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เบลเยี่ยม

นามิเบีย

ผูบริหารคณะกรรมาธิการยุโรป กลาวถึงมาตรการ

รัฐบาลนามิเบียวางแผนที่จะนํานโยบาย

หลักขององคกร EFF ในการเสนอเงินชวยเหลืออยางเรงดวน

ใหม ม าใช ใ นปลายป เพื่ อ จํ า กั ด จํ า นวนในการ

สําหรับในพื้นที่ที่จําเปนและสนับสนุนการจัดทําแผนระยะ

สงออกปลาทูนา ซึ่งสวนใหญปลาทูนาจะนํามา

สั้นในการชวยเหลือกองเรือในสหภาพยุโรป องคกร EFF มี

แชแข็งและสงออกไปยังตลาดเอเชีย

เงินงบประมาณสําหรับป 2007-2013 ประมาณ 6.8 พันลาน

รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการประมง

เหรียญสหรัฐ ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปไดใหเงินชวยเหลือ

กล า วว า ในสิ้ น ป นี้ จ ะออกยุ ท ธศาสตร ใ นการ

เพิ่มอีก 940 ลานเหรียญสหรัฐในการชวยเหลืออุตสาหกรรม

กําหนดการสงออกปลาทูนา เพื่อใหมีปริมาณ

ประมงในเรื่องของน้ํามัน นอกจากนีย้ ังไดรับเงินจากฝรั่งเศส

ปลาทูนาเพียงพอกับการแปรรูปภายในประเทศ

และอิตาลีอีก 47,000 – 100,000 เหรียญสหรัฐ

โดยการแปรรูปผลิตภัณฑปลาทูนาไมวาจะเปน

ราคาน้ํามันในทะเลของ EU เพิ่มขึ้น 240% ในชวง

ปลาทูนากระปองหรือแชแข็งนั้น สามารถสราง

6 ป ที่ผานมา ทําใหสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในกลุมของ

งานใหกับภาคการประมงในประเทศไดมากถึง

เรือประมง และในเดือนมิถนุ ายนที่ผานมาคณะกรรมาธิการ

600 – 800 งาน ประเทศนามิ เ บีย นับ ไดวา เป น

ไดออกมาตรการเรงดวนเพื่อชวยเหลือชาวประมงในหลายๆ

ผู ผ ลิ ต ปลาทู น า รายใหญ ใ นแถบแอฟริ ก า ด ว ย

ประเทศในแถบทางใตของยุโรป

โควตาการจับประมาณ 4,000 ลานตัน

แองโกลา
เมื่อไมนานมานี้ นาย Virgilio Fontes Pereira (The Minister of Territory Administration) ไดมอบ
เรือประมง 25 ลํา ใหกับชาวประมงพืน้ บานในหลายๆ เมืองของ Saba, Sambizamnga, Cacuaco และ Maianga
โดยเรือที่ใหนนั้ ไดสรางขึ้นในประเทศสเปน ซึ่งมีความยาวเรือประมาณ 7.4 เมตร และประกอบไปดวย
เครื่องยนตที่ทนั สมัย เชน ระบบการสื่อสาร เรดาร ระบบ GPS และวิทยุสื่อสาร เปนตน นอกจากนีย้ งั ประกอบไป
ดวยขายจับปลา เบ็ด สมอเรือ ระบบการรับ-สงสัญญาณ และเสื้อชูชีพ ซึ่งการชวยเหลือชาวประมงภายใต
โครงการการจัดการดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในครั้งนี้ จะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม 2551 นี้

ที่มา: Infofish Trade News, 16 July 2008, No.13/2008
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ญี่ปุน: ประเทศญี่ปุนไดลดปริมาณการจับปลาทูนาลง 5%

อินเดีย/โมรอคโค: คณะรัฐมนตรีสหภาพใหการ

เพื่อชวยในการฟนฟูประชากรปลาทูนาในมหาสมุทรแปซิฟก

ยอมรับ ในการบัน ทึก ลงนามความเขา ใจใน

โดยการสั่งลดปริมาณการจับในครั้งนี้ทําใหเกิดผลกระทบกับ

ความรวมมือทางทะเลระหวางประเทศอินเดีย

กองเรื อ ประมงปลาทู น า มากกว า 200 ลํ า และมาตรการ

และประเทศโมรอคโค ซึ่งทําใหงายในการที่จะ

ดังกลาวจะขยายเพิ่มไปอีกหลายๆ ประเทศที่มีการทําประมง

จัดตั้งกฎเกณฑ หรือวิธีการในการอบรม วิจัย

เปนหลัก อาทิ จีน เกาหลีใต และไตหวัน

และการดํา เนิน การในภาคการประมงทะเล
ของทั้ง 2 ประเทศ และการดํา เนิน การตอ ไป

รัสเซีย: นาย Viadimir Putin นายกรัฐมนตรีของรัสเซีย ไดลง

ในอนาคตของ MOU นั้น คือการสงเสริมความ

นามคําสั่งในการหามการสงออกปลาที่จับไดในทะเลบาเรน

รว มมือ ในดา นการจัด การและการวิจ ัย ใน

และครอบคลุมไปถึงทะเลบอลติก ทะเลดํา และทะเลแคสเปยน

หลายๆ สวน ไมวาจะเปนในดานการเพาะเลี้ยง

โดยจะมีผลบังคับใชตั้งแตป 2009 เปนตนไป ซึ่งกฎหมายนี้มี

การประเมิน ทรัพยากรปลา และการปรับปรุง

วัตถุประสงคเพื่อที่จะหยุดการทําประมงอยางผิดกฎหมาย

ระบบการจัดการในเรื่องของการใชประโยชน

เชน อวนลาก ซึ่งในอดีตกลุมอวนลากที่จับสัตวน้ําอยางผิด

และการตลาด

กฎหมายและไมไดจดทะเบียนเรือนั้น จะจับสัตวน้ําไดเปน
จํ า นวนมาก ส ง ผลให เ กิ ด ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรสั ต ว น้ํ า
อยางมาก
รอบโลก: ตลาดปลาเปดทั่วโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ ว และราคาไดล ดลงเล็ก นอ ยจากปที่ แ ล ว เนื่ อ งจาก
ความตองการปลาเปดในภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําลดลง ใน
หลายๆประเทศ และในขณะเดีย วกัน ไดมีก ารนํา อาหาร
โปรตีนชนิดอื่นแทนที่ปลาเปดในการใชเปนอาหารสัตวน้ํา
เชน ผลผลิตในชิลีไดลดลงอยางตอเนื่อง เพราะวาปริมาณ
ปลาทู ล ดลงถึ ง 10% ในป ที่ แ ล ว และดู เ หมื อ นว า จะลดลง
ต อ ไปอี ก จนถึ ง ป 2008 ซึ่ ง ผลผลิ ต โดยรวมทั่ ว โลกเติบ โต
เพียง 3% ในปที่แลว (940,000 ลานตัน)
ที่มา: Infofish Trade News, 1 Aug 08, No.14/2008

เคนยา: ในเดือนกันยายนนี้ รัฐบาลเคนยาจะ
ประกาศใหเรือประมงตางชาติที่ทําการประมง
ในเขต 200 ไมลทะเล ในนานน้ําของเคนยา นั้น
ตองจายภาษีใหรัฐบาลดวย และตองรายงานกับ
ทางทาเรือเคนยา ในเรื่องของปริมาณที่จับได
คุณภาพและชนิดของสัตวนา้ํ โดยทางรัฐบาล
เตรียมวางแผนที่จะจัดสรางทาเรือพิเศษขึน้ เพื่อ
ใชดําเนินการในสวนนี้ ซึ่งใน Lamu, Ngomeni,
Mayungu ใน Malindi หรือ Shimi อยูในทาง
ชายฝงตอนใต นับวาเปนพื้นที่ที่เหมาะสมใน
การสรางทาเรือเปนอยางมาก
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สาธารณรัฐอิสลามอิหราน (Republic of Iran)
อิหราน หรือสาธารณรัฐอิสลามอิหราน มีพรหม
แดนทางทิศตะวันออกติดตอกับปากีสถานและอัฟกานิสถาน
ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดตอกับเติรกเมนิสถาน
ดานทิศเหนือจรดทะเลแคสเปยน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ติดตอกับอาเซอรไบจาน อารเมเนีย ตุรกี และอิรัก สวนทิศ
ใตจรดอาวเปอรเซียและอาวโอมาน
อิหรานมีพื้นทีต่ ิดทะเลทั้งสองดาน

เนื่องจากประเทศ
ทําใหอิหรานเปนประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินคาการเกษตร

และการประมงที่สําคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลาง
อิหรานเปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเปนอันดับที่ 18
ของโลก คือ 68,467,413 คน มีคา GDP คือ 852.6 พันลานดอลลาร
สหรัฐ มีพนื้ ที่แนวชายฝงทัง้ หมด 2,700 ตารางกิโลเมตร โดยทาง
ทิศเหนือมีพนื้ ที่ชายฝงที่ติดกับทะเลแคสเปยนซึ่งเปนทะเลปด
ประมาณ 900 ตารางกิโลเมตร สวนทางทิศใตของประเทศจะติดกับ
ทะเลเปดในอาวเปอรเซียและทะเลโอมาน ประมาณ 1,800 ตารางกิโลเมตร ซึ่งทําใหมีพื้นที่ของประเทศ
ที่สามารถดําเนินการทําธุรกิจการประมงอยางกวางขวาง และกลายเปนผูนําดานการสงออกสินคาประมง
ในปริมาณมากอีกดวย โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมทางดานเกษตรและประมงนับเปนอันดับที่สอง รองจาก
น้ํามัน คิดเปน 21.2 เปอรเซ็นตของ GDP ทั้งประเทศ
ดานความสัมพันธระหวางประเทศนั้น

ประเทศไทยพยายามเนนการสงเสริมความสัมพันธกับ

อิหรานเฉพาะดานเศรษฐกิจที่อยูในกรอบคณะกรรมาธิการทางเศรษฐกิจไทย- อิหราน (JC) เปนหลัก เพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาการเมือง และการถูกโจมตีจากประเทศตะวันตก ซึ่งที่ผานมาไดประสบผลสําเร็จเปนที่นา
พอใจ ประเทศไทยและอิหราน ไดมีการจัดประชุม JC มาแลวรวม 6 ครั้ง โดยการประชุม JC ครั้งที่ 7 จัด
ขึ้นในชวงกันยายน 2547 ณ กรุงเตหะราน
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ปจจุบันประเทศอิหรานเปนประเทศที่เพิ่งมีการเปดประเทศ ดังนั้น กฎระเบียบการคายังคงยุงยาก
และซับซอน และยังไมพัฒนามากนัก แตประเทศอิหรานถือเปนตลาดที่มีอนาคต มีศักยภาพสูง เพราะ
ประชากรที่มีจาํ นวนมากและการเปนศูนยกลางการขยายตัวไปทางทิศเหนือ ซึ่งไดแกกลุมประเทศ CIS ที่
ซึ่งไมมีพื้นที่ตดิ ทะเล และยังไมมีการไปศึกษาสํารวจและรุกขยายไปอยางจริงจัง ซึ่งถือเปนตลาดขนาด
ใหญที่ควรแกการกําหนดมาตรการวางกลยุทธการขยายตลาดใหมากยิง่ ขึ้น
ผลผลิตการประมงของอิหราน ตั้งแตป 2538 จนถึง
ปจจุบัน สามารถผลิตได ประมาณ 2 ลานตัน สําหรับการผลิตพบวา
ประเทศอิหรานทําการประมงภายในประเทศมากกวาทางทิศเหนือ
และทิศใตรวมกัน
การประมงไทยในอิหราน
อิหรานและไทยถือวามีความสัมพันธที่ดีทั้งทางดานการเกษตรและประมง
ความสัมพันธกันอยางตอเนือ่ งมาโดยตลอด

และมีการเชื่อม

อิหรานมีความสนใจในดานการประมงของไทยเปนอยาง

มาก โดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงกุง เนื่องจากเห็นวา ไทยมีผูเชี่ยวชาญและชํานาญในการเลี้ยงกุงเปนอยางมาก
ซึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ยนิ ดีที่จะใหความรวมมือ
ในการแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณใหกับคณะนักวิชาการประมง

ของประเทศอิหราน
นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเสนอที่
จะใหเกิดความรวมมือในดานการลงทุน

ทั้งอาหารฮาลาลและการสงเสริมภาคเอกชนของไทยเขาไป

ลงทุนในประเทศอิหรานใหมากขึ้น ซึ่งไดทราบวา ขณะนี้บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑไดเขาไปลงทุนเรื่อง
การเลี้ยงกุงและไกแลว เพราะประเทศอิหรานถือไดวาเปนประตูการสงออกสินคาเกษตร รวมถึงสินคา
อื่นๆ ของไทยไปยังกลุมประเทศที่แตกตัวจากสหภาพโซเวียตดวย
โอกาส
- การทําฟารมกุง กับอิหรานจะเปนโอกาสที่ดใี นการกาวเขาไปสูตลาดในแถบในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะ
เปนตลาดที่มีศกั ยภาพ เนื่องจากอิหรานมีพนื้ ที่ที่ติดทะเลมาก ทําใหมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ
- โอกาสในการเขาไปรวมลงทุนทําธุรกิจดานอุตสาหกรรมและการประมงก็ถือเปนทางเลือกที่ดี
เชน อุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวนรถยนต5
เนื่องจากคาแรง คาไฟฟา คาขนสงในอิหราน ถูกกวาไทยมาก

กระดานขาว...

นอกจากนี้ ยังมี ประเทศต างๆ ที่สง ออก
หมึกไปญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น เชน ประเทศในแถบละตินอเมริกา

ประเทศอารเจนตินาซึ่งสามารถ

สงออกหมึกไดมากถึง 2 เทา ประมาณ 10,400 ตัน
ในขณะที่เปรูสงออกหมึกเพิ่มขึ้นถึง 63%
จากป 2006 – 2007 หมึกยักษกําลังไดรับความนิยม
เพิ่ม มากขึ้น ในญี่ปุน หลายๆ บริษัท ไดมีการนํา
หมึ ก ยั ก ษ เ ปรู ม าแปรรู ป เป น หมึ ก แห ง ซึ่ ง เป น

ลาดการคาหมึกในสหรัฐอเมริกา
อาจจะประสบปญหาได

อาหารที่คนญี่ปุนชื่นชอบ

เนื่องจากมีการแกไข

กฎเกณฑบางอยางสําหรับผูนําเขาหมึก เชน การ
เปลี่ยนคําจํากัดความจาก “shellfish and fishery
products” ไปเปน “shell fish and non-living fish
products”

ทําใหเกิดผลกระทบตอผลิตภัณฑ

ประเภท หมึกสาย หมึกกลวย หมึกยักษ และหมึก
กระดอง แตถึงอยางไรก็ตาม ยังพบวาการนําเขา
หมึกในสหรัฐอเมริกากําลังเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยในป 2007 มีการนําเขา หมึกสาย หมึกกลวย
หมึกกระดอง และหมึกยักษ ประมาณ 81,400 ตัน
ในขณะที่ปริมาณการสงออกอยูที่ 56,900 ตัน

หมึกที่นําเขาสูญี่ปุน ประมาณ 77,100 ตัน (20%

ผลิตภัณฑหมึกภายในประเทศญี่ปุนพุงสูงขึ้นถึง
182,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 30% จากคาเฉลีย่ เมื่อปที่
แลว และในชวงป 2007 ราคาหมึกสาย หมึกกลวย
ไดลดลงตามราคาในตลาดโลก แตเมื่อตนป 2008
ที่ผานมา พบวาราคาหมึกสายและหมึกกลวยมีการ
ขยับตัวเพิ่มขึน้ บางเล็กนอย (จากกราฟ) ในขณะที่
หมึกกระดองราคากลับเพิ่มสูงขึ้นมาก

ในป 2006) สวนใหญมาจากทางแอตแลนติก
ตะวันตกเฉียงใต ซึ่งอยูในระดับที่สูงสุดในรอบ 20
ปที่ผานมา และหมึกทีน่ ําเขาหลักๆ มาจากประเทศ
จีน (40% ของสินคาที่ญี่ปุนนําเขา)
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กระดานขาว...
ในป 2007 การสงออกหมึกสาย หมึก
กลวย ไปยังจีนยังมีไมมากนัก และพบวา
ในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส และสเปน หมึก
กําลังเปนที่นยิ มในการนํามาทําเปนอาหาร
ทะเลสดๆ (fruits de mer) และผลิตภัณฑ
ควบคุมน้ําหนัก
มีผูสังเกตวา การเปลี่ยนแปลงรสชาติ รูปลักษณของหมึกนั้น เปนการดีที่จะทําใหคนอังกฤษไดหันมาลิ้ม
ลองรสชาติใหมๆ เพราะในขณะที่ราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้น แตราคาหมึกกลับไมสูงมากนัก นีจ้ ึงเปนชองทางหนึ่งที่
จะสรางผลิตภัณฑใหมๆ ขึ้นมาในตลาดอังกฤษ

ในทางตรงกันขาม หมึกสาย
หมึกกลวย

กลับเปนอาหารที่นิยมใน

แถบเมดิเตอรเรเนียน

โดยสเปนและ

อิตาลีถือเปนผูบริโภครายใหญ

และ

อิตาลีจะนําเขาหมึกในปริมาณมาก
ในขณะที่สเปนสามารถขายหมึกไดเอง
จากเรือประมง

โดยปกติแลวกลุมพอคาหมึกจะคาดเดาราคา
สินคาจากขาวการจับหมึกทางแอตแลนติกตะวันตก
จากกราฟจะเห็นวาการจับไมไดเพิ่มขึ้นมากในป 2007
แมวาราคาจะเพิ่มสูงขึ้น

แตวานี่กย็ ังเร็วเกินไปทีจ่ ะ

ทํานายสถานการณราคาหมึกในตอนนี้
ที่มา: Globefish, Squid Market Report- April 2008
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MR. T
สวัสดีครับนองๆ... ตอนนี้สถานการณน้ํามันแพงยังคงเปนปญหาสําคัญที่ทางกรมประมงกําลัง
ชวยกันดําเนินการแกไขอยู เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนใหกับพี่นองชาวประมง...ซึ่งหลายๆ ประเทศ
ก็ประสบปญหาเชนเดียวกันนี้ ไมวาจะเปนประเทศในแถบเอเชียหรือในแถบยุโรปเองก็ตาม...ซึ่งผมได
อานเจอมาวา ทางคณะกรรมาธิการยุโรป ไดมีการประชุมหารือเพื่อหามาตรการในการแกไขปญหานี้
โดยคณะกรรมาธิการยุโรป ไดเสนอแผนการชวยเหลือ
ชาวประมงจากราคาน้ํามันทีเ่ พิ่มสูงขึ้น โดยแผนการนี้ไดเจาะจงไปที่
การชวยเหลือผูที่หยุดทําการประมงหรือดัดแปลงเรือประมงเพื่อให
ประหยัดน้ํามัน มากกวาการยกเลิกภาษีน้ํามันซึ่งเปนสิ่งที่ชาวประมง
ตองการ

abs.eea.europa.eu

ชาวประมงไดยืนยันกับหลายๆ ประเทศในยุโรป มาโดย
ตลอด ถึงขอเรียกรองในการยกเลิกภาษีน้ํามัน เพื่อชดเชยในสวน
ของราคาน้ํามันที่เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น

เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคมที่ผานมานี้

ชาวประมงประมาณ 100 คน โดยสวนใหญมาจากฝรั่งเศส และ
อิตาลี ไดรวมตัวกันไปที่ทําการของสหภาพยุโรป ในกรุงบรัสเซล
และเกิดการปะทะกันระหวางชาวประมงกับเจาหนาที่ตํารวจ

www.reuk.co.uk

เพื่อเรียกรองใหทางสหภาพยุโรป ใหความชวยเหลือมากกวานี้ แตสหภาพยุโรปเชื่อวาการยกเลิกภาษี
น้ํามันนั้น ไมใชการแกปญหาอยางแทจริง
นาย Joe Borg กรรมาธิการยุโรป ดานนโยบายการประมง
และทางทะเล กลาววา มาตรการในการใหความชวยเหลือที่จะ
ออกมานั้น

จะตองสามารถชวยแกไขปญหาการประมงที่เกินขีด

ความสามารถ และการทําประมงมากเกินขนาด ซึ่งกําลังคุกคาม
ประชากรสัตวน้ําและสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวประมง
อยูในขณะนี้...
...ซึ่งไมวาจะออกมาตรการมาอยางไร นั่นก็ตองคํานึงถึงทั้ง
ทรัพยากรทางทะเลและชาวประมงไปพรอมๆ กันดวย...
ที่มา: Infofish Trade News, 1 July 2008, No.12/2008

www.abc.net.au
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ที่มา: วารสารการประมง ปที่ 29 มกราคม 2519
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คูมือการจําแนกปลาลิ้นหมาในภาคสนาม
ครอบครัว Soleidae
ลําตัวดานที่ไมมีตา มีสีเหลือง
ออนและไมมีรอยแตมสีดํา

ครีบอกมีขนาดใหญและดาน
ตาสองขางอยูติดกัน

ที่มีตา ปลายครีบเปนสีดํา

ครีบหลังและครีบกน

ครีบหลังและครีบกน

เชื่อมตอกับครีบหาง

เชื่อมตอกับครีบหาง

Brachirus orientalis : Oriental sole

ครีบอกดานที่มีตามีขนาด
เล็กและสีน้ําตาลเขม

Dexillichthys muelleri : Tufted sole

มีแถบสีน้ําตาลดําพาด
ครีบหลังและครีบกน

ครีบหลัง ครีบหางและครีบกนมีสีดําขอบสีขาว

ขวางลําตัว 12 คู

เชื่อมตอกับครีบหาง

ครีบหลังและครีบกน
เชื่อมตอกับครีบหาง

สวนหนาของจงอยปาก
มีกระดูกยื่นออกมา

Synaptura commersonii : Commerson’s sole
มีจุดรูปรางตางๆที่มีขอบสีดํา บนลําตัวและครีบดานที่มีตา

ครีบหางแยกจาก
ครีบหลังและครีบกน

ไมมีครีบอก

Pardachirus pavoninus : Peacock sole

มีรอยแตมสีขาว-เหลืองที่ครีบหาง

Zebrias zebra : Zebra sole
มีจุดสีดํา บนลําตัวและครีบดานที่มีตา

ครีบหางแยกจาก
ครีบหลังและครีบกน

ครีบอกดานที่มีตามีขนาด
สองเทาของดานที่ไมมีตา

Solea ovata : Ovate sole
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ทาทายสมองวันนี้...เรามาลองเลนเกมสของ อัลเบิรท ไอสไตน นักวิทยาศาสตรชื่อกองโลก...
โดยเกมสนี้ วากันวามนุษยทวั่ ทั้งโลก 98% ไมสามารถแกปญหานี้ได...ถาใครสามารถแกไดบอกกันดวย
นะครับ...ลองดูซิวาเราจะไดเปน 2% ที่ตอบไดหรือเปลา..โจทยมีอยูว า...
มีบานอยู 5 หลัง ในแตละหลังมีสีตางกัน แตละบานมีคนอยู 1 คน ตางกัน 5 ชนชาติ ทุกคนจะดื่ม
น้ําที่แตกตางกัน สูบบุหรี่ยี่หอ แตกตางกัน และเลี้ยงสัตวตางชนิดกัน ดังนี้
1. คนที่เปนชาวอังกฤษอยูบา นสีแดง
2. คนที่เปนชาวสวีเดนเลี้ยงหมา
3. คนที่เปนชาวเดนมารกดื่มชา
4. บานสีเขียวอยูทางซายของบานสีขาว
5. เจาของบานสีเขียวดืม่ กาแฟ
6. คนที่สูบบุหรี่ยหี่ อ Camel เปนคนเลี้ยงนก
7. เจาของบานสีเหลืองสูบบุหรี่ยี่หอ Dunhill
8. คนที่อยูบานหลังกลางดื่มนม
9. คนที่เปนชาวนอรเวยอยูบานหลังแรก
10. คนที่สูบบุหรี่ยหี่ อ Marlboro อยูติดกับคนเลี้ยงแมว
11. คนที่เลี้ยงหนูแฮมเตอรอยูติดกับของที่สูบบุหรี่ยี่หอ Dunhill
12. คนที่สูบบุหรี่ยหี่ อ Kent ดื่มเบียร
13. คนที่เปนชาวเยอรมัน สูบบุหรี่ยี่หอ Vogue
14. คนที่เปนชาวนอรเวยอยูติดกับบานสีฟา
15. คนที่สูบบุหรี่ยหี่ อ Marlboro เปนเพื่อนกับคนดื่มน้ําสม

คําถามคือ: ใครเปนคนเลี้ยงปลา
อยาเพิ่งงงกันนะครับ ชวยกันหนอยนะครับ สูๆ !!!
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อานดีๆ มีรางวัลฉบับกันยายนนี้ มีคําถาม 3 ขอครับ รับรองวาไมยากครับ ถาใครอาน More To It
ของเราทั้งฉบับละก็...ตอบไดทุกขอแนนอนครับ....แลวสงคําตอบมารวมสนุกกันเยอะๆ นะครับ ทางเรา
เตรียมของรางวัลเล็กๆ นอยๆ ไวใหครับ ^ - ^

คําถามประจําเดือนกันยายน
1. อิหรานมีความสนใจในดานการประมงของประเทศไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะในเรื่องใด
2. เรือที่ทําการประมงในเขตนานน้ําของประเทศเคนยา ตองรายงานกับทางทาเรือเคนยา ในเรื่องใดบาง
3. หมึกที่นําเขาสูประเทศญี่ปุน สวนใหญแลวมาจากมหาสมุทรใด

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
1. By catch จากการประมงทั่วโลกมีประมาณกี่ลานตันในแตละป
ตอบ 20 ลานตัน
2. การทําประมงนอกฝงของศรีลังกา มุงจับปลาอะไร และใชเครื่องมือใดบาง
ตอบ ทูนาและปลาผิวน้ําขนาดใหญ จับโดยใชเครื่องมืออวนลอยและเบ็ดราว
3. พื้นที่อนุรักษทางทะเล (MPAs) ที่สําคัญๆทั่วโลกมีประมาณกี่แหง
ตอบ 4,000 แหง
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนกรกฎาคม 2551 ถูกตอง ไดแก
คุณเกศแกว เทศอาเส็น
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะครับ
ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆ นะครับ
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทร สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สงเขามาเปนฉบับแรกและฉบับสุดทายนะครับ หมดเขต
รวมสนุก วันที่ 28 กันยายน 2551
** ของรางวัลประจําเดือนสิงหาคม: เปนเสื้อคอปกสีฟา มีตราสัญลักษณครับ

กลุม
 วิชาการ สํานักวิจย
ั และพัฒนาประมงทะเล
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