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	 วันที่	12	สิงหาคม	ของทุกๆ	ป ี

นับเป ็นวันส�าคัญยิ่ งของพสกนิกร 

ปวงชนชาวไทย	เนือ่งจากเป็นวนัคล้ายวัน 

พระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถ	ทีท่รงห่วงใยในทกุข์สขุของ

พสกนิกรปวงชนชาวไทยเสมอมา	นับเป็นความโชคดีที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้	

	 ไม่เพยีงแต่เดอืนสงิหาคมนีท้ีเ่ป็นวนัส�าคญัดงักล่าวข้างต้นแล้ว		กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ยงัได้จดังานทีย่ิง่ใหญ่อกีงานหนึง่	คือ	งาน	“เกษตรไทยก้าวหน้า		

ภายใต้ร่มพระบารมี”	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 16	 -	 20	 สิงหาคม	 2560	 ที่ผ่านมา	 

ณ	 สวนลุมพินี	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความส�านึกใน 

พระมหากรณุาธคิณุ	สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู		

ท่ีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในอันที่จะท�าให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข 

ภายใต้ผืนแผ่นดินไทย

	 ถัดมาอีกเดือน	 คือ	 เดือนกันยายน	 เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ		

2560	 และเป็นเดือนที่องค์การสะพานปลามีพนักงานเกษียณอายุการท�างาน 

หลายท่านด้วยกนั	ซึง่ทีผ่่านมาองค์การสะพานปลาต้องประสบปัญหาหลายประการ 

แต่ก็ได้ความร่วมมือ	 ร่วมใจ	 จากพนักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ช่วยกัน 

แก้ไขปัญหา	เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตขององค์การสะพานปลาไปด้วยกัน	โดยพวกเรา 

มุ่งหวังว่าองค์การสะพานปลาจะต้องเป็นหน่วยงานที่อยู่เคียงคู่กับชาวประมง 

อย่างยั่งยืนตลอดไป
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สารบัญ

	กองบรรณาธิการ

1.		นางเสาวนีย์		โกมลวงษ์วณิศ
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.		รองผู้อ�านวยการ		ด้านบริหาร
5.		รองผู้อ�านวยการ		ด้านสะพานปลาและ 
	 ท่าเทียบเรือประมง
6.		รองผู้อ�านวยการ		ด้านธุรกิจ

สถานที่ติดต่อ
แผนกประชาสัมพันธ์		ส�านักงานอ�านวยการ		
องค์การสะพานปลา
149		ซอยเจริญกรุง		58		ถนนเจริญกรุง
แขวงยานนาวา		เขตสาทร		กรุงเทพฯ		
10120

คณะผู้จัดทำ	

2

���-��� 24.indd   2 3/10/2560   18:21:24



	 ปลากระโห้		(Siamese	giant	carp)		เป็นปลาน�า้จดื 
ตระกูลคาร์พ	 (carp)	 ท่ีมีขนาดใหญ่	 และเป็นปลาเกล็ด 
ชนิดเดียวกับปลาตะเพียนที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก	 ล�าตัว 
มีสีเทาปนด�าหรือชมพูปนขาว	 ครีบมีสีแดง	 ปลาตัวผู้จะม ี
ขนาดเล็กและมีล�าตัวเรียวยาวกว่าตัวเมีย	 ปลากระโห้ 
พบมากในแม่น�า้หรอืแหล่งน�า้ต่าง	ๆ 	ของภาคกลาง	ทัง้แม่น�า้
สายหลัก	 บ่อน�้าธรรมชาติ	 และคูคลองส่งน�้า	 โดยปัจจุบัน
พบปลากระโห้มากในแม่น�้าเจ้าพระยา	ตั้งแต่จังหวัดอยุธยา		
ขึ้นไปจนถึงจังหวัดอ่างทอง	 สิงห์บุรี	 และเขื่อนเจ้าพระยา		
จังหวัดชัยนาท	 ส่วนบริเวณท่ีพบปลากระโห้ขนาดใหญ	่ 
และชุกชุมจะเรียกว่าวัง	 ซึ่งมักอยู่บริเวณแม่น�้าส่วนท่ีลึก 
และมีโขดหินหรือตอไม้ใต้ท้องน�้า	 สถานการณ์ปลากระโห้
ตามแหล่งน�้าธรรมชาติมีจ�านวนลดลงต่อเนื่อง	 เพราะ 
ปลากระโห้จะออกลูกน้อย	เพียงปีละ		2	-	3		ตัวเท่านั้น	

	 ด ้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ที่ทรงมีสายพระเนตร	
กว้างไกลได้พระราชทานพ่อแม่พันธุ์ปลากระโห้สายพันธุ์
แม่น�้าเจ้าพระยาที่ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อบริเวณพระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐานให้กรมประมง	 เนื่องจากพบว่าปลากระโห ้
ในบ่อน่าจะมอีาย	ุ40	-	50	ปี	รุน่เดยีวกบัปลาในสวนสตัว์ดสุติ
หรือเขาดิน	 หลังจากนั้นอีก	 1	 ปี	 คือในปี	 พ.ศ.	 2528	 
กรมประมงก็ประสบผลส�าเรจ็สามารถผสมเทยีมปลากระโห้
จากบ่อในพระต�าหนักจิตรลดาฯ	 เป็นคร้ังแรกของโลกได ้
และเนื่องจากปลากระโห้ใกล้สูญพันธุ ์	 พระองค์ทรงมี 
พระราชด�าริให้กรมประมงอนุรักษ์ปลาชนิดนี้ไว ้	 โดย 
กรมประมงประกาศให้ปลากระโห้อยู่ในโครงการอนุรักษ์ 
ปลาไทย	 และประกาศให ้ เป ็นปลาประจ� าจั งหวัด
กรุงเทพมหานครอีกด้วย	 ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน�้าจืดลพบุรี	 อ�าเภอท่าวุ ้ง	 จังหวัดลพบุรี	 มีการ 
เพาะพันธุ์ลูกปลากระโห้	 เพื่อปล่อยลงแหล่งน�้าในโอกาส
ส�าคัญๆ	 แต่ยังคงมีปัญหาในการเพาะพันธุ์ปลากระโห้อยู่
บ้าง	เนื่องจากเพาะพันธุ์ยากและขาดแคลนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์	 
รวมถึงเกษตรกรทีเ่ล้ียงปลากระโห้ยงัมจี�านวนน้อย	เนือ่งจาก
ต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยงนาน

เรื่องเล่าจากพ่อหลวง

ปลากระโห้...
ปลาพระราชทานเชิงอนุรักษ์

ข้อมูล		:		กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและกิจกรรมพิเศษ
	 กรมประมง		กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สกู๊ปพิเศษ อสป. เข้าร่วมจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า
     ภายใต้ร่มพระบารมี

	 องค์การสะพานปลา	

(อสป.)	เข้าร่วมจัดงานเกษตรไทย

ก้าวหน้า	ภายใต้ร่มพระบารม	ีเพือ่เป็นการเทดิพระเกียรตสิมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 10	 และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทีท่รงพระราชทานแนวพระราชด�ารใินการยกระดบัคณุภาพชวีติ

เกษตรกรไทยให้ดีขึ้น

	 องค์การสะพานปลา	เข้าร่วมจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า 

ภายใต้ร่มพระบารมี	 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เมือ่วนัที	่16	–	20	สงิหาคม		2560	ณ	สวนลมุพนิ	ี	กรงุเทพมหานคร	

โดยม	ีพลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีเป็นประธาน 

ในพธิเีปิดงาน	รวมทัง้มคีณะรฐัมนตร	ีอาท	ิพลเอก	ฉตัรชัย	สารกัิลยะ 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์		

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		 

เอกอคัรราชทตูประจ�าประเทศไทย	ผูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา 

ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชน		ตลอดจนเกษตรกร	

และประชาชนทั่วไป	เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก

	 ส�าหรับวตัถปุระสงค์ของการจัดงานเกษตรไทยก้าวหน้า 

ภายใต้ร ่มพระบารมี	 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 และเผยแพร ่

พระราชกรณียกิจท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร	 ซึ่งพระองค์ 

ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญ	 พระราชกรณียกิจในการส่งเสริมงาน 

ด ้านการเกษตร	 ซึ่ ง เป ็นอาชีพหลักของคนไทย	 โดยได  ้

เสด็จพระราชด�าเนินตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	 สมเด็จพระบรมชนกนาถ		

และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติพ์ระบรมราชินนีาถ	สมเดจ็พระบรม

ราชชนนี	ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	เพื่อบ�าบัดทุกบ�ารุงสุข	

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ราษฎร	 โดยทรง

ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ ้มกันและ 

ความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตรกรรมของไทย	 อีกทั้งทรงม ี

พระราชด�าริให ้ จัดตั้ งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใน 

พระราชานุเคราะห์	เมื่อปี	พ.ศ.	2545	เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

ด้านการเกษตรในพื้นที่ต่าง	ๆ		อีกด้วย

	 ทัง้นี	้	ในส่วนขององค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมจดังาน

ดงักล่าว	โดยจดัแสดงนทิรรศการ	การท�าประมงถูกกฎหมาย		IUU 

Fishing	 การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น�้าด้วย	 Qr	 Code		

และการตรวจสอบสารฟอร์มาลินในสินค้าสัตว์น�้า	ซึ่งประชาชน

ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมภายในบริเวณ

บูธนิทรรศการขององค์การสะพานปลา

เป็นจ�านวนมาก
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	 ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศท่องเท่ียวติดอันดับโลก 

มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม	 มีสถานที่ทาง

วัฒนธรรมทีเ่ก่าแก่	ซึง่ยงัคงรักษาไว้	เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีหลายคน 

ต้องเอาเงนิมาทิง้ไว้ทีน่ี	่และในปัจจบุนั	ตลาดปลาซึคจิไิด้กลายเป็น 

แหล่งท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วจากทัว่โลกต้องหาโอกาสมาเยอืน

	 ตลาดปลาซึคิจิแห่งมหานครโตเกียวที่มี ช่ือเสียง 

โด่งดังมาช้านาน	 เป็นตลาดประมูลปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 

ด้วยความเป็นประเทศที่มีความต้องการบริโภคปลาทูน่าสด 

มีกองเรือประมงจับปลาทูน ่าที่ ใหญ่โต	 ในขณะเดียวกัน 

เป็นประเทศที่น�าเข้าปลาทูน่าเพื่อบริโภคสดท่ีส�าคัญของโลก	

จึงไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่า	ปลาทูน่าที่น�ามาบริโภคสดจะมุ่งสู่

ตลาดแห่งนี้ทั้งทางเรือ	ทางอากาศจากทั่วทุกมุมโลก

	 ปลาทูน่าครีบน�้าเงินที่มาจากตอนใต้	 และตอนเหนือ

ของมหาสมุทรแปซิฟิค	หรือจากมหาสมุทรแอตแลนติก	รวมถึง 

จากทะเลรอบเกาะญี่ปุ่นจะถูกส่งเข้ามาประมูลในตลาดแห่งนี้ 

เคยมีสถิติที่ถูกบันทึกไว ้ในวันเปิดตลาดของการเริ่มต้นปี	 

พ.ศ.	2556	ปลาทนู่าทีป่ระมลูตัวแรกราคา

พุ่งข้ึนไปถึงตัวละ	 1.7	 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เนื่องจากปีน้ันมีการคาดการณ์กันว่า

ปริมาณปลาทูน่าในมหาสมุทรจะลดลง 

อันเน่ืองจากการท�าประมงเกินศักยภาพ 

จึงมีผู ้ เข ้าประมูลซื้อแข่งขันกันอย่าง

รุนแรง														

	 ทุกวันนี้ช่ือของตลาดปลาซึคิจิ 

เสมือนหนึ่งเป็นชื่อหรือแบรนด์สินค้า

ของมหานครโตเกียวที่มีมูลค่าสูง	 และ

มีอิทธิพลต่อการเป็นไปของตลาดแห่งนี้

ในอนาคต	 ข่าวการโยกย้ายไปยังสถานท่ี 

แห่งใหม่ย ่านโทโยซุ	 เป็นเรื่องส�าคัญ 

ท่ีถูกกล่าวถึงมาตลอด	 จากปัญหาสภาพ 

ท่ีเก่าแก่ของอาคารและส่ิงอ�านวยความ

สะดวกของตลาดซคึจิมิผีลให้เกดิโครงการ

ก่อสร้างตลาดปลาแห่งใหม่ท่ีเขตโทโยซุ

เมื่อปี	พ.ศ.	2554	ด้วยงบประมาณลงทุน 

ที่สูง	 และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

หน้าต่างความรู้ โดย	นายประมวล	รักษ์ใจ
ทีป่รกึษาทางวชิาการองค์การสะพานปลา

(ตอนที่ 2)แห่งมหานครโตเกียว
ตลาดปลาซึคิจิ

แผนการโยกย้าย	ซึ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี	พ.ศ.	2559	กลับถูก 

เลื่อนออกไป	 อันเนื่องจากสาเหตุของพ้ืนที่ที่ยังมีปัญหาด้าน

มลพิษสะสมอยู่	ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยด้านอาหาร		

	 มกีารกล่าวถงึกนัว่า		มลูค่าการลงทนุทีก่่อสร้างไว้		หากมี 

การโยกย้ายไปยังเขตโทโยซุ	 ทั้งท่ียังมีความเสี่ยงจากปัญหา 

ความปลอดภัยด้านอาหาร	 จะสามารถน�ามาเปรียบเทียบกับ 

การสูญเสียความเป็นตลาดซึคิจิที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงได้หรือไม ่

มีข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันว่าบทสรุปสุดท้ายอาจจะต้องเปลี่ยนตลาด

แห่งใหม่ทีโ่ทโยซ	ุเป็นศนูย์กลางด้านศลิปวฒันธรรมของประเทศ		

ท่ีเช่ือมต่อระหว่างสนามบินนาริตะและสนามบินฮาเนดะ 

โดยไม่เกีย่วข้องกับเรือ่งของอาหารเลย	และกลบัมาพฒันาตลาด

ปลาซึคิจิให้ทันสมัย	 ถูกสุขอนามัย	 เพื่อรักษาความเป็นตลาด 

ปลาทูน่าที่โด่งดังไปทั่วโลก	และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก

ทั่วทุกมุมโลกให้มาเที่ยวและบริโภคปลาทูน่า	ณ	ตลาดปลาซึคิจิ

แห่งนี้เมื่อมาเยือนมหานครโตเกียวต่อไป
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เก็บข่าวมาฝาก

งานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน	อสป.	ประจ�าปี		2560
 	 เมื่อวันที่	 22	 กันยายน	 2560	 องค์การสะพานปลาจัดงานเลี้ยง
เกษียณอายุพนักงาน	 ประจ�าปี	 2560	 “ร้อยความรัก	 ถักทอใจ	 สานสายใย
มุทิตา”	 ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตให้แก่บุคลากรขององค์การสะพานปลา	 
ที่จะครบวาระเกษียณอายุในปี	 2560	จ�านวน	9	ท่าน	 โดยมีพลเรือเอก	 เริงฤทธิ์	 
บุญส่งประเสริฐ	 ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา 
เป็นประธาน	และ	ผศ.	มานพ	กาญจนบุรางกูร	ผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา 
กล่าวเปิดงาน	 โดยมีพนักงานองค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เข้าร่วมงาน	ณ	ส�านักงานองค์การสะพานปลา

อสป.	ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์	จ�านวน	89	รูป	
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่	รัชกาลที่		9
	 เม่ือวันที่	 13	 กันยายน	 2560	 นางวิภา	 อัครวรทิฆัมพร	 รองผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา 
ด้านบริหาร	 พร้อมด้วยผู ้บริหาร	 และพนักงาน	 ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลและพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสาร 
อาหารแห้งแด่พระสงฆ์	จ�านวน	89	รูป	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	 ซึ่งจัดโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	 (อ.ต.ก.)	 ร่วมกับองค์การสะพานปลา	 องค์การส่งเสริม 
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 การยางแห่งประเทศไทย	 พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	 และส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์	ณ	บริเวณพื้นที่ตลาด	อ.ต.ก.	ด้านทิศตะวันตก	(ข้างศูนย์ศิลปาชีพ)

อสป.	 จัดประชุมเรื่องการ
พจิารณาความต้องการอตัรา
ก�าลังในปีงบประมาณ		2561
 เมื่อวันที่	7	สิงหาคม		2560		
ดร.จุมพล	 สงวนสิน	 ประธานคณะ
ท�างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล		
(คบ.)	 จัดประชุมครั้งท่ี	 5/2560	 เรื่องการพิจารณาความต้องการอัตราก�าลังขององค์การสะพานปลา 
ในปีงบประมาณ	2561	โดยม	ีผศ.มานพ	กาญจนบรุางกรู	ผูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา	รองผูอ้�านวยการ 
องค์การสะพานปลาด้านบริหาร	 ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	 หัวหน้าส�านักงานท่าเทียบ
เรือประมงสงขลา	 ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี	 ท่าเทียบเรือประมงชุมพร	 และท่าเทียบเรือประมงระนอง		 
เข้าร่วมประชมุ	ผ่านโปรแกรม	Skype	ไปยงั	6	ท่าเทียบเรอืประมงในกลุม่ทีม่ศัีกยภาพสงูและผลการประกอบ
การด	ี	(กลุม่A)			ทัง้นี	้นอกเหนอืจากภารกิจพืน้ฐานแล้ว		(คบ.)		ยังได้พจิารณาอตัราก�าลงัของพนกังานตาม
นโยบายเร่งด่วนของรฐั		การบรหิารความเสีย่ง		ความปลอดภยัในพืน้ท่ีและสภาพการจ้างงานของพนกังาน
รัฐวิสาหกิจเป็นหลัก	ณ	ห้องประชุมองค์การสะพานปลา	

อสป.	ด�าเนนิการโครงการด้านระบบสุขอนามยัด้วยน�า้ชวีภาพ
	 เมื่อวันที่		4		กันยายน		2560		องค์การสะพานปลา	โดยส�านักงาน
สะพานปลากรุงเทพ	 (สป.กท.)	 ด�าเนินการโครงการด้านระบบสุขอนามัย	 
เพือ่ให้ได้มาตรฐานความสะอาด		ถกูสขุอนามยั		IUU	ด้วยวิธกีารน�าน�า้ชีวภาพ
มาใช้	ซึ่งมีวิธีการผลิตด้วยการใช้สับประรด	(มีต�าหนิ)	จ�านวน	300	–	500	กก.	
กากน�้าตาล	300	กก.	หัวเชื้อ	(พด.6)	:	1	ถัง	(200	ลิตร)	หรือหัวเชื้อน�้าหมัก	 
20	ลติร:	1	ถงั	(200	ลติร)	ใช้เวลาในการหมกั	15	-	30	วนั	ต่อการผลติแต่ละครัง้		
แล้วน�ามาราดพืน้ตามบรเิวณต่าง	ๆ 	ในพืน้ทีบ่ริเวณสะพานปลากรงุเทพ		ซึง่ใน
การผลิตแต่ละครั้งจะใช้น�้าชีวภาพในปริมาณครั้งละ	12		ถัง		ถังละ		200		ลิตร 
เพื่อจ�ากัดกลิ่นและความสกปรก	 บ�าบัดน�้าเสียในช่องน�้าทิ้ง	 โดยด�าเนินการ
อยู่อย่างต่อเน่ือง	 และได้ผลตอบรับในทางท่ีดี	 ได้รับค�าชมจากผู้ประกอบ
ธุรกิจแพปลา	 ผู้ใช้บริการ	 และบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในพื้นที่ 
สะพานปลากรุงเทพ	

เก็บภาพมาเล่า

อสป.	จัดสัมมนา	“การบรหิารความเส่ียง
และการเชือ่มโยงกบัการควบคมุภายใน
สู่การปฏิบัติงานขององค์กร	รุ่นที่	2”
	 เมื่ อวันที่ 	 15 	 สิ งหาคม	 2560		 
พ ล เ รื อ เ อ ก เ ริ ง ฤ ท ธิ์ 	 บุ ญ ส ่ ง ป ร ะ เ ส ริ ฐ	 
คณะอนุกรรมการด ้ านบริหารความเ ส่ียง 
เป็นประธานเปิดการอบรมหลกัสตูร	“การบรหิาร 
ความเสี่ยงและการเช่ือมโยงกับการควบคุม 
ภายในสู่การปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา” 
รุ ่นที่	 2	 โดยมี	 ผศ.	 มานพ	 กาญจนบุรางกูร	 
ผู้อ�านวยการองค์การ	สะพานปลา	กล่าวรายงาน
และมอบนโยบายด้าน	 การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน	 โดยได้เน้นย�้าถึงความ 
ร่วมมือและความรับผิดชอบ	 ต่อตัวชี้วัดของ
พนักงานเจ้าของความเสี่ยง	(Risk	Owner)	ทั้งนี้	
อสป.	มเีป้าหมายท่ีจะพฒันาและยกระดบัความรู้ 
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง	 และก�าหนด
มาตรการควบคุมภายในองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ
ในการด�าเนนิงานสงูข้ึน	ณ	ห้องบอน	วเิวยีน	ชัน้	2	
โรงแรมตวันนา	กรุงเทพ
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ทร.	สงขลา	เข้าร่วมเคารพศพอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา
	 เมือ่วนัที	่9	กนัยายน	2560	พนกังานส�านกังานท่าเทียบเรอืประมงสงขลา	ในนามตัวแทนส�านกังาน
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา	 และตัวแทนองค์การสะพานปลา	 ได้น�าพวงหรีดไปเคารพศพ	นายประพร	 เอกอุร	ุ 
นายกสมาคมประมงสงขลา	 และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา	 โดยมีภรรยานายกสมาคมฯ	
ให้การต้อนรับ

ทร.	ระนอง	ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร
และโล่รางวัลโครงการ	องค์กรระนอง	
ลดถุง	เลิกโฟม
	 เมื่อวันที่	 24	สิงหาคม	2560	นางดารณี	 จินดาพันธ์	 รักษาการแทน
หวัหน้าส�านกังานท่าเทยีบเรอืประมงระนอง	ร่วมพธิมีอบเกยีรติบตัรและโล่รางวลั		
โครงการ	องค์กรระนอง	ลดถุง	 เลิกโฟม	โดยมีนายสมศักดิ์	 เวชพาณิชย์	รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดระนอง	 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลโครงการ	
องค์กรระนอง	ลดถงุ		เลิกโฟม	พร้อมด้วยนายอาคม	ยทุธนา	ผูอ้�านวยการส�านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จังหวัดระนอง	 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน	เข้าร่วมรบัเกียรติบตัรและโล่รางวลัโครงการดังกล่าวฯ	ณ	โรงแรมทนิดิ ี
ระนอง	จังหวัดระนอง

อสป.	แจงแผนพัฒนา	สป.	สมุทรสาคร	
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร
 วันที่	7	กันยายน	2560		ผศ.	มานพ		กาญจนบุรางกูร	ผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา	เข้าร่วม 
ประชุมคณะกรรมการพฒันาสะพานปลาสมทุราสาคร	โดยมนีายประภสัสร์	มาลากาญจน์	ผูว่้าราชการจงัหวดั
สมุทรสาคร	เป็นประธานการประชุม	ณ	ห้องประชุมท่าจีน	502	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

อสป.	มอบเงินอุดหนุนให้ทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาด้านการประมง	ประจ�าปี		2560
	 เมือ่วนัที	่28	สงิหาคม	2560	ผศ.	มานพ	กาญจนบรุางกรู	ผูอ้�านวยการ 
องค์การสะพานปลา	นายศุภชัย	ดาวัลย์	รองผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา 
ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือ
ประมง	และนายวรีะ	ศรชียั	หวัหน้า
ส�านักงานท ่าเทียบเรือประมง
สงขลา	มอบทุนการศึกษา	ประจ�าปี 
2560		จ�านวน	1	ทุน	ๆ 	ละ	12,000	บาท 

เรื่องเล่าจากภูมิภาค

ทร.	 สงขลา	 เข้าร่วมโครงการตรวจ
ตลาดสดแบบบรูณาการเพือ่คุม้ครอง
ผู้บริโภค
	 เมือ่วนัท่ี	5	กันยายน	2560		กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ 	 ด�า เนินการโครงการ 
ตรวจตลาดสดแบบบูรณาการเพื่อคุ ้มครอง 
ผู ้บริโภค	 โดยส�านักงานประมงจังหวัดสงขลา	 
ได้ขอความร่วมมือจากส�านักงานท่าเทียบเรือ
ประมงสงขลา	 เข้าร่วมโครงการ	 ซึ่งได้สุ่มตรวจ 
สัตว์น�้าอาหารทะเล	ตรวจสารฟอร์มาลิน	 โดยได้
สุ่มตรวจปลาลังและกุ้งขาว	 ในตลาดทรัพย์สิน	
ส่วนพระมหากษตัรย์ิ	จงัหวดัสงขลา	ผลการตรวจ
ไม่พบสารฟอร์มาลิน

ให้แก่	 นายเสนีย์	 ชวนเจริญ	 นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์	 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ซึ่งเป็นภารกิจด้านการสนับสนุน 
การศึกษาของบุตรหลานผู้ประกอบอาชีพท�าการประมงขององค์การสะพานปลา
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