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2 องค์การสะพานปลา สร้างคุณค่าประมงไทย

บทบรรณาธิการ

 จากสถานการณ์ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ (IUU  Fishing) ของประเทศไทยใน

ขณะนี ้คณะกรรมาธกิารยโุรปยงัคงมมีตไิม่ปลดใบเหลืองให้แก่ประเทศไทย  โดยได้ขยายเวลาในการประเมนิออกไปอกี  6  เดอืน  

ซ่ึงการอยูใ่นต�าแหน่งเดมิไม่โดนใบแดง ถอืว่าอยูใ่นเกณฑ์ทีค่่อนข้างด ี เนือ่งจากปัญหาได้มกีารสะสมมาเป็นระยะเวลาทีย่าวนาน  

และทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ร่วมแรง ร่วมใจ ทุ่มเทช่วยกันอย่างเตม็ที ่เพือ่ทีจ่ะช่วยกันแก้ไขปัญหาดงักล่าว

 องค์การสะพานปลา รฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอกีหน่วยงานหนึง่ทีไ่ด้ร่วมสนบัสนนุในการแก้ไข

ปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย โดยล่าสดุได้มกีารพฒันาโปรแกรม FMO e – MCPD  Application ซึง่เป็นลขิสทิธ์ิขององค์การ

สะพานปลา ซึง่เป็นการออกหนงัสอืก�ากบัการซือ้ขายสตัว์น�า้ด้วยเทคโนโลยีทีท่นัสมยั เพือ่ใช้ประกอบในการออกหนังสอืรบัรองการ

จบัสตัว์น�า้ (Catch  Certificate) อนัจะเป็นส่วนส�าคญัในระบบตรวจสอบย้อนกลบัทีม่าของสตัว์น�า้  ตามพระราชก�าหนดการประมง  

พ.ศ. 2558 โดยได้มกีารลงนามบนัทกึความร่วมมอืระหว่างองค์การสะพานปลา และสมาพนัธ์ผูผ้ลติสนิค้าประมงไทย ประกอบ

ด้วย สมาคมอาหารแช่เยอืกแขง็ไทย สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย สมาคมผูผ้ลติอาหารส�าเรจ็รปู สมาคมกุง้ไทย สมาคมผูผ้ลติ

อาหารสตัว์น�า้ สมาคมผู้ผลิตปลาบ่นไทย  สมาคมการประมงนอกน่านน�า้ไทย และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพือ่ก�าหนด

แนวทางปฏบิตัใินการจัดท�าหนงัสอืก�ากบัการซือ้ขายสตัว์น�า้ (MCPD) และการพฒันาสขุอนามยัสตัว์น�า้และผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ 

 ทัง้นี ้ องค์การสะพานปลามแีผนจัดตัง้ศูนย์ปฏิบตักิาร เพือ่ให้บรกิารออกหนังสอืก�ากบัการซือ้ขาย สตัว์น�า้ (MCPD) แก่ผู้

ประกอบการทีส่ะพานปลาและท่าเทียบเรอืประมงท้ัง 18 แห่ง ในสงักัดองค์การสะพานปลา ซึง่จะช่วยให้ผูป้ระกอบการน�าเอกสาร

ดงักล่าวไปประกอบในการซือ้ขายสตัว์น�า้ เพือ่การบรโิภคภายในประเทศและการแปรรปูเพือ่การส่งออกอกีด้วย

 นอกจากนัน้ องค์การสะพานปลา ยงัได้มกีารเปิดศนูย์สวสัดภิาพและธรรมาภบิาลแรงงานประมงสงขลา ซึง่ถอืได้ว่าเป็น

แห่งแรกของประเทศไทย ตัง้อยูท่ี่ท่าเทียบเรอืประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ก่อตัง้ภายใต้บนัทกึข้อตกลง

ว่าด้วยความร่วมมอื โดยมหีน่วยงานร่วมก่อตัง้ประกอบด้วย  องค์การ  สะพานปลา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมสวสัดกิาร

และคุ้มครองแรงงาน  สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ศนูย์อภบิาลผูเ้ดนิทางทะเลสงขลา (บ้านสขุสนัต์) และบรษิทั

เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร  จ�ากดั  (มหาชน)  หรอื ซพีเีอฟ  โดยศนูย์ดงักล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทีผ่ดิ

กฎหมายในภาคอตุสาหกรรมประมง  รวมทัง้ช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติแรงงานต่างด้าวให้มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ตามหลกัสทิธิ

มนษุยชน  ซึง่ทัง้หลายท้ังปวงนี ้  องค์การสะพานปลาเชือ่ว่าจะเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นร่วมกนัแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิ

กฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคมุ  (IUU  Fishing)  อนัจะน�าไปสูโ่อกาสให้ประเทศไทยมโีอกาสหลดุใบเหลอืง  และ

จะช่วยลดอปุสรรค  ยกระดบัความเขม็แขง็ในฐานะผู้ผลติสนิค้าสตัว์น�า้ส�าคญัของโลกให้เป็นทีย่อมรบัจากเวทนีานาชาตต่ิอไป 

                        

                     ด้วยความปรารถนาดี

            กองบรรณาธิการ  อสป. สาร

คณะผู้จดัท�ำ
ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา   ทีป่รึกษากติตศิกัดิ์
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ผศ. มานพ  กาญจนบรุางกรู ผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา 
(อสป.) เปิดเผยว่า  องค์การสะพานปลาได้ร่วมกับสมาพนัธ์ผูผ้ลติสนิค้า
ประมงไทย ซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิต
อาหารส�าเรจ็รปู สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้
ผลิตปลาป่นไทย  สมาคมการประมงนอกน่านน�า้ไทย และสมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย ได้จัดท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืการจดัท�า
หนังสือก�ากับการซื้อขายสัตว์น�้า (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัย
สัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อ
วนัที ่27 เมษายน 2559 เพือ่ก�าหนดแนวทางปฏบิตัใินการจดัท�าหนงัสอื
ก�ากบั การซือ้ขายสตัว์น�า้  (MCPD) และการพฒันาสขุอนามยัสตัว์น�า้
และผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ตามพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ.  2558  โดยมเีป้าหมายให้ แล้วเสรจ็ภายใน 2 เดอืน และขยายผลสูก่ารใช้งาน
จรงิภายใน 1 ปี

ส�าหรบั  FMO e–MCPD  
Application ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ
องค์การสะพานปลาจะน�ามาใช้ใน
การบนัทกึ รวบรวม  และรายงาน
การซื้อขาย สัตว์น�้า ซึ่งเป็นส่วน
ส�าคัญในระบบตรวจสอบย้อน
กลบั ตามพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558  โดยองค์การสะพานปลามี
แผนจดัตัง้ศนูย์ปฏบิติัการ เพือ่ให้บรกิารออกหนงัสอืก�ากับการซือ้ขายสตัว์น�า้
อิเลก็ทรอนกิส์ (e-MCPD) แก่ผูป้ระกอบการ ณ สะพานปลาและท่าเทยีบเรอื
ประมงทัง้ 18 แห่ง ทัง้นี ้  องค์การสะพานปลาก�าหนดให้ท่าเทยีบเรอืประมง
ภูเก็ตเป็นพืน้ทีน่�าร่อง โดยเริม่ทดลองระบบตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม  2559 

ระบบ FMO e-MCPD เป็นการออกหนงัสอืก�ากบัการซือ้ขาย สตัว์น�า้ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั สามารถใช้บรกิารผ่าน  Smart  
Devices ด้วย Application ทีอ่อกแบบและพฒันาโดยโปรแกรมเมอร์ขององค์การสะพานปลา เพือ่ตอบโจทย์   การออกเอกสาร MCPD 
ให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างรวดเรว็ มปีระสิทธภิาพและเชือ่ถอืได้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูป้ระกอบการ น�าเอกสารดังกล่าวไปประกอบในการซือ้
ขายสตัว์น�า้ เพือ่การบรโิภคภายในประเทศ และการแปรรูปเพ่ือการส่งออก นบัเป็นนวัตกรรมใหม่ทีจ่ะแก้ปัญหาด้าน Tracebility ของ
สินค้าสตัว์น�า้ไทยได้อย่างแท้จรงิ  

ทัง้นี ้  องค์การสะพานปลาและสมาพนัธ์ผูผ้ลติสนิค้าประมงไทย จะร่วมกนับรหิารจดัการข้อมลูทีไ่ด้จากหนงัสอืก�ากบัการซ้ือขาย
สัตว์น�า้อเิลก็ทรอนกิส์  (e-MCPD)  เพือ่ให้สมาชกิน�าไปประกอบการขอหนงัสอืรบัรอง การจบัสตัว์น�า้  (Catch Certificate) จากกรมประมง
ต่อไป ผู้อ�านวยการกล่าว

1

2

รูกงารุบนจญาก  พนาม .ศผ
งวลหาดนิจ  นฒัพิพ

อสป. พร้อมเดินหน้าปฏิบัติการระบบ  e–MCPD  
ที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
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 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู ้อ�านวยการองค์การ สะพานปลา (อสป.)  
ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคล่ือนนโยบายประชารัฐสู่สหกรณ์
ประมง ซึ่งมีทั้งสมาชิกสหกรณ์ ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และสภาหอการค้า เข้า
ร่วมกว่า  300 คน โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธานในการลงนามดังกล่าว ณ ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

 ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และนางวิภา อัคร

วรทิฆัมพร รองผู้อ�านวยการองค์การ สะพานปลา ด้านบริหาร เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การขับ

เคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” จัดโดยส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันถึงการด�าเนินงานและ ผลการด�าเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาและเพื่อมอบนโยบาย

การปฏิรูปประเทศและการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี ในเชิงบูรณาการให้กับส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่าง ๆ รวมทั้งให้เกิดการสานต่อการวางรากฐานให้กับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะรับช่วงการบริหารแผ่นดินต่อไป โดยมีพลเอกประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว

มอบนโยบาย ณ ศูนย ์ประชุม

วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์

ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม  2559

ร่วมลงนำม  MOU  เอกชนกับสหกรณ์  ขับเคลื่อนนโยบำยประชำรัฐ
กลุ่มสัตว์น�้ำสู่สหกรณ์ประมงอสป. 

อสป. เข้ำร่วมประชมุสมัมนำ  “กำรขับเคลือ่น
และปฏริปูประเทศไทยแบบบรูณำกำร” เพือ่ให้ประเทศชำติและ
ประชำชนเกดิควำม  “มัน่คง  ม่ังค่ัง  ย่ังยืน”  ในระยะยำว

ผู้บริหำร
อสป. 
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 องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมจัดงาน “กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว 
 ทั้งนี้ รมว.กษ. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการขององค์การสะพานปลา โดยมี
นายอภิชาติ มาตรักษา รองผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ 
ให้การต้อนรับ ณ ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 28  เมษายน 2559

 องค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมมอืกบั 5 หน่วยงานภาครฐัและเอกชน เปิด
ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการลงนามดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2559 นับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาการค้า
มนษุย์และการใช้แรงงานผดิกฎหมายเป็นรปูธรรมอย่างย่ังยืน
 ผศ. มานพ  กาญจนบรุางกูร ผูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า ศนูย์
สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ตั้งอยู่ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 
2 (ท่าสะอ้าน) อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ก่อตั้งภายใต้บันทึกข้อตกลง  (MOU) ว่า
ด้วยความร่วมมือ ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ซ่ึงมีหน่วย
งานร่วมก่อตั้งประกอบด้วย องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ศนูย์อภบิาล
ผูเ้ดนิทางทะเลสงขลา (บ้านสขุสนัต์) และบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์อาหารจ�ากดั (มหาชน) 
หรือ ซีพีเอฟ เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายใน
ภาคอุตสาหกรรมประมงทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ซึ่งการเปิดศูนย์แห่งนี้จะช่วยยกระดับ
คณุภาพชวีติแรงงานต่างด้าวให้มชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ข้ึีน และนับเป็นศนูย์ต้นแบบในการ
คุม้ครองแรงงานต่างด้าวให้ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม ตามหลกัสทิธิมนุษยชน
 ทัง้น้ี ระยะเวลาด�าเนินการตัง้แต่เริม่โครงการถึงสิน้สดุโครงการ เป็นเวลา 5 ปี 
ตัง้แต่ปี 2558 ถึง 2563 โดยครอบคลมุจ�านวนแรงงานและกลุม่เสีย่งกว่า 25,000 ราย 
อย่างไรก็ตามผลส�าเร็จของโครงการน้ีจะเป็นต้นแบบในการขยายการด�าเนินงานไปยัง
จังหวดัอืน่ ๆ ต่อไป ผูอ้�านวยการกล่าว

เข้ำร่วมจัดงำน  “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำ้วไกล  
ร่วมใจต่อต้ำนกำรทุจริต”

ร่วมมือกับ 5 องค์กร เปิดศูนย์สวัสดิภำพและธรรมำภิบำลแรงงำน
ประมงแห่งแรกของไทย สู่กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวที่ยั่งยืน

อสป. 

อสป. 
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 นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมการองค ์การ

สะพานปลา (อสป) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมง

ภูเก็ต  เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการออกหนังสือก�ากับ 

การซื้อขายสัตว์น�้าอิเล็กทรอนิกส์ องค์การสะพานปลา (FMO 

e–MCPD) โดยมีนายสมเพียร ชโลธร หัวหน ้าส�านักงาน 

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 -5 เมษายน 

2559

องค์การสะพานปลา (อสป.) จบัมอื 4 บรษัิทแปรรปูสตัว์น�า้ จงัหวดั

สงขลา ลงนามบนัทกึความร่วมมอื (MOU)  พฒันาท่าเทยีบเรอืประมงสงขลา 

2 เพือ่รองรบัเรอืบรรทกุสนิค้าสตัว์น�า้แช่แขง็จากต่างประเทศ และบรรเทา

ความเดอืดร้อนด้านสถานทีข่นถ่ายสนิค้า สตัว์น�า้แช่แข็ง  

ผศ. มานพ กาญจนบรุางกูร ผูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา เปิด

เผยว่า องค์การสะพานปลาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการ

พฒันาท่าเทยีบเรอืประมงสงขลา 2 โดยมภีาคเอกชนทีร่่วมลงนามประกอบ

ด้วย บรษัิท สงขลา แคนน่ิง จ�ากัด (มหาชน) บรษัิท ทรอปิคอลแคนนิง่ จ�ากดั 

(มหาชน) บรษิทั โชตวัิฒน์อตุสาหกรรม การผลิต จ�ากดั และบรษิทั สยามอนิเตอร์เนชัน่แนลฟดูส์ จ�ากดั โดยมนีายนวิตั ิ สุธมีชียักลุ 

ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา และ พลเรอืเอก เรงิฤทธ์ิ บญุส่งประเสรฐิ กรรมการองค์การสะพานปลา ร่วมเป็นสกัขพียานใน

การลงนามครัง้นี้

บันทกึข้อตกลงดงักล่าว ถอืเป็นส่วนหนึง่ในแผนด�าเนนิการพฒันาท่าเทยีบเรอืประมงสงขลา 2 เพือ่รองรบัการขนถ่ายสตัว์น�า้ 

แช่แขง็ใช้เป็นวตัถดุบิให้กบัผู้ผลิตและแปรรปูสตัว์น�า้  ซึง่จะเป็นการช่วยสนับสนุนกระบวนการแปรรปูสตัว์น�า้และการส่งออกสตัว์น�า้ของ

ประเทศไทย ในการด�าเนินงานองค์การสะพานปลา

ได้ประสานงานขอความร่วมมือ กรมเจ้าท่าในการ

ขุดลอกพื้นที่บริเวณด้านหน้าท่าเทียบเรือ เพื่อให้

เรือขนาดใหญ่เข้าจอดเทยีบท่าได้ ท้ังนี ้การด�าเนนิ

งานโครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจาก

เทศบาลนครสงขลาอกีด้วยผู้อ�านวยการกล่าว

ลงนำม MOU เดินหน้ำพัฒนำท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ 2 
รองรับกำรขนถ่ำยสินค้ำสัตว์น�้ำแช่แข็ง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ทร.ภูเก็ต เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรระบบ FMO e-MCPD

อสป. 

ประธำนกรรมกำร
อสป. 
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ร่วมประชุมคณะกรรมกำรธรุกจิประมงและ
คณะกรรมกำรแรงงำน
 ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ�านวยการองค์การ
สะพานปลา พร้อมคณะผูบ้รหิาร ร่วมประชมุคณะกรรมการ
ธุรกิจประมงและคณะกรรมการแรงงาน โดยมี ดร. พจน์ 
อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธาน
ในการประชมุดงักล่าว ณ ห้องประชมุ 3201 อาคารบรรเจดิ 
ชลวจิารณ์ สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย กรงุเทพฯ เมือ่วนั
ที ่20 เมษายน 2559

รดน�ำ้ขอพรรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ�านวยการองค์การ 
สะพานปลา ร่วมพธิรีดน�า้ขอพรรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เนือ่งในประเพณวีนัสงกรานต์ ณ ห้องประชมุ 115 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมือ่วนัที ่12 เมษายน 2559

รดน�ำ้ขอพรผูบ้รหิำรองค์กำรสะพำนปลำ 
 พนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีรดน�้าขอพร 
ผศ. มานพ กาญจนบรุางกรู ผูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา  
นางวิภา อัครวรทิฆัมพร รองผู้อ�านวยการองค์การสะพาน
ปลา ด้านบรหิาร และนายอภชิาต ิมาตรกัษา รองผูอ้�านวย
การองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ เนื่องในประเพณี
วนัสงกรานต์ ณ ห้องประชมุองค์การสะพานปลา เมือ่วนัที ่8 
เมษายน  2559

ตรวจเยีย่มท่ำเทยีบเรือประมงอ่ำงศลิำ
 คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ส�ารวจ 
ท่าเทยีบเรอืประมงอ่างศลิา จงัหวดัชลบรุ ีเพือ่ก�าหนดแนวทาง
การพฒันา โดยมผีูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา และรองผู้
อ�านวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏบิตักิาร ให้การต้อนรบั  
เม่ือวนัที ่6 เมษายน 2559


