
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการประมง ในพื้นที่จังหวัดนครนายก 
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 

 
              โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายก มีท้ังหมดหลายโครงการ จำนวน 16 โครงการ 
แบ่งเป็นด้าน การบริหารจัดการน้ำ 8 โครงการ ด้านการเกษตร 2 โครงการ ด้านอื่น ๆ จำนวน 6 โครงการ  
              ในส่วนโครงการด้านการประมง ของจังหวัดนครนายก มีโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ  

2. โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ประวัติความเป็นมา 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯ ได้โดยเสด็จพระ 

ราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่ชนบทและท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย ทรงพบว่ามีราษฎรอีกเป็นจานวนมากที่ยังอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่
ไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาพัฒนาเท่าเทียมกันทุกคนทำให้สนพระทัยและมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎร
เหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ พระองค์จึงทรงเริ่มงานพัฒนาของพระองค์เองด้วยการพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร จัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคน มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีโอกาสได้รับความรู้และฝึกฝนตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ พร้อมที่จะ
เผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของการ
พัฒนา 
            กรมประมงในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโดยดำเนินกิจกรรม
ประมงโรงเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมประมงได้จัดทำโครงการสนับสนุนด้านการประมง
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดา
เนินกิจกรรมประมงโรงเรียน และกิจกรรมฝึกอบรม ปัจจุบันได้ดาเนินงานในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที ่5 (พ.ศ. ๒๕6๐–
๒๕6๙) เพื ่อเชื ่อมต่องานพัฒนาในช่วงที ่ผ่านมาเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ทั้งการ
ปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ การเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และ
สังคมดิจิทัลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ที่น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ กรมประมงสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการประมง ที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และศักยภาพของโรงเรียน อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านโภชนาการและสาธิตการ
แปรรูปสัตว์น้า ตลอดจนติดตามและให้คาแนะนาทักษะด้านการจัดการการผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้แก่ครู เด็กนักเรียน เยาวชน และราษฎรในชุมชนซึ่งกิจกรรมด้านการประมงถือเป็นการผลิตอาหารจา
พวกโปรตีนที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง ที่ทาให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกท้ังยังเป็นแหล่งการเรียนรู้
ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 
 
 
 

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                                
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ 

 



วัตถุประสงค์โครงการ  
1) เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่เด็กนักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการ 
2) เพ่ือให้มีกองทุนหมุนเวียน ได้จากการจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ เพ่ือนามาใช้ในการบริหารงานด้านการ

ประมงภายในโรงเรียน 
          3) เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี เข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
การเกษตรแบบผสมผสาน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืน 

4) เพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
5) เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งวิทยาการของหมู่บ้านและชุมชน 

โดยฝึกอบรมครูให้มีความรู้พ้ืนฐานในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถนำความรู้ถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้าน เกิด
การขยายผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปสู่ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้เสริมไม่ไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 

6) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ การถนอมอาหารและหลักโภชนาการสัตว์น้ำ รวมทั้ง 
สร้างทัศนคติในการบริโภคท่ีดี ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี 

ลักษณะโครงการ  พัฒนาการเรียนรู้ด้านการประมง เรื่องการเพาะเลี้ยงเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์สัตว์น้ำ การ
โภชนาการ และการแปรรูปสัตว์น้ำ  ให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน ในโรงเรียนตามโครงการ 

ผลลัพธ์ของโครงการในปีงบประมาณ 2562 
เชิงปริมาณ  

เป้าหมาย 
จำนวน หน่วยนับ 

1. นักเรียน และครู อาจารย์ 80 คน 
2. จุดเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 จุด 
3. สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ และอบรม
โภชนาการ 

2 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ  นักเรียนและอาจารย์สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในโรงเรียนได้ 
ผลการดำเนินการตั้งแต่เริ่มตน้โครงการถึงปัจจุบัน 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวน หน่วยนับ 

1. การให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การ
อนุรักษ์สัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำ ให้แก่ครู และ
นักเรียนในโครงการ 

400 คน 

2.  จุดเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 จุด 
3. สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ และอบรมโภชนาการ 20 โรงเรียน 

งบประมาณในโครงการ …………....................…...269,200…………..............…………….. บาท 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
…1....บ่อโรงเรียนบางโรงชำรดุ.…ต้องของบประมาณเพ่ือการซ่อมแซมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ิมเติม… 

แนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการ  
…1.…พัฒนาด้านการแปรรูปอาหารว่างแก่เด็กนักเรียนในโครงการ……………….............… 
...2....พัฒนาการแปรรูปสัตว์น้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการจำหน่ายได้................................ 
...3....การขยายผลสู่ชุมชนโดยนักเรียนและครู อาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ.................... 



ภาพถ่ายโครงการที่เป็นปัจจุบัน  

 

 

 

  



  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-/18. ภาพถ่ายโครงการปัจจุบัน 



โรงเรียนตามโครงการสนับสนุนการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า      
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ (โรงเรียนสังกัด สพฐ.) 

ลำดับ
ที ่

โรงเรียน หมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ กิจกรรมหลัก 

1 ร.ร. บ้านเขาส่องกล้อง 12 กะเหรี่ยง เขาเพิ่ม บ้านนา เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

2 ร.ร.บ้านหนองกันเกรา 4 หนองกันเกรา หนองกันเกรา ศรีกะอางค ์ เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

3 ร.ร. วัดสมบรูณส์ามัคค ี 10 ปากช่อง เขาพระ เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

4 ร.ร. วัดเกาะกระชาย 3 เกาะกระชาย เขาพระ เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

5 ร.ร.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาธรรม 4 คลองสะท้อน พรหมณ ี เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

6 ร.ร.วัดเอี่ยมประดิษฐ ์ 3 ป่าล้าน พรหมณ ี เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

7 ร.ร.ธรรมปญัญา 7 ปากกระทุ่ม พรหมณ ี เมือง  

8 ร.ร.วัดหนองเตย 6 ท้ายเกาะ พรหมณ ี เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

9 ร.ร.วัดโคกลำดวน 9 โคกลำดวน พรหมณ ี เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

10 ร.ร.วัดวังปลาจีด 15 วังปลาจีด พรหมณ ี เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

11 ร.ร.วัดสันตยาราม 12 หนองแสนตอ พรหมณ ี เมือง เลี้ยงปลาในบ่อดิน 

12 ร.ร. วัดสุตธรรมาราม 13 จปร. พรหมณ ี เมือง เลี้ยงปลาในบ่อดิน 

13 ร.ร. วัดเขาน้อย 2 เขาน้อยพราหมณ ี พรหมณ ี เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

14 ร.ร. วัดพราหมณ ี 9 พราหมณ ี สาริกา เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

15 ร.ร. วัดวังยายฉมิ 6 วังยายฉิม หินตั้ง เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

16 ร.ร.วัดท่าด่าน 2 ท่าด่าน หินตั้ง เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

17 ร.ร. วัดท่าชัย 4 ท่าชัย หินตั้ง เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

18 ร.ร. วัดหุบเมย 5 หุบเมย หินตั้ง เมือง เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

19 ร.ร.บ้านคลอง 19 8 คลอง 14 ใต้แอน ชุมพล องครักษ ์ เลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต 

20 ร.ร วัดพลอยกระจา่งศร ี 10 ประตูน้ำ บางสมบูรณ ์ องค์รักษ ์ เลี้ยงปลาในบ่อดิน 

 

 

 



  

 

 

ที่อยู่โครงการ   โรงเรียนทหารการสัตว์จังหวัดนครนายก กรมการสัตว์ทหารบก  

พิกัดโครงการ (ละติจูด ลองจิจูด)    14.285937,101.182081   

ที่มาของโครงการ  

    จากปัญหานาท่วมปลายปี 2554 ในหลายจังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะประชาชนและสัตว์
เลี้ยงขาดที่อยู่อาศัย และอาหารในการดารงชีพ ประชาชนและสัตว์เลี้ยงต้องอพยพเข้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยงานหนึ่งในกองทัพบกที่ได้จัดตั้ง           ศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยขึ้นตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนับเป็นมหากรุณาธิคุณที่
พระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ทรงมีพระกระแสรับสั่งฯ ให้โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และหน่วยงานของจังหวัดนครนายกที่เกี ่ยวข้องจัดทา
โครงการใช้พ้ืนที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ดำเนินการทางด้านเกษตรกรรมเพื่อประชาชนเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ ภายใต้ชื่อ “โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ” ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้น้อมรับพระ
กระแสรับสั่งฯ โดยมอบหมายให้ กรมการสัตว์ทหารบก จัดทาโครงการ โดยมีโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์
ทหารบก เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เพื่อใช้พ้ืนที่ภายในโรงเรียนทหารการสัตว์ 
กรมการสัตว์ทหารบก หมู่ที ่1 ตาบลพรหมณ ีอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งดาเนินการผลิตอาหาร
ให้กับประชาชนและสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้ในการสนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าและเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทหาร กาลังพลของหน่วย หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปที่มี
ความสนใจ  
 

วัตถุประสงค์โครงการ  
1)  เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
2)  ใช้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
3)  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และเกิดการขยายผลด้านการเพาะเลี ยงสัตว์นา และเป็นแหล่งวิทยาการ ฝึกอบรมกาลังพล
ของกองทัพบกให้มีความรู้ ความชานาญในสาขาวิชาประมง ให้สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้าน 
รวมทัง้ปลูกฝังและฝึกอบรมให้กำลังพลของกองทัพบกให้มีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปร
รูป การถนอมอาหาร รวมทัง้เข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง  
4)  เพ่ือให้ราษฎรผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพและมีรายได้เสริม 
  

ลักษณะโครงการ  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   

 
ผลลัพธ์ของโครงการ  
เชิงปริมาณ 
เชิงปริมาณ  

เป้าหมาย 
จำนวน หน่วยนับ 

โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
 



1. ประชาชนและทหารในสังกัด 200 คน 
2. จุดเรียนรู้และจุดสาธิตด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

1 จุด 

เชิงคุณภาพ  
   สามารถผลิตอาหารกำลังพลได้เพียงพอ และเกษตรกร กำลังพลที่เรียนรู้สามารถนำไปพัฒนาประกอบอาชีพได้ 
 
 ผลการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการถึงปัจจุบัน 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวน หน่วยนับ 

1. การให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การ
อนุรักษ์สัตว์น้ำ การแปรรูปสัตว์น้ำ ให้แก่ครู และ
นักเรียน กำลังพลในสังกัด ประชาชน ได้ 

360 คน 

2.  จุดเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 จุด 
3. สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ และอบรมโภชนาการ 20 โรงเรียน 

งบประมาณ ....................50,600..................... บาท 

แนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการ 
1. พัฒนาการเพาะพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาตะเพียนทอง ปลาสลิด ปลาดุกนา เพ่ือใช้ในโครงการต่างๆ 
2. พัฒนาการเพาะพันธุ์อาหารธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งหัวเชือ้อาหารแก่ประชาชนทั่วไป แก่โรงผลิตสัตว์น้ำและปลาดุก
อุยได้ 
 
ภาพถ่ายโครงการที่เป็นปัจจุบัน 
 

    



 
 

 

 

 
 

 

 


