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5.ตลาดปลาอิชิโนะมากิ 
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4.ตลาดโทโยส ุ(Toyosu

Market), โตเกียว (Tokyo)
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การส ารวจการประมลูในตลาดปลาท่ีมีการบรหิารจดัการท่ีดีในประเทศญ่ีปุ่ น

Survey of the auction in fish market where well organized in Japan



1.ท่าเรอืประมงชินมินาโตะ (Shinminato Fisherman’s Warf), 

โทยามะ (Toyama)

ท่าเรือประมงชินมนิาโตะ (Shinminato Fisherman’s Warf)
นกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินกบัอาหารทะเลท่ีชาวประมงจบัสตัวท์ะเลไดส้ดๆน าข้ึนมาส่งท่ีท่าเรือประมง

Shinminato ภายในบริเวณจะแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 ส่วนหลกั คือ 1.พ้ืนท่ีอาคารประมูลท่ีติดกบัท่าเรือ และ 2.พ้ืนท่ีร้านอาหารและขายของท่ี
ระลึกในอาคาร(ติดแอร์) ในส่วนพ้ืนท่ีร้านอาหารและขายของท่ีระลึกในอาคารขนาดเลก็(ติดแอร์) คุณจะไดล้ิ้มรสอาหารทอ้งถ่ิน
และของฝากหลากหลายรายการใหเ้ลือกซ้ืออีกทั้งอาหารทะเลสดใหม่ท่ีไดจ้ากการจบัสตัวท์ะเลต่างๆน ามาส่งข้ึนท่าเรือในตอนเชา้ของ
ชาวประมง เช่น กุง้ขาว, ปลาหมึกห่ิงหอ้ย, ปลาหางเหลือง และโดยเฉพาะปูหิมะแดง ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของท่ีน่ี

เน่ืองจากมีการประมูลปูหิมะแดง(Red Snow Crab)ในช่วงบ่ายเวลา13.00น. ท่ีอาคารประมูลท่ีติดกบัท่าเรือประมง
Shinminato ซ่ึงเป็นหน่ึงในไม่ก่ีสถานท่ีในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการประมูลในตอนเท่ียงวนั ต่างจากท่ีอ่ืนๆท่ีจะจดัการประมูลตอนเชา้
มืด ตั้งแต่ 5:00 – 8:00 น. จึงท าใหส้ะดวกแก่นกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาชมการประมูลเป็นอยา่งมาก

และเม่ือการประมูลเสร็จส้ินแลว้ ผูป้ระกอบการบางส่วนท่ีเขา้ร่วมประมูลจะน าปูหิมะแดง(Red Snow Crab) มาน่ึงสดๆ
ในพ้ืนท่ีส่วนอาคารตลาดปลา จึงท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิงดูการประมูลเสร็จสามารถไดรั้บประสบการณ์ร่วมในการล้ิมรส ปูหิมะแดง
(Red Snow Crab)อยา่งสดใหม่ท่ีเพ่ิงชมการประมูลเสร็จ จะสามารถนัง่รับทานไดเ้ลยหรือซ้ือกลบัไป โดยผูป้ระกอบการกจ็ะมีการ
ห่อกระเป๋าฟอยดเ์พ่ือใหมี้ความอุ่นและคงรสชาติของปูหิมะแดง (Red Snow Crab) ไดเ้ป็นอยา่งดี



1.ท่าเรอืประมงชินมินาโตะ (Shinminato Fisherman’s Warf), 

โทยามะ (Toyama)

ท่าเรือประมงชินมินาโตะ จะมีทั้งหมด 2 ส่วน หลกั ดงันี้
1.พื้นท่ีอาคารประมูลท่ีติดกบัท่าเรือ 

2.พื้นท่ีร้านอาหารและขายของท่ีระลึกในอาคาร (ติดแอร์)



2.ตลาดปลานมุะสึ (Numazu Fish Market),

ชิซโุอกะ (Shizuoka)

ตลาดปลานุมะสึ (Numazu Fish Market)
ท่าเรือนุมะสึ (Numazu Port) ตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ทิศเหนือคือภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) ทิศใตคื้อ

อ่าวซุรุงะ (Suruga Bay) อนักวา้งใหญ่ จึงเป็นแหล่งจบัปลามากมายกวา่ 1,000 ชนิดรวมถึงซาบะ (Saba) อิวาชิ (Iwashi) อาจิ (Aji)
และปลาโอหรือคตัสึโอะ (Katsuo) ดว้ย บริเวณตลาดปลานุมะสึ จะมีทั้งหมด 3 ส่วน หลกั คือ 1.พ้ืนท่ีอาคารประมูลสตัวน์ ้ า
2. พ้ืนท่ีธุรกิจหอ้งเยน็และกระจายสินคา้ 3. พ้ืนท่ีขายของทะเลสด,แหง้และร้านอาหารต่างๆในลกัษณะWalking Street 4.พ้ืนท่ีขาย
ของฝากและร้านอาหารต่างๆในลกัษณะอาคารติดแอร์ โดยทุกพ้ืนท่ีจะแยกส่วนจากกนั

การประมูลปลามากโุระ(ปลาทูน่าครีบน ้ าเงิน)และสตัวท์ะเลต่างๆจะมีในช่วงเวลา 5:00 – 7:00 น. ซ่ึงนกัท่องเท่ียว
จะตอ้งเดินข้ึนอาคารประมูลบริเวณชั้น 2 ของอาคารประมูลท่ีติดกบัท่าเรือของตลาดปลานุมะสึ กจ็ะสามารถมองลงมาเห็นการ
ประมูลปลาและสตัวท์ะเลต่างๆของบรรดาผูเ้ขา้ร่วมประมูลในบริเวณชั้น 1 ท่ีแสนคึกคกัเตม็ไปดว้ยชีวิตชีวาไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงจะ
ไดอ้รรถรสในการชมการประมูลมาก เพราะสามารถเห็นไดช้ดัเจนโดยไม่มีกระจกกั้น,ไดย้นิเสียงของการประมูลและกล่ินของ
สตัวท์ะเลสดๆท่ีน าข้ึนจากเรือท่ีเทียบท่า และเม่ือประมูลแลว้ผูเ้ขา้ร่วมประมูลกส็ามารถเลือกท่ีจะน ากลบัไดโ้ดยรถท่ีน ามาเอง
หรือ บริการระบบ Logistics ครบวงจรของผูป้ระกอบการโดยมีหอ้งเยน็ท่ีรับฝาก และรถขนส่งท่ีจะน าปลาและสตัวท์ะเลท่ีประมูล
ไดแ้ลว้น าไปส่ง ทั้งลกัษณะ รถบรรทุกขนาดเลก็ จนถึง รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง



1.พื้นทีอ่าคารประมลูสตัวน์ า้

3.พื้นทีข่ายของทะเลสด,แหง้และ

รา้นอาหารตา่งๆในลกัษณะWalking Street

2.พื้นที่ธรุกิจหอ้งเย็นและกระจายสินคา้

4.พื้นทีข่ายของฝากและรา้นอาหาร

ตา่งๆในลกัษณะอาคารตดิแอร์

2.ตลาดปลานมุะสึ (Numazu Fish Market),

ชิซโุอกะ (Shizuoka)



1.พื้นที่อาคารประมลูสตัวน์ า้

3.พื้นที่ขายของทะเลสด,แหง้และรา้นอาหารตา่งๆในลกัษณะWalking Street

4.พ้ืนทีข่ายของฝากและรา้นอาหารตา่งๆในลกัษณะอาคารตดิแอร์

2.พื้นที่ธรุกิจหอ้งเย็นและกระจายสินคา้

2.ตลาดปลานมุะสึ (Numazu Fish Market),

ชิซโุอกะ (Shizuoka)



3.ตลาดปลามิซากิ(Misaki Fish Market),

คานากาวะ(Kanagawa)

ตลาดปลามซิาก(ิMisaki Fish Market)
ตลาดมิซากิจะท าการประมูลตั้งแต่เวลา 08:00 – 10:00 น. ซ่ึงปลามากโุระ(ปลาทูน่าครีบน ้ าเงิน) ท่ีน ามาประมูล จะถูก

แช่แขง็ในช่องแช่แขง็บนเรือท่ีอุณหภูมิ -40 ถึง -60 องศาเซลเซียสเม่ือจบัไดแ้ลว้ในทะเล หลงัจากนั้นชาวประมงจะน ามาขายท่ี
ท่าเรือ ซ่ึงในการประมูล ปลาทูน่าจะถูกตดัหางออกและจะมีการตดัช้ินส่วนของปลาใหเ้ป็นท่อนตวัอยา่ง ท่ีผูเ้ขา้ร่วมประมูลจะ
สามารถเห็นคุณภาพของเน้ือปลาได้ โดยการใชต้ะขอตกัยกช้ินท่อนตวัอยา่งข้ึนมาตรวจดูเน้ือของปลา ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยวงปี
ของตน้ไม้

หากผูเ้ขา้ร่วมประมูลดูช้ินท่อนตวัอยา่งแลว้ตอ้งการประมูล ผูเ้ขา้ร่วมการประมูลจะเขียนราคาลงในตารางการเสนอ
ราคาท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ แลว้น าไปยืน่ท่ีส่วนกลางท่ีจะใชร้ะบบการเสนอราคาผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และน าราคาท่ีสูงท่ีสุดท่ี
ชนะการประมูลข้ึนแสดงบนจอ Monitor ขนาดใหญ่

การชมการประมูลจะจดัเตรียมไวส้ าหรับนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจบนอาคารชั้น 2 ท่ีมีกระจกกั้นไว้ ซ่ึงจะมีหอ้ง
บรรยายท่ีจดัเตรียมไวใ้นบริเวณเดียวกบัทางเดินชมการประมูล โดยเฉพาะการบรรยายและใหค้วามรู้แก่เดก็นกัเรียนท่ีโรงเรียนจดั
มาทศันศึกษากถื็อเป็นกิจกรรมการใหค้วามรู้เร่ืองปลาทูน่าและการประมูลท่ีเป็นกิจกรรมของผูใ้หญ่ แต่บรรยายใหค้วามสนุกแก่
เดก็นกัเรียนในลกัษณะรูปวาดการ์ตูน ซ่ึงท าใหเ้ดก็ๆต่ืนเตน้และสนุกสนานไปกบัการประมูลไดเ้ป็นอยา่งดี



4.ตลาดโทโยส ุ(Toyosu Market), 

โตเกียว (Tokyo)

Observation Window

Observation Window

Observation Deck

Observation Deck

ตลาดโทโยซุ (Toyosu Market) 
เป็นตลาดคา้ส่งท่ีทางกรุงโตเกียวตั้งข้ึนเป็นตลาดสาธารณะ ตลาดแห่งน้ียา้ยมาจากตลาดปลาสึคิจิ เม่ือเดือนตุลาคม ปี

2018 โดยจะมีการประมูลสตัวท์ะเลอยา่งปลามากโุระ(ทูน่าครีบน ้ าเงิน),สตัวท์ะเลอ่ืนๆ, ผกัและผลไมท่ี้เป็นลกัษณะการคา้ส่ง ท่ีมี
จ าหน่ายทุกวนัในปริมาณท่ีมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่น ตลาดโทโยสุแบ่งเป็นอาคารและพ้ืนท่ีต่างๆ ถึง 3 โซน ท่ีถูกสร้างข้ึน
ใหม่ทั้งหมด จึงมีอาคารและพ้ืนท่ีขนาดใหญ่,สะอาดและทนัสมยั รองรับกิจกรรมต่างๆในพ้ืนท่ี

การประมูลปลาจะมีข้ึนในเวลาเชา้ 5:00-7:00 น. ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะตอ้งชมผา่นกระจกท่ีจดัเตรียมไวใ้น 2 ลกัษณะ คือ
Observation Window คือมีกระจกกั้นปิดสนิทตลอดทางเดินท่ีมีระดบัความสูงจากพ้ืนท่ีการประมูลค่อนขา้งมาก ซ่ึงนกัท่องเท่ียว
ทัว่ไปสามารถชมผา่นกระจกได้ แต่จะไม่ไดอ้รรถรสในการชมการประมูลเพราะจะมีกระจกกั้น จะมีการกระจายเสียงกกระด่ิงของ
การเรียกประมูลใหน้กัท่องเท่ียวท่ีชมผา่นกระจกกั้นไดย้นิ และ Observation Deck จะอยูใ่นระดบัความสูงใกลเ้คียงระดบัพ้ืนโดยจะ
มีกระจกกั้นแต่มีช่องเปิดดา้นบนใหไ้ดบ้รรยายกาศการประมูลมากกวา่และช่างภาพจะตอ้งต่อเกา้อ้ีเพ่ือจะไดภ้าพท่ีชดัเจน แต่ตอ้งท า
การจองล่วงหนา้ 1 เดือน ผา่นระบบ Lottery ดว้ยวิธีการจบัฉลากหาผูโ้ชคดีเพ่ือเขา้ชม ในเวลา 5:45 – 6:15 น. แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆละ
40 คน มีเวลาเพียงรอบละ 10 นาที เพียง 3 รอบ/วนั เท่านั้น ซ่ึงท าใหน้กัท่องเท่ียวผดิหวงัพอสมควรกบัการชมการประมูลปลา
เพราะตอ้งเส่ียงโชคเพ่ือจะไดลุ้น้เขา้ชม หรือไม่กจ็ะไดช้มเพียงระยะไกลในส่วน Observation Window เท่านั้น



1. Fruit and Vegetables Building
Fruit and Vegetables Building เป็นส่วนของพ้ืนท่ีการประมูล

ผกั-ผลไม ้และท่ีติดต่อซ้ือขายส่ง

2. Fisheries Intermediate Wholesale Market Building 
Fisheries Intermediate Wholesale Market Building มีร้านขาย

ส่งท่ีจ าหน่ายอาหารทะเลมากมาย เป็นส่วนท่ีพ่อคา้แม่คา้จาก
ร้านอาหาร หรือเจา้หนา้ท่ีจากร้านขายปลีกในเมืองมาหาซ้ือของ
สดกนัและมีอุกาชิ โยโกะโจ (Uogashi Yokocho) โซนรวมร้าน
ขายปลีก

3. Fisheries Wholesale Market Building
Fisheries Wholesale Market Buildingเป็นส่วนของพ้ืนท่ีการ

ประมูลปลามากโุระ (ทูน่าครีบน ้ าเงิน),และสตัวท์ะเลต่างๆ

4.ตลาดโทโยส ุ(Toyosu Market), 

โตเกียว (Tokyo)

ตลาดโทโยสุ แบ่งพืน้ที่ออกเป็น 3 โซน ดงันี ้



5.ตลาดปลาอิชิโนะมากิ (Ishinomaki Fish Market), 

มิยากิ(Miyagi)

ตลาดปลาอชิิโนะมาก ิ(Ishinomaki Fish Market) 
ก่อนท่ีตลาดปลา Toyosu จะสร้างเสร็จ ตลาดปลาอิชิโนะมากิ เคยเป็นตลาดปลาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น

มีอาคารสถานท่ีท่ีกวา้งขวางและทนัสมยั ปฏิบติัตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร อาทิเช่น HACCP (การควบคุมจุดวิกฤตและการ
วิเคราะห์อนัตราย) มีการบริหารจดัการตามมาตรฐานความปลอดภยัและกฎระเบียบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอยา่งสูงสุด
อาคารขนาดใหญ่ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีติดกบัท่าเทียบเรือ เป็นอาคารขนาด 4 ชั้น ความยาวถึง 880 เมตร และพ้ืนท่ีทั้งหมด 46,000
ตารางเมตร มีพ้ืนท่ีจอดรถขนาดใหญ่ถึง 5 พ้ืนท่ี ท่ีอ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวสามารถจอดรถไดเ้ป็นจ านวนมาก ตลาด
ปลาอิชิโนะมากิ ถือเป็นตลาดปลาท่ีส าคญัท่ีสุดทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น เป็นแหล่งส่งต่อปลาและสตัวท์ะเลไปยงัตลาดอ่ืนๆใน
ประเทศญ่ีปุ่น เช่น ตลาดปลาสึกิจิในโตเกียว และ ตลาดปลาอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งส่งออกสตัวท์ะเลไปยงัประเทศต่างๆทัว่โลก

สถานท่ีการประมูลปลาและสตัวท์ะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดทางตอนเหนือของญ่ีปุ่นในตลาดปลาอิชิโนะมากิ จะจดัการประมูล
ในช่วงเวลา 6:00-8:00 น. โดยในบริเวณชั้น 2 ของอาคารท่ีเป็นกระจกกั้นตลอดความยาวของตวัอาคาร ซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีชมการ
ประมูลท่ีมีระยะทางยาวมากเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวไดจ้ านวนมาก และในพ้ืนท่ีการประมูลดา้นล่างสตัวท์ะเลทุกชนิดจะถูกใส่ใน
กระบะ จึงมีความสะอาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร และในบางพ้ืนท่ีการประมูล มีการควบคุมอุณภูมิท่ีต ่ามากๆถึง -55 องศา
เซลเซียส ซ่ึงเป็นแห่งเดียวในญ่ีปุ่น



5.ตลาดปลาอชิิโนะมาก ิ(Ishinomaki Fish 
Market), มยิาก(ิMiyagi)

2.ตลาดปลานุมะสึ (Numazu Fish Market), 
ชิซุโอกะ (Shizuoka)

1.ท่าเรือประมงชินมนิาโตะ (Shinminato
Fisherman’s Warf), โทยามะ (Toyama)

4.ตลาดโทโยสุ (Toyosu Market),
โตเกยีว (Tokyo)

3.ตลาดปลามซิาก(ิMisaki Fish Market),
คานากาวะ(Kanagawa)

DON’TDO

-มีไกดบ์รรยายขอ้มูลการประมูลใหก้บันกัท่องเท่ียว

-น าปูท่ีเพิ่งประมูลมาขายและน่ึงใหน้กัท่องเท่ียวรับประทานไดท้นัที
-จดัการประมูลเวลาประมาณ 13:00 น.ซ่ึงสะดวกต่อนกัท่องเท่ียว

-พื้นท่ีชมการประมูลชั้น2 ไม่มีกระจกบงั จึงไดอ้รรถรสในการชมการประมูลครบถว้น

-หอ้งเยน็และระบบLogistics ขนส่งอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง จึงสะดวกแก่ระบบประมูล 

-มีร้านอาหารและขายของทะเลเป็นลกัษณะ Walking Street ท่ีกวา้งขวางรองรับ
นกัท่องเท่ียวไดจ้  านวนมาก และอาคารติดแอร์ใหน้กัท่องเท่ียวไดค้ลายร้อน
-มีหอ้งบรรยายเร่ืองราวการประมูลปลาท่ีเหมาะกบัการทรรศนะศึกษาของเดก็นกัเรียน

Learning PointPlace















-การประมูลใชร้ะบบการเขียนราคาแลว้ส่งใหส่้วนกลางสรุปผา่นระบบ Computer
แสดงผลผูช้นะการประมูลบนจอ Monitor ขนาดใหญ่

 -มีพื้นท่ีขนาดใหญ่,มีระบบท่ีทนัสมยัและมีระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลวงท่ี
สะดวก  แต่ไม่มีท่ีจอดรถรองรับส าหรับนกัท่องเท่ียว

 -มีพื้นท่ีโดยรอบทั้งอาคารและพื้นท่ีจอดรถขนาดใหญ่รองรับนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก

 -มีการจดัการพื้นท่ีประมูลไดดี้ และมีพื้นท่ีชมการประมูลอยา่งใกลชิ้ด(Observation 
Deck) แต่ใชร้ะบบสุ่มผูล้งทะเบียนแบบ Lottery นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จึงไดช้ม
การประมูลจากระยะไกล(Observation Window) ผา่นกระจกกั้น


-มีระบบการบริหารจดัการตามมาตรฐานและกฎระเบียบของอุตสาหกรรมอาหาร 
และยงัเป็นอาคารประหยดังานจากระบบโซล่าเซลล์

จดุเรยีนร ูแ้ละประยกุตต์ลาดปลาญ่ีปุ่ นส ูอ่งคก์ารสะพานปลา

Learning Point from Japanese Fish Market to Apply for Fish Marketing Organization



Q & A

149 เจรญิกรุง 58 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศพัท ์0-2211-7300,0-2212-4490 อตัโนมตัิ
โทรสาร 0-2212-5899
Website: http://www.fishmarket.co.th

http://www.fishmarekt.co.th/

