พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เสด็จพระดำ�เนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

อสป. สาร
ปี ที่ 25 ฉบั บ ที่ 23 มิ ถุ น ายน - กรกฎาคม 2560
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สารบัญ

บก.ขอคุย
เมื่ อ วั น ที่ 8 - 16
กรกฎาคม 2560 ที่ ผ ่ า นมา
องค์การสะพานปลาได้เข้าร่วม
จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ�ำปี
2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  
จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ” เพื่อน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จัดถึง 9 วัน 9 คืน ด้วยกัน
โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จ
พระด�ำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
ส�ำหรับกิจกรรมที่ส�ำคัญภายในงาน คือ การน�ำเสนอศาสตร์พระราชา  
ผ่านกระบวนทัศน์ในรูปแบบนิทรรศการและมัลติมีเดียให้ผู้ชมได้สัมผัสอย่าง
ใกล้ชดิ เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ
“พ่อของแผ่นดิน” นอกจากนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จ�ำนวน 22 หน่วยงาน รวมทั้งองค์การสะพานปลาได้มีการน�ำเสนอองค์ความรู้
ด้านนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งงานส่งเสริมด้านวิชาการทั้งน�้ำ  ดิน พืช  
ปศุสัตว์ และประมง ตลอดจนการตลาด ไปสู่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศต่อไป
ไม่ เ พี ย งแต่ ง านวั น เกษตรแห่ ง ชาติ ที่ อ งค์ ก ารสะพานปลาได้ เข้ า ไป
มีส่วนร่วมในการเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เท่านัน้ ในเดือนกรกฎาคม 2560 องค์การสะพานปลายังได้จดั โครงการ
รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยได้มกี ารจัดโครงการ
ดังกล่าวบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในสังกัดองค์การสะพานปลา
ทั้ง 18 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ผูป้ ระกอบธุรกิจประมง ชาวประมง และประชาชนทัว่ ไปได้มสี ว่ นร่วมในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
สุขอนามัยสากล ในการสร้างสังคมที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและน่าอยู่คู่กับเราอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป
กองบรรณาธิการ
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นายสหรัฐ  ไชยเผือก
นายพิพัฒน์  จินดาหลวง
นายคณพล  การไว
นางสาวสิริรัตน์  กุญชร
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บรรณาธิการที่ปรึกษา
1. ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา
2. ผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา
3. นายประมวล  รักษ์ใจ
4. รองผู้อ�ำนวยการ  ด้านบริหาร
5. รองผู้อ�ำนวยการ  ด้านสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง
6. รองผู้อ�ำนวยการ  ด้านธุรกิจ
สถานที่ติดต่อ
แผนกประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานอ�ำนวยการ องค์การสะพานปลา
149 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
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เรื่องเล่าจากพ่อหลวง

ปลาเทราต์...

ผลผลิตจากโครงการหลวงอินทนนท์
ปลาเทราต์ (Trout) หรือปลาเรนโบว์ เ ทราต์
(rainbow trout) เป็นปลาตระกูลเดียวกันกับปลาแซลมอน
(Salmon) มีถิ่นก�ำเนิดจากอเมริกาเหนือ ปลาเทราต์เป็น
ปลาน�้ำจืด กินเนื้อ ตามธรรมชาติสามารถมีอายุยืนถึง 50 ปี
ชอบอยูใ่ นน�ำ้ ไหลอย่างล�ำธาร ทะลสาบทีม่ คี วามเย็นระหว่าง
18 - 24 องศาเซลเซียส ปลาเทราต์มีเนื้อนุ่ม สีขาวและ
สีส้มเหมือนปลาแซลมอน เนื้อสีส้มจะเรียกปลา rainbow  
trout ถ้าเนื้อสีขาวจะเรียก Trout หรือ forelle นิยมน�ำมา
ประกอบอาหารด้วยการทอดหรือนึ่งเป็นตัว โดยการควัก
ไส้ออก หมักด้วยเครื่องเทศแล้วทอดกับเนยจนหนังเหลือง
กรอบก่อนโรยด้วยอัลมอนด์ หรือเอาเบคอนมาพันให้ทั่วตัว
แล้วทอด ก่อนทานลอกหนังออกแล้วใช้ส้อมตักทานกับ
ขนมปังหรือสลัดมันฝรั่ง
ปลาเทราต์ได้น�ำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยเมื่อ
ปี 2541 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

มีพระราชด�ำริให้เพาะเลีย้ งเป็นฟาร์มปลา เปลีย่ นทรัพยากร
น�้ำเย็นให้มีมูลค่า ให้ชาวเขามีรายได้จากการเลี้ยงปลาที่มี
ราคาสูง ระยะแรกได้น�ำไข่ปลามาจากสหรัฐอเมริกาและ
เยอรมัน น�ำมาทดลองเลีย้ งที  ่ “หน่วยวิจยั ประมง บนพืน้ ที่
สูงดอยอินทนนท์” ตั้งอยู่ภายใน “ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงอินทนนท์” ดอยอินทนนท์ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอุณหภูมิเย็นตลอดปี มีแหล่ง
น�้ำสะอาด น�้ำใสปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงเจือปน  
เพราะหน่วยวิจยั ฯ ได้รบั น�ำ้ จากน�ำ้ ตกสิรภิ มู ิ ซึง่ มีอณ
ุ หภูมไิ ม่
เกิน 24 องศาเซลเซียส เหมาะกับการเพาะเลี้ยงปลาเทราต์
สถานีวิจัยประมงน�้ำจืดภายในสถานีเกษตรหลวง
อินทนนท์ สามารถเพาะพันธุ์ปลาเทราต์ประสบผลส�ำเร็จ
จากการเพาะเลี้ยงหลายรุ่นจนได้ลูกปลาที่รอดจากการฟัก
ถึงร้อยละ 90 เจริญเติบโตต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับชุมชนขาวเขาบริเวณใกล้เคียง โดยผลผลิตปลาเทราต์
รุ่นแรกออกจ�ำหน่ายได้ในปี 2547 จ�ำหน่ายได้ 60,000 80,000 ตัวต่อปี ต่อมาในปี 2554 จ�ำหน่ายได้เพิ่มขึ้นเป็น
200,000 ตัวต่อปี โดยช่วงที่สามารถจับปลาเทราต์ขึ้น
มาจ�ำหน่ายได้คือเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี
สามารถลดการน�ำเข้าปลาเทราต์จากต่างประเทศได้ประมาณปีละ
18 - 20 ตัน และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ยังมีโครงการ
พัฒนาการแปรรูป เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตอาหาร หรือ
GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อผู้บริโภค
ปลาเทราต์ในประเทศให้ได้ประโยชน์มากที่สุดอีกด้วย
ข้อมูล  :  โครงการหลวงอินทนนท์
และส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
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สกู๊ปพิเศษ

อสป. เร่งด�ำเนินโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา
เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัย
พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

องค์ ก ารสะพานปลา (อสป.)  
เร่งด�ำเนินโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา
เพื่ อยกระดั บ มาตรฐานสุข อนามัยและ
แก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ขนถ่ า ยสิ น ค้ า สั ต ว์ น�้ ำ ของท่ า เที ย บเรื อ
ตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558
รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง
ผศ. มานพ กาญจนบุ ร างกู ร  
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเป็น 1 ใน 18
ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา
ก่อสร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2501 ตามข้อเรียกร้อง
ของชาวประมง จังหวัดชลบุรี ด้วยขณะนัน้
บริ เ วณชุ ม ชนดั ง กล่ า วไม่ มี ที่ จ อดเรื อ
ประมงพื้นบ้านและเรือสาธารณะ นับแต่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าเทียบเรือประมง
อ่างศิลาได้ให้บริการขนถ่ายสัตว์น�้ำที่ได้
จากการท�ำประมงพื้นบ้านและประมง
พาณิชย์ในอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชลบุรี
และจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง ต่ อ มาได้ พั ฒ นา
เป็นตลาดสัตว์น�้ำส�ำหรับนักท่องเที่ยว
มี ก ารจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า สั ต ว์ น�้ ำ มี ชี วิ ต สด
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมงแปรรู ป โดย
กลุ ่ ม เกษตรกรท� ำ ประมงและชุ ม ชน

ชาวประมงในต� ำ บลอ่ า งศิ ล าและพื้ น ที่
ใกล้เคียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอ่างศิลา
และจังหวัดชลบุรไี ม่นอ้ ยกว่า ปีละ 200 ล้านบาท
โดยในระยะแรกของการด� ำ เนิ น งาน
องค์ ก ารสะพานปลาได้ ใ ห้ สิ ท ธิ ก ลุ ่ ม
เกษตรกรท� ำ ประมงอ่ า งศิ ล าบริ ห าร
จัดการ เพื่อให้บริการสมาชิก ปัจจุบัน
จากการส� ำ รวจพื้ น ที่ พ บว่ า ตั ว สะพาน
อยู ่ ใ นสภาพช� ำ รุ ด เสี ย หายอย่ า งหนั ก
โดยเฉพาะส่ ว นปลายสะพานที่ ใช้ ใ น
การเที ย บท่ า ขนถ่ า ยสั ต ว์ น�้ ำ  องค์ ก าร
สะพานปลาจึ ง ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ยกเลิ ก
การใช้ประโยชน์สะพานในการขนถ่าย
สัตว์น�้ำไปยังเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชลบุรี
โดยอนุญาตให้ผคู้ า้ ใช้พนื้ ทีด่ า้ นท้ายสะพาน
เพือ่ จ�ำหน่ายสินค้าประมงเป็นการชัว่ คราว
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระหว่าง
ทีอ่ งค์การสะพานปลาเตรียมแผนปรับปรุง
ซ่ อ มแซมและจั ด หางบประมาณมา
ด�ำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อยู ่ ร ะหว่ า งน� ำ เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปี 2560 งบกลาง รายการเงิน
ส�ำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเทียบเรือ และ
ตลาดประมงอ่างศิลา จ�ำนวน 187,921,900  บาท
ผศ. มานพ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อ
การก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเทียบเรือและ
ตลาดประมงอ่างศิลาด�ำเนินการแล้วเสร็จ
จะช่วยพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมง
อ่างศิลาให้สามารถรองรับการขนถ่าย
สินค้าสัตว์น�้ำจากเรือประมงพื้นบ้านและ
เรือประมงพาณิชย์ทที่ ำ� ประมงในอ่าวไทย
บริเวณจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงได้ตาม
มาตรฐานสุ ข อนามั ย ความปลอดภั ย
เป็นตลาดสินค้าสัตว์น�้ำคุณภาพส�ำหรับ
ประชาชน และเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงนิเวศน์ที่ส�ำคัญของจังหวัดชลบุรีและ
ใกล้เคียง ภายใน ปี พ.ศ. 2562
นอกจากนัน้ ยังเป็นแหล่งรายได้
หลักของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น�้ำใน
ชุ ม ชนอ่ า งศิ ล าและประชาชนในพื้ น ที่
ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จาก
นักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและ
อาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
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หน้าต่างความรู้

โดย นายประมวล รักษ์ใจ
ทีป่ รึกษาทางวิชาการองค์การสะพานปลา

ตลาดปลาซึคิจิ

ความสับสนวุน่ วายของตลาดปลาซึคจิ ิ
ในแต่ละวัน ซึ่งจะมีสัตว์น�้ำเกือบ 500 ชนิด
(ตอนที่ 1) ปริมาณการซื้อขายวันละ 2,000 ตัน รถวิ่งเข้า
ตัวละ 10 ล้านบาท ปลาทูน่าที่สด คุณภาพสูง ออกวันละ 20,000 คัน ผู้คนที่ท�ำงานในตลาด
และตัวใหญ่ร่วม 300 กิโลกรัมจะถูกน�ำมา ประมาณ 14,000 คน รวมถึงคนที่เข้ามาใน
ประมูลขายที่ตลาดทุกวัน โดยตลาดประมูล ตลาดทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็น Inter Market และ Outer
ปลาทูน่าจะแบ่งเป็น 2 โซน คือตลาดประมูล Market ร่วม 40,000 คน จึงเป็นภาพที่ใคร
ปลาทูนา่ สด และตลาดประมูลปลาทูนา่ แช่แข็ง ไปตลาดปลาแห่งนี้แล้วต้องยอมรับว่า นี่คือ
คนที่ จ ะเข้ า ไปดู ก ารประมู ล ทั้ ง 2 ส่ ว นนี้ ศูนย์รวมของสัตว์น�้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ต้องได้รับอนุญาตจากตลาด และมีเจ้าหน้าที่ หรือของโลกก็ว่าได้ เพราะเป็นศูนย์รวมของ
พาเข้าไปดูเท่านั้น ในปัจจุบันมีการจัดเป็น สัตว์นำ�้ จากทัว่ โลก ผูซ้ อื้ ผูข้ าย ผูน้ ำ� เข้า ผูส้ ง่ ออก
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดู รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคสัตว์น�้ำด้วย
ความน่าสนใจและมีเสนห์อีกอย่าง
การประมูล เสียค่าใช้จา่ ยในการเข้าดู และจ�ำกัด
จ�ำนวนคนในแต่ละวัน อีกทั้งต้องปฏิบัติตาม หนึ่งของตลาดก็คือ การประมูลปลาด้วยวิธี
ข้อก�ำหนดของตลาดอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องดู ดัง้ เดิมแบบญีป่ นุ่ ทีเ่ รียกว่า เทยาริ ถึงแม้จะเป็น
อยู่ในพื้นที่ที่ตลาดจัดให้เท่านั้น ห้ามถ่ายรูป ประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลก
โดยใช้แฟล็ตแสงสว่าง และมีเวลาจ�ำกัดในการ มีฐานะการเงินที่มั่นคง แต่ตลาดแห่งนี้ยังคง
เอกลักษณ์ระบบการประมูล โดยไม่มีอุปกรณ์
เข้าดูการประมูล
นอกจากการประมูลปลาทูน่าแล้ว อิเล็คทรอนิคส์ในการประมูลเลย วิธกี ารเทยาริ
ที่ ต ลาดซึ คิ จิ ยั ง มี ก ารประมู ล สั ต ว์ น�้ ำ อื่ น ๆ   คือการประมูลโดยใช้สัญญาณมือ และภาษาที่
รวมถึงสัตว์น�้ำมีชีวิตด้วย โดยสัตว์น�้ำทั้งหมด ตะโกนเรียกชื่อผู้ประมูลและราคาที่แข่งขันกัน
ที่ เข้ า มาในตลาดจะด� ำ เนิ น การประมู ล โดย ประมูล ซึ่งจะเข้าใจกันในกลุ่มผู้ประกอบการ
ผูค้ า้ ส่ง (Wholesalers) ซึง่ มีอยูเ่ พียง 7 รายทีไ่ ด้ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ ภาพผูป้ ระมูลเคาะกระดิง่ เริม่
รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร การประมูล เสียงตะโกนบอกราคาทีป่ ระมูล มือ
ป่าไม้และประมง และมีผู้ประกอบการอื่น ๆ และนิ้วที่ชูขึ้นของผู้ซื้อเพื่อเสนอราคา จึงเป็น
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ คนกลางรับซือ้ (Intermediat ภาพการประมูลสัตว์น�้ำที่เก่าแก่กว่า 100 ปี ที่
Wholesalers) ผู้รับซื้ออนุญาต (Authorized ยังเห็นได้อยู่ในตลาดแห่งนี้
การไปเดินดูประมูลปลาทูน่าและ
Buyers) ซึ่งทั้งหมดจะต้องจดทะเบียนเป็น
ผูป้ ระกอบการภายในตลาดเท่านัน้ จึงจะเข้ามา ความสับสนวุ่นวายของสภาพธุรกิจที่ตลาด
ประกอบธุรกิจได้ โดยเราจะพบเห็นผูป้ ระกอบการ ปลาซึคิจิในครั้งนี้ เป็นภาพที่เราได้เห็นทุกครั้ง
เหล่านีส้ วมหมวกและมีชอื่ ทีจ่ ดทะเบียนไว้ดา้ น ที่มาโตเกียว แต่ในวันข้างหน้าที่ตลาดปลาจะ
โยกย้ายไปยังทีใ่ หม่ในย่านโทโยสุ (Toyosu) ซึง่
หน้าหมวกที่สวมใส่อยู่
อยูไ่ ม่ไกลจากตลาดแห่งนี้ จะยังคงมีภาพเหล่านี้
อยู่หรือไม่ คงต้องติดตามดูกันต่อไป
5

แห่งมหานครโตเกียว
ตลาดปลาซึคิจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป
ทัว่ โลก ตัง้ อยูใ่ จกลาง มหานครโตเกียวอายุอานาม
เกือบจะครบ 90 ปี เป็นตลาดที่มีมนต์เสน่ห์
สร้างแรงดึงดูดให้คนที่เดินทางไปเมืองหลวง
ของประเทศญี่ปุ่นต้องหาโอกาสไปเยี่ยมเยือน
สั ก ครั้ ง หนึ่ ง ถึ ง แม้ ใ นช่ ว งหลายปี ที่ ผ ่ า นมา
ข่าวการโยกย้ายไปยังทีใ่ หม่จะมีมาอย่างต่อเนือ่ ง
แต่ ใ นการเดิ น ทางไปญี่ ปุ ่ น คราวนี้ ก็ ยั ง ต้ อ ง
แวะเวี ย นไปที่ ต ลาดปลาซึ คิ จิ ที่ เ ดิ ม ที่ ไ ปมา
หลายครั้ง และทุกครั้งที่มาโตเกียวต้องไปเดิน
ดูปลา และชิมซาชิมิและซูชิที่ตลาดแห่งนี้
ซึคิจิเป็นชื่อของตลาดกลางขายส่ง
สินค้าเกษตรทีป่ ระกอบด้วยตลาดกลางขายส่ง
สัตว์น�้ำ  ผัก และผลไม้ สินค้าเกษตรเหล่านี้
มาจากทั่วประเทศญี่ปุ่น และน�ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศเกือบทั่วทุกมุมโลก ภายในตลาด
ที่ เรี ย กว่ า Inter Market เป็ น พื้ น ที่ ข อง
การประมูลขายส่ง ตลาดขายปลีก และห้องเย็น
รวมทั้งยังมีพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นที่ด้านนอกซึ่ง
เรียกว่า Outer Market ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน
อาหารญี่ปุ่น ภัตตาคาร และร้านค้าต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านซูชิ 24 ชั่วโมง ที่ให้
บริการแก่นักท่องเที่ยวและคนท�ำงานในตอน
กลางวั น และคนที่ ป ระกอบอาชี พ กั บ ตลาด
ในตอนกลางคืน
ถึ ง แม้ จ ะเป็ น ตลาดกลางขายส่ ง
สินค้าเกษตรแต่ชื่อเสียงของซึคิจิมักจะมุ่งเน้น
ไปทีต่ ลาดปลา เนือ่ งจากเป็นตลาดกลางขายส่ง
สัตว์น�้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่โด่งดังไปทั่ว
ก็คอื ตลาดประมูลปลาทูนา่ ทีม่ รี าคาประมูลถึง
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เก็บภาพมาเล่า
เก็บข่าวมาฝาก

พิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
อทิตยาทรกิติคุณ ในการเสด็จพระด�ำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสืบสาน ปณิธาน
ของพ่อ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

องค์การสะพานปลาจัดสัมมนา “การบริหารความเสีย่ งสูก่ ารปฏิบตั งิ านในองค์กร”
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางจิราวรรณ แย้มประยูร ประธานคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงสู่
การปฏิบัติงานในองค์การสะพานปลา รุ่นที่ 1” โดยมีอาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะ
กรรมการบริหาร  องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ  เป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ละแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ณ ห้องสุริยะวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพ

พิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคลสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2560  
ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ�ำนวยการ
องค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหาร
องค์การสะพานปลา ร่วมพิธีลงนามถวาย
พระพรชั ย มงคลสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
65   พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธี ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
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โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา
เมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์ ก ารสะพานปลา
โดยส�ำนักงานสะพานปลากรุงเทพ และผู้ประกอบกิจการภายในบริเวณ
สะพานปลากรุงเทพ จัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560 เพือ่ เป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ผู้ประกอบธุรกิจประมง ชาวประมง และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสุขอนามัยสากล
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เรื่องเล่าจากภูมิภาค

ส�ำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่ง น�ำเครือข่ายกว่า 1,000 คน ร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 65 พรรษา
องค์การสะพานปลา โดยส�ำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทัง้ 18 แห่ง จัดโครงการรักษ์สงิ่ แวดล้อม เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65  พรรษา
28 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบธุรกิจประมง ชาวประมง และประชาชนทั่วไป
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตราฐานสุขอนามัยสากล
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องค์การสะพานปลา ร่วมมือกับ Central Lab Thai

ส่งเสริม สนับสนุน ธุรกิจแปรรูปสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์ด้านการประมง
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับนายสุรชัย ก�ำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อ�ำนวยการ Central Lab Thai ภายใต้
ความร่วมมือเพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน ธุรกิจแปรรูปสัตว์นำ�้ และผลิตภัณฑ์ดา้ นการประมง การตรวจเรือ่ งของความสดของสัตว์นำ�้
ให้กับผู้ประกอบการ โดยทาง CLT จะให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และ Certified เพื่อให้ผู้บริโภค
เกิดความมั่นใจ รวมถึงร่วมมือในโครงการสร้างตลาดสดในสะพานปลา และพัฒนายกระดับสินค้าที่องค์การสนับสนุน
การตลาดภายในไปสู่ตลาดต่างประเทศ
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