
 
 
 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดปราจีนบุรี 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้้ าจืด
ปราจีนบุรี  สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด   
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส้านักงานตั้งอยู่เลขที่  
236 หมู่ที่  7 ต้าบลกบินทร์ อ้าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี  25110   
โทรศัพท์/โทรสาร  037-452590 และ 037-452591 
e-mail : ifprachinburi@gmail.com 
https://www4.fisheries.go.th/rfa-prachinburi  

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์
สัตว์น้้าพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ ร่วมถึงการศึกษาวิจัยด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ยังมีการ
ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม
กับประเภทแหล่งน้้า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความอุดม
สมบูรณ์ของสัตว์น้้า นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดปราจีนบุรียังให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ควบคุม 
ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ เพ่ือเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้้าจืด โดยปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดปราจีนบุร ี
มีการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้้าจืดหลายชนิดจ้าหน่ายให้กับ
เกษตรกรและผู้ที่สนใจ อาทิ 
1. ปลานิล  ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.15 บาท 
    ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท 
    ปลานิล ขนาด 5-7 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท 
 

2. ปลานิลแดง  ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท 
    ปลานิลแดง  ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.40 บาท 
3. ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท 
    ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท 
 

4. ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท 
    ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท 
    ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5-7 ซม. ราคาตัวละ 0.35 บาท 
 

5. ปลาสวาย ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท 
    ปลาสวาย ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.40 บาท 
    ปลาสวาย ขนาด 5-7 ซม. ราคาตัวละ 1.00 บาท 
 

6. ปลายีส่กเทศ ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท 
    ปลายีส่กเทศ ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท 
    ปลายีส่กเทศ ขนาด 5-7 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท 

7.  ปลาตะเพียนทอง ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท 
     ปลาตะเพียนทอง ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท 
     ปลาตะเพียนทอง ขนาด 5-7 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท 
8.  กบนา ขนาดอายุ  30 วัน  ราคาตัวละ  1.00 บาท 

  กบนา ขนาดอายุ  45 วัน  ราคาตัวละ  1.50 บาท 
 

 

 
 

 

ขั้นตอนการซื้อพันธุ์ปลา 
1. ติดต่อสอบถามว่ามีพันธุ์ปลาที่ต้องการหรือไม่ 
2. ถ้าไม่มี        ให้ลงชื่อจองไว้กับเจ้าหน้าที่ 
3. ถ้ามี        ใหช้้าระเงินพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน 
4. น้าใบเสร็จรับเงินมายื่นเพื่อขอรับพันธุ์ปลา 
ติดต่อสอบถามการจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้า ในวันและเวลา
ราชการ ได้ทีเ่บอร์โทรศัพท/์โทรสาร  037-452590  
และ 037-452591  หรือตดิต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   
คุณสันติ  เรืองฉ่าง  นักวิชาการประมง 086-7936727 
คุณมนตรี  อาปามะเก  นักวิชาการประมง 085-3050771 

https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201812131523021_pic.png


การขนส่งล้าเลียงและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าถูกวิธีท้าอย่างไร 
 

 การขนส่งลูกปลาไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตาม   
ลูกปลาจะอ่อนเพลียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขึ้นกับวิธีการ
ล้าเลียงขนส่ง ระยะทาง และระยะเวลา ดังนั้นเกษตรกร
จึงควรใส่ใจขั้นตอนการล้าเลียงขนส่งรวมถึงวิธีการปล่อย
พันธุ์สัตว์น้้าอย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการรอดตาย
ของสัตว์น้้าโดยตรง  
 

 
 

   ช่วงระหว่างการล้าเลียงลูกปลา ควรควบคุม
อุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 23-28 องศาเซลเซียส หากขนส่ง
ในช่วงเวลากลางวันที่แดดแรง อาจใช้รถยนต์ที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิได้ หรือมีหลังคาบังแดดแล้วใช้วัสดุที่กัน
ความร้อน เช่น กระสอบ ผ้าใบรองที่พ้ืน และคลุมด้านบน
ของถุงบรรจุลูกปลา จากนั้นรดน้้าให้ชุ่มก็อาจจะช่วยลด
อุณภูมิได้ระดับหนึ่ง หากจ้าเป็นต้องขนส่งในระยะทางไกล
และไม่สามารถควบคุมอุณภูมิในการล้าเลียงได้ อาจ
ล้าเลียงในช่วงเวลากลางคืนตามความเหมาะสมเพ่ือช่วย
ลดความเครียดของลูกปลาในการล้าเลียง  
 

 
   เมื่อล้าเลียงมาถึงปลายทาง ควรมีการตรวจสอบ

ความแข็งแรงของลูกปลา หากสังเกตพบว่ามีปลาตาย 
หรือมีอาการอ่อนแอ ทรงตัวหรือ ว่ายน้้าผิดปกติ หรือมี
แผลบอบช้้า ควรแยกปลาตายออกก่อน หรือแยกปลาที่
แสดงอาการผิดปกติพักไว้ในบ่อพักหรือภาชนะอ่ืนก่อน
ปล่อยลงบ่อเลี้ยง ซึ่งอาจต้องพิจารณาว่าต้องท้าการรักษา
ปลาก่อนปล่อยลงบ่อหรือไม่  
 ปรับอุณหภูมิน้้าในถุงปลาให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิ
น้้าในแหล่งน้้าก่อนปล่อย โดยการลอยถุงปลาในน้้า
ประมาณ 15 นาท ีและปรับคุณสมบัติของน้้าในถุงปลาให้
ใกล้เคียงกับน้้าในแหล่งน้้า โดยเปิดถุงปลาแล้วน้าน้้าใน
แหล่งน้้าผสมกับน้้าในถุงปลา แล้วค่อยๆ ปล่อยปลาออก
จากถุง  

 

 

 

 
 

 
ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือสแกน QR 
Code เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ จาก website 
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดปราจีนบุรี 

หรือ ติดต่อเราทาง facebook fanpage :  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดปราจีนบุรี 


