โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายณรงค์
ศิริเลิศวรกุ ล ผู้อานวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงส้ตว์น้า เพื่อร่วมกันดาเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศไทยทั้งระบบให้ครบวงจร รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบรรจง จานง
ศิตธรรม รองอธิ บดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม หารือ ข้อเสนอของหมู่เ กาะคุ กในประเด็ นการเลือกประธาน และ
รองประธาน SIOFA และการแก้ไข ROP โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ หมู่เกาะคุกได้เสนอข้อเสนอ ดังนี้ 1.ให้ที่ประชุมภาคี
สมาชิก (MOP) เห็นชอบที่จะมีการทางานร่วมกันเพื่อพิจารณาแก้ไข Rule of Procedure (ROP), Part III Chairperson and
Vice - Chairperson, Rule 5 Elections เพื่อรับรองในการประชุมประจาปีครั้งต่อไป 2.หมู่เกาะคุกขอเสนอ Mrs. Kerie
Robertson (ผู้แทนออสเตรเลีย) เป็นประธาน MOP และ นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ (ผู้แทนไทย) เป็นรองประธาน MOP
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วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น
เรื่อง “การกลับมาของปลาทูไทยด้วยประสิทธิภาพทางด้านนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากรของกรมประมง” และประเด็น
โครงการต่าง ๆ ที่กรมประมงได้จัดทาขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid -19
ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

วัน พฤหัส บดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายถาวร จิร ะโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนจาก นิตยสาร AQUA BIZ / AQUA BIZ Channel ในประเด็นเรื่อง นโยบายในการเปลี่ยนแปลงการใช้หนังสือกากับการ
จาหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้า (FMD) และหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า (MD) มาเป็นระบบการออกหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า
(APD) เพื่อให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และยื่นคาขอเข้าใช้งานระบบ โดยมีกรมประมงเป็นผู้ดูแล
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับและการอานวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 กรมประมง

ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.19 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถ วายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีแ ละพลังของแผ่น ดิน
ประจาปี 2563 โดยมีนายบรรจง จานงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว
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เมื่อวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเป็นวิทยากรและประธานผู้อภิปราย เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าที่ดีสาหรับกุ้งทะเล โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร และแนว
ปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับกุ้งทะเล

กร ม ป ร ะ ม ง จั ด พิ ธี ถ วา ย พ ร ะ พ ร ชั ย ม ง ค ล แ ด่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวาย
สั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น ข้ า ราชการที่ ดี แ ละพลั ง ของแผ่ น ดิ น
ประจ าปี 2563 โดยมี นายถาวร จิ ร ะโสภณรั กษ์ รองอธิ บ ดี
กรมประมง เป็นประธานในพิธีฯ
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วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา16.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร ดร.วิชาญ
อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง รักษาการผู้อานวยการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่าแขวงสะหวันนะเขต
สปป.ลาว พร้อมด้วยนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และคณะ ได้ปลูกต้นไม้
ร่ ว มกั น โดยดร.วิ ช าญ อิ ง ศรี ส ว่ า ง รองอธิ บ ดี ก รมประมง รั ก ษาการผู้ อ านวยการศู น ย์ ฯ ได้ ป ลู ก ต้ น ลิ้ น จี่ นายวรวุ ฒิ
พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และนายดนัย การพจน์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจ า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ได้ปลูกต้นอินทนิล

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุม เตรียมการ เพื่อการ
ตรวจติดตามการปฎิบัติงานของศูนย์ PIPO การตรวจสอบแรงงานในภาคประมงและการปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุม
สถานีตารวจภูธรหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา โดยมี พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เป็นประธาน
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กรมประมง ปั้น “ปลิงทะเล” ขึ้นแท่นสัตว์น้าเศรษฐกิจของไทย ขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 7,000 บาท
กรมประมง จัดทา 3 โครงการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขยายผลสู่เกษตรกร พร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ หวังส่งเสริมให้เป็น
สัตว์น้าเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทย เผย...ปัจจุบันราคาซื้อขายสูงถึงกิโลกรัมละ 3,000 – 7,000 บาท หวั่นถูกจับจนเกินธรรมชาติ
เกิดทดแทนได้ทัน จึงเร่งปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจ จุบันมีการนาปลิงทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริโภค เพราะปลิงทะเลจัดเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง จึงนิยมนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาและอาหารเสริม ซึ่งใน ประเทศ
มีการจับปลิงทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจานวนมาก ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เป็นที่ต้องการ
ของตลาด โดยราคาขายปลิงทะเลสดจากชาวประมง ถ้าเป็นแบบสด จะขายอยู่ที่ ราคา 300 – 500 บาท/กิโลกรัม ส่วนแบบ
ตากแห้ง ราคาจะยิ่งสูงขึ้นไปถึง 3,000 – 7,000 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นเหตุให้ปลิงทะเลถูกจับขึ้นมาจานวนมากจนไม่สามารถเกิด
ทดแทนได้ทัน ด้วยเหตุนี้ กรมประมงจึงมุ่งที่จะผลักดันให้ปลิงทะเลเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย
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วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนองโดยมีนางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม หน.สถานีฯ
นายนิวัติ อนุรักษ์ชัยชนะ หน.ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดระนอง และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้รับฟังบรรยาย
สรุปผลการดาเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสังกัดภูมิภาคและหน่วยงานภูมิภาคที่สังกัดส่วนกลาง อาทิ สานักงานประมง
จังหวัดระนอง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดระนอง และด่าน
ตรวจสัต ว์น้ าจั งหวัด ระนอง ในการนี้ ได้ชี้ แนะแนวทางในการปฎิบั ติง านแก่ เจ้ าหน้า ที่ เพื่ อให้ก ารดาเนิ นงานเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบ
จากนั้น เดินทางไปยังองค์การสะพานปลาจังหวัดระนอง ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดระนอง และด่าน
ตรวจสั ตว์น้ าจั งหวั ดระนอง เพื่ อตรวจเยี่ย มคณะเจ้า หน้า ที่ผู้ ปฏิ บัติง านในพื้ นที่ เป็ นการสร้า งขวัญและให้ก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วย

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาปิหลาย
ตาบลโคกกลอย อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อพบปะพูดคุยพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง โดย
ปัญหาความเดือดดังกล่าวนี้ กรมประมงพร้อมให้ความช่วยเหลือ ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม
อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรประมง
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วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นผ่านโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้จดทะเบียนกับกรมประมง และพี่น้องชาวประมง
ฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (พังงา กระบี่ ภูเก็ต และระนอง) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่น
ในการจัดการการบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้าภายในที่จับสัตว์ น้า
ในเขตทะเลชายฝั่ง ตามบริบทของกฎหมาย มาตรา 25 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558

กรมประมงคว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจ้าปี 63
กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 3 รางวัล ใน 2 สาขา คือ สาขาบริการภาครัฐ จานวน 1
รางวัล และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จานวน 2 รางวัล โดยท่านอธิบดีและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ผลงานได้รับ
รางวัลฯ เข้า รับโล่รางวัล เลิศรัฐจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่
บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประกาศผล
การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจาปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการภาครัฐ
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วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายบรรจง จานงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม
โครงการสาคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ
2565 กรมประมง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับ พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่ งชาติ และประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อตรวจสอบและติ ดตามการบัง คับใช้ กฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทาการประมงและแรงงานในภาคประมง จัดแถลงข่าว และเปิดการฝึกอบรม “โครงการ
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติเจ้าหน้าที่บังคับใช้ กฏหมายภาคประมง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
PIPO” ระหว่า งวันที่ 18-20 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมงและแรงงานในภาคประมง เพื้อทราบปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน
และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัตงิ าน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
23 จังหวัดชายทะเล เจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคง ศรชล ชุดตรวจจับทางทะเล กรมประมง พนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากศูนย์ PIPO 30 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรฟรีดอมฟัน จ์ประเทศไทย (EJF) จานวน
130 คน ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ตพัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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กรมประมง จั บ มือ SEAFDEC พั ฒ นาเรือ ประมงต้ น แบบ แก้ ปัญ หาขาดแคลนแรงงาน ลดต้น ทุ น ลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดสมุทรปราการ นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นางมาลินี สมิทธิ์ ฤทธี เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายชานาญ พงษ์ศรี ที่ปรึกษาด้านองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประมง และ
เจ้าหน้าที่SEAFDEC ร่วมให้การต้อนรับเรือ “ปลาลัง” เรือที่จะนามาปรับปรุงเครื่องมือทาการประมงช่วยลดแรงงาน ลดต้นทุน
การประกอบอาชีพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะพัฒนาเป็นเรืออวนลากต้นแบบ
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า พิธีรับเรือ “ปลาลัง” ในวันนี้ เป็นความร่วมมือของศูนย์
พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ในการจัดซื้อเรือ “ปลาลัง” เพื่อทดแทนเรือปลาลัง 1 (เดิม) ซึ่งมีอายุ
การใช้งานมานานกว่า 28 ปี และอยู่ในสภาพทรุดโทรม โดยเรือดังกล่าว SEAFDEC จะนามาพัฒนาปรับปรุงเป็นเรืออวนลาก
ต้นแบบ ภายในปี 2563 – 2564 ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกรมประมง และรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้ชื่องบประมาณ Japanese
Trust Fund ในหัวข้อโครงการ Responsible Fishing Technology and Practice

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันปราบปราม
ประมง ผิดกฎหมายแรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ รุ่นที่ 5 ที่กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1ตุลาคม 2563
ณ โรงแรมระนองการ์เด้นท์ อาเภอเมือง จังหวัดระนอง สาหรับการสัมมนาดังกล่าวสานักบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรีร่วมกับ
กรมประมงและสานักงานตารวจแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครประมงชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือและเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังให้เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมายแรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ
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เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศแก่คณะทูตานุทูตประจาประเทศไทย
รวม 62 ประเทศ โดยชูนโยบาย 3 S คือ "Safety Security & Sustainability for Resilience" ความปลอดภัยของอาหาร
ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และความยั่งยืนของภาคการเกษตร เพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยในโอกาสนี้
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
ซึ่งกรมประมงได้มีการนาเสนอผลสาเร็จของการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฏหมาย (IUU) และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ประมง
แปรรูปในรูปแบบนิทรรศการด้วย

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. นายมีศั กดิ์ ภั กดีคง อธิบดี กรมประมง ให้สัม ภาษณ์กั บทีมงานจาก
สานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในประเด็นเรื่อง ความคืบหน้าในการดาเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวประมง
รวมถึงการที่กรมประมงได้ มีมาตรการในการช่วยเหลือชาวประมง เพื่อพัฒนาไปสู่ การทาประมงที่ยั่งยืนในประเทศไทย
ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 กรมประมง
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