
 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสมบัติ  สิงห์สี ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ และนายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัด
อํานาจเจริญ นายพรพิทักษ์    ตียาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางจิรนันทนิน ปะกิรณะ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ  
และนายราวี  แสงทอง ประมงอําเภอหัวตะพาน ออกติดตามตรวจเยี่ยม เกษตรกรผู้ร่วมโครงการระบบส่งเสริม 
เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาหมอไทย) เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ให้
คําแนะนํา และการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงปลาหมอไทยของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ บ้านสร้างถ่อนอก           
ตําบลสร้างถ่อน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ   
 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 



 ว ันที ่ 20 มิถ ุนายน 2561 นายสมบัต ิ ส ิงห ์ส ี ผู ้อํานวยการศ ูนย ์ว ิจ ัยและ
พัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่ ร่วมกันปลูก ต้นไม้ เช่น          
ต้นทองกวาว ต้นเหลืองอินเดีย และต้นราชพฤกษ์ และร่วมกัน กําจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ ่งไม้  
เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสํานึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ในวันต้นไม้
ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารสํานักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดอํานาจเจริญ 
 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 



 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ               
และนายทวี  ดานุวงค์ พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 
พร้อมด้วย นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอํานาจเจริญ  สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ 
และนางสาวสุพรรษา ทองยา ประมงอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ และนายคมกริช จินดามณี 
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ
“5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 มีเกษตรกรที่ร่วม
โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในพื้นที่อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จํานวน 100 รายๆ ละ 
1,500 ตัว (พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จํานวน 1,000 ตัว และพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จํานวน 500 ตัว) 
รวมผลสะสมจํานวนเกษตรกร 526 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.92 ของจํานวนเกษตรกรทั้งหมด  
786 ราย ณ สถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 



 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายพรพิทักษ์ ตียาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหาร
จัดการด้านประมง สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ นายราวี แสงทอง ประมงอําเภอหัวตะพาน      
และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการบําบัด
ทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดอํานาจเจริญเคลื่อนที่) ณ วัดบ้านคําน้อย ตําบลสร้างถ่อน้อย           
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมี นายวิชยันต์ บูรณกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อํานาจเจริญ เป็นประธานในพิธี 
     ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ให้การสนับสนุน
พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จํานวน 50,000 ตัว เพื่อมอบให้กับผู้นําชุมชน นําไปปล่อยลงในแหล่งน้ํา
สาธารณะ 
 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 



 วันที่  1๙ - ๒๒ มิถุนายน 2561 นายอนุสรณ์  แซ่ต่ าง  นักวิ ชาการ ประมง 
และนายวุฒิชัย  สุขคุณ พนักงานผู้ช่วยประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามโครงการ
ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ในพื้นที่แหล่งน้ําเป้าหมาย (หนองเลิงเป็ด) ตําบลไร่ขี  
อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 



 วันที่ 21  มิถุนายน 2561 นายสมบัติ  สิงห์สี ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ และนายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายวันชัย ประยงค์หอม หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนา การผลิต นางกัลยากร ศุภโกศล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้แทนโครงการชลประทานอํานาจเจริญ ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ําเขื่อน
ลําเซบาย และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาหมอไทย) เข้าร่วม
รับฟังและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่อง การบริหารจัดการน้ําจากคลองชลประทาน เขื่อน 
ลําเซบาย ไปใช้ในการเลี้ยงปลาหมอไทย ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ณ บ้านสร้างถ่อนอก ตําบลสร้างถ่อน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 



 วันที่ 22  มิถุนายน 2561 นายเมธัส ศรีชาลี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ํ าจืดอํ านาจเจริญ มอบพันธุ์สัตว์น้ํ าจืด (ปลานิล ปลาตะเพียนขาว                   
และปลานวลจันทร์เทศ) ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร  ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน  10 รายๆ ละ 3,000 ตัว รวมผลสะสมจํานวนเกษตรกร 74 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 74 ของจํานวนเกษตรกรทั้งหมด 100 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
อํานาจเจริญ 
 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 



 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายณัฐวรรธน์  เตี๋ยสุวรรณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จังหวัดอํานาจเจริญ และธนาคารเกษตรและสหกรณ์สาขา อํานาจเจริญ  ร่วมรับฟังการ
ประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อํานาจเจริญ ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายแนวทาง/การดําเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135)  
กรุงเทพมหานคร  
 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 



  วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา  09.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13 เป็นประธาน การประชุมตรวจติดตามงานตามนโยบาย
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13 ครั้งที่ 2/2561 พร้อมทั้งมอบนโยบายและ
ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนการผลิตข้าวครบวงจร แผนตลาดนําการผลิต 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
        ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วยส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังแนวทางการดําเนินงานและรายงานผลการ
ดําเนินงาน ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอํานาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
อํานาจเจริญ  

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 



 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายเมธัส ศรีชาลี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายราวี แสงทอง ประมงอําเภอหัวตะพาน 
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ และสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อํานาจเจริญ ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ“5 ประสาน สืบสานเกษตร    
ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2561 มีเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนปัจจัย 
การผลิต ในพื้นที่อําเภอหัวตะพาน จํานวน 88 ราย  ๆละ 1,500 ตัว (พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จํานวน 1,000 
ตัว และพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จํานวน 500 ตัว) รวมผลสะสมจํานวนเกษตรกร 614 ราย คิดเป็นร้อยละ 
78.11 ของจํานวนเกษตรกรทั้งหมด 786 ราย ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่  10 บ้านกุดซวย                          
ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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 วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 นายเมธัส ศรีชาลี นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ดําเนินการตรวจประเมินฟาร์มลี้ยง
สัตว์น้ําจืดในบ่อเลี้ยงตามมาตรฐาน (GAP) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (ปลาหมอไทย) ในพื้นที่อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 

ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 



ท่ีอยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 

 วันที่  28 มิถุนายน 2561 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ และนายเมธัส ศรีชาลี 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย 
นายโอภาส บันลือ ประมงอําเภอพนา ดําเนินกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ 
smart farmer ครั้งที่ ๒ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ประจําปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จํานวนทั้งสิ้น 
25 ราย  
 ในการนี้ ศู นย์ ฯ  ไ ด้ ถ่ า ยทอดความรู้  ก า ร เ รื่ อ ง วิ ธี ก า ร เ ตรี ยมจุ ลิ ท รี ย์  PSB                   
(จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) จุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสที่เตรียมจากยาคู และการสร้างอาหารจากวัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตร ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ํา เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้เกษตรกรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําในครอบครัว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตําบลพนา 
อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 



ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางสาวธิติยดา วรสาร ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ มอบพันธุ์สัตว์น้ํา จืด (ปลานิล ปลา 
ตะเพียนขาว และปลานวลจันทร์เทศ) ขนาด 5 -7 เซนติเมตร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 5 ราย ๆ ละ 3,000 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 



ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาวภาพิมล เรืองศิริ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ มอบพันธุ์สัตว์น้ํา จืด (ปลานิล ปลา 
ตะเพียนขาว และปลานวลจันทร์เทศ) ขนาด 5 -7 เซนติเมตร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน  13 ราย ๆ ละ 3,000 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 


