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ตลอดจนเป�นการนําเสนอข2อมูลท่ีได2จากการดําเนินงานในพ้ืนท่ีต#างๆ อันจะเป�นประโยชน,แก#หน#วยงานของกรม
ประมงและส#วนราชการต#างๆ ตลอดจนผู2สนใจท่ัวไป ท่ีต2องการศึกษาค2นคว2า หาข2อมูลนําไปใช2ประโยชน, 

 ในป
งบประมาณ 2561 – 2562 ศูนย,วิจัยฯ ได2รับงบประมาณในการดําเนินงานและโครงการ ซ่ึงกิจกรรม
หลักคือการผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือปล#อยเพ่ิมผลผลิตในแหล#งน้ําธรรมชาติ ของงานโครงการต#างๆ เช#น กิจกรรม    
เพ่ิมผลผลิตสัตว,น้ํ า โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการธนาคารอาหารชุมชน            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม#ฮ#องสอน และโครงการ “รักษ,น้ําเพ่ือพระแม#ของแผ#นดิน” จังหวัด
แม#ฮ#องสอน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร,มเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําของเกษตรกร เพ่ือให2การผลิตสัตว,น้ํา
ของเกษตรกรเข2าสู#ระบบมาตรฐาน งานวิจัยประมงน้ําจืดและงานบริการต#างๆ ซ่ึงผลการดําเนินงานบรรลุผล
สําเร็จตามเปBาหมาย   

 ศูนย,วิจัยฯ ขอขอบคุณข2าราชการ พนักงานราชการและลูกจ2างทุกคน ท่ีได2เสียสละ อุทิศแรงกาย 
แรงใจ ตลอดจนให2ความร#วมมือและต้ังใจปฏิ บั ติงานตลอดระยะเวลาท่ีผ#านมา จนทําให2งานต#างๆ             
ของหน#วยงานสําเร็จลุล#วงตามเปBาหมาย และขอขอบคุณส#วนราชการต#างๆ และประชาชนในทุกพ้ืนท่ี           
ท่ีหน#วยงานเข2าไปดําเนินงาน ให2ความร#วมมือในการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานเป�นอย#างดี     
และสุดท2าย ความสําเร็จท่ีกล#าวมาจะบังเกิดข้ึนมิได2 หากปราศจาก คําแนะนํา กําลังใจและการสนับสนุนจาก
ผู2บังคับบัญชาระดับต#างๆ และผู2บริหารระดับสูงของกรมประมงทุกท#าน ศูนย,วิจัยฯ ขอกราบขอบพระคุณ   
เป�นอย#างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
        

สารบัญ 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 

นายพงษ,พันธ,  สุนทรวิภาต 
ผู2อํานวยการศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม#ฮ#องสอน 
 



                             หน�า 
 
ประวัติจังหวัดแม#ฮ#องสอน           1 
โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแม#ฮ#องสอน        8 
ประมวลพระราชดําริและพระราชเสาวนีย,ท่ีเก่ียวข2องกับหน#วยงาน      8 
ประวัติศูนย,วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแม#ฮ#องสอน       11 
แผนท่ี ศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม#ฮ#องสอน     13 
แผนผังการแบ#งส#วนราชการ         14 
รายนามผู2ดํารงตําแหน#งผู2บริหารศูนย,วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแม#ฮ#องสอน    15 
อัตรากําลังบุคลากร          16 

ประจําป
งบประมาณ  2561        16 
ประจําป
งบประมาณ  2562        19 

การมอบหมายหน2าท่ีปฏิบัติงาน         22 
ประจําป
งบประมาณ  2561        22 
ประจําป
งบประมาณ  2562        29 

งบประมาณรายจ#ายประจําป
         36 
ประจําป
งบประมาณ  2561        36 
ประจําป
งบประมาณ  2562        41 

งานอํานวยการ           46 
ประจําป
งบประมาณ 2561        46 
ประจําป
งบประมาณ 2562        47 

 กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว,น้ําจืด        48 
  ประจําป
งบประมาณ 2561       49 
  ประจําป
งบประมาณ 2562       50 
 กิจกรรมประมงสนับสนุนโครงการหลวงด2านการประมง      
  โครงการหลวง         50 
   ประจําป
งบประมาณ 2561      51 
   ประจําป
งบประมาณ 2562      52 
  โครงการขยายผลโครงการหลวง       52 
   ประจําป
งบประมาณ 2561      52 
   ประจําป
งบประมาณ 2562      53 
 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค2าประมง      53 
   ประจําป
งบประมาณ 2561      54 
   ประจําป
งบประมาณ 2562      54 
 กิจกรรมสนับสนุนโครงการพระราชดําริ        
  โครงการฟLMนฟูทรัพยากรพันธุ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทย    55 
   ประจําป
งบประมาณ 2561      55 
   ประจําป
งบประมาณ 2562      56 



 
หน�า 

 
  โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม#ฮ#องสอน  57 
   ประจําป
งบประมาณ 2561      58 
   ประจําป
งบประมาณ 2562      59 
  โครงการ“รักษ,น้ําเพ่ือพระแม#ของแผ#นดิน” จังหวัดแม#ฮ#องสอน   59 
   โครงการ“รักษ,น้ําเพ่ือพระแม#ของแผ#นดิน” (พ้ืนท่ีลุ#มน้ําแม#สะงา)  61
    ประจําป
งบประมาณ 2561                                  61 
    ประจําป
งบประมาณ 2562                     62 
   โครงการ“รักษ,น้ําเพ่ือพระแม#ของแผ#นดิน” (พ้ืนท่ีลุ#มน้ําปาย)              64
    ประจําป
งบประมาณ 2561                                  64 
    ประจําป
งบประมาณ 2562                     65 
   โครงการ“รักษ,น้ําเพ่ือพระแม#ของแผ#นดิน” (พ้ืนท่ีลุ#มน้ําของ)              65
    ประจําป
งบประมาณ 2561                                  65 
    ประจําป
งบประมาณ 2562                     66 
   โครงการ“รักษ,น้ําเพ่ือพระแม#ของแผ#นดิน” 
     (พ้ืนท่ีลุ#มน้ําแม#สะมาด-ห2วยหมาก-ลาง)     67
    ประจําป
งบประมาณ 2561                                  67 
    ประจําป
งบประมาณ 2562                     67 
  โครงการศูนย,บริการและพัฒนาลุ#มน้ําปาย ตามพระราชดําริ    67 
    ประจําป
งบประมาณ 2561     70 
    ประจําป
งบประมาณ 2562     70 
  โครงการศูนย,บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ   73 
    ประจําป
งบประมาณ 2561     75 
    ประจําป
งบประมาณ 2562     75 
  โครงการจัดต้ังหมู#บ2านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม#ฮ#องสอน  
   บ2านดอยผักกูด        78 
    ประจําป
งบประมาณ 2561     79 
    ประจําป
งบประมาณ 2562     79 
   บ2านอาโจ2        80 
    ประจําป
งบประมาณ 2561     81 
    ประจําป
งบประมาณ 2562     82 

  
 
 
 



 
หน�า 

 
 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก2ปQญหาพ้ืนท่ีปลูกฝSTนอย#างยั่งยืน   83 
   ประจําป
งบประมาณ 2561     84 

  ประจําป
งบประมาณ 2562     85
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ,ปลา พันธุ,กุ2ง และพันธุ,สัตว,น้ําอ่ืน ๆ  86 

  ประจําป
งบประมาณ 2561      86 
  ประจําป
งบประมาณ 2562      88 

การให2บริการทางวิชาการ       89 
 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2561     91
 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2562     97
  



จังหวัดแม	ฮ	องสอน 

ประวัติความเป�นมาเมืองแม	ฮ	องสอน 
  ในอดีตกว
า 160 ป� บริเวณท่ีเรียกว
าจังหวัดแม
ฮ
องสอน เป!นดินแดนแห
งขุนเขาและป&าทึบ 
อุดมไปด)วยพันธุ,ไม)และสัตว,นานาชนิด เป!นดินแดนกว)างใหญ
ติดต
อกับประเทศสหภาพพม
า มีกลุ
มชนท่ี
เรียกว
า “ชาวไต” ซ่ึงเคยอาศัยอยู
ในดินแดนทางตอนเหนือของสหภาพพม
าในรัฐฉาน ได)อพยพโยกย)าย ถ่ิน
ฐานเข)ามาสู
ดินแดนของไทยสยาม ประมาณ พ.ศ.2374 ในแผ
นดินรัชกาลท่ี 3 แห
งกรุงรัตนโกสินทร, พระ
เจ)ามโหตรประเทศราชาธิบดี เจ)าผู)ครองนครเชียงใหม
มอบหมายให)เจ)าแก)วเมืองมา ออกไปสํารวจป&าแถบ
ตะวันตก และจับช)างป&ามาฝCกใช)งานชักลากซุง เจ)าแก)วเมืองมานําขบวนคล)องช)างมาต้ังค
ายพักแรมท่ีหมู
บ)าน
แห
งหนึ่ง ซ่ึงต้ังอยู
บนท่ีราบริมแม
น้ําปาย และได)เรียกประชุมชาวบ)านมาแนะนําให)บุกเบิกท่ีดินทําไร
นา พร)อม
กับแต
งต้ังผู)นําหมู
บ)านชาวไทยใหญ
ชื่อ พะกาหม
อง เป!น “เหง” (เทียบได)กับกํานัน) และต้ังชื่อหมู
บ)านนี้ว
า 
บ)านโป&งหมู (ปGจจุบันคือบ)านปางหมู)  
  จากนั้นเจ)าแก)วเมืองมาจึงเคลื่อนขบวนต
อลงมาทางใต) จนถึงริมห)วยแห
งหนึ่งพบรอยช)างป&า
มากมาย จึงได)หยุดต้ังค
ายพักไพร
พลคล)องช)างป&า และต้ังคอกฝCกสอนช)างอยู
บริเวณลําห)วยนี้ และให)แสนโกม 
บุตรเขยของพะกาหม
องชักชวนผู)คนจากบริเวณใกล)เคียงมาอยู
รวมกันเป!นหมู
บ)าน ต้ังชื่อหมู
บ)านว
า        
“บ)านแม
ร
องสอน” หมายถึง ร
องน้ําอันเป!นท่ีฝCกสอนช)าง ต
อมาก็เรียกเพ้ียนไปตามสําเนียงไทยใหญ
จากคําว
า         
“ร
องสอน” กลายเป!น “ฮ
องสอน” จึงเรียกต
อ ๆ กันมาว
า “บ)านแม
ฮ
องสอน” และต้ังให)แสนโกม เป!น 
“กJาง” (เทียบได)กับผู)ใหญ
บ)าน) เป!นหัวหน)าปกครองดูแลผู)คนสืบมา 
  เม่ือแม
ฮ
องสอนกลายเป!นชุมชนขนาดย
อม เจ)าอินทวิชยานนท,ผู)ครองนครเชียงใหม
 ทรงตระหนักถึง
ความสําคัญของหมู
บ)านแห
งนี้ จึงได)ทรงยกฐานะให)แม
ฮ
องสอนเป!นเมืองหน)าด
าน เม่ือ พ.ศ.2417 โดยมี
เมืองปายและขุนยวมรวมอยู
ในอาณาเขตด)วย ส
วนแม
สะเรียงให)เป!นเมืองรอง ข้ึนตรงต
อเชียงใหม
เช
นเดียวกัน 
และแต
งต้ังชาวไทยใหญ
ชื่อชานกะเลเป!นเจ)าครองเมือง พระราชทานบรรดาศักด์ิเป!น “พญาสิงหนาทราชา” 
นับเป!นเจ)าเมืองคนแรก แต
ชาวเมืองจะเรียกว
าเจ)าฟMา ตามแบบเจ)าผู)ครองเมืองไทยใหญ
ในรัฐฉาน ซ่ึงในสมัยนี้
เองเมืองแม
ฮ
องสอนได)เจริญข้ึนอย
างรวดเร็ว เม่ือพญาสิงหนาทราชาถึงแก
กรรม พระนางเม๊ียะ (ภริยาพญาสิง
หนาทราชา) ก็ได)ครองเมืองต
อมาอีก 7 ป� จากนั้นก็มีผู)ครองเมืองต
ออีก 2 คน คือ พญาพิทักษ,สยามเขต และ
เจ)าเมืองคนสุดท)ายคือ พญาพิศาลฮ
องสอนบุรี  
  ในป� พ.ศ.2443 ทางการได)จัดรวมเมืองแม
ฮ
องสอน เมืองปาย เมืองขุนยวม และเมืองยวม เข)าด)วยกัน 
เรียกว
า บริเวณเชียงใหม
ตะวันตก และต้ังท่ีว
าการแขวงท่ีเมืองขุนยวม ต
อมาในป� พ.ศ.2446 ได)ย)ายท่ีว
าการแขวงมาอยู

ท่ีเมืองยวม และเปลี่ยนชื่อเป!นบริเวณพายัพเหนือ จนกระท่ังป� พ.ศ.2453  โปรดเกล)าฯ ให)รวมเมืองแม
ฮ
องสอน 
เมืองยวมและเมืองปาย ต้ังเป!นเมืองจัตวา ข้ึนอยู
กับมณฑลพายัพ และย)ายท่ีว
าการแขวงมาต้ังท่ีเมืองแม
ฮ
องสอน พร)อม
ท้ัง       โปรดเกล)าฯ ให)พระยาศรสุราช (เปลื้อง) เป!นเจ)าเมือง (ผู)ว
าราชการจังหวัดแม
ฮ
องสอน) เป!นคนแรก พ.ศ.2476 
เลิกการปกครองท่ีเป!นมณฑลและต้ังเป!น “จังหวัดแม
ฮ
องสอน” บริหารราชการมาจนทุกวันนี้  
  ชาวเมืองแม
ฮ
องสอนส
วนใหญ
เป!นชาวไทใหญ
 เรียกตัวเองว
า ไต-โหลง เรียกสั้น ๆ ว
าไต 
พม
าเรียกว
า ฉาน หรือชาน ชาวล)านนาเรียกว
า เง้ียว ซ่ึงมีความหมายส
อไปในทางดูถูก ไทใหญ
เป!นชนชาติไต
พวกหนึ่ง ชนชาติไตเป!นกลุ
มชาติพันธุ,ใหญ
ท่ีมีถ่ินฐานกระจายอยู
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต)แบ
งออก
ได)เป!นหลายกลุ
มด)วยกัน เช
น ไตอาหมในแคว)นอัสสัม ไตโหลงหรือไทใหญ
ในพม
า ไทสยามกับลาว เป!นต)น 
นอกจากคนไทใหญ
ซ่ึงเป!นประชากรส
วนมากของจังหวัดแม
ฮ
องสอนแล)วยังมีชนกลุ
มน)อยท่ีอาศัยอยู
ตามภูเขา
หลากหลายเผ
าพันธุ, ได)แก
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  กะเหรี่ยง เป!นชนเผ
าท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในแม
ฮ
องสอน ต้ังถ่ินฐานอยู
ทุกอําเภอ เป!น
กลุ
มชนท่ีอาศัยในดินแดนแถบนี้มาช)านาน บางหมู
บ)านมีอายุมากกว
า 100 ป� กะเหรี่ยงในแม
ฮ
องสอน มีสอง
กลุ
มใหญ
 คือ กะเหรี่ยงโปว, พบมากท่ี อ. แม
สะเรียงและ อ. สบเมย กับกะเหรี่ยงสะกอ พบอยู
ทุกอําเภอ 
  มูเซอ แบ
งออกเป!นสองกลุ
ม คือ มูเซอแดง และ มูเซอดํา 
  ลีซอ พบได)แถบ อ.ปาย และ อ.ปางมะผ)า 
  ลัวะ เป!นกลุ
มชนท่ีอาศัยในดินแดนทางล)านนารวมถึงแม
ฮ
องสอนมาต้ังแต
โบราณกาล       
แต
ปGจจุบันชาวลัวะอพยพข้ึนไปอยู
บนพ้ืนท่ีภูเขาสูง ต้ังชุมชนเป!นแนวยาวไปตามสันเขา พบได)มากท่ีเขต
รอยต
อ  อ.แม
ลาน)อย กับ อ.แม
แจ
ม จ.เชียงใหม
  
  ม�ง เป!นกลุ
มชาวเขาท่ีมีประชากรน)อยท่ีสุดในแม
ฮ
องสอน แต
มีอยู
ทุกอําเภอ แบ
งออกเป!น  
สองกลุ
ม คือ ม)งขาวและม)งลาย ซ่ึงเรียกจากสีกระโปรงของผู)หญิงชาวม)งนั่นเอง 
  ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปGจจุบันมีอยู
ท่ีบ)านในสอย บ)านน้ําเพียงดินและบ)านห)วยเสือ
เฒ
า 
  จีนฮ�อ เป!นกลุ
มชาวจีนท่ีเป!นอดีตทหารกองพล 93 ท่ีหนีภัยทางการเมืองเข)ามาในประเทศ
ไทย อยู
ท่ี อ.ปาย อ.ปางมะผ)า และ อ.เมือง บางแห
งต้ังเป!นชุมชนถาวรมีชาวจีนฮ
อเท
านั้น เช
น หมู
บ)านสันติ
ชล อําเภอปาย และหมู
บ)านรักไทย อําเภอเมือง 

ท่ีตั้งและอาณาเขตจังหวัดแม	ฮ	องสอน 
  จังหวัดแม
ฮ
องสอน ต้ังอยู
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว
างเส)นรุ)งท่ี 19 
องศาเหนือ และเส)นแวงท่ี 97 องศาตะวันออก อยู
ห
างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางของทางหลวง
แผ
นดิน ระยะทาง 924 กิโลเมตร มีความยาวจากเหนือจรดใต)ประมาณ 250 กิโลเมตร ความกว)าง 95 
กิโลเมตร จัดเป!นจังหวัดท่ีขนาดพ้ืนท่ีใหญ
เป!นอันดับสามของภาคเหนือ และอันดับแปดของประเทศ มีอาณา
เขตติดต
อกับจังหวัดใกล)เคียงและประเทศเพ่ือนบ)าน ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร, โดยมีทิวเขาแดนลาวเป!นแนวแบ
งเขตแดน 
  ทิศใต" จดอําเภอท
าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม
น้ํายวมเป!นแนวก้ันของจังหวัด 
  ทิศตะวันออก จดอําเภอเวียงแหง อําเภอแม
แตง อําเภอแม
แจ
ม และอําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม
 โดยมีเทือกเขาถนนธงชัย เป!นแนวก้ันเขตของจังหวัด 
  ทิศตะวันตก จดรัฐฉาน รัฐคะยา รัฐกอทูเล ประเทศสหภาพเมียนมาร, โดยมีทิวเขาถนน
ธงชัยตะวันตก แม
น้ําสาละวิน และแม
น้ําเมย เป!นแนวแบ
งเขตประเทศ 
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ขนาดพ้ืนท่ีและการแบ	งเขตการปกครองจังหวัดแม	ฮ	องสอน 
  จังหวัดแม	ฮ	องสอน มีพื้นท่ีท้ังหมด 12,672.259 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
7,920,159 ล านไร	 เป"นจังหวัดท่ีมีอําเภอน อยท่ีสุดในภาคเหนือ โดยแบ	งเขตการปกครองออกเป"น 7 
อําเภอ คือ อําเภอเมืองแม	ฮ	องสอน อําเภอแม	ลาน อย อําเภอขุนยวม อําเภอแม	สะเรียง อําเภอสบเมย อําเภอ
ปางมะผ า และอําเภอปาย มี 45 ตําบล 416 หมู	บ าน มีองค-กรปกครองส	วนท องถ่ิน 50 แห	ง เป"นจังหวัดท่ีมี
ประชากรน อยท่ีสุดในภาคเหนือ มีประชากรท้ังสิ้น 102,761 คน (ข อมูล สํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558)  ประชากรแบ	งเป"น 2 กลุ	มใหญ	ๆ คือ 
กลุ	มคนซ่ึงอยู	ในพ้ืนท่ีราบซ่ึงส	วนใหญ	เป"น คนไทยเชื้อสายไทยใหญ	 หรือ คนไต และกลุ	มชาวไทยภูเขาซ่ึงส	วน
ใหญ	ทํามาหากินอยู	บนท่ีสูง โดยประชากรท้ังสองกลุ	มนี้มีจํานวนพอๆกัน ชาวไทยภูเขาเป"นเผ	ากะเหรี่ยงมาก
ท่ีสุด และส	วนใหญ	ได รับสัญชาติไทยแล ว ชาวไทยภูเขาทํามาหากินอยู	ทุกอําเภอ ประกอบด วย 5 เผ	าคือ 
กะเหรี่ยง มูเซอ ลีซอ  ลัวะ และแม วหรือม ง 
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สภาพภูมิประเทศ 
  สภาพทางพ้ืนท่ีท่ัวไปประกอบด)วยทิวเขาน)อยใหญ
ท่ัวท้ังจังหวัด มีทิวเขาหลักๆ ได)แก
 ทิว
เขาถนนธงชัยตะวันออก ทิวเขาถนนธงชัยกลาง และทิวเขาแดนลาว วางตัวในแนวเหนือใต) ก
อให)เกิดท่ีราบ
ทางตอนล
างของจังหวัดหรือบริเวณหุบเขาท่ีเกิดจากการวางตัวของทิวเขาท้ังสาม บริเวณระหว
างหุบเขา
ดังกล
าวมีท่ี 
 
ราบเล็กๆ ระหว
างหุบเขา ซ่ึงหุบเขาท่ีสามารถใช)เพาะปลูกและใช)เป!นท่ีอยู
อาศัยได)สามารถแบ
งออกได)เป!น     
2 หุบเขาใหญ
ๆ คือ หุบเขาลุ
มน้ําปาย ซ่ึงอยู
ทางเหนือ และหุบเขาลุ
มน้ํายวมทางด)านใต)ของจังหวัด ระดับ
ความสูงของจังหวัดแม
ฮ
องสอน อยู
ในช
วง 100 เมตรจนถึง 2,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยบริเวณท่ี
ตํ่าสุดอยู
ทางทิศตะวันตก ตามแนวแม
น้ําสาละวินและบริเวณท่ีสูงสุดอยู
บริเวณแนวเขาถนนธงชัยตะวันออก
ทางทิศเหนือของจังหวัด พ้ืนท่ีภูเขาสูงของจังหวัดแม
ฮ
องสอนมีมากราวร)อยละ 78 ของพ้ืนท่ี 

สภาพภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดแม
ฮ
องสอน จัดอยู
ในภูมิอากาศเขตร)อน ภูมิอากาศแบบร)อนชื้น  
มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงกว
า 18 องศาเซลเซียส และจํานวนฝนรายป�สูงกว
าจํานวนน้ําระเหยและจะมี
อากาศแห)งแล)งในฤดูหนาว มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร)อน ในช
วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน เป!นช
วงท่ีท)องฟMา
โปร
งและเป!นช
วงท่ีแสงอาทิตย,เคลื่อนข้ึนมาทางซีกโลกเหนือ แสงอาทิตย,จึงมีความเข)มมาก ทําให)อากาศร)อน
อบอ)าว อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยเท
ากับ 41.6 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน ฤดูฝนในช
วงเดือนพฤษภาคม 
ถึง ตุลาคม มีฝนตกชุกและมีอุณหภูมิอยู
ระหว
างฤดูหนาวกับฤดูร)อน และฤดูหนาวในช
วงเดือนพฤศจิกายน ถึง    
กุมภาพันธ, มีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด 9.5 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม เนื่องจากได)รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้จังหวัดแม
ฮ
องสอนยังมีลักษณะภูมิอากาศเด
น ประการหนึ่งคือมีหมอกปก
คลุมตลอดป� จนได)รับฉายาว
าเป!นเมืองสามหมอก ท้ังนี้เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศเป!นหุบเขาและภูเขา 
ต้ังอยู
ในพ้ืนท่ีสูงเหนือระดับน้ําทะเล ทําให)ความร)อนในตอนกลางวันท่ีลอยตัวข้ึนปะทะกับความชื้นของอากาศ
ในตอนกลางคืน เกิดเป!นหมอกปกคลุมในบริเวณหุบเขา ดังนั้นในช
วงฤดูหนาวจะมีหมอกหนาว ในฤดูร)อนจะ
มีหมอกท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย
างฉับพลัน ผสมกับหมอกควันไฟจากการเผาป&าและฤดูฝนจะมี
หมอกฝนปกคลุม 

แหล	งน้ําธรรมชาติ 
  แหล
งน้ําธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลต
อชีวิตความเป!นอยู
ของจังหวัดแม
ฮ
องสอน มีดังนี้ 
  1.แม
น้ํายวม ยาวประมาณ 215 กิโลเมตร ต)นน้ําเกิดจากเทือกเขาในอําเภอขุนยวม ไหล
ผ
านอําเภอแม
ลาน)อย อําเภอแม
สะเรียง และไหลลงแม
น้ําเมยท่ีอําเภอสบเมย 
  2.แม
น้ําปาย ต)นน้ําอยู
บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยในเขตอําเภอปาย ไหลผ
านอําเภอเมือง 
แล)วจึงไหลออกนอกเขตไทยไปลงแม
น้ําสาละวินในประเทศสหภาพเมียนมาร, มีความยาว 135 กิโลเมตร  
  3.แม
น้ําเมย ต)นน้ําอยู
ในเขตประเทศสหภาพเมียนมาร, ส
วนท่ีเป!นแนวแบ
งเขตแดนยาว 
360 กิโลเมตร อยู
ในเขตอําเภอพบพระ อําเภอแม
สอด อําเภอแม
ระมาด อําเภอท
าสองยาง จังหวัดตาก และ
ไหลลงแม
น้ําสาละวิน ในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม
ฮ
องสอน 
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การประกอบอาชีพ 
  การประกอบอาชีพของประชากรในจังหวัดแม
ฮ
องสอน ส
วนใหญ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป!นร)อยละ 74.50 โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเฉลี่ย 8.56 ไร
ต
อครัวเรือนเกษตรกร พืชเศรษฐกิจ
ท่ีสําคัญ ได)แก
 ข)าว ถ่ัวเหลือง กระเทียม งา ถ่ัวลิสง และกะหล่ําปลี 

การคมนาคม 
 ในอดีตจังหวัดแม
ฮ
องสอน เป!นเมืองท่ีเร)นลับและทุรกันดารในสายตาของนักท
องเท่ียวและ

ประชาชนท่ัวไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข)าสู
จังหวัดแม
ฮ
องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือทางหลวง
หมายเลข 108 ซ่ึงตัดจากจังหวัดเชียงใหม
ผ
านอําเภอหางดง สันป&าตอง จอมทอง ฮอด แม
สะเรียง แม
ลา
น)อยและขุนยวม มาถึงอําเภอเมืองแม
ฮ
องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส)นทางสายนี้เป!นทาง
ตัดข้ึนเขาสูง มีความสวยงามและคดเค้ียวนับได)มากถึง 1,864 โค)ง ปGจจุบัน มีถนนจากเชียงใหม
ถึง
แม
ฮ
องสอนเพ่ิมข้ึนอีกสายหนึ่ง คือ ทางหลวงหมายเลข 1095 หรือท่ีเรียกโดยท่ัวไปว
าเส)นทางสายแม
มาลัย-
ปาย ตัดจากอําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม
 ถึงอําเภอปายจังหวัดแม
ฮ
องสอน เหลือระยะทางเพียง 245 
กิโลเมตร นอกจากนี้ เส)นทางนี้ยังเป!นเส)นทางผ
านไปยังสถานท่ีท
องเท่ียว อ่ืนๆ ด)วย อาทิ ห)วยน้ําดัง และถํ้า
ต
าง ๆ ปGจจุบันเป!นถนนลาดยางอย
างดีตลอดสาย และหากสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัด
แม
ฮ
องสอน โดยไม
แวะเข)า จังหวัดเชียงใหม
 ก็สามารถเดินทางได)ตาทางหลวงหมายเลข 108 ผ
านอําเภอแม

สอด-แม
ระมาด-ท
าสองยาง ถึงอําเภอแม
สะเรียง มีระยะทาง 300 กิโลเมตร เป!นทางลาดยาง 
 มีรถโดยสารประจําทางปรับอากาศของบริษัทเอกชน ออกจากสถานีขนส
งสายเหนือหมอชิต ถนน
กําแพงเพชร กรุงเทพ ฯ ทุกวัน ๆ ละ 3 เท่ียว และจากเชียงใหม
 มีรถโดยสารประจําทางท้ังธรรมดาและปรับ
อากาศ วิ่งบริการ 2 เส)นทางคือ 

1.สายเชียงใหม
-แม
สะเรียง-แม
ฮ
องสอน มีบริการต้ังแต
เวลา 06.30-21.00 น. ใช)เวลาเดินทางถึง
อําเภอแม
สะเรียง 4 ชั่วโมง ถึงแม
ฮ
องสอน 8 ชั่วโมง (ทางหลวงหมายเลข 108) 

2.สายเชียงใหม
-ปาย-แม
ฮ
องสอน มีบริการต้ังแต
เวลา 07.00-14.00 น. ใช)เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง (ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095 ) 

สําหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน  มีบริการเท่ียวบินระหว
างเชียงใหม
-แม
ฮ
องสอน ทุกวัน 
 
ระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภอต	าง ๆ 

อําเภอปางมะผ)า 64 กิโลเมตร  
อําเภอขุนยวม 67 กิโลเมตร 
อําเภอปาย 111 กิโลเมตร 
อําเภอแม
ลาน)อย 134 กิโลเมตร 
อําเภอแม
สะเรียง 164 กิโลเมตร 
อําเภอสบเมย 192 กิโลเมตร 
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คําขวัญประจําจังหวัดแม	ฮ	องสอน 

“..หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ�า ป�าเขียวขจี ผู�คนด ีประเพณีงาม ลือนามถ่ินบัวตอง..” 
 

ดวงตราประจําจังหวัดแม	ฮ	องสอน 
 

 
เป!นรูปช)างในท)องน้ํา หมายถึง การฝCกช)างป&าให)รู)จักการบังคับบัญชาในการรบและงานด)าน

ต
างๆนับเป!นความเชี่ยวชาญของชาวเมืองมาแต
โบราณ มูลเหตุท่ีจะต้ังเมืองนี้ข้ึน กล
าวกันว
า เนื่องจากเจ)า
แก)วเมืองมา ออกมาจับช)างป&าให)พระเจ)าเชียงใหม
 (พ.ศ. 2368-2389) ได)รวบรวมชาวไทยใหญ
ให)เข)ามาต้ัง
บ)านเรือนเป!นหลักแหล
ง มีหัวหน)าเป!นผู)ปกครองข้ึนได) 2 แห
ง คือ ท่ีบ)านปางหมูกับบ)านแม
ฮ
องสอน และเหตุ
ท่ีเรียกแม
ฮ
องสอนนั้น ก็เพราะได)ตั้งคอกฝCกสอนช)างป&าท่ีลําห)วยแห
งนี้ 

 
ดอกไม"ประจําจังหวัดแม	ฮ	องสอน 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

ดอกบัวตอง มีชื่อสามัญว
า Mexican Sunflower เป!นดอกไม)ท่ีมีถ่ินกําเนิดในประทศเม็กซิโก 
สันนิษฐานว
านําเข)าโดยมิชชันนารีท่ีเข)ามาเผยแพร
ศาสนา ภาษาถ่ินเรียกว
า “พอหม่ืนนี่” บัวตอง เป!นดอกไม)
มีอายุยืนยาวหลายป� สามารถสูงได) ถึง 5 เมตร ออกดอกเป!นช
อเด่ียวบริเวณปลายก่ิง มีสีเหลืองคล)าย         
ดอกทานตะวัน แต
มีขนาดเล็กกว
า ดอกวงนอกเป!นหมัน กลีบดอกเรียวมีประมาณ 12 -14 กลีบ ดอกวงใน   
สีเหลืองส)มเป!นดอกสมบูรณ,เพศ ใบบัวตองเป!นใบเด่ียว รูปไข
หรือแกมขอบขนาน มีขนข้ึนเล็กน)อยประปราย 
ปลายใบเว)าลึก 3-5 แฉก ขยายพันธุ,โดยการเพาะเมล็ด ออกดอก ระหว
างเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 
ขยายพันธุ, โดยเมล็ดและต)นเลื้อยไป ประโยชน, ลําต)นทํากระดาษ ใช)ในงานพิมพ,และหัตถกรรม แปรรูปเป!น
ผลิตภัณฑ, ใช)ประดับตกแต
งสถานท่ีแหล
งท
องเท่ียว เป!นพืชบํารุงดิน ใช)ปMองกันการชะล)างพังทลายของดิน    
ใช)ประโยชน,ทางวิทยาศาสตร,ด)านเซลล, โดยใช)น้ําสกัดของดอกบัวตองทดสอบเบ้ืองต)นต
อการตายของเซลล,  
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ต"นไม"ประจําจังหวัดแม	ฮ	องสอน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต)นกระพ้ีจั่น (Milletia brandisiana) เป!นต)นไม)พระราชทาน เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2537       
ถ่ินกําเนิดแถบเอเชียเขตร)อน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงใต)ของไทย เป!นไม)ยืนต)นผลัดใบ   
สูง 8 - 20 เมตร เปลือกสีเทา ใบเป!นไม)ประกอบแบบขนนก ออกเวียนสลับ มีใบย
อย แผ
นในรูปรีแกม      
ขอบขนาน ปลายใบทู
 โคนใบมนหรือสอบเบ้ียวเล็กน)อย ขอบเรียบ หลังใบสีเขียวเข)ม ท)องใบสีจางกว
า ใบแก

เกลี้ยง มีขนประปรายตามเส)นกลางใบด)านล
าง ดอกรูปดอกถ่ัว สีขาวปนม
วง ออกดอกเป!นช
อตามง
ามใบ     
ออกดอกระหว
างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผลเป!นฝGกแบน โคนแคบกว
าปลาย เปลือกเกลี้ยงหนาคล)ายแผ
น
หนัง ขอบเป!นสัน เมล็ดสีน้ําตาล 
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โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแม	ฮ	องสอน 
 

แม
ฮ
องสอนเป!นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม
า มีสภาพพ้ืนท่ีส
วนใหญ

เป!นเทือกเขาสูงสลับซับซ)อน มีพ้ืนท่ีราบน)อย การคมนาคมไม
สะดวก ราษฎรท่ีอาศัยอยู
ส
วนใหญ
เป!นชนกลุ
ม
น)อยเผ
าต
าง ๆ ได)แก
 ม)ง เย)า มูเซอ ลีเซอ กะเหรี่ยง ละว)า(ลัวะ) ไทยใหญ
 และจีนฮ
อ (กองพลท่ี 93 ของ
พรรคกJกมินต๋ัง) อาชีพหลักท่ัวไปของชนกลุ
มน)อยดังกล
าว คือการทําไร
เลื่อนลอย การเลี้ยงสัตว, หาของป&า 
รับจ)างขน  ยาเสพติด หรือรับจ)างขนเสบียงอาหารยุทธปGจจัยและอาวุธให)แก
กลุ
มขบถกู)ชาติต
าง ๆ ในพม
า 

พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัว ทรงมีพระราชดําริให)มีการพัฒนาอาชีพของราษฎรในจังหวัด
แม
ฮ
องสอนให) มีความเป!นอยู
 ดี ข้ึน โดยเน)นหนักด)านเกษตร มุ
งเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การใช)
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู
อย
างจํากัดให)มีประสิทธิภาพสูงสุด การปMองกันการบุกรุกทําลายป&า การอนุรักษ,ป&า 
การปรับปรุงบํารุงดินและน้ํา ตลอดจนการพัฒนาจิตใจราษฎรให)เกิดความสามัคคีและหวงแหนแผ
นดิน         
ท่ีตนอาศัยอยู
 

กองทัพบกร
วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ, และกระทรวง ทบวง กรม ต
าง ๆ ได)ดําเนินการ
สนองพระราชดําริในการพัฒนาอาชีพ และความเป!นอยู
ของราษฎรในจังหวัดแม
ฮ
องสอน โดยจัดให)มีโครงการ
พัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแม
ฮ
องสอน ข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม 2522 และได)ดําเนินการจัดต้ัง ศูนย,บริการ
และพัฒนาลุ
มน้ําปาย (ท
าโป&งแดง) ตามพระราชดําริ ข้ึนเป!นแห
งแรก เพ่ือใช)ในการศึกษาทดลอง ค)นคว)า 
สาธิต การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว, ณ บริเวณพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาตามพระดําริ บ)านท
าโป&งแดง ตําบลผาบ
อง     
อําเภอเมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน และได)จัดต้ังคณะทํางานข้ึนรับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค,          
ของโครงการเพ่ือดําเนินการส
งเสริมศิลปาชีพพิเศษสาขาต
างๆ ให)แก
ราษฎรในเขตพ้ืนท่ีต้ังศูนย, ฯ โดยการ
ฝCกอบรมให)มีความรู)ด)านการทอผ)า การจักสาน และการฝ�มือต
างๆ ให)เป!นไปตามความเหมาะสมแต
ละพ้ืนท่ี  
ให)ราษฎรได)รับเทคนิคการผลิตพืชและสัตว,ท่ีเหมาะสม ตลอดถึงพันธุ,พืชและสัตว,ท่ีเหมาะสมกับสภาพ        
ภูมิประเทศจากศูนย,กลางการผลิตพืชและสัตว, พัฒนาท่ีดินทํากินของราษฎรให)มีความอุดมสมบูรณ, มีแหล
ง
น้ําและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีจําเป!นแก
การดํารงชีวิต รวมถึงการจัดสรรท่ีดินทํากิน และท่ีอยู

อาศัย  แก
ราษฎร ให)ราษฎรบรรเทาการปลูกฝ[\นลงและหันมาเลี้ยงสัตว, และปลูกพืชอ่ืนทดแทน เพ่ือปMองกัน
การบุกรุกทําลายป&าจากการทําไร
เลื่อนลอยและเพ่ือสงวนป&าไม)ไว)เป!นแหล
งต)นน้ําลําธาร เพ่ือพัฒนาทางด)าน
จิตใจ      ของราษฎรให)มีความรักสามัคคีต
อกัน ช
วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดถึงความรักและหวงแหนในผืน
แผ
นดิน  ของตน เพ่ือสนับสนุนให)ราษฎรได)รวมตัวกันในรูปสถาบันเกษตรกรหรือบ)านสหกรณ, และเพ่ือ
เพ่ิมพูนรายได)ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรให)สูงข้ึน 

ประมวลพระราชดําริและพระราชเสาวนีย1 

ท่ีเก่ียวข"องกับสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแม	ฮ	องสอน 

1. ด"านการประมงและเล้ียงสัตว1น้ํา 
วันท่ี 18 – 19 มีนาคม 2534 พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัว สรุปความว
า 
•  ศึกษาความเป!นไปได)ในการส
งเสริมราษฎรเพาะเลี้ยงปลาเพ่ือเป!นรายได)และหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

เพ่ือการอนุรักษ,เขียดแลว โดยให)สถานีประมงน้ําจืดเป!นจุดเพาะขยายพันธุ, 
•  ฝายน้ําปายให)ส
งเสริมการเพาะเลี้ยงและปล
อยตามแหล
งน้ําเพ่ือขยายพันธุ, 
•  ฝายกักน้ําให)ประสานกรมชลประทานทําเป!นแหล
งน้ําโจนปMองกันปลาสูญพันธุ, 
• ให)ศึกษาหาทางอนุรักษ,พันธุ,เขียดแลวไว)เนื่องจากใกล)สูญพันธุ, 



 ๙

วันท่ี 24 กุมภาพันธ, 2537 พระราชเสาวนีย,สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ณ ศูนย,บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง  สรุปความว
า 

•  ให)กรมประมงอนุรักษ,พันธุ,เขียดแลว โดยการขยายพันธุ,และส
งเสริมให)ราษฎรมีรายได)เพียงพอ         
ต
อการบริโภค 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ, 2537 พระราชเสาวนีย,สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 ณ ศูนย,บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง สรุปความว
า 

•  ให)สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแม
ฮ
องสอนผลิตพันธุ,เขียดแลวเพ่ือปล
อยกลับสู
ธรรมชาติอันเป!น    
การอนุรักษ,ไว)มิให)สูญพันธุ, 

•   ปล
อยพันธุ,ปลาลงในแหล
งน้ําเพ่ือเป!นอาหารโปรตีนแก
ราษฎร และจัดการบริหารทรัพยากร  
แหล
งน้ําให)เกิดประโยชน,ต
อราษฎรและชุมชน 

• ดําเนินการรวบรวมพันธุ,เต
าในจังหวัดแม
ฮ
องสอน 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ, 2541 พระราชเสาวนีย,สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ กับ     
พล.ท.นิพนธ, ภารัญนิตย, ณ ศูนย,ศิลปาชีพจังหวัดแม
ฮ
องสอน สรุปความว
า 

•  ให)กรมประมงผสมพันธุ,กบและปล
อยลงแหล
งน้ําธรรมชาติให)มาก รวมท้ังการขยายพันธุ,ปลา    
ชนิดต
างๆ ท่ีมีอยู
ในแม
น้ําปาย เพราะประชาชนจะได)รับประโยชน, 

........................................................................................................................................................................... 
* อ"างอิงจาก : ประมวลพระราชดําริและพระราชเสาวนีย, โครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัด
แม
ฮ
องสอนและจังหวัดเชียงใหม
 พ.ศ.2522 – 2549 ในเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแม
ฮ
องสอนและจังหวัดเชียงใหม
  วันท่ี 25 – 26 
สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม
ฮ
องสอน สํานักงานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สิงหาคม 
2553 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ, 2544 พระราชเสาวนีย,สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ กับ        
พล.อ.นิพนธ, ภารัญนิตย, และคณะทํางานโครงการฯ ณ บ)านนาป&าแปก อําเภอเมืองแม
ฮ
องสอน สรุปความว
า 

•  ให)ส
งเสริมราษฎรเลี้ยงปลาโดยเฉพาะปลานิลซ่ึงทนทานและมีเนื้อมาก 
•  ให)กรมประมง กรมชลประทาน กรมป&าไม) ร
วมกันดําเนินการเพาะและขยายพันธุ,เขียดแลว  

   แล)วปล
อยคืนสู
ป&าให)มาก 

วันท่ี 19 – 22 มีนาคม 2545 พระราชเสาวนีย,สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ กับ 
คณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สรุปความว
า 

•  หาปลาท่ีทนอากาศหนาวและอยู
ในท่ีสูงปล
อยลงในแหล
งน้ําธรรมชาติเพ่ืออาหารโปรตีนและให) 
หาทางกักเก็บน้ําไว)ในฤดูแล)ง สงวนพันธุ,ปลาไว)และปล
อยลงธรรมชาติในหน)าฝนเพ่ือเป!นอาหารได)  
ไม
ขาดแคลน 

วันท่ี 3 มีนาคม 2549 พระราชเสาวนีย,สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย,ไผ
ศึกษา    
จังหวัดแม
ฮ
องสอน สรุปความว
า 

•  การขยายพันธุ,เขียดแลวในแหล
งน้ําธรรมชาติได)ผลดีและควรท่ีจะขยายพันธุ,สัตว,น้ําชนิดอ่ืนๆ  
    ท่ีมีอยู
ในธรรมชาติด)วย 
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2. โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) 

 วันท่ี 17 กุมภาพันธ, 2543 สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย,กับ              
พล.อ.นิพนธ, ภารัญนิตย, นายปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะทํางานโครงการฯ ณ เรือนประทับแรมปางตอง          
สรุปความว
า 

•  ให)มีการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอนแบบหลากหลายและให)พิจารณาให)เหมาะสม         
กับสภาพพ้ืนท่ี ซ่ึงส
วนใหญ
เป!นป&าอันสมบูรณ,ให)ป&าเป!นแหล
งสะสมอาหารตามธรรมชาติท่ีราษฎร       
สามารถเข)าไปใช)ประโยชน,พร)อมกับช
วยดูแลรักษาป&าและพ่ึงพาอาหารจากป&าได) 
•  ให)จัดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เช
น พ้ืนท่ีจัดสาธิตของศูนย,ปางตอง ให)เป!นแหล
งสะสมอาหารตาม 

 ธรรมชาติ หรือ Food Bank ซ่ึงมีอาหารหลากหลายท้ังพืชและสัตว, โดยดําเนินการปลูกพืชและ  
เลี้ยงสัตว,ชนิดต
างๆ ดังนี้ 

- ต)นไผ
หกเป!นไม)ท่ีสวยงามและมีประโยชน,หลากหลาย  สามารถใช)กินหน
อได)และเป!น   
ไม)โตเร็วสามารถนํามาใช)สอยได)เร็ว 

- ให)มีการขยายพันธุ,สัตว, เช
น กบ เขียด หรือไก
ป&า คืนสู
ธรรมชาติให)มาก เพราะสัตว,    
ท่ีอาศัยในป&าไผ
และสามารถรับประทานอาหารได) 

- ให)ส
งเสริมเลี้ยงสัตว,น้ําชนิดท่ีสามารถอาศัยบนพ้ืนท่ีสูงได) เช
น ปลาไน 
- ให)ปลูกและขยายพันธุ,ไม)ผลหรือต)นไม)ป&าท่ีสามารถรับประทานได)ในป&า เช
น 
  มะม
วงป&า ขนุนป&า  ข้ีเหล็กหรือพืชชนิดอ่ืนๆ เพราะเป!นพืชด้ังเดิมตามธรรมชาติ    
  ทนทานไม
ต)องดูแลมาก 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ, 2544 สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย, กับ              
พล.อ.นิพนธ, ภารัญนิตย, และคณะทํางานโครงการฯ ณ อาคารศิลปาชีพบ)านนาป&าแปก สรุปความว
า 

•   การดําเนินการโครงการธนาคารอาหารชุมชนบ)านนาป&าแปก ให)ขยายผลไปยังพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
               ส
วนท่ีเหลือประมาณ 2,000 ไร
 

•   โครงการธนาคารอาหารชุมชน หรือ Food Bank น้ําเป!นสิ่งสําคัญท่ีสุด แต
น้ําจะสมบูรณ,ได)ต)อง 
               อาศัยป&าท่ีสมบูรณ,เพ่ือเก็บกักน้ําไว) ฉะนั้นต)องรักษาป&าเพ่ือรักษาน้ําไว)  คนจะอยู
ไม
ได)ถ)าไม
มีน้ํา     

• และหากไม
มีป&า น้ําใต)ดินก็จะแห)งหมด 
• ให)ปลูกป&าให)มากโดยเฉพาะพืชอาหารท้ังของมนุษย,และสัตว, เช
น ต)นไผ
ชนิดต
างๆ ตะขบ        

ต)นหว)า ต)นไทร เพราะต)นไม)เหล
านี้สามารถเก็บรักษาน้ําในดินได)นาน 
• ขยายผลการดําเนินการโครงการธนาคารอาหารชุมชนไปสู
ราษฎรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยการ 

                ดําเนินการ ควบคู
กับการรักษาป&าต)นน้ําลําธาร เพ่ือให)เขามีอาชีพมีรายได)สามารถเลี้ยงตัวเองได)        
                โดยให)สอดคล)องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีท)องถ่ิน (มีพระราชเสาวนีย, อีกครั้ง                     
เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2546 ณ ศูนย,บริการและพัฒนาลุ
มน้ําปาย 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ, 2547 สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบาทราชินีนาถ ทรงมีเพราะราชเสาวนีย,กับ  
นายบรรพต หงษ,ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, นายสามารถ โชคคณาพิทักษ, อธิบดีกรมชลประทาน 
นายธงชาติ รักษากุล อธิบดีกรมส
งเสริมการเกษตร ผู)ว
าราชการจังหวัดแม
ฮ
องสอน เจ)าหน)าท่ี กปร. และ
คณะทํางานโครงการฯ ณ บ)านนาป&าแปก ตําบลหมอกจําแป& อําเภอเมือง สรุปความว
า 
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•  การดําเนินโครงการธนาคารอาหารชุมชนบ)านนาป&าแปกท่ีทํามาถูกต)องแล)ว สามารถทําให) เป!น  
จริงได) ในอนาคตอาหารจะขาดแคลนมากข้ึนควรทําธนาคารอาหารชุมชนต
อไป  
•  ให)อนุรักษ,พันธุ,เขียดแลว พันธุ,กบต
างๆ กบเขียวภูเขาและพันธุ,สัตว,น้ําพ้ืนเมืองปล
อยกลับคืน              

                ธรรมชาติและให)พยายามอนุรักษ,ทรัพยากรของไทยไว) 
•  ให)มีการแปรรูปข)าวสาลีเป!นแปMง แล)วส
งเสริมแม
บ)านเกษตรทําขนมหลากหลายจําหน
าย 
•  ให)ส
งเสริมปลูกไผ
เพ่ือให)เกิดพ้ืนท่ีสีเขียวแทนพ้ืนท่ีว
างเปล
าบนพ้ืนท่ีสูง 
•  ให)ปลูกกาแฟเสริมสภาพป&า เป!นการอนุรักษ,สิ่งแวดล)อม ไม
ทําลายป&าและเป!นการปMองกันไฟป&า 
•  พลังงานโดยธรรมชาติจะขาดแคลน ถ)าหากใช)ไม
ถูกวิธีหรือใช)ไม
จํากัดแบบไม
มีทดแทน ถ)าให) 

              ชาวบ)านทําธนาคารฟgน จะทําอย
างไร ให)ป&าไม)ลองไปคิดดู ปลูกป&าเพ่ือทําฟgน หรือปลูกไม)ทําฟgน   
              โดยเฉพาะไม)โดยเร็ว การทําธนาคารฟgนต)นน้ําไม
หาย ป&ายังเหมือนเดิม 

ประวัติศูนย1วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว1นํ้าจืดแม	ฮ	องสอน 
 

  สืบเนื่องจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัว ทรงมีพระราชดําริให)จัดต้ังโครงการพัฒนา
ตามพระราชดําริ จังหวัดแม
ฮ
องสอน ข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม 2522 เพ่ือดําเนินการพัฒนาอาชีพของราษฎรใน
จังหวัดแม
ฮ
องสอน ให)มีความเป!นอยู
ดีข้ึน โดยเน)นหนักด)านการเกษตร มุ
งเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การใช)
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู
อย
างจํากัดให)มีประสิทธิภาพสูงสุด การปMองกันการบุกรุกทําลายป&า การอนุรักษ,ป&า 
การปรับปรุงบํารุงดินและน้ํา ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของราษฎรให)เกิดความสามัคคี และหวงแหนแผ
นดิน   
ท่ีตนอาศัยอยู
 โดยได)ดําเนินการจัดต้ังศูนย,บริการและพัฒนาลุ
มน้ําปาย (โป&งแดง) ตามพระราชดําริ ข้ึนเป!น  
แห
งแรก เพ่ือใช)ในการศึกษาทดลอง ค)นคว)า สาธิต การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว, ณ บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
พัฒนาตามพระราชดําริ บ)านท
าโป&งแดง ตําบลผาบ
อง อําเภอเมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน 
  สําหรับกรมประมง ได)สนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัว ในการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแม
ฮ
องสอน โดยมอบหมายให)สํานักงานประมง
จังหวัดแม
ฮ
องสอนรับผิดชอบ โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพัฒนาการเกษตรจังหวัดแม
ฮ
องสอน และได)
จัดต้ัง หน
วยผลิตพันธุ,ปลาจังหวัดแม
ฮ
องสอน ข้ึนในป� พ.ศ. 2525 และในป� พ.ศ.2531 ได)ยกฐานะเป!น 
สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแม
ฮ
องสอน สังกัด ศูนย,พัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
 กองประมงน้ําจืด กรมประมง 
ต
อมายกฐานะเป!นศูนย,วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแม
ฮ
องสอน สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรม
ประมง เม่ือป�    พ.ศ.2553 และเปลี่ยนเป!น กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เม่ือป� พ.ศ. 2557 และ
เปลี่ยนเป!นศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว,น้ําจืด เม่ือป� พ.ศ.2559 มีบทบาทและหน)าท่ี ในการศึกษา ค)นคว)า และทดลองวิจัยเก่ียวกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืด ผลิตและขยายพันธุ,สัตว,น้ําจืดเพ่ือ การจําหน
าย จ
ายแจกกับเกษตรกร หน
วยงาน
ราชการ เพ่ือการเพาะเลี้ยงและปล
อยแหล
งน้ําในจังหวัดแม
ฮ
องสอน และจังหวัดใกล)เคียง เผยแพร
 ถ
ายทอด
ความรู)และการบริการทางวิชาการด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําแก
เกษตรกรและผู)สนใจ อีกท้ังงานส
งเสริมการ
ประมงในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแม
ฮ
องสอน 
   

  ศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 67 ไร
 3 งาน 
20.2 ตารางวา โดยมีรายละเอียดอาคารและสิ่งก
อสร)าง ดังนี้ อาคารท่ีทําการ บ)านพักข)าราชการ จํานวน     
7 หลัง บ)านพักคนงาน 6 ครอบครัว จํานวน 2 หลัง โรงเก็บน้ํามัน จํานวน 1 หลัง โรงเก็บอาหาร จํานวน 1 
หลัง โรงเก็บรถยนต, จํานวน 3 หลัง ห)องวิชาการ จํานวน 1 หลัง  ห)องพัสดุ จํานวน 1 หลัง โรงเพาะฟGก 
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ขนาด 250 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง บ
อดินขนาด 2 ไร
  จํานวน 7 บ
อ บ
อดินขนาด 1 ไร
 จํานวน 9 
บ
อ บ
อดินขนาด 0.5 ไร
 จํานวน 11 บ
อ บ
อเก็บกักน้ําขนาด  2 ไร
 จํานวน 1 บ
อ บ
อซีเมนต,ขนาด 50 
ตารางเมตร จํานวน 21 บ
อ บ
อซีเมนต,ขนาด 20 ตารางเมตร  จํานวน 10 บ
อ บ
อซีเมนต,ขนาด 10 ตาราง
เมตร จํานวน 20 บ
อ บ
อซีเมนต,ขนาด 17.5 ตารางเมตร จํานวน 3 บ
อ บ
อซีเมนต,ขนาด 3.6 ตารางเมตร 
จํานวน 26 บ
อ บ
อซีเมนต,ขนาด 2.4 ตารางเมตร จํานวน 22 และบ
อบ
อซีเมนต,ขนาด 11.5 ตารางเมตร 
จํานวน 36 บ
อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

แผนที่ ศูนย1วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว1น้ําจืดแม	ฮ	องสอน 

 
 
 
 
 



 ๑๔

    แผนผังการแบ	งส	วนราชการ 
 

 
กรมประมง 

  
  

 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว1น้ําจืด 

 

(ผู)อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืด) 

 
  

 
 

    
 

ศูนย1วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว1น้ําจืด เขต 1 (เชียงใหม	) 
 

(ผู)อํานวยการศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืด เขต 1 (เชียงใหม
) 

 

 
  

 

 ศูนย1วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว1น้ําจืดแม	ฮ	องสอน 
 

(ผู)อํานวยการศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน) 

 
  

    
    
    
 

งานผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด 
  

งานธุรการ 
 

    
    
 
 
 
                              งานโครงการพระราชดําริฯ            งานตรวจสอบและรับรอง 
                                                                          คุณภาพสินค"าประมง 
 
 
 



 ๑๕

รายนามผู"ดํารงตําแหน	ง 
หัวหน"าสถานีประมงนํ้าจดืจังหวดัแม	ฮ	องสอน 

 
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ปDท่ีดํารงตําแหน	ง 

   
1. นายสมหวัง  พิมลบุตร มกราคม 2531 – ธันวาคม 2532 
2. นายไพบูลย,  รุ
งพิบูลโสภิษฐ, ธันวาคม 2532  -  พฤศจิกายน 2536 
3. นายสุรพงษ,  วิวัชรโกเศศ ธันวาคม 2536  -  พฤษภาคม 2538  
4. นายเขมชาติ  จิวประสาท มิถุนายน 2538  -  กุมภาพันธ, 2541 
5. นายอนุสรณ,  ฤทธาคนี มีนาคม 2541  -  กรกฎาคม 2542 
6. นายวิศณุพร  รัตนตรัยวงศ, พฤศจิกายน 2542 – กรกฎาคม 2546 
7. นายเอกพจน,  เจริญศิริวงศ,ธนา ตุลาคม 2546 – มกราคม 2553 
8. นายวัฒนา    ริ้วทอง กุมภาพันธ, 2553 – กันยายน 2554 
   

 
 

รายนามผู"ดํารงตําแหน	ง 
ผู"อํานวยการศูนย1วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดแม	ฮ	องสอน 

 
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ปDท่ีดํารงตําแหน	ง 

   
1. นายวัฒนา  ริ้วทอง ตุลาคม 2554 – มกราคม 2556 
2. นายพงษ,พันธ,  สุนทรวิภาต มกราคม 2556 – กันยายน 2559 
   
   

 
รายนามผู"ดํารงตําแหน	ง 

ผู"อํานวยการศูนย1วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว1นํ้าจืดแม	ฮ	องสอน 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ปDท่ีดํารงตําแหน	ง 
   

1. 
 

นายพงษ,พันธ,  สุนทรวิภาต 
 

ตุลาคม 2559 – ปGจจุบัน 

   
 
 
 



 ๑๖

อัตรากําลังบุคลากร  
ประจําปDงบประมาณ 2561 

ก. ข"าราชการ 
 
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน	ง คุณวุฒิ 

     
1. นายพงษ,พันธ,   สุนทรวิภาต ผู)อํานวยการศูนย,ฯ วท.ม. (เกษตรศาสตร,) 
2. นายอนุพงศ,  อภิชาตพงศ,ปรีชา เจ)าพนักงานธุรการชํานาญงาน ปวช. (พาณิชยการ) 
3. นายสามารถ   คงกุล เจ)าพนักงานประมงชํานาญงาน รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร,) 
4. นายอนุสรณ, แสนอาษา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วท.ม.(เกษตรศาสตร,) 
5. นายศุภยศ ลาภล)น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วท.บ.(การประมง)  
     

 
ข. ลูกจ"างประจํา 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน	ง คุณวุฒิ 
     

1. นายสมนึก   เทพบินการ พนักงานขับรถยนต, ส.2 ปวช. (ช
างยนต,) 
2. นายสมบูรณ,   หน
อจันทร, พนักงานขับรถยนต, ส.2 มัธยมศึกษาตอนต)น 
3. นางศิริพร  คชสารมณี พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 ปวช. (เลขานุการ) 
4. นางกมลทิพย,  พันสุภะ พนักงานธุรการ ส.3   ปวท.(การเงินและการธนาคาร) 
5. นายสุริยะ  แซ
จั้ง พนักงานพัสดุ ส.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. นายฉัตรชัย  ศิริบุญมา พนักงานการประมง ส.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
7. นายสุรศักด์ิ   สุวรรณลพ พนักงานการประมง ส.2 ปวส.(ประมง) 
8. นายแปร   คีรีอร
ามรัศมี พนักงานการประมง ส.2 ประถมศึกษาป�ท่ี 4 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗

ค. พนักงานราชการ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน	ง คุณวุฒิ 
     

1. นายวีระพงษ, เดชจินดา นักวิชาการประมง วท.ม.(เกษตรศาสตร,) 
2. นางสาวพิมพ,ผกา    พวงสมบัติ นักวิชาการประมง วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา)* 
3. 
4. 

นายสมสะอาด 
นายนันทภัทร 

พ่ึงป&า 
แก)วมี 

เจ)าพนักงานประมง 
เจ)าพนักงานประมง 

ปวส.(ประมง) 
ปวส.(ประมง)  

5. นายวชิรพงษ, บุญเพ็ญ เจ)าหน)าท่ีประมง ปวช.(เกษตรศาสตร,) 
6. นายบรรหาร คําบุญมาก เจ)าหน)าท่ีประมง ปวช.(เกษตรศาสตร,)** 
7. นางสาววิชุดา โองโกงตา พนักงานผู)ช
วยประมง ปวช. (พาณิชยการ) 
8. นายสมเพ็ชร มนทนม พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
9. นายเดชชัย ยงซิน พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 

10. นายอดิศักด์ิ ศักด์ิเฉลิมพล พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 
11. นายศุภชัย ทิชาติ พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 
12. นายพงษ,ศักด์ิ จรรยาสูง พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 
13. นางนงลักษณ, อุปคํา พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
14. นางธนพร มนทนม พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 
15. นายสําเภา ม่ังคง พนักงานผู)ช
วยประมง ปวส.(ประมง) 
16. นายสุรศักด์ิ ผสันต,สุข พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 
17. นางสาวอารีรัตน, ธนะเสวี พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     
 
หมายเหตุ   * สอบได)พนักงานราชการตําแหน
งนักวิชาการประมงประมง บรรจุเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2561 
      ** สอบได)พนักงานราชการตําแหน
งเจ)าหน)าท่ีประมง บรรจุเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
 
ง. ลูกจ"างช่ัวคราวรายเดือน 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน	ง คุณวุฒิ 
    
1. 
 

นายอํานวย สงวนสิทธิ ์
 

คนงานประมง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

     
 
 
 
 
 



 ๑๘

จ. จ"างเหมาบริการ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน	ง คุณวุฒิ 
    
1. นางเหลิน คีรีอร
ามรัศมี พนักงานจ)างเหมาบริการ ประถมศึกษาป�ท่ี 4 
2. นางสาวเรณู คํามูล พนักงานจ)างเหมาบริการ ประถมศึกษาป�ท่ี 4 
3. นายบรรเลง ทวีชัย พนักงานจ)างเหมาบริการ ประถมศึกษาป�ท่ี 4 
4. นายอํานาจ ศักด์ิวุฒิเกียรติ พนักงานจ)างเหมาบริการ ประถมศึกษาป�ท่ี 6 
5. 
6. 

นายสุดแดน 
นายเทวินทร, 

ปGญญาฤทธิรงค, 
ทิพกนก 

พนักงานจ)างเหมาบริการ 
พนักงานจ)างเหมาบริการ 

ประถมศึกษาป�ท่ี 6 
ประถมศึกษาป�ท่ี 6 

7. นางสาวรัตติกาล ขันคํา พนักงานจ)างเหมาบริการ ป.ตรี สัตวศาสตร, 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙

อัตรากําลังบุคลากร  
ประจําปDงบประมาณ 2562 

ก. ข"าราชการ 
 
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน	ง คุณวุฒิ 

     
1. นายพงษ,พันธ,   สุนทรวิภาต ผู)อํานวยการศูนย,ฯ วท.ม. (เกษตรศาสตร,) 
2. นายอนุพงศ,  อภิชาตพงศ,ปรีชา เจ)าพนักงานธุรการชํานาญงาน ปวช. (พาณิชยการ) 
3. นายสามารถ   คงกุล เจ)าพนักงานประมงชํานาญงาน รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร,) * 
4. นายอนุสรณ, แสนอาษา นักวิชาการประมงชํานาญการ วท.ม.(เกษตรศาสตร,)  
5. นายศุภยศ ลาภล)น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วท.บ.(การประมง)  
     

 
หมายเหตุ   * ย)ายไปตําแหน
งประมงอําเภอขุนยวม เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 
       
 
ข. ลูกจ"างประจํา 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน	ง คุณวุฒิ 
     

1. นายสมนึก   เทพบินการ พนักงานขับรถยนต, ส.2 ปวช. (ช
างยนต,) 
2. นายสมบูรณ,   หน
อจันทร, พนักงานขับรถยนต, ส.2 มัธยมศึกษาตอนต)น 
3. นางศิริพร  คชสารมณี พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 ปวช. (เลขานุการ) 
4. นางกมลทิพย,  พันสุภะ พนักงานธุรการ ส.3   ปวท.(การเงินและการธนาคาร) 
5. นายสุริยะ  แซ
จั้ง พนักงานพัสดุ ส.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. นายฉัตรชัย  ศิริบุญมา พนักงานการประมง ส.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
7. นายสุรศักด์ิ   สุวรรณลพ พนักงานการประมง ส.2 ปวส.(ประมง) 
8. นายแปร   คีรีอร
ามรัศมี พนักงานการประมง ส.2 ประถมศึกษาป�ท่ี 4 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐

ค. พนักงานราชการ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน	ง คุณวุฒิ 
     

1. นายวีระพงษ, เดชจินดา นักวิชาการประมง วท.ม.(เกษตรศาสตร,) 
2. นางสาวพิมพ,ผกา    พวงสมบัติ นักวิชาการประมง วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา)* 
3. 
4. 

นายสมสะอาด 
นายนันทภัทร 

พ่ึงป&า 
แก)วมี 

เจ)าพนักงานประมง 
เจ)าพนักงานประมง 

ปวส.(ประมง) 
ปวส.(ประมง)  

5. นายวชิรพงษ, บุญเพ็ญ เจ)าหน)าท่ีประมง ปวช.(เกษตรศาสตร,) 
6. นายบรรหาร คําบุญมาก เจ)าหน)าท่ีประมง ปวช.(เกษตรศาสตร,)** 
7. นางสาววิชุดา โองโกงตา พนักงานผู)ช
วยประมง ปวช. (พาณิชยการ) 
8. นายสมเพ็ชร มนทนม พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
9. นายเดชชัย ยงซิน พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 

10. นายอดิศักด์ิ ศักด์ิเฉลิมพล พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 
11. นายศุภชัย ทิชาติ พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 
12. นายพงษ,ศักด์ิ จรรยาสูง พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 
13. นางนงลักษณ, อุปคํา พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
14. นางธนพร มนทนม พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 
15. นายสําเภา ม่ังคง พนักงานผู)ช
วยประมง ปวส.(ประมง) 
16. นายสุรศักด์ิ ผสันต,สุข พนักงานผู)ช
วยประมง มัธยมศึกษาตอนต)น 
17. 
18. 

นางสาวอารีรัตน, 
นายสุดแดน 

ธนะเสวี  
ปGญญาฤทธิรงค, 

พนักงานผู)ช
วยประมง 
พนักงานผู)ช
วยประมง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนต)น * 

     
 
หมายเหตุ     * สอบได)พนักงานราชการตําแหน
งพนักงานผู)ช
วยประมง บรรจุเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562 
 
 
ง. ลูกจ"างช่ัวคราวรายเดือน 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน	ง คุณวุฒิ 
    
1. 
2. 

นายอํานวย 
นายเทวินทร, 

สงวนสิทธิ ์
ทิพกนก 

คนงานประมง 
คนงานประมง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประถมศึกษาป�ท่ี 4 * 

     
 
หมายเหตุ     * เปลี่ยนตําแหน
งคนงานประมง เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
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จ. จ"างเหมาบริการ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหน	ง คุณวุฒิ 
    
1. นางเหลิน คีรีอร
ามรัศมี พนักงานจ)างเหมาบริการ ประถมศึกษาป�ท่ี 4 
2. นางสาวเรณู คํามูล พนักงานจ)างเหมาบริการ ประถมศึกษาป�ท่ี 4 
3. นายบรรเลง ทวีชัย พนักงานจ)างเหมาบริการ ประถมศึกษาป�ท่ี 4 
4.. นายอํานาจ ศักด์ิวุฒิเกียรติ พนักงานจ)างเหมาบริการ ประถมศึกษาป�ท่ี 6 
5. 
6. 

นางสาวรัตติกาล 
นางสาวสุชาวดี 

ขันคํา 
ศิริวิชัย 

พนักงานจ)างเหมาบริการ 
พนักงานจ)างเหมาบริการ 

ป.ตรี สัตวศาสตร, 
ป.ตรี (กรมประมง) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒

 การมอบหมายหน"าที่ปฏบิัติงาน 
                                            ประจําปDงบประมาณ 2561 

 
 

 
 
 
 

      คําสั่งศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน 

ท่ี  70  / 2560 
 

เรื่อง  มอบหมายหน)าท่ีการปฏิบัติงานของข)าราชการ ลูกจ)างประจํา  พนักงานราชการ  และลูกจ)างชั่วคราว 

               ----------------------------------------- 
  ด)วยศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน  มีภารกิจท่ีต)องปฏิบัติ
ราชการตามแผนงาน / โครงการท่ีได)รับมอบหมายจากกรมประมง  ดังนั้น  เพ่ือให)การปฏิบัติหน)าท่ีของ
ข)าราชการ  ลูกจ)างประจํา  และพนักงานราชการ ลูกจ)างชั่วคราว พนักงานจ)างเหมา  เป!นไปอย
างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเปMาหมาย  ศูนย,ฯ  ขอยกเลิกคําสั่งศูนย, ฯ ท่ี 7/2559  ลงวันท่ี 31 
มกราคม 2560  และมีคําสั่งมอบหมายหน)าท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานแก
ข)าราชการ  ลูกจ)างประจํา  
พนักงานราชการ  และลูกจ)างชั่วคราว พนักงานจ)างเหมา ทุกคนถือปฏิบัติ  และรับผิดชอบงานในหน)าท่ี  
ดังต
อไปนี้ 

 

ก. ข"าราชการ 
 1. นายอนุสรณ1 แสนอาษา ตําแหน	ง นักวิชาการประมงชํานาญการ มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  

ดังนี้ 
  1.1 กิจกรรมโครงการพระราชดําริ,กิจกรรมโครงการหลวง,กิจกรรมฟgjนฟูปลาไทย 
  1.2 ศึกษาวิจัยด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําและการประมง 
  ๑.๓ ผลิตพันธุ,ปลานิลในงานเงินทุนหมุนเวียน และผลิตกบนาเพ่ือปล
อยในโครงการต
างๆ 

ในจังหวัดแม
ฮ
องสอน 
  1.๔ การจัดทําแผนยุทธศาสตร, / แผนการปฏิบัติงานของหน
วยงาน, จังหวัด – ภาค 
  1.๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานในส
วนท่ีรับผิดชอบ 
  1.๖ การจัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด 
  1.๗ ประชาสัมพันธ,เผยแพร
ข)อมูลข
าวสารของหน
วยงาน / กํากับดูแลควบคุมการลงเว็บ

ไซด,ศูนย, ฯ 
              ๑.๘ เป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกรและผู)สนใจ 
  1.๙ เป!นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
              ๑.๑๐ เป!นหัวหน)าเจ)าหน)าท่ีพัสดุ ปฏิบัติเก่ียวกับงานด)านการจัดซ้ือจัดจ)าง 
  ๑.๑1 ควบคุมดูแลเครื่องใช)วัสดุ,ครุภัณฑ,ท่ีเก่ียวข)องใช)งานประจํา 

  1.๑2 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 
  

 
/โดยให)….. 
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โดยให)เจ)าหน)าท่ีท่ีอยู
ภายใต)การควบคุมบังคับบัญชา และสั่งมอบหมายงานปฏิบัติประจําวัน         
ดังรายชื่อต
อไปนี้  นายสุรศักด์ิ  สุวรรณลพ, นางกมลทิพย,  พันสุภะ, นายสุริยะ แซ
จั้ง, นายวีระพงษ,  เดช
จินดา, นายสุรศักด์ิ  ผสันต,สุข, นางสาวพิมพ,ผกา พวงสมบัติ, นายสมเพ็ชร มนทนม, นายบรรเลง  ทวีชัย 

2. นายศุภยศ  ลาภยศ  ตําแหน	ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

  2.1 กิจกรรมโครงการพระราชดําริ/โครงการรักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน 
  2.2 ศึกษาวิจัยด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําและการประมง 
  ๒.๓ การจัดทําแผนยุทธศาสตร,/แผนปฏิบัติพัฒนาจังหวัด, ภาค ป� 2561 - 2564 
  2.๔ การจัดทําแผนยุทธศาสตร, / แผนการปฏิบัติงานของหน
วยงาน 
  2.๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานในส
วนท่ีรับผิดชอบ 
  2.๖ การจัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด                                                
               2.๗ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค)าประมง 
  2.๘ ประชาสัมพันธ,เผยแพร
ข)อมูลข
าวสารของหน
วยงาน 

  2.๙ เป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกรและผู)สนใจ 
                        ๒.๑๐ ควบคุมดูแลเครื่องใช)วัสดุครุภัณฑ,วิทยาศาสตร,,โฆษณาและเผยแพร
 ท่ีเก่ียวข)องใช)
งานประจํา 

  2.๑๑ งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 
 

 โดยให)มีเจ)าหน)าท่ีท่ีอยู
ภายใต)การควบคุมบังคับบัญชา  และสั่งมอบหมายงานปฏิบัติ
ประจําวัน         ดังรายชื่อต
อไปนี้  นายอิทธิไกร  แสงโชติ, นายสมสะอาด  พ่ึงป&า 

 

3. นายอนุพงศ1  อภิชาตพงศ1ปรีชา  ตําแหน	ง  เจ"าพนักงานธุรการชํานาญงาน  มีหน)าท่ี
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

  3.1 งานบริหารท่ัวไป งานบุคคล 
  3.2 งานธุรการ, งานทะเบียนรักษาพยาบาล  
  3.3 เป!นกรรมการเก็บรักษาเงิน,กรรมการตรวจสอบการเบิกจ
ายเงินทดรองราชการ 
  3.4 การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมภายใน, IDP. แผน/ผลการ

พัฒนาบุคคล 
  3.5 ร
วมการจัดทําแผนการของบประมาณครุภัณฑ,ท่ีดินสิ่งก
อสร)างประจําป� 
  3.6 การรายงานผลการปฏิบัติงานในส
วนท่ีได)รับมอบหมาย 
  3.7 ร
วมปฏิบัติงานตามแผน / กิจกรรม / โครงการของหน
วยงาน 
  3.8 ร
วมจัดทําแผนยุทธศาสตร, / แผนการปฏิบัติงานของหน
วยงาน 
  3.9 ดูแลความสะอาดเรียบร)อย  และตกแต
งอาคารสถานท่ีของหน
วยงาน 
  3.10 ควบคุมดูแลการใช)ยานพาหนะ,วัสดุครุภัณฑ,ท่ีเก่ียวข)องใช)งานประจํา 
  3.11 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย,ฯ มอบหมาย 

 โดยให)มีเจ)าหน)าท่ีท่ีอยู
ภายใต)การควบคุมบังคับบัญชา  และสั่งมอบหมายงานปฏิบัติ
ประจําวัน  ดังรายชื่อต
อไปนี้  นายสมนึก  เทพบินการ, นายสมบูรณ,  หน
อจันทร,, นางศิริพร  คชสารมณี, 
นางสาววิชุดา  โองโกตา,   นางสาวอารีรัตน,  ธนะเสวี,นางสาวเรณู  คํามูล 

/4. นายสามารถ... 
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4. นายสามารถ คงกุล ตําแหน	ง เจ"าพนักงานประมงชํานาญงาน มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

  4.1 ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว,น้ํา, กิจกรรมโครงการ
พระราชดําริ,  งานเงินทุนหมุนเวียนฯ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข)อง 
  4.2 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด – ภาค และโครงการต
างๆ ในส
วนท่ีรับผิดชอบ 
  4.3 จัดทําแผนยุทธศาสตร, / แผนการปฏิบัติงานของหน
วยงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในส
วนท่ีรับผิดชอบ 
  4.4 ร
วมปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการพระราชดําริ 
  4.5 ร
วมปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ, 
  4.6 ปฏิบัติงานรวบรวมพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือการศึกษาวิจัย 
  4.7 พิจารณาสนับสนุนพันธุ,สัตว,น้ําแก
หน
วยงาน และปล
อยพันธุ,สัตว,น้ํา    
                       ๔.๘  ควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ,การเกษตร และท่ีเก่ียวข)องใช)งานประจํา 
  4.๙ เป!นเจ)าหน)าท่ีจําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ํางานเงินหมุนเวียน ฯ รวบรวมหลักฐานการ
จําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ําส
งมอบให)เจ)าหน)าท่ีการเงินตรวจสอบและนําเงินส
งคลัง,และลงนามสั่งจ
ายเงิน 
  4.๑๐ เป!นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
  ๔.๑๑ จัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุการเกษตรประจําป� 
  4.10 ประชาสัมพันธ,เผยแพร
ข)อมูลข
าวสารของหน
วยงาน 
  4.11 เป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกรและผู)สนใจ 
  4.12 ควบคุมการปฏิบัติงานซ
อมแซมปรับปรุงสิ่งก
อสร)าง งานปรับปรุงภูมิทัศน,ของ
ศูนย,ฯ 
  4.13 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย,ฯ มอบหมาย 
   โดยมีเจ)าหน)าท่ีท่ีอยู
ภายใต)การควบคุมบังคับบัญชา  และสั่งมอบหมายงานปฏิบัติประจําวัน  
ดังรายชื่อต
อไปนี้  นายฉัตรชัย  ศิริบุญมา, นายแปร  คีรีอร
ามรัศมี, นายวชิรพงษ,  บุญเพ็ญ, นางธนพร  ต)าว
พรหม, นายพงษ,ศักด์ิ  จรรยาสูง, นายอดิศักด์ิ  ศักด์ิเฉลิมพล, นายศุภชัย  ทิชาติ, นายบรรหาร  คําบุญมาก, 
นายเดชชัย  ยงซิน, นายนันทภัทร  แก)วมี, นายสําเภา  ม่ันคง, นางนงลักษณ,  อุปคํา,นายเทวินทร,  ทิพกนก, 
นายอํานาจ  ศักด์ิวุฒิเกียรติ, นายอํานวย  สงวนสิทธิ์ , นางเหลิน  คีรีอร
ามรัศมี,นายสุดแดน  ปGญญาฤทธิรงค,  

 

ข. ลูกจ"างประจํา 
 1. นายสมนึก  เทพบินการ  ตําแหน	ง  พนักงานขับรถยนต1 ส.2  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  

ดังนี้ 
  1.1 ปฏิบัติหน)าท่ีหัวหน)าพนักงานขับรถยนต, 
  1.2 รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา ทําความสะอาด รถยนต,หมายเลขทะเบียน กข -.......... 
แม
ฮ
องสอน, กข – 2497 แม
ฮ
องสอน, กข – 658 แม
ฮ
องสอน, บก – 2437 แม
ฮ
องสอน, กข – 158 
แม
ฮ
องสอน  ให)อยู
ในสภาพพร)อมใช)งาน หากพบปGญหา ให)รีบรายงานผู)บังคับบัญชา ภายใน ๒๔ ชั่วโมง, 
ตรวจสํารวจการลงบันทึกการใช)รถยนต,ท่ีรับผิดชอบ 

1.3 ตรวจสอบสภาพรถยนต,และเครื่องยนต,ทุกคันของหน
วยงาน 
1.4 ดูแลทําความสะอาดโรงเก็บรถยนต, เครื่องมือช
างและอุปกรณ,ต
าง ๆ 
1.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 

/2. นายสมบูรณ1… 
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2. นายสมบูรณ1  หน	อจันทร1  ตําแหน	ง  พนักงานขับรถยนต1 ส.2 มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

  2.1 เป!นพนักงานขับรถยนต,ของหน
วยงาน 
  2.2 รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา ทําควานสะอาด รถยนต,หมายเลขทะเบียน กข - 
2388 แม
ฮ
องสอน, กข – 905 แม
ฮ
องสอน, 80 - 1033 แม
ฮ
องสอน, กข – 158 แม
ฮ
องสอน ให)อยู
ใน
สภาพพร)อมใช)งาน หากพบปGญหา ให)รีบรายงานผู)บังคับบัญชาภายใน ๒๔ ชั่วโมง, ตรวจสํารวจการลงบันทึก
การใช)รถยนต,ท่ีรับผิดชอบ 
  1.3 ดูแลทําความสะอาดโรงเก็บรถยนต, 
  1.4 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 
  

 3. นางศิริพร  คชสารมณี  ตําแหน	ง  พนักงานการเงินและบัญชี ส.2  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

    3.1 ปฏิบัติหน)าท่ีเจ)าหน)าท่ีการเงิน  การบัญชี  จัดทําขอเบิกจ
ายงบประมาณ  และ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และลงนามสั่งจ
ายเงิน ตรวจสอบการเบิกจ
ายค
าเล
าเรียนบุตร ค
า
รักษาพยาบาลตามสิทธิ ของศูนย,ฯ     
                       ๓.๒ ปฏิบติัหน)าท่ีตามหลักเกณฑ,และวิธีปฏิบัติในการจ
ายเงิน การรับเงิน และการนําเงิน
ส
งคลัง ของศูนย, ฯ ผ
านระบบ KTB Corporate Online  และปฏิบัติหน)าท่ีดูแลระบบ Company User 
Maker  
    3.3 ปฏิบัติงานระบบการบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐ (GFMIS.) 
   3.4 เป!นเจ)าหน)าท่ีการเงินรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานการจําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ํางาน
เงินทุนหมุนเวียน ฯ และนําเงินส
งคลัง 
    3.5 รวบรวมตรวจสอบใบสําคัญก
อนขออนุมัติเบิกจ
าย จัดเก็บเอกสารใบสําคัญท่ี
เบิกจ
ายท่ีแล)วเสร็จ เพ่ือรับตรวจสอบจากกลุ
มตรวจสอบควบคุมภายในกรมประมง 
   3.6 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 

 

        4. นางกมลทิพย1  พันสุภะ  ตําแหน	ง  พนักงานธุรการ ส.2  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
            4.1 ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงิน  การคลัง ภาครัฐ (GFMIS.) 
   4.2 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี รวบรวมและตรวจสอบใบสําคัญก
อนขออนุมัติ
เบิกจ
าย 
   4.3 เป!นเจ)าหน)าท่ี(ด)านการจัดซ้ือจัดจ)าง)ของหน
วยงาน ลงระบบการจัดซ้ือจัดจ)าง ใน
ระบบ e-GP 
   4.4 รายงานการจัดซ้ือจัดจ)าง วงเงินท่ีเกิน 5,000 บาท ข้ึนไป,จัดทําใบ PO 
   4.5 จัดทําสัญญาซ้ือจ)าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ และ พรก.การจัดซ้ือจัดจ)าง 
ฯ พ.ศ. 2560        
   4.6 ตรวจสอบการลงเวลาปฏบัิติงาน  จัดทํางบเดือนเวลาทํางานของเจ)าหน)าท่ีของ
หน
วยงาน 
   4.7 ปฏิบัติงานตามระบบบัญชีเกณฑ,คงค)าง,บันทึกรายงานการเบิก-จ
าย เงินทดรอง
ราชการ 
   4.8 งานอ่ืน ๆ ผู)อํานวยการศูนย,ฯ มอบหมาย 
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                                      5. นายฉัตรชัย  ศิริบุญมา  ตําแหน	ง  พนักงานการประมง ส.2  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

    5.1 ร
วมปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ,สัตว,น้ํา และอนุบาลลูกพันธุ, โดยดูแล
รับผิดชอบให)อาหารสัตว,น้ําในบ
อดิน ท้ังในส
วนของลูกพันธุ,สัตว,น้ํา และพ
อแม
พันธุ,สัตว,น้ํา 
    5.2 ร
วมปฏิบัติงานจัดเตรียมพ
อแม
พันธุ,สัตว,น้ําประจําป� รวมถึงลูกพันธุ,สัตว,น้ํา 
    5.3 รับผิดชอบดูแลการจัดเตรียมอาหารลูกพันธุ,สัตว,น้ํา พ
อแม
พันธุ,สัตว,น้ําประจําวัน
และประจําบ
อ 
    5.4 รับผิดชอบดูแลการบรรจุพันธุ,สัตว,น้ําช
วงพักกลางวัน โดยสลับกับนายแปร  คีรี
อร
ามรัศมี เป!นรายเดือน 
    5.5 ดูแลรับผิดชอบการบันทึก รับ – จ
าย อาหารสัตว,น้ําจากโรงอาหารไปยังงานต
างๆ ท่ี
เก่ียวข)อง สรุปผลและรายงานผู)เก่ียวข)องทราบเป!นรายเดือนหรือรายป�ตามความเหมาะสม 
    5.6 รับผิดชอบดูแลความสะอาด ความเป!นระเบียบเรียบร)อยของวัสดุ อุปกรณ,และ
สถานท่ีในการปฏิบัติงานประจําวัน ให)อยู
ในสภาพท่ีพร)อมใช)งานอย
างสมํ่าเสมอ 
    5.7 เป!นเจ)าหน)าท่ีจําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ํา งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ รวบรวมหลักฐานการ
จําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ําส
งมอบให)เจ)าหน)าท่ีการเงินตรวจและนําเงินส
งคลัง 
    5.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 
     

           6. นายสุรศักดิ์  สุวรรณลพ  ตําแหน	ง  พนักงานการประมง ส.2  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ    
ดังนี้ 

    6.1 ร
วมปฏิบัติงานเพาะขยายพันธุ,เขียวแลว  และพันธุ,สัตว,น้ําพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
    6.2 รักษาความสะอาดและความเป!นระเบียบเรียบร)อย  บริเวณอาคารเพาะขยายพันธุ,
เขียดแลว  และวัสดุอุปกรณ,ในการปฏิบัติงานประจําวันให)เป!นระเบียบเรียบร)อยของวัสดุ ให)อยู
ในสภาพท่ี
พร)อมใช)งาน 
    6.3 รับผิดชอบดูแลให)อาหารสัตว,น้ําในสถานแสดงพันธุ,สัตว,น้ํา 
    6.4 ร
วมปฏิบัติงานตามกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ, 
    6.5 ร
วมปฏิบัติงานผลิตพันธุ,สัตว,น้ําของงาน / โครงการต
าง ๆ 
    6.6 ปฏิบัติงานอนุบาลพันธุ,สัตว,น้ําต
าง ๆ 
    6.7 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 

 

   7. นายสุริยะ  แซ	จั้ง  ตําแหน	ง  พนักงานพัสดุ ส.2  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  7.1 เป!นเจ)าหน)าท่ีพัสดุของศูนย, ฯ จัดหาวัสดุครุภัณฑ, รับ-จ
าย ซ
อมแซม บํารุงรักษา  
   7.2 ทําสัญญายืมวัสดุครุภัณฑ,ใช)ราชการนอก-ในหน
วยงาน เสนอขอจําหน
ายครุภัณฑ,ท่ี
ชํารุด 
   7.3 ปฏิบัติงานเบิก – จ
ายพัสดุ และจัดทํารายงาน การรับ-จ
ายพัสดุ ครุภัณฑ,ท่ีคงเหลือ 
   7.4 ควบคุมลงบันทึกเบิก-จ
ายน้ํามันเชื้อเพลิงและหล
อลื่น รายงานการใช)พลังงานของ
หน
วยงาน, การต
อทะเบียนรถประจําป�, บันทึกประวัติการซ
อมแซมบํารุงรักษารถ 
   7.5 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห)องพัสดุ  และห)องเก็บน้ํามัน 
    

 
/7.6 เก็บเอกสาร... 



 ๒๗ 

7.6 เก็บเอกสารท่ีเก่ียวข)องกับงานด)านพัสดุ ตรวจสอบสินทรัพย, ลงบันทึกทะเบียน
คุมวัสดุครุภัณฑ, 
   7.7 รายงานจัดซ้ือจัดจ)าง วงเงินไม
เกิน 5,000 บาท 
                         ๗.๘  จัดทํารายงานการจัดทําราคากลาง ในกรณี จัดซ้ือ วงเงินต้ังแต
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ึนไป กรณีจัดจ)าง วงเงินต้ังแต
 500,000 บาท ข้ึนไป ตามระเบียบ ป.ป.ช. 
   7.9 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 

 

  8. นายแปร  คีรีอร	ามรัศมี  ตําแหน	ง  พนักงานการประมง ส.2  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   8.1 ร
วมปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ,สัตว,น้ํา และอนุบาลลูกพันธุ,สัตว,น้ํา โดย
ดูแลรับผิดชอบบริเวณบ
อซีเมนต, ขนาด 20 ตัน และ 50 ตัน จํานวน 20 บ
อ และกระชังปลาในบ
อ บี - 7 
   8.2 เลี้ยงพ
อแม
พันธุ,สัตว,น้ําและลูกพันธุ,สัตว,น้ําบริเวณบ
อซีเมนต, ขนาด 20 ตัน และ 50 
ตัน      และในกระชังบ
อ ในบ
อ บี – 7 
   8.3 ร
วมปฏิบัติงานดูแล รับผิดชอบการบรรจุพันธุ,สัตว,น้ํา สําหรับจําหน
าย และปล
อย
แหล
งน้ํา  8.4 รับผิดชอบดูแลบ
อเลี้ยงเต
าและจระเข)ในส
วนของอาหารประจําวันและการล)างทํา
ความสะอาดบ
อ 
   8.5 รับผิดชอบดูแลการบรรจุพันธุ,สัตว,น้ําช
วงพักกลางวัน โดยสลับกับนายฉัตรชัย ศิริ
บุญมา       เป!นรายเดือน  
   8.6 รับผิดชอบดูแลห)องอุปกรณ,การปฏิบัติงาน ห)องท่ี 1 
   8.7 รับผิดชอบดูแลความสะอาด ความเป!นระเบียบเรียบร)อยของวัสดุ อุปกรณ,และ
สถานท่ีในการปฏิบัติงานประจําวัน ให)อยู
ในสภาพท่ีพร)อมใช)งานอย
างสมํ่าเสมอ 
   8.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 

 
ค. พนักงานราชการ 
   1. นายวีระพงษ,  เดชจินดา ตําแหน
ง  นักวิชาการประมง 
   มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 2561 
   2. นายอิทธิไกร  แสงโชติ  ตําแหน
ง  นักวิชาการประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  3. นายนันทภัทร  แก)วมี   ตําแหน
ง  เจ)าพนักงานประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖๐ 
  4. นายสมสะอาด  พ่ึงป&า   ตําแหน
ง  เจ)าพนักงานประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  5. นายวชิรพงษ,  บุญเพ็ญ   ตําแหน
ง  เจ)าหน)าท่ีประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  6. นางสาวพิมพ,ผกา  พวงสมบัติ ตําแหน
ง  เจ)าหน)าท่ีประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  7. นายอดิศักด์ิ  ศักด์ิเฉลิมพล  ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
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8. นายศุภชัย  ทิชาติ   ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  9. นางสาววิชุดา  โองโกตา     ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  10. นายพงษ,ศักด์ิ  จรรยาสูง  ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  11.นายสมเพ็ชร  มนทนม  ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
   มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  12. นางนงลักษณ,  อุปคํา   ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  13.นายเดชชัย  ยงซิน   ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  14.นายบรรหาร  คําบุญมาก  ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  15. นายสําเภา ม่ันคง   ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  1๖. นางธนพร  ต)าวพรหม        ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  17. นายสุรศักด์ิ  ผสันต,สุข   ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
  ๑๘. นางสาวอารีรัตน,  ธนะเสวี ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖1 

  ท้ังนี้พนักงานราชการมีหน)าท่ีรับผิดชอบตามงานอ่ืนๆท่ีผู)อํานวยการศูนย,วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน มอบหมาย 
 

ง. ลูกจ"างช่ัวคราว (กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียน) 
  1. นายอํานวย  สงวนสิทธิ ์ ตําแหน
ง  คนงานประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามงานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืด
แม
ฮ
องสอน มอบหมาย ประจําป�งบประมาณ 25๖1 
 
  

                  สั่ง    ณ    วันท่ี  11  ตุลาคม   พ.ศ. 2560    
               
 
 
 
 
 
 

(นายพงษ,พันธ,  สุนทรวิภาต) 
ผู)อํานวยการศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน 



 ๒๙

  การมอบหมายหน"าที่ปฏิบัติงาน 
ประจําปDงบประมาณ 2562 

 
 

 
 
 
 

      คําสั่งศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน 

ท่ี  79  / 2560 
 

เรื่อง  มอบหมายหน)าท่ีการปฏิบัติงานของข)าราชการ ลูกจ)างประจํา  พนักงานราชการ  และลูกจ)างชั่วคราว 

               ----------------------------------------- 
  ด)วยศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน  มีภารกิจท่ีต)องปฏิบัติ
ราชการตามแผนงาน / โครงการท่ีได)รับมอบหมายจากกรมประมง  ดังนั้น  เพ่ือให)การปฏิบัติหน)าท่ีของ
ข)าราชการ  ลูกจ)างประจํา  และพนักงานราชการ ลูกจ)างชั่วคราว พนักงานจ)างเหมา  เป!นไปอย
างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเปMาหมาย  ศูนย,ฯ  ขอยกเลิกคําสั่งศูนย, ฯ ท่ี 70/2560  ลงวันท่ี 11 
ตุลาคม 2560  และมีคําสั่งมอบหมายหน)าท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานแก
ข)าราชการ  ลูกจ)างประจํา  
พนักงานราชการ  และลูกจ)างชั่วคราว พนักงาน จ)างเหมา ทุกคนถือปฏิบัติ  และรับผิดชอบงานใน
หน)าท่ี  ดังต
อไปนี้ 

 

ก. ข"าราชการ 
 1. นายอนุสรณ1  แสนอาษา ตําแหน	ง นักวิชาการประมงชํานาญการ มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  

ดังนี้ 
  1.1 กิจกรรมโครงการพระราชดําริ,กิจกรรมโครงการหลวง,กิจกรรมฟgjนฟูปลาไทย ฯ 
  1.2 ศึกษาวิจัยด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําและการประมง 
  1.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตร,/แผนการปฏิบัติงานของหน
วยงาน, จังหวัด – ภาค 
  ๑.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานในส
วนท่ีรับผิดชอบ 
  1.5 การจัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด 
  1.6 ประชาสัมพันธ,เผยแพร
ข)อมูลข
าวสารของหน
วยงาน/กํากับดูแลควบคุมการลงเว็บ

ไซด,ศูนย, ฯ  
  1.7 เป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกรและผู)สนใจ  
  1.8 เป!นกรรมการเก็บรักษาเงิน   
              ๑.9 เป!นหัวหน)าเจ)าหน)าท่ีพัสดุ ปฏิบัติเก่ียวกับงานด)านการจัดซ้ือจัดจ)าง 
  1.10 ควบคุมดูแลเครื่องใช)วัสดุ,ครุภัณฑ,ท่ีเก่ียวข)องใช)งานประจํา   
              ๑.๑1 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย    

 โดยให)เจ)าหน)าท่ี ท่ีอยู
ภายใต)การควบคุมบังคับบัญชา และสั่งมอบหมายงานปฏิบัติ
ประจําวัน ดังรายชื่อต
อไปนี้  นายสุรศักด์ิ  สุวรรณลพ, นางกมลทิพย,  พันสุภะ, นายสุริยะ แซ
จั้ง, นายวีระ
พงษ,  เดชจินดา, นายสุรศักด์ิ  ผสันต,สุข,นายสมเพ็ชร มนทนม,นายบรรเลง  ทวีชัย, นางสาวรัตติกาล ขันคํา 

 

/2. นายศุภยศ... 



 ๓๐

2. นายศุภยศ  ลาภยศ  ตําแหน	ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

  2.1 กิจกรรมโครงการพระราชดําริ/โครงการรักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน 
  2.2 งานวิจัยด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําและการประมง/โครงการพัฒนาเกษตรกร

ปราดเปรื่อง 
  ๒.๓ การจัดทําแผนยุทธศาสตร,/แผนปฏิบัติพัฒนาจังหวัด, ภาค ป� 2561 - 2564 
  2.๔ โครงการส
งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด)านการประมง 
  2.๕ โครงการธนาคารผลผลิตด)านการประมง 
  2.๖ โครงการจัดระเบียบการประมงให)เป!นมาตรฐาน(สัตว,น้ําควบคุม) 
               2.๗ โครงการระบบส
งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
(สัตว,น้ําจืด) 
  2.๘ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค)าประมง 

  2.๙ ประชาสัมพันธ,เผยแพร
ข)อมูลข
าวสารของหน
วยงาน 
                        ๒.๑๐ เป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกรและผู)สนใจ 

  2.๑๑ ควบคุมดูแลเครื่องใช)วัสดุครุภัณฑ,ท่ีเก่ียวข)องใช)งานประจํา 
  2.๑2 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 
 

 โดยให)มีเจ)าหน)าท่ีท่ีอยู
ภายใต)การควบคุมบังคับบัญชา  และสั่งมอบหมายงานปฏิบัติ
ประจําวัน         ดังรายชื่อต
อไปนี้  นางสาวพิมพ,ผกา พวงสมบัติ, นายสมสะอาด  พ่ึงป&า, นางสาวสุชาวดี ศิริ
วิชัย 

 

3. นายอนุพงศ1  อภิชาตพงศ1ปรีชา  ตําแหน	ง  เจ"าพนักงานธุรการชํานาญงาน  มีหน)าท่ี
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

  3.1 งานบริหารท่ัวไป งานบุคคล 
  3.2 งานธุรการ, งานทะเบียนรักษาพยาบาล  
  3.3 เป!นกรรมการเก็บรักษาเงิน,กรรมการตรวจสอบการเบิกจ
ายเงินทดรองราชการ 
  3.4 การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมภายใน, IDP. แผน/ผลการ

พัฒนาบุคคล 
  3.5 ร
วมการจัดทําแผนการของบประมาณครุภัณฑ,ท่ีดินสิ่งก
อสร)างประจําป� 
  3.6 การรายงานผลการปฏิบัติงานในส
วนท่ีได)รับมอบหมาย 
  3.7 ร
วมปฏิบัติงานตามแผน / กิจกรรม / โครงการของหน
วยงาน 
  3.8 ร
วมจัดทําแผนยุทธศาสตร, / แผนการปฏิบัติงานของหน
วยงาน 
  3.9 ดูแลความสะอาดเรียบร)อย  และตกแต
งอาคารสถานท่ีของหน
วยงาน 
        ให)มีสภาพพร)อมใช)งานและสามารถใช)งานได)ทันที 

 โดยให)มีเจ)าหน)าท่ีท่ีอยู
ภายใต)การควบคุมบังคับบัญชา  และสั่งมอบหมายงานปฏิบัติ
ประจําวัน  ดังรายชื่อต
อไปนี้  นายสมนึก  เทพบินการ, นายสมบูรณ,  หน
อจันทร,, นางศิริพร  คชสารมณี, 
นางสาววิชุดา  โองโกตา,   นางสาวอารีรัตน,  ธนะเสวี, นางสาวเรณู  คํามูล 
 

 
 

/4. นายสามารถ... 



 ๓๑ 

4. นายสามารถ  คงกุล  ตําแหน	ง เจ"าพนักงานประมงชํานาญงาน  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

  4.1 ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว,น้ํา, กิจกรรมโครงการ
พระราชดําริ,  งานเงินทุนหมุนเวียนฯ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข)อง 
  4.2 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด – ภาค และโครงการต
างๆ ในส
วนท่ีรับผิดชอบ 
  4.3 จัดทําแผนยุทธศาสตร,/แผนการปฏิบัติงานของหน
วยงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในส
วนท่ีรับผิดชอบ 
  4.4 ร
วมปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการพระราชดําริ 
  4.5 ร
วมปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ, 
  4.6 ปฏิบัติงานรวบรวมพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือการศึกษาวิจัย 
  4.7 พิจารณาสนับสนุนพันธุ,สัตว,น้ําแก
หน
วยงาน และปล
อยพันธุ,สัตว,น้ํา    
                       ๔.๘  ควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ,การเกษตร และท่ีเก่ียวข)องใช)งานประจํา 
  4.๙ เป!นเจ)าหน)าท่ีจําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ํางานเงินหมุนเวียน ฯ รวบรวมหลักฐานการ
จําหน
ายพันธุ, สัตว,น้ําส
งมอบให)เจ)าหน)าท่ีการเงินตรวจสอบและนําเงินส
งคลัง,และลงนามสั่งจ
ายเงิน 
  4.๑๐ เป!นกรรมการเก็บรักษาเงิน 
  ๔.๑๑ จัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุการเกษตรประจําป� 
  4.10 ประชาสัมพันธ,เผยแพร
ข)อมูลข
าวสารของหน
วยงาน 
  4.11 เป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกรและผู)สนใจ 
  4.12 ควบคุมการปฏิบัติงานซ
อมแซมปรับปรุงสิ่งก
อสร)าง งานปรับปรุงภูมิทัศน,ของศูนย,ฯ 
  4.13 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย,ฯ มอบหมาย 
   โดยมีเจ)าหน)าท่ีท่ีอยู
ภายใต)การควบคุมบังคับบัญชา  และสั่งมอบหมายงานปฏิบัติประจําวัน  
ดังรายชื่อต
อไปนี้  นายฉัตรชัย  ศิริบุญมา, นายแปร  คีรีอร
ามรัศมี, นายวชิรพงษ,  บุญเพ็ญ, นางธนพร  ต)าว
พรหม, นายพงษ,ศักด์ิ  จรรยาสูง, นายอดิศักด์ิ  ศักด์ิเฉลิมพล, นายศุภชัย  ทิชาติ, นายบรรหาร  คําบุญมาก, 
นายเดชชัย  ยงซิน, นายนันทภัทร  แก)วมี, นายสําเภา  ม่ันคง, นางนงลักษณ,  อุปคํา, นายอํานวย  สงวนสิทธิ์
,นายเทวินทร,  ทิพกนก, นายอํานาจ  ศักด์ิวุฒิเกียรติ, นางเหลิน  คีรีอร
ามรัศมี, นายสุดแดน  ปGญญาฤทธิรงค,  

 

ข. ลูกจ"างประจํา 
 1. นายสมนึก  เทพบินการ  ตําแหน	ง  พนักงานขับรถยนต1 ส.2  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  

ดังนี้ 
  1.1 ปฏิบัติหน)าท่ีหัวหน)าพนักงานขับรถยนต, 
  1.2 รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา ทําความสะอาด รถยนต,หมายเลขทะเบียน กข - 
3459 แม
ฮ
องสอน, กข – 2497 แม
ฮ
องสอน, กข – 658 แม
ฮ
องสอน, บก – 2437 แม
ฮ
องสอน, และ
รถจักรยานยนต, 1 ก – 5083 แม
ฮ
องสอน ให)อยู
ในสภาพพร)อมใช)งาน หากพบปGญหา ให)รีบรายงาน
ผู)บังคับบัญชา ภายใน ๒๔ ชั่วโมง, ตรวจสํารวจการลงบันทึกการใช)รถยนต,ท่ีรับผิดชอบ 

1.3 ตรวจสอบสภาพรถยนต,และเครื่องยนต,ทุกคันของหน
วยงาน 
1.4 ดูแลทําความสะอาดโรงเก็บรถยนต, เครื่องมือช
างและอุปกรณ,ต
าง ๆ 
1.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 

 

                                         2. นายสมบูรณ1  หน	อจันทร1  ตําแหน	ง พนักงานขับรถยนต1 ส.2 มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

/2.1 เป!นพนักงาน… 



 ๓๒

  2.1 เป!นพนักงานขับรถยนต,ของหน
วยงาน 
  2.2 รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา ทําควานสะอาด รถยนต,หมายเลขทะเบียน กข - 
2388 แม
ฮ
องสอน, กข – 905 แม
ฮ
องสอน, 80 - 1033 แม
ฮ
องสอน, กข – 158 แม
ฮ
องสอน ให)อยู
ใน
สภาพพร)อมใช)งาน หากพบปGญหา ให)รีบรายงานผู)บังคับบัญชาภายใน ๒๔ ชั่วโมง, ตรวจสํารวจการลงบันทึก
การใช)รถยนต,ท่ีรับผิดชอบ 
  1.3 ดูแลทําความสะอาดโรงเก็บรถยนต, 
  1.4 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย   

 3. นางศิริพร  คชสารมณี  ตําแหน	ง  พนักงานการเงินและบัญชี ส.3  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

    3.1 ปฏิบัติหน)าท่ีเจ)าหน)าท่ีการเงิน  การบัญชี  จัดทําขอเบิกจ
ายงบประมาณ  และ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และลงนามสั่งจ
ายเงิน ตรวจสอบการเบิกจ
ายค
าเล
าเรียนบุตร ค
า
รักษาพยาบาลตามสิทธิ ของศูนย,ฯ     
                       ๓.๒ ปฏิบติัหน)าท่ีตามหลักเกณฑ,และวิธีปฏิบัติในการจ
ายเงิน การรับเงิน และการนําเงิน
ส
งคลัง ของศูนย, ฯ ผ
านระบบ KTB Corporate Online  และปฏิบัติหน)าท่ีดูแลระบบ Company User 
Maker  
    3.3 ปฏิบัติงานระบบการบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐ (GFMIS.) 
   3.4 เป!นเจ)าหน)าท่ีการเงินรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานการจําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ํางาน
เงินทุนหมุนเวียน ฯ และนําเงินส
งคลัง 
    3.5 รวบรวมตรวจสอบใบสําคัญก
อนขออนุมัติเบิกจ
าย จัดเก็บเอกสารใบสําคัญท่ี
เบิกจ
ายท่ีแล)วเสร็จ เพ่ือรับตรวจสอบจากกลุ
มตรวจสอบควบคุมภายในกรมประมง 
   3.6 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 

 

        4. นางกมลทิพย1  พันสุภะ  ตําแหน	ง  พนักงานธุรการ ส.3  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
            4.1 ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐ (GFMIS.) 
   4.2 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี รวบรวมและตรวจสอบใบสําคัญก
อนขออนุมัติ
เบิกจ
าย 
   4.3 เป!นเจ)าหน)าท่ี(ด)านการจัดซ้ือจัดจ)าง)ของหน
วยงาน ลงระบบการจัดซ้ือจัดจ)าง ใน
ระบบ e-GP 
   4.4 รายงานการจัดซ้ือจัดจ)าง วงเงินท่ีเกิน 5,000 บาท ข้ึนไป,จัดทําใบ PO 
   4.5 จัดทําสัญญาซ้ือจ)าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ และ พรบ.การจัดซ้ือจัดจ)าง 
ฯ พ.ศ. 2560        
   4.6 ตรวจสอบการลงเวลาปฏบัิติงาน  จัดทํางบเดือนเวลาทํางานของเจ)าหน)าท่ีของ
หน
วยงาน 
   4.7 ปฏิบัติงานตามระบบบัญชีเกณฑ,คงค)าง,บันทึกรายงานการเบิก-จ
าย เงินทดรอง
ราชการ 
   4.8 งานอ่ืน ๆ ผู)อํานวยการศูนย,ฯ มอบหมาย   

        5. นายฉัตรชัย  ศิริบุญมา  ตําแหน	ง  พนักงานการประมง ส.2  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    5.1 ร
วมปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ,สัตว,น้ํา และอนุบาลลูกพันธุ, โดยดูแล 
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รับผิดชอบให)อาหารสัตว,น้ําในบ
อดิน ท้ังในส
วนของลูกพันธุ,สัตว,น้ํา และพ
อแม
พันธุ,สัตว,น้ํา 
    5.2 ร
วมปฏิบัติงานจัดเตรียมพ
อแม
พันธุ,สัตว,น้ําประจําป� รวมถึงลูกพันธุ,สัตว,น้ํา 
    5.3 รับผิดชอบดูแลการจัดเตรียมอาหารลูกพันธุ,สัตว,น้ํา พ
อแม
พันธุ,สัตว,น้ําประจําวัน
และประจําบ
อ 
    5.4 รับผิดชอบดูแลการบรรจุพันธุ,สัตว,น้ําช
วงพักกลางวัน โดยสลับกับนายแปร  คีรี
อร
ามรัศมี เป!นรายเดือน 
    5.5 ดูแลรับผิดชอบการบันทึก รับ – จ
าย อาหารสัตว,น้ําจากโรงอาหารไปยังงานต
างๆ ท่ี
เก่ียวข)อง สรุปผลและรายงานผู)เก่ียวข)องทราบเป!นรายเดือนหรือรายป�ตามความเหมาะสม 
    5.6 รับผิดชอบดูแลความสะอาด ความเป!นระเบียบเรียบร)อยของวัสดุ อุปกรณ,และ
สถานท่ีในการปฏิบัติงานประจําวัน ให)อยู
ในสภาพท่ีพร)อมใช)งานอย
างสมํ่าเสมอ 
    5.7 เป!นเจ)าหน)าท่ีจําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ํา งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ รวบรวมหลักฐานการ
จําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ําส
งมอบให)เจ)าหน)าท่ีการเงินตรวจและนําเงินส
งคลัง 
    5.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย      

   6. นายสุรศักดิ์  สุวรรณลพ  ตําแหน	ง  พนักงานการประมง ส.2  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

    6.1 ร
วมปฏิบัติงานเพาะขยายพันธุ,เขียดแลว  และพันธุ,สัตว,น้ําพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
    6.2 รักษาความสะอาดและความเป!นระเบียบเรียบร)อย  บริเวณอาคารเพาะขยายพันธุ,
เขียดแลว  และวัสดุอุปกรณ,ในการปฏิบัติงานประจําวันให)เป!นระเบียบเรียบร)อยของวัสดุ ให)อยู
ในสภาพท่ี
พร)อมใช)งาน 
    6.3 รับผิดชอบดูแลให)อาหารสัตว,น้ําในสถานแสดงพันธุ,สัตว,น้ํา 
    6.4 ร
วมปฏิบัติงานตามกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ, 
    6.5 ร
วมปฏิบัติงานผลิตพันธุ,สัตว,น้ําของงาน / โครงการต
าง ๆ 
    6.6 ปฏิบัติงานอนุบาลพันธุ,สัตว,น้ําต
าง ๆ 
    6.7 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 

 

        7. นายสุริยะ  แซ	จั้ง  ตําแหน	ง  พนักงานพัสดุ ส.3  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  7.1 เป!นเจ)าหน)าท่ีพัสดุของศูนย, ฯ จัดหาวัสดุครุภัณฑ, รับ-จ
าย ซ
อมแซม บํารุงรักษา  
   7.2 ทําสัญญายืมวัสดุครุภัณฑ,ใช)ราชการนอก-ในหน
วยงาน เสนอขอจําหน
ายครุภัณฑ,ท่ี
ชํารุด 
   7.3 ปฏิบัติงานเบิก – จ
ายพัสดุ และจัดทํารายงาน การรับ-จ
ายพัสดุ ครุภัณฑ,ท่ีคงเหลือ 
   7.4 ควบคุมลงบันทึกเบิก-จ
ายน้ํามันเชื้อเพลิงและหล
อลื่น รายงานการใช)พลังงานของ
หน
วยงาน, การต
อทะเบียนรถประจําป�, บันทึกประวัติการซ
อมแซมบํารุงรักษารถ 
   7.5 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห)องพัสดุ  และห)องเก็บน้ํามัน 
   7.6 เก็บเอกสารท่ีเก่ียวข)องกับงานด)านพัสดุ ตรวจสอบสินทรัพย, ลงบันทึกทะเบียนคุม
วัสดุครุภัณฑ, 
                        7.7 รายงานจัดซ้ือจัดจ)าง วงเงินไม
เกิน 5,000 บาท 
                         ๗.๘ จัดทํารายงานการจัดทําราคากลาง ในกรณี จัดซ้ือ วงเงินต้ังแต
 ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึน
ไป กรณีจัดจ)าง วงเงินต้ังแต
 500,000 บาท ข้ึนไป ตามระเบียบ ป.ป.ช. 
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                        7.9 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 
 

  8. นายแปร  คีรีอร	ามรัศมี  ตําแหน	ง  พนักงานการประมง ส.2  มีหน)าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   8.1 ร
วมปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ,สัตว,น้ํา และอนุบาลลูกพันธุ,สัตว,น้ํา โดย
ดูแลรับผิดชอบบริเวณบ
อซีเมนต, ขนาด 20 ตัน และ 50 ตัน จํานวน 20 บ
อ และกระชังปลาในบ
อ บี - 7 
   8.2 เลี้ยงพ
อแม
พันธุ,สัตว,น้ําและลูกพันธุ,สัตว,น้ําบริเวณบ
อซีเมนต, ขนาด 20 ตัน และ 50 
ตัน      และในกระชังบ
อ ในบ
อ บี – 7 
   8.3 ร
วมปฏิบัติงานดูแล รับผิดชอบการบรรจุพันธุ,สัตว,น้ํา สําหรับจําหน
าย และปล
อย
แหล
งน้ํา  8.4 รับผิดชอบดูแลบ
อเลี้ยงเต
าและจระเข)ในส
วนของอาหารประจําวันและการล)างทํา
ความสะอาดบ
อ 
   8.5 รับผิดชอบดูแลการบรรจุพันธุ,สัตว,น้ําช
วงพักกลางวัน โดยสลับกับนายฉัตรชัย       
ศิริบุญมา  เป!นรายเดือน  
   8.6 รับผิดชอบดูแลห)องอุปกรณ,การปฏิบัติงาน ห)องท่ี 1 
   8.7 รับผิดชอบดูแลความสะอาด ความเป!นระเบียบเรียบร)อยของวัสดุ อุปกรณ,และ
สถานท่ีในการปฏิบัติงานประจําวัน ให)อยู
ในสภาพท่ีพร)อมใช)งานอย
างสมํ่าเสมอ 
   8.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย, ฯ มอบหมาย 

 

ค. พนักงานราชการ 
   1. นายวีระพงษ,  เดชจินดา ตําแหน
ง  นักวิชาการประมง 
   มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 2562 
   เป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกรและผู)สนใจ 
   2. นางสาวพิมพ,ผกา พวงสมบัติ ตําแหน
ง  นักวิชาการประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  รับผิดชอบงานผลิตพันธุ,ปลานิลและเป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกร
และผู)สนใจ 
  3. นายนันทภัทร  แก)วมี   ตําแหน
ง  เจ)าพนักงานประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  เป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกรและผู)สนใจ 
  4. นายสมสะอาด  พ่ึงป&า   ตําแหน
ง  เจ)าพนักงานประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  เป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกรและผู)สนใจ 
  5. นายวชิรพงษ,  บุญเพ็ญ   ตําแหน
ง  เจ)าหน)าท่ีประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  เป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกรและผู)สนใจ 
                     6. นายบรรหาร คําบุญมาก  ตําแหน
ง  เจ)าหน)าท่ีประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  เป!นเจ)าหน)าท่ีให)การบริการทางวิชาการแก
เกษตรกรและผู)สนใจ 
  7. นายอดิศักด์ิ  ศักด์ิเฉลิมพล  ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
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                     8. นายศุภชยั  ทิชาติ   ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  9. นางสาววิชุดา  โองโกตา  ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  10. นายพงษ,ศักด์ิ  จรรยาสูง  ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  11. นายสมเพ็ชร  มนทนม  ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
   มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  12. นางนงลักษณ,  อุปคํา   ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  13.นายเดชชัย  ยงซิน   ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  14.  – ว
าง  -   ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  15. นายสําเภา ม่ันคง   ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  1๖. นางธนพร  ต)าวพรหม        ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  17. นายสุรศักด์ิ  ผสันต,สุข   ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  และปฏิบัติหน)าท่ีช
วยงานพัสดุในการลงระบบ e-gp 
  ๑๘. นางสาวอารีรัตน,  ธนะเสวี ตําแหน
ง  พนักงานผู)ช
วยประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามสัญญาจ)าง  ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
  และปฏิบัติหน)าท่ีช
วยงานการเงินและบัญชี 

  ท้ังนี้ พนักงานราชการมีหน)าท่ีรับผิดชอบตามงานอ่ืนๆท่ีผู)อํานวยการศูนย,วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน มอบหมาย 
  ง. ลูกจ)างชั่วคราว (กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียน) 
  1. นายอํานวย  สงวนสิทธิ ์ ตําแหน
ง  คนงานประมง 
  2. นายเทวินทร, ทิพกนก ตําแหน
ง  คนงานประมง 
  มีหน)าท่ีรับผิดชอบตามงานอ่ืน ๆ ท่ีผู)อํานวยการศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืด
แม
ฮ
องสอน มอบหมาย ประจําป�งบประมาณ 25๖2 
 
  

                  สั่ง    ณ    วันท่ี  1  ตุลาคม   พ.ศ. 2561    
               
 

           
 

       
 (นายพงษ,พันธ,  สุนทรวิภาต) 

ผู)อํานวยการศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน 



 ๓๖

งบประมาณรายจ	ายประจําปD 
   ประจําปDงบประมาณ 2561 

ก. แผนงาน : บุคคลากรภาครัฐ 
  1. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด"านการประมง 
         หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) เบิกจ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบบุคลากร    
   - ค
าตอบแทนพนักงานราชการ    2,922,412.00 2,903,838.00 18,574.00 
   - ค
าครองชีพพนักงานราชการ        52,126.00         52,126.00            0.00 

     - ค
าประกันสังคม      140,030.00        139,090.00        940.00 
                         รวม   3,114,568.00      3,095,054.00    19,514.00 
    
 

ข.แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 1. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค"าประมง 
          หมวดรายจ	าย  ได"รับ (บาท)   ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 465,480.00   465,479.00 0.10 

              รวม 465,480.00   465,479.00 0.10 
 
2. กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู	 Smart Famer 

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท)       ใช"จ	าย (บาท)          คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 58,000.00         57,991.38           8.62 

          รวม 58,000.00         57,991.38           8.62 
 
3. กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว1น้ําแบบมีส	วนร	วม 

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท)       ใช"จ	าย (บาท)          คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 92,000.00         91,999.15             0.85 

          รวม 92,000.00         91,999.15             0.85 
 

4. กิจกรรม จัดระเบียบการประมงให"เป�นไปตามมาตรฐาน 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท)       ใช"จ	าย (บาท)          คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ    3,250.00          3,250.00               0.00 
                        รวม    3,250.00          3,250.00                0.00 
 

 



 ๓๗

5. กิจกรรม ระบบส	งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ	 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท)     ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 550,360.00      550,351.70 8.30 

      รวม 550,360.00       550,351.70 8.30 
 
6. กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม	ด"านการประมง 

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท)    ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 36,600.00   36,599.50 0.50 

     รวม 36,600.00   36,599.50 0.50 
 
7. กิจกรรม ส	งเสริมเกษตรเชิงรุกด"านการประมง(Zoning by Agrimap) 
หมวดรายจ	าย     ได"รับ (บาท)       ใช"จ	าย (บาท)     คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ   67,700.00         67,700.00     0.00 

       รวม   67,700.00         67,700.00     0.00 
 
ค. แผนงาน : พ้ืนฐานด"านการสร"างความสามารถในการแข	งขันของประเทศ 
           1. กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว1น้ํา 

หมวดรายจ	าย          ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน   
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและ
วัสดุ 

        552,000.00 551999.50        0.50 

   - ค
าสาธารณูปโภค         333,400.00 316883.49 16516.51 

          รวม         885400.00 868882.01 16517.01 
  งบลงทุน 
 - ครุภัณฑ,ยานพาหนะและขนส
ง 

      
51,000.00 

 
      51,000.00 

 
                   0.00 

 
2.สนับสนุนโครงการหลวงด"านการประมง 

หมวดรายจ	าย  ได"รับ (บาท)       ใช"จ	าย (บาท)        คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 215,000.00       214,999.32                0.68 

รวม 215,000.00       214,999.32                0.68 
- ครุภัณฑ,ยานพาหนะและขนส
ง 985,000.00       985,000.00                0.00 

 
 



 ๓๘

แผนงาน ยุทธศาสตร,ส
งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรม: สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1. โครงการฟcdนฟูทรัพยากรพันธุ1ปลาและสัตว1น้ําจืดของไทย 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบบุคลากร    
   - ค
าตอบแทนพนักงานราชการ 168,400.00 168,360.00 40.00 
   - ค
าประกันสังคม     8,500.00     8,424.00 76.00 

รวม 176,900.00 176,784.00        116.00 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 150,000.00 150,000.00 0.00 

รวม 150,000.00 150,000.00 0.00 
  

2. โครงการธนาคารอาหารชุมชน 
            หมวดรายจ	าย        ได"รับ (บาท)       ใช"จ	าย (บาท)       คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ      76,800.00         76,800.00       0.00 

รวม      76,800.00         76,800.00       0.00 
 

3. โครงการ “รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน” จังหวัดแม	ฮ	องสอน (ลุ	มน้ําแม	สะงา) 
หมวดรายจ	าย        ได"รับ (บาท)       ใช"จ	าย (บาท)         คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ      287,300.00      287,300.00         0.00 

รวม      287,300.00      287,300.00         0.00 
 

4. โครงการ “รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน” จังหวัดแม	ฮ	องสอน (ลุ	มน้ําปาย) 
หมวดรายจ	าย        ได"รับ (บาท)       ใช"จ	าย (บาท)         คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ      167,300.00       167,300.00           0.00 

รวม      167,300.00       167,300.00           0.00 
 

5. โครงการ “รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน” จังหวัดแม	ฮ	องสอน (ลุ	มน้ําของ) 
หมวดรายจ	าย     ได"รับ (บาท)       ใช"จ	าย (บาท)         คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ      145,000.00       145,000.00              0.00 

รวม      145,000.00       145,000.00              0.00 
 
 
 



 ๓๙

6. โครงการ “รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน” จังหวัดแม	ฮ	องสอน  
         (ลุ	มน้ําแมสะมาด-ห"วยหมาก-ลาง) 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 127,300.00 127,300.00 0.00 

รวม 127,300.00 127,300.00 0.00 
งบลงทุน    
   - ครุภัณฑ,งานบ)านงานครัว 19,000.00 19,000.00 0.00 
   - ครุภัณฑ,โฆษณาและเผยแพร
 24,000.00 24,000.00 0.00 

รวม 43,000.00 43,000.00 0.00 
 
7. โครงการศูนย1บริการและพัฒนาลุ	มน้ําปาย  

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
    - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 180,900.00 180,899.50 0.50 

รวม 180,900.00 180,899.50 0.50 
 

8. โครงการศูนย1บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง  
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
    - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 242,500.00 242,500.00 0.00 
                  รวม 242,500.00 242,500.00 0.00 

 
9. โครงการจัดตั้งหมู	บ"านยามชายแดน (บ"านดอยผักกูด)  

หมวดรายจ	าย    ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและ
วัสดุ 

       147,200.00    147,199.50         0.50 

      รวม         147,200.00      147,199.50         0.50 
 
10. โครงการจัดตั้งหมู	บ"านยามชายแดน (บ"านอาโจ")  

          หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 162,200.00 162,199.65 0.35 
                 รวม 162,200.00  162,199.65 0.35 

 
 
 



 ๔๐ 

11. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก"ปjญหาพ้ืนท่ีปลูกฝlmนอย	างย่ังยืน  
           หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 76,100.00 76,100.00 0.00 

รวม   76,100.00      76,100.00 0.00 
 
ง. แผนงาน : แผนงานอ่ืน ๆ 

1.งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ1ปลา พันธุ1กุ"ง และพันธุ1สัตว1น้ําอ่ืนๆ 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบบุคลากร    
   - ค
าจ)างชั่วคราว 104,314.00       103,700.00    614.00 
   - ค
าครองชีพ      5,966.00           5,966.00          0.00 
   - ค
าประกันสังคม      5,489.00           5,489.00          0.00 
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ    160,061.00        127,157.00   32,904.00 

      รวม    275,830.00       242,312.00   33,518.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๑

งบประมาณรายจ	ายประจําปD 
  ประจําปDงบประมาณ 2562 

ก. แผนงาน : บุคคลากรภาครัฐ 
  1. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด"านการประมง 

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) เบิกจ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบบุคลากร    
   - ค
าตอบแทนพนักงานราชการ    2,922,412.00 2,975,680.00 0.00 
   - ค
าครองชีพพนักงานราชการ       52,126.00 74,916.00 0.00 

     - ค
าประกันสังคม     140,030.00 141,705.00 0.00 
     - ค
าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน         5,789.00 5,789.00  0.00 

                               รวม 3,198,090.00 3,198,090.00 0.00 
 
ข.แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 1. กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค"าประมง 

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 772,240.00 775,239.52 0.48 

                  รวม 772,240.00 775,239.52 0.48 
งบลงทุน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ  10,000.00   10,000.00 0.10 

 
2. กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู	 Smart Famer 

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ   40,800.00      40,800.00 0.00 
    

รวม   40,800.00      40,800.00 0.00 
 

3. กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว1น้ําแบบมีส	วนร	วม 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ   45,000.00     45,000.00  0.00 
    

รวม   45,000.00     45,000.00  0.00 
 
 
 



 ๔๒

4. กิจกรรม จัดระเบียบการประมงให"เป�นไปตามมาตรฐาน 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 64,000.00 63,999.75 0.25 
    

รวม 64,000.00 63,999.75 0.25 
 

5. กิจกรรม ระบบส	งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ	 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 179,800.00 179,800.00 0.00 
    

รวม 179,800.00 179,800.00 0.00 
 
6. กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม	ด"านการประมง 

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 35,460.00 35,460.00 0.00 
    

รวม 35,460.00 35,460.00 0.00 
 
7. กิจกรรม วิจัยพัฒนาเพ่ือสร"างองค1ความรู"พ้ืนฐานด"านการประมง 

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 246,050.00 246,049.00 0.20 
    

รวม 246,050.00 246,049.00 0.20 
 

ค. แผนงาน : พ้ืนฐานด"านการสร"างความสามารถในการแข	งขันของประเทศ 
1. กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว1น้ํา 

หมวดรายจ	าย   ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน   
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ  366,000.00 365,999.00    1.00 
   - ค
าสาธารณูปโภค  300,000.00 300,000.00    0.00 

รวม  666,000.00 665,999.00    1.00 
  งบลงทุน 
     - ครุภัณฑ,คอมพิวเตอร, 

    
                 39,500.00 

   
            39,500.00 

        
        0.00 



 ๔๓

2.สนับสนุนโครงการหลวงด"านการประมง 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    

   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 212,500.00 212,499.50 0.50 
รวม 212,500.00 212,499.50 0.50 

งบลงทุน    
- ครุภัณฑ,ยานพาหนะและขนส
ง     8,000.00     8,000.00 0.00 

 
แผนงาน ยุทธศาสตร,ส
งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรม: สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1. โครงการฟcdนฟูทรัพยากรพันธุ1ปลาและสัตว1น้ําจืดของไทย 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

    
งบบุคลากร    
   - ค
าตอบแทนพนักงานราชการ 175,200.00 168,360.00   0.00 
   - ค
าประกันสังคม      8,828.00      8,760.00 68.00 

     - ค
าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        372.00        372.00   0.00 
รวม 184,400.00 184,332.00   0.68 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 187,600.00 187,599.30 0.70 

รวม 187,600.00 187,599.30 0.70 
  

2. โครงการธนาคารอาหารชุมชน 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ      76,800.00       76,800.00       0.00 

รวม      76,800.00       76,800.00       0.00 
 

3. โครงการ “รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน” จังหวัดแม	ฮ	องสอน (ลุ	มน้ําแม	สะงา) 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ      287,300.00       287,300.00         0.00 

รวม      287,300.00       287,300.00         0.00 
 

 
 
 



 ๔๔ 

4. โครงการ “รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน” จังหวัดแม	ฮ	องสอน (ลุ	มน้ําปาย) 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 167,300.00 167,300.00 0.00 

รวม 167,300.00 167,300.00 0.00 
 

5. โครงการ “รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน” จังหวัดแม	ฮ	องสอน (ลุ	มน้ําของ) 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 145,000.00 145,000.00 0.00 

รวม 145,000.00 145,000.00 0.00 
 

6. โครงการ “รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน” จังหวัดแม	ฮ	องสอน 
    (ลุ	มน้ําแมสะมาด-ห"วยหมาก-ลาง) 

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ     127,300.00     127,300.00   0.00 

รวม     127,300.00     127,300.00   0.00 
 
7. โครงการศูนย1บริการและพัฒนาลุ	มน้ําปาย ตามพระราชดําริ 

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
    - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ  170,900.00   170,899.00   1.00 

รวม 170,900.00   170,899.00   1.00 
 

8. โครงการศูนย1บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ  
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
    - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 170900 170900 0.00 

รวม 170900 170900 0.00 
 
9. โครงการจัดตั้งหมู	บ"านยามชายแดน (บ"านดอยผักกูด)  

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 147200 147200 0.00 
                   รวม 147200 147200 0.00 

 



 ๔๕

10. โครงการจัดตั้งหมู	บ"านยามชายแดน (บ"านอาโจ")  
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 162,200.00 162199.90 0.10 

รวม   162,200.00   162199.90 0.10 
 
11. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก"ปjญหาพ้ืนท่ีปลูกฝlmนอย	างย่ังยืน  

หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ 92,200.00   92,199.20 080 

รวม   92,200.00     92,199.20 0.80 
 
ง. แผนงาน : แผนงานอ่ืน ๆ 

1.งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ1ปลา พันธุ1กุ"ง และพันธุ1สัตว1น้ําอ่ืนๆ 
หมวดรายจ	าย ได"รับ (บาท) ใช"จ	าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบบุคลากร    
   - ค
าจ)างชั่วคราว 208,560.00       208,560.00    0.00 
   - ค
าครองชีพ  12,000.00         12,000.00        0.00 
   - ค
าประกันสังคม  11,040.00         11,040.00        0.00 

     - ค
าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน      469.00              469.00  0.00 
   - ค
าตอบแทนใช)สอยและวัสดุ     275,491.00          208,400.00  67,091.00 
   - ค
าสาธารณูปโภค       44,000.00            43,660.38      339.62 

รวม      551,560.00             484129.38 67,430.62.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๖

งานอํานวยการ 
 
 งานธุรการ ของศูนย,วิจัยและพัฒนาประมงการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอนแม
ฮ
องสอน มีหน)าท่ี
ติดต
อประสานงานระหว
างหน
วยงานของกรมประมง ส
วนราชการหน
วยงานอ่ืนๆ และปฏิบัติงานสารบรรณ 
การรับ – ส
งเอกสารราชการ ดําเนินการจัดทําบัญชีการเบิกจ
ายงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ)างพัสดุ ครุภัณฑ, 
และดูแลปรับปรุงทรัพย,สินของทางราชการ  ดังนี้ 

ประจําปDงบประมาณ 2561 

 
 
 

 
 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

งาน/กิจกรรม หน	วยวัด ผลการดําเนินงาน 

    
1. งานธุรการ   
  - ลงทะเบียนรับหนังสือ ฉบับ 2,639 
  - ลงทะเบียนส
งหนังสือ ฉบับ 752 
  - คําสั่งศูนย,ฯ ฉบับ 104 

2. งานการเงินและบัญชี   
  - งบประมาณท่ีได)รับทุกโครงการ บาท 8,506,858 
  - เบิกจ
ายเงินทุกโครงการ บาท 8,470,690.59 
  -รายได)จากการจําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ํา บาท 127,700 
  - วางฎีกาเบิกจ
ายเงินงบประมาณ ครั้ง 342 
  - ตรวจสอบใบสําคัญต
าง ๆ  ฉบับ 490 
  - บัญชีงบประมาณรายจ
าย/นอก        

งบประมาณ 
ครั้ง 12 

  - จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน ครั้ง 12 
3. งานพัสดุครุภัณฑ1   
 - จัดซ้ือจัดจ)างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้ง 70 
 -จัดซ้ือจัดจ)างโดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส, 
ครั้ง - 

 - จัดทําทะเบียนรับ-จ
ายวัสดุ ครั้ง 70 
 - ลงบัญชีครุภัณฑ, (รับบริจาค) รายการ - 
 - ต
อทะเบียนรถยนต,และจักรยานยนต, ครั้ง 9 



 ๔๗

ประจําปDงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

งาน/กิจกรรม หน	วยวัด ผลการดําเนินงาน 

    
1. งานธุรการ   
  - ลงทะเบียนรับหนังสือ ฉบับ 2,264 
  - ลงทะเบียนส
งหนังสือ ฉบับ 530 
  - คําสั่งศูนย,ฯ ฉบับ 108 

2. งานการเงินและบัญชี   
  - งบประมาณท่ีได)รับทุกโครงการ บาท 7498140 
  - เบิกจ
ายเงินทุกโครงการ บาท 7488066.97 
  -รายได)จากการจําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ํา บาท 306,870 
  - วางฎีกาเบิกจ
ายเงินงบประมาณ ครั้ง 385 
  - ตรวจสอบใบสําคัญต
าง ๆ  ฉบับ 453 
  - บัญชีงบประมาณรายจ
าย/นอก

งบประมาณ 
ครั้ง 12 

  - จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน ครั้ง 12 
3. งานพัสดุครุภัณฑ1   
 - จัดซ้ือจัดจ)างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้ง 185 
 -จัดซ้ือจัดจ)างโดยวิธีประกวดราคา  

อิเล็กทรอนิกส, 
ครั้ง - 

 - จัดทําทะเบียนรับ-จ
ายวัสดุ ครั้ง 185 
 - ลงบัญชีครุภัณฑ, (รับบริจาค) รายการ - 
 - ต
อทะเบียนรถยนต,และจักรยานยนต, ครั้ง 9 



 ๔๘ 

ผลการดําเนินงาน  
กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสตัว1นํ้า 

หลักการและเหตุผล 
  จากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรในประเทศอย
างต
อเนื่อง เป!นผลให)ความต)องการใช)
ทรัพยากรต
างๆ มีเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรด)านสัตว,น้ําจืดเป!นหนึ่งในทรัพยากรท่ีมีความต)องการเพ่ิม  มากข้ึน
อย
างรวดเร็ว จนมีแนวโน)มอาจลดลงได)หากขาดการอนุรักษ,หรือการทดแทนส
วนท่ีถูกใช)ไปในธรรมชาติ
สําหรับงานด)านการอนุรักษ,ทรัพยากรสัตว,น้ํา รัฐบาลได)มีมาตรการต
างๆ เพ่ือปMองกันและควบคุมไม
ให)เกิดการ
ทําลายทรัพยากรสัตว,น้ําจนเกินขอบเขต อย
างไรก็ตามมาตรการท่ีต)องปฏิบัติควบคู
กับการอนุรักษ,คืองาน
พัฒนาการผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืด ซ่ึงถือเป!นงานหลักอย
างหนึ่งท่ีต)องเร
งดําเนินการเพ่ือศึกษาและพัฒนา
เทคโนโลยีด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดให)มีคุณภาพควบคู
กับการเพ่ิมชนิดและจํานวนสัตว,น้ําจืด อันจะเป!น
การทดแทนส
วนท่ีถูกใช)ไปในธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลของปริมาณสัตว,น้ําให)มากพอกับความต)องการของ
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน และสนับสนุนให)ราษฎรได)มีความรู)ความชํานาญในด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําเพ่ือใช)
บริโภคในครัวเรือน 

วัตถุประสงค1 
  1.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืดให)มีประมาณเพียงพอกับความต)องการของผู)บริโภค
ภายในประเทศและส
งออก 
  2.พัฒนาเทคโนโลยีด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําท่ีเหมาะสมในแต
ละพ้ืนท่ี 
  3.พัฒนาศักยภาพของแหล
งทําการประมงให)มีความอุดมสมบูรณ,มากข้ึน 
  4.ปMองกันและแก)ไขปGญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดในปGจจุบันและอนาคต 
  5.ส
งเสริมและให)ความรู)ทางวิชาการด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแก
บุคคลท่ัวไป 

วิธีดําเนินงาน 
 1.จัดทําแผนการผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืดของหน
วยงาน 
 2.ประสานหน
วยงานและองค,กรท่ีเก่ียวข)อง เพ่ือกําหนดปล
อยพันธุ,สัตว,น้ํา 
 3.ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําตามแผนการผลิตประจําเดือน 
 4.จัดปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําตามแผนการปล
อยประจําเดือนในแหล
งน้ําท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙

ผลการดําเนินงานประจําปDงบประมาณ 2561 
 

  ป�งบประมาณ 2561 ศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํ าจืดแม
ฮ
องสอน ได )ร ับ
งบประมาณในการผลิตพันธุ,สัตว,น้ําป�ละ 11 ชนิด รวมท้ังสิ้นป�ละ 4,400,000 ตัว ซ่ึงศูนย,ฯ สามารถผลิต
พันธุ,สัตว,น้ําได)เป!นไปตามแผนงานท้ัง 11 ชนิดโดยผลิตได)รวมท้ังสิ้น 4,677,300 ตัว และได)ปล
อยเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตให)เกิดผลผลิตสัตว,น้ําในแหล
งน้ําธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน ผลการดําเนินงานปรากฏตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม หน
วยวัด เปMาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 
ประจําป� 2561 

1.  ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 4,400,000 4,677,300 
   - ปลาตะเพียนขาว ตัว 1,100,000 1,083,500 
   - ปลานิล ตัว 70,000 47,100 
   - ปลาไน ตัว 500,000 356,200 
   - ปลายี่สกเทศ ตัว 270,000 205,000 
   - ปลานวลจันทร,เทศ ตัว 100,000 30,000 
   - ปลาโพง ตัว 650,000 855,500 
   - ปลาตะเพียนทอง  ตัว 450,000 604,000 
   - ปลาสร)อยขาว ตัว 470,000 569,500 
   - ปลากระแห ตัว 300,000 300,000 
   - ปลาปลาแก)มช้ํา ตัว 450,000 586,500 
   - กบนา ตัว 40,000 40,000 
2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืดในแหล	งน้ํา
ธรรมชาติ 

ตัว 4,400,000 4,677,300 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕๐

ผลการดําเนินงานประจําปDงบประมาณ 2562 
 

  ป�งบประมาณ 2562 ศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํ าจืดแม
ฮ
องสอน ได )ร ับ
งบประมาณในการผลิตพันธุ,สัตว,น้ําป�ละ 11 ชนิด รวมท้ังสิ้นป�ละ 2,700,000 ตัว ซ่ึงศูนย,ฯ สามารถผลิต
พันธุ,สัตว,น้ําได)เป!นไปตามแผนงานท้ัง 11 ชนิดโดยผลิตได)รวมท้ังสิ้น 2,806,500 ตัว และได)ปล
อยเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตให)เกิดผลผลิตสัตว,น้ําในแหล
งน้ําธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน ผลการดําเนินงานปรากฏตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม หน
วยวัด เปMาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 
ประจําป� 2562 

1.  ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 2,700,000 2,806,500 
   - ปลากระแห ตัว 250,000 300,000 
   - ปลาปลาแก)มช้ํา ตัว 300,000 357,500 
   - ปลาตะเพียนขาว ตัว 550,000 542,000 
   - ปลาตะเพียนทอง  ตัว 300,000 402,500 
   - ปลานวลจันทร,เทศ ตัว 50,000 25,500 
   - ปลานิล ตัว 40,000 66,000 
   - ปลาไน ตัว 300,000 115,000 
   - ปลาโพง ตัว 500,000 626,000 
   - ปลายี่สกเทศ ตัว 100,000 143,000 
   - ปลาสร)อยขาว ตัว 300,000 219,000 
   - กบนา ตัว 10,000 10,000 
2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืดในแหล	งน้ํา
ธรรมชาติ 

ตัว 2,700,000 2,806,500 

    
 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด"านการประมง 

ก. โครงการหลวงจังหวัดแม	ฮ	องสอน 

พ้ืนท่ีดําเนินการ   
1. โครงการหลวงแม
ลาน)อย ท่ีตั้ง  บ)านดง หมู
ท่ี 5  ต. ห)วยห)อม   อ. แม
ลาน)อย   

  2. โครงการหลวงแม
สะเรียง ท่ีตั้ง บ)านอมพาย หมู
 11 ต. ป&าแป� อ. แม
สะเรียง 
 

วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
  1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําและอนุบาลในศูนย,ฯ   จํานวน 15,000 ตัว/แห
ง 
  2. เพ่ิมผลผลิตสัตว,น้ําในแหล
งน้ําธรรมชาติ จํานวน 1 แห
ง/โครงการ 
  3. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําในพ้ืนท่ีโครงการฯ จํานวน 15,000 ตัว/แห
ง 
  4. สํารวจชลชีวลําธารภูเขาในพ้ืนท่ีโครงการฯ จํานวน  3 ครั้ง/แห
ง 

5. แนะนําและติดตามประเมินผล จํานวน 2 ครั้ง 



 ๕๑

ผลการดําเนินงานโครงการหลวงลาน"อย ปDงบประมาณ 2561 
1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําสนับสนุนโครงการฯ จํานวน 15,000 ตัว 
2. คัดเลือกแหล
งน้ําเพ่ือปล
อยพันธุ,สัตว,น้ํา จํานวน 1 แห
ง 
3. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําบริเวณ ห)วยหมู บ)านดง หมู
ท่ี 5 ตําบลห)วยห)อม อําเภอแม
ลาน)อย
จังหวัดแม
ฮ
องสอนจํานวน 15,000 ตัว ได)แก
 
 - เขียดแลว จํานวน 2,000 ตัว 
 - ปลาแก)มช้ํา จํานวน 13,000 ตัว 
4. สํารวจชลชีววิทยาลําธารภูเขา จํานวน 3 ครั้ง จากผลการสํารวจพันธุ,สัตว,น้ําในลําห)วย
ห)วยหมูและห)วยใหญ
 ในรอบป�ท่ีผ
านมาพบพันธุ,สัตว,น้ําท)องถ่ิน จํานวน 7 ชนิด ได)แก
 ปลา
แก)มช้ํา, ปลาค)างคาว, ปลาซิวใบไผ
, ปลาค)อ, ปลาเลียหิน, ปลาพลวงหิน และ กุ)งน้ําตก  
5. แนะนําและติดตามประเมินผล จํานวน 2 ครั้ง 
 

ผลการดําเนินงานโครงการหลวงแม	ลาน"อย ปDงบประมาณ 2562 
- ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําสนับสนุนโครงการฯ จํานวน 15,000 ตัว 
- คัดเลือกแหล
งน้ําเพ่ือปล
อยพันธุ,สัตว,น้ํา จํานวน 1 แห
ง 
- ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําบริเวณ ห)วยหมู บ)านดง หมู
ท่ี 5 ตําบลห)วยห)อม อําเภอแม
ลาน)อย
จังหวัดแม
ฮ
องสอนจํานวน 15,000 ตัว ได)แก
 
 - เขียดแลว จํานวน 2,000 ตัว 
 - ปลาแก)มช้ํา จํานวน 13,000 ตัว 
- สํารวจทรัพยากรประมงในแหล
งน้ํา จํานวน 3 ครั้ง จากผลการสํารวจพันธุ,สัตว,น้ําในลํา
ห)วยหมูและห)วยใหญ
 ในรอบป�ท่ีผ
านมาพบพันธุ,สัตว,น้ําท)องถ่ิน จํานวน 7 ชนิด ได)แก
 ปลา
แก)มช้ํา, ปลาค)างคาว, ปลาซิวใบไผ
, ปลาค)อ, ปลาเลียหิน, ปลาพลวงหิน และกุ)งน้ําตก  
- ติดตามผลการดําเนินงานและให)คําแนะนํา จํานวน 2 ครั้ง 

ผลการดําเนินงานโครงการแม	สะเรียง ปDงบประมาณ 2561 
1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําสนับสนุนโครงการฯ จํานวน 15,000 ตัว 
2. คัดเลือกแหล
งน้ําเพ่ือปล
อยพันธุ,สัตว,น้ํา จํานวน 1 แห
ง 
3. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําบริเวณ ห)วยอมพาย บ)านอมพาย หมู
ท่ี 11 ต.ป&าแป� อ.แม
สะเรียง   
จํานวน 15,000 ตัว ได)แก
 
 - เขียดแลว จํานวน 2,000 ตัว 

- ปลาแก)มช้ํา จํานวน 13,000 ตัว 
4. สํารวจชลชีววิทยาประมง จํานวน 3 ครั้ง จากผลการสํารวจพันธุ,สัตว,น้ําในลําห)วยอม
พาย ในรอบป�ท่ีผ
านมาพบพันธุ,สัตว,น้ําท)องถ่ิน จํานวน 6 ชนิด ได)แก
ปลาแก)มช้ํา,ปลา
ค)างคาว, ปลาก)าง, ปลาค)อ, ปลาเลียหิน และปลาม
อม 
5. แนะนําและติดตามประเมินผล จํานวน 2 ครั้ง 
 
 
 
 



 ๕๒

ผลการดําเนินงานโครงการหลวงแม	สะเรียง ปDงบประมาณ 2562 
- ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําสนับสนุนโครงการฯ จํานวน 15,000 ตัว 
- คัดเลือกแหล
งน้ําเพ่ือปล
อยพันธุ,สัตว,น้ํา จํานวน 1 แห
ง 
- ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําบริเวณ ห)วยอมพาย บ)านอมพาย หมู
ท่ี 11 ตําบลป&าแป�                  
อําเภอแม
สะเรียง จังหวัดแม
ฮ
องสอนจํานวน 15,000 ตัว ได)แก
 
 - เขียดแลว จํานวน 2,000 ตัว 

- ปลาแก)มช้ํา จํานวน 13,000 ตัว 
- สํารวจทรัพยากรประมงในแหล
งน้ํา จํานวน 3 ครั้ง จากผลการสํารวจพันธุ,สัตว,น้ําในลํา
ห)วยอมพาย ในรอบป�ท่ีผ
านมาพบพันธุ,สัตว,น้ําท)องถ่ิน จํานวน 6 ชนิด ได)แก
ปลาแก)มช้ํา
,ปลาค)างคาว, ปลาก)าง, ปลาค)อ, ปลาเลียหิน และปลาม
อม 
- ติดตามผลการดําเนินงานและให)คําแนะนําจํานวน 2 ครั้ง 
 

ข. โครงการขยายผลโครงการหลวงจังหวัดแม	ฮ	องสอน 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม
สามแลบ บ)านแม
ตอละ หมู
ท่ี 2 ต.แม
สามแลบ 

อ.สบเมย  
  2. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย บ)านแม
ลามาหลวง หมู
ท่ี 7 ต.สบเมย อ.สบเมย   

แผนการดําเนินงาน 
1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ํา จํานวน 20,000 ตัว 
2. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําในพ้ืนท่ีโครงการฯ จํานวน 20,000 ตัว 
3. แนะนําและติดตามประเมินผล 2 ครั้ง 

ผลการดําเนินงานโครงการขายผลโครงการหลวงแม	สามแลบ ปDงบประมาณ 2561 
1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําสนับสนุนโครงการฯ จํานวน 20,000 ตัว 
2. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําบริเวณ ห)วยแม
ตอละ บ)านแม
ตอละ หมู
ท่ี 2 ต.แม
สามแลบ อ.สบเมย  

ได)แก
 ปลาแก)มช้ํา จํานวน 20,000 ตัว 
3. แนะนําและติดตามประเมินผล 2 ครั้ง 

ผลการดําเนินงานโครงการขายผลโครงการหลวงแม	สามแลบ ปDงบประมาณ 2562 
1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําสนับสนุนโครงการฯ จํานวน 20,000 ตัว 
2. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําบริเวณ ห)วยแม
ตอละ บ)านแม
ตอละ หมู
ท่ี 2 ตําบลแม
สามแลบ 

อําเภอสบเมย จังหวัดแม
ฮ
องสอน ได)แก
 ปลาแก)มช้ํา จํานวน 20,000 ตัว 
3. ติดตามผลการดําเนินงานและให)คําแนะนํา จํานวน 2 ครั้ง 

ผลการดําเนินงานโครงการขายผลโครงการหลวงสบเมย ปDงบประมาณ 2561 
1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําสนับสนุนโครงการฯ จํานวน 21,000 ตัว 
2. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําบริเวณห)วยมะอุ
ย บ)านแม
ลามาหลวง หมู
ท่ี 7 ต.สบเมย อ.สบเมย  

ได)แก
 ปลาแก)มช้ํา จํานวน 20,000 ตัว 
3. แนะนําและติดตามประเมินผล 2 ครั้ง 



 ๕๓

ผลการดําเนินงานโครงการขายผลโครงการหลวงสบเมย ปDงบประมาณ 2562 
1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําสนับสนุนโครงการฯ จํานวน 21,000 ตัว 
2. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําบริเวณห)วยมะอุ
ย บ)านแม
ลามาหลวง หมู
ท่ี 7 ตําบลสบเมย         

อําเภอสบเมย จังหวัดแม
ฮ
องสอน ได)แก
 ปลาแก)มช้ํา จํานวน 20,000 ตัว 
3. ติดตามผลการดําเนินงานและให)คําแนะนํา จํานวน 2 ครั้ง 
 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค"าประมง 
 

หลักการและเหตุผล 
  

  รัฐบาลมีนโยบายให)ป� พ.ศ.2547 เป!นป�แห
งความปลอดภัยด)านอาหาร โดยมุ
งเน)นให)
ประเทศไทยสามารถผลิตสินค)าการเกษตรท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากสารตกค)างและ              
ได)มาตรฐาน เพ่ือให)ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเก่ียวพัน
โดยตรงต
อความม่ันคงก)าวหน)าของประเทศ และเพ่ือให)ประชาชนชาวไทยได)บริโภคสินค)าเกษตรท่ีมีคุณภาพ
เท
าเทียมสินค)าเกษตรส
งออก อีกท้ังทําให)สินค)าเกษตรมีการเพ่ิมมูลค
าข้ึนและสามารถเพ่ิมปริมาณการส
งออก
ไปยังต
างประเทศ ดังนั้น  เพ่ือเป!นการตอบสนองนโยบายดังกล
าว กรมประมง  จึงได)ดําเนินโครงการความ
ปลอดภัยด)านอาหารข้ึน เพ่ือสร)างมาตรฐานและมาตรการท่ีเป!นบรรทัดฐานแก
อาหารสินค)าประมงตลอดจน
การพัฒนาระบบการผลิตสัตว,น้ําท่ีมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบย)อนกลับได)ทุกกระบวนการผลิต ทําให)ผู)มี
ส
วน      เก่ียวของมีส
วนร
วมรับผิดชอบ โดยกรมประมงทําการตรวจและรับรองฟาร,มเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําให)
เป!นไปตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย และมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําท่ีดี 
 

วัตถุประสงค1 
   1.เพ่ือให)เกษตรกรท่ีเข)าร
วมโครงการมีความรู) ความเข)าใจท่ีถูกต)องเก่ียวกับนโยบายความ
ปลอดภัยด)านอาหารของรัฐบาล 

2.ส
งเสริมให)ฟาร,มเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดท่ีมีอยู
ในปGจจุบัน ให)เข)าสู
ระบบการผลิตสัตว,น้ํา    
ตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย 
  3.ให)การรับรองฟาร,มเพาะอนุบาลและเลี้ยงสัตว,น้ําจืดท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันปลอดภัย
และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  1. รับสมัครเกษตรกรท่ีได)ผ
านการข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับสํานักงานประมงจังหวัด
เรียบร)อยแล)ว โดยมีเลขทะเบียนประจําฟาร,ม 
  2. จัดฝCกอบรมเกษตรกร เพ่ือให)ความรู) ทําความเข)าใจท่ีถูกต)องเก่ียวกับนโยบายความ
ปลอดภัยด)านอาหาร และการดําเนินงานของหน
วยงานท่ีเก่ียวข)อง 
  3. เกษตรกรท่ีผ
านการอบรมแล)ว จะถูกเข)าตรวจประเมินฟาร,มตามท่ีได)ยื่นคําขอใบรับรอง
มาตรฐาน หากเป!นไปตามหลักเกณฑ,และผลการตรวจผ
าน จะได)รับใบรับรองฟาร,มตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
  4. หากไม
ผ
านการตรวจประเมิน เกษตรกรเจ)าของฟาร,มจะต)องปรับปรุง แก)ไขให)เป!นไป
ตามหลักเกณฑ, จากนั้นจึงจะถูกตรวจประเมิน หากไม
ผ
านจะต)องทําการปรับปรุงจนกว
าจะผ
าน  
  5. การรับรองฟาร,มมีกําหนดคราวละ 3 ป� เม่ือใบรับรองจะหมดอายุลง เกษตรกรสามารถ
ยื่นคําขอเพ่ือต
ออายุได)ท่ีหน
วยงานกรมประมง หากฟาร,มดังกล
าวผ
านการตรวจปะเมินก็จะได)รับการต
ออายุ 
 



 ๕๔

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2561 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม หน	วย เปoาหมาย 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1. รับรองมาตรฐานฟาร1มเพาะเล้ียงสัตว1น้ําจืด ฟาร1ม 217 214 
 1.1 ฟาร,มเดิมท่ีต
ออายุ  ( Safety level)    ฟาร,ม 197 194 
 1.2 ฟาร,มเดิมท่ีต
ออายุ  ( GAP) ฟาร,ม - - 
 1.3 ฟาร,มใหม
 ( Safety level)    ฟาร,ม 20 20 

2. ให"คําแนะนําและตรวจประเมินฟาร1ม ราย/ครั้ง 258/258 258/258 
 3.1 ฟาร,มเดิมท่ีต
ออายุ ( Safety level )    ฟาร,ม 197 194 
 3.2 ฟาร,มเดิมท่ีต
ออายุ (GAP)   ฟาร,ม - - 
 3.3 ฟาร,มใหม
 ( Safety level )  ฟาร,ม 20 20 
 3.4 ติดตามเกษตรกร ฟาร,ม 38 41 
 3.5 ฟาร,มยกเลิก ฟาร,ม 3 3 

3. ตรวจวิเคราะห1ปjจจัยการผลิตจากแหล	ง
เพาะเล้ียง 

ตัวอย	าง 382 382 

     
 

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม หน	วย เปoาหมาย 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1. รับรองมาตรฐานฟาร1มเพาะเล้ียงสัตว1น้ําจืด ฟาร1ม 191 190 
 1.1 ฟาร,มเดิมท่ีต
ออายุ  ( Safety level)    ฟาร,ม 170 169 
 1.2 ฟาร,มเดิมท่ีต
ออายุ  ( GAP) ฟาร,ม 1 1 
 1.3 ฟาร,มใหม
 ( Safety level)    ฟาร,ม 20 20 

2. ให"คําแนะนําและตรวจประเมินฟาร1ม ราย/ครั้ง 276/276 276/276 
 3.1 ฟาร,มเดิมท่ีต
ออายุ ( Safety level )    ฟาร,ม 170 169 
 3.2 ฟาร,มเดิมท่ีต
ออายุ (GAP)   ฟาร,ม 1 1 
 3.3 ฟาร,มใหม
 ( Safety level )  ฟาร,ม 20 20 
 3.4 ติดตามเกษตรกร ฟาร,ม 84 85 
 3.5 ฟาร,มยกเลิก ฟาร,ม 1 1 

3. ตรวจวิเคราะห1ปjจจัยการผลิตจากแหล	ง
เพาะเล้ียง 

ตัวอย	าง 381 381 

     
 
 
 
 



 ๕๕

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ก. โครงการฟcdนฟูทรัพยากรพันธุ1ปลาและสัตว1น้ําจืดของไทย 

หลักการและเหตุผล 
จากสภาพแวดล)อมท่ีเสื่อมโทรมลงไม
เอ้ืออํานวยต
อการแพร
ขยายพันธุ,ของปลาและสัตว,น้ํา

จืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการทําการประมงเกินกําลังผลิตของแหล
งน้ําตลอดจนภัยธรรมชาติ ส
งผล
กระทบเสียหายอย
างรุนแรงต
อชนิดและปริมาณสัตว,น้ําจืดในแหล
งธรรมชาติ กล
าวคือ พันธุ,ปลาน้ําจืดของ
ไทยบางชนิดได)สูญพันธุ,ไป นอกจากนี้ พันธุ,ปลาน้ําจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลงจนกระท่ังอยู
ใน
สภาวะน
าวิตก ต
อการสูญพันธุ, โครงการฟgjนฟูทรัพยากรพันธุ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทยนี้ เป!นโครงการ
พระราชดําริโครงการหนึ่งซ่ึงมุ
งเน)นการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว,น้ําจืดของไทยท่ีหายากหรือมีโอกาสสูญพันธุ,
แล)วนําไปปล
อยใน    แหล
งน้ําธรรมชาติ เพ่ือทดแทนปริมาณสัตว,น้ําท่ีถูกทําลาย ซ่ึงการเพ่ิมผลผลิตของปลา
ในแหล
งน้ํา เป!นการเพ่ิมรายได)และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแก
ราษฎรผู)ยากไร)ในชนบท นอกจากนี้ ยัง
ส
งเสริมให)เกิดการเพาะเลี้ยง  ในเชิงการค)า ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง และสามารถเพ่ิม
รายได)ต
อพ้ืนท่ีของเกษตรกร  อันจะเป!นส
วนสนับสนุนให)มีการพัฒนาการเพาะเลี้ยง ตลอดจนสามารถคืน
ความหลากหลายของชนิดปลาและสัตว,น้ําจืดของไทย อันจะนํามาซ่ึงการใช)ทรัพยากรสัตว,น้ําอย
างยั่งยืน
ตลอดไป 
  ศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน จึงดําเนินการเพาะพันธุ,ปลาและ 
สัตว,น้ําจืดของไทย ปล
อยในแหล
งน้ําธรรมชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเป!นแนวทางใน
การอนุรักษ,และฟgjนฟูทรัพยากรธรรมชาติต
อไป 

วัตถุประสงค1 
  1.เพ่ือเพาะพันธุ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทย 
  2.เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดของไทยท่ีหายากและใกล)สูญพันธุ, 
  3.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทยในแหล
งน้ําธรรมชาติ 

เปoาหมาย 
  1.ผลิตพันธุ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทย จํานวน 1,000,000 ตัว 
  2.ปล
อยพันธุ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทยลงในแหล
งน้ําธรรมชาติ จํานวน 1,000,000 ตัว 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  แหล
งน้ําภายในจังหวัดแม
ฮ
องสอน 
 
ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2561 
 

  สามารถผลิตพันธุ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทยปล
อยลงแหล
งน้ําธรรมชาติของจังหวัด เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตในแหล
งน้ําและเพ่ือการอนุรักษ,พันธุ,สัตว,น้ํา จํานวน 14 ชนิด รวมท้ังสิ้น 1,010,000 ตัว ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 



 ๕๖

งาน/กิจกรรม หน	วยวัด เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 1,000,000 1,010,000 
   - ปลาสร)อยขาว ตัว 290,000 300,000 
   - ปลาแก)มช้ํา ตัว 300,000 300,000 
   - ปลาหม
น ตัว 100,000 100,000 
   - ปลามูด ตัว 25,000 25,000 
   - ปลามูดหลังจุด ตัว 25,000 25,000 
   - ปลาส
อ ตัว 20,000 20,000 
   - ปลาช
อนงูเห
า ตัว 10,000 10,000 
   - ปลากดคังสาละวิน 
   - ปลาซิวเจ็ดสี                                    

ตัว 
      ตัว 

10,000 
10,000 

10,000 
10,000 

   - เขียดแลว ตัว 50,000 50,000 
   - กบโปMง ตัว 50,000 50,000 
   - เขียดหลังขาว ตัว 50,000 50,000 
   - กบเขียวภูเขา ตัว 10,000 10,000 
   - กบนา ตัว 50,000 50,000 
2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 1,000,000 1,010,000 
    
 ปล
อยพันธ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทย ลงแหล
งน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน จํานวน 52 แห
ง 
ประกอบด)วย 

1. แหล
งน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองแม
ฮ
องสอน จํานวน 48  แห
ง 
2. แหล
งน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอแม
ลาน)อย  จํานวน  1   แห
ง 
3. แหล
งน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอแม
สะเรียง  จํานวน  1   แห
ง 
4. แหล
งน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอสบเมย             จํานวน  2   แห
ง 

 
ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562              
 

  สามารถผลิตพันธุ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทยปล
อยลงแหล
งน้ําธรรมชาติของจังหวัด เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตในแหล
งน้ําและเพ่ือการอนุรักษ,พันธุ,สัตว,น้ํา จํานวน 14 ชนิด รวมท้ังสิ้น 1,004,000 ตัว ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

งาน/กิจกรรม หน	วยวัด เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 1,000,000 1,004,000 
   - ปลาสร)อยขาว ตัว 310,000 310,000 
   - ปลาแก)มช้ํา ตัว 280,000 280,000 
   - ปลาหม
น ตัว 100,000 100,000 
   - ปลามูด ตัว 25,000 25,000 
   - ปลามูดหลังจุด ตัว 25,000 25,000 
   - ปลาส
อ ตัว 20,000 20,000 



 ๕๗ 

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562 (ต	อ)     
 

 

งาน/กิจกรรม หน	วยวัด เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
   - ปลาช
อนงูเห
า ตัว 10,000 10,000 
   - ปลากดคังสาละวิน 
   - ปลาซิวเจ็ดสี                                         

ตัว 
ตัว 

10,000 
10,000 

10,000 
10,000 

   - เขียดแลว ตัว 50,000 52,000 
   - กบโปMง ตัว 50,000 52,000 
   - เขียดหลังขาว ตัว 50,000 50,000 
   - กบเขียวภูเขา ตัว 10,000 10,000 
   - กบนา ตัว 50,000 50,000 
2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 1,000,000 1,004,000 
    
ปล
อยพันธ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทย ลงแหล
งน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน จํานวน 42 แห
ง ประกอบด)วย 

1. แหล
งน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองแม
ฮ
องสอน จํานวน  37  แห
ง 
2. แหล
งน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอแม
ลาน)อย  จํานวน  1    แห
ง 
3. แหล
งน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอแม
สะเรียง  จํานวน  1    แห
ง 
4. แหล
งน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอสบเมย             จํานวน  1   แห
ง 
5. แหล
งน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอปาย   จํานวน  1    แห
ง 
6. แหล
งน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอขุนยวม   จํานวน  1    แห
ง 

 
ข. โครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม	ฮ	องสอน 

หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากป� 2543 กรมประมง ได)ดําเนินการโครงการธนาคารอาหารชุมชนท่ีบ)านนาป&า
แปก อําเภอเมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน ร
วมกับโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแม
ฮ
องสอน เพ่ือสนอง
พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ)า ฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีพระราชประสงค,ให)จัดต้ังโครงการธนาคาร
อาหารชุมชน(FOOD BANK) ข้ึนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน โดยกิจกรรมท่ีดําเนินการได)แก
 การจัดต้ังบ
อเลี้ยงปลา
ชุมชน สาธิตการเลี้ยงปลาในบ
อดิน สาธิตการเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติก สาธิตการเลี้ยงปลาและกบในกระชัง 
  จากการดําเนินกิจกรรมด)านการประมง ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน(FOOD BANK) 
ในห)วงเวลาท่ีผ
านมา สามารถเป!นแหล
งอาหารให)แก
เกษตรกรผู)เลี้ยงปลาและเป!นตัวอย
างแก
ราษฎรท่ีมา
ศึกษาดูงานได)เป!นอย
างดี นอกจากนี้ ยังมีราษฎรซ่ึงอาศัยอยู
บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการฯ ให)ความสนใจใน
การเลี้ยงปลา หากกรมประมงสามารถให)การสนับสนุนปGจจัยการผลิตบางส
วนแก
เกษตรกรกลุ
มดังกล
าวได) จะ
เป!นการขยายผลไปสู
ราษฎร สามารถเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนประเภทปลาในท)องถ่ินให)สูงข้ึนอีกทางหนึ่ง            
โดยศูนย,วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแม
ฮ
องสอน ได)รับการจัดสรรงบประมาณจากส
วนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ สํานักพัฒนาและถ
ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง เพ่ือ
ดําเนินการขยายผลโครงการดังกล
าวไปสู
ราษฎรในพ้ืนท่ีใกล)เคียง 

 



 ๕๘

วัตถุประสงค1 
  1.เพ่ือเป!นแหล
งอาหารของชุมชน 
  2.เพ่ือเป!นจุดสาธิตแก
เกษตรกรท่ัวไป 

เปoาหมาย 
  1.ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 400,000 ตัว/ป� 
  2.ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําจืดลงในแหล
งน้ําธรรมชาติ จํานวน 400,000 ตัว/ป� 
  3.ฝCกอบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 20 ราย/ป� 
  4.ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําแก
เกษตรกร จํานวน 20 ราย/ป� 
 
พ้ืนท่ีดําเนินการ ปDงบประมาณ 2561 
   

  บ)านแม
สะงา หมู
ท่ี 2 ตําบลหมอกจําแป& อําเภอเมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

กิจกรรม หน	วยนับ เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
    
1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 400,000 400,000 
   - ปลาโพง(ปลาบ)า) ตัว  60,000 
   - ปลาแก)มช้ํา 
   - ปลาตะเพียนขาว 
   - ปลาตะเพียนทอง 

ตัว 
ตัว 
ตัว 

 180,000 
140,000 
20,000 

2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 400,000 400,000 
3. ส	งเสริม/พัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว1น้ํา    
   - ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติก ราย 20 20 
4. ฝpกอบรม    
   -อบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา ราย 20 20 
5. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ครั้ง 10 10 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙

พ้ืนท่ีดําเนินการ ปDงบประมาณ 2562 
   

  บ)านยอด หมู
ท่ี 9 ตําบลหมอกจําแป& อําเภอเมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

กิจกรรม หน	วยนับ เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
    
1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 400,000 400,000 
   - ปลาโพง ตัว  60,000 
   - ปลาแก)มช้ํา ตัว  180,000 
   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  20,000 
   - ปลาตะเพียนขาว ตัว  140,000 
2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 400,000 400,000 
3. ส	งเสริม/พัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว1น้ํา    
   - ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติก ราย 20 20 
4. ฝpกอบรม    
   -อบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา ราย 20 20 
5. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ครั้ง 10 10 
    
 
ค. โครงการ “รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน” จังหวัดแม	ฮ	องสอน 

ความเป�นมา 
  ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ)าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ได)เสด็จพระราชดําเนินจังหวัด
แม
ฮ
องสอน เพ่ือทอดพระเนตรการดําเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ี
จังหวัดแม
ฮ
องสอน ระหว
างวันท่ี 3 – 5 มีนาคม 2549 ทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของหน
วยงานต
างๆ 
รวมท้ังโรงเรียนเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงในโครงการพัฒนาตามพระราชดําริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ, ณ  
ศูนย,ส
งเสริมการเกษตรท่ีสูงจังหวัดแม
ฮ
องสอน พร)อมท้ังได)ทรงมีพระราชเสาวนีย,เพ่ือเป!นแนวทางในการ
ดําเนินงานหลายประการ ได)แก
 
ด"านการเกษตร 
  1.การจัดท่ีทํากินและส
งเสริมอาชีพให)ราษฎรมีความจําเป!น ควรส
งเสริมให)ราษฎรได)ปลูกผัก 
เลี้ยงสัตว, และส
งเสริมให)ปลูกข)าวให)ได)ผลผลิตมาก ๆ จะได)พอเพียงในการบริโภคภายในครอบครัวเพราะ
ชาวเขาแต
ละครอบครัวมีลูกมากจึงต)องการบริโภคมาก 
  2.พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัวได)ทรงจัดต้ังหมู
บ)านใกล)ท่ีหัวหิน จะเห็นได)ว
าในหมู
บ)านนี้
ดินหมดสภาพเพราะใช)สารเคมีมาก รัฐบาลมีการอนุญาตให)ใช)สารเคมีได) ไม
มีข)อห)าม ราษฎรก็จะนํามาใช)ใน
การทําลายวัชพืช ไม
มีการดายหญ)า ใช)สารเคมีลงดินอย
างเดียวผลร)ายท่ีตามมา คือ ดินหมดสภาพและ
ยิ่งกว
านั้นเม่ือฝนตกจะชะล)างเอาสารเคมีเหล
านั้นลงไปในแม
น้ําลําธาร สัตว,น้ําได)รับอันตราย คนใช)น้ําก็เกิด
อันตรายอย
างหลีกเลี่ยงไม
ได)หากรัฐบาลไม
แก)ไขเรื่องการใช)สารเคมีจะเกิดอันตรายอย
างใหญ
หลวง 



 ๖๐

  3.การจัดสถานท่ีภายในศูนย,ฯสวยงามมาก การจัดต้ังโรงเรียนเกษตรกร ในสาขาอาชีพ
ต
างๆ มีประโยชน,แก
ราษฎรเพราะได)มาเห็นของจริงและนําไปทําท่ีบ)านได)ควรเน)นให)ราษฎรได)สํานึกในการ
ดูแลรักษาป&าปลูกป&าด)วย เพราะจะเป!นการสร)างแหล
งอาหารให)เกิดในชุมชนในด)านต
าง ๆ มีสมุนไพรให)รักษา
โรคได) มีพืช สัตว, ท่ีเป!นอาหารสําหรับบริโภค การดําเนินชีวิตก็จะดี ประหยัด และสามารถใช)พลังงานท่ีมีอยู

ในท)องถ่ินได)อีกด)วย 
  4.รัฐมนตรีว
าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ,มีความสําคัญมาก เพราะต)องรับผิดชอบและ
ดูแลเรื่องอาหารและแหล
งน้ําซ่ึงหมายถึง รับผิดชอบชีวิตของคนท้ังหลาย ให)อยู
ดี มีอาหารกินอย
างปลอดภัย 
ต)องช
วยดูแลรักษาป&าอย
าให)มีการตัดไม)ทําลายป&ามากข้ึนเหมือนในปGจจุบัน เพราะมีการทําลายป&ามาก
เหลือเกินในต
างประเทศโดยเฉพาะในยุโรป อเมริกา เกิดภัยธรรมชาติมาก สาเหตุเกิดจากมีการโค
นป&ามาก 
แม)แต
ป&าอเมซอนท่ีสมบูรณ,มากในโลกก็เริ่มถูกทําลายแล)ว 
 
ด"านหัตถกรรม 
  1.ควรแนะนําให)ราษฎรได)รู)จักวิธีการปลูก วิธีการใช)ไม)ไผ
 ให)เกิดประโยชน,ท้ังในการ
ดํารงชีวิตประจําวันและในงานหัตถกรรมต
าง ๆ  
  2.การจัดทําศูนย,ข)อมูลเก่ียวกับไผ
 ทําให)บุคคลท่ัวไป เยาวชนและเด็กนักเรียนได)ศึกษาหา
ความรู)และเกิดความภาคภูมิใจและสามารถเข)ามาศึกษาในพ้ืนท่ี ท่ีมีต)นไผ
ตามธรรมชาติและเห็นสภาพป&าจริง 
 
ด"านการพัฒนาแหล	งน้ํา 
  1.การจัดหาแหล
งน้ําให)ราษฎร ก็มีความจําเป!นควรสร)างแหล
งน้ําและฟgjนฟูดูแลแหล
งน้ํา
ตามธรรมชาติให)อีกทางหนึ่งด)วย 
  2.การจัดต้ังธนาคารน้ํา (Water Bank) เป!นสิ่งท่ีมีความจําเป!น เพราะปGจจุบันน้ําเริ่มขาด
แคลน และไม
ปลอดภัยในการบริโภค ควรส
งเสริมให)ราษฎรรู)จักการจัดเก็บน้ําฝน หรือน้ําตามธรรมชาติเอาไว)
บริโภคได)ตลอดป� 
 
ด"านการพัฒนาสังคมในชุมชน 
  1.การดูแลสุขภาพและงานด)านอนามัยของราษฎรในหมู
บ)านมีความจําเป!น เด็กๆ ควร
รับประทานอาหารท่ีมีสารอาหารอย
างพอเพียง จะทําให)สมองดีและเป!นกําลังท่ีสําคัญต
อไป 
 
ด"านการฟcdนฟูและอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.ไม)ไผ
เป!นไม)ท่ีมีคุณค
า ควรส
งเสริมให)ปลูกกันให)มาก และอนุรักษ,พันธุ,และขยายพันธุ,ให)
ท่ัวพ้ืนท่ีการปลูกไผ
ช
วยส
งเสริมให)ป&าสมบูรณ,ข้ึนอีกด)วย 
  2.การขยายพันธุ,สัตว,ป&า ควรให)มีสัตว,หลายชนิด และปล
อยคืนสู
ป&า เพ่ือขยายพันธุ,ให)มาก
ข้ึนและควรส
งเสริมให)ราษฎรได)ขยายพันธุ,และช
วยกันดูแลด)วย 
  3. การขยายพันธุ,เขียดแลวในแหล
งน้ําธรรมชาติได)ผลดี และควรท่ีจะขยายพันธุ,สัตว,น้ําชนิด
อ่ืนๆ ท่ีมีอยู
ตามธรรมชาติด)วย 
  4.การจัดการระบบป&าไม) การจัดศูนย,ไผ
ศึกษา การมีสัตว,ป&า สัตว,น้ํา อยู 
ในแหล
ง
ธรรมชาติท่ีเดียวกัน น
าจะเป!นแหล
งท
องเท่ียวทางธรรมชาติในการเดินป&าได)เป!นอย
างดี และควรจะส
งเสริมให)
มีการเพ่ิมเติมด)วยก็จะสมบูรณ, 
  5.สภาพป&าไม)ถูกทําลายไปมาก ขอให)ช
วยกันดูแลป&าและปลูกป&าให)มาก 



 ๖๑

  6.การปลูกป&าและดูแลป&าให)สมบูรณ,อยู
เสมอจะทําให)คนอยู
ร
วมกับป&าได)ชาวเขา  
เผ
ากระเหรี่ยงดูแลป&าได)ดีมาก เขาจะรักป&า หวงแหนป&า ควรรณรงค,ให)ราษฎรได)รักป&า และร
วมดูแลป&าให)มาก 
  กรมประมงโดยสํานักพัฒนาและถ
ายทอดเทคโนโลยีการประมง ส
วนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ และสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแม
ฮ
องสอน ศูนย,วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดเชียงใหม
 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จึงได)จัดทํากิจกรรมด)านการประมง เพ่ือสนับสนุน
โครงการ        “ รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน ” ในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน จํานวน 4 โครงการ ดังนี้  
  1.โครงการ “ รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน ” พ้ืนท่ีลุ
มน้ําแม
สะงา 
  2.โครงการ “ รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน ” พ้ืนท่ีลุ
มน้ําปาย (ท
าโป&งแดง) 
  3.โครงการ “ รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน ” พ้ืนท่ีลุ
มน้ําแม
สะมาด-ห)วยหมาก-ลาง 
  4.โครงการ “ รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน ” พ้ืนท่ีลุ
มน้ําของ 
 

โครงการ “ รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน ” จังหวัดแม	ฮ	องสอน พ้ืนท่ีลุ	มน้ําแม	สะงา 
ต.หมอกจําแปq อ.เมือง จ.แม	ฮ	องสอน 

วัตถุประสงค1 
  1.เพ่ือจัดต้ังจุดเรียนรู)ด)านการประมง 
  2.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว,น้ําในแหล
งน้ําธรรมชาติ 
  3.เพ่ือสร)างแหล
งอาหารโปรตีนจากสัตว,น้ําแก
ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ 

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2561 
 1.ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือปล
อยลงในแหล
งน้ําพ้ืนท่ีเปMาหมายของโครงการฯ                        

จํานวน 100,000  ตัว ดังนี ้
-ปลาตะเพียนทอง จํานวน 10,000  ตัว 
-ปลาตะเพียนขาว จํานวน 20,000  ตัว 
-ปลาแก)มช้ํา  จํานวน 60,000  ตัว 
-ปลาโพง(ปลาบ)า) จํานวน 10,000  ตัว 

  2.ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 20 ราย 
   -ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติกแก
เกษตรกร เป!นเกษตรกรบ)านโป&งอ
อน       
หมู
 ท่ี 7 ต.หมอกจําแป& จ.แม
ฮ
องสอน จํานวน 20 ราย ให)การสนับสนุนปGจจัยการผลิตประกอบด)วย          
บ
อพลาสติก จํานวน 1 ผืน/ราย ปลาดุก จํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 1 กระสอบ/ราย 
  3.ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แห
ง  
   -ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดินโรงเรียนบ)านกุงไม)สักมิตรภาพท่ี 198 โดยให)การ
สนับสนุนปGจจัยการผลิตประกอบด)วย ปลานิล จํานวน 500 ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 1,000 ตัว และ
อาหารปลากินพืช จํานวน 5 กระสอบ 

4.ฝCกอบรม 
   -อบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 20 ราย 
  5.จัดต้ังจุดเรียนรู)ด)านการประมง จํานวน 3 แห
ง 
   5.1 การเลี้ยงปลาสเตอร,เจียนในบ
อซีเมนต, 
   โดยการปล
อยพันธุ,ปลาสเตอร,เจียนท่ีโดยได)รับการสนับสนุนพันธุ,ปลาจากศูนย,วิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2550 จํานวน 150 ตัว ความยาวเริ่มต)นเฉลี่ย



 ๖๒

เท
ากับ 26.55 ซม. น้ําหนักเริ่มต)นเฉลี่ยเท
ากับ 132.50 กรัมลงเลี้ยงในบ
อซีเมนต, ขนาด 1,050 ตาราง
เมตร ลึก 2.00 เมตร ให)อาหารวันละ 1 ครั้ง เวลา 16.30 น. ทําการสุ
มชั่งวัดการเจริญเติบโตทุก 4 เดือน 
และทํากาตรวจวิเคราะห,คุณสมบัติน้ําทุกเดือน โดยใน พ.ศ. 2561 มีค
า pH เฉลี่ย 6.50 อุณหภูมิน้ํา เฉลี่ย 
24.00 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 23.00 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนในน้ํา เฉลี่ย 8.10 
มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด)างของน้ํา เฉลี่ย 19 มิลลิกรัม/ลิตร และความเป!นด
างของน้ํา เฉล ี่ย 30.00 
มิลลิกรัม/ลิตร ปGจจุบันหลังจากการเลี้ยงเป!นระยะเวลา 11 ป� 3 เดือน ( ต้ังแต
เดือนมิถุนายน 2550 - เดือน
กันยายน 2561 ) ปลาสเตอร,เจียนมีความยาวสูงสุดเท
ากับ 137.00 ซม. และน้ําหนักสูงสุดเท
ากับ 13.70 
กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ยสุดท)ายเท
ากับ 123.90 ซม. และน้ําหนักสุดท)ายเฉลี่ยเท
ากับ 9.51 กิโลกรัม อัตรา
การรอดตายเท
ากับ 75.33 
      5.2 การเลี้ยงปลากดหลวงในบ
อดิน 
   โดยการปล
อยพันธุ,ปลากดหลวงลงเลี้ยงในบ
อดิน จํานวน 2 บ
อ ขนาด 400 
ตารางเมตร ลึก 1.70 เมตร และขนาด 600 ตารางเมตร ลึก 2.30 เมตร จํานวน 400 ตัว และจํานวน 
600 ตัว ตามลําดับ สําหรับพันธุ,ปลากดหลวง เป!นพันธุ,ปลาท่ีได)รับการสนับสนุนจากศูนย,วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดเชียงใหม
 หลังจากการเลี้ยงเป!นระยะเวลา 11 ป� 3 เดือน (ต้ังแต
เดือนมิถุนายน 2550 – เดือน
กันยายน 2561) ในเดือนตุลาคม 2560 ได)ทําการคัดเลือกตัวท่ีสมบูรณ,เพศเพ่ือใช)เป!นพ
อแม
พันธุ, ในบ
อ
ขนาด 600 ตารางเมตร ได)ปลาเพศเพศผู)จํานวน 80 ตัว และเพศเมีย จํานวน 40 ตัว ตามลําดับ ต
อมาใน
เดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ทางศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน ได)ทําการ
เพาะพันธุ,ปลากดหลวง ได)ผลผลิตลูกปลากดหลวง จํานวน 15,000 ตัว ซ่ึงศูนย,ฯ ได)ทําการขยายผลสู
ราษฎร
ในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน จํานวน 7 ราย 

     5.3 การเพาะขยายพันธุ,เขียดแลว 
    ในป�งบประมาณ 2561 ศูนย,ฯได)ปล
อยพ
อแม
พันธุ,เขียดแลวเพ่ิมเติมจากในป�ท่ี
ผ
านมาอีก จํานวน 30 คู
 ในพ้ืนท่ีสาธิตการขยายพันธุ,เขียดแลว ขนาด 2 ไร
 ศูนย,บริการและพัฒนาท่ีสูงปาง
ตองตามพระราชดําริ และหลังจากนั้นในฤดูผสมพันธุ,วางไข
 สํารวจพบหลุมไข
ของเขียดแลวบริเวณลําห)วยปาง
ตอง (เขตอนุรักษ,พันธุ,สัตว,น้ําพ้ืนเมือง) จํานวน 38 หลุม 
  6. ติดตามและแนะนําเกษตรกร ท่ีได)รับการส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา 
จํานวน 10 ครั้ง พบว
าเกษตรกรให)ความสนใจในการฝCกอบรม การเลี้ยง ทําให)ได)ผลผลิตสัตว,น้ําดีเป!นท่ีน
า
พอใจของเจ)าหน)าท่ีประมง และเกษตรกรเอง ส
วนประมงโรงเรียนนักเรียนก็มีความสนใจได)ให)ความร
วมมือ
เป!นอย
างดีแก
เจ)าหน)าท่ีฯและเข)าใจในบริการจัดการทรัพยากรประมง 

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562 
 1.ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือปล
อยลงในแหล
งน้ําพ้ืนท่ีเปMาหมายของโครงการฯ จํานวน 

100,000 ตัว ดังนี้ 
-ปลาสร)อยขาว  จํานวน 20,000  ตัว 
-ปลาแก)มช้ํา  จํานวน 40,000  ตัว 
-ปลาตะเพียนขาว จํานวน 40,000  ตัว 

  2.ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 20 ราย 
   -ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติกแก
เกษตรกร เป!นเกษตรกรบ)านกุงไม)สัก หมู
ท่ี 
2 ต.หมอกจําแป& จ.แม
ฮ
องสอน จํานวน 20 ราย ให)การสนับสนุนปGจจัยการผลิตประกอบด)วยบ
อพลาสติก 
จํานวน 1 ผืน/ราย ปลาดุก จํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 1 กระสอบ/ราย 
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  3.ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แห
ง  
   -ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดินโรงเรียนบ)านกุงไม)สักมิตรภาพท่ี 98 โดยให)การ
สนับสนุนปGจจัยการผลิตประกอบด)วย ปลานิล จํานวน 1,000 ตัว  ปลาตะเพียนขาว จํานวน 1,000 ตัว 
และอาหารปลากินพืช จํานวน 5 กระสอบ 

4.ฝCกอบรม 
   -อบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 20 ราย 
  5.จัดต้ังจุดเรียนรู)ด)านการประมง จํานวน 3 แห
ง 
   5.1 การเลี้ยงปลาสเตอร,เจียนในบ
อซีเมนต, 
   โดยการปล
อยพันธุ,ปลาสเตอร,เจียนท่ีโดยได)รับการสนับสนุนพันธุ,ปลาจากศูนย,วิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2550 จํานวน 150 ตัว ความยาวเริ่มต)นเฉลี่ย
เท
ากับ 26.55 ซม. น้ําหนักเริ่มต)นเฉลี่ยเท
ากับ 132.50 กรัมลงเลี้ยงในบ
อซีเมนต, ขนาด 1,050 ตาราง
เมตร ลึก 2.00 เมตร ให)อาหารวันละ 1 ครั้ง เวลา 16.30 น. ทําการสุ
มชั่งวัดการเจริญเติบโตทุก 4 เดือน 
และทํากาตรวจวิเคราะห,คุณสมบัติน้ําทุกเดือน โดยใน พ.ศ. 2562 มีค
า pH เฉลี่ย 6.50 อุณหภูมิน้ํา เฉลี่ย 
24.00 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 23.00 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนในน้ํา เฉลี่ย 8.10 
มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด)างของน้ํา เฉลี่ย 19 มิลลิกรัม/ลิตร และความเป!นด
างของน้ํา เฉล ี่ย 30.00 
มิลลิกรัม/ลิตร ปGจจุบันหลังจากการเลี้ยงเป!นระยะเวลา 12 ป� 3 เดือน ( ต้ังแต
เดือนมิถุนายน 2550-เดือน
กันยายน 2562 ) ปลาสเตอร,เจียนมีความยาวสูงสุดเท
ากับ 142.00 ซม. และน้ําหนักสูงสุดเท
ากับ 14.20 
กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ยสุดท)ายเท
ากับ 132.90 ซม. และน้ําหนักสุดท)ายเฉลี่ยเท
ากับ 9.91 กิโลกรัม อัตรา
การรอดตายเท
ากับ 75.33 
      5.2 การเลี้ยงปลากดหลวงในบ
อดิน 
   โดยการปล
อยพันธุ,ปลากดหลวงลงเลี้ยงในบ
อดิน จํานวน 2 บ
อ ขนาด 400 
ตารางเมตร ลึก 1.70 เมตร และขนาด 600 ตารางเมตร ลึก 2.30 เมตร จํานวน 400 ตัว และจํานวน 
600 ตัว ตามลําดับ สําหรับพันธุ,ปลากดหลวง เป!นพันธุ,ปลาท่ีได)รับการสนับสนุนจากศูนย,วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดเชียงใหม
 หลังจากการเลี้ยงเป!นระยะเวลา 12 ป� 3 เดือน (ต้ังแต
เดือนมิถุนายน 2550 – เดือน
กันยายน 2562) ในเดือนตุลาคม 2562 ได)ทําการคัดเลือกตัวท่ีสมบูรณ,เพศเพ่ือใช)เป!นพ
อแม
พันธุ, ในบ
อ
ขนาด 600 ตารางเมตร ได)ปลาเพศเพศผู)จํานวน 80 ตัว และเพศเมีย จํานวน 40 ตัว ต
อมาในเดือนมีนาคม 
– เมษายน 2562 ทางศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน ได)ทําการเพาะพันธุ,ปลากด
หลวง ได)ผลผลิตลูกปลากดหลวง จํานวน 15,000 ตัว ซ่ึงศูนย,ฯ ได)ทําการขยายผลสู
ราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัด
แม
ฮ
องสอน จํานวน 7 ราย 

     5.3 การเพาะขยายพันธุ,เขียดแลว 
    ในป�งบประมาณ 2562 ศูนย,ฯได)ปล
อยพ
อแม
พันธุ,เขียดแลวเพ่ิมเติมจากในป�ท่ี
ผ
านมาอีก จํานวน 30 คู
 ในพ้ืนท่ีสาธิตการขยายพันธุ,เขียดแลว ขนาด 2 ไร
 ศูนย,บริการและพัฒนาท่ีสูงปาง
ตองตามพระราชดําริ และหลังจากนั้นในฤดูผสมพันธุ,วางไข
 สํารวจพบหลุมไข
ของเขียดแลวบริเวณลําห)วยปาง
ตอง (เขตอนุรักษ,พันธุ,สัตว,น้ําพ้ืนเมือง) จํานวน 32 หลุม 
  6. ติดตามและแนะนําเกษตรกร ท่ีได)รับการส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา 
จํานวน 10 ครั้ง พบว
าเกษตรกรให)ความสนใจในการฝCกอบรม การเลี้ยง ทําให)ได)ผลผลิตสัตว,น้ําดีเป!นท่ีน
า
พอใจของเจ)าหน)าท่ีประมง และเกษตรกรเอง ส
วนประมงโรงเรียนนักเรียนก็มีความสนใจได)ให)ความร
วมมือ
เป!นอย
างดีแก
เจ)าหน)าท่ีฯและเข)าใจในบริการจัดการทรัพยากรประมง 
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โครงการ “ รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน ” จังหวัดแม	ฮ	องสอน พ้ืนท่ีลุ	มน้ําปาย (ท	าโปqงแดง ) 
ต.ผาบ	อง อ.เมือง จ.แม	ฮ	องสอน 

วัตถุประสงค1 
  1.เพ่ือจัดทําแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา 
  2.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว,น้ําในแหล
งน้ําธรรมชาติ 
  3.เพ่ือสร)างแหล
งอาหารโปรตีนจากสัตว,น้ําแก
ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ 
 
ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2561 

1.ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือปล
อยลงในแหล
งน้ําพ้ืนท่ีเปMาหมายของโครงการฯ  จํานวน 
100,000  ตัว ดังนี ้

-ปลาโพง(ปลาบ)า)  จํานวน 30,000  ตัว 
-ปลาตะเพียนทอง  จํานวน 30,000  ตัว 
-ปลาแก)มช้ํา  จํานวน  40,000  ตัว 

2. ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 20 ราย 
         -ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติกแก
เกษตรกร เป!นเกษตรกรบ)านในสอย หมู
ท่ี 4 ตําบล

ปางหมู อ.เมือง จ.แม
ฮ
องสอน จํานวน 20 ราย ให)การสนับสนุนปGจจัยการผลิตประกอบด)วย บ
อพลาสติก 
จํานวน 1 บ
อ/ราย ปลาดุก จํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 1 กระสอบ/ราย 

 3.ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แห
ง 
-ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดินโรงเรียนบ)านไม)สะเป& โดยให)การสนับสนุนปGจจัยการผลิต 

ประกอบด)วย ปลานิล จํานวน 500 ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 1,000 ตัว และอาหารปลากินพืช     
จํานวน 5 กระสอบ 

4.จุดเรียนรู)และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา (การเลี้ยงปลากดหลวงในบ
อดิน) 
 -ปล
อยพันธุ,ปลากดหลวงลงเลี้ยงในบ
อดิน จํานวน 1 บ
อ ขนาด 200 ตารางเมตร ลึก 

1.60 เมตร จํานวน 200 ตัว พันธุ,ปลาดังกล
าวได)จากการเพาะพันธุ,จากพ
อแม
พันธุ,ภายในจุดเรียนรู)และ
สาธิตการเลี้ยงปลากดหลวงของโครงการ “รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน” พ้ืนท่ีลุ
มน้ําแม
สะงา ทางศูนย,วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน ได)ทําการเพาะพันธุ,ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 และ
นํามาปล
อยลงเลี้ยงในบ
อเม่ือ วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 หลังจากการเลี้ยงเป!นระยะเวลา 1 ป� 3 เดือน (ต้ังแต

เดือนมิถุนายน 2560 – เดือนกันยายน 2561) ปลากดหลวงมีความยาวสูงสุดเท
ากับ 45.50 ซม. มี
น้ําหนักสูงสุดเท
ากับ 1,900.00 กรัม ความยาวสุดท)ายเฉลี่ยเท
ากับ 44.94 ซม. และน้ําหนักสุดท)ายเฉลี่ย
เท
ากับ 905.00 กรัม พร)อมได)แนะนําเกษตรเข)ามาเยี่ยมชมจุดเรียนรู)ดังกล
าวแล)ว 

5. ติดตามและแนะนําเกษตรกร ท่ีได)รับการส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา  
จํานวน 10 ครั้ง พบว
าเกษตรกรบางรายยังขาดความเข)าใจในการมีการให)อาหารน)อยครั้ง ทําให)ลูกปลา
เจริญเติบโตช)า แต
ยังมีอัตราการรอดตายสูง ได)แนะนําให)มีการให)อาหารบ
อยครั้งข้ึน และเปลี่ยนถ
ายน้ําใน
บางราย ซ่ึงต
อมาก็มีการเจริญเติบโตดีข้ึน สร)างความรู)ความเข)าใจแก
เกษตรกร 
 
 
 
 



 ๖๕

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562 
1.ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือปล
อยลงในแหล
งน้ําพ้ืนท่ีเปMาหมายของโครงการฯ จํานวน 

100,000  ตัว ดังนี ้
-ปลาสร)อยขาว   จํานวน 20,000  ตัว 
-ปลาแก)มช้ํา   จํานวน 10,000  ตัว 
-ปลาตะเพียนทอง  จํานวน 70,000  ตัว 

2. ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 20 ราย 
         -ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติกแก
เกษตรกร เป!นเกษตรกรบ)านในสอย หมู
ท่ี 4 ตําบล

ปางหมู อ.เมือง จ.แม
ฮ
องสอน จํานวน 20 ราย ให)การสนับสนุนปGจจัยการผลิตประกอบด)วย บ
อพลาสติก 
จํานวน 1 บ
อ/ราย ปลาดุก จํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 1 กระสอบ/ราย 

 3.ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แห
ง 
-ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดินโรงเรียนบ)านไม)สะเป& โดยให)การสนับสนุนปGจจัยการผลิต 

ประกอบด)วย ปลานิล จํานวน 1,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 1,000 ตัว และอาหารปลากินพืช 
จํานวน 5 กระสอบ 

4.จุดเรียนรู)และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา (การเลี้ยงปลากดหลวงในบ
อดิน) 
 -ปล
อยพันธุ,ปลากดหลวงลงเลี้ยงในบ
อดิน จํานวน 1 บ
อ ขนาด 200 ตารางเมตร ลึก 

1.60 เมตร จํานวน 200 ตัว พันธุ,ปลาดังกล
าวได)จากการเพาะพันธุ,จากพ
อแม
พันธุ,ภายในจุดเรียนรู)และ
สาธิตการเลี้ยงปลากดหลวงของโครงการ “รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน” พ้ืนท่ีลุ
มน้ําแม
สะงา ทางศูนย,วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน ได)ทําการเพาะพันธุ,ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 และ
นํามาปล
อยลงเลี้ยงในบ
อเม่ือ วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 หลังจากการเลี้ยงเป!นระยะเวลา 2 ป� 3 เดือน (ต้ังแต

เดือนมิถุนายน 2560 – เดือนกันยายน 2562) พร)อมได)แนะนําเกษตรเข)ามาเยี่ยมชมจุดเรียนรู)ดังกล
าวแล)ว 

5. ติดตามและแนะนําเกษตรกร ท่ีได)รับการส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา  
จํานวน 10 ครั้ง พบว
าเกษตรกรบางรายยังขาดความเข)าใจในการมีการให)อาหารน)อยครั้ง ทําให)ลูกปลา
เจริญเติบโตช)า แต
ยังมีอัตราการรอดตายสูง ได)แนะนําให)มีการให)อาหารบ
อยครั้งข้ึน และเปลี่ยนถ
ายน้ําใน
บางราย ซ่ึงต
อมาก็มีการเจริญเติบโตดีข้ึน สร)างความรู)ความเข)าใจแก
เกษตรกร 
 

โครงการ “ รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน ” จังหวัดแม	ฮ	องสอน พ้ืนท่ีลุ	มน้ําของ 
ต.นาปูqปoอม อ.ปางมะผ"า จ.แม	ฮ	องสอน 

วัตถุประสงค1 
  1.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว,น้ําในแหล
งน้ําธรรมชาติ 
  2.เพ่ือสร)างแหล
งอาหารโปรตีนจากสัตว,น้ําแก
ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ 
 
ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2561 
 

1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือปล
อยลงในแหล
งน้ําพ้ืนท่ีเปMาหมายของโครงการฯ จํานวน 
100,000  ตัว ดังนี้ 

-ปลาแก)มช้ํา   จํานวน 40,000  ตัว 
-ปลาตะเพียนขาว  จํานวน 10,000  ตัว 
-ปลาโพง(ปลาบ)า)  จํานวน 50,000  ตัว 



 ๖๖ 

2. ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา  
         -ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติกแก
เกษตรกร ได)คัดเลือกเกษตรกรบ)านปางคอง ม.12   

ต.นาปู&ปMอม อ.ปางมะผ)า จ.แม
ฮ
องสอน จํานวน 16 ราย และบ)านปุงยาม ม.5 ต.นาปู&ปMอม อ.ปางมะผ)า       
จ.แม
ฮ
องสอน จํานวน 20 ราย รวม 36 ราย ให)การสนับสนุนปGจจัยการผลิตประกอบด)วย บ
อพลาสติก 
จํานวน 1 บ
อ/ราย ปลาดุก จํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 1 กระสอบ/ราย 

 3. ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แห
ง 
-ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดินโรงเรียนบ)านทุ
งหลวงวัฒนาคาร โดยให)การสนับสนุนปGจจัย

การผลิตประกอบด)วย ปลานิล จํานวน 500 ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 1,000 ตัว และอาหารปลากิน
พืช จํานวน 5 กระสอบ 

4. ติดตามและแนะนําเกษตรกรท่ีได)รับการส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา  
จํานวน 10 ครั้ง เนื่องจาพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีโครงการฯ ได)มีการส
งเสริมแนะนําเกษตรกรอย
างต
อเนื่องทําให)เกษตรกร
มีความรู)ความเข)าใจในการเลี้ยงปลาเป!นอย
างดี ประกอบกับในหมู
บ)านปางคองมีชุดกองกําลังของทหาร          
(ชุดโครงการจัดต้ังหมู
ยามชายแดนบ)านปางคอง) ประจําต้ังอยู
ทําให)ง
ายต
อการประสานงานดําเนินงาน และ
ตลอดถึงการติดตามส
งเสริมให)ความรู)แก
เกษตรกร แต
อาจมีปGญหาในด)านสภาพพ้ืนท่ีสูงมีปGญหาในด)านแหล
ง
น้ําและอุณหภูมิท่ีเย็นในช
วงเดือนแรก หลักจากนั้นอุณหภูมิสูงข้ึนก็ทําให)ปลาโตข้ึนได)ผลผลิตเป!นท่ีน
าพอใจ 
 
ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562 
 

1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือปล
อยลงในแหล
งน้ําพ้ืนท่ีเปMาหมายของโครงการฯ จํานวน 
100,000  ตัว ดังนี ้

-ปลาแก)มช้ํา   จํานวน 40,000  ตัว 
-ปลาตะเพียนขาว  จํานวน 40,000  ตัว 
-ปลาโพง   จํานวน 20,000  ตัว 

2. ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา  
         -ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติกแก
เกษตรกร ได)คัดเลือกเกษตรกรบ)านปางคอง ม.12   

ต.นาปู&ปMอม อ.ปางมะผ)า จ.แม
ฮ
องสอน จํานวน 16 ราย และบ)านโท)งหลวง ม.9 ต.นาปู&ปMอม อ.ปางมะผ)า       
จ.แม
ฮ
องสอน จํานวน 20 ราย รวม 36 ราย ให)การสนับสนุนปGจจัยการผลิตประกอบด)วย บ
อพลาสติก 
จํานวน 1 บ
อ/ราย ปลาดุก จํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 1 กระสอบ/ราย 

 3. ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แห
ง 
-ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดินโรงเรียนบ)านทุ
งหลวงวัฒนาคาร โดยให)การสนับสนุนปGจจัย

การผลิตประกอบด)วย ปลานิล จํานวน 1,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 1,000 ตัว และอาหารปลากิน
พืช จํานวน 5 กระสอบ 

4. ติดตามและแนะนําเกษตรกรท่ีได)รับการส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง    สัตว,
น้ํา จํานวน 10 ครั้ง เนื่องจาพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีโครงการฯ ได)มีการส
งเสริมแนะนําเกษตรกรอย
างต
อเนื่องทําให)
เกษตรกรมีความรู)ความเข)าใจในการเลี้ยงปลาเป!นอย
างดี ประกอบกับในหมู
บ)านปางคองมีชุดกองกําลังของ
ทหาร (ชุดโครงการจัดต้ังหมู
ยามชายแดนบ)านปางคอง) ประจําต้ังอยู
ทําให)ง
ายต
อการประสานงานดําเนินงาน 
และตลอดถึงการติดตามส
งเสริมให)ความรู)แก
เกษตรกร แต
อาจมีปGญหาในด)านสภาพพ้ืนท่ีสูงมีปGญหาในด)าน
แหล
งน้ําและอุณหภูมิท่ีเย็นในช
วงเดือนแรก หลักจากนั้นอุณหภูมิสูงข้ึนก็ทําให)ปลาโตข้ึนได)ผลผลิตเป!นท่ีน
า
พอใจ 



 ๖๗ 

โครงการ “ รักษ1น้ําเพ่ือพระแม	ของแผ	นดิน ” จังหวัดแม	ฮ	องสอน 
 พ้ืนท่ีลุ	มน้ําแม	สะมาด – ห"วยหมาก-ลาง 

ต.ห"วยโปqง อ.เมือง จ.แม	ฮ	องสอน 

วัตถุประสงค1 
  1.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว,น้ําในแหล
งน้ําธรรมชาติ 
  2.เพ่ือสร)างแหล
งอาหารโปรตีนจากสัตว,น้ําแก
ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ 
 
ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2561 

 
1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือปล
อยลงในแหล
งน้ําพ้ืนท่ีเปMาหมายของโครงการ ฯ จํานวน  

110,000 ตัว ดังนี้  
-ปลาโพง   จํานวน 30,000  ตัว 
-ปลาแก)มช้ํา   จํานวน 60,000  ตัว 
-ปลาตะเพียนขาว  จํานวน 10,000  ตัว 

2. ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา 
-ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติกแก
เกษตรกร บ)านใหม
ห)วยหวาย ม.14          

ต.ห)วยโป&ง อ.เมือง จ.แม
ฮ
องสอน จํานวน 20 ราย ให)การสนับสนุนปGจจัยการผลิตประกอบด)วย บ
อพลาสติก
จํานวน 1 บ
อ/ราย ปลาดุก จํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 1 กระสอบ/ราย   
  3. ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แห
ง 
   - ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดินโรงเรียนบ)านหนองเขียว ให)การสนับสนุนปGจจัย
การผลิตประกอบด)วย ปลานิล จํานวน 500 ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 1,000 ตัว และอาหารปลากิน
พืช จํานวน 5 กระสอบ 
  4. ฝCกอบรม 
   -อบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 20 ราย 

5. ติดตามและแนะนําเกษตร ท่ีได)รับการส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา 
จํานวน 10 ครั้ง พบว
าเกษตรกรให)ความสนใจผู)นําชุมชนมีความเข)มแข็ง และเกษตรกรมีความกระตือรือร)นมี
ความสนใจและตลอดการเลี้ยงมีความเอาใจใส
 ทําให)ผลผลิตปลาในภาพรวมค
อนข)างน
าพอใจของเจ)าหน)าท่ี
ประมง 
 
ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562 
 

1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือปล
อยลงในแหล
งน้ําพ้ืนท่ีเปMาหมายของโครงการ ฯ  จํานวน  
100,000 ตัว ดังนี้  

-ปลาโพง(ปลาบ)า) จํานวน 20,000  ตัว 
-ปลาตะเพียนทอง  จํานวน 60,000  ตัว 
-ปลาแก)มช้ํา  จํานวน  20,000  ตัว 

2. ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา 



 ๖๘

 -ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติกแก
เกษตรกร บ)านทุ
งมะขามปMอม ม.15 ต.ห)วยโป&ง      
อ.เมือง จ.แม
ฮ
องสอน จํานวน 20 ราย ให)การสนับสนุนปGจจัยการผลิตประกอบด)วย บ
อพลาสติกจํานวน      
1 บ
อ/ราย ปลาดุก จํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 1 กระสอบ/ราย   
  3. ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แห
ง 
   - ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดินโรงเรียนบ)านหนองเขียว ให)การสนับสนุนปGจจัย
การผลิตประกอบด)วย ปลานิล จํานวน 1,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 1,000 ตัว และอาหารปลากิน
พืช จํานวน 5 กระสอบ 
  4. ฝCกอบรม 
   -อบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 20 ราย 

5. ติดตามและแนะนําเกษตร ท่ีได)รับการส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา 
จํานวน 10 ครั้ง พบว
าเกษตรกรให)ความสนใจผู)นําชุมชนมีความเข)มแข็ง และเกษตรกรมีความกระตือรือร)นมี
ความสนใจและตลอดการเลี้ยงมีความเอาใจใส
 ทําให)ผลผลิตปลาในภาพรวมค
อนข)างน
าพอใจของเจ)าหน)าท่ี
ประมง 
 

โครงการศูนย1บริการและพัฒนาลุ	มน้ําปาย ตามพระราชดําริ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

แม
ฮ
องสอนเป!นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห
งสหภาพพม
า พ้ืนท่ีส
วนใหญ
เป!น
เทือกเขาสูงสลับซับซ)อน มีพ้ืนท่ีราบน)อย การคมนาคมไม
สะดวก ราษฎรท่ีอาศัยอยู
 ส
วนใหญ
เป!นชาวเขาเผ
า
ต
างๆ และชนกลุ
มน)อยผู)ผลัดถ่ิน อาชีพหลักของคนเหล
านี้ในอดีต คือ การทําไร
เลื่อนลอย การเลี้ยงสัตว,  หา
ของป&า รับจ)าง ขนยาเสพติด ขนเสบียงอาหารและยุทธปGจจัยให)แก
กลุ
มกู)ชาติต
างๆ บริเวณแนวชายแดน 
พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัวฯ ทรงมีความห
วงใยราษฎรและความม่ันคงปลอดภัยของประเทศเป!นอย
างมาก 
จึงได)มีพระราชดําริให)กองทัพบกร
วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ,และกระทรวงอ่ืนๆ จัดต้ังศูนย,พัฒนา
อาชีพของราษฎรให)มีความเป!นอยู
ท่ีดีข้ึน โดยจัดให)มีโครงการพัฒนาตามพระราชดําริข้ึน ในป� พ.ศ.2522  
เป!นต)นมา  
 

วัตถุประสงค1 
1. พัฒนาและอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติ ได)แก
 ดิน น้ํา ป&าไม) พืชพันธุ, สัตว,ป&า และระบบนิเวศ  

ท่ีสําคัญยิ่ง 
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย, ซ่ึงถือว
าเป!นหัวใจสําคัญ เพราะ คน เป!นศูนย,กลางของการพัฒนา     

จึงต)องมีการพัฒนาต้ังแต
 สุขภาพอนามัย การศึกษา ปMองกันตนเอง การบริหารชุมชน  ตลอดจนการรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการอนุรักษ, ศิลปวัฒนธรรมประจําถ่ิน 

3. พัฒนาส
งเสริมอาชีพ เพ่ือให)เกิดการอยู
ดีมีสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตให)ดีข้ึน ด)วยการประกอบ
อาชีพหลัก และมีอาชีพเสริม 

การดําเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแม
ฮ
องสอน ต้ังแต
ป�พุทธศักราช 2522 
จนถึงปGจจุบัน ได)แบ
งข้ันตอนการดําเนินงานเป!น 3 ระยะ ดังนี้ 

 
 
 



 ๖๙

ระยะท่ี 1 การก
อต้ังโครงการ (ป� 2522 – 2525) 
ได)พระราชทานแนวพระราชดําริ “ศูนย,ศึกษาและพัฒนา” ข้ึนในพ้ืนท่ี จํานวน 4 แห
ง           

โดยเจ)าหน)าท่ีฝ&ายทหารเป!นหัวหน)าศูนย, และได)รับการสนับสนุนจากหน
วยงานท่ีเก่ียวข)อง โดยมีภารกิจ       
ในการศึกษา ทดลอง ค)นคว)าและสาธิตงานการพัฒนาด)านพืช และสัตว, เพ่ือส
งเสริมให)ราษฎรในหมู
บ)าน
เปMาหมาย 

ระยะท่ี 2 การจัดระบบการบริหาร (ป� 2526 – 2530) 
ทรงมีพระราชประสงค,ให)คณะทํางานได)นําผลการพัฒนาไปขยายผลสู
ราษฎรในหมู
บ)าน

เปMาหมายให)ได)ผลเร็วท่ีสุด โดยให)นําผลการศึกษา ทดลอง จากท่ีได)ดําเนินการแล)ว มาให)ราษฎรได)ปฏิบัติ 
และได)ทรงมีพระราชดําริให)เปลี่ยนชื่อศูนย, เป!น “ศูนย,บริการและพัฒนา” และในห)วงนี้ได)จัดต้ังคณะทํางาน
ของศูนย,ฯ ข้ึนเป!น 3 คณะได)แก
 

- ศูนย,บริการและพัฒนาลุ
มน้ําปายตามพระราชดําริ 
- ศูนย,บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชดําริ 
- ศูนย,ศิลปาชีพจังหวัดแม
ฮ
องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ, 
ระยะท่ี 3 การขยายผลสู
หมู
บ)านเปMาหมาย (ป� 2531 – ปGจจุบัน) 
เป!นการขยายผลการพัฒนาจากศูนย,บริการและพัฒนาท้ัง 2 ศูนย, และศูนย,ศิลปาชีพ ซ่ึงถือเป!น 

“ฐานการพัฒนา” ไปสู
ราษฎรในพ้ืนท่ีอําเภอต
างๆ ของจังหวัดแม
ฮ
องสอน 
 
วิธีการดําเนินงาน 
 

ในส
วนของกรมประมง ได)สนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัว ในการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแม
ฮ
องสอน โดยมอบหมายให)สํานักงานประมง
จังหวัดแม
ฮ
องสอน รับผิดชอบโครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพัฒนาการเกษตรจังหวัดแม
ฮ
องสอน จัดต้ัง
หน
วยผลิตพันธุ,ปลาจังหวัดแม
ฮ
องสอนข้ึนท่ีศูนย,บริการและพัฒนาลุ
มน้ําปาย ตามพระราชดําริ ข้ึนในป� พ.ศ.
2525 และในป� พ.ศ.2531 ได)ยกฐานะเป!น สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแม
ฮ
องสอน สังกัด ศูนย,พัฒนา
ประมงน้ําจืดเชียงใหม
 กองประมงน้ําจืด กรมประมง ปGจจุบันศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืด
แม
ฮ
องสอนอยู
ภายใต)สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืด กรมประมง พ้ืนท่ีท้ังหมด 67 ไร
 3 
งาน 20.2 ตารางวา มีบทบาทและหน)าท่ีรับผิดชอบในการศึกษา ค)นคว)า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว,และทรัพยากรประมงน้ําจืด วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
และพันธุ,สัตว,น้ําหายากหรือใกล)สูญพันธุ,ของท)องถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ,และการวิจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป!น เพ่ือพัฒนา
ให)เป!นสัตว,น้ําเศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห,ข)อมูลชีววิทยาแหล
งน้ํา ทรัพยากรประมง และสังคมเศรษฐกิจ
ชาวประมง เพ่ือประเมินสถานภาพ แนวโน)มของการประมงในแหล
งน้ํา และนํามาเป!นแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในแหล
งน้ํา ตรวจสอบติดตามและรับรองฟาร,มเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา ผลิตและขยายพันธุ,
สัตว,น้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมง และดํารงความอุดมสมบูรณ,ในแหล
งน้ํา อนุรักษ,พันธุ,สัตว,น้ําและรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในแหล
งน้ํา ให)การสนับสนุนทางบริการเผยแพร
และถ
ายทอดความรู)ทางวิชาการด)าน
การเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแก
เกษตรกร เจ)าหน)าท่ีและผู)สนใจ อีกท้ัง รับผิดชอบงานส
งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด)านการประมงในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแม
ฮ
องสอน 

ศูนย,บริการและพัฒนาลุ
มน้ํ าปาย ตามพระราชดําริ  ต้ั งอยู
ทางฝG\ งขวาของแม
น้ํ าปาย          
(พิกัด LB 8830) ตําบลผาบ
อง อําเภอเมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน ลักษณะภูมิประเทศเป!นท่ีราบเล็กๆ ระหว
าง
หุบเขาซ่ึงอยู
ริมฝG\งลําน้ําต
างๆ ได)แก
 แม
น้ําปาย น้ําแม
สะงา น้ําแม
สะงี น้ําแม
ฮ
องสอน เป!นต)น พ้ืนท่ีส
วนใหญ
 
อยู
ในเขตป&าสงวนแห
งชาติ (ป&าแม
ปายฝG\งขวาตอนล
าง) ซ่ึงเป!นป&าเบญจพรรณ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีอยู
ตามท่ี



 ๗๐

ราบริมฝG\ง ของแม
น้ําปาย และลําน้ําสาขา ประชาชนส
วนใหญ
เป!นชาวไทยใหญ
 และกระเหรี่ยง ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและ   การรับจ)างท่ัวไป เส)นทางคมนาคมทางรถยนต,ตามทางหลวงแผ
นดิน หมายเลข 
1250 ซ่ึงแยกจากทางหลวงแผ
นดิน หมายเลข 108 ประมาณ 3 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 4,507 ไร
 โดย
มีหน
วยงานท่ีเก่ียวข)อง ทําหน)าท่ีผลิต ทดลอง สาธิต และส
งเสริมการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว, ในพ้ืนท่ีราบ 
ให)กับราษฎรในหมู
บ)านเปMาหมายของศูนย,ฯ ในเขตตําบลปางหมู ตําบลผาบ
อง ตําบลหมอกจําแป& ตําบลห)วย
ผา และตําบลห)วยโป&ง สําหรับในส
วนของการสนับสนุนกิจกรรมด)านการประมงในพ้ืนท่ีศูนย,ฯ เป!นการ
ดําเนินการภายใต)งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากกรมประมง จากแผนงาน/โครงการดังนี้ 

     1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว,น้ํา 
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค)าประมง 
3. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1.1  โครงการฟgjนฟูพันธุ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทย 
1.2  โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม
ฮ
องสอน 
1.3  โครงการ “รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน” จังหวัดแม
ฮ
องสอน 

- โครงการ “รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน” พ้ืนท่ีลุ
มน้ําแม
สะงา  
- โครงการ “รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน” พ้ืนท่ีลุ
มน้ําปาย  
- โครงการ “รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน” พ้ืนท่ีลุ
มน้ําของ  
- โครงการ “รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน” พ้ืนท่ีลุ
มน้ําแม
สะมาด-ห)วยหมากลาง 

               อย
างไรก็ตาม การผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือปล
อยในแหล
งน้ําเป!นการเพ่ิมผลผลิตการประมงแก
แหล
ง
น้ําเป!นกิจกรรมด)านการประมงท่ีสร)างความม่ันคงด)านอาหารแก
ราษฎร ในพ้ืนท่ีศูนย,บริการดังกล
าวได)เป!น
อย
างดี 
 

วัตถุประสงค1 
 1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการประมงแก
แหล
งน้ํา 
 2. เป!นแหล
งอาหารแก
ราษฎรในพ้ืนท่ี 
เปoาหมาย 
 1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว 
 2. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําจืดลงในแหล
งน้ํา จํานวน 1,000,000 ตัว 
 3. ฝCกอบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 20 ราย 
 4. ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําแก
เกษตรกร จํานวน 20 ราย 
 5. ติดตามและแนะนําเกษตรกร จํานวน 10 ครั้ง 
 
พ้ืนท่ีดําเนินการ ปDงบประมาณ 2561 
 บ)านในสอย หมู
ท่ี 4 และบ)านสบสอย หมู
ท่ี 7 ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน 
และแหล
งน้ําในพ้ืนท่ีศูนย,บริการและพัฒนาลุ
มน้ําปาย ตามพระราชดําริ และพ้ืนท่ีขยายผลของโครงการ ฯ 
 
พ้ืนท่ีดําเนินการ ปDงบประมาณ 2562 

หมู
บ)านในโครงการศูนย,บริการและพัฒนาลุ
มน้ําปาย ตามพระราชดําริและแหล
งน้ําในพ้ืนท่ี
ศูนย,บริการและพัฒนาลุ
มน้ําปาย ตามพระราชดําริ และพ้ืนท่ีขยายผลของโครงการ ฯ 

 
 



 ๗๑

ท่ี ช่ือหมู	บ"าน หมู	ท่ี ตําบล ชาติพันธ1 จํานวนครัวเรือน จํานวนคน 
1 ท
าโป&งแดง 1 ผาบ
อง ไทยใหญ
 183 924 
2 ห)วยเด่ือ 2 ผาบ
อง ไทยใหญ
 360 1,899 
3 ห)วยเสือเฒ
า 3 ผาบ
อง กะเหรี่ยง 132 825 
4 ป&าปุ� 4 ผาบ
อง ไทยใหญ
 133 897 
5 ห)วยแก)ว 5 ผาบ
อง ไทยใหญ
 129 483 
6 ม
อนตะแลง 6 ผาบ
อง ไทยใหญ
 89 322 
7 ทุ
งกองมู 1 ปางหมู ไทยใหญ
 424 1,103 
8 ในสอย 2 ปางหมู ไทยใหญ
 533 1,706 
9 สบป&อง 3 ปางหมู ไทยใหญ
 85 263 

10 สบสอย 4 ปางหมู ไทยใหญ
 267 862 
11 ไม)แงะ 5 ปางหมู ไทยใหญ
 177 371 
12 ไม)สะเป& 6 ปางหมู กะเหรี่ยง 106 673 
13 ดอยแสง 7 ปางหมู กะเหรี่ยง 79 388 
 
ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2561 
 

 ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 6 ชนิด รวมท้ังสิ้น 1,000,000 ตัว ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

งาน/กิจกรรม หน	วยวัด เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
   - ปลาแก)มช้ํา ตัว  405,000 
   - ปลาสร)อยขาว 
   - ปลากระแห 
   - ปลาโพง 

ตัว 
     ตัว 

     ตัว 

 160,000 
25,000 
80,000 

   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  300,000 
   - ปลาไน 
 

ตัว  30,000 

2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด 
3. ส	งเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว1น้ํา 
     - ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดิน 
4. ฝpกอบรม 
    - อบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา 
5. ติดตามและแนะนําเกษตรกร 

  
 

ตัว 
 
     ราย 
 
     ราย  
     ครั้ง 

  

1,000,000 
 

20 
 
         20 
         10 

 
       

1,000,000 
 

20 
 
              20 
              10 

 
 



 ๗๒ 

หมายเหตุ : เกษตรกรบ)านในสอย หมู
 ท่ี 4 และบ)านสบสอย หมูท่ี 7 ตําบลปางหมู อําเภอเมือง            
จังหวัดแม
ฮ
องสอน จํานวน 20 ราย สนับสนุนปลากินพืช จํานวน 1,500 ตัว/ราย อาหารปลา จํานวน        
2 กระสอบ/ราย  
การติดตามประเมินผล   

เกษตรกรท่ีได)รับการส
งเสริมฝCกอบรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ
อดินจํานวน 20 ราย ให)ความสนใจใน
การเลี้ยงปลากินพืชทําให)ง
ายในการส
งเสริม และประสบความสําเร็จในด)านผลผลิตการเลี้ยง โดยเกษตรได)
ความรู)ด)านการเลี้ยงปลาและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ,ทรัพยากรสัตว,น้ําของชุมชน ตลอดจนสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัวฯ  ท่ีทรงมีพระดําริให)จัดต้ังโครงการศูนย,บริการและ
พัฒนาลุ
มน้ําปาย ตามพระราชดําริ ข้ึนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน 
 

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562 
 

  ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 5 ชนิด รวมท้ังสิ้น 1,000,000 ตัว ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

งาน/กิจกรรม หน	วยวัด เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
   - ปลาแก)มช้ํา ตัว  400,000 
   - ปลาสร)อยขาว ตัว  50,000 
   - ปลาโพง ตัว  200,000 
   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  200,000 
   - ปลาจาด ตัว  150,000 
2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
3. ส	งเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว1น้ํา    
   - ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดิน ราย 20 20 
4. ฝpกอบรม    
   - อบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา ราย 20 20 
5. ติดตามและแนะนําเกษตรกร ครั้ง 10 10 
    
หมายเหตุ : เกษตรกรบ)านม
อนตะแลง หมู
ท่ี 11 ตําบลผาบ
องและบ)านสบป&อง หมู
ท่ี 6 ตําบลปางหมู อําเภอ
เมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน จํานวน 20 ราย สนับสนุนปลากินพืช จํานวน 1,500 ตัว/ราย อาหารปลา จํานวน        
2 กระสอบ/ราย  
การติดตามประเมินผล   

เกษตรกรท่ีได)รับการส
งเสริมฝCกอบรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ
อดินจํานวน 20 ราย ให)ความสนใจใน
การเลี้ยงปลากินพืชทําให)ง
ายในการส
งเสริม และประสบความสําเร็จในด)านผลผลิตการเลี้ยง โดยเกษตรได)
ความรู)ด)านการเลี้ยงปลาและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ,ทรัพยากรสัตว,น้ําของชุมชน ตลอดจนสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัวฯ  ท่ีทรงมีพระดําริให)จัดต้ังโครงการศูนย,บริการและ
พัฒนาลุ
มน้ําปาย ตามพระราชดําริ ข้ึนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน 

 
 

 



 ๗๓

โครงการศูนย1บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

  แม
ฮ
องสอนเป!นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห
งสหภาพพม
า พ้ืนท่ีส
วนใหญ

เป!นเทือกเขาสูงสลับซับซ)อน มีพ้ืนท่ีราบน)อย การคมนาคมไม
สะดวก ราษฎรท่ีอาศัยอยู
 ส
วนใหญ
เป!นชาวเขา
เผ
าต
างๆ และชนกลุ
มน)อยผู)ผลัดถ่ิน อาชีพหลักของคนเหล
านี้ในอดีต คือ การทําไร
เลื่อนลอย การเลี้ยงสัตว, 
หาของป&า รับจ)าง ขนยาเสพติด ขนเสบียงอาหารและยุทธปGจจัยให)แก
กลุ
มกู)ชาติต
างๆ บริเวณแนวชายแดน 
พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัวฯ ทรงมีความห
วงใยราษฎรและความม่ันคงปลอดภัยของประเทศเป!นอย
างมาก 
จึงได)มีพระราชดําริให)กองทัพบกร
วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ,และกระทรวงอ่ืนๆ จัดต้ังศูนย,พัฒนา
อาชีพของราษฎรให)มีความเป!นอยู
ท่ีดีข้ึน โดยจัดให)มีโครงการพัฒนาตามพระราชดําริข้ึน ในป� พ.ศ.2522 เป!น
ต)นมา 
 

วัตถุประสงค1 
1. พัฒนาและอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติ ได)แก
 ดิน น้ํา ป&าไม) พืชพันธุ, สัตว,ป&า และระบบนิเวศ

ท่ีสําคัญยิ่ง 
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย, ซ่ึงถือว
าเป!นหัวใจสําคัญ เพราะ คน เป!นศูนย,กลางของการพัฒนา จึง

ต)องมีการพัฒนาต้ังแต
 สุขภาพอนามัย การศึกษา ปMองกันตนเอง การบริหารชุมชน  ตลอดจนการรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการอนุรักษ, ศิลปวัฒนธรรมประจําถ่ิน 

3. พัฒนาส
งเสริมอาชีพ เพ่ือให)เกิดการอยู
ดีมีสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตให)ดีข้ึน ด)วยการประกอบ
อาชีพหลัก และมีอาชีพเสริม 

การดําเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแม
ฮ
องสอน ต้ังแต
ป�พุทธศักราช 2522 
จนถึงปGจจุบัน ได)แบ
งข้ันตอนการดําเนินงานเป!น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การก
อต้ังโครงการ ( ป� 2522 – 2525) 
ได)พระราชทานแนวพระราชดําริ “ศูนย,ศึกษาและพัฒนา” ข้ึนในพ้ืนท่ี จํานวน 4 แห
ง  โดย

เจ)าหน)าท่ีฝ&ายทหารเป!นหัวหน)าศูนย, และได)รับการสนับสนุนจากหน
วยงานท่ีเก่ียวข)อง โดยมีภารกิจใน
การศึกษา ทดลอง ค)นคว)าและสาธิตงานการพัฒนาด)านพืช และสัตว, เพ่ือส
งเสริมให)ราษฎรในหมู
บ)าน
เปMาหมาย 

ระยะท่ี 2 การจัดระบบการบริหาร (ป� 2526 – 2530) 
ทรงมีพระราชประสงค,ให)คณะทํางานได)นําผลการพัฒนาไปขยายผลสู
ราษฎรในหมู
บ)าน

เปMาหมายให)ได)ผลเร็วท่ีสุด โดยให)นําผลการศึกษา ทดลอง จากท่ีได)ดําเนินการแล)ว มาให)ราษฎรได)ปฏิบัติ 
และได)ทรงมีพระราชดําริให)เปลี่ยนชื่อศูนย, เป!น “ศูนย,บริการและพัฒนา” และในห)วงนี้ได)จัดต้ังคณะทํางาน
ของศูนย,ฯ ข้ึนเป!น 3 คณะได)แก
 

- ศูนย,บริการและพัฒนาลุ
มน้ําปายตามพระราชดําริ 
- ศูนย,บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชดําริ 
- ศูนย,ศิลปาชีพจังหวัดแม
ฮ
องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ, 
ระยะท่ี 3 การขยายผลสู
หมู
บ)านเปMาหมาย (ป� 2531 – ปGจจุบัน ) 

 เป!นการขยายผลการพัฒนาจากศูนย,บริการและพัฒนาท้ัง 2 ศูนย, และศูนย,ศิลปาชีพ    ซ่ึงถือ
เป!น “ฐานการพัฒนา” ไปสู
ราษฎรในพ้ืนท่ีอําเภอต
างๆ ของจังหวัดแม
ฮ
องสอน 
 



 ๗๔

วิธีการดําเนินงาน 
               ในส
วนของกรมประมง ได)สนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัว ในการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแม
ฮ
องสอน โดยมอบหมายให)สํานักงานประมงจังหวัด
แม
ฮ
องสอน รับผิดชอบโครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตพัฒนาการเกษตรจังหวัดแม
ฮ
องสอน จัดต้ังหน
วย
ผลิตพันธุ,ปลาจังหวัดแม
ฮ
องสอนข้ึนท่ีศูนย,บริการและพัฒนาลุ
มน้ําปาย ตามพระราชดําริ ข้ึนในป� พ.ศ.2525 
และในป� พ.ศ.2531 ได)ยกฐานะเป!น สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแม
ฮ
องสอน สังกัด ศูนย,พัฒนาประมงน้ําจืด
เชียงใหม
 กองประมงน้ําจืด กรมประมง ปGจจุบัน ศูนย,วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแม
ฮ
องสอน อยู
ภายใต)
สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง พ้ืนท่ีท้ังหมด 67 ไร
 3 งาน 20.2 ตารางวา มีบทบาท
และหน)าท่ีรับผิดชอบในการศึกษา ค)นคว)า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว,และ
ทรัพยากรประมงน้ําจืด วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ,สัตว,น้ําหายาก
หรือใกล)สูญพันธุ,ของท)องถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ,และการวิจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป!น เพ่ือพัฒนาให)เป!นสัตว,น้ําเศรษฐกิจ 
วิจัยและวิเคราะห,ข)อมูลชีววิทยาแหล
งน้ํา ทรัพยากรประมง และสังคมเศรษฐกิจชาวประมง เพ่ือประเมิน
สถานภาพ แนวโน)มของการประมงในแหล
งน้ํา และนํามาเป!นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ในแหล
งน้ํา ตรวจสอบติดตามและรับรองฟาร,มเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา ผลิตและขยายพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ประมง และดํารงความอุดมสมบูรณ,ในแหล
งน้ํา อนุรักษ,พันธุ,สัตว,น้ําและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
แหล
งน้ํา ให)การสนับสนุนทางบริการเผยแพร
และถ
ายทอดความรู)ทางวิชาการด)านประมงน้ําจืดแก
เกษตรกร 
เจ)าหน)าท่ีและผู)สนใจ อีกท้ัง รับผิดชอบงานส
งเสริมและพัฒนาอาชีพด)านการประมงในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา
ตามพระราชดําริจังหวัดแม
ฮ
องสอน 
 ศูนย,บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ ต้ังอยู
หมู
ท่ี 4 ตําบลหมอกจําแป& อําเภอ
เมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน อยู
ห
างจากตัวเมืองแม
ฮ
องสอนประมาณ 36 กิโลเมตร พ้ืนท่ีประมาณ 5,400 ไร
 
พ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมภายในศูนย, ประมาณ 2,500 ไร
 มีภารกิจในการส
งเสริมและพัฒนาอาชีพให)ราษฎรใน
หมู
บ)านเปMาหมายท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีสูง ความสําคัญของศูนย,ปางตองแห
งนี้ นอกจากจะเป!นศูนย,แห
งการเรียนรู)ด)าน
การพัฒนาแล)วยังเป!นท่ีต้ังของเรือนประทับแรมปางตอง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัว สมเด็จพระนางเจ)า
ฯพระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศ, ได)เสด็จมาประทับพักแรมตลอดมา ในส
วนของการสนับสนุนกิจกรรม
ด)านการประมงในพ้ืนท่ีศูนย, ฯ เป!นการดําเนินการภายใต)งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากกรมประมง จาก
แผนงาน/โครงการดังนี้ 

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว,น้ํา 
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค)าประมง 
3.กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1.1 โครงการฟgjนฟูพันธุ,ปลาและสัตว,น้ําจืดของไทย 
1.2 โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม
ฮ
องสอน 
1.3 โครงการ “รักษ,น้ําเพ่ือพระแม
ของแผ
นดิน” พ้ืนท่ีลุ
มน้ําแม
สะงา จังหวัดแม
ฮ
องสอน 

 อย
างไรก็ตาม การผลิตพันธุ,สัตว,น้ําเพ่ือปล
อยในแหล
งน้ําเป!นการเพ่ิมผลผลิตการประมงแก

แหล
งน้ําเป!นกิจกรรมด)านการประมงท่ีสร)างความม่ันคงด)านอาหารแก
ราษฎร ในพ้ืนท่ีศูนย,บริการดังกล
าวได)
เป!นอย
างดี 
 
 
 
 



 ๗๕ 

วัตถุประสงค1 
 1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการประมงแก
แหล
งน้ํา 
 2. เป!นแหล
งอาหารแก
ราษฎรในพ้ืนท่ี 
เปoาหมาย 
 1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 1,000,000 ตัว 
 2. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําจืดลงในแหล
งน้ํา จํานวน 1,000,000 ตัว 
 3. ฝCกอบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 20 ราย 
 4. ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําแก
เกษตรกร จํานวน 20 ราย 
 5. ติดตามและแนะนําเกษตรกร จํานวน 10 ครั้ง 
 
พ้ืนท่ีดําเนินการ ปDงบประมาณ 2561 
 บ)านหมอกจําแป& หมู
ท่ี 1 ตําบลหมอกจําแป& และบ)านนาปลาจาด หมู
ท่ี 4 ตําบลห)วยผา     
อําเภอเมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน และแหล
งน้ําในพ้ืนท่ีศูนย,บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ 
และพ้ืนท่ีขยายผลของโครงการฯ 
 
พ้ืนท่ีดําเนินการ ปDงบประมาณ 2562 

หมู
บ)านบริการศูนย,บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชดําริและแหล
งน้ําในพ้ืนท่ี
ศูนย,บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ และพ้ืนท่ีขยายผลของโครงการฯ 
  

ท่ี ช่ือหมู	บ"าน หมู	ท่ี ตําบล จํานวนครัวเรือน จํานวนคน 
1 หมอกจําแป& 1 หมอกจําแป& 545 1,391 
2 แม
สะงา 2 หมอกจําแป& 321 809 
3 ห)วยขาน 3 หมอกจําแป& 330 1,105 
4 นาป&าแปก 4 หมอกจําแป& 327 1,472 
5 ห)วยมะเขือส)ม 5 หมอกจําแป& 271 1,407 
6 รักไทย 6 หมอกจําแป& 493 1,313 
7 ห)วยโป&งอ
อน 7 หมอกจําแป& 140 419 
8 ทบศอก 8 หมอกจําแป& 116 367 
9 ยอด 9 หมอกจําแป& 92 174 

10 กุงไม)สัก 2 ปางหมู 202 633 
11 ห)วยผา 1 ห)วยผา 131 462 
12 แม
สุยะ (รุ
งอรุณ) 2 ห)วยผา 44 143 
13 ห)วยผึ้ง 3 ห)วยผา 111 575 
14 นาปลาจาด 4 ห)วยผา 251 727 

 
 
 
 
 



 ๗๖ 

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2561 
 
 ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 8 ชนิด รวมท้ังสิ้น 1,001,000 ตัว ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

 งาน/กิจกรรม หน	วยวัด เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 1,000,000 1,001,000 
   - ปลาแก)มช้ํา ตัว  396,001 
   - ปลาสร)อยขาว 
   - ปลากระแห 
   - ปลาโพง 

ตัว 
     ตัว 

     ตัว 

 75,000 
20,000 
85,000 

   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  324,999 
   - ปลาตะเพียนขาว ตัว  10,000 
   - ปลาไน 
   - ปลายี่สกเทศ 

 ตัว 
       ตัว 

 80,000 
10,000 

2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด 
3. ส	งเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว1น้ํา 
     - ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดิน 

4. ฝpกอบรม 

    - อบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,
น้ํา 
5. ติดตามและแนะนําเกษตรกร 

ตัว 
 

 

 

 

                      

1,000,000 
 

20 
 

         20 
 

10 

1,001,000 
 

20 
 

              20 
 

10 

 
หมายเหตุ : เกษตรกรบ)านหมอกจําแป& หมู
ท่ี 1 ตําบลหมอกจําแป& และบ)านนาปลาจาด หมูท่ี 4 ตําบลห)วย
ผา อําเภอเมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน จํานวน 20 ราย สนับสนุนปลากินพืช จํานวน 1,500 ตัว/ราย อาหาร
ปลา จํานวน 2 กระสอบ/ราย  
 
การติดตามประเมินผล   

เกษตรกรท่ีได)รับการส
งเสริมฝCกอบรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ
อดินจํานวน 20 ราย ให)ความสนใจใน
การเลี้ยงปลากินพืชทําให)ง
ายในการส
งเสริม และประสบความสําเร็จในด)านผลผลิตการเลี้ยง โดยเกษตรได)
ความรู)ด)านการเลี้ยงปลาและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ,ทรัพยากรสัตว,น้ําของชุมชน ตลอดจนสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัวฯ  ท่ีทรงมีพระดําริให)จัดต้ังโครงการศูนย,บริการและ
พัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริ ข้ึนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน 
 
 
 
 
 
 



 ๗๗

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562 
 
  ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 5 ชนิด รวมท้ังสิ้น 1,000,000 ตัว ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  

งาน/กิจกรรม 
หน	วย
วัด 

เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
   - ปลาแก)มช้ํา ตัว  400,000 
   - ปลาสร)อยขาว ตัว  50,000 
   - ปลาโพง ตัว  100,000 
   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  300,000 
   - ปลาตะเพียนขาว ตัว 

 

 150,000 
 

2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
3. ส	งเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว1น้ํา    
   - ส
งเสริมการเลี้ยงปลาในบ
อดิน ราย 20 20 
4. ฝpกอบรม    
   - อบรมเกษตรกรด)านการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา ราย 20 20 
5. ติดตามและแนะนําเกษตรกร ครั้ง 10 10 
    
    

 
หมายเหตุ: เกษตรกรบ)านแม
สะงา หมู
ท่ี 2 ตําบลหมอกจําแป& และบ)านกุงไม)สัก หมูท่ี 2 ตําบลปางหมู   
อําเภอเมือง จังหวัดแม
ฮ
องสอน จํานวน 20 รายสนับสนุนปลากินพืช จํานวน 1,500 ตัว/ราย อาหารปลา 
จํานวน 2 กระสอบ/ราย  
 

การติดตามประเมินผล 
เกษตรกรท่ีได)รับการส
งเสริมฝCกอบรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ
อดินจํานวน 20 รายให)ความสนใจใน

การเลี้ยงปลากินพืชทําให)ง
ายในการส
งเสริม และประสบความสําเร็จในด)านผลผลิตการเลี้ยง โดยเกษตรได)
ความรู)ด)านการเลี้ยงปลาและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ,ทรัพยากรสัตว,น้ําของชุมชน ตลอดจนสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัวฯ  ท่ีทรงมีพระดําริให)จัดต้ังโครงการศูนย,บริการและ
พัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําริข้ึนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน 

 
 
 
 
 
 
 



 ๗๘

โครงการจัดตั้งหมู	บ"านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ"านดอยผักกูด 
 

ความเป�นมา 
 เนื่องในวโรกาสท่ี สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ ได)เสด็จพระราชดําเนินเพ่ือปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน ณ บ)านเมืองแพม ตําบลถํ้าลอด อําเภอปางมะผ)า จังหวัด
แม
ฮ
องสอน โดยมี นายสมพล พันธ,มณี เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ( กปร.) นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. นายดิเรก ก)อนกลีบ ผู)ว
า
ราชการจังหวัดแม
ฮ
องสอน พลโท สะพรั่ง กัลยาณมิตร แม
ทัพภาคท่ี 3 พลตรี เลอพงศ, ศรีสรรพางค, ผู)
บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 3 นายดํารงค, พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห
งชาติสัตว,ป&าและพันธุ,พืช ตลอดจน
ข)าราชการจากหน
วยงานต
าง ๆ เฝMา ฯ รับเสด็จ เม่ือเสด็จพระราชดําเนินถึง ผู)ว
าราชการจังหวัดแม
ฮ
องสอน 
กราบบังคมทูลรายงานข)อมูลบ)านเมืองแพม และผู)บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 3 ได)กราบบังคมทูลรายงาน
ความก)าวหน)าของโครงการจัดต้ังหมู
บ)านยามชายแดน บ)านแม
ส
วยอู อําเภอเมือง และบ)านปางคอง อําเภอ
ปางมะผ)า จังหวัดแม
ฮ
องสอน ในการนี้ ได)มีพระราชดําริให)กรมชลประทานพิจารณาแนวทางให)ความ
ช
วยเหลือราษฎร บ)านเมืองแพม ท่ีประสบปGญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
เนื่องจาก ฝายทดน้ําเดิมชํารุดจากอุทกภัย ทําให)ไม
สามารถใช)การได)โดยเฉพาะอย
างยิ่งในช
วงฤดูแล)ง อนึ่ง 
สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริกับพลเอก นิพนธ, ภารัญนิตย, ท่ีปรึกษาโครงการ
พัฒนาตามพระราชดําริ สรุปความว
า ให)หมู
บ)านปางคาม ตําบลปางมะผ)า อําเภอปางมะผ)า จังหวัด
แม
ฮ
องสอน และหมู
บ)านปายสองแง
 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแม
ฮ
องสอน เป!นหมู
บ)านยาม
ชายแดนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเพ่ือประโยชน,ในด)านความม่ันคงของประเทศต
อไป 
  สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยในความปลอดภัยของจังหวัด
แม
ฮ
องสอน  ทรงมีพระราชเสาวนีย, “ให"พิจารณาหาแนวทางในการดําเนินงานจัดตั้งหมู	บ"าน ในรูปแบบ
บ"านยามชายแดน เพ่ือพัฒนาราษฎรในพ้ืนท่ีให"เข"มแข็ง มีส	วนร	วมรักษาประเทศชาติอย	างมีระบบ ตาม
แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู	หัวฯ” 
 
สภาพปjญหาหลักของพ้ืนท่ีโครงการ 
 1) ปGญหาด)านความม่ันคง เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีเป!นช
องว
างท่ีสําคัญ และมีแนวโน)มท่ีจะเป!น
พ้ืนท่ีล
อแหลมต
อไปในอนาคต ไม
มีชุมชนและราษฎรอาศัยอยู
 
 2) ปGญหาการรุกล้ําอธิปไตย เนื่องจากแนวเส)นเขตแดนไม
มีความชัดเจน ทําให)เกิดการรุกล้ําเขต
แดนได)ง
าย ประกอบกับการสู)รบกันระหว
างกองกําลังไทยใหญ
และ กองกําลังว)ามักจะทําให)ชนกลุ
มน)อยท้ัง
สองฝ&าย ได)หลบหนีเข)ามาอาศัยพักพิงอยู
ในเขตแดนของประเทศไทยเม่ือเกิดการสู)รบ  

 3) ปGญหาการลักลอบเข)าเมืองโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีเป!นช
องว
างการลักลอบ
เข)ามาจัดต้ังถ่ินฐาน หรือการลักลอบเข)ามาขายแรงงานในฝG\งไทยจึงทําได)ง
าย 
 4) ปGญหายาเสพติด โดยเฉพาะยาบ)า เนื่องจากพ้ืนท่ีเป!นช
องทางสามารถนําเข)ายาเสพติดได)ง
าย
และระยะทางนําเข)าไม
ไกล 
 5) ปGญหาการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
 ศูนย,วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแม
ฮ
องสอน ซ่ึงเป!นหน
วยงานร
วมดําเนินงานด)านประมงได)มี
กิจกรรมและแผนการดําเนินงานดังนี้ 
 
 



 ๗๙ 

วัตถุประสงค1 
  1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว,น้ําในแหล
งน้ําธรรมชาติ 
  2. เพ่ือสร)างแหล
งอาหารโปรตีนจากสัตว,น้ําแก
ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ 
  

เปoาหมาย 
 1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 150,000 ตัว 
 2. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําจืดลงในแหล
งน้ําธรรมชาติ จํานวน 150,000 ตัว 
 3. ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 10 ราย  
 4. ติดตามและแนะนําเกษตรกร จํานวน 10 ครั้ง 
 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 บ)านดอยผักกูด หมู
ท่ี 9 ตําบลแม
นาเติง อําเภอปาย จังหวัดแม
ฮ
องสอน 
 

ผลการดําเนินงาน  ปDงบประมาณ 2561 
 

กิจกรรม หน	วยนับ เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
   - ปลาแก)มช้ํา 
   - ปลาสร)อยขาว 

ตัว 
     ตัว 

 95,000 
40,000 

   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  15,000 
2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
3. ส	งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว1
น้ํา 

   

   - การเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติก ราย 10 10 
4. ติดตามและให"คําแนะนําเกษตรกร ครั้ง 10 10 

 

หมายเหตุ : เกษตรกร จํานวน 10 ราย ได)รับการสนับสนุนปลาดุกบ๊ิกอุย รายละ 300 ตัว อาหารปลาดุก   
รายละ 1 กระสอบ และบ
อพลาสติก รายละ 1 ผืน  
 

ผลการดําเนินงาน  ปDงบประมาณ 2562 
 

กิจกรรม หน	วยนับ เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
   - ปลาแก)มช้ํา 
   - ปลาสร)อยขาว 
   - ปลาตะเพียนทอง 
   - ปลาไน 

ตัว 
ตัว 
ตัว 
ตัว 

 110,000 
20,000 
10,000 
10,000 

2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
3. ส	งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว1
น้ํา 

   

   - การเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติก ราย 10 10 
4. ติดตามและให"คําแนะนําเกษตรกร ครั้ง 10 10 



 ๘๐ 

 
หมายเหตุ : เกษตรกร จํานวน 10 ราย ได)รับการสนับสนุนปลาดุกบ๊ิกอุย รายละ 300 ตัว อาหารปลาดุก   
รายละ 1 กระสอบ และบ
อพลาสติก รายละ 1 ผืน  
 

โครงการจัดตั้งหมู	บ"านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ"านอาโจ" 
 

ความเป�นมา 
  เนื่องในวโรกาสท่ี สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ ได)เสด็จพระราชดําเนินเพ่ือปฏิบัติ     
พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดแม
ฮ
องสอน ณ บ)านเมืองแพม ตําบลถํ้าลอด อําเภอปาง มะผ)า จังหวัด
แม
ฮ
องสอน โดยมี นายสมพล พันธ,มณี เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ(กปร.) นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. นายดิเรก ก)อนกลีบ ผู)ว
า
ราชการจังหวัดแม
ฮ
องสอน พลโท สะพรั่ง กัลยาณมิตร แม
ทัพภาคท่ี 3 พลตรี เลอพงศ, ศรีสรรพางค,             
ผู)บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 3 นายดํารงค, พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห
งชาติสัตว,ป&าและพันธุ,พืช ตลอดจน
ข)าราชการจากหน
วยงานต
าง ๆ เฝMาฯ รับเสด็จ เม่ือเสด็จพระราชดําเนินถึง ผู)ว
าราชการจังหวัดแม
ฮ
องสอน 
กราบบังคมทูลรายงานข)อมูลบ)านเมืองแพม และผู)บัญชาการกองพลพัฒนาท่ี 3 ได)กราบบังคมทูลรายงาน
ความก)าวหน)าของโครงการจัดต้ังหมู
บ)านยามชายแดน บ)านแม
ส
วยอู อําเภอเมือง และบ)านปางคอง อําเภอ
ปางมะผ)า จังหวัดแม
ฮ
องสอน ในการนี้ ได)มีพระราชดําริให)กรมชลประทานพิจารณาแนวทางให)ความ
ช
วยเหลือราษฎรบ)านเมืองแพม ท่ีประสบปGญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
เนื่องจาก      ฝายทดน้ําเดิมชํารุดจากอุทกภัย ทําให)ไม
สามารถใช)การได)โดยเฉพาะอย
างยิ่งในช
วงฤดูแล)ง 
อนึ่ง สมเด็จ     พระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริกับพลเอก นิพนธ, ภารัญนิตย, ท่ีปรึกษา
โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สรุปความว
า ให)หมู
บ)านปางคาม ตําบลปางมะผ)า อําเภอปางมะผ)า จังหวัด
แม
ฮ
องสอน และหมู
บ)านปายสองแง
 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแม
ฮ
องสอน เป!นหมู
บ)านยาม
ชายแดนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเพ่ือประโยชน,ในด)านความม่ันคงของประเทศต
อไป 
  สมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยในความปลอดภัยของจังหวัด
แม
ฮ
องสอน  ทรงมีพระราชเสาวนีย, “ให"พิจารณาหาแนวทางในการดําเนินงานจัดตั้งหมู	บ"าน ในรูปแบบ
บ"านยามชายแดน เพ่ือพัฒนาราษฎรในพ้ืนท่ีให"เข"มแข็ง มีส	วนร	วมรักษาประเทศชาติอย	างมีระบบ ตาม
แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู	หัวฯ” 
 

สภาพปjญหาหลักของพ้ืนท่ีโครงการ 
 1) ปGญหาด)านความม่ันคง เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีเป!นช
องว
างท่ีสําคัญ และมีแนวโน)มท่ีจะเป!น
พ้ืนท่ีล
อแหลมต
อไปในอนาคต ไม
มีชุมชนและราษฎรอาศัยอยู
 
 2) ปGญหาการรุกล้ําอธิปไตย เนื่องจากแนวเส)นเขตแดนไม
มีความชัดเจน ทําให)เกิดการรุกล้ําเขต
แดนได)ง
าย ประกอบกับการสู)รบกันระหว
างกองกําลังไทยใหญ
และ กองกําลังว)ามักจะทําให)ชนกลุ
มน)อยท้ัง
สองฝ&าย ได)หลบหนีเข)ามาอาศัยพักพิงอยู
ในเขตแดนของประเทศไทยเม่ือเกิดการสู)รบ  

 3) ปGญหาการลักลอบเข)าเมืองโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีเป!นช
องว
างการลักลอบ
เข)ามาจัดต้ังถ่ินฐาน หรือการลักลอบเข)ามาขายแรงงานในฝG\งไทยจึงทําได)ง
าย 
 4) ปGญหายาเสพติด โดยเฉพาะยาบ)า เนื่องพ้ืนท่ีเป!นช
องทางสามารถนําเข)ายาเสพติดได)ง
ายและ
ระยะทางนําเข)าไม
ไกล 
 5) ปGญหาการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 



 ๘๑

 ศูนย,วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแม
ฮ
องสอน ซ่ึงเป!นหน
วยงานร
วมดําเนินงานได)มีกิจกรรม
และแผนการดําเนินงานดังนี้ 
 
วัตถุประสงค1 
  1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว,น้ําในแหล
งน้ําธรรมชาติ 
  2. เพ่ือสร)างแหล
งอาหารโปรตีนจากสัตว,น้ําแก
ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ 
  
เปoาหมาย 
 1. ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 150,000 ตัว 
 2. ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําจืดลงในแหล
งน้ําธรรมชาติ จํานวน 150,000 ตัว 
 3. ส
งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา จํานวน 25 ราย 
 4. ติดตามและแนะนําเกษตรกร จํานวน 10 ครั้ง 
 
พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 บ)านอาโจ) ตําบลนาปู&ปMอม อําเภอปางมะผ)า จังหวัดแม
ฮ
องสอน 
 
ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2561 
 

กิจกรรม หน	วยนับ เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  35,000 
   - ปลาแก)มช้ํา 
   - ปลาสร)อยขาว 

ตัว 
ตัว 

 75,000 
40,000 

2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
3. ส	งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว1
น้ํา 

   

   - การเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติก ราย 25 25 
4. ติดตามและให"คําแนะนําเกษตรกร ครั้ง 10 10 

 
หมายเหตุ : เกษตรกร จํานวน 25 ราย ได)รับการสนับสนุน ปลาดุกบ๊ิกอุย รายละ 300 ตัว อาหารปลาดุก
เล็ก รายละ 1 กระสอบ และบ
อพลาสติก รายละ 1 ผืน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562 
 

กิจกรรม หน	วยนับ เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
   - ปลาแก)มช้ํา 
   - ปลาตะเพียนทอง 
   - ปลาสร)อยขาว 

ตัว 
ตัว 
ตัว 

 120,000 
10,000 
20,000 

2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
3. ส	งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียง
สัตว1น้ํา 

   

   - การเลี้ยงปลาในบ
อพลาสติก ราย 25 25 
4. ติดตามและให"คําแนะนําเกษตรกร ครั้ง 10 10 
    

 
หมายเหตุ : เกษตรกร จํานวน 25 ราย ได)รับการสนับสนุน ปลาดุกบ๊ิกอุย รายละ 300 ตัว อาหารปลาดุก
เล็ก รายละ 1 กระสอบ และบ
อพลาสติก รายละ 1 ผืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๓

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก"ปjญหาพ้ืนท่ีปลูกฝlmนอย	างย่ังยืน 
 

ความเป�นมา 
 1.1 โครงการหลวง 

 พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู
หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ ต้ังโครงการหลวง ทรงมี
วัตถุประสงค,เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป!นอยู
ของชาวเขา ลดการปลูกพืชเสพติด และฟgjนฟูสภาพป&าต)นน้ําลําธาร 
การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริประสบความสําเร็จเป!นอย
างสูง ปGจจุบันการปลูกฝ[\นหมดไปจากพ้ืนท่ี
โครงการหลวงและพ้ืนท่ีส
วนใหญ
ของประเทศ โครงการหลวงได)ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาอย
างต
อเนื่อง ผล
ของงานวิจัยดังกล
าวได)นําไปถ
ายทอดแก
ชาวเขาในพ้ืนท่ีโครงการหลวงท้ังหมด 38 แห
งในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ซ่ึงมีประชากร 26,223 ครัวเรือน จํานวน 134,399 คน จนมีรายได)เฉลี่ย 68,596 
บาทต
อครัวเรือน (พ.ศ.2548) ส
งผลให)เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงมีชีวิตและความเป!นอยู
ท่ีดีข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกับชาวเขาในพ้ืนท่ีสูงส
วนใหญ
 นอกจากนี้โครงการหลวงยังได)ร
วมกับหน
วยงานท่ีเก่ียวข)องจัดทํา
ระบบอนุรักษ,ดินและน้ํา รวมท้ังกระตุ)นให)ชุมชนมีส
วนร
วมในกิจกรรมฟgjนฟูป&าต)นน้ําลําธารอย
างต
อเนื่องอีก
ด)วย 

 อย
างไรก็ตามปGจจุบันพ้ืนท่ีสูงส
วนใหญ
ของประเทศท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 67.22 ล)านไร
 ใน 20 
จังหวัด ได)แก
 เชียงใหม
 เชียงราย แม
ฮ
องสอน พะเยา ลําพูน แพร
 น
าน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ, พิษณุโลก 
เลย สุโขทัย กําแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ, และเพชรบุรี ซ่ึงมี
ประชากรถึง 1,203,149 คน (พ.ศ.2545) ส
วนใหญ
เป!นชาวเขาท่ีมีสภาพยากจน มีรายได)เฉลี่ยป�ระเพียง 
31,126 บาทต
อครัวเรือนต
อป� (รายได)เฉลี่ยของเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด พ.ศ. 
2547) มีพฤติกรรมการเกษตรท่ีต)องบุกรุกทําลายป&าเพ่ือหาท่ีทํากินใหม
 เนื่องจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรเดิม
เสื่อมความอุดมสมบูรณ, ผลผลิตตํ่า และมีการปลูกพืชโดยใช)สารเคมีการเกษตรปริมาณมาก ทําให)ต)นทุนการ
ผลิตสูงข้ึนและกําลังสร)างปGญหาต
อท้ังสุขภาพของเกษตรกรเอง ผู)บริโภค และปGญหาความขัดแย)งของชุมชน
ระหว
างพ้ืนท่ีต)นน้ําและปลายน้ํา รวมท้ังความขัดแย)งระหว
างรัฐบาลกับชุมชนในการใช)ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก"ปjญหาพ้ืนท่ีปลูกฝlmนอย	างย่ังยืน 
 สถานการณ,ในป� 2550/51 พบว
าพ้ืนท่ีปลูกฝ[\นมีแนวโน)มเพ่ิมข้ึนอีก โดยมีการปลูกฝ[\นซํ้าซาก
ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ ได)แก
 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม
 ลําปาง แพร
 น
าน พะเยา แม
ฮ
องสอน ตาก 
และกําแพงเพชร ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน 30 อําเภอ 60 ตําบล ในจํานวนนี้เป!นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกฝ[\นหนาแน
น
มากกว
า 50 ไร
 ในพ้ืนท่ี 7 อําเภอของ 3 จังหวัด ได)แก
 จังหวัดเชียงใหม
 ตาก และแม
ฮ
องสอน จาก
สถานการณ,ดังกล
าวก
อให)เกิดผลกระทบต
อความม่ันคงและภาพลักษณ,ของประเทศ นอกจากนี้เกษตรกรท่ีอยู

ในพ้ืนท่ีปลูกฝ[\น    เป!นเกษตรกรท่ีมีฐานะยากจนและอยู
ในถ่ินท่ีห
างไกลและทุรกันดาร หากปล
อยท้ิงไว)โดย
ไม
ได)รับการแก)ไข    อาจทําให)สถานการณ,การปลูกฝ[\นกลับคืนมา จนยากต
อการแก)ไขประกอบกับนโยบาย
การปMองกันและปราบปรามยาเสพติดเป!นนโยบายท่ีสําคัญและเร
งด
วนประการหนึ่งของรัฐบาล ซ่ึงมาตรการ
แก)ไขปGญหายาเสพติดของประเทศอย
างหนึ่ง คือการมุ
งลดหรือขจัดพ้ืนท่ีปลูกฝ[\นให)หมดไป (สํานักงานปMองกัน
และปราบปราม    ยาเสพติด ภาค 5,2551) 
 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก)ปGญหาพ้ืนท่ีปลูกฝ[\นอย
างยั่งยืน ดําเนินงานภายใต)กรอบ
แผนแม
บทโครงการฯ ในระยะท่ี 2 ซ่ึงได)รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556 
โดยความร
วมมือของหน
วยงานร
วมบูรณาการท้ังส
วนกลาง และส
วนภูมิภาค และส
วนท)องถ่ิน จาก 10 
กระทรวง/25 กรม/หน
วยหลัก  
 มีสาระสําคัญของมติคณะรัฐมนตรีต
อแผนแม
บท คือ 



 ๘๔ 

 1) ให)ความเห็นชอบกรอบงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามแผนแม
บทดังกล
าวในวงเงิน 
1,875,056,260 บาท (หนึ่งพันแปดร)อยเจ็ดสิบห)าล)านห)าหม่ืนหกพันสองร)อยหกสิบบาทถ)วน)  
 2) ให)ส
วนราชการท่ีเก่ียวข)องเสนอคําขอต้ังงบประมาณรายจ
ายประจําป�ภายใต)ชื่อ รายการ 
“โครงการขายผลโครงการหลวงเพ่ือแก)ปGญหาพ้ืนท่ีปลูกฝ[\นอย
างยั่งยืน” ต้ังแต
ป�งบประมาณ 2557 เป!นต)น
ไป 
 3) ให)สํานังาน ป.ป.ส. ร
วมกับสถาบันวิจัยพ้ืนท่ีสูง (องค,กรมหาชน) และหน
วยงานท่ีเก่ียวข)อง 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแม
บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก)ปGญหาพ้ืนท่ีปลูกฝ[\นอย
าง
ยั่งยืน ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2557-2561) ให)คณะรัฐมนตรีทราบ ทุกรอบ 6 เดือน 
 วัตถุประสงค, 
 1) เพ่ือขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวง โดยใช)แนวทางของโครงการหลวงและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการมุ
งเสริมสร)างอาชีพและรายได)บนฐานความรู)ท่ีสอดคล)องกับสภาพภูมิสังคม
และการลดปGญหาการปลูกฝ[\นอย
างยั่งยืน ไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีปGญหาการปลูกฝ[\นซํ้าซากในจังหวัดเชียงใหม
 
แม
ฮ
องสอน ตาก รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงต
อการเกิดปGญหาการแพร
ระบาดของฝ[\นและยาเสพติดในอนาคต 
 2) เพ่ือสร)างความเข)มเข็งให)กับสังคมและชุมชนรวมท้ังส
งเสริมกระบวนการมีส
วนร
วมของ
ชุมชนและหน
วยงานในพ้ืนท่ีในการพัฒนาท่ีนําไปสู
การพ่ึงพาตนเองได) ตลอดจนเป!นรากฐานท่ีม่ันคงของ
ประเทศในด)านการปMองกันการแพร
ระบาดของฝ[\นและยาเสพติดในพ้ืนท่ีสูง 
 3) เพ่ือสร)างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมบนพ้ืนท่ีสูงอย
างยั่งยืนด)วย
กระบวนการมีส
วนร
วมของชุมชน 
 4) เพ่ือเสริมสร)างกลไกการพัฒนาในพ้ืนท่ี โดยให)หน
วยงานท)องถ่ินมีบทบาทในการพัฒนาท่ี
ก
อให)เกิดความยั่งยืนแม)สิ้นสุดระยะเวลาของแผนแม
บท 
 
 ยุทธศาสตร,การดําเนินงาน 
 1. ยุทธศาสตร,ด)านการพัฒนาอาชีพและการตลาด 
 2. ยุทธศาสตร,ด)านการเสริมสร)างความเข)มเข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม 
 3. ยุทธศาสตร,ด)านการพัฒนากระบวนการชุมชนเพ่ือแก)ปGญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติด 
 4. ยุทธศาสตร,ด)านการอนุรักษ,และฟgjนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
 5. ยุทธศาสตร,ด)านการบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนแม
บท 
 
วัตถุประสงค1 
  1.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรสัตว,น้ําในแหล
งน้ําธรรมชาติ 
  2.เพ่ือสร)างแหล
งอาหารโปรตีนจากสัตว,น้ําแก
ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ ฯ 
 
เปoาหมาย 
 1.ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 100,000 ตัว 
 2.ปล
อยพันธุ,สัตว,น้ําจืดลงในแหล
งน้ําธรรมชาติ จํานวน 100,000 ตัว 
 
พ้ืนท่ีดําเนินการ ปDงบประมาณ 2561 
 แหล
งน้ําภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ 
 



 ๘๕

พ้ืนท่ีดําเนินการ ปDงบประมาณ 2562 
      หมู
บ)านในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก)ปGญหาพ้ืนท่ีเฉพาะ และแหล
งน้ํา

ภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ 
  

ช่ือหมู	บ"าน/ 
หมู	ท่ี ชนเผ	า 

จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวน 
ครอบครัว 

จํานวนประชากร 
หย	อมบ"าน ชาย หญิง รวม 

ห)วยฮะ (บ)านหลัก) 3 ม)ง 43    261 

แกงหอมม)ง 5 ม)ง 95    760 

แกงหอมกะเหรี่ยง 7 กระเหรี่ยง 96    237 

หมากพริก 

(ลีซอหมากพริก) 

3 ลีซอ 13    34 

ผาสําราญ 6 ม)ง 68    246 

แกงหอมใหญ
 

(ห)วยหมี) 

8 กะเหรี่ยง 57    241 

แม
เมืองหลวง 4 กะเหรี่ยง 197    650 

รวม 569    2,429 
 
 
ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2561 
 ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืดปล
อยลงแหล
งน้ํา จํานวน 1 ชนิด รวมท้ังสิ้น 100,000 ตัว                  
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

งาน/กิจกรรม หน	วยวัด เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 100,000 100,000 
   - ปลาแก)มช้ํา ตัว  100,000 
2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 50,000 100,000 
    
 
 ในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีแหล
งน้ําสายสําคัญ ได)แก
 ห)วยฮะ ห)วยแกงหอม ห)วยแม
เหมืองหลวง            
ห)วยหมี เนื่องจากเป!นโครงการฯ ท่ีศูนย,ฯ ได)เข)าไปดําเนินงานมาหลายป� ทําให)ชุมชนเข)าใจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง และมีความตระหนักถึงการอนุรักษ,ทรัพยากรประมง 
 



 ๘๖

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562 
 ผลิตพันธุ,สัตว,น้ําจืดปล
อยลงแหล
งน้ํา จํานวน 4 ชนิด รวมท้ังสิ้น 100,000 ตัว                 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

งาน/กิจกรรม หน	วยวัด เปoาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 

1. ผลิตพันธุ1สัตว1น้ําจืด ตัว 100,000 100,000 
   - ปลาสร)อยขาว 
   - ปลาแก)มช้ํา 
   - ปลาจาด 
   - โพง 

ตัว 
ตัว 
ตัว 

     ตัว 

 10,000 
78,000 
10,000 
2,000 

2. ปล	อยพันธุ1สัตว1น้ําจืด 
3. ติดตามผลการดําเนินงาน    

ตัว 
ครั้ง 

100,000 
5 

100,000 
5 

    
 
 ในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีแหล
งน้ําสายสําคัญ ได)แก
 ห)วยฮะ ห)วยแกงหอม ห)วยแม
เหมืองหลวง
ห)วยหมี เนื่องจากเป!นโครงการฯ ท่ีศูนย,ฯ ได)เข)าไปดําเนินงานมาหลายป� ทําให)ชุมชนเข)าใจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง และมีความตระหนักถึงการอนุรักษ,ทรัพยากรประมง 

 
 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ1ปลา พันธุ1กุ"งและพันธุ1สัตว1น้ําอ่ืนๆ 

วัตถุประสงค1 
  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ,ปลา พันธุ,กุ)ง และพันธุ,สัตว,น้ําอ่ืนๆ เป!นโครงการท่ี   
กรมประมงได)จัดสรรงบประมาณให)หน
วยงานต
างๆ ใช)ในการผลิตพันธุ,สัตว,น้ํา เพ่ือจําหน
ายให)เกษตรกร        
ผู)เพาะเลี้ยงสัตว,น้ําในราคาท่ีกรมประมงกําหนด และนําเงินรายได)จากการจําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ําส
งเป!นรายได)
แผ
นดิน เข)าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ ของกรมบัญชีกลาง 

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2561 
ศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดจังหวัดแม
ฮ
องสอน ดําเนินการผลิตและ

จําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 9 ชนิด รวมท้ังสิ้น 687,979.00 ตัว เป!นเงิน 127,700.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๗

ชนิดพันธุ1สัตว1น้ํา 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
( บาท ) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

   ปลาตะเพียนขาว 2-3 0.10 30,100 3,010.00 
   ปลาตะเพียนขาว 2-3 0.20 40,000 8,000.00 
   ปลาตะเพียนขาว 3-5 0.20 2,200 440.00 
   ปลาตะเพียนขาว 3-5 0.25 28,700 7,175.00 
   ปลาตะเพียนขาว 5-7 0.35 4,157 1455.00 
   ปลาตะเพียนทอง 2-3 0.20 16,000 3,200.00 
   ปลาตะเพียนทอง 3-5 0.30 50,000 15,000.00 
   ปลานิล 2-3 0.10 30,500 3,050.00 
   ปลานิล 2-3 0.15 700 105.00 
   ปลานิล 3-5 0.20 133,350 26,670.00 
   ปลานิล 5-7 0.30 2,417 725.00 
   ปลาสร)อยขาว 2-3 0.10 15,000 1,500.00 
   ปลาสร)อยขาว 3-5 0.20 6,500 1,300.00 
   ปลาสร)อยขาว 3-5 0.25 4,680 1,170.00 
   ปลาไน 2-3 0.10 108,000 10,800.00 
   ปลาไน 3-5 0.20 42,750 8,550.00 
   ปลายี่สกเทศ 2-3 0.10 12,000 1,200.00 
   ปลายี่สกเทศ 2-3 0.20 2,000 400.00 
   ปลายี่สกเทศ 3-5 0.20 2,000 400.00 
   ปลายี่สกเทศ 3-5 0.25 1,000 250.00 
   ปลายี่สกเทศ 5-7 0.50 1,000 500.00 
   ปลายี่สกเทศ 7-10 1.00 800 800.00 
   ปลาบ)า (โพง) 2-3 0.10 52,000 5,200.00 
   ปลาบ)า (โพง) 2-3 0.25 21,400 5,350.00 
   ปลาบ)า (โพง) 3-5 0.20 17,500 3,500.00 
   ปลาบ)า (โพง) 3-5 0.50 2,200 1,100.00 
   ปลาบ)า (โพง) 5-7 1.00 250 250.00 
   ปลากดหัวเสียม 5-7 4.00 775 3,100.00 
   ปลานวลจันทร,เทศ 3-5 0.20 45,000 9,000.00 
   ปลานวลจันทร,เทศ 5-7 0.30 15,000 4,500.00 

รวม   687,979 127,700.00 
 

 

 



 ๘๘ 

ผลการดําเนินงาน ปDงบประมาณ 2562 
ศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดจังหวัดแม
ฮ
องสอน ดําเนินการผลิตและ

จําหน
ายพันธุ,สัตว,น้ําจืด จํานวน 11 ชนิด รวมท้ังสิ้น 1,677,750.00 ตัว เป!นเงิน 306,870.00 บาท 
 

ชนิดพันธุ1สัตว1น้ํา 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
( บาท ) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

   ปลาตะเพียนขาว 2-3 0.20 92,000 18,400.00 
   ปลาตะเพียนขาว 3-5 0.25 89,000 22,250.00 
   ปลาตะเพียนขาว 5-7 0.30 3,500 1,225.00 
   ปลาตะเพียนขาว 5-7 0.35 500 175.00 
   ปลานิล 2-3 0.15 88,800 13,320.00 
   ปลานิล 3-5 0.20 95,250 19,050.00 
   ปลานิลแดง 2-3 0.20 9,500 1,900.00 
   ปลานิลแดง 3-5 0.40 16,000 6,400.00 
   ปลาสร)อยขาว 3-5 0.25 11,000 2,750.00 
   ปลากาดํา 2-3 0.25 45,500 11,375.00 
   ปลาไน 2-3 0.10 843,000 84,300.00 
   ปลาไน 3-5 0.20 97,000 19,400.00 
   ปลายี่สกเทศ 2-3 0.20 47,800 9,560.00 
   ปลายี่สกเทศ 3-5 0.25 58,000 14,500.00 
   ปลายี่สกเทศ 5-7 0.50 20,000 10,000.00 
   ปลาบ)า (โพง) 2-3 0.25 44,700 11,175.00 
   ปลาบ)า (โพง) 3-5 0.50 40,400 20,200.00 
   ปลาบ)า (โพง) 5-7 1.00 10,000 10,000.00 
   ปลาตะเพียนทอง 2-3 0.20 44,500 8,900.00 
   ปลาตะเพียนทอง 3-5 0.30 12,400 3,720.00 
   ปลาตะเพียนทอง 5-7 0.50 1,000 500.00 
   ปลากดหลวง 2-3 นิ้ว 4.00 4,000 16,000.00 
   ปลาหมอสายพันธุ,ชุมพร 1 2-3 0.40 2,500 1,000.00 
   ปลาหมอสายพันธุ,ชุมพร 1 3-5 0.55 1,400 770.00 

รวม   1,677,750 306,870.00 
 

 

 

 

 



 ๘๙

การให"บริการทางวิชาการ 

  ศูนย,วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว,น้ําจืดแม
ฮ
องสอน ได)ให)บริการทางวิชาการโดยการ
บรรยายให)ความรู) และการฝCกปฏิบัติงานจริงท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยมีผู)สนใจเข)ามารับบริการ
รายละเอียดตามท่ีปรากฏดังนี้ 

1. การฝpกงานของนิสิต – นักศึกษา 

 ปDงบประมาณ 2561 

ลําดับ
ท่ี 

ปDงบประมาณ สถาบันศึกษา / หน	วยงาน 
ระดับ

การศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลาการฝpก 

      
1 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ปริญญาตรี 2  1 มิ.ย. 61 – 31 ก.ค. 61 
2 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง 
ปริญญาตรี 3  2 -  31 ก.ค. 61 

      
 

 ปDงบประมาณ 2562 

ลําดับ
ท่ี 

ปDงบประมาณ สถาบันศึกษา / หน	วยงาน 
ระดับ

การศึกษา 
จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลาการฝpก 

      
1 
2 
3 

2562 
2562 
2562 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ปวช. 

2 
3 
1 

 1 มิ.ย. 62 – 31 ก.ค. 62 
5 ส.ค. 62 – 22 พ.ย. 62 
4 มี.ค. 62 – 3 พ.ค. 62 

      
 
2. การศึกษาดูงานในฐานเรยีนรู"ด"านการประมง 

ลําดับ
ท่ี 

ป�งบประมาณ 
จํานวนผู"เข"าศึกษา 

ดูงาน(คน) 
   

1 2561 4,961 
2 2562 2,666 
   

 

 



 ๙๐
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ภาพกิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

 

   
ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําเนื่องในวันแม�แห�งชาติ  วันท่ี 12 สิงหาคม  2561 

   
ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําเนื่องในวันประมงแห�งชาติ วันท่ี 13 กันยายน 2561 

    
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย�บริการและพัฒนาลุ�มน้ําปาย               

ตามพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 

    
ปล�อยสัตว�น้ําเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ7าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร               

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 

 



๙๓ 

 

  
ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําลงในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

  
ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําลงในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

  
ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําลงในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

  
ตรวจวิเคราะห�ป<จจัยการผลิตจากแหล�งเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา 



๙๔ 

 

  
ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร�มเพาะเล้ียงสัตว�น้ําข้ันปลอดภัย นําตัวอย�างสัตว�น้ําวิเคราะห�หาสารตกค7าง  

  
ฝBกอบรมเกษตรกร โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

 

  

ฝBกอบรมเกษตรกร โครงการพระราชดําริ จังหวัดแม�ฮ�องสอนพร7อมมอบป<จจัยการผลิต 

  

มอบป<จจัยการผลิตแก�เกษตรกรท่ีเข7าร�วมโครงการฯ 



๙๕ 

 

  
ปล�อยสัตว�น้ําในพ้ืนท่ี และปล�อยปลาดุกให7เกษตรกรท่ีเข7าร�วมโครงการฯ 

  
มอบป<จจัยการผลิตโครงการประมงโรงเรียน 

  
ติดตามผลการดําเนินงานและวิเคราะห�คุณภาพน้ําเบ้ืองต7นบ�อเกษตรกร 

  
สํารวจชลธีวิทยาในพ้ืนท่ีโครงการฯ 



๙๖ 

 

   
ทัศนศึกษาภายในศูนย�ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

 

  
ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล7าเจ7าอยู�หัว วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 

       
ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําเนื่องในวันแม�แห�งชาติ วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 

       
ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําเนื่องในวันประมงแห�งชาติ วันท่ี 17 กันยายน 2562 

      
ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําในพ้ืนท่ีโครงการฯ 



๙๙ 

 

  
ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

  

ปล�อยพันธุ�สัตว�น้ําในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

  
มอบป<จจัยการผลิตแก�เกษตรกรท่ีเข7าร�วมโครงการ 

ฝBกอบรม เกษตรกรโครงการ “รักษ�น้ําเพ่ือพระแม�ของแผ�นดิน” 



๑๐๐ 

 

  
ฝBกอบรม เกษตรกรโครงการ “รักษ�น้ําเพ่ือพระแม�ของแผ�นดิน” 

  
มอบป<จจัยการผลิตแก�เกษตรกรในโครงการฯ 

  
ประมงโรงเรียน โครงการ “รักษ�น้ําเพ่ือพระแม�ของแผ�นดิน” จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

  
ตรวจประเมินฟาร�มเกษตรกรท่ีเข7าร�วมโครงการ 



๑๐๑ 

 

  
ติดตามผลการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร�มเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา 

  
ตรวจวิเคราะห�ป<จจัยการผลิตมาตรฐานฟาร�มเพาะเล้ียงสัตว�น้ํา 

  

ตรวจประเมินโรงเพาะฟ<ก ศพจ.เขต 1(เชียงใหม�) 



๑๐๒ 

 

  

ตรวจติดตามเกษตรกรและวัดค�าคุณภาพน้าํเบ้ืองต7นแก�บ�อเกษตรกร 

  
ผลิตและเพาะพันธุ�สัตว�น้ําเพ่ือปล�อยลงแหล�งน้ําในพ้ืนท่ีโครงการต�างๆ 

  
สํารวจทรัพยากรประมงในแหล�งน้ํา 

  
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และองค�กรต�างๆ ศึกษาดูงานภายในฐานเรียนรู7ด7านการประมง  



๑๐๓ 

 

  
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และองค�กรต�างๆ ศึกษาดูงานภายในฐานเรียนรู7ด7านการประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


