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  รายงานประจ าปีฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและ
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รับรองคุณภาพสินค้าประมง และกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า รวมถึงงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา 
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ และงานอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น การติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสิงห์บุรี ทั้งนี้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือและร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี 
และส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดสิงห์บุรี ในนามของผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ท าให้
การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560 ประสบความส าเร็จตามแผนที่ตั้งไว้  
 
 
 
 

(นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี) 
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้้าจืดสิงห์บุรี 
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บทที่ 1 

บทน า 
1. ข้อมูลจังหวัดสิงห์บุรี 

 1.1 ค าขวัญจังหวัดสิงห์บุรี 

 
ภาพที่ 1 แสดงค าขวัญจังหวัดสิงห์บุรี 

            ถิ่นวีรชนคนกล้า   คู่หล้าพระนอน 

    นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา   เทศกาลกินปลาประจ าปี 

 1.2 ประวัติความเป็นมา 
  สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งสันนิษฐานว่า เป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสุโขทัย สร้างขึ้นราว 
พ.ศ. ๑๖๕๐ โดยพระเจ้าไกรสรราช โอรสพระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ซึ่งครองเมืองชัย
ปราการ (ฝาง) ได้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จพาไพร่พลมาครองเมืองลพบุรี ตามรับสั่งพระราชบิดา ซึ่งเข้าใจว่าคงจะ
มาพักฟ้ืนที่บก ณ ที่เป็นที่ตั้งเมืองสิงห์เดิม คือ ตั้งอยู่ล าน้ าจักรสีห์ ต าบลจักสีห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
ในปัจจุบันใกล้วัดพระธาตุมีเมืองเก่า เรียกว่า “ บ้านหน้าพระลาน ” เพ่ือที่พระองค์จะเดินทางลงเรือที่วัด
ปากน้ า แม่น้ าลพบุรีต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั้งทางแม่น้ าน้อยต าบลโพสังโฆ ใต้วัดสิงห์ ปัจจุบันอยู่ในท้องที่
อ าเภอค่ายบางระจัน 
  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐  เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าแล้ว จึงย้ายเมืองสิงห์มาตั้งทางแม่น้ า
เจ้าพระยาริมปากคลองนกกระทุง ต าบลบางมอญ (ปัจจุบัน คือ ต าบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี) การย้ายครั้ง
นี้น่าจะเป็นสมัยเดียวกับการตั้งเมืองอ่างทองในสมัยธนบุรี ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว พ.ศ. ๒๔๗๓ 
(รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้มีการจัดรูปการปกครองเมืองระบบมณฑล
เทศาภิบาล จึงได้จัดตั้งกรุงเก่า(มณฑล อยุธยา) ขึ้นประกอบด้วยเมือง ๘ เมือง คือ กรุงเก่า  พระพุทธบาท 
พรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และ อินทร์บุรี ใน พ.ศ. ๒๔๓๙ – ๒๔๔๐ ได้มีการยุบเมืองพรหม
บุรี เมืองอินทร์บุรีลง ให้เป็นอ าเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี และย้ายไปตั้งที่ ต าบลบางพุทรา อันเป็นที่ตั้งของ
จังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบันเนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีกว่าเดิม เพราะพ้ืนที่เป็นเนินสูง น้ าท่วมไม่ถึง 

 1.3 ขนาดและท่ีตั้ง 
   จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ภาคกลางตอนบน ระหว่างเส้นละติจูด ๑๔ องศา ๔๓ ลิปดา ถึง ๑๕ 
องศา ๖ ลิปดาเหนือ เส้นลองติจูดที่ ๑๐๐ องศา ๑๑ ลิปดา ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๑๔๒  
กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๘๒๒.๔๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
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    - ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
    - ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอไชโย อ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
    - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอบ้านหมี่ และอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
    - ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอ าเภอเดิมบางนางบวช  
      จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงสถานที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสิงห์บุรี 
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 1.4 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอกตื้น ซึ่งเกิดจากการทับถม
ของตะกอนริมน้ าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน จึงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน และน้ าเป็นอย่างมาก เป็น
ผลให้สามารถท าการเกษตรในลักษณะก้าวหนาได้ จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งลักษณะภูมิประเทศเป็น ๒ บริเวณ 
   1. บริเวณที่ราบลุ่ม เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ เกิดจากการไหลผ่านของล าน้ าเจ้าพระยา แร่ธาตุ 
และอินทรียวัตถุ ซึ่งละลายมากับน้ า และตกตะกอนทับถม ประกอบด้วยทรายละเอียด ดินตะกอน และดินเหนียว 
มีความสูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ ๑๖ เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ทางตะวันตก ในเขตอ าเภออินทร์บุรี และ
บางส่วนตอนล่างของจังหวัด  
   2. บริเวณสองฝั่งเจ้าพระยา เขตอ าเภอพรหมบุรี และแม่น้ าน้อยอ าเภอท่าช้าง เป็น
บริเวณที่มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน บริเวณที่ราบลุ่ม เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่น ลอนตื้น ได้แก่  พ้ืนที่แนวยาวตามสองฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยาครอบคลุมพ้ืนที่  ทางด้านตะวันออกของจังหวัดในเขตอ าเภออินทร์บุรี อ าเภอเมือง และ
อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้าง 
   ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปคล้ายกับจังหวัดอ่ืนในภาคกลาง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน , ฤดูฝนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม และ ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-
มกราคม  

 1.5 แหล่งน้ า 
   จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ 
   1. แม่น้ าเจ้าพระยา ไหลผ่านพ้ืนที่อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอพรหมบุรี 
ความยาว ประมาณ 49 กิโลเมตร ในปัจจุบันประโยชน์ของการใช้น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาด้านการเกษตร
โดยตรงน้อย เนื่องจากใน ฤดูฝนจะมีน้ าไหลหลากมากเกินไป ส่วนใหญ่ฤดูแล้งปริมาณน้ าน้อยลง ระดับน้ า
จะอยู่ตามร่องกลางแม่น้ า เป็นสาเหตุให้ ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ในด้านการเกษตรได้สะดวก  
   2. แม่น้ าน้อย เป็นล าน้ าธรรมชาติรับน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไหล
ผ่านพ้ืนที่อ าเภอบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน และอ าเภอท่าช้างความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร โดยมี
ประตูระบายน้ าของโครงการ ส่งน้ าและบ ารุงรักษาชัณสูตรตั้งอยู่ตอนเหนือของอ าเภอบางระจัน และประตู
ระบายน้ าของโครงการส่งน้ าและบ ารงุรักษายางมณ ีตั้งอยู่ตอนใต้ของอ าเภอท่าช้าง แม่น้ าน้อยเป็น แหล่งน้ าที่
น ามาใช้ด้านการเกษตรมากที่สุด เนื่องจากสามารถ ควบคุมระดับน้ าให้อยู่เต็มฝั่งพร้อมที่จะน าน้ ามาสู่พ้ืนที่
การเกษตรได้โดยสะดวก  
   3. แม่น้ าลพบุรี แม่น้ าลพบุรีเป็นล าน้ าธรรมชาติ แยกจากฝั่งซ้ายแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณ
ด้านทิศเหนือไปยังทิศ ตะวันออกของอ าเภอเมืองสิงห์บุรีความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ฤดูฝนมีน้ าหลาก 
มีน้ าล้นถึงริมฝั่ง แต่ในฤดูแล้งเมื่อ น้ าลดลงการเกษตรที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ า จะสามารถใช้พ้ืนที่จากบริเวณ
ลาดตลิ่งของแม่น้ าไปจนถึงระดับน้ าในแม่น้ า ส าหรับปลูกพืชผักและพืชไร่อายุสั้น  
   4. ล าแม่ลาการ้อง เป็นล าน้ าธรรมชาติ  มีลักษณะเป็นคลองยาวมีน้ าตลอดปี อยู่ในเขต
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ถึงอ าเภออินทร์บุรี ที่ กม.4+500 มีความยาวประมาณ 46 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 
40 – 80 เมตร สามารถรับน้ าได้ ในอัตราความจุสูงสุด 30.420 ม.3/วินาที ความลาดชันโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 : 12,000 ต้นคลอง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลประศุก ไหลผ่านต าบลห้วยชัน ต าบลอินทร์บุรี 
ต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี และต าบลบางกระบือ ต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และไหลผ่าน ปตร.ล้าชวด 
ที่กม.50+420 ไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา โดย ผ่าน ปตร.พระงาม ที่ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าอ่ืนๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ คลองเชียงรากและคลองโพธิ์ชัย รวมทั้ง หนอง บึง   
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ซึ่งมีอยู่ทั่วไปประมาณ 117 แห่ง และคลองส่งน้ าชลประทานขนาดเล็กอีก 188 แห่ง แหล่งน้ าดังกล่าว 
นอกจาก จะช่วยในการเกษตรแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาช่อนและเป็นแหล่งท้าการประมงของชาว
จังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย 
   นอกจากนี้ยังมีล าน้ าส าคัญ ได้แก่ คลองเชียงราก และคลองโพธิ์ชัยรวมทั้งห้วย หนอง บึงที่
มีอยู่ทั่วไป ๘๕๓ แห่ง และโครงการชลประทาน ๖ แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔๕๙,๒๐๖ ไร่ 

 1.6 การคมนาคมและขนส่ง 
   จังหวัดสิงห์บุรีมีทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัด สามารถเดินทางได้โดยสะดวก 
ถนนสายหลักท่ีส าคัญ ได้แก่  
   1. หมายเลข ๓๒ สายเอเชีย แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ที่อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง ถึงจังหวัดสิงห์บุรี 

 
ภาพที่ 3 แสดงเส้นทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีโดยใช้ถนนหมายเลข 32 

   2. หมายเลข ๓๐๙  สายอ่างทอง – ชัยนาท เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจาก กรุงเทพฯ ผ่าน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – อ่างทอง – สิงห์บุรี – ชัยนาท 

 
ภาพที่ 4 แสดงเส้นทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีโดยใช้ถนนหมายเลข 309 

   3. หมายเลข ๓๑๑  สายลพบุรี – สิงห์บุรี เชื่อมต่อจากทางหลวง ๓๐๙ ที่จังหวัดสิงห์บุรี 

 
ภาพที่ 5 แสดงเส้นทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีโดยใช้ถนนหมายเลข 311 

   4. หมายเลข ๑๑ จากอ าเภออินทร์บุรี – พิษณุโลก เป็นเส้นทางผ่านอ าเภอตากฟูา อ าเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ , อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 
ภาพที่ 6 แสดงเส้นทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีโดยใช้ถนนหมายเลข 11 
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   5. หมายเลข ๓๐๓๙  สายสุพรรณบุรี – สิงห์บุรี โดยผ่านเส้นทางด้านอ าเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทางเข้าอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังมีเส้นทางแยกจากทางหลวง  

 
ภาพที่ 7 แสดงเส้นทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีโดยใช้ถนนหมายเลข 3039 

   การบริการรถโดยสารประจ าทางของจังหวัดสิงห์บุรี มีให้บริการ ๒ ประเภท คือ รถโดยสาร
ปรับอากาศ ชั้น ๒ และรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ ซึ่งมีเส้นทางหลักคือ กรุงเทพ ฯ – สิงห์บุรี , กรุงเทพ ฯ – 
อ าเภอวัดสิงห์ , และกรุงเทพ ฯ – อ าเภอหันคา, กรุงเทพ ฯ – เชียงใหม่, กรุงเทพฯ – อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

 1.7 แหล่งท่องเที่ยว  
    สถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสิงห์บุรี มีดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติในจังหวัดสิงห์บุรี 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
เวลาที่เหมาะสม
กับการท่องเที่ยว 

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ 
1.1 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
      พระบรมราชินีนาถ (หนองลาด) 

 
ตลอดทั้งปี 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
เวลาที่เหมาะสมกับ

การท่องเที่ยว 
1.2 ศูนย์ศึกษาและสืบสานปณิธานงาน
ของพ่อ ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง 

ตลอดทั้งปี  

 
1.3 ดงยางนาอินวกูล  ตลอดทั้งปี 

 

 
 

 

 

 

1.4 สวนชมพู่ทองสามสี เมืองสิงห์ ธันวาคม-มกราคม 
 

\  
 

 

\  
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ตารางท่ี 2 แสดงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสิงห์บุรี 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
เวลาที่เหมาะสมกับ

การท่องเที่ยว 
1. อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  ตลอดทั้งปี 

 

 
 

 

 

 
 
 

2. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  ตลอดทั้งปี 
 

 
 

 

 

 

3. วัดสว่างอารมณ์  ตลอดทั้งปี 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



8 
 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
เวลาที่เหมาะสมกับ

การท่องเที่ยว 
 4. วัดประโชติการาม   ตลอดทั้งปี 

 

 
 

 

    

 

5. วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์   ตลอดทั้งปี 
 

 

 

 
 

 
 

 6. วัดกุฎีทอง   ตลอดทั้งปี 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
เวลาที่เหมาะสมกับ

การท่องเที่ยว 

7. วัดอัมพวัน  ตลอดทั้งปี 
 

 

 
 

 
 
 

 

 8. วัดพรหมเทพาวาส  ตลอดทั้งปี 
 

 
 

 

9. ตลาดบ้านแปูง   ตลอดทั้งปี 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
เวลาที่เหมาะสมกับ

การท่องเที่ยว 

10. ตลาดปากบาง  ตลอดทั้งปี 
 

 
 

 

 

 

11. วัดพิกุลทอง  ตลอดทั้งปี 
 

 
 

 

 

 

12. วัดโพธิ์เก้าต้น  ตลอดทั้งปี 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
เวลาที่เหมาะสมกับ

การท่องเที่ยว 
13. แหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย  ตลอดทั้งปี 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

14. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี  ตลอดทั้งปี 
 

 
 

 

 

 

 15. อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์  ตลอดทั้งปี 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
เวลาที่เหมาะสมกับ

การท่องเที่ยว 
 16. เมืองโบราณบ้านคูเมือง   

ตลอดทั้งปี 

 
 

 

ตารางท่ี 3 แสดงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดสิงห์บุรี 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
เวลาที่เหมาะสม
กับการท่องเที่ยว 

1. โฮมสเตย์และทัวร์สุขภาพ ต.หัวไผ่ 
 

 
 

ตลอดทั้งปี 
 

2.โฮมสเตย์บ้านท่าข้าม สิงห์บุรี 
 

 
 

ตลอดทั้งปี 
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ภาพที่ 8 แสดงแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุร ี
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 1.8 ต้นไม้ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
ชื่อพันธุ์ไม้   มะกล่ าต้น 
ชื่อสามัญ Red Sandalwood Tree, Coralwood Tree 
ชื่อวิทยาศาสตร์   Adenanthera pavonina Linn. 
วงศ ์  LEGUMINOSAE 
 
 
ภาพที่ 9 แสดงต้นไม้มะกล่ าต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทั่วไป   เป็นไม้ยืนต้น
ผลัดใบขนาดกลาง สูงประมาณ 5-20 
เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ยอดอ่อนมี
ขนนิ่มสีน้ าตาล ปนเทาใบเป็นใบประกอบ 
ออกดอกเป็น  ช่อกลมยาว สีเหลือง มี
ก้านดอกสั้น กลิ่นหอมเย็น ออกดอกช่วง
เดือน มีนาคม- พฤษภาคม ผลเป็นฝัก
แบน บิดงอคล้ายฝักมะขามเทศ เมล็ดสี
แดงแบนกลม 

ชื่ออ่ืน   มะกล่ าต้น มะกล่ าตาช้าง (ทั่วไป), มะแค้ก หมากแค้ก (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), มะแดง มะหัวแดง         
มะโหดแดง (ภาคเหนือ), บนซี (สตูล), ไพเงินกล่ า (นครศรีธรรมราช), ไพ (มลายู-ภาคใต้), มะกล่ าตาไก่ 
(ภาคเหนือ) 
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 1.9 การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอ าเภอตามรายอ าเภอจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 

ตารางท่ี 4 แสดงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอ าเภอตามรายอ าเภอจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 

อ าเภอ 

พ้ืนที่ท าการเกษตร (ไร่) 

ที่นา พืชไร่ พืชสวน เลี้ยงสัตว์ 
ประมง

เพาะเลี้ยง 
รวม 

1. เมืองสิงห์บุรี 46,915 557 5,080 91 198 52,841 
2. บางระจัน 63,100 11,669 734 925 384 76,811 
3. อินทร์บุรี 146,021 1,365 6,497 625 816 155,324 
4. พรหมบุรี 30,637 196 1,540 289 181 32,843 
5. ท่าช้าง 14,374 180 2,657 0 150 17,361 
6. ค่ายบางระจัน 42,710 2,403 1,251 15 0 46,379 

รวม 343757 16,370 17,759 1,944 1,729 381,559 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี (ระบบข้อมูลพื้นฐาน ศบกต.) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 

 1.10 ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร  
   พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในเขตชลประทานมีจ านวนทั้งสิ้น 411,781 ไร่ การ               
ส่งน้ าไปสู่พื้นที่เพาะปลูก ท าได้โดยการส่งน้ าเข้าคลองส่งน้ าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาจ านวน 6 โครงการ คือ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา                
ชัณสูตร โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษายางมณี โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามหาราช โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาช่องแค และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามโนรมย์ โดยโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาทั้ง                      
6 โครงการดังกล่าว ได้ก าหนดแผนการจัดสรรน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภค – บริโภค ดังนี้  

- ฤดูฝน จะเริ่มส่งน้ าเข้าคลองส่งน้ าสายต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของแต่ละโครงการ
ดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี เพ่ือให้เกษตรกรท านาปีเป็นส่วนใหญ่  

- ฤดูแล้ง จะเริ่มส่งน้ าเข้าคลองส่งน้ าสายต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของแต่ละโครงการ
ดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพ่ือให้เกษตรกรท านาปรังเป็นส่วนใหญ่  

- การส่งน้ านอนคลอง เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
ทั้งนี้ มีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 
1) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ ที่ท าการหัวงานตั้งอยู่ที่ต าบลชัยนาท อ าเภอ

เมือง จังหวัดชัยนาท ส่งน้ าให้แก่พ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 90,244 ไร่ รับน้ าจาก
คลองส่งน้ าสายใหญ่และคลองแยกซอยตั้งแต ่อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอพรหมบุรี  

2) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชันสูตร ที่ท าการหัวงานตั้งอยู่ต าบลโพชนไก่ อ าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ส่งน้ าให้แก่พ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 159,800 ไร่ รับน้ า
จากคลองส่งน้ าสายใหญ่และคลองแยกซอย ตั้งแต่เขตอ าเภออินทร์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภอบางระจัน 
อ าเภอค่ายบางระจัน และอ าเภอท่าช้าง  

3) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษายางมณี ที่ท าการหัวงานตั้งอยู่ที่ต าบลองครักษ์ อ าเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ส่งน้ าให้แก่พ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 26,263 ไร่ รับน้ าจาก
คลองส่งน้ าสายใหญ่และคลองสายซอย ตั้งแต่อ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอท่าช้าง 
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4) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามหาราช ที่ท าการหัวงานตั้งอยู่ที่ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ส่งน้ าให้แก่พ้ืนทีช่ลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 108,595 ไร่ รับน้ า
จากคลองส่งน้ า สายใหญ่และคลองสายซอย ตั้งแต่อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอพรหมบุรี  

5) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาช่องแค ที่ท าการหัวงานตั้งอยู่ที่ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอ
ตาคล ีจังหวัดนครสวรรค์ ส่งน้ าให้แก่พ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 23,235 ไร่ รับน้ าจาก
คลองส่งน้ า สายใหญ่และคลองแยกซอย ตั้งแต่เขตอ าเภออินทร์บุรี และอ าเภอเมืองสิงห์บุรี  

6) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารักษามโนรมย์ ที่ท าการหัวงานตั้งอยู่ที่ต าบลท่าฉนวน 
อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ส่งน้ าให้แก่พ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 3,644 ไร่ รับน้ า
จากคลองส่งน้ าสายใหญ่และคลองแยกซอย เขตอ าเภออินทร์บุรี 

 

 
ภาพที่ 10 แสดงพ้ืนที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี 
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 1.11 จ านวนครัวเรือนเกษตรกร และครัวเรือนประชากรจังหวัดสิงห์บุรี  
   จ านวนครัวเรือนเกษตรกร และจ านวนครัวเรือนประชากรจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีมีจ านวน 
6 อ าเภอ จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 75,647 ครัวเรือน แบ่งเป็น ครัวเรือนภาคเกษตร 25,009 ครัวเรือน
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.07 และครัวเรือนนอกภาคเกษตร 50,638 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.93 
ครัวเรือนภาคเกษตร ได้แก่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 3,939 ครัวเรือน (ร้อยละ 5.20) อ าเภอบางระจัน 
5,268 ครัวเรือน (ร้อยละ 6.96) อ าเภอค่ายบางระจัน 2,676 ครัวเรือน (ร้อยละ 3.53) อ าเภอพรหมบุรี 
4,652 ครัวเรือน (ร้อยละ 6.14) อ าเภอท่าช้าง 1,849 ครัวเรือน (ร้อยละ 2.44) และอ าเภออินทร์บุรี 
6,625 ครัวเรือน (ร้อยละ 8.75) 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนครัวเรือนภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 

อ าเภอ ครัวเรือนภาคเกษตร ครัวเรือนนอกภาคเกษตร ครัวเรือนประชากรทั้งหมด 

1. เมืองสิงห์บุรี 3,939 17,531 21,470 
2. บางระจัน 5,268 6,937 12,205 
3. อินทร์บุรี 2,676 6,607 9,283 
4. พรหมบุรี 4,652 3,716 8,368 
5. ท่าช้าง 1,849 3,215 5,064 
6. ค่ายบางระจัน 6,625 12,632 19,257 

รวม 25,009 50,638 75,647 

หมายเหตุ เกษตรกร 1 ครัวเรือน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้มากกว่า 1 ราย 
ที่มา: https://www.opsmoac.go.th/ubonratchathani-article_prov-files-392891791798 

 1.12 ข้อมูลด้านการประมง  
   ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 จังหวัดสิงห์บุรี (ฉบับปรับปรุง) 
(2559) พบว่า จังหวัดสิงห์บุรีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 514,049 ไร่ เป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทาน 411,781 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยพ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน มีการใช้
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 394,236 ไร่ (ร้อยละ 76.69) จ าแนกเป็นที่นา 357,524 ไร่ (ร้อยละ 
69.55) พืชไร่ 9,556 ไร่ (ร้อยละ 1.85) พืชสวน 23,904 ไร่ (ร้อยละ 4.65) เลี้ยงสัตว์ 396 ไร่ (ร้อยละ 
0.08) และพ้ืนที่ประมงเพาะเลี้ยง 2,856 ไร่ (ร้อยละ 0.56) 
   จังหวัดสิงห์บุรีเป็นแหล่งผลิตด้านประมงน้ าจืดที่ส าคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง เนื่องจาก 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น แม่น้ าส าคัญไหลผ่านจังหวัด 3 สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และแม่น้ าลพบุรี 
นอกจากนี้ ยังมีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง โดยเฉพาะคลองชลประทาน มีครอบคลุม ทุกอ าเภอ 
นอกจากนี้ จังหวัดยังเป็นแหล่งผลิตปลาช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียง เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยที่สุด มีเทศกาลกินปลา 
ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสภาพจังหวัดสิงห์บุรี มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะส าหรับการ เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า โดยเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับเป็นอาชีพเสริมและเพ่ือการพาณิชย์ รูปแบบการเลี้ยง ได้แก่ เลี้ยง
ในบ่อ เลี้ยงในร่องสวน เลี้ยงในนาข้าว เลี้ยงในกระชัง และ เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ ในปี 2559 มีปริมาณการผลิต
สัตว์น้ าจืดจากการเพาะเลี้ยง จ านวน 654,800 กิโลกรัม มีปริมาณลดลงจากปีก่อน จ านวน 21,040 กิโลกรัม 
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ส าหรับแหล่งน้ าธรรมชาติ มีผลผลิตสัตว์น้ าที่จับได้จากธรรมชาติ จ านวน 595,400 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
(ปี 2558) จ านวน 62,000 กิโลกรัม 

ตารางท่ี 6 แสดงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด จ านวนบ่อ พ้ืนที่ และปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากการ  
ท าประมงน้ าจืด แยกเป็นรายอ าเภอ ปี พ.ศ. 2559 

อ าเภอ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
ปริมาณการ
จับสัตว์น้ าจืด 

(ก.ก.) 

เลี้ยงสัตว์น้ าในบ่อ เลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน 

(บ่อ) 
เนื้อท่ี 
(ไร่) 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน 

(บ่อ) 
เนื้อท่ี 
(ไร่) 

1. เมืองสิงห์บุรี 334 887 924.17 - - - 90,620 

2. บางระจัน 369 460 585.82 41 174 3.20 107,100 

3. ค่ายบางระจัน 129 279 180.57 41 267 2.95 108,000 

4. พรหมบุรี 301 591 597.92 17 165 2.55 102,300 

5. ท่าช้าง 104 364 329.03 43 296 3.10 338,198 

6. อินทร์บุรี 808 1,878 2,267.22 - - - 214,000 

รวม 2,045 4,459 4,882.73 142 902 11.8 960,218 

ที่มา: ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี, 2561 
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ตารางท่ี 7 แสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจืดที่จับได้ ปี พ.ศ. 2559 

ชนิดสัตว์น้ า 

จับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ จับจากการเพาะเลี้ยง 

ปริมาณ  

(ก.ก.) 

ราคา 

(บาท/ก.ก.) 

มูลค่า 

(บาท) 
ปริมาณ
(ก.ก.) 

ราคา 

(บาท/ก.ก.) 

มูลค่า 

(บาท) 

1. ปลาช่อน 109,350 74 8,705,500 35,750 74 2,638,750 

2. ปลาดุก 42,800 42 1,830,000 130,500 36 4,709,000 

3. ปลาหมอ 48,050 40 2,059,750 26,000 56 1465,000 

4. ปลาตะเพียน 99,150 35 3,921,750 85,150 35 3010,250 

5. ปลานิล 42,000 36 1,550,000 106,150 49 5,205,000 

6. ปลาไน 7,000 35 254,000 5,300 39 205,500 

7. ปลาสลิด 13,250 41 543,500 7,400 40 296,000 

8. ปลาสวาย/เทโพ 55,450 43 2,286,000 58,800 29 1,706,500 

9. ปลาทับทิม - - - 136,000 76 10,300,000 

10. ปลาไหล 4,300 87 390,000 - - - 

11. ปลาอ่ืนๆ 122,950 23 3,318,500 38,250 27 1,037,500 

12. กุ้งก้ามกราม 9,350 280 2,740,000 - - - 

13. กุ้งฝอย 12,250 160 1,745,000 600 200 120,000 

14. สัตว์น้ าอื่นๆ 24,400 49 1,205,000 12,500 150 1,876,000 

15. ปลาแรด 400 60 24,000 2,900 43 124,000 

16. จระเข ้ - - - - - - 

17. กบ 4,600 60 276,000 9,500 83 785,000 

18. ตะพาบน้ า 100 100 10,000 - - - 

รวม 595,400 - 30,850,000 654,800 - 33,477,500 

ที่มา: ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี, 2561 
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติ จ าแนกตามชนิดของสัตว์น้ าจืด 
   แยกเป็นรายอ าเภอ ปี พ.ศ. 2559  

ชนิดสัตว์น้ า 
จับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ (กิโลกรัม) 

อ.เมืองสิงห์บุร ี อ.อินทร์บุร ี อ.พรหมบุร ี อ.บางระจัน อ.ท่าช้าง อ.ค่ายบางระจัน รวม 

1. ปลาช่อน 7,600 41,750 41,000 13,000 1,000 5,000 109,350 

2. ปลาดุก 2,000 11,800 22,000 5,000 - 2,000 42,800 

3. ปลาหมอ 2,700 24,550 8,500 8,000 300 4,000 48,050 

4. ปลาตะเพียน 10,000 44,650 14,000 23,000 2,500 5,000 99,150 

5. ปลานลิ 2,700 10,300 10,000 9,000 4,000 6,000 42,000 

6. ปลาไน 500 - 5,500 500 - 500 7,000 

7. ปลาสลดิ 900 1,350 8,000 2,000 - 1,000 13,250 

8. ปลาสวาย/เทโพ 2,400 35,750 6,600 5,000 3,200 2,500 55,450 

9. ปลาทับทิม - - - - - - - 

10. ปลาไหล 600 1,200 2,000 300 - 200 4,300 

11. ปลาอื่นๆ 15,000 70,550 10,000 15,000 400 12,000 122,950 

12. กุ้งก้ามกราม 800 1,500 5,000 50 500 1,500 9,350 

13. กุ้งฝอย 800 2,250 6,000 2,000 500 700 12,250 

14. สัตว์น้ าอื่นๆ 2,700 10,500 5,000 5,000 - 1,200 24,400 

15. ปลาแรด - - - 400 - - 400 

16. กบ 200 - 4,000 200 - 200 4,600 

17. ตะพาบ - - - 100 - - 100 

รวม 48,900 256,150 147,600 88,550 12,400 41,800 585,400 

ที่มา: ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี, 2560 
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ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากการเพาะเลี้ยง จ าแนกตามชนิดของสัตว์น้ าจืด 
   แยกเป็นรายอ าเภอ ปี พ.ศ.  2558 

ชนิดสัตว์น้ า 
จับจากการเพาะเลี้ยง (กิโลกรัม) 

อ.เมืองสิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี อ.บางระจัน อ.ท่าช้าง อ.ค่ายบางระจัน รวม 

1. ปลาช่อน 3,000 18,250 6,500 7,000 - 1,000 35,750 

2. ปลาดุก 10,500 32,000 40,000 10,000 18,000 20,000 130,500 

3. ปลาหมอ - 9,500 12,000 4,000 - 500 26,000 

4. ปลาตะเพียน 11,000 37,650 12,500 20,000 - 4,000 85,150 

5. ปลานิล 25,000 36,500 10,000 14,000 650 20,000 106,150 

6. ปลาไน - 1,300 4,000 - - - 5,300 

7. ปลาสลิด - - 6,400 1,000 - - 7,400 

8. ปลาสวาย/เทโพ 2,500 23,550 6,750 19,000 5,000 2,000 58,800 

9. ปลาทับทิม - - 26,000 10,000 50,000 50,000 136,000 

10. ปลาไหล - - - - - - - 

11. ปลาอ่ืนๆ - 27,250 6,000 5,000 - - 38,250 

12. กุ้งก้ามกราม - - - - - - - 

13. กุ้งฝอย - - 600 - - - 600 

14. สัตว์น้ าอื่นๆ - 5,000 4,000 1,000 - 2,500 12,500 

15. ปลาแรด - 1,300 1,200 400 - - 2,900 

16. ตะพาบน้ า - - - - - - - 

17. กบ - - 6,000 500 3,000 - 9,500 

18. จระเข้ - - - - - - - 

รวม 52,000 129,300 141,950 91,900 76,650 100,000 654,800 

ที่มา: ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี, 2560 
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2. ประวัติและข้อมูลศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสิงห์บุรี 

 2.1 ประวัติความเป็นมา 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดสิงห์บุรี และสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ที่ 223 หมู่ 4 ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมือง
สิงห์บุรี จงัหวัดสิงห์บุรี ซ่ึงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ 4 กิโลเมตร เนื้อที่อยู่ 2 ฝั่งของคลองส่งน้ า
ชลประทานมหาราช พ้ืนที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่นาของราษฎร แต่เดิมที่ดินที่ก่อสร้างสถานีฯ อยู่ในความ
รับผิดชอบของที่ราชพัสดุ ต่อมากรมชลประทานจัดตั้งโครงการชลประทานมหาราชขึ้น  จึงได้ขอใช้
ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และเนื่องจากกรมประมงมีนโยบายสร้างสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดสิงห์บุรี ขึ้น จึง
ได้ด าเนินการขอใช้ประโยชน์ที่ดินต่อจากกรมชลประทานอีกทอดหนึ่ง และ 
   ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี สร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม 
2534 และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535 บนเนื้อที่ จ านวน 67 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ถูก
แบ่งเป็น 2 แปลง แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 41 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวาและแปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 
42 ตารางวา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงภาพดาวเทียมที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืดสิงห์บรุ ี



23 
 

 

 2.2 อาคารและสิ่งก่อสร้าง มีดังนี้ 
  2.2.1 อาคารส านักงาน  ขนาด 250 ตารางเมตร  จ านวน 1 หลัง 

 
ภาพที่ 12 แสดงอาคารส านักงาน 

  2.2.2 บ้านพัก ประกอบด้วย 
   1) บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6   จ านวน 1 หลัง 
   2) บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4   จ านวน 3 หลัง 
   3) บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 แบบ 2 ครอบครัว จ านวน 2 หลัง 
   4) บ้านพักคนงานแบบ 6 ครอบครัว  จ านวน 2 หลัง 

 
ภาพที่ 13 แสดงบ้านพัก 
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  2.2.3 อาคารอ่ืนๆ 
                     1) โรงผลิตและเก็บอาหารปลา 40 ตารางเมตร  จ านวน 1 หลัง 
   2) โรงเก็บพัสดุ ขนาด 84 ตารางเมตร   จ านวน 1 หลัง 
   3) โรงเก็บรถยนต์ ขนาด 90 ตารางเมตร   จ านวน 1 หลัง 
   4) โรงเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ขนาด 20 ตารางเมตร  จ านวน 1 หลัง 

 
ภาพที่ 14 แสดงอาคารอ่ืนๆ 

  2.2.4 ระบบเพาะฟักและอนุบาลลูกปลา 
   1) โรงเพาะฟักขนาด 250 ตารางเมตร    จ านวน 1 หลัง 
   2) บ่อซีเมนต์ ขนาด 50 ตารางเมตร   จ านวน 30 บ่อ 
   3) โรงสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์    จ านวน 1 หลัง 
 

 
ภาพที่ 15 แสดงระบบเพาะฟักและอนุบาลลูกปลา 
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  2.2.5 บ่อดิน 
   1) บ่อดิน ขนาด 1/3 ไร่  จ านวน 20 บ่อ 
   2) บ่อดิน ขนาด 2/3 ไร่  จ านวน 9 บ่อ 
   3) รางส่งน้ าเข้าบ่อดิน 
   4) บ่อพักน้ าขนาด 2 ไร่  จ านวน 1 บ่อ 

 
ภาพที่ 16 แสดงบ่อดิน 

  2.2.6 อ่ืนๆ     
   1) ระบบน้ าใช้บาดาล 
   2) ถนนลาดยางในศูนย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,910 เมตร 
   3) เสาธงสูง 15 เมตร   จ านวน 1 เสา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงแผนผังโรงเพาะฟัก 
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 2.3 โครงสร้างการบริหารราชการ 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด         
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
กรมประมง ตามค าสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการก าหนดโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 
รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี 
โดยศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในพ้ืนที่สิงห์บุรี ดังนี้ 

1. ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และพันธุ์ไม้น้ าจืด
เพ่ือน าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพพ้ืนที่จริง 

2. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์
สัตว์น้ าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

3. ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้
สูญพันธุ์ 

4. ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า พันธุ์ไม้น้ าจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ าปิด 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิด 

5. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพันธุ์ไม้น้ าจืด 
และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก ากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
และพันธุ์ไม้น้ าจืด 

6. ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และมาตรฐาน
ผลผลิตสัตว์น้ าสวยงาม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

7. เฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ าจืด 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อจ้าหน่ายภายใต้งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์
น้ าอื่นๆ อีกด้วย 

การแบ่งงานภายในของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสิงห์บุรี แบ่งออกเป็น 
1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชี

และพัสดุ ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแล บ ารุงรักษา
ยานพาหนะ 

2. งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่างๆ ของกองฯ ภายใต้ข้อจ ากัดของ
สภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าโดยเน้น
พันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท้องถิ่น ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับ
หนว่ยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการการก ากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพ่ือใช้ในการ
ปล่อยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงและด ารงความสมบูรณ์ในแหล่งน้ า และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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อย่างเช่น โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและการเรียนรู้โครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และโครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการเรียนรู้โครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาช่อนแบบครบ
วงจร ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (หนองลาด) ต าบลท่าข้าม อ าเภอค่ายบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี 

3. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ เป็นโครงการ
ที่กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ซึ่งเป็นการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  โดยผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจ าหน่ายให้กับเกษตรกร ตามท่ีกรมประมง
ก าหนดและประกาศราคาจ าหน่ายสัตว์น้ าไว้ ซึ่งจ าหน่าย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม ในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร เพ่ิมอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าในท้องถิ่น และ ส่งเสริมให้
เกษตรกรได้พันธุ์ปลาที่ดีไปเลี้ยงต่อไป  
 

 

ภาพที่ 18 แสดงแผนผังโครงสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสิงห์บุรี 

 

 

 

กรมประมง 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
12 เขต 

งานธุรการ งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

งานเพ่ิมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง 

และสัตว์น้ าอื่นๆ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
เขต 9 (ชัยนาท) 
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 2.4 ท าเนียบผู้บริหาร 

ตารางท่ี 9  แสดงท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 

๑ นายเจริญ  อุดมการ หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ 

๒ นายทวี  วิพุทธานุมาศ หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๓๖ –  ๒๕๓๙ 

๓ ดร.ชานาญ   พงษ์ศรี  หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ 

๔ นายวินัย  จั่นทับทิม หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙ 

๕ นายบุญส่ง  ศรีเจริญธรรม หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ 

๖ นายเฉลิมพล  เพชรรัตน์ หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดสิงห์บุรี 
และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดสิงห์บุรี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ 

๗ นายวรวิทย์  พรหมปากดี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดสิงห์บุรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

๘ นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดสิงห์บุรี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ – 2559 

9 นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืดสิงห์บุรี 

พ.ศ. ๒๕๕9 – ปัจจุบัน 

 2.5 อัตราก าลังของข้าราชการ และลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ตารางท่ี 10 แสดงอัตราก าลังของข้าราชการ และลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. ข้าราชการ  

1) นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี ผู้อ านวยการศนูย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสิงห์บุรี 
2) นางสาวอภิญญา  วงษ์กุหลาบ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
3) นางสาวเอมวลี  แก้วพิลา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
4) นางมณฑิรา  สุขสมนึก  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

2. ลูกจ้างประจ า  
1) นายศักดิ์ชัย  สังข์แดง  พนักงานการประมง ส.๒ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
3. พนักงานราชการ  

1) นายธวัช  ราชขวัญ  นักวิชาการประมง 
2) นายเอกลักษณ์  พ่วงศรี  นักวิชาการประมง 
3) นายปกรณ์กฤษฎิ์  สุศิริธนจินดา เจ้าพนักงานประมง 
4) นายวุฒิชน   พรหมโชติ เจ้าพนักงานประมง 
5) นางสาวจิรานุช  ข าสะนะ เจ้าพนักงานประมง 
5) นายชะลอ  กลิ่นผล  พนักงานผู้ช่วยประมง 
6) นายขวัญเมือง พรมสบุตร  พนักงานผู้ช่วยประมง 
7) นายอเนก  วรรณกูล พนักงานผู้ช่วยประมง 
8) นายสังวร  ศรีรักษา พนักงานผู้ช่วยประมง 
9) นายสมพงษ์  สุคันธภัคดี พนักงานผู้ช่วยประมง 

10) นางเรณู  สีสนธิ์  พนักงานผู้ช่วยประมง 
11) นางสมฤทัย  สงวน  พนักงานผู้ช่วยประมง 
12) นางประภาพร  ชูชัยมงคล พนักงานผู้ช่วยประมง 
13) นายถวัลย์   ค านวณศักดิ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
14) นายสมหมาย  สุขประเสริฐ พนักงานผู้ช่วยประมง 
15) นายสมปอง  สุขประเสริฐ พนักงานผู้ช่วยประมง 
16) นายสมยศ  ชูชัยมงคล  พนักงานผู้ช่วยประมง 
17) นางสาวรัชนีพร ศรีชุม พนักงานผู้ช่วยประมง 
18) นายพิชัย  รันนันท์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
19) นายสร่าง  วงค์ทิม  พนักงานผู้ช่วยประมง 
20) นายทวัช  ทับทิมเมือง  พนักงานผู้ช่วยประมง 

4. พนักงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน  
1) นายประเทือง  พรมสบุตร คนงานประมง 
2) นายพรเทพ   แสงโพธิ์วงษ์ คนงานประมง 
3) นายสุชาติ  วรรณกูล  พนักงานขับรถยนต์ 

5.  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
1) นางเรไร  พรมสบุตร  พนักงานท าความสะอาด 
2) นายล าพึง   ไล้เลิศ  เจ้าหน้าทีป่รับแต่งภูมิทัศน์ 
3) นายลอง  ผมงาม ยามรักษาการณ์ 
4) นายทองใบ  มิ่งตระกูล ยามรักษาการณ์ 
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3. ปลาประจ าหน่วยงาน 
 3.1 ปลาช่อน 
 

 
ภาพที่ 19 แสดงปลาช่อน 

ชื่อสามัญ Striped  snake-head fish 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Channa stiata   

ชื่อไทย ปลาช่อน  ปลาค้อ(ภาคอีสาน)  ปลาหลิม(ภาคเหนือ) 

การจ าแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ Kingdom  Animalia 

    Phylum  Chordata 

        Class  Actinopterygii 

            Order  Perciformes 

                Family  Channaidae 

                     Genus  Channa 

                        Species C. striatus   

 3.2 การเพาะเลี้ยงปลาช่อน 
  ปลาช่อนเป็นปลาน้ าจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยอาศัยอยู่ใน         
แหล่งน้ าจืดทั่วไป เช่น แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ ปลาช่อนเป็นปลาที่เนื้อมีรสชาติดีก้างน้อย     
สามาถน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด จึงท าให้การบริโภคปลาช่อนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย           
แต่ปัจจุบันปริมาณปลาช่อนที่จับได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติมีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากการท าประมงเกิน
ศักยภาพการผลิตตลอดจนสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ าเสื่อมโทรมตื้นเขิน ไม่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต    
ท าให้ปริมาณปลาช่อนในธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และความต้องการบริโภค การเลี้ยงปลาช่อน
จึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน โดยน าลูกปลาที่รวบรวมได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติ
และจากการเพาะขยายพันธุ์มาเลี้ยงให้เป็นปลาโตขนาดตลาดต้องการต่อไป 
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 3.3 รูปร่างลักษณะ 
ปลาช่อนเป็นปลามีเกล็ด หัวมีลักษณะค่อนข้างใหญ่และแบนลงด้านหน้าตามีลักษณะ    

กลมใหญ ่อยู่ถัดจากขอบริมฝีปากมาเล็กน้อย ล าตัวมีลักษณะอ้วนกลม เรียวยาว โคนหางมีลักษณะแบนข้าง 
เกล็ดล าตัวมีขนาดใหญ่ สีเทาจนถึงน้ าตาลอมเทา เกล็ดด้านท้องมีขนาดเล็กกว่า และมีสีจางกว่าหรือเป็นสีขาว 
ทั้งนี้ สีเกล็ดขึ้นอยู่กับสีของน้ าตามแหล่งอาศัย ด้านข้างล าตัวมีลายด าพาดเฉียง บริเวณหลังเหนือเส้นข้าง
ล าตัวมีสีน้ าตาลเข้มหรือเกือบด า เกล็ดปกคลุมมุกส่วนของล าตัว ยกเว้นส่วนหัว ปลาช่อนอ้าปากได้กว้าง เพราะ
มีมุมปากยาวถึงตา และมีขากรรไกรยืดหดได้ มีริมฝีปากล่างยื่นยาวมากกว่าริมฝีปากบน ภายในปากมีฟัน   
ซี่เล็กๆอยู่บนขากรรไกรบน และล่าง มีฟันเขี้ยวบนเพดาน ครีบปลาช่อนไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหลัง และ
ครีบก้นยาวจนเกือบถึงโคนหาง ครีบหลังมีก้านครีบ อ่อน 37-45 อัน ส่วนครีบก้นมีก้านครีบ 23-26 อัน 
ครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบหางมีลักษณะกลม ปลายมน ครีบท้องจาง โดยทั่วไปพบมี
ขนาดล าตัวยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร แต่สามารถพบขนาดใหญ่ได้กว่า 1 เมตร  

ปลาช่อน เป็นปลาที่ทนต่อสภาพขาดน้ า และขาดออกซิเจนได้ดี เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษที่
ช่วยหายใจ มีลักษณะเป็นปุุมหรือริ้วอยู่บริเวณโพรงเล็กๆเหนือช่องเหงือก โดยในขณะที่เหงือกไม่ได้ใช้งาน 
เช่น อยู่บนบก อวัยวะนี้จะท าหน้าที่ดูดออกซิเจนแทน และใช้ท าหน้าที่ร่วมกับเหงือกในสภาพที่น้ าขาด
ออกซิเจน จึงท าให้ปลาช่อนทนต่อสภาพขาดน้ า และออกซิเจนได้ดี 

ลูกปลาช่อนที่ฟักออกจากไข่จะมีล าตัวสีแดงหรือแดงส้ม และค่อยๆเปลี่ยนเป็นแถบสีลาย
เหลืองในส่วนท้อง และแถบลายด าอมเขียวบนล าตัวส่วนบน ต่อมาล าตัวมีจาง ไม่มีลาย และค่อยๆเปลี่ยนเป็น   
สีด าในส่วนบน และส่วนท้องเป็นสีขาว ตามอายุที่เติบโต 
 3.4 อุปนิสัย 
   ปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อ กินสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า รวมทั้งปลาขนาดเล็กและแมลงใน
น้ าชนิดต่างๆเป็นอาหาร เป็นปลาที่ชอบออกหากินในเวลากลางคืน หาอาหารทั้งในระดับผิวน้ า และท้องน้ า
มีการเคลื่อนไหวช้า แต่หากพบเหยื่อจะเข้าฮุบเหยื่ออย่างรวดเร็ว เมื่ออาหารขาดแคลนปลาจะมีพฤติกรรม
กินกันเองโดยปลาช่อนตัวใหญ่จะกินตัวเล็ก ในช่วงฤดูฝน ปลาช่อนจะออกหาแหล่งวางไข่ และแหล่งอาหาร
ใหม่ตามทุ่งนาที่มีน้ าหนอง  
 3.5 แหล่งก าเนิดและการแพร่กระจาย 

ปลาช่อนสามารถพบได้ท่ัวไปตามแหล่งน้ าธรรมชาติในทุกภาคของไทย อาทิ แม่น้ า บ่อน้ า 
อ่างเก็บน้ า หนอง บึง และนาข้าว ชอบอาศัยตามแหล่งน้ าที่มีพรรณไม้น้ า ในระดับน้ าลึกไม่เกิน 1 เมตร
ปลาช่อน ในช่วงต้นฤดูฝนจะอพยพย้ายแหล่งอาศัย เพ่ือออกวางไข่ และหากินใหม่ เมื่อน้ าลด โดยเฉพาะ
ช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว ปลาช่อนจะเริ่มอพยพกลับเข้มมาอาศัยในแหล่งน้ าเดิมหรือเข้าอาศัยใน         
แหล่งน้ าใหม่ที่เป็นแหล่งเก็บน้ า เช่น บ่อน้ า ล าห้วย บึง เป็นต้น นอกจากในประเทศไทยแล้วยังสามารถ          
พบได้ประเทศอินเดีย เมียนมาร์ มลายู บอร์เนียว เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 
 3.6 การเพาะพันธุ์ 

ปลาช่อนสามารถวางไข่ได้เกือบตลอดทั้งปี มีฤดูกาลผสมพันธุ์และวางไข่ตั้งแต่เดือน
มีนาคม-ตุลาคม ช่วงที่แม่ปลามีความพร้อมที่สุดคือ เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  

ในช่วงผสมพันธุ์วางไข่ จะสามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างปลาช่อนเพศผู้และ           
ปลาช่อนเพศเมียได้อย่างชัดเจนคือ ปลาเพศเมียส่วนท้องจะอูมเปุง ช่องเพศขยายใหญ่มีสีชมพูปนแดง            
ครีบท้องกว้างสั้น ปลาเพศผู้ มีสีล าตัวเข้มขึ้น ส่วนใต้คางจะมีสีขาว ล าตัวเรียวยาวกว่าเพศเมีย 
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ในธรรมชาติปลาช่อนจะสร้างรังและวางไข่บริเวณริมฝั่งที่มีพรรณไม้น้ าขึ้น  น้ านิ่ง ระดับ
ความลึกประมาณ 30-100 เซนติเมตร โดยปลาตัวผู้จะท าหน้าที่สร้างรังด้วยการกัดหญ้ารอบข้างออก           
เพ่ือท าให้รังเป็นวงกลม เศษกอหญ้าหรือพรรณไม้น้ าจะลอยปกคลุมด้านบน ส่วนหน้าดินก็จะตีแปลงจน
หน้าดินเรียบ หลังจากนั้น พ่อแม่ปลาจะเข้ารัดกัน พร้อมปล่อยไข่ และฉีดน้ าเชื้อเข้าผสมกัน หลังจากวางไข่
แล้วพ่อแม่ปลาจะอยู่โดยรอบบริเวณรังเพ่ือปูองกันปลาอ่ืนเข้ามากินไข่หรือลูกปลา และจะดูแลต่อ
จนกระทั่งลูกปลามีขนาด 4.5-6 เซนติเมตร จึงเริ่มแยกตัวออกไปหากินตามล าพัง ลูกปลาในระยะนี้จะ
เรียกว่า ปลาลูกครอกหรือลูกชักครอก ลูกปลาขนาดดังกล่าวน้ าหนักเฉลี่ย 0.5 กรัม ปลา 1 กิโลกรัมจะมี
ลูกครอกประมาณ 2,000 ตัว 

การเพาะพันธุ์ปลาช่อน ท าได้ 2 วิธี คือ 
(1) การเพาะพันธุ์โดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ 

 วิธีนี้ควรใช้บ่อเพาะพันธุ์เป็นบ่อดินขนาด 0.5 – 1 ไร่ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
เลียนแบบธรรมชาติ โดยปล่อยพ่อแม่พันธุ์ในอัตรา 1:1 ให้ปลาเป็ดผสมร าเป็นอาหารในปริมาณ 2.5-3 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักปลา 
 (2) การเพาะพันธุ์โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 

(2.1) การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ 
พ่อแม่พันธุ์ที่ต้องใช้เป็นปลาที่เลี้ยงเองตั้งแต่เล็ก ด้วยอาหารเม็ด เพ่ือให้ปลาเชื่อง 

และคุ้นเคยต่อสภาพกักขัง โดยช่วงแรกอายุ ๑ – ๓ เดือน เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ เพ่ือเป็นการฝึกการกินอาหาร
และให้เชื่อง จากนั้นน าไปเลี้ยงในบ่อดิน เพ่ือให้ได้ปลาขนาดใหญ่ขึ้น อายุ ๖ – ๘ เดือน จึงน ากลับมาเลี้ยง
ต่อในบ่อซีเมนต์ เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
  (2.2) การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
  เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ แบบรวมเพศ อัตราการปล่อย ๑๐ ตัว ต่อตารางเมจร น้ าหนักรวม 
๑๐๐ กิโลกรัม ต่อ บ่อขนาด ๕๐ ตารางเมตร ให้อาหารเม็ดลอยน้ าส าหรับปลาดุกเล็ก โปรตีน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ 
วันละ ๒ ครั้ง อัตรา ๒ เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัว เปลี่ยนถ่ายน้ าทั้งบ่อพร้อมล้างท าความสะอาดเดือนละ           
๒ ครั้ง ไม่ให้อากาศ 
 3.7 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ 

ปลาช่อนที่น ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ควรเป็นปลาที่มีรูปร่าง ลักษณะสมบูรณ์ ไม่บอบช้ า และมี
น้ าหนักตั้งแต่ ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ กรัม ขึ้นไป ลักษณะพ่อแม่ปลาช่อนที่ดี ซึ่งเหมาะสมจะน ามาใช้ในการ
เพาะพันธุ์ คือ แม่พันธุ์ควรมีท้องอูมเล็กน้อย ลักษณะติ่งเพศเมียสีแดงหรือสีชมพูอมแดง เอามือบีบเบาๆ ที่
ท้องจะมีไข่ไหลออกมา มีลักษณะสีเหลืองอ่อน ใส ส่วนพ่อพันธุ์ ติ่งเพศควรมีสีชมพูเรื่อๆ ปลาไม่ควรจะมี
รูปร่างอ้วนหรือผอมมากเกินไปและเป็นปลาที่มีขนาดน้ าหนัก ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ กรัม พ่อพันธุ์ควรมีอายุ
มากกว่าแม่ปลา คืออายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
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 3.8 การแยกเพศปลาช่อน 

 

ภาพที่ 20 แสดงอวัยวะเพศปลาช่อน 

เพศเมีย มีขนาดล าตัวสั้น ส่วนหัวแคบมีขนาด
ใหญ่และน้ าหนักมากกว่ากว่าเพศผู้ ท้องและ
อวัยวะเพศอูม โดยเฉพาะในช่วงผสมพันธุ์
อวัยวะเพศจะอูมเปุงมากและมีสีชมพูเรื่อ  

เพศผู้ ล าตัวจะเรียวยาว ล าตวัเล็ก และ
น้ าหนักน้อยกว่าเพศเมีย 

 3.9 การฉีดฮอร์โมน 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสิงห์บุรี ท าการเพาะพันธุ์ปลาช่อนด้วยวิธีผสมเทียมโดย
กระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate (BUS) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone ฉีดให้  
แม่ปลาครั้งเดียว ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ 30 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
พ่อปลาฉีดพร้อมแม่ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ 15 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21  แสดงการฉีดฮอร์โมนปลาช่อน 
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 3.10 การผสมพันธุ์ 

หลังฉีดฮอร์โมนแล้ว ปล่อยพ่อแม่ปลาลงผสมในถังพลาสติกทรง น้ าลึก ๖๐ – ๗๐ เซนติเมตร 
ถังละ ๑ คู่ ใส่เชือกฟากฉีดฝอยเพ่ือเป็นรังไข่ ปิดปากถังด้วยตาข่ายพรางแสงสีด าทิ้งไว้ ๒๔ ชั่วโมง ปลาจะ
รัดและผสมพันธุ์วางไข่ ไข่จะลอยอยู่ผิวหน้าน้ าบริเวณรังไข่ ถังเพาะควรอยู่ในที่เงียบสงบไม่พลุกพล่าน ไม่มี
เสียงดังรบกวน 

 3.11 การฟักไข่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 22 แสดงไข่ปลาช่อนที่ฟักในถังฟัก 
 

ไข่ปลาช่อนเป็นไข่ลอย มีไขมันมาก ไข่ที่ดีมีสีเหลือง ใส ส่วนไข่เสียจะทึบหลังปลาวางไข่ 
ใช้กระชอนผ่าโอร่อนแก้วตาถี่ ช้อนไข่มารวมในถังฟัก ขนาดความจุ ๒ ตัน เปิดน้ าให้ไหลผ่านตลอด (อัตรา 
5 ลิตร/นาที) ๑ ถัง ใส่ไข่ปลาช่อนฟักประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ฟอง ภายหลังการฟักไข่จะมีไข่บางส่วนที่เสีย 
ควรท าการช้อนออกท้ิงอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือปูองกันการเกิดเชื้อรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 แสดงลักษณะไข่ปลาช่อน 
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3.12 การอนุบาล 

 หลังจากปลาจะรัดและผสมพันธุ์วางไข่ ไข่จะลอยอยู่ผิวหน้าน้ าบริเวณรังไข่ ใช้กระชอน  
ผ้าโอร่อนแก้วตาถี่ ช้อนไข่มารวมในถังฟัก ขนาดความจุ ๒ ตัน เปิดน้ าให้ไหลผ่านตลอด ไข่จะฟักเป็นตัว        
ใช้เวลา 24-36 ชั่วโมง ถุงไข่แดงจะยุบใช้เวลา 1-2 วัน หลังจากถุงไข่แดงเริ่มยุบ ให้ไรแดงในอัตราความ
หนาแน่น 50 ตัว/ลิตร สังเกตลูกปลาจะจมลงก้นถังและว่ายวนรอบๆถัง ใช้ระยะเวลาอนุบาลในถังไฟเบอร์ 
5-7 วัน จากนั้นย้ายลูกปลาลงอนุบาลต่อในบ่อดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 แสดงบ่ออนุบาลปลาช่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 แสดงลูกปลาช่อนวัยอ่อน 

การอนุบาลในบ่อดิน โดยการเตรียมบ่อขนาด 800 ตารางเมตร เติมน้ าสูงประมาณ           
60-100 เซนติเมตร หลังปล่อยปลาให้ไรแดงเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้น 
เริ่มให้อาหารเสริมเป็นร าผสมปลาปุนในอัตราส่วน 1:1 คลุกผสมกันแล้วผสมน้ าสาดให้ทั่วบ่อ วันละ 2 เวลา 
อาจให้ไรแดงเสริมร่วมด้วย ประมาณ 3-5 วัน เริ่มผสมอาหารเม็ดโปรตีนไม่น้อยกว่า 40% แช่น้ าเล็กน้อย
ให้มีลักษณะอ่อนนุ่มลง สาดให้ทั่วบ่อ อนุบาล 20-25 วัน จะได้ลูกปลาขนาด 3-5 เซนติเมตร 
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บทที่ 2 

ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลการปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 งานด้านธุรการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับการรับ -ส่งหนังสือ ร่างและโต้ตอบหนังสือต่างๆ                     
เก็บรวบรวมหนังสือเอกสารของทางราชการ จัดหมวดหมู่เอกสาร ประมวลรายงานต่างๆ ส่งกรมประมง และ            
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องควบคุมแฟ้มต่างๆ ค้นคว้าและติดตามหนังสือราชการ ตรวจการลงเวลาการปฏิบัติงาน 
รวมทั้ง ขาด สาย  ลา ป่วย ลาพักผ่อนของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ดูแลปรับปรุง บ ารุงรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ จัดท ารายงานบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ รายงานประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงาน พิมพ์หนังสือ
ราชการ ออกค าสั่งศูนย์ฯ และการลงทะเบียน รับ – ส่งหนังสือราชการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 แสดงผลการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

งานด้านสารบรรณ 
จ านวน 
(ฉบับ) 

1. หนังสือรับภายนอก    610 
2. หนังสือรับภายนอกระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2,892 
3. หนังสือออกเลขภายใน   202 
4. หนังสือส่งภายนอกระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   414 
5. ค าสั่งศูนย์ฯ    77 

รวม 4,195 

  นอกจากนี้ ยังมีงานพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายวัสดุ
ประเภทต่างๆ ส าหรับในปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ภายใต้
แผนงาน: ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
จ านวน 2 รายการ โดยด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ ดังนี้ 
 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ราคา 
40,000 บาท จ านวน 1 รายการ โดยการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง   
 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ราคา 
26,000 บาท จ านวน 1 รายการ โดยการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง   
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2. งบประมาณในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับ
งบประมาณและได้เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 12 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งาน/โครงการ ได้รับอนุมัติ เบิก – จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

แผนงาน: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผลผลิต: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (11005) 
กิจกรรม: สนับสนุนการพัฒนาสินค้า
ประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

238,000.00 234,234.13 3,765.87 98.42 

แผนงาน: บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
โครงการ: วิจัยและพัฒนาการประมง (17038) 
กิจกรรม: วิจัยพ้ืนฐาน 20,000.00 19,480.10 519.90 97.40 
แผนงาน: ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
โครงการ: พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (23028) 
กิจกรรม: ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง 

463,000.00 462,864.00 136.00 99.97 

1) งบด าเนินงาน 
397,000.00 396,864.00 136.00 99.97  (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่า

สาธารณูปโภค) 

2) งบลงทุน 66,000.00 66,000.00 - 100.00 

แผนงาน: พื้นฐานดา้นการจัดการน้้าและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ผลผลิต: การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ (38002) 
กิจกรรม: ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 1,333,200.00 1,297,811.55 35,388.45 97.35 
แผนงาน: บุคลากรภาครัฐ 
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรม: บุคลากรภาครัฐด้านประมง 4,009,350.00 3,898,936.96   97.25 
1) ค่าจ้างชั่วคราว 3,827,880.00 3,722,525.96 โอนกลับ

ส่วนกลาง 
97.25 

2) งบด าเนินงาน (ค่าประกันสังคม) 181,470.00 176,411.00 โอนกลับ
ส่วนกลาง 

97.21 

รวมเงินงบประมาณ 6,063,550.00 5,913,326.74   97.52 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
งาน/โครงการ ได้รับอนุมัติ เบิก – จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

แผนงบประมาณ : เงินนอกงบประมาณ 
งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตพันธุ์ปลา 
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

642,880.00 641,382.23 1,497.77 99.77 

1) งบบุคลากร (ค่าจ้างช่ัวคราว) 339,360.00 339,360.00 - 100.00 
2) งบด าเนินงาน 303,520.00 302,022.23 1,497.77 99.51 
     - ค่าตอบแทน  122,000.00       
     - ค่าใช้สอย 161,520.00 21,550.00     
     - ค่าวัสดุ   270,781.00     
     - ค่าสาธารณูปโภค 20,000.00 9,691.23 10,308.77   

รวมเงินนอกงบประมาณ 642,880.00 641,382.23 1,497.77 99.77 

3. ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ  

 3.1 กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   จากการเพ่ิมผลผลิตของจ านวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการใช้
ทรัพยากรต่างๆ มีเ พ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรด้านสัตว์น้ าจืดเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความต้องการเพ่ิม          
มากขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีแนวโน้มอาจลดลงได้หากขาดการอนุรักษ์ หรือทดแทนส่วนที่ถูกใช่ไปในธรรมชาติ
ส าหรับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดการ
ท าลายทรัพยากรสัตว์น้ าจนเกินขอบเขต  อย่างไรก็ตาม มาตรการที่ต้องการที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการอนุรักษ์ 
คือ งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด  ซึ่งเป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือศึกษาและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพ่ิมชนิดและจ านวนสัตว์น้ าจืด โดยการผลิต
พันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ อันจะเป็นการทดแทนส่วนถูกใช้ไปในธรรมชาติ             เพ่ือรักษา
สมดุลของปริมาณสัตว์น้ า ให้มากพอ กับความต้องการของประชากรที่เพ่ิมขึ้น และสนับสนุนให้ราษฎรได้มี
ความรู้ความช านาญในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน 
  3.1.1 วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจืดให้มีปริมาณเพียงพอ กับความต้องการของผู้บริโภคภายใน 
ประเทศและส่งออก 
   2) พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
   3) พัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ าท าการประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละพ้ืนที่ 
   4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในปัจจุบันและอนาคต 
   5) ส่งเสริมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงน้ าจืดแก่บุคคลทั่วไป 
  3.1.2 ผลการปฏิบัติงาน 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรีด าเนินงาน
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด จ านวน 11,075,500 ตัว จากแผนการปฏิบัติงาน ๑1,8๐๐,๐๐๐ ตัว  
โดยพันธุ์สัตว์น้ าภายใต้กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสิงห์บุรีผลิต 
ได้แก่ ปลาตะเพียน, ปลาตะเพียนทอง, ปลายี่สกเทศ, ปลาดุกอุย, ปลานวลจันทร์เทศ, ปลานิล, ปลาช่อน และ 
กบนา รายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการด าเนินงานกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ชนิดสัตว์น้ า แผน(ตัว) ผล(ตัว) 

ปลาตะเพียน 5,906,000.00 5,909,000.00 
ปลาตะเพียนทอง 50,000.00 50,000.00 
ปลายี่สกเทศ 4,530,000.00 4,595,500.00 
ปลาดุกอุย 40,000.00 40,000.00 
ปลานวลจันทร์เทศ 50,000.00 250,000.00 
ปลานิล - 2,000.00 
ปลาช่อน 160,000.00 165,000.00 
กบนา 54,000.00 54,000.00 

รวม 10,790,000.00 11,065,500.00 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 26 แสดงภาพกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
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ภาพที่ 27 แสดงภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในโอกาสต่างๆ 
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ภาพที่ 28 แสดงภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าขนาดใหญ่ เนื้อที่ 260 ไร่  
โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หนองลาด 

 3.2 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

       ในปัจจุบันผู้น าเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ( Food Safety) เป็น 
ข้อต่อรองทางการค้าในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย 
ฯลฯ ซึ่งจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ปี ๒๕๕๗ รัฐบาล
ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Year) กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนา
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากการตกค้างยาปฎิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิคอล
และไนโตรฟูแรนซ์ อีกทั้งฟาร์มจะต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย โดยกรมประมงจะท าการตรวจและ
รับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการประมง (GAP) 
  3.2.1 วัตถุประสงค์ 
   1) ให้เกษตรกรที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงเทคโนโลยีใหม่
ที่ทันสมัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการประมงท่ีดี (GAP)  
   2) ส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เข้าสู่ระบบการผลิตสัตว์น้ าตาม
มาตรฐานขั้นปลอดภัย 
   3) ให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการรวมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ ์
ตลอดจนร่วมมือกัน กันแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
(Safety Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี (GAP) 
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   4) ให้การรับรองฟาร์มเพาะอนุบาล และเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย
และมาตรฐานการประมงที่ดี 
  3.2.2 ผลการปฏิบัติงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ผลการด าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 14 แสดงผลการด าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

กิจกรรมย่อย 
หน่วย
นับ 

แผน ผล ร้อยละ 

1. จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม ๒๓๔ ๒๓๔ 100.00 
    1.1 ต่ออายุฟาร์มSafety Level ปี ๒๕60 ฟาร์ม ๖๐ ๖๐ 100.00  
    1.2 ต่ออายุฟาร์ม GAP ปี ๒๕60 ฟาร์ม ๔ ๔  100.00 
    1.3 คัดเลือกฟาร์มใหม่ (Safety level) ฟาร์ม  60 ๖๐  100.00 
    1.4 ตรวจติดตามฟาร์มเดิม (ยอดรวมทั้ง GAP/SL) ฟาร์ม ๑๑๔ ๑๑๔  100.00 
          1.4.1 ฟาร์ม GAP   ฟาร์ม ๖ ๑๐ 166.67  
          1.4.2 ฟาร์ม SL  ฟาร์ม  108 104   96.30 
2. รับรองมาตรฐานฟาร์ม ราย 124  124  100.00 
3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ตัวอย่าง ๓๕๓ ๓๕๓ ๑๐๐.๐๐ 
4. ตรวจประเมินโรงเพาะฟักของหน่วยงาน ฟาร์ม 1 1 ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 29 แสดงภาพกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  
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 3.3  กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

   งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ เป็นโครงการที่กรมประมง
ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจ าหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งนี้  เพ่ือสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการประมง หรือการส่งเสริมความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือใช้
บริโภคในครัวเรือนและเหลือจ าหน่ายเป็นการเพ่ิมรายได้ โดยเกษตรกรผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสามารถ
ติดต่อขอซื้อพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จากศูนย์ฯ ในราคาที่กรมประมงก าหนด 
  3.3.1 วัตถุประสงค์ 
   1) ผลิตพันธุ์ปลาน้ าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงและเป็นที่นิยมเลี้ยงจ าหน่าย
ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ 
   2) เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร
และเพ่ิมอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าในท้องถิ่น 
   3) ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์ปลาที่ดีไปเลี้ยงต่อไป 
  3.3.2 ผลการปฏิบัติงาน 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรีผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
ภายใตง้านเงินทุนฯ ได้จ านวนทั้งสิ้น 3,081,550 ตัว คิดเป็นเงิน 773,650 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 15 แสดงผลการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ชนิด   ขนาด(ซม.)  ราคา จ านวน (ตัว) มูลค่า (บาท) 

 กบ   45 วัน        1.50  800.00           1,200.00  
 ปลาช่อน    2-3        0.80  175,500.00        40,400.00  
 ปลาช่อน    3-5        1.00  21,300.00         21,300.00  
 ปลาตะเพียนขาว    2-3        0.10  333,000.00         33,300.00  
 ปลาตะเพียนขาว    3-5        0.20  218,400.00         43,680.00  
 ปลาตะเพียนขาว    5-7        0.30  24,000.00           7,200.00  
 ปลานิล    2-3        0.10  387,500.00         38,750.00  
 ปลานิล    3-5        0.20  328,200.00         65,640.00  
 ปลานิลแปลงเพศ    2-3        0.30  462,800.00        38,840.00  
 ปลานิลแดง    2-3        0.20  82,400.00         16,480.00  
 ปลานิลแดง    3-5        0.40  131,750.00         52,700.00  
 ปลานิลแดงแปลงเพศ    2-3        0.40  310,000.00        24,000.00  
 ปลายี่สกเทศ    2-3        0.10  275,000.00         27,500.00  
 ปลายี่สกเทศ    3-5        0.20  190,500.00         38,100.00  
 ปลายี่สกเทศ    5-7        0.30  19,000.00           5,700.00  
 ปลานวลจันทร์เทศ    2-3        0.10  57,400.00           5,740.00  
 ปลานวลจันทร์เทศ    3-5        0.20  64,000.00         12,800.00  
 ไรแดง (กก.)   1 กก.      80.00  4.00              320.00  

รวม 
(ตัว) 3,081,550.00  

773,650.00 
(กิโลกรัม) 4.00  
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 3.4 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือแก้ปัญหา
เกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ าในการเกษตรโดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
โดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ า กรณีฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอใน
การเพาะปลูก โดยเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีแห่งการใช้น้ า และการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่
เน้นถึงเกษตรแผนใหม่ เน้นถึงเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจ านวนน้อย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ สามารถผลิตข้าว
ให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี มีทั้งพืชผัก และอาหารโปรตีน จากการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา เป็นต้น 
ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี  แนวพระราชด าริ “ทฤษฎีใหม่” ได้ก าหนดจัดแบ่งพ้ืนที่ เป็น ๓๐-๓๐ –๓๐-๑๐ ดังนี้ 
คือ ขุดสระร้อยละ ๓๐ ปลูกข้าว ร้อยละ ๓๐ ปลูกพืชไร่/พืชสวน ร้อยละ ๓๐  และ ที่อยู่อาศัยร้อยละ ๑๐ ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด 
   ดังนั้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด าเนินงานโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จ              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ๘๘๒ อ าเภอ ๆ ละ 
๘๐ ราย รวมทั้งสิ้น 7๐,๕๖๐ ราย ครอบคลุมทุกอ าเภอ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีกินมีใช้            
ลดหนี้สิน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การสนับสนุน ทั้งนี้ จังหวัดสิงห์บุรีได้มี
การรับสมัครเกษตรกรที่มีคุณสมบัติและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ  และได้คัดเลือกเกษตรกร จ านวน 397 ราย 
เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560 โดยก าหนดให้มีกิจกรรมน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปศึกษาดูงาน
ในแปลงต้นแบบที่มีศักยภาพ  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกร
ได้น าไปเป็นแบบอย่าง/ปรับใช้ในการท าการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือให้เกษตรกรได้น าไปปฏิบัติ
จริงในพ้ืนที่ ของตนเอง  
  3.4.1 วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และน าไปใช้เพื่อประกอบอาชีพได้ 
   2) เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรม ฯ มี
ศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 
๒ และ ขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป 
  3.4.2 เป้าหมาย 
   เกษตรกรที่สนใจได้รับค าแนะน า ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรให้น าเกษตรทฤษฎีใหม่ไป
ปฏิบัติในการท าการเกษตร จ านวน ๗๐,๕๖๐ ราย ใน ๘๘๒ อ าเภอ 
  3.4.3 ระยะเวลาด าเนินการ 
   1) ช่วงที่ ๑ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
   2) ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด าเนินการต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลทุกปี  
  3.4.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน (ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด) 
   1) รับนโยบาย แผนงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผ่านเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด ผ่านกรมประมง 
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   2) รับสมัคร คัดเลือกเกษตรเข้าร่วมโครงการ ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัด ในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ รวมทั้งจัดท าผังแปลง พร้อมทั้งจับค่าพิกัดผังแปลงแต่ละแปลง โดยน ารายชื่อเกษตรกรที่สมัคร           
เข้าร่วมกิจกรรมมาจัดกลุ่ม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    (2.1) กลุ่มท่ี ๑ เกษตรกรมีบ่อน้ า ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ไม่สมบูรณ์ ต้องพัฒนา 
    (2.2) กลุ่มที่ ๒ เกษตรกรที่มีบ่อน้ า แต่ยังไม่เคยท าเกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่หรือ
ท าแล้วแต่ระบบน้ าไม่พอ 
    (2.3) กลุ่มท่ี ๓ เกษตรกรที่ยังไม่พร้อมเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน/ยังไม่เคยท าการเกษตร
ผสมผสาน/ทฤษฎีใหม ่
   3) จัดส่งรายชื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command : SC) เป็นผู้รวบรวม  
   4) เตรียมพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อมอบให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยก าหนดอัตรา ๓,๐๐๐ 
ตัวต่อไร่ (เกิน ๑ ไร่ ก าหนดให้ ๓,๐๐๐ ตัว) เป็นปลากินพืช กลุ่ม ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สก เป็นต้น  
   5) มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา) ตามแผนงานที่ SC ก าหนด  
   6) ติดตามกิจกรรม โดยส านักงานปะมงจังหวัด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า (ในส่วนอ าเภอพรหมบุรี ในรายที่ได้รับผิดชอบ) 
   7) รายงานผลการด าเนินงาน 
  3.4.5 ผลการปฏิบัติงาน 
   1) จัดกิจกรรมน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบที่มีศักยภาพ    
เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรได้น าไปเป็นแบบอย่าง/ปรับใช้
ในการท าการเกษตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เกษตรกร จ านวน 397 ราย โดย 
    (1.1) อ าเภอพรหมบุรี (ส านักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าสิงห์บุรี เป็นผู้รับผิดชอบ) ได้มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอพรหมบุรี (บ้านนายธนพล  ศรีใส เลขที่ 51/1 หมู่ 3 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี            
จ.สิงห์บุรี จ านวน 66 ราย 
    (1.2) อ าเภอบางระจัน อบรมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ บ้านผู้ใหญ่ออมสิน กุล
รัตน์ เลขที่ 93 หมู่ 1 ต.น้ าตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จ านวน 85 ราย 
    (1.3) อ าเภอท่าช้าง อบรมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ บ้านผู้ใหญ่ออมสิน กุลรัตน์ 
เลขที่ 93 หมู่ 1 ต.น้ าตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จ านวน 56 ราย 
    (1.4) อ าเภออินทร์บุรี อบรมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ บ้านผู้ใหญ่ออมสิน กุล
รัตน์ เลขที่ 93 หมู่ 1 ต.น้ าตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จ านวน 72 ราย 
    (1.5) อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อบรมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ บ้านนายประพันธ์ 
สุนทรนันท์ เลขที่ 18 หมู่ 3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี จ านวน 62 ราย 
    (1.6) อ าเภอค่ายบางระจัน อบรมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ผู้ใหญ่ออมสิน กุลรัตน์ 
เลขที่ 93 หมู่ 1 ต.น้ าตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี จ านวน 56 ราย 
   2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือให้เกษตรกรได้น าไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ของตนเอง โดยได้
มอบปัจจัยการผลิต ทั้งด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ให้เกษตรกรเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ดังนี ้
    (2.1) ด้านพืช ประกอบด้วย พันธุ์ไม้ผล จ านวน 5 ต้น พันธุ์พืชผัก จ านวน 4-5 ชนิด 
และท่อนพันธุ์หม่อน จ านวน 50 ท่อน 
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    (2.2) ด้านประมง ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช จ านวน 4 ชนิด (ปลานิล ปลาตะเพียน                 
ปลานวลจันทร์เทศ และปลายี่สกเทศ) ขนาด 3 – 5 เซนติเมตร สนับสนุนรายละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว                  
แต่ไม่เกิน 3,000 ตัว โดยพิจารณาสนับสนุนตามสัดส่วนขนาดพ้ืนที่บ่อ เกษตรกรสิงห์บุรีที่เข้าร่วมโครงการที่มี
ความต้องการพันธุ์ปลา จ านวนทั้งสิ้น 335 ราย คิดเป็นจ านวนพันธุ์ปลาที่แจก จ านวน 408,500 ตัว ในพ้ืนที่             
6 อ าเภอ 
    (2.3) ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย พันธุ์สัตว์ปีก อายุตั้งแต่ 45 วันขึ้นไป จ านวน 5 ตัว 
วิตามิน  ยาปฏิชีวนะ จ านวน 1 ชุด และอาหารสัตว์ปีก (ข้าวเปลือก) จ านวน 10 กิโลกรัม 
   3) การแบ่งความพร้อมของเกษตรกร 3 กลุ่ม ได้แก่ 
    (3.1) เกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก จ านวน 128 ราย คิดเป็น 32.24% 
    (3.2) เกษตรกรกลุ่มพร้อมปานกลาง จ านวน 243 ราย คิดเป็น 61.21% 
    (3.3) เกษตรกรกลุ่มพร้อม จ านวน 26 ราย คิดเป็น 6.55% 
   4) การคัดเลือกปราชญ์ (เพ่ือนช่วยเพ่ือน) เพ่ือท าหน้าที่ติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกร ร่วม
โครงการฯ มีทั้งหมด 46 คน 
   5) จัดท าประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อเกษตรกรร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบ
สานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปี 2560 จ านวน 397 รายประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 
2560 และประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อปราชญ์เกษตร หรือเกษตรกรต้นแบบ จ านวน 46 ราย 
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นเกียรติแก่เกษตรกรและปราชญ์เกษตรหรือเกษตรกร
ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ 
   6) การติดตามให้ค าแนะน าเกษตรกรร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กศน. โรงงานน้ าตาลมิตรผลสิงห์บุรี ประธานประชารัฐ 
(ประธานสภาอุตสาหกรรมสิงห์บุรี) 
   7) ก าหนดวันจัดการพบปะครั้งแรก ระหว่างเกษตรกร + ปราชญ์ + สถาบันการศึกษา + 
ภาคเอกชน + ภาครัฐ ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
   8) จัดประชุมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ระหว่าง
เกษตรกร + ปราชญ์ + สถาบันการศึกษา + ภาคเอกชน + ภาครัฐ เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 
   9) ลงพ้ืนที่ ติตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มพร้อมมาก จ านวน 128 ราย ทั้ง 6 อ าเภอ 
ร่วมกับ เกษตรกร + ปราชญ์ + สถาบันการศึกษา + ภาคเอกชน + ภาครัฐ ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560 
   10) จัดท าค าสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีที่ 1/2560     
ลงวันที่ 7 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายใน
หลวง” ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และ ระดับต าบล  
   11) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายทรงพล ใจกริ่ม) น าคณะท างาน 5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงระดับจังหวัด เยี่ยมเยียนเกษตรกรต้นแบบโครงการฯ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และ
อ าเภออินทร์บุรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และอ าเภอพรหมบุรี อ าเภอท่าช้าง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 
  3.4.6 การสนับสนุนองค์ความรู้ 
   1) การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสิงห์บุรี และส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี 
   2) การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 
   3) การผลิตพืช การดูแลรักษาพืช โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี 
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   4) การจัดท าบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี 
   5) การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต โดยสถานีพัฒนา
ที่ดินสิงห์บุรี 
   6) การเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 
  3.4.7 ความส าเร็จของโครงการ 
   1) เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล       
อดุลยเดช ได้น าไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
   2) เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการท ามาหากิน         
การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว  
  3.4.8 แนวโน้มในอนาคต 
   1) เกษตรกรสามารถท าเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบ 
   2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ดูแลตนเองได้ และ
เกิดความยั่งยืน 
 

 
ภาพที่ 30 แสดงภาพกิจกรรมการติดตามความพร้อมของเกษตรกรเกษตรกร  

ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ได้รับปัจจัยการผลิต ณ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
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        ภาพที่ 31 แสดงภาพกิจกรรมการมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร ณ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 
4. ผลการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ตามหนังสือจังหวัดสิงห์บุรีที่ สห 0017.2/6934 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสิงห์บุรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ได้อนุมัติให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรีด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน และบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและการเรียนรู้โครงการตามพระราชด าริ โดยมี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร และ 2) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นเงินทั้งสิ้น 1,506,500 บาท  ทั้งนี้ จังหวัดได้มอบอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับ
การพัสดุทุกขั้นตอนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไข ยกเว้นวิธีพิเศษ และ
ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดสิงห์บุรี เต็มวงโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียด ดังนี้ 
 4.1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและการเรียนรู้โครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร 
   จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องปลาช่อน แต่ปริมาณปลาช่อนในจังหวัดมีจ านวน
ลดน้อยลง เนื่องจากแหล่งน้ าธรรมชาติมีสภาพเสื่อมโทรม และมีการจับปลาช่อนในล าน้ ามากขึ้น  รวมถึงยังไม่
มีเกษตรกรท าการเพาะเลี้ยงปลาช่อนอย่างจริงจัง จึงมีความเห็นควรที่จะต้องด าเนินการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ปลาช่อนในจังหวัดสิงห์บุรีให้มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือคงชื่อเสียงของปลาช่อนของจังหวัดสิงห์บุรีด้ังเดิม 
โดยส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ (หนองลาด) เพ่ือให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงปลาช่อนของ
จังหวัดสิงห์บุรี 
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  4.1.1 วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร 
   ๒) เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรเห็นความส าคัญของปลาช่อน 
   ๓) เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีบริโภคปลาที่มีความปลอดภัยจากสารตกค้าง 
   ๔) เพ่ือคงความมีชื่อเสียงเรื่องปลาช่อนของจังหวัดสิงห์บุรี 
  4.1.2 ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
   ๑) ผลผลิตปลาช่อนที่ได้จากการเลี้ยงอย่างน้อย 200 กิโลกรัม/ปี 
   2) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ                 
(หนองลาด) เป็นต้นแบบของการเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาช่อนให้กับเกษตรกรแบบครบวงจร 
   3) จังหวัดสิงห์บุรีคงความมีชื่อเสียงเรื่องปลาช่อน 
  4.1.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ (หนองลาด)
สามารถเป็นสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร และสามารถผลิตปลาช่อนออกสู่ตลาดได้อย่างน้อย ๑-2 รุ่น  
  4.1.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
   12 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560) 
  4.1.5 ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และส่งมอบครุภัณฑ์และวัสดุ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุตาม             
ที่ได้รับอนุมัติโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างได้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่            
กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดยการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 
500,000 บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา และได้ส่งมอบพัสดุให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ (หนองลาด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเบิกจ่ายคิดเป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น 873,970 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.68 จากงบประมาณที่ได้รับ จ านวน 943,000 บาท เพ่ือ
ใช้ในการผลิตปลาช่อนออกสู่ตลาด และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับการเพาะเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรให้กับ
เกษตรกร ประชาชนที่ให้ความสนใจ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี ได้ส่งคืน
งบประมาณเหลือจ่าย จ านวน 69,030 บาท ให้กับโครงการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ตารางท่ี 16 แสดงการเบิกจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุน กิจกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาช่อน       
แบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

จ านวน 
(หน่วย) 

เบิกจ่าย 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
เป็นเงิน 
(บาท) 

  งบด าเนินงาน         
  ค่าใช้สอย         
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์         

1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าท่อ
พญานาค ๑ เครื่อง  

1 เครื่อง 4,980.00 4,980.00 

2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มน้ า  2 เครื่อง 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ)  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

จ านวน 
(หน่วย) 

เบิกจ่าย 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
เป็นเงิน 
(บาท) 

 ค่าวัสดุ       
1 กระดาษเอ 4 80 แกรม รวมเป็นเงิน 

1,200 บาท 
10 รีม 115.00 1,150.00 

2 น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับติดตามงานราย
เดือน 

12 เดือน 1,000.00 12,000.00 

3 น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับสูบน้ าเข้าออกบ่อ
เลี้ยงปลาช่อน 

8 เดือน 1,500.00 12,000.00 

4 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 * 
1.4 เมตร พร้อมโครงเหล็ก 

1 ป้าย 7,000.00 7,000.00 

5 เครื่องส ารองข้อมูลขนาด 1 Tb 1 เครื่อง 3,000.00 3,000.00 
6 หมึกเครื่องพิมพ์ 2 ชุด 1,500.00 3,000.00 
7 ฮอร์โมนสังเคราะห์ 2 กล่อง 2,850.00 5,700.00 
8 ยาเสริมฤทธิ์ (โมทีเลี่ยม) 3 แพค 1,275.00 3,825.00 
9 ยาปฏิชีวนะ (กระป๋องละ 500 กรัม)  12 กระป๋อง 650.00 7,800.00 

10 น้ ากลั่นวิทยาศาสตร์ 1 แกลลอน 550.00 550.00 
11 ฟอร์มาลีน 5 ถัง 550.00 2,750.00 
12 โพแทสเซี่ยมเปอร์แมงกาเนต (ด่างทับทิม) 1 กิโลกรัม 140.00 140.00 
13 โกร่งบดยา 3 ชุด 150.00 450.00 
14 บีกเกอร์ขนาด 500 ซี.ซี 2 ใบ 180.00 360.00 
15 บีกเกอร์ขนาด 50 ซี.ซี 5 ใบ 120.00 600.00 
16 กระบอกตัวขนาด 10 ซี.ซี 2 ใบ 250.00 500.00 
17 กระบอกตัวขนาด 1,000 ซี.ซี 2 ใบ 600.00 1,200.00 
18 ตราชั่งขนาด 1 กิโลกรัม 1 เครื่อง 500.00 500.00 
19 ตราชั่งขนาด 15 กิโลกรัม 1 เครื่อง 1,500.00 1,500.00 
20 สวิงตาถ่ีส าหรับลูกปลาช่อน 6 อัน 400.00 2,400.00 
21 สวิงตาห่างส าหรับพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน 6 อัน 600.00 3,600.00 
22 สวิงเนื้อผ้าโอล่อนแก้วส าหรับตักไข่ 3 อัน 400.00 1,200.00 
23 พ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน 100 กก. 200.00 20,000.00 
24 ถังไฟเบอร์ขนาด 200 ลิตร 30 ถัง 750.00 22,500.00 
25 สแลนสีด า 3 ม้วน 3,000.00 9,000.00 
26 เชือกไนล่อนขนาด 5 มม. 100 กก. 90.00 9,000.00 
27 อวนลากปลาไนล่อน ขนาดตา 2.5 ซม. 1 ผืน 13,800.00 13,800.00 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

จ านวน 
(หน่วย) 

เบิกจ่าย 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
เป็นเงิน 
(บาท) 

28 อวนลากลูกปลา ขนาดตา 4 มม. 1 ผืน 14,700.00 14,700.00 
29 เนื้ออวนส าหรับคลุมบ่อ ขนาดตา 5 ซ.ม 4 ผืน 6,200.00 24,800.00 
30 อาหารปลากินเนื้อเม็ดใหญ่  

โปรตีนไม่น้อยกว่า ๔๐% 
400 กระสอบ 689.00 275,600.00 

31 อาหารปลากินเนื้อเม็ดกลาง  
โปรตีนไม่น้อยกว่า ๔๐% 

200 กระสอบ 700.00 140,000.00 

32 อาหารปลากินเนื้อเม็ดเล็ก  
โปรตีนไม่น้อยกว่า ๔๐% 

115 กระสอบ 709.00 81,535.00 

33 ไรแดง 300 กก. 120.00 36,000.00 
34 ปลาป่น 200 กก. 42.65 8,530.00 
35 ปูนขาว 1,000 กก. 4.40 4,400.00 
36 ร าละเอียด 800 กก. 25.00 20,000.00 
37 เกลือเม็ด 1,000 กก. 4.75 4,750.00 
38 กระบอกฉีดยาขนาด 5 ซี.ซี. 100 ชิ้น 5.50 550.00 
39 กระบอกฉีดยาขนาด 1 ซี.ซี. 300 ชิ้น 5.00 1,500.00 
40 เข็มฉีดยาเบอร์ 23 ขนาด 1.5 นิ้ว 500 ชิ้น 1.00 500.00 

 งบลงทุน     
 ครุภัณฑ์       

1 เครื่องให้อากาศ (Blower) ขนาด                 
3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 

1 ชุด 39,900.00 39,900.00 

2 ปั๊มน้ าแบบจุ่มขนาดท่อ 2 นิ้ว 
มอเตอร์ ๐.๕ แรงม้า พร้อมสายส่ง 

2 ชุด 10,000.00 20,000.00 

3 เครื่องปั่นไฟส ารองเครื่องยนต์เบนซิน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง 

1 ชุด 44,900.00 44,900.00 

4 ถังไฟเบอร์กลาสขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร 1 ถัง 5,800.00 5,800.00 
 รวม      873,970.00 
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  4.1.6 กิจกรรมการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จ               
พระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ (หนองลาด) 
   1) การเพาะพันธุ์ปลาช่อน 
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรีด าเนินการเพาะพันธุ์ปลาช่อน      
โดยใช้วิธีการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ จากพ่อแม่พันธุ์ที่ได้ท าการจัดซื้อและส่งมอบให้โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด าริฯ หนองลาด ซึ่งผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานเข้าไปด าเนินการเพาะพันธุ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาช่อน การดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน 
การอนุบาลลูกปลาช่อนวัยอ่อนในถังเพาะฟักและบ่อดิน รวมถึงการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดินเพ่ือขุนเป็นปลาเนื้อ 
ได้ท าการเพาะพันธุ์ปลาช่อนทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ 
    (1.1) ครั้งที่ ๑ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พ่อแม่พันธุ์ปลาช่อนจ านวน ๓๐ คู ่
    (1.2) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พ่อแม่พันธุ์ปลาช่อนจ านวน ๓๐ คู ่
    (1.3) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พ่อแม่พันธุ์ปลาช่อนจ านวน ๓๐ คู ่
    (1.4) ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พ่อแม่พันธุ์ปลาช่อนจ านวน ๓๐ คู่ 
(เจ้าหน้าที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ด าเนินการเพาะพันธุ์เอง) 
   2) การอนุบาลและเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดิน 
    เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าลังด าเนินการเลี้ยงปลาช่อนให้เป็นปลาเนื้อใน               
บ่อดิน จ านวน ๓ บ่อ ดังนี ้
    (2.1) บ่อท่ี ๑ ปลาช่อนอายุประมาณ ๓ เดือนเศษ ลูกปลาขนาดประมาณ ๓๐๐ กรัม 
จ านวนโดยประมาณ ๕,๐๐๐ ตัว 
    (2.2) บ่อที่ ๒ ปลาช่อนอายุประมาณ ๒ เดือนเศษ ลูกปลาขนาดประมาณ ๕๐ กรัม 
จ านวนโดยประมาณ ๔,๐๐๐ ตัว 
    (2.3) บ่อที่ ๓ ปลาช่อนอายุประมาณ ๑ เดือน ลูกปลาขนาด ๒-๓ เซนติเมตร 
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ไม่ได้มีการด าเนินการน าขึ้นมาสุ่มนับจ านวนปลา 
    เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้แจ้งว่า มีจ านวนพ่อแม่พันธุ์
ปลาช่อนที่ยังคงเหลือจากการด าเนินโครงการฯ จ านวน 40 คู่ และมีการจับผลผลิตปลาช่อนในการเพาะเลี้ยง
ภายใต้โครงการฯ ดังนี้ 
    (2.1) บ่อที่ ๑ เก็บเกี่ยวปลาช่อน เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2561 มีน้ าหนักปลาที่ขึ้น
จากบ่อ จ านวน 172.60 กิโลกรัม 
    (2.2) บ่อที่ ๒ เก็บเกี่ยวปลาช่อน เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2561 มีน้ าหนักปลาที่ขึ้น
จากบ่อ จ านวน 135.70 กิโลกรัม 
    (2.3) บ่อที่ ๓ เก็บเกี่ยวปลาช่อน เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2561 มีน้ าหนักปลาที่
ขึ้นจากบ่อ จ านวน 408.20 กิโลกรัม 
   3) การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาช่อนแก่เจ้าหน้าที่
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 
    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้เข้ามาศึกษาดู
ระบบการเพาะเลี้ยงปลาช่อนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี เพ่ือน าไปปรับใช้กับการ
วางระบบการเพาะเลี้ยงปลาช่อนของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรีได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาช่อนแก่เจ้าหน้าที่
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โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง (โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ หนองลาด) ในช่วงระยะเวลาการ
เพาะพันธุ์ปลาช่อน โดยการสอนแบบปฏิบัติจริง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โครงการได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมโครงการฯ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ค าแนะน าในการเพาะเลี้ยง
ปลาช่อน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค  
   4) การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
    ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 1.4 เมตร พร้อมโครงเหล็ก ในพ้ืนที่
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ หนองลาด บริเวณหน้าโรงเพาะพันธุ์ปลาช่อนของโครงก ารฯ 
ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
ภาพที่ 32 แสดงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 1.4 เมตร 

 

  
ภาพที่ 33 แสดงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณหน้าโรงเพาะพันธุ์ปลาช่อน 

 



54 
 

 

  
 

ภาพที่ 34 แสดงพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อนส าหรับเพาะพันธุ์ 
 
 
  

  
ภาพที่ 35 แสดงการปฏิบัติงานในบ่อดิน 
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ภาพที่ 36 แสดงการเพาะพันธุ์ปลาช่อนด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ 

 
 
 

  
ภาพที่ 37 แสดงการสุ่มนับไข่ปลาช่อนและลูกปลาช่อนระยะปลาตุ้มเพ่ือวางแผนการเลี้ยง 
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 4.2 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและการเรียนรู้โครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ปลานิลเป็นสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และ
ปริมาณความต้องการในการบริโภคมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ 
หนองลาด เป็นที่ผลิตปลานิลในกระชังที่ส าคัญอีกแหล่งของจังหวัดสิงห์บุรี สามารถผลิตปลานิลจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคได้ในราคาต่ ากว่าท้องตลาด เนื่องจากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นแหล่งผลิตปลานิลในกระชังมา          
ช้านาน ท าให้วัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ส าหรับผลิตนั้นเสื่อมอายุการใช้งาน ควรที่จะได้รับการปรับปรุงเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้คงท่ีและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
  4.2.1 วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตปลานิล 
   ๒) เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีบริโภคปลานิลที่มีความปลอดภัยจากสารตกค้าง 
  4.2.2 ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
   1) ผลผลิตปลานิลที่ได้จากการเลี้ยงอย่างน้อย ๓ รอบการเลี้ยง/ปี และผลผลิตปลานิลที่
ได้จากการเลี้ยงอย่างน้อย 500 กิโลกรัม/กระชัง 
   2) จ าหน่ายปลานิลได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด 
  4.2.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ หนองลาด มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตปลานิลในกระชัง 
  4.2.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
   12 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560) 
  4.1.5 ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และส่งมอบครุภัณฑ์และวัสดุ 
   ตามหนังสือที่ สห 0017.2/ว6934 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง อนุมัติให้
ด าเนินโครงการพัฒนาจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
สิงห์บุรี ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างได้ถื อปฏิบัติตามหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดย
การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา และได้ส่งมอบ
พัสดุให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ หนองลาด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเบิกจ่ายคิดเป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น 549,160 บาท คิดเปน็ร้อยละ 97.46 จากงบประมาณที่ได้รับ จ านวน 563,500 บาท เพ่ือ
ใช้ในการผลิตปลานิลในกระชังและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตปลานิลในกระชังอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี ได้ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย จ านวน 
14,337 บาท ให้กับโครงการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ตารางท่ี 17 แสดงการเบิกจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุน กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการเลี้ยง           
ปลานิลในกระชังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

จ านวน 
(หน่วย) 

เบิกจ่าย 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
เป็นเงิน 
(บาท) 

 งบด าเนินงาน     

 ค่าใช้สอย     

 ค่าวัสดุ     

1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 
1.2 * 1.4 เมตร พร้อมโครงเหล็ก 

1 ป้าย ๗,๐๐๐ 7,000 

2 ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร 80 ใบ ๗๕๐ 60,000 
3 เชือกไนล่อนขนาด 7 มม. 100 กก. ๒๐๐ 20,000 
4 กระชังมุ้งเขียว  20 ช่องตา  

ขนาด 6x6x1.5 เมตร 
6 ผืน ๑,๕๐๐ 9,000 

5 กระชังเชือกอวนไนล่อนขนาดตา 3 ซม.  
ขนาด 6x6x2 เมตร 

6 ผืน ๕,๒๐๐ 31,200 

6 กระชังเชือกอวนไนล่อนขนาดตา 3 ซม.  
ขนาด 6x6x2 เมตร พร้อมมุ้งเขียวล้อมปาก
กระชังหน้ากว้าง 90 ซม 

12 ผืน 4,900 58,800 

7 สวิงตาถ่ีส าหรับลูกปลา 3 อัน ๔๐๐ 1,200 
8 สวิงตาห่างส าหรับพ่อแม่พันธุ์ปลา 3 อัน ๖๐๐ 1,800 
9 อาหารปลาดุกเม็ดกลาง  

โปรตีนไม่น้อยกว่า 3๐% 
597 กระสอบ ๕๑๙ 309,843 

10 อาหารปลาดุกเม็ดเล็กเล็ก  
โปรตีนไม่น้อยกว่า 32% 

70 กระสอบ ๕๓๖ 37,520 

 งบลงทุน     
 ครุภัณฑ์     

1 ถังออกซิเจนส าหรับบรรจุพันธุ์สัตว์น้ า 2 ถัง ๖,๔๐๐ 12,800 
 รวม    549,163 

   

 

 

 

 

 

 



58 
 

  4.1.6 กิจกรรมการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จ               
พระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ (หนองลาด) 
   1) การปรับปรุงซ่อมแซมระบบการเลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี โดยผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี น าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯเข้าด าเนินการเปลี่ยนทุ่นลอยกระชังปลานิล         
(ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร จ านวน 80 ใบ) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 1.4 เมตร 
พร้อมโครงเหล็ก ในพ้ืนที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริฯ หนองลาด ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
 

ภาพที่ 38 แสดงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 1.4 เมตร 
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ภาพที่ 39 แสดงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
 

   2) ติดตามผลการด าเนินงานรายเดือน 
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรีได้ติดตามผลการด าเนินงาน            
รายเดือน เพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชังให้เหมาะสมและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอ หากพบข้อบกพร่องมีการด าเนินการแก้ไขโดยทันทีเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น                    
ทั้งนี้ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้แจ้งจ านวนผลผลิตปลานิลในกระชังที่โครงการฯ จ าหน่าย คิดเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 9,959.90 กิโลกรัม เป็นเงิน 472,034 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) ปลานิลแดง (ในกระชัง)  จ านวน 
5,050.10 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 276,939 บาท และ (2) ปลานิลจิตรลดา (ในกระชัง) จ านวน 4,909.80
กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 195,095 บาท 
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