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ทูนาครีบน้ําเงิน : หนึ่งในวิกฤติประมงโลก
“ทูนาครีบน้ําเงิน” (bluefin tuna) เปนปลาที่มีสงางามชนิดหนึ่งทีแ่ หวกวายในมหาสมุทรเนื่องจากขนาด
ความยาวถึง 12 ฟุต น้ําหนักกวา 1,500 ปอนด จากรูปรางแบบตอปโดทําให ทูนาครีบน้ําเงินยักษ เปนปลาที่มีวองไว
เปนอยางมาก โดยพบวาสามารถวายน้ําดวยความเร็วไมนอยกวา 40 ไมล/ชั่วโมง สามารถดําน้ําไดลึกเกือบ 1
กิโลเมตร จากระบบหมุนเวียนโลหิตแบบสัตวเลือดอุนทําใหปลาชนิดนีส้ ามารถอยูไดทั้งในเขตอารกติกและเขตรอน
จากคุณสมบัตพิ ิเศษของปลาทูนาครีบน้ําเงินที่ทําใหเปนที่ตองการอยางมากของตลาดคือ เนื้อสวนทองที่
นุมมีไขมันแทรกเปนชั้น เหมาะอยางยิ่งทีจ่ ะนํามาทําซูชิ อาหารญี่ปุนยอดนิยม และสงผลตอการทําการประมงปลา
ปลาทูนาครีบน้ําเงินยักษ อยางมาก กองเรือประมงที่ทันสมัยมักจะมีเครื่องบินคนหาตําแหนงนําไลลาฝูงทูนา ครีบน้ํา
เงินไปทั่วมหาสมุทร และจับปลานิดนี้ไดปล ะหลายหมืน่ ตัว ปลาจะถูก
ขุนจนอวนในกระชังนอกชายฝง เพื่อนําไปทําซูชิและสเต็กขายในญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา และยุโรป
ในฤดูใบไมผลิ เมื่อน้ําเริ่มอุน ขึ้น ฝูงปลาทูนาครีบน้ําเงิน
จะอพยพผานชองแคบยิบรอนตา และกระจายทัว่ ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
เพื่อวางไข โดยฝูงปลาทูนาครีบน้ําเงินจะพากันวายขึ้นมาบนผิวน้ํา แม
ปลาตัวใหญ ๆ จะกระโจนพลิกหงายอวนสีขางสีเงินพลางปลอยน้ําเชือ้ คลุมไปทั่วในวันคลื่นลมสงบ เครื่องบินคนหา
ตําแหนงซึ่งมีความวุนวายบนผิวน้ําที่เกิดจากตัวปลาที่สะทองแสงแดด คราบไขปลา และน้ําเชื้อ จากระยะไกลหลายกิ
ดลเมตรทางอากาศ จะสงขาวแจงเรือประมง
กองเรือประมงปลาทูนาครีบน้ําเงินประกอบดวยเรืออวนลอม เรือนักประดาน้าํ และเรืออวนลาก เมือ่
เครื่องบินคนหาตําแหนงพบฝูงปลาเรืออวนลอมจะวิง่ เขาไปทําการลอมฝูงปลาดวยอวนที่มีความยาวไมนอยกวา 1.5
กิโลเมตร เมื่อการลอมเสร็จสิ้นนักประดาน้ําจะยายปลาจากอวนลอมไปยังกระชังยักษกลางทะเลซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง
ราว 48 เมตร โครงทําดวยพลาสติกแข็งรองรับตาขาย จากนั้นก็จะลากกลับมายังบริเวณฟารมเลี้ยง และใหอาหารจําพวก
ปลาที่มีไขมันสูง เชนปลากะตัก หรือปลาซารดีน เพื่อใหเนื้อทูนามีไขมันสูง และขายไดราคาดีในตลาดญี่ปนุ
การขยายตัวของฟารมเลี้ยงปลาทูนา หมายความวาทูนาครีบน้ําเงิน
จะถูกจับขึน้ มาในทุกชวงอายุ เชนในโครเอเชียอุตสาหกรรมทูนาซึ่งมีการขุน
ลูกปลาราวสองถึงสามป นั่นหมายความวาปลาเหลานั้นจะถูกจับกอนที่มี
โอกาสวางไขในมหาสมุทร ทําใหปริมาณปลาทูนาครีบน้ําเงินตามธรรมชาติ
นับวันจะลดลงอยางรวดเร็ว
จากสถานการณที่เกิดขึ้น คณะกรรมการเพื่อการอนุรักษปลาทูนา
ในมหาสมุทรแอตแลนติก; ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna)
ซึ่งมีหนาที่ดูแลปริมาณปลาทูนาในธรรมชาติ ยอมรับวาเรือประมงมีการจับปลาเกินโควตามหาศาล นักวิทยาศาสตร
ประเมินกันวาถาหากมีการจับปลาในปริมาณนี้ตอไป ปลาในธรรมราชจะหมดลง แมจะมีคําเตือนอยางจริงจังจากนัก
ชีววิทยา แตการที่ประเทศภาคีสมาชิกจะยอมปรับลดปริมาณลงก็เปนเรื่องยาก แมแตมกี ารกําหนดโควตาแลวก็

ตามแตจะพบวายังคงมีการจับปลาทูนาครีบน้ําเงินในลักษณะผิดกฎหมาย (IUU : illegal unreport and
unregulated) และยังมีการฝาฝนกฎขอบังคับที่กําหนดขึ้นอยูเสมอ เชนกฎการหามใชเครื่องบินคนหาตําแหนงในฤดู
ผสมพันธ
ทําอยางไรจะหยุดการจับปลาเกินขนาด ?
ทําอยางไรจะ
ปองกันไมใหเรือประมงทําลายระบบนิเวศและเศรษฐกิจของตนเองดวยการ
ลางผลาญทรัพยากรในทะเล ? ผูเชี่ยวชาญหลายทานไดมีการเสนอแนวคิด
ในการที่จะตองมีการัดการมหาสมุทร ทะเลในฐานะที่เปนระบบนิเวศ ไมใช
“ตูกับขาว” ที่ใหธุรกิจประมงเขามาตักตวงไดตามใจชอบ รัฐบาลตางๆ
ยังคงตองสนับสนุนใหมกี ารลดจํานวนเรือประมงอยางจริงจัง และมีการ
ดําเนินการควบคุม และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
เรื่องราวเกีย่ วกับการประมงที่จริงแลวไมไดเลวรายไปทัง้ หมด อันที่จริงแลวหากมีการรวมกันจัดการ
อยางเหมาะสมแลวประชากรปลาและอุตสาหกรรมประมงจะมั่นคงไปดวย อยางไรก็ตามทุกฝายมีความเห็นตรงกัน
วาการปฏิรูปที่สําคัญที่สุดไมใชการเปลี่ยนกฎหรือขอบังคับ แตเปนการเปลี่ยนทัศนะคติของคน ทั้งชาวประมง
ผูบริโภค ตลอดจนประชากรโลก ที่ตองตระหนักและใหความสําคัญของระบบนิเวศมากกวาผลผลิตสัตวน้ํา
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แงคิดยุทธศาสตรอาหารไทย
อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรที่มีศักยภาพในการสรางคุณคาแกเศรษฐกิจของประเทศสูงมาก
เนื่องจากมีสายโซแหงคุณคา (value chain) ยาว และกิจกรรมตนน้ํามีแหลงกําเนิดในประเทศสูงคือรอยละ 80 ในขณะที่กิจกรรม
ปลายน้ํามีศักยภาพพัฒนาตอเชื่อมไปจนถึงปากของผูบริโภคผานการสงเสริมรานอาหาร หรือภัตตาคารอาหารไทย โดยรัฐใหการ
สงเสริมสนับสนุนสรางความเขมแข็งขอโซ และสายโซที่ออนแอ หรือที่ขาดหายใหเชื่อมตอตั้งแตตนน้ําไปจนสุดปลายน้ํา อาจ
สงเสริมใหบริษัทการคาระหวางประเทศเปนผูประสานงาน หรือพัฒนาเพิ่มคุณคา โดยผานการบริหารโซซัพพลาย (supply chain
management) รวมกับผูประกอบธุรกิจอาหารในแตละขั้นของโซซัพพลายซึ่งประกอบดวยผูประกอบการทั้งไทยและตางชาติ
ผลการศึกษาของ "FORCE2001"(เปนโครงการศึกษาจัดทําโดย American Meat Institution International
Association of Food Industry Suppliers และ International Daily Foods Association) พบวาธุรกิจอาหารใน
โลกปจจุบันเปดกวางในอัตรากาวกระโดด ขอกําหนดที่กีดขวางหรือที่เปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศในธุรกิจอาหารไดลดลง
มาก มูลคาการคาอาหารของโลกในปจจุบันอยูในชวงประมาณ 300,000-400,000 ลานเหรียญสหรัฐ ตอป โดยมีประเทศยุโรปตะวันตก
เอเชีย อเมริกาเหนือและอเมริกาใตเปนประเทศคูคาสําคัญ
เปนที่นาสังเกตวาโครงสรางการคาไดเปลี่ยนไปสูการคาขายในรูปของอาหารแปรรูปใน สัดสวนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
การคาสินคาอาหารทางการเกษตรในรูปอาหารสด สัดสวนของ อาหารแปรรูปมีมูลคากวารอยละ 60 ของการคาอาหารโลก ประเทศที่
มีบทบาทสําคัญในการ สงออก อาหารแปรรูปของประเทศพัฒนาแลว คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และ เนเธอรแลนด ในซีก
ของประเทศกําลังพัฒนาที่เขามามีบทบาทมากขึ้น คือ บราซิล จีน ไตหวัน และไทย
ทางดานการนําเขา ประเทศผูนําเขาอาหารแปรรูปที่สําคัญ คือ
สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และอิตาลี หกประเทศ
นี้เปนผูนําเขาประมาณ รอยละ 61 ของการนําเขาโลก เหตุที่การคาอาหารใน
ตลาดโลกไดขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ผานมา เนื่องจากมีการ
ทําสัญญาพหุภาคีและขอตกลงทางการคาระดับภูมิภาคหลายฉบับ
เชน
NAFTA ในอเมริกาเหนือ MERCOSUR ในอเมริกาใต และ EU
นอกจากนี้หนวยงานระหวางประเทศที่จะมีอิทธิพลตอการคาอาหารโลกอยาง
มาก คือ WTO และ Codex ภายใตองคการสหประชาชาติ คือ FAD และ
WHO

ปจจุบันมีบริษัทการคาระหวางประเทศของไทยที่อยูในธุรกิจอาหารที่มีขนาดคอนขางใหญอยูไมมากราย เชน บริษัท
เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด(มหาชน) บริษัท ซี พี อินเตอรเทรด จํากัด บริษัท ไทย ยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด(มหาชน) บริษัท ซี
พี เมอรแชนไดซิ่ง จํากัด บริษัท สุรพลซีฟูด จํากัด(มหาชน) เปนตน นอกจากนี้มีบริษัทการคาระหวางประเทศในตางประเทศที่คนไทย
เปนเจาของ ในประเทศผูซื้อที่สําคัญ เชน บริษัท เอ็มเพรส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท CPF Belgium S.A. จํากัด บริษัท
Tawanna Supermarket จํากัด และบริษัท Eastland Food Corporation จํากัด เปนตน
นอกจากนี้ยังมีอีกกลุมหนึ่งเปนบริษัทการคาระหวางประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป ซึ่งกรมสงเสริม
การสงออกไดพยายามสงเสริมใหรวมตัวกันเปนลุม Intertrader แตเปนที่นาสังเกตวาบริษัทการคาระหวางประเทศกลุมตางๆเหลานี้
ยังไมมีการบูรณาการกัน ยกเวนบริษัทที่อยูในเครือเดียวกัน เชน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด(มหาชน) กับบริษัท ซี พี เมอร
แชนไดซิ่งจํากัด หรือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟสเซน โปรดักส จํากัด(มหาชน) กับ บริษัท เอ็มเพรส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนตน
พัฒนาการในแวดวงธุรกิจอาหารในระยะทศวรรษที่ผานมา ไดมีการตื่นตัวเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจ มีการ
Response) มาใชอยางกวางขวาง เปนการมีวิสัยทัศนรวมกันในการประสานรวมมือกันตลาดโซซัพพลาย (Supply Chain) ที่
กอใหเกิดประโยชนเพื่อประสิทธิภาพทําใหสมาชิก และผูใหบริการในธุรกิจในธุรกิจอาหาร (food service industry) สามารถ
บริหารสินคาคงคลังใหหมุนเวียนไดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพ และกําไรสูงขึ้นจากจุดการผลิตตลอดสายไปจนถึงจุดสงมอบแกผูบริโภค

การดําเนินการเชนวานี้ใหสําเร็จไดตองอาศัยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) และกระบวนการธุรกิจบูรณาการ (integrated
business process) ที่ไดรับการปฎิรูปใหมเขามาใช การใช ECR เริ่มตนในสหรัฐอเมริกา และไดแพรหลายสูยุโรป เปนการ
เปลี่ยนกรอบความคิดการทําธุรกิจอยางสิ้นเชิง
ในการบริหารซัพพลายเชนอาหาร (food supply chain) เปลี่ยนจากความสัมพันธที่เปนปรปกษกันมาเปนการให
ความรวมมือและการประสานงานเกิดจากการยอมดวยความยินดีในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีความสําคัญ ทั้งในเชิงยุทธศาสตร และ
การดําเนินงาน มีผลทําใหผูผลิตอาหารรายใหญสามารถลดเวลาการพัฒนาสินคาใหม (New Product Development ; NPD)
ลง ลดระดับปริมาณสินคาทีจะตองเก็บในคลังสินคาลง และสามารถสงมองสินคาและบริการใหลูกคาที่มีความหลากหลายมากขึ้นใน
ระดับคาใชจาย และตนทุนที่ถูกลง ECR เปนปฏิบัติการที่ผูประกอบการที่เปนซัพพลายเออรในระดับตางๆ ของสายโซซัพพายเชน
(Supply Chain) ตกลงรวมมือกันในการมีความสัมพันธทางธุรกิจที่ใกลชิดกันเพื่อผลระยะยาว หรืออาจกาวขึ้นเปนพันธมิตรธุรกิจ
อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารซัพพลายเชนรวมกัน และสมาชิกของซัพพลายเชนไดรับประโยชนรวมกันในรูปของการ
ประหยัดตนทุน สามารถบริการลูกคาไดดีขึ้น มีผลสําเร็จของการเติบโตดานตลาดและยอดขาย
การที่สมาชิกของซัพพลายเชนยกระดับตลาดสายรวมเปนพันธมิตร หรือ
หุนสวนทําใหกิจกรรมรวมในเรื่องตางๆ ทําได กอใหเกิดสมรรถนะภายในสายโซที่รอย
เรียงสมาชิกเขาเปนกลุมกอนเดียวกันทางดานนวัตกรรม การควบคุมตนทุน ระบบการ
สื่อสาร ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถสรางสมรรถนะของความรวมมือระหวางซัพพลายเออรกับ
ผูซื้อทางดานนวัตกรรม การบริหาร การสื่อสาร การวางแผนการผลิ การลงทุน และการ
ควบคุมอีกดวย
รัฐบาลนาจะเขามามีบทบาทสงเสริมสนับสนุนใหบริษัทการคาระหวาง
ประเทศของไทยและผูผลิตระดับ SME’s บูรณาการกัน โดยการนําการปฏิบัติ ECR(Efficient Consumer Response) มา
ใช เพื่อประโยชนในลักษณะรวมกัน อันจะอํานวยผลตอความสามารถในการแขงที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมยุทธศาสตรนี้ในระยะยาว
ที่มา : หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2203 25 มี.ค. - 28 มี.ค. 2550

บานกาแฟ...
MR. T
สวัสดีครับนองๆ เดือนนี้จะนําเอาคําที่เขียนไมคอยถูกตองตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่ง
ไดพบเห็นในตํารับตํารา นิตยสาร และหนังสือตาง ๆ เทาที่พอจะนึกได จัดพิมพขึ้นเผยแผใหแพรหลาย ดังนี้
หมวด ก
คําที่ถูก
มักเขียนเปน
กรรมบถ
กรรมบท
กระทะ
กะทะ
กระสัน
กระสันต
กะทัดรัด
กระทัดรัด
กะทิ
กระทิ
กะเพรา
กระเพรา
กะโหลก
กระโหลก
กามารมณ
กามารมย
กาลเทศะ
กาละเทศะ
กิตติกรรมประกาศ กิติกรรมประกาศ
เกร็ดความรู
เกล็ดความรู
เกล็ดปลา
เกร็ดปลา
เกษียณอายุ
เกษียนอายุ, เกษียรอายุ
เกษียรสมุทร
เกษียณสมุทร, เกษียนสมุทร
หมวด ข
คําที่ถูก
ขบวน
ขะมักเขมน
ขากรรไตร
ขาวโพด
เข็ญใจ
ไขมุก

มักเขียนเปน
ขะบวน
ขมักเขมน, ขะมักขะเมน, คะมักคะเมน
ขากันไตร
ขาวโภช
เข็นใจ
ไขมุกข, ไขมุกด, ไขมุข

หมวด ค
คําที่ถูก
ครรลอง
คริสตกาล
ครุฑ
คะนอง
คะยั้นคะยอ

มักเขียนเปน
คันลอง, คัลลอง
คริสตกาล
ครุธ
คนอง
ขยั้นขะยอ, ขะยั้นขะยอ

คําที่ถูก
กระตือรือรน
กระเพาะ
กระแสน้ํา
กะทันหัน
กะเทาะ
กะลา
กังวาน
การบูร
กาวราว
กิตติมศักดิ์
เกร็ดพงศาวดาร
เกศา
เกษียนหนังสือ
เกสร

คําที่ถูก
ขโมย
ขากรรไกร
ขาวกบหมอ
ขี้เถา
เขาฌาน

มักเขียนเปน
กระตือรือลน, กะตือรือรน
กะเพาะ
กระแสรน้ํา
กระทันหัน
กระเทาะ
กระลา
กังวาล
การระบูร, การะบูน, การบูน
กราวราว
กิติมศักดิ์
เกล็ดพงศาวดาร
เกษา
เกษียณหนังสือ
เกษร

มักเขียนเปน
ขะโมย, โขมย
ขากันไกร
ขาวกลบหมอ
ขี้เฒา, ขี้เทา
เขาฌาณ

คําที่ถูก
ครองราชย
คริสตศตวรรษ
คอน (เครื่องมือ)
คะนึง
คั่นกลาง

มักเขียนเปน
ครองราช
คริสตศตวรรษ
ฆอน
คนึง
ขั้นกลาง

คําที่ถูก
คันดาล
คํานวณ
เคี่ยวเข็ญ
หมวด ง
คําที่ถูก
งึมงํา
เงินรองจาย

มักเขียนเปน
คันดาน
คํานวน
เคี่ยวเข็น

คําที่ถูก
คัมภีร
คุกกี้
โครงการ

มักเขียนเปน

คําที่ถูก
เงินทดรอง
โงเงา

มักเขียนเปน
เงินทดลอง
โงเงา

มักเขียนเปน
จราจล
จัดสรรค
โจทยจําเลย
โจทจัน

งึมงัม
เงินลองจาย

มักเขียนเปน
คําภีร
คุกกี้
โครงการณ

หมวด จ
คําที่ถูก
จระเข
จักร
จาระไน
โจทยเลข

จรเข
จักร
จาระนัย
โจทกเลข

คําที่ถูก
จลาจล
จัดสรร
โจทกจําเลย
โจษจัน

หมวด ฉ
คําที่ถูก
ฉบับ
ฉันญาติ

มักเขียนเปน
ฉะบับ
ฉันทญาติ, ฉันทญาต, ฉันญาติ

คําที่ถูก
ฉะนั้น
เฉพาะ

ฉนั้น
ฉะเพาะ

หมวด ช
คําที่ถูก
ชนวน
ชบา
ชมาย
ชอนสอม
ชอุม
ชะรอย
ชัชวาล

มักเขียนเปน
ชะนวน
ชะบา
ชะมาย
ชอนซอม
ชะอุม
ชรอย
ชัชวาลย

คําที่ถูก
ชนัก
ชมดชมอย
ชโลม
ชอ่ํา
ชะนี
ชะลอ
โชคชะตา

มักเขียนเปน
ชะนัก
ชะมดชมอย, ชะมดชะมอย
ชะโลม
ชะอ่ํา
ชนี
ชลอ
โชคชตา

หมวด ซ
คําที่ถูก
ซวดเซ
ซาหริ่ม
เซนติเมตร

มักเขียนเปน
ทรวดเซ
ซะหริ่ม, ซาหลิ่ม
เซ็นติเมตร

คําที่ถูก
ซาก
เซ็นชื่อ

มักเขียนเปน

ที่มา อานอยางไร และเขียนอยางไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
http://www.royin.go.th/

มักเขียนเปน

มักเขียนเปน
ทราก
เซ็นตชื่อ

ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาปกเปาภาคสนามครอบครัว Tetraodontidae
สกุล Lagocephalus
ดานทอง ดานขางลําตัว และดานหลังไมมีหนาม

ขอบหางเวา

Lagocephalus inermis

Smooth-backed blowfish: ปกเปา
มีหนามปกคลุมตั้งแตสวนหัวจนถึงหนาครีบหลัง

ขอบหางเวา

Lagocephalus spadiceus Brown-backed blowfish: ปกเปา
มีหนามปกคลุมตั้งแตสวนหลังของคอ (nape) ถึงคอดหาง (caudal peduncle)

ขอบหางเวา

Lagocephalus lunaris

Green rough-backed blowfish: ปกเปาหลังเขียว

บานเราจะนาอยู
จริยธรรมตองมาจากจิตใจ
ในโลกนี้ไมมีอะไรสําคัญเทามนุษย ในมนุษยไมมีอะไรสําคัญเทา “จิตใจ” จิตใจเปน
องคประกอบที่สําคัญที่สุดในพฤติกรรมของมนุษย และจริยธรรม คือ พฤติกรรมของมนุษยที่
แสดงออกในทางที่ถูกที่สังคมสวนใหญยอมรับ
ความคิด การพูด และการกระทํา ลวนมาจากจิตใจทั้งสิ้น หากจิตใจไดรับการพัฒนา
ใหมีสมรรถภาพและคุณภาพดีแลว ความคิด การพูด และการกระทํา จะออกมาในทางสรางสรรค
ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาตอตนเองและสวนรวม
จิตใจที่ต่ําทราม ถาปลอยใหมีขึ้นจนเคยชิน จะทําใหเปนคนมักงาย หนาดาน เห็นแก
ตัว ไมมีวินัย ไรความอาย หยาบคาย ละโมบ กอบโกยผลประโยชนเพื่อตัวเองและพวกพอง
คุณธรรม ๔ ประการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดพระราชทานคุณธรรม ๔
ประการ แกขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป ดังนี้
ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวน
นอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ
เปนธรรม
ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความ
สัจความดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัตย
สุจริตไมวาจะดวยเหตุประการใด
ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชน
สวนนอยของตน เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง
คุณธรรม ๔ ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้น
โดยทั่วกันแลว จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุง
พัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค
การเปนขาราชการที่ดี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเปนแบบอยางในการทรงงานเพื่อ
ประชาชนอยางแทจริง ทรงทุมเทพระวรกาย ทรงตรากตรําในการทํางานเพียงเพื่อใหพสกนิกรของ
พระองคมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ทรงงานมาจึงหมายถึงการที่ทรงปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะที่พระองคทรงเปนพระมหากษัตริยมานานจวบพระชนมา
ยุถึง ๗๒ พรรษา ซึ่งเหลาขาราชการทั้งหลายที่ไดชื่อวา“ขาราชการ” จึง
ควรที่จะปฏิบัติตนเองใหสมกับความหมายของขาราชการ
คือ
“ผูปฏิบัติงานในหนาที่ของพระราชา และทํางานตางพระเนตรพระกรรณ
เพื่อประโยชนสุขของแผนดิน” ซึ่งปวงขาราชการทั้งหลายจึงควรนอม
ปฏิบัติและรวมกันเรียนรูเพื่อเจริญรอยตามพระราชจริยาวัตรของพระองคเพื่อเปนขาราชการที่ดี
ตอไป
คุณลักษณะที่พึงประสงคของขาราชการไทย
๑. ทักษะการใชความคิด
๑.๑ คิดภาพรวม ลุมลึก และกวางไกล ไมหยุดความคิด
๑.๒ รูจักปรับยืดหยุน ไมวาวุนเปนเถรตรง
๑.๓ คิดทํางานเชิงรุก ไมขลุกอยูกับที่
๑.๔ คิดปองกันดีกวา อยาวัวหายจึงลอมคอก
๒. การทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
๒.๑ กระบวนทัศนตองรูปรับ ไมอยูกับกระบวนเดิม
๒.๒ สรางเครื่องมือไวชี้วัด ดีกวาหัดนั่งดูเทียน
๒.๓ เชาชามเย็นชามขอใหงด จงกําหนดเวลาแลวเสร็จไว
๒.๔ อุทิศซึ่งเวลา ไมแสวงหาประโยชนตน
๒.๕ สัมพันธกับลูกคา อยาทําหนาไมบอกบุญ
๓. การบริหารทรัพยากร
๓.๑ คํานึงถึงตนทุน ไมคุมทุนจงอยาทํา
๓.๒ บริหารแบบประหยัด จงอยาหัดเปนหนี้เขา
๓.๓ สรางความรูสึกเปนเจาของ อยาเปนทองไมรูรอน
๓.๔ รูจักบํารุงและรักษา อยาดีแตใชเครื่องเปน
๔. ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร
๔.๑ ใชเทคโนโลยีใหม ไมลาสมัยไดโนเสาร
๔.๒ สรางเครือขายใหกวางขวาง อยาปลอยวางเรื่องทีมงาน
๔.๓ รูจักพูดใหไดผล อยาทําตนเปนเบื้อใบ
๔.๔ อดทนตอถอยคํา ไมจดจํามาตอกร
๔.๕ แถลงเรื่องลึกล้ําได อยาตอบงายไมศึกษา
๕. ความนาเชื่อถือไววางใจ

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๕.๑ ซื่อสัตยสุจริต ไมคิดคอรัปชั่น
๕.๒ พรอมรับผิดชอบ ตรวจสอบได
๕.๓ สรางศรัทธาประชา เงินตราไมรับ
๕.๔ ไมเปนอภิสิทธิชน เปนคนของรัฐและประชาชน
๕.๕ บริการยอดเยี่ยม คุณภาพเปยมลน
การมุงเนนใหบริการ
๖.๑ บริการแบบโปรงใส พนสมัยเปนความลับ
๖.๒ คํานึงถึงลูกคา ใหมากกวาคํานึงตน
๖.๓ มุงผลอันสัมฤทธิ์ คือผลผลิตและผลลัพธ
๖.๔ เสมอภาคและเปนธรรม ไมหวงย้ําแตพวกพอง
๖.๕ บริการประชาชน ไมทําตนเปนนายเขา
จริยธรรม
๗.๑ มีศีลธรรม พฤติกรรมเปนแบบอยาง
๗.๒ คํานึงประโยชนราษฎร อยาฉลาดเอาแตได
๗.๓ รวมทํากิจ ขจัดจิตเห็นแกตัว
๗.๔ ตระหนักถึงครอบครัว ไมพึงมั่วดวยโลกีย
๗.๕ ไมกอมลภาวะ แตควรจะพิทักษและรักษา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๘.๑ รูจริง รูลึก รูกวาง ไมรูอยางงู ๆ ปลา ๆ
๘.๒ ทํางานวางแผนได ไมทําตามอําเภอใจ
๘.๓ อธิบายชี้แจงได ไมผลักไสใหผูอื่น
๘.๔ สรางองคความรูใหม ไมใสใจแตของเดิม
การแกปญหา
๙.๑ ยิ้มสูปญหา ไมเบือนหนาหนี
๙.๒ แกปญหาดวยปญญา ไมรอชาหาคนชวย
๙.๓ พบปญหาก็รูแก ไมยอมแพวิ่งหาแพะ
๙.๔ เห็นปญหาเปนโอกาส ไมขลาดเห็นเปนอุปสรรค
การทํางานเปนทีม
๑๐.๑ มีมนุษยสัมพันธ ไมแบงกันเปนกกเหลา
๑๐.๒ รวมคิดรวมทํา ไมนําตนไปโดดเดี่ยว
๑๐.๓ แบงปนซึ่งความรู ไมใสตูรูผูเดียว
๑๐.๔ ใหอภัยเมื่อพลั้งพลาด ไมคาดโทษใหแกกัน

๑๑. ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
๑๑.๑ ฝกฝนใหเชี่ยวชาญ ไมรําคาญหาความรู
๑๑.๒ คุมคาดวยการใช ไมเก็บไวประดับหอง
๑๑.๓ ถนอมใชดวยระวัง ไมตึงตังใหแตกหัก
๑๑.๔ บํารุงและรักษา ไมเรียกหาแตของใหม
ขอมูลจาก เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง “จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน”
เรียบเรียงโดยพันเอก เอนก แสงสุก สิงหาคม ๒๕๔๖

เรื่องเกา...เลาความหลัง

...ทาทาย...สมอง…

เฉลยทาทายสมอง ฉบับเดือนเมษายน 2550

อานดีๆ มีรางวัล
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พี่ นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆๆ
1. “ทูนาครีบน้ําเงิน” ถูกเลี้ยงเพื่อไปทําเปนอาหารประเภทใด
2. CPUE ที่ไดจากการสํารวจตามโครงการ “อาสา” มีคาเทากับเทาใด
3. ใหบอกลักษณะเดนและชื่อวิทยาศาสตรของปลาทั้ง3ภาพนี้

A

B

C

กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และฉบับสุดทายกอนหมดเขต
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2550)

“คุณรูไหมวา” ปริมาณน้ําตาลในผลไมมีมากแคไหน

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
เผลอแปบเดียวเดือนเมษาก็ผานพนไป เปนอยาไรบางครับเที่ยวสงกรานตสนุกมั๊ยครับ ^^ มาฉบับนี้เรามาเฉลย
คําตอบกับคําถามของฉบับที่แลวกันจากคําถามที่ถามไปนะครับ
1.“ฯพณฯ” ใชเปนคํานําหนาชื่อ หรือตําแหนงใคร?
คําตอบคือ ใชเปนคํานําหนาชื่อหรือตําแหนงขาราชการผูใหญตั้งแตระดับรัฐมนตรีขึ้นไปและเอกอัครราชทูต
2. Dr.K.Tiews เปนผูเชี่ยวชาญดานใด?
คําตอบคือเปนผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมืออวนลากแบบมีแผนตะเข (otter board trawl)
ซึ่งคณะผูเชี่ยวชาญเยอรมันนําเขามาทดลองและเผยแพรใหแกประเทศไทย
3.จากภาพปลาใหเลือกภาพของครีบและหางของเจาปลาชนิดนีว้ าเปนขอไหนที่ถูกตองและเจาปลาตัวนี้มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา อยางไร?
คําตอบคือ สวนของครีบหลังคือขอ 1 สวนของหางคือขอ 2
ชื่อวิทยาศาสตรคือUpeneus bensasi ปลาแพะนั่นเองครับ

รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามไดถูกตอง
1. คุณอุไรวรรณ มุลาลินน
จาก กรุงเทพฯ
2.คุณ วีรรัตน เหลืองทองวัฒนา
จาก นครปฐม
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะครับ ใครอยาก
ไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ.

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับสําหรับPCของคุณ
shutdown ของ winxp ใหเร็วขึ้น
ใครก็รูวามันนานมาก ทิปนีจ้ าสามารถปดเครื่องจากธรรมดา 50 วินาที จะเหลือเพียง 20-25 วินาที
โดยไปที่ start >run พิมพ regedit
HKEY_CURRENT_ USER\control panel\desktop
ในกรอบดานขวา HungAppTimeout วามีคาเทากับ 5000 ตามคา default ใหเปลีย่ นเปน 2000 จากนั้นดูที่
WaitToKillAppTimeou t จะเห็นคา default เทากับ 20000 ใหดับเบิ้ลคลิก แลวแกเปน 4000 จากนัน้ ไปที่
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\CurrentCo ntrolSet\ Control ที่ดานขวา แกไขคา WaitToKillServiceTi
meout จาก 20000 ใหเทากับ 4000 ปดโปรแกรม แลวลองปดเครื่อง

