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Obama: How Will He “Change” Tuna?

ฟลิปปนสกลาวหากลุมเรือทูนาตางชาติที่บุกรุกเขามาในนานน้ํา
ทูนาครีบน้ําเงิน ออกสูจีนกวาครึ่งตลาด
เอลซัลวาดอรและศรีลังกาอาจไมไดรับการยกเวนภาษีการนําเขาทูนาจากยุโรป
อินเดียวางแผนผลักดันการสงออกทูนาใหมีมูลคา 450 ลานดอลลารสหรัฐ ใน 3 ป
ทําความรูจัก...ประมงเรือใบทั่วโลก
เดินเพื่อสุขภาพ... เดินอยางไร
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กระดานขาว
Obama: How Will He “Change” Tuna?

บารัค โอบามา ประธานาธิบดีคนใหมของสหรัฐอเมริกา...ประเทศที่มีการบริโภคทูนาติดอันดับ 1 ใน
3 ของโลก ไดกลาวสุนทรพจนซึ่งยังคงรักษาแนวคิดอยางที่ไดเคยกลาวในการหาเสียงไวกอนหนานี้วา “The
change that we need: ถาโลกเปลี่ยนเราก็ตองเปลี่ยนแปลงไปตามใหทันโลก”
สิ่งที่นาสนใจคือความเปลี่ยนแปลงใหมๆที่จะเกิดขึ้นกับวงการปลาทูนา ซึ่งนายโอบามา นําเอาหัวขอ
ที่มีการเรียกรองจากตัวแทนกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Protection Agency; EPA) ที่เคยกลาวไววา “วิทยาศาสตรนับเปนหัวใจ
สําคัญของการอนุรักษและปกปองสิ่งแวดลอม โดยการบริหารงานควรอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางวิทยาศาสตร” และจากแนวคิดดังกลาวนี้
ประธานาธิบดีโอบามาไดยืนยันที่จะใหการสนับสนุนกับ EPA ในสองประการคือ การมีศีลธรรมจรรยาและหลักนิติธรรม
บารัค โอบามามีโอกาสที่จะกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจในสินคาอาหารทะเล ที่เกี่ยวของกับการทําประมง
IUU และ bycatch ภายใน 2 ปนี้ โดยจากการประชุมที่ผานมาขององคกรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) มีผลคอนขางนาผิดหวัง
เนื่องจากไมสามารถลดปริมาณการจับปลาทูนาในหลายๆสต็อกที่อยูในความเสี่ยงซึ่งถูกเสนอโดย
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร อีกทั้งการตอตานการทําประมงแบบ IUU เองก็ไดรับการประเมินวาลมเหลว
ในเกือบทุกมหาสมุทร
และเนื่องมาจากกฎเกณฑที่มีการเสนอใหดําเนินการกําหนดขอบเขตและการออกใบรับรองให
กับการทําประมงแบบ IUU และ bycatch ซึ่งดําเนินการอยูโดยสภาคองเกรส โดยมีนักวิทยาศาสตรจาก
NOAA เสนอใหประธานาธิบดีหยุดทําการคากับประเทศซึ่งถูกปฏิเสธการรับรองจากสถาบัน
นายบารัค โอบามายังใหสัญญาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมอีกดวยวาจะเอื้อประโยชนเปนอยางมากตอ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทูนา ไมเพียงแตมีผลตอเสถียรภาพทางการเงินเทานั้น แตยังรวมถึงความมั่นคงในเรื่องของวัตถุดิบที่จะปอนเขาสูตลาด
เพื่อใหธุรกิจดําเนินตอไปได
ที่มา : Atuna; United State, January 21, 09

ฟลิปปนสกลาวหากลุมเรือทูนาตางชาติที่บุกรุกเขามาในนานน้ํา
ตามที่ทานวุฒิสภาไดกลาวถึงรายงานที่พบวามีเรือประมงญี่ปุน เกาหลีและไตหวันไดบุกรุกเขามาในนานน้ําบางสวนของฟลิปปนส
บริเวณเมืองออโรรา (Aurora) ที่เปนแหลงจับปลาทูนา โดยเรือเหลานั้นไดบุกรุกเขามาในชวงฤดูจับปลาทูนา ระหวางเดือนมกราคม-เดือน
กรกฎาคม ซึ่งถือวาเรือดังกลาวไดใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของฟลิปปนส เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหเจาหนาที่ของสํานักงาน ณ
เมืองออโรรา (Aurora) เริ่มดําเนินการเพื่อขยายผลตอไป โดยเจาที่ใหขอมูลวา ของที่ถูกขโมยไปไมสามารถสืบใหรูไดแนชัด แตก็พบวามีคน
เห็นเรือพวกนั้นเกือบทุกวันในชวงเดือนดังกลาว
มีการเรียกรองใหยามชายฝงสรางสถานีในทางเหนือของเมืองออโรรา(Aurora) และกําหนดใหหนวยลาดตระเวนทางเรือชวยดูแล
ไมใหมีใครมาบุกรุกนานน้ํา และในการตรวจตราจับกุมนั้น กองทัพอากาศฟลิปปนสควรจะมีการติดตั้งวิทยุเตือนภัยอยางครบครันเพื่อชวย
หยุดการกระทําผิดกฎหมายของเรือจับปลาทูนา ทั้งนี้เพื่อชวยรักษาผลประโยชนของชาวประมงทองถิ่นในการดูแลทรัพยากรปลาทูนานั่นเอง
ที่มา : Tonette Orejas, Philippines, December 19, 08
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ทูนาครีบน้ําเงิน...ออกสูจีนกวาครึ่งตลาด (Record price bluefin – one half goes to china)
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สงครามราคาของปลาทูนาครีบน้ําเงินในขณะนี้ มีราคาขายอยูที่ 9.63 ลานเยนในการประมูล
ครั้งแรกของป 2009 ในตลาด Tokyo’s Tsukiji นับเปนราคาขายที่สูงที่สุดในรอบ 8 ป โดยเปนผลสรุปมา
จากผูประมูลทั้งจากญี่ปุนและจีนที่ตกลงกัน โดยนายโยสุเกะ อิมาดะ ผูจัดการรานซูชิในกรุงโตเกียว ยานกินซา
วัย 63 ป และนายริกกี้ เฉิน ผูจัดการชาวจีนของรานซูชิ ที่มีสาขาในฮองกงและที่อื่นๆอีกมากมาย นับเปนผูซื้อ
รายใหญที่กวาดซื้อปลาทูนาไปเกือบครึ่งตลาดเลยทีเดียว
ปลาทูนาจะถูกแบงออกเปน 2 สวน หลังการประมูล โดยครึ่งหนึ่งจะถูกสงไปยังฮองกงและที่อื่นๆ
ในยานกินซา ชิ้นสวน “โอโทโร” ซึ่งเปนสวนที่อุดมไปดวยไขมันสูงสุดในตัวปลา มีราคาอยูที่ 1,100 เยน
ในภัตตาคารที่ฮองกง และราคาประมาณ 2,000 เยนในภัตตาคารยานกินซา
นาย เฉิน เริ่มการประมูลในครั้งแรกของป 2008 ดวยการทุมเงินถึง 6 ลานเยนเพื่อชนะการประมูล นับเปนชาวตางชาติรายแรกที่ชนะ
การประมูลไปในราคาที่สูงที่สุดที่เคยมีมาของตลาด Tsukiji ซึ่งถือเปนศูนยกลางการคาสงขนาดใหญที่สุดในโตเกียว
แตเพื่อศักดิ์ศรีของชาวญี่ปุนในฐานะที่เปนตนกําเนิดของซูชิ นายอิมาดะ จึงตัดสินใจที่จะเอาชนะการประมูลครั้งแรก
ในป 2009 นี้ แมวาเขาอาจจะตองขาดทุนก็ตาม แตดวยวัตถุดิบทูนาที่มีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในจีนเองก็ทําใหนาย
เฉิน เตรียมทุมเงินมากกวา 10 ลานเยนเพื่อใหไดปลาเหลานี้มาเชนกัน
นาย ยูกิตากะ ยามากุชิ พอคาคนกลางชาวญี่ปุนวัย 46 ปที่มีประสบการณทํางานใหกับนายอิมาดะมาเปนเวลานาน และเริ่มทํางาน
ใหกับนายเฉินเชนกันเมื่อปที่ผานมา ยังแปลกใจเชนกันที่พอคาทั้งสอง รองขอใหเขาซื้อปลาที่ดีที่สุดมาใหได ไมวาจะราคาเทาไหรก็ตามใน
การประมูลครั้งนี้ มีการเรียกทั้ง 2 คนมาพูดคุยตกลงกันในวันกอนที่การประมูลจะเริ่มขึ้น โดยนายยูกิกาตะเสนอใหทั้งสองคนรวมทุนกันซื้อ
ปลา ซึ่งทั้งสองคนตกลงตามแผนการดังกลาว โดยนายอิมาดะเองก็ตองการที่จะหลีกเลี่ยงการทุมทุนที่ไมจําเปนซึ่งจะทําใหราคาสูงขึ้น
ในขณะที่นายเฉินเองก็ตองการที่จะหลีกเลี่ยงความไมพอใจจากพอคารายอื่นๆ หากเขาจะชนะการประมูลในปที่ 2 ติดตอกัน
สําหรับการบริโภคทูนาในประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วถึง 20 เทา จากป 2000 ที่มีการบริโภคอยูที่ 200 ตัน จนกระทั่งเพิ่มมา
เปน 4,000 ตัน ในป 2005 รายงานจาก นายหลิว ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยโตเกียว และนายหลิวยังคาดการณอีกวา
การบริโภคปลาทูนาในประเทศจีนนั้นจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เชนเดียวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจีนที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
นั่นเอง
เอลซัลวาดอรและศรีลังกาอาจไมไดรับการยกเวนภาษีการนําเขาทูนาจากยุโรป
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดตัดสินใจอยางแนวแนให 16 ประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงเอลซัลวาดอรและ
ศรีลังกาไดเขาในมาตรการรวมสินคาปลอดภาษีในตลาดยุโรปประมาณ 6,400 รายการ ภายใตการจัดการของสหภาพยุโรป
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการปกครองที่ดี ถึงแมวาเอลซัลวาดอรและศรีลังกาจะถูกจัดรวมอยูในการ
พิจารณาครั้งนี้ แตยังคงมีคําถามอีกมากในเรื่องของระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานภายใตขอตกลงของ UN และ ILO ของทั้งสองประเทศนี้
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะมีการตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องนี้อยางแนชัดในเดือนพฤษภาคม (เอลซัลวาดอร) และเดือนตุลาคม
(ศรีลังกา) เพื่อพิจารณาวาทั้งสองประเทศสมควรไดรับ GSP และสิทธิพิเศษอื่นๆหรือไม
ขณะที่การตรวจสอบกําลังดําเนินการไปอยางตอเนื่องนี้ ทั้งสองประเทศยังคงไดรับสิทธิพิเศษดังกลาวอยู แตหากผลการตรวจสอบ
ออกมาแลว สองประเทศนี้ก็อาจถูกถอนสิทธิพิเศษคืนไดเชนกัน เนื่องจากขอพิจารณาการสงออกทูนาของทั้งสองประเทศนี้ไปยังกลุมประเทศ
EU อาจติดในเรื่องของ rules of origins
ที่มา : Eoropean Union, December 17, 08
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อินเดียวางแผนผลักดันการสงออกทูนาใหมีมูลคา 450 ลานดอลลารสหรัฐ ใน 3 ป
สํานักพัฒนาการสงออกสินคาประมง (The Marine Products Export Development Authority; MPEDA)
ไดเริ่มดําเนินโครงการเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรปลาทูนา โครงการนี้จะมุงประเด็นไปที่การเปลี่ยนเรือประมงจํานวน 1,000
ลํา ใหกลายเปนเรือเบ็ดราวทูนา
ปลาทูนานับวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีการคามากเปนอันดับ 3 โดยจะมีมูลคาสูงมากหากแปรรูปเปนซาชิมิเพื่อบริโภคสด
ดังนั้น MPEDA จึงไดใหความสําคัญกับตลาดทูนาซาชิมิเพราะความตองการปลาทูนาสดแชแข็งที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
การใชประโยชนจากทรัพยากรปลาทูนาไดผลักดันใหเกิดการพัฒนาการสงออกปลาทูนา ซึ่งในปจจุบันมี
ปริมาณสงออก 35,000 ตัน คิดเปนมูลคา 53.22 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนทูนาสดแชแข็งเพียง 556 ตัน มูลคา 2.33
ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ MPEDA คาดวาภายในป 2012 ปริมาณการสงออกปลาทูนาจะมีมูลคาการสงออกหมุนเวียนสูงถึง 500 ลาน
ดอลลารสหรัฐ
ภายใตเงื่อนไขโครงการที่จะเปลี่ยนเรือประมงใหกลายเปนเรือเบ็ดราวทูนานั้น ไดเนนใหความชวยเหลือกับเรือเบ็ดราวทูนาเปน
หลัก โดย MPEDA ไดเริ่มใหความชวยเหลือซึ่งคิดเปนมูลคา RK. 370 lakh ในการปรับเปลี่ยนเรือประมง 112 ลํา ใหกลายเปนเรือเบ็ดราว
แบบ monofilament นอกจากนี้ MPEDA ยังไดริเริ่มโครงการที่จะพัฒนาการจับปลาทูนาในอันดามัน ซึ่งภายใตการพิจารณาโครงการนี้จะ
เริ่มที่หมูเกาะ Lakshadweep โดยอินเดียคาดหวังวาภายในป 2012 โครงการนี้จะทําใหเรือเบ็ดราวทูนามีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น จนกลายเปนผูนําของโลกในดานการผลิตปลาทูนามูลคาสูง
เมื่อวันจันทรที่ผานมาไดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรือประมงจํานวน 20 ลํา โดยนายโมฮาน คูเมอร
ประธานของ MPEDA
กลาวว าเรือ เหลานี้เ หมาะสมที่จ ะเปลี่ย นเป นเรื อ ประมงเบ็ ดราวแบบ
monofilament ซึ่งการทํางานในเรือ 100 ลําที่เมืองวิสาขปตนัม (Visakhapatnam) ยังคงดําเนินตอไป
ในขณะเดียวกันเรือ 100 ลําที่เมืองเจนไน (Chennai) ไดทําเสร็จแลว ตามที่บริษัท Moon Fishery
(India) Private Limited ของอินเดียไดรับผิดชอบไว
เรือเบ็ดราวทูนาลําใหมมีราคามากกวา Rs. 60 lakh แตหากนําเรือประมงมาเปลี่ยนเปนเรือเบ็ดราวทูนาจะใชเงินเพียง Rs. 40-45
lakh ซึ่ง 50% ของเงินชวยเหลือเรือเบ็ดราวทูนา ทาง MPEDA จะเปนผูจัดหาให และชาวประมงจะไดรับการฝกอบรมการทําเบ็ดราวทูนา
จากผูเชี่ยวชาญชาวอินโดนีเซียและญี่ปุน โดยทูนาที่จับไดเหลานี้จะนํามาขึ้นทาที่เมือง Aroor และทุกวันทูนาประมาณ 10-12,000 กิโลกรัม
ที่ผานกรรมวิธีแลว จะถูกสงออกไปยังประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกาและยุโรป
ที่มา : R. Ramabhadran Pillai, India, January 14, 09

คําคม...นาคิด
The great thing in this world is not so much where we stand, as is what direction we are moving.
การรูวาเรากําลังอยูตรงไหนในโลกใบนี้ ไมสําคัญเทากับการไดรูทิศทางที่เรากําลังมุงหนาไป
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กระดานขาว

ทําความรูจัก...ประมงเรือใบทั่วโลก
Fishing craft with sail - Ecuador

Fishing craft with sail - Brazil

Wooden raft with sail - Peru

Fishing craft with sail - Kanya

Fishing craft with sail at niebla, valdivia-chile
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กระดานขาว

เดินเพื่อสุขภาพ เดินอยางไร
การเดิน เพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพ ควรเปนการเดินที่ใชเวลานานๆ เดินพอดีไมชาหรือเร็วเกินไป จะทําใหรางกายนําออกซิเจนเขาไป
เผาผลาญไขมันใหกลายเปนพลังงานสูง ยิ่งเดินนานๆ ไขมันสวนเกินก็จะหมดไป เปนผลดีตอสุขภาพในการเสริมสรางสมรรถภาพใหมี
สุขภาพดี

ลักษณะทาทางการเดินที่ถูกวิธี
การวางทาและการเดิน
-

สายตามองตรงไปขางหนา
ศีรษะและคอตั้งตรง
ไหลทั้งสองขางอยูในระดับตรง
มือทั้งสองขากําแบบหลวมๆ
งอแขนทํามุม 90 องศา ระหวางแขนทอนบน-ลาง
- หลังตรงเวลาเดินขยับแตชวงโคงของเอว
- เกร็งหนาทองใหบุมเขาเพื่อทําใหตัวเบา

-

ขาทั้งสองขางเหวี่ยงออกไปจากสะโพก
เขางอเล็กนอย
ขาหนาเหยียบลงพื้นโดยใหสนเทาลงกอน
ขาหลังเหยียดออกไปดานหลังปลายเทายันพื้น
ขณะเดินควรกางนิ้วเทาออก จะทําใหกลามเนื้อขาทุกสวน
ทํางานมากกวาปกติ

การหายใจระหวางการเดิน
หายใจเขาลึกๆ ทางจมูกเขาไปสูศีรษะ จะทําใหกลามเนื้อคอยืดตรง เมื่ออากาศผานไปถึงสันหลังทําใหทองยุบเขาไป
แลวจงปลอยลมหายใจออกทางปาก
การลงน้ําหนักของเทาขณะเดิน
กาวเทาออกไปประมาณครึ่งกาวใหสนเทาแตะพื้น แลวถายน้ําหนักตัวไปที่ฝาเทา เหยียบพื้นใหเต็มฝาเทาสวนขาอีก
ขางเมื่อกําลังจะเคลื่อนยายใหยกสนเทาขึ้นถายน้ําหนักตัวลงที่ปลายเทาซึ่งกดพื้นไว ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ ตลอดเวลาที่เดิน
จะเปนการเดินเพื่อสุขภาพที่ถูกตองและเสริมบุคลิกภาพดวย
ระยะกาวในการเดิน
ยืนตัวตรง กาวขาขางหนึ่งประมาณ 2 - 3 นิ้ว โดยยังไมใหเทาแตะพื้น จากนั้นจึงเริ่มปลอยเทาลงสูพื้นชาๆ เมื่อฝาเทาถึงพื้น ตําแหนงนี้คือ
ระยะกาวที่ดีในการเดินเพื่อสุขภาพ
การอบอุนรางกาย
การเดินเปนการออกกําลังกายอยางหนึ่งซึ่งตองมีการอบอุนรางกาย ทั้งกอนการเดิน และหลังการเดิน
การเริ่มอบอุนรางกายจะทําใหกลามเนื้อไดตื่นตัวและเลือดไหลเวียนไดดียิ่งขึ้น และเมื่อเดินเสร็จแลวตองรูจักผอนคลายกลามเนื้อ โดยนั่ง
ยืดแขงยืดขา ออกกายบริหารเบาๆ จนรางกายหายเหนื่อยและเขาที่ปกติ
ผอนคลายกลามเนื้อ
เมื่อปรับรางกายเขาที่ปกติแลว ใหบริหารรางกาย 2 - 3 ทา เพื่อผอนคลายกลามเนื้อบริเวณขา คอ ไหล
สะโพก และสวนอื่นๆ เรียบรอยแลว จึงจะเปนการเดินเพื่อสุขภาพที่แทจริง

ที่มา: สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (Office of Sports and Recreation Development) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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บานกาแฟ
By…Mr. T

สวัสดีครับนองๆ....มาดูกันตออีก 5 ชนิดเลยนะครับ ...... และอยาลืม!! ติดตามที่เหลืออีก 5 ชนิดสุดทายในฉบับหนานะครับ.......
11. Marlin มี 5 ชนิด
1. Striped marlin
Tetrapturus audax
2. Atlantic white marlin
Tetrapturus albidus

4. Black marlin
Makaira indica
5. Indo-Pacific blue marlin
Makaira mazara

3. Atlantic blue marlin
Makaira nigricans

ปลามาลินสวนใหญจะถูกจับโดยการทําประมงเบ็ดราว โดย Striped, Atlantic white และ Atlantic blue marlin เปน
3 ชนิดหลักที่เปนผลพลอยไดจากการจับ (bycatch) ในการทําประมงเบ็ดราวทูนาและปลาฉนาก (swordfish) นอกจากนี้เตาทะเล สัตว
ทะเลที่เลี้ยงลูกดวยนม ฉลาม และกระเบน ก็ยังคงไดรับอันตรายจากการทําประมงเบ็ดราวอยู
ขอมูลที่ใชในการประเมินสต็อกของปลามาลินมีแคเพียงเล็กนอย แตก็พบวา Atlantic white marlin และ Atlantic blue
marlin ไดมีการทําประมงมากเกินแลว สวน Indo-Pacific blue marlin ก็คาดวามีการทําประมงมากเกินแลวเชนกัน

12. European plaice มี 1 ชนิด

European plaice : Pleuronectes platessa

หลายๆ สต็อกของปลาลิ้นหมา (plaice) อยูภายใตภาวการณทําประมงอยางหนักในนานน้ําทางยุโรป โดยสต็อกในทะเลไอริสเปน
สต็อกเดียวที่ยังจัดวาอยูในระดับของการทําประมงแบบยั่งยืนอยู ปลาลิ้นหมามักจะถูกจับดวยอวนลากคานถาง (beam trawling) และ
พบวา 70% เปนสัตวน้ําที่ถูกปลอยทิ้งลงทะเล (bycatch) ในทะเลเหนือปลาลิ้นหมาถูกจับดวยการประมงอวนลากคานถางเพียงอยางเดียว
และปลาที่จับไดจํานวนมากพบวามีขนาดเล็กกวาขนาดที่ควรจับ ซึ่งการทําประมงแบบนี้จะสงผลกระทบอยางมากกับสต็อกของปลาลิ้นหมา
ตอไปในอนาคต โดยในปจจุบันนี้ปลาลิ้นหมาขนาดใหญนั้น หาไดยากมาก
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13. Red fish หรือ rockfish มี 3 ชนิด
1. Ocean perch
Sebastes marinus
2. Deepwater redfish
Sebastes mentella
3. Acadian redfish
Sebastes fasciatus

ปลาเรดฟช ทั้ง 3 ชนิดนี้พบทางแอตแลนติกตะวันตกและตะวันออก ปลา Ocean perch และ deepwater redfish เปนปลา
น้ําลึกซึ่งมีการทําประมงมามากกวา 10 ป สต็อกสวนใหญลดลงอยางมาก นักวิทยาศาสตรแนะนําวาควรมีการหามทําประมงปลา 2 ชนิดนี้ ใน
ทะเลบาเรนทและนอรวีเจียน รวมถึงปลา deepwater redfish ในตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตของกรีนแลนดก็ควรหามดวยเชนกัน
สวน Acadian redfish ถูกจัดอยูในกลุมปลาที่ใกลจะสูญพันธุ โดย IUCN ในป 1996
14. Orange roughy หรือ deep sea perch มี 1 ชนิด

Orange roughy: Hoplostethus atlanticus

ปลาออเรนจรัฟฟ (Orange roughy) ถือวาเปนปลาที่สําคัญทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด ออสเตรเลีย นามิเบีย และแอตแลนติก
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการทําประมงปลาชนิดนี้กันมากและประชากรก็ลดลงอยางรวดเร็วมากในบางพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ที่ทําการประมงจะอยู
บริเวณเหนือ seamounts ที่สูงชัน ลาดทวีปและสันเขาทางมหาสมุทร โดยใชเครื่องมืออวนลาก ซึ่งทําลายพื้นทองทะเลและปะการังเปน
อยางมาก และยังพบฉลามติดมากับการทําประมงปลาออเรนจรัฟฟดวย
15. Atlantic salmon มี 1 ชนิด

Atlantic salmon: Salmo salar

สต็อกปลาแอตแลนติกแซลมอนในอเมริกาเหนือ ยุโรป และบอลติก ไดมีการใชประโยชนมากเกินกําลังมานานตั้งแตศตวรรษที่ 19
และพบวาไดสูญหายไปในหลายๆ ภูมิภาค โดยในปจจุบันนี้ สต็อกของปลาชนิดนี้ไดลดลงเปนจํานวนมาก ทั้งจากการทําประมงปลาแซลมอน
และถูกจับโดยไมไดตั้งใจ (bycatch) จากการทําประมงปลาชนิดอื่น
ที่มา: www.greenpeace.org
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เรื่องเกา...เลาความหลัง

ที่มา: วารสารการประมง ปที่ 37 กรกฎาคม พ.ศ. 2527

สาระนารู ประจําเดือนแหงความรัก
ในปจจุบันนี้ เราไดถือวาวันวาเลนไทน เปนวันสําคัญวันหนึ่ง ที่ไดรับความนิยมแพรหลายไปทั่วยุโรป อเมริกา รวมทั้งในทวีป
เอเชียดวย คุณสามารถสงดอกไม ขนมและการด เพื่อบอกความนัยในแกคนที่พิเศษของคุณ วันที่ 14 กุมภาฯนี้จะเปนวันที่เราสงความรูสึก
ดี ๆ ใหแกกัน ทีมงาน More To It จึงมีสาระดีๆเกี่ยวกับความหมายของการมอบดอกกุหลาบใหแกกันครับ...
กุหลาบแดง
กุหลาบขาว
กุหลาบสีชมพู
กุหลาบสีเหลือง/สีสม
กุหลาบตูม
กุหลาบบาน

หมายถึง ความรักและความปรารถนา เปนสิ่งนําโชคมาสูผ ูหญิงที่ไดรับ
หมายถึง ความมีเสนห ความบริสุทธิ์ ความเงียบ และนําโชคมาสูผูหญิงที่ไดรับเชนเดียวกับดอกกุหลาบแดง
หมายถึง ความรักที่มีความสุขอยางสมบูรณที่สุด
หมายถึง ความรักรอนแรงและยาวนาน ไมจืดจาง หวานชื่นและมีความสุข
หมายถึง ความรักและความเยาววยั
หมายถึง ความรักที่กําลังเบงบาน ความออนหวาน สดชื่น
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ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
ฉบับนี้ เรามาเสนอคําศัพทที่แฝงมากับกลิ่นไอของวันแหงความรักกันหนอยนะครับ เพราะหากจะใหเปน VALENTINE ที่
สมบูรณไมใชเปนเพียงวันแหงความรักเทานั้น ควรมีสิ่งตอไปนี้ดวยครับ :)
V คือ VERITY ความจริงที่มีอยู คุณควรใหความจริงแกเธอหรือเขา วาคุณมีความเปนจริงความเปนอยูอยางไร มีอะไรบางที่คุณ

พอจะบอกเธอหรือเขาไดวาคุณเองนั้นปจจุบันเปนอยางไร กลาวอยางเปดเผย ซึ่งความจริงแลวถาความจริงสิ่งที่เปนอยูของคุณและเธอ
หรือเขาที่มีตอกันแลว ความไวเนื้อเชื่อใจ ความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจก็จะมีเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณทีเดียว ในโลกนี้มีสิ่งที่รูและไมรูอยูเพียง
4 อยางเทานั้นคือ คุณรู เขาไมรู คุณไมรู เขารู คุณรู เขารูคุณไมรู เขาก็ไมรู ถาหากคุณบอกสิ่งที่คุณรูและเขาไมรู หรือคุณไมรูเขาบอกให
คุณรู ความรูนั้นก็จะกลายเปนสิ่งที่เปดเผย
A คือ AMBITION ความปรารถนาอยางแรงกลา คุณจะรัก จะชอบ จะจีบใคร คุณควรมีความปรารถนาอยางสูง มิใชเห็นเขาสง

การดให สงดอกไมให พาเขาไปฉลองสนุกๆเทานั้น คุณควรมีความปรารถนาในความรักอยางจริงจังมิใชทําไปเพื่อตามแฟชั่น หรือเพื่อน
พองชวนทํา ไปสรรหาการดสวย ๆ สั่งดอกกุหลาบสีแดงสด สวย ๆ ไวลวงหนา พยายามทําดวยความปรารถนาดีที่มีไฟอยูในใจนะ
L คือ LENIENT ความผอนปรน ความปรานี คุณและเขาหรือเธอควรจะมีการผอนปรน หรือสิ่งที่ละทิ้งไดก็ควรจะละทิ้งไป อยาเก็บ

มาใส ใ จ ควรที่ จ ะคิ ด ได ว า บางอย า งก็ ทิ้ ง ๆไปเสี ย

อย า นํ า มาคิ ด มี ค วามปรานี เมตตาหรื อ ความรั ก ความปรารถนาดี ก ว า

E คือ EQUALITY ความเสมอภาค ความทัดเทียมกัน ในสมัยปจจุบัน คูรักหรือคนรักกัน ควรจะมีความเทาเทียมกันมิใชอยูในสมัย

บรรจงกราบเชา กราบเย็น นอนทีหลังตื่นกอนแลว เราตองกาวไปดวยกัน ดวยความมุงมั่นในอนาคต ดวยความเสมอภาค แตเราก็คิดเสมอ
วาเคียงขางไปดวยกัน ขนานกันดีกวาที่จะมาจูงกัน กาวไปดวยความรักที่เทาเทียม
N คือ NOTABLE การยกยองใหอยูในสภาพที่ดี ถึงแมคุณจะมีความเสมอภาคเทาเทียมกันแลวก็ตาม คุณก็ควรจะยกยองเธอหรือเขา

ใหอยูในสถานภาพที่ดีตอบุคคลทั่วไป คือ เปนการใหเกียรติยกยองเธอหรือเขาตอสังคม คุณควรจะยกยองเธอหรือเขา ในโอกาสที่ควร
และในโอกาสที่เหมาะสม
T คือ TENDER ความรักใครที่นุมนวล บรรจงเปนหวงเปนใย Love me Tender คงจะบอกคุณไดหลาย ๆ อยาง คุณควรจะทะนุ

ถนอมเธอหรือเขาดวย ความรัก ความนุมนวล ความหวงใย
I คือ INNOVATION การนําความแปลกใหมมาใหคูรัก คนรักหรือชีวิตรัก มิใชอยูอยางไรก็อยูอยางนั้นมาตลอด ชอบกันอยางไรก็

ชอบกันมาอยางนั้น เคยใหอะไรก็ใหอยางนั้น คุณควรจะทําสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ มาสูชีวิตคุณและเธอหรือเขาดวย การเปลี่ยนแปลงเปนวิถี
ของชีวิต ดังนั้นคุณควรจะเปลี่ยนอะไร ๆ บางในทางที่ดี
N คือ NEXUS การเชื่อมโยงความสัมพันธใหมีตลอดไป มิใชวัน VALENTINE เทานั้นที่คุณจะมอบกุหลาบใหเธอหรือเขา วันเกิด

วันขึ้นปใหม วันครบรอบความรักที่เคยใหกันไว วันครบรอบวันแตงงาน หรือวันสําคัญๆก็ได
E คือ ENDURANCE ความอดทน ความยืนยงสถาพร ความอดกลั้น ความเปนอมตะ อยูชั่วกาลนาน คุณจะตองมีความอดทนตอ

ทุกๆสิ่ง ถาหากคุณตองเผชิญกับสิ่งนั้น อาจเปนเวลาที่คุณจะตองคอย คุณจะตองยืนหยัดในความปรารถนาของคุณ คุณตองอดกลั้นเมื่อคุณ
เผชิญตอสิ่งที่คุณจะตองโมโห หรืออารมณเสีย ตอหนาเธอหรือเขา คุณควรประพฤติและปฎิบัติอยางเปนไปอยางนั้นอยางเสมอ ๆ
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ธรรมะปใหมสูครอบครัวไทย

บานเราจะนาอยู

ในภาวะที่สถานการณทางการเมืองยังไมคลี่คลาย ผนวกเขากับปญหาเศรษฐกิจที่ตามมารุมเราไมหยุดหยอน ได
สงผลใหหลายครอบครัวตกอยูในภาวะที่กลืนไมเขาคายไมออกกับการเผชิญแรงบีบในหลาย ๆ ดาน บางก็เริ่มมองหา
มาตรการตาง ๆ ที่เชื่อวาจะไดผลมาใช เพื่อปองกันไมใหสถานะทางการเงินของครอบครัวตองสั่นคลอน
แตสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจหลงลืมไปเพราะมัววุนวายอยูกับการเตรียมรับมือภัยที่เกิดจากสิ่งเราภายนอกก็คือ ความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่ง พระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผูอํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ไดยกหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเตือนสติคนไทยวา
“ในภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนี้ ขอใหคนไทยรูจักกินรูจักใช เวลาบริโภคปจจัยสี่ใหมุงประโยชนอยามุงประดับ ถาเรามุงประโยชนเราจะ
ประหยัดโดยอัตโนมัติ แตถาเรามุงประดับ คือเอาตามแฟชั่น ตามเทรนด ตามแบรนดเปนตัวตั้ง มีเงินเทาไหรก็ไมพอ ฉะนั้นบริโภคปจจัยสี่ใหมุง
ประโยชนเปนที่ตั้ง เชน เสื้อก็บริโภคโดยเอาไวใชปองกันอวัยวะที่กอใหเกิดความละอาย กันหนาว กันรอน ถาเรามุงที่ยี่หอหรู ๆ เงินเทาไหรก็
ไมพอซื้อ นาฬิกาถามุงประโยชนก็บอกเวลา แตถามุงประดับ ก็ตองเปนยี่หอแพง ๆ ก็ตองจายแพง เงินก็ไมพอใช ก็จะเกิดปญหาขึ้นมาวาเงินทอง
ไมพอกับความตองการได”
“นอกจากนั้น หากตกงาน ก็สรางงานขึ้นมา ตกงานอยาไปงอมืองอเทารอใหคนเอางานมาใหทํา อยาไปตีโพยตีพายวาชีวิตไดรับแตความ
อยุติธรรม ตกงานเปนเรื่องของคนไมยอมทํางาน คนที่พรอมทํางานไมมีใครตกงาน ฉะนั้นเมื่อเราตกงานก็ขอใหสรางงานใหมขึ้นมาทํา” ขณะที่
เด็กๆ หรืออนาคตของชาตินั้น เมื่อครอบครัวตองเจอกับภาวะวิกฤติ หลักธรรมที่เด็ก ๆ ควรประพฤติปฏิบัติตัวในภาวะเชนนี้คือ ศีล 5 นั่นเอง
“เด็ก ๆ ในยุคนี้ในสมัยนี้ ก็ขอใหปฏิบัติตนตามศีล 5 ชีวิตก็จะมีความรมเย็นเปนสุข ศีลขอที่ 1 คืออยาเบียดเบียนใคร ศีลขอที่ 2 อยาคอรัปชัน ใน
ทุกรูปแบบทุกชองทางทุกมิติ นอกจากไมคอรัปชันเองแลวก็ไมสงเสริมใหคนอื่นคอรัปชันดวย จงเปนคนที่เห็นการคอรัปชันแลวไมอยูเฉย ศีล
ขอที่ 3 ก็อยาละเมิดจริยธรรมทางเพศ อยาไปมีความสัมพันธทางเพศกอนวัยอันควร ศีลขอที่ 4 อยาเปนคนโกหกมดเท็จ ศีลขอที่ 5 อยาตกเปน
ทาสสุรายาเสพติด ถาเด็กไทยทําไดแคนี้ จะเปนตนกลาที่ดีของสังคมไทยในอนาคตอยางแนนอน”
ขณะเดียวกัน สถานการณทางการเมืองปจจุบันที่ยังคงคุกรุน และเต็มไปดวยความขัดแยงจากกลุมตาง ๆ ทาน ว.วชิรเมธีไดใหขอคิดเตือนสติคน
ไทยเอาไว 4 ขอก็คือ “มีสติ มองลึก นึกไกล ใจกวาง” โดยจะเปนทางออกของปญหาสังคมในขณะนี้ไดดีที่สุด
“ทามกลางปญหาวิกฤติ อาตมาคิดวาคนไทยตองดําเนินชีวิตดวยความมีสติ เพราะถาเราไมมีสติ การเมืองเขมขนแบบนี้อาจทําใหถูกโฆษณาชวน
เชื่อใหตกเปนฝายโนนเปนฝายนี้ และอาจเกลียดชังคนไทยดวยกันเอง อาจตองทําสงครามระหวางคนไทยดวยกันเอง สองตองมองลึก มองลึก
หมายความวาเวลามองอะไรอยามองเฉพาะที่ตาเห็น มองอะไรใหลึก ๆ เชน เวลามองประชาธิปไตยก็อยามองแควา การเลือกตั้ง อยาไปมองวา
ประชาธิปไตยคือเสียงสวนใหญเทานั้น ถามองลึก ๆ ลงไปจะพบวา ประชาธิปไตยหมายถึงการที่ประชาชนทุกคนมีอํานาจตัดสินใจในเชิง
นโยบาย ประชาชนตองมีสวนรวม ประชาธิปไตยมีทั้งทางตรง ทางออม มีการถวงดุลและการตรวจสอบ ถาเรามองลึกเราจะไมเห็นอะไรอยางผิว
เผิน จะไมเปนคนที่วินิจฉัยอะไรจากบุคลิกภาพภายนอกเทานั้น”
“ขอตอมาคือนึกไกล ตองอยาเอาตัวเองเปนตัวตั้ง ถาเรานึกไกล ๆ เราก็จะไดเห็นวา ตัวเรามีประสิทธิภาพทางปญญาแคนี้ มีความสามารถที่จะ

เผชิญวิกฤติไดแคนี้ จะทําอะไรอยาเอาตัวเองเปนตัวตั้ง นึกถึงคนอื่น นึกถึงสังคม นึกถึงประเทศไทย นึกถึงเวทีโลก เราจะกลายเปนคนที่
ตัดสินใจดวยความระมัดระวัง รอบคอบ สุขุม” “และขอสุดทายคือใจกวาง อยาผูกขาดวาความคิดความเห็นของฉันเทานั้นเปนความคิดที่ถูกตอง
ดีที่สุด ใชไดแลว ใครเห็นไมตรงกับฉัน เปนฝายตรงขามกับฉัน เพราะฉะนั้นเขาจึงมีศักดิ์ศรีความเปนคนนอยกวาฉัน ฉันจะตองเลนงานเขา นี่
แหละเรียกวาใจแคบมาก ๆ เราจงเปนคนใจกวาง ใหเราเปดใจใหกวางแบบนี้อยูเสมอ แลวเราก็จะอยูทามกลางความคิดเห็นแตกตางไดอยาง
รมเย็นเปนสุข เจริญพร”
ที่มา : กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบานแทนวิทยา, บทความการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2551
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ป. ปลานารู
คูมือการจําแนกกลุมปลาเฉลียบในภาคสนาม
ครอบครัว Carangidae สกุล Scomberoides
จุดสีดํา 6- 8 จุด เรียงอยูทั้งดานบนและดานลางของเสนขางตัว

Scomberoides lysan: Doublespotted queenfish: ปลาเฉลียบ

แถบดํายาว 4-8 แถบ เรียงตัวเปนแนวตั้งซึ่งสวนใหญตัดกับเสนขางตัว

Scomberoides tala: Barred queenfish: ปลาเฉลียบปอม

จุดสีดํารูปไข 5-8 จุด เรียงตัวตามดานขางลําตัว โดย 4 หรือ 5 จุดแรกตัดกับเสนขางตัว
ลําตัวเรียวยาวกวาชนิดอื่น
Scomberoides tol: Needlescaled queenfish: ปลาสีเสียด, ขานกยาง

จุดสีดําใหญ 5-8 จุด เรียงตัวตามดานขางลําตัว โดย 2 จุดแรกมักตัดกับเสนขางตัว

Scomberoides commersonnianus: Talang queenfis: ปลาสละ

12

ทาทาย...สมอง
เฉลย...เกมสทาทาย...สมอง ฉบับที่แลว
โจทย ขยับวงกลมที่เห็นตามรูปขางลางนี้ ไปวางในตําแหนง
ใหมเพื่อที่จะใหวงกลมอยูใน รูปหกเหลี่ยม โดยมีขอแมวา
ยายวงกลมไดเพียง 2 ครั้งเทานั้น

ขั้นที่ 1 ขยับวงกลมกลางในแถวที่ 2
มาไวดานลางของแถวที่ 2 ใหตรงกับ
วงกลมแรกของแถวที่ 1 ดังรูป

ขั้นที่ 2 ขยับวงกลมวงที่ 3 ของแถวที่ 1
มาไวดานลางของแถวที่ 2 ใหตรงกับ
วงกลมวงที่ 2 ของแถวที่ 1 ดังรูป

เกมสทาทายสมองประจําเดือน กุมภาพันธ 2552

0+7 = 0
2+4 = 8
4+5 = 9
5+6 = 6

6+2 = 8
9+1 = 9
7+3 = 3
5+1 = 9

ฉบับนี้มีโจทย ดาวินชี่โคด มาใหเลนกันครับ แสนคมความคิดและฝกการมอง
นอกกรอบ เลยเอามาทาทายใหเลนกัน ;) โดย รหัสลับ เหลานี้เปนวิธีมองมุมตางจากความ
เคยชิน เพื่อใหสังเกตเห็นสิ่งที่คนไมสังเกตหรือมองขาม และโดยเหตุผลนี้มันจึงเปนรหัส
ลองดูความสัมพันธตัวเลขแลวลองตอบคําถามนี้ครับ ถาความสัมพันธขางบนเปนจริง

ถามวา 8-1 = ? ลองคิดดูกันนะครับ เนื่องจากคอนขางจะเปนโจทยเชาว เราจึงมีตัวเลือก

มาใหดวยครับ...ลองคิดแลวทายกันดู อีกหนึ่งเดือนจะมาเฉลยนะครับ ☺

1)
2)
3)
4)
5)

1
3
E
08968939
7
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อานดีๆ มีรางวัล
1. การบริโภคทูนาในประเทศจีนเพิ่มสูงขึน้ เปนกี่เทา นับจากป 2000 จนถึง ป 2005
2. ว.วชิรเมธีไดใหขอคิดเตือนสติคนไทยเอาไว 4 ขอไดแกอะไรบาง
3. กรมประมง เริ่มดําเนินการทดลองสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลครั้งแรกในปพศ.ใด
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยูและเบอรโทร สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สงเขามานะครับ หากมีผูตอบถูกมากกวา 1 ทานจะทําการจับฉลากผูโชคดี
นะครับ หมดเขตรวมสนุก วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552
** ของรางวัลประจําเดือนกุมภาพันธ :

นาฬิกาพกสไตลหรูจากญี่ปุน

☺ ขอขอบคุณของรางวัลที่ไดรับความอนุเคราะหจาก ผอ.ดวงหทัย ดานวิวัฒน ผูอํานวยการกองเกษตรตางประเทศ ☺

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
1. คณะกรรมาธิการ Western and Central Pacific Fisheries (WCPFC’s) เสนอใหลดปริมาณการจับปลาทูนาตาโตลงให
ไดกี่เปอรเซ็นตภายในชวงป 2009-2011
ตอบ 30 %
2. จากการศึกษาโดยนักวิจัยของเนวาดา พบวาในกาแฟจะมีน้ํามันอยูกี่เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
ตอบ 11 – 20 % โดยน้ําหนัก
3. จงบอกลักษณะสําคัญของปลาสลิดทะเลแถบคู
ตอบ
* มีแถบสีน้ําตาล 2 แถบ พาดจากฐานครีบ หลังไปถึงบริเวณใตปากและบริเวณฐานครีบอก
* มีจุดหรือเสนน้ําเงินกระจายอยูตรงชองระหวางแถบสีน้ําตาล
* ลําตัวดานบนเปนสีเหลือง ดานลางเปนสีเงินสวนกลางลําตัวเปนสีชมพูอมแดง

ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนมกราคม 2552 ถูกตอง ไดแก คุณกนกวรรณ กาญจนกูล
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะครับ ใครอยากไดของ
รางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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