
 

วันจันทร์ ท่ี 2 เมษายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ  
รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
การท าประมง  (FMC) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ณ กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2561 ภารกิจในหน่ึงวันเต็ม 
ๆ กับการน านโยบายสู่พื้นท่ีการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังใน
แม่น้ าเจ้าพระยา อ าเภอเมือง และคลองโพล้งเพล้ง อ าเภอป่า
โมก จังหวัดอ่างทอง บริการตรวจสุขภาพปลาให้ความรู้เรื่อง
การใช้ยาและสารเคมี ตรวจเฝ้าระวังเช้ือด้ือยา 

 

 

      วันศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2561 นางฐิติพร หลาวประเสริฐ 
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กรมประมง  
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากรายการข่าว 3 มิติ ประเด็น
สถานการณ์ปลิงน้ าจืดในประเทศไทยหลังมีการเผยแพร่ข่าว
ชาวบ้านถูกปลิงกัดเสียชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันพุธท่ี 25 เมษายน 2561 ดร. อดิศร พร้อมเทพ  

อธิบดีกรมประมง มีโอกาสข้ึนช้ีแจงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายการแก้ไข
ปัญหาภาคแรงงานประมง ณ เวทีสาธารณะ หัวข้อ Food 
from the Oceans, a look into our future. และ 
The EU and the social dimension of fisheries. 
ภายในงาน “Seafood Expo Global 2018” ท่ีทางสหภาพ
ยุโรปจัดข้ึน ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยได้รับ
เกียรติจาก H.E. Karmenu VellaEuropean Commissioner  

 

for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries. 
เข้ารับฟังการช้ีแจงความก้าวหน้าของไทยด้วยตนเอง  
ถือเป็นโอกาสท่ีดีของประเทศไทยท่ีได้ช้ีแจงสถานการณ์ท่ี
เป็นจริงและถูกต้องของการแก้ไขปัญหาการท าประมงท่ีผิด
กฎหมายโดยมีผู้ซื้อและจ าหน่ายอาหารทะเลท่ัวโลกสนใจ
เข้าร่วมรับฟัง และได้แสดงความช่ืนชมในทิศทางการแก้ไข
ปัญหาปัญหาดังกล่าวของไทย ถือเป็นโอกาสท่ีสร้างความ
เช่ือมั่นให้กลับสู่การประมงไทยอีกครั้ง 
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         วันพุธท่ี 2 พฤษภาคม 2561 รองนายกรัฐมนตรี(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ)  
  และคณะ ลงพื้นท่ีท่าเทียบเรือประมงคลองวาฬและศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออก 
  เรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ท่านรองนายกได้ให้ก าลังใจ 
  เจ้าหน้าท่ีเน้นย้ าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง และแนะน าให้เจ้าหน้าท่ี 
  ประชาสัมพันธ์กฎหมายต่าง ๆ ให้ชาวประมงทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มี
  ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป    

 

         วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 
กล่าว  ว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด าส่งผลกระทบกับเกษตรกรและระบบนิเวศ
  ของประเทศอย่างมาก เน่ืองจากปลาชนิดดังกล่าวเป็นสัตว์ท่ีกินสัตว์น้ าขนาดเล็ก 
  ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรและสามารถเจริญเติบโตได้
  ในแหล่งน้ าธรรมชาติ จากปัญหาดังกล่าวกรมประมงได้ด าเนินการตรวจสอบหา
แหล่งท่ีมา การหลุดรอดของปลาหมอสีคางด า และได้ด าเนินการก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหามาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยทางกรมประมงได้ออกค าสั่งท่ี 223/2561 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพื่อแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด าโดยเฉพาะ นอกจากน้ีในพื้นท่ีจังหวัดท่ีพบมีการแพร่ระบาด กรมประมงได้สั่ง
การให้หน่วยงานในพื้นท่ีได้รับฟังข้อคิดเห็นของเกษตรกรชาวประมงและชุมชนเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด า 

 

วันศุกร์ท่ี  11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ชมรมอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามลุ่มน้ าสวี อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร  
นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธารจัดกิจกรรมชาวชุมพรร่วมใจ ขจัดภัยหมอสีคางด า (รักษ์ลุ่มน้ าสวี) 
เพื่อก าจัดปลาหมอสีคางด าหลังพบเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดี
กรมประมง กล่าวว่า จากกรณีพบปลาหมอสีคางด าแพร่กระจายพันธุ์ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก
ให้กับผู้เลี้ยงปลาและกุ้ง กรมประมงได้ออกค าสั่งท่ี 223/2561 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพื่อ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด าโดยเฉพาะ นอกจากน้ีในพื้นท่ีจังหวัดท่ีพบมีการแพร่ระบาด กรมประมง
ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นท่ีรับฟังข้อคิดเห็นของเกษตรกรชาวประมงและชุมชนเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดของปลาสายพันธุ์น้ีไม่ให้สร้าง
ความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและท าลายสัตว์น้ าพื้นถ่ินของประเทศนอกจากแนวทางในการก าจัดปลาหมอสีคางด าตามท่ี
กล่าวข้างต้น ในด้านการพิจารณาน าเข้าสัตว์น้ าต่างถ่ินในภาพรวมท้ังหมด กรมประมงยังมีคณะกรรมการด้านความ
หลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าต่าง
ถ่ินอีกด้วย เพื่อป้องกันมิให้กระทบกับระบบนิเวศของแหล่งน้ า โดยมีการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลง
วันท่ี 9 มกราคม 2561 เร่ือง ก าหนดชนิดสัตว์น้ าท่ีห้ามน าเข้า ส่งออก น าผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561 มารองรับการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับสัตว์น้ า 3 ชนิดพันธุ์ท่ีห้ามตามประกาศ ได้แก่ ปลาหมอสีคางด า ปลาหมอมายัน และปลาหมอบัตเตอร ์
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วันอั งคาร ท่ี  15 พฤษภาคม 2561 กรมประมง  
ปรับกฎหมายใหม่ “ฤดูน้ าแดง ประจ าปี2561” นายอดิศร 
พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง แถลงข่าวเตรียมบังคับใช้
กฎหมายใหม่ในฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ท่ัวประเทศ เพื่อก าหนด 
ชนิด ขนาด เครื่องมือ และวิธีใช้เครื่องมือในการท าประมงน้ า
จืด โดยจะเริ่มวันแรก 16พฤษภาคม 2561 น้ี และจะมีผล
บังคับใช้ในปี 2561 เท่าน้ันท้ังน้ี กรมประมง หวังเป็นอย่างยิ่ง
ในความร่วมมือจากประชาชนท่ีมีอาชีพจับสัตว์น้ าและ
ประชาชนท่ัวไป ร่วมกันรณรงค์การท าประมงอย่างถูกวิธี ไม่
จับปลาในฤดูท่ีมีไข่ เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าของไทย
ให้อยู่อย่างยั่งยืน 

 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า 
ตามท่ีมีการน าเสนอข่าวทางสื่อออนไลน์ว่ามีการจับปลา
ฉลามวาฬขึ้นเรือประมงจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการเดินทางลง
พื้นท่ีตรวจสอบ ท่ีท่าเทียบเรือประมงแพแสงอรุณภูเก็ต
ด้วยตนเอง โดยเบ้ืองต้นจากการตรวจสอบและรายงานจาก
เจ้าหน้าท่ีกรมประมงในพื้นท่ี พบว่า  

1. เรือประมงดังกล่าวท าการประมงประเภทอวนลาก 
ช่ือเรือแสงสมุทร 3 ทะเบียนเรือ 228304242 เลขท่ี
ใบอนุญาตท าการประมง 618301010283 เจ้าของเรือ คือ
นายวัชรพล วรรณะ มีนายสมสมัย มีจอม เป็นผู้ควบคุมเรืv 

2. เจ้าหน้าท่ีสหวิชาชีพได้ตรวจเรือท่ีแจ้งเข้าท่าเวลา 
22.00 น ของวันท่ี 18 พ.ค.ท่ีผ่านมา พบหลักฐานจากการ
ช้ีแจงของผู้ควบคุมเรือยอมรับว่าภาพทางสื่อออนไลน์เป็น
เรือดังกล่าวจริง โดยได้ร่วมกับ เรือประมง แสงสมุทร 2 ท่ีมี
นายรัตนา พรหมงาม เป็นผู้ควบคุมเรือท าการประมงลากคู่
จับสัตว์น้ าในทะเลอันดามัน เจ้าหน้าท่ีชุดดังกล่าว จึงได้
รวบรวมหลักฐานแจ้งลงบันทึกประจ าวัน และร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต เป็นการฝ่า
ฝืนมาตรา 66 พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ประกอบ
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องก าหนดชนิดสัตว์น้ าท่ีเลี้ยง
ลูกด้วยนม สัตว์น้ าท่ีหายากหรือใกล้สูญพันธ์ท่ีห้ามจับหรือ
น าข้ึนเรือประมง พ.ศ. 2559 ข้อ 2 (4) ปลาฉลามวาฬ เพื่อ
ด าเนินคดีกับนายสมสมัย มีจอม และนายรัตนา พรหมงาม 
และผู้กระท าผิด จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด  

 

 

3. ได้สั่งด าเนินการกักเรือ ยึดสัตว์น้ าและเครื่องมือ 
โดยกรมประมงได้ประสานไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อด าเนินการ
ล๊อคเรือ ตามค าสั่ง คสช. 22/2560 ข้อ 22 ท่ีระบุว่ากรณีมี
หลักฐานอันเช่ือได้ว่าเรือประมงล าใดเกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่า ด้วยการประมง ให้
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายซึ่งพบการกระท าความผิดสั่งกักเรือ
ไว้จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายใน 
24 ช่ัวโมงนับจากออกค าสั่งกักเรือ และด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 วัน ขณะเดียวกัน หากเรือล าดังกล่าวเป็น
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการกระท าความผิดอย่างร้ายแรงตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมงให้ศาลสั่งริบเรือทันที  
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วันจันทร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ประเทศไทยโดย 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทร
อินเดีย ครั้งท่ี 22 (The 22nd Session of the Indian 
Ocean Tuna Commission : IOTC) ระหว่างวันท่ี 21 - 25 
พฤษภาคม  2561 ณ โรงแรมวิ นเซอร์  ส วีท  แอนด์  
คอนเวนช่ัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เปิดเวทีส่งเสริมและ 
 

 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนความร่วมมือให้ภาคีสมาชิกภายใต้กรอบ IOTC 
31 ประเทศ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และป้องกันแหล่ง
ทรัพยากรทูน่าและชนิดพันธุ์คล้ายปลาทูน่า พร้อมทบทวน
มาตรการอนุรักษ์และจัดการให้อยู่ในสภาวะท่ีเหมาะสม     
โดยในโอกาสน้ี ได้รับเกียรติจาก นายลักษณ์ วจนานวัช 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานการเปิดงานดังกล่าวฯ 

 

วันเสาร์ท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม
ด้วยนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง นาย
ทวีศักด์ิ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และ 
ผู้ เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาบึง
บอระเพ็ด และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าตามโครงการโรงเพาะ
ฟักเคลื่อนท่ี (mobile hatchery) ของกองวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืด ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

  

 

วันจันทร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัด 
การประชุม การค้าทูน่าโลก ครั้งท่ี 15 (15th INFOFISH World Tuna Trade Conference and Exhibition) ระหว่าง
วันท่ี 28-30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ ฯ เปิดเวทีให้นานาชาติได้มีบทบาทใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมการค้าทูน่าของ
โลก ภายใต้บริบทของสถานการณ์ปลาทูน่าในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป พร้อมจัดแสดงนิทรรศการสินค้าและบริการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปลาทูน่ากว่า 40 บูธจากท่ัวโลก ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเจรจาทางธุรกิจ โดยจะมีผู้สนใจเข้า
ร่วมงานกว่า 600 คน จากกว่า 70 ประเทศท่ัวโลกโดยในโอกาสน้ี ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว 
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            วันอังคารท่ี 29 พฤษภาคม 2561 กรมประมง จัดพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความ
   ร่วมมือด้านประมง ระหว่าง กรมประมง ประเทศไทย โดย นายอดิศร พร้อมเทพ 
   อธิบดีกรมประมง และ นายจอห์น เอดเวิร์ด คาซู Managing Director National 
   Fisheries Authority (NFA) ประเทศปาปัวนิวกินี เพื่อประสานความร่วมมือใน 
   การพัฒนาเศรษฐกิจการประมงระหว่างสองประเทศ ความร่วมมือในการบริหาร
   จัดการทรัพยากรประมงให้สอดคล้องกับ ข้อปฏิบั ติสากล และการพัฒนา 
   ขีดความสามารถบุคลากรของท้ังสองประเทศให้มีทักษะความรู้การประมงใน 
   ทุก ๆ ด้าน ณ โรงแรมแชง - กรีลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

วันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2561กรมประมง...ปลุกวิถี
เศรษฐกิจชุมชน ปั้น “ลูกอ๊อดกบ”จ.นครพนม เข้าโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมงแห่งแรก
ของไทยดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า 
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายส าคัญที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ี
ผลิตสินค้าทางการเกษตรประเภทเดียวกันได้รวมกลุ่มกันเพื่อ
บริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐาน รวมท้ัง
สามารถแข่งขันได้ในตลาด ภายใต้การสนับสนุนอย่างบูรณา
การของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมา
เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2561 กรม
ประมงมีเป้าหมายในการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่รวมท้ังสิ้น 77 แปลง มี เกษตรกรท่ี เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 4,667 ราย คิดเป็นพื้นท่ีกว่า 48,000 ไร่ 
โดยในด้านการประมงน้ันมีสัตว์น้ าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก 
ปลาดุก ปลาแรด กุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนนาไม ปูทะเล 
รวมถึงลูกอ๊อดกบ เป็นต้น ซึ่งสัตว์น้ าบางชนิดถือเป็นสัตว์น้ า
ชนิดใหม่ท่ีเพิ่งเริ่มน าร่องเข้าโครงการฯ อีกด้วย “ลูกอ๊อดกบ” 
เป็นหน่ึงในชนิดสัตว์น้ าน าร่องท่ีกรมประมงได้ผลักดันให้เข้าสู่
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมง
แห่งแรกของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นสัตว์น้ าท่ีตลาดใน
ท้องถ่ินมีความต้องการสูง ราคาดี อีกท้ังยังเป็นการพลิกวิกฤติ
เป็นโอกาสในช่วงหน้าแล้งท่ีเกษตรกรว่างเว้นจากการปลูกข้าว

นาปีมาปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบ ซึ่งช่วย
สร้างวิถีเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้เป็นอย่างดี 

นายสมชัย วงษ์สุข เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบ 
บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 7 ต าบลนาขาม อ าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม เล่าว่า ตนเป็นผู้จัดการแปลงภาคเกษตรกรของ
โครงการแปลงใหญ่ลูกอ๊อดกบจังหวัดนครพนม ซึ่งที่ น่ี
ชาวบ้านมีการเพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบมาเป็นระยะเวลานานกว่า 
15 ปี จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป กลายเป็นค าพูดติดหูว่า “กบร้อง
ก้องเรณ”ู โดยชาวบ้านจะเลี้ยงลูกอ๊อดกบกันในช่วงหน้าแล้ง
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงว่างเว้นจากการ
ท านาปี เน่ืองจากขาดแคลนน้ าไม่สามารถท าการเกษตร
เพาะปลูกอย่างอื่นได้ โดยในระยะแรกเลี้ยงกันเป็นอาชีพเสริม
เพื่อหารายได้ปะทังครอบครัว จนกระทั่งตลาดเริ่มขยายตัวมี
ความต้องการสูงข้ึน ชาวบ้านจึงสนใจหันมาเลี้ยงกันมากขึ้น 
แต่ก็ยังประสบปัญหาในการผลิตเน่ืองจากค่าอาหารซึ่งเป็น
ต้นทุนหลักในการเลี้ยงสูง รวมถึงเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาด
เทคนิค ความรู้ และวิธีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง จนเมื่อ
กรมประมงโดยส านักงานประมงจังหวัดนครพนม และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม ได้เข้า
มาแนะน าให้มีการรวมกลุ่มกันตามโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมง ซึ่งมีเกษตรกรสนใจ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯ จ านวน 32 ราย มีพื้นที่การ
เพาะเลี้ยงประมาณ 54 ไร่ จึงได้ท าการจดทะเบียนเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงลูกอ๊อดกบกลุ่มแรกของประเทศ
ไทย ซึ่งผลจากการรวมกลุ่มท าให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน 
และช่วยในการต่อรองราคาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อลด
ต้นทุนในการเลี้ยง อีกทั้งภาครัฐยังเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาใน
การบริหารจัดการ พร้อมสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
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วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561 กรมประมงเปิดงาน
“Shrimp Fair” กรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจ
บริโภคกุ้ง วันแรกพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561 บรรยากาศ
เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้บริโภคให้ความสนใจร่วมอุดหนุนซื้อ
กุ้งขาวแวนนาไมท่ีเกษตรกรน ามาจ าหน่ายจ านวนมาก  
ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ช่วยระบายผลผลิต 
และกระตุ้นการบริโภคกุ้งภายในประเทศเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรจากวิกฤตปัญหาราคากุ้งตกต่ าได้อีกทางหน่ึง 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผย 
หลังเป็นประธานการเปิดงานดังกล่าวว่า  การจัดงาน  
"กรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคกุ้ง " หรือ 
Shrimp Fair ก าหนดจัด ข้ึนใน ทุกวันพุ ธตลอดเ ดือน
มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าจืด
กรุงเทพมหานคร กรมประมง พร้อมเปิดตัวฯ สัปดาห์แรก 
ในระหว่างวันท่ี 6 - 7 มิ ถุนายน 2561 ภายในงานมี
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ ประกอบด้วย การจ าหน่ายกุ้งทะเลสด
และเมนูอาหารท่ีผลิตจากกุ้งทะเลคุณภาพในราคาย่อมเยา 
การสาธิตการประกอบอาหารจากเมนูกุ้ง และการจัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล
ให้แก่เกษตรกรเป็นต้น โดยเบื้องต้นเกษตรกรได้เตรียมน า
กุ้งเข้ามาจ าหน่ายภายในงานกว่า 1 ตันต่อสัปดาห์ ในราคา
กิโลกรัมละ 200-220 บาท 
      รองอธิบดีกรมประมงกล่าวต่อไปว่า การจัด Shrimp 
Fair เป็นอีกหน่ึงแนวทางเพื่อเร่งผลักดันให้มี การจัด
จ าหน่ายกุ้งภายในประเทศเพิ่มข้ึน โดยเกษตรกรสามารถ
น าผลผลิตกุ้งมาจ าหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งถือ
เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้ากุ้งทะเล และ
ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้บริโภคกุ้งไทยท่ีมีคุณภาพ
จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสู่ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคกุ้งภายในประเทศ 
 

 

มากข้ึน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายท่ีกรมประมงได้
ก าหนดจัดข้ึนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังเกิด
สถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ าอย่างต่อเน่ือง 
นอกเหนือจากมาตรการท่ีก าลังด าเนินการอยู่ในขณะน้ี  
ท้ังความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดท าโครงการประชา
รัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม การลดราคา 
ลู กพั น ธุ์  แล ะปั จ จั ยกา รผลิ ต  นอกจา ก น้ียั ง ไ ด้ ขอ 
ความร่วมมือให้จั งหวัด ต่าง ๆ ร่วมรณรงค์ส่งเสริม   
ให้ ประชาชนบริ โภคกุ้ งภ าย ในประ เทศให้ ม าก ข้ึน  
เพื่ อ อุดหนุนสิน ค้ากุ้ ง ช่ วยบรรเทาความ เ ดือดร้อน 
ให้กับเกษตรกร 
      จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าว
เพื่ออุดหนุนสินค้ากุ้งช่วยเหลือเกษตรกร โดยสามารถสั่ง
จองออร์เดอร์ได้ล่วงหน้า หรือ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ี กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง กรมประมง โทร. 0 2579 4496 
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วันศุกร์ท่ี 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. กรมประมงร่วมจัด “เทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018” เปิดตลาดเทสโก้ โลตัส  
พลัสมอลล์ บางใหญ่ ช้อป ชิม กุ้งดีมีคุณภาพ 8 - 10 มิ.ย. น้ี วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ เทสโก้ โลตัส 
พลัสมอลล์ บางใหญ่ กรมประมงร่วมกับเทสโก้ โลตัส กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมการค้าภายใน และกลุ่มคลัสเตอร์ผู้เลี้ยงกุ้ง 
4 จังหวัดภาคใต้ ยกทัพกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด าสดจากฟาร์ม จัดพิธีเปิดเทศกาล กิน กุ้ง กัน 2018 โดยเทศกาล
ดังกล่าวจะก าหนดจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 8 - 10 มิถุนายนน้ี ณ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เลือกซื้อกุ้งสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งหลากหลายเมนู นอกจากน้ีทาง เทสโก้ โลตัส ยังรับซื้อกุ้งสด
คุณภาพสูงตรงจากเกษตรกร เพื่อช่วยเป็นช่องระบายสินค้าเกษตร นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า 
จากสถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้มีนโยบายให้กรมประมงประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกร  
โดยล่าสุดได้ท าการเพิ่มช่องทางการตลาดกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ระหว่าง เทสโก้ โลตัส กับกลุ่มคลัสเตอร์สหกรณ์กุ้ง
คุณภาพภาคใต้ จ านวน 5 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าท่าทอง จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี สหกรณ์ 
ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งลุ่มน้ าปากพนัง จ ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดตรัง จ ากัด สหกรณ์ 
ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี จ ากัด และสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ายะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยต้ังแผนการจัดส่งผลผลิตกุ้ง
ขาวแวนนาไมจ านวน 400 ตัน ป้อนสู่เทสโก้ โลตัส ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2561 เพื่อให้เกษตรกร
สามารถระบายผลผลิตกุ้งออกจ าหน่ายภายในประเทศได้เพิ่มมากข้ึนส าหรับการจัด"เทศกาลกินกุ้งกัน 2018 “ในระหว่าง
วันท่ี 8-10 มิถุนายน 2561” ณ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในครั้งน้ี ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริโภคกุ้งภายในประเทศมากข้ึน และ
เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และพื้นท่ีใกล้เคียง ได้มีโอกาสในการเลือกซื้อกุ้งสดคุณภาพ 
รวมถึงอาหารแปรรูปจากเมนูกุ้งต่าง ๆ จ านวนกว่า 20 เมนู อาทิ กุ้งถัง, กุ้งสดขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัม, กุ้งต้มเกรด 
พรีเมียมพร้อมน้ าจิ้มรสเลิศ, ผัดไทยไชยากุ้งสด, แกงเหลืองกุ้งใต้, กุ้งย่าง, สปาเก็ตต้ีต้มย ากุ้ง, ลาซานญ่ากุ้ง, กุ้งลายเสือ
บาร์บีคิว หม่าล่า ฯลฯ ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรท่ีมีมาตรฐานการผลิต GAP เพื่อน ากลับไปบริโภคท่ีบ้าน อีกท้ัง การจัดงาน
ครั้งน้ี ยังถือเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยมาตรฐานส่งออก เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภค
ในประเทศอย่างกว้างขวางอีกด้วย 
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วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 

09.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี 
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง 
พร้อมคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมการฝึกสาธิตการใช้อากาศ
ยานไร้คนขับกองทัพอากาศ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
การท าการประมงผิดกฎหมาย ณ กองอ านายการฝึก 
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตรา ควบคุม และเฝ้าระวัง
การท าประมง (ภายในฝูงบิน 106 สนามบินอู่ตะเภา) 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมี พลเรือ เอกพิเชฐ  
ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการ  
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ให้การต้อนรับ 

 

ส าหรับการใช้อากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ
ส าหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมายน้ัน เป็นการฝึกการปฏิบั ติการร่วมระหว่าง 
ศูนย์ ติดตามและควบคุมเรือประมง (FMC : Fishery 
Monitoring Center) กรมประมง ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และ
อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศ และเรือ 
ในหมวดเรือเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาการท าการประมง 
ผิดกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจตรา ควบคุม
และเฝ้าระวังการท าประมง โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยาน 
UAV ตลอดจนติดตามประสิทธิผลของการเช่ือมโยง 
การท างานระหว่างการตรวจการณ์โดยเครื่อง UAV ของ
ศูนย์ FMC ศูนย์ PIPO หน่วยตรวจทางทะเล ในการน าไปสู่
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล 
ผู้ ช่วยรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายอรุณชัย พุทธเจริญ รอง
อธิบดีกรมประมง และคณะข้าราชการเจ้าหน้าท่ีประชาชน           
ท่ีเกี่ยวข้อง จัดพิธีประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจ าปี 
2561 บัง คับใช้กฎหมายใหม่  ก าหนดให้ ใ ช้ เครื่องมือ 
ท่ีสามารถท าการประมงได้ในระยะเวลาการปิดอ่าว ฯ  
2 ช่วง คือ ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน  – 15 สิงหาคม ของทุกปี 
และต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม  – 30 กันยายน ของทุกปี 
ครอบคลุมบางส่วนของพื้นท่ี 8 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี โดยจัดพิธี ดังกล่าวข้ึน  
ณ ท่าเทียบเรือส านักงานสะพานปลาสมุทรปราการ  
ต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
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วันศุกร์ท่ี 15 มิถุนายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร       
รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายถาวร จิระโสภณรักษ์ 
ผู้อ านวยการกองตรวจการประมง นายสงกรานต์ แสง
จันทร์ ประมงจังหวัดระยอง ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรือ 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีกรมประมง 
เจ้ าหน้า ท่ีกา รนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประ เทศไทย 
ภาค เอกชนและประชาชนในพื้ น ท่ี ให้ ก าร ต้อนรับ
คณะท างานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ส านักงาน ก.พ.ร. 
นางสาวศรีประภา ถมกระจ่าง และนางสาวอนรรฆิตา  
ชูคล้ าย ในการประ ชุมช้ีแจง ข้อมูล เกี่ ยวกับผลการ
ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กบ้านหนองแฟบ และลง
ตรวจพื้นท่ี ณ ท่ีท าการวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนอง
แฟบ โดยกรมประมงได้เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

 

 

 
 
      วันอังคารท่ี 19 มิถุนายน 2561 กรมประมง ร่วมกับ 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ ศูนย์การค้า 
ฟิวเจอร์พาร์ค จัดแถลงข่าวการจัดงาน “วันประมงน้อม
เกล้าฯ ครั้งท่ี 30” ซึ่งจะมีข้ึนระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน -  
8 กรกฎาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ความ
พิเศษในปีน้ี คือ การรวบรวมความหลากหลายของท้ังสีสัน 
รูปร่างของสิ่งมี ชีวิตในโลกใต้น้ า ท่ีโดดเด่นด้วยความ
แตกต่างของการด ารงชีวิตแต่ก็แฝงไปด้วยความลี้ลับ พบ
กับฝูงสัตว์น้ าสวยงามท้ังน้ าจืดและน้ าทะเลท่ีแปลกและหา
ช ม ไ ด้ ย า ก  อ า ทิ  “ป ล า ก า ร์ ตู น แ ด ง ล า ย ต า ข่ า ย  
ปลาการ์ตูนสโนเฟค” ท่ีมีลวดลาย คล้ายลายไทยโชว์ถึง
ความเป็นไทย “หมึกบลูริง” สวยสั่งตาย นักฆ่าไซส์มินิ พิษ
แรงฆ่าคนตายภายใน 24 ช่ัวโมง ตะลึงกับความสวยหรูดู
แพงของ “ปลาเรนโบว์เทราต์สีทอง” ท่ีมาของเรดคาเวียร์
มู ล ค่ า ม า กก ว่ า  5,000 บ า ท /กิ โ ล กรั ม  ท่ี เ ผ ย โ ฉม 
ครั้งแรก ในงานประมงน้อมเกล้าฯ พบกับ“สัตว์น้ าแห่ง
สยามประเทศ” ท่ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศไทยกว่า 10 สายพันธุ ์ 

 

“ปลาต่างถ่ิน” อาทิ ปลาหมอคางด า ปลาหมอมายัน  
มหันตภัยร้ายข้ามชาติ ท่ีส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศของ 
แหล่งน้ า รุกรานสัตว์น้ าท้องถ่ินของไทย พิเศษสุดกับ  
“King Crab” “Blue Lobster” “Canadian Lobster”  
สัตว์น้ าจากข้ัวโลกเหนือ ท่ีจะขนมาให้พิสูจน์ความอร่อย
แบบพรีเมี่ยมในราคาท่ีสัมผัสได้ อลังการไปกับตู้ปลา
สุญญากาศขนาดใหญ่ท่ีจัดแสดงพันธุ์ปลาชนิดเดียวกับ 
ทรงเลี้ยง ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี อาทิ ปลาคาร์ป ปลาเทวดา และ
สนุกล้ ากับเทคโนโลยี Projection Mapping ของอุโมงค์
ยักษ์ใต้ท้องทะเล ท่ีจะท าให้คุณได้ใกล้ชิดกับความน่ารัก
ของฝูงปลาเสมือนได้ด าด่ิงลงไปในทะเลลึก ห้ามพลาดกับ
สาวก Seafood เตรียมพุงมาพิสูจน์ความอร่อยกับอาหาร
ทะเลสด ๆ ได้ในราคาพิเศษสุด และพบกับนิทรรศการ
ความรู้ทางการแพทย์  “ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา”  
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
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วันศุกร์ท่ี 22 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศร พร้อมเทพ  
อธิบดีกรมประมง ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ
ENVIRONMENTAL AND ETHICAL SUSTAINABILITY THROUGH 
TRANSPARENCY, TRACEABILITY AND ACCOUNTABILITY  
ในงาน SeaWeb Seafood Summit 2018 ซึ่งจัดข้ึน
ระหว่างวันท่ี 18 – 21 มิถุนายน 2561 ณ เมืองบาร์เซโลนา 
ประเทศสเปน การเสวนาในครั้งน้ี อธิบดีกรมประมงได้ช้ีแจง
ถึงการบริหารจัดการการท าประมงของประเทศไทยท่ีได้รับ
การปฏิรูปมีความรับผิดชอบในการท าการประมงอย่างถูก
กฎหมาย จัดท าระบบควบคุมการท าประมงตลอดห่วง โซ่ 
การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ท้ังระบบ 
เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ าและอาชีพการท าประมงมคีวามยั่งยืน 
 
  

วันจันทร์ท่ี  25 มิถุนายน 2561 นายการัณย์ กล่าวว่า   
นับจากปิดทองหลังพระฯ เริ่มขยายพื้นท่ีพัฒนาไปยัง  
3 จังหวัดชายแดนใต้เมื่อปี 2560 รวม 7 พื้นท่ี ปัจจุบันได้
ร่วมกับประชาชนซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ าส าเร็จ
หลายพื้นท่ี เช่น ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส ท าให้ประชาชนสามารถท าการเกษตรได้ดีข้ึน
เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการท่ีกรมประมงมาร่วมใน 
การพัฒนาจะท าให้มีทางเลือกใหม่ทางการอาชีพท่ีดี 
เน่ืองจากการเลี้ยงปลาใช้เวลาสั้นกว่า และมีตลาดรองรับ
ดังน้ันการส่งเสริมประมง เป็นอาชีพเพิ่มเติมจึงจะเริ่ม
ด าเนินการในพื้นท่ีมีน้ าเพียงพอ สม่ าเสมอก่อน ซึ่งได้แก่ 
จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานีและเพชรบุรี ด้วยเทคนิค
การเลี้ยงปลาในระบบน้ าไหลเพื่อให้ได้ปลาคุณภาพสูง  
นายศุภวัฑฒ์ เปิดเผยว่า เทคนิคการเลี้ยงปลาในระบบน้ าไหลน้ี 

 

กรมประมงได้ถ่ายทอดให้เกษตรกรหลายรายในอ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา น า ไปใ ช้เป็นการเลี้ ยงแบบธรรมชา ติ 
ซึ่งประหยัดต้นทุน และท าให้จ าหน่ายปลาได้ราคา ดี 
ท้ังยังเหมาะกับการเลี้ยงปลาในหลายสายพันธุ์ เช่นปลานิล  
ปลาจีน และปลาพลวงชมพู จึงน่าจะมีความเหมาะสม
ส าหรับพื้นท่ีการพัฒนาของปิดทองหลังพระฯ ท่ีมีน้ าไหล
ตลอดปี 

 

 
       

 

วันพุธท่ี  27  มิถุนายน  2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  
นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมให้สัมภาษณ์เชิญชวน
ประชาชนเท่ียวชมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งท่ี 30 ส าหรับงานวันประมง
น้อมเกล้าฯ ก าหนดจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน - วันท่ี 8 กรกฎาคม 
2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
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https://www.facebook.com/227334884050780/photos/pcb.1635713159879605/1635713016546286/?type=3
https://www.facebook.com/227334884050780/photos/pcb.1635713159879605/1635713016546286/?type=3


       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      วันศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการน้ี ทรงจัดตู้ปลา เพื่อประทานแก่ผู้จัดงานวันประมง    
น้อมเกล้าฯ ครั้งท่ี ๓๐ น าไปประมูลหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยมีนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดี 
กรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกรมประมงเฝ้ารับเสด็จ 
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