
ปี่ที่  22  ฉบับที่  5  มิถุนายน - กรกฎาคม  2557

อสป.สาร  
ทรงพระเจริญ



2 3322

   าลามัตดาตัง เปนคำกลาวสวัสดีกันเม่ือไดมาเยือนมาเลเซีย  
ประเทศที่มีศักยภาพดานการประมงประเทศหนึ่งของอาเซียน  
มีพ้ืนท่ีการทำประมงท้ังท่ีอยูในเขตทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  
และทะเลจีนใต มหาสมุทรแปซิฟค ครอบคลุมชายฝงทะเลของพ้ืนท่ี 
ดานใตของแหลมมาลายูและทางเหนือของเกาะบอรเนียว รวม 
ชายฝงทะเลยาว 4,675 กิโลเมตร พื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ 
รวมนานน้ำสากล 665,474 ตารางกิโลเมตร การประมงในมาเลเซีย 
สวนใหญเปนการประมงขนาดเล็ก ทำการประมงกระจัดกระจาย 
อยูตามชายฝงทะเล แบงนานน้ำออกเปน 4 เขต  คือ  A  B  C 
และ  C2  เขต  A  อยูระหวาง  0 - 5  ไมลทะเล  ซึ่งสงวนไว 
เฉพาะการประมงพื้นบาน เขต B อยูระหวาง 5 - 12 ไมลทะเล  
สงวนไวสำหรับเรือประมงพาณิชยขนาดต่ำกวา 40 ตันกรอส  
ที่ใชเครื ่องมืออวนลากและอวนลอม เขต  C  เปนเขตตั้งแต  
12 - 30 ไมลทะเล สำหรับเรือประมงพาณิชย ขนาดต่ำกวา  70  
ตันกรอส และเขต  C2 คือตั้งแต 30 ไมลทะเลออกไป ถือวา 
เปนการประมงน้ำลึกสำหรับเรือขนาดมากกวา  70  ตันกรอส 
       ลผลิตการประมงของมาเลเซียมีประมาณ 1.6  ลานตันตอป 
โดยสวนใหญเปนผลผลิตที่เกิดจากการทำประมงและเพาะเลี้ยง
บริเวณแหลมมาลายู สวนที่เหลือไดจากรัฐซาราวัก รัฐซาบาร 
ท่ีเกาะบอรเนียว ผลผลิตรอยละ 80  ของประเทศมาจากการประมง
ทะเล รอยละ 17 มาจากการเพาะเลี้ยงชายฝง และรอยละ 3  
มาจากการประมงน้ำจืด

      อกจากจะเปนประเทศที่มีศักยภาพดานการประมงแลว คนมาเลเซียยังบริโภคอาหารทะเลเปนอันดับหนึ่งของอาเซียนดวย  
โดยมีอัตราการบริโภคถึง 53.2 กิโลกรัมตอคนตอป และถือเปนอัตราการบริโภคที่สูงเปนอันดับตน ๆ ของเอเชียเลยทีเดียว ดังนั้น 
มาเลเซียจึงมีการนำเขาสัตวน้ำจากท้ังประเทศไทยและอินโดนีเซียอยูเปนจำนวนมาก จะเห็นไดจากสัตวน้ำท่ีนำเขามาจากเกาะสุมาตรา 
ของประเทศอินโดนีเซียผานทาเทียบเรือประมงลูมุตในรัฐเปรัก การนำเขาสัตวน้ำจากประเทศไทยผานจังหวัดสตูลมายังทาเทียบเรือ 
ประมงปะลิศ รวมถึงการนำเขาสัตวน้ำโดยทางรถบรรทุกท่ีผานดานสะเดาของไทยไปยังแหลงบริโภคตาง ๆ  ของประเทศไมวาจะเปน 
เมืองอะลอรสตาร  บัตเตอรเวิรธ  ปนัง และกัวลาลัมเปอร เปนตน                             
      ตวน้ำที่นำเขามาในประเทศจะผานทาเทียบเรือประมงและตลาดสัตวน้ำที่อยูภายใตการกำกับดูแลของหนวยงานที่มีชื่อวา  
องคกรการพัฒนาการประมงแหงประเทศมาเลเซีย (Fisheries Development Authority of Malaysia) หรือเรียกในภาษามาเลยวา  
เล็มบากา เคมาจูอิกัง มาเลเซีย LEMBAGA KEMAJUANIKAN MALAYSIA (LKIM)  ซ่ึงนอกจากจะมีบทบาทดานตลาดสัตวน้ำ 
ของประเทศแลว ยังมีบทบาทในการพัฒนาและสงเสริมชุมชนประมงโดยการจัดต้ังองคกรชาวประมงในรูปกลุมแมบานประมง (KUNITA)  
กลุมยุวชาวประมง (KUBENA)  การชวยเหลืออุปกรณการเรียนสำหรับบุตรหลานชาวประมง การสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของสมาคมประมงท้ังในระดับทองถ่ิน (PNK)  ระดับรัฐ (PNN) และระดับชาติ (NECMAT)  การจำหนายน้ำมันประมงโดยการควบคุม 
การใชน้ำมันประมงดวยบัตรน้ำมันประมง (Diesel Card) การใหสินเชื่อการประมงที่ปลอดดอกเบี้ย รวมไปถึงการจัดตั้งหนวยงาน 
ท่ีมีช่ือวา มาจูอิกัง (Majuikan Sdn. Bhd. : MSB) เพ่ือเขาไปลงทุนดำเนินธุรกิจและรวมลงทุนในกิจการดานหองเย็น โรงงานแปรรูป   
การทำประมงทะเลลึก การรวมลงทุนในกิจการประมงดานตาง ๆ                           
      ารเดินทางไปมาเลเซียครั้งนี้มีศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือเซฟเดค เปนผูจัดการอบรมสัมมนา 
ใหเจาหนาท่ีกรมประมงของประเทศมาเลเซีย ท่ีเมืองปะลิศติดกับจังหวัดสตูลของเรา ไดประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นกันในปญหา 
การประมงของท้ังสองประเทศ ท้ังในเร่ืองของเรือประมงสองสัญชาติ ท่ีทำการประมงในบริเวณเขตนานน้ำท่ีติดตอกัน แผนการพัฒนา 
การประมงน้ำลึก โดยการสนับสนุนการทำประมง เบ็ดราวทูนาในมหาสมุทรอินเดีย และการพัฒนาทาเทียบเรือประมงปนัง เพ่ือรองรับ 
การขนถายปลาทูนา ซึ่งประเด็นตาง ๆ เหลานี้คงตองสรางความรวมมือกันอยางใกลชิดในอนาคตตอไป เพื่อใหเกิดการพัฒนา 

ภูมิภาคอาเซียน หรือ AEC 

เลาเรื่องประมงอาเซียน
(ตอนที่ 2 ซาลามัตดาตัง มาเลเซีย)

โดย ประมวล  รักษใจ
รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานปฏิบัติการ

การขนถายสัตวน้ำที่ทาเทียบเรือประมงปะลิสการขนถายสัตวน้ำที่ทาเทียบเรือประมงปะลิส

ตลาดสัตวน้ำเซลายัง กรุงกัวรลาลัมเปอร

สัตวน้ำที่ขนสงโดยรถบรรทุกที่ทาเทียบเรือประมงลูมุต รัฐเปรัต
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     ในชวงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.)ฝายเศรษฐกิจ ไดเรียกประชุมหนวยงานดานเศรษฐกิจ ซึ่งองคการ
สะพานปลา เปนหนวยงานหนึ่งที ่อยู ในฝายเศรษฐกิจ และมอบหมายให 
หนวยงานจัดทำแผนโรดแมป (Road map) ในการแกไขปญหาเรงดวน 4 เร่ือง 
คือ การบรรเทาความเดือนรอนของประชาชน การกระตุนเศรษฐกิจพื้นฐาน  
การปฏิรูปองคกรใหทำงานรวดเร็วและฉับไว และการทำใหเกิดความปรองดอง 
ในชาติ โดยมีผูบริหารหนวยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 56 แหง เขาชี้แจงปญหา 
อุปสรรคพรอมรายงานแผนงาน อยางเรงดวน ผมคิดวา เรื่องตาง ๆ เหลานี้ 
ควรมาเลาสูใหพี่นองชาวสะพานปลา ไดรับรูดวย
     ผมในฐานะ รักษาการแทนผูอำนวยการองคการสะพานปลา ไดช้ีแจงภารกิจ 
และปญหาเรงดวนขององคการสะพานปลา ที่มีทั้งปจจัยภายในและภายนอก 
อาทิ เรื่อง สุขอนามัยของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง ที่ European 
Union-EU  ตรวจสอบ และอาจตองปรับเปลี่ยนบทบาทในการดำเนินงาน 
ใหเปนรัฐวิสาหกิจท่ีดูแลดานการประมง ตอบสนองดานสังคมใหมีความชัดเจน 
และเปนรูปธรรมมากข้ึน อาทิเชน แรงงานประมง เร่ือง IUU ตองเปนหนวยงาน 
ของรัฐที่พรอมจะดำเนินงานตามนโยบาย โดยแบงการดำเนินงานและปญหา 
ออกเปน 3 ระยะ 
     ระยะแรก มีอยู 3 เร่ืองซ่ึงเปนเร่ืองเรงดวน คือ การแตงต้ังคณะกรรมการ 
องคการสะพานปลา การแตงตั้งผูอำนวยการองคการสะพานปลา และการ 
ของบประมาณ (ท่ีทาเทียบเรือประมงหัวหิน) ซ่ึงขณะน้ี อสป. ก็ไดคณะกรรมการ 
องคการสะพานปลาแลวจำนวน 7 ทาน
     ระยะกลาง คือ การพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ การปรับปรุงสุขอนามัย 
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการระบบสุขอนามัยสะพานปลา 
และทาเทียบเรือประมง และการพัฒนาระบบตลาดสัตวน้ำ เพื่อแกปญหา 
การผูกขาด การทำ One stop service รวมกับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ 
ในการใหบริการและรายงานสถิติ
     ระยะยาว คือ การปรับปรุงบทบาทองคกร การแกไข พ.ร.บ. จัดระเบียบ 
กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เพ่ือใหสอดคลองกับภาวการณปจจุบันและการจัดต้ัง 
กองทุน เพื่อรักษาระดับราคาสัตวน้ำ
     สำหรับแผนงานท่ีองคการสะพานปลาจะดำเนินงาน ผมไดนำเสนอโครงการ 
น้ำมันมวง โครงการสงสินคาสัตวน้ำใหหนวยงานภาครัฐ (กรมราชทัณฑ) 
และโครงการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง 4 หนวยงาน คือ องคการตลาด  
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการสะพานปลา องคการคลังสินคา โดย 
องคการสะพานปลา จะดำเนินการจัดทำ MOU และจะมีโครงการท่ีจะดำเนินการ 
รวมกันทั้ง 4 หนวยงาน  
     สวนการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ในชวงน้ีก็คือ โครงการคืนความสุข 
ใหกับประชาชน โดยองคการสะพานปลาไดเขารวมกิจกรรม “กระทรวงเกษตร 
และสหกรณรวมใจคืนความสุขใหประชาชน” ระยะเวลาการจัดงาน 2 วัน 
ระหวางวันเสารและวันอาทิตยท่ี 12-13 กรกฎาคม 2557 ณ กรมชลประทาน 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อยางไรแลวผมถือโอกาสเชิญชวนพี่นอง 
ชาวองคการสะพานปลา และประชาชนเพ่ือรวมมือรวมใจคืนความสุขใหกันและกัน
     ผมเกือบลืมไปวาชวงน้ียางเขาสูฤดูฝนของประเทศไทยแลว ซ่ึงอาจมีท้ังฝน 
ท้ังลมพายุ ท่ีสงผลกระทบอาจจะทำใหพวกเราไดรับความเดือดรอน แตอยางไรแลว 
ก็ขอใหเพ่ิมการระมัดระวัง ท้ังสุขภาพกายใจ และทรัพยสิน ใหปลอดภัยนะครับ 
ดวยความเปนหวง และตองขอสงกำลังใจไปชวยชาวประมง แพปลา พอคา 
แมคา พี่นอง อสป. ที่ระนองดวยครับ
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   าลามัตดาตัง เปนคำกลาวสวัสดีกันเม่ือไดมาเยือนมาเลเซีย  
ประเทศที่มีศักยภาพดานการประมงประเทศหนึ่งของอาเซียน  
มีพ้ืนท่ีการทำประมงท้ังท่ีอยูในเขตทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  
และทะเลจีนใต มหาสมุทรแปซิฟค ครอบคลุมชายฝงทะเลของพ้ืนท่ี 
ดานใตของแหลมมาลายูและทางเหนือของเกาะบอรเนียว รวม 
ชายฝงทะเลยาว 4,675 กิโลเมตร พื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ 
รวมนานน้ำสากล 665,474 ตารางกิโลเมตร การประมงในมาเลเซีย 
สวนใหญเปนการประมงขนาดเล็ก ทำการประมงกระจัดกระจาย 
อยูตามชายฝงทะเล แบงนานน้ำออกเปน 4 เขต  คือ  A  B  C 
และ  C2  เขต  A  อยูระหวาง  0 - 5  ไมลทะเล  ซึ่งสงวนไว 
เฉพาะการประมงพื้นบาน เขต B อยูระหวาง 5 - 12 ไมลทะเล  
สงวนไวสำหรับเรือประมงพาณิชยขนาดต่ำกวา 40 ตันกรอส  
ที่ใชเครื ่องมืออวนลากและอวนลอม เขต  C  เปนเขตตั้งแต  
12 - 30 ไมลทะเล สำหรับเรือประมงพาณิชย ขนาดต่ำกวา  70  
ตันกรอส และเขต  C2 คือตั้งแต 30 ไมลทะเลออกไป ถือวา 
เปนการประมงน้ำลึกสำหรับเรือขนาดมากกวา  70  ตันกรอส 
       ลผลิตการประมงของมาเลเซียมีประมาณ 1.6  ลานตันตอป 
โดยสวนใหญเปนผลผลิตที่เกิดจากการทำประมงและเพาะเลี้ยง
บริเวณแหลมมาลายู สวนที่เหลือไดจากรัฐซาราวัก รัฐซาบาร 
ท่ีเกาะบอรเนียว ผลผลิตรอยละ 80  ของประเทศมาจากการประมง
ทะเล รอยละ 17 มาจากการเพาะเลี้ยงชายฝง และรอยละ 3  
มาจากการประมงน้ำจืด

      อกจากจะเปนประเทศที่มีศักยภาพดานการประมงแลว คนมาเลเซียยังบริโภคอาหารทะเลเปนอันดับหนึ่งของอาเซียนดวย  
โดยมีอัตราการบริโภคถึง 53.2 กิโลกรัมตอคนตอป และถือเปนอัตราการบริโภคที่สูงเปนอันดับตน ๆ ของเอเชียเลยทีเดียว ดังนั้น 
มาเลเซียจึงมีการนำเขาสัตวน้ำจากท้ังประเทศไทยและอินโดนีเซียอยูเปนจำนวนมาก จะเห็นไดจากสัตวน้ำท่ีนำเขามาจากเกาะสุมาตรา 
ของประเทศอินโดนีเซียผานทาเทียบเรือประมงลูมุตในรัฐเปรัก การนำเขาสัตวน้ำจากประเทศไทยผานจังหวัดสตูลมายังทาเทียบเรือ 
ประมงปะลิศ รวมถึงการนำเขาสัตวน้ำโดยทางรถบรรทุกท่ีผานดานสะเดาของไทยไปยังแหลงบริโภคตาง ๆ  ของประเทศไมวาจะเปน 
เมืองอะลอรสตาร  บัตเตอรเวิรธ  ปนัง และกัวลาลัมเปอร เปนตน                             
      ตวน้ำที่นำเขามาในประเทศจะผานทาเทียบเรือประมงและตลาดสัตวน้ำที่อยูภายใตการกำกับดูแลของหนวยงานที่มีชื่อวา  
องคกรการพัฒนาการประมงแหงประเทศมาเลเซีย (Fisheries Development Authority of Malaysia) หรือเรียกในภาษามาเลยวา  
เล็มบากา เคมาจูอิกัง มาเลเซีย LEMBAGA KEMAJUANIKAN MALAYSIA (LKIM)  ซ่ึงนอกจากจะมีบทบาทดานตลาดสัตวน้ำ 
ของประเทศแลว ยังมีบทบาทในการพัฒนาและสงเสริมชุมชนประมงโดยการจัดต้ังองคกรชาวประมงในรูปกลุมแมบานประมง (KUNITA)  
กลุมยุวชาวประมง (KUBENA)  การชวยเหลืออุปกรณการเรียนสำหรับบุตรหลานชาวประมง การสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของสมาคมประมงท้ังในระดับทองถ่ิน (PNK)  ระดับรัฐ (PNN) และระดับชาติ (NECMAT)  การจำหนายน้ำมันประมงโดยการควบคุม 
การใชน้ำมันประมงดวยบัตรน้ำมันประมง (Diesel Card) การใหสินเชื่อการประมงที่ปลอดดอกเบี้ย รวมไปถึงการจัดตั้งหนวยงาน 
ท่ีมีช่ือวา มาจูอิกัง (Majuikan Sdn. Bhd. : MSB) เพ่ือเขาไปลงทุนดำเนินธุรกิจและรวมลงทุนในกิจการดานหองเย็น โรงงานแปรรูป   
การทำประมงทะเลลึก การรวมลงทุนในกิจการประมงดานตาง ๆ                           
      ารเดินทางไปมาเลเซียครั้งนี้มีศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือเซฟเดค เปนผูจัดการอบรมสัมมนา 
ใหเจาหนาท่ีกรมประมงของประเทศมาเลเซีย ท่ีเมืองปะลิศติดกับจังหวัดสตูลของเรา ไดประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นกันในปญหา 
การประมงของท้ังสองประเทศ ท้ังในเร่ืองของเรือประมงสองสัญชาติ ท่ีทำการประมงในบริเวณเขตนานน้ำท่ีติดตอกัน แผนการพัฒนา 
การประมงน้ำลึก โดยการสนับสนุนการทำประมง เบ็ดราวทูนาในมหาสมุทรอินเดีย และการพัฒนาทาเทียบเรือประมงปนัง เพ่ือรองรับ 
การขนถายปลาทูนา ซึ่งประเด็นตาง ๆ เหลานี้คงตองสรางความรวมมือกันอยางใกลชิดในอนาคตตอไป เพื่อใหเกิดการพัฒนา 

ภูมิภาคอาเซียน หรือ AEC 

เลาเรื่องประมงอาเซียน
(ตอนที่ 2 ซาลามัตดาตัง มาเลเซีย)

โดย ประมวล  รักษใจ
รองผูอำนวยการองคการสะพานปลา ดานปฏิบัติการ

การขนถายสัตวน้ำที่ทาเทียบเรือประมงปะลิสการขนถายสัตวน้ำที่ทาเทียบเรือประมงปะลิส

ตลาดสัตวน้ำเซลายัง กรุงกัวรลาลัมเปอร

สัตวน้ำที่ขนสงโดยรถบรรทุกที่ทาเทียบเรือประมงลูมุต รัฐเปรัต

ซ

ผ

น

 สั

ก 

     ในชวงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.)ฝายเศรษฐกิจ ไดเรียกประชุมหนวยงานดานเศรษฐกิจ ซึ่งองคการ
สะพานปลา เปนหนวยงานหนึ่งที ่อยู ในฝายเศรษฐกิจ และมอบหมายให 
หนวยงานจัดทำแผนโรดแมป (Road map) ในการแกไขปญหาเรงดวน 4 เร่ือง 
คือ การบรรเทาความเดือนรอนของประชาชน การกระตุนเศรษฐกิจพื้นฐาน  
การปฏิรูปองคกรใหทำงานรวดเร็วและฉับไว และการทำใหเกิดความปรองดอง 
ในชาติ โดยมีผูบริหารหนวยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 56 แหง เขาชี้แจงปญหา 
อุปสรรคพรอมรายงานแผนงาน อยางเรงดวน ผมคิดวา เรื่องตาง ๆ เหลานี้ 
ควรมาเลาสูใหพี่นองชาวสะพานปลา ไดรับรูดวย
     ผมในฐานะ รักษาการแทนผูอำนวยการองคการสะพานปลา ไดช้ีแจงภารกิจ 
และปญหาเรงดวนขององคการสะพานปลา ที่มีทั้งปจจัยภายในและภายนอก 
อาทิ เรื่อง สุขอนามัยของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง ที่ European 
Union-EU  ตรวจสอบ และอาจตองปรับเปลี่ยนบทบาทในการดำเนินงาน 
ใหเปนรัฐวิสาหกิจท่ีดูแลดานการประมง ตอบสนองดานสังคมใหมีความชัดเจน 
และเปนรูปธรรมมากข้ึน อาทิเชน แรงงานประมง เร่ือง IUU ตองเปนหนวยงาน 
ของรัฐที่พรอมจะดำเนินงานตามนโยบาย โดยแบงการดำเนินงานและปญหา 
ออกเปน 3 ระยะ 
     ระยะแรก มีอยู 3 เร่ืองซ่ึงเปนเร่ืองเรงดวน คือ การแตงต้ังคณะกรรมการ 
องคการสะพานปลา การแตงตั้งผูอำนวยการองคการสะพานปลา และการ 
ของบประมาณ (ท่ีทาเทียบเรือประมงหัวหิน) ซ่ึงขณะน้ี อสป. ก็ไดคณะกรรมการ 
องคการสะพานปลาแลวจำนวน 7 ทาน
     ระยะกลาง คือ การพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ การปรับปรุงสุขอนามัย 
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการระบบสุขอนามัยสะพานปลา 
และทาเทียบเรือประมง และการพัฒนาระบบตลาดสัตวน้ำ เพื่อแกปญหา 
การผูกขาด การทำ One stop service รวมกับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ 
ในการใหบริการและรายงานสถิติ
     ระยะยาว คือ การปรับปรุงบทบาทองคกร การแกไข พ.ร.บ. จัดระเบียบ 
กิจการแพปลา พ.ศ. 2496 เพ่ือใหสอดคลองกับภาวการณปจจุบันและการจัดต้ัง 
กองทุน เพื่อรักษาระดับราคาสัตวน้ำ
     สำหรับแผนงานท่ีองคการสะพานปลาจะดำเนินงาน ผมไดนำเสนอโครงการ 
น้ำมันมวง โครงการสงสินคาสัตวน้ำใหหนวยงานภาครัฐ (กรมราชทัณฑ) 
และโครงการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง 4 หนวยงาน คือ องคการตลาด  
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร องคการสะพานปลา องคการคลังสินคา โดย 
องคการสะพานปลา จะดำเนินการจัดทำ MOU และจะมีโครงการท่ีจะดำเนินการ 
รวมกันทั้ง 4 หนวยงาน  
     สวนการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ในชวงน้ีก็คือ โครงการคืนความสุข 
ใหกับประชาชน โดยองคการสะพานปลาไดเขารวมกิจกรรม “กระทรวงเกษตร 
และสหกรณรวมใจคืนความสุขใหประชาชน” ระยะเวลาการจัดงาน 2 วัน 
ระหวางวันเสารและวันอาทิตยท่ี 12-13 กรกฎาคม 2557 ณ กรมชลประทาน 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อยางไรแลวผมถือโอกาสเชิญชวนพี่นอง 
ชาวองคการสะพานปลา และประชาชนเพ่ือรวมมือรวมใจคืนความสุขใหกันและกัน
     ผมเกือบลืมไปวาชวงน้ียางเขาสูฤดูฝนของประเทศไทยแลว ซ่ึงอาจมีท้ังฝน 
ท้ังลมพายุ ท่ีสงผลกระทบอาจจะทำใหพวกเราไดรับความเดือดรอน แตอยางไรแลว 
ก็ขอใหเพ่ิมการระมัดระวัง ท้ังสุขภาพกายใจ และทรัพยสิน ใหปลอดภัยนะครับ 
ดวยความเปนหวง และตองขอสงกำลังใจไปชวยชาวประมง แพปลา พอคา 
แมคา พี่นอง อสป. ที่ระนองดวยครับ



อสป. จัดการฝกอบรมหลักสูตร
สุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาทาเทียบเรือประมง

และผูประกอบการ - การเตรียมความพรอมเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  2535

อสป. จัดการฝกอบรมหลักสูตร
สุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาทาเทียบเรือประมง

และผูประกอบการ - การเตรียมความพรอมเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  2535

อสป. จัดการฝกอบรมหลักสูตร
สุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาทาเทียบเรือประมง

และผูประกอบการ - การเตรียมความพรอมเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  2535

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

ประจำาปี 2557

	 นายประมวล	 รักษ์ใจ	รองผู้อำานวยการองค์การสะพานปลา	 

ด้านปฏิบัติการ	 เข้าร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล 

แรกนาขวัญ	ประจำาปี	2557		ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	เมื่อวันที่	 

9	พฤษภาคม	2557

 องค์การสะพานปลา	 (อสป.)	 จัดการฝึกอบรมหลักสูตร	 สุขลักษณะ
ที่ดีสำาหรับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง	 และผู้ประกอบการ	 –	 การเตรียม 
ความพร้อมเพือ่ปฏิบติัตาม	พ.ร.บ.	 ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิ 
พ.ศ.	 2535	ณ	 ภัตตาคารนิวรสทิพย์	 ตำาบลมหาชัย	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
สมุทรสาคร	เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2557



อสป. ร่วมกับ อ.อ.ป. กฟผ. กฟภ. และ อปท. จังหวัดกระบี่ จัดโครงการ 
“อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”  

องค์การสะพานปลา	 (อสป.)	 ร่วมกับ	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 (อ.อ.ป.)	 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	(กฟผ.)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	บริษัทอาร์สยาม	รัฐวิสาหกิจ

อ่ืน	ๆ	 โรงเรียน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดกระบ่ี	 (อปท.)	 จัดโครงการ	

“อบรมเยาวชนเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน”	ณ	สวนป่าคลองท่อม	

ตำาบลเพหลา	อำาเภอคลองท่อม	จังหวัดกระบ่ี	เม่ือวันท่ี	20	มิถุนายน	2557
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เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน	
ครบรอบ	112	ปี

นายภูมิจิตต ์ พงษ ์พันธุ ์ งาม 
รองผู ้อ�านวยการองค์การสะพานปลา  
ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อ�านวยการ 
องค ์การสะพานปลา มอบกระเช ้า
ดอกไม้แสดงความยินดีและรับมอบ 
ของทีร่ะลกึจาก ว่าที ่ร.ต.ไพเจน มากสวุรรณ์ 
รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ  
เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนากรมชลประทาน  
ครบรอบ 112 ปี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2557 

  เก็บภาพมาเล่า...
เก็บข่าวมาฝาก

เข้าร่วมพิธีทำาบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพุทธมนต์
นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อ�านวยการองคการสะพานปลา ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อ�านวยการองค์การ

สะพานปลา เข้าร่วมพิธีท�าบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพุทธมนต ์ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2557

มอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
ให้หน่วยฝึกทหารใหม ่ 

องค์การสะพานปลา ร่วมกับ บริษัท ไทยซีฟู้ดเซ็นเตอร์ 

กรุ ๊ป จ�ากัด มอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแข่แข็ง ซีฟู ้ดมิกซ์  

จ�านวน 200 กิโลกรัม ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้า 

ที่ 3 รักษาพระองค์ โดยมี จ่าสิบเอกชาญชัย เสถียรพงษ์  

เป็นผูแ้ทนรบัมอบ เม่ือวันท่ี  

20 มิถุนายน 2557
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หน้าต่าง
ความรู้

สมองนับเป็นอวัยวะส�าคัญอันดับต้น ๆ ไม่แพ้กับหัวใจ สมองเป็นส่วนรับรู้ท�าหน้าที่ 

สั่งการการเคลื่อนไหวและบอกความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่เด็กจนโต แต่เมื่อใดสมองไม่ได้รับการพัฒนาเซลล์สมองก็จะค่อย ๆ เสื่อมลงเรื่อย ๆ  

จนท�าให้เกิดอาการขี้หลงขี้ลืมและความจ�าเสื่อมในที่สุด ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่ท�าให้เกิด

ความจ�าเสื่อม  มาดูซิว่าคุณมีพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายบ้างหรือไม่ จะได้ปรับพฤติกรรมหันมา

ดูแลสมองให้มากขึ้น

งดอาหารเช้า  หลาย ๆ คนต่างรูว่้ามือ้เช้าเป็นมือ้ส�าคญั แต่ไลฟ์สไตล์ทีเ่ร่งรบี 

ท�าให้หลายคนละเลยอาหารเช้า ท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดต�่า เพราะสมองได้รับอาหาร

ไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ เมื่อนาน ๆ เข้าจะกลายเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนั่นเอง 

ดื่มน�้าน้อย  ร่างกายคนเรามีน�้าเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกาย กับสมองก็เช่นกัน  

หากร่างกายได้รับน�้าไม่เพียงพอจะส่งผลให้สมองขาดน�้าและท�างานได้ช้าลง จึงควรดื่มน�้าอย่าง

สม�่าเสมอทุก ๆ ชั่วโมง ให้ได้ปริมาณ 8 - 10 แก้วต่อวัน

กินมากไป อะไรที่น้อยเกินไปย่อมไม่ดี และอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน การกินอาหารมาก

เกินไปจะส่งผลให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว แป้งและน�้าตาลก็ควรจ�ากัดให้อยู่ในประมาณที่เพียงพอ หาก

มากเกินไปจะไปขัดขวางการดูดซึมโปรตีนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เป็นสาเหตุของการขาดสารอาหาร 

และขัดขวางการท�างานของสมอง

อดนอน สมองต้องท�างานหนักตลอดช่วงเวลาที่เราตื่น การนอนหลับจึงถือเป็น

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่สมองจะได้พักผ่อน ซึ่งการอดนอนเป็นเวลานาน ๆ จะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อม

บุหร่ีและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ และไม่เพียงส่งผลกับสมอง

เท่านั้น ยังส่งผลเสียต่ออวัยวะอื่น ๆ  ภายในร่างกายอีกด้วย

นอนคลุมโปง เมื่อเรานอนคลุมโปง ร่างกายของเราหายใจน�าออกซิเจนเข้าไป และหายใจออกโดยปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ซ�้าไปซ�้ามาเช่นนี้ ส่งผลให้สมองได้รับปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ ท�าให้หลายคนรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออก

เมื่อนอนคลุมโปง ทางที่ดีควรนอนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้สมองได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่

ใช้มือถือนาน ๆ ยุคไฮเทคที่ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยที่ 5 ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อส่ือสารกันเกือบตลอดทั้งวัน  

ยิ่งส�าหรับใครที่ชอบคุยโทรศัพท์ก่อนนอนเป็นเวลานาน ๆ  ขอบอกว่าคลื่นสัญญาณโทรศัพท์จะรบกวนการท�างานของสมอง ซึ่งส่งผลเสีย 

และไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ ๆ  ศีรษะเวลานอนหลับ

พฤติกรรมซ�้า ๆ การที่เราเคยชินกับการท�าอะไรซ�้า ๆ เดิม ๆ ในทุก ๆ วัน กินอะไรเดิม ๆ ใช้เส้นทางเดิม ๆ ท�ากิจกรรม

แบบเดิมในทุก ๆ วัน ท�าให้สมองไม่ได้รับการกระตุ้นหรือพัฒนา และยังท�าให้เซลล์สมองค่อย ๆ เสื่อมลงเรื่อย ๆ

ความเครียด ความเครียดส่งผลให้ร่างกายหลั่งออร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งส่งผลเสียต่อสมอง ท�าให้สมองตีบตัน ทางที่ดีควรหา

กิจกรรมผ่อนคลายความเครียดท�าจิตใจให้สบาย

มลภาวะ สิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยฝุ่นควันและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไอเสียรถยนต์ หากสูดดมเข้าไป

ในปริมาณมาก ๆ ท�าให้สมองขาดออกซิเจน วันหยุดควรหาเวลาพักผ่อนไปฟอกอากาศบริสุทธิ์บ้าง

10นิสัยเสี่ยงสมองพัง
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มุมสุขภาพ

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค มีจิตใจ 

แจ่มใส ล้วนเป็นส่ิงท่ีคนในปัจจุบันแสวงหา พญ.ม.ล.ธัญญ์นภัส เทวกุล   

แพทย์ผู ้ เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื ้นฟูสุขภาพ  

รพ.เวชธานี มาบอกวิธีดูแลสุขภาพว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับ 1 วัน  

ต้านโรคแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย

ตั้งแต่ตื่นนอน ควรดื่มน�้าเปล่าที่อุณหภูมิห้องปกติ 1 แก้ว  

(250 ซีซี)  ช่วยกระตุ้นการท�างานของระบบย่อยอาหารให้ขับถ่ายได้ดี  

มีวินัยในการดื่มน�้าเปล่าเป็นประจ�าอย่างน้อย 2 ลิตร (8 แก้ว)/วัน ยกเว้น 

คนที่มีปัญหาโรคไต ควรจ�ากัดน�้าตามค�าแนะน�าของแพทย์ประจ�าตัว 

และควรฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาในตอนเช้า

ควรฝึกชั่งน�้าหนักทุกเช้า ควบคุมน�้าหนักให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก โดยดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่ควรเกิน 23 (kg/m) ในคนเอเชีย สูตรค�านวณ BMI = น�้าหนักตัว/

ส่วนสูง2 ดูแลอย่าให้พุงใหญ่เกินไป ควรลดพุงตามเกณฑ์ของ WHO โดยก�าหนดให้เพศชายมีเส้นรอบเอว 102 ซม. และหญิง  88  ซม.

ออกก�าลังกายและฝึกหายใจ เพื่อสุขภาพหัวใจและปอด อย่างน้อย 3 - 5 คร้ัง/สัปดาห์ คร้ังละอย่างน้อย 30 นาที 

จะออกก�าลังตอนไหนก็ได้ท่ีว่าง โดยใน 1 สัปดาห์จะต้องประกอบด้วย ออกก�าลังกายแบบแอโรบิค  เช่น วิ่ง เดินเร็ว ว่ายน�้า สลับกับ 

ออกก�าลังกายแบบยืดหยุ่น

กินอาหารให้ตรงเวลา โดยเฉพาะอาหารเช้าที่ส�าคัญ การไม่กินตอนเช้าจะท�าให้ร่างกายน�าเอาอาหารที่สะสมไว้ที่ตับ 

และไขมันออกมาใช้   ซึ่งจะท�าให้เกิดกรดแล็คติคที่จะไปท�าลายอวัยวะต่าง ๆ  ให้เสื่อมทีละน้อย

อาหารมื้อเย็นอย่าให้เกินเวลา 19.00 น. ไม่ควรกินมากเกินไป เพราะหลังจากกินอาหารแล้วบางคนอาจเอนตัวลงนอน

ดูทีวี ท�าให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนและท�าให้อ้วนลงพุง ควรลุกขึ้นเดินย่อยอาหารสัก 15 นาที ก็จะเป็นการช่วยให้กระเพาะอาหารและล�าไส้

ท�างานได้ดีขึ้น

ควรเข้านอนตั้งแต่ 22.00 น.  เพราะว่ากว่าเราจะหลับสนิท ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ก็จะเข้าสู่เวลาประมานเที่ยงคืน  

ซึ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เริ่มมีการผลิตออร์โมนต่าง ๆ ที่จะป้องกันการแก่ชรา การนอนหลับสนิทก่อนเที่ยงคืน จึงเป็นปัจจัยหลักที่จะท�าให้เกิด

ความสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ

ไม่ควรปล่อยให้ร่างกายเกิดการอักเสบหรือมีการติดเชื้อเรื้อรัง  เช่น เป็นหวัดบ่อย ๆ อาการภูมิแพ้ก�าเริบ 

ท้องเสีย หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อย ๆ ควรเสริมภูมิต้านทานจากการกินผลไม้ที่มีวิตามินสูง ๆ เช่น  ฝรั่ง เสาวรส มะขามป้อม ส้ม 

และพุทรา

การฝึกคิดในแง่บวก จะมีผลในการต่อต้านความชราได้เป็นอย่างดี เพราะเราก็จะเป็นคนใจเย็น ไม่โกรธง่าย ส่งผลให้ 

ไม่แก่เร็ว  ช่วยให้ห่างไกลโรคภัยอีกด้วย

หนึ่งวันต้านโรค 
แบบเวชศาสตรช์ะลอวัย
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