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ปะการังเทียมชวยปลาตะลุมพุก หวนกลับสูนานน้ําไทย
ปลาตะลุมพุก เปนชื่อของปลาทะเลชนิดหนึ่งที่เขามาวางไขในน้ํา
จืด เปนปลาในวงศปลาหลังเขียว มีรูปรางคลายปลาตะเพียน แตลําตัว
เพรียวกวา และสวนครีบหลังหางยาวเวาลึกกวามาก ปากกวาง ลูกตามีเยื่อ
ไขมันคลุม ครีบอก ครีบทอง และครีบกนเล็ก เกล็ดใหญแตบาง คลุมทั้ง
ลําตัว เกล็ดทองเปนสันคม ลําตัวดานหลังมีสีคล้ําอมฟาออนหรือ
เขียวออน เชนเดียวกับหัว ดานขางเปนสีเงินอมฟาหรือเหลืองออนไปจนถึงทอง ในปลาที่ไมสดนักมักมีสีแดงเรื่อๆ
ที่ขางลําตัว ครีบมีสีเหลืองออน ครีบหางสีเหลืองออนเหลือบฟา ขอบสีคล้ํา มีขนาดโตเต็มที่ไดราว  ซม.
ในอดีตประมาณ 50 ปที่ผานมา ปลาชนิดนี้
เคยพบชุกชุมในแมน้ําเจาพระยา โดยจะวายเขามาวางไข
ถึงบางยี่ขัน ซึ่งเปนที่เชื่อกันวาปลาชนิดนี้ชอบมากิน
กากสาเหลาที่โรงสุราบางยี่ขัน ซึ่งตั้งอยูริมแมน้ํา
เจาพระยา แตตอมาไมมีผูใดพบเห็นในแมน้ําเจาพระยา
อีกเลย และหายากมากที่ทะเลสาบสงขลาและแมน้ํา
ระนอง ซึ่งกอนหนานี้มีการพบเห็นบางตอมาก็หาพบ
ยากเชนกัน สวนที่พบมีการวางขายในตลาดสดทั้งใน
กรุงเทพมหานคร หรือในพื้นที่ภาคใตในทุกวันนี้นั้นจะ
เปนปลาที่นําเขามาจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก พมา
อิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย เป น ปลาที่ ช าวจี น นิ ย ม
บริโภคมาก
เนื่องจากมีรสชาติดีและมีคุณคาทาง
โภชนาการคอนขางสูง แมวาเนื้อจะมีกางเยอะก็ตาม
มาวันนี้เปนที่นายินดีเปนอยางยิ่งที่ปลาชนิด
นี้ไดหวนกลับมาอาศัยอยูในนานน้ําบริเวณชายฝงของ
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีพื้นที่หลบภัย
และหากิน ตลอดถึงการอนุบาลลูกปลาในวัยออน
เพิ่มขึ้น ซึ่งก็คือแนวปะการังเทียมที่หนวยงานตางๆได
ชวยกัน สรางขึ้นมาในทะเลไทยนั่นเอง

ปะการั ง เที ย ม มี ชื่ อ เรี ย กเป น ทางการว า
Imitation Reef คือ กองหินเทียมใตน้ําเลียนแบบ
โขดหินธรรมชาติใตน้ํา วัสดุที่ใชสรางปะการังเทียม
นั้นเปนคอนกรีตลวนๆ เรียกวา มาลีนไทด ซึ่งเปน
คอนกรีตที่ไมถูกกัดเซาะจากน้ําเค็ม
จากผลการ
จัดสรางปะการังเทียมที่ผานมาตั้งแตป 2528 จนถึงป
2552 ไดมีการสรางไปแลวไมนอยกวา 362 แหง
ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตารางกิโลเมตร ทั้งในอาว
ไทยและทะเลอันดามัน ยังผลใหบริเวณที่ไปจัดสราง
ปะการังเทียม มีจํานวนทรัพยากรสัตวน้ําอุดมสมบูรณ
ขึ้น สัตวน้ําบางชนิดที่หายากสูญหายไปจากทองทะเล
ไทยก็กลับมีการพบเพิ่มมากขึ้น เชน ปลาหมอทะเล
ขนาดใหญ ปลาชอนทะเล ปลาผีเสื้อเทวรูป ปลา
จาระเม็ดเทา ปลาดุกทะเล และปลาตะลุมพุก ดังที่
กลาวมาขางตน และในป พ.ศ. 2553 นี้ ทางกระทรวง
เกษตรและสหกรณ โดย กรมประมง จะจัดใหมีการจัด
วางปะการังเทียมในพื้นที่ขนาดใหญ บริเวณชายฝงทะเล
อาวไทย และอันดามัน เพื่อเปนแหลงทรัพยากรสัตว
น้ําที่อุดมสมบูรณ สําหรับใหชาวประมงไดประกอบ
อาชีพไดอยางยั่งยืนอยางตอเนื่องตอไป

ที่มา : หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 4 มกราคม 2553
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จากการเปิดเผยของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสิ่งมีชิวิตทางทะเลอย่าง National Taiwan
Ocean University ระบุว่าได้พบเจอกับปูสายพันธุ์ใหม่ ที่มีสีแดงสดเหมือนสีของผลสตรอเบอร์รี่
ปูสายพันธุ์ใหม่นี้มีชื่อว่า Neoliomera pubescens โดยนายโฮ ปิงโฮ นักวิจัยและเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับสัตว์น้ําทางทะเลกล่าวว่า การค้นพบปูสายพันธุ์ใหม่ได้พบเจอแถบชายฝั่งทางตอนไต้ของประเทศ
ไต้หวัน ตัวกระดองปูมีลักษณะสีแดงสด และมีจุดขาวๆเป็นจุดๆอยู่ที่หลังของมัน นักวิจัยยังกล่าวอีกว่า ปู
ชนิดใหม่นี้มีลักษณะคล้ายกับปูชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งฮาวาย โพลีเนเชีย และ มอริเชียส แต่มี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนตรงส่วนกระดองที่แตกต่างกันประมาณ 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตรในด้าน
กว้าง ซึ่งถือว่าปูทั้งสองแห่งที่พบเจอเป็นคนละสายพันธุ์ นายหวัง เชีย เซิง ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปูทุกสาย
พันธุ์ก็กล่าวยืนยันเช่นกันว่าปูที่พบในไต้หวันครั้งนี้เป็นปูสายพันธุ์ใหม่
นายโฮ กล่าวอีกว่า ทีมนักสํารวจของเขาพบปูสายพันธุ์ใหม่เพศเมีย 2 ตัว
ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริเวณชายฝั่งของ Kenting National Park ที่ถือว่า
เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ําทะเล และปูสองตัวก็ตายหลังจากที่ค้นพบในเวลาอัน
สั้ น สาเหตุ ก็ เ นื่ อ งมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของมลภาวะของน้ํ า ที่ เ กิ ด จากเรื อ ขนส่ ง
อย่างไรก็ดี ข้อมูลการค้นพบและงานวิจัยก็ได้ถูกบันทึกไว้ เกี่ยวกับปูสายพันธุ์ใหม่นี้
ที่มา : http://www/physorg.com/news181898898.html

ปลาบร็อบ (Blobfish)
ปลาบร็อบ (Blobfish) หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Psychrolutes marcidus
เป็น ปลาน้ําลึก ที่พบในน่านน้ําออสเตรเลียและแทสมาเนีย เนื่องจากการเข้าถึง
แหล่งที่อยู่อาศัยทําได้ยาก จึงไม่ค่อยมีผู้พบเห็นมากนัก ปลาบร็อบ (Blobfish) ถูกพบ
ในระดับความลึกที่มีแรงดันมากกว่าปกติ ถึง 12 เท่าทําให้ถุงลม ( ที่รู้จักกันในชื่อ "
กระเพาะปลา " มีหน้าที่ เก็บกักอากาศ หรือปล่อยอากาศออกเพื่อประโยชน์ในการลอยตัว
หรือดําน้ํา ) ขาดประสิทธิภาพ เพื่อที่ปลา สามารถลอยตัวได้ ปลาจึงมีเนื้อที่มีลักษณะเป็นวุ้น มีความ
หนาแน่นน้อยกว่าน้ําเล็กน้อย เพื่อให้สามารถลอยตัวเหนือพื้นทะเล โดยใช้พลังงานน้อยที่สุดในการ
ลอยตัว และว่ายน้ํา จึงทําให้ปลาบร็อบไม่จําเป็นต้องมีกล้ามเนื้อ และข้อดีอย่างแรกก็คือ มันสามารถทิ้ง
ตัวลงมาจับเหยื่อจากด้านบนจึงเป็นการดีกว่าจะเข้า จู่โจมจากด้านหน้า ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากการที่
เหยื่อต่อสู้
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Blobfish

จีนผวา ทะเลน้ําแข็งกระทบประมง
ทะเลฝั่งตะวันออกของจีนกลายเป็นน้ําแข็งซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดในรอบ 40 ปี ทําให้
ธุรกิจประมงของจังหวัด Shandong ขาดทุนเป็นมูลค่า 322 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งผลให้ท่าเรือ
ประมงถูกปิด 16 แห่ง เรือประมงกว่า 4,000 ลํา ติดอยู่กลางทะเล และสูญเสียผลิตภัณฑ์ประมงกว่า
100,873 ตัน และพื้นที่น้ําแข็งยังคงขยายบริเวณมากขึ้นเรื่อยๆ
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 95,000 คน และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
140,000 เฮกตาร์ อีกทั้งทําให้เรือจับปลากว่า 500 ลํา ต้องจอดตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2553 อนึ่ง ทะเล
เริ่มกลายเป็นน้ําแข็งเมื่อต้นเดือนมกราคม 2553 โดยเริ่มจากแนวชายฝั่งทะเล Bohai และ Yellow อีก
ทั้งยังเกิดแนวปะทะอากาศเย็น ซึ่งให้อุณหภูมิลดลงถึง -10 องศาเซลเซียส ในขณะนี้ ทะเล Bohai เป็น
น้ําแข็ง 40% โดยบางพื้นที่มีน้ําแข็งหนาถึง 20 เซนติเมตร
นอกจากนี้ จังหวัด Liaoning Hubei และ Tianjian ได้รับผลกระทบด้านสัตว์ทะเล และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจากทะเลน้ําแข็งอีกด้วย
ที่มา : www.fis.com
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สถานการณการตลาดและการคาทูนาในญี่ปุน

ญี่ปุน ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 ญี่ปุนนําเขาทูนาสดแชเย็น 20,386 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปที่ผานมาในชวงเวลาเดียวกัน +13.4% โดยเปนการนําเขาเพิ่มทุกชนิดยกเวน Skipjack ที่ไมมีการ
นําเขาในชวง 6 เดือนแรกของป สําหรับการนําเขาทูนาแชแข็ง ในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 มี
ปริมาณ 102,327 ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาในชวงเวลาเดียวกัน +7.1% โดยเปนการเพิ่มขึ้นของ
Southern Bluefin Skipjack และ Albacore ในขณะที่นําเขา Bluefin และ Yellowfin
ลดลง (รายละเอียดตามตารางขางลาง)
Japan: Imports of Fresh/Chilled Tuna by Species,2004-2009 (January – June), in MT
January - June
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2004 2005
Bluefin
2,800 1,932 2,649 2,896 5,013 5,026 9,966 9,882
S.bluefin 1,384
483
190
891
930 1,622 3,057 2,511
Bigeye
7,761 7,463 7,236 8,265 8,911 9,247 18,901 16,835
Yellowfin 8,342 8,006 9,248 10,067 11,385 12,628 24,059 21,389
Skipjack
5
72
29
43
87
87
Albacore
99
93
76
72
89
100
411
411
Total
20,386 17,982 19,471 22,191 26,357 28,666 56,481 51,115
Japan: Imports of Frozen Tuna, (whole/dressed) by Species, in MT
January - June
2009
2008 2007
2006
2005
2004
Bluefin
3,703 3,927 4,660
4,470
3,723
5,114
S.bluefin
1,043
872
116
561
431
2,392
Bigeye
39,559 44,980 41,697 47,654 55,809 61,738
Yellowfin 22,860 26,979 31,448 48,015 64,778 54,581
Skipjack 32,020 16,890 11,173 24,773 31,476 46,430
Albacore
3,142 1,871 1,252
1,340
1,852
567
Total
102,327 95,519 90,346 126,813 158,069 170,822

Annual
2006 2007 2008
7,395 5,114 4,351
1,801 1,181 1,157
15,787 14,483 14,967
19,012 16,853 15,532
9
103
36
324
278
296
44,328 38,012 36,339

2004
2005
6,626
4,220
8,174
7,216
116,324 101,916
109,204 123,477
81,158 52,039
6,494
6,100
327,980 294,968

Annual
2006
2007
2008
5,355
6,283
4,178
7,853
8,357
7,357
86,276 86,831 77,845
90,265 58,695 47,359
50,454 31,312 33,547
6,243
5,982
7,994
246,446 197,460 178,280

ที่มา : INFOFISH Trade News No.15/2009
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งานวิชาการ : สถานการณประมง
อวนจมกุงสามชั้นบริเวณอาวพังงา
ชนิด

องคประกอบสัตวน้ํา
(%)
33.61-47.06
27.02-37.93
3.85-15.04
3.27-6.71
2.87-12.33
1.77-5.01

กุงทะเล
ปลาหนาดิน
ปลาผิวน้ํา
หมึก
ปู
อื่นๆ

อัตราการจับเฉลี่ย
(กก./วัน)
2.01-4.81

อัตราการจับเฉลี่ย
(กก./ป)
484,614 - 851,854

0.61-4.55

94,846 - 228,781

0.02-0.36
0.10-0.70

11,478 – 35,869
14,683 – 34,081

ที่มา : สุชาติ แสงจันทร และคณะ (2551). การประมงอวนจมกุงสามชัน้ บริเวณอาวพังงา พ.ศ.2540-2549. เอกสารวิชาการฉบับที่ 13/2551.
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล. กรมประมง. 61 หนา.

อวนติดตาบริเวณอาวพังงา
ชนิด

กุงทะเล
ปลาหนาดิน
ปลาผิวน้ํา
หมึก
ปู
อื่นๆ

องคประกอบสัตวน้ํา (%) อัตราการจับเฉลี่ย (กก./วัน)
ต.คลอง ต.เขาคราม
ต.คลอง
ต.เขาคราม
เคียน
จ.กระบี่
เคียน
จ.กระบี่
จ.พังงา
จ.พังงา
10.35
28.56
1.58
3.94
29.96
15.62
54.82
47.75
0.23
0.31
3.80
6.71
0.84
1.05

อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ป)
ต.คลอง
ต.เขาคราม
เคียน
จ.กระบี่
จ.พังงา
2,129
24,437

ที่มา : สุชาติ แสงจันทร และคณะ (2551). การประมงกุงจากอวนลอยติดตา. เอกสารวิชาการฉบับที่ 14/2551.
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล. กรมประมง. 46 หนา.
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บานกาแฟ
By…Mr.T
สวัสดีครับสมาชิกชาว More to it…เมื่อฉบับที่แลวเราไดทราบยุทธศาสตรการจัดการประมงทะเลไทย กลยุทธ
ที่ 1 และ 2 ไปแลว ฉบับนี้เรามาดูกลยุทธที่ 3-4 กันตอครับวามีแนวทางอยางไร เกี่ยวของกับหนวยงานไหนบาง

ยุทธศาสตรการจัดการประมงทะเลไทย
กลยุทธที่ 3. พัฒนาและสงเสริมการใชทรัพยากรประมงทะเลอยางรับผิดชอบและยั่งยืน
ประเด็นสําคัญของกลยุทธ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดในกลยุทธที่ 3 ตองดําเนินการกําหนดประเภทและชนิดของ
เครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนวิธีการทําการประมงที่ใชในการจับสัตวน้ําไดโดยที่มีชนิดและปริมาณสัตวน้ําใชไดอยางยั่งยืน ตลอดจนการ
ดําเนินการควบคุมไมใหใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย และกําหนดบทลงโทษใหเหมาะสมเพื่อลดการฝาฝน และทรัพยากรประมงที่
นํามาใชประโยชนไดลดการสูญเปลาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการมุงสํารวจและคนหาแหลงทรัพยากรที่ยังไมถูกนํามาใชประโยชนมากขึ้น
ทดแทนการทําประมงในนานน้ํา
มาตรการและแนวทางของกลยุทธ
กลยุทธที่ 3. พัฒนาและสงเสริมการใชทรัพยากรประมงทะเลอยางรับผิดชอบและยั่งยืน
มาตรการ

แนวทาง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาและสงเสริมเครื่องมือและ 1.1 กํ า หนดประเภท ชนิ ด ขนาดของเครื่ อ งมื อ ประมง
อุปกรณชวยในการทําประมง เรือ วิธีการทําประมงและ
การทําประมงอยางยั่งยืน
เครื่องยนตที่พึงใชในการจับสัตวน้ํา
1.2 ส ง เสริ ม งานวิ จั ย และกิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง และ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ตลอดจนวิธีการทําประมงที่เปนมิตร
กับระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมทางทะเล
1.3 ให ก ารศึ ก ษา อบรม และส ง เสริ ม การใช เ ครื่ อ งมื อ
อุปกรณและวิธีการทําการประมงอยางยั่งยืน

กรมประมง

2. ควบคุ ม การทํ า การประมงผิ ด 2.1 ควบคุ ม การครอบครองเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและ
กฎหมายและทําลายทรัพยากรสัตว อุปกรณตามที่กฎหมายกําหนด
2.2 ควบคุม/หามการซื้อขายสัตวน้ําที่ไดจากเครื่องมือและ
น้ําและถิ่นที่อยูอาศัย
วิธีการทําประมงที่ผิดกฎหมาย และทําลายทรัพยากรสัตว
น้ําและสิ่งแวดลอมทางทะเล
2.3 ออกกฎหมายเพื่อหามครอบครองสัตวน้ําบางประเภท
โดยการกําหนดชนิดและขนาด
2.4 สงเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณการจับปลาเปด
มาใชประโยชน

กรมประมง

กรมประมง

กรมประมง, ศูนยพัฒนาการประมง
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

กรมประมง, องคการสะพานปลา,
กระทรวงพาณิชย
กรมประมง
กรมประมง
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มาตรการ

แนวทาง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

2. ควบคุ ม การทํ า การประมงผิ ด 2.5 กําหนดบทลงโทษสําหรับการทําการประมงที่ผิด/ฝาฝน
กฎหมายและทําลายทรัพยากรสัตว กฎหมาย และการใช เ ครื่ อ งมื อ หรื อ วิ ธี ก ารทํ า ประมงที่
ทํ า ลายทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มให เ หมาะสม เพื่ อ ลด
น้ําและถิ่นที่อยูอาศัย
แรงจูงใจใหกระทําผิด
2.6 ปรับปรุงมาตรการการติดตามผล การควบคุมและเฝา
ระวั ง (MCS) ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น รวมถึ ง การใช
มาตรการควบคุมของรัฐทาเรือ (Port State Control) และ
การติดตั้งระบบระบุตํา แหน งเรือ (VMS) โดยให องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และองคกรชาวประมงมีสวนรวมใน
การดําเนินการตามมาตรการตางๆ

กรมประมง

3. สงเสริมการใชทรัพยากรสัตวน้ํา 3.1 พัฒนากระบวนการและสงเสริมกิจกรรมลดการสูญเสีย
ที่จับไดใหเกิดประโยชนสูงสุด
ของสัตวน้ําภายหลังการจับทั้งในทะเลและทาเทียบเรือ
3.2 สง เสริมการใชสัตว น้ํ าเพื่อ การบริโภค และการแปร
สภาพเพื่อเพิ่มมูลคา
3.3 ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานการประมง และการ
ขนสงเพื่อรักษาคุณภาพสัตวน้ํา
3.4 พั ฒ นากระบวนการหลั ง การจั บ เพื่ อ ให ไ ด สั ต ว น้ํ า มี
มูลคาสูงสุด

กรมประมง, องคการสะพานปลา

4. พัฒนาการใชทรัพยากรที่มี
ศักยภาพและยังไมนํามาใช
ประโยชนอยางเต็มที่

4.1 สงเสริมการวิจัยและสํารวจทรัพยากรที่มีศักยภาพ และ
ยังไมถูกนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ เชน ทรัพยากร
ประมงน้ําลึก ทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณไหลทวีป เปนตน
4.2 สงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการทํา
ประมงที่เหมาะสมกับทรัพยากรประมงที่ยังมีศักยภาพ และ
เปนมิตรกับระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
4.3 ศึกษาความเปนไปไดทางการตลาดและจัดกิจกรรม
สงเสริมกระบวนการในการขายใหกับชาวประมง

กรมประมง, องคการสะพานปลา,
กระทรวงการตางประเทศ,
กระทรวงการคลัง, กระทรวง
คมนาคม, กองทัพเรือ,สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ

กรมประมง, องคการสะพานปลา
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง, ศูนยพัฒนาการประมง
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
กรมประมง, กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมประมง, กระทรวงพาณิชย

กลยุทธที่ 4. ฟนฟูระบบนิเวศและพัฒนาแหลงประมงทะเล เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเล
ประเด็นสําคัญของกลยุทธ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดในกลยุทธที่4 ตองดําเนินการฟนฟูระบบนิเวศโดยการกําหนด
เขตและฤดูกาลอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางจริงจัง โดยใหชุมชนและองคกรของชาวประมงมีสวนรวมอยางแทจริง และมี
การติดตามผลของกิจกรรมฟนฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรประมงและแหลงทําการประมง รวมทั้งมีการสงเสริมใหมีการฟนฟูทรัพยากรใน
ระดับทองถิ่น และในการฟนฟูระบบนิเวศและการพัฒนาแหลงประมงทะเลในระดับการสงเสริมเศรษฐกิจและรายไดของประชาชนใน
ภาพรวม คือ การสงเสริมใหมีการทําฟารมทะเล (Sea Ranching)
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มาตรการและแนวทางกลยุทธ
กลยุทธที่ 4. ฟนฟูระบบนิเวศและพัฒนาแหลงประมงทะเล เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเล
มาตรการ

แนวทาง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. กํ า หนดเขตและฤดู ก ารอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงโดย
ให ชุ ม ชนและองคก รชาวประมงมี
สวนรวม

1.1 ศึกษาชนิดพันธุสัตวน้ํา แหลงที่อยูอาศัย แหลงวางไข
และเลี้ยงตัวออน ฤดูกาลและการเคลื่อนยายถิ่นของสัตวน้ํา
ใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ
1.2 กําหนดเขตอนุรักษ แหลงที่อ ยูอาศัย แหลงเลี้ยงตัว
ออนที่สําคัญ
1.3 กํ า หนดการอนุ รั ก ษ แ ละคุ ม ครองชนิ ด พั น ธุ ใ นบาง
ฤดูกาล เพื่อหามทําการประมงดวยเครื่องมือ / วิธีการบาง
ชนิดตามที่กฎหมายกําหนด
1.4 บู ร ณาการแผนและมาตรการฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรประมงชายฝ ง ในระหว า งหน ว ยงานราชการ
องค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น และองค ก รพั ฒ นาเอกชน
(NGOs)

กรมประมง, ศูนยพัฒนาการประมง
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2. ส งเสริมและติดตามผลกิ จกรรม 2.1 ส ง เสริ ม กิ จ กรรมฟ น ฟู ท รั พ ยากรและอนุ รั ก ษ
ฟนฟูร ะบบนิเวศทรัพยากรประมง ทรัพยากรในระดับ ท องถิ่น และแหล งทํา การประมงใน
พื้นที่ทองทะเล
และแหลงประมง
2.2 พัฒนาแหลงปะการังเทียมและการใชทรัพยากรใน
แหล ง ปะการั ง เที ย ม โดยชุ ม ชนหรื อ องค ก รชาวประมง
ชายฝงมีสวนรวมในการดําเนินการ
2.3 สงเสริมการเพาะพันธุสัตวน้ําและปลอยลงทะเล เพื่อ
เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในทะเล

กรมประมง, กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. สงเสริมการทําฟารมทะเล (Sea
Ranching)

3.1 สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทะเลที่เปนมิตรตอ
ระบบนิเวศทางทะเล
3.2 ปรับปรุงระเบียบ วิธีการ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
ทะเล

กรมประมง
กรมประมง, กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมประมง, กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ,
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย

กรมประมง, กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กอง
ทัพเรือ,กระทรวงคมนาคม
กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง

ที่มา : หนังสือแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย, กรมประมง.
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คําอธิบายภาพปก
ทาเทียบเรือประมงสงขลา
ทาเทียบเรือประมงสงขลา เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด
องคการสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ นับเปน
ศูนยกลางการซื้อขายสินคาสัตวน้ําที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งทาง
ภาคใตของประเทศไทย บริเวณสถานที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ
สงขลา ถนนวิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา หาง
จากปากทะเลสาบเป น ระยะทางกิ โ ลเมตรเศษ ได เ ป ด
ดํ า เนิ น งานตั้ ง แต ป 2508 เป น ต น มาจนถึ ง ป จ จุ บั น สิ้ น
คาใชจายในการกอตั้งประมาณ 12 ลานบาท
ดวยอาคารและสถานที่ทําการ ประกอบดวยทาเทียบเรือมี
ความยาว 205 เมตร มีขีดความสามารถจอดเรือไดพรอมกัน
คราวละ 30 ลํ า ทํ า ให ดํ า เนิ น การขนถ า ยสั ต ว น้ํ า ได อ ย า ง
สะดวก และรวดเร็ว ปริมาณสัตวน้ําที่ขนถายที่ทาเรือแหงนี้
ประกอบดวยปลาเลย เฉลี่ยเดือนละ 3.5 ลานกิโลกรัม มูลคา
20 ลานบาทเศษ และปลาเปดเดือนละ 8 ลานกิโลกรัม มูลคา 8

ลานบาทเศษ แตละเดือนมี
เรื อ ประมงขนถ า ยสิ น ค า
ประมาณ 150 – 200 ลํา เปน
เรื อ จากจั ง หวั ด อื่ น ๆ 60 %
แ ล ะ เ รื อ ใ น ท อ ง ที่ 4 0 %
สิ น ค า สั ต ว น้ํ า จากท า เที ย บ
เรื อ ประมงสงขลาส ง ไปยั ง
ประเทศมาเลเซี ย สิ ง คโปร
และญี่ปุนเปนสวนใหญ รวมทั้งใชบริโภคในประเทศไทย
ซึ่งจัดสงทางรถยนตเขากรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง
ในดานการบริการ ทาเทียบเรือประมงสงขลาไดจัดจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิงใหกับเรือประมงโดยตรง ใหบริการน้ําจืด และ
น้ํ า แข็ ง ดองปลา โดยคิ ด ค า บริ ก ารถู ก ซึ่ ง รายได ส ว นหนึ่ ง จะ
สงไปอุดหนุนกลุมเกษตรกรทําประมงสงขลา
ถายภาพโดย
อธิบายภาพโดย

มารยาท คําบุศย
สวัสดิ์ วงศสมนึก

ที่มา : วารสารการประมง ป 28 เลม 3, 2518

ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว

เคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไมเกงภาษาอังกฤษแตมีความพยายามสูง วันหนึ่งเราไปทานขาวดวยกัน พอเริ่ม
ทานเขาก็หยุดทาน คิดหนัก และเขาถามผมวา “Are you delicious?” มันผิดแตมันฟงแลวนารักมาก เขา
อยากถามวา อาหารอรอยไหม แตที่เขาถาม คือ คุณเปนคนซึ่งกินแลวอรอยไหม คนละเรื่องกันเลย… แตที่นา
ประทับใจมากคือ Are you delicious? ถึงแมวาไมถูกตามความหมาย แตถูกตามหลักไวยากรณครับ
ผมไมอยากทําใหคุณปวดหัวเรื่อง grammar แตขอใหเพียงจําวา
Are you ตามดวย adjective/noun
เชน Are you Somcheng? (คุณชือ่ สมเชง ใชไหมครับ)
Are you happy? (คุณมีความสุขไหมครับ)

Do you ตามดวย verb
Do you smoke? (คุณสูบบุหรี่ไหม)

ตามหลักสูตรนี้เพื่อนผมควรใชวา Is it delicious? เพราะ delicious คือ adjective ซึ่งอธิบายอาหาร
และ it หมายถึง อาหาร ไมใชผม
ที่มา : Adrew Biggs Academy
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลากะรังในภาคสนาม
ครอบครัว Serranidae สกุล Epinephelus (2)
สวนหัวตรงบริเวณระหวาง
ตาแบบหรือเวาเล็กนอย
มีแถบสีน้ําตาลที่ยาวไม
ตอเนื่องพาดขวางลําตัว
และขากรรไกร

มีจุดสีดําที่บริเวณสวนบน
ของคอดหาง
บนลําตัวมีจุดเล็กสีน้ําตาล
กระจายตัวอยูชิดกัน

Epinephelus fuscoguttatus, Brownmarbled grouper ( กะรังลายหินออน,เกาเสือ)

มีจุดสีขาวซีดกระจายทั่วตัว
บนลําตัวมีจุดเล็กสี
น้ําตาลเขมกระจายตัว
อยูหางกัน

มีแถบสีน้ําตาล
พาดขวางลําตัว

Epinephelus malabaricus, Malabar grouper (กะรัง )

ไมมีจุดสีขาวซีดบนลําตัว
บนลําตัวมีจุดสีสมหรือ
น้ําตาลแดงกระจายตัวอยู
หางกัน

มีแถบสีน้ําตาล
พาดขวางลําตัว
หางมีลักษณะกลม

Epinephelus coioides, Orangespotted grouper (กะรังจุดน้ําตาล,กะรังดอกแดง )

มีแถบสีน้ําตาลพาดขวาง
ลําตัวตั้งแตคอถึงคอดหาง
6 แถบ
บางครั้งพบจุดสีขาว
ซีดกระจายบนลําตัว

มีจุดสีน้ําตาลเขมบริเวณ
ครีบหลัง ครีบหางและครีบ
กน บางครั้งพบจุดที่ขอบ
ของแถบสีบนลําตัว

Epinephelus sexfasciatus, Sixbar grouper ( กะรังลายหกแถบ)

ภาพจาก www.eol.org
10

20 คุณลักษณสูชีวิตแหงความสําเร็จ

บานเราจะนาอยู

คุณมีนิยามของความสําเร็จวาอยางไร เงิน หรือสิ่งที่คุณครอบครอง หรือวามรดกที่คุณทิ้งไวภายหลัง
สวนมากแลวเราจะใหความหมายของชีวิตที่ประสบความสําเร็จวาเปนสิ่งเดียวกับการครอบครองดานวัตถุ แต
กระนั้นก็ยังมีผูคนอีกนับลานซึ่งมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จ พรอมดวยวิถีทางที่เรียบงาย เขาเหลานั้นอาจไม
ร่ํารวยในดานทรัพยสินเงินทอง แตทวามีชีวิตที่ร่ํารวยเต็มไปดวยคุณคา แลวอะไรละคือสิ่งที่เราควรทุมเทเพื่อ
สรรคสรางชีวิตแหงความสําเร็จ และสงผลกระทบเชิงสรางสรรคตอผูคนรอบขาง ตอไปนี้คือรายการคุณลักษณ
ทั้งหลายที่เปนนิยามของความสําเร็จที่แทแหงชีวิต
1.ความจริงใจ จงกระทําทุกสิ่งทุกอยางดวย
ความจริงใจ อยาพยายามเสแสรงเพื่อทําใหผูค น
ประทับใจ จงเปนตัวของตัวเอง ทําสิ่งที่คุณคิดวา
ถูกตองบนพื้นฐานของคานิยม และความเชื่อของคุณ
คุณ จะแปลกใจที่ เห็ น ว า คุ ณ เปน ที่ย อมรั บ เมื่อ คุ ณ
หยุดความพยายามที่จะเปนใครคนหนึ่งซึ่งไมใชตัว
คุณ
2.ไมเสแสรง จงกระทําทุกสิ่งอยางจริงแท
การกระทําของคุณสงผลใหญหลวงกวาถอยคําที่คุณ
กลาวมากมายนัก อยาบิดเบือนหรือระบายสีสิ่งที่ได
เกิดขึ้น อยาพูดอยางหนึ่งแตทําอีกอยางหนึ่ง
3.ใหหมดใจ จงกระตือรือรนตอสิ่งที่คุณทํา
ทําใหคนเห็น จงอุทิศตนใหกับชีวิตและทุกสิ่งที่คุณ
อยากจะทํ า ให สํ า เร็ จ ในชี วิ ต นี้ จงเสี ย สละเพื่ อ
ครอบครัว มิตรสหายและชุมชนของคุณ และตั้งใจ
แนวแนที่จะเปนพอ แม สามี ภรรยา เพื่อน และ
เพื่อนบานที่ดีที่สุดเทาที่คุณจะเปนได
4.ความซื่อสัตย จงซื่อสัตยทั้งกับตนเองและ
ผูอื่น เมื่อมีใครเขามาติดตอกับคุณ ขอใหเขาไดพบ
กับใครคนหนึ่งซึ่งไมมัวหมอง นานับถือ และยึดถือ
ความจริง จงทําสิ่งที่คุณพูดวาจะทํา และจงอยาใช
ความฉอฉล ลวงหลอก เพื่อสรางความกาวหนาให
ชี วิ ต ของคุ ณ ขอให ใ ช คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
เกียรติภูมิ เปนเข็มทิศนําทางชีวิต

5.จากใจถึ ง ใจ เมื่ อ คุ ณ ทํ า อะไรให ใ คร
หรือเมื่อมีใครทําอะไรใหคุณ จงแสดงออกถึงความ
ซาบซึ้งใจ และอารมณความรูสึกของคุณที่มีตอพวก
เขาอยางเปดเผยและชัดเจนไมออมคอม
6.ความอบอุนใจ จงเปนคนที่แสดงใหคน
รอบขางเห็นถึงความเปนคนที่มีบุคลิกอบอุน สัตยซื่อ
และมีจิตใจงาม จงเปดเผยความรูสึกของคุณ และ
แสดงความรูสึกเหลานั้นออกมาอยางจริงใจ
7.ความออนนอมถอมตน อยาใชชีวิตโดย
คิดวาคุณมีอะไรดีกวาคนอื่น หรือคุณอยูในระดับที่
เหนือกวาผูคนรอบขาง ความออนนอมถอมตน และ
ความไมโออวดจะสงผลตอผูคนอยางมีน้ําหนักและ
ยั่งยืนมากกวาการพยายามแสดงอาการโออวดอยาง
ออกนอกหนา
8.สุ จ ริ ต ธรรมแห ง ตน จงน อ มนํ า ทํ า ตาม
ค า นิ ย มประจํ า ใจของคุ ณ และจงอย า ปล อ ยให
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่ง
มาทําใหคุณเฉไฉไปจากการกระทําที่คุณรูวาถูกตอง
จงเปนคนที่ผูคนใหความนับถือ และอยาเปนคนที่
ขายคานิยมทางคุณธรรมเพื่อแลกกับความพอกพูน
ดานวัตถุ
9.ศรัทธาที่มั่นคง จงทําใหผูคนประจักษชัด
ถึงจุ ดยื น หรื อศรัทธาที่ คงมั่ น ตอ สิ่ งที่ คุณยึ ดถือ และ
รับรูวา คุณธรรม คานิยม และการกระทําของคุณ
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นั้นไมใชเพื่อสรางจุดขาย อยายอมใหสิ่งบีบคั้นจาก
ภายนอกทําใหตัวตนของคุณลมสลาย
10.ความเที่ย งธรรม จงแสดงออกถึงการ
ตัดสินใจที่ถูกตรงและการมีความเขาใจชีวิตอันชอบ
อย า ปล อ ยให อ คติ ห รื อ อารมณ ค วามรู สึ ก มาบดบั ง
ความเที่ยงธรรมของคุณ
11.ตั้งจิตมั่น ขอใหจิตจดจออยูกับสิ่งซึ่งคุณ
หมายมุงที่จะทําใหสําเร็จในชีวิตนี้ และจงใสใจตอ
ทุกคนที่คุณเสวนาดวย
12.มารยาทงาม จงแสดงออกถึงมารยาทที่ดี
แมผูคนรอบขางคุณอาจจะไมทําเชนนั้นก็ตาม
13.ความสุภาพออนนอม ในชีวิตเราความ
ออนนอมที่เปนเสนหกับความเคารพนับถือนั้นมีมา
เนิ่ น นานแล ว ยิ่ ง ไปกว า นั้ น สิ่ ง เหล า นี้ จ ะเป น
เหมือนโรคติดตอ คือเมื่อมีคนเห็นการปฏิบัติของ
คุณ พวกเขาก็จะหันมาแสดงความสุภาพออนนอม
เองโดยไมตองบอก จงแสดงความเมตตาตอผูอื่น
และมอบความมีมารยาทแกพวกเขา อยาขัดจังหวะ
ใครในขณะที่ พ วกเขาพู ด และอย า ครอบงํ า การ
สนทนาของใคร
14.ปญญาญาณ จงสรางสิ่งดีๆ จากปญญา
ญาณในตั ว คุ ณ รูจั ก ทํา ความเขา ใจกับ คุณ ลัก ษณ
ด า นในของเพื่ อ นมนุ ษ ย แ ละเรี ย นรู ที่ จ ะทํ า ความ
เขาใจกับสถานการณที่อาจแตกตางไปจากสิ่งที่เรา
คุนเคย

15.ความเอื้อเฟอเผื่อแผ จงปฏิบัติตอผูอื่น
ดวยความเมตตา ความออนโยน และความเห็นอก
เห็นใจ โดยเฉพาะผูที่ไมสมควรจะไดรับสิ่งเหลานี้
จงเรียนรูที่จะยื่นมือไปใหความชวยเหลือผูอื่น แมวา
เขาเหลานั้นไมไดชวยเหลืออะไรคุณเลยก็ตาม
16.ความเห็นอกเห็นใจ จงตระหนักวา ผูคน
แตละคนลวนมีความแตกตาง และอาจมีคานิยม และ
ความเชื่ อ ที่ ไ ม เ หมื อ นกั บ สิ่ ง ที่ ตั ว คุ ณ ยึ ด ถื อ จงทํ า
ความเขาใจกับความรูสึกและความคิดคํานึงของผูอื่น
โดยที่เขาไมจําเปนตองบอกหรือย้ําเตือนเรา
17.เอาใจเขามาใสใจเรา จงรวมแบงปน
ความรู สึ ก ของผู อื่ น และทํ า ความเข า ใจกั บ ห ว ง
อารมณที่ใครคนนั้นตองเผชิญ คือ จงเอาใจเขามา
ใสใจเรา
18.ความกรุณา เมื่อมีคนตกอยูในหวงทุกข
จงยื่น มือ ออกไปช ว ยให ทุ ก ขข องพวกเขาบรรเทา
คลาย ดวยความสนอกสนใจอยางแทจริง
19.ถื อ ประโยชน ท า นเป น ที่ ตั้ ง จงนึ ก ถึ ง
ผูอื่นกอนนึกถึงตนเองเสมอ ปฏิบัติสิ่งดีๆตอผูอื่น
โดยไมคาดหวังวาจะตองไดรับอะไรตอบแทน
20.เอื้ อ เฟอ เผื่อ แผ จงใชชีวิตอยางคนมี
น้ําใจ คือ รูจักการให ไมวาจะเปนเวลา เงินทอง
หรือสติปญญา และรูจักแบงปนสิ่งตางๆกับผูอื่น จน
พวกเขาสามารถสั ม ผั ส ถึ ง ความเบิ ก บานใจและ
ประจักษถึงการเผชิญชีวิตอยางแทจริงดวยตัวของเขา
เอง

นี่คือคุณลักษณที่คิดวาจะชวยนําพาใครคนหนึ่งไปสูชีวิตที่ประสบความสําเร็จได ถาจะกลาวกันจริงๆ
แนวความคิดของแตละคนก็แตกตางกันไปตามวิถีที่ควรจะเปน สําหรับคุณละ อะไรคือคุณลักษณที่คุณใช
สําหรับนิยามชีวิตที่ประสบความสําเร็จ
ที่มา : http://www.dumblittleman.com/2008/01/20-qualities-for-successful-life.html
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ทาทาย...สมอง
เกมซอนตัวเลข
ตัวเลขที่กําหนดใหไว ซอนอยูในกลุมตัวเลขที่คละกัน หาไดทั้งแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยง พบ
แลวขีดเสนลอมไวไดเลย…

เฉลยเกมทาทาย...สมอง ฉบับที่แลว
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อานดีๆ มีรางวัล
คําถามรวมสนุกกับ More To It ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553
1. ปะการังเทียม มีชื่อเรียกเปนทางการวา
2. ปูสายพันธุใหมที่มีสีแดงสดเหมือนสีของผลสตรอเบอรรี่ มีชื่อวิทยาศาสตรวา
3. จงอธิบายลักษณะของปลากะรังจุดน้ําตาล หรือกะรังดอกแดง
** กติกา : ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทร สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สงเขามานะครับ หากมีผูตอบถูกมากกวา 1 ทาน จะทําการจับ
ฉลากผูโชคดี หมดเขตรวมสนุก วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553
***ของรางวัลประจําเดือนกุมภาพันธ : พวงกุญแจ

Louis Vuitton จากฝรัง่ เศส

ขอขอบคุณ ของรางวัลที่ไดรับการอนุเคราะหจาก ผอ.ดวงหทัย ดานวิวัฒน ผูอํานวยการกองเกษตรตางประเทศ

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
1. การประชุมเจรจาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) จัดขึ้นที่ใด
ตอบ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก
2. หนวยงานใดรับผิดชอบในการเรงรัดการปรับปรุง พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2490 ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
ตอบ กรมประมง
3. ปลาชนิดไหนที่ตอนตัวเล็กลําตัวมีสีเหลืองและสีดํา เมื่อโตเต็มที่ลําตัวมีสีน้ําตาล
ตอบ ปลาหมอทะเล
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนมกราคม 2553 ถูกตอง ไดแก คุณพรพิไล สงแกว
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะครับ ใครอยากได
ของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

เกร็ดนารู
วันตรุษจีนชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา "วันชุนจีเหย" ซึ่งหมายถึง เทศกาลดูใบไมผลิ หรือขึ้นปเพาะปลูกใหม
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