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โดย : กลุ่มเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ กรมประมง

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายมีศักด์ิ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายณรงค์    
ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ     
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงส้ตว์น้ า เพื่อร่วมกันด าเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทยท้ังระบบให้ครบวงจร รวมท้ังเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐและภาคเอกชน       
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อินทรี ช้ัน 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบรรจง จ านง
ศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอของหมู่เกาะคุกในประเด็นการเลือกประธานและ        
รองประธาน SIOFA และการแก้ไข ROP โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังน้ี หมู่เกาะคุกได้เสนอข้อเสนอ ดังน้ี 1.ให้ท่ีประชุมภาคี
สมาชิก (MOP) เห็นชอบท่ีจะมีการท างานร่วมกันเพื่อพิจารณาแก้ไข Rule of Procedure (ROP), Part III Chairperson and 
Vice - Chairperson, Rule 5 Elections เพื่อรับรองในการประชุมประจ าปีครั้งต่อไป 2.หมู่เกาะคุกขอเสนอ Mrs. Kerie
Robertson (ผู้แทนออสเตรเลีย) เป็นประธาน MOP และ นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ (ผู้แทนไทย) เป็นรองประธาน MOP
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วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น
เรื่อง “การกลับมาของปลาทูไทยด้วยประสิทธิภาพทางด้านนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากรของกรมประมง” และประเด็น
โครงการต่าง ๆ ท่ีกรมประมงได้จัดท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวประมงท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid -19 
ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนจาก นิตยสาร AQUA BIZ / AQUA BIZ Channel ในประเด็นเรื่อง นโยบายในการเปลี่ยนแปลงการใช้หนังสือก ากับการ
จ าหน่ายลูกพันธ์ุสัตว์น้ า (FMD) และหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น า้ (MD) มาเป็นระบบการออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 
(APD) เพื่อให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และย่ืนค าขอเข้าใช้งานระบบ โดยมีกรมประมงเป็นผู้ดูแล 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับและการอ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ณ ห้องประชุมย่ีสก ชั้น 2 กรมประมง

ในวันจันทร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.19 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน 
ประจ าปี 2563 โดยมีนายบรรจง จ านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว
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กรมประ ม ง  จั ดพิ ธี ถ ว า ยพ ระ พ ร ชั ยม งคล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 68 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน 
ประจ าปี 2563 โดยมี นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดี    
กรมประมง เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเป็นวิทยากรและประธานผู้อภิปราย เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าท่ีดีส าหรับกุ้งทะเล โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร และแนว
ปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีดีส าหรับกุ้งทะเล
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วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา16.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดมุกดาหาร ดร.วิชาญ 
อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง รักษาการผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม -ป่าไม้หนองเต่าแขวงสะหวันนะเขต 
สปป.ลาว พร้อมด้วยนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และคณะ ได้ปลูกต้นไม้
ร่วมกันโดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง รักษาการผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้ปลูกต้นลิ้นจี่  นายวรวุฒิ 
พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ไทย ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และนายดนัย การพจน์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจ า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต ได้ปลูกต้นอินทนิล

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมเตรียมการ เพื่อการ
ตรวจติดตามการปฎิบัติงานของศูนย์ PIPO การตรวจสอบแรงงานในภาคประมงและการปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุม
สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พล .ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เป็นประธาน
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กรมประมง ปั้น “ปลิงทะเล” ขึ้นแท่นสัตว์น้้าเศรษฐกิจของไทย ขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 7,000 บาท 
กรมประมง จัดท า 3 โครงการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขยายผลสู่เกษตรกร พร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ หวังส่งเสริมให้เป็น

สัตว์น้ าเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทย เผย...ปัจจุบันราคาซื้อขายสูงถึงกิโลกรัมละ 3,000 – 7,000 บาท หวั่นถูกจับจนเกินธรรมชาติ
เกิดทดแทนได้ทัน จึงเร่งปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการน าปลิงทะเลข้ึนมาใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริโภค เพราะปลิงทะเลจัดเป็นอาหารท่ีมีโปรตีนสูง จึงนิยมน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาและอาหารเสริม ซึ่งใน ประเทศ     
มีการจับปลิงทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เป็นที่ต้องการ
ของตลาด โดยราคาขายปลิงทะเลสดจากชาวประมง ถ้าเป็นแบบสด จะขายอยู่ท่ี ราคา 300 – 500 บาท/กิโลกรัม ส่วนแบบ   
ตากแห้ง ราคาจะยิ่งสูงข้ึนไปถึง 3,000 – 7,000 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นเหตุให้ปลิงทะเลถูกจับข้ึนมาจ านวนมากจนไม่สามารถเกิด
ทดแทนได้ทัน ด้วยเหตุน้ี กรมประมงจึงมุ่งท่ีจะผลักดันให้ปลิงทะเลเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย 
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วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงตรวจราชการในพื้นท่ีจังหวัดระนองโดยมีนางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม หน.สถานีฯ
นายนิวัติ อนุรักษ์ชัยชนะ หน.ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนอง และคณะเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ พร้อมท้ังได้รับฟังบรรยาย
สรุปผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในสังกัดภูมิภาคและหน่วยงานภูมิภาคท่ีสังกัดส่วนกลาง อาทิ ส านักงานประมง
จังหวัดระนอง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ศูนยค์วบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดระนอง และด่าน
ตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนอง ในการน้ี ได้ช้ีแนะแนวทางในการปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบ

จากน้ัน เดินทางไปยังองค์การสะพานปลาจังหวัดระนอง ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดระนอง และด่าน
ตรวจสัตว์น้ าจังหวัดระนอง เพื่อตรวจเยี่ยมคณะเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี เป็นการสร้างขวัญและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานด้วย

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ได้ลงพื้นท่ีชุมชนบ้านเขาปิหลาย 
ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อพบปะพูดคุยพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง โดย
ปัญหาความเดือดดังกล่าวน้ี กรมประมงพร้อมให้ความช่วยเหลือ ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม   
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรประมง
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วันท่ี 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประชุมเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ินฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมบรรยายพิเศษ 
ในหัวข้อ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ินผ่านโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ินท่ีได้จดทะเบียนกับกรมประมง และพี่น้องชาวประมง
ฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (พังงา กระบี่ ภูเก็ต และระนอง) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถ่ิน
ในการจัดการการบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ าภายในท่ีจับสัตว์ น้ า   
ในเขตทะเลชายฝั่ง ตามบริบทของกฎหมาย มาตรา 25 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558

กรมประมงคว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ประจ้าปี 63
กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 3 รางวัล ใน 2 สาขา คือ สาขาบริการภาครัฐ จ านวน 1

รางวัล และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ านวน 2 รางวัล โดยท่านอธิบดีและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรท่ีผลงานได้รับ
รางวัลฯ เข้ารับโล่รางวัลเลิศรัฐจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองามเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่
บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประกาศผล
การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่หน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศ ท้ังในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการภาครัฐ
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วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายบรรจง จ านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม 
โครงการส าคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 กรมประมง ครั้งท่ี 2/2563 ณ ห้องประชุมพะยูน ช้ัน 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

วันท่ี 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับ พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ 
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้ กฏหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงและแรงงานในภาคประมง จัดแถลงข่าว และเปิดการฝึกอบรม “โครงการ
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฏหมายภาคประมง โดยเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์ 
PIPO” ระหว่างวันท่ี 18-20 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ      
ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมงและแรงงานในภาคประมง เพื้อทราบปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน 
และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 
23 จังหวัดชายทะเล เจ้าหน้าท่ีประสานงานความมั่นคง ศรชล ชุดตรวจจับทางทะเล กรมประมง พนักงานเจ้าหน้าท่ีกรมประมง 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากศูนย์ PIPO 30 ศูนย์ และเจ้าหน้าท่ีจากองค์กรฟรีดอมฟันจ์ประเทศไทย (EJF) จ านวน 
130 คน ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ตพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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กรมประมง จับมือ SEAFDEC พัฒนาเรือประมงต้นแบบ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จังหวัดสมุทรปราการ นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายช านาญ พงษ์ศรี ท่ีปรึกษาด้านองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกรมประมง และ
เจ้าหน้าท่ีSEAFDEC ร่วมให้การต้อนรับเรือ “ปลาลัง” เรือท่ีจะน ามาปรับปรุงเครื่องมือท าการประมงช่วยลดแรงงาน ลดต้นทุน
การประกอบอาชีพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะพัฒนาเป็นเรืออวนลากต้นแบบ 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า พิธีรับเรือ “ปลาลัง” ในวันน้ี เป็นความร่วมมือของศูนย์
พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ในการจัดซื้อเรือ “ปลาลัง” เพื่อทดแทนเรือปลาลัง 1 (เดิม) ซึ่งมีอายุ
การใช้งานมานานกว่า 28 ปี และอยู่ในสภาพทรุดโทรม โดยเรือดังกล่าว SEAFDEC จะน ามาพัฒนาปรับปรุงเป็นเรืออวนลาก
ต้นแบบ ภายในปี 2563 – 2564 ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกรมประมง และรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้ช่ืองบประมาณ Japanese 
Trust Fund ในหัวข้อโครงการ Responsible Fishing Technology and Practice

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันปราบปราม
ประมง    ผิดกฎหมายแรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ รุ่นท่ี 5 ที่ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1ตุลาคม 2563 
ณ โรงแรมระนองการ์เด้นท์ อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ส าหรับการสัมมนาดังกล่าวส านักบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรีร่วมกับ
กรมประมงและส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดข้ึนเพื่อให้อาสาสมัครประมงชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือและเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังให้เจ้าหน้าท่ีรัฐในการป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมายแรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ



ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563
Volume 3 Number 3 July – September 2020

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์   10

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศแก่คณะทูตานุทูตประจ าประเทศไทย 
รวม 62 ประเทศ โดยชูนโยบาย 3 S คือ "Safety Security & Sustainability for Resilience" ความปลอดภัยของอาหาร 
ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และความยั่งยืนของภาคการเกษตร เพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยในโอกาสน้ี 
นายมีศักด์ิ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 
ซึ่งกรมประมงได้มีการน าเสนอผลส าเร็จของการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฏหมาย (IUU) และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ประมง
แปรรูปในรูปแบบนิทรรศการด้วย

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. นายมีศักด์ิ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์กับทีมงานจาก
ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในประเด็นเรื่อง ความคืบหน้าในการด าเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวประมง 
รวมถึงการท่ีกรมประมงได้    มีมาตรการในการช่วยเหลือชาวประมง เพื่อพัฒนาไปสู่ การท าประมงท่ียั่งยืนในประเทศไทย        
ณ ห้องประชุมยี่สก ช้ัน 2 กรมประมง


