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ประวัติกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 การศึกษาคนควาเกี่ยวกับทรัพยากรสัตวน้ําทะเลของประเทศนี้ เดิมเปนหนาท่ีของกองสํารวจและ
คนควา กรมการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2485 อยูท่ีตึกกระทรวงธรรมการเดิม (ถนน
จักรเพชร วัดเลียบ ปจจุบันเปนอาคารบานเจาพระยารัตนาธิเบศร พิพิธภัณฑศาลรัฐธรรมนูญ) ท่ียายออกไป
เม่ือเดือนมิถุนายน 2483 การดําเนินงานในสวนนี้ไดขยายขอบเขตกวางออกไปโดยลําดับตามวิวัฒนาการ
ของการประมงทะเล นับตั้งแตการเริ่มศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติและวงจรชีวิตของปลาทู การทดลองเครื่องมือ
ประมงสมัยใหม การดัดแปลงและสงเสริมการประมงอวนลาก การพัฒนาการออกแบบเรือประมง การสํารวจ
สภาพทรัพยากรสัตวน้ําทะเล ตลอดจนการริเริ่มสงเสริมทํานากุง จนป พ.ศ.2500 กองสํารวจและคนควาได
ยายไปตั้งรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ บนถนนราชดําเนินนอก ในป พ.ศ.2493-2494 ตั้งสถานี
ประมงทะเลบานเพ จังหวัดระยอง เพ่ือฝกอบรมชาวประมงใหมีความรูความสามารถในวิชาการประมง วิชา
ชางเครื่องยนต วิชาการเดินเรือ วิชาการเรือ ครั้นในป พ.ศ.2506 กรมประมงไดสรางท่ีทําการและ
หองทดลองชีววิทยาศาสตรทางทะเลข้ึนท่ีบริเวณองคการสะพานปลา (อําเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร) ตั้ง
เปน “สถานวิจัยประมงทะเล ” อันเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกองสํารวจและคนควา โดยในป พ.ศ.2508 
รัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมันไดมอบเครื่องมือวิทยาศาสตรและใหความชวยเหลือดานการพัฒนาการประมงทะเล 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2518 มีพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการกรมประมง แยกสวนราชการใหม
ภายในกรมประมง โดยแยกการศึกษาคนควาทางดานการประมงน้ํากรอยและการเพาะเล้ียงชายฝงออกไป ตั้ง
เปนกองประมงน้ํากรอย สวนงานท่ีเหลือของกองสํารวจและคนควาเดิมตั้งข้ึนเปน กองประมงทะเล โดยใช
อาคารสถานวิจัยประมงทะเล สวนงานสํารวจแหลงประมงนอกนานน้ําอาณาเขตของไทยนั้น มอบใหเปน
หนาท่ีของกองสํารวจแหลงประมง 
 วันท่ี 17 ตุลาคม 2536 กองประมงทะเล ไดยายไปรวมกับหนวยงานของกรมประมงท่ียายออกจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กอนหนามายังอาคารจุฬาภรณ เกษตรกลาง บางเขน (บริเวณกองบํารุงพันธุ
สัตวน้ําเดิม) ในสมัยอธิบดีกรมประมง ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ตอมากรมประมงไดรับจัดสรรงบประมาณ
สรางอาคารสํานักงานใหม (อาคารปลอดประสพ) กองประมงทะเลจึงไดยายออกจากอาคารจุฬาภรณ เม่ือ
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2540 
 มีประกาศกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2545 ใหแบง
สวนราชการใหมเปล่ียนช่ือเปน สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  

มีประกาศกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2557 ใหแบง
สวนราชการใหมเปล่ียนช่ือเปน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จนถึงปจจุบัน 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 กองประมงทะเลเดิม มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานท่ีเก่ียวของกับการประมงทะเลและการศึกษา
คนควาดานวิทยาศาสตรทางทะเล เพ่ือนํามาปรับปรุงการใชทรัพยากรทางทะเลใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีแก
เศรษฐกิจของประเทศ และยังไดนําผลการศึกษานั้นไปเผยแพรแกชาวประมงในการใชเครื่องมือจับสัตวน้ําและ
เรือประมงท่ีมีประสิทธิภาพทําการประกอบอาชีพ เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารสําหรับประชาชน และสงเปน
สินคาออก ในขณะเดียวกันก็เสนอแนะมาตรการคุมครองแกทรัพยากรทางทะเลมิใหเสื่อมโทรมหรือสูญพันธุจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมตามธรรมชาติและจากการประมงท่ีมากเกินควร 

ประกาศกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2557 ใหแบงสวน
ราชการใหมเปน กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพของ
งานท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีหนาท่ีรับผิดชอบในการศึกษา วิจัยฟนฟูทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดลอมแหลงทําการประมงทะเลในนานน้ําไทย พ้ืนท่ีทับซอน นานน้ําสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทําประมง 
พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและวิธีการทําประมงใหมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ เฝาระวังแหลงทําการประมงทะเล 
เพ่ือใหไดมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ใหบริการทางวิชาการ วิจัยชีวประวัติสัตวและ
พืชทะเล ผลิตและขยายพันธุสัตวทะเล ดําเนินการเก่ียวกับสถานแสดงพันธุสัตวน้ําและพืชทะเล รวมปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ไดจัดแบงโครงสรางภายในใหม ดังนี้ 

 
 

 

 

 
 
 

กลุมวิชาการ ฝายบริหารทั่วไป 

กลุมตรวจสอบและ
รับรองแหลงประมง 

กลุมประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมง 

กลุมสํารวจและวิจัย
ทรัพยากรทะเลลึก 

กลุมพัฒนาและฟนฟู
แหลงประมง 

สถานีวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลจังหวัด

สมุทรสงคราม
 

สถานีวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลจังหวัด

ระนอง

สถานีวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล

จังหวัดตราด
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(สมุทรปราการ)
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ศพม.อาวไทย
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ศพม.อันดามัน
ตอนบน 

 

ศพม.อันดามัน
ตอนลาง (สตูล) 

ศูนยการศึกษาพัฒนาและ
อนุรักษพันธุปู ปาทุงทะเล 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดกระบ่ี

กลุมพัฒนา
เทคโนโลยี

 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

http://www.fisheries.go.th/cf-crabres/
http://www.fisheries.go.th/cf-crabres/
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http://www.fisheries.go.th/cf-crabres/
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ทําเนียบผูบริหาร 

รายนามผูอํานวยการกองประมงทะเล 

ดร.เทพ  เมนะเศวต   2518 - 2519 
นายสําราญ ฤทธิ์รักษา   2519  - 2526 
นายอุรุพันธุ บุญประกอบ   2526 - 2527
นายสําราญ ฤทธิ์รักษา   2527 - 2530
นายบุญเลิศ ผาสุก    2530  - 2534 
นายวิรัช  จารุสมบัติ   2534  - 2536 
นายโกเมศ เจริญพานิช   2537 - 2539 
นายอุดม ปาติยเสวี   2539  - 2540 
นายสมศักดิ์ จุลละศร    2540 - 2541 
ดร.อนันต สาระยา    2541  - 2545 

รายนามผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

นายสมศักดิ์ ปราโมกขชุติมา   2545 - 2547 
นายรังสรรค ฉายากุล    2547 - 2552 
ดร.จุมพล สงวนสิน    2552 - 2554 
นายมาโนช รุงราตรี    2554 - 2557 

รายนามผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

นายมาโนช รุงราตรี    2555 – 2560
ดร.วิชาญ อิงศรสวาง   2560 – 2562
นายไพบูลย บุญลิปตานนท   มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562
นายนฤพล สุขุมาสวิน   2562 – ปจจุบัน
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ทําเนียบผูบริหาร 

   ดร.เทพ  เมนะเศวต  
     2518 - 2519 

   นายสําราญ  ฤทธิ์รักษา 
      2519 – 2526 
   และ  2527 – 2530 

   นายอุรุพันธุ  บุญประกอบ 
  2526 - 2527 

  นายบุญเลิศ  ผาสุก 
 2530 - 2534 

  นายวิรัช  จารุสมบัติ 
     2534 - 2536 

   นายโกเมศ  เจริญพานิช 
        2537 -2539 

 นายอุดม  ปาติยเสวี 
    2539 - 2540 

 นายสมศักดิ์  จุลละศร 
    2540 - 2541 

 ดร.อนันต  สาระยา 
   2541 - 2545 

 นายสมศักดิ์  ปราโมกขชุติมา 
 2545 - 2547 

  นายรังสรรค  ฉายากุล 
      2547 - 2552 
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  ดร.จุมพล  สงวนสิน 
    2552 – 2554 

  นายมาโนช  รุงราตรี 
     2554 - 2560 

ดร.วิชาญ  อิงศรีสวาง 
 2560 – 2562

  นายไพบูลย บุญลิปตานนท  
มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562 

นายนฤพล สุขุมาสวิน 

 2562 – ปจจุบัน




