จุลสารเผยแพรความรู ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552
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ขาวประชาสัมพันธ
สืบเนื่องจาก กรณีเรือประมงกิตติศักดิ์ 2 และเรือฤดีนาฏ 3 ซึ่งเปนเรือเปลา ไมมีสัตวน้ํา และมีลูกเรือ
เพียงลําละ 3-9 คน ซึ่งเปนจํานวนที่ไมเพียงพอที่จะทําการประมงได โดยไดเดินทางออกจากทาเรือจังหวัดระนอง
(ฝงทะเลอันดามัน) เพื่อกลับมายังจังหวัดระยอง (ฝงทะเลอาวไทย) มีใบอนุญาตเรือออกจากทา หรือ PORT
CLEARANCE และในการเดินทางเรือทั้งสองลําจําเปนตองผานชองแคบมะละกา ออมแหลมมาลายู เพื่อกลับมา
ยังฝงอาวไทย แตในระหวางที่เรือทั้งสองลําเดินเรืออยูในบริเวณชองแคบมะละกานั้น ไดถูกเรือตรวจประมงของ
อินโดนีเซีย ปลน ยึดเรือ และริบทรัพยสินตางๆ ในเรือทั้งสองไปจนหมด ไมเวนแมแตเสื้อผา เครื่องนุงหมของ
ลูกเรือ ขณะที่เดินเรือผานชองแคบมะละกา ซึ่งอยูในเขตนานน้ําของประเทศอื่น (มาเลเซียและอินโดนีเซีย) ซึ่ง
เปนการผานโดยใชสิทธิการผานโดยสุจริต และการผานโดยเสรีตามกฎการเดินเรือสากล เรือทั้งสองลํามิได
ประสงคที่จะเขาไปทําการประมงในเขตนานน้ําประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนอยูระหางการใหความ
ชวยเหลือ
สมาคมการประมงแหงประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะหจากทานชวยประชาสัมพันธเพื่อแนะนําให
เจาของเรือและสมาคมประมงทองถิ่นดําเนินการกอนเรือออก (โดยเฉพาะเรือประมงที่ตองวิ่งผานชองแคบมะละ
กา) ดังนี้
1. เจาของเรือติดตอขอใบอนุญาตออกจากทาเรือ หรือ PORT CLEARANCE จากสํานักงานขนสงทาง
น้ําฯ (หรือ สนง. เจาทา) ในทองที่
2. เจาของเรือแจงสมาคมประมงทองถิ่น เพื่อแจงการผานฯ พรอมแนบสําเนาใบออกจากทาเรือ จํานวน
1 ชุด
3. สมาคมประมงทองถิ่น แจงไปยังทัพเรือภาค, สถานีตํารวจน้ําในทองที่, สถานกงสุลอินโดนีเซีย ที่
สงขลา สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงจาการตา และกรุงกัวลาลัมเปอร พรอมแนบสําเนา
ใบอนุญาตเรืออกจากทา จํานวน 1 ชุด
4. ก อ นออกเรื อ ให เ ก็ บ อวน/อุ ป กรณ ป ระมงทุ ก ชนิ ด (ไม เ ว น แม แ ต เ ศษอวน) ไว ใ ต ร ะวางเรื อ ให
เรียบรอยและมิดชิด โดยอยานําไปวางไวบนดาดฟาเรือ หรือบนเรือโดยเด็ดขาด
5. ขอใหอยาหลงเชื่อนายหนาขายตั๋วจับปลาบางกลุม ที่อางวาสามารถจัดหาใบอนุญาตนําเรือไปจับ
ปลาไดในเขตตางๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้อินโดนีเซีย ไดปรับปรุงกฎหมายประมงใหมวา เรือ
ตรวจการสามารถยิงใหจมและเผาทําลายเรือประมงตางชาติที่เขาใจวาทําผิดกฎหมายฯได
ที่มา : สมาคมการประมงแหงประเทศไทย, 22 ตุลาคม 2552
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กรมการคาตางประเทศ และกรมประมงไดรวมกับคณะผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรของ
อารเจนตินา หรือ SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) ที่เดินทางมาตรวจสอบเพื่อรับรอง
โรงงานผลิตสินคาประมงของไทยที่ประสงคจะสงออกไปยังอารเจนตินา จํานวน 14 โรงงาน ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่จังหวัด
กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยองและสงขลา แยกเปนโรงงานผลิตปลาทูนากระปอง 12 โรงงาน
โรงงานผลิตอาหารทะเลแชแข็ง 1 โรงงาน และโรงงานผลิตปลาทูนากระปองและอาหารทะเลแชเยือกแข็งอีก 1
โรงงาน การตรวจสอบโรงงานในภาพรวมเปนที่พอใจของเจาหนาที่ SENASA คาดวาโรงงานทั้ง 14 แหง จะไดรับการ
รับรอง ซึ่งทางการอารเจนตินาจะไดแจงผลใหทราบอยางเปนทางการตอไป ทั้งนี้ ตามขอกําหนด กฎ ระเบียบของ
อารเจนตินา กําหนดวา สินคาประมงที่จะสงออกไปยังอารเจนตินา ตองผลิตจากโรงงานที่ไดรับการตรวจสอบและ
รับรองจาก SENASA มิเชนนั้นจะไมสามารถสงออกสินคาดังกลาวไปอารเจนตินาได
นอกจากนี้ สินคาประมงที่สงออกจะตองมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ที่ออกโดยกรมประมง
ประกอบวิธีการนําเขาดวย การเดินทางมาตรวจรับรองโรงงานผลิตสินคาประมงของไทยของผูเชี่ยวชาญจากอารเจนตินา
ในครั้งนี้ จะเปนโอกาสอันดีที่ไทยจะไดขยายการสงออกสินคาดังกลาวในตลาดอารเจนตินาตอไป สินคาประมงของไทยที่
สงออกไปยังอารเจนตินาสวนใหญเปนอาหารทะเลกระปองและแปรรูป โดยในป 2551 ไทยสงออกอาหารทะเลกระปอง
และแปรรูป มูลคา 577 ลานบาท เปนการสงออกปลาทูนากระปอง มูลคา 559 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 97 ของ
การสงออกอาหารทะเลกระปองและแปรรูปที่สงออกไปอารเจนตินา และในชวง 8 เดือน (ม.ค. – ส.ค.) ของป 2552
ไทยสงออกปลาทูนากระปอง มูลคา 388 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
ที่มา : www.dft.go.th/news

โลกรอนพนพิษหนัก ทะเลสาบแอฟริกาหด
"เอฟเอโอ" เตือนภัยวิกฤตของมนุษยชาติกาํ ลังคืบ
คลานเขามาใกล เมื่อ
ทะเลสาบที่ใหญที่สุดของโลก
แหงหนึง่ หดตัวลงจนนาวิตก
องคการอาหารและ
เกษตรของสหประชาชาติ
หรือ "เอฟเอโอ" เตือนวา
ทะเลสาบชาด (Lake Chad)ในภูมิภาค
แอฟริกากลาง ซึ่งลอมรอบโดยประเทศ
แคเมอรูน ชาดไนเจอร และไนจีเรีย และทํา
สถิติเปน 1 ในแหลงน้ําที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของ
โลกขณะนี้หดตัวลงถึงรอยละ 90
ที่มา : www.teenee.com

ถอยหลังกลับไปเมื่อป 2507 แหลงน้ําแหงนี้มี
ขนาดใหญถึง 25,000 ตารางกิโลเมตร แตลาสุดน้ํา
เหื อ ดแห ง จนเหลื อ พื้ น ที่ แ ค เ พี ย ง 2,500 ตาราง
กิโลเมตร มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ ประกอบกั บ พลเมื อ งโดยรอบแหล ง น้ํ า
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว หากสถานการณยังเปนไปเชนนี้
ภายใน 20 ป ทะเลสาบจะหายสูญ
ไปโดยสิ้นเชิง
"ถึงเวลาแลวที่ตองตั้งคณะกรรมการ
นานาชาติ ม าร ว มแก ไ ขป ญ หาที่
เ กิ ด ขึ้ น " น า ย ฌ า ก ส ดี ยุ ฟ
ผู อํ า น ว ย ก า ร เ อ ฟ เ อ โ อ ก ล า ว
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โปรตุเกสเปดสถานีพลังงานคลื่นทะเลแหงแรกของโลก

รัฐบาลโปรตุเกสจับมือกับบริษัทผูพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน เปดตัว
สถานีผลิตพลังงานไฟฟาจากคลื่นทะเลเชิงพาณิชยแหงแรกของโลก มูลคาการ
ลงทุน 9 ลานยูโร โดยโปรตุเกสหวังจะเปนหนึ่งในประเทศผูนําดานพลังงาน
ทดแทนของโลกตอไป
สถานีผลิตไฟฟาดังกลาวไดเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 23 ก.ย.
2551 โดยเปนความรวมมือระหวาง บริษัท Energias de Portugal - EDP
(รัฐวิสาหกิจโปรตุเกส) บริษัท EFACEC (ผูผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมรายที่ใหญ
ที่สุดในโปรตุเกส) บริษัท Enersis (บริษัทดานพลังงานทดแทน ซึ่งเปนของ
Babcock&Brown กองทุนดานการบริหารสินทรัพยเพื่อการลงทุนที่จดทะเบียนอยู
ในตลาดหุนออสเตรเลีย) และบริษัท Pelamis Wave Power (บริษัทวิศวกรรม
ของสกอตแลนด ซึ่งเปนผูพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาจากคลื่นทะเล)

หลักการทํางานของเครือ่ งผลิตพลังงานไฟฟา
อุปกรณเปลี่ยนพลังงานคลื่นเปนพลังงานไฟฟาที่เรียกวา Pelamis Wave
Energy Converter (PWEC) มีรูปทรงกระบอกขนาดใหญสีแดง คลายงูทะเล ขนาด
142 X 3.5 ม. ผลิตจาก carbon steel จํานวน 700 ตัน จํานวน 3 เครื่อง ถูก
ติดตั้งใหลอยตัวอยูกลางมหาสมุทรหางจากชายฝงทะเลเมือง Agucadoura ตอน
เหนือของโปรตุเกส ออกไปประมาณ 3 ไมล (Pelamis เปนคําศัพทโบราณที่
แปลวา งูทะเล)
PWEC 1 เครื่อง แบงออกเปน 4 ทอน โดยแตละทอนถูกทําใหยึดติดกัน
ดวยขอตอไฮโดรลิคที่มีลักษณะเปนกานกระทุงที่เชื่อมตอไปยังอุปกรณคลายลูกสูบที่
บรรจุอยูใน PWEC แตละทอน เมื่อคลื่นทะเลไหลผาน PWEC อุปกรณทั้ง 4 ทอนจะ
ไหวตามแรงคลื่น และสงผลใหขอตอไฮโดรลิคดันกานกระทุงใหเคลื่อนไหวขึ้นลงใน
ลูกสูบและสงพลังงานผานไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟา พลังงานที่ผลิตไดจะถูกลําเลียง
ผานสายเคเบิ้ลใตทะเลไปยังสถานียอยที่เมือง Agucadoura ซึ่งจะทําหนาที่เปลี่ยน
พลังงานที่ผลิตไดใหเปนพลังงานไฟฟา แลวสงตอไปยังเครือขายสายไฟฟาของ
โปรตุเกสตอไป
ในระยะแรก PWEC 3 เครื่ อ ง มี กํ า ลั ง การผลิ ต กระแสไฟฟ า สู ง สุ ด
2.25 เมกะวั ต ต / ป เพี ย งพอต อ การใช ใ น 1,500 ครั ว เรื อ น มู ล ค า การลงทุ น
ประมาณ 9 ลานยูโร (รัฐบาลโปรตุเกสสนับสนุน 1.25 ลานยูโร) และหากโครงการ
ประสบผลสําเร็จ ในระยะที่ 2
จะมีการติดตั้งอุปกรณ PWEC เพิ่มขึ้นอีก
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25 เครื่อง และจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มเปน 21 เมกะวัตต/ป เพียงพอตอการใช 15,000 ครัวเรือน และจะชวย
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง 60,000 ตัน/ป เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากถาน
หิน
รัฐบาลโปรตุเกสไดประกันการรับซื้อกระแสไฟฟาจากสถานีผลิตพลังงานไฟฟาจากคลื่นทะเลในอัตรา 25
เซนต/กิโลวัตต ซึ่งสูงกวาราคาในตลาด
ทั้งนี้ รัฐบาลโปรตุเกสใหความสําคัญตอการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานทดแทนไปแลวกวา 325 ลานยูโร โดย
โปรตุเกสตองการเปนหนึ่งในประเทศผูนําดานพลังงานทดแทนเชนเดียวกับเดนมารกและญี่ปุน คาดวาโปรตุเกสจะ
สามารถผลิตพลังงานจากแหลงพลังงานสะอาด ไดถึงรอยละ 31 ของความตองการใชพลังงานทั้งหมดในประเทศภายใน
ป 2020 ดังนั้น โปรตุเกสจะตองเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนจากเดิมรอยละ 20 ใน
ป 2005 เปนรอยละ 60 ในป 2020 โดยปจจุบัน โปรตุเกสมีสถานีผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยทใี่ หญทสี่ ดุ
ในโลก ที่เมือง Moura ทางตอนใตของประเทศ มีกําลังการผลิต 45
เมกะวัตต/ป และมีการเพิ่มกําลังการผลิต
กระแสไฟฟาจากแหลงพลังงานอื่น ๆ เชน พลังงานน้ํา และพลังงานลม โดยมีสถานีกังหันลมกวา 130 ตัว ทางตอน
เหนือของประเทศ ซึ่งเปนสถานีที่ใหญที่สุดในโลกเชนกัน
ที่มา : http://news.thaieurope.net

เวียดนามหวั่นกฎอียูกระทบประมง

กระดานขาว...

สหภาพยุโรปไดออกกฎระเบียบวาดวยการปองกัน ตอตาน และขจัดการทํา
ประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม(IUU) และจะเริ่มบังคับใชวันที่ 31
ตุลาคม 2552นี้ ระเบียบนี้กําหนดใหสินคาอาหารทะเลที่สงออกมายังสหภาพยุโรป
ตองระบุประเทศแหลงกําเนิดสินคา นานน้ําที่จับสัตวน้ํา และชื่อของเรือประมงที่จับ
สัตวนา้ํ หากไมปฏิบัติตามจะไมอนุญาตใหนาํ เขาสินคาอาหารทะเลมาจําหนายในตลาด
สหภาพยุโรป
ภาคเอกชนของเวียดนามมีความเห็นตอกฎระเบียบดังกลาววา เวียดนามคงไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบIUU
ได เนื่องจากเวียดนามยังไมมีการกําหนดเขตที่ใหจับสัตวน้ํา และการแสดงเอกสารแหลงกําเนิดสินคายังติดขัดเรื่อง
ความรูความสามารถของชาวประมง และจํานวนเอกสารที่ตองระบุแหลงกําเนิดสินคาจํานวนมาก
ทั้งนี้ Nguyen Thi Thu Sac รองประธานสมาคมผูสงออกและผูประกอบการอาหารทะเลของเวียดนาม
(VASEP) ระบุวา เจาหนาที่ดานอาหารทะเลของเวียดนาม ควรเจรจากับตัวแทนของสหภาพยุโรป เพื่อขอใหแกไข
กฎระเบียบใหสอดคลองกับสถานการณการประมงของเวียดนาม และควรเสนอใหสหภาพยุโรปใชกฎระเบียบดังกลาว
สําหรับการจับสัตวน้ําในมหาสมุทรเทานั้น นอกจากนี้ควรเลื่อนเวลาการบังคับใชกฎระเบียบดังกลาวกับเรือประมงขนาด
เล็กกอน อนึ่ง ปจจุบัน เวียดนามสงออกอาหารไปสหภาพยุโรปถึง 26% ของปริมาณอาหารทะเลสงออกจากเวียดนาม
ที่มา : Vietnam Net
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กระดานขาว...
ทีมนั กวิ จัยขั้ วโลกเผย น้ําแข็ งที่ปกคลุมขั้วโลก
ระหวางฤดูรอน จะหาย
เกลี้ ยงภายใน 20-30 ป
แตจะ ถอยรนลงไปมาก
ก อ นหน า นั้ น อี ก ไม เ กิ น
10 ป...
ที ม นั ก วิ จั ย ขั้ ว
โลกกลาวแจงวา ชั้นน้ําแข็ง ที่ครอบคลุมขั้วโลกเหนือจะ
ละลายหายลงหมด ในชวงเดือนฤดูรอน ของ 20-30 ป
ขางหนานี้ ทีมนักวิจัยซึ่งเดินทางไปกับกองสํารวจ ของ
นักสํารวจขั้วโลกผูชํานาญ นายเพน ฮาโดว ไดเดินทาง
สํารวจขั้วโลกเหนือมา 73 วัน ไดตรวจวัดความหนา ของ
ชั้ น น้ํ า แข็ ง และสั ง เกตการณ ท ะเลน้ํ า แข็ ง ไม ต่ํ า กว า
6,000 ครั้ง

ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ําแข็ง
ศาสตราจารยปเตอร แวดแฮมส หัวหนาทีมนัก
ฟสิกสมหาสมุทรขั้วโลก ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซึง่
รวมคณะไปดวยกลาววา
"น้ําแข็งที่ปกคลุมขั้วโลก
ระหวางฤดูรอน จะหายลงเกลี้ยงภายในเวลา 20-30 ป
แตมันจะถอยรนลงไปมากกอนหนานั้น อีกไมเกิน 10 ป
น้ําแข็งอารกติกจะตองถือวาเปนทะเลเปด" เขาบอก
ตอไปวา "โดยปกติน้ําแข็งจะหนาเฉลี่ย 1.8 เมตร ตาม
แบบของปแรก และจะบางลงมากในชวงฤดูรอน แต ใน
ระยะหลายปมานี้ มันไดหดลงอยางรวดเร็ว"ดร.มารติน
ซอมเมอกอร น ที่ ป รึ ก ษาป ญ หาสภาพลมฟ า อากาศ
เปลี่ยนแปลง ของกองทุนเวิลดไวด โลก กลาววา "หาก
วาขั้วโลกหมดน้ําแข็ง เราจะตองถูกทิ้งให เผชิญกับโลกที่
แตกตางออกไปและอบอุนมากขึ้น"

ที่มา : www.teenee.com
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เผลอแปปเดียว วันลอยกระทงเวียนมาบรรจบอีกแลวนะครับ สําหรับในปนี้ตรงกับวันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน แลว
สงสัยมั้ยครับวา ทําไมกระทงสวนใหญถึงเปนรูปดอกบัว
ในหนังสือตํารับทาวศรีจุฬาลักษณหรือตํานานนางนพมาศ ซึ่งเปนพระสนมเอกของพระมหาธรรมราชาลิไท
หรือพระรวง แหงกรุงสุโขทัย ไดกลาวถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองวาเปนเวลาเสด็จประพาสลําน้ําตามพระราช
พิธีในเวลากลางคืน และไดมีรับสั่งใหบรรดาพระสนมนางในทั้งหลายตกแตงกระทงประดับดอกไมธูป
เที ย นนํ า ไปลอยน้ํา หน า พระที่นั่ ง ในคราวนั้น ท า วศรี จุฬ าลัก ษณ ห รือ นางนพมาศ พระสนมเอกก็ ได คิ ด
ประดิษฐกระทงเปนรูปดอกบัวกมุทขึ้น ดวยเห็นวาเปนดอกบัวพิเศษที่บานในเวลากลางคืนเพียงปละครั้งใน
วันดังกลาว สมควรทําเปนกระทงแตงประทีป ลอยไปถวายสักการะรอยพระพุทธบาทซึ่งเมื่อพระรวงเจาไดทอดพระเนตรเห็นก็
รับสั่งถามถึงความหมาย นางก็ไดทูลอธิบายจนเปนที่พอพระราชหฤทัย พระองคจึงมีพระราชดํารัสวา “แตนี้สืบไปเบื้องหนาโดย
ลําดับ กษัตริยในสยามประเทศถึงกาลกําหนดนักขัตฤกษ วันเพ็ญเดือน ๑๒ ใหนําโคมลอยเปนรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธ
บาทนัมมทานที ตราบเทากัลปาวสาน” ดวยเหตุนี้ เราจึงเห็นโคมลอยรูปดอกบัวปรากฏมาจนปจจุบัน
ที่มา : อมรรัตน เทพกําปนาท กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
6

บานกาแฟ
By…Mr.T

สวัสดีครับชาวสมาชิก More to it … หลายทานคงเห็นขาว “ชาวประมงออกเก็บขี้ปลาวาฬ หรืออัมพัน
กลางทะเล” พาดหัวในหนังสือพิมพหลายฉบับ แลวสงสัยไหมครับวา ขี้ปลาวาฬ หรืออัมพัน คืออะไร เกิดขั้นได
อยางไร ฉบับนี้ ผมมีคําตอบที่ชวยคลายความสงสัยใหกับชาวสมาชิก More to it ทุกทานครับ...
ปรากฏการณ ขี้ ว าฬ (Ambergris)
หรื อ ที่ ช าวบ า นเรี ย กกั น ว า อั ม พั น เป น
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในทะเล ขี้วาฬหรืออัม
พันเปนสารที่ถูกขับถายออกมาจากวาฬ ซึ่ง
วาฬชนิดนี้ เปน วาฬหัวทุ ย ขนาดลําตั ว ยาว
20-25 เมตร น้ําหนัก 20-30 ตัน ชอบกิน
อาหารประเภทหมึ ก สาเหตุ ข องการเกิ ด ขี้
วาฬ เนื่องจากสวนของอาหารที่กินเขาไปยัง
ย อ ยไม ไ ด ก็ จ ะสะสมอยู ใ นกระเพาะอาหารในรู ป ของ
ไขมัน เมื่อสะสมนานเขาจะจับเปนกอนไขมันอยูใน
กระเพาะ และจะถ า ยออกมา
เรื่อยๆ พรอมกับมูลซึ่งจะสลาย
ไป สวนที่เปนไขมันจะจับเปน
กอนลอยอยูตามผิวน้ําในทะเล
มี ลั ก ษณะเป น ก อ นที่ มี รู ป ทรง
แตกตางกันไป มีน้ําหนักตั้งแต
15 – 50 กิโลกรัม หรืออาจ
มากกวานั้น โดยเมื่อแรกที่ถูกขับออกมาจะมีสีขาวออน
(บางครั้งมีลายสีดํา) นิ่ม กลิ่นเหม็น แตเมื่อเวลาผานไป
เปนเดือนหรือเปนป ได

เกิดปฏิกิริยากับอากาศและแสงแดด
ระหวางที่ลองลอยอยูในทะเล จึงมีคุณสมบัติ
ทางเคมีเปลี่ยนไป ทําใหมีลักษณะเปนกอ น
แข็งสีขาว น้ําตาล เทา หรือดํา ตามระยะเวลา
ในการทําปฏิกิริยา
ขี้ ว าฬ (Ambergris) ลอยน้ํ า ได
เนื่องจากมีคาความถวงจําเพาะที่นอยกวาน้ํา
ทะเล โดยมีคาความถวงจําเพาะตั้งแต 0.780
– 0.926 ที่อุณหภูมิประมาณ 62 องศาเซลเซียส ไขมันจะ
ละลายเปนของเหลวสีเหลือง และที่อุณหภูมิ 100 องศา
เ ซ ล เ ซี ย ส จ ะ ร ะ เ ห ย
กลายเป น ไอ ลั ก ษณะ
พิ เ ศ ษ ข อ ง ขี้ ว า ฬ
(Ambergris) หรื อ อั ม พั น
คือ มีกลิ่นหอยคลายสาร
จําพวกน้ํามันหอมระเหย
ใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในการ
สกัดหัวน้ําหอม หรือนําไปแตงกลิ่นในอาหารหรือไวน
เปนที่ตองการของตลาด จึงทําใหอัมพันมีมูลคาสูงมากถึง
กิโลกรัมละหลายหมื่นบาท

ขี้วาฬ (Ambergris) หรืออัมพัน สามารถพบไดในมหาสมุทรแอตแลนติก บนชายฝงของบราซิลและมาดากัสการ
บนชายฝงของแอฟริกาฝงตะวันออก อินเดีย มัลดีฟส จีน ญี่ปุน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และเกาะ โมลุกกะ สวน
บริเวณที่พบเปนจํานวนมากสามารถเก็บในเชิงพาณิชยไดนั้น อยูที่เกาะบารฮามา และ เกาะพรอวิเดนซในแคริบเบียน
ที่มา : http://en.wikipedia.org
http://www.dmcr.go.th
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เรื่องเกา...เลาความหลัง
คําอธิบายภาพปก
เรืออวนลอ มซั้ง เปน เรื อ ประมงจับปลาผิ วน้ําอีกประเภทหนึ่ ง ที่
ชาวประมงใตนํามาใชในนานน้ําไทยเปนเวลานานแลว วิธีทําการประมงแตกตาง
กับอวนดําและอวนตังเก คือแทนที่จะวิ่งหาปลาฝูงในเวลากลางคืนเชนเรืออวน
ลอมจับประเภทอื่น กลับจับปลาในเวลากลางวันโดยการทิ้งซั้ง (ทางมะพราวใช
ลวดผูกถวงดวยหิน ใหทางมะพราวลอยอยูใตระดับผิวน้ํา) ลอใหปลาฝูงมาตอม
หรือรวมกลุมกันอยูในบริเวณนั้น เมื่อดําน้ําตรวจดูวามีปลามารวมกันเปนจํานวน
มากแลว จึ งใชอวนล อ มจับ ฝูงปลา ปลาผิว น้ําที่จับ ไดส วนมากเป นปลาทู แ ขก
(Decepterus spp.) ปลาทูปากจิ้งจก (Restrelliger faughni) ปลาลัง (Restrelliger kanagurta) ปลาสีกุนชนิดตางๆ
(Caranx spp.) และปลาหลังเขียว (Sardinella spp.)
ระยะ 2-3 ปที่ผานมานี้ ชาวประมงหันมาใชเครื่องมืออวนลอมซั้งเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากวาปลา
เหลานี้มีราคาสูงขึ้นกวาสมัยกอน กับทั้งยังมีอยูอยางชุกชุม แตเปนที่นาเสียดายที่ปลาผิวน้ําเหลานี้มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่
ไดถูกนํามาจําหนายเปนอาหารของมนุษย สวนใหญไดถูกปอนเขาโรงงานปลาปน เพราะเปนปลาที่ยังมีขนาดเล็กไมอยูใน
ความตองการของผูบริโภค
ดวยเหตุนี้ งานปลาผิวน้ํา กองประมงทะเล กรมประมง จึงไดดําเนินการศึกษาคนควาทางวิชาการเกี่ยวกับ
ปลาชนิดตาง ๆ ที่จับไดดวยเครื่องมืออวนลอมซั้ง เพื่อนําผลการศึกษามาพิจารณาหาลูทางบริหารการประมงปลาผิวน้ําให
เหมาะสมกับสถานการณประมงของประเทศ
สมหมาย อยูสุขสวัสดิ์.........................ถายภาพ
อุรุพันธุ บุญประกอบ.........................อธิบายภาพ
ที่มา: วารสารการประมง ปที่ 29 เลมที่ 1 ป 2519

ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
คําวา to set up มีหมายความวา ใสความ เชน
I didn't do it! The police set me up! (ผมไมไดทาํ นะ! ตํารวจใสความผม!)
Every prisoner in jail claims he was set up. (นักโทษทุกๆ คนจะอางวาเขาถูกใสความ)
เราจะใชกริยา to frame ก็ไดซึ่งในเชิงสํานวนใหความหมายวา ใสความเหมือนกัน
อยางเชนในสองประโยคขางตนสามารถเขียนวา
I didn't do it! The police framed me!
Every prisoner in jail claims he was framed.
ที่มา: Andrew Biggs Academy
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลากะพงในภาคสนาม
ครอบครัว Lutjanidae สกุล Etelis
พื้นตัวสีชมพูถึงแดง
1

ครีบหางเวา(fork)
และแพนหางคอนขางสั้น

Etelis carbunculus : กะพงทับทิม
Ruby snapper

สวนหลังและดานบน เปนสีชมพูเขมถึงแดง
2

ครีบหางเวาลึก(deeply fork)
และแพนบนยืดยาวออก

ครีบทุกครีบสีแดง
ดานลางและทอง เปนสีชมพู
Etelis coruscans
Flame snapper

หมายเหตุ ชนิด Etelis coruscans สีลําตัวดานบนตัดกับดานลางชัดเจน

ภาพที่ 1 จาก www.fishbase.org
ภาพที่ 2 จาก www.fishmongerjo.com
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5 วิธี บอกลานิสัยผัดวันประกันพรุ่ง

บานเราจะนาอยู

คุณเปนคนหนึ่งใชมั้ย ที่ชอบคิดวา มีเวลาเหลือเฟอในการทําสิ่งตางๆใหเสร็จ คือแทนที่จะทําซะเดี๋ยวนี้เลย ก็ขอ
เลื่อนออกไปกอน และทายที่สุดก็ตองมานั่งทํางานภายใตแรงกดดัน เพื่อใหเสร็จทันภายในเวลาที่เหลือนอยนิด หรือใช
เวลาคิดเรื่องงานที่ตองแกปญหา แตก็ผลัดไปเรื่อยๆ บอกตัวเองวาไมรูจะเริ่มเมื่อไหรดี ถามีอาการเชนนี้ คุณก็คือคนที่
ชอบผัดวันประกันพรุงนั่นเอง
จริงๆแลวการผัดวันประกันพรุง เปนหนึ่งในพฤติกรรมที่นารังเกียจที่สุดของมนุษย เพราะเปนการเสียเวลาไปโดย
เปลาประโยชน แตที่นาประหลาดที่สุดคือ คนเรามีแนวโนมสูงที่จะผัดวันประกันพรุงในเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับ
ตัวเอง และมีบอยครั้งซึ่งเปนเรื่องที่ตัวเองอยากทํามาก เพราะรูวามันจะชวยใหบรรลุเปาหมายหลักในชีวิตได แตก็ยัง
เลื่อน จนกระทั่งเลือนและลืมไปในที่สุด
หลายคนอาจผัดวันประกันพรุง จนกลายเปนนิสัยที่ไมดี และมักบอกตัวเองวา วันนี้ ไมอยากทํางานอยางนี้ เอาไว
วันหลังคอยทําก็ได นั่นเทากับกําลังหลอกตัวเอง เพราะมันไมไดชวยใหหลุดพนจากความจริงที่วา ตองทํางานนั้นใหเสร็จ
แตมันยิ่งจะทําใหเครียดหนักกวาเดิม เพราะบางครั้งมีงานรออยูอีกเพียบที่ตองทําใหเสร็จ และบางทีก็ไมอาจ คาดเดาได
วา จะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบางที่ทําใหงานไมเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
จากการศึกษาพบวามีหลายเหตุผลที่ทําใหคนชอบผัดวันประกันพรุง บางคนทําเมื่ออยูในสถานการณบางอยาง
แตอีกหลายๆคนทําจนเปนนิสัยเลยก็วาได มาดูกันวา อะไรคือสาเหตุที่ทําใหคนเปนโรคชอบผลัด
1.
ไมมี วิ นั ย ในการทํ า งาน
คนพวกนี้
ผัดวันประกันพรุงในทุกๆเรื่อง ชอบทําอะไรแบบไฟลนกน
เมื่อพูดถึงเรื่องความเครียด เขาหรือหลอนจะมีคําตอบวา
“ฉันทํางานไดดีที่สุดเมื่อถูกกดดัน” ความจริงแลว พวกนี้
เปนคนไมมีระเบียบวินัย ไมรูวิธีจัดลําดับความสําคัญของ
งานที่ตองทํากอนหลัง จะรอจนนาทีสุดทาย จึงเริ่มตนทํา
2. กลัวทําไมสําเร็จ เมื่อไมรูวิธีทํางาน จึงไมทํา
เสียเลย หรือรูสึกวาการจะทํางานนั้นใหสําเร็จได ตองใช
เวลาเรียนรูนาน และไมรูวาเมื่อไหรจะเสร็จ จึงเลื่อนออกไป
กอน
3. ทุกอยางตองเนี้ยบไรที่ติ คนที่ทําอะไรตองเพอร
เฟคทุกอยาง พวกนี้ตองการทําทุกอยางใหออกมาดีเลิศ ไรที่ติ
ซึ่งมิใชวาจะทําไมได แตยากที่จะทําใหสําเร็จไดภายในเวลาที่

กําหนด คนประเภทนี้เมื่อเริ่มตนทํางานอยางใดอยางหนึ่ง
แลว ก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆไมทําใหเสร็จ โดยอางวาเพื่อใหงาน
ไดมาตรฐาน อยางไรก็ตาม มาตรฐานของคนพวกนี้มักไมเปน
ที่ยอมรับของคนอื่นๆ ทําใหพวกเนี้ยบทั้งหลาย เสียเวลาไป
กับเรื่องที่ไมจําเปน
4. ตองทํางานที่ไมชอบ งานบางอยางที่ไมชอบ
แตก็ตองทํา เชน จัดแฟมเอกสาร เขียนรายงาน ดังนั้น จึง
ผลัดไปเรื่อยๆ โดยหวังวามันจะหายไปเอง แตความจริงหา
เปนเชนนั้นไม เพราะเมื่อไมเริ่มตนทําเสียที งานที่คุณไม
ชอบเหล า นี้ ก็ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
จน ถึงจุดหนึ่งที่ตองลงมือทํา
อยางหลีกเลี่ยงไมได ถึงตอนนั้น
ก็อาจทําใหยิ่งหงุดหงิดมากขึ้น
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ดังนั้น ถาคุณตองการรูวิธีเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุงแลวละก็ สิ่งสําคัญคือ ตองตอบตัวเองใหไดกอนวา ทําไมถึงทํา
เชนนั้น ทําไมถึงชอบผลัด เปนเพราะขาดแรงจูงใจ หรือเปนเพราะเบื่อที่จะทํา หรือวาไมมีเวลาพอที่จะทํา หรือขาดสมาธิ
ในการทํางาน เมื่อคุณไดคําตอบที่แทจริงวาอะไรทําใหคุณชอบผัดผอน คุณตองจัดการแกที่สาเหตุเสียกอน

เอาละ..คราวนี้ลองนึกดูซวิ า มีเรื่องอะไรบางที่คณ
ุ ชอบผัดวันประกันพรุง มากที่สุด

5 วิธีบอกลานิสัยผัดวันประกันพรุง ตอไปนี้เปนวิธีที่อาจจะชวยใหคุณเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุง
1. วางแผนการทํางาน ถาคุณผัดวันประกันพรุงเพราะไมมีเวลาทําทุกสิ่งทุกอยาง ลองจัด
ตารางเวลาของงานที่ตองทํา ลิสตงานที่ตองทําทุกชิ้นลงกระดาษ เขียนตัวโตๆ และใสเครื่องหมาย
ตกใจกํากับไวดวย เพื่อกระตุนวาตองทําใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนด การจัดตารางเวลาจะชวยใหรู
วาตองทําอะไรบาง และเมื่อทํางานชิ้นใดเสร็จ ใหใสเครื่องหมาย x ไว วิธีนี้จะทําใหมีกําลังใจที่จะกา
x บนงานที่เหลือใหหมด ภายในเสนตายดวย
2. แบงงานชิ้นใหญเปนชิ้นยอยๆ เหตุผลหนึ่งที่คุณขอผัดไวกอน ก็คือ แคคิดวามีงานชิ้นใหญที่ตองทํา ก็รูสึก
เหนื่อยแลว แตหากซอยงานนั้นใหเปนชิ้นเล็กๆ ก็จะทําเสร็จไดงายขึ้น และนั่นคือวิธีเริ่มตนหยุดการผัดวันประกันพรุงที่ดี
3. ใหรางวัลตัวเอง จงใหรางวัลตัวเองทุกครั้งที่ทํางานเสร็จในเวลาที่กําหนด เชน ไปเดินดูของกับ
เพื่อนๆ เมื่อทํางานเสร็จ วิธีนี้จะชวยใหมีแรงจูงใจที่จะทํางานทั้งหมดใหเสร็จตามกําหนด
4. คิดในแงบวก หลายครั้งที่คุณไมอยากเริ่มทํางาน เพราะมัวแตคิดในแง
รายวางานนั้นยาก หรือทําไดไมดี หรือนาเบื่อ เมื่อไมแนใจวาตัวเองจะทํางานนั้นได ก็มักจะลงเอย
ที่การเลื่อนออกไป ดังนั้น แทนที่จะคิดแตดานลบอยางนี้ ก็ควรบอกกับตัวเองวา คุณสามารถทํา
ได อยาบอกตัวเองวา คุณเปนคนชอบผัดผอน แตจงบอกวา คุณเปนคนทํางานสําเร็จได ขอ
สําคัญคือตองเปลี่ยนวิธีมองตัวเองและงานที่อยูในมือ และฝกการคิดในแงบวกใหมากๆ
5. ลงมือทําเดี๋ยวนี้ อยาทิ้งตารางการทํางานของคุณไวบนโตะเฉยๆ ลงมือทําทันที และตองทําอยางมีสมาธิ ลอง
ใหเวลาตัวเองสัก 5-10 นาที แลวคุณจะเชื่อวา ตัวเองสามารถทํางานใหสําเร็จไดจริงๆ

เห็นมั้ยวา การบอกลานิสัยผัดวันประกันพรุง ไมยากเลย และเปนสิ่งที่ควรจะทําเปนอยางยิ่ง
เพราะนอกจากจะทําใหคุณคลายเครียดในการทํางานแลว ยังชวยใหมีความสุขในชีวิตมากขึ้นอีกดวย

ที่มา : หนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 107 ตุลาคม 2552 โดยประกายรุง

11

ทาทาย...สมอง
ฉบับนี้เรามาฝกสายตากันหนอย วาแลวเราไปดูวิธีการเลนกันเลย...
วิธีเลน : คนหาหมายเลข 1- 5 วาซอนอยูสวนใดในภาพนี้
3
5

1
4

2

เฉลยเกมทาทายสมองฉบับเดือนตุลาคม
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อานดีๆ...มีรางวัล
1. สินคาประมงที่จะสงออกไปยังอารเจนตินาไดนั้น ตองปฏิบัติตามขอกําหนดอะไรบาง?
2. อุปกรณเปลี่ยนพลังงานคลื่นเปนพลังงานไฟฟา เรียกวา?
3. ขี้วาฬ หรืออัมพันเปนสารที่ถูกขับถายออกมาจากวาฬชนิดใด ?
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชอื่ ทีอ่ ยูและเบอรโทร สงมาที่ E-mail:mfrdb_moretoit@yahoo.com
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สงเขามานะครับ หากมีผูตอบถูกมากกวา 1
ทานจะทําการจับฉลากผูโชคดีนะครับ หมดเขตรวมสนุก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

** ของรางวัลประจําเดือนพฤศจิกายน : กระเปาสตางคแมวเหมียวนารักๆ สไตลญปี่ นุ

เฉลย คําถามประจําเดือนตุลาคม 2552
1. องคประกอบทางเคมีของชัน้ บรรยากาศใด ที่ตอบสนองตอชวงการเปลี่ยนแปลงบนดวงอาทิตย?
ตอบ ชั้นตราโทสเฟยร
2. สิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่คนพบบนกระดูกวาฬ คือ?
ตอบ bristleworms
3. วันเริ่มตนของโครงการบํารุงพันธุปลาแบบประชาอาสา ตรงกับวันที่?
ตอบ วันที่ 13 เมษายน 2524
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนตุลาคม 2552 ถูกตอง ไดแก คุณนวพร เลิศอํานวยโชค
ขอแสดงความยินดีกับผูท ี่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามทีอ่ ยูที่ใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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