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ขอมูลทั่วไปของจังหวดันครราชสีมา 

ประวัติความเปนมา 

จังหวัดนครราชสีมา เปนเมืองโบราณเมืองหน่ึงในราชอาณาจักรไทย แตเดิมต้ังอยูในทองท่ี
อําเภอสูงเนิน หางจากตัวเมืองปจจุบัน ประมาณ 31 กิโลเมตร เรียกวา “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ โคราช กับ 
เมืองเสมา ซ่ึงท้ัง 2 เมือง เคยเจริญรุงเรืองในสมัยขอม แตในปจจุบันเปนเมืองรางต้ังอยูริมเข่ือนลําตะคอง 

สมัยอยุธยา  ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199- 2231) โปรดใหสราง
เมืองโดยเอาเมืองเสมา กับ เมืองโคราฆะปุระ มาผูกเปนนามเมืองใหม เรียกวา “เมืองนครราชสีมา” แตคน
ท่ัวไปเรียกวา “เมืองโคราช” 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 โปรดเกลาฯ ใหยกฐานะเปนเมืองช้ันเอก ผูสําเร็จราชการ
เมืองมียศเปนเจาพระยา เจาพระยานครราชสีมาคนแรกช่ือ ปน ณ ราชสีมา และในรัชกาลน้ีเมืองนครราชสีมา
ไดนําชางเผือก 2 เชือก ข้ึนนอมเกลาถวายดวย ตอมาในป พ.ศ. 2369 ในรัชกาลท่ี 3 เจาอนุวงศผูครองเมือง
เวียงจันทน กอการกบฏยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมา และกวาดตอนพลเมืองไปเปนเชลย คุณหญิงโม (ภรรยา
พระสุริยเดชวิเศษฤทธ์ิทศทิศวิชัยปลัดเมืองนครราชสีมา) ผูรักษาเมืองแสรงทํากลัวเกรงและประจบเอาใจทหาร
ลาว เม่ือถูกกวาดตอนมาถึงทุงสัมฤทธ์ิ ในเขตอําเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทาง พอไดโอกาสคุณหญิงโมก็จัด
กองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทนแตกพายไป วีรกรรมท่ีคุณหญิงโมไดประกอบข้ึนน้ี รัชกาลท่ี 3 จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ สถาปนาคุณหญิงโม ดํารงฐานันดรศักด์ิเปน “ทาวสุรนารี” ในสมัยรัชกาลท่ี 5  ไดโปรดเกลาฯ ให
รวบรวมหัวเมืองในเขตท่ีราบสูงใหเมืองนครราชสีมาเปนท่ีวาการมณฑลลาวกลาง ในป พ.ศ. 2434 
 

 
 
ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดนครราชสีมา  ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บนท่ีราบสูงโคราช ระหวางเสนรุงท่ี 
14-16 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 101-103 องศาตะวันออก ตัวจังหวัดอยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทาง
รถยนต  255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
12,808,728 ไร คิดเปนรอยละ 12.12 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด
ใกลเคียง ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน 
ทิศใต  ติดตอกับ  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก  และจังหวัดสระแกว 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดขอนแกน 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี 
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แผนที่จังหวัดนครคราชสีมา 
 

 

 
 

“เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน” 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบ สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางระหวาง 150-300  
เมตร มีเทือกเขาใหญและเทือกเขาพนมดงรักทางดานใตและตะวันตก สวนบริเวณตอนลางคอนไปทางเหนือ
และตะวันออกเปนท่ีราบลุม 

ลักษณะภูมิอากาศ และอุตุนิยมวิทยา 

ในป 2560 (1 มกราคม  2560 -  31 ธันวาคม  2560 จังหวัดนครราชสีมา มีอุณหภูมิเฉล่ีย  
27.69 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 39.6 องศาเซลเซียส (วันท่ี 14 มีนาคม 2560) อุณหภูมิตํ่าสุด  
12.8 องศาเซลเซียส (วันท่ี 18 ธันวาคม 2560) และมีปริมาณนํ้าฝนท้ังปวัดได 1,820.50 มิลลิเมตร (ท่ีมา :  
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา) 

การปกครองและการบริหาร 

จังหวัดนครราชสีมาแบงการปกครองเปน 32 อําเภอ 289 ตําบล 3,743 หมูบาน องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 334 แหง ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง  
4 แหง เทศบาลตําบล 85 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 243 แหง จังหวัดนครราชสีมาแบงเขตเลือกต้ัง
ออกเปน  15  เขตเลือกต้ัง  ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

โครงสรางประชากร 

จังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ  และเปนอันดับ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีประชากรท้ังส้ิน 2,639,226 คน (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2560  ตามระบบสถิติ
นายทะเบียน กระทรวงมหาไทย) แบงเปนชาย 1,301,249 คน หญิง 1,337,977 คน อําเภอเมือง
นครราชสีมา เปนอําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 

การเกษตร 

จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ีทําการเกษตรประมาณ  8,931,032  ไร ท่ีสําคัญ ไดแก พ้ืนท่ี
ปลูกขาว 4,165,662 ไร พ้ืนท่ีปลูกพืชไร 3,600,993 ไร พ้ืนท่ีปลูกพืชอ่ืน  ๆ1,164,377 ไร   

การปศุสัตว 
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรผูเล้ียงสัตว จํานวน 146,773 ครัวเรือน (ขอมูลป 2560)  

มีการเล้ียงสัตวท่ีสําคัญ  ๆไดแก  โคนม  65,000  ตัว โคเน้ือ  570,000  ตัว กระบือ  66,000  ตัว  
ไก 22,000,000 ตัว เปด 1,500,000 ตัว สุกร 380,000 ตัว  

การประมง 

จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรผูประกอบอาชีพเล้ียงสัตวนํ้า 22,969 ราย (ขอมูลป 2560)  
พ้ืนท่ีบอเล้ียงประมาณ 45,752.94 ไร  มีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเปนหนวยผลิตพันธุปลา จํานวน 1 
แหง สามารถผลิตพันธุปลาไดประมาณ 18,129,500 ตัว/ป และมีฟารมเพาะพันธุปลาของเอกชน จํานวน 
14 ราย  พ้ืนท่ีประมาณ 128.75 ไร ผลิตพันธุปลาได จํานวน 21.29 ลานตัว ซ่ึงพันธุปลาท่ีสําคัญ ไดแก 
ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาย่ีสกเทศ ปลาจีน ปลานวลจันทรเทศ ปลาจาระเม็ดนํ้าจืด ปลาสลิด ปลา
สวาย ปลาแรด และปลากด นอกจากน้ียังมีผูเล้ียงจระเข 36 ราย จํานวนจระเข  59,729  ตัว 
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สภาพลุมน้ําและการพัฒนาลุมน้ํา 

แหลงนํ้าธรรมชาติท่ีสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา มี 9 ลุมนํ้า โดยมีพ้ืนท่ีลุมนํ้าประมาณ  
20,905 ตารางกิโลเมตร อําเภอท่ีไดรับนํ้าจากลุมนํ้า ไดแก อําเภอชุมพวง อําเภอพิมาย อําเภอหวยแถลง 
อําเภอจักราช อําเภอโนนสูง อําเภอเมือง อําเภอเสิงสาง  อําเภอครบุรี  อําเภอโชคชัย  อําเภอปกธงชัย อําเภอ
สูงเนิน อําเภอปากชอง อําเภอขามทะเลสอ อําเภอสีค้ิว อําเภอโนนไทย อําเภอประทาย อําเภอโนนแดง อําเภอ
บัวใหญ อําเภอขามสะแกแสง อําเภอคง อําเภอแกงสนามนาง อําเภอบานเหล่ือม อําเภอหนองบุญมาก รวม  
23 อําเภอ มีรายละเอียดลุมนํ้าตาง  ๆดังน้ี 

ลุมน้ํามูล ตนกําเนิดเกิดจากเขาวง และเขาละมัง ของเทือกเขาสันกําแพงในเขต อําเภอ  
ปกธงชัย ไหลจากทิศใต ข้ึนไปทางทิศเหนือ ผานทองท่ีอําเภอปกธงชัย อําเภอจักราช วกไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือผานอําเภอโนนสูง อําเภอพิมาย อําเภอชุมพวง ลํานํ้าสายหลักคือ แมนํ้ามูล มีนํ้าไหล
ตลอดปและคอนขางมากในฤดูฝน ประชากรตามริมฝงลุมนํ้ามูล สวนใหญประกอบอาชีพทํานาและทําไร 
นอกจากน้ีลุมนํ้ามูลยังมีโครงการชลประทานขนาดใหญคือ โครงการเข่ือนพิมาย สรางก้ันลํานํ้าท่ีอําเภอพิมาย
รวมท้ังฝายหินท้ิง และโครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาเพ่ือนํานํ้าไปใชประโยชนทางการเกษตร     

ลุมน้ําลํามาศตอนปลาย มีลํานํ้าสายหลักคือ ลํามาศ ซ่ึงมีตนนํ้าอยูในอําเภอเสิงสางคือ ลุมนํ้า
มาศตอนตน ไหลผานอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย แลวไหลเขาสูจังหวัดนครราชสีมาเปน ลุมนํ้าลํามาศ
ตอนปลาย โดยไหลลงสูแมนํ้ามูลท่ีตอนเหนือของอําเภอชุมพวง ประชากรสวนใหญตามริมฝงลํานํ้า ประกอบ
อาชีพทํานา และทําไรเปนสวนใหญ  มีนํ้าไหลตลอดป แตฤดูแลงจะมีปริมาณนํ้านอยจนไมสามารถนํามาใชใน
การเกษตรได 

ลุมน้ําลํามาศตอนตน  มีลํานํ้าสายหลักคือ ลํามาศ ซ่ึงเกิดจากลําหวยเพียก ลําหวยโทน และ
หวยอ่ืน ๆ ไหลมารวมกันแลวไหลเขาสูอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย ตนนํ้าเกิดจากเทือกเขาในเขตอุทยาน
แหงชาติทับลาน เขตพ้ืนท่ีอําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง นํ้าไหลลงสูท่ีตํ่าอยางรวดเร็วในฤดูฝน ทําใหดินดูด
ซับนํ้าไดนอย เกิดการชะลางหนาดินสูง ทําใหลํานํ้าต้ืนเขินเร็วและไมสามารถกักเก็บนํ้าได มีโครงการ
ชลประทานเข่ือนลําปลายมาศอยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้า แตประชากรสวนใหญท่ีไดรับประโยชนอยูในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
นอกจากน้ียังมีอางเก็บนํ้าขนาดกลาง และขนาดเล็กอีกหลายแหง 

ลุมน้ําลําจักราช  มีลํานํ้าสายหลักคือ  ลําจักราช  ซ่ึงเกิดจากหวยสาระเพ็ชร  และหวยจักราช 
ในอําเภอหนองบุนมาก แลวไหลสูแมนํ้ามูลในอําเภอพิมาย มีนํ้าไหลเฉพาะชวงฤดูฝน ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพทํานาและทําไร ลําหวยตอนตนมีความลาดชันมาก ราษฎรสรางฝายเปนชวง ๆ คอนขางมาก
บริเวณลุมนํ้ามีอางเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ลุมน้ําลํามูลบน – ลําพระเพลิง มีลํานํ้าสายหลักคือ ลําพระเพลิง ลํามูลบน ลําแซะ และลํานํ้า
มูล มีความยาวประมาณ 224 กิโลเมตร ซ่ึงไหลไปบรรจบกับลําตะคองท่ีอําเภอจักราช ประชากรตามลุมนํ้า 
สวนใหญประกอบอาชีพทํานาและทําไร ตนนํ้าอยูในเขตอําเภอปกธงชัย และอําเภอครบุรี มีปริมาณนํ้า
คอนขางมากและไหลตลอดป ลุมนํ้าน้ีมีเข่ือนขนาดใหญ 3 แหง คือ เข่ือนลํามูลบน เข่ือนลําแซะ และเข่ือนลํา
พระเพลิงนอกจากน้ียังมีอางเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายแหง 

ลุมน้ําลําตะคอง  ตนกําเนิดเกิดจากเทือกเขาสันกําแพงในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ มีลํา
นํ้าสายหลักคือ ลําตะคอง มีความยาวประมาณ 175 กิโลเมตร ไหลข้ึนไปทางเหนือผานอําเภอปากชอง และ
วกไปทางตะวันออกผานอําเภอสีค้ิว  อําเภอสูงเนิน  อําเภอเมือง  ไหลลงสูแมนํ้ามูลท่ีตําบลทาชาง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติประชากรตามบริเวณลุมนํ้าสวนใหญจะประกอบอาชีพทํานา ทําไร และปลูกไมผล นอกจากน้ันยังมี
การเล้ียงสัตวดวย 



                                                                                       

 

๕

ลุมน้ําลําเชียงไกร  ตนกําเนิดเกิดจากภูเขาในเขตอําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีลํานํ้า
สายหลัก คือ ลําเชียงไกร มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร ซ่ึงมีตนนํ้าอยูในอําเภอดานขุนทดและไหลลงสู
แมนํ้ามูลท่ีอําเภอโนนสูง  มีนํ้าตลอดปและคอนขางมากในชวงฤดูฝน นอกจากน้ียังมีอางเก็บนํ้าขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ฝายนํ้าลนและบอบาดาลอีกหลายแหง ประชากรสวนใหญตามลุมนํ้าประกอบอาชีพทํานา ทําไร  
และเล้ียงสัตว 

ลุมน้ําลําสะแทด  ตนนํ้าอยูท่ีหวยปราสาทในเขตอําเภอคง มีลํานํ้าสายหลักคือ ลําสะแทด มี
ความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีตนนํ้าอยูท่ีอําเภอขามสะแกแสง และอําเภอคง มีปริมาณนํ้าตลอดปและ
คอนขางมากในชวงฤดูฝน  และมีฝายนํ้าลนขนาดกลาง  ขนาดเล็กก้ันลํานํ้าอีกหลายแหง ประชากรสวนใหญ 
ในลุมนํ้าประกอบอาชีพทํานา ทําไร ปลูกไมผล และเล้ียงสัตว 

ลุมน้ําชี  มีลํานํ้าสายหลักคือ ลุมนํ้าชี มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร มีนํ้าไหลตลอดป
และมีปริมาณนํ้าคอนขางมากในฤดูฝน โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาจากแมนํ้าชีของการพลังงานแหงชาติ ในพ้ืนท่ี
อําเภอแกงสนามนาง และแหลงนํ้าขนาดเล็กอีกหลายแหง ประชากรสวนใหญในลุมนํ้าประกอบอาชีพทํานา 

ตารางแสดงพื้นที่ลุมน้ํายอยที่สําคัญในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลุมน้ํายอย 
พื้นที่ลุมน้ํา 

อําเภอในเขตลุมน้ํา 
ตร.กม. ไร 

1. ลํานํ้ามูลตอนบน 2,521 1,575,625 ครบุรี โชคชัย เมือง เฉลิมพระเกียรติ 

2. ลําพระเพลิง 2,310 1,443,750 ปากชอง วังนํ้าเขียว ปกธงชัย โชคชัย 

3. ลําตะคอง 3,905 2,440,625 ปากชอง สีค้ิว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมือง 

4. ลําเชียงไกร 3,752 2,345,000 ดานขุนทด สีค้ิว เทพารักษ โนนไทย พระทองคํา 
เมือง โนนสูง ขามสะแกแสง 

5. ลํานํ้าชี 680 425,000 แกงสนามนาง  บานเหล่ือม  คง 

6. ลําสะแทด 2,457 1,535,625 บัวใหญ บัวลาย สีดา คง โนนแดง ประทาย  
พิมาย ขามสะแกแสง โนนสูง เมืองยาง 

7. ลํานํ้ามูลตอนลาง 1,565 978,125 โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ จักราช พิมาย ชุมพวง 
ลําทะเมนชัย เมืองยาง 

8. ลําจักราช 1,388 867,500 เสิงสาง หนองบุญมาก จักราช เฉลิมพระเกียรติ  
พิมาย 

9. ลําปลายมาศ 1,915 1,196,875 ครบุรี เสิงสาง หวยแถลง ชุมพวง 

รวม 20,493 12,808,125  
 

 
 
 
 



                                                                                       

 

๖

แหลงเก็บน้ําขนาดใหญ 

 ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา  มีโครงการชลประทานขนาดใหญ 5 แหง  ไดแก อางเก็บนํ้าลํา
ตะคอง, อางเก็บนํ้าลําพระเพลิง, อางเก็บนํ้ามูลบน, อางเก็บนํ้าลําแชะ, อางเก็บนํ้าลําปลายมาศ และเข่ือน
ระบายนํ้าทุงสัมฤทธ์ิ โดยมีความจุ 992.69 ลานลูกบาศกเมตร  พ้ืนท่ีชลประทาน 588,985 ไร 

ตารางแสดงโครงการชลประทานขนาดใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

 
ท่ีมา : โครงการชลประทานนครราชสีมา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อางเก็บน้ํา 
ที่ตั้ง 

ความจุ 
(ลาน ม.3) 

พื้นที่ 
ชลประทาน 

(ไร) 
ตําบล อําเภอ 

1. ลําตะคอง 

    เขายายเท่ียง (กฟฝ.) 

ลาดบัวขาว 

คลองไผ 
สีค้ิว 

314.49 

10.30 

164,186 

             - 

2. ลําพระเพลิง 

    ลําสําลาย    
ตะขบ ปกธงชัย 

110.00 

  39.80 

67,760 

17,200 

3. มูลบน 

    ลําแชะ    

จระเขหิน 

โคกกระชาย 
ครบุรี 

141.00 

275.00 

45,136 

113,750 

4. ลําปลายมาศ 

    หวยเตย 

โนนสมบูรณ 

สระตะเคียน 
เสิงสาง 

98.00 

4.10 

24,022 

        4,000 

5. ขรน.ทุงสัมฤทธ์ิ ในเมือง พิมาย ทด-ระบายนํ้า 152,931 

รวม         992.69         588,985 



                                                                                       

 

๗

แหลงทองเที่ยว 

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน  ไดแก อนุสาวรียทาวสุรนารี  วัดศาลาลอย   
วัดปาสาละวัน ปราสาทหินพนมวัน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ อําเภอเมือง ประวัติศาสตรพิมาย  
อําเภอพิมาย   เมืองโบราณ   อําเภอสูงเนิน   วัดพระธาตุ   อําเภอปกธงชัย  ปราสาทหินนางรํา  อําเภอประทาย  
วัดบานไร อําเภอดานขุนทด   แหลงโบราณคดีบานปราสาท  อําเภอโนนสูง   ภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตร  
วัดเขาจันทรงาม  อําเภอสีค้ิว 
 

 
                    อนุสาวรียทาวสุรนารี                                                        วัดศาลาลอย 
 

 
                    ปราสาทหินพิมาย                                                          วัดบานไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       

 

๘

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม   ไดแก  ผาไหม  อําเภอปกธงชัย หมูบาน 

ดานเกวียน อําเภอโชคชัย 
 

     
 
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ  ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ อําเภอปากชอง เข่ือนมูลบน  

อําเภอครบุรี ไทรงามเข่ือนพิมาย อําเภอพิมาย อุทยานแหงชาติทับลาน อําเภอวังนํ้าเขียว เข่ือนลําพระเพลิง 
อําเภอปกธงชัย ซากปลาดึกดําบรรพ “แอคติโนทรีเจียน” อําเภอวังนํ้าเขียว อุทยานไมกลายเปนหิน อําเภอ
เมืองนครราชสีมา ซากชางดึกดําบรรพ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

   
 

                     อุทยานแหงชาติเขาใหญ                                                   ไทรงาม 
 

 
  
                  อุทยานแหงชาติทับลาน                                           พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน 



                                                                                       

 

๙

ประวัติศูนยวจิัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา เดิมคือสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา
กอสรางเม่ือ ป พ.ศ. 2496 ท่ีบริเวณหนองจะบก ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีเน้ือท่ี 30-3-61 ไร โดยมีอาณาเขตดานหนาติดกับถนนมุขมนตรี ดานหลังติดกับ
สถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา  ดานทิศตะวันตกและทิศตะวันออกติดเขตชุมชน 

เน่ืองจากสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก) มีพ้ืนท่ีนอยทําใหไมสามารถ
ผลิตพันธุปลาไดอยางเพียงพอ อีกท้ังยังต้ังอยูในบริเวณชุมชนกลางใจเมืองจึงไมสามารถขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมไดอีก กรม
ประมงจึงขออนุมัติงบประมาณกอสรางสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา (อางเก็บนํ้าหวยบานยาง) เปนสถานีฯ 
แหงท่ี 2 ต้ังอยูท่ีบริเวณอางเก็บนํ้าหวยบานยาง หมูท่ี 5 ตําบลสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  มีเน้ือท่ี 100-1-52  ไร โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี  

- ทิศเหนือ ติดตอกับ บานเรือนราษฎร หมู 5 หมูบานอางหวยยาง 
  ตําบลสุรนารี  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
- ทิศตะวันตก ติดตอกับ อางเก็บนํ้าหวยบานยาง  
- ทิศตะวันออกและทิศใต ติดตอกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา (อางเก็บนํ้าหวยบานยาง) เร่ิมกอสรางเม่ือป พ.ศ. 

2536 แลวเสร็จในป พ.ศ.2538 และเปดดําเนินการเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2538 โดยจัดสรรอัตรากําลัง
บางสวนจากสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก) มาปฏิบัติงานในระยะแรกจนกระท่ังในเดือน
มกราคม 2544 จึงไดขนยายพัสดุครุภัณฑและโยกยายอัตรากําลังเจาหนาท่ีท้ังหมด มาปฏิบัติงานท่ีสถานี
ประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา (อางเก็บนํ้าหวยบานยาง) เพียงแหงเดียวพรอมท้ังไดดําเนินการร้ือถอนอาคาร
ส่ิงปลูกสรางตาง  ๆของสถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก) ในสวนท่ีจะมอบใหเทศบาลนคร
นครราชสีมาออก กอนมอบพ้ืนท่ีดังกลาวใหทางเทศบาลเขาไปดําเนินการปรับปรุงเพ่ือจัดสราง “สวนภูมิรักษ” 
ตอไป จังหวัดนครราชสีมาโดยเทศบาลนครนครราชสีมารวมกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไดแจงความประสงค
ขอใชพ้ืนท่ีสวนหน่ึงของสถานีฯ เพ่ือทําการปรับปรุงและพัฒนาใหเปนสวนสาธารณะของเมือง ตามโครงการจัดสราง  
“สวนภูมิรักษ” ทูลเกลาถวายเปนราชสักการะแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ ซ่ึงกรมประมงพิจารณาแลวไมขัดของยินดีใหเทศบาลใชพ้ืนท่ีบางสวนของสถานีฯ ใน
การจัดสรางสวนภูมิรักษ โดยกันพ้ืนท่ีสวนหน่ึงประมาณ 9–3–98 ไร จากพ้ืนท่ีท้ังหมด 30-3–61  ไร ไวเปน
สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา 

ตอมาในเดือนธันวาคม 2545 สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครราชสีมาจึงไดปรับฐานะเปน
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา ข้ึนกับสํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กรมประมง ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 และตามกฎกระทรวงแบง
สวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2559  “ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
นครราชสีมา” สังกัดศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด 

 

         
 
 
 
 



                                                                                       

 

๑๐

 
 

 
 



                                                                                       

 

๑๑

 

 
 

ภาพถายทางอากาศศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา วันท่ี 20 ธันวาคม 2555 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       

 

๑๒

 



๑๓ 

 

 

 
ปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา  ประกอบดวยส่ิงกอสรางตาง  ๆดังน้ี  

1.  อาคารท่ีทําการ  ขนาด  250  ตารางเมตร  จํานวน 1 หลัง 
2.  เสาธงสูง  15  เมตร    จํานวน    1 เสา 
3.  บานพักขาราชการระดับ 7 - 8   จํานวน 1 หลัง 
4.  บานพักขาราชการระดับ 5 - 6   จํานวน 2 หลัง 
5.  บานพักขาราชการระดับ 3 - 4    จํานวน 2 หลัง 
6.  บานพักขาราชการระดับ 1 – 2  (แฝด  2  ครอบครัว) จํานวน   1   หลัง 
7.  บานพักคนงาน  6  ครอบครัว   จํานวน 3 หลัง 
8.  โรงผลิตและเก็บอาหาร   จํานวน 2 หลัง 
9.  โรงสูบนํ้า   ขนาด   6  ตารางเมตร   จํานวน 5 หลัง 
10. โรงเก็บพัสดุ   ขนาด  156  ตารางเมตร  จํานวน 1 หลัง 
11. โรงเก็บนํ้ามันเช้ือเพลิง  ขนาด  20  ตารางเมตร  จํานวน 1 หลัง 
12. โรงเก็บรถยนต   ขนาด  90  ตารางเมตร  จํานวน 1 หลัง 
13. โรงเพาะฟก  ขนาด  280  ตารางเมตร  จํานวน 1 หลัง 
14. โรงไฟฟาพรอมเคร่ืองกําเนิด  ขนาด  12  ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง 
15. บอซีเมนต  ขนาด  50  ตรม. และหลังคาคลุมบอ จํานวน 40 บอ 
16. บอคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาด  400  ตารางเมตร จํานวน 8 บอ 
17. ถนนภายในศูนยฯ  กวาง 4 เมตร    ยาว   2,540 เมตร 
18. ร้ัวลวดหนาม     ยาว   3,320 เมตร 
20. รางระบายนํ้าคอนกรีต  กวาง 50 ซม. สูง 60 ซม.  ยาว      700 เมตร 
21. บอนํ้าเสีย  ขนาด  2  ไร   จํานวน 1 บอ 
22. บอนํ้าดี   ขนาด  5 ไร   จํานวน 1 บอ 
23. ระบบประปาสงโรงเพาะฟก   จํานวน 2 บอ 
24. บอดิน  ขนาด  1  ไร   จํานวน   21 บอ 
25. บอดิน  ขนาด  2  ไร   จํานวน 3 บอ 
26. ทอสงนํ้าจากโรงสูบ  ขนาด  Ø 5  น้ิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔ 

 

 
รายช่ือผูดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครราชสีมาและ 

ผูอํานวยการศูนยวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา 
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง  หมายเหตุ      

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

หัวหนาสถานีประมงน้ําจืด
จังหวัดนครราชสีมา 

  

นายบรรลือ  ลักษณะบุตร 
นายไหว  ภิญโญ 
นายบุญลือ  สมบูรณวงศ 
นายชนินทร  ศรีทองสุข 
นายนิตย  คูเจริญไพศาล 
นายพิภพ  กมลรัตน 
นายชัยวัฒน  ปานพรหมมินทร 
นายสืบพงษ  ฉัตรมาลัย 
นายพิทยา  เพ็ญนภาภรณ 
นายมาโนช  หงษพรอมญาติ 
นายบุญชวย  เชาวนทวี 
นายโชคชัย  ศุภศันสนีย 

2497 - 2508 
2508 - 2511 
2511 - 2514 
2514 - 2516 
2516 - 2519 
2519 - 2524 
2524 - 2525 
2525 - 2525         
2525 - 2530 
2530 - 2533 
2533 - 2542 
2542 - 2545 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสมีา 
นายโชคชัย  ศุภศันสนีย 
นายธราพันธ  วัฒนะมหาตม 
นายชัยศิริ  ศิริกุล 
นายไชยวัฒน  รัตนดาดาษ 

นายเจริญ  อุดมการ 

นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย 

 
 
 
18 ธ.ค. 2545 – 31 มี.ค. 2547 
  1 มิ.ย. 2547 – 18 ส.ค. 2549 
18 ส.ค. 2549 – 11 ก.พ. 2551 
11 ก.พ. 2551 – 29 ม.ค. 2553 
29 ม.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2559 

   5  ม.ค. 2560 – ปจจุบัน 

 
 

 
ลาออกต้ังแต 1 เม.ย. 47 
 
 
 
เกษียณอายุราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
อัตรากําลังขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว/จางเหมาบริการ   

     
อัตรากําลังขาราชการ 

 

ตําแหนง 
 เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

1725 
 

1648 
1651 
1652 
1658 

นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย 
 
นางสกาวรัตน สัตยวงศทิพย 
นางนัยนา ทีฆะ 
นายสุขุม  ปะทักขินัง 
นางบานเย็น  นวลศรี 

วท.บ. (ประมง) 
วทม. (การจัดการประมง) 
ศศบ. (พัฒนาชุมชน) 
วท.บ. (ประมง) 
วท.บ. (ประมง) 
ปวส. (ประมง) 

ผูอํานวยการศูนยฯ 
(นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ) 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 
 

 
 

อัตรากําลังลูกจางประจํา 
 

ตําแหนง  
 เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

2005 
2009 
2010 
2012 
2013 
2017 
2018 

นายสุพรรณ  แพรงสันเทียะ 
นายสุบิล  สมจิตร 
นางขวัญใจ  สมขุนทด 
นายประสงค  สุขกุล 
นางนิสดาวรรณ  ยะสูงเนิน 
นายทิว    แถววงษ 
นายสมมาศ  สมขุนทด 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
ศศ.บ. (ศิลปศาสตร) 
ประถมศึกษาปท่ี 4 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

พนักงานขับรถยนต 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
พนักงานพัสดุ 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
พนักงานการเงินและบัญชี 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
อัตรากําลังพนักงานราชการ 

 

ตําแหนง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

3294 
3295 
3296 
3297 
3298 
3299 
3300 
3301 
3302 
3303 
3304 
3305 
3306 
3307 
3310 
3308 
3309 

นายเกษมศักด์ิ สัตกุล 
นายธวัชชัย  โกสันเทียะ 
นายถาวร  สุธารัตน 
น.ส.ยุพาพิน  ทองรองกลาง 
นางสาวอมิตตา เล็กบุญญาสิน 
นางสุปราณี เพ็ชรนอย 
นางสาวเข็มทอง คมพุดซา 
นางฟากันยา  แดงวิชัย 
นายทวัดชัย  โนใหม 
นายสุริยา  แสนศรี 
นายบุญยงค สิทธิดา 
นายสมนึก  ดวงเงิน 
นายทองสุข  ฉิมพาลี 
นายอัชชา พูนณรงค 
นางอรุณรัตน  สุธารัตน 
นายประเทือง  เฟองสันเทียะ 
นายธวัชศรี   ศรีเมือง 
 

วท.บ. (การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า) 
คบ. (เกษตรกรรม) 
ปวส.(ประมง) 
ปวช. (พาณิชยการ) 
ปวส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
ปวส. (การบัญชี) 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปวส.(เกษตรกรรม) 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง 
เจาพนักงานประมง 
เจาหนาท่ีธุรการ 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 
 

 
ลูกจางชั่วคราว 

งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอื่นๆ 
 

ตําแหนง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

 นายจารุวัฒน  สันกลาง 
นายอดุลย  นันทขุนทด 
นางวิพาภร  แถววงษ 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
จางเหมาบริการ  

กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา 
 

ตําแหนง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

 นายธเนศภณ คุมไขนํ้า 
นางจตุพร แซต้ัน 
นายศราวุฒิ ปานผา 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

จางขับรถยนต 
จางทําความสะอาด 
จางชวยผลิตพันธุปลา 
 

 
จางเหมาบริการ  

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
 

ตําแหนง
เลขที่ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

 นายพงษพันธ โตงกระโทก ปริญญาตรี วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วาริชศาสตร) 

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

                                    

สรุปผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2560 

1.  งานธุรการ 

ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ เชน การรับ-สง รางโตตอบและพิมพหนังสือราชการ งาน
วิทยุส่ือสาร การจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนติดตอประสานงานกับกรม สํานัก กอง หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ซ่ึงในปงบประมาณ 2560 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา มีผลการดําเนินการในงาน
สารบรรณ ดังน้ี 

งานรับ-สงหนังสือราชการและออกคําส่ังศูนยฯ 
- ลงทะเบียนรับ จํานวน  2,002 ฉบับ 
- ลงทะเบียนสง จํานวน     943 ฉบับ 
- ออกคําส่ังศูนยฯ จํานวน       93 ฉบับ 

2. งานการเงินและบัญชี    

ดําเนินการในดาน การตรวจสอบใบสําคัญ การเบิกจายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานผล  
ท้ังเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ในระบบ GFMIS โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  ใบส่ังซ้ือ/จาง/เชา (บส 01 และ บส.04) จํานวน 293 ฉบับ 
2.  วางฎีกาเบิก จํานวน 563 ฎีกา (ขบ 01, ขบ 02 และ ขบ 11 จํานวน 501 ฉบับ) 
3. รายการบันทึกการจายเงิน (ขจ 05) จํานวน 295 ฉบับ 
4. รายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ขบ 03) จํานวน 62 ฉบับ 
5. ใบจัดเก็บรายได (นส 01) จํานวน 167 ฉบับ 
6. ใบนําสงเงิน (นส 02) จํานวน 167 ฉบับ  

สําหรับผลการเบิกจายเงินในทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม ในป 2560 มีผลการเบิกจายรวม 
7,251,817.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 
สรุปการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2560 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2560 
ลําดับ

ที ่
กิจกรรม เงินงบประมาณ 

ที่ไดรับ 
ใชเดือนน้ี ตั้งแตตนป 

ถึงสิ้นเดือน 
คงเหลือ คิดเปน

รอยละ 

1 เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 
 - คาตอบแทนใชสอย 1,801,760.00 103,625.00 1,801,186.65 573.35 99.97 
 - คาสาธารณูปโภค 310,800.00 71,442.31 309,849.90 31.08 99.69 
 - งบลงทุน - - - - - 
 รวม 2,112,560.00 258,297.30 4,144,028.82 1,523.45 99.93 
2 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
 - คาตอบแทนใชสอย 498,141.62 9,940.00 498,141.51 0.11 100.00 
 - คาสาธารณูปโภค 4,037.38 - 4,37.38 - 100.00 
 - งบลงทุน 68,000.00 42,000.00 68,000.00 - - 
 รวม 1,693,320.00 100,481.82 1,693,319.97 0.11 100.00 
3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีเหมาะสม 
 - คาตอบแทนใชสอย 293,873.00 33,258.00 293,872..03 0.97 100.00 
 - คาสาธารณูปโภค - - - - - 
 รวม 334,840.00 27,898.00 334,776.00 0.97 100.00 
4 บุคลากรภาครัฐดานประมง 
 - งบบุคลากร 2,991,180.00 249,265.00 2,99,180.00 - 100.00 
 - คาตอบแทนใชสอย 142,064.00 11,756.00 141,072.00 992.00 99.30 
 รวม 3,133,244.00 261,021.00 3,132,252.00 992.00 99.97 
5 วิจัยและพัฒนา 
 - คาตอบแทนใชสอย 140,000.00 52,386.00 139,919.00 81.00 99.94 
 - คาสาธารณูปโภค - - - - - 
 รวม 140,000.00 52,386.00 139,919.00 81.00 99.94 
6 โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรสีะเกษ  
 - คาตอบแทนใชสอย 70,000.00 - 70,000.00 - 100.00 
 - คาสาธารณูปโภค - - - - - 
 รวม 70,000.00 - 70,000.00 - 100.00 
 รวมเงินงบประมาณ 6,319,856.00 573,672.31 6,317,258.47 2,597.53 99.96 
7 เงินทุนหมุนเวียนฯ 
 - งบบุคลากร 330,840.00 27,570.00 330,840.00 - 100.00 
 - คาตอบแทนใชสอย 528,525.00 25,584,90 528,514.73 10.27 100.00 
 - คาสาธารณูปโภค 75,205.00 2,464.22 75,204.30 0.70 100.00 
 - งบลงทุน - - - - - 
 รวมเงินนอกงบประมาณ 934,570.00 55,619.12 934,559.03 10.97 100.00 
 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 7,254,426.00 629,261.43 7,251,817.50 2,608.50 99.96 
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3. กิจกรรมเพิม่ผลผลิตสัตวน้ํา 

กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว นํ้า เปนภารกิจหลักของศูนย วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
นครราชสีมาภารกิจหน่ึง โดยการผลิตพันธุปลาเพ่ือนําไปปลอยในแหลงนํ้าสาธารณะเพ่ือใหเกิดผลผลิตสัตวนํ้า
ในแหลงนํ้าธรรมชาติ การสนับสนุนพันธุปลาใหกับสวนราชการ และการใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกร
เก่ียวกับการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด โดยมีผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2560 ดังน้ี 

การผลิตพันธุสัตวน้ํา 

ศูนยฯ มีเปาหมายในการผลิตพันธุปลา ในปงบประมาณ 2560 รวม 16,200,000 ตัว ซ่ึง
สามารถดําเนินการผลิตได 17,150,000 ตัว และไดมอบพันธุปลาดังกลาวใหกับสํานักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา หมูบาน องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการตาง  ๆนําไปปลอยในแหลงนํ้าสาธารณะ 
จํานวน 280  แหง โดยมีชนิดพันธุสัตวนํ้าท่ีผลิตได  ดังน้ี     

 

ลําดับที ่ ชนิดพันธุสัตวน้ํา 
การดําเนินงาน 

แผน (ตัว) ผล (ตัว) ผล (รอยละ) 

1 ปลาตะเพียนขาว 9,270,000 10,273,000 110.82 

2 ปลาย่ีสกเทศ 4,300,000 3,650,000 84.88 

3 ปลาไน 500,000 710,000 142.00 

4 ปลานิล 50,000 149,000 298.00 

5 ปลานวลจันทรเทศ 1,200,000 1,195,000 99.58 

6 ปลาดุกอุย 100,000 100,000 100.00 

7 ปลาตะเพียนทอง 700,000 993,000 141.85 

8 กบนา 80,000 80,000 100.00 

รวม 16,200,000 17,150,000 105.86 
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4. กิจกรรมประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําจืด  
 
หลักการและเหตุผล 
  ผลผลิตปลานํ้าจืดท่ีมีอยูตามแหลงนํ้าธรรมชาติ  โดยเฉพาะแหลงท่ีมีความสําคัญกับชุมชน 
เชนแหลงนํ้าขนาดใหญหรืออางเก็บนํ้า แมนํ้าสายหลัก ทํานบปลา สระนํ้า หวยและหนองบึงตางๆ ถือไดวาเปน
ทรัพยากรประมงอันมีคาท่ีกอใหเกิดแหลงอาหารโปรตีน กอใหเกิดการจางงานและสรางรายไดในภาคประมง 
สําหรับชุมชน  โดยเฉพาะชุมชนในชนบท  เม่ือประเทศไทยไดมีการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมสงผลให
ทรัพยากรประมงท่ีมีในแหลงนํ้าธรรมชาติไดถูกนําข้ึนมาใชประโยชนมากข้ึน เพ่ือตอบสนองตอการบริโภคสัตว
นํ้า ของประชากรของประเทศท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในแตละปจนทําใหทรัพยากรประมงน้ันมีแนวโนม
ลดลง ซ่ึงปญหาดังกลาวนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ทําใหกรมประมงเล็งเห็นปญหาและมีนโยบายให
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความสําคัญในการแกไขปญหาดังกลาว โดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
นครราชสีมา สังกัดกรมประมง มีหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหลงนํ้าจืดอางเก็บนํ้า
เข่ือนลําตะคอง เพ่ือการฟนฟูทรัพยากรประมงในแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยใชกลยุทธการ ปลอยพันธุปลาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้า รวบรวมพันธุปลาพ้ืนถ่ิน ใหชุมชนมีสวนรวมเพ่ือจะไดตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรสัตวนํ้าเพ่ือจะไดเกิดความหวงแหนและชวยดูแลแหลงน้ัน อางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง 
เกิดจากการสรางเข่ือนปดก้ันแมนํ้าลําตะคองบริเวณ  ชองเขาดานเสียดและเขาเข่ือนล่ัน ในเขตพ้ืนท่ีตําบล
คลองไผ อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. 2512 ทําใหเกิดเปนอางเก็บนํ้าขนาดใหญ มีความยาว
ของอางไปตามแนวลําตะคองเดิมประมาณ 15 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีผิวนํ้าประมาณ 23,125 ไร ท่ีระดับเก็บกัก 
277 เมตร (รทก.) พ้ืนท่ีอางตอนบนมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบและลาดเทลงมาทางตัวเข่ือน ทําใหอางเก็บนํ้ามี
พ้ืนท่ีผิวนํ้าขณะระดับนํ้าสูงสุดและตํ่าสุดแตกตางกันมาก (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2540) วัตถุประสงคในการ
สรางเข่ือน เพ่ือเปนแหลงเก็บกักนํ้าเพ่ือการเกษตร และกิจกรรมอ่ืนๆ ไดแก การอุปโภคบริโภค ชลประทาน 
อุตสาหกรรม การประมง และการพักผอนหยอนใจ สําหรับสัตวนํ้าในอางเก็บนํ้าแหงน้ี นอกจากเปนอาหาร
โปรตีนธรรมชาติ ยังสรางอาชีพและรายไดใหแกราษฎรท่ีอาศัยอยูโดยรอบ 
 

วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือประเมินผลบริมาณความชุกชุมและความหลากหลายของสัตวนํ้าในอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง 
 2.ประเมินผลจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง (Catch per unit effort: CPUE) ในพ้ืนท่ีตัวแทน
ในการศึกษาเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
 3.เพ่ือทราบขอมูลพ้ืนฐานดานผลผลิตสัตวนํ้าของอางเก็บนํ้าเข่ือนลําตะคอง เพ่ือนํามาซ่ึงแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า 
 
วิธีการดําเนินการ 
 1. สุมตัวอยางสัตวนํ้า โดยการวางเคร่ืองมือขายขนาดตางๆ ใชชุดเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชองตา 
ประกอบดวย 2, 3, 4, 5.5, 7 และ 9 เซนติเมตร นําตัวอยางปลาท่ีไดมาจําแนกชนิด ช่ัง-วัดขนาด  
 2. ดําเนินการ 4 คร้ังในรอบป  
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ตารางแสดงชนิดและผลจับของเคร่ืองมือขาย (กรัม/พ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตร/คืน) ขนาดชองตาตาง  ๆในอางเก็บ
นํ้าเข่ือนลําตะคอง จากการสุมตัวอยางคร้ังท่ี 1- 4  
 

ขนาดชองตา (มิลลิเมตร) 
ชนิดปลา 20 30 40 55 70 90 
กดเหลือง 0.00 3.24 1.01 0.48 0.00 0.00 
กระทุงเหว 9.56 0.99 0.49 0.00 1.03 0.00 
กระทิง 0.00 7.62 16.12 0.00 0.00 0.00 
กระมัง 20.32 51.91 135.40 181.26 65.82 17.15 
กระสูบขีด 4.58 46.10 18.10 32.08 0.00 9.07 
กระสูบจุด 11.83 6.28 3.48 0.00 0.00 0.00 
แขยงขางลาย 1.08 21.96 10.37 0.00 0.46 1.64 
แขยงขางใบขาว 0.97 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตะเพียนขาว 2.05 7.97 78.90 19.96 48.58 41.47 
ตะเพียนทราย 72.63 75.76 6.63 0.00 0.00 0.00 
ตะเพียนทอง 0.67     0.76     8.47 0.00 0.00 0.00 
นวลจันทรเทศ 1.19 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 
นิล     0.00     5.48       9.11 59.08 28.21 42.93 
เน้ือออน     0.00     0.00       0.00 16.45 0.00 7.02 
บูทราย 11.05 30.38 16.89 8.36 0.00 0.00 
ปกเปาจุดแดง     0.00     0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 
แปนแกว 103.88 6.85 0.27 0.00 0.00 0.00 
สรอยขาว 2.76 198.53 77.01 64.84 3.01 0.00 
สรอยนกเขา 4.93 18.07 9.10 14.69 7.38 0.00 
สรอยลูกกลวย     0.00       0.00 1.02 0.00 6.63 10.73 
สลาด    0.00      0.88       0.72 0.00 0.00 0.00 
เสือพนนํ้า 1.09 0.35 0.00 2.80 0.00 0.00 
ไสตันตาขาว 37.72 318.00 70.25 1.94 0.00 0.00 
หนามหลังครีบดํา 20.84 40.36   24.50 0.00 0.00 0.00 
หมอ 0.00      1.97     0.00 0.00 0.94 0.00 
หมอชางเหยียบ     0.00      0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 
หลด 1.71 3.62 0.67 0.00 0.00 0.00 
ซิวอาว 1.37    0.00    0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 
 



๒๓ 

 

โครงการประเมินสถานภาพของทรัพยากรสัตวนํ้าในแมนํ้ามูลศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา 
1. สภาพพ้ืนท่ีแหลงนํ้า 

แมนํ้ามูล  ปจจุบันช่ือของแมนํ้าสายน้ี สะกด มูล แตเดิมน้ัน  ชาวบานในทองถ่ินใชคําสะกด 
มูนเปนภาษาถ่ินหมายถึง  ส่ิงท่ีมีคานาหวงแหน  เปนมรดกของบรรพบุรุษสางสมเก็บไวใหมีตนกําเนิดจาก
เทือกเขาตอนใตของจังหวัดนครราชสีมา ไหลผานจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร  ศรีษะเกษ  บรรจบกับ
แมนํ้าชี บริเวณบานขอนไมยูง  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ไหลผานอําเภอพิบูลมังสาหาร และ
ไหลลงสูแมนํ้าโขง บริเวณอําเภอโขงจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 726 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีลุม
นํ้า 71,061  ตารางกิโลเมตร มีลํานํ้าสาขาท่ีสําคัญไดแก ลําตะคอง ลําพระเพลิง ลําปลายมาศ  ลําโดมใหญ 
ลําโดมนอย  ลํานํ้าเสียว  ลําเซบาย  ลําเซบก  เปนตน  ใชประโยชนเพ่ือการเกษตรเปนสวนใหญ สองฝงเปนท่ี
ราบนํ้าทวมถึง ลุมนํ้ามูลมีพ้ืนท่ีโดยประมาณ 43-56 ลานไรหรือประมาณ 13.6% ของพ้ืนท่ีแหลงนํ้าท้ัง
ประเทศ คลอบคลุมพ้ืนท่ี 10 จังหวัด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  และบางสวนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ปงบประมาณ 2560  กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กรมประมง  ไดดําเนินโครงการ
ประเมินสถานภาพของทรัพยากรสัตวนํ้าในแมนํ้าและแหลงนํ้าขนาดใหญท่ัวประเทศ  โดยศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงนํ้าจืดนครราชสีมาดําเนินการประเมินสถานะภาพทรัพยากรสัตวนํ้าในแมนํ้า โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินความชุกชุมและความหลากหลายของสัตวนํ้าในแหลงนํ้า  และประเมินผลการจับสัตวนํ้าตอหนวยลง
แรงประมง  (Catch per unit effort :CPUE) เพ่ือใหทราบถึงขอมูลพ้ืนฐานดานผลผลิตสัตวนํ้าของแหลงนํ้า
ความหลากหลายและความชุกชุมของชนิดพันธุสัตวนํ้า  รวมถึงโครงสรางประชาคมปลาในแหลงนํ้าโดยดําเนิน
ใน 2 พ้ืนท่ีสุดสํารวจ  และ 4 ชวงลางในรอบป ดังน้ี 

1) จุดสํารวจ 
จุดสํารวจท่ี 1 อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเปนพ้ืนท่ีลุมนํ้ามูลตอนบน มีการใชประโยขน

ในการเกษตรกรรมและปศุสัตว 
จุดสํารวจท่ี 2 อําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาเปนจุดบรรจบของลําปลายมาศและลํามูลมี

การใชประโยชนเพ่ือการเกษตรและปศุสัตวเปนจํานวนสวนมาก 
2) ชวงเวลาการสํารวจ 
ดําเนินการสํารวจเปน 4 เท่ียวสํารวจ ดังน้ี 
เท่ียวสํารวจท่ี 1 ทําการสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้าเดือนมกราคม 2560 
เท่ียวสํารวจท่ี 2 ทําการสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้าเดือนมีนาคม 2560 
เท่ียวสํารวจท่ี 3 ทําการสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้าเดือนมิถุนายน 2560 
เท่ียวสํารวจท่ี 4 ทําการสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้าเดือนสิงหาคม 2560 

โดยทําการสุมเก็บตัวอยางสัตว นํ้าดวยการใช เคร่ืองมือขายขนาด 6 ชองตา ไดแก 
2,3,4,5.5,7  และ 9 เซนติเมตร โดยชุดเคร่ืองมือขายมีความลึก 1.5-2 เมตร นํามาวางเรียงตอกันเปนแนว
เสนตรงแบบสุมโดยตลอด จุดสํารวจ 3 ซํ้า แตละซํ้ามี 6 ชองตา ท้ิงระยะเวลาไวประมาณ 12 ช่ัวโมง นํา
ตัวอยางสัตวนํ้าไดจากการทําประมงจําแนกชนิดพรอมบันทึกคาความยาวเหยียด TL ดวยไมวัดความยาวระดับ
ความละเอียด 0.1 เซนติเมตรเปนรายตัว และช่ังนํ้าหนักรายตัวดวยเครื่องช่ังนํ้าหนักท่ีมีระดับความละเอียด 
0.1 กรัม  และทําการเก็บรักษาตัวอยางดวยสารละลายฟอรมาลีน  ความเขมขน 10 เปอรเซ็นตในตัวอยางท่ี
ไมสามารถจําแนกไดโดยนํากลับไปดําเนินการในหองปฏิบัติการดวยคูมือของ Rainboth (1996) ตอไป 

 
 



๒๔ 

 

2. ผลการดําเนินงาน 
2.1 ความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวนํ้า 
จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวนํ้าในแมนํ้ามูลในป พ.ศ.2560 โดยการสุม

ตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขายขนาดชองตา 6 ชองตา  จาก 2 จุดสํารวจ  จํานวน 4 เท่ียวจุดสํารวจ พบวา จุด
สํารวจบานแทน  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  พบความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวนํ้ารวมสุงสุด 
(46 ชนิด)  รองมาเปนจุดสํารวจบานสัมฤทธ์ิ ต.สัมฤทธ์ิ  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา  (44 ชนิด) 

2.2  ความชุกชุมของชนิดสัตวนํ้า 
จากการประเมินความชุกชุมของชนิดสัตวนํ้าในแมนํ้ามูล ดวยชุดเคร่ืองมือขาย 6 ขนาดชอง

ตา ระหวางเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือน สิงหาคม 2560  จากรอบการเก็บรวบรวมจํานวน 4 รอบการเก็บ
ขอมูลพบวาความชุกชุมของชนิดพันธุสัตวนํ้ามีคาเฉล่ียความชุกชุมของชนิดสัตวนํ้าตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตาราง
เมตรตอคืน  มีคาอยูระหวาง  795.17-1,200.35  กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน  โดยจุดสํารวจ  
บานแทน อ.ชุมพวงมีปริมาณความชุกชุมของชนิดพันธุสัตวนํ้าสูงสุด 1,200.35 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100  
ตารางเมตรตอคืนและจุดสํารวจ บานสัมฤทธ์ิ อ.พิมาย ปริมาณความชุกชุมของชนิดพันธุสัตวนํ้านอยท่ีสุดคือ   
795.17 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100  ตารางเมตรตอคืน (ตารางท่ี 1) หากพิจารณาจากเท่ียวการสํารวจซ่ึงไดทํา
การเก็บขอมูลจํานวน 4 เท่ียวการเก็บขอมูล พบวาสัตวนํ้ามีความชุกชุมของชนิดพันธุอยูระหวาง  191.97-
844.16 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน โดยในรอบการสํารวจเดือนมกราคม 2560 คาความชุก
ชุมของชนิดพันธุสัตวนํ้าสูงสุด  844.16 กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100  ตารางเมตรตอคืน และเดือนมิถุนายน 
2560  มีคาตํ่าสุด 191.97 กรัมตอพ้ืนท่ี ขาย  100  ตารางเมตรตอคืน (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี  1  ความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมในแมนํ้ามูลจากการสุมตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขายขนาด 6 
ชองตาระหวางเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม 2560 หนวย : กรัมตอพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตรตอคืน 

จุดสํารวจ  
ขนาดชองตา(มิลลิเมตร) 

ผลจับรวม 20 30 40 55 70 90 

1.บานสัมฤทธ์ิ 283.4 197 107.4 30.87 85.60 91.15 795.17 

2. บานแทน 442.9 364 191.9 55.92 51.36 94.64 1,200.35 

เฉล่ีย 726.27 560.41 299.28 86.79 136.96 185.78 1995.51 
 
ตารางท่ี  2 ความชุกชุมสัมพัทธของประชาคมในแมนํ้ามูลจากการสุมตัวอยางดวยชุดเคร่ืองมือขายขนาด 6 
ชองตาระหวางเดือน มกราคม ถึง สิงหาคม 2560 หนวย : กรัมตอพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตรตอคืน 

เท่ียวสํารวจ  
ขนาดชองตา(มิลลิเมตร) 

ผลจับรวม 20 30 40 55 70 90 

มกราคม 387.50 241.38 111.99 14.14 9.68 79.45 844.16 

มีนาคม 199.77 170.34 90.52 62.56 100.30 98.47 721.97 

มิถุนายน 53.07 89.90 41.70 2.16 5.15 0.00 191.97 

สิงหาคม 85.93 58.79 55.07 7.93 21.83 7.86 237.41 
เฉล่ีย 726.27 560.41 299.28 86.79 136.96 185.78 1,995.51 



๒๕ 

 

5. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

รัฐบาลไดดําเนินการประกาศนโยบายเก่ียวกับความปลอดภัยดานอาหาร  (food safety  year) 
มาต้ังแตป 2548  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง หรือมีการเล้ียงท่ีถูกสุขอนามัย 
เปนตน กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปราศจากยา
ปฏิชีวนะในกลุมคลอแรมฟนิคอล และไนโตรฟูรานสตกคาง อีกท้ังฟารมจะตองมีระบบการเพาะเล้ียงท่ีถูกสุขอนามัย 
โดยกรมประมงจะทําการตรวจประเมินและรับรองฟารมเพาะเล้ียงสัตวนํ้าใหเปนไปตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย 
(Safety Level)  และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) 

ผลการปฏิบัติงานป 2560 

 

กิจกรรม หนวยวัด 

การดําเนินการ 

หมายเหตุ 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 

1.  ตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเพาะ 
     เล้ียงสัตวนํ้าจืด 
      - ฟารมเดิมท่ีตออายุ  ( GAP) ปลานิล 
      - ฟารมเดิมท่ีตออายุ ( Safety level ) 
      - ฟารมใหม  ( GAP ) ปลาอ่ืนๆ 
      - ฟารมใหม  ( GAP ) สัตวนํ้าอ่ืนๆ 
      - ฟารมใหม  ( Safety  level ) 
      - ฟารมใหม  (GAP) ปลานิล 
      - ตรวจติดตามฟารมเดิม 
 
2.  รับรองมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียง 
     สัตวนํ้าจืด  
     - ฟารมตออายุ  ( Safety level )  
     - ฟารมใหม ( GAP ) ปลาอ่ืนๆ 
     - ฟารมใหม  ( Safety  level ) 
     - ฟารมตออายุ ( GAP ) ปลานิล 
     - ฟารมใหม (GAP) ปลานิล 

ฟารม 
 

ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 

 
ฟารม 

 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 
ฟารม 

590 
 
3 

33 
6 

110 
88 
5 

433 
 

156 
 

31 
6 

110 
4 
5 

600 
 

3 
31 
6 

110 
95 
5 

445 
 

156 
 

31 
6 

110 
4 
5 
 

 

3.  ตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิตจาก 
     ฟารมเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด 

ตัวอยาง 885 999  
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6. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ  

          ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา ไดดําเนินโครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ ปงบประมาณ ๒๕60 โดยไดดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการ ๓ กิจกรรม
ดังน้ี 

๑. กิจกรรมผลิตลูกปลานิลคุณภาพ 

๑.๑ การพัฒนาศูนยหลักผลิตลูกปลานิลคุณภาพ 

                  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมาไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาและ

เพาะพันธุลูกปลานิลใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ ซ่ึงปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด

นครราชสีมา ไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตลูกพันธุปลานิลใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน โดยปรับปรุง

และพัฒนาบอเพาะพันธุ จัดเตรียมพอแมพันธุปลานิลไวใชในการเพาะพันธุ ขยายบอเพาะพันธุปลานิล เพ่ิม

จํานวนกระชังในการอนุบาลลูกปลานิลในบอดินและปรับปรุงระบบการอนุบาลลูกปลานิลในบอดิน เพ่ือให

สามารถผลิตลูกพันธุปลานิลคุณภาพไดเพ่ิมข้ึนใหเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครราชสีมา  ซ่ึงเดิมศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมาสามารถผลิตลูกพันธุปลานิลไดประมาณปละ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตลูกพันธุปลานิลใหเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร 

และสนับสนุนลูกพันธุปลานิลคุณภาพแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ

สินคาเกษตรท่ีสําคัญใน ปงบประมาณ ๒๕60  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา จึงไดดําเนินการ

ขยายและปรับปรุงระบบการผลิตลูกพันธุปลานิลอยางตอเน่ือง  

๑.๒ การผลิตลูกพันธุปลานิลคุณภาพแจกจายใหแกเกษตรกร 

                   ศูนยฯ ไดผลิตลูกพันธุปลานิลแจกจายใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 40 ราย  ๆ

ละ ๖,๐๐๐ ตัว รวม 240,๐๐๐ ตัว และไดดําเนินการเก็บขอมูลการเล้ียง ผลผลิต รายไดกอน-หลังเขารวม

โครงการฯ  

๒. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดตนทุนการเล้ียง ดําเนินการ ๔ กิจกรรมดังน้ี 

๒.๑  ใหคําแนะนําการลดตนทุนการเล้ียงปลานิลของเกษตรกรกอนเล้ียง และระหวางเล้ียง 

                  ใหความรูเก่ียวกับการเตรียมบอการเล้ียงปลานิลและ การลดตนทุนการเล้ียงปลานิลของ

เกษตรกรกอนเล้ียง  เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเตรียมบอไดถูกตองเหมาะสม ซ่ึงถือวาเปนข้ันตอนสําคัญในการ

เล้ียงปลาเพ่ือใหลูกปลาท่ีจะปลอยมีอัตรารอดสูงข้ึน การใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป โปรตีนไมนอยกวา ๓๐ 

เปอรเซ็นต สลับม้ือกับการใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป โปรตีนไมนอยกวา ๒๕ เปอรเซ็นต เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเล้ียงปลานิลดานการลดตนทุนอาหารปลานิล 

๒.๒  สนับสนุนปจจัยการผลิตฟารมตัวอยาง 

       รายละเอียดกิจกรรม 

                   ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมาสนับสนุนปจจัยการผลิตฟารมตัวอยางดานการ
เล้ียงและแนวทางการเพ่ิมผลผลิต ของนางประเทือง คงคํา เกษตรกรผูเล้ียงปลานิล เลขทะเบียนฟารม 
3001037430 มาตรฐานฟารม GAP ป 2558 บานเลขท่ี 41 บานโนนประดู หมู 7 ตําบลบานเหล่ือม 
อําเภอบานเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา  มีรายการ ดังน้ี 
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                     1. เน้ืออวนโพลีเอสทีลีนดาย 380/1515 ขนาดชองตา 3 เซนติเมตร จํานวน  20 กิโลกรัม 

2. เชือกโพลี   ขนาด 8 มิลลิเมตร   จํานวน 10 กิโลกรัม 
3. ลูกกระสง     จํานวน 23 ลูก 
4. ตะก่ัว     จํานวน   8 กิโลกรัม 

แนวทางลดตนทุน 

                  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา ไดสนับสนุนปจจัยดังรายการขางตนแก           
นางประเทือง คงคํา เพ่ือใหนําไปทําอวนลากลูกปลานิลในบออนุบาลยายลงบอเล้ียง โดยวิธีการเล้ียงของนาง
ประเทือง คงคํา จะทําการอนุบาลลูกปลานิล ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร อัตราปลอย 10,000 ตัว/ไร นาน  2 - 
3 เดือน จะไดลูกปลานิล ขนาด 10 - 15 ตัว/กก. จึงยายลงบอเล้ียง อัตราปลอย 2,500 ตัว/ไร เล้ียงตอ
ประมาณ 4 - 5 เดือน จึงจับผลผลิตปลานิลจําหนายใหกับพอคาคนกลาง ซ่ึงวิธีการเล้ียงปลานิลของ  
 นางประเทือง คงคํา มีขอดีและขอเสีย ดังน้ี 
        ขอดี 

1. ทราบจํานวนปลานิลท่ีปลอยแนนอนสามารถควบคุมปริมาณการใหอาหารได 
2. มีอัตรารอดสูงกวาการปลอยลูกปลานิล ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ท่ีไมมีการอนุบาลและ

เพ่ิมผลผลิต/ไร 
3. ลดตนทุนการซ้ือลูกพันธุปลานิล ซ่ึงลูกปลานิล ขนาด 10 - 15 ตัว/กก. ราคารตัวละ 5 - 

12 บาท 

            3.ถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปลานิล 
                  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา ไดดําเนินการแจกคูมือการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และการลดตนทุนการเล้ียงปลานิลใหแกเกษตรกรผูเล้ียงปลานิลท่ีเขารวมโครงการฯ ในพ้ืนท่ีอําเภอบานเหล่ือม 

จํานวน ๕๓ ราย และอําเภอโนนสูง จํานวน ๑๔ ราย เพ่ือใหเกษตรกรนําไปศึกษาและปรับใชกับการเล้ียง    

ปลานิลในฟารมของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 

ผลการปฎิบัติงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ  

ปงบประมาณ ๒๕60 

กิจกรรม หนวยนับ แผน – ผล รวมแผน 
๑.ผลิตลูกพันธุปลานิลคุณภาพ    

๑.๑ ผลิตลูกพันธุปลานิลคุณภาพแจกจายใหเกษตรกร พันตัว 
แผน 240 
ผล 240 

๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพและการเพ่ิมผลผลิตผล    

๒.๑ใหคําแนะนําการเพ่ิมผลผลิตปลานิลของเกษตรกรกอนเล้ียง ราย 
แผน 40 
ผล 40 

๒.๒ใหคําแนะนําการเพ่ิมผลผลิตปลานิลของเกษตรกรระหวางเล้ียง 
ราย แผน 40 

ผล 40 

๒.๓เก็บขอมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกรกอนเขารวมโครงการฯ คร้ัง 
แผน 40 
ผล 40 

๒.๔ สนับสนุนปจจัยการผลิตฟารมตัวอยางดานการเพ่ิมผลผลิต ฟารม 
แผน ๑ 
ผล ๑ 

๒.๕ ผลิตจุลินทรียมอเกษตรกรผูเล้ียงปลานิล 
ราย 

แผน 40 
 40 

๒.๖ ติดตามเก็บขอมูลตนทุนการเล้ียงปลานิลของเกษตรกรหลังเขา
รวมโครงการฯ ป ๒๕๕๘ 
 

ฟารม 

แผน ๖7 

ผล 67 
๓.ถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปลานิล    
๓.๑แจกจายคูมือ/ ใหคําแนะนําการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลด
ตนทุนการเล้ียงปลานิล 

เลม 
แผน 40 
ผล 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
7.  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ 

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ   เปนกิจกรรมท่ีกรมประมงไดจัดสรรเงินนอกงบประมาณใหกับหนวยงานยอย
ท่ีมีหนาท่ีในการผลิตพันธุสัตวนํ้าของกรมฯ  ใหทําการผลิตพันธุสัตวนํ้าจําหนายใหกับเกษตรกรโดยท่ัวไป  ท้ังน้ี 
เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงซ้ือพันธุสัตวนํ้าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม  และยังเปนการควบคุมราคาลูกพันธุสัตวนํ้า
ของฟารมเอกชน   รวมถึงเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรประกอบอาชีพในการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
หรือจําหนายเปนรายไดซ่ึงในป  2560 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา ไดทําการผลิตพันธุสัตวนํ้าจืด
ชนิดตาง  ๆ จําหนายใหกับเกษตรกรท่ัวไปในราคาท่ีกรมประมงกําหนด  โดยมีผลการดําเนินการ  ดังน้ี 

 

การจําหนายพันธุสัตวน้ํา หนวยนับ แผน ผล ผล (รอยละ) 

 

จํานวนพันธุสัตวนํ้า 
รายไดจากการจําหนายพันธุสัตวนํ้า 

 

ตัว 
บาท 

 

4,090,000 
1,050,000 

 

4,328,850 
1,322,920 

 

105.84 
125.99 

 

  ปงบประมาณ 2560  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา ไดรับแผนการผลิตพันธุ
สัตวนํ้า จํานวน 4,090,000 ตัว แผนการจําหนายพันธุปลา จํานวน 1,050,000 บาท และสามารถผลิต
พันธุปลา ชนิดตางๆ จําหนายใหกับเกษตรกร จํานวนท้ังส้ิน 4,328,850 ตัว และมีรายไดจากการจําหนาย
สัตวนํ้า เปนเงิน 1,322,920 บาท 
 

ตารางแสดงการจําหนายพันธุสัตวน้ํา (ต้ังแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) 
 

ชนิดสัตวน้ํา ขนาด  
ราคาตัว

ละ (บาท) 
จํานวนปลา  

(ตัว) 
จํานวนเงิน  

(บาท) 
หมายเหตุ 

ปลาตะเพียนขาว 
2-3 ซม. 
3-5 ซม. 

0.1 
0.2 

21,000 
22,500 

2,100.00 
4,500.00 

 

ปลานิล 
2-3 ซม. 
3-5 ซม. 

0.1 
0.2 

279,500 
58,200 

27,950.00 
11,640.00 

 

ปลานิลแดง 
2-3 ซม. 
3-5 ซม. 

0.2 
0.4 

9,000 
1,000 

1,800.00 
400.00 

 

ปลานิลแปลงเพศ 
2-3 ซม. 
3-5 ซม. 
5-7 ซม. 

0.3 
0.5 
0.8 

3,117,900 
67,200 

- 

935370.00 
33,600.00 

- 
 

ปลานิลแดงแปลงเพศ 
2-3 ซม. 
3-5 ซม. 
5-7 ซม. 

0.4 
0.6 
1 

726,550 
24,400 

100 

290,620.00 
14,640.00 

100 
 

ปลาไน 
 2-3 ซม. 
3-5 ซม. 

0.1 
0.2 

1,000 
500 

100.00 
100.00 

 

รวมทั้งสิ้น 4,328,850 1,322,320.00  
 



๓๐ 

 

งานบริการทางดานวิชาการและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา                                                     

 การรับบุคคลภายนอกเขาฝกงาน 

  ในปงบประมาณ  2560  มีบุคคลภายนอกติดตอขอเขารับการฝกงานท่ีศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมง   นํ้าจืดนครราชสีมา จํานวนหลายคณะซ่ึงสวนใหญจะเปนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ีเขา
มารับการฝกงาน เพ่ือเปนการฝกปฏิบัติจริง และเสริมสรางประสบการณท่ีนอกเหนือจากทฤษฎีในหลักสูตร 
ในชวงเวลาตาง  ๆกัน จํานวน 5 สถาบัน รวมท้ังส้ิน 16 คน ดังน้ี 

 

ลําดับ สถาบัน ระดับการศึกษา ระยะเวลา จํานวน (คน) 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 

 
 

ปริญญาตรี    1 ก.พ. - 17 มี.ค.60 5 

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

ปริญญาตรี 1 มิ.ย. – 21 ก.ค.60 3 

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 

ปริญญาตรี 1 มิ.ย. – 21 ก.ค.60 2 

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
 

ปริญญาตรี 5 มิ.ย. - 3 ส.ค.60 3 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
 
 

ปริญญาตรี 3-28 ก.ค. 60 3 

รวม 16 

 

     

 

 

 



๓๑ 

 

ภาคผนวก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารสํานักงาน 
 

ภาพผนวกที่ 1  บริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดนครราชสีมา 
 



๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

      ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานประมง                           บริเวณโรงเพาะฟก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             หองจําหนายพันธุสัตวน้ํา                                         หองปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 1  (ตอ) 
 
 



๓๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
        
 
        
 
 
 
 
 
 
 

        
ภาพผนวกที่ 2  ภาพกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า 

 
 



๓๔ 

 

 

     
               รวบรวมสัตวนํ้าจากชุดเคร่ืองมือขายขนาด                    จําแนกชนิดพันธุสัตวนํ้า 

                       6 ชองตา 

 

      
 
                       จําแนกชนิดพันธุสัตวนํ้า แยกชนิดสัตวนํ้าท่ีติดเคร่ืองมือขายแตละชองตา  
 

      
 

ภาพผนวกที่ 3  การปฏิบัติงานกิจกรรมประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวนํ้าในแหลงนํ้า 
 
 
 



๓๕ 

 

 

       

    
  
 

    
 
 

    
 
 

              ภาพผนวกที่ 4  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพผนวกที่ 5  โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (โซนน่ิง) 


