
ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพิษณุโลก 

 
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพิษณุโลกสร้างขึ้นภายใต้โครงการบูรณะแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดเล็ก
เพื่อการประมง SSFIP ( SMALL  SWAMP  FISHERIES  INLAND  PROJECT ) ซึ่งกรมประมงได้รับอนุมัติจาก
รัฐบาล  กู้เงินเยน OECF มาด้าเนินการ เนื่องจากแหล่งน้้าธรรมชาติได้เส่ือมสภาพลงจากสาเหตุต่าง ๆ ท้าให้ผลผลิต
สัตว์น้้าจืดลดลงเป็นจ้านวนมาก จึงจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงแหล่งน้้าธรรมชาติเหล่านี้ ท้ังทางกายภาพและชีวภาพ 
ให้มีสภาพสมบูรณ์ต่อไป 
 

 ท่ีตั งท่ีท้าการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพิษณุโลก  ต้ังอยู่บริเวณเขื่อนนเรศวร ต้าบลพรหม
พิราม  อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ระยะทางจากจังหวัดถึงศูนย์ ฯ ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร    มีเนื้อท่ี
ประมาณ ๒๕๐ไร่  ซึ่งกรมประมงได้รับมอบจากกรมชลประทาน 
 

 งบประมาณการก่อสร้างใช้งบประมาณท้ังส้ิน ๕๙ .๓ ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินกู้ ๔๓ %  
เป็นเงิน ๒๕.๕ ล้านบาท และเงินสมทบ ๕๗ % เป็นเงิน ๓๓.๘ ล้านบาท 
 ระยะเวลาก่อสร้างเริ่มด้าเนินการก่อสร้าง เมื่อวันท่ี ๑สิงหาคม ๒๕๒๙แล้วเสร็จการก่อสร้างตาม
แผนระยะแรก เมื่อวันท่ี  ๓๐มิถุนายน  ๒๕๓๑ประกอบด้วยส่ิงก่อสร้างดังต่อไปนี้ 
๑.  อาคารท่ีท้าการ  TYPE  B                                    ๑ หลัง 
๒.โรงเพาะฟัก   TYPE  C                                     ๑ หลัง 
๓. บ้านพักข้าราชการ  TYPE  A - D     ๒๒ หลัง   
๔. บ้านพักคนงาน  TYPE  E     ๕ หลัง   
๕. บ่อซีเมนต์     ขนาด    ๕๐ตารางเมตร    ๕ บ่อ   
๖. บ่อซีเมนต์     ขนาด    ๗๐ตารางเมตร    ๘๔ บ่อ   
๗. บ่ออนุบาลลูกปลา   ขนาด   ๖๐๐ตารางเมตร    ๖๐ บ่อ   
๘. บ่ออนุบาลลูกปลา    ขนาด    ๑,๒๐๐ตารางเมตร   ๒๔ บ่อ   
๙. บ่อเล้ียงพ่อแม่พันธุ์ปลา  ขนาด    ๒,๗๐๐ตารางเมตร      ๒๓ บ่อ   
 
 
 
 



 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพิษณุโลก มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ด้าน
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด  การฟื้นฟูทรัพยากรประมง  การก้าหนดมาตรฐานฟาร์ม  การถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับหน่วยงานอื่น ๆ   ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอ าชีพและการให้การ
บริการด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด และการประมง  ตลอดจน ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดและทรัพยากรประมงน้้าจืด โดยเน้นงานวิจัยท่ีเช่ือมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของส้านักฯ เพื่อ
น้าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผล  ภายใต้ข้อจ้ากัดของสภาพพื้นท่ีจริง วิจัยการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดท่ีมีความส้าคัญ
ทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้้าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ และการวิจัยพื้นฐานท่ี
จ้าเป็นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้้า ทรัพยากรประมง และสังคม-
เศรษฐกิจชาวประมง เพื่อประเมินสถานภาพ แนวโน้มของการประมงในแหล่งน้้า  และน้ามาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้้า ติดตาม เฝ้าระวัง การเปล่ียนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าเพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ตรวจสอบ  ติดตาม    และรับรองฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้า  ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์และ
พืชน้้าจืดท่ีได้รับการปรับปรุงพันธุ์  ท่ีหายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าโดยเน้นชนิดพันธุ์ ท่ี
เหมาะสมกับแหล่งน้้าเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและด้ารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้้า   อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าและรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้้า ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า และให้
การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับ ดูแลด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าและท้าการ
ประมง  และการประมงในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียด ดังนี้ 

 
๑. งานธุรการ 

งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ  การเงิน  บัญชีและพัสดุ งานบุคคล ดูแลความ
เรียบร้อยสถานท่ีราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแลและบ้ารุงรักษายานพาหนะ 
 
๒. กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

 ศึกษา  ค้นคว้า  ทดสอบ  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด   โดยเน้นงานวิจัยท่ี
เช่ือมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของส้านักฯ   เพื่อน้าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจ้ากัดของสภาพพื้นท่ีจริง  
วิจัยการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดท่ีมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์น้้าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น 
เพื่อการอนุรักษ์ /วิจัยพื้นฐานท่ีจ้าเป็น    เพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจ ด้าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าโดยเน้น
ชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้้า  เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้้า  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเล้ียงสัตว์น้้า  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับ ดูแลด้านการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้า 
๓. กลุ่มตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
  งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง และตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐาน
ขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน จีเอพี ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า 
๔. กลุ่มงานวิจัยแหล่งน ้า 

ศึกษา ค้นคว้าวิจัย  ชีววิทยาแหล่งน้้า ทรัพยากรประมง  สภาวะการท้าประมง  สภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของชาวประมง เพื่อประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ผลผลิตประมงในแหล่งน้้า  และใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้้า ติดตาม เฝ้าระวังการเปล่ียนแปลงของ 

 
 



ทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าโดยเน้นชนิดพันธุ์ท่ี
เหมาะสมกับแหล่งน้้าเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและด้ารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้้า  อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้าและรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้้า ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการท้าการประมง และให้
การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก้ากับ ดูแลด้านการท้าการประมง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     แผนผังการแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรมประมง 

งานตรวจสอบและรับรอง 

มาตรฐานฟาร์ม 

กลุ่มงานวิจยั 

แหล่งน ้า 

กลุ่มงาน 

ธุรการ 

กลุ่มงานวิจยั 

การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าจืด 

ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงน ้าจืดพิษณุโลก 



รายนามหัวหน้าสถานี ฯ และผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพิษณุโลก 
 

ล้าดับท่ี รายนาม ปี พ.ศ. 

๑. นายสมศักดิ์    เจนศิริศักด์ิ ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑ 

๒. นายอุปถัมภ์    ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ 
๓. นายนิตย์       คูเจริญไพศาล ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓ 
๔. นายมนัส       จันทสูตร ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖ 
๕. นายพิทยา     เพ็ญนภาภรณ์ ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘ 
๖. นายเรวัตย์     ฤทธาภรณ์ ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ 
๗. 
๘. 
๙.  

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

นายชัยศิริศิริกุล  
นายชาญชัย   ภู่รักษ์เกียรติ 
นายยงยุทธ   อุนากรสวัสด์ิ 
นายเขมชาติ  จิวประสาท 
นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร 
นายยงยุทธ  อุนากรสวัสด์ิ 
นายกฤษฎา  ดีอินทร์ 

๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ 
๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ 
๒๕๔๖ – ๒๕๔๗                                                             
๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ 
๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ 
๒๕๔๙ – ๒๕๕๔ 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 

๑๔. นายอุดมชัย   อาภากุลอนุ  
 

๒๕๕๕ – ปัจจุบัน 

หมายเหตุ:  ล้าดับท่ี   ๑-๓    หัวหน้าสถานีประมงน้้าจืดจังหวัดพิษณุโลก 
        ๔-๑๔  ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

อัตราก าลังข้าราชการ  

 

นายอุดมชัย  อาภากุลอนุ 
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพิษณุโลก 

                    
     นายภาณุเดช  สุโกมล       นายเมธา   คชาภิชาติ                     นายพิเชษฐ์   จ่ันตอง 
 นักวิชาการประมงช้านาญการ           นักวิชาการประมงช้านาญการ      เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 

                
นางสาวเพ็ญประภา  แพวิเศษ            นางสาวกาญจนา  ออ่งเภา          นางสาวนิษาชล  นุม่อ่วม 

นกัวิชาการประมงปฏิบติัการ          เจ้าพนกังานประมงปฏิบติังาน       เจ้าพนกังานธุรการปฏิบติังาน 



 
อัตราก าลังลูกจ้างประจ า  

       
                                  นายประพันธ์  สุจะวะนะ   นายแถม  บุญชม  นายวิเชียร ตียะวราวุธ 
     พนักงานพิมพ์ ส3   พนักงานขับรถยนต์ ส2       พนักงานขับรถยนต์ ส1 

 

            
     นายวิเชียร  ศรีภักดี        นายสวิทย์  อ่้าพูล      นายอดีต  เล็กยิ ม   นายวิเชียร  รอดทับทิม 
   พนักงานการประมง ส1   พนักงานการประมง ส1 พนักงานการประมง ส1      พนักงานการประมง ส1 

 

         

             นายบุญรอด  พุ่มพวง            นายสมชาย  คู่ควร 
    พนักงานประมงพื นฐาน บ2/หัวหน้า      พนักงานประมงพื นฐาน บ1 
 

 

นายสุภัทร  สุขเกิด 
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 

 



อัตราก าลังพนักงานราชการ  

เจ้าหน้าที่ประมง 

  
   นายนิคม  สังสีแก้ว          นางสาวกัญญาณัฐ  ไกรภู่       

      พนักงานผู้ช่วยประมง 

    
   นายวันชัย  สนมฉ้่า   นายบุญเลิศ  มีสัน  นางกนกพร  ตียะวราวุธ    นายสุทน  ใบบาง 

    
 นายกิตติ  เงินยวง    นายสมชาย  ทองนาคะ      นายพล  ทิมแป้น  นายสุชัด  อาจหาญ 

   
   นายไชยวุฒิ  ทิมสูงเนิน             นายสิริ  ปานเกิด           นายภารดร  สนมฉ้่า 

 
 

 

 

          นางฤทัยรัตน์  สุจะวะนะ   นางอุมาพร  ใบบาง 



     

      อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว งานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

                 
   นายบุญทัน นาคแจ่ม           นายเทียบ  บุญลอย             นายรัน  อัมพวัน   

        

   นางชัชวาลย์ คชาภชิาติ      นายค้ารณย์ ทิมแป้น          นายผจญ อินทรเกษตร 

 

อัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ 

          
นายพิทักษ์  พุ่มไม้  นายสุทา  นาคแจ่ม  นายช้านาญ  รักแก้ว  นายวิเชียร  ใจขันธ์ 

         
นายมานะ  นาคคงค้า นายพิทักษ์พงษ์  มูลณี  นายสายชล บุญเปลี่ยน นายสิทธิพงษ์  เล็กยิ ม 

     
น.ส.อัญชลี  มีมา  นางวาริพินทุ์  สมแตง    นางบุญชู  ส้าลี 


