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วันที�   3  สิงหาคม  2561 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงนํ �าจืดนครราชสีมา ร่วม
กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื�อนที�เพื�อ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมี
ท่าน รองผู้ ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
(นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี ณ โรงเรียนห้วยแถลง ตําบล
ห้วย แถ ล ง อํา เ ภ อห้ว ยแ ถล ง  จัง หวัด
นครราชสีมา

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา 194 หมู 5 ต.สุรนาร ีอ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร/โทรสาร 0-4493-3581-2 Website : www4.fisheries.go.th/if-korat/ 

นครราชสีมา
       ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ �า จืด
นครราชสีมา ให้บริการตรวจคณุภาพนํ �าแก่
เกษตรผู้ เลี �ยงสัตว์นํ �า และสนับสนุนพันธุ์
ปลาให้แก่เกษตรกรผู้มาใช้บริการ

วันที�  7 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและ
พัฒ น า ป ร ะ ม ง นํ �า จื ด น ค ร ร า ช สี ม า 
ส นับ ส นุน พัน ธุ์ ป ล า กิ น พื ช   ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน 
สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายใน
หลวง แก่เกษตรกร กลุ่ม A B C (ราย
เดิม) ปี 2560  อําเภอปากช่อง 61 ราย 
จํานวน 70,000 ตวั และ อําเภอสูงเนิน 
94 ราย จํานวน 110,000 ตัว จังหวัด
นครราชสีมา



วันที� 8 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที�ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงนํ �า จืดนครราชสีมา ไ ด้ออกสุ่ม
ตวัอย่างปลาเพื�อศึกษาพฒันาการของไข่ปลาช่วง
ฤดูปลามีไข่ (16 พฤษภาคม- 15 สิงหาคม 2561) 
อํ า เ ภ อ พิ ม า ย  แ ล ะ อํ า เ ภ อ ชุม พ ว ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา ตามโครงการ "การติดตามผลสําเร็จ
ของการปรับปรุงประกาศกรมประมง เรื� อง การ
กําหนดพื �นที�และระยะเวลาฤดสูตัว์นํ �าจืดมีไข่ หรือ
วางไข่ เลี �ยงตัวอ่อน และกําหนดเครื�องมือ วิธีทํา
การประมง และเงื�อนไขในการทําประมง พ.ศ. 
2561
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วนัที� 8 สิงหาคม 2561 ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงนํ �าจืดนครราชสีมา ร่วมกบัสํานกังานประมงจงัหวดั
นครราชสีมา และศนูย์ปอ้งกนัและปราบปรามประมงนํ �าจืดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) และ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์นํ �า เพื�อถวายความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9 เนื�องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 
พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ริมฝั�งแมนํ่ �ามลูบริเวณวดัดา่นเกวียน หมู่ที� 1 ตําบลดา่นเกวียน  อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ �าจืดนครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช 
จํานวน 500,000 ตวั



วนัที� 8 สิงหาคม 2561 ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงนํ �าจืดนครราชสีมา จดัพิธีปล่อยพนัธุ์สตัว์นํ �า "โครงการ
เสริมสร้างผลผลิตสัตว์นํ �าในพื �นที�ลุ่มนํ �าสําคัญของประเทศด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื�อนที� 
(Mobile Hatchery) โดยชุมชนมีส่วนร่วม" ณ ลํานํ �ามลูตอนบน หมู่ที� 1 ตําบลดา่นเกวียน อําเภอ
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วันที� 9 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที�ศูนย์
และพัฒนาประมงนํ �าจืดนครราชสีมา 
เ ข้า ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ สัตว์ นํ �า 
โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปี 2561 ณ บริเวณท่านํ �า วัด
ส้มป่อยใหญ่ อําเภอราษีไศล จงัหวดัศรี
สะเกษ โดยมีท่านรองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายสตัวแพทย์ธนิต 
เอนกวิทย์) ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธี

(Mobile Hatchery) โดยชุมชนมีส่วนร่วม" ณ ลํานํ �ามลูตอนบน หมู่ที� 1 ตําบลดา่นเกวียน อําเภอ
โชคชยั จงัหวดันครราชสีมา ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงนํ �าจืดนครราชสีมา ให้การสนบัสนุนพนัธุ์ตะเพียน
อาย ุ2 วนั จํานวน 10,000,000   ตวั



วนัที� 10 สิงหาคม 2561 ศนูย์วิจยัและพฒันา
ประมงนํ �าจืดนครราชสีมา สนบัสนนุพนัธุ์ปลา
กินพืช  ให้แก่เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ 5 
ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายใน
หลวง แก่เกษตรกร กลุ่ม A B C (รายเดิม) 
ปี 2560  อําเภอแก้งสนามนาง 121 ราย 
จํานวน 123,500 ตวั และอําเภอคง 102 ราย 
จํานวน 117,500 ตวั จงัหวดันครราชสีมา

วนัที�  9 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที�ศนูย์วิจยัและ
พัฒนาประมงนํ �าจืดนครราชสีมา ได้ออกสุ่ม
ตัวอย่างปลาเพื�อศึกษาพัฒนาการของไข่ปลา
ช่วงฤดูปลามีไข่ (16 พฤษภาคม- 15 สิงหาคม 
2561) ในอ่างเ ก็บนํ �าเ ขื� อนลําตะคอง ตาม
โครงการ "การติดตามผลสําเร็จของการปรับปรุง
ประกาศกรมประมง เรื�อง การกําหนดพื �นที�และ
ระยะเวลาฤดสูตัว์นํ �าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี �ยงตวั
อ่อน และกําหนดเครื� องมือ วิธีทําการประมง 
และเงื�อนไขในการทําประมง พ.ศ. 2561
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วันที� 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ �าจืด
นครราชสีมา สนับสนุนพันธุ์ ปลากินพืช  ให้แก่ เกษตรกร
ผู้ เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวาย
ในหลวง แก่เกษตรกร กลุม่ A B C (รายเดิม) ปี 2560  อําเภอ
ปักธงชยั 241 ราย จํานวน 246,000 ตวั จงัหวดันครราชสีมา

วนัที� 15-16 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที�ศนูย์วิจัย
และพัฒนาประมงนํ �าจืดนครราชสีมา ได้ออก
ตรวจติดตามฟาร์มปลาอื�นๆ (ปลาดุกอุยเทศ) 
เกษตรกรพื �นที�อําเภอครบุรี จํานวน 1 ราย และ
อํา เภอห้วยแถลง  จํานวน 1  ราย  จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 117,500 ตวั จงัหวดันครราชสีมา


