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ความเป็นมา 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จพระราชด าเนินตามพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ไปทรงเยี่ยมราษฎร
ในพ้ืนที่ชนบทและท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทรงพบว่ามีราษฎรอีกเป็นจ านวนมากที่ยัง
อยู่ในภาวะยากล าบาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาพัฒนาเท่าเทียมกันทุกคนท าให้   
สนพระทัยและมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎรเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 
2523 พระองค์จึงทรงเริ่มงานพัฒนาของพระองค์เองด้วยการพัฒนาเด็กและเยาชนที่อยู่ในท้องถิ่นกันดาร จัดตั้ง
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโอกาสได้รับความรู้และ
ฝึกฝนตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
 กรมประมงในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โดยด าเนินกิจกรรม
ประมงโรงเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2546 กรมประมงได้จัดท าโครงการสนับสนุนด้านการ
ประมงตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน ด าเนินกิจกรรมประมงโรงเรียน และกิจกรรมฝึกอบรม ปัจจุบันได้ด าเนินงานในสถานศึกษา             
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2569) เพ่ือเชื่อมต่องานพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน  
การเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 และสังคมดิจิทัลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผน
แม่บทหลักการพัฒนาประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่น้อม
น าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ กรมประมงสนับสนุนปัจจัย
การผลิตด้านการประมง ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของโรงเรียน อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและด้านโภชนาการสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ า ตลอดจนติดตามและให้ต าแนะน าทักษะด้านการจัดการการ
ผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ครู เด็กนักเรียน เยาวชน และราษฎรในชุมชนซึ่งกิจกรรม
ด้านการประมงถือเป็นการผลิตอาหารจ าพวกโปรตีนที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่ง ที่ท าให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง อีกท้ังยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นแหลงผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่เด็กนักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
 2. เพ่ือให้มีกองทุนหมุนเวียน ได้จากการจ าหน่ายผลผลิตสัตว์น้ า เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงานด้านการ
ประมงภายในโรงเรียน 
 3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนบ้านและประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างถูกวิธี เข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องหลักการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและการเกษตรแบบผสมสาน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการผลิตอย่าง
ยั่งยืน 
 4. เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
 5. เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งวิทยาการของหมู่บ้านโดยฝึกอบรม
ครูให้มีความรู้พ้ืนฐานในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สามารถน าความรู้ถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้าน เกิดการขยาย
ผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไปสู่ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้เสริมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 6. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ า การถนอมอาหารและหลักโภชนาการสัตว์น้ า รวมทั้งสร้าง
ทัศนคติในการบริโภคท่ีดี ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี 
 
เป้าหมาย 
 1. นักเรียนได้รับสารอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 2. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รู้วิธีการด าเนินงานด้านการประมงและการเกษตร
แบบผสมผสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน และสามารถน า
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนประกอบเป็นอาชีพท าให้เกิดรายได้หมุนเวียนใน
ครอบครัว 
 3. นักเรียนชาย – หญิงมีความรู้พ้ืนฐานด้านการแปรรูปสัตว์น้ า การถนอมอาหารและหลักโภชนาการสัตว์
น้ า มีทัศนคติในการบริโภคท่ีดี และมีการประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ ตามหลักโภชนาการที่ดี  
 4. โรงเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงและขยายผลสู่ชุมชน ท าให้ประชาชนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ด้านการเลี้ยงปลา สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม ท าให้เกิดรายได้และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2560 – 2569) 
  
 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ 5 จัดท าข้ึนเป็นแผนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) เพ่ือเชื่อมต่องานพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเข้า
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเข้าเป็น
สมาชิกของประชาคมอาเซียน การเก้าเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และสังคมดิจิทัลแม้ว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ีทุรกันดารห่างไกล แต่ก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่เชื่อมต่อ
กันถึงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ฉบับที่ 5 นี้ จึงได้จัดท า
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่น้อมน าหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2560 – 2574) และเป้าหมายพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยก าหนด
เป็นวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลด้วยกระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ 
 2. เพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการ
พัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอ่ืนๆ ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพ่ือ
น าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการท าเกษตรยั่งยืน แล้วน าผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบ
อาหารกลางวันของโรงเรียน และส่งเสริมการขยายผลสู่ครัวเรือนและชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนน าหลักการสหกรณ์มาใช้ในการจัดการการผลิต และการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการน าพันธุ์สัตว์พ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตทางการเกษตรพ้ืนที่ด าเนินงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ที่ ๒ ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม 

จังหวัดกระบี่ 
 
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  
ด้วยน้ าพระหฤทัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชกระแสรับสั่งกับ 

พล.ต.ท.อรรถชัย  เกิดมงคล ผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ให้ต ารวจตระเวนชายแดนส ารวจพ้ืนที่จุดบอด
ทางการศึกษา กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนได้มีวิทยุแจ้งให้กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนทั่ว
ประเทศส ารวจพื้นที่จุดบอดที่ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอน และให้เตรียมความพร้อมเพ่ือจัดตั้งเป็นโรงเรียนหรือ
ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๒ ได้ร่วมกับ
กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ ในการออกส ารวจหาพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   
ทางกองก ากับการต ารวจตระวนชายแดนที่ ๔๒ เห็นสมควรว่าหมู่บ้าน บ้านแผ่นดินเสมอ ก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ  

ปัจจุบันศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ มีพ้ืนที่ประมาณ  ๑๙ ไร่  และในปี พ.ศ.
๒๕๕๙ นายน้าว เรืองวิชา บริจาคที่ดินเพ่ิมเติมจ านวน ๕ ไร่ ๒ งาน รวมพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๔ ไร่ ๒ งาน ประชาชน
ส่วนใหญ่มาจากภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบอาชีพ ท าสวนกาแฟสวนปาล์ม  สวนยาง สวนผลไม้
และรับจ้าง ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอเปิดสอนตั้งแต่ระดับเด็กก่อนประถมศึกษา 
จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีครูต ารวจตระเวนชายแดน ๖ คน ผู้ดูแลเด็กเล็ก ๓ คน  มีนักเรียนทั้ง ๑๑๖ คน  
เป็นนักเรียนชาย ๕๕  คน นักเรียนหญิง ๖๑ คน 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส่วนกลาง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
 ส่วนภูมิภาค ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ 
   ส านักงานประมงอ าเภอคลองท่อม 
 
งบประมาณโครงการ 
 งบประมาณ 32,400 บาท 
 
กิจกรรมโครงการ 
 โครงการสนับสนุนด้านประมงตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนิน
กิจกรรมประมงโรงเรียน และกิจกรรมฝึกอบรม ได้แบ่งรูปแบบการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่และประเภทของกิจกรรม ดังนี้  
 1. กิจกรรมประมงโรงเรียน สนับสนุนวัสดุซ่อมแซมบ่อคอนกรีตพร้อมพันธุ์สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะกรรมการครู/นักเรียน โครงการประมงโรงเรียน 
 2. จัดฝึกอบรมกรรมการนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 3. สนับสนุนวัสดุซ่อมแซมบ่อ 
 4. สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าและอาหารสัตว์น้ าแก่โรงเรียน 
 5. ติดตามให้ค าแนะน าความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการแก้ไขปัญหาระหว่างด าเนินโครงการฯ 
 6. รายงานผลการด าเนินโครงการฯ ตามแบบ กปม.31 และในระบบฐานข้อมูล e – Farmer ของแต่ละ
เดือน ให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ จะได้สรุปรายงานเสนอกรมประมงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 



ผลการด าเนินโครงการฯ 
 

แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เป้าหมาย:   ๑. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียน จ านวน  1 แห่ง งบประมาณรวมทั้งสิ้น…32,400.............บาท   

ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 2. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้กับครแูละนักเรียน 10 ราย หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานประมงจงัหวัดกระบี ่   
กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ   ชื่อผู้รายงาน   นายสราวุฒิ เต้งชู 

 
  

โครงการ สนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าร ิ 
      

  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
 

  

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี                           

กิจกรรม 
แผ
น แผน/ผล แผนการปฏบิัติงาน 

  ผล สะสม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประมงโรงเรียน แห่ง 1       1                 

  แห่ง 1  -  -  -  -  - 1  -  -  -       

2. ฝึกอบรม                             

    - ฝึกอบรมความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า แห่ง 1               1         

  แห่ง 1  -  -  -  -  -  -  -  - 1       

  ราย 10               10         

  ราย 10  -  -  -  -    -  -  - 10       

3. ประมงโรงเรียน                             

 - สนับสนุนวัสดุซ่อมแซมบ่อคอนกรีต และปล่อย แห่ง 1                 1       

   พันธุ์สัตว์น้ าในบ่อคอนกรีต แห่ง 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1     

                              

 
 
 



แต่งตั้งคณะกรรมการครู/นักเรียน โครงการประมงโรงเรียน ประกอบด้วย 
 

   1. เด็กชายนนทวัช ภักรดีจิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   2. เด็กชายอัชชาวุฒิ นวลมสุิก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
   3. เด็กหญิงสุวรา เม่งบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
   4. เด็กชายอนุชา มุลนิล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   5. เด็กชายปพนธีร์ หนูพุก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   6. เด็กหญิงณัฐธิดา เสียงเพราะ                           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   7. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองเฟ้ือง                           นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   8. เด็กหญิงเบญจกัลยาณี บุญเมือง                       นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   9. เด็กชายวัชกร พฤษวานิช                               นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   10. เด็กหญิงฟารียา ทองค าชุม                           นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
     ครูผู้รับผิดชอบ สิบต ารวจโทสายชล พรหมสุด 
 
 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าและอาหารสัตว์น้ าแก่โรงเรียน 

- สนับสนุนพันธุ์ปลาดุก                               จ านวน 1,800 ตัว 
- สนับสนุนอาหารปลาดุก                            จ านวน 5 กระสอบ 
 

ผลผลิตสัตว์น้ า 
- ผลผลิตสัตว์น้ าปี 2561                            จ านวน 455 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการฯ 
จัดฝึกอบรม/ให้ความรู้คณะกรรมการโครงการฯและนักเรียนที่สนใจ 

 

 

 

 



น านักเรียนคณะกรรมการโครงการฯ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

 

 

 
 



สนับสนุนวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ่อซีเมนต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าและอาหารสัตว์น้ าแก่โรงเรียน 

 

 

 
 
 



ติดตาม/ให้ค าแนะน าด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการแก้ไขปัญหาระหว่างด าเนินโครงการฯ 
 

 

 

 
 



ปัญหาและอุปสรรค 
 - ผลผลิตสัตว์น้ าไม่เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน 
 - การปฏิบัติงานด้านการประมงของนักเรียนไม่เต็มที่ เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมหลายด้าน เช่น ด้านการ
ปลูกพืช ด้านการเลี้ยงสัตว์ และนักเรียนต้องช่วยกันดูแลด้วย 
 - ช่วงเปลี่ยนถ่ายงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากนักเรียนที่เรียนจบไปต้องไปเรียนต่อโรงเรียนอ่ืน แล้วต้องให้
นักเรียนรุ่นน้องขึ้นมารับหน้าที่แทนจึงต้องมีการเรียนรู้งานใหม่ 
 - ช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน ครูต้องดูแลกิจกรรมแทนนักเรียนทั้งหมด อาจท าให้การดูแลกิจกรรมด้าน
ประมงไม่ทั่วถึง 
 
 
แนวทางแก้ไข 
 - วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ า เพื่อหมุนเวียนผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของนักเรียน 
 - แบ่งกลุ่มนักเรียนเพ่ือกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทั่วถึง 
 - เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ให้ความรู้กิจกรรมด้านประมงอย่างต่อเนื่อง เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อบ่อซีเมนต์  
การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 
 - จัดท าสื่อ/ป้ายองค์ความรู้/เอกสารให้ความรู้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียน  
 - ควรมีการจัดเวรนักเรียนให้เข้ามาดูแลกิจกรรมประมงในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ 

กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
“…อีกอย่างคือในชุมชนหรือครอบครัว 

ความตั้งใจมีอยู่ว่าไม่ใช่แค่พัฒนาโรงเรียนเท่านั้น 
แต่เม่ือโรงเรียนดีแล้วก็จะเป็นจุดที่ขยายโอกาสและขยายความรู้ 

การปฏิบัติงานเข้าไปในชุมชน นอกจากให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือแล้ว 
ก็ต้องปฏิบัติการในชุมชน เช่น งานเกษตร 

เพื่อให้ชุมชนสามารถได้รับผลประโยชน์นี้ หรืออุตสาหกรรม 
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

ก็สามารถให้ชุมชนปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนั้นได้ 
เพราะเป็นที่ที่เราเข้าไปเห็นเข้าไปถึง อะไรที่ยังไม่ดี 

ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เราก็ต้องท า หรือว่าก้าวหน้าแล้ว 
ก็ต้องให้ก้าวหน้าหรือดียิ่งขึ้น ให้ทุกคนพร้อมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย 

ด้านความอยู่เย็นเป็นสุข ด้านจริยธรรมก็เป็นเรื่องส าคัญ...” 
 
 
 

พระราชด ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชด าริ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา กรุงเทพมหานคร 
วันอังคาร ที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2557 

 


