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ค้าน้า 
โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย เป็นโครงการพระราชด้าริโครงการ

หนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ์  แล้ว
น้าไปปล่อยในแหล่งน้้าธรรมชาติ เพ่ือทดแทนปริมาณสัตว์น้้าที่ถูกท้าลาย ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตของปลาในแหล่ง
น้้ายังเป็นการเพิ่มรายได้และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิด
การเพาะเลี้ยงในเชิงการค้า ซึ่งจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยงและสามารถเพ่ิมรายได้  ตลอดจน
สามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลาซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้้าอันจะน้ามา
ซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนตลอดไป 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย เป็นหน่วยงานในกรมประมงที่สนอง
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดยยึดแนวทางตามพระราชด้าริ ที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความกินดี อยู่ดี ส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้้าเพ่ือให้เป็นแหล่ง
อาหารของชุมชน และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  

รายงานผลการด้าเนินงานโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จัดท้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลการด้าเนินงานของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงรายในรอบปีที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเกิดประโยชน์
แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เกษตรกร และผู้ที่สนใจต่อไป 
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โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย 

1. ความเป็นมา 

พิศพรรณปลาว่ายเคล้า  คิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์ 
มัตสยายังรู้ชม            สาสมใจไม่พามา 
นวลจันทร์เป็นนวลจริง   เจ้างามพริ้งยิ่งนวลปลา 
คางเบือนเบือนหน้ามา          ไม่งามเท่าเจ้าเบือนชาย  

เพียนทองงามดั่งทอง  ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย  
กระแหแหห่างชาย                   ดั่งสายสวาทคลาดจากสม  
แก้มช้้าช้้าใครต้อง               อันแก้มน้องช้้าเพราะชม  
ปลาทุกทุกข์อกกรม           เหมือนทุกข์พ่ีที่จากนาง  

น้้าเงินคือเงินยวง              ขาวพรายช่วงสีส้าอาง  
ไม่เทียบเปรียบโฉมนาง       งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี**  
ปลากรายว่ายเคียงคู่    เคล้ากันอยู่ดูงามดี  
แต่นางห่างเหินพ่ี                   เห็นปลาเคล้าเศร้าใจจร  

หางไก่ว่ายแหวกว่าย  หางไก่คล้ายไม่มีหงอน  
คิดอนงค์องค์เอวอร           ผมประบ่าอ่าเอ่ียมไร  
ปลาสร้อยลอยล่องชล        ว่ายเวียนวนปนกันไป  
เหมือนสร้อยทรงทรามวัย    ไม่เห็นเจ้าเศร้าบ่วาย  

เนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ          เนื้อน้องฤาอ่อนทั้งกาย  
ใครต้องข้องจิตชาย           ไม่วายนึกตรึกตรึงทรวง  
ปลาเสือเหลือที่ตา                  เลื่อนแหลมกว่าปลาทั้งปวง  
เหมือนตาสุดาดวง            ดูแหลมล้้าข้าเพราคม  

แมลงภู่คู่เคียงว่าย  เห็นคล้ายคล้ายน่าเชยชม 
คิดความยามเม่ือสม          สนิทเคล้าเจ้าเอวบาง  
หวีเกศเพศชื่อปลา        คิดสุดาอ่าองค์นาง  
หวีเกล้าเจ้าสระสาง                   เส้นเกศสลวยรวยกลิ่นหอม  

ชะแวงแฝงฝั่งแนบ           ชะวาดแอบแปบปนปลอม  
เหมือนพ่ีแอบแนบถนอม    จอมสวาทนาฏบังอร  
พิศดูหมู่มัจฉา                       ว่ายแหวกมาในสาคร  
คะนึงนุชสุดสายสมร        มาด้วยพี่จะดีใจ 

 
กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ 

พระนิพนธ์กาพย์เห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ์ เป็นที่ทรงสนพระราชหฤทัยมากเมื่อครั้ง
เสด็จพระราชด้าเนินทอดพระเนตรวัดไชยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างปี 
พุทธศักราช 2533 - 2534 ของพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงเยี่ยม
ราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้้าตา่งๆ ทรงสดับรายงานจากกรมประมงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพของกรม
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ประมงหลายโครงการ ซึ่งใช้พันธุ์ปลาต่างประเทศเป็นหลัก เช่น ปลาจีนจากประเทศจีน ปลายี่สกเทศ ปลาหมอเทศ 
ปลากระโห้เทศ ปลานวลจันทร์เทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดีย ทรงสงสัยและมีพระราชปรารภ
เป็นค้าถามว่า “ปลาไทยหายไหนหมด” จึงมีพระราชด้าริ “ให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยกลับมา มีจ านวน
มากขึ้น และอนุรักษ์ปลาหายากไว้ กรมประมงรับสนองพระราชด าริถือเป็นโครงการหลัก และยึดถือว่าถ้า
ปล่อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ ต้องเป็นปลาไทยเท่านั้น ถ้าเป็นปลาต่างประเทศต้องมีการเจริญเติบโตเร็ว 
เลี้ยงง่าย ออกลูกหลานได้เอง ซึ่งเหมาะส าหรับคนยากจนในการน ามารับประทานและขาย ให้ปล่อยใน
แหล่งน้ า เช่น บึง บ่อน้ าที่สร้างขึ้นมา รวมถึงแม่น้ าล าคลอง” 

กรมประมงได้รับสนองพระราชด้าริจัดโครงการฟื้นฟูปลาไทยเป็นโครงการต่อเนื่อง ด้าเนินการ
ส้าเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาไทยได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะปลาไทยตามกาพย์เห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้า
ธรรมาธิเบศร์ ทั้ง ๑๗ ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลาคางเบือน ปลาตะเพียนทอง ปลากระแห ปลาแก้มช้้า 
ปลาทุก ปลาน้้าเงินปลากราย ปลาหางไก่ ปลาสร้อย ปลาเนื้ออ่อน ปลาเสือ ปลาแมลงภู่ ปลาหวีเกศ ปลา
ชะแวง ปลาชะวาด และปลาแปบ ยกเว้นปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากมีแห่งเดียวในโลกคือในลุ่มน้้า
เจ้าพระยาลุ่มน้้าที่ส้าคัญของประเทศไทย ในอดีตเคยเป็นแหล่งที่มีพันธุ์สัตว์น้้าต่างๆเช่น ปลายี่สก ปลากาด้า
ปลาบ้า และปลาสวาย ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไม่เอ้ืออ้านวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลา และสัตว์น้้าจืดตามธรรมชาติ 
ประกอบกับการท้าการประมงเกินก้าลังผลิตของแหล่งน้้าตลอดจนภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบเสียหายอย่าง
รุนแรงต่อชนิดและปริมาณสัตว์น้้าจืดในแหล่งน้้าธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้้าจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์
ไป นอกจากนี้พันธุ์ปลาน้้าจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลงจนกระทั่งอยู่ในสภาวะน่าวิตกต่อการสูญ
พันธุ์ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยเป็นโครงการพระราชด้าริโครงการหนึ่ง ซึ่งมุ่งเน้น
การศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยที่หายาก หรือมีโอกาสสูญพันธุ์แล้วน้าไปปล่อยในแหล่ง
น้้าธรรมชาติ เพ่ือทดแทนปริมาณสัตว์น้้าที่ถูกท้าลาย ซึ่งการเพ่ิมผลผลิตของปลาในแหล่งน้้ายังเป็นการเพ่ิม
รายได้และเพ่ิมปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงใน
เชิงการค้าซึ่งจะสามารถเพ่ิมผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยงและสามารถเพ่ิมรายได้  ตลอดจนสามารถคืนความ
หลากหลายของชนิดปลา ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้้า  อันจะน้ามาซึ่งการใช้
ทรัพยากรสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนตลอดไป 

2.วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย 
 ๒. เพ่ือศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยที่หายากใกล้สูญพันธุ์ 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทยในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

๔. เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพส้าหรับพันธุ์ปลาที่มีศักยภาพในการผลิต และเป็นที่ต้องการ
ของตลาด                 

3. เป้าหมายของโครงการ  

1. ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย จ้านวน 1,000,000 ตัว  
2. ปล่อยและแจกพันธุ์ปลาตามแหล่งน้้าในจังหวัดเชียงราย จ้านวน 1,000,000 ตัว  
3. รวบรวมพ่อแม่พันธุ์เพ่ือเพาะขยายพันธุ์ และเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ต่อไป  
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4. พื้นที่ด้าเนินการ   

แหล่งน้้าสาธารณะในเขตท้องที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง 

5. วิธีด้าเนินงาน  

1. ผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าของไทยชนิดต่างๆ จ้านวน 1,000,000 ตัว ดังนี้  
พันธุ์ปลาแก้มช้้า          จ้านวน 34๐,๐๐๐ ตัว 
พันธุ์ปลาตะเพียนทอง   จ้านวน 4๐๐,๐๐๐ ตัว 
พันธุ์ปลากาด้า            จ้านวน 10๐,๐๐๐ ตัว 
พันธุ์ปลากระโห้ไทย       จ้านวน 3๐,๐๐๐ ตัว 
พันธุ์ปลาเทพา            จ้านวน 30,๐๐๐ ตัว 
พันธุ์ปลาปีกแดง   จ้านวน 100,๐๐๐ ตัว 

2. ปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้้าธรรมชาติ เช่นเขื่อน 
อ่างเก็บน้้าต่างๆ ที่เหมาะสม โดยให้ราษฎรในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า รู้จักการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรสัตว์น้้าและการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าของไทยไม่ให้สูญพันธุ์ต่อไป  

3. รวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้้าหรือตัวอ่อนของสัตว์น้้าไว้เพ่ือเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
ต่อไป  

6. ระยะเวลาด้าเนินงาน   

ตุลาคม พ.ศ. 2563 –  กันยายน พ.ศ. 2564  

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย   

8. งบประมาณ   

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 324,900 บาท
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9. ผลการด้าเนินงาน 

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย ประจ้าปีงบประมาณ 2564 (เงินโอนงวดที่ 1+2+3) 
เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 

  หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเชียงราย ข้อมูล ณ : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564   
 

 โครงการ  
 โอน
งบ  

 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ (บาท)   ค่าสาธารณูปโภค (บาท)   ค่าครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง (บาท)  
 รวมค่าใช้จ่าย  

(บาท) 
 หมายเหต ุ 

 งบประมาณ  
 จ่ายตั้งแต ่ 

ต้นปี 
 คงเหลือ   งบประมาณ  

 จ่ายตั้งแต ่ 
ต้นปี 

 คงเหลือ   งบประมาณ  
 จ่ายตั้งแต ่ 

ต้นปี 
 คงเหลือ  

  
  โครงการ
ฟื้นฟู
ทรัพยากร
พันธุ์ปลา
และสตัว์
น้้าจืดของ
ไทย 

 ปกติ   324,900.00  324,900.00   0.00  -   -   -   -   -   -   324,900.00   คิดเป็น 100%  
 

 นอก
แผน  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   
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สรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย  
ประจ้าปีงบประมาณ 2564  

เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 

1. ชนิดสัตว์น้้าที่ผลิตและปล่อย  จ้านวน  5 ชนิด รวม  1,098,200 ตัว ได้แก่ 
1.1. พันธุ์ปลาแก้มช้้า          จ้านวน 503,๐๐๐ ตัว 
1.2. พันธุ์ปลาตะเพียนทอง   จ้านวน 280,๐๐๐ ตัว 
1.3. พันธุ์ปลากาด้า            จ้านวน 10๐,๐๐๐ ตัว 
1.4. พันธุ์ปลาเทพา            จ้านวน 60,2๐๐ ตัว 
1.5. พันธุ์ปลาปีกแดง  จ้านวน 135,๐๐๐ ตัว 

2. แหล่งน้้าในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการปล่อยสัตว์น้้า  จ้านวน 36 แห่ง ในพ้ืนที ่ 9  อ้าเภอ  ดังนี้ 
2.1. อ้าเภอเมือง  จ้านวน  8  แห่ง 
2.2. อ้าเภอแม่จัน  จ้านวน  8  แห่ง 
2.3. อ้าเภอแม่สรวย  จ้านวน  4  แห่ง 
2.4. อ้าเภอเชียงของ  จ้านวน  1  แห่ง 
2.5. อ้าเภอเชียงแสน  จ้านวน  7  แห่ง 
2.6. อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จ้านวน  3  แห่ง 
2.7. อ้าเภอเวียงแก่น  จ้านวน  2  แห่ง 
2.8. อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จ้านวน  2  แห่ง 
2.9. อ้าเภอเวียงป่าเป้า จ้านวน  1  แห่ง 
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ปฏทิินแผน/ผล การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบ กปม.31

หน่วยงาน : กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด ารแิละกิจกรรมพิเศษ หน่วยปฏิบัติงาน : .......ศพจ.เชียงราย....................
แผนงบประมาณ : .....ยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม........ เป้าหมาย : ผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า ......1,000,000........ ตัว ผู้รายงาน : ……นายเทวฒัน์ สุขเกษม....................................
โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปล่อยพนัธุ์สัตวน์ ้า ....1,000,000........ ตัว ต้าแหน่ง : ……นักวชิาการประมงปฏิบัติการ........................
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เบอร์ไทร.......053-154505.................................................

แผน งบประมาณ แผนการปฏิบตัิงาน
ผล (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1) โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสตัว์น  าจืดของไทย แผน 324,900.00 บาท
ผล 324,900.00 บาท 0 0 40,535 9,408 28,000 16,540 13,925 0 63,190 24,050 17,000 112,252.00

      1. ผลติพันธุ์สตัว์น  า พันตัว 1,000 0.0 0.0 90.0 50.0 50.0 50.0 200.0 140.0 130.0 180.0 110.0 0.0
        1.1 ปลอ่ยและแจกจ่ายพันธุ์สตัว์น  าในแหลง่น  าธรรมชาติ แผน พันตัว 1,000 0 0 90 50 50 50 200 140 130 180 110 0

ผล พันตัว 1,098.20 0 0 90 390 0 23 95 250 30 40.20 180.00
แผน พนัตัว 340 90 50 50 50 100
ผล พนัตัว 503 45 150 13 80 215 0
แผน พนัตัว 400 100 100 100 100
ผล พนัตัว 280 45 140 5 20 30 40
แผน พนัตัว 100 50 50
ผล พนัตัว 120 120
แผน พนัตัว 30 30
ผล พนัตัว 0
แผน พนัตัว 30 30
ผล พนัตัว 60.2 0.2 60
แผน พนัตัว 100 40 30 30
ผล พนัตัว 135 100 10 10 15 0

กิจกรรม/งานทีจ่ะท า หน่วยนับ รวมแผน

 1. ปลา.....แกม้ช ้า....

โครงการสง่เสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

  5. ปลา.....เทพา....

  6. ปลา.....ปีกแดง....

  2. ปลา.....ตะเพยีนทอง....

  3. ปลา.....กาด้า....

  4. ปลา.....กระโห้ไทย....
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หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ปลาแก้มช  า ปลาตะเพียนทอง ปลากาด า ปลากระโห้ไทย ปลาเทพา ปลาปีกแดง
1 ห้วยแมก่อ๊ 10.00 9 ท่ากอ๊ แมส่รวย เชียงราย 10,000      10,000      4 ธนัวาคม 2563
2 หนองบัว 195.00 8 บ้านดู่ เมอืง เชียงราย 20,000           20,000      5 ธนัวาคม 2563
3 สระน ้า สนง.พด.ชร. 12.00 3 นางแล เมอืง เชียงราย 25,000      25,000           50,000      9 ธนัวาคม 2563
4 สระน ้าโรงเรียนบ้านปงเคียน 4.00 8 ดงมหาวนั เวยีงเชียงรุ้ง เชียงราย 10,000      10,000      15 ธนัวาคม 2563
5 อา่งเกบ็น ้าป่าบงามบน 10.00 15 ป่าตึง แมจ่ัน เชียงราย 5,000         5,000             10,000      5 มกราคม 2564
6 อา่งเกบ็น ้าห้วยปู 40.00 13 ป่าตึง แมจ่ัน เชียงราย 25,000      20,000           45,000      5 มกราคม 2564
7 อา่งเกบ็น ้าบ้านใหม่ 10.00 18 ป่าตึง แมจ่ัน เชียงราย 5,000         5,000             10,000      5 มกราคม 2564
8 อา่งเกบ็น ้าห้วยหินฝน 20.00 14 ป่าตึง แมจ่ัน เชียงราย 15,000      10,000           25,000      5 มกราคม 2564
9 อา่งเกบ็น ้าแมส่รวย 1000.00 14 แมส่รวย แมส่รวย เชียงราย 100,000    100,000         100,000    300,000    10 มกราคม 2564
10 บ่อสาธารณะ 0.13 13 แมย่าว เมอืง เชียงราย 3,000         3,000       9 มนีาคม 2564
11 หนองมว่ง 11.00 7 ดงมหาวนั เวยีงเชียงรุ้ง เชียงราย 10,000      10,000      20,000      25 มนีาคม 2564
12 บ่อโรงเรียนปางหก 0.50 9 ท่ากอ๊ แมส่รวย เชียงราย 5,000             5,000        5 เมษายน 2564
13 ห้วยปอ - 3 ปอ เวยีงแกน่ เชียงราย 20,000      20,000      5 เมษายน 2564
14 ห้วยผาตั ง - 2 ปอ เวยีงแกน่ เชียงราย 20,000      20,000      5 เมษายน 2564
15 แมน่ ้าลาว - 5 แมเ่จดีย์ใหม่ เวยีงป่าเป้า เชียงราย 30,000      30,000      5 เมษายน 2564
16 อา่งเกบ็น ้าป่าบงงามบน 10.00 15 ป่าตึง แมจ่ัน เชียงราย 10,000      10,000      20,000      5 เมษายน 2564
17 บ่อสาธารณะหมูบ่้าน 1.00 9 ท่ากอ๊ แมส่รวย เชียงราย 5,000         5,000        28 เมษายน 2564
18 แมน่ ้ากรณ์ - 11 แมก่รณ์ เมอืง เชียงราย 60,000      60,000      28 เมษายน 2564

พันธุ์สตัว์น  า รวม
วัน/เดือน/ปีทีป่ลอ่ย

รายละเอียดปลอ่ยพันธุ์สตัว์น  าโครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรพันธุ์ปลาและสตัว์น  าจืดของไทย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสตัว์น  าจืดเชียงราย

ล าดับที่ ช่ือแหลง่น  า
พื นที ่(ไร)่
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หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ปลาแก้มช  า ปลาตะเพียนทอง ปลากาด า ปลากระโห้ไทย ปลาเทพา ปลาปีกแดง
19 ฝายแกม้ลิงสมเด็จพระเทพฯ - 11 แมเ่งิน เชียงแสน เชียงราย 10,000      15,000      25,000      28 เมษายน 2564
20 อา่งเกบ็น ้าห้วยฟา้ฟาด - 4 เวยีง เชียงแสน เชียงราย 20,000      20,000      28 เมษายน 2564
21 อา่งเกบ็น ้าห้วยปูเหลือง - 5 เวยีง เชียงแสน เชียงราย 20,000      20,000      28 เมษายน 2564
22 บ่อสาธารณะหมูบ่้าน 4.25 7 ศรีดอนมลู เชียงแสน เชียงราย 5,000         5,000        28 เมษายน 2564
23 บ่อสาธารณะหมูบ่้าน 2.50 1 ศรีดอนมลู เชียงแสน เชียงราย 5,000         5,000        28 เมษายน 2564
24 อา่งเกบ็น ้าหมูบ่้าน 10.00 4 เวยีง เชียงแสน เชียงราย 30,000      30,000      28 เมษายน 2564
25 บ่อเกบ็น ้าค่ายเมง็รายฯ 1.00 15 รอบเวยีง เมอืง เชียงราย 10,000      10,000      28 เมษายน 2564
26 แมน่ ้ากก - 8 แมย่าว เมอืง เชียงราย 50,000      50,000      30 เมษายน 2564
27 บ่อสาธารณะ - 3 แมค้่า แมจ่ัน เชียงราย 20,000           20,000      3 พฤษภาคม 2564
28 อา่งถ ้าเสือ 7.00 7 แมจ่ัน แมจ่ัน เชียงราย 15,000           15,000      2 มถิุนายน 2564
29 บ่อโรงเรียนรัฐราษฎร์ 1.00 14 แมส่ลองใน แมฟ่า้หลวง เชียงราย 5,000             5,000        2 มถิุนายน 2564
30 บ่อโรงเรียนบ้านสามคัคีพฒันา 1.00 9 เทอดไทย แมฟ่า้หลวง เชียงราย 5,000             5,000        2 มถิุนายน 2564
31 บ่อ รร.ตชด.เจ้าพอ่หลวงอปุถัมถ3์ 1.00 1 แมส่ลองใน แมฟ่า้หลวง เชียงราย 5,000             5,000        2 มถิุนายน 2564
32 หนองจอไมต้ะเคียน 37.00 20 ห้วยสัก เมอืง เชียงราย 20,000           100 20,100     14 กรกฎาคม 2564
33 หนองแสล๊บ 150.00 8 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 20,000           100 20,100     14 กรกฎาคม 2564
34 แมน่ ้าองิ-แมน่ ้าโขง - 16 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 100,000   30,000  130,000    12 สิงหาคม 2564
35 หนองแสล๊บ 150.00 8 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 20,000     20,000      18 สิงหาคม 2564
36 แมน่ ้ากก - 8 แมย่าว เมอืง เชียงราย 30,000  30,000      18 สิงหาคม 2564

1688.38 503,000  280,000      120,000 -          60,200 135,000  1,098,200 

พื นที ่(ไร)่ พันธุ์สตัว์น  า รวม
วัน/เดือน/ปีทีป่ลอ่ย

รวม

ล าดับที่ ช่ือแหลง่น  า
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ภาพกิจกรรม 
การปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย  

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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