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 ลมหนาวเร่ิมพัดมาทำใหเรารวูาชวงน้ียางเขาสูปลายฝน

ตนหนาวกันแลว แตในกรุงเทพมหานครพวกเราคงไมรูสึกอะไร

มากนัก เนื่องจากมีตึกสูงเกิดขึ้นมากมาย ไอรอนของตึกเหลานี้

แผกระจายบดบังความหนาวเย็น จนเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพมหานคร

แทบจะไมร ู เลยวาอากาศหนาวตามธรรมชาติเปนอยางไร 

สวนในพื้นที่ในตางจังหวัดก็ตองเผชิญกับความหนาวเย็นที่กำลัง

แผปกคลุมขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งในบางแหงความหนาวเย็นก็เปนผลดี

ในเชิงทองเท่ียวท่ีใหผูคนไดไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นท่ีเกิดข้ึน

ในชวงระยะเวลาสั้น ๆ  ในประเทศไทยของเรา  แตบางแหงก็

หนาวเย็นจนทำใหเจ็บไขไดปวยไปตาม ๆ กัน โดยโรคภัยไขเจ็บ

ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมักจะเปนโรคแปลก ๆ และรักษายากมากข้ึน

อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรก็ลดลงตามไปดวย  ไมวาจะเปน

ในเรื่องปริมาณและคุณภาพ  นอกจากนั้นการดำรงชีวิตและ

การเจริญพันธุของสัตวนานาชนิดก็ลำบากมากขึ้นตามไปดวย 

ซึ่งสาเหตุมาจากปญหาสภาวะโลกรอนที่สงผลกระทบใหฤดูกาล  

สภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

 ดังนั้น  การปองกันปญหาสภาวะโลกรอน  จึงเปนสิ่งที่

ทุกคนตองตระหนักและชวยกันเสียตั้งแตวันนี้  เพราะถาไมชวย

กันแลวในอนาคตคุณอาจจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอมท่ีเลวราย

จนกลายเปนอุปสรรคตอการดำรงชีวิตก็เปนได  ซึ่งสาเหตุหลัก

ของปญหาดังกลาวก็คือ สิ่งท่ี “มนุษย” เปนผูกระทำน่ันเอง

 สำหรับ  อสป. สาร  ฉบับนี้ นายบรรหาร   ศิลปอาชา

ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก

ผูบริหารและพนักงานองคการสะพานปลาในการปรับปรุงพื้นที่

บริเวณสะพานปลากรุงเทพใหเปนศูนยกลางคาสัตวน้ำ  เพื่อให

เปนแหลงทองเที่ยว  ศูนยการเรียนรูและศูนยขอมูลดานสินคา

สัตวน้ำ นอกจากน้ันยังมีโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง

ที่องคการสะพานปลาไดมีการปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเปน

การชวยเหลือชาวประมงและผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ

ประมง  และโครงการนำรองการสงเสริมอาชีพประมงพื้นบาน

ในเขตพื้นที่  ศอ.บต.  ที่องคการสะพานปลาไดจัดขึ้น  เพื่อให

ความชวยเหลือในดานเคร่ืองมืออุปกรณทำการประมง รวมไปถึง

คอลัมนมุมสุขภาพ 8 ผักแปลกแตชวยใหคุณมีสุขภาพดี สามารถ

ติดตามไดใน อสป. สาร ฉบับน้ี

ºÍ¡Í...ºÍ¡Í...      ¢Í¤ØÂ¢Í¤ØÂºÍ¡Í...   ¢Í¤ØÂ

 นายบรรหาร  ศิลปอาชา ประธานท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยม

องคการสะพานปลา พรอมดวยนายชวลิต  ชูขจร ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณวา  รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงพื้นที่บริเวณ

สะพานปลากรุงเทพ  และขยายใหเปนแหลงทองเที่ยว  ภายใต

โครงการศูนยกลางคาสัตวน้ำสะพานปลากรุงเทพ  (Bangkok

Fish Market Complex) โดยความรวมมือจากหลายหนวยงาน  

อาทิ   กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   กระทรวงการคลัง  

โดยกรมธนารักษ   และสำนักงานตลาด   กรุงเทพมหานคร  

ซึ่งศูนยกลางคาสัตวน้ำสะพานปลากรุงเทพจะประกอบไปดวย   

ตลาดกลางสัตวน้ำทันสมัยที่ไดมาตรฐานดานสุขอนามัย  ตลาด

ขายปลีกและสงสินคาสัตวน้ำคุณภาพ   เพื ่อจำหนายใหกับ

ประชาชนทั่วไป  อีกทั้งยังมีศูนยแสดงสินคาประมง  ทั้งสินคา

แปรรูป  แชแข็ง  และสินคาสัตวน้ำสงออก  เพื่อใหเปนสถานที่

พบปะเจรจาธุรกิจ ตลอดจนใชในการจัดประชุมเชิงวิชาการ  

จัดแสดงสินคาสัตวน้ำ ซึ่งจะชวยสงเสริมการคา และการสงออก

สินคาสัตวน้ำ  รวมถึงมีอาคารสำนักงานสำหรับชวยอำนวย

ความสะดวกใหกับผูประกอบการ  ทั้งในสวนของผูผลิต  ผูจัดสง

วัตถุดิบและผูคาสัตวน้ำ นอกจากน้ี ยังมีภัตตาคารและรานอาหาร

ทะเล รวมไปถึงศูนยการเรียนรูและศูนยขอมูล (Leaning Center)

เพ่ือกระตุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปไดรับรูและตระหนักถึง

ประโยชนของสัตวน้ำ คาดวาใชงบประมาณ 950 ลานบาท นอกจาก

โครงการบริเวณสะพานปลากรุงเทพแลว ยังจะมีการพัฒนาพื้นที่

สะพานปลาสมุทรปราการในเนื้อที่ประมาณ 84 ไร เพื่อรองรับ

ธุรกิจบางสวนของ สะพานปลากรุงเทพในอนาคต
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เกษตรฯ จับมือ ทองเที่ยว และ กทม.เกษตรฯ จับมือ ทองเที่ยว และ กทม. 
เดินหนาโครงการศูนยกลางคาสัตวน้ำสะพานปลากรุงเทพเดินหนาโครงการศูนยกลางคาสัตวน้ำสะพานปลากรุงเทพ
เกษตรฯ จับมือ ทองเที่ยว และ กทม. 
เดินหนาโครงการศูนยกลางคาสัตวน้ำสะพานปลากรุงเทพ

Ê¡Ù�»Ê¡Ù�»¾ÔàÈÉ¾ÔàÈÉÊ¡Ù�»¾ÔàÈÉ

 นายวิรัช  เถื่อนยืนยงค ผูอำนวยการองคการสะพานปลา
กลาววา องคการสะพานปลา เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีพันธกิจดานกำกับดูแลกิจการ
ตลาดสินคาสัตวน้ำ และธุรกิจการประมง รวมทั้งใหการชวยเหลือ
สนับสนุนกลุมเกษตรกรทำประมง  ผูเพาะเล้ียงสัตวน้ำ  ตลาดจน
ใหบริการสินเช่ือดานการประมงในระยะยาวและอัตราดอกเบ้ียต่ำ
ซึ่ง  ณ  ปจจุบันหนวยงานองคการสะพานปลาประกอบไปดวย
สะพานปลา 4 แหง และทาเทียบเรือประมง 14 แหง ดำเนินกิจการ
ตลาดสัตวน้ำ และสนับสนุนดูแลผูประกอบอาชีพการประมง  
ตลอดระยะเวลา  59  ปที่ผานมา  องคการสะพานปลามิไดมุง
ดำเนินการแสวงหาผลกำไรเพียงอยางเดียว แตไดดำเนินการคืนกำไร
สวนหน่ึงกลับไปสูชาวประมงในรูปแบบของการสงเสริมการประมงดวย

www.fishmarket.co.th

3



àÃ×èÍ§ÃÒÇªÒÇàÃ×èÍ§ÃÒÇªÒÇ ÍÊ».Ê».àÃ×èÍ§ÃÒÇªÒÇàÃ×èÍ§ÃÒÇªÒÇ ÍÊ».Ê».
ÍÊ». à´Ô¹Ë¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÓÃ‹Í§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾»ÃÐÁ§¾×é¹ºŒÒ¹ã¹à¢μ¾×é¹·Õè ÈÍ.ºμ. ÍÊ». à´Ô¹Ë¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÓÃ‹Í§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾»ÃÐÁ§¾×é¹ºŒÒ¹ã¹à¢μ¾×é¹·Õè ÈÍ.ºμ. 
à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Íã¹´ŒÒ¹à¤Ã×èÍ§Á×ÍÍØ»¡Ã³ �·Ó¡ÒÃ»ÃÐÁ§à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Íã¹´ŒÒ¹à¤Ã×èÍ§Á×ÍÍØ»¡Ã³ �·Ó¡ÒÃ»ÃÐÁ§
ÍÊ». à´Ô¹Ë¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ¹ÓÃ‹Í§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÍÒªÕ¾»ÃÐÁ§¾×é¹ºŒÒ¹ã¹à¢μ¾×é¹·Õè ÈÍ.ºμ. 
à¾×èÍãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Íã¹´ŒÒ¹à¤Ã×èÍ§Á×ÍÍØ»¡Ã³ �·Ó¡ÒÃ»ÃÐÁ§

Í§¤Í§¤ì¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ  ÊÃ¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ  ÊÃéÒ§¤Ø³¤Ò§¤Ø³¤èÒ»ÃÐÁ§ä·ÂÒ»ÃÐÁ§ä·Â

4

 องคการสะพานปลา  (อสป.) จัดโครงการนำรองสงเสริมอาชีพ
ประมงพื้นบานในเขตพื้นที่ ศอ.บต. เพื่อใหความชวยเหลือชาวประมง
พื้นบานเรือเล็กชายฝงทะเลในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณทำประมง
ตามความตองการทำใหมีรายไดเพิ่มขึ้นสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได
 นายวิรัช  เถ่ือนยืนยงค ผูอำนวยการองคการสะพานปลา (อสป.) 
กลาววา  ในปจจุบันผูที่ประกอบอาชีพประมงมีอยูจำนวนมาก  และ
ในจำนวนน้ีสวนใหญประมาณรอยละ  80%  จะประกอบอาชีพประมง
พื้นบานเรือเล็ก  ซึ่งเปนชุมชนที่อาศัยอยูตามชายฝงทะเล  โดยเฉพาะ
ที่อยูในพื้นที่จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต 
ชาวประมงเหลานี ้จะทำการประมงแบบพื้นบานที่มีลักษณะงายๆ 
สามารถเลือกจับสัตวน้ำไดเฉพาะชนิด เชน อวนลอยปลา อวนลอยกุง 
อวนจมปู  แห  เบ็ด  ลอบ  เปนตน  เปนการทำประมงโดยใชแรงงาน
ครอบครัวเปนหลัก เพ่ือการยังชีพ หาอาหาร และสรางรายได สวนใหญ
ยังมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดอยกวาชุมชนอ่ืน มีรายไดไมเพียงพอ
เลี้ยงครอบครัว เปนผูมีชีวิตอยางยากไร ขาดแคลนสิ่งที่จำเปนตอการ
ดำรงชีว ิตตางจากประมงพาณิชยที ่ทำประมงเพื ่อแสวงหากำไร 
ซึ่งปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรประมงพื้นบานเรือเล็ก  คือความ

เส่ือมโทรมของทรัพยากรประมงจำพวกกุงปลาในทะเลลดนอยลงอยาง
รวดเร็ว  ทำใหจับสัตวน้ำไดนอย  สวนใหญสัตวน้ำบางชนิดที่จับไดมี
ปริมาณมาก  แตราคาต่ำไมคุมคาการลงทุน  สวนสัตวน้ำที่มีราคาสูง
มีปริมาณลดลง  และเรือประมงขนาดใหญมีเครื่องมือที่ทันสมัยเขาไป
จับสัตวน้ำตามชายฝงทำใหสัตวน้ำลดลงอยางรวดเร็ว
 นายวิรัช กลาวตออีกวา  จากเหตุผลดังกลาวองคการสะพานปลา
จึงไดจัดโครงการนำรองการสงเสริมอาชีพประมงพื้นบานในเขตพื้นที่
อยูในความรับผิดชอบของศูนยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
4 จังหวัด ไดแก สงขลา (เฉพาะ 2 อำเภอท่ีติดชายฝงทะเล ไดแก จะนะ 
และเทพา)  ปตตานี  สตูล  และนราธิวาส  เพื ่อเปนการสงเสริม
การประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบานเรือเล็กชายฝงทะเลที่มี
รายไดนอย ไมเพียงพอในการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณในการทำประมง  
โดยองคการสะพานปลาจะชวยเหลือจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณในการทำ
ประมงตามความตองการของชาวประมงเพื่อใชในการประกอบอาชีพ  
ทำใหมีรายไดเพิ่มขึ้นสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได   โดยระยะเวลาของ
โครงการจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2556
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 องคการสะพานปลา (อสป.) จัดโครงการพัฒนาและสนับสนุน
การประมง  ปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ  เพื่อชวยเหลือชาวประมงและ
ผูประกอบธุรกิจที่เกี ่ยวของกับการประมง ในการจัดหาเครื ่องมือ  
อุปกรณทำประมงที่ทันสมัย  และซอมแซมปรับปรุงเรือประมง  อันจะ
สงผลถึงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการทำประมงในภาพรวมของ
ประเทศ โดยเร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2560  
 นายวิรัช  เถ่ือนยืนยงค ผูอำนวยการองคการสะพานปลา (อสป.)
เปดเผยวา  องคการสะพานปลาไดดำเนินงานดานการใหบริการตลาด
สินคาสัตวน้ำ  โดยจัดตั้งสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงในเขต
กรุงเทพมหานคร  และพื้นท่ีจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย  รวมท้ัง
การดำเนินงานดานการสงเสริมฐานะ สวัสดิการ อาชีพชาวประมงจาก
เงินทุนสงเสริมการประมง นอกจากน้ีองคการสะพานปลายังไดดำเนินการ
พัฒนาและนำมาซ่ึงความเจริญของการประมง การประกอบอาชีพประมง
และอุตสาหกรรมประมง โดยมีการใหเงินกูแกชาวประมงและผูประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับการประมง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณทำประมง  
ประเภทตาง ๆ อาทิ เครื่องมือหาฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เรดาร  
เคร่ืองยนตเรือ เกียร อวน กะบะ เปนตน รวมท้ังใหเงินกูในการซอมแซม
ปรับปรุงเรือประมง ซ่ึงไดดำเนินโครงการไปแลวรวมท้ังส้ิน 14 โครงการ

มีผูไดรับสินเชื่อประเภทตาง ๆ ไปแลว 4,771 ราย คิดเปนเงินใหกูยืม
จำนวน 629.82 ลานบาท ซ่ึงในการชำระหน้ีคืน ชาวประมงท่ีไดกูยืมเงิน
ไปจากองคการสะพานปลา มีประวัติการชำระหน้ีท่ีดีตอองคการสะพานปลา
ทำใหชาวประมงที่ใชบริการจากองคการสะพานปลากลับมาใชบริการ
ในการใหสินเชื่อขององคการสะพานปลาอยางตอเนื่อง 
 นายวิรัช กลาวตออีกวา สำหรับโครงการพัฒนาและสนับสนุน
การประมง  โครงการ 14  ที่องคการสะพานปลาไดดำเนินการมาแลว
ตั้งแตป 2553 จนถึงป 2555 ไดสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน
2555 ซ่ึงองคการสะพานปลามีนโยบายท่ีจะดำเนินงานโครงการดังกลาว
ตอเน่ือง โดยจะเร่ิมตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2560  
เพื่อเปนกิจกรรมในการชวยเหลือชาวประมงและผูประกอบธุรกิจที่
เกี ่ยวของกับการประมงใหสามารถมีเงินทุนในการจัดหาเครื่องมือ  
อุปกรณในการทำประมงที่มีประสิทธิภาพ  และซอมแซมปรับปรุง
เรือประมงใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชในการประกอบอาชีพได
 ทั้งนี้  คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อจะตองเปนผูประกอบอาชีพ
ประมงท่ีทำประมงถูกตองตามกฎหมาย ผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ
การประมง ผูประกอบธุรกิจตอเน่ืองกับชาวประมง หรือสถาบันการประมง
ท่ีถูกตองตามกฎหมาย รวมท้ังตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการชำระหน้ี
สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีโทรศัพท 0-2212 8678
0-2211-2050 หรือสำนักงานสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงท่ีใกลเคียง



 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงไมมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน

เพียงแบบเดียว หากแตตองมีการปรับใชใหเหมาะสมกับแตละองคกร 

โดยพิจารณาจากวัฒนธรรม ความซับซอนของการดำเนินงาน ประเภท

ของธุรกิจ  และลักษณะของธุรกิจเปนองคประกอบ  อยางไรก็ตาม

ส่ิงท่ีสำคัญของโครงสรางการบริหารความเส่ียง คือ การท่ีคณะกรรมการ

และผูบริหารทุกระดับมีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาการบริหาร

ความเสี่ยงขององคกร

 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพขององคกร

จะชวยในการประเมิน ควบคุม และติดตามความเส่ียงของแตละหนวย

ธุรกิจและทำใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานในการบริหารความเส่ียง

โดยทุกคนในองคกรอยูภายใตกรอบเดียวกัน

 โครงสรางการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลควรประกอบดวย

 1. คณะกรรมการที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับ

ดูแลการบริหารความเส่ียง

 2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีไดรับแตงต้ังใหทำหนาท่ี

ในการพัฒนาการบริหารความเส่ียง

 3. หนวยงาน หรือผูรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 
ที่รับผิดชอบในการนำเอาวิสัยทัศนขององคกรในสวนที่เกี่ยวกับการ
บริหารความเส่ียงไปกำหนดเปนนโยบาย และปฏิบัติ
 การพัฒนาโครงสรางการบริหารความเสี่ยงอยางเปนทางการ 

จะทำใหผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานตาง ๆ มีความเขาใจในหนาท่ี

และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผลให
เกิดการตัดสินใจที่ถูกตอง  ทันเวลา  ปองกันความสูญเสีย  และเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจใหแกองคกร
 การพัฒนาโครงสรางการบริหารความเสี ่ยงตองการความ

รับผิดชอบ และความรวมมือจากทุกคน ดังนี้

 1. คณะกรรมการ
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 4. ผูบริหารระดับสูง
 5. หนวยงาน หรือผูรับผิดชอบการบริหารความเส่ียง

 6. ผูตรวจสอบภายใน
 7. หัวหนางาน และพนักงาน 

หนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

www.fishmarket.co.th
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 นายวิรัช  เถ่ือนยืนยงค ผูอำนวยการองคการสะพานปลา (อสป.)
เผยวา การจัดงานเทศกาล “อาหาร ดนตรี ของดีเมืองปากพนัง” ในปน้ี
ชมรมผูประกอบการรานอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและหนวยงาน
ราชการรวมกันจัดงาน อยางย่ิงใหญและอลังการพิเศษกวาทุกป โดยงาน
เทศกาลดังกลาวไดจัดขึ้น  ในระหวางวันที่  21 - 25  ตุลาคม  2555 
ณ สะพานปลา นครศรีธรรมราช (ปากพนัง) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดยมีนายจิรายุส  เนาวเกตุ กรรมการองคการสะพานปลา ใหเกียรติ
เปนประธานในพิธีเปดงานดังกลาว สำหรับกิจกรรมภายในงานมีมากมาย
อาทิ การออกรานจำหนายอาหารทะเล และรานจำหนายสินคาของดี
ปากพนังและผลิตภัณฑจากสหกรณ 14 จังหวัดภาคใต ลองเรือชมวิถีชีวิต
คนเมืองนัง เลียบฝงดูคอนโดนกนางแอน สัมผัสความนารักของลิงแสม  
และความอุดมสมบูรณของปาชายเลน สนุกสนานกับการแขงขันผัดหม่ี
เมืองนัง  กินอาหารทะเล  จับปู  ปอกกุง  การประกวดซุมอาหารและ
การแสดงมอเตอรโชว  เลือกซื้ออาหารทะเลนานาชนิดจากชาวประมง

พ้ืนบานปากพนัง  และสะพานปลาทุกแหงของภาคใต  ชิมอาหารทะเล
ปรุงสดๆ โดยฝมือกุกชั้นเลิศที่รานอาหารชั้นนำสงมาประชันกันกวา  
30  ซุม  ในบรรยากาศที่งดงามของริมฝงแมน้ำปากพนัง  นอกจากนั้น
ยังมีมหกรรมดนตรี  “เที่ยงวันยันเที่ยงคืน”  ไดมีศิลปนมาผลัดเปลี่ยน
ใหความบันเทิงทุกวัน  นายวิรัช กลาว

ÍÊ». ¨ÑºÁ×Í ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª à» �´§Ò¹à·È¡ÒÅ ÍÊ». ¨ÑºÁ×Í ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª à» �´§Ò¹à·È¡ÒÅ 
“ÍÒËÒÃ ´¹μÃÕ ¢Í§´ÕàÁ×Í§»Ò¡¾¹Ñ§” ¾ÃŒÍÁ¢¹·Ñ¾ÈÔÅ» �¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁÁÒ¡ÁÒÂ“ÍÒËÒÃ ´¹μÃÕ ¢Í§´ÕàÁ×Í§»Ò¡¾¹Ñ§” ¾ÃŒÍÁ¢¹·Ñ¾ÈÔÅ» �¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁÁÒ¡ÁÒÂ
ÍÊ». ¨ÑºÁ×Í ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª à» �´§Ò¹à·È¡ÒÅ 
“ÍÒËÒÃ ´¹μÃÕ ¢Í§´ÕàÁ×Í§»Ò¡¾¹Ñ§” ¾ÃŒÍÁ¢¹·Ñ¾ÈÔÅ» �¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁÁÒ¡ÁÒÂ
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ÁÍº¹âÂºÒÂáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ô§Ò¹ 
 นายวิรัช  เถ่ือนยืนยงค ผูอำนวยการองคการสะพานปลา เขารวมรับมอบนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ จากนายยุคล  ล้ิมแหลมทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายยุทธพงศ  จรัสเสถียร รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และนายศิริวัฒน  ขจรประศาสน  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ณ  หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เมื่อวันที่  
5 พฤศจิกายน 2555

ÁÍº¡ÃÐàªŒÒ´Í¡äÁŒáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ 
 นายวิรัช  เถื ่อนยืนยงค ผูอำนวยการองคการสะพานปลา และคณะผูบริหาร 
มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีสงมอบงานและรับมอบงานในตำแหนงปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555

ÁÍº¡ÃÐàªŒÒ´Í¡äÁŒáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ 
 นายสุรพงษ  เย็นใจ รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานบริหาร มอบกระเชาดอกไม
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 40 ป เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2555

Ã‹ÇÁ¡Ñ¹»ÅÙ¡μ Œ¹¢¹Ø¹áÅÐμ Œ¹¤Ù¹ 
 คณะกรรมการองคการสะพานปลา พรอมคณะผูบริหารองคการสะพานปลา รวมกัน
ปลูกตนขนุนและตนคูน เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกใหมีความรักและหวงแหนทรัพยากรปาไม
ณ สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555

§Ò¹àÅÕéÂ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ¾¹Ñ¡§Ò¹ 
 องคการสะพานปลาจัดงานเล้ียงเกษียณอายุพนักงาน ประจำป 2555 ณ โรงแรมแมน้ำ
รามาดา พลาซา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555



1. เจานาย
 ไมใชใครอื่นแตเปนบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในท่ีทำงาน ที่จะช้ี
ใหคุณใหโทษแกคนในหนวยงานหรือในองคกร แตตองเขาใจวาคนเรา
ก็มีหัวใจ บางคร้ังลำเอียงมันก็เกิดข้ึนจากใจเอียง ๆ ของเจานาย ลูกนอง
เลยตองแบงฝายและทะเลาะกัน
2. ลูกคา
 บางทีมันเปนเรื่องที่กอเหตุโดยคนนอก  แบบที่คนในไมได
เกี่ยวของเลย แตเกิดอาการหมั่นไสกันเองเพราะลูกคาคนนอกโปรด
ที่จะติดตอพนักงานที่หนาสวยหุนดีมากกวา   มันก็เฉยเปนเหตุให
คนในแผนกท่ีลูกคาคนนั้นไมโปรดพากันเมาทวา “จะขายสินคาหรือ
จะขายตัวกันแน”

3. คนรวมงานดวยกันเอง
 เอาเปนวาแอบอิจฉาผลงานของเพ่ือนรวมงาน  แอบอิจฉาวา
คนอ่ืนเกงกวาตนเองแทนท่ีจะเอาเวลาไปพัฒนาตนเองก็กลับไปน่ังคิด
อิจฉาริษยาเขาจนกลัดกลุมถึงขั้นปวยเขาโรงพยาบาลก็มี
4. รายรับ
 เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไดรับจากบริษัทท่ีเราทำงาน
แบบถวายชีวิตน้ัน ถือเปนขอมูลลับเฉพาะบุคคลท่ี Top Secret ท่ีสุด
แตก็สามารถประมาณไดจากตำแหนง อายุงาน และคุณสมบัติของ
แตละคนมันก็พอท่ีจะรูไดคราว ๆ วาใครไดมากกวา แตคนเราก็ไมวาย
ไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน ซ่ึงเปนท่ีมาของความไมสบายใจในการทำงาน
รวมกันกับคนท่ีทำงานเดียวกันแตไดเงินเดือนมากกวาเรา ท่ีทำใหเรา
รูสึกวามันชางไมยุติธรรมเอาเสียเลย

5. การเมืองในองคกร
 ปฏิเสธไมไดวาในองคกรก็มีการเมืองเหมือนกันชนิดวาใคร
เปนเด็กฝาก  เด็กโปรด  และเด็กเสนใครจะไดรับการหมั่นไสและ
ไดรับการจัดเขาพวกคนละฝาย เวลาฝายไหนไดกุมอำนาจบริหาร  
ฝายนั้นก็จะกลายเปนฝายรัฐบาลที่เกมการเมืองในองคกรก็เลนเอา
ฝายคานอยูทำงานรวมกันในองคกรอยางลำบากยากเข็ญ  บางคน
ถูกกดดันถึงข้ันตองลาออกไปเลยก็มี
6. ความแตกตางทางความคิดเรื่องศาสนาและการเมือง
 สองประเด็นความตางทางความคิดนี้เปนเรื่องความเชื่อและ
ความศรัทธาสวนบุคคล ที่ตองหามเอามาในที่ทำงานโดยเด็ดขาด  
เพราถือเปนรากฐานระบบความเชื่อความศรัทธาของบุคคล ถาจะ
เถียงกันเพ่ือเอาชนะกันสองเร่ืองน้ีไมมีวันจบส้ิน แถมยังเปนการสราง
ความบาดหมางที่ราวฉานชนิดยากที่จะแค  “ขอโทษและกลับมา
ดีกันได”  
7. นิสัยท่ีลืมเอาใจเขามาใสใจเรา
 เพราะเราตองอยู ก ับคนจำนวนมากบนความแตกตาง
อันหลากหลาย ดังนั้นแคพฤติกรรมเล็กๆ นอยๆ แบบคุยโทรศัพท
เสียงดัง หยิบเครื่องเขียนคนอ่ืนไปใชโดยไมขออนุญาต หรือประเภท

ลาปวยและตองฝากงานใหคนอื่นชวยทำเสมอแบบนี้ แรก ๆ  
เพื่อนรวมงานอาจจะไมรูสึกอะไร แตถาถี่และบอยจนเปนกิจวัตร  
เรื่องเล็ก ๆ  เทาฝุนผงพวกนี้ก็อาจจะพัดผนึกกำลังเปนใตฝุนถลม
ความรูสึกของคนทำงานใตชายคาเดียวกันได
8. การเมาทแบบไรหลักฐาน
 หลายคนอาจจะบอกวาถาเมาทแบบมีหลักฐานมันก็ไมใช
การเมาทนะสิ แตใหข้ึนช่ือวาการเมาทจะมีหลักฐานหรือไมมีหลักฐาน
ก็ตาม แตมันก็สงผลเสียและทำลายใหรายคนอ่ืน (แมเปนเร่ืองท่ีมีมูล
หรือตอใหชัวรก็ตาม)  

Ë¹ŒÒμ ‹Ò§§¤ÇÒÁÃÙŒË¹ŒÒμ ‹ÒË¹ŒÒμ ‹Ò§¤ÇÒÁÃÙŒ
8 สิ่งที่สามารถเริ่มตน8 สิ่งที่สามารถเริ่มตน
กอเรื่องใหเกิดปญหาระหวางคนรวมงานไดกอเรื่องใหเกิดปญหาระหวางคนรวมงานได
8 สิ่งที่สามารถเริ่มตน
กอเรื่องใหเกิดปญหาระหวางคนรวมงานได

ขอมูล : http://krabork.com
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ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾

 หลายคนมักเคยไดยินวา อยากมีสุขภาพดีตองรับประทาน
ผักผลไมท่ีมีประโยชน ซ่ึงไมวาจะเปนผักผลไมชนิดใดก็ลวนมีประโยชน
ทั้งสิ้น แตจะมีลักษณะหนาตา และสรรพคุณที่แตกตางกันออกไป  
อยางเชนผักท่ีมีหนาตาแปลก 8 ชนิดน้ี ที่จะมาแนะนำดังนี้

    1. 1. ตั้งโอตั้งโอ เปนผักกินงายไมขม ใสในน้ำซุป
   จะไดรสหวาน แกรอนใน มีวิตามินซี แคลเซียมสูง
   คนจีนเชื่อวาสามารถขับสารพิษ  อีกทั้งยังมีสาร
   เบตาแคโรทีนสูง

 6. 6. ใบโรสแมรี่ใบโรสแมรี่ ถาจะอรอยตองนำไปหมักกับสเต็ก หรือผสม
ในน้ำสลัด รับประทานแลวจะชวยใหความจำดี ลดอาการปวดศีรษะ 
จุดเสียดแนน และยังชวยกำจัดสารพิษในรางกาย

 3. ใบชิโสะ3. ใบชิโสะ ใบน้ีมักเห็น
บอยเวลากินซูชิที่มักจะนำมา
ตกแตงบนจานชวยดับกล่ินคาว
ของอาหารทะเล  กินแลวให
วิตามินเอ บี และซี

 2. 2. บัตเตอรนัท สควอซบัตเตอรนัท สควอซ
ผลสีเหลือง รูปรางคลายระฆัง 
เนื ้อในจะคลาย ๆ ฟกทอง 
มีวิตามินเอและซี  ชวยตาน
อนุมูลอิสระ มีกากใยอาหารสูง 
ชวยลดคอเลสเตอรอล

 4. อารติโชค4. อารติโชค ผักที่
มีรูปรางหนาตาคลายดอกไม
ท่ีมักนำไปตมหรือน่ึง อารติโชค
มีเสนใยสูง ชวยใหระบบยอย
ทำงานไดดีข ึ ้น ลดกรดใน
กระเพาะอาหาร มีสารไซนาริน
ท่ีชวยบำรุงตับ น้ำดี ลดไขมัน
ในเลือดและคอเลสเตอรอล

Í§¤Í§¤ì¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ  ÊÃ¡ÒÃÊÐ¾Ò¹»ÅÒ  ÊÃéÒ§¤Ø³¤Ò§¤Ø³¤èÒ»ÃÐÁ§ä·ÂÒ»ÃÐÁ§ä·Â
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 8. 8. บัตเตอรเฮดบัตเตอรเฮด ใบสด ๆ 
มีวิตามินเอ และเบตาแคโรทีนที่ชวย
บำรุงสายตา เสนผม ผิวพรรณ ถาหาก
อยากกินใหอรอยใหลองนำไปแชชอง
ฟรีซใหเย็น แลวนำมาจิ้มกับน้ำสลัด
ญี่ปุน รับรองตองติดใจ

 7. 7. น้ำเตาน้ำเตา   ผักชนิดนี้
เช่ือวาหลายคนคงเคยรูจักกันแลว
ผลน้ำเตามีน้ำมากถึง 94.7 % 
แถมยังมีปริมาณน้ำตาลที ่ต ่ำ
อีกดวย เหมาะสำหรับผูท่ีกำลังลด
น้ำหนัก  มีเสนใยสูง  วิตามินเอ
และโพแทสเซียมที่ชวยลดกรด
ในกระเพาะอาหาร

 5. 5. แรดิชแรดิช ผลเล็ก ๆ สีแดง จัดอยู
ในตระกูลเดียวกับกะหล่ำปลีซอยเปน
แวน ๆ ใสลงในสลัด มีทั้งแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อีกทั้งสารตาน
อนุมูลอิสระท่ีกินแลวชวยกระตุนการสราง
คอลลาเจนใหผิวเปลงปลั่งสวยงาม

ขอมูล : http://myfirstbrain.com


