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จากการแข่งขันวาดภาพกราฟฟิตี้ Street Art ในหัวข้อ

“การอนุรักษณ์วิถีประมงพื้นบ้าน”
งานตลาดจตุจักรสะพานปลา 2560
โดย นายพงษ์พันธุ์ พงษ์เจริญ

อสป. สาร
ปี ที่ 25 ฉบั บ ที่ 22 เมษายน - พฤษภาคม 2560

สารบัญ

บก.ขอคุย
องค์ ก ารสะพานปลา
ได้มกี ารเตรียมความพร้อมในการ
จัดท�ำโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ กั บ องค์ ก าร
สะพานปลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2560 รวมทั้ ง เป็ น การรณรงค์ เ พื่ อ ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก
กลุ ่ ม เป้ า หมายให้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาความสะอาดบริ เวณสะพานปลา
ท่าเทียบเรือประมง สถานที่ขนถ่ายสัตว์น�้ำ และแพปลาขององค์การสะพานปลา
ด้วย “กิ จ กรรม 5 ส.” นอกจากนั้นยังช่วยยกระดั บมาตรฐานสุ ข อนามั ย
ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวมทั้งแพปลาให้สามารถขนถ่าย
สินค้าสัตว์น�้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาทั้ง 18 แห่ง
ทั่วประเทศ รวมทั้งแพปลาเอกชน เจ้าของเรือประมงในบริเวณสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน
ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 คน นับเป็นอีกหนึง่ กิจกรรมทีอ่ งค์การสะพานปลาได้มบี ทบาท
ในการสร้างสังคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเป็นกิจกรรมที่ได้มีส่วนร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ไม่เพียงแต่การจัดโครงการดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น องค์การสะพานปลา
ยังมีแผนในการเร่งขับเคลือ่ นนโยบายในหลายประการด้วยกัน ทัง้ ในส่วนการเร่งรัด
และติดตามงานส�ำคัญตามมติคณะกรรมการองค์การสะพานปลาและงานตาม
นโยบายที่ได้รับมอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดท�ำแผนแม่บท
องค์การสะพานปลา ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) โดยมี
โครงการส�ำคัญ ๆ ทั้งในส่วนของการบริหารทรัพย์สินและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร เช่ น โครงการศู น ย์ ก ลางตลาดสั ต ว์ น�้ ำ กรุ ง เทพ
(Bangkok Fish Market Complex) การน�ำระบบ MIS (Management
Information System) มาใช้ ใ นหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง การริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยการน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสัตว์น�้ำด้วย
แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟน (FMO e-MCPD) โดยมุง่ หวังให้องค์การสะพานปลา
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป
กองบรรณาธิการ
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นางเสาวนีย์  โกมลวงษ์วณิศ
นายสหรัฐ  ไชยเผือก
นายพิพัฒน์  จินดาหลวง
นายคณพล  การไว
นางสาวสิริรัตน์  กุญชร
นางสาวนิจรินทร์  งามวรชัย

บรรณาธิการที่ปรึกษา
1. ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา
2. ผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา
3. นายประมวล  รักษ์ใจ
4. รองผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา  
ด้านบริหาร
5. รองผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา  
ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
6. รองผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา  
ด้านธุรกิจ
สถานที่ติดต่อ
แผนกประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานอ�ำนวยการ
องค์การสะพานปลา 149 ซอยเจริญกรุง 58
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ  10120
โทรศัพท์ 0 2211 7300
โทรสาร 0 2212 5899
www.fishmarket.co.th

เรื่องเล่าจากพ่อหลวง

กุ้งก้ามแดง...

กุ้งพระราชทานสร้างอาชีพ สร้างรายได้
กุ้งก้ามแดง (Crayfish) หรือล็อบสเตอร์น�้ำจืด
เป็นกุ้งสายพันธุ์จากประเทศออสเตรเลีย มีลักษณะคล้าย
กุ้งก้ามกราม เป็นกุ้งที่โตเร็วและมีขนาดใหญ่ เปลือกหนา  
ก้ามใหญ่แข็งแรง  สีของกุ้งมีการเปลี่ยนแปลงตลอด สีที่พบ
มากคือ สีเขียว สีนำ�้ ตาล และสีนำ�้ เงินทีเ่ รียกว่า บลูลอ็ ปเตอร์  
ตัวผู้จะมีแถบข้างของก้ามเป็นสีแดงและสีส้ม ซึ่งจะต่างจาก
ตัวเมียที่ก้ามจะไม่มีแถบสี กุ้งก้ามแดงยังเป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและมีภูมิต้านทานโรคสูง
ในปี 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมพิ ลอดุลยเดช
ได้น�ำพันธุ์กุ้งก้ามแดงทรงทดลองเลี้ยง โดยมอบหมายให้
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (โครงการหลวงอินทนนท์)  
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน�ำ้ จืดเชียงใหม่  กรมประมง  และ
หน่วยวิจยั ประมงพืน้ ทีส่ งู อินทนนท์ ท�ำการศึกษาทดลองเลีย้ ง
ซึ่งได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ โดยผลผลิตรุ่นแรกได้ถูกน�ำมา
ใช้ประกอบอาหารในการถวายเลี้ยงแก่พระราชอาคันตุกะ
ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน
2549 ต่อมาได้มีพระราชด�ำริให้หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูง
อินทนนท์ น�ำพันธุก์ งุ้ ทรงทดลองเลีย้ งไปให้เกษตรกรชาวไทย
ภูเขาเผ่าปกากะญอ ที่บ้านแม่กลางหลวง อ�ำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ เลี้ยงในนาข้าว และสามารถจ�ำหน่ายกุ้ง
เป็นรายได้มาตั้งแต่ปี 2550
จากนั้ น ได้ มี ก ารขยายพื้ น ที่ เ ลี้ ย งกุ ้ ง ก้ า มแดงไป
ในพื้นที่อื่น ๆ เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดชลบุรี และสหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง อ�ำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว หลังจากนัน้ ได้มกี ารน�ำกุง้ ก้ามแดง
มาให้สมาชิกเพาะเลี้ยงในนาข้าว ช่วยเกษตรกร ลดการใช้

สารเคมีในนาข้าว ท�ำให้เกษตรกรได้ขา้ วทีป่ ลอดสารพิษและ
ได้ผลผลิตกุ้งที่มีคุณภาพออกจ�ำหน่ายด้วย และจากการที่
กุ้งก้ามแดงเป็นกุ้งที่มีสีสันสวยงาม ท�ำให้ประชาชนทั่วไป
สนใจเพาะพันธุ์ลูกกุ้งขายเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามอีกทางหนึ่ง  
เป็นการต่อยอดสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กบั เกษตรกรและ
ประชาชนทัว่ ประเทศ สมดังพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ
มิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงท�ำเพื่อเกษตรกรไทยตลอดมา
ข้อมูล  :  มูลนิธิโครงการหลวง
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สกู๊ปพิเศษ

ตลาดจตุจักรสะพานปลา 2560
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จัดงาน
ถูกกฎหมาย ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
กิจกรรมช่วงนาทีทอง ในเวลา 12.00 –
13.00 น. และ 17.00 – 18.00 น. โดยการ
น�ำสินค้ามาลดราคาพิเศษอีกด้วย
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาการจัดงาน
“ตลาดจตุ จั ก รสะพานปลา 2560”
ทั้ง 5 วัน มีร้านค้าเข้าร่วมจัดงานทั้งสิ้น
58  ร้านค้า ผู้เข้าร่วมงาน 7,500 คน เฉลี่ย
วันละ 1,500 คน มูลค่ารวม Business  
Matching (ธอส.) 30 ล้ า นบาท ธุ ร กิ จ
ต่อเนื่องปีละ 4 ล้านบาท มียอดขายรวม
1.5 ล้านบาท อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนือ่ ง
ได้ แ ก่ ฟาร์ ม แสมสาร มี ผู ้ ส นใจสั่ ง ปู ม ้ า
500 กิโลกรัมต่อเดือน มูลค่า 225,000 บาท
กลุ ่ ม สหกรณ์ บ างกระเจ้ า มี ก ารจ� ำ หน่ า ย
สินค้าให้สหกรณ์สบปราบ 50,000 บาท
องค์ ก ารสะพานปลา (อสป.) จากกลุ ่ ม เกษตรกรที่ เ ป็ น พั น ธมิ ต รกั บ ต่ อ เดื อ น และร้ า นปอ-สุ เ บญจพรรณ
จั ด งาน “ตลาดจตุ จั ก รสะพานปลา องค์การสะพานปลามาจัดจ�ำหน่ายให้กับ มีการติดต่อให้น�ำสินค้าไปจ�ำหน่ายที่บริษัท
2560” โดยขนสินค้าสัตว์น�้ำคุณภาพที่มา ประชาชนในราคาถูก เพือ่ เป็นการสนับสนุน การบินไทยและสุวรรณภูมิ 60,000 บาท
จากการท�ำประมงถูกกฎหมายและสินค้า ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการ ชาวประมง ต่อเดือน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
เกษตรมากมายมาจ� ำ หน่ า ยในราคาถู ก เกษตรกร ได้ พ บปะกั บ ผู ้ บ ริ โ ภคโดยตรง   ขยายช่ อ งทางการตลาด ที่ จ ะช่ ว ยสร้ า ง
ณ สะพานปลากรุงเทพ ซอยเจริญกรุง 58 อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รายได้ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการ ชาวประมง  
เมื่อวันที่  22 - 26 พฤษภาคม 2560
และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของสิ น ค้ า ให้ ต รงกั บ เกษตรกร ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ประชาชน
ผศ.มานพ กาญจนบุ ร างกู ร ความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็น ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยที่ ป ระกอบอาชี พ ทางด้ า น         
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า ช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อ การประมงและเกษตรกรรมเป็นหลัก
การจั ด งาน “ตลาดจตุ จั ก รสะพานปลา สินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม
2560” ขององค์การสะพานปลา  กระทรวง
ผศ.     มานพ      กล่าวต่ออีกว่า     ภายในงาน
เกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด  “แหล่ง “ตลาดจตุ จั ก รสะพานปลา 2560”
มูลคารวม
30 ลานบาท
Business
Matching
(ธอส.)
รวมสินค้าสัตว์น�้ำคุณภาพ ถูกกฎหมาย ได้จัดให้มีกิจกรรม ชม ชิม ช้อป ชิง อาทิ
ธุรกิจตอเนื่องปละ 4 ลานบาท
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ได้จัดให้มีขึ้น ชมการสาธิ ต การแล่ ป ลาทู น ่ า เพื่ อ ท� ำ ชู ชิ
ยอดขายรวม 1.5 ลานบาท
ณ สะพานปลากรุงเทพ ซอยเจริญกรุง 58   (SUSHI) การสาธิ ต และร่ ว มประดิ ษ ฐ์
เมื่อวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560 โดยมี ดอกไม้ จั น ทน์ จ ากวั ส ดุ ธ รรมชาติ เพื่ อ ใช้
สรุปงานตลาดจตุจักรสะพานปลา 2560
นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วย ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
ธุรกิจตอเนื่องจากงาน
ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็ น ประธานเปิ ด งานดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ได้ น� ำ ชิมอาหารทะเลอร่อยเลิศรสสดจากทะเล
รานคารวมงาน
มสหกรณ
สินค้าสัตว์น�้ำคุณภาพจากสะพานปลาและ ช้ อ ปสิ น ค้ า คุ ณ ภาพหลากหลายในราคา ฟารมแสมสาร กลุบางกระเจ
ปอ-สุเบญจพรรณ
58 รานคา
า
ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ประหยั ด และชิ ง ของที่ ร ะลึ ก ภายในงาน   มีผูสนใจสั่งปูมา
500 Kg./เดือน
ที่ ม าจากการท� ำ ประมงถู ก กฎหมายและ รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารแจกพั น ธุ ์ ไ ม้ แ ละพื ช ผั ก
สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย สวนครัวฟรี นอกจากนั้น ทุกวันยังได้จัด
(มูลคา 225,000.-)
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จําหนายสินคาให
สหกรณสบปราบ
(50,000.-/เดือน)

ติดตอใหจําหนาย
ที่การบินไทย+
สุวรรณภูมิ
(60,000.-/เดือน)

ผูเขารวมงาน 7,500 คน/5 วัน
เฉลี่ย 1,500 คน/วัน

หน้าต่างความรู้

โดย นายประมวล รักษ์ใจ
ทีป่ รึกษาทางวิชาการองค์การสะพานปลา

โชชิ

เมืองประมง
ของจังหวัดชิบะ

จังหวัดชิบะเป็นจังหวัดแรกที่เราได้สัมผัสเมื่อเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น  
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ และด้วยศักยภาพที่เป็นพื้นที่ราบ
เหมาะแก่การท�ำการเกษตร จึงเป็นแหล่งผลิตพืชผลการเกษตรเป็นอันดับสองของ
ประเทศรองจากจังหวัดฮ็อกไกโด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่สมบูรณ์
แห่งหนึ่ง เป็นจุดที่กระแสน�้ำอุ่นโอยาชิโวและกระแสน�้ำเย็นคุโรชิโวไหลมาบรรจบกัน  
เมืองโชชิที่ตั้งอยู่ปลายสุดของแหลมอินุโบซากิ เป็นเมืองประมงของจังหวัดชิบะที่มี
ความส�ำคัญ และมีสัญญลักษณ์เป็นที่ตั้งของประภาคารสีขาวนวลอายุกว่า 130 ปี
ที่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นประภาคาร 1 ใน 100 แห่งของโลก โดยองค์กรที่มีชื่อว่า
International  Association of  Lighthouse  Authority
การเดินทางสูเ่ มืองโชชิจากสนามบินนาริตะใช้เวลาเพียง 1 ชัว่ โมง เมืองนีเ้ ป็น
เมืองเล็ก ๆ แต่มีความส�ำคัญด้านการประมง มีท่าเทียบเรือประมงที่มีปริมาณสัตว์น�้ำ
เข้ามาขนถ่ายและจ�ำหน่ายสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันมาถึง 6 ปี  
ประมาณปีละเกือบสามแสนตัน ส่วนใหญ่จะเป็นปลาซาร์ดีน ซาบะ ทูน่า ทั้งปลาทูน่า
ตาโต ครีบเหลือง ครีบน�้ำเงิน และปลาที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า คินเมได (Gloden
Eye Snapper, Alfonsino) ที่จับจากเรือประมงเบ็ดราวน�้ำลึกของชาวประมง
ในเขตต�ำบลโทกาวา ใกล้กับเมืองโชชิ ชาวประมงทั้งในเขตเมืองโชชิและเขตโทกาวา
ที่ติดกันจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ประมงแห่งเมืองโชชิ เรือประมงจะเข้าเทียบท่า
ขนถ่ายสัตว์น�้ำผ่านท่าเทียบเรือ 3 แห่ง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำโทเน่ไปจนถึงชายฝั่งทะเล
โดยปลาทูนา่ จะน�ำเข้ามาขนถ่ายและประมูลผ่านท่าเทียบเรือประมงแห่งใหม่ทกี่ อ่ สร้าง
ขึ้นเน้นการดูแลด้านสุขอนามัย ส่วนสัตว์น�้ำอื่น ๆ รวมทั้งปลาคินเมไดจะน�ำเข้ามา
ประมูลขายผ่านท่าเทียบเรือประมงเดิมที่ปากแม่น�้ำโทเน
ท่าเทียบเรือประมงทัง้ สามแห่งนีบ้ ริหารและดูแลโดยสหกรณ์ประมงเมืองโชชิ
และยังมีธุรกิจต่อเนื่อง เช่น โรงน�้ำแข็ง ห้องเย็น การแปรรูป คลังน�้ำมัน หรือแม้แต่
ร้านอาหารทะเลที่ชื่อ ไมวา (Maiwa) ด้านหน้าส�ำนักงานสหกรณ์ก็บริหารโดยสหกรณ์
ประมงเช่นกัน ระบบสหกรณ์ประมงของประเทศญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งและถือก�ำเนิด
มาตั้งแต่ยุคสมัยเอโดจนถึงปัจจุบันภายใต้การควบคุมและก�ำกับดูแลโดย กฏหมาย

สหกรณ์ประมง (Fisheries Cooperative  
Association Law)
การประกอบอาชี พ ประมง
ในประเทศญี่ ปุ ่ น นั้ น มี ก ฏหมายที่ เข้ า
มาเกี่ ย วข้ อ งหลายฉบั บ ทั้ ง กฏหมาย
ประมง   (Fisheries Law) กฏหมาย
สหกรณ์ประมง กฏหมายว่าด้วยการดูแล
รักษาทรัพยากรประมง ซึ่งคนญี่ปุ่นถือ
เป็นชาติท่ีมีระเบียบวินัยและเคารพกฏ
หมายกันอย่างเคร่งครัด ถึงกระนั้นก็ตาม
ชาวประมงในเขตต� ำ บลโทกาวาของ
เมื อ งโชชิ ที่ ท� ำ ประมงเบ็ ด ราวน�้ ำ ลึ ก
จั บ ปลาคิ น เมไดก็ ยั ง สร้ า งกฏเกณฑ์
ในการออกไปท�ำการประมงในกลุ่มของ
ตนเอง โดยจะออกไปท�ำการประมงเพียง
วันละ 3 ชั่วโมงเท่านั้น เพื่อเป็นการสงวน
รักษาสัตว์น�้ำให้สามารถท�ำการประมง
ได้อย่างยั่งยืน นับเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
สร้างจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบของ
ตนเองต่อทรัพยากรประมง
การเดินทางมาที่เมืองโชชิครั้งนี้
ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากหลายปีก่อน
ที่เคยมาเยือน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนในปั จ จุ บั น ท่ า เที ย บเรื อ ประมงโชชิ
จังหวัดชิบะ ถือเป็นท่าเทียบเรือประมง
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศ
ญีป่ นุ่ มีการบริหารงานโดยสหกรณ์ประมง
เมืองโชชิที่ประสบความส�ำเร็จเป็นอันดับ
ต้น ๆ ของประเทศ และเป็นท่าเทียบเรือ
ประมงที่มีปริมาณสัตว์น�้ำสูงเป็นอันดับ
หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
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เก็บภาพมาเล่า
เก็บข่าวมาฝาก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ วัดยานนาวา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ 20 ได้เสด็จวัดยานนาวา
ร่วมพิธบี ำ� เพ็ญกุศลเจริญอายุวตั นมงคล 80 ปี พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา โดยมีพลเอก อุดมเดช
สีตบุตร ราชองครักษ์พิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา  
คณะลูกศิษย์ ข้าราชการ ประชาชน ที่ปรึกษาองค์การสะพานปลาและผู้อ�ำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทีบบเรือประมง 1 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  
ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

อสป. จัดกิจกรรมการแข่งขัน
วาดภาพกราฟฟิตี้ Street Art
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  
องค์การสะพานปลาจัดกิจกรรม การแข่งขัน
วาดภาพกราฟฟิตี้ ในหัวข้อ “การอนุรักษ์
วิถีประมงพื้นบ้าน” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริ เวณก� ำ แพงการจั ด งานตลาดจตุ จั ก ร
สะพานปลา 2560 และให้ความรู้ ความเข้าใจ
ตามแนวคิด การอนุรักษ์วิถีประมงพื้นบ้าน
โดยมี ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การสะพานปลา และเจ้าหน้าทีอ่ งค์การ
สะพานปลา เป็นกรรมการในการตัดสินภาพ
ดังกล่าว ณ  ส�ำนักงานองค์การสะพานปลา

อสป. เร่งเดินหน้าถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอพพลิเคชั่น
ออกหนังสือก�ำกับการซื้อขายสัตว์น�้ำ (FMO e-MCPD Application)
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 องค์การสะพานปลา โดยส�ำนักงานส่งเสริมการประมง  
จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง สินค้า
ประมงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอพพลิเคชัน่ ออกหนังสือก�ำกับการซือ้ ขายสัตว์นำ  
�้ (FMO
e-MCPD  Application) ให้กบั ชาวประมง เจ้าของกิจการแพปลา เจ้าของเรือประมง  ผูป้ ระกอบ
การแปรรูปสินค้าสัตว์น�้ำ  ผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่อง  ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ผศ. มานพ
กาญจนบุรางกูร ผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
“บทบาทองค์การสะพานปลาสูย่ คุ 4.0” ร่วมกับ นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมง
แห่งประเทศไทย พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จุมพล สงวนสิน อดีตอธิบดีกรมประมง นายประมวล
รักษ์ใจ อดีตรองผู้อ�ำนวยการ ด้านปฏิบัติการ ได้ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “MCPD ช่วยแก้
ปัญหา IUU Fishing ของประเทศอย่างไร?” อีกทั้งร่วมเสวนาในหัวข้อ “พรก. การท�ำประมง
พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบกับใคร” ร่วมกับ นายอ�ำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัด พร้อมส�ำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัด ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด หัวหน้าฝ่ายตรวจคุ้มครองแรงงาน ในหัวข้อ
“มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง สินค้าประมง คืออะไร? ตาม พรก.
การประมง พ.ศ. 2558” ดร. ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อ�ำนวยการด้านธุรกิจ บรรยาย
ในหัวข้อ “องค์การสะพานปลา มีสินเชื่อด้านการประมงอะไรและจะเข้าถึงได้อย่างไร”
และนายปราชญ์ ก้อนเพชร รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้ำ 
ให้ความรู้ “วิธีและเทคนิคการใช้แอพพลิเคชั่นออกหนังสือก�ำกับการซื้อขายสัตว์น�้ำ (FMO
e-MCPD Application) ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet” ณ ห้องประชุมส�ำนักงาน
สะพานปลาสมุทรสาคร ต�ำบลมหาชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายคาซุเทรุ ฟูขุฮาระ ประธานกรรมการบริษัท
โชกุโนชิคาด้า คอร์เปอเรชั่น ซึ่งท�ำธุรกิจการค้าสัตว์น�้ำที่ประเทศญี่ปุ่น และคณะฯ เข้าพบ
ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร ผูอ้ ำ� นวยการองค์การสะพานปลา หารือเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพสัตว์นำ�้
ให้สดและสะอาดด้วยเทคโนโลยีของประเทศญีป่ นุ่ ในการถนอมคุณภาพสัตว์นำ 
�้ เพือ่ เป็นการส่งเสริม
นายคาซุเทรุ ฟูขุฮาระ และคณะฯ เข้าพบ การตลาดสัตว์นำ�้ คุณภาพของประเทศไทย ตลอดจนการรักษามูลค่าเพิม่ ให้กบั สัตว์นำ�้ และสนับสนุน
ผออ. หารือการพัฒนาคุณภาพสัตว์นำ้� การท�ำประมงให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมส�ำนักงานองค์การสะพานปลา
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เรื่องเล่าจากภูมิภาค

ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา
พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงาน
ท่าเทียบเรือประมงระนอง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา
คณะกรรมการ คณะปรึกษา พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การด�ำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงระนอง และร่วมประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการด�ำเนินงาน
ในการนี้ ได้มอบนโยบายให้ท่าเทียบเรือประมงระนองเร่งจัดท�ำแผนแม่บท เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงระนองอย่างเป็นระบบต่อไป

ประธานกรรมการองค์การ
สะพานปลา และคณะฯ เข้าพบนายก
อบจ. สมุทรสาครหารือแผนพัฒนา
สะพานปลาสมุทรสาคร

ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา
พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การด�ำเนินงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน
เมื่ อ วั น ที่ 22 เมษายน 2560 นายชวลิ ต ชู ข จร ประธานกรรมการองค์ ก าร
สะพานปลา คณะกรรมการ คณะทีป่ รึกษา  พร้อมด้วยผูอ้ ำ� นวยการองค์การสะพานปลา ลงพืน้ ที่
ตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน และร่วมประชุมรับฟัง
ปัญหา อุปสรรคในการด�ำเนินงาน ในการนี้ ได้มอบนโยบายให้ท่าเทียบเรือประมงชุมพร
และหลังสวนเร่งจัดท�ำแผนแม่บท เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงชุมพร
และหลังสวนอย่างเป็นระบบต่อไป

เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม  2560  นายชวลิต ชูขจร  ประธาน
กรรมการองค์การสะพานปลา นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ กรรมการองค์การ
สะพานปลา นางธีราลักษณ์ รมยานนท์ ที่ปรึกษาองค์การสะพานปลา
พร้อมด้วย ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผูอ้ ำ� นวยการองค์การสะพานปลา
นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อ�ำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือ
ประมง และคณะฯ เข้าพบนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.
สมุทรสาคร เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาสะพานปลาสมุทรสาคร
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด

ต่ อ จากนั้ น ประธานกรรมการ และคณะฯ ได้ ล งพื้ น ที่
ตรวจเยีย่ มสะพานปลาสมุทรสาคร โดยได้มอบนโยบายให้หวั หน้าส�ำนักงาน
สะพานปลาสมุ ท รสาครเร่ ง ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สุ ข อนามั ย
ท่าเทียบเรือประมง และตลาดซื้อขายสัตว์น�้ำให้ได้มาตรฐานสากล
พร้อมทั้งเข้าตรวจดูสภาพพื้นที่บ้านพัก (แปลง 4 ไร่) เพื่อหาแนวทาง
การพั ฒ นาให้ เ ป็ น ที่ พั ก ชาวประมงและผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ประมง
โดยโครงการดั ง กล่ า วอยู ่ ใ นแผนพั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ ใ นแผนวิ ส าหกิ จ
องค์การสะพานปลา
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