
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การดำเนินงาน 

โครงการสนับสนุนดานการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมพัฒนาและสงเสรมิอาชีพการประมง 

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โทร./โทรสาร ๐๕๕-๓๒๒๗๐๗ 

 



 

 
การดำเนินงาน 

 

โครงการสนับสนุนดานการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารีตาม

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙) 

 

ความเปนมาของโครงการ 

  กรมประมงไดจัดทำโครงการสนับสนุนดานการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ภายใตโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน เพ่ือดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนและกิจกรรมฝกอบรม ปจจุบันได

ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙) ซ่ึงสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ี ๔ เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ โดย

สนับสนุนปจจัยการผลิตดานการประมง ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและศักยภาพของโรงเรียน อบรมใหความรูดานการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำ และดานการโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตวน้ำแกครูและนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนติดตามและใหคำแนะนำ

ทักษะดานการจัดการการผลิตและจัดการผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจ

ตระเวนชายแดน ซ่ึงกิจกรรมดานประมงถือเปนการผลิตอาหารจำพวกโปรตีนท่ีสำคัญกิจกรรมหนึ่งท่ีทำใหเยาวชนมีสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณแข็งแรง อีกท้ังยังเปนแหลงการเรียนรูดานการเลี้ยงสัตวน้ำ และการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำใหแกเด็ก 

เยาวชน และราษฎรในชุมชน เพ่ือสามารถนำความรูไปใชในการประกอบอาชีพไดตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริม

ใหเด็กหรือเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และยังเปนการปลูกฝงใหเกิดความสามัคคีในชุมชนตอไป 

วัตถุประสงค 

  ๑. เพ่ือเปนแหลงอาหารโปรตีนประเภทปลาใหแกเด็กนักเรียนบริโภคเปนอาหารกลางวันท่ีม่ีคุณคาทาง

โภชนาการ และกอใหเกิดรายไดจากการจำหนายสัตวน้ำ เพ่ือนำมาใชในการบริหารงานดานการประมงภายในโรงเรียน 

  ๒. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและประสบการในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรสัตวน้ำอยางถูกวิธี เขาใจหลักการอนุรักษทรัพยากรประมงอยางถูกตอง หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการเกษตร

แบบผสมผสาน และการใชประโยชนจากทรัพยากรภายในทองถ่ินเพ่ือใหเกิดการผลิตอยางยั่งยืน 

  ๓. เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดานการแปรรูปสัตวน้ำ การถนอมอาหารและหลักการโภชนาการสัตวน้ำ รวมท้ังสราง

ทัศนคติในการบริโภคท่ีดี ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการท่ีดี 

  ๔. เพ่ือใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการเผยแพรความรู และเปนแหลงวิทยาการของหมูบานโดยฝกอบรมครูให

มีความรูพ้ืนฐานในสาขาวิชาการประมง สามารถนำความรูไปถายทอดใหกับราษฎรในหมูบานเกิดการขยายผลดานการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำไปสูชุมชน มีอาชีพและมีรายไดเสริม ไมไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

  ๕. เพ่ือใหเกิดการพัฒนารูปแบบดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี 



เปาหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 

๔ โรงเรียน 

  ๑. โรงเรียนตชด.บานรักไทย  หมู ๖ ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ 

  ๒. โรงเรียนตชด.บานนชุเทียน หมู ๗ ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ 

  ๓. โรงเรียนตชด.บานลาดเรือ หมู ๓ ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ 

  ๔. โรงเรียนตชด.อาทรอุทิศ  หมู ๖ ตำบลน้ำกุม อำเภอนครไทย 

กิจกรรมการดำเนินการ 

  สนับสนุนปจจัยการผลิตดานการประมงท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและศักยภาพของโรงเรียน และติดตามให

คำแนะนำทักษะดานการจัดการการผลิตและจัดการผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ใหแกครูและนักเรียนในพ้ืนท่ีดำเนินการ 

งบประมาณ 

  ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีการประมง กรมประมง ปงบประมาณ ๒๕๖๓ (งวดท่ี ๑) จำนวน  ๒๖,๕๐๐   บาท 

แผนการดำเนินงานปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๑. กิจกรรมประมงโรงเรยีน 

 ๑.๑ ปลอยพันธุสัตวน้ำในบอดิน    จำนวน ๒ แหง 

  ๑.๑.๑ โรงเรียนตชด.บานรักไทย   

สนับสนุนปจจัยการผลิต 

- พันธุปลานิล     จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว 

- พันธุปลาดุก     จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว 

  - พันธุกบ     จำนวน ๕๐๐ ตัว 

  - อาหารปลากินพืช    จำนวน ๑ กระสอบ 

  - อาหารปลาดุกเล็ก,กลาง,ใหญ   จำนวน ๑๐ กระสอบ 

  ๑.๑.๒ โรงเรียนตชด.อาทรอุทิศ 

สนับสนนุปจจัยการผลิต 

  - พันธุปลานิล     จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว 

  - พันธุปลาดุก     จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว 

  - พันธุกบ     จำนวน ๕๐๐ ตัว 

  - อาหารปลากินพืช    จำนวน ๒ กระสอบ 

  - อาหารปลาดุกเล็ก,กลาง,ใหญ   จำนวน ๑๒ กระสอบ 

  ปรับปรุงบอดิน     จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ ปลอยพันธุสัตวน้ำในบอคอนกรีต   จำนวน ๒ แหง 



๑.๒.๑ โรงเรียนตชด.บานนุชเทียน   

สนับสนุนปจจัยการผลิต 

- พันธุปลานิล     จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว 

- พันธุปลาดุก     จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว 

  - พันธุกบ     จำนวน ๖๐๐ ตัว 

  - อาหารปลากินพืช    จำนวน ๑ กระสอบ 

  - อาหารปลาดุกเล็ก,กลาง,ใหญ   จำนวน ๑๐ กระสอบ 

๑.๒.๒ โรงเรียนตชด.บานลาดเรือ 

สนับสนนุปจจัยการผลติ 

- พันธุปลาดุก     จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว 

  - พันธุกบ     จำนวน ๕๐๐ ตัว 

  - อาหารปลาดุกเล็ก,กลาง,ใหญ   จำนวน ๑๑ กระสอบ 

 

 ๒. กิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลาในบอโรงเรียน  จำนวน ๔ แหง/๔๐ ราย 

  ฝกอบรมความรูเบื้องตนสำหรับเลี้ยงปลา การเตรียมบอเลี้ยงปลา การจำแนกชนิดปลาและการขยายพันธุ 

ประโยชนของการเลี้ยงปลา และกาจัดการผลผลิตจากบอโรงเรียน และไดสาธิตการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ ดำเนินการ

ฝกอบรมระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๓   

๒.๑ โรงเรียนตชด.บานรักไทย  มีคณะกรรมการครูและนักเรียนเขารวมอบรมจำนวน ๑๐ ราย 

๒.๒ โรงเรียนตชด.บานนุชเทียน มีคณะกรรมการครูและนักเรยีนเขารวมอบรมจำนวน ๑๐ ราย 

๒.๓ โรงเรียนตชด.บานลาดเรือ มีคณะกรรมการครูและนักเรยีนเขารวมอบรมจำนวน ๑๐ ราย 

๒.๔ โรงเรียนตชด.อาทรอุทิศ มีคณะกรรมการครูและนักเรียนเขารวมอบรมจำนวน ๑๐ ราย 

     รวมจำนวนท้ังสิ้น ๔๐ ราย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงลักษณะกิจกรรมการ

ดำเนินงานในปกอนๆ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมอบรมคณะกรรมการครูและนักเรียน 

โรงเรียนตชด.บานรักไทย ,โรงเรียนตชด.บานนุชเทียน,โรงรียนตชด.บานลาดเรือ  ตำบลบอภาค  

อำเภอชาติตระการ และโรงเรียนตชด.อาทรอุทิศ ตำบลน้ำกุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 



 
 

เจาหนาท่ีสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก บรรยายใหความรูกับคณะครูและนักเรียน 

หลักสูตรการเล้ียงปลาเบ้ืองตน 

 
เจาหนาท่ีสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกบรรยายใหความรูกับคณะครูและนักเรียน 

และกิจกรรมนันทนาการ 



 

 

กิจกรรมฝกอบรมความรูดานการโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตวน้ำ 

โรงรียนตชด.บานลาดเรือ  ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ                                                                                                     

และโรงเรียนตชด.อาทรอุทิศ ตำบลน้ำกุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 



 

 

กิจกรรมฝกอบรมความรูดานการโภชนาการและสาธิตการแปรรูปสัตวน้ำ (ตอ) 

 

 

 



 

 

กิจกรรมประมงโรงเรียน 

ปลอยพันธุสัตวน้ำในบอดิน โรงเรียนตชด.บานรักไทย ตำบลบอภาค  

อำเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณุโลก 

 



 

กิจกรรมประมงโรงเรียน 

ปลอยพันธุสัตวน้ำในบอดิน โรงเรียนตชด.บานลาดเรือ ตำบลบอภาค  

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

 

กิจกรรมประมงโรงเรียน 

ปลอยพันธุสัตวน้ำในบอดิน โรงเรียนตชด.บานนุชเทียน ตำบลบอภาค  

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 



 

 

 

 

 

กิจกรรมประมงโรงเรยีน 

ปลอยพันธุสัตวน้ำในบอดิน โรงเรียนตชด.อาทรอุทิศ ตำบลน้ำกุม  

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

                 กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงบอดิน 



                        โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ 

        ตรวจสอบสภาพความชำรุดเสียหายจากคันดินทรุดลง 

 

 

 

                                    

                                                  กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงบอดิน 

                                           โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ ตำบลน้ำกุม อำเภอนครไทย 



ตรวจสอบคันดินหลังจากกการปรับปรุง 

 

 

 

 

       เพ่ิมเติมจากแผนการดำเนินงานหลักใน กิจกรรม พัฒนาและสงเสริมสัตวน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง( ภาคทฤษฎี ) 

                                    ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก  

                                         โรงเรียน ตชด. อารทรอุทิศ ตำบลน้ำกุม อำเภอนครไทย 



 

 

 

 

                             กิจกรรม พัฒนาและสงเสริมสัตวน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง( ภาคปฎิบัติ ) 

                                  ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก  

โรงเรียน ตชด. อารทรอุทิศ ตำบลน้ำกุม อำเภอนครไทย 



 

 

 

        

เพ่ิมเติมจากแผนการดำเนินงานหลักใน กิจกรรม พัฒนาและสงเสริมสัตวน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง( ภาคทฤษฎี ) 

                                    ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก  

                                     โรงเรียน ตชด. บานลาดเรือ ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ 



 

 

 

 

                             กิจกรรม พัฒนาและสงเสริมสัตวน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง( ภาคปฎิบัติ ) 

                                  ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก  

                                   โรงเรียน ตชด. บานลาดเรือ ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ 



 

 

 

เจาหนาท่ีสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ติดตามผลการดำเนินงานดานประมง 

ในโรงเรียนตชด.บานรักไทย 

 



 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ติดตามผลการดำเนินงานดานประมง 

ในโรงเรียนตชด.บานลาดเรือ 

 

 

 



เจาหนาท่ีสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ติดตามผลการดำเนินงานดานประมง 

ในโรงเรียนตชด.อาทรทิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


