ขอมูลทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติความเปนมา
จังหวัดนครราชสีมา เปนเมืองโบราณเมืองหนึ่งในราชอาณาจักรไทย แตเดิมตั้งอยูในทองที่
อําเภอสูงเนิน หางจากตัวเมืองปจจุบัน ประมาณ 31 กิโลเมตร เรียกวา “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ โคราช กับ
เมืองเสมา ซึ่งทั้ง 2 เมือง เคยเจริญรุงเรืองในสมัยขอม แตในปจจุบันเปนเมืองรางตั้งอยูริมเขื่อนลําตะคอง
สมัยอยุธยา ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199- 2231) โปรดใหสราง
เมืองโดยเอาเมืองเสมา กับ เมืองโคราฆะปุระ มาผูกเปนนามเมืองใหม เรียกวา “เมืองนครราชสีมา” แตคน
ทั่วไปเรียกวา “เมืองโคราช”
สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหยกฐานะเปนเมืองชั้นเอก ผูสําเร็จราชการ
เมืองมียศเปนเจาพระยา เจาพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปน ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมา
ไดนําชางเผือก 2 เชือก ขึ้นนอมเกลาถวายดวย ตอมาในป พ.ศ. 2369 ในรัชกาลที่ 3 เจาอนุวงศผูครองเมือง
เวียงจันทน กอการกบฏยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมา และกวาดตอนพลเมืองไปเปนเชลย คุณหญิงโม (ภรรยา
พระสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ทศทิศวิชัยปลัดเมืองนครราชสีมา) ผูรักษาเมืองแสรงทํากลัวเกรงและประจบเอาใจทหาร
ลาว เมื่อถูกกวาดตอนมาถึงทุงสัมฤทธิ์ ในเขตอําเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทาง พอไดโอกาสคุณหญิงโมก็จัด
กองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทนแตกพายไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมไดประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ สถาปนาคุณหญิงโม ดํารงฐานันดรศักดิ์เปน “ทาวสุรนารี” ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดโปรดเกลาฯ ให
รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงใหเมืองนครราชสีมาเปนที่วาการมณฑลลาวกลาง ในป พ.ศ. 2434

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ระหวางเสนรุงที่
14-16 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 101-103 องศาตะวันออก ตัวจังหวัดอยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทาง
รถยนต 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
12,808,728 ไร คิดเปนรอยละ 12.12 ของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มี อาณาเขตติดต อกั บจังหวั ด
ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

๒

“เมืองหญิงกลา ผาไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน”
แผนที่จังหวัดนครคราชสีมา

๓

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบ สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหวาง 150-300
เมตร มีเทือกเขาใหญและเทือกเขาพนมดงรักทางดานใตและตะวันตก สวนบริเวณตอนลางคอนไปทางเหนือ
และตะวันออกเปนที่ราบลุม
ลักษณะภูมิอากาศ และอุตุนิยมวิทยา
ในป 2559 (1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) จังหวัดนครราชสีมา มีอุณหภูมิเฉลี่ย
28.40 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 43.2 องศาเซลเซียส (วันที่ 11 เมษายน 2559) อุณหภูมิต่ําสุด
12 องศาเซลเซียส (วันที่ 25 มกราคม 2559) และมีปริมาณน้ําฝนทั้งปวัดได 1,222.60 มิลลิเมตร (ที่มา :
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา)
การปกครองและการบริหาร
จั งหวั ดนครราชสี มาแบ งการปกครองเป น 32 อํ าเภอ 289 ตํ าบล 3,743 หมู บาน องค การ
ปกครองสวนทองถิ่น 334 แหง ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง
4 แหง เทศบาลตําบล 85 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 243 แหง จังหวัดนครราชสีมาแบงเขตเลือกตั้ง
ออกเปน 15 เขตเลือกตั้ง ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โครงสรางประชากร
จังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ และเปนอันดับ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีประชากรทั้งสิ้น 2,631,910 คน (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 ตามระบบสถิติ
นายทะเบียน กระทรวงมหาไทย) แบงเปนชาย 1,298,105 คน หญิง 1,333,805 คน จํานวนครัวเรือน
933,168 หลังคาเรือน อําเภอเมืองนครราชสีมา เปนอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด
การเกษตร
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 8,931,032 ไร ที่สําคัญ ไดแก พื้นที่
ปลูกขาว 4,329,724 ไร พื้นที่ปลูกพืชไร 3,793,602 ไร พื้นที่ปลูกพืชอื่น ๆ 632,170 ไร
การปศุสัตว
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว จํานวน 146,773 ครัวเรือน (ขอมูลป 2559)
มีการเลี้ยงสัตวที่สําคัญ ๆ ไดแก โคนม 102,216 ตัว โคเนื้อ 204,627 ตัว กระบือ 31,641 ตัว
ไก 29,015,876 ตัว เปด 811,848 ตัว สุกร 346,273 ตัว และหาน 5,003 ตัว
การประมง
จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรผูประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวน้ํา 22,969 ราย (ขอมูลป 2559)
พื้นทีบ่ อเลี้ยงประมาณ 45,752.94 ไร มีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเปนหนวยผลิตพันธุปลา จํานวน 1
แหง สามารถผลิตพันธุปลาไดประมาณ 18,129,500 ตัว/ป และมีฟารมเพาะพันธุปลาของเอกชน จํานวน
14 ราย พื้นที่ประมาณ 128.75 ไร ผลิตพันธุปลาได จํานวน 21.29 ลานตัว ซึ่งพันธุปลาที่สําคัญ ไดแก
ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาจีน ปลานวลจันทรเทศ ปลาจาระเม็ดน้ําจืด ปลาสลิด ปลา
สวาย ปลาแรด และปลากด นอกจากนี้ยังมีผูเลี้ยงจระเข 36 ราย จํานวนจระเข 59,729 ตัว

๔
สภาพลุมน้ําและการพัฒนาลุมน้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา มี 9 ลุมน้ํา โดยมีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ
20,905 ตารางกิโลเมตร อําเภอที่ไดรับน้ําจากลุมน้ํา ไดแก อําเภอชุมพวง อําเภอพิมาย อําเภอหวยแถลง
อําเภอจักราช อําเภอโนนสูง อําเภอเมือง อําเภอเสิงสาง อําเภอครบุรี อําเภอโชคชัย อําเภอปกธงชัย อําเภอ
สูงเนิน อําเภอปากชอง อําเภอขามทะเลสอ อําเภอสีคิ้ว อําเภอโนนไทย อําเภอประทาย อําเภอโนนแดง อําเภอ
บัวใหญ อําเภอขามสะแกแสง อําเภอคง อําเภอแกงสนามนาง อําเภอบานเหลื่อม อําเภอหนองบุญมาก รวม
23 อําเภอ มีรายละเอียดลุมน้ําตาง ๆ ดังนี้
ลุมน้ํามูล ตนกําเนิดเกิดจากเขาวง และเขาละมัง ของเทือกเขาสันกําแพงในเขต อําเภอ
ป ก ธงชั ย ไหลจากทิ ศ ใต ขึ้น ไปทางทิ ศ เหนื อ ผ า นท อ งที่ อํ า เภอป ก ธงชั ย อํ า เภอจั ก ราช วกไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือผานอําเภอโนนสูง อําเภอพิมาย อําเภอชุมพวง ลําน้ําสายหลักคือ แมน้ํามูล มีน้ําไหล
ตลอดปและคอนขางมากในฤดูฝน ประชากรตามริมฝงลุมน้ํามูล สวนใหญประกอบอาชีพทํานาและทําไร
นอกจากนี้ลุมน้ํามูลยังมีโครงการชลประทานขนาดใหญคือ โครงการเขื่อนพิมาย สรางกั้นลําน้ําที่อําเภอพิมาย
รวมทั้งฝายหินทิ้ง และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาเพื่อนําน้ําไปใชประโยชนทางการเกษตร
ลุมน้ําลํามาศตอนปลาย มีลําน้ําสายหลักคือ ลํามาศ ซึ่งมีตนน้ําอยูในอําเภอเสิงสางคือ ลุมน้ํา
มาศตอนตน ไหลผานอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย แลวไหลเขาสูจังหวัดนครราชสีมาเปน ลุมน้ําลํามาศ
ตอนปลาย โดยไหลลงสูแมน้ํามูลที่ตอนเหนือของอําเภอชุมพวง ประชากรสวนใหญตามริมฝงลําน้ํา ประกอบ
อาชีพทํานา และทําไรเปนสวนใหญ มีน้ําไหลตลอดป แตฤดูแลงจะมีปริมาณน้ํานอยจนไมสามารถนํามาใชใน
การเกษตรได
ลุมน้ําลํามาศตอนตน มีลําน้ําสายหลักคือ ลํามาศ ซึ่งเกิดจากลําหวยเพียก ลําหวยโทน และ
หวยอื่น ๆ ไหลมารวมกันแลวไหลเขาสูอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาในเขตอุทยาน
แหงชาติทับลาน เขตพื้นที่อําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง น้ําไหลลงสูที่ต่ําอยางรวดเร็วในฤดูฝน ทําใหดินดูด
ซั บน้ํ าได นอย เกิ ดการชะล างหน าดิ นสู ง ทํ าให ลําน้ํ าตื้ นเขิ นเร็ วและไม สามารถกั ก เก็ บน้ํ าได มี โครงการ
ชลประทานเขื่อนลําปลายมาศอยูในพื้นที่ลุมน้ํา แตประชากรสวนใหญที่ไดรับประโยชนอยูในเขตจังหวัดบุรีรัมย
นอกจากนี้ยังมีอางเก็บน้ําขนาดกลาง และขนาดเล็กอีกหลายแหง
ลุมน้ําลําจักราช มีลําน้ําสายหลักคือ ลําจักราช ซึ่งเกิดจากหวยสาระเพ็ชร และหวยจักราช
ในอําเภอหนองบุนมาก แลวไหลสูแมน้ํามูลในอําเภอพิมาย มีน้ําไหลเฉพาะชวงฤดูฝน ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพทํานาและทําไร ลําหวยตอนตนมีความลาดชันมาก ราษฎรสรางฝายเปนชวง ๆ คอนขางมาก
บริเวณลุมน้ํามีอางเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก
ลุมน้ําลํามูลบน – ลําพระเพลิง มีลําน้ําสายหลักคือ ลําพระเพลิง ลํามูลบน ลําแซะ และลําน้ํา
มูล มีความยาวประมาณ 224 กิโลเมตร ซึ่งไหลไปบรรจบกับลําตะคองที่อําเภอจักราช ประชากรตามลุมน้ํา
ส วนใหญ ประกอบอาชี พทํ านาและทํ าไร ต นน้ํ าอยู ในเขตอํ าเภอป กธงชั ย และอํ าเภอครบุ รี มี ปริ มาณน้ํ า
คอนขางมากและไหลตลอดป ลุมน้ํานี้มีเขื่อนขนาดใหญ 3 แหง คือ เขื่อนลํามูลบน เขื่อนลําแซะ และเขื่อนลํา
พระเพลิงนอกจากนี้ยังมีอางเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายแหง
ลุมน้ําลําตะคอง ตนกําเนิดเกิดจากเทือกเขาสันกําแพงในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ มีลํา
น้ําสายหลักคือ ลําตะคอง มีความยาวประมาณ 175 กิโลเมตร ไหลขึ้นไปทางเหนือผานอําเภอปากชอง และ
วกไปทางตะวันออกผานอําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอเมือง ไหลลงสูแมน้ํามูลที่ตําบลทาชาง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติประชากรตามบริเวณลุมน้ําสวนใหญจะประกอบอาชีพทํานา ทําไร และปลูกไมผล นอกจากนั้นยังมี
การเลี้ยงสัตวดวย

๕
ลุมน้ําลําเชียงไกร ตนกําเนิดเกิดจากภูเขาในเขตอําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีลําน้ํา
สายหลัก คือ ลําเชียงไกร มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร ซึ่งมีตนน้ําอยูในอําเภอดานขุนทดและไหลลงสู
แมน้ํามูลที่อําเภอโนนสูง มีน้ําตลอดปและคอนขางมากในชวงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีอางเก็บน้ําขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ฝายน้ําลนและบอบาดาลอีกหลายแหง ประชากรสวนใหญตามลุมน้ําประกอบอาชีพทํานา ทําไร
และเลี้ยงสัตว
ลุมน้ําลําสะแทด ตนน้ําอยูที่หวยปราสาทในเขตอําเภอคง มีลําน้ําสายหลักคือ ลําสะแทด มี
ความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร มีตนน้ําอยูที่อําเภอขามสะแกแสง และอําเภอคง มีปริมาณน้ําตลอดปและ
คอนขางมากในชวงฤดูฝน และมีฝายน้ําลนขนาดกลาง ขนาดเล็กกั้นลําน้ําอีกหลายแหง ประชากรสวนใหญ
ในลุมน้ําประกอบอาชีพทํานา ทําไร ปลูกไมผล และเลี้ยงสัตว
ลุมน้ําชี มีลําน้ําสายหลักคือ ลุมน้ําชี มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร มีน้ําไหลตลอดป
และมีปริมาณน้ําคอนขางมากในฤดูฝน โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาจากแมน้ําชีของการพลังงานแหงชาติ ในพื้นที่
อําเภอแกงสนามนาง และแหลงน้ําขนาดเล็กอีกหลายแหง ประชากรสวนใหญในลุมน้ําประกอบอาชีพทํานา
ตารางแสดงพื้นที่ลุมน้ํายอยที่สําคัญในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ลุมน้ํายอย

พื้นที่ลุมน้ํา
ตร.กม.

ไร

อําเภอในเขตลุมน้ํา

1. ลําน้ํามูลตอนบน

2,521

1,575,625 ครบุรี โชคชัย เมือง เฉลิมพระเกียรติ

2. ลําพระเพลิง

2,310

1,443,750 ปากชอง วังน้ําเขียว ปกธงชัย โชคชัย

3. ลําตะคอง

3,905

4. ลําเชียงไกร

3,752

2,440,625 ปากชอง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมือง
2,345,000 ดานขุนทด สีคิ้ว เทพารักษ โนนไทย พระทองคํา
เมือง โนนสูง ขามสะแกแสง

5. ลําน้ําชี

680

425,000 แกงสนามนาง บานเหลื่อม คง

6. ลําสะแทด

2,457

7. ลําน้ํามูลตอนลาง

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

รวม

1,535,625 บัวใหญ บัวลาย สีดา คง โนนแดง ประทาย
พิมาย ขามสะแกแสง โนนสูง เมืองยาง

1,196,875 ครบุรี เสิงสาง หวยแถลง ชุมพวง

20,493 12,808,125

๖
แหลงเก็บน้ําขนาดใหญ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีโครงการชลประทานขนาดใหญ 5 แหง ไดแก อางเก็บน้ําลํา
ตะคอง, อางเก็บน้ําลําพระเพลิง, อางเก็บน้ํามูลบน, อางเก็บน้ําลําแชะ, อางเก็บน้ําลําปลายมาศ และเขื่อน
ระบายน้ําทุงสัมฤทธิ์ โดยมีความจุ 992.69 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน 589,499 ไร
ตารางแสดงโครงการชลประทานขนาดใหญ จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้ง
อางเก็บน้ํา
1. ลําตะคอง
เขายายเทีย่ ง (กฟฝ.)
2. ลําพระเพลิง
ลําสําลาย
3. มูลบน

ตําบล
ลาดบัวขาว
คลองไผ
ตะขบ
จระเขหิน

ลําแชะ

โคกกระชาย

4. ลําปลายมาศ

โนนสมบูรณ

หวยเตย

สระตะเคียน

5. ขรน.ทุงสัมฤทธิ์

ในเมือง

รวม
ที่มา : โครงการชลประทานนครราชสีมา

อําเภอ
สีคิ้ว
ปกธงชัย
ครบุรี
เสิงสง
พิมาย

ความจุ
(ลาน ม.3)

พื้นที่
ชลประทาน
(ไร)

314.49

164,186

10.30

-

110.00

67,760

39.80

17,200

141.00

45,136

275.00

113,750

98.00

24,022

4.10

4,000

ทด-ระบายน้ํา

152,931

992.69

588,985

๗
แหลงทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน ไดแก อนุสาวรียทาวสุรนารี วัดศาลาลอย
วั ดป าสาละวั น ปราสาทหิ นพนมวั น พิ พิธภั ณฑสถานแห งชาติ มหาวี รวงศ อํ าเภอเมื อง ประวั ติศาสตร พิมาย
อําเภอพิมาย เมืองโบราณ อําเภอสูงเนิน วัดพระธาตุ อําเภอปกธงชัย ปราสาทหินนางรํา อําเภอประทาย
วัดบานไร อําเภอดานขุนทด แหลงโบราณคดีบานปราสาท อําเภอโนนสูง ภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตร
วัดเขาจันทรงาม อําเภอสีคิ้ว

อนุสาวรียทาวสุรนารี

ปราสาทหินพิมาย

วัดศาลาลอย

วัดบานไร

๘
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม ไดแก ผาไหม อําเภอปกธงชัย หมูบาน
ดานเกวียน อําเภอโชคชัย

แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ ได แก อุทยานแหงชาติเขาใหญ อํ าเภอปากช อง เขื่ อนมู ลบน
อําเภอครบุรี ไทรงามเขื่อนพิมาย อําเภอพิมาย อุทยานแหงชาติทับลาน อําเภอวังน้ําเขียว เขื่อนลําพระเพลิง
อําเภอปกธงชัย ซากปลาดึกดําบรรพ “แอคติโนทรีเจียน” อําเภอวังน้ําเขียว อุทยานไมกลายเปนหิน อําเภอ
เมืองนครราชสีมา ซากชางดึกดําบรรพ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานแหงชาติเขาใหญ

อุทยานแหงชาติทับลาน

ไทรงาม

พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน

๙

ประวัติศนู ยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา
ศูนยวิจัยและพั ฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา เดิ มคือสถานีประมงน้ํ าจืดจังหวั ดนครราชสีมา
กอสรางเมื่อ ป พ.ศ. 2496 ที่บริเวณหนองจะบก ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 30-3-61 ไร โดยมีอาณาเขตดานหนาติดกับถนนมุขมนตรี ดานหลังติดกับ
สถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา ดานทิศตะวันตกและทิศตะวันออกติดเขตชุมชน
เนื่องจากสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก) มีพื้นที่นอยทําใหไมสามารถ
ผลิตพันธุปลาไดอยางเพียงพอ อีกทั้งยังตั้งอยูในบริเวณชุมชนกลางใจเมืองจึงไมสามารถขยายพื้นที่เพิ่มไดอีก กรม
ประมงจึงขออนุมัติงบประมาณกอสรางสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครราชสีมา (อางเก็บน้ําหวยบานยาง) เปนสถานีฯ
แห งที่ 2 ตั้ งอยู ที่บริเวณอ างเก็ บน้ํ าห วยบ านยาง หมูที่ 5 ตําบลสุ รนารี อํ าเภอเมืองนครราชสี มา จั งหวั ด
นครราชสีมา มีเนื้อที่ 100-1-52 ไร โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดตอกับ บานเรือนราษฎร หมู 5 หมูบานอางหวยยาง
ตําบลสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ทิศตะวันตก ติดตอกับ อางเก็บน้ําหวยบานยาง
- ทิศตะวันออกและทิศใต ติดตอกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครราชสีมา (อางเก็บน้ําหวยบานยาง) เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ.
2536 แลวเสร็จในป พ.ศ.2538 และเปดดําเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2538 โดยจัดสรรอัตรากําลัง
บางสวนจากสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก) มาปฏิบัติงานในระยะแรกจนกระทั่งในเดือน
มกราคม 2544 จึงไดขนยายพัสดุครุภัณฑและโยกยายอัตรากําลังเจาหนาที่ทั้งหมด มาปฏิบัติงานที่สถานี
ประมงน้ําจืดจังหวัดนครราชสีมา (อางเก็บน้ําหวยบานยาง) เพียงแหงเดียวพรอมทั้งไดดําเนินการรื้อถอนอาคาร
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ของสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครราชสีมา (หนองจะบก) ในสวนที่จะมอบใหเทศบาลนคร
นครราชสีมาออก กอนมอบพื้นที่ดังกลาวใหทางเทศบาลเขาไปดําเนินการปรับปรุงเพื่อจัดสราง “สวนภูมิรักษ”
ตอไป จังหวัดนครราชสีมาโดยเทศบาลนครนครราชสีมารวมกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไดแจงความประสงค
ขอใชพื้นที่สวนหนึ่งของสถานีฯ เพื่อทําการปรับปรุงและพัฒนาใหเปนสวนสาธารณะของเมือง ตามโครงการจัดสราง
“สวนภูมิรักษ” ทูลเกลาถวายเปนราชสักการะแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ ซึ่งกรมประมงพิจารณาแลวไมขัดของยินดีใหเทศบาลใชพื้นที่บางสวนของสถานีฯ ใน
การจัดสรางสวนภูมิรักษ โดยกันพื้นที่สวนหนึ่งประมาณ 9–3–98 ไร จากพื้นที่ทั้งหมด 30-3–61 ไร ไวเปน
สํานักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
ตอมาในเดือนธันวาคม 2545 สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครราชสีมาจึงไดปรับฐานะเปน
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา ขึ้นกับสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 และตามกฎกระทรวงแบง
ส วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2559 “ศู นย วิจัยและพั ฒนาประมงน้ํ าจื ด
นครราชสีมา” สังกัดศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

๑๐

๑๑

ภาพถายทางอากาศศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา วันที่ 20 ธันวาคม 2555

๑๒

๑๓

ปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา ประกอบดวยสิ่งกอสรางตาง ๆ ดังนี้
1. อาคารที่ทําการ 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. โรงสูบน้ํา ขนาด 6 ตารางเมตร
จํานวน 5
หลัง
10. โรงเก็บพัสดุ ขนาด 156 ตารางเมตร
จํานวน 1
หลัง
11. โรงเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ขนาด 20 ตารางเมตร
จํานวน 1
หลัง
12. โรงเก็บรถยนต ขนาด 90 ตารางเมตร
จํานวน 1
หลัง
13. โรงเพาะฟก ขนาด 280 ตารางเมตร
จํานวน 1
หลัง
14. โรงไฟฟาพรอมเครื่องกําเนิด 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. รั้วลวดหนาม
ยาว 3,320
เมตร
20. รางระบายน้ําคอนกรีต กวาง 50 ซม. สูง 60 ซม.
ยาว 700
เมตร
21. บอน้ําเสีย ขนาด 2 ไร
จํานวน 1
บอ
22. บอน้ําดี 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. ทอสงน้ําจากโรงสูบ ขนาด Ø 5 นิ้ว

๑๔

รายชื่อผูดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครราชสีมาและ
ผูอํานวยการศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล
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

1
2
3
4
5

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสีมา
นายโชคชัย ศุภศันสนีย
นายธราพันธ วัฒนะมหาตม
นายชัยศิริ ศิริกุล
นายไชยวัฒน รัตนดาดาษ
นายเจริญ อุดมการ

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง

หมายเหตุ

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

18 ธ.ค. 2545 – 31 มี.ค. 2547 ลาออกตั้งแต 1 เม.ย. 47
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 เกษียณอายุราชการ

๑๕

อัตรากําลังขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว/จางเหมาบริการ
อัตรากําลังขาราชการ
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
เลขที่
1647 นายเจริญ อุดมการ
1648
1651
1652
1655
1658

คุณวุฒิ

วท.บ. (ชีววิทยา)
วทม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
นางสกาวรัตน สัตยวงศทิพย ศศบ. (พัฒนาชุมชน)
นางนัยนา ทีฆะ
วท.บ. (ประมง)
นายสุขุม ปะทักขินัง
วท.บ. (ประมง)
นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ * วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (สงเสริมการเกษตร)
นางบานเย็น นวลศรี
ปวส. (ประมง)

ตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยฯ
(นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการประมงชํานาญการ
นักวิชาการประมงชํานาญการ
นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานประมงชํานาญงาน

หมายเหตุ * ยายไปศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดนครพนม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
อัตรากําลังลูกจางประจํา
ตําแหนง
เลขที่
2005
2007
2009
2010
2012
2013
2017
2018

ชื่อ-สกุล
นายสุพรรณ แพรงสันเทียะ
นางสุนารถ ผาลา
นายสุบิล สมจิตร
นางขวัญใจ สมขุนทด
นายประสงค สุขกุล
นางนิสดาวรรณ ยะสูงเนิน
นายทิว แถววงษ
นายสมมาศ สมขุนทด

คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 3
ศศ.บ. (ศิลปศาสตร)
ประถมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 3

ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต
พนักงานการประมง
พนักงานประมงพื้นฐาน
พนักงานพัสดุ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย

อัตราพนักงานราชการ
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
เลขที่
3294 นายเกษมศักดิ์ สัตกุล
3295 นายธวัชชัย โกสันเทียะ
3296 นายถาวร สุธารัตน

คุณวุฒิ

ตําแหนง

วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) นักวิชาการประมง
คบ. (เกษตรกรรม)
นักวิชาการประมง
ปวส.(ประมง)
เจาพนักงานประมง

๑๖

อัตราพนักงานราชการ
กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา
ตําแหนง
เลขที่
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3310

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

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

ปวช. (พาณิชยการ)
ปวส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
มัธยมศึกษาปที่ 3
ปวส. (การบัญชี)
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 6
ปวส.(เกษตรกรรม)
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 6

ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง

อัตราพนักงานราชการ
กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
เลขที่
3308 นายประเทือง เฟองสันเทียะ
3309 นายธวัชศรี ศรีเมือง

คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3

ตําแหนง
พนักงานผูชวยประมง
พนักงานผูชวยประมง

ลูกจางชั่วคราว
งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอื่นๆ
ตําแหนง
เลขที่

ชื่อ-สกุล
นายจารุวัฒน สันกลาง
นายอดุลย นันทขุนทด
นางวิพาภร แถววงษ

คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 3

ตําแหนง
คนงานประมง
คนงานประมง
คนงานประมง

๑๗

จางเหมาบริการ
กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ํา
ตําแหนง
เลขที่

ชื่อ-สกุล
นายธเนศภณ คุมไขน้ํา
นางจตุพร แซตั้น
นายศราวุฒิ ปานผา

คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 3

ตําแหนง
จางขับรถยนต
จางทําความสะอาด
จางชวยผลิตพันธุปลา

จางเหมาบริการ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรที่เพาะปลูกพื้นที่เหมาะสม
ตําแหนง
เลขที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตําแหนง

นายพงษพันธ โตงกระโทก

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร
บัณฑิต (วาริชศาสตร)

เจาหนาที่โครงการบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร
ที่สําคัญ

สรุปผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2559
1. งานธุรการ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ เชน การรับ-สง รางโตตอบและพิมพหนังสือราชการ งาน
วิทยุสื่อสาร การจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนติดตอประสานงานกับกรม สํานัก กอง หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งในปงบประมาณ 2559 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา มีผลการดําเนินการในงาน
สารบรรณ ดังนี้
งานรับ-สงหนังสือราชการและออกคําสั่งศูนยฯ
- ลงทะเบียนรับ จํานวน 2,902 ฉบับ
- ลงทะเบียนสง จํานวน 1,125 ฉบับ
- ออกคําสั่งศูนยฯ จํานวน 104 ฉบับ

๑๘

2. งานการเงินและบัญชี
ดําเนินการในดาน การตรวจสอบใบสําคัญ การเบิกจายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานผล
ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ในระบบ GFMIS โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ใบสั่งซื้อ/จาง/เชา (บส 01 และ บส.04) จํานวน 82 ฉบับ
2. วางฎีกาเบิก จํานวน 728 ฎีกา (ขบ 01, ขบ 02 และ ขบ 11 จํานวน 590 ฉบับ)
3. รายการบันทึกการจายเงิน (ขจ 05) จํานวน 328 ฉบับ
4. รายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ขบ 03) จํานวน 55 ฉบับ
5. ใบจัดเก็บรายได (นส 01) จํานวน 167 ฉบับ
6. นําสงเงิน จํานวน 167 ฉบับ
สําหรับผลการเบิกจายเงินในทุกงาน/โครงการ/กิจกรรม ในป 2559 มีผลการเบิกจายรวม
6,760,213.54 บาท โดยมีรายละเอียดตามตารางตอไปนี้

๑๙

สรุปการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2559
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ลําดับ
กิจกรรม
เงินงบประมาณ
ใชเดือนนี้
ตั้งแตตนป
ที่
ที่ไดรับ
ถึงสิ้นเดือน
1 เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
- งบบุคลากร
1,925,760.00 160,480.00 1,925,760.00
- คาตอบแทน
2,056289.00
96,342.30 2,056,257.92
- คาสาธารณูปโภค
162,011.00
1,475.00
162,010.90
รวม
4,144,060.00 258,297.30 4,144,028.82
2 ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
- งบบุคลากร
685,320.00
57,110.00
685,320.00
- คาตอบแทน
883,544.70
42,464.82
883,544.67
- คาสาธารณูปโภค
124455.30
907.00
124,455.30
รวม
1,693,320.00 100,481.82 1,693,319.97
3 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- งบบุคลากร
318,840.00
26,570.00
318,840.00
- คาตอบแทน
16,000.00
1,328.00
15,936.00
รวม
334,840.00
27,898.00
334,776.00
4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม
- คาตอบแทน
353,548.00
51,493.09
353,542.34
- คาสาธารณูปโภค
25,422.00
25,421.66
รวม
378,970.00
51,493.09
378,964.00
5 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- คาตอบแทน
127,000.00
126,999.45
รวม
127,000.00
126,999.45
6 โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ (เบิกแทนกัน)
- คาตอบแทน
50,000.00
49,725.80
รวม
50,000.00
49,725.80
7 ปรับโครงสรางสินคาประมงเพื่อพัฒนาการผลิต
- คาตอบแทน
32,400.00
9,188.50
32,399.50
รวม
32,400.00
9,188.50
32,399.50
รวมเงินงบประมาณ
6,760.590.00 447,358.71 6,760,213.54
8 เงินทุนหมุนเวียนฯ
- งบบุคลากร
330,840.00
27,570.00
330,840.00
- คาตอบแทน
498,960.00 114,873.82
498,855.08
- คาสาธารณูปโภค
62,700.00
31,570.43
62,695.28
รวมเงินนอกงประมาณ
892,500.00 174,014.25
892,390.36

คงเหลือ

-

คิดเปน
รอยละ

100.00
31.08 100.00
0.10 100.00
31.18 100.00

-

100.00
0.03 100.00
100.00
0.03 100.00
64.00
64.00

100.00
99.60
99.98

5.66
0.34
6.00

100.00
100.00
100.00

0.55
0.55

100.00
100.00

274.20
274.20

99.45
99.45

0.50
0.50
376.46

100.00
100.00
99.99

104.92
4.72
109.64

100.00
99.99
99.99
99.99

๒๐

3. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา
กิ จ กรรมเพิ่ ม ผลผลิ ต สั ต ว น้ํ า เป น ภารกิ จ หลั ก ของศู น ย วิจั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด
นครราชสีมาภารกิจหนึ่ง โดยการผลิตพันธุปลาเพื่อนําไปปลอยในแหลงน้ําสาธารณะเพื่อใหเกิดผลผลิตสัตวน้ํา
ในแหลงน้ําธรรมชาติ การสนับสนุนพันธุปลาใหกับสวนราชการ และการใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกร
เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด โดยมีผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2559 ดังนี้
การผลิตพันธุสัตวน้ํา
ศูนยฯ มีเปาหมายในการผลิตพันธุปลา ในปงบประมาณ 2559 รวม 18,000,000 ตัว ซึ่ง
สามารถดําเนินการผลิตได 18,453,000 ตัว และไดมอบพันธุปลาดังกลาวใหกับสํานักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา หมูบาน องคกรการปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการตางๆ นําไปปลอยในแหลงน้ําสาธารณะ
จํานวน 280 แหง โดยมีชนิดพันธุสัตวน้ําที่ผลิตได ดังนี้

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชนิดพันธุสัตวน้ํา
ปลาตะเพียนขาว

แผน (ตัว)

การดําเนินงาน
ผล (ตัว)

ผล (รอยละ)

10,000,000

9,735,000

97.35

ปลายี่สกเทศ

4,510,000

4,283,000

94.96

ปลาไน

1,200,000

1,422,500

118.54

ปลานิล

100,000

122,000

122

1,500,000

1,710,000

114

ปลาดุกอุย

100,000

100,000

100

ปลาตะเพียนทอง

500,000

657,000

131.40

90,000
18,000,000

100,000
18,129,500

111.11
100.72

ปลานวลจันทรเทศ

กบนา
รวม
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4. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
รัฐบาลไดดําเนินการประกาศนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร (food safety year)
มาตั้งแตป 2548 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง หรือมีการเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย
เปนตน กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยา
ปฏิชีวนะในกลุมคลอแรมฟนิคอล และไนโตรฟูรานสตกคาง อีกทั้งฟารมจะตองมีระบบการเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย
โดยกรมประมงจะทํ าการตรวจประเมิ นและรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสั ตว น้ําให เปนไปตามมาตรฐานขั้ นปลอดภั ย
(Safety Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP)
ผลการปฏิบัติงานป 2559
การดําเนินการ
กิจกรรม

หนวยวัด

1. ตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเพาะ
เลี้ยงสัตวน้ําจืด
- ฟารมเดิมที่ตออายุ ( GAP) ปลานิล
- ฟารมเดิมที่ตออายุ ( Safety level )
- ฟารมใหม ( GAP ) ปลาอื่นๆ
- ฟารมใหม ( GAP ) สัตวน้ําอื่นๆ
- ฟารมใหม ( Safety level )
- ฟารมใหม (GAP) ปลานิล
- ตรวจติดตามฟารมเดิม

ฟารม
ฟารม
ฟารม
ฟารม
ฟารม
ฟารม
ฟารม
ฟารม

9
230
12
1
88
5
202

9
231
5
2
95
11
205

2. รับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด
- ฟารมตออายุ ( GAP ) ปลาอื่นๆ
- ฟารมตออายุ ( Safety level )
- ฟารมใหม ( GAP ) สัตวน้ําอื่นๆ
- ฟารมใหม ( Safety level )
- ฟารมตออายุ ( GAP ) ปลานิล

ฟารม

343

343

ฟารม
ฟารม
ฟารม
ฟารม
ฟารม

10
231
4
95
3

10
231
4
95
3

3. ตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิตจาก
ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

ตัวอยาง

822

1,038

แผนการ
ผลการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
547
558

หมายเหตุ
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5. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา ไดดําเนินโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยไดดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการ ๓ กิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมผลิตลูกปลานิลคุณภาพ
๑.๑ การพัฒนาศูนยหลักผลิตลูกปลานิลคุณภาพ
ศู น ย วิจัย และพั ฒนาประมงน้ํ าจื ด นครราชสี มาได เ ล็ งเห็ น ความสํ าคั ญของการพั ฒนาและ
เพาะพันธุลูกปลานิลใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ ซึ่งปจจุบันศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
นครราชสีมา ไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตลูกพันธุปลานิลใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยปรับปรุง
และพัฒนาบอเพาะพันธุ จัดเตรียมพอแมพันธุปลานิลไวใชในการเพาะพันธุ ขยายบอเพาะพันธุปลานิล เพิ่ม
จํานวนกระชังในการอนุบาลลูกปลานิลในบอดินและปรับปรุงระบบการอนุบาลลูกปลานิลในบอดิน เพื่อให
สามารถผลิ ตลู กพั นธุ ปลานิ ลคุ ณภาพได เ พิ่ มขึ้ นให เ พี ยงพอต อความต องการของเกษตรกรในพื้ นที่ จังหวั ด
นครราชสีมา ซึ่งเดิมศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมาสามารถผลิตลูกพันธุปลานิลไดประมาณปละ
๔,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกพันธุปลานิลใหเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร
และสนับสนุนลูกพันธุปลานิลคุณภาพแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับ
สินคาเกษตรที่สําคัญใน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา จึงไดดําเนินการ
ขยายและปรับปรุงระบบการผลิตลูกพันธุปลานิลอยางตอเนื่อง
๑.๒ การผลิตลูกพันธุป ลานิลคุณภาพแจกจายใหแกเกษตรกร
ศูนยฯ ไดผลิตลูกพันธุปลานิลแจกจายใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน ๖๗ รายๆ ละ
๖,๐๐๐ ตั ว รวม ๔๐๒,๐๐๐ ตั ว และได ดําเนิ นการเก็ บข อมู ลการเลี้ ยง ผลผลิ ต รายได กอน-หลั งเข าร วม
โครงการฯ
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดตนทุนการเลี้ยง ดําเนินการ ๔ กิจกรรมดังนี้
๒.๑ ใหคําแนะนําการลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรกอนเลี้ยง และระหวางเลี้ยง
ให ความรู เ กี่ ยวกั บการเตรี ยมบ อการเลี้ ยงปลานิ ลและ การลดต นทุ นการเลี้ ยงปลานิ ลของ
เกษตรกรกอนเลี้ยง เพื่อใหเกษตรกรสามารถเตรียมบอไดถูกตองเหมาะสม ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนสําคัญในการ
เลี้ ยงปลาเพื่ อให ลูกปลาที่ จะปล อยมี อัตรารอดสู งขึ้ น การให อาหารเม็ ดสํ าเร็ จรู ป โปรตี นไม นอยกว า ๓๐
เปอรเซ็นต สลับมื้อกับการใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป โปรตีนไมนอยกวา ๒๕ เปอรเซ็นต เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเลี้ยงปลานิลดานการลดตนทุนอาหารปลานิล
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๒.๒ สนับสนุนปจจัยการผลิตฟารมตัวอยาง
รายละเอียดกิจกรรม
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมาสนับสนุนปจจัยการผลิตฟารมตัวอยางดานการ
เลี้ยงและแนวทางการลดตนทุน ของนายทองอยู ไหวพริบเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล บานเลขที่ ๒๐/๑ บานวังมวง
หมู ๓ ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีรายการ ดังนี้
1. อาหารปลาดุกใหญถุงละ 20 กิโลกรัม จํานวน 5 ถุง
2. เนื้ออวนขนาดชองตา 5 เซนติเมตร น้ําหนัก 17.5 กิโลกรัม จํานวน 1 มัด
3. เชือกขนาด 8 มิลลิเมตร จํานวน 1 มวน
4. เชือกสําหรับเย็บกระชัง จํานวน 6 มัด
แนวทางลดตนทุน
ศู นย วิจัยและพั ฒนาประมงน้ํ าจื ดนครราชสี มาได นํ าเนื้ อ อวน เชื อ ก และ อาหารปลา ไป
สนับสนุนใหแกฟารมตัวอยางของนายทองอยู ไหวพริบ เพื่อเปนการลดตนทุนปจจัยการผลิต ไดแกคากระชัง
และคาอาหารสําหรับเลี้ยงปลานิลซึ่งเปนปจจัยสําคัญดานการเลี้ยงปลานิลในกระชังในบอดิน และลดตนทุนการ
เลี้ยงปลานิลของนายทองอยู ไหวพริบ
๒.๓ ติดตามและเก็บขอมูลการนําไปใชประโยชนจากการศึกษาดูงานฟารมสาธิต ป ๒๕๕๘
ผลการติดตามและเก็บขอมูลการนําไปใชประโยชนจากการศึกษาดูงานฟารมสาธิตป ๒๕๕๘
ของเกษตรกรทั้ง ๒๐ ราย พบวา มีเกษตรกรนําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานฟารมสาธิตป ๒๕๕๘ ไปใช
ประโยชน ในการดํ าเนิ นการเลี้ ยงปลานิ ลในฟาร มของตน ๑๒ ราย ไม ไดนําไปใช ๘ ราย ซึ่ งเกษตรกรทั้ ง
๑๒ ราย ดําเนินการเลี้ยงปลาอยูที่บานวังมวง หมู ๓ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง โดยไดนําวิธีการเลี้ยงปลานิล
รวมกับกุงขาวตามแบบฟารมสาธิตไปปฏิบัติตาม ทําใหมีรายไดเพิ่มจากการจําหนายกุงขาว นอกจากนี้ยังทําให
ปลานิลที่เลี้ยงมีคุณภาพเนื้อดี มีความสะดวกตอการจับจําหนาย และขายไดราคาดี ถึงแมวาตนทุนในการ
ดําเนินการจะสูง แตก็ถือวาคุมคากับการลงทุน
๒.๔ ติดตามเก็บขอมูลตนทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการฯ ป ๒๕๕๘
ผลการติดตามเก็บขอมูลตนทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรหลังเขารวมโครงการฯ ป ๒๕๕๘
ทําการเก็บขอมูลตนทุนการเลี้ยงปลานิลทั้งหมด ๖๓ ราย อีก ๓ ราย ไมสามารถเก็บขอมูลตนทุนได เนื่องจาก
ปลานิลตายหมดระหวางการเลี้ยง
๓. ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปลานิล
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา ไดดําเนินการแจกคูมือการเพิ่มประสิทธิภาพและ
การลดตนทุนการเลี้ยงปลานิลใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลที่เขารวมโครงการฯ ในพื้นที่อําเภอบานเหลื่อม
จํานวน ๕๓ ราย และอําเภอโนนสูง จํานวน ๑๔ ราย เพื่อใหเกษตรกรนําไปศึกษาและปรับใชกับการเลี้ยง
ปลานิลในฟารมของตน
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ผลการปฎิบัติงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ
ปงบประมาณ ๒๕๕๙
กิจกรรม
หนวยนับ แผน – ผล รวมแผน
๑.ผลิตลูกพันธุปลานิลคุณภาพ
แผน
๔๐๒
๑.๑ ผลิตลูกพันธุปลานิลคุณภาพแจกจายใหเกษตรกร
พันตัว
ผล
๔๐๒
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตผล
แผน
๖๗
๒.๑ใหคําแนะนําการเพิ่มผลผลิตปลานิลของเกษตรกรกอนเลี้ยง
ราย
ผล
๖๗
ราย
แผน
๖๗
๒.๒ใหคําแนะนําการเพิ่มผลผลิตปลานิลของเกษตรกรระหวางเลี้ยง
ผล
๖๗
แผน
๖๗
๒.๓เก็บขอมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกรกอนเขารวมโครงการฯ
ครั้ง
ผล
๖๗
แผน
๑
๒.๔ สนับสนุนปจจัยการผลิตฟารมตัวอยางดานการเพิ่มผลผลิต
ฟารม
ผล
๑
๒.๕ ติดตามและเก็บขอมูลการนําไปใชประโยชนจากการศึกษาดู
แผน
๒๐
ราย
งานฟารมสาธิต ป ๒๕๕๘
๒๐
๒.๖ ติดตามเก็บขอมูลตนทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรหลังเขา
แผน
๖๖
รวมโครงการฯ ป ๒๕๕๘
ฟารม
ผล
๖๖
๓.ถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปลานิล
๓.๑แจกจายคูมือ/ ใหคําแนะนําการเพิ่มประสิทธิภาพและการลด
แผน
๖๗
เลม
ตนทุนการเลี้ยงปลานิล
ผล
๖๗
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6. กิจกรรมถายทอดความรูและเทคโนโลยีการประมง
การฝกอบรม โครงการศูนยเรียนรูดานการประมง ประจําปงบประมาณ 2559
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยกรมประมงมีสถานที่สามารถจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูดานการประมง เพื่อขยายโอกาส ใหแก
เกษตรกรเข าถึ งเทคโนโลยี ดานการประมง อย างต อเนื่องโดยการฝกปฏิบัติอยางเป นรู ปธรรมและเป นระบบ แก
เกษตรกรในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด/ชายฝงใหรองรับเกษตรกร ในการฝกปฏิบัติและ
เรียนรู ดังนั้น กรมประมงจึงจัดตั้งศูนยเรียนรูดานการประมง ใหเปนเครือขายของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเปนตนแบบการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ มาใชในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรใหมีความยั่งยืนตามศักยภาพของแตละบุคคล
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา ซึ่งเปนหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมประมงจึง
จัดตั้งเปนศูนยเรียนรูดานการประมง เพื่อขยายโอกาสใหแกเกษตรกรในพื้นที่ใหสามารถเขาถึงเทคโนยีดานการ
ประมง โดยเนนการฝกปฏิบัติอยางเปนระบบ เพื่อเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ ใหมีซีวิต
ความเปนอยูที่พอเพียงและยั่งยืนตอไป
ผลการปฏิบัติงานป 2559
กิจกรรม

หนวยวัด

1.ฝกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.บุคคลภายนอกเขาศึกษาดูงานภายในศูนย
เรียนรูฯ
3.ปรับปรุงศูนยเรียนรูดานการประมง

ราย

การดําเนินการ
แผนการ
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
40
44

ราย

200

232

แหง

1

1
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7. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่น ๆ
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ เปนกิจกรรมที่กรมประมงไดจัดสรรเงินนอกงบประมาณใหกับหนวยงานยอย
ที่มีหนาที่ในการผลิตพันธุสัตวน้ําของกรมฯ ใหทําการผลิตพันธุสัตวน้ําจําหนายใหกับเกษตรกรโดยทั่วไป ทั้งนี้
เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงซื้อพันธุสัตวน้ําที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และยังเปนการควบคุมราคาลูกพันธุสัตวน้ํา
ของฟารมเอกชน รวมถึงเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรประกอบอาชีพในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อบริโภคในครัวเรือน
หรือจําหนายเปนรายไดซึ่งในป 2559 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา ไดทําการผลิตพันธุสัตวน้ําจืด
ชนิดตางๆ จําหนายใหกับเกษตรกรทั่วไปในราคาที่กรมประมงกําหนด โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้
การจําหนายพันธุสัตวน้ํา

หนวยนับ

จํานวนพันธุสัตวน้ํา
รายไดจากการจําหนายพันธุสัตวน้ํา

ตัว
บาท

แผน

ผล

3,850,000 5,055,830
970,000 1,430,584

ผล (รอยละ)
131.32
147.78

ปงบประมาณ 2559 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา ไดรับแผนการผลิตพันธุ
สัตวน้ํา จํานวน 3,850,000 ตัว แผนการจําหนายพันธุปลา จํานวน 970,000 บาท และสามารถผลิตพันธุ
ปลา ชนิดตางๆ จําหนายใหกับเกษตรกร จํานวนทั้งสิ้น 5,055,830 ตัว และมีรายไดจากการจําหนายสัตวน้ํา
เปนเงิน 1,430,548 บาท
ตารางแสดงการจําหนายพันธุสัตวน้ํา (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)

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

ราคาตัว
ละ (บาท)
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.4
0.3
0.5
0.8
0.4
0.6
1

ปลานวลจันทรเทศ

3-5 ซม.

0.2

5,000

1,000.00

ไรแดง

กิโลกรัม

80

77

6,160.00

ชนิดสัตวน้ํา

ขนาด

ปลาตะเพียนขาว
ปลานิล
ปลานิลแดง
ปลานิลแปลงเพศ
ปลานิลแดงแปลงเพศ

รวมทั้งสิ้น

จํานวนปลา
จํานวนเงิน
(ตัว)
(บาท)
291,500
29,150.00
21,500
4,300.00
391,500
38,940.00
51,000
10,180.00
15,000
3,000.00
2,500
1,000.00
3,787,480 1,128,324.00
64,100
32,050.00
250
200.00
378,300 150,380.00
39,500
23,700.00
1,200
1,200.00

5,055,830 1,430,584.00

หมายเหตุ
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งานบริการทางดานวิชาการและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

การรับบุคคลภายนอกเขาฝกงาน
ในปงบประมาณ 2559 มีบุคคลภายนอกติดตอขอเขารับการฝกงานที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืดนครราชสีมา จําวนหลายคณะซึ่งสวนใหญจะเปนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ ที่เขามารับการ
ฝกงาน เพื่อเปนการฝกปฏิบัติจริง และเสริมสรางประสบการณที่นอกเหนือจากทฤษฎีในหลักสูตร ในชวงเวลา
ตางๆ กัน จํานวน 3 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้
ลําดับ

สถาบัน

ระดับการศึกษา

ระยะเวลา

จํานวน (คน)

1

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ปริญญาตรี

11 ม.ค.59 - 8 เม.ย.59

3

2

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ปริญญาตรี

1 - 29 มิ.ย.59

4

3

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ปริญญาตรี

15 มิ.ย. 59 - 1 ส.ค.59

3

4

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ปริญญาตรี

4 - 29 ก.ค.59

3

รวม

13
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ภาคผนวก

อาคารสํานักงาน
ภาพผนวกที่ 1 บริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๒๙

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานประมง

หองจําหนายพันธุสัตวน้ํา

บริเวณโรงเพาะฟก

หองปฏิบัติการ

ภาพผนวกที่ 1 (ตอ)

๓๐

ภาพผนวกที่ 2 ภาพกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

๓๑

ภาพผนวกที่ 3 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง

๓๒

ภาพผนวกที่ 4 กิจกรรมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (โซนนิ่ง)

