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เมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 4 องศา

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดแสดง แผนที่โลกฉบับผลกระทบจากการที่มนุษยปลอยให
อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 4 องศา ซึ่งจัดทําโดยทีมนักวิทยาศาสตรขององคกรอุตุนิยมวิทยาแหงอังกฤษ (Met Office) โดยรัฐบาล
อังกฤษตองการกระตุนใหฝายการเมืองเปนเสาหลักในการแกปญ
 หาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กําลังเผชิญอยูในปจจุบัน
แผนที่ดังกลาว แสดงใหเห็นถึงภูมิภาคตางๆ ของโลกที่จะไดรับผลกระทบ เมื่อประชากรโลกไมสามารถลดปริมาณการ
ปลดปลอยคารบอนสูชั้นบรรยากาศได และปลอยใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 4 องศาเซลเซียสจากปฐาน(แมวาปจจุบัน
รัฐบาลของหลายประเทศและนักวิทยาศาสตรทั่วโลกตางเห็นพองตองกันวา อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะตองไดรับการควบคุมไมใหสูง
เกินไปกวา 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยในปฐาน คือชวงยุคกอนอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18)
ขอมูลตางๆ ที่ปรากฏในแผนที่ เกิดจากการคํานวณและพยากรณจากขอมูลของสหประชาชาติในชวงป 2007 โดยทํานาย
สถานการณระหวางป 2060-2100 เมื่อมนุษยยังไมมีทาทีจะชะลอการปลอยคารบอนสูชั้นบรรยากาศ หรืออีกนัยหนึ่งคือยังคงดําเนิน
กิจกรรมซ้ําเติมชั้นบรรยากาศเชนนี้ตอไป เรื่อยๆ
ภาพของโลกเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอีก 4 องศาจากปฐาน พื้นที่แถบ
ขั้วโลกเหนือจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงกวาแถบเสนศูนยสูตร หลัง
ทะเลน้ําแข็งละลายไปหมด ทุกพื้นที่ของโลกไดรับผลกระทบ
กันถวนหนา ทั้งภาวะไฟปา แหงแลง สัตวน้ํา น้ํา และพืชพรรณ
ลมตาย

สัญลักษณตางๆ แสดงถึงสถานการณของแตละพื้นที่ ไดแก ไฟปา, พืชผล, แหลงน้ํา,

แถบสีแสดงระดับอุณหภูมิ ดานบนเปนหนวยเซลเซียส สวนดานลางเปนหนวย

ระดับน้ําทะเล, สัตวน้ํา, ความแหงแลง, แผนน้ําแข็ง, พายุหมุนเขตรอน, อุณหภูมิสูง

ฟาเรนไฮต พรอมทั้งมีจุดแสดงจํานวนประชากรในเขตเมือง โดยบริเวณสีเหลืองมี

อยางมาก และ สุขภาพ

ผูอาศัยอยูประมาณ 5-10 ลานคน และสีฟามีประชากรประมาณ 10-20 ลานคน

แผนที่โลกรอนฉบับนี้แสดงใหเห็นวา ไมใชแคอุณหภูมิที่สูงขึ้นทั่วโลก แตพื้นที่ละติจูดสูงๆ อยางเชนแถบอารกติกอาจจะ
สูงกวา 4 องศา รวมถึงตามแผนดินอาจสูงกวา 5.5 องศาดวยซ้ํา รวมถึงปริมาณน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจากน้ําแข็งละลายที่ขั้วโลก และ
เกิดสตรอมเซิรจ (หรือพายุหมุนรุนแรง) รวมทั้งอุณหภูมิภาคพื้นทวีปที่สูงขึ้นก็จะทําใหเกิด ไฟปา และความแหงแลงกระจายไปทั่ว
ยุโรป สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกตกต่ํา ซึ่งใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต และแอฟริกาจะสามารถเก็บเกี่ยวไดต่ํากวา 40%
โลกเมื่อถึงจุดที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 4 องศา จะทํามีปญหาตอน้ําที่เราใชบริโภค โดยในป 2080 จะเพียงพอแคสําหรับ
ประชากรพันลานคน และเมื่อถึงเวลานั้นแมน้ําอเมซอนก็จะเหือดแหงไป นอกจากนี้ อีกปญหาที่นากังวลคือ ทองทะเลและบรรดา
ระบบนิเวศในนั้นก็จะดูดซับคารบอนเขาไป โดยในปจจุบันนี้คารบอนปริมาณเกือบครึ่งที่เราปลอยสูชั้นบรรยากาศไดปนเปอนเขา
ไปเปนที่เรียบรอยแลว อยางไรก็ดี ผลกระทบที่เกิดขึ้นไมวาจะเปน การขาดน้ําและอาหาร, ผูคนจํานวนมากพากันอพยพหาถิ่นใหม
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แหลงอาหารโลกไดรับผลกระทบเปนวงกวาง โดยจะ
เก็บเกี่ยวผลผลิตไดลดลงถึง 40% ทั้งขาวโพด ขาวสาลี
และถั่วเหลือง

ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น ดูเหมือนจะกระทบแถวชายฝง
ทะเลแถบบานเราไมนอย โดยเชื่อวาเมื่อสิ้นศตวรรษ
แลว ระดับน้าํ ทะเลจะสูงถึง 80 เซนติเมตร มี
ผลกระทบอยางยิ่งในพื้นที่ละติจูดต่าํ ๆ หรือบริเวณใกล
เสนศูนยสูตร

และความขัดแยงตางๆ ที่จะตามมา โดยชี้วาเปนผลมาจากการที่เหลาประเทศ
ตางๆ ไมสามารถตกลงกันไดถึงมาตรการในการแกปญหา ระหวางการเจรจาที่
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ในชวงเดือน ธ.ค.นี้
จอหน เบดดิงตัน (John Beddington) หัวหนาทีมนักวิทยาศาสตรของ
รัฐบาล เปดเผยวา ตามผลการศึกษาของเม็ต หากเราไมทําอะไรเลยภายในป
2060 โลกเราจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 4 องศา และนั่นหมายถึง "หายนะ"
แผนที่ชิ้นนี้ถูกนํามาแสดงที่พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรในกรุงลอนดอน
เพื่อกระตุนใหฝายการเมืองเห็นความสําคัญ และสําหรับประชาชนทั่วไปที่มา
เยี่ยมชมจะไดรับขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพราะปจจุบันมีขอมูลนําเสนออยางลนหลาม จึงอาจทําใหเกิดความ
สับสน จึงนําเสนอในรูปแบบที่เขาใจไดงาย เหตุผลที่มีการเผยแพรแผนที่นี้
ขึ้นมานั้น เดวิด มิลิแบนด (David Miliband) รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ
และเอ็ด มิลิแบนด (Ed Miliband) รัฐมนตรีกระทรวงภูมิอากาศและการพลังงาน
2 พี่นอ งเจาของแนวคิดเผยผ านเดอะการเดียนวา ตองการใหคนทั่วโลกเห็น
ไมใชแคเฉพาะประเทศของพวกเขา ความทาทายในการแกปญหาภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงนั้น เปนสิ่งที่ตองลงมือทําอยางจริงจัง เพราะมันไดเกิดขึ้นแลว
"ผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ไมใชเรื่องที่จะโยนไปในอนาคตอีก
ต อ ไป เพราะได มี ผ ลกระทบต อ ทั้ ง ชี วิ ต ของผู ค นนั บ ร อ ยล า นชี วิ ต " รมต.
ต า งประเทศแห ง อั ง กฤษกล า ว ซึ่ ง อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น 4 องศานี้ ผู ที่ จ ะได รั บ
ผลกระทบอยางเต็มๆ คือลูกหลานของพวกเรา
อยางไรก็ดี รัฐมนตรี 2 พี่นองไดเตือนวา ยังไมสายเกินไป เพราะยังมี
เวทีที่โคเปนเฮเกนใหรัฐบาลตางๆ ไดรวมชวยกันประกาศหนทางในการแกไข
ปญหา ทั้งนี้ การเจรจาที่จะเกิดขึ้นที่โคเปนเฮเกนนั้น ถือเปนขอตกลงนานาชาติ
ตอจากพิธีสารเกียวโตที่กําลังจะหมดลงในป 2012 เชื่อไดวาเปนความพยายาม
ในการตอรองระดับนานาชาติที่ยากและลําบากที่สุด แมวาจะมีภาวะการขาดน้ํา
และอาหารเปนแรงกดดันที่เห็นอยูตรงหนาแลวก็ตาม

ที่มา www.manager.co.th
แผนที่ฉบับเต็ม www.actoncopenhagen.decc.gov.uk

อุณหภูมิเฉลี่ยในแถบอินโดจีนเพิ่มขึ้นอีก 5 องศา
ขณะที่พื้นทีอ่ ื่นๆ เพิม่ ขึ้นมานอย ตามแนวใกลไกลทะเล
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นักวิทยาศาสตรสนับสนุนการหามการคา Atlantic Bluefin Tuna

การหามการคา Atlantic Bluefin Tuna มีความจําเปนอยางยิ่งในการอนุรักษ
ปริมาณ Atlantic Bluefin Tuna ที่ลดจํานวนลง ซึ่งเปนขอสรุปของนักวิทยาศาสตรจาก
ICCAT กลุมนักวิทยาศาสตรไดทําการประเมินสต็อกของ Atlantic Bluefin Tuna พบวา มี
ขนาดเล็กลงกวาเดิม ซึ่งนี้เปนเหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะเสนอให Atlantic Bluefin
Tuna
เข า ไปมี ร ายชื่ อ ในบั ญ ชี ห มายเลข 1 (Appendix
I) ของไซเตส (CITES)
นักวิทยาศาสตรกลาววาการประมงพาณิชยตองหยุดดําเนินการ ถาสัตวน้ํามีแนวโนมเขาสู
ขั้นวิกฤตตามรายชื่อการรายงานของ WWF ในป 2019 และเมื่อเร็วๆนี้โมนาโคไดเสนอให
มีการหามการคาระหวางประเทศของ Atlantic Bluefin Tuna เพื่อพิจารณาอยางเรงดวน
ICCAT ไดมีการจัดสรรโควตาในการทําประมง Atlantic Bluefin Tuna มากกวาปริมาณ
การจับที่เหมาะสมตามที่นักวิทยาศาสตรไดแนะนําไว
Sebastian Losada ผูรณรงคทางทะเลของกรีนพีชกลาววา “ความลมเหลวของ
สมาชิก ICCAT ในเรื่อง ความรับผิดชอบและการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางทะเลไมควรที่จะ
เพิกเฉยอีกตอไป” Atlantic bluefin tuna จัดอยูในชนิดสัตวน้ําที่มีการใชประโยชนและการ
ทําประมงมากเกินกําลังการผลิตของสัตวน้ํามาโดยตลอดในรอบ 10 ปที่ผานมา และเวลาที่
จะอนุรักษฟนฟูสัตวน้ําชนิดนี้ก็เหลือนอยลงทุกที
กฎระเบียบในการจับสัตวน้ํา ชนิด southern bluefin ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก
ใหลดโควตาการจับลง 20 เปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตาม จากการประเมินพบวาการทําประมง
ที่ผิดกฎหมายทําใหโควตาการจับเพิ่มขึ้นถึง 30 เปอรเซ็นต ในปที่แลวตามรายงานของ
ภาคเอกชนระบุวา การบริหารจัดการทูนาของ ICCAT ไดกอใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยากร เนื่องจากเพิกเฉยตอขอมูลทางวิทยาศาสตรและปลอยใหมีการประมงอยางผิด
กฎหมายขึ้น ในรายงานยังแนะนําใหหามชาวประมงบริเวณเมดิเตอรเรเนียนหยุดทําการ
ประมงชั่วคราว เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวสามารถจับ Atlantic Bluefin Tuna ไดมากที่สุด ดาน
ตัวแทนของคณะกรรมจะทําการตัดสินใจในการควบคุมการทําการประมง Atlantic Bluefin
Tuna ซึ่งจะนําเขาสูที่ประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 6-16 พฤศจิกายน นี้ ที่บราซิล
การประชุมไซเตส (CITES) ครั้งตอไปจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2010 กองทุนสัตว
ปาโลกและกลุมกรีนพีช ตองการใหสมาชิกของไซเตสทั้ง 175 ประเทศ โหวตสนับสนุนให
Atlantic Bluefin Tuna ขึ้นในบัญชีหมายเลข 1 ของไซเตส
ที่มา : www.fis.com
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เกาหลีใตดันทําฟารมปลา

กระทรวงอาหาร เกษตร ปาไม และประมงเกาหลีใต (MIFAFF) นํารองโครงการสนับสนุนการทําฟารมปลาทูนา และ
ตอตานการควบคุมการจับปลาดังกลาว โดยเกาหลีใตประสบความสําเร็จในการทําฟารมปลาทูนานอกเกาะเชจู ซึ่งสามารถ
เพาะเลี้ยงลูกปลาทูนาไดกวา 400 ตัว ในกระชัง 3 กระชัง อยางไรก็ตาม การทําฟารมปลาทูนาจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อปลาทูนา
สามารถออกไขไดเปนจํานวนมาก
นอกเหนือจากนี้ เกาหลีใตยังจะสนับสนุนประเทศพันธมิตรใกลชายฝงในการปกปองแหลงปลาทูนาและพัฒนาโครงการ
ทําประมงของประเทศเหลานั้น อีกทั้งยังสนใจที่จะรวมมือกับประเทศเกาะขนาดเล็ก เพราะประเทศเหลานั้นมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(EEZ) ซึ่งเปนบริเวณที่สามารถจับปลาทูนาไดประมาณ 80% ของจํานวนปลาทูนาประเทศที่สามารถจับปลาทูนาทั้งหมด
อยางไรก็ตาม จากจํานวนปลาทูนาที่ลดลงทั่วโลก ทําใหหลายองคกรในประเทศตางๆ ออกมาตรการระงับการจับปลา
ทูนาบางสายพันธุ เชน ปลาทูนาครีบสีน้ําเงิน (Bluefin Tuna) อีกทั้ง คณะกรรมาธิการประมงแปซิฟคกลางและตะวันตก
(WCPFC) ก็ยังตองการใหลดโควตาการจับปลาทูนา Big eye ในอีก 3 ปขางหนา โดยลดโควตาลงปละ 10% ทั้งนี้ ปลาทูนา
นับเปนสินคาสงออกหลักในประเภทอาหารทะเลของเกาหลีใต โดยในป 2551 เกาหลีใตมีมูลคาสงออกปลาทูนาคิดเปน 332
ลานดอลลารสหรัฐฯ และจับปลาทูนาไดจํานวน 290,000 ตัน คิดเปน 42% ของการทําประมงในประเทศทั้งหมด
ที่มา : www.fis.com

ชี้ 20 ปหิมะเกลี้ยงยอดเขาคิลิมานจาโร

กระดานขาว…

ภาวะโลกรอนยังคงสรางปญหาใหกับโลกอยางไมมีที่สิ้นสุด เมื่อนักวิทยาศาสตรสหรัฐอเมริกาสํารวจพบวา หิมะบนยอด
เขาคิลิมานจาโรในทวีปแอฟริกาจะละลายหมดภายใน 20 ป
รายงาน ของนักวิทยาศาสตรสหรัฐฯ ตีพิมพในวารสาร “กระบวนการของสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ” เมื่อ 2 พ.ย.ระบุวา
หิมะที่ปกคลุมยอดเขาคิลิมานจาโร ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกา กําลังลดลงอยางรวดเร็ว และอาจมลายหายไปทั้งหมด
ภายใน 20 ป
เชื่อ วาสาเหตุใหญเกิดจากปญหาโลกรอน สวนปจจัยอื่น ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเมฆและการควบรวมตัวของไอน้ํา
มีสวนเพียงเล็กนอย เทานั้น รายงานเผยวา แผนน้ําแข็งหรือหิมะที่ปกคลุมยอดเขาคิลิมานจาโรตั้งแตป 2455 ลดลงถึง 80% ในป
2550 และตั้งแตป 2543 เปนตนมา แผนน้ําแข็งที่เหลืออยูลดลงถึง 26%
ที่มา : www.kapook.com
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งานวิชาการ : สถานการณประมง
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บานกาแฟ
By…Mr. T

สวัสดีครับสมาชิกชาว More to it.... สืบเนื่องจากทั่วโลกไดตระหนักและมีความพยายามในการอนุรักษทรัพยากรประมง
และสิ่งแวดลอมของโลก เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน องคการระหวางประเทศ
หลายหนวยงานจึงไดเริ่มเรียกรองใหมีการดําเนินการในเรื่องนี้อยางเปนรูปธรรม องคการอาหารแหงสหประชาชาติ (FAO) เปน
องคกรหนึ่งที่เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ โดยไดกําหนดแผนปฏิบัติการระหวางประเทศ (International Plan of Action : IPOA)
ในเรื่องตางๆ ที่เห็นวามีความจําเปนเรงดวน และ IPOA to prevent , Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing (IPOA-IUU) ก็เปนแผนปฏิบัติการหนึ่งที่ FAO ไดกําหนดขึ้นตั้งแตป 2001 ซึ่งสําหรับประเทศไทย
แผนปฏิบัติการนี้ยังอยูระหวางดําเนินการเพื่อจัดทํา NPOA-IUU แตยังไมแลวเสร็จ
IPOA-IUU เปนแผนปฏิบัติการใหแกรัฐและทุกประเทศนําไปปรับใชบนพื้นฐานความสมัครใจ มีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
ตอตานและขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม โดยกําหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส
ใหแตละประเทศรวมทั้งองคการบริหารจัดการประมงในภูมิภาคตางๆ นําไปปฏิบัติ มาตรการตางๆ ที่กําหนดขึ้นภายใตแผนปฏิบัติ
การนี้ มุงเนนในเรื่องมาตรการสําหรับรัฐเจาของธง (Flag State Measures) รัฐทาเรือ (Port State Measures) รัฐชายฝงเจาของ
ทรัพยากร (Coastal State Measures) มาตรการที่เกี่ยวของในดานการคาระหวางประเทศ (Internationally Agreed MarketingRelated Measures)
Flag State Measures : รัฐเจาของธงตองดําเนินการจดทะเบียนเรือประมงที่ชักธงของตนทุกลําโดยใหมีระบบการจด
ทะเบียนที่พกั หรือถอนทะเบียนอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตองเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรือประมง และการทําประมง
ของเรือดังกลาวไวอยางครบถวน มีระบบการออกใบอนุญาตการทําประมง การพัก และถอนใบอนุญาตทําการประมง ระบบ VMS
เพื่อตรวจสอบ ติดตามการทําประมงของเรือเหลานั้น มีการใหรายงานขอมูลการทําประมงดวย
Port State Measures : รัฐทาเรือควรกําหนดมาตรการใหสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศในการควบคุม
เรือประมงเขาเทียบทา ตองมีระบบตรวจสอบหลักฐานการทําประมงของเรือประมงหรือสินคาประมงวามาจากการทําประมง IUU
หรือไม และตองปฏิเสธการนําเขาสินคาประมงจากเรือประมง IUU หรือที่เกี่ยวของกับการทําประมง IUU รัฐทาเรือควรมีระบบ
ตรวจสอบและเก็บขอมูลเรือประมง และไมใหความชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินการตางๆ ของเรือประมง IUU เหลานี้ เชน การ
เติมน้ํามัน เสบียง การเขาทาขนถายสัตวน้ําที่ทาเรือของรัฐตน นอกจากนี้ควรแจงไปยังรัฐเจาของธงดวย
Coastal State Measures : ใหรัฐชายฝงเจาของทรัพยากรปฏิบัติและดําเนินการตามกฎหมายทะเล 1982 ในเรื่องของ
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด โดยควรกําหนดมาตรการปองกัน IUU Fishing โดยควรปรับปรุงกฎหมาย
ภายในใหสอดคลองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน วางระเบียบการทําประมงภายในรัฐตน มีระบบ MCS เพื่อตรวจสอบการทํา
ประมงในนานน้ําอธิปไตย มีระบบปองกันและลงโทษการทําประมง IUU
Internationally Agreed Marketing-Related Measures : รัฐควรดําเนินการสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศใน
การปองกัน IUU โดยปองกันมิใหสินคาประมงจากการประมง IUU เขาสูตลาดคาขายและขึ้นทาได รัฐควรใหความรวมมือกับ
RFMOs ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินมาตรการคาในการตอตาน IUU โดยใหสอดคลองกับกฎระเบียบของ WTO มาตรการดานการคา
เพื่อตอตาน IUU รวมถึงควรกําหนดใหสินคาผานการรับรองหรือมีเอกสารการจับสัตวน้ําแนบ โดยเอกสารที่กําหนดควรเปนที่
ยอมรับและควรพัฒนาใหใชระบบอิเลคทรอนิกสเพื่อมีประสิทธิภาพและไมเปนอุปสรรคทางการคา ควรมีมาตรการหามและ
ควบคุมการน้ําเขา-สงออกสินคา IUU รัฐควรปรับปรุงระบบตลาดในประเทศตนเพื่อสามารถสืบยอนกลับถึงที่มาของสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑ หากจําเปนอาจตองกําหนดมาตรการคาเฉพาะชนิดสัตวน้ําเพื่อตอตาน IUU Fishing รัฐควรใชระบบรหัสสินคาซึ่งเปนที่
ยอมรับกันเพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินการตาม IPOA
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สมาคมยุโรปไดสนับสนุนมาตรการตางๆ ของ IPOA-IUUนี้ จวบจนปจจุบันพบวา การ
ปองกัน การตอตานและการขจัด IUU โดยมาตรการภายใตแผนปฏิบัติการ Flag State,
Port State และ Coastal State ดังกลาวยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร สวนหนึ่ง
เนื่องจากเปนการดําเนินการตามความสมัครใจ ปจจุบันการทําการประมง IUU ยังคงมี
อยูและมีการคาขายสินคาประมงที่ไดจากการประมง IUU อยูทั่วโลก สหภาพยุโรปจึง
ไดนํามาตรการทางดานการคามาเปนเครื่องมือในการควบคุมสินคาประมง IUU ไมให
เขาสูตลาดประชาคมยุโรป ซึ่งสถิติโดยภาพรวมแสดงใหเห็นวาการทําการประมงแบบ IUU ทั่วโลก มีมูลคาถึงประมาณ 10,000
ลานยูโร/ป ซึ่งสามารถทําใหนับไดวาการทําประมง IUU เปนผูผลิตสินคาประมงที่มากเปนอันดับสองของโลก ประชาคมยุโรปเปนผู
นําเขาสินคาประมงมากที่สุดเปนอันดับ 1 ของโลกดวย โดยในป 2550 ประชาคมยุโรปนําเขาสินคาประมงเกือบ 16,000 ลานยูโร
จะเห็นไดวา ประชาคมยุโรปเปนตลาดที่ดึงดูดตอผูทําประมงแบบ IUU เนื่องจากปจจุบันยังไมมีกลไกการควบคุมการผลิตบน
พื้นฐานของระบบตรวจสอบยอนกลับ ดังนั้นผลผลิตที่ไดจากการทําประมง IUU จึงสามารถเขาสูตลาดแบบถูกตองไดอยาง
งายดาย สหภาพยุโรปจึงมุงเนนที่จะลดปริมาณการลักลอบจับสัตวน้ําผิดกฎหมายในนานน้ําตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
การอนุรักษ และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังเห็นวา การนําเขาสัตวน้ําจากการทําประมง IUU เปน
การคาที่ไมเปนธรรม และควรระงับการคาจากแหลงดังกลาว สหภาพยุโรปโดยคณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดออกระเบียบเกี่ยวกับ
การปองกันและกําจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (Council Regulation Establishing a
Community System to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing) ฉบับที่
1005/2008 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 เพื่อ ตอ ตานการทําประมงผิดกฎหมาย โดยประสงคใ ช บัง คั บ กับประเทศสมาชิก ใน
ประชาคมยุโรปและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก กําหนดจะบังคับใชระเบียบฉบับใหมนี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป ระเบียบ
สหภาพยุโรปดังกลาวมีผลกระทบตอการสงออกสินคาประมงของไทยไปยังสหภาพยุโรป โดยประเทศผูสงออกสินคาประมงไป
ประชาคมยุโรปตองทําการรับรองสินคาและผลิตภัณฑประมงดังกลาววา ไมไดมาจากการทําประมง IUU และแนบเอกสารการ
รับรองการจับสัตวน้ํา (Catch Certificate) ประกอบการสงออกไปประชาคมยุโรปดวย โดยสหภาพยุโรปไดกําหนดใหประเทศหรือ
รัฐเจาของธงแตงตั้งหนวยงาน Competent Authority เพื่อทําหนาที่ตรวจรับรองสินคาและผลิตภัณฑประมงวาไมไดมาจากการทํา
ประมง IUU ซึ่งทางสหภาพยุโรปคาดหวังวาเมื่อประเทศตางๆ มีการบริหารจัดการการทําประมงใหถูกตอง และมีระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมการทําประมงของตนระบบนี้จะขยายและชวยปองกัน และกําจัดการประมง IUU ใหหมดไปได

หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามระเบียบสหภาพยุโรป
กรมประมง รับผิดชอบในเรื่องการอนุญาตการจับสัตวน้ํา การบังคับใชกฎหมายเพื่อการอนุรักษทรัพยากร การติดตาม
ควบคุมการทําประมงของเรือประมงไทย ออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา ออกใบรับรองมาตรฐานสินคา
กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี รับผิดชอบการจดและถอนทะเบียนเรือประมงไทย
กรมการคาตางประเทศ รับผิดชอบการรับรองแหลงกําเนิดสินคา (Certificate of Origin)
กรมศุลกากร รับผิดชอบการสงออกสินคาประมง
สมาคมการประมงนอกนานน้ําไทย สมาคมการประมงแหงประเทศไทย รับผิดชอบดูแลเรือประมงไทยใหปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบการประมงที่วางไว ทั้งกฎระเบียบของไทยและของตางประเทศ
สมาคมอาหารแช เ ยื อ กแข็ ง ไทย สมาคมอาหารสํ า เร็ จ รู ป รั บ ผิ ด ชอบในการประสานงานระหว า งภาครั ฐ และ
ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา
ที่มา : กองประมงตางประเทศ กันยายน 2552
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เรื่องเกา...เลาความหลัง
คําอธิบายภาพปก
วนอุทยานแหงชาติในทะเลนั้น จัดวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศ
ที่ ใ ช ท รั พ ยากรทางด า นการประมง เพื่ อ ในการพั ฒ นาประเทศ ประเทศไทยนั้ น
สมควรอยางยิ่งที่จะตองจัดใหมีขึ้น ซึ่งในสถานที่เหลานี้ เราสามารถจะทําการศึกษา
และอนุรักษสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพื่อใหผูที่สนใจไดชม สัตวน้ําเหลานี้ลวนแตมีสีสันที่
สวยงามสุดจะพรรณนา ภาพที่ปรากฏนั้นเปนสวนหนึ่งของกลุมปะการังและหอย
เมน รวมทั้งปลานกแกวที่อาศัยอยูบริเวณเกาะสุรินทรในทองที่จังหวัดระนอง ฝง
ทะเลตะวันตกของประเทศไทยในทะเลอันดามัน ซึ่งจัดวาเปนแหงหนึ่งที่มีทิวทัศน
ใตน้ําเหมาะแกการจัดเปนวนอุทยานในทะเลแหงชาติเปนอยางยิ่ง
ถายภาพโดย
อธิบายภาพโดย

หนวยสํารวจแหลงประมง
นาวาโท สวาง เจริญผล ร.น.

ที่มา : วารสารการประมง ปที่ 26 กรกฎาคม 2516 เลม 3

ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
awesome สํานวนในเชิงแสลงในความหมายวา เยี่ยมมาก สุดยอด ใชกับทุกสิ่งทุกอยางรวมถึงอาหาร เชน
This food is awesome! Did you really make it yourself? (อาหารมื้อนี้สุดยอด นองทําเองจริง ๆ หรือ)
นอกจากอาหารแลวก็ใชกับทุกสิ่งทุกอยางไมวาจะเปนบุคคลหรือสิ่งของเชน
Thailand is awesome! I’m coming back! (เมืองไทยเยี่ยมไปเลย เดี๋ยวตองกลับมา)
Somcheng, you are awesome. Will you marry me? (สมเชงเธอเปนคนดีทสี่ ุด เธอจะแตงงานกับผมไหม)
สุดทายนี้เรื่องการออกเสียง มันคือ ออ-ซํา ครับ
ที่มา: Adrew Biggs Academy
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาจรวดทรายในภาคสนาม
ครอบครัว Malacanthidae สกุล Malacanthus
จงอยปากสั้น
1

แพนหางบนและลางเปนสีเหลือง และคั่นดวยแถบดํา 2 เสน
จรวดทรายหางธง
Malacanthus brevirostri
Flagtail blanquillo

จงอยปากยาว
2

แถบดําใหญพาดตั้งแตฝาปดเหงือก จนถึงปลายครีบ
จรวดทรายแถบดํา
Malacanthus latovittatus:
Blue blanquillo

ภาพที่ 1 จาก www.fishpix.kahaku.go.jp
ภาพที่ 2 จาก www.fishbase.org
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บานเราจะนาอยู
7 วิธีสรางสุขในที่ทํางาน
คุณเปนอีกคนหนึ่งหรือเปลา ที่กําลังมีปญหาในที่ทํางาน ไมวาจะกมหนากมตาทุมเทใหกับการทํางานแคไหน แตก็ไม
เคยกาวหนาหรือมีความสุขในที่ทํางานเลย หนําซ้ํานอกจากจะกดดันกับงานที่ไดรับผิดชอบแลว ยังจะตองคอยกังวลเกี่ยวกับ
เพื่อนรวมงานอีกดวย คงเปนเรื่องดีไมนอยหากคุณสามารถบริหารทุกอยางไดอยางลงตัว เชื่อแนวาหากทําได คุณคงมีความสุข
ในการทํางานขึ้นเปนกองเลยละ แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตองเริ่มปรับปรุงตัวเองกอนเปนอันดับแรก และ 7 เคล็ดลับตอไปนี้ สามารถเปน
ตัวชวยเพื่อใหคุณมีความสุขในการทํางานไดอยางแนนอนคะ
1. เชี่ยวชาญเรื่องอินเทอรเน็ต ใครๆ ก็รูวายุคสมัยนี้
ใครที่มี "ขอมูล" มากกวามักไดเปรียบ ยิ่งรอบรูมากเทาไร คุณก็
จะยิ่งมั่นใจในสิ่งที่คิดที่ทํามากเทานั้น
ล อ ง พิ จ า ร ณ า ดู ตั ว เ อ ง ว า ข า ด ต ก
บกพรองตรงนี้ไปหรือเปลา เพราะหาก
คุณปรับปรุงตัวเองได ไมวาคุณจะคุย
กั บ ใครก็ เ ป น ต อ เพื่ อ นร ว มงานก็ จ ะ
แอบทึ่ง โดยเฉพาะเจานายคงนิยม
ชมชอบ เทคะแนนใหคุณเต็มที่
2. ประเมินตัวเองอยางมีเหตุผล ไดเวลา "กําจัด
จุดออน" แลวคะ อยาเพิ่งตกใจวาใครจะมากําจัดคุณ ตัวคุณนั่น
แหละที่ตองกําจัดจุดออนของตัวเอง เริ่มจากเขียนออกมาเปน
ขอๆ วาคุณมีจุดออนจุดแข็งอะไรบาง แลวใหเพื่อนที่คบกันมา
นานจนรูไสรูพุงคุณดีลองอาน และชวยแนะนําวาคุณควร
ปรับปรุงจุดไหนบาง จากนั้นก็พิจารณาเหตุผลที่ไดในแตละขอ
แลวนํามาแกไขขอบกพรอ งตางๆ โดยเฉพาะจุดออนของคุณ
เพราะหากคุ ณ มี จุ ด อ อ นยิ่ ง จะเป น เป า การตํ า หนิ ข องเพื่ อ น
รวมงานและเจานายซึ่งสงผลใหสภาพจิตใจถูกบั่นทอนลงไป
ดวย
3. พิชิตความกลัวดวยความกลา โดยเริ่มฝาดานความ
กลั ว จากเรื่ อ งง า ยๆ ก อ น เช น
การดู ห นั ง คนเดี ย วในโรง
ภาพยนตร แ ลว คุ ณ จะรู สึ ก ถึง ชั ย ชนะที่ ยิ่ง ใหญ เกิ ด ความ
ภาคภูมิ ใจในตัวเอง และมีความมั่นใจมาก
ยิ่งขึ้น ใชความรูสึกแหละเผชิญหนากับสิ่ง
ตางๆ ที่ทําใหคุณกลัวในที่ทํางานแลวคุณจะ
พบวาไมมีอะไรนากลัวเลยสักนิด ถาคุณคิด
ที่จะทํา
ที่มา : www.sakid.com

4. จัดระบบการทํางานใหมีระเบียบ การจัดทุกสิ่งทุก
อยางใหเปนระบบ คุณจะเห็นอะไรๆ ชัดเจนขึ้น โตะทํางานที่รก
รุงรังเต็มไปดวยแฟมเอกสาร ควรจัดเก็บใหเขาที่เขาทางเพื่อ
ความสะดวกในการคนหาและนํามาใชงาน ถารูสึกวาหนา
จอคอมพิวเตอรเต็มไปดวยอีเมลเกาๆ หรือไฟลงานที่ไมใชแลว
ควรลบทิ้งไป เพื่อเพิ่มเติมสิ่งใหมเขาไปแทน
5. ทําจิตใจใหแจมใส การทําใจใหสบาย คือ กุญแจ
ดอกสําคัญที่จะขจัดปญหาตางๆ เชื่อเถอะวา ไมมีอะไรแยจน
แกไขไมได จงมองโลกในแงดี มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน ถา
เครียดมากนักก็พักซะบาง และที่พักผอนที่ดีที่สุดก็ไมพนที่
บาน จัดมุมพักผอนที่เงียบสงบ สามารถ
แวะเขามานั่งเลน นอนเลนไดอยางสบาย
ใจ ถายามใดที่ตองแบกปญหากลับมาบาน
แวะเขามามุมนี้ อยางนอยสัก 5 นาที ในแต
ละวัน ไอเดียดีๆ มักจะเกิดขึ้นในยามที่
จิตใจสงบเสมอ
6. หนักแนนและมีเหตุผล เมื่อมีปญหาในหนาที่การ
งาน อยาเพิ่งตีโพยตีพายเปนกระตายตื่นตูม แตควรพยายาม
ควบคุมจิตใจใหหนักแนนและมีเหตุผลไมปลอยใหตัวเอง
ตื่นเตน หวั่นไหว ฟุงซานหลังจากนั้นก็คิดหาทางแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีสติ
7. คนหาคุณคาที่แทจริงของตัวเอง ลองทบทวนถึง
สิ่งที่ผานมา ประเมินวาตัวเองมีความถนัดหรือไมถนัดกับสิ่ง
ที่ตองรับผิดชอบขณะนี้ ถาถนัดและชอบอยูแลว ก็พัฒนา
ความสามารถใหดียิ่งๆ ขึ้นไป ถาเปนตรงกันขามอยางสิ้นเชิง
ก็ควรปรับและเปลี่ยนใหเหมาะสม

ลองนําไปปฏิบัติกันดูนะคะ
แลวคุณจะมีความสุขกับการทํางานมากยิ่งขึ้นคะ
11
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ทาทาย...สมอง
ฉบับนี้มาลองเลน Sudoku เพื่อฝกทักษะการคิดกันครับ วาแลวเราไปดูวิธกี ารเลนกันเลย ☺
วิธเี ลน เติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตาราง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- ในตารางใหญ ตัวเลขทุกแถว ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน
- ทุกตารางยอย 3 x 3 ใชตัวเลข 1 ถึง 9 ที่ไมซ้ํากัน
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แลวมาดูเฉลยกันในฉบับหนานะครับ

เฉลยเกมส์ท้าทายสมอง
3
5

1
4

เฉลย : หมายเลข 1 อยูที่ลิ้น
หมายเลข 2 อยูที่ขาหลังดานขวาของภาพ
หมายเลข 3 อยูที่ดานบนหูดา นขวาของภาพ
หมายเลข 4 อยูที่หาง
หมายเลข 5 อยูที่หูดายซายของภาพ

2
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อานดีๆ...มีรางวัล
1. ทูนาชนิดใด ถูกเสนอใหมชี ื่ออยูในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) ของไซเตส (CITES)?
2. ระเบียบการปองกันและกําจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม บังคับใชเมื่อใด?
3. ถาตองการขอใบรับรองการจับสัตวน้ํา(Catch Certificate) ขอไดทหี่ นวยงานใด?
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชอื่ ทีอ่ ยูและเบอรโทร สงมาที่ E-mail:mfrdb_moretoit@yahoo.com
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สงเขามานะครับ หากมีผูตอบถูกมากกวา 1
ทานจะทําการจับฉลากผูโชคดีนะครับ หมดเขตรวมสนุก วันที่ 30 ธันวาคม 2552

** ของรางวัลประจําเดือนธันวาคม :

ผาพันคอสวยๆ รับลมหนาว
เฉลย คําถามประจําเดือนพฤศจิกายน 2552
1. สินคาประมงที่จะสงออกไปยังอารเจนตินาไดนั้น ตองปฏิบัติตามขอกําหนดอะไรบาง?
ตอบ สินคาประมงตองผลิตจากโรงงานที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก SENASA และตองมีใบรับรอง
สุขอนามัย (Health Cerificate) ที่ออกโดยกรมประมงประกอบวิธกี ารนําเขาดวย
2. อุปกรณเปลี่ยนพลังงานคลื่นเปนพลังงานไฟฟา เรียกวา?
ตอบ Pelamis Wave Energy Converter (PWEC)
3. ขี้วาฬ หรืออัมพันเปนสารที่ถูกขับถายออกมาจากวาฬชนิดใด?
ตอบ วาฬหัวทุย
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 ถูกตอง ไดแก คุณจิดาภา ตะเวทีกุล
ขอแสดงความยินดีกับผูท ี่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามทีอ่ ยูที่ใหไวนะครับ
ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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