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 สงิหาคม และกันยายน เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ  

2556 และเปนเดือนที่องคการสะพานปลามีพนักงานเกษียณอายุราชการ

หลายทาน ผมอดใจหายไมได เพราะตลอดป 2556 ท่ีผานมา องคการสะพานปลา

ตองประสบปญหาหลายประการ แตก็ไดความรวมมือรวมใจกันจากหลายฝาย

โดยท้ังฝายบริหาร ฝายปฏิบัติการ ฝายธุรกิจ และพนักงานทั้งหลายชวยแก

ปญหาและชวยกันระดมความคิดวิธีการเพื่อจะไดแกปญหาและผานวิกฤต

ขององคการสะพานปลาไปดวยกัน

 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ผูบริหารองคการสะพานปลา และ

ผมไดมีโอกาสตอนรับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ทานศิริวัฒน  ขจรประศาสน เดินทางมาเย่ียมองคการสะพานปลา โดยรับฟง

ปญหาและมอบนโยบายการพัฒนาและการปรับเปล่ียนภารกิจขององคการ

สะพานปลาใหทันตอสภาวการณ แตก็ไมละทิ้งภารกิจหลัก ทั้งนี้ เพื่อความ

เหมาะสมและการเปล่ียนแปลง  อีกท้ังการเตรียมความพรอมกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ป 2558 ที่ใกลมาถึงในดานการพัฒนาแรงงาน การเงิน  

การลงทุน  รวมถึงภาคการเกษตรและการประมงและอื่น ๆ  โดยองคการ

สะพานปลากำลังจะพัฒนาทาเทียบเรือประมงภูเก็ตใหเปน Hub ดานการ

ขนถายสัตวน้ำและปลาทูนาในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย สวนฝายธุรกิจได

พัฒนาธุรกิจซ้ือขายสินคาสัตวน้ำและผลิตภัณฑแปรรูปใหกับหนวยงานตาง ๆ

เชน สวนสัตวดุสิต สหกรณบริการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รานคา

ขององคการตลาดเพ่ือเกษตรกร รานชุมชนย้ิมขององคการตลาด รวมถึงการ

ออกรานแสดงสินคากับหนวยงานตาง ๆ และเร็ว ๆ นี้ องคการสะพานปลา

กำลังเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพดานบริหารจัดการเงิน  

การคา การลงทุนและทักษะทางการตลาด โดยรัฐมนตรีชวยวาการ 3 กระทรวง

คือ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

จะส่ังการใหมีการทำบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางองคการสะพานปลา

(อสป.) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

องคการคลังสินคา (อคส.) กระทรวงพาณิชย และองคการตลาด (อต.) 

กระทรวงมหาดไทย  อีกทั้งเพื่อใหเกิดการบูรณาการ  สรางความเชื่อมโยง

ในการชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาในเชิงวิชาการ เชิงสังคม  

เชิงธุรกิจจากการใชทรัพยากรของ 4 รัฐวิสาหกิจท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ

และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  นี่ก็เปนจดหมายฉบับแรกที่ผมอยากเขียน

ถึงชาว อสป.

  

 นายภูมิจิตต  พงษพันธุงาม

 รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานธุรกิจ

 รักษาการแทนผูอำนวยการองคการสะพานปลา

 นายศิริวัฒน  ขจรประศาสน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ พรอมดวย นายสมเกียรติ  สังขขาวสุทธิรักษ  

รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะผูบริหารขององคการสะพานปลา 
ลงพ้ืนท่ีตรวจความพรอมทาเทียบเรือประมงภูเก็ต หนวยงานในสังกัด

องคการสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตำบลรัษฎา  
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตามแผนการจัดต้ัง ทูนา ฮับ (Tuna Hub)
เพื่อเปนศูนยกลางการขนถายปลาทูนา  สำหรับกองเรือประมง

เบ็ดราว การขนสงปลาทูนาแชแข็ง และการแปรรูปปลาทูนาของ
ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียฝงตะวันออก

 ทั้งนี้  ในที่ประชุมไดมีการพูดคุยพรอมวางแผนการพัฒนา

ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต ประกอบดวย การขุดลอกบริเวณดานหนา
ทาเทียบเรือ ความลึกประมาณ 4 เมตร และมีการจัดแบงพื้นที่เขต

ขนถายปลาทูนาใหแยกออกจากพ้ืนท่ีขนถายสัตวน้ำท่ัวไป พรอมกับ
จัดเตรียมพื้นที่ประมาณ 50 ไร เพื่อพัฒนาเปนเขตกอสรางโรงงาน

แปรรูปปลาทูนา โดยใหเอกชนเขามาบริหาร อีกท้ังจะมีการกอสราง
อาคารโรงประมูลปลาทูนาและติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร ใชรวบรวม
ขอมูลดานการผลิต การตลาด   

 นอกจากน้ีจะมีการประสานกรมประมงในการดำเนินการเร่ือง
ของการจัดต้ังระบบ Port State Measure ข้ึนท่ีทาเทียบเรือประมง

ภูเก็ต   โดยดำเนินการรวมกับองคการอาหารเพื ่อเกษตรแหง
สหประชาชาติ กรมประมง และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดต้ังกองเรือ
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นายศิริวัฒน  ขจรประศาสน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรแล สหกรณ พรอมดวย นายสมเกียรติ สังขขาวสทธิรักษ

นายภูมิมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมจิจิจิจิจิิิิจิิจิิจิจิจิจิจิจิจิจิิจิจจจจจตต  พงษพันธุงาม

วยการองคการสะพานปลา ด



รมช. ศิริวัฒน์ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตรมช. ศิริวัฒน์ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
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ประมงเบ็ดราวปลาทูนาท่ีเปนเรือประมงสัญชาติไทย โดยการสนับสนุน
ใหภาคเอกชนนำเขา หรือแปลงสัญชาติเรือจากตางประเทศเปนเรือ
สัญชาติไทย  และจะมีการบูรณาการหนวยงานของกรมประมง
ที่เกี่ยวของในการนำเขาและสงออกปลาทูนาที่จังหวัดภูเก็ต คือ     
ศูนยพัฒนาและวิจัยประมงทะเลฝงอันดามัน  ดานตรวจสัตวน้ำ
ภูเก็ต ศูนยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ำจังหวัดสุราษฏรธานี
เจาทาภูมิภาคท่ี 5 ประมงจังหวัด ศุลกากรจังหวัด ตรวจคนเขาเมือง
ภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภูเก็ต รวมทั้ง
จัดการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดต้ัง Tuna Hub และนิทรรศการ
ไวเตรียมรองรับการเปดประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่จะถึง
 นายศิริวัฒน  ขจรประศาสน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปดเผยวา จะผลักดันใหทาเทียบเรือประมงภูเก็ต
เปนศูนยกลางทูนา ฮับ ของประเทศ ซ่ึงเปนเร่ืองเรงดวนท่ีหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ ตองเรงบูรณาการและสงเสริมศักยภาพในดาน
ตาง ๆ รองรับการเปดประชาคมอาเซียนท่ีจะถึง หากมีการดำเนินการ
ตามขั้นตอนก็จะเปนการกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม  และยังเปน
สรางรายไดใหกับประเทศ ท่ีสำคัญยังเปนประโยชนใหกับชาวประมง
ในพ้ืนท่ี โดยเบ้ืองตนตองพัฒนาใหเปนศูนยกลางการขนถายสัตวน้ำ
ท่ีครบวงจร กอนท่ีจะเสริมสรางใหเปนแหลงทองเท่ียวควบคูไปดวย  
นอกจากน้ียังเตรียมแผนพัฒนาทาเทียบเรือประมงและสะพานปลา

ขององคการสะพานในจังหวัดอ่ืน ๆ ท้ังหมด เพ่ือผลักดันใหประเทศ
ไทยเปนแหลงซีฟูด ฮับ ในระดับภูมิภาค รวมท้ังตอยอดจนถึงระดับ
สากลตอไป อยางไรก็ตาม ตองเรงปรับปรุงทาเทียบเรือประมงภูเก็ต
เปนลำดับแรก โดยจะเริ่มต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2556 เปนตนไป 
เน่ืองจากมีความพรอมทางดานสุขอนามัยท่ีตางประเทศใหการยอมรับ

เป็น “ทูน่า ฮับ” ควบคู่การท่องเที่ยวเป็น “ทูน่า ฮับ” ควบคู่การท่องเที่ยวเป็น “ทูน่า ฮับ” ควบคู่การท่องเที่ยว
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ขององคการสะพานในจังหวัดอ่ืน ๆ ท้ังหมด เพ่ือผลักดันใหประเทศ
ไทยเปนแหลงซีฟด ฮับ ในระดับภมิภาค รวมท้ังตอยอดจนถึงระดับ
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 องคการสะพานปลาจัดโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง ปลอยสินเช่ือเพ่ือชวยเหลือชาวประมงและผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการประมง ในการจัดหา

เครื่องมืออุปกรณทำประมงที่ทันสมัยและซอมแซมปรับปรุงเรือประมง อันจะสงผลถึงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการทำประมงในภาพรวมของประเทศ โดยไดเริ่มตั้งแต
เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2560

 นายภูมิจิตต  พงษพันธุงาม รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานธุรกิจ รักษาการแทนผูอำนวยการองคการสะพานปลา เปดเผยวา องคการสะพานปลา

ไดดำเนินงานดานการใหบริการตลาดสินคาสัตวน้ำ โดยจัดตั้งสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดชายทะเลของประเทศไทย 

รวมทั้งการดำเนินงานดานการสงเสริมฐานะ สวัสดิการ อาชีพชาวประมงจากเงินทุนสงเสริมการประมง นอกจากนี้องคการสะพานปลายังไดดำเนินการพัฒนาและนำมา

ซ่ึงความเจริญของการประมง การประกอบอาชีพประมง และอุตสาหกรรมประมง โดยมีการใหเงินกูแกชาวประมงและผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการประมง เพ่ือจัดซ้ือ

เครื่องมืออุปกรณทำประมง ประเภทตาง ๆ อาทิ เครื่องมือหาฝูงปลา เครื่องวัดความลึก เรดาร เครื่องยนตเรือ เกียร อวน กระบะ เปนตน รวมทั้งใหเงินกูในการซอมแซม

ปรับปรุงเรือประมง ซึ่งไดดำเนินโครงการไปแลวรวมท้ังสิ้น 14 โครงการ มีผูไดรับสินเชื่อประเภทตาง ๆ ไปแลว 4,771 ราย คิดเปนเงินใหกูยืมจำนวน 629.82 ลานบาท 

ซึ่งในการชำระหนี้คืน  ชาวประมงที่ไดกูยืมเงินไปจากองคการสะพานปลา  มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีตอองคการสะพานปลา  ทำใหชาวประมงที่ใชบริการจากองคการ

สะพานปลากลับมาใชบริการในการใหสินเชื่อขององคการสะพานปลาอยางตอเน่ือง

 นายภูมิจิตต  พงษพันธุงาม รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานธุรกิจ รักษาการแทนผูอำนวยการองคการสะพานปลา เปดเผยวา องคการสะพานปลาได
มีแนวคิดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  โดยยังคงความเปนตลาดสัตวน้ำเพื่อคงวัฒนธรรมการคาดั้งเดิมในพื้นที่ดวยองคประกอบที่ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการ
เจริญเติบโตของสังคมเมือง  ดวยการทำใหเปนตลาดกลางสัตวน้ำที่ทันสมัย  (Modern  Wholesale  Fish  Market)  ไดมาตรฐานดานสุขอนามัย  และไมมีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับสินคาสัตวน้ำคุณภาพสูงที่ผานการคัดเลือก

 สำหรับอาคารสำนักงานนั้น  (Office Building)  ทั้งในสวนขององคการสะพานปลา  ผูประกอบการที่เกี่ยวของ  ผูผลิต  ผูสงออก  จะชวยอำนวยความสะดวก

ใหผูประกอบการ ทั้งในสวนของผูผลิต ผูจัดสงวัตถุดิบ และผูคาสัตวน้ำ ตั้งแตตนน้ำ จนถึงปลายน้ำ รวมถึงจัดใหมีศูนยการเรียนรูและศูนยขอมูลประมง (Fisheries 

Learning & Information center) ทั้งในดานวิธีการจับสัตวน้ำ อุปกรณเคร่ืองมือการจับสัตวน้ำ การดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ำ การตลาดสัตวน้ำ วิธีการปรุงอาหารทะเล 
และประโยชนของการบริโภคสัตวน้ำ เพื่อกระตุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปไดรับรูและตระหนักถึงประโยชนของสัตวน้ำ

 นอกจากนี้ องคการสะพานปลายังมีแนวทางที่จะจัดใหมีตลาดขายปลีกสินคาสัตวน้ำคุณภาพ (Seafood Retail Market) เพ่ือจำหนายใหกับประชาชนท่ัวไป 

โดยดำเนินการในลักษณะของ Modern Trade ไดแก ซุปเปอรมารเก็ต หรือ ไฮเปอรมารเก็ต ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิต และสังคมของชาวกรุงเทพฯ ซึ่งมีแนวโนมซื้อสินคา

เพื่อประกอบอาหารในหางมากขึ้น ตลอดจนศูนยแสดงสินคาประมง (Factory Outlet, conference and exhibition center) เปนแหลงรวมผูผลิตสินคาสัตวน้ำแปรรูป 

แชแข็ง และสินคาสัตวน้ำสงออก เพื่อใหเปนสถานที่แสดงสินคาจากโรงงาน  เจรจาธุรกิจ ตลอดจนการจัดประชุมเชิงวิชาการ การจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
ในโอกาสตาง ๆ ซึ่งจะชวยสงเสริมการคาและการสงออกสินคาสัตวน้ำ รวมถึงเปนภัตตาคารและรานอาหารทะเล (Seafood Restaurant) ซึ่งใชวัตถุดิบสัตวน้ำคุณภาพดี

จากตลาดกลางของสะพานปลากรุงเทพ เพื่อเปนการสรางความนิยมและความเชื่อม่ันในคุณภาพสินคาสัตวน้ำจากสะพานปลากรุงเทพ เปนการสงเสริมการบริโภคสัตวน้ำ
และเพิ่มแหลงทองเที่ยวใหกับกรุงเทพฯ อีกดวย

 นายภูมิจิตต  กลาวตออีกวา จากการท่ีองคการสะพานปลามีแผนปรับเปล่ียนลักษณะธุรกิจของสะพานปลากรุงเทพจากตลาดกลางสัตวน้ำแบบด้ังเดิม ซ่ึงมีสินคา

ทุกชนิด ทุกระดับราคา จากแหลงประมงและการเพาะเล้ียงท่ัวประเทศ มาเปนตลาดกลางสัตวน้ำทันสมัย คัดเฉพาะสินคาคุณภาพ ทำใหตองมีการจัดเตรียมตลาดแหงใหม
เพื่อรองรับสินคาสัตวน้ำจากตลาดเดิม และเปนสถานที่คัดเลือก บรรจุสินคาคุณภาพ เพื่อสงมาจำหนายที่สะพานปลากรุงเทพ องคการสะพานปลาจึงมีแผนปรับปรุง

สะพานปลาสมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยูในเขตปริมณฑล บริเวณถนนทายบาน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ปากแมน้ำเจาพระยา มีพื้นที่กวางขวางกวา 80 ไร พรอมทาเทียบเรือ 

และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสัตวน้ำตามมาตรฐานสุขอนามัย โดยทำการกอสรางอาคารสำนักงาน ตลาดสัตวน้ำ ตลอดจนซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน อาคาร

ส่ิงปลูกสรางเดิม และจัดใหมีเคร่ืองมืออุปกรณท่ีจำเปนในการซ้ือขายและขนถายสินคาสัตวน้ำ รวมถึงมีการวางแผนใชประโยชนสะพานปลาสมุทรปราการใหเต็มศักยภาพดวย

¹»ÅÒ¡Ã§à·¾¹»ÅÒ¡Ã§à·¾¡¹»ÅÒ¡Ã§à·¾

 สำหรับโครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง โครงการ 15 องคการสะพานปลา

ไดเริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2560 เพื่อเปนกิจกรรมในการ

ชวยเหลือชาวประมงและผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการประมงใหสามารถมีเงินทุนในการ

จัดหาเครื่องมืออุปกรณในการทำประมงที่มีประสิทธิภาพ และซอมแซมปรับปรุงเรือประมง
ใหอยูในสภาพที่พรอมจะใชในการประกอบอาชีพตอไปได
 ท้ังน้ี คุณสมบัติของผูขอสินเช่ือจะตองเปนผูประกอบอาชีพประมงท่ีทำประมงถูกตอง
ตามกฎหมาย ผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการประมง ผูประกอบธุรกิจตอเน่ืองกับชาวประมง 
หรือสถาบันการประมงที่ถูกตองตามกฎหมาย  รวมทั้งตองเปนผูที่มีความสามารถในการ
ชำระหน้ี สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีฝายธุรกิจ 1 โทรศัพท 0-2212-8678,
0-2211-2050 หรือสำนักงานสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงที่ใกลเคียง

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



ความเสี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุนความเสี่ยงจากการลงทุน
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ความเส่ียงจากการลงทุน คือ โอกาสท่ีจะสูญเสียเงินท่ีลงทุน

ประเภทของความเส่ียง

 เราสามารถแบงความเสี่ยงออกไดเปน 4 ประเภท คือ

 1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทำกำไรขององคกร อันเปนเหตุ

ใหผูลงทุนตองสูญเสียรายได  หรือเงินลงทุน  ประกอบดวย  ความเสี่ยง
ทางการเงิน  ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ  และความเสี่ยงในระดับ

อุตสาหกรรม

 2. ความเสี่ยงทางตลาด  (Market Risk)  คือ  การสูญเสียเงิน
ลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคาที่ลงทุน  ซึ่งเปนไป

ตามอุปสงคและอุปทานของตลาด

 3. ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ  
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  
อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย

 4. ความเส่ียงจากอำนาจซ้ือ (Purchasing Power Risk) คือ  

ความเส่ียงที่เกิดจากอำนาจซ้ือของเงินที่ลดลง ซึ่งสาเหตุสำคัญที่สงผลตอ
อำนาจซื้อ คือ ภาวะเงินเฟอ

ÁØÁÁØÁ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÁØÁÁØÁ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

 องคการสะพานปลาเรงดำเนินการพัฒนา

สะพานปลากรุงเทพ ใหเปนตลาดสินคาสัตวน้ำ 

เพ่ือเพ่ิมแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ ของกรุงเทพมหานคร

ริมฝงแมน้ำเจาพระยา และเพ่ิมจุดดึงดูดนักทองเท่ียว

(Tourist  Attraction)   ในรูปแบบตลาดสัตวน้ำ

ที่มีลักษณะทันสมัย เปนตนแบบสำหรับการพัฒนา

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการ
ซื้อ - ขายสินคาสัตวน้ำประมงของไทย

 นายภูมิจิตต  พงษพันธุงาม รองผูอำนวยการ

องคการสะพานปลาดานธุรกิจ   รักษาการแทน

ผูอำนวยการองคการสะพานปลา เปดเผยวาในปจจุบัน

ความตองการบริโภคสัตวน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  โดยการบริโภคสัตวน้ำของคนไทยเฉลี่ย 

28 - 30 กิโลกรัมตอคนตอป จากการสำรวจในป 

2550  อีกทั้งประเทศไทยมีพื้นที่ตลอดแนวชายฝง

ทะเลอาวไทย และอันดามัน รวมถึงการเพาะเลี้ยง

ในบอดิน  และแบบกระชัง  ทำใหประเทศไทยมี
ความสามารถในการผลิตสัตวน้ำที่สามารถนำมา

บริโภคไดทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม 

 สำหรับ  “สะพานปลากรุงเทพ”  นับเปน
ตลาดสินคาสัตวน้ำท่ีเกาแกและใหญท่ีสุดในกรุงเทพ

มหานคร   ซึ่งอยู ในการกำกับดูแลขององคการ
สะพานปลา ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ำเจาพระยา ถนน

เจริญกรุง  เปนตลาดสินคาสัตวน้ำที่มีชื่อเสียงเปน

ท่ีรูจักมาอยางยาวนาน และนับเปนศูนยกลางการคา

สัตวน้ำมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีนักทองเที่ยว
นักธุรกิจ และผูสนใจ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  

ขอเขาเยี่ยมชมเพื่อการศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง  
โดยที่ทำเลที่ตั้งของสะพานปลากรุงเทพ อยูใกลกับ

แหลงทองเที่ยวบริเวณริมแมน้ำเจาพระยา  และ

ศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ยานสีลม สาทร 
กอรปกับเสนทางสัญจรที่สะดวกสบาย ทั้งทางเรือ 

รถไฟฟาทางดวน จึงสามารถดึงดูดผูบริโภคประชาชน
นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ เขาชมกิจกรรม

การซื้อขายสัตวน้ำและจับจายซื้อสินคาสัตวน้ำ

คุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม
 ท้ังน้ี องคการสะพานปลาไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกรมการทองเที ่ยว   กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา  ปรบัปรุงพ้ืนที่บางสวนของ

สะพานปลากรุงเทพ เพ่ือใหเปนตลาดสินคาสัตวน้ำ

เพ่ือการทองเท่ียว ซ่ึงเปนอีกมิติของการพัฒนาท่ีสำคัญ

ในการเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในเชิง

ทองเที่ยวตลาดสินคาสัตวน้ำคุณภาพ  โดยจัดเปน
ศูนยกลางคาสงและคาปลีกที่สะพานปลากรุงเทพ  
จัดเปน  Show  room  เพ่ือจำหนายสินคาสัตวน้ำ
มีชีวิต แปรรูปอาหารทะเลปรุงสำเร็จ ซีฟูด บาบีคิว  

าดอกเบย (Interest Rate Risk) คอาดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ  
แปลงในอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  
ใ ั ี้
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ปลาสวยงาม และจัดทัศนียภาพโดยรอบเพ่ือรองรับ

การทองเทียว ซ่ึงเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีจะชวยกระตุน

การทองเที่ยวใหกับกรุงเทพมหานคร คาดวาจะใช
เวลาในการกอสรางประมาณ  6  เดือน  และเปด

ใหบริการไดภายในป 2557 นายภูมิจิตต กลาว

วน้ำ

ะสม
สนุน

รวง
นของ
วน้ำ

เปน
เทพ  
วน้ำ
บีคิว  
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ÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¡‹ºØμÃªÒÇ»ÃÐÁ§ »ÃÐ¨Ó»‚ 2556
 นายภาณุ  อุทัยรัตน  ประธานกรรมการองคการสะพานปลา มอบทุนการศึกษาแกบุตร
ชาวประมง ประจำป 2556 ณ หองประชุมองคการสะพานปลา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556

Ã‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ¸§¿‡ÒÃÒ¤Ò»ÃÐËÂÑ´ 
 องคการสะพานปลา เขารวมจำหนายผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูป FMO ในโครงการธงฟา
ราคาประหยัด โดยการเชิญของนายพงษพิสุทธิ์  จินตโสภณ  กรรมการองคการสะพานปลา
และสมาชิกผูแทนราษฎร เขตบางคอแหลม ณ สำนักวัณโรค ซอยเจริญกรุง 85 เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2556

ÍºÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ÊÑμÇ �¹íéÒ 
 องคการสะพานปลา  จัดการฝกอบรมหลักสูตร  “การตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ำและ
สุขอนามัยในการขนถายสินคาสัตวน้ำ  –  การจัดการน้ำทิ้งที่ระบายออกจากสะพานปลาและ
ทาเทียบเรือประมง ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

àÂÕèÂÁªÁ¡Ô¨¡ÒÃ·‹Òà·ÕÂºàÃ×Í»ÃÐÁ§ËÑÇËÔ¹áÅÐ»ÃÒ³ºØÃÕ
 ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ  เขาเยี่ยมชมกิจการทาเรือประมงหัวหินและปราณบุรี  เพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการ  และแนวทางการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
ดานสุขลักษณะท่ีดี สำหรับสะพานปลา ทาเทียบเรือประมง และตลาดกลางซ้ือขายสินคา
สัตวน้ำ  โดยมีนางอาภรณ   ฮึกหาญ   หัวหนาสำนักงานทาเทียบเรือประมงหัวหินและ
ปราณบุรี  ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

Ã‹ÇÁÍÍ¡ºÙ¸¹ÓàÊ¹Í¼ÅÔμÀÑ³±�ÊÑμÇ �¹íéÒ 
 องคการสะพานปลา เขารวมออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑสัตวน้ำแปรรูป FMO พรอม
จำหนายในการประชุมคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ครั้งที่ 12/2556 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556

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



บัญญัติ บัญญัติ 1010 ขอในการทำงานขอในการทำงานบัญญัติ 10 ขอในการทำงาน
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 ฝกฝนความเปนมนุษย ไมใชเทคนิคฉาบฉวย
 มารยาทในการสูบบุหรี่ การกลั่นแกลง ลวนเปนปญหา
 ที่พบไดในสถานที่ทำงาน  แตแทที่จริงแลวกอนจะเปน
ปญหาในการทำงาน มันคือ “ปญหาของตัวบุคคล” มากอนน่ันเอง “งาน”
กับ “เร่ืองสวนตัว” น้ันเปนคนละเร่ืองกัน แตแทบจะไมมีใครท่ีทำงานไมดี
แตกลับเปนคนใชไดในเร่ืองอ่ืน ๆ “ความมีวุฒิภาวะ” คือกาวแรกของการ
เปนคนทำงานมืออาชีพ
 ความตองการสื่อสารกับผูอื่นคือสิ่งสำคัญ
 ไมมีงานใดที่สำเร็จเสร็จสิ้นลงไดโดยไมตองเกี่ยวของกับ
 ผูอ่ืนเลย ความสามารถในการส่ือสารกับผูคนเปนส่ิงจำเปน
สำหรับการทำงานทุกประเภท ความสามารถในการสื่อสารไมไดหมายถึง
ความสามารถในการใชถอยคำสำบัดสำนวน แตหมายถึงทาทีที่แสดงออก
ถึงความตองการสื่อสารกับคนรอบขางหรือไมตางหาก
 ความสามารถในการคาดเดา [ความเอาใจใส]
 การคิดพิจารณาสิ่งตาง ๆ จากมุมมองของคูกรณี (หรือ
 ผูที่เก่ียวของ) เชนเดียวกับการคิดจากมุมมองของลูกคา  
คือความคิดแบบมืออาชีพ จากน้ันจึงใชความสามารถในการคาดเดา เราควร
ฝกฝนการคาดเดาลวงหนาอยูเสมอวาคูกรณีตองการส่ิงใด ทำอยางไรจึงจะ
ทำงานรวมกันดวยความพอใจใหติดเปนนิสัย
 เรื่องงานเก่ียวโยงกับเร่ืองสวนตัว  
 การแยกเร่ืองงานออกจากเร่ืองสวนตัวถือเปนเร่ืองสามัญ
 สำนึก แตจะแยกพฤติกรรมและความรูสึกของคนคนเดียว
ออกจากกันอยางสิ้นเชิงก็ไมใชเรื่องงาย เพื่อใหเรื่องงานสมบูรณ ควรทำ
เรื่องสวนตัวใหดีที่สุดกอน แมจะเปนแนวคิด “กันไวดีกวาแก” แตก็ควร
นำไปใช
 งานเริ่มตนเม่ือออกจากบาน 
 งานไมไดเร่ิมเม่ือไปถึงท่ีทำงานแลวเทาน้ัน แมสวิตชโหมด
 การทำงานของคุณจะยังปดอยู แตถาหากใครสักคนบังเอิญ
ไดเห็นคุณตามทองถนนซึ่งตางไปจากตัวคุณในเวลาทำงาน เขาอาจคิดวา
น่ีคือ “ตัวตนท่ีแทจริงของคุณ” ก็ได จงคิดเสมอวางานเร่ิมทันทีเม่ือกาวเทา
ออกจากบาน

 หนาที่ท่ีไดรับมอบหมายตองมากอน
 ระดับความสัมพันธสูงต่ำในองคกรหรือการทำงาน หากจะ
 พูดใหชัดเจนก็คือ “การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ” 
นั่นเอง ซึ่งไมใชเพื่อตีคาบุคคลตามความสามารถ แตเปนขอตกลงเพื่อให
งานเดินหนาไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 ถาไมมีกำหนดเสนตาย ก็เปนแค “งานอดิเรก”
 การกำหนด  “เสนตาย”  หมายถึงมีการกดปุมใหใคร
 บางคน  “เริ่มทำงาน”  คำนึงไวเสมอวางานเปนเรื่องที่
เก่ียวของกับคนหมูมาก การรูจักบริหารเวลาคือกฎพ้ืนฐานของการทำงาน
 ทำงานอยางมืออาชีพ 
 หากสิ่งที่คุณทำกอใหเกิดคาใชจายแมเพียงบาทเดียว
 ก็ตาม  ถือวานั่นคือการทำงานและคุณก็คือมืออาชีพ  
ไมเกี่ยงวาคุณคือพนักงานพารตไทมหรือลูกจางชั่วคราว  หากคุณตอง
เก่ียวของกับลูกคาหรือผูท่ีทำงานดวย คุณก็ถือเปนตัวแทนของบริษัทน้ัน ๆ
 ลองมองจากมุมของผูบริหาร
 สมมุติวาคุณคือผูบริหาร คุณจะอดทนตอพนักงานที่คุย
 โทรศัพทสวนตัวนาน ๆ ในเวลางาน หรือน่ังหลับในเวลา
งานไดหรือไม?  หรือไมก็เอาเรื่องกับพนักงานที่เรียกแลวทำเปนไมรูไมชี้
ไดหรือเปลา? บางคร้ังควรลองมองจากมุมของผูบริหารวา “ตอนน้ีเราทำงาน
ใหบริษัทพึงพอใจที่จะจายเงินเดือนแลวหรือยัง”
 สรางสมสถานการณ WIN - WIN เล็ก ๆ นอย ๆ
 WIN-WIN คือ การท่ีเราและคูกรณีไดประโยชนท้ังสองฝาย
 ซึ่งมิไดหมายถึงผลประโยชนทางธุรกิจใหญโต  เมื่องาน
ชิ้นใหญยอมแบงออกเปนงานชิ้นเล็ก ๆ ได การทำใหเกิด WIN - WIN  
เล็กนอยในเรื่องใกลตัวก็เชื่อมโยงกับ WIN - WIN ขนาดใหญไดเชนกัน

 ถึงจะเปนแนวคิดของคนเพียงชาติเดียว  แตก็มีความเปนสากล
และเปนมารยาทที่ทุกคนพึงมี  ซึ่งหากเราจะนำมาปรับใชในการทำงาน
ของเราก็คงจะเปนประโยชนไมนอยเลย
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Ë¹ŒÒμ ‹ÒË¹ŒÒμ ‹Ò§¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÃÙŒË¹ŒÒμ ‹ÒË¹ŒÒμ ‹Ò§¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÃÙŒ

 ปจจัยหนึ่งที่ทำใหประเทศญี่ปุนพัฒนาไปไดไกลกวาประเทศอื่น ๆ  ในแถบเอเชีย  ก็เพราะแนวคิด  ขนบธรรมเนียม  และวัฒนธรรมไดบมเพาะ
ใหคนญี่ปุนเปนคนที่มีสไตลที่เปนของตัวเอง ไมวาจะทำอะไรคนญี่ปุนมักมีความคิดแหวกแนว สรางสรรค ไมซ้ำใคร ในขณะที่ยังคงดำเนินชีวิตตามกรอบ

ประเพณีญี่ปุนที่ยึดถือกันมายาวนานไดอยางเครงครัด
 หลายคนคงอยากทราบวา แนวคิดในการทำงานของคนญ่ีปุนเปนอยางไร จึงทำใหเขาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ วันน้ีเรามี บัญญัติ 10 ขอในการ
ทำงานของคนญี่ปุนมาฝากกัน จากหนังสือ “เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน” ซึ่งเรียบเรียงโดย ฮิโรโกะ  นิชเิดะ แปลโดย กิ่งดาว  ไตรยสุนันท

wwww



อันตรายกินมากตับไตเสื่อมอันตรายกินมากตับไตเสื่อม

ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾ÁØÁÊØ¢ÀÒ¾

 หยิบเร่ืองเคร่ืองแกงสามัญประจำบานอยาง “กะป” มาข้ึนเขียง

ชำแหละเสียหนอย เพราะวันน้ีท่ีใชค่ัวแกงเปนเมนูทานในครัวเรือนอาจไม

ปลอดภัยนัก  โดยเฉพาะกะปเคยแดนใตขึ้นชื่อวาเปนยอดกะปรสเลิศ  

กรมวิทยาศาสตรการแพทยลงพื้นที่ตรวจกะป พบเกินครึ่งใสสีตองหาม  

กินแลวเส่ียงโรครายรุมเรา

 นพ.นิพนธ  โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  
กระทรวงสาธารณสุข เปดเผยขอมูลการเฝาระวังผลิตภัณฑกะปของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 ซึ่งไดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

ชุมชนกะป  โดยลงพื้นที ่เก็บตัวอยางกะปรวม  86  ตัวอยางในเขต

เทศบาลเมือง 6 จังหวัดภาคใต ประกอบดวย กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต 

ระนอง และสตูล 
 ปรากฏวามีการใชสีจำนวน 52 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 59.1  
ซึ่งเปนสีที่ไมอนุญาตใหใชในอาหาร 49 ตัวอยาง ผิดตาม พ.ร.บ. อาหาร  

พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 (2547) ที่ระบวุา  

กะปเปนอาหารที่ไมอนุญาตใหใสสี เนื่องจากเมื่อสีเหลานี้สะสมอยูใน
รางกายแลวอาจกอใหเกิดอันตรายได

 ผลตรวจสอบคุณภาพดานสารเคมี  พบวา  มีกะปผานเกณฑ
รอยละ 47.7 ไมผานเกณฑรอยละ 52.3 ในกะปตัวอยางเหลานั้น  

8
ขอมูล : ศูนยประเมินความเส่ียง กรมวิทยาศาสตรการแพทย

พบวามีสีโรดามีน รอยละ 50 สีซันเซ็ตเยลโลว เอฟซีเอฟ รอยละ 9.3  
สีเอโซรูบีน รอยละ 9.3 และสีปองโซ 4 อาร รอยละ 1.1
 นพ.นิพนธ  กลาวอีกวา การรับประทานกะปที่ผสมสีอันตราย

เหลานี้อาจกอใหเกิดโทษหลายประการ  ตัวอยางเชน  สีโรดามีน  บี  
รับประทานเขาไปแลวอาจเกิดผื่นที่ผิวหนัง หนาบวม อาเจียน ทองเดิน  
รูสึกชา เพลีย และออนแรงคลายเปนอัมพาต รวมท้ังสงผลตอการทำงาน
ของระบบทางเดินอาหาร ไตและตับดวย
 สีอันตรายบางชนิดยังทำใหเกิดมะเร็งตอมน้ำเหลือง ยิ่งถากะป

นั้นมีสารสังเคราะหอื่น หรือโลหะหนัก เชน แคดเมียม ปรอท ตะก่ัว  
สารหนู โครเมียมพลวง และเชเลเนียม ติดมาดวย ทานไปแลวอาจเปน
อันตรายแกชีวิตได

 สวนคุณภาพดานจุลินทรีย  ไมพบการปนเปอนเชื้อสแตฟฟโต-
ค็อกคัส ออเรียส  (Staphylococus  aureus)  แตพบการปนเปอนเชื้อ

คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส (Clostridium  perfringens)
 ดังนั้น แมบานแมเรือนที่ติดใจรสกะปแดนสะตอ ใหระวังการซื้อ

กะปจาก 6 จังหวัดเหลานี้ไวหนอย ถึงแมรสอรอยแตปนเปอนสารเคมี
ก็ไมคุมคาที่จะเอาคุณภาพชีวิตไปแลก

 อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  แนะใหเลือกซื้อกะปที่ไมใส

สีสันฉูดฉานเกินไป เชน สีมวงจัด สีมวงแดง เพราะโดยธรรมชาติของกุง
และตัวเคยแมจะนำมาหมักเปนเวลานานก็ไมนาจะมีสีฉูดฉาดไปได  

ใหสันนิษฐานวาอาจมีการใสสีลงไปดวย

กะปิใส่สีกะปิใส่สีกะปิใส่สี

หยิบเร่ืองเคร่ืองแกงสามัญประจำบานอยาง “กะป” มาข้ึนเขียง

ชำแหละเสียหนอย เพราะวันน้ีท่ีใชค่ัวแกงเปนเมนทานในครัวเรือนอาจไม

 

 

นคุณภาพดานจุลินทรีย  ไมพบการปนเปอนเชื้อสแตฟฟโต-
เรียส (Staphylococus aureus) แตพบการปนเปอนเชื้อ
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