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คํานํา 

รายงานประจําป 2563 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนการเผยแพรผลการดําเนินงานตามแผนงานและ
โครงการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน ไดรับมอบหมายจากกรมประมง ตลอดจน
เปนการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานในพื้นที่ตางๆ อันจะเปนประโยชนแกหนวยงานของกรมประมง
และสวนราชการตางๆ ตลอดจนผูสนใจทั่วไป ที่ตองการศึกษาคนควา หาขอมูลนําไปใชประโยชน 

 ในปงบประมาณ 2563 ศูนยวิจัยฯ ไดรับงบประมาณในการดําเนินงานและโครงการ ซึ่งกิจกรรมหลักคือ
การผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ําธรรมชาติ ของงานโครงการตางๆ เชน กิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิตสัตวน้ํ า โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการธนาคารอาหารชุมชน                 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน และโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” จังหวัด
แมฮองสอน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร เพื่อใหการผลิตสัตวน้ํา
ของเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน งานวิจัยประมงน้ําจืดและงานบริการตางๆ ซึ่งผลการดําเนินงานบรรลุ 
ผลสําเร็จตามเปาหมาย   

 ศูนยวิจัยฯ ขอขอบคุณขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางทุกคน ที่ไดเสียสละ อุทิศแรงกาย 
แรงใจ ตลอดจนใหความรวมมือและตั้ งใจปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผานมา จนทําใหงานตางๆ             
ของหนวยงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย และขอขอบคุณสวนราชการตางๆ และประชาชนในทุกพื้นที ่          
ที่หนวยงานเขาไปดําเนินงาน ใหความรวมมือในการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานเปนอยางดี     
และสุดทาย ความสําเร็จที่กลาวมาจะบังเกิดขึ้นมิได หากปราศจาก คําแนะนํา กําลังใจและการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชาระดับตางๆ และผูบริหารระดับสูงของกรมประมงทุกทาน ศูนยวิจัยฯ ขอกราบขอบพระคุณ   
เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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จังหวัดแมฮองสอน 
ประวัติความเปนมาเมืองแมฮองสอน 
  ในอดีตกวา.160.ป.บริเวณที่เรียกวาจังหวัดแมฮองสอน เปนดินแดนแหงขุนเขาและปาทึบอุดม
ไปดวยพันธุไมและสัตวนานาชนิดเปนดินแดนกวางใหญติดตอกับประเทศสหภาพพมามีกลุมชนที่เรียกวา“ชาวไต” 
ซึ่งเคยอาศัยอยูในดินแดนทางตอนเหนือของสหภาพพมาในรัฐฉานไดอพยพโยกยายถิ่นฐานเขามาสูดินแดนของไทย
สยามประมาณพ.ศ.2374 ในแผนดินรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรพระเจามโหตรประเทศราชาธิบดีเจาผูครอง
นครเชียงใหมมอบหมายใหเจาแกวเมืองมาออกไปสํารวจปาแถบตะวันตกและจับชางปามาฝกใชงานชักลากซุงเจา
แกวเมืองมานําขบวนคลองชางมาตั้งคายพักแรมที่หมูบานแหงหนึ่งซึ่งตั้งอยูบนที่ราบริมแมน้ําปายและไดเรียก
ประชุมชาวบานมาแนะนําใหบุกเบิกที่ดินทําไรนาพรอมกับแตงตั้งผูนําหมูบานชาวไทยใหญชื่อพะกาหมองเปน 
“เหง” (เทียบไดกับกํานัน) และตั้งชื่อหมูบานนี้วาบานโปงหม ู(ปจจุบันคือบานปางหมู)  
  จากนั้นเจาแกวเมืองมาจึงเคลื่อนขบวนตอลงมาทางใต.จนถึงริมหวยแหงหนึ่งพบรอยชางมากมาย
จึงไดหยุดตั้งคายพักไพรพลคลองชางปาและตั้งคอกฝกสอนชางอยูบริเวณลําหวยนี้และใหแสนโกมบุตรเขยของพะ
กาหมองชักชวนผูคนจากบริเวณใกลเคียงมาอยูรวมกันเปนหมูบาน.ตั้งชื่อหมูบานวา “บานแมรองสอน” หมายถึง
รองน้ําอันเปนที่ฝกสอนชางตอมาก็เรียกเพี้ยนไปตามสําเนียงไทยใหญจากคําวา“รองสอน” กลายเปน “ฮองสอน” 
จึงเรียกตอๆกันมาวา “บานแมฮองสอน” และตั้งใหแสนโกมเปน “กาง” (เทียบไดกับผูใหญบาน) เปนหัวหนา
ปกครองดูแลผูคนสืบมา 
  เมื่อแมฮองสอนกลายเปนชุมชนขนาดยอมเจาอินทวิชยานนทผูครองนครเชียงใหมทรงตระหนักถึง
ความสําคัญของหมูบานแหงนี้จึงไดทรงยกฐานะใหแมฮองสอนเปนเมืองหนาดานเมื่อพ.ศ.2417 โดยมีเมืองปาย
และขุนยวมรวมอยูในอาณาเขตดวยสวนแมสะเรียงใหเปนเมืองรองขึ้นตรงตอเชียงใหมเชนเดียวกันและแตงตั้งชาว
ไทยใหญชื่อชานกะเลเปนเจาครองเมืองพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน“พญาสิงหนาทราชา” นับเปนเจาเมืองคนแรก
แตชาวเมืองจะเรียกวาเจาฟาตามแบบเจาผูครองเมืองไทยใหญในรัฐฉานซึ่งในสมัยนี้เองเมืองแมฮองสอนไดเจริญ
ขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อพญาสิงหนาทราชาถึงแกกรรมพระนางเมี๊ยะ (ภริยาพญาสิงหนาทราชา) ก็ไดครองเมืองตอมา
อีก.7.ปจากนั้นก็มีผูครองเมืองตออีก.2.คนคือพญาพิทักษสยามเขตและเจาเมืองคนสุดทายคือพญาพิศาลฮองสอน
บุรี 
  ในปพ.ศ.2443 ทางการไดจัดรวมเมืองแมฮองสอนเมืองปายเมืองขุนยวมและเมืองยวมเขาดวยกันเรียกวา
บริเวณเชียงใหมตะวันตกและตั้งที่วาการแขวงที่เมืองขุนยวมตอมาในปพ.ศ.2446ไดยายที่วาการแขวงมาอยูที่เมืองยวม     
และเปลี่ยนชื่อเปนบริเวณพายัพเหนือจนกระทั่งปพ.ศ.2453 โปรดเกลาฯใหรวมเมืองแมฮองสอนเมืองยวมและเมืองปายตั้ง
เปนเมืองจัตวาขึ้นอยูกับมณฑลพายัพและยายที่วาการแขวงมาตั้งที่เมืองแมฮองสอนพรอมทั้งโปรดเกลาฯใหพระยาศรสุราช 
(เปลื้อง) เปนเจาเมือง(ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน) เปนคนแรกพ.ศ.2476 เลิกการปกครองที่เปนมณฑลและตั้งเปน
“จังหวัดแมฮองสอน” บริหารราชการมาจนทุกวันนี้ 
  ชาวเมืองแมฮองสอนสวนใหญเปนชาวไทใหญเรียกตัวเองวาไต-โหลงเรียกสั้นๆวาไตพมาเรียกวา
ฉานหรือชานชาวลานนาเรียกวาเงี้ยวซึ่งมีความหมายสอไปในทางดูถูกไทใหญเปนชนชาติไตพวกหนึ่งชนชาติไตเปน
กลุมชาติพันธุใหญที่มีถิ่นฐานกระจายอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแบงออกไดเปนหลายกลุมดวยกันเชนไต
อาหมในแควนอัสสัมไตโหลงหรือไทใหญในพมาไทสยามกับลาวเปนตนนอกจากคนไทใหญซึ่งเปนประชากร
สวนมากของจังหวัดแมฮองสอนแลวยังมีชนกลุมนอยที่อาศัยอยูตามภูเขาหลากหลายเผาพันธุไดแก 
  กะเหรี่ยง เปนชนเผาที่มีประชากรมากที่สุดในแมฮองสอนตั้งถิ่นฐานอยูทุกอําเภอเปนกลุมชนที่
อาศัยในดินแดนแถบนี้มาชานาน.บางหมูบานมีอายุมากกวา.100.ปกะเหรี่ยงในแมฮองสอนมีสองกลุมใหญคือ
กะเหรี่ยงโปวพบมากท่ี อ.แมสะเรียง และอ.สบเมย กับกะเหรี่ยงสะกอพบอยูทุกอําเภอ 
   
 



 ๒
  มูเซอ แบงออกเปนสองกลุมคือมูเซอแดงและมูเซอดํา 
  ลีซอ พบไดแถบอ.ปาย และอ.ปางมะผา 
  ลัวะ เปนกลุมชนที่อาศัยในดินแดนทางลานนารวมถึงแมฮองสอนมาตั้งแตโบราณกาลแตปจจุบัน
ชาวลัวะอพยพขึ้นไปอยูบนพื้นที่ภูเขาสูงตั้งชุมชนเปนแนวยาวไปตามสันเขาพบไดมากที่เขตรอยตอ อ.แมลานอย.
กับ.อ.แมแจม จ.เชียงใหม 
 มง.เปนกลุมชาวเขาที่มีประชากรนอยท่ีสุดในแมฮองสอน.แตมีอยูทุกอําเภอ.แบงออกเปนสองกลุมคือ     
มงขาวและมงลายซึ่งเรียกจากสีกระโปรงของผูหญิงชาวมงนั่นเอง 
 ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาวปจจุบันมีอยูที่บานในสอยบานน้ําเพียงดินและบานหวยเสือเฒา 
 จีนฮอ เปนกลุมชาวจีนที่เปนอดีตทหารกองพล.93.ที่หนีภัยทางการเมืองเขามาในประเทศไทยอยูที ่       
อ.ปาย อ.ปางมะผาและอ.เมือง.บางแหงตั้งเปนชุมชนถาวรมีชาวจีนฮอเทานั้น.เชน.หมูบานสันติชล อ.ปาย และ
หมูบานรักไทย อ.เมือง 

ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดแมฮองสอน 
  จังหวัดแมฮองสอนตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหวางเสนรุงที่ 19 องศา
เหนือและเสนแวงที่ 97 องศาตะวันออกอยูหางจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางของทางหลวงแผนดินระยะทาง
924 กิโลเมตรมีความยาวจากเหนือจรดใตประมาณ 250 กิโลเมตร ความกวาง 95 กิโลเมตร จัดเปนจังหวัด     
ที่ขนาดพื้นที่ใหญเปนอันดับสามของภาคเหนือและอันดับแปดของประเทศมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง        
และประเทศเพ่ือนบานดังนี ้
  ทิศเหนือ จดรัฐฉานประเทศสหภาพเมียนมาร โดยมีทิวเขาแดนลาวเปนแนวแบงเขตแดน 
  ทิศใต จดอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแมน้ํายวมเปนแนวกั้นของจังหวัด 
  ทิศตะวันออก.จดอําเภอเวียงแหง.อําเภอแมแตง.อําเภอแมแจม.และอําเภอฮอด.จังหวัดเชียงใหม
โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยเปนแนวกั้นเขตของจังหวัด 
  ทิศตะวันตก.จดรัฐฉาน.รัฐคะยา.รัฐกอทูเล.ประเทศสหภาพเมียนมาร.โดยมีทิวเขาถนนธงชัย
ตะวันตก.แมน้ําสาละวิน.และแมน้ําเมย.เปนแนวแบงเขตประเทศ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓
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ขนาดพื้นที่และการแบงเขตการปกครองจังหวัดแมฮองสอน 
  จังหวัดแมฮองสอน.มีพื้นที่ทั้ งหมด.12,672.259.ตารางกิโลเมตร.หรือประมาณ 
7,920,159 ลานไร เปนจังหวัดที่มีอําเภอนอยที่สุดในภาคเหนือโดยแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ     
คืออําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอแมลานอย อําเภอขุนยวม อําเภอแมสะเรียง อําเภอสบเมย อําเภอปางมะผา      
และอําเภอปาย มี 45 ตําบล 416 หมูบาน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 50 แหง เปนจังหวัดที่มีประชากร   
นอยที่สุดในภาคเหนือ.มีประชากรทั้งสิ้น.102,761.คน.(ขอมูล สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) ประชากรแบงเปน 2 กลุมใหญๆคือกลุมคนซึ่งอยูในพื้นที่ราบ
ซึ่งสวนใหญเปนคนไทยเชื้อสายไทยใหญ.หรือ.คนไตและกลุมชาวไทยภูเขาซึ่งสวนใหญทํามาหากินอยูบนที่สูงโดย
ประชากรทั้งสองกลุมนี้มีจํานวนพอๆ กัน ชาวไทยภูเขาเปนเผากะเหรี่ยงมากที่สุดและสวนใหญไดรับสัญชาติไทย
แลวชาวไทยภูเขาทํามาหากินอยูทุกอําเภอประกอบดวย 5 เผา คือ กะเหรี่ยง มูเซอ ลีซอ ลัวะ และแมวหรือมง 
 
สภาพภูมิประเทศ 
  สภาพทางพื้นที่ทั่วไปประกอบดวยทิวเขานอยใหญทั่วทั้งจังหวัดมีทิวเขาหลักๆ ไดแกทิวเขาถนน
ธงชัยตะวันออกทิวเขาถนนธงชัยกลางและทิวเขาแดนลาววางตัวในแนวเหนือใตกอใหเกิดที่ราบทางตอนลางของ
จังหวัดหรือบริเวณหุบเขาที่เกิดจากการวางตัวของทิวเขาทั้งสามบริเวณระหวางหุบเขาดังกลาวมีที่ราบเล็กๆ
ระหวางหุบเขาซึ่งหุบเขาท่ีสามารถใชเพาะปลูกและใชเปนที่อยูอาศัยไดสามารถแบงออกไดเปน.2.หุบเขาใหญๆ คือ
หุบเขาลุมน้ําปายซึ่งอยูทางเหนือและหุบเขาลุมน้ํายวมทางดานใตของจังหวัดระดับความสูงของจังหวัดแมฮองสอน
อยูในชวง 100 เมตร จนถึง 2,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล โดยบริเวณที่ต่ําสุดอยูทางทิศตะวันตกตามแนว
แมน้ําสาละวินและบริเวณที่สูงสุดอยูบริเวณแนวเขาถนนธงชัยตะวันออกทางทิศเหนือของจังหวัดพื้นที่ภูเขาสูง   
ของจังหวัดแมฮองสอน มีมากราวรอยละ 78 ของพ้ืนที ่

สภาพภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดแมฮองสอนจัดอยูในภูมิอากาศเขตรอนภูมิอากาศแบบรอนชื้น        
มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงกวา 18 องศาเซลเซียส และจํานวนฝนรายปสูงกวาจํานวนน้ําระเหยและจะมีอากาศ
แหงแลงในฤดูหนาวมีฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูรอนในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน เปนชวงที่ทองฟาโปรงและเปน  
ชวงที่แสงอาทิตยเคลื่อนขึ้นมาทางซีกโลกเหนือ แสงอาทิตยจึงมีความเขมมากทําใหอากาศรอนอบอาวอุณหภูมิ
สูงสุดโดยเฉลี่ยเทากับ 41.6 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน ฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม มีฝนตกชุก
และมีอุณหภูมิอยูระหวางฤดูหนาวกับฤดูรอน และฤดูหนาวในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ําสุด 9.5 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม เนื่องจากไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้
จังหวัดแมฮองสอนยังมีลักษณะภูมิอากาศเดนประการหนึ่ง คือมีหมอกปกคลุมตลอดปจนไดรับฉายาวาเปนเมือง
สามหมอกทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศเปนหุบเขาและภูเขาตั้งอยูในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ําทะเลทําใหความ
รอนในตอนกลางวันที่ลอยตัวขึ้นปะทะกับความชื้นของอากาศในตอนกลางคืนเกิดเปนหมอกปกคลุมในบริเวณหุบ
เขาดังนั้นในชวงฤดูหนาวจะมีหมอกหนาวในฤดูรอนจะมีหมอกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางฉับพลัน
ผสมกับหมอกควันไฟจากการเผาปาและฤดูฝนจะมีหมอกฝนปกคลุม 

แหลงน้ําธรรมชาติ 
  แหลงน้ําธรรมชาติที่มีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของจังหวัดแมฮองสอนมีดังนี ้
  1. แมน้ํายวมยาวประมาณ 215 กิโลเมตร ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาในอําเภอขุนยวมไหลผาน
อําเภอแมลานอย, อําเภอแมสะเรียง และไหลลงแมน้ําเมยที่อําเภอสบเมย 
  2. แมน้ําปายตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาถนนธงชัยในเขตอําเภอปาย ไหลผานอําเภอเมืองแลวจึง
ไหลออกนอกเขตไทยไปลงแมน้ําสาละวินในประเทศสหภาพเมียนมารมีความยาว 135 กิโลเมตร 
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  3. แมน้ําเมย.ตนน้ําอยูในเขตประเทศสหภาพเมียนมาร.สวนที่เปนแนวแบงเขตแดนยาว 360 
กิโลเมตร อยูในเขตอําเภอพบพระ, อําเภอแมสอด, อําเภอแมระมาด, อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก และไหลลง
แมน้ําสาละวินในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

การประกอบอาชีพ 
  การประกอบอาชีพของประชากรในจังหวัดแมฮองสอน.สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
คิดเปนรอยละ 74.50 โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกเฉลี่ย 8.56 ไรตอครัวเรือนเกษตรกร พืชเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก ขาว
ถั่วเหลือง กระเทียม งา ถั่วลิสง และกะหล่ําปลี 

การคมนาคม 
 ในอดีตจังหวัดแมฮองสอน เปนเมืองที่เรนลับและทุรกันดารในสายตาของนักทองเที่ยวและ

ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเขาสูจังหวัดแมฮองสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือทางหลวงหมายเลข 
108 ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหมผานอําเภอหางดง สันปาตอง จอมทอง ฮอด แมสะเรียง แมลานอยและขุนยวม 
มาถึงอําเภอเมืองแมฮองสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เสนทางสายนี้เปนทางตัดขึ้นเขาสูง มีความ
สวยงามและคดเคี้ยวนับไดมากถึง 1,864 โคง ปจจุบัน มีถนนจากเชียงใหมถึงแมฮองสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือ
ทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปวาเสนทางสายแมมาลัย-ปาย ตัดจากอําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ถึงอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร นอกจากนี้ เสนทางนี้ยังเปน
เสนทางผานไปยังสถานที่ทองเที่ยว อื่นๆ ดวย อาทิ หวยน้ําดัง และถ้ําตาง ๆ ปจจุบันเปนถนนลาดยางอยางดี
ตลอดสาย และหากสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแมฮองสอน โดยไมแวะเขาจังหวัดเชียงใหม           
ก็สามารถเดินทางไดตาทางหลวงหมายเลข 108 ผานอําเภอแมสอด-แมระมาด-ทาสองยาง ถึงอําเภอแมสะเรียง    
มีระยะทาง 300 กิโลเมตร เปนทางลาดยาง 
 มีรถโดยสารประจําทางปรับอากาศของบริษัทเอกชน ออกจากสถานีขนสงสายเหนือหมอชิต ถนน
กําแพงเพชร กรุงเทพฯ ทุกวันๆ ละ 3 เที่ยว และจากเชียงใหม มีรถโดยสารประจําทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ 
วิ่งบริการ 2 เสนทางคือ 

1. สายเชียงใหม-แมสะเรียง-แมฮองสอน มีบริการตั้งแตเวลา 06.30-21.00 น. ใชเวลาเดินทางถึง
อําเภอแมสะเรียง 4 ชั่วโมง ถึงแมฮองสอน 8 ชั่วโมง (ทางหลวงหมายเลข 108) 

2. สายเชียงใหม-ปาย-แมฮองสอน มีบริการตั้งแตเวลา 07.00-14.00 น. ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง (ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095 ) 

สําหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน.มีบริการเที่ยวบินระหวางเชียงใหม-แมฮองสอน และกรุงเทพ-
แมฮองสอน  

 
ระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภอตาง ๆ 

อําเภอปางมะผา 64 กิโลเมตร 
อําเภอขุนยวม 67 กิโลเมตร 
อําเภอปาย 111 กิโลเมตร 
อําเภอแมลานอย 134 กิโลเมตร 
อําเภอแมสะเรียง 164 กิโลเมตร 
อําเภอสบเมย 192 กิโลเมตร 
 
 

 



 

“..หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟา
 

 
เปนรูปชางในทองน้ํา

นับเปนความเชี่ยวชาญของชาวเมืองมาแตโบราณมูลเหตุที่จะตั้งเมืองนี้ขึ้นกลาวกันวาเนื่องจากเจาแกวเมืองมา
ออกมาจับชางปาใหพระเจาเชียงใหม
หลักแหลง มีหัวหนาเปนผูปกครองขึ้นได
นั้นก็เพราะไดตั้งคอกฝกสอนชางปาที่ลําหวยแหงนี้

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ดอกบัวตอง มีชื่อสามัญวา 

สันนิษฐานวานําเขาโดยมิชชันนารีที่เขาม
ยืนยาวหลายป สามารถสูงได ถึง 
แตมีขนาดเล็กกวา ดอกวงนอกเปนหมัน กลีบดอกเรียวมีประมาณ 
สมบูรณเพศ ใบบัวตองเปนใบเดี่ยว รูปไขหรือแกมขอบขนาน มีขนขึ้นเล็กนอยประปราย ปลายใบเวาลึก 
ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด ออกดอก ระหวางเดือนตุลาคม
ประโยชน ลําตนทํากระดาษ ใชในงานพิมพและหัตถกรรม แปรรูปเปนผลิตภัณฑ ใชประดับตกแตงสถานที่แหลง
ทองเที่ยว เปนพืชบํารุงดิน ใชปองกันการชะลางพังทลายของดินใชประโยชนทางวิทยาศาสตรดานเซลล โดยใชน้ํา
สกัดของดอกบัวตองทดสอบเบื้องตนตอ

คําขวัญประจําจังหวัดแมฮองสอน 

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟา ปาเขียวขจ ีผูคนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

 
ดวงตราประจําจังหวัดแมฮองสอน 

 

0  

เปนรูปชางในทองน้ํา หมายถึงการฝกชางปาใหรูจักการบังคับบัญชาในการรบและงานดานตางๆ
นับเปนความเชี่ยวชาญของชาวเมืองมาแตโบราณมูลเหตุที่จะตั้งเมืองนี้ขึ้นกลาวกันวาเนื่องจากเจาแกวเมืองมา
ออกมาจับชางปาใหพระเจาเชียงใหม (พ.ศ. 2368-2389) ไดรวบรวมชาวไทยใหญใหเขามาตั้งบา
หลักแหลง มีหัวหนาเปนผูปกครองขึ้นได 2 แหงคือ ที่บานปางหมูกับบานแมฮองสอนและเหตุที่เรียกแมฮองสอน
นั้นก็เพราะไดตั้งคอกฝกสอนชางปาที่ลําหวยแหงนี้ 

 
ดอกไมประจําจังหวัดแมฮองสอน 

 

ดอกบัวตอง มีชื่อสามัญวา Mexican.Sunflower เปนดอกไมที่มีถิ่นกําเนิ
สันนิษฐานวานําเขาโดยมิชชันนารีที่เขามาเผยแพรศาสนา ภาษาถ่ินเรียกวา “พอหมื่นนี่
ยืนยาวหลายป สามารถสูงได ถึง 5 เมตร ออกดอกเปนชอเดี่ยวบริเวณปลายกิ่ง มีสีเหลืองคลายดอกทานตะวัน 

ดเล็กกวา ดอกวงนอกเปนหมัน กลีบดอกเรียวมีประมาณ 12 -14 กลีบ ดอกวงในสีเหลืองสมเปนดอก
สมบูรณเพศ ใบบัวตองเปนใบเดี่ยว รูปไขหรือแกมขอบขนาน มีขนขึ้นเล็กนอยประปราย ปลายใบเวาลึก 

ออกดอก ระหวางเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคมขยายพันธุ
ประโยชน ลําตนทํากระดาษ ใชในงานพิมพและหัตถกรรม แปรรูปเปนผลิตภัณฑ ใชประดับตกแตงสถานที่แหลง
ทองเที่ยว เปนพืชบํารุงดิน ใชปองกันการชะลางพังทลายของดินใชประโยชนทางวิทยาศาสตรดานเซลล โดยใชน้ํา
สกัดของดอกบัวตองทดสอบเบื้องตนตอการตายของเซลล  

 

๖

ลือนามถิ่นบัวตอง..” 

หมายถึงการฝกชางปาใหรูจักการบังคับบัญชาในการรบและงานดานตางๆ
นับเปนความเชี่ยวชาญของชาวเมืองมาแตโบราณมูลเหตุที่จะตั้งเมืองนี้ขึ้นกลาวกันวาเนื่องจากเจาแกวเมืองมา

ไดรวบรวมชาวไทยใหญใหเขามาตั้งบานเรือนเปน 
แหงคือ ที่บานปางหมูกับบานแมฮองสอนและเหตุที่เรียกแมฮองสอน

    

เปนดอกไมที่มีถิ่นกําเนิดในประทศเม็กซิโก 
พอหมื่นนี่” บัวตอง เปนดอกไมมีอายุ

เมตร ออกดอกเปนชอเดี่ยวบริเวณปลายกิ่ง มีสีเหลืองคลายดอกทานตะวัน   
กลีบ ดอกวงในสีเหลืองสมเปนดอก

สมบูรณเพศ ใบบัวตองเปนใบเดี่ยว รูปไขหรือแกมขอบขนาน มีขนขึ้นเล็กนอยประปราย ปลายใบเวาลึก 3-5 แฉก 
พันธุ โดยเมล็ดและตนเลื้อยไป

ประโยชน ลําตนทํากระดาษ ใชในงานพิมพและหัตถกรรม แปรรูปเปนผลิตภัณฑ ใชประดับตกแตงสถานที่แหลง
ทองเที่ยว เปนพืชบํารุงดิน ใชปองกันการชะลางพังทลายของดินใชประโยชนทางวิทยาศาสตรดานเซลล โดยใชน้ํา



 ๗
ตนไมประจําจังหวัดแมฮองสอน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตนกระพี้จั่น(Milletia.brandisiana) เปนตนไมพระราชทานเมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2537        

ถิ่นกําเนิดแถบเอเชียเขตรอน ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงใตของไทย เปนไมยืนตนผลัดใบ        
สูง 8 - 20 เมตร เปลือกสีเทาใบเปนไมประกอบแบบขนนก ออกเวียนสลับมีใบยอยแผนในรูปรี แกมขอบขนาน
ปลายใบทูโคนใบมนหรือสอบเบี้ยวเล็กนอย ขอบเรียบหลังใบสีเขียวเขมทองใบสีจางกวาใบแกเกลี้ยงมีขนประปราย
ตามเสนกลางใบ ดานลางดอกรูปดอกถั่วสีขาวปนมวง ออกดอกเปนชอตามงามใบออกดอกระหวางเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม ผลเปนฝกแบนโคนแคบกวาปลายเปลือกเกลี้ยงหนาคลายแผนหนังขอบเปนสันเมล็ดสีน้ําตาล 

 

 
 
 
 



 ๘
โครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮองสอน 

แมฮองสอนเปนจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพมามีสภาพพื้นที่สวนใหญเปน
เทือกเขาสูงสลับซับซอนมีพื้นที่ราบนอย การคมนาคมไมสะดวกราษฎรที่อาศัยอยูสวนใหญเปนชนกลุมนอย      
เผาตางๆ ไดแก มง เยา มูเซอ ลีเซอ กะเหรี่ยง ละวา(ลัวะ) ไทยใหญ และจีนฮอ (กองพลที่ 93 ของพรรคกกมินตั๋ง) 
อาชีพหลักทั่วไปของชนกลุมนอยดังกลาวคือ การทําไรเลื่อนลอย การเลี้ยงสัตว หาของปา รับจางขนยาเสพติดหรือ
รับจางขนเสบียงอาหาร ยุทธปจจัยและอาวุธใหแกกลุมขบถกูชาติตางๆ ในพมา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหมีการพัฒนาอาชีพของราษฎรในจังหวัด
แมฮองสอน ใหมีความเปนอยูดีขึ้ น  โดยเนนหนักดานเกษตร มุ ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การปองกันการบุกรุกทําลายปา การอนุรักษปา   
การปรับปรุงบํารุงดินและน้ํา ตลอดจนการพัฒนาจิตใจราษฎรใหเกิดความสามัคคีและหวงแหนแผนดิน             
ที่ตนอาศัยอยู 

กองทัพบกรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ไดดําเนินการสนอง
พระราชดําริในการพัฒนาอาชีพ และความเปนอยูของราษฎรในจังหวัดแมฮองสอน โดยจัดใหมีโครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริจังหวัดแมฮองสอน ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2522 และไดดําเนินการจัดตั้ง ศูนยบริการและพัฒนา      
ลุมน้ําปาย (ทาโปงแดง) ตามพระราชดําริ ขึ้นเปนแหงแรก เพื่อใชในการศึกษาทดลอง คนควา สาธิต การปลูกพืช 
และเลี้ยงสัตว ณ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระดําริบานทาโปงแดง ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน และไดจัดตั้งคณะทํางานขึ้นรับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อดําเนินการ
สงเสริมศิลปาชีพพิเศษสาขาตางๆ ใหแกราษฎรในเขตพื้นที่ตั้งศูนย ฯ โดยการฝกอบรมใหมีความรูดานการทอผา 
การจักสาน และการฝมือตางๆ ใหเปนไปตามความเหมาะสมแตละพ้ืนทีใ่หราษฎรไดรับเทคนิคการผลิตพืชและสัตว
ที่เหมาะสม ตลอดถึงพันธุพืชและสัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจากศูนยกลางการผลิตพืชและสัตว พัฒนา
ที่ดินทํากินของราษฎรใหมีความอุดมสมบูรณ มีแหลงน้ําและสิ่งสาธารณูปโภค.สาธารณูปการที่จําเปนแกการ
ดํารงชีวิต รวมถึงการจัดสรรที่ดินทํากิน และที่อยูอาศัยแกราษฎร ใหราษฎรบรรเทาการปลูกฝนลงและหันมา   
เลี้ยงสัตว และปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปาจากการทําไรเลื่อนลอยและเพื่อสงวนปาไม     
ไวเปนแหลงตนน้ําลําธาร เพื่อพัฒนาทางดานจิตใจของราษฎรใหมีความรักสามัคคีตอกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตลอดถึงความรักและหวงแหนในผืนแผนดินของตน เพื่อสนับสนุนใหราษฎรไดรวมตัวกันในรูปสถาบันเกษตรกร
หรือบานสหกรณ และเพ่ือเพ่ิมพูนรายไดผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรใหสูงขึ้น 

ประมวลพระราชดําริและพระราชเสาวนีย 

ที่เกี่ยวของกับสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแมฮองสอน* 

1. ดานการประมงและเลี้ยงสัตวน้ํา 
วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2534 พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สรุปความวา 
  ศึกษาความเปนไปไดในการสงเสริมราษฎรเพาะเลี้ยงปลาเพื่อเปนรายไดและหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพื่อ

การอนุรักษเขียดแลว โดยใหสถานีประมงน้ําจืดเปนจุดเพาะขยายพันธุ 
  ฝายน้ําปายใหสงเสริมการเพาะเลี้ยงและปลอยตามแหลงน้ําเพื่อขยายพันธุ 
  ฝายกักน้ําใหประสานกรมชลประทานทําเปนแหลงน้ําโจนปองกันปลาสูญพันธุ 
  ใหศึกษาหาทางอนุรักษพันธุเขียดแลวไวเนื่องจากใกลสูญพันธุ 

 
 



 ๙
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 พระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

           ณ ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง สรุปความวา 
  ใหกรมประมง อนุรักษพันธุเขียดแลว โดยการขยายพันธุและสงเสริมใหราษฎรมีรายไดเพียงพอ         

ตอการบริโภค 
  วันที ่25 กุมภาพันธ 2537 พระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

     ณ ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง สรุปความวา 
  ใหสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแมฮองสอนผลิตพันธุเขียดแลวเพื่อปลอยกลับสูธรรมชาติอันเปนการ

อนุรักษไวมิใหสูญพันธุ 
  ปลอยพันธุปลาลงในแหลงน้ําเพื่อเปนอาหารโปรตีนแกราษฎร และจัดการบริหารทรัพยากรแหลงน้ําให

เกิดประโยชนตอราษฎรและชุมชน 
 ดําเนินการรวบรวมพันธุเตาในจังหวัดแมฮองสอน 

วันที ่5 กุมภาพันธ 2541 พระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ กับพล.ท.นิพนธ
ภารัญนิตย ณ ศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอน สรุปความวา 

  ใหกรมประมงผสมพันธุกบและปลอยลงแหลงน้ําธรรมชาติใหมาก รวมทั้งการขยายพันธุปลาชนิดตางๆ 
ที่มีอยูในแมน้ําปาย เพราะประชาชนจะไดรับประโยชน 

........................................................................................................................................................................... 
* อางอิงจาก: ประมวลพระราชดําริและพระราชเสาวนียโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮองสอนและ
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2522 – 2549 ในเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนโครงการ
พัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดเชียงใหมวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม     
อิมพีเรียลธาราแมฮองสอน สํานักงานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สิงหาคม 2553 

วันที่  18 กุมภาพันธ  2544 พระราช เสาวนีย สม เด็ จพระนาง เจ าฯ  พระบรมราชินี นาถ                    
กับพล.อ.นิพนธ ภารัญนิตย และคณะทํางานโครงการฯ ณ บานนาปาแปก อําเภอเมืองแมฮองสอน สรุปความวา 

  ใหสงเสริมราษฎรเลี้ยงปลาโดยเฉพาะปลานิลซึ่งทนทานและมีเนื้อมาก 
  ใหกรมประมง กรมชลประทาน กรมปาไม รวมกันดําเนินการเพาะและขยายพันธุเขียดแลว แลวปลอย

คืนสูปาใหมาก 

วันที ่19 – 22 มีนาคม 2545 พระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 
กับคณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สรุปความวา 

  หาปลาที่ทนอากาศหนาวและอยูในที่สูงปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติเพื่ออาหารโปรตีนและใหหาทาง
กักเก็บน้ําไวในฤดูแลง สงวนพันธุปลาไวและปลอยลงธรรมชาติในหนาฝนเพื่อเปนอาหารไดไมขาดแคลน 

วันที่ 3 มีนาคม 2549 พระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถณศูนยไผศึกษาจังหวัด
แมฮองสอนสรุปความวา 

  การขยายพันธุเขียดแลวในแหลงน้ําธรรมชาติไดผลดีและควรที่จะขยายพันธุสัตวน้ําชนิดอื่นๆ  
ที่มีอยูในธรรมชาติดวย 
 

 
 
 



 ๑๐
\2. โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) 
 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2543 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนียกับ              
พล.อ.นิพนธ ภารัญนิตย นายปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะทํางานโครงการฯ ณ เรือนประทับแรมปางตอง          
สรุปความวา 

  ใหมีการเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนแบบหลากหลายและใหพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ซ่ึงสวนใหญเปนปาอันสมบูรณใหปาเปนแหลงสะสมอาหารตามธรรมชาติที่ราษฎรสามารถเขาไป
ใชประโยชนพรอมกับชวยดูแลรักษาปาและพ่ึงพาอาหารจากปาได 

 จัดพื้นที่ที่เหมาะสม เชน พื้นที่จัดสาธิตของศูนยปางตอง ใหเปนแหลงสะสมอาหารตามธรรมชาติ 
 หรือ Food Bank ซึ่งมีอาหารหลากหลายทั้งพืชและสัตว โดยดําเนินการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวชนิด
 ตางๆ ดังนี้ 

 - ตนไผหกเปนไมที่สวยงามและมีประโยชนหลากหลาย  สามารถใชกินหนอไดและเปนไมโตเร็ว
สามารถนํามาใชสอยไดเร็ว 
 - ใหมีการขยายพันธุสัตว เชน กบ เขียด หรือไกปา คืนสูธรรมชาติใหมาก เพราะสัตวที่อาศัยในปา
ไผและสามารถรับประทานได 
 - ใหสงเสริมเลี้ยงสัตวน้ําชนิดที่สามารถอาศัยบนพื้นที่สูงได เชน ปลาไน 
 - ใหปลูกและขยายพันธุไมผลหรือตนไมปาที่สามารถรับประทานไดในปา เชน มะมวงปา ขนุนปา  
ขี้เหล็กหรือพืชชนิดอื่นๆ เพราะเปนพืชดั้งเดิมตามธรรมชาติทนทานไมตองดูแลมาก 

วันที่  18 กุมภาพันธ 2544 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย             
กับพล.อ.นิพนธ ภารัญนิตย และคณะทํางานโครงการฯ ณ อาคารศิลปาชีพบานนาปาแปก สรุปความวา 
  การดําเนินการโครงการธนาคารอาหารชุมชนบานนาปาแปก ใหขยายผลไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม 

สวนที่เหลือประมาณ 2,000 ไร 
  โครงการธนาคารอาหารชุมชน หรือ Food Bank น้ําเปนสิ่งสําคัญที่สุด แตน้ําจะสมบูรณไดตอง 

อาศัยปาที่สมบูรณเพื่อเก็บกักน้ําไว ฉะนั้นตองรักษาปาเพ่ือรักษาน้ําไว  คนจะอยูไมไดถาไมมีน้ํา  และหากไมมีปา 
น้ําใตดินก็จะแหงหมด 

 ใหปลูกปาใหมากโดยเฉพาะพืชอาหารทั้งของมนุษยและสัตว เชน ตนไผชนิดตางๆ ตะขบ ตนหวา    
ตนไทร เพราะตนไมเหลานี้สามารถเก็บรักษาน้ําในดินไดนาน 

 ขยายผลการดําเนินการโครงการธนาคารอาหารชุมชนไปสูราษฎรในพื้นที่อื่นๆ โดยการดําเนินการ
ควบคูกับการรักษาปาตนน้ําลําธาร เพื่อใหเขามีอาชีพมีรายไดสามารถเลี้ยงตัวเองได โดยใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น (มีพระราชเสาวนียอีกครั้ง) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 
ณ ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย 
 

วันที ่25 กุมภาพันธ 2547 สมเด็จพระนางเจาฯพระบาทราชินีนาถทรงมีเพราะราชเสาวนียกับ 
นายบรรพต หงษทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายสามารถ โชคคณาพิทักษ อธิบดีกรมชลประทาน  
นายธงชาติ รักษากุล อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน เจาหนาที่ กปร. และ
คณะทํางานโครงการฯ ณ บานนาปาแปก ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง สรุปความวา 

  การดําเนินโครงการธนาคารอาหารชุมชนบานนาปาแปกที่ทํามาถูกตองแลว สามารถทําใหเปนจริงได 
ในอนาคตอาหารจะขาดแคลนมากขึ้น ควรทําธนาคารอาหารชุมชนตอไป  
  ใหอนุรักษพันธุเขียดแลว พันธุกบตางๆ กบเขียวภูเขาและพันธุสัตวน้ําพื้นเมืองปลอยกลับคืน 

ธรรมชาติและใหพยายามอนุรักษทรัพยากรของไทยไว 



 ๑๑
  ใหมีการแปรรูปขาวสาลีเปนแปง แลวสงเสริมแมบานเกษตรทําขนมหลากหลายจําหนาย 
  ใหสงเสริมปลูกไผเพ่ือใหเกิดพ้ืนที่สีเขียวแทนพ้ืนที่วางเปลาบนพื้นที่สูง 
  ใหปลูกกาแฟเสริมสภาพปา เปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมทําลายปาและเปนการปองกันไฟปา 
  พลังงานโดยธรรมชาติจะขาดแคลน ถาหากใชไมถูกวิธีหรือใชไมจํากัดแบบไมมีทดแทน ถาให 

ชาวบ านทําธนาคารฟน จะทําอย างไร  ใหป า ไมลองไปคิดดู  ปลูกป า เพื่ อทํ าฟน  หรือปลูกไมทํ าฟน  
โดยเฉพาะไมโดยเร็ว การทําธนาคารฟนตนน้ําไมหาย ปายังเหมือนเดิม 

ประวัติศูนยวจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน 
 สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.ทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งโครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม.2522.เพื่อดําเนินการพัฒนาอาชีพของราษฎรในจังหวัด
แมฮองสอนใหมีความเปนอยูดี ขึ้นโดยเนนหนักดานการเกษตรมุ ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด.การปองกันการบุกรุกทําลายปา.การอนุรักษปา    
การปรับปรุงบํารุงดินและน้ํา ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของราษฎรใหเกิดความสามัคคีและหวงแหนแผนดินที่ตน
อาศัยอยู โดยไดดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย (โปงแดง) ตามพระราชดําริขึ้นเปนแหงแรก   
เพื่อใชในการศึกษาทดลอง คนควา สาธิต การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว ณ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริ บานทาโปงแดง ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
 สําหรับกรมประมง.ไดสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.ในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮองสอน โดยมอบหมายใหสํานักงานประมงจังหวัดแมฮองสอนรับผิดชอบ
โครงการสาธิตการเลี้ยงปลา ในเขตพัฒนาการเกษตรจังหวัดแมฮองสอน และไดจัดตั้งหนวยผลิตพันธุปลาจังหวัด
แมฮองสอนขึ้นในป พ.ศ. 2525 และในป พ.ศ.2531 ไดยกฐานะเปนสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแมฮองสอนสังกัด
ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม กองประมงน้ําจืด กรมประมง ตอมายกฐานะเปนศูนยวิจัยและพัฒนาประมง  
น้ําจืดแมฮองสอน สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง เมื่อปพ.ศ.2553 และเปลี่ยนเปนกองวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืด เมื่อป พ.ศ. 2557 และเปลี่ยนเปนศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
แมฮองสอน สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เมื่อป พ.ศ.2559 มีบทบาทและหนาที่ใน
การศึกษาคนควาและทดลองวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ผลิตและขยายพันธุสัตวน้ําจืด เพื่อการจําหนาย.
จายแจกกับเกษตรกร.หนวยงานราชการเพื่อการเพาะเลี้ยงและปลอยแหลงน้ําในจังหวัดแมฮองสอน และจังหวัด
ใกลเคียงเผยแพรถายทอดความรูและการบริการทางวิชาการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแกเกษตรกรและผูสนใจ   
อีกทัง้งานสงเสริมการประมงในพ้ืนที่โครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮองสอน 
  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน มีพื้นที่ทั้งหมด 67 ไร 3 งาน 20.2 
ตารางวา โดยมีรายละเอียดอาคารและสิ่งกอสรางดังนี้ อาคารที่ทําการบานพักขาราชการจํานวน 7 หลัง บานพัก
คนงาน 6 ครอบครัวจํานวน 2 หลัง โรงเก็บน้ํามันจํานวน 1 หลัง โรงเก็บอาหารจํานวน 1 หลัง โรงเก็บรถยนต
จํานวน 3 หลัง หองวิชาการจํานวน 1 หลัง หองพัสดุจํานวน 1 หลัง โรงเพาะฟกขนาด 250 ตารางเมตร จํานวน
1 หลัง บอดินขนาด 2 ไร จํานวน 7 บอ บอดินขนาด 1 ไร จํานวน 9 บอ บอดินขนาด 0.5 ไร จํานวน 11 บอ
บอเก็บกักน้ําขนาด 2 ไร จํานวน 1 บอ บอซีเมนตขนาด 50 ตารางเมตร จํานวน 21 บอ บอซีเมนตขนาด 20 
ตารางเมตร จํานวน 10 บอ บอซีเมนตขนาด 10 ตารางเมตร จํานวน 20 บอ บอซีเมนตขนาด 17.5 ตาราง
เมตร จํานวน 3 บอ บอซีเมนตขนาด 3.6 ตารางเมตร จํานวน 26 บอ บอซีเมนตขนาด 2.4 ตารางเมตร จํานวน 
22 และบอซีเมนตขนาด 11.5 ตารางเมตร จํานวน 36 บอ 
 

 
 



 ๑๒
 

แผนที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน 

 
 
 
 
 



 ๑๓ 
 

        แผนผังการแบงสวนราชการ 
       

 
กรมประมง 

  
  

 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

 

(ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด) 

 

 
 
 
 

    

 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เขต 1(เชียงใหม) 

 

(ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เขต 1 (เชียงใหม) 
 

    

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน 
 

(ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน) 

 

  

    
    
    

 งานผลิตพันธุสัตวน้ําจืด   งานธุรการ  
    

    
 
 
 
                            งานโครงการพระราชดําริฯ            งานตรวจสอบและรับรอง 
                                                                          คุณภาพสินคาประมง 

 



 ๑๔
รายนามผูดํารงตําแหนง 

หัวหนาสถานีประมงน้ําจดืจังหวดัแมฮองสอน 
 

ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ปที่ดํารงตําแหนง 
   

1. นายสมหวัง  พิมลบุตร มกราคม 2531 – ธันวาคม 2532 
2. นายไพบูลย รุงพิบูลโสภิษฐ 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 เจริญศิริวงศธนา ตุลาคม 2546 – มกราคม 2553 
8. นายวัฒนา ริ้วทอง กุมภาพันธ 2553 – กันยายน 2554 
   

 
รายนามผูดํารงตําแหนง 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแมฮองสอน 
 

ลําดับที่   ชื่อ  -  สกุล ปที่ดํารงตําแหนง 
   

1. นายวัฒนา  ริ้วทอง ตุลาคม2554 – มกราคม 2556 
2. นายพงษพันธ สุนทรวิภาต มกราคม 2556 – กันยายน 2559 
   
   

รายนามผูดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน 

 
ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ปที่ดํารงตําแหนง 

   
1. นายพงษพันธ สุนทรวิภาต ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2562 
2.  นายวีร กี่จนา ธันวาคม 2562 –ปจจุบัน 
   
   

 
 
 
 
 
 



 ๑๕
อัตรากําลังบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ 2563 
ก. ขาราชการ 
 
ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 

     
1. นายวีร กี่จนา ผูอํานวยการศูนยฯ  วท.บ. (วาริชศาสตร) 
2. นายอนุพงศ อภิชาตพงศปรีชา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  วช. (พาณิชยการ) 
3. นายอนุสรณ แสนอาษา นักวิชาการประมงชํานาญงาน  วท.ม.(เกษตรศาสตร) 
5. นายศุภยศ ลาภลน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  วท.บ.(การประมง)  
     

 
ข. ลูกจางประจํา 
 
ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 

     
1. นายสมนึก เทพบินการ พนักงานขับรถยนต ส.2 ปวช. (ชางยนต) 
2. นายสมบูรณ หนอจันทร พนักงานขับรถยนต ส.2 มัธยมศึกษาตอนตน 
3. นางศิริพร คชสารมณี พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 ปวช. (เลขานุการ) 
4. นางกมลทิพย พันสุภะ พนักงานธุรการ ส.3    ปวช.(การเงินและการธนาคาร) 
5. นายสุริยะ แซจั้ง พนักงานพัสดุ ส.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
6. นายฉัตรชัย ศิริบุญมา พนักงานการประมง ส.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
7. นายสุรศักดิ์ สุวรรณลพ พนักงานการประมง ส.2 ปวส.(ประมง) 
8. นายแปร คีรีอรามรัศมี พนักงานการประมง ส.2 ประถมศึกษาปที่ 4 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖
ค. พนักงานราชการ 
 

ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 
     

1. นายวีระพงษ เดชจินดา นักวิชาการประมง วท.ม.(เกษตรศาสตร) 
2. นายธีรดนัย  ใจปกษ นักวิชาการประมง     วท.บ.(ประมง) 
3. 
4. 

นายสมสะอาด 
นายนันทภัทร 

พึ่งปา 
แกวมี 

เจาพนักงานประมง 
เจาพนักงานประมง 

ปวส.(ประมง) 
ปวส.(ประมง) 

4. นายวชิรพงษ บุญเพ็ญ เจาหนาที่ประมง ปวส.(ประมง) 
5. นายบรรหาร คําบุญมาก เจาหนาที่ประมง ปวส.(ประมง) 
6. นายพงษศักดิ์ จรรยาสูง พนักงานผูชวยประมง ประถมศึกษาปที่ 6 
7. นางสาววิชุดา โองโกงตา พนักงานผูชวยประมง ปวช. (พาณิชยการ) 
8. นายสมเพ็ชร มนทนม พนักงานผูชวยประมง มัธยมศึกษาตอนตน 
9. นายเดชชัย ยงซิน พนักงานผูชวยประมง มัธยมศึกษาตอนตน 

10. นายอดิศักดิ์ ศักดิ์เฉลิมพล พนักงานผูชวยประมง ประถมศึกษาปที่ 6 
11. นายศุภชัย ทิชาติ พนักงานผูชวยประมง มัธยมศึกษาตอนตน 
12. นางนงลักษณ อุปคํา พนักงานผูชวยประมง มัธยมศึกษาตอนตน 
13. นางธนพร มนทนม พนักงานผูชวยประมง มัธยมศึกษาตอนตน 
14. นายสําเภา มั่งคง พนักงานผูชวยประมง มัธยมศึกษาตอนปลาย 
15. 
16. 

นายสุรศักดิ์ 
นายสุดแดน 

ผสันตสุข 
ปญญาฤทธิรงค 

พนักงานผูชวยประมง 
พนักงานผูชวยประมง 

ปวส.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
ประถมศึกษาปที่ 6 

17. นางสาวอารีรัตน ธนะเสวี พนักงานผูชวยประมง คบ.(ปฐมวัย) 
     

 
ง. ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
 

ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 
    

1 
2. 

นายบรรเลง 
นายเทวินทร 

ทวีชัย 
ทิพกนก 

พนักงานจางเหมาบริการ 
พนักงานจางเหมาบริการ 

ประถมศึกษาปที ่4 
ประถมศึกษาปที ่4 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗
จ. จางเหมาบริการ 
 
ลําดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ 

    
1. นางเหลิน คีรีอรามรัศมี พนักงานจางเหมาบริการ ประถมศึกษาปที่ 4 
2. นายอํานวย สงวนสิทธิ ์ พนักงานจางเหมาบริการ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. นายอํานาจ ศักดิ์วุฒิเกียรติ พนักงานจางเหมาบริการ ประถมศึกษาปที ่6 
5. 
6. 
 
 

นายมงคล 
นางสาวกานตพิชชา 
 

กอนอสุวรรณ 
โชติชีวภูมิ 

พนักงานจางเหมาบริการ 
พนักงานจางเหมาบริการ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
วท.บ (อารักขาพืช) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘
การมอบหมายหนาที่ปฏบิัติงาน 

ประจําปงบประมาณ2563 
 

 
 

 
 
 
 

คําสั่งศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน 

                                                       ที ่23 / 2563 

เรื่องมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานของขาราชการลูกจางประจําพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว 

               --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ดวยศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน มีภารกิจที่ตองปฏิบัติราชการ
ตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับมอบหมายจากกรมประมง ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ  
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว พนักงานจางเหมา เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเปาหมาย ศูนยฯ ขอยกเลิกคําสั่งศูนยฯ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 และมีคําสั่ง
มอบหมายหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานแกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว 
พนักงาน จางเหมา ทุกคนถือปฏิบัติ และรับผิดชอบงานในหนาที่ ดังตอไปนี ้
ก. ขาราชการ 

 1. นายอนุสรณ แสนอาษา ตําแหนง นักวิชาการประมงชํานาญการ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.1 โครงการพระราชดําริ, โครงการหลวง, โครงการฟนฟูปลาไทย, โครงการศูนยบริการและ

พัฒนาลุมน้ําปาย และศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ 
  1.2 ศึกษาวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําและการประมง 
  1.3 การจัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด 
  ๑.4 ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
  1.5 เปนกรรมการเก็บรักษาเงิน 
  1.6 ควบคุมดูแลเครื่องใชวัสดุ,ครุภัณฑที่เก่ียวของใชงานประจํา   
  1.7 ผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อสนับสนุนกิจกรรพัฒนาและบริการจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา 

กิจกรรมโครงการพระราชดําริ, กิจกรรมโครงการหลวง, งานเงินทุนหมุนเวียนฯ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของ  
  1.8 จัดทําแผนยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัด-ภาค    
     ๑.9 พิจารณาสนับสนุนพันธุสัตวน้ําแกหนวยงาน และปลอยพันธุสัตวน้ํา 
  ๑.10 จําหนายพันธุสัตวน้ํางานเงินทุนหมุนเวียน ฯ รวบรวมหลักฐานการจําหนายพันธุสัตวน้ํา

สงมอบใหเจาหนาที่การเงินตรวจสอบ และนําเงินสงคลังพรอมลงนามสั่งจายเงิน 
  ๑.11 ใหบริการทางวิชาการแกเกษตรกรและผูสนใจ 
  ๑.12 กําชับดูแลงานรักษาความปลอดภัยของศูนยฯ 
  ๑.13 งานอื่นๆ ที่ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย 
   

  โดยใหมีเจาหนาภายใตการควบคุมบังคับบัญชา และสั่งมอบหมายงานปฏิบัติประจําวัน      
ดังรายชื่อตอไปนี้ นายสุรศักดิ์ สุวรรณลพ,.นายวีระพงษ เดชจินดา,นายธีรดนัย ใจปกษ,นายบรรเลง ทวีชัย,        
นายวชิรพงษ บุญเพ็ญ, นายสุดแดน ปญญาฤทธิ์รงค, นายฉัตรชัย ศิริบุญมา, นายแปร คีรีอรามรัศมี, นายเดชชัย 



 ๑๙
ยงซิน, นางธนพร ตาวพรหม, นายพงษศักดิ์ จรรยาสูง, นายอดิศักดิ์  ศักดิ์เฉลิมพล, นายศุภชัย ทิชาติ,         
นายบรรหาร คําบุญมาก, นายนันทภัทร แกวมี, นายสําเภา มั่นคง, นางนงลักษณ อุปคํา, นายอํานาจ ศักดิ์วุฒิ
เกียรติ, นางเหลิน คีรีอรามรัศม,ี นายมงคล กอนสุวรรณ และ นายสมนึก เทพบินการ 

 
 2. นายศุภยศ ลาภลน ตําแหนง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง(Food safety) 
  2.2 โครงการพระราชดําริ(Food.Bank และโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน)

  ๒.๓ โครงการจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน(สัตวน้ําควบคุม) 
  2.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart farmer)   
  2.๕ โครงการสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง (Zoning by map) 
  2.๖ โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ(สัตวน้ําจืด)  
  2.7 โครงการระบบธนาคารผลผลิตดานการประมง  
  2.8 ศึกษาวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการประมง 
     2.๙ จัดทําแผนยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัด-ภาค    

     ๒.๑๐ ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน/กํากับดูแลควบคุมการพัฒนา
เว็บไซตของศูนยฯ  

  2.๑๑ ใหการบริการทางวิชาการแกเกษตรกรและผูสนใจ 
  2.๑2 เปนหัวหนาพัสดุ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
  2.๑3 ควบคุมดูแลเครื่องใชวัสดุครุภัณฑที่เก่ียวของใชงานประจํา 
  2.๑4 รวมกํากับดูแลงานรักษาความปลอดภัยของศูนยฯ  
  2.๑5 งานอื่นๆ ที่ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย 
 

 โดยใหมีเจาหนาที่ภายใตการควบคุมบังคับบัญชา และสั่งมอบหมายงานปฏิบัติประจําวัน         
ดังรายชื่อตอไปนี้ นายสมสะอาด พึ่งปา, นางกมลทิพย พันสุภะ, นายสุริยะ แซจั้ง, นายสุรศักดิ์ ผสันตสุข,       

นางสาวกานตพิชชา โชติชีวภูม ิและ นายสมบูรณ หนอจันทร 
 

3. นายอนุพงศ อภิชาตพงศปรีชา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน มีหนาที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

  3.1 งานบริหารทั่วไป งานบุคคล 
  3.2 งานธุรการ, งานทะเบียนรักษาพยาบาล 
  3.3 เปนกรรมการเก็บรักษาเงิน, กรรมการตรวจสอบการเบิกจายเงินทดรองราชการ 
  3.4 การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการควบคุมภายใน, IDP. แผน/ผลการพัฒนา

บุคคล 
  3.5 รวมการจัดทําแผนการของบประมาณครุภัณฑที่ดินสิ่งกอสรางประจําป 
  3.6 รายงานผลการปฏิบัติงานในสวนที่ไดรับมอบหมาย 
  3.7 รวมจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  3.8 ดูแลงานโยธา ควบคุมการปฏิบัติงานซอมแซมปรับปรุงสิ่งกอสรางและงานปรับปรุง    

ภูมิทัศนของศูนย ฯ  
  3.9 ควบคุมดูแลการใชยานพาหนะ วัสดุครุภัณฑที่เกี่ยวของใชงานประจํา 
  3.10 จัดการรางคําสั่งเวร และกํากับดูแลงานรักษาความปลอดภัยของศูนย ฯ  
  3.11 งานอื่น ๆ ที่ผูอํานวยการศูนย ฯ มอบหมาย 



 ๒๐
 โดยใหมีเจาหนาที่ที่อยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชา และสั่งมอบหมายงานปฏิบัติประจําวัน                

ดังรายชื่อตอไปนี้ นางศิริพร คชสารมณ,ี นางสาววิชุดา โองโกตา, นางสาวอารีรัตน ธนะเสวี,นายสมเพ็ชร มนทนม, 
นายอํานวย สงวนสิทธิ์ และนายเทวินทร ทิพกนก 
 

ข. ลูกจางประจํา 
 1. นายสมนึก เทพบินการ ตําแหนง พนักงานขบัรถยนต ส.2 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.1 ปฏิบัติหนาที่หัวหนาพนักงานขับรถยนต 
  1.2 รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา ทําความสะอาด รถยนตหมายเลขทะเบียน กข - 3459 
แมฮองสอน, กข – 2497 แมฮองสอน, กข – 658 แมฮองสอน, บก – 2437 แมฮองสอน, บง – 2293 
แมฮองสอนและรถจักรยานยนต ทะเบียนรถ 1 ก – 5083 แมฮองสอน, 1 กค-192 แมฮองสอน ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน หากพบปญหาใหรีบรายงานผูบังคับบัญชา ภายใน ๒๔ ชั่วโมง, ตรวจสํารวจการลงบันทึกการใช
รถยนตที่รับผิดชอบ 

1.3  ตรวจสอบสภาพรถยนตและเครื่องยนตทุกคันของหนวยงาน 
1.4  ดูแลทําความสะอาดโรงเก็บรถยนต เครื่องมือชางและอุปกรณตางๆ 
1.5  งานอื่นๆ ที่ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย 

2. นายสมบูรณ หนอจันทร ตําแหนง พนักงานขบัรถยนต ส.2 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.1 เปนพนักงานขับรถยนตของหนวยงาน 
  2.2 รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา ทําควานสะอาด รถยนตหมายเลขทะเบียน กข - 2388 
แมฮองสอน, กข – 905 แมฮองสอน, 80 - 1033 แมฮองสอน ใหอยูในสภาพพรอมใชงานหากพบปญหา ใหรีบ
รายงานผูบังคับบัญชาภายใน ๒๔ ชั่วโมง, ตรวจสํารวจการลงบันทึกการใชรถยนตที่รับผิดชอบ 
  1.3 ดูแลทําความสะอาดโรงเก็บรถยนต 
  1.4 งานอื่นๆ ที่ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย  
 3. นางศิริพร คชสารมณี ตําแหนง พนักงานการเงินและบัญชี ส.3 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

    3.1 ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่การเงิน การบัญชี จัดทําขอเบิกจายงบประมาณ และจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานและลงนามสั่งจายเงิน ตรวจสอบการเบิกจายคาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล     
ตามสิทธิของศูนย ฯ 
     ๓.๒ ปฏิบัติหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงิน และการนําเงิน    
สงคลังของศูนยฯ ผานระบบ KTB Corporate Online และปฏิบัติหนาที่ดูแลระบบ Company User Maker 
    3.3 ปฏิบัติงานระบบการบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐ (GFMIS.) 
   3.4 เปนเจาหนาที่การเงินรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานการจําหนายพันธุสัตวน้ํา        
งานเงินทุนหมุนเวียนฯ และนําเงินสงคลัง 
    3.5 รวบรวมตรวจสอบใบสําคัญกอนขออนุมัติเบิกจาย จัดเก็บเอกสารใบสําคัญที่เบิกจาย    
ที่แลวเสร็จเพื่อรับตรวจสอบจากกลุมตรวจสอบควบคุมภายในกรมประมง 
   3.6 งานอื่นๆ ที่ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย 
       4. นางกมลทิพย พันสุภะ ตําแหนง พนักงานธุรการ ส.3  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
            4.1 ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐ (GFMIS.) 
   4.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี รวบรวมและตรวจสอบใบสําคัญกอนขออนุมัติ
เบิกจาย 
   4.3 เปนเจาหนาที(่ดานการจัดซื้อจัดจาง)ของหนวยงาน  
   4.4 รายงานการจัดซื้อจัดจาง วงเงินไมเกิน 5,000 บาท จัดทําใบ PO สง 
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   4.5 จัดทําสัญญาซื้อจางตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และ พรบ.การจัดซื้อจัดจางฯ 
พ.ศ. 2560        
   4.6 ตรวจสอบการลงเวลาปฏบิัติงาน.จัดทํางบเดือนเวลาทํางานของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
   4.7 ปฏิบัติงานตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง,บันทึกรายงานการเบิก-จาย เงินทดรองราชการ 
   4.8 งานอื่นๆ ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย 
  5. นายฉัตรชัย ศิริบุญมา ตําแหนง พนักงานการประมง ส.2 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    5.1 รวมปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวน้ํา และอนุบาลลูกพันธุ โดยดูแลรับผิดชอบ
ใหอาหารสัตวน้ําในบอดิน ทั้งในสวนของลูกพันธุสัตวน้ํา และพอแมพันธุสัตวน้ํา 
    5.2 รวมปฏิบัติงานจัดเตรียมพอแมพันธุสัตวน้ําประจําป รวมถึงลูกพันธุสัตวน้ํา 
    5.3 รับผิดชอบดูแลการจัดเตรียมอาหารลูกพันธุสัตวน้ํา พอแมพันธุสัตวน้ําประจําวันและ
ประจําบอ 
    5.4 รับผิดชอบดูแลการบรรจุพันธุสัตวน้ําชวงพักกลางวัน โดยสลับกับนายแปร คีรีอรามรัศมี
เปนรายเดือน 
    5.5 ดูแลรับผิดชอบการบันทึก รับ – จาย อาหารสัตวน้ําจากโรงอาหารไปยังงานตางๆ        
ที่เก่ียวของ สรุปผลและรายงานผูเกี่ยวของทราบเปนรายเดือนหรือรายปตามความเหมาะสม 
    5.6 รับผิดชอบดูแลความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของวัสดุ อุปกรณและสถานที่ใน
การปฏิบัติงานประจําวัน ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ 
    5.7 เปนเจาหนาที่จําหนายพันธุสัตวน้ํา งานเงินทุนหมุนเวียนฯ รวบรวมหลักฐานการ
จําหนายพันธุสัตวน้ํา สงมอบใหเจาหนาที่การเงินตรวจและนําเงินสงคลัง 
    5.8 งานอื่นๆ ที่ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย     
   6. นายสุรศักดิ์ สุวรรณลพ ตําแหนง พนักงานการประมง ส.2 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    6.1 รวมปฏิบัติงานเพาะขยายพันธุเขียดแลว.และพันธุสัตวน้ําพื้นเมืองอื่น ๆ 
    6.2 รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย.บริเวณอาคารเพาะขยายพันธุ    
เขียดแลว และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานประจําวันใหเปนระเบียบเรียบรอยของวัสดุ ใหอยูในสภาพที่พรอม  
ใชงาน 
    6.3 รับผิดชอบดูแลใหอาหารสัตวน้ําในสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 
    6.4 รวมปฏิบัติงานตามกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ 
    6.5 รวมปฏิบัติงานผลิตพันธุสัตวน้ําของงาน / โครงการตาง ๆ 
    6.6 ปฏิบัติงานอนุบาลพันธุสัตวน้ําตาง ๆ 
    6.7 งานอื่น ๆ ที่ผูอํานวยการศูนย ฯ มอบหมาย 
  7. นายสุริยะ แซจั้ง ตําแหนง พนักงานพัสดุ ส.3 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  7.1 เปนเจาหนาที่พัสดุของศูนยฯ จัดหาวัสดุครุภัณฑ รับ-จาย ซอมแซม บํารุงรักษา  
   7.2 ทําสัญญายืมวัสดุครุภัณฑ ใช ราชการนอก - ในหนวยงาน เสนอขอจํ าหนาย            
ครุภัณฑที่ชํารุด 
   7.3 ปฏิบัติงานเบิก – จายพัสดุ และจัดทํารายงาน การรับ-จายพัสดุ ครุภัณฑที่คงเหลือ 
   7.4..ควบคุมลงบันทึกเบิก-จายน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น.รายงานการใชพลังงานของ
หนวยงาน, การตอทะเบียนรถประจําป, บันทึกประวัติการซอมแซมบํารุงรักษารถ 
   7.5 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหองพัสด.ุและหองเก็บน้ํามัน 
   7.6 เกบ็เอกสารที่เกี่ยวของกับงานดานพัสดุ.ตรวจสอบสินทรัพย.ลงบันทึกทะเบียนคุมวัสดุ
ครุภัณฑ 
   7.7 รายงานจัดซื้อจัดจาง วงเงินไมเกิน 5,000 บาท 



 ๒๒
   ๗.๘.จัดทํารายงานการจัดทําราคากลางในกรณี จัดซื้อวงเงินตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
กรณีจัดจาง วงเงินตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป ตามระเบียบ ป.ป.ช. 
   7.9 งานอื่นๆ ที่ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย 

 8. นายแปร คีรีอรามรัศมี ตําแหนง พนักงานการประมง ส.2 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   8.1.รวมปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวน้ํา.และอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา.โดยดูแล
รับผิดชอบบริเวณบอซเีมนต ขนาด 20 ตัน และ 50 ตัน จํานวน 20 บอ  
   8.2 เลี้ยงพอแมพันธุสัตวน้ําและลูกพันธุสัตวน้ําบริเวณบอซีเมนต ขนาด 20 ตัน และ 50 ตัน  
   8.3 รวมปฏิบัติงานดูแล รับผิดชอบการบรรจุพันธุสัตวน้ํา สําหรับจําหนาย และปลอยแหลง
น้ํา  
   8.4 รับผิดชอบดูแลบอเลี้ยงเตาและจระเขในสวนของอาหารประจําวันและการลางทําความ
สะอาดบอ 
   8.5 รับผิดชอบดูแลการบรรจุพันธุสัตวน้ําชวงพักกลางวัน โดยสลับกับนายฉัตรชัย ศิริบุญมา       
เปนรายเดือน  
   8.6 รับผิดชอบดูแลหองอุปกรณการปฏิบัติงาน หองที่ 1 
   8.7 รับผดิชอบดูแลความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของวัสดุ อุปกรณและสถานที่ใน
การปฏิบัติงานประจําวัน ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ 
   8.8 งานอื่นๆ ที่ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย 
 

ค. พนักงานราชการ 
   1. นายวีระพงษ เดชจินดา..ตําแหนง..นักวิชาการประมง..มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 2563 เปนเจาหนาที่ใหการบริการทางวิชาการแกเกษตรกรและผูสนใจ 
   2..นายธีรดนัย.ใจปกษ..ตําแหนง.นักวิชาการประมง..มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  ประจําป
งบประมาณ 25๖3 รับผิดชอบงานประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน และเปนเจาหนาที่ใหการ
บริการทางวิชาการแกเกษตรกรและผูสนใจ 
        3. นายนันทภัทร แกวมี ตําแหนง เจาพนักงานประมง มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 เปนเจาหนาที่ใหการบริการทางวิชาการแกเกษตรกรและผูสนใจ 
  4. นายสมสะอาด พึ่งปา ตําแหนง เจาพนักงานประมง มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 เปนเจาหนาที่ใหการบริการทางวิชาการแกเกษตรกรและผูสนใจ 
  5. นายวชิรพงษ บุญเพ็ญ ตําแหนง เจาหนาที่ประมง มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 เปนเจาหนาที่ใหการบริการทางวิชาการแกเกษตรกรและผูสนใจ 
  6. นายบรรหาร คําบุญมาก ตําแหนง เจาหนาที่ประมงมีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 เปนเจาหนาที่ใหการบริการทางวิชาการแกเกษตรกรและผูสนใจ 
  7. นายอดิศักดิ์  ศักดิ์เฉลิมพล ตําแหนง พนักงานผูชวยประมง มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง 
ประจําปงบประมาณ 25๖3 
  8. นายศุภชัย ทิชาติ ตําแหนง พนักงานผูชวยประมง มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 
  9. นางสาววิชุดา โองโกตา ตําแหนง พนักงานผูชวยประมง มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 
  10. นายพงษศักดิ์ จรรยาสูง ตําแหนง พนักงานผูชวยประมง มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 



 ๒๓
  11. นายสมเพ็ชร มนทนม ตําแหนง พนักงานผูชวยประมง มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 
  12. นางนงลักษณ อุปคํา ตําแหนง พนักงานผูชวยประมง มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 
  13. นายเดชชัย ยงซิน ตําแหนง พนักงานผูชวยประมง.มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 
  14. นางธนพร ตาวพรหมตําแหนง พนักงานผูชวยประมง.มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 
  15. นายสําเภา มั่นคง ตําแหนง พนักงานผูชวยประมง.มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 

  1๖. นายสุรศักดิ์ ผสันตสุข ตําแหนง พนักงานผูชวยประมง.มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3  
  - ปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของ
หนวยงาน 
  - ปฏิบัติหนาที่ดานการจัดซื้อจัดจางวัสดุ-ครุภัณฑ รวบรวมรายงานความตองการ เสนอเพื่อ
พิจารณาความเห็นชอบและดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามกระบวนการ 
  - ปฏิบัติหนาที่ในการจัดทําและบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(e-GP) วงเงินจัดซื้อจัดจางตั้งแต 5,000 บาท ขึ้นไป 
  - ปฏิบัติงานดานบริหารพัสดุ การรับ-จาย วัสดุครุภัณฑคงเหลือ การยืมวัสดุครุภัณฑ จัดเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวของกับงานดานพัสดุ การลงบันทึกทะเบียนควบคุมประวัติการซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 
  - ปฏิบัติงานซอมแซมบํารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ระบบการ
สื่อสารของหนวยงานใหพรอมใชงาน 
  - ปฏิบัติงานดูแลและรวบรวมขอมูลขาวสารจากจังหวัดแมฮองสอน, กรมประมง กิจกรรมของ
หนวยงานและขอมูลขาวสารอื่น ๆ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธลงเว็ปไซตของหนวยงาน 
  - รวมจัดทํารายงานจัดทําราคากลาง ในกรณีจัดซื้อวงเงินตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป กรณี 
จัดจางวงเงินตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป ตามระเบียบ ป.ป.ช. 
  ๑7. นางสาวอารีรัตน ธนะเสวี ตําแหนง พนักงานผูชวยประมง มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาจาง  
ประจําปงบประมาณ 25๖3 และปฏิบัติหนาที่ผูชวยงานการเงินและบัญชี,งานเงินทุนหมุนเวียนฯ,ปฏิบัติหนาที่
ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเงิน,การรับเงิน และการนําเงินสงคลัง ของศูนย ฯ ผานระบบ KTB 
Corporate Online  และปฏิบัติหนาที่ดูแลระบบ Company User Maker 
  ๑8. นายสุดแดน ปญญาฤทธิรงค ตําแหนง พนักงานผูชวยประมง มีหนาที่รับผิดชอบตามสัญญา
จาง ประจําปงบประมาณ 25๖3 
  ทั้งนี.้พนักงานราชการมีหนาที่รับผิดชอบตามงานอื่นๆท่ีผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน มอบหมาย ประจําปงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 



 ๒๔
 
 
ง. ลูกจางชั่วคราว (กิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียน) 
  1. นายอํานวย  สงวนสิทธิ ์ ตําแหนง  คนงานประมง 
  2. นายเทวินทร ทิพกนก ตําแหนง  คนงานประมง 
  มีหนาที่รวมผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อจําหนายตามกิจกรรมงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ และรับผิดชอบ
งานอื่นๆ ที่ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน มอบหมาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 
  

  สั่ง ณ วันที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายวีรกี่จนา) 
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน 



 ๒๕
 

งบประมาณรายจายประจําป 
ประจําปงบประมาณ2563 

ก. แผนงาน: บุคคลากรภาครัฐ 
 1. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐดานการประมง 
 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) เบิกจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบบุคลากร    
   - คาตอบแทนและคาครองชีพ 3,203,376 3,203,376 0 

     - คาประกันสังคม 132,232 132,232 0 
     - คาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,831 6,831 0 

                               รวม 3,342,439 3,342,439 0 
 
ข.แผนงาน : ยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 
 1. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 173,900      173,875.85 24.15 
รวม 173,900      173,875.85 24.15 

 
2. กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวน้ําแบบมีสวนรวม 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 15,000 15,000 0 
    

รวม 15,000 15,000 0 
 
3. กิจกรรม สงเสริมและบริหารจัดการ การผลิตและการแปรรูป 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท)  ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 14,000 14,000   0 
    

รวม 14,000 14,000   0 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖
 
4. กิจกรรม ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 21,900 21,900 0 
    

รวม 21,900 21,900 0 
 

5. กิจกรรม สงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง (Zoning by Agri map) 
หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 53,050 53,032.61 17.39 
    

รวม 53,050 53,032.61 17.39 
 
6. กิจกรรม พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 225,600 225,527 73 
    

รวม 225,600 225,527 73 
 
7. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพใหเกษตรกร 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาสาธารณูปโภค 302,100 302,100 0 
    

รวม 302,100 302,100 0 
 
ค.แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1. กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู Smart Famer 
หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 31,000 30,980.30 19.70 
    

รวม 31,000 30,980.30 19.70 
 
 
 



 ๒๗ 
2. กิจกรรม สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมดานการประมง 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 40,750 40,750 0 
    

รวม 40,750 40,750 0 
 

3. กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 104,000 100,248 3,752 
    

รวม 104,000 100,248 3,752 
 
ค. แผนงาน: ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
 
1. กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงดานการประมง 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท)     คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน   
- คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

       200,000 200,000       0 

รวม        200,000 200,000       0 
งบลงทุน    
- ครุภัณฑรถบรรทุก (ดีเซล) 837,000 837,000 0 

 
ค. แผนงาน: ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
 กิจกรรม: สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1. โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย 
หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท)    คงเหลือ (บาท) 

งบบุคลากร    
- คาตอบแทนและคาครองชีพ 182,280.00 182,280 0 
- คาประกันสังคม 8,100.00 8,100 0 

  - คาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 350 350 0 
รวม 190,730 190,730 0 

งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 163,000 163,000 0 

รวม 163,000 163,000 0 
 
 



 ๒๘
2. โครงการธนาคารอาหารชุมชน 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
-คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 74,900 74,900 0 

รวม 74,900 74,900 0 
 
3. โครงการ“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”จังหวัดแมฮองสอน(ลุมน้ําแมสะงา) 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 279,100 279,100 0 

รวม 279,100 279,100 0 
 
4. โครงการ“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”จังหวัดแมฮองสอน(ลุมน้ําปาย) 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท)   ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 162,700 162,700 0 

รวม 162,700 162,700 0 
 
5. โครงการ“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”จังหวัดแมฮองสอน(ลุมน้ําของ) 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท)  ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 141,300 141,300  0 

รวม 141,300 141,300  0 
 

6. โครงการ“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”จังหวัดแมฮองสอน 
(ลุมน้ําแมสะมาด-หวยหมาก-ลาง) 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท)    ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 75.842.69 75,842.44 0.25 
- คาสาธารณูปโภค 48,057.31 33,148.34 0 

รวม 123,900 123,899.75 0.25 
 
7. โครงการศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปายตามพระราชดําริ 

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท)   ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 163,250 163,250 0 

รวม 163,250   163,250 0 
 
 
 



 ๒๙
8. โครงการศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ 

หมวดรายจาย  ไดรับ (บาท)   ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 163,250 163,250 0 

รวม 163,250 163,250 0 
 
9. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน (บานดอยผักกูด)  

หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    

              - คาตอบแทนใชสอยและ     
                วัสด ุ

46551.66 46551.66 0.66 

              - คาสาธารณูปโภค 33,148.34 33,148.34 0 
รวม   79,700.00   79,699.34 0.66 

 
10. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน (บานอาโจ)  

  หมวดรายจาย                   ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท)  
งบดําเนินงาน    
-คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 157,300 157,300 0.10 

        รวม                         157,300 157,300         0.10  
 
11. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางย่ังยืน 

  หมวดรายจาย   ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
งบดําเนินงาน    
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 

46551.66 
33,148.34 

46,551.66 
33,148.34 

0.66 
0 

    
รวม 79,700  79,699.34 0.66 

 
ง. แผนงาน:แผนงานอื่นๆ 

1.งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลาพันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่นๆ 
หมวดรายจาย ไดรับ (บาท) ใชจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 

งบบุคลากร    
- คาจางชั่วคราวและคาครองชีพ 220,580 220,560 20 
- คาประกันสังคม 9,936. 9,936 0 

  - คาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 441 441 0 
  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 96,123 94,990 1,131 

รวม 551560 484129.38 1,153 
 
 



 ๓๐
งานอํานวยการ 

 งานธุรการของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอนแมฮองสอนมีหนาที่ติดตอ
ประสานงานระหวางหนวยงานของกรมประมงสวนราชการหนวยงานอื่นๆและปฏิบัติงานสารบรรณการรับ – สง
เอกสารราชการดําเนินการจัดทําบัญชีการเบิกจายงบประมาณการจัดซื้อจัดจางพัสดุครุภัณฑและดูแลปรับปรุง
ทรัพยสินของทางราชการดังนี้ 

ประจําปงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ งาน/กิจกรรม หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

    
1. งานธุรการ   
  - ลงทะเบียนรับหนังสือ ฉบับ 2,666 
  - ลงทะเบียนสงหนังสือ ฉบับ 661 
  - คําสั่งศูนยฯ ฉบับ 63 

2. งานการเงินและบัญชี   
  - งบประมาณท่ีไดรับทุกโครงการ บาท 7,202,669 
  - เบิกจายเงินทุกโครงการ บาท 7,198,781.85 
  -รายไดจากการจําหนายพันธุ     

   สัตวน้ํา 
บาท 353,500 

  - วางฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณ ครั้ง 338 
  - ตรวจสอบใบสําคัญตาง ๆ  ฉบับ 353 
  -บัญชีงบประมาณรายจาย/นอก  

   งบประมาณ 
ครั้ง 12 

  -จัดทํารายงานการเงิน 
  ประจําเดือน 

ครั้ง 12 

3. งานพัสดุครุภัณฑ   
 - จัดซื้อจัดจางโดยวิธเีฉพาะเจาะจง ครั้ง 146 
 - จัดซื้อจัดจางโดยวิธี e-Bidding ครั้ง 1 
 - จัดทําทะเบียนรับ-จายวัสดุ รายการ 224 
 - ลงบัญชีครุภัณฑ (รับบริจาค) รายการ 0 
  -ตอทะเบียนรถยนตและ

จักรยานยนต 
ครั้ง 9 

    



 ๓๑ 
ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสตัวน้ํา 
หลักการและเหตุผล 
  จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในประเทศอยางตอเนื่อง เปนผลใหความตองการใช
ทรัพยากรตางๆ มีเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรดานสัตวน้ําจืดเปนหนึ่งในทรัพยากรที่มีความตองการเพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว จนมีแนวโนมอาจลดลงไดหากขาดการอนุรักษหรือการทดแทนสวนที่ถูกใชไปในธรรมชาติสําหรับงานดาน
การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา รัฐบาลไดมีมาตรการตางๆ เพื่อปองกันและควบคุมไมใหเกิดการทําลายทรัพยากร
สัตวน้ําจนเกินขอบเขต อยางไรก็ตามมาตรการที่ตองปฏิบัติควบคูกับการอนุรักษคืองานพัฒนาการผลิตพันธุ     
สัตวน้ําจืด ซึ่งถือเปนงานหลักอยางหนึ่งที่ตองเรงดําเนินการเพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยง 
สัตวน้ําจืดใหมีคุณภาพควบคูกับการเพิ่มชนิดและจํานวนสัตวน้ําจืด อันจะเปนการทดแทนสวนที่ถูกใชไปใน
ธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลของปริมาณสัตวน้ําใหมากพอกับความตองการของประชากรที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุน  
ใหราษฎรไดมีความรูความชํานาญในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุสัตวน้ําจืดใหมีประมาณเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค
ภายในประเทศและสงออก 
  2. พัฒนาเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่เหมาะสมในแตละพ้ืนที่ 
  3. พัฒนาศักยภาพของแหลงทําการประมงใหมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน 
  4. ปองกันและแกไขปญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดในปจจุบันและอนาคต 
  5. สงเสริมและใหความรูทางวิชาการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแกบุคคลทั่วไป 

วิธีดําเนินงาน 
 1. จัดทําแผนการผลิตพันธุสัตวน้ําจืดของหนวยงาน 
 2. ประสานหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ เพื่อกําหนดปลอยพันธุสัตวน้ํา 
 3. ผลิตพันธุสัตวน้ําตามแผนการผลิตประจําเดือน 
 4. จัดปลอยพันธุสัตวน้ําตามแผนการปลอยประจําเดือนในแหลงน้ําที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒
ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2563 
  ปงบประมาณ 2563 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน ไดรับงบประมาณใน
การผลิตพันธุสัตวน้ําปละ 10 ชนิด รวมทั้งสิ้นปละ 2,700,000 ตัว ซึ่งศูนยฯ สามารถผลิตพันธุสัตวน้ําไดเปนไป
ตามแผนงานทั้ง 10 ชนิด โดยผลิตไดรวมทั้งสิ้น 2,700,000 ตัว และไดปลอยเพื่อเพิ่มผลผลิตใหเกิดผลผลิตสัตวน้ํา 
ในแหลงน้ําธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน ผลการดําเนินงานปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ประจําป 2563 

1.  ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 2,700,000 2,700,000 
   - ปลาตะเพียนขาว ตัว 330,000 365,000 
   - ปลานิล ตัว 20,000 20,000 
   - ปลาไน ตัว 130,000 130,000 
   - ปลายี่สกเทศ ตัว 70,000 70,000 
   - ปลานวลจันทรเทศ ตัว 50,000 50,000 
   - ปลาโพง ตัว 250,000 455,000 
   - ปลาตะเพียนทอง  ตัว 500,000 400,000 
   - ปลาสรอยขาว ตัว 395,000 380,000 
   - ปลากระแห ตัว 460,000 370,000 
   - ปลาปลาแกมช้ํา ตัว 495,000 460,000 
2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืดในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ 

ตัว 2,700,000 2,700,000 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓
กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงดานการประมง 

ก. โครงการหลวงจังหวัดแมฮองสอน 

พื้นที่ดําเนินการ   
1. โครงการหลวงแมลานอยที่ตั้ง บานดง หมูที่ 5 ต.หวยหอม อ.แมลานอย   

  2. โครงการหลวงแมสะเรียง ที่ตั้ง บานอมพายหมู 11 ต.ปาแป อ.แมสะเรียง 
 
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1. ผลิตพันธุสัตวน้ําและอนุบาลในศูนยฯ จํานวน 15,000 ตัว/แหง 
  2. เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 1 แหง/โครงการ 
  3. ปลอยพันธุสัตวน้ําในพ้ืนที่โครงการฯ จํานวน 15,000 ตัว/แหง 
  4. สํารวจชลชีวลําธารภูเขาในพื้นที่โครงการฯ จํานวน 3 ครั้ง/แหง 

5. แนะนําและติดตามประเมินผลจํานวน 2 ครั้ง 
 

ผลการดําเนินงานโครงการหลวงแมลานอยปงบประมาณ 2563     
  1. ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําสนับสนุนโครงการฯ 15,000 ตัว ไดแก เขียดแลว 2,000 ตัว
 ปลาแกมช้ํา 13,000 ตัว บริเวณ ลําหวยหมู บานดง หมูที่ 5 ตําบลหวยหอม                                
  2. คัดเลือกแหลงน้ําเพื่อปลอยพันธุสัตวน้ํา 1 แหง ไดแก ลําหวยหมู                                  
  3. สํารวจทรัพยากรประมงในแหลงน้ํา 3 ครั้ง จากผลการสํารวจพันธุสัตวน้ํา ในลําหวยหมู
 ในรอบปที่ผานมาพบพันธุสัตวน้ํา จํานวน 5 ชนิด ไดแก ปลาแกมช้ํา, ปลาซิวใบไผ, ปลาคอ, ปลาพลวงหิน
 และปลากาง  

4. ติดตามผลการดําเนินงานและใหคําแนะนํา 
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดให ศูนยไดติดตามสัมภาษณประเมินผล สรุปไดดังนี ้
พบวาประชากรทั้งหมดเปนกลุมชาติพันธุละวา สวนใหญนับถือศาสนาคริสต จบการศึกษาสูงสุด

ระดับมัธยมศึกษา ผูใหสัมภาษณเปนผูนําครอบครัว มีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 4 คน และมีอายุเฉลี่ย 
38 ป มีอาชีพหลักคือรับจางทั่วไป และมีอาชีพรองคือทําสวน มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาท/ป 
สวนใหญไดมีโอกาสเขาไปใชประโยชนจากแหลงน้ําในพื้นที่โครงการ และมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากร
ประมงในพื้นท่ี ในการกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงน้ํา ทําใหเกิดผลผลิตดังนี้ 

- มีการสรางแหลงอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในชุมชน(บริเวณปลอยพันธุสัตวน้ํา) 
-คนในชุมชนมีสวนรวม เกิดจิตสํานึกรักในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา 
- สรางความสามัคคีในชุมชนโดยผูใหญบาน คณะกรรมการ และชาวบานรวมกันกําหนด

กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงน้ํา 
- แหลงน้ํามีสัตวน้ําเพิ่มขึ้น และเปนแหลงอาหารโปรตีนของชุมชน (จากการสัมภาษณและการใช

ประโยชนของชาวบาน) 
5. ปญหาและอุปสรรค 

 - ไมม ี
 
 
 
 



 ๓๔
ผลการดําเนินงานโครงการหลวงแมสะเรียงปงบประมาณ 2563 

 1. ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําสนับสนุนโครงการฯ 15,000 ตัว ไดแกเขียดแลว 2,000 ตัว
 ปลาแกมช้ํา 13,000 ตัว บริเวณลําหวยอมพาย บานอมพาย หมูที ่11 ตําบลปาแป 

 2. คัดเลือกแหลงน้ําเพื่อปลอยพันธุสัตวน้ําจํานวน 1 แหง ไดแก ลําหวยอมพาย 
 3. สํารวจทรัพยากรประมงในแหลงน้ําจํานวน 3 ครั้ง จากผลการสํารวจพันธุสัตวน้ําในลําหวย 

 อมพายในรอบปที่ผานมาพบพันธุสัตวน้ําจํานวน 6 ชนิด ดแก ปลาแกมช้ํา,ปลากาง, ปลาคอ, ปลามอม
 ปลาซิวใบไผ และลูกออดอ่ึง 

 4. ติดตามผลการดําเนินงานและใหคําแนะนํา 
 ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดใหศูนยไดติดตามสัมภาษณประเมินผลสรุปได ดังนี้ 

พบวาประชากรสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุกระเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธจบการศึกษาสูงสุดระดับ
มัธยมศึกษา ผูใหสัมภาษณเปนผูนําครอบครัวมีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 5 คนและมีอายุเฉลี่ย 46 ป
มีอาชีพหลักคือรับจางทั่วไปและมีอาชีพรองคือทําสวน มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 90,000 บาท/ป       
สวนใหญไดมีโอกาสเขาไปใชประโยชนจากแหลงน้ําในพื้นที่โครงการและมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากร
ประมงในพื้นท่ีในการกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําทําใหเกิดผลผลิตดังนี้ 

- มีการสรางแหลงอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในชุมชน(บริเวณปลอยพันธุสัตวน้ํา) 
-คนในชุมชนมีสวนรวมเกิดจิตสํานึกรักในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา 
- สรางความสามัคคีในชุมชนโดยผู ใหญบานคณะกรรมการและชาวบานรวมกันกําหนด

กฎระเบียบเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงน้ํา 
- แหลงน้ํามีสัตวน้ําเพิ่มขึ้นและเปนแหลงอาหารโปรตีนของชุมชน(จากการสัมภาษณและการใช

ประโยชนของชาวบาน) 
 5. ปญหาและอุปสรรค 

-ไมม ี
 
ข. โครงการขยายผลโครงการหลวงจังหวัดแมฮองสอน 

พื้นที่ดําเนินการ 
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสามแลบ บานแมตอละ หมูที่ 2 ต.แมสามแลบ 

 อ.สบเมย 
  2.โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมยบานแมลามาหลวง หมูที ่7 ต.สบเมย อ.สบเมย 

แผนการดําเนินงาน 
 1. ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําจํานวน 20,000 ตัว 
 2. คัดเลือกแหลงน้ําธรรมชาติและปลอยพันธุสัตวน้ํา 1 แหง 
 3. ติดตามผลการดําเนินงานและใหคําแนะนําจํานวน 2 ครั้ง 

ผลการดําเนินงานโครงการขายผลโครงการหลวงแมสามแลบปงบประมาณ 2563 
 1. ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําสนับสนุนโครงการฯ 20,000 ตัว ไดแก ปลาแกมช้ํา 
 2. คัดเลือกแหลงน้ําธรรมชาติและปลอยพันธุสัตวน้ํา 1 แหง ไดแก ลําหวยแมตอละ 
 3. ติดตามผลการดําเนินงานและใหคําแนะนํา 
  
 
 



 ๓๕
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดใหศูนยไดติดตามสัมภาษณประเมินผลสรุปไดดังนี ้

พบวาประชากรทั้งหมดเปนกลุมชาติพันธุกระเหรี่ยง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธสวนมากไมรู
หนังสือ ผูใหสัมภาษณเปนผูนําครอบครัวมีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 5 คน และมีอายุเฉลี่ย 41 ป     
มีอาชีพหลักคือรับจางทั่วไปและมีอาชีพรองคือทําสวน มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 31,000 บาท/ป สวน
ใหญไดมีโอกาสเขาไปใชประโยชนจากแหลงน้ําในพื้นที่โครงการและมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากร
ประมงในพื้นท่ีในการกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําทําใหเกิดผลผลิตดังนี้ 

- มีการสรางแหลงอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในชุมชน(บริเวณปลอยพันธุสัตวน้ํา) 
-คนในชุมชนมีสวนรวมเกิดจิตสํานึกรักในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา 
- แหลงน้ํามีสัตวน้ําเพิ่มขึ้นและเปนแหลงอาหารโปรตีนของชุมชน(จากการสัมภาษณและการใช

ประโยชนของชาวบาน) 
4. ปญหาและอุปสรรค 
-ไมม ี

ผลการดําเนินงานโครงการขายผลโครงการหลวงสบเมยปงบประมาณ 2563 
 1. ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ําสนับสนุนโครงการฯ 20,000 ตัว ไดแก ปลาแกมช้ํา 
 2. คัดเลือกแหลงน้ําธรรมชาติและปลอยพันธุสัตวน้ํา 1 แหง ไดแก ลําหวยทีฮือลือ 
 3. ติดตามผลการดําเนินงานและใหคําแนะนํา 
 ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดใหศูนยไดติดตามสอบถามประเมินผลสรุปได ดังนี้ 

พบวาประชากรทั้งหมดเปนกลุมชาติพันธุกระเหรี่ยง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธสวนมากไมรู
หนังสือ ผูใหสัมภาษณเปนผูนําครอบครัวมีสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 5 คน และมีอายุเฉลี่ย 42 ป     
มีอาชีพหลักคือรับจางทั่วไปและมีอาชีพรองคือทําสวน มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 36,000 บาท/ปสวนใหญ
ไดมีโอกาสเขาไปใชประโยชนจากแหลงน้ําในพื้นที่โครงการและมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากรประมงใน
พื้นที่ในการกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําทําใหเกิดผลผลิตดังนี้ 

- มีการสรางแหลงอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในชุมชน(บริเวณปลอยพันธุสัตวน้ํา) 
-คนในชุมชนมีสวนรวมเกิดจิตสํานึกรักในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา 
- แหลงน้ํามีสัตวน้ําเพิ่มขึ้นและเปนแหลงอาหารโปรตีนของชุมชน(จากการสัมภาษณและการใช

ประโยชนของชาวบาน) 
4. ปญหาและอุปสรรค 
-ไมม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

 
หลักการและเหตุผล 
          รัฐบาลมีนโยบายใหป พ.ศ.2563 เปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร โดยมุงเนนใหประเทศไทยสามารถ
ผลิตสินคาการเกษตรที่มีคุณภาพถูกสุขอนามัยปลอดภัยจากสารตกคางและไดมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยและมีชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงตอความมั่นคงกาวหนาขอประเทศ และ
เพื่อใหประชาชนชาวไทยไดบริโภคสินคาเกษตรที่มีคุณภาพเทาเทียมสินคาเกษตรสงออก อีกทั้งทําใหสินคาเกษตร
มีการเพิ่มมูลคาขึ้นและสามารถเพิ่มปริมาณการสงออกไปยังตางประเทศดังนั้นเพื่อเปนการตอบสนองนโยบาย
ดังกลาว กรมประมงจึงไดดําเนินโครงการความปลอดภัยดานอาหารขึ้น เพื่อสรางมาตรฐานและมาตรการที่เปน
บรรทัดฐานแกอาหารสินคาประมงตลอดจนการพัฒนาระบบการผลิตสัตวน้ําที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบ
ยอนกลับไดทุกกระบวนการผลิต ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมรับผิดชอบ โดยกรมประมงทําการตรวจและ
รับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ด ี
 
วัตถุประสงค 
   1. เพื่อใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับนโยบายความ
  ปลอดภัยดานอาหารของรัฐบาล 

2. สงเสริมใหฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดที่มีอยูในปจจุบัน ใหเขาสูระบบการผลิตสัตวน้ําตาม
มาตรฐานขั้นปลอดภัย 
  3. ใหการรับรองฟารมเพาะอนุบาลและเลี้ยงสัตวน้ําจืดที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย
 และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ด ี
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1. รับสมัครเกษตรกรที่ไดผานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสํานักงานประมงจังหวัดเรียบรอยแลว 
 โดยมีเลขทะเบียนประจําฟารม 
  2. จัดฝกอบรมเกษตรกร เพื่อใหความรู ทําความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย
 ดานอาหาร และการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  3. เกษตรกรที่ผานการอบรมแลว จะถูกเขาตรวจประเมินฟารมตามที่ไดยื่นคําขอใบรับรอง
 มาตรฐาน หากเปนไปตามหลักเกณฑและผลการตรวจผาน จะไดรับใบรับรองฟารมตามมาตรฐานที่
 กําหนด 
  4. หากไมผานการตรวจประเมิน เกษตรกรเจาของฟารมจะตองปรับปรุง แกไขใหเปนไปตาม
 หลักเกณฑ จากนั้นจึงจะถูกตรวจประเมิน หากไมผานจะตองทําการปรับปรุงจนกวาจะผาน  
  5. การรับรองฟารมมีกําหนดคราวละ 3 ป เมื่อใบรับรองจะหมดอายุลง เกษตรกรสามารถยื่นคํา
 ขอเพื่อตออายุไดท่ีหนวยงานกรมประมง หากฟารมดงักลาวผานการตรวจประเมินก็จะไดรับการตออายุ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 
 

ลําดับที่ กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน 

     
1. รับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ฟารม 193 193 
 1.1 ฟารมเดิมที่ตออายุ  ( Safety level)    ฟารม 87 87 
 1.2 ฟารมเดิมที่ตออายุ  ( GAP) ฟารม 0 0 
 1.3 ฟารมใหม( Safety level)  

1.4 ตรวจประเมินโรงเพาะและอนุบาลของ
หนวยงานกรมประมง 
1.5 ตรวจติดตามฟารมเดิมที่ไดการรับรอง 
ในป 2561 และ 2562 
 

ฟารม 
 

ฟารม 
 

ฟารม 

20 
 

3 
 

86 

20 
 

3 
 

86 

2. ใหคําแนะนําและตรวจประเมินฟารม ราย/ครั้ง 193/193 193/193 
 3.1 ฟารมเดิมที่ตออายุ ( Safety level )    ฟารม 87 87 
 3.2 ฟารมเดิมที่ตออายุ (GAP)   ฟารม 0 0 
 3.3 ฟารมใหม ( Safety level )  ฟารม 20 20 
 3.4 ติดตามเกษตรกร ฟารม 86 86 
 3.5 ฟารมยกเลิก ฟารม 0 0 

3. ตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิตจากแหลง
เพาะเลี้ยง 

ตัวอยาง 291 291 

     
 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ก. โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย 

หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงไมเอื้ออํานวยตอการแพรขยายพันธุของปลาและสัตวน้ําจืด     
ตามธรรมชาติ ประกอบกับการทําการประมงเกินกําลังผลิตของแหลงน้ําตลอดจนภัยธรรมชาติ สงผลกระทบ
เสียหายอยางรุนแรงตอชนิดและปริมาณสัตวน้ําจืดในแหลงธรรมชาติ กลาวคือ พันธุปลาน้ําจืดของไทยบางชนิด  
ไดสูญพันธุไป นอกจากนี้ พันธุปลาน้ําจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลงจนกระทั่งอยูในสภาวะนาวิตกตอการ
สูญพันธุ โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทยนี้ เปนโครงการพระราชดําริโครงการหนึ่งซึ่ง
มุงเนนการเพาะเลี้ยงปลาและสัตวน้ําจืดของไทยที่หายากหรือมีโอกาสสูญพันธุแลวนําไปปลอยในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ เพื่อทดแทนปริมาณสัตวน้ําที่ถูกทําลาย ซึ่งการเพิ่มผลผลิตของปลาในแหลงน้ํา เปนการเพิ่มรายไดและ
เพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนแกราษฎรผูยากไรในชนบท นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหเกิดการเพาะเลี้ยงในเชิงการคา    
ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง และสามารถเพิ่มรายไดตอพื้นที่ของเกษตรกร อันจะเปนสวน
สนับสนุนใหมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยง ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลาและสัตวน้ําจืดของไทย 
อันจะนํามาซึ่งการใชทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืนตลอดไป 



 ๓๘
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําจืด กรมประมง ไดตระหนักถึงสภาพปญหาดังกลาว จึงดําเนินการเพาะพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย ปลอย
ในแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตแหลงน้ําและเปนแนวทางในการอนุรักษ   
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติตอไป 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อเพาะพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย 
  2. เพื่อศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดของไทยที่หายากและใกลสูญพันธุ 
  3. เพื่อเพ่ิมผลผลิตพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทยในแหลงน้ําธรรมชาติ 

เปาหมาย 
  1. ผลิตพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทยจํานวน 1,000,000 ตัว 
  2. ปลอยพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทยลงในแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 1,000,000 ตัว 

พื้นที่ดําเนินการ 
  แหลงน้ําสาธารณะภายในจังหวัดแมฮองสอน 
 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 
 
  ผลิตพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย จํานวน 13.ชนิด รวมทั้งสิ้น 1,000,000 ตัว ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 

งาน/กิจกรรม หนวยวัด เปาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
   - ปลาสรอยขาว ตัว 315,000 315,000 
   - ปลาแกมช้ํา ตัว 325,000 325,000 
   - ปลาหมน ตัว 100,000 100,000 
   - ปลามูด ตัว 25,000 25,000 
   - ปลามูดหลังจุด ตัว 25,000 25,000 
   - ปลาสอ ตัว 20,000 20,000 
   - ปลาชอนงูเหา ตัว 10,000 10,000 
   - ปลากดคังสาละวิน ตัว 10,000 10,000 
   - ปลาซิวเจ็ดสี ตัว 10,000 10,000 
   - เขียดแลว ตัว 50,000 50,000 
   - กบโปง ตัว 50,000 50,000 
   - เขียดหลังขาว ตัว 50,000 50,000 
   - กบเขียวภูเขา ตัว 10,000 10,000 
2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
    

 
 



 ๓๙
ข. โครงการธนาคารอาหารชมุชนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 

หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากป 2563 กรมประมง ไดดําเนินการโครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่บานยอด อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รวมกับโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัด
แมฮองสอน เพื่อสนองพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชประสงคใหจัดตั้ง
โครงการธนาคารอาหารชุมชน(FOOD BANK) ขึ้นที่จังหวัดแมฮองสอน โดยกิจกรรมที่ดําเนินการไดแก การจัดตั้ง
บอเลี้ยงปลาชุมชน สาธิตการเลี้ยงปลาในบอดิน สาธิตการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก สาธิตการเลี้ยงปลาและ       
กบในกระชัง 
  จากการดําเนินกิจกรรมดานการประมง ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน(FOOD BANK)      
ในหวงเวลาที่ผานมา สามารถเปนแหลงอาหารใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลาและเปนตัวอยางแกราษฎรที่มาศึกษา    
ดูงานไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังมีราษฎรซึ่งอาศัยอยูบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ใหความสนใจในการ    
เลี้ยงปลา หากกรมประมงสามารถใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวนแกเกษตรกรกลุมดังกลาวได จะเปนการ
ขยายผลไปสูราษฎร สามารถเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนประเภทปลาในทองถิ่นใหสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยศูนยวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง เพือ่ดําเนินการขยายผลโครงการดังกลาวไปสูราษฎรในพื้นท่ีใกลเคียง 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน 
  2. เพื่อเปนจุดสาธิตแกเกษตรกรทั่วไป 

เปาหมาย 
  1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดจํานวน 400,000 ตัว/ป 
  2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืดลงในแหลงน้ําธรรมชาติจํานวน 400,000 ตัว/ป 
  3. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 20 ราย/ป 
  4. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแกเกษตรกร จํานวน 20 ราย/ป 
 
พื้นที่ดําเนินการปงบประมาณ 2563 
  บานยอด หมูที ่9 ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐ 
ผลการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
    
1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 400,000 400,000 
   - ปลาบา ตัว 20,000 20,000 
   - ปลาแกมช้ํา ตัว 60,000 60,000 
   - ปลาตะเพียนทอง 
   - ปลาตะเพียนขาว 
   - ปลาไน 

ตัว 
ตัว 
ตัว 

30,000 
30,000 
90,000 

30,000 
30,000 
90,000 

2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 400,000 400,000 
3. สงเสริม/พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ํา    
   - สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก ราย 20 20 
4. ฝกอบรม    
   -อบรมเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ราย 20 20 
    

 
ค. โครงการ“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” จังหวัดแมฮองสอน 

ความเปนมา 
  ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินจังหวัด
แมฮองสอน เพื่อทอดพระเนตรการดําเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน ระหวางวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2549 ทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ รวมทั้ง
โรงเรียนเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง ในโครงการพัฒนาตามพระราชดําริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ  ศูนยสงเสริม
การเกษตรที่สูงจังหวัดแมฮองสอน พรอมทั้งไดทรงมีพระราชเสาวนียเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานหลาย
ประการ ไดแก 
ดานการเกษตร 
  1. การจัดที่ทํากินและสงเสริมอาชีพใหราษฎรมีความจําเปน ควรสงเสริมใหราษฎรไดปลูกผัก 
เลี้ยงสัตว และสงเสริมใหปลูกขาวใหไดผลผลิตมากๆ จะไดพอเพียงในการบริโภคภายในครอบครัวเพราะชาวเขา 
แตละครอบครัวมีลูกมากจึงตองการบริโภคมาก 
  2. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงจัดตั้งหมูบานใกลที่หัวหิน จะเห็นไดวาในหมูบานนี้ดิน
หมดสภาพเพราะใชสารเคมีมาก รัฐบาลมีการอนุญาตใหใชสารเคมีได ไมมีขอหาม ราษฎรก็จะนํามาใชในการ
ทําลายวัชพืช ไมมีการดายหญา ใชสารเคมีลงดินอยางเดียวผลรายที่ตามมา คือ ดินหมดสภาพและยิ่งกวานั้นเมื่อ
ฝนตกจะชะลางเอาสารเคมีเหลานั้นลงไปในแมน้ําลําธาร สัตวน้ําไดรับอันตราย คนใชน้ําก็เกิดอันตรายอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดหากรัฐบาลไมแกไขเรื่องการใชสารเคมีจะเกิดอันตรายอยางใหญหลวง 
  3. การจัดสถานที่ภายในศูนยฯสวยงามมาก การจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร ในสาขาอาชีพตางๆ     
มีประโยชนแกราษฎรเพราะไดมาเห็นของจริงและนําไปทําที่บานไดควรเนนใหราษฎรไดสํานึกในการดูแลรักษาปา
ปลูกปาดวย เพราะจะเปนการสรางแหลงอาหารใหเกิดในชุมชนในดานตาง ๆ มีสมุนไพรใหรักษาโรคได มีพืช สัตว 
ที่เปนอาหารสําหรับบริโภค การดําเนินชีวิตก็จะดี ประหยัด และสามารถใชพลังงานที่มีอยูในทองถิ่นไดอีกดวย 
   



 ๔๑
  4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความสําคัญมาก เพราะตองรับผิดชอบและ
ดูแลเรื่องอาหารและแหลงน้ําซึ่งหมายถึง รับผิดชอบชีวิตของคนทั้งหลาย ใหอยูดี มีอาหารกินอยางปลอดภัย ตอง
ชวยดูแลรักษาปาอยาใหมีการตัดไมทําลายปามากขึ้นเหมือนในปจจุบัน เพราะมีการทําลายปามากเหลือเกิน      
ในตางประเทศโดยเฉพาะในยุโรป อเมริกา เกิดภัยธรรมชาติมาก สาเหตุเกิดจากมีการโคนปามาก แมแตปา      
อเมซอนที่สมบูรณมากในโลกก็เริ่มถูกทําลายแลว 
 
ดานหัตถกรรม 
  1. ควรแนะนําใหราษฎรไดรูจักวิธีการปลูก วิธีการใชไมไผ ใหเกิดประโยชนทั้งในการดํารงชีวิต
ประจําวันและในงานหัตถกรรมตาง ๆ  
  2. การจัดทําศูนยขอมูลเกี่ยวกับไผ ทําใหบุคคลทั่วไป เยาวชนและเด็กนักเรียนไดศึกษาหาความรู
และเกิดความภาคภูมิใจและสามารถเขามาศึกษาในพ้ืนที่ ที่มีตนไผตามธรรมชาติและเห็นสภาพปาจริง 
 
ดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
  1. การจัดหาแหลงน้ําใหราษฎร ก็มีความจําเปนควรสรางแหลงน้ําและฟนฟูดูแลแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติใหอีกทางหนึ่งดวย 
  2. การจัดตั้งธนาคารน้ํา (Water.Bank) เปนสิ่งที่มีความจําเปน เพราะปจจุบันน้ําเริ่มขาดแคลน 
และไมปลอดภัยในการบริโภค ควรสงเสริมใหราษฎรรูจักการจัดเก็บน้ําฝน หรือน้ําตามธรรมชาติเอาไวบริโภคได
ตลอดป 
 
ดานการพัฒนาสังคมในชุมชน 
  การดูแลสุขภาพและงานดานอนามัยของราษฎรในหมูบานมีความจําเปน เด็กๆ ควรรับประทาน
อาหารที่มีสารอาหารอยางพอเพียง จะทําใหสมองดีและเปนกําลังที่สําคัญตอไป 
 
ดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  1. ไมไผเปนไมที่มีคุณคา ควรสงเสริมใหปลูกกันใหมาก และอนุรักษพันธุและขยายพันธุใหทั่ว
พื้นที่การปลูกไผชวยสงเสริมใหปาสมบูรณขึ้นอีกดวย 
  2. การขยายพันธุสัตวปา ควรใหมีสัตวหลายชนิด และปลอยคืนสูปา เพื่อขยายพันธุใหมากขึ้น
และควรสงเสริมใหราษฎรไดขยายพันธุและชวยกันดูแลดวย 
  3. การขยายพันธุเขียดแลวในแหลงน้ําธรรมชาติไดผลดี และควรที่จะขยายพันธุสัตวน้ําชนิดอื่นๆ 
ที่มีอยูตามธรรมชาติดวย 
  4. การจัดการระบบปาไม การจัดศูนยไผศึกษา การมีสัตวปา สัตวน้ํา อยูในแหลงธรรมชาติ
ที่เดียวกัน นาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในการเดินปาไดเปนอยางดี และควรจะสงเสริมใหมีการเพิ่มเติม
ดวยก็จะสมบูรณ 
  5. สภาพปาไมถูกทําลายไปมาก ขอใหชวยกันดูแลปาและปลูกปาใหมาก 
  6. การปลูกปาและดูแลปาใหสมบูรณอยู เสมอจะทําใหคนอยู ร วมกับปาไดชาวเขาเผา    
กระเหรี่ยงดูแลปาไดดีมาก เขาจะรักปา หวงแหนปา ควรรณรงคใหราษฎรไดรักปา และรวมดูแลปาใหมาก 
  กรมประมง โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ และศูนยวิจัยและ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน จึงไดจัดทํากิจกรรมดานการประมง เพื่อสนับสนุนโครงกาi“ รักษน้ําเพื่อพระแม
ของแผนดิน ” ในพื้นท่ีจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 
   
 



 ๔๒
  1. โครงการ “ รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน ” พื้นที่ลุมน้ําแมสะงา 
  2. โครงการ “ รักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดิน ” พื้นที่ลุมน้ําปาย (ทาโปงแดง) 
  3. โครงการ “ รักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดิน ”พื้นที่ลุมน้ําแมสะมาด-หวยหมาก-ลาง 
  4. โครงการ “ รักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดิน ”พื้นที่ลุมน้ําของ 

 
โครงการ “ รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน ” จังหวัดแมฮองสอน พื้นที่ลุมน้ําแมสะงา 

ต.หมอกจําแป อ.เมือง จ.แมฮองสอน 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อจัดตั้งจุดเรียนรูดานการประมง 
  2. เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาต ิ
  3. เพื่อสรางแหลงอาหารโปรตีนจากสัตวน้ําแกราษฎรในพื้นท่ีโครงการ 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 
 1. ผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยลงในแหลงน้ําพื้นที่เปาหมายของโครงการฯ 
จํานวน 100,000 ตัว ดังนี้ 
- ปลาตะเพียนทอง จํานวน 20,000 ตัว 

 - ปลาแกมช้ํา  จํานวน 20,000 ตัว 
- ปลาตะเพียนขาว จํานวน 60,000 ตัว 

  2. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานประมง จํานวน 20 ราย 
   -ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาในบอพลาสติกแกเกษตรกร เปนเกษตรกร
บานกุงไมสัก หมูที่ 2 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมฮองสอน จํานวน 20 ราย ใหการสนับสนุนปจจัยการผลิต
ประกอบดวย บอพลาสติก จํานวน 1 ผืน/ราย ปลาดุก จํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 1 
กระสอบ/ราย   
  3. ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แหง  
   -สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดินโรงเรียนบานกุงไมสักมิตรภาพที่ 98 โดยใหการ
สนับสนุนปจจัยการผลิตประกอบดวย ปลานิล จํานวน 1,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 2,000 ตัว       
และอาหารปลากินพืชขนาดเม็ดกลาง จํานวน 5 กระสอบ 
  4. ฝกอบรม 
   -อบรมเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 20 ราย 
  5. จัดตั้งจุดเรียนรูดานการประมง จํานวน 3 แหง 
   5.1 การเลี้ยงปลาสเตอรเจียนในบอซีเมนต 
   โดยการปลอยพันธุปลาสเตอรเจียนที่ไดรับการสนับสนุนพันธุปลาจากศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2550 จํานวน 150 ตัว ความยาวเริ่มตนเฉลี่ยเทากับ  
26.55 ซม. น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยเทากับ 132.50 กรัม ลงเลี้ยงในบอซีเมนต ขนาด 1,050 ตารางเมตร ลึก 
2.00 เมตร ใหอาหารวันละ 1 ครั้ง เวลา 16.30 น. ทําการสุมชั่งวัดการเจริญเติบโตทุก 4 เดือน และทําการ
ตรวจวิเคราะหคุณสมบัติน้ําทุกเดือนโดยในป พ.ศ.2563 มีคา pH.เฉลี่ย 6.50 อุณหภูมิน้ําเฉลี่ย 24.00 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 23.00 เซลเซียส ปริมาณออกซิเจนในน้ํา เฉลี่ย 8.10 มิลลิกรัม/ลิตร          
ความกระดางของน้ําเฉลี่ย 119.00 มิลลิกรัม/ลิตร และความเปนดางของน้ํา เฉลี่ย 85.00 มิลลิกรัม/ลิตร 
ปจจุบันหลังจากการเลี้ยงเปนระยะเวลา 13 ป 3 เดือน (ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 - เดือนกันยายน 2563)
ปลาสเตอรเจียนมีความยาวสูงสุดเทากับ 152.00 ซม. มีน้ําหนักสูงสุดเทากับ 15.40 กิโลกรัม ความยาวสุดทาย



 ๔๓
เฉลี่ยเทากับ 138.80 ซม. และน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 10.40 กิโลกรัม อัตราการรอดตายเทากับรอยละ 
75.33  
   5.2 การเลี้ยงปลากดหลวงในบอดิน 

   โดยการปลอยพันธุปลากดหลวงลงเลี้ยงในบอดิน จํานวน 2 บอ ขนาด 400 ตาราง
เมตร ลึก 1.70 เมตร และขนาด 600 ตารางเมตร ลึก 2.30 เมตร จํานวน 200 ตัว และจํานวน 200 ตัว 
ตามลําดับ หลังจากการเลี้ยงเปนระยะเวลา.2 ป 3 เดือน(ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 - เดือนกันยายน 2563) 
ในเดือนตุลาคม 2562 ไดทําการคัดเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณเพศเพื่อใชเปนพอแมพันธุ ในบอขนาด 600 
ตารางเมตร ไดปลาเพศผูจํานวน 80 ตัว และเพศเมียจํานวน.40 ตัว ตอมาในเดือนมีนาคม-เมษายน 2563    
ทางศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน ไดทําการเพาะพันธุปลากดหลวง ไดผลผลิตลูก
ปลากดหลวง จํานวน 10,000 ตัว ซึ่งศูนยฯ ไดทําการขยายผลสูราษฎรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน จํานวน       
7 ราย 
   5.3 การเพาะขยายพันธุเขียดแลว 

    ในปงบประมาณ 2563 ศูนยฯ ไดปลอยพอแมพันธุเขียดแลวเพิ่มเติมจากในปที่ผานอีก 
จํานวน 20 คู ในพื้นที่สาธิตการเพาะขยายพันธุเขียดแลว ขนาด 2 ไร ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง      
ตามพระราชดําริและหลังจากนั้นในฤดูผสมพันธุวางไข สํารวจพบหลุมไขของเขียดแลวบริเวณลําหวยปางตอง (เขต
อนุรักษพันธุสัตวน้ําพื้นเมือง) จํานวน 22 หลุม 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๔ 
 

โครงการ“ รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน ”จังหวัดแมฮองสอนพื้นที่ลุมน้ําปาย (ทาโปงแดง) 
ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อจัดทําแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
  2. เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาต ิ
  3. เพื่อสรางแหลงอาหารโปรตีนจากสัตวน้ําแกราษฎรในพื้นท่ีโครงการ 
 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 

1. ผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยลงในแหลงน้ําพื้นที่เปาหมายของโครงการฯ จํานวน 100,000 
ตัว ดังนี ้

- ปลาตะเพียนทอง  จํานวน 10,000 ตัว 
- ปลาแกมช้ํา     จํานวน 20,000 ตัว 
- ปลาตะเพียนขาว  จํานวน 60,000 ตัว 
- ปลาโพง             จํานวน 10,000 ตัว 
๒. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานประมง จํานวน 20 ราย  

-ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานประมง การเลี้ยงปลาในบอพลาสติกแกเกษตรกร ไดคัดเลือก
เกษตรกรบานปาปุ หมูที่ 2 ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 20 ราย ใหการสนับสนุนปจจัย
การผลิตประกอบดวย บอพลาสติก จํานวน 1 บอ/ราย ปลาดุก จํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 
1 กระสอบ/ราย 

 3. ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แหง 
- สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดินโรงเรียนบานไมสะเป โดยใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตประกอบดวย 

ปลานิล จํานวน 1,000  ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 2,000 ตัวและอาหารปลากินพืช ขนาดเม็ดกลาง จํานวน 
5 กระสอบ 

  4. ฝกอบรม 
อบรมเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 20 ราย 

 5.  
จุดเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (การเลี้ยงปลากดหลวงในบอดิน) 
 ปลอยพันธุปลากดหลวงลงเลี้ยงในบอดิน จํานวน 1 บอ ขนาด 200 ตารางเมตร ลึก 1.60 

เมตร จํานวน 200 ตัว พันธุปลาดังกลาวไดจาการเพาะพันธุจากพอแมพันธุภายในจุดเรียนรูและสาธิตการเลี้ยง
ปลากดหลวงของโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” พื้นที่ลุมน้ําแมสะงา ทางศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอนไดทําการเพาะพันธุในเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 และนํามาปลอยลงเลี้ยงใน
บอเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 หลังจากการเลี้ยงเปนระยะเวลา 2 ป 3 เดือน (ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561- 
เดือนกันยายน 2563) ปลากดหลวงมีความยาวสูงสุดเทากับ 55.50 ซม. มีน้ําหนักสูงสุดเทากับ 2,500.00กรัม 
ความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 48.56 ซม. และน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 1,860.00กรัม พรอมไดแนะนํา
เกษตรกรเขามาเยี่ยมชมจุดเรียนรูดังกลาวแลว 

 
 
 
 



 ๔๕
 
 

โครงการ“ รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน ”จังหวัดแมฮองสอนพื้นที่ลุมน้ําของ 
ต.นาปูปอม อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาต ิ
  2. เพื่อสรางแหลงอาหารโปรตีนจากสัตวน้ําแกราษฎรในพื้นท่ีโครงการ 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 

     1. ผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยลงในแหลงน้ําพื้นที่เปาหมายของโครงการฯ จํานวน 100,000 ตัว 
ดังนี้ 

 - ปลาแกมช้ํา  จํานวน 20,000 ตัว 
  - ปลาตะเพียนขาว จํานวน 60,000 ตัว 
  - ปลาโพง  จํานวน 10,000 ตัว 
  - ตะเพียงทอง  จํานวน 10,000 ตัว 
 ในพื้นที่โครงการฯ มีแหลงน้ําสายสําคัญ ไดแก แมน้ําของ แมน้ําลาง ลําหวยปางคอง ลําหวย   
ปางตอง ลําหวยปางบอน มีลักษณะทางกายภาพเปนน้ําไหล เปนแมน้ําและลําหวยสาขาของแมน้ําหลัก โดยที่ราบ
ริมน้ําจะเปนพื้นที่การเกษตรของราษฎร สภาพทางกายภาพของแมน้ํามีการเปลี่ยนแปลงรองน้ําลึกในทุกป น้ํามี
อุณหภูมิต่ํา (เย็น) ซึ่งสามารถพบสัตวน้ําชนิดเดนดังนี้ ปลาคอ ปลาซิวใบใผ ปลามูด ปลาสอ ปลาเลียหิน         
ปลาแกมช้ํา ปลามอม ปลาพลวงหิน ปลากระทิง ปลาหลดภูเขา กุงหวย ปูหวย หอยเจดีย กบนา เขียดแลวกบเขียว
ภูเขา เตาปูล ูเฉพาะบานปางคองมีอางเก็บน้ําขนาดเล็กขนาดประมาณ 20 ไร แตในปนี้มีปริมาณน้ําต่ํากวาปที่ผาน
มา 

  2. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานประมง 
  สงเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติกแกเกษตรกร ไดคัดเลือกเกษตรกรบานปางคอง หมูที่ 12 

ตําบลนาปูปอม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 16 ราย และบานโทงหลวง หมูที่ 9 ตําบลนาปูปอม 
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 20 ราย รวมทั้งหมด 36 ราย ใหการสนับสนุนปจจัยการผลิต
ประกอบดวย บอพลาสติก จํานวน 1 บอ/ราย ปลาดุก จํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 1 
กระสอบ/ราย 

   3. ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แหง  
 - สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดินโรงเรียนบานซอแบะ โดยใหการสนับสนุนปจจัยการผลิต

ประกอบดวย ปลานิล จํานวน 1,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จํานวน 2,000 ตัว และอาหารปลากินพืช ขนาดเม็ด
กลาง จํานวน 5 กระสอบ 

  4. ฝกอบรม 
- อบรมเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 36 ราย 
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โครงการ“ รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน ”จังหวัดแมฮองสอน 
พื้นที่ลุมน้ําแมสะมาด – หวยหมาก-ลาง 

ต.หวยโปง อ.เมือง จ.แมฮองสอน 

วัตถุประสงค 
  1. เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาต ิ
  2. เพื่อสรางแหลงอาหารโปรตีนจากสัตวน้ําแกราษฎรในพื้นท่ีโครงการ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 

  1...ผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยลงในแหลงน้ําพื้นที่เปาหมายของโครงการฯ.จํานวน.100,000ตัว 
ดังนี้ 

 - ปลาโพง  จํานวน 20,000 ตัว 
- ปลาตะเพียนขาว จํานวน 60,000 ตัว 
- ปลาแกมช้ํา  จํานวน 20,000 ตัว 

ในพื้นที่โครงการฯ มีแหลงน้ําสายสําคัญ ไดแกแมน้ําแมสะมาด แมน้ําแมสุริน แมน้ําแมจา แมน้ํา   
มะโง ลําหวยหวาย ลําหวยหมาก-ลาง ลําหวยพอนอคีและหนองเขียว มีลักษณะทางกายภาพเปนน้ําไหล มีความ
กวางของแมน้ําเฉลี่ยทั้งป 1-2 เมตร ลึกเฉลี่ย 10-30 ซม. ตลอดสาย ซึ่งสามารถพบสัตวน้ําชนิดเดนดังนี้ ปลา   
สะแงะ ปลาพลวงหิน ปลากดคังสาละวิน ปลากดหัวเสียม ปลาชอนงูเหา ปลามูด ปลาสอ ปลาเลียหิน ปลาแกมช้ํา 
ปลามอม ปลาขอมือนาง กุงหวย ปูหวย หอยเจดีย กบนา เขียดแลว เขียดหลังขาว กบโปง สวนหนองเขียวไดมีการ
ปรับปรุงคันรอบสันอางเก็บน้ําทําใหมีปริมาณน้ํามากกวาปกอนแตไมมาก และทําใหภูมิทัศนสวยงามเหมาะสมเปน
แหลงทองเท่ียว และในปงบประมาณนี้ ศูนยฯ ไดปลอยพันธุสัตวน้ําลงในหนองเขียวไมต่ํากวา 40,000 ตัว 

     2. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานประมง 
 - สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอพลาสติกแกเกษตรกร เปนเกษตรกรบานทุงมะขามปอม หมูที่ 15 

ตําบลหวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 20.ราย ใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตประกอบดวย     
บอพลาสติก จํานวน 1 บอ/ราย ปลาดุกจํานวน 300 ตัว/ราย และอาหารปลาดุก จํานวน 1 กระสอบ/ราย 

 

      3. ประมงโรงเรียน จํานวน 1 แหง  
 - สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดินโรงเรียนบานหนองเขียว โดยใหการสนับสนุนปจจัยการผลิต

ประกอบดวย ปลานิล จํานวน 1,000.ตัว.ปลาตะเพียนขาว จํานวน 1,000.ตัวและอาหารปลา จํานวน.5 
กระสอบ 
          4. ฝกอบรม 
  -อบรมเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 20 ราย 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๔๗
 

โครงการศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําร ิ
 
หลักการและเหตุผล 

ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ ตั้งอยูทางฝงขวาของแมน้ําปาย (พิกัด LB 8830) 
ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบเล็กๆระหวางหุบเขาซึ่งอยูริมฝงลําน้ํา
ตางๆ ไดแก แมน้ําปาย น้ําแมสะงาน้ําแมสะงี น้ําแมฮองสอน เปนตน พื้นที่สวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
(ปาแมปายฝงขวาตอนลาง).ซึ่งเปนปาเบญจพรรณ พื้นที่เกษตรกรรม มีอยูตามที่ราบริมฝงของแมน้ําปายและลําน้ํา
สาขา ประชาชนสวนใหญเปนชาวไทยใหญ และกระเหรี่ยง.ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ การรับจางทั่วไป
เสนทางคมนาคมทางรถยนตตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข.1250.ซึ่งแยกจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข 
108 ประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ.4,507.ไร.โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ.ทําหนาที่ผลิต ทดลอง สาธิต 
และสงเสริมการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว ในพื้นท่ีราบ ใหกับราษฎรในหมูบานเปาหมายของศูนยฯในเขตตําบลปางหมู 
ตําบลผาบอง ตําบลหมอกจําแป ตําบลหวยผา และตําบลหวยโปง สําหรับในสวนของการสนับสนุนกิจกรรมดาน
การประมงในพื้นที่ศูนยฯ เปนการดําเนินการภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากกรมประมง จากแผนงาน/
โครงการดังนี้ 

     1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
3. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1.1  โครงการฟนฟูพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย 
1.2  โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 
1.3  โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” จังหวัดแมฮองสอน 

- โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” พื้นที่ลุมน้ําแมสะงา  
- โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” พื้นที่ลุมน้ําปาย  
- โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” พื้นที่ลุมน้ําของ  
- โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” พื้นที่ลุมน้ําแมสะมาด-หวยหมาก-ลาง 

               อยางไรก็ตาม การผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยในแหลงน้ําเปนการเพิ่มผลผลิตการประมงแกแหลงน้ํา
เปนกิจกรรมดานการประมงที่สรางความมั่นคงดานอาหารแกราษฎร ในพื้นท่ีศูนยบริการดังกลาวไดเปนอยางด ี
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเพ่ิมผลผลิตการประมงแกแหลงน้ํา 
 2. เปนแหลงอาหารแกราษฎรในพื้นที่ 
เปาหมาย 
 1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดจํานวน 1,000,000 ตัว 
 2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืดลงในแหลงน้ํา จํานวน 1,000,000 ตัว 
 
พื้นที่ดําเนินการ 
 แหลงน้ําในพื้นที่ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําริ และพ้ืนที่ขยายผลของโครงการฯ 

 
 
 
 
 

   



 ๔๘ 
 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 
  
งาน/กิจกรรม หนวยวัด เปาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
   - ปลาแกมช้ํา ตัว  325,000 
   - ปลาสรอยขาว ตัว  25,000 
   - ปลากระแห ตัว  50,000 
   - ปลาโพง ตัว  250,000 
   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  50,000 
   - ปลาตะเพียนขาว ตัว  250,000 
   - ปลาไน ตัว  50,000 
2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
3.สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ํา    

- สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดิน ราย 20 20 
 

1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
   - ปลาแกมช้ํา ตัว  325,000 
   - ปลาสรอยขาว ตัว  25,000 
   - ปลากระแห ตัว  50,000 

 
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

  เกษตรกรบานมอนตะแลง หมูที่ 11 ตําบลผาบองและบานสบปอง หมูที่ 6 ตําบลปางหมู อําเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 20 ราย สนับสนุนปลากินพืช จํานวน 1,500 ตัว/ราย อาหารปลากินพืช 
จํานวน2 กระสอบ/ราย  

  4. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานประมง 
   ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานประมงเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจํานวน 20 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙
 

โครงการศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ 
 
หลักการและเหตุผล 
  ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริตั้งอยูหมูที่ 4 ตําบลหมอกจําแป อําเภอเมือง 
จังหวัดแมฮองสอน อยูหางจากตัวเมืองแมฮองสอนประมาณ 36 กิโลเมตรพื้นที่ประมาณ 5,400 ไร พื้นที่ดําเนิน
กิจกรรมภายในศูนย ประมาณ 2,500 ไร มีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ.ใหราษฎรในหมูบานเปาหมาย
ที่อยูในพื้นที่สูง ความสําคัญของศูนยปางตองแหงนี้ นอกจากจะเปนศูนยแหงการเรียนรูดานการพัฒนาแลวยังเปน
ที่ตั้งของเรือนประทับแรมปางตอง.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ และ
พระราชวงศ ไดเสด็จมาประทับพักแรมตลอดมา ในสวนของการสนับสนุนกิจกรรมดานการประมงในพื้นที่ศูนยฯ 
เปนการดําเนินการภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก.กรมประมง จากแผนงาน/โครงการดังนี้ 

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 
2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 
3. กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1.1  โครงการฟนฟูพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย 
1.2  โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 
1.3  โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” พื้นที่ลุมน้ําแมสะงา จังหวัดแมฮองสอน 

 อยางไรก็ตาม การผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยในแหลงน้ําเปนการเพิ่มผลผลิตการประมงแกแหลงน้ํา
เปนกิจกรรมดานการประมงที่สรางความมั่นคงดานอาหารแกราษฎร ในพื้นที่ศูนยบริการดังกลาวไดเปนอยางดี 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงแกแหลงน้ํา 
 2. เปนแหลงอาหารแกราษฎรในพื้นที ่
 
เปาหมาย 
 1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดจํานวน 1,000,000 ตัว 
 2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืดลงในแหลงน้ําจํานวน 1,000,000 ตัว 
พื้นที่ดําเนินการ 
 แหลงน้ําในพื้นที่ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดําริ และพื้นที่ขยายผลของ
โครงการฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐
 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 
  
งาน/กิจกรรม หนวยวัด เปาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
   - ปลาแกมช้ํา ตัว  225,000 
   - ปลาสรอยขาว ตัว  50,000 
   - ปลาโพง ตัว  300,000 
   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  75,000 
   - ปลาตะเพียนขาว ตัว  250,000 
   - ปลากระแห ตัว  50,000 
   - ปลาไน ตัว  50,000 
2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ํา    
- สงเสริมการเลี้ยงปลาในบอดิน ราย 20 20 
1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 1,000,000 1,000,000 
   - ปลาแกมช้ํา ตัว  225,000 
   - ปลาสรอยขาว ตัว  50,000 
   - ปลาโพง ตัว  300,000 
   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  75,000 

 
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

  เกษตรกรบานแมสะงา หมูที่ 2 ตําบลหมอกจําแป และบานกุงไมสัก หมูที่ 2 ตําบลปางหมู   
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 20 รายสนับสนุนปลากินพืช จํานวน 1,500 ตัว/ราย อาหารปลา 
จํานวน 2 กระสอบ/ราย  

   4. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานประมง 
   ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานประมงเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจํานวน 20 ราย 

   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๕๑
 
 

โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริบานดอยผักกูด 
 
ความเปนมา 
 เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินเพื่อปฏิบัติ     
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ณ บานเมืองแพม ตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
โดยมีนายสมพล พันธมณี เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ( กปร.) 
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. นายดิเรก กอนกลีบ ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน พลโท 
สะพรั่ง กัลยาณมิตร แมทัพภาคที่ 3 พลตรี เลอพงศ ศรีสรรพางค.ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 นายดํารงค      
พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ตลอดจนขาราชการจากหนวยงานตาง ๆ เฝารับเสด็จเมื่อ
เสด็จพระราชดําเนินถึง ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน กราบบังคมทูลรายงานขอมูลบานเมืองแพม และ           
ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ไดกราบบังคมทูลรายงานความกาวหนาของโครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน 
บานแมสวยอู อําเภอเมือง และบานปางคอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ในการนี้ ไดมีพระราชดําริให
กรมชลประทานพิจารณาแนวทางใหความชวยเหลือราษฎร.บานเมืองแพม ที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตร เนื่องจาก ฝายทดน้ําเดิมชํารุดจากอุทกภัย ทําใหไมสามารถใชการไดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงฤดูแลง อนึ่ง สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริกับพลเอก นิพนธ ภารัญ
นิตย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สรุปความวา ใหหมูบานปางคาม ตําบลปางมะผา อําเภอปางมะผา 
จังหวัดแมฮองสอน และหมูบานปายสองแง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เปนหมูบานยาม
ชายแดนเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเพ่ือประโยชนในดานความมั่นคงของประเทศตอไป 
  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยในความปลอดภัยของจังหวัดแมฮองสอน  
ทรงมีพระราชเสาวนีย “ใหพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินงานจัดตั้งหมูบาน ในรูปแบบบานยามชายแดน 
เพื่อพัฒนาราษฎรในพื้นที่ใหเขมแข็ง มีสวนรวมรักษาประเทศชาติอยางมีระบบ ตามแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ” 
 
สภาพปญหาหลักของพื้นที่โครงการ 
 1) ปญหาดานความมั่นคง เนื่องจากบริเวณพื้นที่เปนชองวางที่สําคัญ และมีแนวโนมที่จะเปนพื้นที่
ลอแหลมตอไปในอนาคต ไมมีชุมชนและราษฎรอาศัยอยู 
 2) ปญหาการรุกล้ําอธิปไตย เนื่องจากแนวเสนเขตแดนไมมีความชัดเจน ทําใหเกิดการรุกล้ําเขตแดน
ไดงาย ประกอบกับการสูรบกันระหวางกองกําลังไทยใหญและกองกําลังวามักจะทําใหชนกลุมนอยทั้งสองฝาย    
ไดหลบหนีเขามาอาศัยพักพิงอยูในเขตแดนของประเทศไทยเมื่อเกิดการสูรบ  

 3) ปญหาการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากบริเวณพื้นที่เปนชองวางการลักลอบเขามา
จัดตั้งถิ่นฐาน หรือการลักลอบเขามาขายแรงงานในฝงไทยจึงทําไดงาย 
 4) ปญหายาเสพติด โดยเฉพาะยาบา เนื่องจากพื้นที่เปนชองทางสามารถนําเขายาเสพติดไดงายและ
ระยะทางนําเขาไมไกล 
 5) ปญหาการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 



 ๕๒
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
  2. เพื่อสรางแหลงอาหารโปรตีนจากสัตวน้ําแกราษฎรในพื้นท่ีโครงการ 
 
 
เปาหมาย 
 1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดจํานวน 150,000 ตัว 
 2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืดลงในแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 150,000 ตัว 
 3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 10 ราย(ป 2558 จํานวน 15 ราย) 
 4. ติดตามและแนะนําเกษตรกร จํานวน 10 ครั้ง 
 
พื้นที่ดําเนินการ 
 บานดอยผักกูด ตําบลแมนาเติง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 
 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
   - ปลาแกมช้ํา ตัว  130,000 
   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  20,000 
2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
3.สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 

   

   -การเลี้ยงปลาในบอพลาสติก ราย 10 10 
 
หมายเหตุ : เกษตรกรจํานวน 10 ราย ไดรับการสนับสนุนปลา รายละ 300 ตัว อาหารปลาดุก รายละ           
1 กระสอบ และบอพลาสติก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓
โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริบานอาโจ 

ความเปนมา 
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินเพื่อปฏิบัติ พระราช
กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ณ บานเมืองแพม ตําบลถ้ําลอด อําเภอปาง มะผาจังหวัดแมฮองสอน โดยมี 
นายสมพล พันธมณี เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ(กปร.) 
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. นายดิเรก กอนกลีบ ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน พลโท 
สะพรั่ง กัลยาณมิตร แมทัพภาคที่ 3 พลตรี เลอพงศ ศรีสรรพางค ผูบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 นายดํารงค      
พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ตลอดจนขาราชการจากหนวยงานตาง ๆ เฝาฯ รับเสด็จเมื่อ
เสด็จพระราชดําเนินถึง ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน กราบบังคมทูลรายงานขอมูลบานเมืองแพม และผู
บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ไดกราบบังคมทูลรายงานความกาวหนาของโครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน บาน
แมสวยอู อําเภอเมือง และบานปางคอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ในการนี้ ไดมีพระราชดําริใหกรม
ชลประทานพิจารณาแนวทางใหความชวยเหลือราษฎรบานเมืองแพม ที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร เนื่องจาก  ฝายทดน้ําเดิมชํารุดจากอุทกภัย ทําใหไมสามารถใชการไดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงฤดูแลง อนึ่งสมเด็จระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริกับพลเอก นิพนธ ภารัญนิตย 
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สรุปความวา ใหหมูบานปางคาม ตําบลปางมะผา อําเภอปางมะผา 
จังหวัดแมฮองสอน และหมูบานปายสองแง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เปนหมูบานยาม
ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและเพ่ือประโยชนในดานความมั่นคงของประเทศตอไป 
  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยในความปลอดภัยของจังหวัดแมฮองสอน  
ทรงมีพระราชเสาวนีย “ใหพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินงานจัดตั้งหมูบาน ในรูปแบบบานยามชายแดน 
เพื่อพัฒนาราษฎรในพื้นที่ใหเขมแข็ง มีสวนรวมรักษาประเทศชาติอยางมีระบบ ตามแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ” 
 
สภาพปญหาหลักของพื้นที่โครงการ 
 1).ปญหาดานความมั่นคง เนื่องจากบริเวณพื้นที่เปนชองวางที่สําคัญ และมีแนวโนมที่จะเปนพื้นที่
ลอแหลมตอไปในอนาคต ไมมีชุมชนและราษฎรอาศัยอยู 
 2) ปญหาการรุกล้ําอธิปไตย เนื่องจากแนวเสนเขตแดนไมมีความชัดเจน ทําใหเกิดการรุกล้ําเขตแดน
ไดงาย ประกอบกับการสูรบกันระหวางกองกําลังไทยใหญและ กองกําลังวามักจะทําใหชนกลุมนอย  ทั้งสองฝาย 
ไดหลบหนีเขามาอาศัยพักพิงอยูในเขตแดนของประเทศไทยเมื่อเกิดการสูรบ  

 3) ปญหาการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เนื่องจากบริเวณพื้นที่เปนชองวางการลักลอบเขามา
จัดตั้งถิ่นฐาน หรือการลักลอบเขามาขายแรงงานในฝงไทยจึงทําไดงาย 
 4) ปญหายาเสพติด โดยเฉพาะยาบา เนื่องพื้นที่เปนชองทางสามารถนําเขายาเสพติดไดงายและ
ระยะทางนําเขาไมไกล 
 5) ปญหาการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
  2. เพื่อสรางแหลงอาหารโปรตีนจากสัตวน้ําแกราษฎรในพื้นท่ีโครงการ 
 
 
เปาหมาย 
 1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดจํานวน 150,000 ตัว 
 2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืดลงในแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 150,000 ตัว 
 3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 30 ราย 
 4. ติดตามและแนะนําเกษตรกร จํานวน 10 ครั้ง 
 
พื้นที่ดําเนินการ 
 บานอาโจ ตําบลนาปูปอม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 
 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
   - ปลาตะเพียนทอง ตัว  20,000 
   - ปลาแกมช้ํา ตัว  130,000 
2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 150,000 150,000 
3.สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา    
   - การเลี้ยงปลาในบอพลาสติก ราย 25 25 
    

 
หมายเหตุ: เกษตรกรจํานวน 25 ราย ไดรับการสนับสนุนปลาดุก รายละ 300 ตัว อาหารปลาดุกเล็ก รายละ    
1 กระสอบ และบอพลาสติก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕
 

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพ้ืนที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน 
 

ความเปนมา 
 1.1 โครงการหลวง 

 พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งโครงการหลวง ทรงมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวเขา ลดการปลูกพืชเสพติด และฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธาร    
การดําเนินงานตามแนวพระราชดําริประสบความสําเร็จเปนอยางสูง ปจจุบันการปลูกฝนหมดไปจากพื้นที่โครงการ
หลวงและพื้นที่สวนใหญของประเทศ โครงการหลวงไดดําเนินงานวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องผลของงานวิจัย
ดังกลาวไดนําไปถายทอดแกชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงทั้งหมด 38 แหงในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ซึ่งมีประชากร 26,223.ครัวเรือน จํานวน 134,399 คน จนมีรายไดเฉลี่ย.68,596.บาทตอครัวเรือน (พ.ศ.
2548) สงผลใหเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับชาวเขาในพื้นที่
สูงสวนใหญ นอกจากนี้โครงการหลวงยังไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา รวมทั้ง
กระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมฟนฟูปาตนน้ําลําธารอยางตอเนื่องอีกดวย 

 อยางไรก็ตามปจจุบันพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ 67.22 ลานไร ใน 20 จังหวัด 
ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําพูน แพร นาน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ พิษณุโลก เลย สุโขทัย 
กําแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี  ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ  และเพชรบุรี ซึ่งมีประชากรถึง 
1,203,149 คน (พ.ศ.2545) สวนใหญเปนชาวเขาที่มีสภาพยากจน มีรายไดเฉลี่ยประเพียง 31,126 บาทตอ
ครัวเรือนตอป (รายไดเฉลี่ยของเกษตรกรบนพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด พ.ศ. 2547) มีพฤติกรรม
การเกษตรที่ตองบุกรุกทําลายปาเพื่อหาที่ทํากินใหม เนื่องจากพื้นที่ทําการเกษตรเดิมเสื่อมความอุดมสมบูรณ 
ผลผลิตต่ํา และมีการปลูกพืชโดยใชสารเคมีการเกษตรปริมาณมาก ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นและกําลังสราง
ปญหาตอทั้งสุขภาพของเกษตรกรเอง ผูบริโภค และปญหาความขัดแยงของชุมชนระหวางพื้นที่ตนน้ําและปลายน้ํา 
รวมทั้งความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับชุมชนในการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

 
1.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางย่ังยืน 

 สถานการณในป 2550/51 พบวาพื้นที่ปลูกฝนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีก โดยมีการปลูกฝนซ้ําซากใน
พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําปาง แพร นาน พะเยา แมฮองสอน ตาก และ
กําแพงเพชร ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 30 อําเภอ 60 ตําบล ในจํานวนนี้เปนพื้นที่ที่มีการปลูกฝนหนาแนนมากกวา 50 
ไร ในพื้นที่ 7 อําเภอของ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม ตาก และแมฮองสอน จากสถานการณดังกลาว
กอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงและภาพลักษณของประเทศ นอกจากนี้เกษตรกรที่อยูในพื้นที่ปลูกฝน เปน
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนและอยูในถิ่นที่หางไกลและทุรกันดาร หากปลอยทิ้งไวโดยไมไดรับการแกไข อาจทําให
สถานการณการปลูกฝนกลับคืนมา จนยากตอการแกไขประกอบกับนโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เปนนโยบายที่สําคัญและเรงดวนประการหนึ่งของรัฐบาล ซึ่งมาตรการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศอยางหนึ่ง 
คือการมุงลดหรือขจัดพื้นที่ปลูกฝนใหหมดไป (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5,2551) 
 สํานักงาน ป.ป.ส. ไดประสานขอความรวมมือจากมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่
สูง เพื่อดําเนินงานในพื้นที่ที่มีการปลุกฝนซ้ําซาก โดยใชการพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวงที่ดําเนินงาน
พัฒนาพื้นที่สูง โดยอาศัยฐานความรูที่เหมาะสม ควบคูกับการเสริมสรางความเขมเข็งใหกับชุมชน และการฟนฟู
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ขับเคลื่อนดวยกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานและชุมชน
ทองถิ่น เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องคกรมหาชน) จึงไดมีการจัดทําแผนแมบท
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพ้ืนที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2559)โดย



 ๕๖
คณะกรรมการประสานงานโครงการหลวง (กปส.) ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 
และหมอมเจา ภีศเดช รัชนี ไดอนุญาตใหแตละพื้นที่ใชชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวง” ซึ่งเปนโครงการ
พัฒนาแบบบูรณาการโดยมีความรวมมือระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาที่
สูง (องคกรมหาชน) และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งจังหวัดและอําเภอในพ้ืนที ่
 
วัตถุประสงค 
  1. เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
  2. เพื่อสรางแหลงอาหารโปรตีนจากสัตวน้ําแกราษฎรในพื้นท่ีโครงการ ฯ 
 
เปาหมาย 
 1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดจํานวน 50,000 ตัว 
 2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืดลงในแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 50,000 ตัว 
 
พื้นที่ดําเนินการ 
 แหลงน้ําภายในพื้นที่โครงการ 
 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 
 ผลิตพันธุสัตวน้ําจืดปลอยลงแหลงน้ํา จํานวน 2 ชนิด รวมทั้งสิ้น 110,000 ตัว ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

งาน/กิจกรรม หนวยวัด เปาหมาย ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลิตพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 100,000 110,000 
   - ปลาแกมช้ํา ตัว  80,000 
   - ปลาโพง ตัว  30,000 
2. ปลอยพันธุสัตวน้ําจืด ตัว 100,000 110,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 
 

 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอื่นๆ 
 
วัตถุประสงค 
 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอื่นๆ เปนโครงการที่กรมประมงได
จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานตางๆ ใชในการผลิตพันธุสัตวน้ํา เพื่อจําหนายใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
ราคาที่กรมประมงกําหนด และนําเงินรายไดจากการจําหนายพันธุสัตวน้ําสงเปนรายไดแผนดิน เขาบัญชีเงินทุน
หมุนเวียนฯ ของกรมบัญชีกลาง 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 
ทั้งสิ้น 1,283,525 ตัว เปนเงิน 353,500.00 บาท 
 

ชนิดพันธุสัตวน้ํา ขนาด 
(ซม.) 

ราคา 
( บาท ) 

จํานวน 
(ตัว) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ปลานิล 3-5 0.20 191,500 38,300 
ปลาสรอยขาว 3-5 0.25 4,900 1,225 
ปลาตะเพียนขาว 2-3 0.20 210,500 42,100 
ปลาตะเพียนขาว 3-5 0.25 118,600 29,650 
ปลาบา(โพง) 2-3 0.25 238,400 59,600 
ปลาบา (โพง) 3-5 0.50 35,500 17,750 
ปลาไน 2-3 0.10 47,500 4,875 
ปลาไน 3-5 0.20 86,250 17,250 
ปลายี่สกเทศ 2-3 0.20 47,500 9,500 
ปลายี่สกเทศ 3-5 0.25 146,300 36,575 
ปลากดหลวง 
ปลาหมอชุมพร 1 

2-3 นิ้ว 
2-3 

3 
0.40 

6,625 
1,000 

26,500 
400 

ปลาหมอชุมพร 1 
ปลานิลแดง 
ปลากาดํา 
ปลาตะเพียนทอง 
ปลาดุกอุยเทศ 
กบนา 
กบนา 
ปลานวลจันทรเทศ 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

30 วัน 
45 วัน 
3-5 

0.55 
0.40 
0.50 
0.30 
0.40 

1 
1.50 
0.20 

46,700 
6,600 
8,000 
1,000 

71,500 
2,500 
2,900 
8,500 

25,685 
2,640 
4,000 
300 

28,600 
2,500 
4,350 
1,700 

     
รวม   1,283,525 353,500 

 

 
 



๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 

  
 จัดพิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

  
ปลอยพันธุสัตวน้ําในพื้นทีโ่ครงการฯ 

 
 

 

ปลอยพันธุสัตวน้ําในพื้นที่โครงการฯ 



๖๑ 
 

 

  
เขารวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  

  
ฝกอบรม เกษตรกรโครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 

  
ฝกอบรม เกษตรกรโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ลุมน้ําแมสะงา 



๖๒ 
 

 

  
ฝกอบรม เกษตรกรโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ลุมน้ําปาย 

  
ฝกอบรม เกษตรกรโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ลุมน้ําแมสะมาด-หวยหมาก-ลาง 

 

 
ฝกอบรม เกษตรกรโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ลุมน้ําของ 

 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 

 
 
 
 

  
มอบปจจัยการผลิตแกเกษตรกรในโครงการฯ 

  
ประมงโรงเรียน โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” จังหวัดแมฮองสอน 

  
ประมงโรงเรียน โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” จังหวัดแมฮองสอน 

 
 
 
 
 
 
 

 



๖๔ 
 

 

 
 
 
 

 
ติดตามผลการดําเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

 

 
 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

  
ตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิตมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 



๖๕ 
 

 

  
ตรวจประเมินโรงเพาะฟก ศพจ.เขต 1(เชียงใหม) 

  
ผลิตและเพาะพันธุสัตวน้ําเพื่อปลอยลงแหลงน้ําในพื้นที่โครงการตางๆ 

 
 

สํารวจชลธีวิทยาในพื้นที่โครงการหลวง 
 

  
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และองคกรตางๆ ศึกษาดูงานภายในฐานเรียนรูดานการประมง 



๖๖ 
 

 

 
 

ปลอยพันธุสัตวนํ้าในแหลงนํ้า โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวนํ้าจืดของไทย 
 

 
 

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการประมง โครงการศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย ตามพระราชดําร ิ

 
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการประมงโครงการศูนยบรกิารและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชดําร ิ

 



๖๗ 
 

 

     
 

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการประมง โครงการจัดต้ังหมูบานยามชายแดนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ        
บานดอยผักกูด 

 
ปลอยพันธุสัตวนํ้าในพ้ืนที่โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บานอาโจ 

 
ปลอยพันธุสัตวนํ้าในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นทีเ่ฉพาะ 

 
  

 


