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	 นับแต่องค์การสะพานปลา

ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่	๒๑	มกราคม		

๒๔๙๖	จวบจนปัจจุบัน	มอีายคุรบ	๖๔	ปี 

เพื่อ จัดระเบียบการประกอบกิจการ 

ค้าสัตว์น�้าในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยม ี

การขยายการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง	ด้วยการก่อสร้างท่าเทยีบเรือประมงตามชายฝ่ังทะเล 

ทั้งในภาคใต้และภาคตะวันออก	 รวมถึงการจัดให้มีตลาดกลางค้าสัตว์น�้า	 หรือ

สะพานปลาในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางจ�าหน่ายสินค้าสัตว์น�้าที่ส�าคัญ

	 จนถงึปัจจบุนั	องค์การสะพานปลาเปิดให้บรกิารสะพานปลารวม	๔	แห่ง		

และท่าเทียบเรือประมงอีก	 ๑๔	 แห่ง	 ตลอดแนวชายฝั่งทะเลท้ังฝั่งอ่าวไทยและ 

ฝั่งทะเลอันดามัน	 นอกจากนี้ยังได้มีการขยายบทบาท	 การด�าเนินงานในด้าน 

การส่งเสรมิอาชพีและพฒันาการประมงอกีหลายประการ	ทัง้ในด้านการให้สนิเชือ่

เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การประมง	และให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันประมง		

ชุมชนประมง	เพื่อส่งเสริมฐานะและสวัสดิการของชาวประมง	เป็นต้น

	 งานอีกส่วนหน่ึง	ซึง่องค์การสะพานปลาให้ความส�าคญั	ได้แก่	การด�าเนนิงาน 

ตามนโยบายของรัฐ	 เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง	 ไม่ว่าจะเป็น

โครงการจ�าหน่ายน�้ามันราคาถูกให้เรือประมงชายฝั ่ง	 (น�้ามันม่วง)	 รวมถึง 

การปรบัปรงุสขุอนามยัสะพานปลาและท่าเทยีบเรอืประมงขององค์การสะพานปลา 

ให้ได้มาตรฐานสากล	เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น�้า	ช่วยให้คนไทยได้บริโภค

สินค้าสัตว์น�้าที่สด	สะอาด	และการส่งออกสินค้าสัตว์น�้าไปจ�าหน่ายในตลาดโลก		

เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้น�าเข้า	ไม่ประสบปัญหาการกีดกันทางการค้า				

	 หากจะกล่าวโดยรวมแล้ว	 องค์การสะพานปลาได้พัฒนาบทบาทของ

ตนเองจากการเป็นเพียงกลไกส่วนหนึ่งในธุรกิจค้าสัตว์น�้า	 ให้สามารถเข้าไป 

มีส่วนช่วยเหลือ	สนับสนุน	และเป็นที่พึ่งให้กับชาวประมง	ในฐานะองค์กรของรัฐ

ที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับชาวประมงมากที่สุดองค์กรหนึ่ง

	 ส�าหรบัทศิทางในอนาคต	องค์การสะพานปลามเีป้าหมายทีจ่ะด�าเนนิงาน 

ไปในเชิงธุรกิจให้มากข้ึน	 ท้ังนี้นอกเหนือจากจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มแล้ว		

องค์การสะพานปลายังมุ่งหวังท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจประมง

มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยยังคงไม่ทอดทิ้งภารกิจหลักที่ได้ 

รับมอบหมายนับแต่วันก่อตั้งองค์การสะพานปลาจนถึงปัจจุบัน	 เพื่อให้อาชีพ

ประมงเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง	ยั่งยืน	สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ
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สารบัญ

1.	 นายวงศ์พิทวัส		โชคชัยวิชิตกุล
2.	 นายสหรัฐ		ไชยเผือก
3.	 นายพิพัฒน์		จินดาหลวง
4.	 นายคณพล		การไว
5.	 นางสาวสิริรัตน์		กุญชร
6.	 นางสาวนิจรินทร์		งามวรชัย

บรรณาธิการที่ปรึกษา
1.	 ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา
2.	 ผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา
3.	 นายประมวล		รักษ์ใจ
4.	 รองผู ้อ�านวยการองค์การสะพานปลา		 
	 ด้านบริหาร
5.	 รองผู ้อ�านวยการองค์การสะพานปลา		 
	 ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
6.	 รองผู ้อ�านวยการองค์การสะพานปลา		 
	 ด้านธุรกิจ

สถานที่ติดต่อ
แผนกประชาสัมพันธ์	 ส�านักงานอ�านวยการ	
องค์การสะพานปลา	149	ซอยเจริญกรุง	58	
ถนนเจริญกรุง	 แขวงยานนาวา	 เขตสาทร	
กรุงเทพฯ		10120
โทรศัพท์		0	2211	7300
โทรสาร	 	0	2212	5899
www.fishmarket.co.th

คณะผู้จัดทำ	
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	 ท่าเทยีบเรอืประมงหวัหิน	ในสงักัดขององค์การสะพานปลา 
ตั้งอยู ่ที่ถนนชมสินธุ ์	 ต�าบลหัวหิน	 อ�าเภอหัวหิน	 จังหวัด
ประจวบคีรขีนัธ์		บนทีดิ่นราชพัสดุ		เน้ือที	่3	ไร่	1	งาน	20	ตารางวา 
มสีะพานเทยีบเรอืรปูตวั	“T”	ขนาดกว้าง	3	เมตร	และยาว	192	เมตร 
ยืน่ลงไปในทะเล	ปลายสะพานเป็นท่าเทยีบเรอืกว้าง	8.00	เมตร	 
ยาว	 29.00	 เมตร	 สาเหตุที่ต ้องสร้างเป็นแนวยาวเพราะ
ชายฝั ่งทะเลบริเวณนี้เป็นหาดทรายตื้นเขินเรือเข้าเทียบท่า
ไม่สะดวก	 ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน	 จึงเป็นท่าเทียบเรือที่มี
เอกลักษณ์และความสวยงามต่างจากท่าเทียบเรืออื่น	 ๆ	 อีกทั้ง
ที่มาของการก่อสร้างก็ต่างจากท่าเทียบเรือประมงอื่น	 ๆ	 ของ
องค์การสะพานปลา	 เพราะท่าเทียบเรือประมงหัวหินสร้างขึ้น 
ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิล 
อดุลยเดช	 เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐาน
มาประทับที่พระราชวังไกลกังวล	 อ�าเภอหัวหิน	 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 เมื่อปี	 2506	 โดยได้ทรงมีพระราชปรารภต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นคือ 
พลเอกสุรจิตร จารุเศรณี	 เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	 2506	 
ถึงความเดือดร้อนของชาวประมง	 อ�าเภอหัวหินในการจอดเรือ 
และการขนส่งสินค้าสัตว์น�้าขึ้นฝั ่ง	 ซึ่งยังไม่มีสะพานเทียบ 
เรือประมงท�าให ้เรือประมงต้องหาที่จอดบริเวณชายฝั ่ง 
ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าสัตว์น�้า	 ต่อมารัฐบาลได้อนุมัต ิ
งบประมาณ	 รวม	 943,000	 บาท	 ให้องค์การสะพานปลา 
ด� า เ นิ น ก า รก ่ อ ส ร ้ า ง ท ่ า เ ที ย บ เรื อ ป ร ะม งหั ว หิ น ขึ้ น 
โดย	 ห.จ.ก.รุ ่งภิญโญก่อสร้าง	 เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันท่ี 
29	 ธันวาคม	 2507	 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่	 17	 ธันวาคม 
2508	และเปิดด�าเนินการเมื่อวันที่	14	ตุลาคม		2508

ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน...

	 เป็นเวลากว่า	 50	 ปีแล้วท่ีท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 
ได้ให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น�้า	 ช่วยเหลือและส่งเสริม 
การประมง	 สมดั่งพระราชปรารภและพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่ีมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า	 เป็นท่ีน่าภาคภูมิใจของ
พนักงานองค์การสะพานปลาตลอดมา	 ปัจจุบันท่าเทียบเรือ
ประมงหัวหินได้มีโครงการตลาดสัตว์น�้าสุขอนามัยตามนโยบาย
มาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง	 และโครงการ 
ความเป็นไปได้ท่ีจะใช้ท่าเทียบเรือประมงหัวหินเป็นท่าเทียบ
เรือโดยสารข้ามอ่าวไทยจากหัวหินถึงฝั่งพัทยาในจังหวัดชลบุรี	 
เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการเดินทางให ้กับนักท ่อง
เที่ยวและประชาชนทั่วไป	 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบาย 
ด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลอีกด้านหนึ่ง

เรื่องเล่าจากพ่อหลวง

ท่าเทยีบเรอืจากพระราชปรารภของในหลวง รชักาลที ่9
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สกู๊ปพิเศษ

64 ปี ขององค์การสะพานปลา  
บทบาทใหม่ในเวทีโลก

	 นับแต่เปิดด�าเนินงานในปี	2496	องค์การสะพานปลา 
ได้มส่ีวนช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงด้วยการให้บรกิาร
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 
เพื่อใช้เป็นสถานที่ขนถ่ายสัตว์น�้าจากเรือประมง	และเป็นตลาด
ซือ้ขายสตัว์น�า้	นอกจากน้ีองค์การสะพานปลายงัมบีทบาทส�าคญั													
ในการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐ	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
กับภาคธุรกิจประมง	 โดยท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานด�าเนินการ 
ในนโยบายช่วยเหลอืชาวประมงด้านต่าง	ๆ 	ในขณะเดยีวกนัก็ท�า
หน้าที่ประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย
ด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการประมง	การค้าสตัว์น�า้	หรอืกจิการ
แพปลา	สะพานปลา	ท่าเทียบเรือประมง	
	 บทบาทที่ส�าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง	 คือการท่ี 
ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาเป็นสถานที ่
ซึ่งกรมประมงใช้เป็นหน่วยรับตรวจของ	 EU	 ซึ่งจะส่งเจ้าหน้าท่ี 
เดินทางมาตรวจพื้นที่ทุก	 2	 ปี	 และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
องค์การสะพานปลาร่วมมือกับกรมประมงในการเตรียมการ 
เพื่อรองรับการตรวจ	 ทั้งในส ่วนของการจัดเตรียมพื้นท่ี	 
จดัเตรยีมเอกสาร	จัดหาเรอืประมง	เพือ่รบัการตรวจ	ประสานกบั 
ผู้ประกอบการในพื้นที่	 เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการ 
ดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น�้าและสุขอนามัยของสถานท่ีขนถ่าย 
และจ�าหน่ายสัตว์น�้า	 ซึ่งเป็นมาตรการภาคบังคับในการส่งออก 
สตัว์น�า้ไปสหภาพยโุรปและประเทศอืน่	ๆ
	 การท�าหน้าทีร่วบรวมข้อมลู 
การท�าประมงของเรือประมง	 เพื่อ 
ประกอบการตรวจสอบ	 ก�ากับดูแล 
ของหน่วยราชการที่รับผิดชอบ	และ
ออกหนังสอืก�ากบัการซ้ือขายสตัว์น�า้	

(Marine	Catch	Purchasing 
Document-MCPD)	 เพื่อให ้
สามารถตรวจสอบย้อนกลับ 
ทีม่าของสตัว์น�า้ตามมาตรการ 
ลดป ัญหาการท� าประมง 
ผิดกฎหมาย	 ไร้การรายงาน 
และไร ้การควบคุม	 (IUU- 
Illgal,	 Unreported	 and 

Unregulated	 Fishing)	 ที่ก�าหนดไว้ในพระราชก�าหนด 
การประมง	 พ.ศ.	 2558	 จัดเป ็นอีกเรื่องหน่ึงท่ีองค ์การ 
สะพานปลาถอืเป็นภารกจิส�าคญั	โดยได้ท�าการพฒันาโปรแกรม 
การจัดเก็บข้อมูลและออกหนังสือก�ากับการซื้อขายสัตว์น�้า 
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e–MCPD	 Application)	 เพื่อให้ 
สามารถจัดเก็บข้อมูลด้วย	 Smart	 Phone	 หรือ	 Tablet 
ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง	ตรวจสอบได้	และมีความรวดเร็ว
	 นอกจากนี้องค์การสะพานปลายังท�าหน้าที่เป็นกลไก
ของรัฐในการด�าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
ประมงและการค้าสัตว์น�้า	 โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพประมง		
เช่น	 โครงการจ�าหน่ายน�้ามันราคาถูกให้เรือประมงชายฝั ่ง	 
(น�้ามันม่วง)	 การให้สินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องมือ	 อุปกรณ	์
หรือซ่อมแซมเรือประมง
	 ส�าหรับแผนงานในอนาคต	 องค์การสะพานปลา 
ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	 เพื่อต่อยอดการพัฒนาโปรแกรม	 e-MCPD	
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในกลุ่มประเทศ	ASEAN	ตามโครงการ	
ACDS	 –	 ASEAN	 Catch	 Document	 Scheme	 ซึ่งจะช่วย
ให้มาตราการการท�าประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคนี้สามารถ 
ด�าเนนิการได้อย่างเป็นรปูธรรม		นอกจากนีอ้งค์การสะพานปลา
ยังมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์กลางตลาดสัตว์น�้าของอาเซียน	

เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ภาคธุรกิจสินค้าสัตว์น�้า	สร้างอ�านาจ
ต่อรองในการท�าการค้ากับภูมิภาค
อื่นของโลกอีกด้วย

โดย	นางวิภา	อัครวรทิฆัมพร
รองผูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา	ด้านบรหิาร
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	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรามักคุ้นกับค�าว่า	 เป้าหมายของการพัฒนาแห่ง
สหสัวรรษ	(Millennium	Development	Goals	หรอื	MDG	)	ทีอ่งค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท�าขึ้นและได้สิ้นสุดลง	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2558	 จนถึงปัจจุบันได้มีการก�าหนดกรอบ 
การพฒันาขึน้ใหม่ภายใต้ชือ่ว่า	การพฒันาทีย่ัง่ยืน	หรอื	Sustainable	Development	 
Goals	 เรียกย่อว่า	 SDG	 ซึ่งมีเป ้าหมายหลักในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู  ่
ของประชากรโลก	 แก้ปัญหาความยากจน	 และมุ่งเน้นไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ ้มค่า	 มีการก�าหนดระยะเวลารวม	 15	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2559	 ไปจนถึง 
ปี	 พ.ศ.	 2573	 ในส่วนของอุตสาหกรรมการประมงจะถูกก�าหนดไว้ในเป้าหมายที่	 14	
หรือ	SDG	14	ที่มุ่งเน้นไปสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
	 จากสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า	 ทะเลและมหาสมุทรที่ครอบคลุมพื้นที่
ของโลกถึง		3		ส่วน	มปีระชากรกว่า		3		พนัล้านคน	เข้ามาเกีย่วข้องกบัการใช้ทรัพยากร
ทางทะเล	และมีคนถึง	200	ล้านคน	ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการประมงทะเล	จึงไม่อาจ
จะปฏเิสธได้ว่า	พฤตกิรรมและการใช้ชวีติความเป็นอยูข่องคนเหล่านัน้	มผีลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์ทางทะเล	ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะ	การท�าประมงที่มากเกินศักยภาพ											
และการสญูเสยีสภาพนเิวศน์ชายฝ่ังทะเล	สถานการณ์เหลา่นี้เป็นการน�าไปสูก่ารแกไ้ข
ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ก�าหนดขึ้น
	 ในเป้าหมายของ	 SDG	 14	 ได้ก�าหนดกรอบเวลาไว้อย่างชัดเจน	 โดยใน 
ปี	พ.ศ.	2563	จะแก้ไขปัญหาการท�าประมงที่เกินศักยภาพการผลิต	 (Over	Fishing)		 
ให้หมดสิ้นลง	 โดยเฉพาะการท�าประมงที่ผิดกฏหมาย	 ขาดการรายงาน	 และ 
ไร้การควบคุม	หรือ	 IUU	Fishing	ภายใต้แผนปฏิบัติงานต่าง	ๆ	 เพื่อให้เกิดการฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงไปสู่ผลประโยชน์ตอบแทนจากการท�าประมงสูงสุด	หรือ	Maximum	
Sustainable	Yield
	 ปี		พ.ศ.	2568		จะเข้มงวด	ป้องกัน	และลดปัญหามลภาวะต่าง	ๆ	ที่เกิดจาก
กิจกรรมบนบก	ทั้งพื้นที่ต้นน�้าของแม่น�้า	ล�าคลอง	และชายฝั่งทะเล	ซึ่งจะมีผลกระทบ 
ต่อความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรทางทะเล	และในปีสดุท้ายของเป้าหมาย	พ.ศ.	2573 
จะเสริมสร ้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให ้ กับประเทศต ่าง	 ๆ	 ให ้สู งขึ้น 

สู่การพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน

จากการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของ 
ทรัพยากรประมงภายใต้แผนบริหาร 
จัดการประมง	 การเพาะเล้ียง	 และ 
การท่องเที่ยว
	 SDG		14		ท่ีอยู่ระหว่างด�าเนนิการนัน้ 
มุ ่ งหวั ง ท่ีจะเสริมสร ้ างความยั่ งยืน
ของทรัพยากรประมงของโลก	 ภายใต้ 
แผนปฏิบัติการต่าง	 ๆ	 ที่มีผลมาจาก 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย 
ทะเล	 ค.ศ.	 1982	 (United	 Nations	
Convention	on	the	Law	of	the	Sea, 
1982	:	UNCLOS)		และกรอบการด�าเนนิงาน 
ของกฏหมายประมงระหว่างประเทศ 
รวม ถึ งการส ่ ง เสริ มและสนับสนุน
การท�าประมง	 และการตลาดให้กับ 
ชาวประมงขนาดเล็ก	 หรือประมงชายฝั่ง
ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต	
	 การจะไปถงึเป้าหมายดงักล่าวนัน้ 
จะต้องเกิดจากความร่วมมือกันอย่าง
จริงจังของผู ้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐบาล		
เอกชน	 องค์กรต่าง	 ๆ	 รวมถึงประชาชน		
หรือพลเมืองของโลกทุก	 ๆ	 คน	 มีส่วน
เกีย่วข้อง	ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	เพือ่ให้ 
การใช้ทรัพยากรมีความยั่งยืนไปอย่าง
ยาวนาน

หน้าต่างความรู้ โดย	นายประมวล		รักษ์ใจ
ทีป่รกึษาทางวชิาการองค์การสะพานปลา SDG 14 
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เก็บข่าวมาฝาก

เก็บภาพมาเล่า

อสป.	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดลุยเดช	ในโอกาสครบก�าหนดสตมวาร
(100	วัน)
	 เมื่ อวันที่ 	 20 	 มกราคม	 2560	 
นางวิภา	 อัครวรทิฆัมพร	 รองผู ้อ�านวยการ
องค์การสะพานปลา	ด้านบริหาร	และพนักงาน
องค์การสะพานปลา	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในโอกาส
ครบก�าหนดสตมวาร	 (100	 วัน)	ณ	 บริเวณซุ้ม
แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	กรมชลประทาน	สามเสน

อสป.	จับมือ	SEAFDEC	ลงนาม	MOU	
โครงการ	ASEAN	Catch	Document	Scheme
	 เมื่อวันที่ 	 27	 ธันวาคม	 2559	 องค์การสะพานปลา	 (อสป.)	 โดย	 ผศ.	 มานพ	 
กาญจนบุรางกูร	 ผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา	 จับมือศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	 (SEAFDEC)	 โดย	 ดร.	 คมน์	 ศิลปาจารย์	 เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมง 
แห ่ ง เอ เชียตะ วันออกเฉียง ใต ้ 	 ลงนามบันทึก
ความร ่ วม มือการด� า เนินนโยบาย	 โครงการ	
ASEAN	 Catch	 Document	 Scheme	 ซึ่งเป็น 
ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้าที่สามารถสืบค้น 
ตรวจสอบย้อนกลบัท่ีมาของสตัว์น�า้จากการท�าประมง
ที่ถูกต้อง	ณ	 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

อสป.	จัดพิธีส่งมอบปลากะตัก
และปลาทูแห้ง	เพื่อน้อมเกล้าถวาย
โดยเสด็จพระราชกุศล	โครงการ
ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
	 เมื่อวันที่ 	 9	 มกราคม	 2560	 
องค์การสะพานปลาจัดพิธีส่งมอบปลากะตัก 
และปลาทูแห ้ ง 	 เพื่ อน ้อมเกล ้ าถวาย 
โดยเสด็จพระราชกุศล	โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน	โดยมี	ดร.	จิราวรรณ	แย้มประยูร 
กรรมการองค์การสะพานปลา	เป็นประธานในพธิ	ีและ	ผศ.		มานพ	กาญจนบรุางกรู	ผูอ้�านวยการ 
องคก์ารสะพานปลา	กล่าวรายงาน	พร้อมทัง้ผู้บรหิารและพนักงานองคก์ารสะพานปลา	ร่วมพิธี
ส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งดังกล่าว	ณ	บริเวณหน้าส�านักงานองค์การสะพานปลา

อสป.	ร่วมกับ	SEAFDEC	เดินทางไปประชุมหารือการจัดท�าระบบ
ASEAN	Catch	Document	กับอธิบดีกรมประมงบรูไน
	 เมื่อวันที่	 29	 มกราคม	 -	 2	 กุมภาพันธ์	 2560	 ผศ.	 มานพ	 กาญจนบุรางกูร	 
ผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา	และคณะ	เดินทางไปประชุมหารือการจัดท�าระบบ	AISEAN 

Catch	 Document	 กับอธิบดีกรมประมงบรูไน	 และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ณ	ห้องประชุมกรมประมงบรูไน 
เมืองบันดาเสรีเบกาวัน	 ประเทศบรูไน	 ดารุสซาลาม 
และ เยี่ ยมชม กิจการท ่ า เที ยบ เรื อประมงมู ร า 
โดยการประสานงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(SEAFDEC)	

อสป.	จัดประชุมสัมมนาหัวหน้า
ส�านักงานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การหารายได้	
	 เมื่อวันที่	 21	 มกราคม	 2560			
องค์การสะพานปลา	 จัดประชุมสัมมนา
หัวหน้าส�านักงานสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง	 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการหา
รายได้	 โดยมีคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานเข้าร่วมการสัมมนา	ณ	ห้องประชุม
องค์การสะพานปลา		
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คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ที่ปรึกษา	และผู้ทรงคุณวุฒิ	รับฟัง
การบรรยายสรปุและตรวจเยีย่มกจิการ
ส�านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	
	 เมื่อวันที่	 17	 -	 18	 มกราคม	 2560		
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา	 ที่ปรึกษา	
และผู้ทรงคุณวุฒิ	 รับฟังการบรรยายสรุปและ
ตรวจเยี่ยมกิจการส�านักงานท่าเทียบเรือประมง
ภูเก็ต	 โดยมี	 ผศ.	 มานพ	 กาญจนบุรางกูร		 
ผูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา	และคณะผูบ้รหิาร 
ให้การต้อนรับ	ณ	ส�านักงานท่าเทียบเรือประมง
ภูเก็ต

ส�านักงานชั่งตวงวัด	 กระทรวงพาณิชย์		
ลงพื้นที่ส�านักงานท่าเทียบเรือประมง
ชุมพร	ตรวจทดสอบเครื่องชั่งตวงวัด																																																		
	 เ ม่ือ วันที่ 	 20 	 มกราคม	 2560	 
ส�านักงานชั่งตวงวัด	 กระทรวงพาณิชย์	 ลงพื้นที ่
ท ่าเทียบเรือประมงชุมพร	 ตรวจทดสอบ 
เครื่องชั่ งฯ	 ที่ติดตั้ งในส�านักงานท ่าเทียบ 
เรือประมงชุมพร	 ซึ่งเจ ้าหน้าท่ีฝ ่ายติดตั้งฯ 
ของส�านักงานชั่งตวงวัด	 ได้ถ่ายทอดวิธีการ 
ใช้ระบบเครื่องชั่งฯ	 ดังกล่าว	 ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
ท่าเทยีบเรอืประมงชมุพร		ณ		ส�านกังานท่าเทยีบ
เรือประมงชุมพร

ประธานกรรมการองค์การพัฒนา 
การประมงแห่งประเทศมาเลเซีย
เยี่ยมชมกิจการส�านักงานท่าเทียบ
เรือประมงภูเก็ต	
	 เมื่อวันที่	 26	 ธันวาคม	 2559 
ผศ.	 มานพ	 กาญจนบุรางกูร	 ผู้อ�านวยการ 
องค ์การสะพานปลาให ้การต ้อน รับ	
YB.DATO’	SRI	DR.	HJ.	IRMOHIZAM	BIN	
HJ.IBRAHIM	JP	ประธานกรรมการองค์การ
พัฒนาการประมงแห่งประเทศมาเลเซีย	
หรือ	 LKIM	 พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการ
ส�านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

ส�านกังานสะพานปลานครศรธีรรมราช
ร่วมกับ	องค์การบริหารส่วนต�าบล
(อบต.	ปากพนังฝั่งตะวันตก)	
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
	 เมื่อวันที่	 10	 มกราคม	 2560		
ส�านักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช		
ร่วมกับ	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.	
ปากพนังฝั่งตะวันตก)	 ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ด้วยการมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ 
ผู้ประสบอุทกภัย	ณ	ส�านักงานสะพานปลา
นครศรีธรรมราช

เรื่องเล่าจากภูมิภาค

ส�านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร
ร่วมกบักองทพัเรอื	โดยศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยทัพเรือ	ภาคที่		1	
จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่	
	 เมื่อวันที่	 10	 มกราคม	 2560		
ส�านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร	ร่วมกับ 
กองทัพเรือ	 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
ทัพเรือ	 ภาคที่ 	 1	 จัดตั้ งศูนย ์บรรเทา
สาธารณภัยช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย 
ในพื้นที่จังหวัดชุมพรด้วยการขอรับบริจาค
สิ่งของ	 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร		ณ		ส�านักงาน					
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร

อธิบดีกรมประมงบรูไน	
เยีย่มชมกจิการส�านกังานสะพานปลา
สมุทรสาคร
	 เมื่อวันที่	 18	 มกราคม	 2560	 
Mr . 	 Abdul 	 Ha l id i 	 B in 	 Mohd .	
Mohd	 Salleh	 Director	 of	 Fisheries	
Department	 Brunei	 Darussalam	 
พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการส�านักงาน
สะพานปลาสมุทรสาคร
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น�้าดื่ม	ตรา	FMO
ผ่านการกรองด้วยระบบรีเวอร์ออสโมซิส	(Ro)	โอโซน	(OZONE)

	และฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลส	(UV)

น�้าพริก	ตรา	FMO
น�้าพริกปลาทูหอม	น�้าพริกเผากุ้ง	3	รส	

น�้าพริกตาแดงกุ้งภูมิปัญญาไทย	ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สนใจติดต่อ : องค์การสะพานปลา 149 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

โทร. 0-2211-7300 ต่อ 850 ฝ่ายธุรกิจ 2
สั่งซื้อ online : www.facebook.com/FMOProduct
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