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"หลุมฟา" เหลานี้ถูกคนพบเปนครั้งแรกเมื่อราวปลายทศวรรษที่ 1950 โดย จอรจ
เบนจามิน (George Benjamin) นักประดาน้ําชาวแคนาดา ไดมาดําน้ําสํารวจถ้ําใตน้ําเหลานี้
รอบๆเกาะแอนดรอส ในหมูเกาบาฮามาส ทะเลแคริบเบียน ซึ่งทําใหผูคนเริ่มรูจักถ้ํา
ประหลาดใตน้ํา และเรียกมันวา "หลุมฟาของเบนจามิน" (Benjamin's Blue Hole)

ภายในถ้าํ ยังมีชองเล็กชองนอยนําเขาไปสูถา้ํ อื่นๆ ที่ซอนอยูในถ้ําใหญ จอรจไดดําน้ํา
สํารวจถ้าํ ใตน้ําเหลานี้ ไปจนกระทั่งที่ระดับความลึก 300 ฟุต และจากภาพยนตรที่เขาไดบันทึก
เอาไว ทําใหผูคนเริ่มรูจักถ้ําใตนา้ํ ในบาฮามาส แตการสํารวจของจอรจไดสิ้นสุดลงในชวงกลาง
ทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากเพื่อนที่รวมเดินทางสํารวจถ้าํ คนหนึง่ เสียชีวิตภายในถ้ําใตนา้ํ บริเวณ
"ลิ้นของมหาสมุทร" ที่พวกเขากําลังสํารวจอยูนั่นเอง
ในชวงเวลาเดียวกันนี้เอง ก็มีนักประดาน้ําชาวอเมริกนั ชื่อ เช็ก เอ็กซเลย (Sheck Exley)
ไดพบถ้าํ ใตน้ําทีม่ ีความยาวถึง 8 กิโลเมตร ซึ่งเปนถ้ําใตน้ําที่ยาวที่สุดในโลก และอีก 10 ปตอมา
มันก็ไดรับการขึน้ ทะเบียนเปน "อุทยานแหงชาติลูคายัน" (Lucayan National Park) สวน ร็อบ
พลาเมอร ไดเริม่ มาสํารวจถ้าํ ใตน้ําเมื่อป ค.ศ. 1981 เขาไดพบถ้าํ ใตน้ําอีกจํานวนมาก อีกทั้งเขายัง
พบสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่บรรดานักวิทยาศาสตรคิดวามันสูญพันธไปแลวเมื่อ 150 ลานปกอน ทั่ว
มหาสมุทรของโลกลวนมีบลูโอลสอยูมากมาย ซึง่ ยังเปนปริศนาที่ตองการหาคําตอบตอไป...
ที่มา: เว็บไซดพันทิพยและเอ็มไทย

ความรวมมือประมงไทย-อินโดนีเซีย (สรุปขอหารือเพือ่ แกไขปญหาประมงไทย)
ระหวางวันจันทรที่ 9 ถึงวันเสารที่ 14 มิถุนายน 2551 คณะทํางานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เปนตัวแทน
คณะรัฐมนตรี(เงา) พรรคประชาธิปตย เดินทางไปกรุงจากาตา อินโดนีเซีย เพื่อศึกษาปญหาเสถียรภาพทางการเมือง ความมั่นคง และ
การปองกันตอตานการกอการรายของอินโดนีเซีย กับเจรจาหาลูทางความรวมมือประมงไทย-อินโดนีเซีย เพื่อแกปญหาความ
เดือดรอนตามทีไ่ ดรับคํารองทุกขจากผูประกอบอาชีพประมงไทย
ในปญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมือง ความมั่นคงและการตอตานการกอการราย ไดประชุมหารือกับคณะทํางานดาน
ความมั่นคง รัฐสภาและผูนาํ ทางศาสนาของอินโดนีเซีย ตั้งแตเมื่อปลดแอกเปนอิสระจากรัฐอาณานิคมของเนเธอรแลนด โดยใช
หลักปญจศีล (Panjasila) จนเขาสูยุคการปฏิรูป (Reformasie) อันไดแกความเปนประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งโดยตรง ทั้งตอตําแหนง
ประธานาธิบดี ผูวาราชการจังหวัด และผูแทนราษฎร
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สวนปญหาการประมง ไดเจรจาลูทางความรวมมือประมงไทย-อินโดนีเซีย กับอธิบดีกรมประมงฝายปราบปรามและคณะ
มีขอสรุปความรวมมือ ซึ่งผูนําฝายคานของไทยจะนํามาพิจารณาตอไปดังนี้
1.นโยบายอินโดนีเซีย
• การออกใบอนุญาตใหเขามาจับปลาในนานน้ําอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในทะเลอาราฟูรา แตมีเงื่อนไขวา ตองมาลงทุนเปด
โรงงานน้ําแข็ง / แชแข็ง / แปรรูป และใชเรืออวนลอม
• ขจัดการประมงผิดกฎหมายและละเมิดกฎเกณฑการประมงที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับปกปอง
อธิปไตยและสิทธิเหนือนานน้ําและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
เหตุผล
− ตลอดมาเปนเวลารวม 30 ป อินโดนีเซียไดรับแตคาออกใบอนุญาต แตไมไดรบั การลงทุน การแปรรูป การสรางงาน
และการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค
− ฝายอินโดนีเซียไดรับคาออกใบอนุญาตและคาปลาปละ 750 ลานเหรียญ/สหรัฐ ขณะที่ฝายไทยไดปลาไปขายตอและ
แปรรูปเปนมูลคาถึง 9,000 ลานเหรียญ/สหรัฐ
− ฝายอินโดนีเซียตองการเห็นความสมดุลมากยิ่งขึน้ เปน Win Win Situation
• กําหนดใหปลา 14 ชนิด สามารถนําเปนปลาสดออกนอกประเทศได ที่เหลือประมาณ 24 ชนิดตองแปรรูป
• ที่ตั้งโรงงานอาจเปนที่มาจูกู ตําบล ตวนมากาสาเปนหลัก เพราะใกลแหลงปลา แหงที่สองคือ สุราบายา และลอมบ็อก
สําหรับทะเลอาราฟูรา เกาะหรือเมืองชายฝงดานกาลิมมั ดานตะวันตกสําหรับทะเลจีนตอนใต โดยเฉพาะโรงน้ําแข็งและ
โรงงานปลาปน
• ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจออกใบอนุญาตใหเรือประมงไดไมเกิน 30 ตัน
2. ประเด็นปญหาของไทย
• สมาคมประมงปตตานีประสงคใหมีการเจรจาเปดนานน้ําฮาราฟูรา ซึ่งเห็นวาเปนแหลงประมงที่ใหญที่สุด (แหลงประมง
พมา มาเลเซีย และอื่นๆ รวมกันก็ไมเทาเทียม) เปนอนาคตและทางออกของประมงไทย และอุตสาหกรรมตอเนือ่ ง
• นอกจากแหลงประมงมีความจํากัดแลว การประมงไทยขาดระบบและการรวมรับผิดชอบ และบัดนีถ้ ูกกดดันดวยราคา
น้ํามันที่สูงขึ้นอยางมาก
• ประมงไทยเผชิญกับการเสี่ยงถูกจับกุมเพราะความไมแนนอน การลักลั่นของการตีความกฎหมายและขอสัญญาโดยฝาย
กรมประมง กองทัพเรือ และตํารวจน้ําอินโดนีเซีย (ในกรณีพมา กฎหมายไดรับการปฏิบัติเหมือนกันทุกหนวยงาน/ระดับ)
• อาวไทยมีทรัพยากรไมเพียงพอ ปริมาณเรือประมงเพิ่มขึ้นเพราะออกนอกนานน้ําไทยไดลาํ บาก ไมคุมทุนและมีความเสี่ยง
จําตองหยุดการประมงเพื่อฟนฟูทรัพยากร นอกจากนั้นเรือประมงน้ําลึกแยงที่ทาํ มาหากินของเรือประมงทองถิ่นรายยอย
• เรือประมงสวนใหญไมออกปฏิบัติการ มีผลใหปริมาณปลาปอนโรงงานจะลดนอยลง วิกฤตคาดวาจะถึงจุดอิม่ ตัวภายใน
4-6 เดือนขางหนา ถาออกไปทําการประมงในอินโดนีเซียอยางเปนเรื่องเปนราวไมได
3. ทางออก
• อินโดนีเซีย เพื่อวางกรอบการรวมมือเพื่อกําหนดหลักการ เงื่อนไข และแหลงทําการประมงบนหลักการของผลประโยชน
รวมกันที่เปนธรรม ภาคประมงไทย รวมตัวเปนกลุมๆ เพื่อทําสัญญาขอใบอนุญาตและการจัดตั้งโรงงาน และการใชเรือ
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อวนลอม ภายใตกรอบของกฎหมายและขอตกลงที่เปนทางการ ซึ่งก็มีกลุมประมงไทย เริ่มดําเนินการในทํานองนี้ โดยมีผู
รวมลงทุนจากฝายอินโดนีเซียและประเทศที่สามดวยแลว
• การร ว มลงทุ นในอิน โดนี เ ซี ย อาจเริ่ ม จากโรงงานน้ํา แข็ งไปสูโ รงงานปลาป นและในที่ สุ ด โรงงานแปรรู ป อื่ นๆ ที่ มี
มูลคาเพิ่มสูงขึ้น
• การตอบสนองรับเงื่อนไข เพื่อใหเกิดความสมดุลของผลประโยชนรวมกันที่เปนธรรม (Win Win) คงตองมีชวงเปลี่ยนผาน
ดวย(Transitional Period) เพื่อเตรียมความพรอมของทั้งสองฝาย
4.ทาทีเจรจา
• ขอ Transitional Period เปนเวลา 10 ป สําหรับการจับปลาในทะเลอาราฟูรา โดย 2 ปแรก ขอนําปลาออก 80% และที่เหลือ
20% แปรรูป (ปลาปน) ระยะแรกๆไมจํากัดชนิดปลาแค 14 ชนิดที่จะนําออกได แตใหครอบคลุมทั้ง 48 ชนิดกอน ทั้งนี้ฝาย
อินโดนีเซียลงทุนดานน้ํา / ไฟฟา / ทาเรือ และพิจารณาใหสิทธิพิเศษทางดานการลงทุน (BOI) แกโรงงาน
• เรือประมงน้ําแข็ง (ที่มิใชหองเย็น) ควรมุงการจับปลาที่ทะเลจีนตอนใตสวนหนึ่งจากฐานปตตานี มหาชัย และอีกสวนหนึง่
ไปที่ทะเลรอบๆตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ซึ่งฐานอาจไปอยูทสี่ ตูล
• การหาคูลงทุนทั้งภาคเอกชนอินโดนีเซีย สรางความเขาใจและความชัดเจนของการปฏิบัตินโยบายจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กรมประมง / กรมตํารวจ และโดยเฉพาะกองทัพเรือ
5. การดําเนินงานดานตางประเทศตอไปของคณะทํางาน
• การเยือนเมืองเมดาน และจังหวัดอาเจะห
• การเยือนมัลดีฟ
• การติดตามสถานการณประมงและทบทวนเงื่อนไขของพมา อินเดีย มาเลเซียและแอฟริกา
6. การดําเนินงานภายในประเทศ
• การเสนอเรื่องเปนแพ็คเกจตอรัฐบาล
• การชี้แจงตอสมาคมประมงจังหวัด / นอกนานน้ํา / แปรรูปและองคการสะพานปลา ในการรวมตัวและเขาระบบของ
อินโดนีเซีย
• การจัดตั้งกองทุนซื้อเรือเกาเพื่อสรางปะการังเทียม
• การจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับปรุงเรือ เปนเรืออวนลอมและมีหองเย็น
นายกษิต ภิรมย รองนายกรัฐมนตรี (เงา) พรรคประชาธิปตยนํารายงานเสนอทีป่ ระชุม ครม.(เงา) เมื่อวันศุกรที่ 20 มิ.ย 2551 เพื่อ
พิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมเพื่อดําเนินการตอไป
พิเชษฐ พันธุวิชาตกุล
ที่มา - แนวหนา
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ลูท างในการทําประมงนอกนานน้าํ # 3 : ประเทศอินเดีย

กระดานขาว

สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India)
สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยูในเอเชียใต เปนพื้นที่สวนใหญของอนุทวีปอินเดีย อินเดียเปน
ประเทศที่มีประชากรมากเปนอันดับ 2 ของโลก และนับเปนประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากร
มากทีส่ ุดในโลก โดยมีประชากรมากกวา 1 พันลานคน มีภาษาพูดรวมกันประมาณ 800 ภาษา
ประเทศอินเดียทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาลและภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน
ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดพมา ตะวันออกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงใตจรดมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกติดบังกลาเทศ มีพื้นที่ 3.29
ลานตารางกิโลเมตร (ใหญกวาไทยประมาณ 6 เทา)
สาธารณรัฐอินเดียมีความยาวแนวชายฝงทั้งสิ้น 8,118 กิโลเมตร มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
(EEZ) 2.02 ลานตารางกิโลเมตร และพื้นที่ไหลทวีปจํานวน 0.53 ลานตารางกิโลเมตร ทางดานเศรษฐกิจ
อินเดียมีอํานาจการซื้อมากเปนอันดับ 4 ของโลก โดยมีคาประมาณ GDP 691.2 พันลานดอลลารสหรัฐ
ซึ่งเปนคา GDP ทางดานประมง 4.85 พันลานดอลลารสหรัฐ
อินเดียมีผลผลิตทางประมงทะเลสูงถึงปละ 3 ลานตัน โดยมีศักยภาพดานการผลิตสูงสุด 3.93
ลานตันตอป ซึ่งผลผลิตกวารอยละ 70 มาจากฝง ตะวันตกของอินเดีย โดยผลผลิตทางการประมงที่จับได
ประมาณรอยละ 51.6 เปนปลาผิวน้ําและปลากลางน้ําเชน แมคเคอเรล, กะตัก, Indian oil sardine, Bombay duck, tunnies และกลุม
หมึก และที่เหลือเปนปลาหนาดิน และกุงทะเลที่จับไดในอินเดียมีประมาณรอยละ 10 ของผลผลิตและเปนชนิดที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจมากทีส่ ุด
ประเทศอินเดียมีหมูบานชาวประมงทั้งสิ้น 3,827 หมูบาน มีเรือประมงพื้นบานขนาดเล็กไมติดเครื่องยนต 208,000 ลํา
เรือประมงพื้นบานขนาดเล็กติดเครื่องยนต จํานวน 55,000 ลํา และเรือประมงติดเครื่องยนตอีก 1,250 ลํา และเรือที่ทําการประมงใน
ทะเลลึก 100 ลํา
การประมงของอินเดียมีความผันแปรสูงเนื่องจากอิทธิพลของมรสุม (Monsoon) อินเดียมีมาตรการหามจับปลาในฤดู
วางไขสําหรับปลาบางชนิดทั้งในฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของประเทศ ผลผลิตทางการประมงทะเลของประเทศอินเดียไดจับ
จนเกือบจุดสูงสุดแลว และอาจมีการขยายตัวไดเพียงเล็กนอยในอนาคต และชนิดพันธุที่สําคัญไดถูกจับไปเต็มกําลังผลิตแลว และ
การทีจ่ ะใหผลผลิตการประมงทะเลเพิ่มขึ้นตองทําการประมงในเขตน้ําลึกเทานัน้
การประมงไทยในอินเดีย
ประเทศอินเดียมีอาณาเขตทางทะเลกวางใหญไพศาล เมื่อประมาณ 20 ปที่แลว ขณะที่อินเดีย
ยังมีสัตวน้ําอุดมสมบูรณ แตการพัฒนาเทคนิคการจับสัตวน้ํายังลาหลัง นานน้ําของอินเดียจึงเปนแหลง
การประมงที่ชาวไทยสนใจ ในป พ.ศ. 2521-2522 บริษัท TATA ประเทศอินเดียไดตกลงทําการประมง
รวมกับบริษัทเอกชนไทยโดยบริษัทฯ นําเรือประมงอวนลากของไทยไปทําการประมงในนานน้ําอินเดีย โดยชักธงไทย ตอมามีขอ
ขัดแยงในการแบงปนผลประโยชนระหวางกันจึงไดยกเลิกความรวมมือภายในระยะเวลาเพียง 1 ป

5

ในระหวางป พ.ศ. 2525-2528 มีการเจรจากันระหวางไทยกับอินเดีย ทั้งในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโส และมีการ
แลกเปลี่ยนคณะผูแทนประมงระหวางกันเพื่อหารือในการจัดทําโครงการประมงรวมระหวางไทยและอินเดีย ในขณะเดียวกัน
ภาคเอกชนอินเดียจํานวนมากไดติดตอมายังประเทศไทยเพื่อหาคูสัญญาที่จะดําเนินการรวมมือทําการประมง จึงมีเรือประมงไทยอีก
จํานวนหนึ่งเขาไปทําการประมงในอินเดียในขณะนั้น
อุปสรรคในการทําประมงกับอินเดียคือ มีเรือประมงไทยไดรับอนุญาตเขารวมในโครงการ
จํานวนนอย ใชเวลาในการเดินทางไปกลับมาก ทําใหตนทุนคาใชจายสูงและเสียเวลาในการทําการ
ประมง นอกจากนี้ ระเบียบของทางการอินเดียกําหนดใหคูสัญญาฝายไทยตองจายผลประโยชนใหกับ
คูสัญญาฝายอินเดียในอัตรารอยละ 20 ซึ่งสูงเกินไป และไมคุมกับการลงทุน รวมทั้งการบังคับให
เรือประมงจะตองเขาออกที่เมืองมัทธาส ซึ่งบางครั้งเรือประมงไทยทําการประมงอยูหางไกลจึงเกิด
ความลาชา
ตอมาประมาณป 2538 ชาวประมงอินเดีย ไดชุมนุมและอดอาหารประทวงเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลอินเดียยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบการประมงน้ําลึกที่ออกใหแกบริษัทตางชาติ เพราะไดเกิดปญหาระหวางชาวประมงทองถิ่นกับชาวประมงตางชาติ ซึง่
รัฐบาลไดตั้งคณะกรรมการมูรามิเพื่อศึกษาปญหาและทบทวนนโยบายการประมงแหงชาติของอินเดีย โดยใหรัฐบาลอินเดียพิจารณา
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2539 จากผลดังกลาวทําใหมีการยกเลิกใบอนุญาตทําการประมงน้ําลึกของเรือตางชาติในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของอินเดีย และสงวนพื้นที่ทางดานตะวันออกของอินเดียจากชายฝงออกไป 50 ไมลทะเล และพื้นที่ทางดานตะวันตกจากชายฝง
ออกไป 100ไมล สําหรับเรือประมงอินเดียขนาดใหญ และสงวนพื้นที่ทะเลภายในบริเวณหมูเกาะอันดามัน และนิโคบาร (ใกล
ประเทศไทย) และบริเวณหมูเกาะในทะเลอาหรับออกไป 50 ไมล สําหรับเรือประมงอินเดียขนาดเล็ก ซึ่งปจจุบันรัฐบาลอินเดียได
ปฏิบัติตามขอเสนอดังกลาวแลว
จนถึงปจจุบันรัฐบาลอินเดียก็ยังไมมีนโยบายใหเรือตางชาติเขาไปทําการประมงในนานน้ําของอินเดียแตอยางใด แมวาจะ
มีความพยายามของทั้งภาครัฐ และเอกชนไทยเพื่อหาชองทางที่จะนําเรือประมงไทยเขาในอินเดียก็ตาม โอกาสที่เปนไปไดมากที่สุด
ในขณะนี้คือการขายเรือประมงไทยใหกับผูประกอบการอินเดียโดยวิธี purchase by installation ซึ่งเรือประมงที่ขายไปจะเปน
กรรมสิทธิ์ของคนอินเดียและชักธงอินเดียตามกฎหมาย ซึ่งสามารถทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของอินเดียได และสามารถ
มีลูกเรือชาวตางชาติไดถึงรอยละ 50 และสัตวน้ําที่จับไดกส็ ามารถสงกลับมายังประเทศไทยได

โอกาส




การประมงน้ําลึก และการประมงปลาผิวน้ํานอกฝง
ทางการอินเดียมีนโยบายใหภาคเอกชนอินเดียนําเขาเรือประมงจากตางประเทศ เพื่อทําการประมงในทะเลลึก โดยเรือ
ดังกลาวตองมีขนาดความยาวตลอดลํามากกวา 20 เมตรและทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
รัฐเบงกอลตะวันตกสงเสริมการจับปลาทูนาในทะเลลึกในเขต 200 ไมลทะเลและใหความสําคัญตอการทําประมง
รวมกับตางชาติ

6

เทีย่ วเต็มอิม่ ที่อทุ ยานแหงชาติดอยอินทนนท
"อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท"

กระดานขาว

สามของความเปนที่สุด คือ สูงที่สุด...เสนทางเดินปาสวย

ที่สุดและ...เปนแหลงดูนกดีที่สุด ที่นี่เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไมควรพลาดเลย อากาศที่นี่จะเย็นเกือบตลอดป ทําให
เฟน มอส ไลเคน และขาวตอกฤาษีเจริญเติบโตไดดีปกคลุมตนไมและพื้นดินจนทําใหดูเขียวชอุม และยังมีนก
นานาชนิด มีนกหายากหลายชนิดเชน นกศิวะหางสีน้ําตาล นกกินปลีหลายชนิด ซึ่งจะพบเฉพาะที่นี่ รวมถึงพรรณ
ไมดอกหลากชนิดอีกดวย

ถาจะพูดถึงสถานที่ที่นักเดินทาง ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเลนอยากจะไปสัมผัสใหไดสัก
ครั้งหนึ่งในชีวิต ชื่อของอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทหรือดอยอินทนนทก็นาจะอยูในอันดับตนๆ
เพราะไมวาจะรักการเที่ยวแบบชิลล ๆ หรือลุย ๆ สถานที่ทองเที่ยวยอดฮิตแหงนี้ก็พรอมตอนรับดวย
ความงดงามของธรรมชาติอยางแทจริง ไมวาจะเปนความอุดมสมบูรณของปาใหญดึกดําบรรพ (Old growth forest) สภาพอากาศที่
หนาวเย็นและชุมฉ่ําตลอดทั้งป ทําใหมีมอส เฟรนและพืชอิงอาศัย (epiphyte) ชนิดอื่น ๆ ขึ้นปกคลุมตามลําตนอยางหนาแนน ใครที่
เดินทางมาเที่ยวจะตองประทับใจกับสีสันของใบไมปาผลัดใบที่กําลังจะผลัดใบในชวงปลายป สวนตนป ดอกไมนานาชนิดก็บาน
สะพรั่งอดไมไดที่จะกดชัตเตอรภาพสวยๆ ไปฝากเพื่อน หรือจะเลือกชมความโลงของปาทุงหญาหรือไรราง หนาผาอันสูงชัน ทําให
มองเห็นสภาพภูมิประเทศไดกวางไกล เปนแหลงที่อยูที่สําคัญของกวางผาและนกชนิดตาง ๆ ก็สนุกไมแพกัน
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท มีพื้นที่อยูในทองที่อําเภอจอมทอง อําเภอแมแจม กิ่ง
อําเภอดอยหลอ และอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม สําหรับดอยอินทนนทแลวสามารถ
เดินทางไปเที่ยวไดตลอดทั้งป ไมวาจะเปนชวงฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
แมอากาศจะรอนอบอาว แตบนดอยยังมีอากาศสดชื่นเย็นสบาย ทองฟาสดใส ฤดูฝนเดือน
มิถุนายน – กันยายน ฝนตกชุกเพิ่มความชุมชื้นใหปา ชมสายหมอกและละอองฝนที่เพิ่ม
ความสวยงามผสมกลมกลืนกันอยางนาอัศจรรย ฤดูหนาวเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ
อากาศคอนขางหนาวและฝนเริ่มลดนอยลงและอากาศเย็นลงบาง และมีอากาศหนาวจัดที่สุดในชวงเดือน
มกราคม เปนฤดูกาลที่นักทองเที่ยวนิยมเที่ยวมากที่สุด เพราะสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นทองฟาแจมใส ตัดกับ
สีเขียวของปาไม อากาศจะเย็นมากในตอนกลางคืน อุณหภูมิจะลดต่ํากวา 0 - 4 องศาเซลเซียส ซึ่งชวงนี้แหละ
ที่เราจะไดเห็นน้ําคางแข็งหรือแมคนิ้งกันละ
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บานกาแฟ...
By MR. T

สวัสดีครับ...นับวันราคาน้ํามันก็มีแตจะสูงขึ้นเรื่อยๆ นะครับ....ขาวของ เครื่องใชตางๆ ก็มีราคาสูงขึ้นตามๆ กัน...แตไมวา
อะไรจะเกิดขึ้น ผมเชื่อวาเราจะตองผานพนวิกฤตนี้ไปไดแนนอนครับ (ฮา ฮา ฮา...ปลุกใจกันหนอยนะครับ)
เรามาเขาเรื่องกันดีกวานะครับ...นองๆ คงจะทราบกันแลวนะครับวา ในตอนนี้เราไดมีการขุดเจาะเพื่อนําน้ํามันและแกส
ธรรมชาติจากทองทะเลมาใชกันไดแลว เชนจากทะเลแคสเปยน ทะเลจีนใต ไปจนถึงแคริบเบี้ยน และจากอารก ติกถึงอาวใน
สาธารณรัฐเบนิน แตวาการจะสรางแทนขุดเจาะหรือสถานีน้ํามันนั้นไมใชเรื่องงายเลย และยังตองใชเงินทุนมากดวย
แต
ซึ่งแหลงพลังงานเหลานี้ก็เปนที่นาสนใจ ทั้งยังไมกอใหเกิดมลพิษหรือเปนปจจัยเรงใหเกิดโลกรอนอีกดวย
ทรัพยากรธรรมชาติยอมมีอยูอยางจํากัดอยูแลว ดังนั้นการคนหาแหลงทรัพยากรใหมๆ จึงเกิดขึ้นอยูเรื่อยๆ...วันนี้เราจะมาคุยกันถึง
รูปแบบการนําพลังงานจากมหาสมุทรมาใชกันนะครับ

คลื่นและการขึน้ ลงของน้ําทะเล (Wave and tides)
ในป พ.ศ. 2549 เครื่องสรางพลังงานจากคลื่นได
ถูกติดตั้งขึ้นหางจากฝงออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร โดย
เปนการสรางโครงสรางขึ้นมาตรงแนวชายฝงและบริเวณ
ปากแมน้ํา ซึ่งออสเตรเลีย จีน ฝรั่งเศส อินเดีย ญี่ปุน
โปรตุเกตุ สแกนดิเนเวีย และสหรัฐอเมริกา ไดมีการพัฒนา
เทคโนโลยีทางดานนี้
แตการจะสรางสิ่งเหลานี้ใหมี
ความสามารถในการตานทานตอแรงพายุและการกัดกรอน
จากน้าํ ทะเลก็เปนสิ่งที่ทาํ ไดยากเหมือนกัน โดยการที่จะทํา
ใหเกิดพลังงานขึน้ มาไดนั้น จําเปนตองอาศัยคลืน่ ที่มีกําลัง
แรงดวยจึงจะทําใหเกิดพลังงานขึน้ มาได

ถึ ง แม ว า การวิ จั ย และการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เหล า นี้
จําเปนตองใชเงินทุนคอนขางสูง แตดวยปริมาณความตองการ
พลั ง งานไฟฟ า ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และความต อ งการที่ จ ะช ว ยลด
ปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมาจากการเผาไหม
ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการเกิดโลกรอน ทําใหแหลงพลังงานใน
รูปนี้ไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว

พลังงานจากสิ่งกีดขวาง (Barrier power)
คลื่นเคลื่อนทีเ่ ขาสู
ชายฝง ทําใหระดับ
น้าํ ขางในเพิ่มขึน้

การเพิ่มขึน้ ของระดับน้าํ ทําให
เกิดแรงดันทําใหใบพัดหมุน

ใบพัดหมุนเมื่อน้าํ ไหลเขาและไหล
ออก ซึ่งจะทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึน้

วิธีที่เหมาะสมที่จะสามารถนําพลังงาน
จากการขึ้นลงของน้ําคือ การสรางสิ่งกีดขวางใน
บริเวณปากแมน้ํา วิธีการนี้เริ่มมีมาราวปพ.ศ. 2503
โดยการขึ้นลงของน้ําทะเลนั้น จะไป ผลักดันให
ใบพัดหมุน และทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้นมาได
(เชนใน La Rance ซึ่งอยูทางตอนเหนือของ
ฝรั่งเศส)

แตถึงอยางไรก็ยงั มีเสียงวิพากษวิจารณกันวา สิ่งกอสรางเหลานี้อาจสงผลกระทบตอแหลงที่อยูอาศัยของสัตว
น้ําได และจีนก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่กําลังสราง ลากูน (Lagoon) ในบริเวณปากแมน้ํายาลู (Yalu) เพื่อใชเปนแหลง
ผลิตกระแสไฟฟา
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งูทะเล (Electric snakes)
สิ่งกอสรางกึ่งจมกึ่งลอย รูปรางคลายงูทะเลนี้ เรียกวา “Pelamis P-750” ถูกสราง
ขึ้นมาในป พ.ศ. 2549 ซึ่งอยูทางตอนเหนือของโปรตุเกตุ มีความยาวและขนาดเสนรอบวงอยู
ที่ 3.5 เมตร
การทํางานของมันก็คือ เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เขามากระทบจะทําใหเกิดความดันแรงสูง
และทําใหเกิดไฟฟาขึ้นมาได และหลังจากนั้นกระแสไฟฟาเหลานี้จะถูกสงผานทางสายเคเบิลใต
น้ําเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
โดยในชวงระยะแรกๆของโปรเจคนี้ สามารถผลิตไฟฟาใหกับประชาชน โดยเฉลี่ย
ประมาณ 1,500 ครัวเรือน และสามารถลดการปลอยคารบอนไดออกไซดไดมากถึง 6,000 ตัน/ป
ถาโปรเจคนี้ดาํ เนินไปไดดีตอไปเรื่อยๆ คือ สามารถติดตั้งไดอกี 30 ตัว ก็จะสามารถผลิตไฟฟา
ไดมากพอสําหรับ 13,000 ครัวเรือน ในพื้นที่เพียง 70 เฮกแตร เทานั้น

เครื่องลิมเพ็ท 500 (The Limpet)
The Limpet 500 (Land Installed Marine Powered Energy Transformer) เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใชผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อ
ชาวบริเทน โดยวาเวเกน (Wavegen) ซึ่งเปนนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เชื่อวาคลื่นรอบๆ สหรัฐอเมริกานั้น มีกาํ ลังมากพอที่จะ
สามารถนํามาใชในการผลิตกระแสไฟฟาได และยังเพียงพอตอความตองการของประชาชนอีกดวย นอกจากนี้ทีมนักวิจัยไดมีการ
พัฒนาเพื่อที่จะนําเครื่องมือนี้มาใชกับเกาะฟาโร (Faroe) อีกดวย

ขุมทรัพยใตมหาสมุทร (Undersea riches)
ราวป พ.ศ.2440 หางจากฝงแคริฟอรเนียออกไปประมาณ 90 เมตร นั้นนับเปนสถานที่แหงแรกของโลกในการนําน้ํามัน
จากนอกชายฝงมาใช ซึ่งน้ํามันที่ใชกันในขณะนี้ 30% มาจากสถานีน้ํามันประมาณ 8,000 สถานีทั่วทั้งมหาสมุทร
เปนที่แนนอนวาการนําน้ํามันจากนอกชายฝงมาใชนั้นยอมแพงกวาน้ํามันบนบกอยูแลว แตในขณะที่ความตองการน้ํามันที่
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และราคาน้ํามันบกก็แพงขึ้น ทําใหการใชประโยชนจากทองทะเลกลายเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ
จากการนําทรัพยากรเหลานี้มาใช ไมวาจะเปนน้ํามันหรือแกสธรรมชาตินั้น ทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทาง
ทะเลได เนื่องมาจากของเสียที่เกิดจากการขุดเจาะ ซึ่งทําใหสัตวน้ําตางๆ และรวมถึงแหลงที่อยูของสิ่งชีวิตเหลานั้นเสื่อมโทรมลง
นอกจากนี้การขนถายน้ํามันและสารพิษตางๆ จากสถานีน้ํามัน ก็มีสวนทําใหเกิดผลกระทบดวยเชนกัน
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การทํางานของสถานีขุดน้าํ มัน (Working rigs)

สถานีขุดน้ํามัน (Rigs) นี้ตั้งอยูที่ระดับความลึก 2,000 เมตร และหางจากฝงประมาณ 300 กิโลเมตร สามารถลอยอยูในน้ํา
ตื้นไดโดยมีของถวงน้ําหนักไวใตทองทะเล Jack up จะนํามาใชในน้ําที่มีระดับความลึก 100 เมตร จะอยูออกไปในทะเล โดยขาของ
มันจะอยูน้ําและสวนตัวจะลอยอยูเหนือน้ํา Drill ship (ควบคุมโดยคอมพิวเตอร) ใชในการขุดเจาะน้ํามันที่อยูลึกลงไป 1,500 เมตร
แต semi-submersibles จะเปนฐานลอยเพื่อสรางความสมดุล
สถานีน้ํามัน (Oil platforms) จะเปรียบเสมือนเมืองๆ หนึ่ง ซึ่งอยูเหนือผิวน้ําที่มีเครื่องมืออุปกรณครบทุกอยางที่เจาหนาที่
ตองการ ทั้งเครือ่ งมือในการขุดเจาะน้ํามัน หรือแมแตอุปกรณในการทําอาหาร โดยสถานีขุดน้ํามันแตละที่จะทําหนาที่ขุดเจาะน้ํามัน
และแกสในบอ โดยเครื่องเจาะจะถูกยกขึ้นและลงเพื่อเจาะลงไปใตดิน น้ําจะถูกปมเขาไปในบอดวยความดันสูง เพื่อชวยดันเอา
น้ํามันดิบ แกสธรรมชาติ น้ํา และน้ํามันขึ้นมา สิ่งเหลานี้จะถูกทําการแยกออก และน้ําจะถูกแยกออกมา น้ําเสียจะสามารถนํามาใชใน
การขุดเจาะโคลนหรือนํากลับมาชวยในการดึงเอาน้ํามันดิบออกมาอีก
หรือถูกปลอยกลับสูทะเลอีกครั้งแตตองหลังจากผานการ
ตรวจสอบสารปนเปอนตางๆ แลว สวนน้ํามันและแกสจะถูกลําเลียงสงไปบนฝงหรือสงไปที่เรือตอไป

เครน
การแยกน้าํ มันดิบ
(น้าํ มัน แกส น้าํ )

น้าํ
แกส
น้าํ มัน
ทอขุดเจาะ
น้าํ มันดิบ

ปนจั่น
ทอขุด

น้าํ แรงดันสูง สงไป
ที่บอน้าํ มัน

Helipad

หองพักและหองปฏิบัติการ
แกสใชผลิตพลังงานเพือ่
ใชบนสถานี
น้าํ เสีย

น้าํ มันดิบถูก
ดึงมาจากบอ

แกสและน้าํ มันถูก
สงไปใชบนบก

น้าํ แรงดันสูงถูกสงเขา
ไปในบอน้าํ มัน

ที่มา: The UNEP Magazine for Youth; http://www.ourplanet.com
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เรื่องเกา...เลาความหลัง

ที่มา: วารสารการประมง ปที่ 29 มกราคม 2519
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาชางเหยียบในภาคสนาม
ครอบครัว Platycephalidae
แถบดํา 2-3 แถบ และมีแตมสีเหลืองอยูกลางครีบ

ชองวางระหวางตากวาง

ดานบน

ดานขาง

Platycephalus indicus : Bartail flathead

ชองวางระหวางตาแคบ

ดานบน

ดานขาง

หนามแข็งที่ใตตา 2-3 ซี่
Cociella crocodila : Crocodile flathead

ชองวางระหวางตาแคบ

ดานขาง

ดานบน

หนามแข็งที่ใตตา 5 ซี่
Eurycephalus arenicola : Broadhead flathead
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ทาทาย...สมอง
^ ^/ วันนี้มาลองทดสอบความสามารถของสมองกันครับ...วาสมองซีกขวา กับ ซีกซาย ของคุณ....ซีกไหน
เกงกวากัน
ดูภาพขางลางแลวพูดสีของแตละคําออกมา (พูดชือ่ สีของตัวอักษร ไมใชอานคํา เชน คําแรกพูดวาเขียว) แลวลองจับเวลาดู
นะครับ... จากนั้นลองเปลี่ยนใหม...ใหอานคําแทนสีครับแลวจับเวลาดู...จากนัน้ มาลองเทียบเวลาดูนะครับ..วาแบบไหนทําเวลาได
ดีกวากัน แลวคอยมาดูเฉลยดานลางนะครับ

เฉลย...
ทานที่อานสีไดเร็วกวาอานคํา แสดงวามีความสามารถใชสมองซีกขวาไดดกี วาซีกซายครับ...สวนทานใดอานคําไดเร็วกวา
แสดงวาสามารถใชงานสมองซีกซายไดดกี วาครับ เพราะสมองซีกขวาของเราจะสั่งใหพูดสี แตสมองซีกซายจะสั่งใหอานคําครับ....
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย...
ทดสอบสมองกันแลว เรามารื้อฟนความจําเกี่ยวกับการทํางานของสมองกันหนอยนะครับ...วาสมองซีกไหนมี
หนาที่อะไรกันบาง

สมองซีกซาย

ทําหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห การแยกแยะ การจัดลําดับ รายละเอียด เหตุผล การแสดงออกทางภาษา
อักษร ตัวเลข และจํานวน การใชกลามเนื้อแขนขาและมือ ความระมัดระวัง การที่จะมีสติควบคุมตัวเองได การสรางแนวคิดใหมๆ
หรือความรูที่เกี่ยวกับแนวความคิด หรือความคิดรวบยอดที่เราเรียกวาการวางหลักการ การคนหาความเหมือนกัน
>>>

สมองซีกขวา

ทําหนาที่เกี่ยวกับอารมณ ความคิดสรางสรรค จินตนาการภาพรวม การเคลื่อนไหว และมิติสัมพันธแบบ
ตางๆ การเขาใจภาษางายๆ ที่ไมซับซอน การรับรูลวดลายทางดานศิลปะ การรับรูเกี่ยวกับการสัมผัส การใชภาษาทาทางหรือภาษา
กาย การจัดสภาพแวดลอมใหกลมกลืน การทํากิจกรรมหลายอยางในเวลาเดียวกัน รวมถึงการฟงคน 2 คนพูดพรอมกัน ทั้งที่ตางพูด
คนละแบบ
>>>
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อานดีๆ มีรางวัล
อานดีๆมีรางวัลฉบับนี้ มีคําถาม 3 ขอนะครับ ลองอานแลวหาคําตอบกันดูนะครับ ไมยากแนนอนครับ ถาใครอาน
More To It ของเราทั้งฉบับละก็ ...รับรองตอบไดทุกขอแนครับ....แลวสงคําตอบมารวมสนุกกันเยอะๆนะครับ ทางเราเตรียม
ของรางวัลเล็กๆนอยๆไวใหครับ ^ ^

คําถามประจําเดือนกรกฎาคม

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว

1. เรือประมงน้ําแข็งของไทย มีลูทางที่จะทําประมงในประเทศ
อินโดนีเซียอยางเหมาะสมไดกี่ชองทาง อะไรบาง

1. แหลงทําการประมงที่สําคัญของประเทศเยเมน ไดแก
บริเวณใดบาง

ตอบ ทะเลแดง อาวเอเดนและทะเลอาราเบียน
2. โอกาสของเรือประมงไทยที่จะเขาไปทําการประมงรวมกับ
ประเทศอินเดีย โดยวิธี purchase by installation นั้น มี
เงื่อนไขอะไรบาง
3. พลังงานจากมหาสมุทรในการสรางสิ่งกีดขวางการขึ้นลงของ
น้ํา สามารถทําใหเกิดกระแสไฟฟาไดอยางไร

2. พายุอะไรที่เกิดขึ้นรุนแรงและสรางความเสียหายให
สหรัฐอเมริกาอยางมหาศาล

ตอบ

พายุคัทรีนา

3. ประเทศอะไรที่เปนผูสงออกปลาทูนาสดและทูนาแชแข็ง
รายใหญไปยังสหรัฐอเมริกา

ตอบ ประเทศเวียดนาม

ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนมิถุนายน 2551 ถูกตอง ไดแก
คุณเกศแกว เทศอาเส็น
จังหวัดสตูล
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถกู ตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามทีอ่ ยูที่ไดใหไวนะครับ ใครอยากได
ของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทร สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอทีส่ งเขามาเปนฉบับแรกและฉบับสุดทายนะครับ หมดเขตรวมสนุก
วันที่ 28 กรกฎาคม 2551
** ของรางวัลประจําเดือนกรกฎาคม: เสื้อคอปกสีฟามีตราสัญลักษณ ครับ
เฉลยทาทาย...สมอง....เดือนมิถน
ุ ายน

Hitori

รูหรือไม...
เชื่อกันวาเมื่อประมาณ 1 ลานปที่แลวฟนของ
มนุษยมีลัก ษณะคลายกับ ฟน ปลาเพราะมีการค นพบ
ฟนลักษณะเดียวกันกับของมนุษยอยูในกรามของปลา
ฉลามยุคกอนประวัติศาสตร ดังนั้น ฟนของมนุษยและ
ปลาฉลามจึงมีโครงสรางพื้นฐานเหมือนกันแตฟนของ
มนุษยไดพัฒนาจนมีรูปรางเหมือนในปจจุบัน
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 วิชาการ สํานักวิจย
ั และพัฒนาประมงทะเล

