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ปลานิล ปลาพระราชทานจาก

รัชกาลที่ 9 สร้างอาหารแก่คนไทย“
”



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระ

ราชหฤทัยในเร่ืองการพัฒนาแหล่งน ้า ทุกแห่งท่ี

ได้มีพระราชด้าริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า ก็จะทรง

พัฒนาการประมงร่วมด้วย ดังจะเห็นได้จาก

พระราชกรณียกิจท่ีทรงปล่อยปลาในทุกแหล่ง

น ้า การท่ีเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรท่ัวประเทศ เป็น

เหตุให้ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ท่ีแร้นแค้น

ของราษฎร ชาวบ้านส่วนใหญ่ยากจนและขาด

สารอาหารประ เภทโปรตี น จึง ท้าให้ เ ป็น

โรคขาดอาหารกันมาก เนื อสัตว์ท่ีมีราคาถูกซึ่ง

พอจะหาซื อมาบริโภคได้ ได้แก่ ปลาซึ่งเป็น

อาหารหลักของคนไทยมาแต่ดั งเดิมจนมี ค้า

กล่าวท่ีว่า “ในน ้ามีปลา ในนามีข้าว” แต่นับวัน

จ้านวนปลาท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติก็ร่อยหรอลง

เร่ือยๆ เพราะจ้านวนพลเมืองเพ่ิมขึ นอย่าง

รวดเร็ว ท้าให้ปลาโตไม่ทันการบริโภค 

ดังนั นเพ่ือการเพาะพันธ์ุปลาและขยายพันธ์ุ

ป ล า ใ ห้ ร า ษ ฎ ร ไ ด้ บ ริ โ ภ ค อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงเร่ิมต้นศึกษา

และทดลองขยายพันธ์ุปลาในบ่อปลาสวนจิตรลดา

ท่ีกรมประมงได้ขุดและจัดท้าขึ น พันธ์ุปลาต่างๆ ท่ี

ทรงเพาะเลี ยงไว้ มีทั งท่ีเป็นปลาพื นเมืองของไทย

และพันธ์ุต่างประเทศ ทรงเลือกเพาะพันธ์ุเฉพาะปลา

พันธ์ุท่ีเลี ยงง่าย เจริญเติบโตไว และสามารถน้าไป

เพาะเลี ยงในแหล่งน ้าทุกภูมิภาคได้ เมื่อทรงเห็นว่า

ได้ผลดีแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

ขยายพันธ์ุปลาเพ่ือน้าไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรต่อไป

ปลาน ้าจืดท่ีมีอยู่ ท่ัวไปและมีราคาย่อมเยา คือ 

ปลานิล ปลานิลจึงเป็นปลาพื นๆ ท่ีใครๆ ก็รู้จัก 

แต่จะมีสักกี่คนท่ีรู้ว่าปลานิลมิใช่ปลาพื นบ้านของ

ไทย หากเป็นปลาท่ีได้ทรงน้ามาขยายพันธ์ุให้

ราษฎรไทยได้มีอาหารดี ราคาถูกไว้บริโภค

ที่มา: https://www.moac.go.th/king-fishing
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ปลานิลน้าเข้าสู่ประเทศไทยครั งแรก

โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต  เมื่อ

ครั งด้ารงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร แห่ง

ประเทศญี่ปุ่น ทรงจัดส่งปลานิล จ้านวน 

50 ตัว ความยาว เฉลี่ยตัวละประมาณ 9

ปลานิล เป็นปลาน ้าจืดชนิดหนึ่ง

ซ่ึงมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนับตั งแต่ปี 

2508 เป็นต้นมา สามารถเลี ยงได้     

ในทุกสภาพ การเพาะเลี ยงระยะ     

เวลา 1 ปี มีอัตราการเติบโต 

ถึงขนาด 500 กรัม รสชาติ

ดีมีผู้นิยมบริโภคกันอย่าง

กว้างขวาง ส่วนขนาด

ปลานิลท่ีตลาดต้องการ               

จะมีน ้าหนักตัวละ                  

200-300 กรัม                     

จากคุณสมบัติ                       

ของปลานิลซ่ึง

เลี ยงง่าย 

เจริญ

เติบโต

เร็ว 

ปลานิล (Oreochromis niloticus) 

พระราชทานปลานิ ลขนาด ยาว 3-5 

เซนติเมตร จ้านวน 10,000 ตัว ให้แก่กรม

ประมงน้าไปเพาะเลี ยงขยายพันธ์ุ ท่ีแผนก

ทดลองและเพาะเลี ยง ในบริเวณเกษตรกลาง 

บางเขน และท่ีสถานีประมงต่างๆ ท่ัวพระราช 

อาณาจักรอีกรวม 15 แห่ง เพ่ือด้าเนินการ

เพาะเลี ยงขยายพันธ์ุพร้อมกัน ซึ่งเมื่อปลานิล

แพร่ขยายพันธ์ุออกไปได้มากเพียงพอแล้ว จึง

ได้แจกจ่ายให้แก่ราษฎร น้าไปเพาะเลี ยงตาม

ความต้องการต่อไป

ปล่อยลงเลี ยงในบ่อดิน เนื อท่ีประมาณ 10 ตารางเมตร ใน

บริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อเลี ยงมาได้ 5 

เดือนเศษ ปรากฏว่ามีลูกปลาเกิดขึ นเป็นจ้านวนมาก จึงได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าท่ีสวนหลวงขุดบ่อ

ขึ นใหม่อีก 6 บ่อ มีเนื อท่ีเฉล่ียบ่อละประมาณ 70 ตาราง

ปลานี แพร่ขยายพันธ์ุอันจะเป็นประโยชน์แก่พสก

นิกรของพระองค์ต่อไป ดังนั น เมื่อวัน ท่ี 17 

มีนาคม 2509 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานชื่อปลาชนิดนี ว่า “ปลานิล” และได้

เมตร ซึ่งในโอกาสนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงย้ายพันธ์ุปลา

ด้วยพระองค์เอง จากบ่อเดิมไปปล่อยในบ่อใหม่ทั ง 6 บ่อ เมื่อวันท่ี 1 

กันยายน 2508 ต่อจากนั น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมง 

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีวิชาการมาตรวจสอบการเจริญเติบโตเป็นประจ้าทุก

เดือน

ปลานิล เป็นปลาจ้าพวกกินพืช 

เลี ยงง่าย ออกลูกดก เจริญเติบโตได้

รวดเ ร็ว ใน เวลา 1 ปี  จะมี น ้ าหนั ก

ประมาณคร่ึงกิโลกรัม และมีความยาว

ประมาณ 1 ฟุต พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว จึงได้มีพระราชประสงค์ท่ีจะให้

เซนติเมตร น ้าหนักประมาณ 14 กรัม มา

ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2508  นั น 

ในระยะแรก ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ.ให้
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รูปร่างลักษณะของปลานิล

ปลานิล เป็นปลาน ้าจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลชิ-

คลิดี (Cichlidae) มีถิ่นก้าเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกา 

พบท่ัวไปตามหนอง บึง และทะเล สาบ ในประเทศซูดาน 

ยูกันดา แทนแกนยีกา โดยท่ีปลาชนิดนี เจริญเติบโตเร็ว

และเลี ยงง่าย เหมาะสมท่ีจะน้ามาเพาะเลี ยงในบ่อได้เป็น

อย่างดีจึงได้รับความนิยมและเลี ยงกันอย่างแพร่หลายใน

ภาคพื นเอเซีย แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็นิยมเลี ยงปลาชนดิ

นี  รูปร่างลักษณะของปลานิลคล้ายกับปลาหมอเทศ แต่

ลักษณะพิเศษของปลานิลมีดังนี คือ ริมฝีปากบนและล่าง

เสมอกัน ท่ีบริเวณแก้มมีเกล็ด 4 แถว ตามล้าตัวมีลาย

พาดขวางจ้านวน 9-10 แถบ นอกจากนี ลักษณะท่ัวไปมี 

ดังนี  ครีบหลังมีเพียง 1 ครีบ ประกอบด้วยก้านครีบแข็ง

และก้านครีบอ่อนเป็นจ้านวนมาก ครีบก้นประกอบด้วย

ก้านครีบแข็งและอ่อนเช่นกัน มีเกล็ดตามแนวเส้นข้างตัว 

33 เกล็ด ล้าตัวมีสีเขียวปนน ้าตาล ตรงกลางเกล็ดมีสี

เข้ม ท่ีกระดูกแก้มมีจุดสีเข้มอยู่จุดหนึ่ง บริเวณส่วนอ่อน

ของครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางนั น จะมีจุดสีขาวและสี

ด้าตัดขวางแลดูคล้ายลายข้าวตอกอยู่โดยท่ัวไป

คุณสมบัติและนิสัย

ปลานิล มีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง (ยกเว้น

เวลาสืบพันธ์ุ) มีความอดทนและปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมได้ดี จากการศึกษาพบว่าปลานิล ทน

ต่อความเค็มได้ถึง 20 ส่วนในพัน ทนต่อค่าความเป็น

กรด-ด่าง (pH) ได้ดีในช่วง 6.5-8.3 และสามารถทน

ต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส แต่ในอุณหภูมิท่ี

ต่้ากว่า 10 องศาเซลเซียส พบว่าปลานิลปรับตัวและ

เจริญเติบโตได้ไม่ดีนัก ทั งนี เป็นเพราะถิ่นก้าเนิดเดิม

ของปลาชนิดนี อยู่ในเขตร้อน
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การสืบพันธุ์ 

ลักษณะตามปกติแล้วรูปร่างภายนอกของปลา

นิล ตัวผู้และตัวเมีย จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก 

แต่จะสังเกตลักษณะเพศได้ก็โดยการดูอวัยวะเพศท่ี

บริเวณใกล้กับช่องทวาร โดยตัวผู้จะมีอวัยวะเพศใน

ลักษณะเรียวราวยื่นออกมา แต่ส้าหรับตัวเมียมี

ลักษณะเป็นรูค่อนข้างใหญ่และกลม ขนาดปลาท่ีจะดู

เพศได้ชัดเจนนั น

ต้องเป็นปลาท่ีมี

ขนาดยาวตั งแต่ 

10 เซนติเมตรขึ น

ไป ส้าหรับปลาท่ี

มีขนาดโตเต็มท่ี

นั น เราจะสังเกต

เพศได้อีกวิธีหนึ่ง

ด้วย การดูสี ท่ี 

ล้าตัว ซึ่งปลาตัว

ผู้ ท่ี ใต้ ค าง แล ะ

ล้าตัวจะมีสี เข้ม

ต่ างกับตั ว เมี ย 

ยิ่ ง เ มื่ อ ถึ ง ฤ ดู

ผสมพันธ์ุสีจะยิ่ง

เข้มขึ นภาพบนและล่าง: โครงการคืนชีวิตสัตว์น ้าสู่ธรรมชาติ จัดโดยคณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

การผสมพันธ์ุและวางไข่ ปลานิลสามารถผสม

พันธ์ุได้ตลอดปี โดยใช้เวลา 2-3 เดือน/ครั ง แต่ถ้า

อาหารเพียงพอและเหมาะสมใน ระยะเวลา 1 ปี จะ

ผสมพันธ์ุได้ 5-6 ครั ง ขนาด อายุและช่วงการ

สืบพันธ์ุของปลาแต่ละตัวจะแตกต่างกันไปตาม

สภาพแวดล้อม และสภาพทางสรีรวิทยาของปลา การ

วิวัฒนาการของรังไข่และถุงน ้าเชื อของปลานิล พบว่า

ปลานิลจะมีไข่และน ้าเชื อเมื่อมีความยาว 6.5 ซม.

โดยปกติปลานิลท่ียังโตไม่ได้ขนาดผสม

พันธ์ุหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เพ่ือการ

วางไข่ ปลาจะรวมกันอยู่เป็นฝูง แต่ภายหลังท่ี

ปลามีขนาดท่ีจะสืบพันธ์ุได้ ปลาตัวผู้จะแยกออก

จากฝูงแล้วเร่ิมสร้างรัง โดยเลือกเอาบริเวณเชิง

ลาดหรือก้นบ่อท่ีมีระดับน ้าลึกระหว่าง 0.5-1 

เมตร วิธีการสร้างรังนั น ปลาจะปักหัวลงโดยท่ี

ตัวของมันอยู่ในระดับตั งฉากกับพื นดินแล้วใช้ปาก
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พร้อมกับการเคลื่อนไหวของล้าตัวท่ีเขี่ยดินตะกอนออก จากนั นจะอมดินตะกอนงับเศษสิ่งของต่าง ๆ 

ออกไปทิ งนอกรังท้าเช่นนี จนกว่าจะได้รัง ท่ีมีลักษณะค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20-35

ซม. ลึกประมาณ 3-6 ซม. ความกว้างและลึกของรังไข่ขึ นอยูก่ับขนาดของพ่อปลาหลังจากสร้างรังเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว มันพยายามจะไล่ปลาตัวอื่น ๆ ให้

ออกไปนอกรัศมีของรังไข่ประมาณ 2-3 เมตร 

ขณะเดียวกันพ่อปลาท่ีสร้างรังจะแผ่ครีบหลังและ

อ้าปากกว้าง ในขณะท่ีมีปลาตัวเมียว่ายน ้าเข้ามา

ใกล้ ๆ รัง และเมื่อเลือกตัวเมียได้ถูกใจแล้วก็จะ 

แสดงอาการจับคู่โดยว่ายน ้าเคล้าคู่กันไป โดยใช้

หางดีดและกัดกัน เบา ๆ การเคล้าเคลียดังกล่าว

ใช้ เวลาไม่นานนัก ปลาตัวผู้ก็จะใช้บริ เวณ

หน้าผากดุนท่ีใต้ท้องของตัวเมียเพ่ือเป็นการ

กระตุ้นเร่งเร้าให้ตัวเมียวางไข่ ซึ่งตัวเมียจะวางไข่

ครั งละ 10-15 ฟอง ปริมาณไข่ท่ีวางรวมกันแต่

ละครั งมีประมาณ 50-600 ฟอง ทั งนี ขึ นอยู่กับ

ขนาดของแม่ปลาเมื่อปลาวางไข่แต่ละครั งปลาตัว

ผู้จะว่ายน ้าไปเหนือไข่พร้อมกับปล่อยน ้าเชื อลงไป 

ท้าเช่นนี จนกว่าการผสมพันธ์ุแล้วเสร็จ โดยใช้

เวลา 1-2 ชั่วโมง ปลาตัวเมียเก็บไข่ท่ีได้รับการ

ผสมแล้วอมไว้ในปากและว่ายออกจากรัง ส่วน

ปลาตัวผู้ก็จะคอยหาโอกาส เคล้าเคลียกับปลา

ตัวเมียอื่น ต่อไป

การฟักไข่

ไข่ ปลา ท่ี อม ไว้ ด้ ว ยปลาตั ว เมี ย จ ะ

วิวัฒนาการขึ นตามล้าดับโดยแม่ปลาจะขยับ

ปากให้น ้าไหลเข้าออกในช่องปากอยู่เสมอ เพ่ือ

ช่วยให้ไข่ท่ีอมไว้ได้รับน ้าท่ีสะอาด ทั งยังเป็นการ

ป้องกันศัตรูท่ีจะมากินไข่ ระยะเวลาท่ีปลาตัวเมีย

ใช้ฟักไข่แตกต่างกันตามอุณหภูมิของน ้า โดยใน

น ้ า ท่ีมี  อุณหภูมิ  27 องศาเซลเซียส ไข่จะ

วิวัฒนาการเป็นลูกปลาวัยอ่อนภายใน 8 วัน ซึ่ง

ในระยะเวลาดังกล่าวนี ถุงอาหารยังไม่ยุบ และจะ

ยุบเมื่อลูกปลามีอายุครบ 13-14 วัน นับจากวันท่ี

แม่ปลาวางไข่ ในช่วงระยะเวลาท่ีลูกปลาฟักออกเป็น

ตัวใหม่ ๆ ลูกปลานิลวัยอ่อนจะเกาะรวมตัวกันเป็น

กลุ่ม โดยว่ายวนเวียนอยู่บริเวณ หัวของแม่ปลา 

และเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในช่องปากเมื่อมีภัยหรือถูก

รบกวนโดยปลานิลด้วยกันเอง เมื่อถุงอาหารยุบลง 

ลูกปลานิลจะเร่ิมกินอาหารจ้าพวกพืชและไรน ้า

ขนาดเล็กได้ และหลังจาก 3 สัปดาห์ไปแล้ว ลูกปลา

ก็จะกระจายแตกฝูงไปหากินเลี ยงตัวเองได้โดยล้าพัง

ภาพ: ไข่ปลานิล

ที่มา: https://www.fisheries.go.th/if-suratthani/1planile.htm
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จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในงาน

ด้านการประมงมาเป็นเวลาช้านาน พระ

ราชกรณียกิจและพระราชด้าริเกี่ยวกับ

การพัฒนาการประมงในด้านต่างๆ ท้าให้

การพัฒนาการประมงของประเทศไทยได้

เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็น

คุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การ

ประมงของประเทศ ทรงมีพระบรม

ราโชบายส่ ง เสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาการปร ะมง ทั ง ในด้ านการ

เพาะเลี ยงสัตว์น ้า การพัฒนาการประมง

ในแหล่งน ้า การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

การบริหารจัดการทรัพยากรประมง การ

ส่ง เสริมการประมง และการพัฒนา

วิชาการและการวิจัยทางด้านการประมง 

การปล่อยปลาถือเป็นธรรมเนียมการ

ท้าบุญอย่างหนึ่ งของคนไทยมาแต่ 

โบราณ นอกจากจะเป็นกุศลแก่ผู้ท้าแล้ว

ยังเป็นการขยายพันธ์ุปลา พัฒนาการ

ประมงในแหล่งน ้า อนุรักษ์ทรัพยากร

ภาพซ้ายและขวา: โครงการคืนชีวิตสัตว์น ้าสู่ธรรมชาติ จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยมีรักษาการอธิการบดี รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ร่วมเปิดพิธี เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ประมง และเพ่ิมปริมาณปลาตามแหล่งน ้าอีก

ด้ ว ย  เ พ่ื อ เ ป็ นการด้ า เนิ นการตามแนว

พระราชด้ า ริ  สาขาวิ ชาประมง จึง ได้ จัด 

โครงการคืนชีวิตสัตว์น ้าสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็น

กิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสา เราท้า

ความดีด้วยหัวใจ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโครงการ

ตามแนวพระราชด้าริ ด้วยการมีส่วนร่วมกัน

ท้าความดีเพ่ือสังคมและสาธารณะและเพ่ือปลูก

จิตส้านึกให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและ

ประชาชนได้ร่วมรักษาสมดุลและระบบนิเวศ 

โดยการปล่อยพันธ์ุปลากลับคืนสู่ธรรมชาติ 

เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 

ในการปล่อยปลาครั งนี น้าปลานิลท่ีเพาะจาก

สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ไปปล่อยท่ีอ่างเก็บน ้า

บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพ่ือเป็นการสร้าง

สมดุลทางธรรมชาติและขยายพันธ์ุสัตว์น ้าจืด

ในท้องถ่ิน เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพใน

แหล่งน ้าธรรมชาติ และเป็นการสร้างจิตส้านึก

และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดล้อมทางน ้า 



สุดท้ายแล้ว สิ่งท่ีเกิดขึ นนอกเหนือจากการสืบสาน 

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันดีงามเอาไว้ก็คือการ

สร้างความสามัคคี และการช่วยเหลือกันของ

นักศึกษาและบุคลากรทั งภายในและภายนอกคณะ 

ขอบคุณงบสนับสนุนท่ีท้าให้โครงการดีๆนี เกิดขึ นมา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ภาพ: โครงการคืนชีวิตสัตว์น ้าสู่ธรรมชาติ จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน ้าบางพระ จ.ชลบุรี 

เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Website: http://agri.rmutto.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/AGRI.RMUTTO/

โทร. 089-2454388
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กองบรรณาธิการ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานฟาร์ม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแนะแนว ประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาประมง

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

หัวหน้าส านักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

นายชูชัย เชี่ยวชาญ


