
 

 

  
 

 

ประวตัศินูยว์จิยัและพฒันาประมงน้า้จดืเขต 4 (อบุลราชธาน)ี  
 

            ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เขต 4 (อุบลราชธานี)  เดิมใช้ชื่อว่า" สถานีประมงน้้าจืดจังหวัด
อุบลราชธานี" ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยอาศัยท่ีดินของแผนกศึกษาธิการของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นท่ีตั้งสถานีประมง 
มีเนื้อท่ี 63 ไร่ 1 งาน ทิศเหนือจดอ่างเก็บน้้าห้วยม่วง ส่วนทิศตะวันออกและทิศใต้ จดท่ีดินในความครอบครองของ       
ศ.อ.ศ.อ. ทิศตะวันตกติดต่อศูนย์โทรคมคม สถานีประมงนี้อยู่ในเขตท้องท่ี ต้าบลปทุม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
            พ.ศ. 2497 กรมประมงได้อนุมัติงบประมาณสร้างท่ีท้าการและบ้านพักหัวหน้าสถานีฯ 1 หลัง ห้องแถว
คนงานอีก 5 ห้อง จ้านวน1 หลัง และสร้างบ่อดินขึ้น 9 บ่อ เพื่อเล้ียงปลา รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 6,600 ตารางเมตร 
            พ.ศ. 2505 สร้างบ้านพักส้าหรับนักวิชาการประมงตรีขึ้น 1 หลัง เป็นแบบชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 
            พ.ศ. 2507 สร้างที่ท้าการขึ้นใหม่แทนทีท้าการเดิม ซึ่งมีสภาพคับแคบ ที่ท้าการใหม่เป็นแบบชั้นเดียวทรงต่้า 
            พ.ศ. 2508 สร้างบ้านพักชั้นตรีแบบชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 3 หลัง และบ้านพักชั้นจัตราชั้นเดียว หลังคามุง
กระเบื้องลอนคู่ เช่นกัน อีก 8 หลัง สร้างบ่อเพาะฟักลูกปลาขึ้น 8 บ่อ พร้อมท่อส่งน้าตามบ่อปลา ท่อเอสเบสตอล    
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาวทั้งสิ้น 505 เมตร โรงเพาะฟัก 1 โรง 
            พ.ศ. 2509  สร้างบ้านฟักข้าราชการชั้นจัตวาขึ้น 3 หลัง โรงเพาะฟักพันธุ์ปลา 1 โรง โรงสูบน้้า 1 หลัง 
บ่อซีเมนต์เพาะลูกปลา บ่อขนาด 50 ตารางเมตร จ้านวน 5 บ่อ 
            พ.ศ. 2510 สร้างโรงเก็บรถยนต์ 1 หลัง โรงต้มอาหารปลา 1 หลัง 
            พ.ศ. 2511 สร้างโรงเก็บน้้ามันเชื้อเพลิง 1 หลัง 
            พ.ศ. 2513 สร้างบ้านพักข้าราชการชั้นโท 1 หลัง 
            พ.ศ. 2516 สร้างบ้านพักข้าราชการชั้นตรี 1 หลัง 
            พ.ศ. 2519 สร้างแพเก็บเรือ 1 หลัง และสร้างบ่อเพาะฟักคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 บ่อ 
            พ.ศ. 2521 สร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จ้านวน 1 หลัง บ้านพักคนงานแบบ 6 ครอบครัว 
จ้านวน 1 หลัง 
            พ.ศ. 2533 กรมประมงได้มีค้าสั่งที่ 864/2533 ให้ใช้ชื่อใหม่ ว่า "ศูนย์พัฒนาประมงน้้าจืดอุบลราชธานี" 
            ในปี  พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดอุบลราชธานี"  ตามพระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

                ในปี  พ.ศ.  2559  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)"  ตาม 
โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.  2559   
 
 
 
 

ประวตัิหน่วยงาน 



รายนามผูด้า้รงตา้แหนง่หวัหนา้สถานปีระมงน้า้จดือบุลราชธาน ี 
และศนูยว์จิยัและพฒันาประมงน้า้จดืเขต 4 (อบุลราชธาน)ี 

 

ล้าดบัที ่ ชือ่ - สกลุ ปีทีด่้ารงตา้แหนง่ 
1 นายอุทัย พรหมมินทร์ พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2500 
2 นายปราโมทย์ วานิชกร พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2502 
3 นายชาญ ตปานนท์ พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2507 
4 นายวีนัส บุญยรัตผลิน พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2513 
5 ร.ต.มนตรี เมืองบุญ พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2519 
6 นายนิตย์ ดูเจริญไพศาล พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2526 
7 นายบุญช่วย ชาวปากน้้า พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529 
8 นายวีนัส บุญยรัตผลิน พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2533 
9 นายพินิจ สีห์พิทักษ์เกียรติ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537 
10 นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย พ.ศ. 2537 - เม.ย. 2538 
11 นายสมศักดิ์ เจนศิริศักดิ์ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 
12 นายสัณห์ชัย สุจริตวงศานนท์ พ.ศ. 2542 - มิ.ย. 2546 
13 นายสมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์ พ.ศ. 2546 – ม.ค. 2551 
14 นายวิระธรรม  ทองพันธุ์ ก.พ. 2551 – ก.ย. 2557 
15 นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธุ์ ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน 

 
            ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)  นับจากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  มีอายุ  62  ปี
แบะมีการพัฒนาโดยพัฒนาตลอดจนในปั จ จุบั น ศูนย์ วิ จั ยและพัฒนาประมงน้้ าจื ด เ ขต 4 (อุบลราชธานี )                
ประกอบด้วย 3  ส่วน  ดังนี้ 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) (ห้วยม่วง)  
สถานท่ีตั้ง  ซอยแจ้งสนิท 1 ถนนแจ้งสนิท อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัด 

(เก่า) ประมาณ 4 กิโลเมตร 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) (ดอนมดแดง)  

สถานท่ีตั้ง ท่ีสาธารณะหนองโง้ง ถนนห้อยวังนอง – ตาลสุม  กิโลเมตรท่ี  24  บ้านดงบังใต้     
หมู่ ท่ี 12 ต้าบลดอนมดแดง  อ้า เภอดอนมดแดง  จั งหวั ดอุบลราชธานี ห่างจากศาลากลางจั งหวัด ( เก่า)                
ประมาณ  27  กิโลเมตร 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) (เขื่อนปากมูล)  
สถานท่ีตั้ง  หมู่ท่ี 4 บ้านหัวเหว่  ต้าบลโขงเจียม  อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 


