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คณะผู้จัดทำ
1. นางสาวนีย์ โกมลวงษ์วณิศ
2. นายสหรัฐ ไชยเผือก
3. นายพิพัฒน์ จินดาหลวง
4. นายคณพล การไว
5. นางสาวสิริรัตน์ กุญชร
6. ว่าที่ ร.ต. ทรงชัย มณีฤทธา
บรรณำธิกำที่ปรึกษำ
1. ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา
2. ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา
3. รองผู้อานวยการด้านบริหาร
4. รองผู้อานวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
5. รองผู้อานวยการด้านธุรกิจ
6. นายประมวล รักษ์ใจ
สถำนที่ติดต่อ
แผนกประชาสัมพันธ์ สานักงานอานวยการองค์การสะพานปลา
149 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ล งพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มสะพานปลาสมุ ท รสาคร
หน่วยงานในสังกัดองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่งเป็นสะพานปลาที่ใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่ง เป็นตลาดกลางสินค้า
สั ต ว์น้ าทั้ งทางบกและทางเรื อ ในจั งหวัด สมุ ทรสาครและจั งหวั ด
ใกล้เคียง นอกจากนั้นยังเป็นตลาดกลางรองรับสินค้าสัตว์น้าที่ขน
ถ่ายมาจากภาคใต้ แทนที่จะขนถ่ายมายังสะพานปลากรุงเทพเพียง
แห่งเดียว
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการ
ด้าเนินงานขององค์การสะพานปลา โดยผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร
ผู้อ้านวยการองค์การสะพานปลา การด้าเนินการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดสมุทรสาคร และตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง
พาณิชย์ ชมการสาธิตระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตา และระบบ
ระบุต้าแหน่งเรือประมงไทย
พร้อมทั้งพบปะแรงงานประมงและ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์กลาง
อาหารทะเลภูมิภาคพร้อมเร่งติดตามการแก้ไขปัญหาประมง แรงงาน
สิ่งแวดล้อม ชูศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยประเด็นส้าคัญคือการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย และการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ อันจะผลดีให้ประเทศไทย
ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปในการมีมาตรการแก้ไขปัญหาการ
ท้าประมงผิดกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กองบรรณาธิ การ

3
อสป.สาร

โดย ปลาเสือพ่นหมึก

ปัจจุบนั อาหารทะเลมีราคาสูงเพราะทรัพยากรสัตว์น้ าอย่าง ปู ปลา กุง้ หมึก หายากขึ้น ผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งการอาหาร ที่มีคุณภาพให้คุม้ ค่ากับเงินที่
เสี ยไป ส่วนผูข้ ายก็ตอ้ งการลดต้นทุนและเก็บของไว้ขายได้นานขึ้น ผูบ้ ริ โภค จึงควรมีความ รอบคอบในการซื้อหาอาหารทะเลประเภทต่างๆ
เพื่อให้ได้ของดีมีคุณภาพจริ งๆ การเลือกอาหาร ทะเลสดอย่างปลอดภัย ทาได้ดว้ ยการดู ดมกลิ่น และการจับอาหาร นอกจากนั้นควรซื้อจากแผง
เจ้าประจาที่ไว้ใจได้ วิธีสงั เกตุดว้ ยตาเปล่าที่ดี อย่างหนึ่ง คือ สังเกตดูอาหารทะเลที่ไม่ได้อยูใ่ นความเย็น ไม่ใส่น้ าแข็ง แต่อาหารยังสด ไม่เน่าเสี ย
ให้สนั นิษฐาน ว่า อาหารทะเลเหล่านั้นปนเปื้ อนฟอร์มาลิน อาหารทะเลปนเปื้ อนฟอร์มาลินเนื้อจะแข็งผิดปกติ โดยจะคงความสดได้ประมาณ 5
วัน หลังจากนั้นจะเริ่ มเสี ยอย่างรวดเร็ ว

เลือกปูอย่ างไรให้ สด ควรเลือกปูที่ยงั เป็ นอยู่ ปูสดถ้าใช้มือกดดูที่ทอ้ งจะแน่น ไม่ยบุ อ่อนตัว ท้องของปูมี คราบ
อยูต่ ามร่ อง ระหว่างปล้องแสดงว่าเป็ นปูเปลือกเก่า ผ่านการลอกคราบมาแล้ว เนื้อจะแน่นเยอะ ตามีลกั ษณะเป็ นเม็ด
กลม ส่วนเปลือกและกระดองของปูไม่มีรอยแตกร้าว ส่วนก้ามไม่หกั เสี ยหาย กระดองปูควรมีสีข่นุ แสดงถึงปูที่
เคลื่อนไหวเยอะ เนื้อจะเยอะ ปูสดไม่ควรมีกลิ่นคาว หรื อมีกลิ่นแอมโมเนีย

เลือกปลาอย่างไรให้ สด ปลาสดให้ดูที่ตา ตาต้องใส ไม่แห้ง ไม่ควรซื้อปลาที่มีตาขุน่ หางและครี บไม่แห้ง หรื อ
ขาดแหว่ง ปลาสดเมื่อใช้มือกดเบาๆ จะรู ้สึกเด้งมือไม่ยบุ ลงไปตามแรงกด ส่วนที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือเหงือกของ
ปลา เหงือกของปลาควรมีสีแดงสด สะอาด ไม่มีเมือกเหนียว

เลือกหมึกอย่างไรให้ สด ให้ดูที่เนื้อและหนวดของหมึกต้องแน่นแข็ง ไม่เละตาหมึกใส เยือ่ หุม้ ที่ตวั หมึกต้อง ไม่
ขาดหรื อหลุดลอก ไม่ควรมีน้ าหมึกจากตัวหมึกไหลออกมา หมึกที่สดจะตัวลีบ ไม่พอง ควรหลีกเลี่ยงหมึกที่ดองน้ า
เพราะหมึกจะดูดน้ าเข้าไปทาให้หมึกพองตัว และรสชาติเปลี่ยนไป

เลือกหอยอย่ างไรให้ สด หอยสดเมื่อจับดูจะมีน้ าหนัก เคาะเปลือกเสี ยงจะแน่นทึบ เปลือกหอยไม่เปิ ดอ้า หรื อหักบุบ
หอยเป็ นๆ จะหุบเปลือกอย่างรวดเร็ วเมื่อถูกจับ แต่ถา้ วางไว้ เปลือกจะอ้าออก หอยที่แกะเปลือกออกแล้ว เนื้อหอย
ควรมีสีสดไม่ซีดชาว ไม่มีเมือกและมีกลิ่นเหม็น

เลือกกุ้งอย่ างไรให้ สด หัวกุง้ ต้องยึดติดแน่นกับลาตัว เปลือกกุง้ แข็งมีสีเข้มตามพันธุ์น้ นั ๆ เช่นกุง้ กุลาดา เปลือกควรมี
สี ดา ถ้าเป็ นกุง้ แบบที่มีกา้ ม ก้ามต้องไม่หกั หลุด ลาตัวกุง้ อ่อน แต่มีความหยุน่ จับแล้วผิวไม่ยบุ ลงไป ตากุง้ ต้องเป็ น
สี เข้ม ไม่เหี่ ยวบุบ
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โดย นางพวงทอง อ่อนอุระ
ที่ปรึ กษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สกู๊ปพิเศษ

ทั้งนี้ ความหมายโดยละเอี ย ดของการประมง IUU ตามที่
นิ ยามไว้โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization: FAO) หมายถึง
การประมงที่ผดิ กฎหมาย (Illegal Fishing) หมายถึง
เว็บไซต์ศูนย์บัญชาการแก้ ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ,
http://www.thaistopiuufishing.com/meeting/18-activity/news/118-42559,สื บค้นข้อมูล ณ วันที่ ๗กรกฎาคม 2560 อิสระ ชาญราชกิจ
ในกรณี ที่รัฐเป็ นภาคีขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค
พิษณุ ศิริพิชญะตระกูล นุชรัตน์ หวังดี ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ รวบรวม.
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม Illegal (RFMO) การทาประมงที่ ฝ่าฝื นกฎหมายของประเทศหรื อข้อผูกพัน
Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing.SEAFDEC
ระหว่างประเทศซึ่ งครอบคลุมการกระทาของรัฐที่ให้ความร่ วมมือกับ
1. การทาประมงโดยเรื อของรัฐชายฝั่ ง หรื อรัฐเจ้าของแหล่ง
องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ที่เกี่ยวข้องด้วย
ทาการประมงเองหรื อโดยเรื อต่างชาติ ในเขตอานาจของรัฐใดๆ โดย
การประมงที่ ข าดการรายงาน ( Unreported Fishing)
ไม่ได้รับอนุญาต หรื อขัดต่อกฎหมาย
หมายถึง
2. การทาประมงโดยเรื อของประเทศที่ เป็ นภาคี สมาชิ กของ
1. การทาประมงที่ ไม่ได้แจ้ง หรื อรายงาน หรื อรายงานเท็จ
องค์ ก รจัด การประมงระดับ ภู มิ ภ าค (RFMO) อัน ขัด กับ มาตรการ
อนุ รั ก ษ์ จัด การตามมติ ข ององค์ ก รจัด การประมงระดับ ภู มิ ภ าค ต่อหน่ วยงานของรัฐอันเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมายและระเบี ยบ
(RFMO) ซึ่ งประเทศนั้น มี ข ้อ ผู ก พัน หรื อขัด กับ กฎหมายระหว่ า ง ของรัฐนั้น
2. การทาการประมงในพื้ นที่ ค วามรั บผิ ด ชอบขององค์ก ร
ประเทศที่เกี่ยวข้อง

จัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ซึ่ งไม่ได้แจ้งหรื อรายงาน หรื อ
แจ้งเท็จอันเป็ นการขัดต่อวิธีปฏิบตั ิขององค์กร

3.จัด การประมงระดับ ภู มิ ภ าค (RFMO) นั้ น สิ่ ง ที่ จ ะต้อ ง
รายงานต่อรัฐ หรื อองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) จะถูก
ระบุไว้ในระเบียบการประมงซึ่ งชาวประมงและเรื อประมงนั้นๆ ที่จด
ทะเบี ยนหรื อขออนุ ญาตทาการประมงในพื้นที่ การประมงนั้นๆ ต้อง
ปฏิ บตั ิ ตาม การประมงที่ ปราศจากการรายงานนั้นนับตั้งแต่ การจด
ทะเบียนเรื อจนถึงการรายงานปริ มาณการจับสัตว์น้ า
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การประมงทีไ่ ร้ การควบคุม (Unregulated Fishing) หมายถึง

ประเทศ

ซึ่งครอบคลุมการกระทาของรัฐที่ให้ความร่ วมมือกับองค์กร

1. การทาการประมงโดยเรื อที่ไม่มีสญ
ั ชาติ (ไม่ชกั ธง) หรื อเรื อ จัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องด้วย
มีสญ
ั ชาติ (ชักธงของรัฐใด ๆ) ที่ไม่ได้เป็ นภาคีขององค์กรจัดการประมง “Unreported Fishing” หรื อการทาการประมงทีข่ าดการรายงาน
ระดับภูมิภาค (RFMO) ซึ่ งไม่เป็ นไปตามหรื อขัดกับมาตรการอนุ รักษ์ หมายถึง การทาการประมงที่ไม่ได้แจ้งหรื อไม่ได้รายงาน หรื อได้
จัดการขององค์กรนั้น
2. การทาการประมงในพื้นที่ หรื อจับสัตว์น้ าประเภทที่ยงั ไม่มี

มาตรการอนุรักษ์จดั การขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO)
รองรับ ที่ ขดั ต่อความรับผิดชอบของรัฐที่ผูกพันไว้กบั กฎหมายระหว่าง

รายงานเท็จต่อหน่วยงานของรัฐอันเป็ นการกระทาที่ผดิ กฎหมายและ
ระเบียบของรัฐนั้น หรื อการทาการประมงในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค

ซึ่งไม่ได้แจ้งหรื อรายงานหรื อ

รายงานเท็จ อันเป็ นการขัดต่อวิธีปฏิบตั ิขององค์กรนั้น

ประเทศ การประมง IUU สามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั ในเรื อประมงขนาดใหญ่ “Unregulated Fishing” หรื อ การทาการประมงทีไ่ ร้ การควบคุม
ั ชาติ (ไม่แสดงธง) หรื อเรื อ
ที่ทาการประมงในมหาสมุทร จนถึงเรื อประมงขนาดเล็กที่ทาการประมง หมายถึง การทาการประมงโดยเรื อที่ไม่มีสญ
บริ เวณชายฝั่ ง และในน่ านน้ าภายใต้เขตอานาจของรั ฐชายฝั่ งหรื อใน สัญชาติของรัฐ (แสดงธงของรัฐใดๆ) ที่ไม่ได้เป็ นภาคีขององค์กรจัดการ
ซึ่งไม่เป็ นไปตามหรื อขัดกับมาตรการอนุรักษ์
ทะเลหลวงที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการขององค์กรจัดการประมงระดับ ประมงระดับภูมิภาค
ภูมิภาค (RFMO) ดังนั้นกรอบความพยายามในการขจัดการประมง IUU จัดการขององค์กรนั้น รวมถึงการทาการประมงในพื้นที่หรื อจับสัตว์น้ าที่
จึ งมี หลายระดับ ได้แก่ ระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรื ออนุ ภูมิภาค ยังไม่มีมาตรการอนุรักษ์จดั การขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ ซึ่งกิจกรรมการประมงที่ขาดความรับผิดชอบนี้ ส่งผล รับรองและขัดต่อความรับผิดชอบของรัฐที่ผกู พันไว้กบั กฎหมายระหว่าง
โดยตรงต่อการบริ หารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าที่ ถูกต้องและเหมาะสม ประเทศ
และยังเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาไปสู่ เป้ าหมายการประมงอย่าง ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว รัฐบาลควรจัดให้มีการสัมมนา อบรมให้
ยัง่ ยืน
ความรู ้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหา IUU
2. คาจากัดความของการประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน

Fishing ไม่เพียงประเด็นที่เกี่ยวกับพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558

และไรการควบคุมของ แผนปฏิบตั กิ ารสากลในการป้องกัน ยับยั้ง

และกฎหมายลาดับรองเท่านั้น แต่ควรอธิบายให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่

และขจัดการทาการประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ การ
ควบคุม (IPOA-IUU)

“Illegal Fishing” หรื อการทาการประมงทีผ่ ดิ

ได้เข้าใจในหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ

ตราสารระหว่าง

ประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของการทา
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมด้วย เพื่อให้

สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ

กฎหมาย หมายถึง การทาการประมงโดยเรื อของรัฐชายฝั่งหรื อเรื อของ นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานควรเร่ งจัดทาคู่มือหรื อหลักเกณฑ์ในการนา
รัฐต่างชาติในเขตอานาจของรัฐชายฝั่งใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อฝ่ า กฎหมายมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่และแจกจ่ายให้กบั เจ้าหน้าที่ที่
ฝื นต่อกฎระเบียบ

การทาการประมงโดยเรื อของรัฐที่เป็ นภาคีสมาชิก เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
ขององค์กรจัดการ ประมงระดับภูมิภาค (RFMO) อันฝ่ าฝื นต่อมาตรการ ตรงกันและสร้างบรรทัดฐานในการดาเนินงานให้สอดคล้องเป็ น
อนุรักษ์จดั การตามมติขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคซึ่งรัฐนั้นมี

ข้อผูกพัน หรื อขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรื อการทา
ประมงที่ฝ่าฝื นกฎหมายภายในของประเทศหรื อข้อผูกพันระหว่าง

มาตรฐานเดียวกัน
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เก็บภาพมาเล่า เก็บข่าวมาฝาก
วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผูอ้ านวยการสะพานปลา ร่ วมพิธี
สักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ครบรอบ 126 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2561) โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดาเนินนอก
กรุ งเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 ผศ.มานพ กาญจนบุราง

องค์การสะพานปลา

กูร ผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วย

(อสป.) ร่ วมกับธนาคาร

พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผูอ้ านวยการ

อาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

องค์การสะพานปลา ด้านบริ หาร ร่ วมพิธีรดน้ า

จัดพิธีลงนามบันทึก

และขอพร รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตร ฯ

ข้อตกลงความร่ วมมือการ

รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เนื่องใน

ยกระดับการบริ หารจัดการองค์กร (โครงการ พี่เลี้ยง) โดยมีผศ.มานพ กาญ

โอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจาปี 2561

จนบุรางกูร ผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา ลงนามร่ วมกับ คุณฉัตรชัย

ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศิริไล กรรมการผูจ้ ดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมสักขีพยาน
คุณรสา กาญจนสาย ผูแ้ ทนสคร. และ ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน ผูแ้ ทน
บริ ษทั ทริ สฯ ซึ่งโครงการนี้ฯ เป็ นผลจากการที่สานักงานคณะกรรมการ

วันที่ 9 เมษายน 2561 พนักงานองค์การสะพาน

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีนโยบายส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่าง

ปลา ร่ วมพิธีรดน้ าและขอพร ผศ.มานพ กาญ

รัฐวิสาหกิจ ในโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพด้าน

จนบุรางกูร ผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา

บริ หารจัดการองค์กร เป็ นพี่เลี้ยงกับรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

และพันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์

ที่เป็ นน้องเลี้ยง เพื่อยกระดับการบริ หารจัดการองค์กร โดยการจัดทา

รองผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา

แผนการดาเนินงานระยะสั้นใน 6 เดือน และแผนระยะยาว (3 ปี ) เพื่อให้

ด้านบริ หาร เนื่องในโอกาสเทศกาล

องค์กรเข้าสู่มาตรฐาน ตามแบบประเมินรัฐวิสาหกิจ และนาไปสู่การ

วันสงกรานต์ ประจาปี 2561

พัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา
วันที่ 3 เมษายน 2561 พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริ หาร เป็ นประธาน
การอบรมแผนปฎิบตั ิการประจาปี 2561 หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านบริ การ เพื่อสร้างรายได้ ในอนาตหัวข้อ
“การพัฒนาบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืน” โดยมีคุณสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารองค์การ
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ เป็ นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพาน
ปลา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดการนา
ระบบการบริ หารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมาใช้ในการบริ หารองค์กรในอนาคต
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เรื่องเล่าจากภูมิภาค
วันที่ 5 มีนาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยีย่ มชมองค์การสะพานปลา
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็ นสะพานปลาที่ใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่ง รองจากกรุ งเทพมหานคร มีอปุ กรณ์
อานวยความสะดวกที่ทนั สมัย ที่ใช้ในการลาเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ าทางทะเล และเป็ นศูนย์กลาง
การค้าส่งปลาทะเล โดยมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงาน เพื่อให้เป็ นตลาดกลางสิ นค้าสัตว์น้ าทั้งทางเรื อ
และทางบก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อเป็ นตลาดกลางรองรับสัตว์น้ าที่ขนถ่ายมาจากทางภาคใต้

แทนที่จะขนถ่ายไปยังสะพานปลากรุ งเทพฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาการประมงของ

องค์การสะพานปลาในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง เช่น การให้สินเชื่อ การประมง ตามโครงการ
พัฒนาการประมงและการฝึ กอบรมชาวประมงและเ พื่อเป็ นศูนย์กลางช่วยเหลือสนับสนุนการ ให้สวัสดิการ
แก่ชาวประมง หมู่บา้ นการประมงสถาบันการประมงในจังหวัดสมุทรสาครและใกล้เคียง
ในส่วนของนิทรรศการองค์การสะพานปลา โดยมี ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผูอ้ านวยการ เป็ นผูบ้ รรยายสรุ ปภารกิจของอสป. พร้อมคณะผูบ้ ริ หาร อสป.
ให้การต้อนรับ
วันที่ 27 มีนาคม 2561 องค์การสะพานปลาร่ วมกับพาณิ ชย์จงั หวัดปราจีนบุรี สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์จงั หวัดปราจีนบุรี ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ปราจีนบุรี ประมงจังหวัดปราจีนบุรี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่ าวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ าจืด
ตกต่า ณ โชคภรณ์ประเสริ ฐฟาร์ม อาเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยเป็ นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับกลุ่มผู ้
ประกอบธุรกิจสัตว์น้ า ตัวแทนสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงปลารวมทั้งเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ า ถึงแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาราคาผลผลิตปลาน้ าจืดตกต่าในปัจจุบนั
วันที่ 29 มี.ค. 2561 องค์การสะพานปลา โดยสานักงานส่งเสริ มการประมง ร่ วมกับ ท่าเทียบเรื อประมง

ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา ณ ท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต ตาบลรัษฎา
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้นายประกอบ วงศ์มณี รุ่ง รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ
พลเรื อเอกเริ งฤทธิ์ บุญส่งประเสริ ฐ กรรมการและประธานอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ให้เกียรติมาเป็ นประธานในพิธีเปิ ด โดย ผศ.มานพ กาญจนบุ
รางกูร ผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา กล่าวรายงาน โครงการนี้เป็ นการรวมพลังความสามัคคีแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ในเชิงบูรณาการของชาวประมง แพปลา สมาคมชาวประมงภูเก็ตแรงงานต่างด้าว นักศึกษา นักเรี ยน ประชาชน
เจ้าหน้าที่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนเกาะสิ เหร่ หน่วยงานราชการ องค์การบริ หารงานส่วนท้องถิ่น เอกชนช่วยกันทาความความสะอาด เก็บตักขยะรอบเรื อประมงใน
คลองท่าจีน กวาด ล้างโรงคลุม เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริ เวณรอบๆ ท่าเทียบเรื อประมง และมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาจานวน 5
โรงเรี ยน ที่อยูใ่ กล้เคียงท่าเทียบเรื อประมงภูเก็ต

