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คณะผู้จัดท ำ 
1. นางสาวนีย์  โกมลวงษ์วณิศ 
2. นายสหรัฐ  ไชยเผือก 
3. นายพิพัฒน์  จินดาหลวง 
4. นายคณพล  การไว 
5. นางสาวสิริรัตน์ กุญชร 
6. ว่าที่ ร.ต. ทรงชัย มณีฤทธา 
บรรณำธิกำท่ีปรึกษำ 
1. ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา 
2. ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 
3. รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
4. รองผู้อ านวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
5. รองผู้อ านวยการด้านธุรกิจ 

6. นายประมวล รักษใ์จ  

สถำนที่ติดต่อ 
แผนกประชาสัมพันธ์  ส านักงานอ านวยการองค์การสะพานปลา 
149 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

       เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2561  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี ได้ลง พ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลาสมุทรสาคร  

หน่วยงานในสังกัดองค์การสะพานปลา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ซึ่งเป็นสะพานปลาที่ใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่ง  เป็นตลาดกลางสินค้า

สัตว์น้้าทั้งทางบกและทางเรือ  ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด

ใกล้เคียง  นอกจากนั้นยังเป็นตลาดกลางรองรับสินค้าสัตว์น้้าที่ขน

ถ่ายมาจากภาคใต้  แทนที่จะขนถ่ายมายังสะพานปลากรุงเทพเพียง     

แห่งเดียว 

         ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการ

ด้าเนินงานขององค์การสะพานปลา  โดยผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  

ผู้อ้านวยการองค์การสะพานปลา  การด้าเนินการจดทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดสมุทรสาคร  และตรวจเยี่ยมการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง

พาณิชย์  ชมการสาธิตระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตา  และระบบ

ระบุต้าแหน่งเรือประมงไทย พร้อมทั้งพบปะแรงงานประมงและ

ประชาชนในพื้นท่ี  เพ่ือผลักดันให้จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นศูนย์กลาง

อาหารทะเลภูมิภาคพร้อมเร่งติดตามการแก้ไขปัญหาประมง  แรงงาน  

สิ่งแวดล้อม  ชูศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  โดยประเด็นส้าคัญคือการ

ติดตามการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย  และการบริหาร

จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ  อันจะผลดีให้ประเทศไทย

ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปในการมีมาตรการแก้ไขปัญหาการ

ท้าประมงผิดกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป     
   

 

กองบรรณาธิการ 
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โดย ปลาเสือพ่นหมึก 

    ปัจจุบนัอาหารทะเลมีราคาสูงเพราะทรัพยากรสตัวน์ ้ าอยา่ง ปู ปลา กุง้ หมึก หายากข้ึน ผูบ้ริโภคก็ตอ้งการอาหาร ท่ีมีคุณภาพใหคุ้ม้ค่ากบัเงินท่ี

เสียไป ส่วนผูข้ายก็ตอ้งการลดตน้ทุนและเก็บของไวข้ายไดน้านข้ึน ผูบ้ริโภค จึงควรมีความ รอบคอบในการซ้ือหาอาหารทะเลประเภทต่างๆ 

เพ่ือใหไ้ดข้องดีมีคุณภาพจริงๆ การเลือกอาหาร ทะเลสดอยา่งปลอดภยั ท าไดด้ว้ยการดู ดมกล่ิน  และการจบัอาหาร นอกจากนั้นควรซ้ือจากแผง

เจา้ประจ าท่ีไวใ้จได ้  วธีิสงัเกตุดว้ยตาเปล่าท่ีดี อยา่งหน่ึง คือ สงัเกตดูอาหารทะเลท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความเยน็ ไม่ใส่น ้ าแขง็ แต่อาหารยงัสด ไม่เน่าเสีย

ใหส้นันิษฐาน วา่ อาหารทะเลเหล่านั้นปนเป้ือนฟอร์มาลิน อาหารทะเลปนเป้ือนฟอร์มาลินเน้ือจะแขง็ผดิปกติ โดยจะคงความสดไดป้ระมาณ 5 

วนั หลงัจากนั้นจะเร่ิมเสียอยา่งรวดเร็ว 

เลือกปูอย่างไรให้สด   ควรเลือกปูท่ียงัเป็นอยู ่ปูสดถา้ใชมื้อกดดูท่ีทอ้งจะแน่น ไม่ยบุอ่อนตวั ทอ้งของปูมี คราบ

อยูต่ามร่อง ระหวา่งปลอ้งแสดงวา่เป็นปูเปลือกเก่า ผา่นการลอกคราบมาแลว้ เน้ือจะแน่นเยอะ ตามีลกัษณะเป็นเมด็

กลม  ส่วนเปลือกและกระดองของปูไม่มีรอยแตกร้าว ส่วนกา้มไม่หกัเสียหาย กระดองปูควรมีสีขุ่น แสดงถึงปูท่ี

เคล่ือนไหวเยอะ เน้ือจะเยอะ  ปูสดไม่ควรมีกล่ินคาว หรือมีกล่ินแอมโมเนีย 
 

เลือกปลาอย่างไรให้สด   ปลาสดใหดู้ท่ีตา ตาตอ้งใส ไม่แหง้ ไม่ควรซ้ือปลาท่ีมีตาขุน่หางและครีบไม่แหง้ หรือ

ขาดแหวง่ ปลาสดเม่ือใชมื้อกดเบาๆ จะรู้สึกเดง้มือไม่ยบุลงไปตามแรงกด ส่วนท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือเหงือกของ

ปลา เหงือกของปลาควรมีสีแดงสด สะอาด ไม่มีเมือกเหนียว  

 

เลือกหมึกอย่างไรให้สด   ใหดู้ท่ีเน้ือและหนวดของหมึกตอ้งแน่นแขง็ ไม่เละตาหมึกใส เยือ่หุม้ท่ีตวัหมึกตอ้ง ไม่

ขาดหรือหลุดลอก ไม่ควรมีน ้ าหมึกจากตวัหมึกไหลออกมา  หมึกท่ีสดจะตวัลีบ ไม่พอง  ควรหลีกเล่ียงหมึกท่ีดองน ้ า 

เพราะหมึกจะดูดน ้ าเขา้ไปท าใหห้มึกพองตวั และรสชาติเปล่ียนไป 

 

เลือกหอยอย่างไรให้สด  หอยสดเม่ือจบัดูจะมีน ้ าหนกั เคาะเปลือกเสียงจะแน่นทึบ เปลือกหอยไม่เปิดอา้ หรือหกับุบ  

หอยเป็นๆ จะหุบเปลือกอยา่งรวดเร็วเม่ือถูกจบั แต่ถา้วางไว ้เปลือกจะอา้ออก หอยท่ีแกะเปลือกออกแลว้ เน้ือหอย

ควรมีสีสดไม่ซีดชาว ไม่มีเมือกและมีกล่ินเหมน็ 

 

เลือกกุ้งอย่างไรให้สด  หวักุง้ตอ้งยดึติดแน่นกบัล าตวั  เปลือกกุง้แขง็มีสีเขม้ตามพนัธ์ุนั้นๆ เช่นกุง้กลุาด า เปลือกควรมี 

สีด า ถา้เป็นกุง้แบบท่ีมีกา้ม กา้มตอ้งไม่หกัหลุด  ล าตวักุง้อ่อน แต่มีความหยุน่ จบัแลว้ผิวไม่ยบุลงไป ตากุง้ตอ้งเป็น     

สีเขม้ ไม่เห่ียวบุบ 



 

สกู๊ปพิเศษ 
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ทั้งน้ี ความหมายโดยละเอียดของการประมง IUU ตามท่ี

นิยามไวโ้ดยองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 

Agriculture Organization: FAO) หมายถึง 

การประมงที่ผดิกฎหมาย (Illegal Fishing) หมายถึง 

เวบ็ไซตศู์นยบ์ัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมาย , 
http://www.thaistopiuufishing.com/meeting/18-activity/news/118-4-
2559,สืบคน้ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๗กรกฎาคม 2560 อิสระ ชาญราชกิจ 
พิษณุ    ศิริพิชญะตระกลู นุชรัตน ์หวงัดี ศรัณย ์เพช็ร์พิรุณ รวบรวม. 
การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม Illegal 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing.SEAFDEC  

1. การท าประมงโดยเรือของรัฐชายฝ่ัง หรือรัฐเจา้ของแหล่ง

ท าการประมงเองหรือโดยเรือต่างชาติในเขตอ านาจของรัฐใดๆ โดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต หรือขดัต่อกฎหมาย 

2. การท าประมงโดยเรือของประเทศท่ีเป็นภาคีสมาชิกของ

องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) อันขัดกับมาตรการ

อนุรักษ์จัดการตามมติขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค 

(RFMO)  ซ่ึงประเทศนั้นมีข้อผูกพันหรือขัดกับกฎหมายระหว่าง

ประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 ในกรณีท่ีรัฐเป็นภาคีขององคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาค 

(RFMO) การท าประมงท่ีฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศหรือขอ้ผูกพนั

ระหวา่งประเทศซ่ึงครอบคลุมการกระท าของรัฐท่ีใหค้วามร่วมมือกบั

องคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

การประมงที่ ข าดการรายงาน  (Unreported Fishing) 

หมายถึง 

1. การท าประมงท่ีไม่ไดแ้จง้ หรือรายงาน หรือรายงานเท็จ 

ต่อหน่วยงานของรัฐอนัเป็นการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมายและระเบียบ

ของรัฐนั้น 

2. การท าการประมงในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององค์กร

จดัการประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) ซ่ึงไม่ไดแ้จง้หรือรายงาน หรือ

แจง้เทจ็อนัเป็นการขดัต่อวิธีปฏิบติัขององคก์ร 

3.จัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) นั้ นส่ิงท่ีจะต้อง

รายงานต่อรัฐ หรือองคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) จะถูก

ระบุไวใ้นระเบียบการประมงซ่ึงชาวประมงและเรือประมงนั้นๆ ท่ีจด

ทะเบียนหรือขออนุญาตท าการประมงในพ้ืนท่ีการประมงนั้นๆ ตอ้ง

ปฏิบติัตาม การประมงท่ีปราศจากการรายงานนั้นนับตั้ งแต่การจด

ทะเบียนเรือจนถึงการรายงานปริมาณการจบัสตัวน์ ้า 

 

โดย นางพวงทอง  อ่อนอุระ 
ท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
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การประมงทีไ่ร้การควบคุม (Unregulated Fishing) หมายถึง 

1. การท าการประมงโดยเรือท่ีไม่มีสญัชาติ (ไม่ชกัธง) หรือเรือ

มีสญัชาติ (ชกัธงของรัฐใด ๆ) ท่ีไม่ไดเ้ป็นภาคีขององคก์รจดัการประมง

ระดับภูมิภาค (RFMO) ซ่ึงไม่เป็นไปตามหรือขดักบัมาตรการอนุรักษ์

จดัการขององคก์รนั้น 

2. การท าการประมงในพ้ืนท่ี หรือจบัสัตวน์ ้ าประเภทท่ียงัไม่มี

มาตรการอนุรักษจ์ดัการขององคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) 

รองรับ ท่ีขดัต่อความรับผิดชอบของรัฐท่ีผูกพนัไวก้บักฎหมายระหวา่ง

ประเทศ การประมง IUU สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งในเรือประมงขนาดใหญ่ 

ท่ีท าการประมงในมหาสมุทร จนถึงเรือประมงขนาดเลก็ท่ีท าการประมง

บริเวณชายฝ่ัง และในน่านน ้ าภายใตเ้ขตอ านาจของรัฐชายฝ่ังหรือใน

ทะเลหลวงท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการขององคก์รจดัการประมงระดบั

ภูมิภาค (RFMO) ดงันั้นกรอบความพยายามในการขจดัการประมง IUU 

จึงมีหลายระดบั ได้แก่ ระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค 

และระดบัประเทศ ซ่ึงกิจกรรมการประมงท่ีขาดความรับผิดชอบน้ีส่งผล

โดยตรงต่อการบริหารจดัการทรัพยากรสัตวน์ ้ าท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

และยงัเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาไปสู่เป้าหมายการประมงอยา่ง

ย ัง่ยนื  

  2. ค าจ ากดัความของการประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน  

และไรการควบคุมของ แผนปฏิบตักิารสากลในการป้องกนั ยบัยั้ง  

และขจดัการท าการประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ 

ควบคุม (IPOA-IUU) 

“Illegal Fishing” หรือการท าการประมงทีผ่ดิ

กฎหมาย หมายถึง การท าการประมงโดยเรือของรัฐชายฝ่ังหรือเรือของ

รัฐต่างชาติในเขตอ านาจของรัฐชายฝ่ังใดๆ  โดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือฝ่า

ฝืนต่อกฎระเบียบ การท าการประมงโดยเรือของรัฐท่ีเป็นภาคีสมาชิก

ขององคก์รจดัการ ประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) อนัฝ่าฝืนต่อมาตรการ

อนุรักษจ์ดัการตามมติขององคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาคซ่ึงรัฐนั้นมี

ขอ้ผกูพนั หรือขดักบักฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการท า

ประมงท่ีฝ่าฝืนกฎหมายภายในของประเทศหรือขอ้ผกูพนัระหวา่ง

ประเทศ ซ่ึงครอบคลุมการกระท าของรัฐท่ีใหค้วามร่วมมือกบัองคก์ร

จดัการประมงระดบัภูมิภาคท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย                             

“Unreported Fishing” หรือการท าการประมงทีข่าดการรายงาน 

หมายถึง การท าการประมงท่ีไม่ไดแ้จง้หรือไม่ไดร้ายงาน หรือได้

รายงานเทจ็ต่อหน่วยงานของรัฐอนัเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมายและ

ระเบียบของรัฐนั้น หรือการท าการประมงในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ

องคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาค ซ่ึงไม่ไดแ้จง้หรือรายงานหรือ

รายงานเทจ็ อนัเป็นการขดัต่อวธีิปฏิบติัขององคก์รนั้น 

“Unregulated Fishing” หรือ การท าการประมงทีไ่ร้การควบคุม 

หมายถึง การท าการประมงโดยเรือท่ีไม่มีสญัชาติ (ไม่แสดงธง) หรือเรือ

สญัชาติของรัฐ (แสดงธงของรัฐใดๆ) ท่ีไม่ไดเ้ป็นภาคีขององคก์รจดัการ

ประมงระดบัภูมิภาค ซ่ึงไม่เป็นไปตามหรือขดักบัมาตรการอนุรักษ์

จดัการขององคก์รนั้น รวมถึงการท าการประมงในพ้ืนท่ีหรือจบัสตัวน์ ้ าท่ี

ยงัไม่มีมาตรการอนุรักษจ์ดัการขององคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาค

รับรองและขดัต่อความรับผิดชอบของรัฐท่ีผกูพนัไวก้บักฎหมายระหวา่ง

ประเทศ  

ทั้งน้ี เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว รัฐบาลควรจดัใหมี้การสมัมนา อบรมให้

ความรู้แก่หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหา IUU 

Fishing ไม่เพียงประเด็นท่ีเก่ียวกบัพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

และกฎหมายล าดบัรองเท่านั้น แต่ควรอธิบายใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ท่ี

ไดเ้ขา้ใจในหลกัการของกฎหมายระหวา่งประเทศ ตราสารระหวา่ง

ประเทศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเขา้ใจความหมายท่ีถูกตอ้งของการท า

การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมดว้ย เพื่อให้

สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี แต่ละหน่วยงานควรเร่งจดัท าคู่มือหรือหลกัเกณฑใ์นการน า

กฎหมายมาปรับใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีและแจกจ่ายใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

ตรงกนัและสร้างบรรทดัฐานในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งเป็น

มาตรฐานเดียวกนั 

                         

 



 

เก็บภาพมาเล่า เกบ็ข่าวมาฝาก 6 
อสป.สาร 

     วนัท่ี 1 เมษายน 2561 เวลา 06.00  น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกรู ผูอ้  านวยการสะพานปลา   ร่วมพิธี 

สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนากระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ครบรอบ 126 ปี (วนัท่ี 1 เมษายน 2561) โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี  ณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ถนนราชด าเนินนอก 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 9 เมษายน  2561  ผศ.มานพ  กาญจนบุราง

กรู  ผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา  พร้อมดว้ย

พนัจ่าตรี เทวญั  ธนมาลารัตน์ รองผูอ้  านวยการ  

องคก์ารสะพานปลา ดา้นบริหาร ร่วมพิธีรดน ้ า

และขอพร   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร ฯ 

 รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรฯ  เน่ืองใน

โอกาสเทศกาลวนัสงกรานต ์ ประจ าปี  2561         

ณ หอ้งประชุม 115  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วนัท่ี 9 เมษายน  2561  พนกังานองคก์ารสะพาน

ปลา ร่วมพิธีรดน ้ าและขอพร   ผศ.มานพ  กาญ

จนบุรางกรู   ผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา  

และพนัจ่าตรี เทวญั ธนมาลารัตน์   

รองผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา 

ดา้นบริหาร  เน่ืองในโอกาสเทศกาล 

วนัสงกรานต ์ประจ าปี 2561   

ณ หอ้งประชุมองคก์ารสะพานปลา 

เม่ือวนัท่ี 13  มีนาคม  2561 

องคก์ารสะพานปลา 

(อสป.) ร่วมกบัธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

จดัพิธีลงนามบนัทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือการ

ยกระดบัการบริหารจดัการองคก์ร (โครงการ พ่ีเล้ียง) โดยมีผศ.มานพ กาญ

จนบุรางกรู  ผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา  ลงนามร่วมกบั  คุณฉตัรชยั   

ศิริไล  กรรมการผูจ้ดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์  พร้อมสกัขีพยาน  

คุณรสา กาญจนสาย ผูแ้ทนสคร. และ ดร.ไวฑูรย ์โภคาชยัพฒัน ผูแ้ทน

บริษทั ทริสฯ  ซ่ึงโครงการน้ีฯ เป็นผลจากการท่ีส านกังานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหวา่ง

รัฐวสิาหกิจ ในโครงการสนบัสนุนรัฐวสิาหกิจขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพดา้น

บริหารจดัการองคก์ร เป็นพ่ีเล้ียงกบัรัฐวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ 

ท่ีเป็นนอ้งเล้ียง  เพื่อยกระดบัการบริหารจดัการองคก์ร  โดยการจดัท า

แผนการด าเนินงานระยะสั้นใน 6 เดือน และแผนระยะยาว (3 ปี) เพ่ือให้

องคก์รเขา้สู่มาตรฐาน ตามแบบประเมินรัฐวสิาหกิจ   และน าไปสู่การ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

วนัท่ี 3  เมษายน 2561  พนัจ่าตรี เทวญั ธนมาลารัตน์  รองผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา ดา้นบริหาร   เป็นประธาน 

การอบรมแผนปฎิบติัการประจ าปี 2561  หลกัสูตร การพฒันาบุคลากรดา้นบริการ เพื่อสร้างรายได ้ในอนาตหวัขอ้   

“การพฒันาบุคลากรสู่การเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนื”  โดยมีคุณสาคร  ชนะไพฑูรย ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารองคก์าร

พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ  เป็นวทิยากรในการอบรม  ณ หอ้งประชุมสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ องคก์ารสะพาน

ปลา  ซ่ึงการอบรมในคร้ังน้ี เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแนวคิดการน า

ระบบการบริหารจดัการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจมาใชใ้นการบริหารองคก์รในอนาคต  



 7 
อสป.สาร เรื่องเล่าจากภูมิภาค 

วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนท่ีเยีย่มชมองคก์ารสะพานปลา 

จงัหวดัสมุทรสาคร  ซ่ึงเป็นสะพานปลาท่ีใหญ่และทนัสมยัแห่งหน่ึง รองจากกรุงเทพมหานคร มีอุปกรณ์

อ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั ท่ีใชใ้นการล าเลียงขนถ่ายผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้ าทางทะเล   และเป็นศูนยก์ลาง

การคา้ส่งปลาทะเล  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน เพ่ือใหเ้ป็นตลาดกลางสินคา้สตัวน์ ้ าทั้งทางเรือ 

และทางบก ในจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดัใกลเ้คียง   

เพ่ือเป็นตลาดกลางรองรับสตัวน์ ้ าท่ีขนถ่ายมาจากทางภาคใต ้

แทนท่ีจะขนถ่ายไปยงัสะพานปลากรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว  เพ่ือเป็นศูนยก์ลางการพฒันาการประมงของ

องคก์ารสะพานปลาในจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น การใหสิ้นเช่ือ การประมง ตามโครงการ

พฒันาการประมงและการฝึกอบรมชาวประมงและเ พ่ือเป็นศูนยก์ลางช่วยเหลือสนบัสนุนการ ใหส้วสัดิการ

แก่ชาวประมง หมู่บา้นการประมงสถาบนัการประมงในจงัหวดัสมุทรสาครและใกลเ้คียง     

     ในส่วนของนิทรรศการองคก์ารสะพานปลา โดยมี ผศ.มานพ กาญจนบุรางกรู ผูอ้  านวยการ เป็นผูบ้รรยายสรุปภารกิจของอสป.  พร้อมคณะผูบ้ริหาร อสป.

ใหก้ารตอ้นรับ  

วนัท่ี  27  มีนาคม  2561  องคก์ารสะพานปลาร่วมกบัพาณิชยจ์งัหวดัปราจีนบุรี  ส านกังานเกษตรและสหกรณ์ 

จงัหวดัปราจีนบุรี เกษตรจงัหวดัปราจีนบุรี  สหกรณ์จงัหวดัปราจีนบุรี  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า

ปราจีนบุรี  ประมงจงัหวดัปราจีนบุรี  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัปราจีนบุรี   

จดัการประชุมสมัมนาเพ่ือแกปั้ญหาฝ่าวกิฤติราคาผลผลิตปลาน ้ าจืด

ตกต ่า  ณ  โชคภรณ์ประเสริฐฟาร์ม  อ าเภอบา้นสร้าง  จงัหวดั

ปราจีนบุรี  โดยเป็นการพบปะพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกบักลุ่มผู ้

ประกอบธุรกิจสตัวน์ ้ า  ตวัแทนสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลารวมทั้งเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  ถึงแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาราคาผลผลิตปลาน ้ าจืดตกต ่าในปัจจุบนั  

วนัท่ี 29 มี.ค. 2561 องคก์ารสะพานปลา โดยส านกังานส่งเสริมการประมง ร่วมกบั ท่าเทียบเรือประมง

ภูเก็ต  จดัโครงการรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัองคก์ารสะพานปลา ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ต าบลรัษฎา 

อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต  ในการน้ีนายประกอบ วงศม์ณีรุ่ง รองผูว้า่ราชการจงัหวดัภูเก็ต กล่าวตอ้นรับ 

พลเรือเอกเริงฤทธ์ิ บุญส่งประเสริฐ  กรรมการและประธานอนุกรรมการดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม

และส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารสะพานปลา ใหเ้กียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดย ผศ.มานพ กาญจนบุ

รางกรู ผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา กล่าวรายงาน โครงการน้ีเป็นการรวมพลงัความสามคัคีแสดง

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ในเชิงบูรณาการของชาวประมง แพปลา สมาคมชาวประมงภูเก็ตแรงงานต่างดา้ว นกัศึกษา นกัเรียน ประชาชน 

เจา้หนา้ท่ี ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเกาะสิเหร่ หน่วยงานราชการ องคก์ารบริหารงานส่วนทอ้งถ่ิน เอกชนช่วยกนัท าความความสะอาด เก็บตกัขยะรอบเรือประมงใน

คลองท่าจีน กวาด ลา้งโรงคลุม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณรอบๆ ท่าเทียบเรือประมง  และมอบทุนการศึกษาแก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนการศึกษาจ านวน  5 

โรงเรียน ท่ีอยูใ่กลเ้คียงท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  



 


