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กระดานขาว

แผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย (พ.ศ. 2552- 2561)
สถานการณและประเด็นปญหา
ประเทศไทยเปนผูนําในภาคการประมงของโลก ผลผลิตรวมของสัตวน้ําในชวงป พ.ศ. 2538 – 2547 มีคาเฉลี่ย
ระหวาง 3.6 – 4.1 ลานตัน โดยในป พ.ศ. 2547 ผลิตภัณฑมวลรวมของภาคประมง (GDP) มีมูลคา 105,400 ลานบาท คิดเปนรอยละ
1.6 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศหรือรอยละ 16.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตร อาชีพที่เกิดจากการทําประมง
กอใหเกิดรายไดจากการจางงาน และอุตสาหกรรมตอเนื่องอีกเปนจํานวนมาก ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา อุตสาหกรรมตอ
เรือ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหารสัตวน้ํา เปนตน ผลผลิตสัตวน้ําที่จับไดใชในการบริโภคภายในประเทศโดยอัตรา
การบริโภคสัตวน้ําของประชากรไทยมีคาเฉลี่ยระหวาง 25 – 35 กก./คน /ป ผลผลิตสวนที่เหลือใชเพื่อการสงออก ซึ่งมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้นทุกป
ผลจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของการประมงของไทยตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปจจุบัน การ
ประกอบอาชีพการประมงไดดําเนินการโดยกลุมชาวประมงสองกลุม คือ ประมงพาณิชยและประมงพื้นบานซึ่งหากินตามชายฝง
ทะเล โดยผลผลิตสัตวน้ํารอยละ 90 ไดจากเรือประมงพาณิชย สวนที่เหลือไดจากชาวประมงพื้นบาน และดวยเหตุที่ทะเลไทยไดถูก
ใชประโยชนอยางตอเนื่องมาชานาน ทําใหเกิดสภาวะ ทรัพยากรสัตวน้ําลดนอยลงเนื่องจากถูกจับมาใชประโยชนมากและเร็ว
เกินไป อีกทั้งจํานวนเรือประมงที่มีอยูไมมีการเลิกประกอบอาชีพหรืออัตราการเลิกประกอบอาชีพนอยกวาการเกิดการเพิ่มของ
ชาวประมง ทําใหเกิดการทําประมงมากเกินสภาวะของทรัพยากร (Over – fishing) ซึ่งทั้งหมดนี้รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิภาพของเรือและเครื่องมือประมงดวย ถึงแมวาจะมีจํานวนเรือบางสวนที่ออกไปทําการประมงนอกนานน้ําไทยแลวก็ตาม
ปญหาดังกลาวนี้ยังไมสามารถที่จะหาทางแกไขได การที่ทรัพยากรสัตวน้ําลดนอยลงและมีจํานวนเครื่องมือและเรือประมงมาก ทํา
ใหมีการแยงชิงทรัพยากรและลุกล้ําพื้นที่ ตลอดจนมีการทําลายเครื่องมือในการประกอบอาชีพของชาวประมงกลุมอื่นๆ จึงทําให
การประมงทะเลของไทยจึงมีขอขัดแยงกันมากขึ้น ภาครัฐเขาไปแกไขในสวนของการเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากรประมง
ไดยาก เนื่องจากทรัพยากรประมงเปนทรัพยากรรวม (Common property resource) ไมมีผูหนึ่งผูใดไดเปนเจาของ อีกทั้งการ
ประกอบอาชีพประมงเปนการเปดโอกาสใหผูมีทุนมีความสามารถเขามาประกอบอาชีพไดโดยเสรี (Open access) จึงเปนที่มาของ
ประเด็นความขัดแยงที่มีมาอยางตอเนื่องและอาจจะขยายความรุนแรงออกไปหากไมมีการแกไขปญหาจากภาครัฐอยางจริงจัง
เนื่องจากในระยะอันใกลนี้จะมีเรือประมงไทยบางที่จะตองกลับมาประกอบอาชีพในนานน้ํา เนื่องจากหมดสัญญาการทําประมง
รวมกับตางประเทศและบางประเทศเริ่มไมตองการใหมีบุคคลอื่นมาใชทรัพยากรของตน
การบริหารจัดการอยางมีระบบจะชวยใหทรัพยากรสัตวน้ําฟนตัวได การแกปญหาที่จะสัมฤทธิ์ผลเปนรูปธรรมนั้น
สมควรแกที่สาเหตุของปญหา และปองกันมิใหปญหานั้นเกิดขึ้นไดอีก ในอดีตที่ผานมายังไมเคยมีการควบคุมอยางจริงจังในการเขา
มาประกอบกิจการประมง หรือไมมีการควบคุมกําลังการผลิตประมง (Fishing capacity) อยางเหมาะสมกับสภาพทรัพยากร ในขณะ
ที่การออกไปทําประมงนอกนานน้ําไทยของเรือประมงไทยตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคตางๆ เกิดปญหาตอธุรกิจการประมงและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นอยางดีและไดพยายามแกปญหามาโดยตลอด แตยังไมประสบ
ความสําเร็จมากนัก
กรมประมงไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันจัดทําแผนแมบทการจัดการประมงทะเล
ไทย เพื่อการจัดการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งในนานน้ําและนอกนานน้ําไทย มุงใหผลประโยชนเกิดขึ้นแกสวนรวม
อยางแทจริง และไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552
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วิสัยทัศน
“ พัฒนาการประมงทะเลอยางยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคนเปนศูนยกลาง ”
พันธกิจ
1) บริหารจัดการการใชทรัพยากรสัตวน้ํา ฟนฟู ดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล ใหคงความอุดมสมบูรณ โดย
คํานึงถึงปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร/ระบบนิเวศน
2) พัฒนาศักยภาพคน องคกร และองคความรู ในการจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมทางทะเล
3) สงเสริมการทําประมงตามหลักจรรยาบรรณในการทําประมงอยางรับผิดชอบ รวมทั้งการสรางเครือขายความ
รวมมือในทุกระดับ
วัตถุประสงค
1) เพื่อบริหารจัดการใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรประมงทะเลอยางรับผิดชอบและเหมาะสมคุมคา
2) เพื่อฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําและระบบนิเวศนใหมีความสมบูรณและคงความสมดุล
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพองคกรประมงและสงเสริมการมีสวนรวม และสรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน
ในการบริหารจัดการประมงทะเล
4) เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการประกอบกิจการประมงในทุกระดับใหสอดคลองกับสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงและขอกําหนดที่เปนที่ยอมรับ
5) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมง
6) เพื่อสรางความมั่นคงและปลอดภัยของอาหารที่ไดจากการประมงทะเล
เปาหมาย
1) การประมงทะเลของไทยมีความยั่งยืนและมั่นคง โดยรักษาระดับการจับสัตวน้ําในนานน้ําใหไดระหวาง 1.7 - 2.0
ลานตันตอป โดยมีสัตวน้ําเศรษฐกิจไมต่ํากวารอยละ 80 และการจับสัตวน้ําจากนอกนานน้ําระหวาง 1.0 - 1.5
ลานตันตอป
2. มีองคกรของชาวประมงที่มีสวนรวมดําเนินกิจกรรมกับภาครัฐอยางนอย 1 องคกรตอจังหวัดและสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางจังหวัดหรือพื้นที่ใกลเคียง
3. มีการบริหารจัดการประมงโดยชุมชนมีสวนรวมอยางนอยรอยละ 10 ของชุมชนประมงชายฝง
ระยะเวลาของแผน
ระยะที่ 1 ระหวาง (พ.ศ. 2552 – 2556) และระยะที่ 2 ระหวาง (พ.ศ. 2557 – 2561)
กลยุทธของแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย มี 5 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1. ปรับปรุงระบบการจัดการประมงทะเลใหมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม
: ดําเนินการการปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวงและขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของการใชเครื่องมือประมง ตองกําหนดเขตการทําประมงทั้งเขตชายฝงและเขตทางทะเลของทุกจังหวัด สงเสริมใหมี
การจัดการประมงแบบสิทธิ เพื่อใหผูใชทรัพยากรมีหนาที่รับผิดชอบและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร สงเสริมใหมีการ
3

จัดการประมงโดยการมีสวนรวมกับภาครัฐและตองมีการควบคุมการลงแรงการทําประมงใหสอดคลองกับสภาวะของทรัพยากร
เพื่อใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําอยางเหมาะสมและคุมคาโดยตองไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมจาก
ชาวประมง
กลยุทธที่ 2. ปรับปรุงโครงสรางและศักยภาพองคกรภาคประมง
: ดําเนินการในดานการปรับโครงสรางองคกรภาคประมงทั้งระดับนโยบาย การจัดตั้งองคกรเพื่อแกไข
ปญหาในระดับชาติ การสงเสริมใหผูประกอบการประมงรวมกลุมเปนสหกรณหรือองคกรที่มีกฎหมายและระเบียบรับรอง รวมทั้ง
ตองพัฒนาศักยภาพใหองคกรเหลานั้นรวมปฏิบัติงานกับภาครัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐตองดําเนินการสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรหรือชุมชนชาวประมงที่มีความเขมแข็งเขารวมจัดการประมงชายฝง อีกทั้งตองพัฒนาองค
ความรูและศักยภาพดานการอนุรักษทรัพยากรประมงและการจัดการประมงทะเลไทยใหมีความรูและเสริมแนวคิดในการหาอาชีพ
ทางเลือก และตองพัฒนาระบบฐานขอมูลการประมงทะเลใหถูกตองแมนยําและเปนปจจุบัน
กลยุทธที่ 3. พัฒนาและสงเสริมการใชทรัพยากรประมงทะเลอยางรับผิดชอบและยัง่ ยืน
ดําเนินการกําหนดประเภทและชนิดของเครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนวิธีการทําการประมงที่ใชในการจับ
สัตวน้ําไดโดยที่มีชนิดและปริมาณสัตวน้ําใชไดอยางยั่งยืน ตลอดจนการดําเนินการควบคุมไมใหใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย
และกําหนดบทลงโทษใหเหมาะสมเพื่อลดการฝาฝน และทรัพยากรประมงที่นํามาใชประโยชนไดลดการสูญเปลาทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการมุงสํารวจและคนหาแหลงทรัพยากรที่ยังไมถูกนํามาใชใหมีการใชประโยชนมากขึ้นทดแทนการทําประมงในนานน้ํา
กลยุทธที่ 4. ฟนฟูระบบนิเวศและพัฒนาแหลงประมงทะเล เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมทางทะเล
ดําเนินการฟนฟูระบบนิเวศนโดยการกําหนดเขตและฤดูการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยาง
จริงจัง โดยใหชุมชนและองคกรของชาวประมงมีสวนรวมอยางแทจริง และมีการติดตามผลของกิจกรรมฟนฟูระบบนิเวศน
ทรัพยากรประมงและแหลงทําการประมง รวมทั้งมีการสงเสริมใหมีการฟนฟูทรัพยากรในระดับทองถิ่น และในการฟนฟูระบบ
นิเวศนและการพัฒนาแหลงประมงทะเลในระดับการสงเสริมเศรษฐกิจและรายไดของประชาชนในภาพรวม คือ การสงเสริมใหมี
การทําฟารมทะเล (sea ranching)
กลยุทธที่ 5. สงเสริม และพัฒนาการประมงนอกนานน้ําไทย
มุงใชจุดแข็งของการประมงไทยและโอกาสที่ดีกวาประเทศเพื่อนบาน
เขาไปรวมทําการประมงนอก
นานน้ําหรือในทะเลหลวงอยางถูกตองตามหลักการสากล เพื่อลดการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงในนานน้ําไทย โดยจะตองเรง
พัฒนาการจัดทําฐานขอมูลใหครอบคลุมทุกดาน เชน จํานวน ประเภท ขนาดของเรือประมง ลูกเรือ ตลอดจนนโยบายการใช
ทรัพยากรและเงื่อนไขตางๆ เพื่อนํามาปรับโครงสรางในการพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและเอกชน โดยอาจดําเนินการจัดตั้งกองทุน
สําหรับพัฒนาการประมงนอกนานน้ํา นอกจากนี้การจัดระเบียบการทําประมงนอกนานน้ําจะชวยใหมีการดําเนินการที่เหมาะสม
เพื่อจําแนกผูทําการประมงนอกนานน้ําไทยกับในนานน้ํา นอกจากนีก้ ารจัดทําขอตกลงทําการประมงนอกนานน้ําควรตรวจสอบ
เงื่อนไขและขอตกลงกอนไดรบั อนุญาต โดยภาครัฐตองเขาไปรวมมือในการควบคุมใหมีการทําประมงนอกนานน้ําเปนไปตาม
ระเบียบเงื่อนไขที่กําหนดและเปนหลักประกันความเชื่อถือเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป
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กระดานขาว

แมงกะพรุน ภัยคุกคามของทองทะเล
งานวิจยั ชิ้นลาสุด คนพบวาการเพิ่มจํานวนขึ้นอยางมากของแมงกะพรุนมีสวน
เกี่ยวของกับการทําประมงจับสัตวน้ําที่มากเกินศักยการผลิต และปริมาณของแรธาตุจากขยะ
และสิ่งปฏิกูลที่มากจนเกินไป
ภาวการณรวมกลุมกันอยางหนาแนนของแมงกะพรุน อาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเล แตผลการศึกษาที่แนชัดนั้น ยังเปนเพียงการเริ่มตน
เทานั้น โดยในชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมานี้ การเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วของแมงกะพรุนมีการ
บันทึกไวอยางตอเนื่อง ทั้งในทะเลเมดิเตอรเรเนียน อาวเม็กซิโก ทะเลแคสเปยนและทะเลดํา
และอาวทางฝงตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา เปนตน โดยการเพิ่มจํานวนขึ้นอยางเดนชัด
ที่สุด พบอยูที่ทะเลญี่ปุน ซึ่งมีทั้งแมงกะพรุนขนาดใหญมหึมาอยางเชน Nomura jellyfish ซึ่ง
สามารถเจริญเติบโตไดจนมีน้ําหนักถึง 200 กิโลกรัมและมีเสนผานศูนยกลางถึง 2 เมตรเลย
ทีเดียว
นอกจากนี้ ยั ง มี ง านวิ จั ย ชิ้ น ใหม ที่ ตี พิ ม พ อ อกมา ซึ่ ง เป ด เผยถึ ง แนวโน ม และ
วิ วั ฒ นาการของระบบนิ เ วศทางสมุ ท รศาสตร ซึ่ ง กล า วว า แมงกะพรุ น สามารถใช ใ นการ
ตรวจสอบถึงความสมดุลของการแขงขันระหวางเหยื่อและผูลาได แตการทําประมงอยางทําลายลางจนเกินศักยการผลิตนี้ก็
ไดทําลายภาวะสมดุลของธรรมชาติลง ยกตัวอยางเชน การทําประมงอยางมากในนามิเบียทําใหสต็อกปลาซารดีนถูกทําลาย
และมีแมงกะพรุนเขามาแทนที่จนกลายเปนชนิดพันธุเดนแทนที่
อีกทั้งสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อาจเปนภาวะที่เหมาะสมกับแมงกะพรุนบางชนิดในการเจริญเติบโตและ
แพรพันธุอยางรวดเร็ว อีกทั้งมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นยังชวยใหการแพรกระจายของแมงกะพรุนเปนไปอยาง
กวางขวางมากยิ่งขึ้นอีกดวย ดังนั้นสิ่งจําเปน ณ ปจจุบันนี้ คือการรวมกันเขามาจัดการสภาพแวดลอมทางทะเลอยาง
บูรณาการ ตลอดจนการปองกันเพื่อไมใหเกิดภาวะการเพิ่มจํานวนของแมงกะพรุนขึ้นอีก
ที่มา : ScienceDaily (June 10, 2009)
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แมน้ําอะเมซอน

น้ําตกแองเจล

แมน้ําอะเมซอน เปนแมน้ําที่กวางและยาวที่สุดในโลก 6,750 กิโลเมตร (4,195 ไมล)
แมน้ําไนล อดีตแมน้ําที่ยาวที่สุดในโลก สถิติความยาว 6,670 กิโลเมตร (4,145 ไมล)
แมน้ําดี (D river) เปนแมน้ําที่สั้นที่สุด เมืองลินคอลน รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ความยาว 134 เมตร
น้ําตกแองเจล (Angel Fall) เปนน้ําตกที่สูงที่สุด อยุในทวีปอเมริกาใต บริเวณประเทศเวเนซูเอลา มีความสูงประมาณ 979 เมตร
น้ําตกไนแองการา
น้ําตกโบโยมา (Boyoma) เปนน้ําตกที่ใหญที่สุด ในซาอีร มีปริมาณน้ําตก 17,000 ลูกบาศกเมตรตอวินาที
น้ําตก Khon เปนน้ําตกที่กวางที่สุด ในลาว มีความสูงเพียง 21 เมตร แตกวาง 10.8 กิโลเมตร เกิดจากแมน้ําโขง
น้ําตกไนแองการาเปนน้ําตกสวยที่สุด อยูในทวีปอเมริกาเหนือ อยูบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 ระหวางประเทศสหรัฐอเมริกา
และ ประเทศแคนาดา และไหลลงสูทะเลสาบออนตาริโอ

เดดซี

แพนตาแนล (Pantanal)หนองน้ําที่ใหญที่สุดในมาโต กรอสโซ และมาโต กรอสโซ โด ซูล ในบราซิล
มีพื้นที่ประมาณ109,000 ตารางกิโลเมตร(42,000 ตารางไมล)
ลากัว โดส ปาโตส (Lagoa Dos Patos) ลากูนที่ใหญที่สุดทางตอนใตของบราซิล

ยอดเขาแมตเตอรฮอรน

ทะเลแคริบเบียน เปนทะเลที่มีขนาดใหญที่สุด มีเนื้อที่ประมาณ 1,063,000 ตารางไมล

ยอดเขาเอเวอรเรสต

เดดซี เปนทะเลสาบที่ต่ําที่สุดในโลก ประเทศอิสราเอลและจอรแดน
ทะเลจีนใต เปนทะเลที่ใหญที่สุดในโลก ดวยพื้นที่ 2,974,600 ตารางกิโลเมตร (1,148,500 ตารางไมล)
ทะเลสาบซูพีเรีย เปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในโลก ทางตอนเหนือของอเมริกามีพื้นที่ทั้งหมด 82,350 ตารางกิโลเมตร (31,800
ตารางไมล)
เกรทแบริเออรีฟ เปนแนวหินปะการังที่ยาวที่สุดตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก บริเวณชายฝงตะวันออกของทวีปออสเตรเลียมีความ
ยาวประมาณ 1,200 ไมล
Nordvest เปนฟยอรด (แผนดินเวาแหวงอันเกิดจากแรงลมและแรงน้ํา)ที่ยาวที่สุด ทางตะวันออกของเกาะกรีนแลนด ความยาวจาก
แผนดินสูทะเล 313 กิโลเมตร (195 ไมล)
ทะเลทรายซะฮารา เปนทะเลทรายที่ใหญที่สุด ตั้งอยูในทวีปแอฟริกา บริเวณประเทศลิเบียและประเทศแอลจีเรีย มีพื้นที่ประมาณ
3,500,000 ตารางไมล
ยอดเขาเอเวอรเรสต ยอดเขาที่สูงที่สุดเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล
ภูเขาไฟฟูจิยามา เปนภูเขาไฟที่ดับแลว ที่มีชื่อเสียงที่สุดประเทศญี่ปุน
เทือกเขาหิมาลัย เปนเทือกเขาที่ใหญที่สุดในตอนกลางทวีปเอเชียเหนือประเทศอินเดีย มียอดสูงๆกวา 40 ยอดไดชื่อวาเปนปา
ภูเขาไฟฟูจิยามา
หิมพานตของคนอินเดีย
ยอดเขาแมตเตอรฮอรน เปนยอดเขาเดี่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ประเทศสวิตเซอรแลนด-อิตาลี
อางอิง : รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.ความรูรอบตัว. 255
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ภูมิแพ กับ หวัด แตกตางกันอยางไร???
น า จะเคยสั ง เกตเวลาที่ เ ราตื่ น นอนตอนเช า แล ว ดั น มี อ าการคั ด จมู ก จามและมี น้ํ า มู ก ใส
โดยเฉพาะวันที่มีอาการเปลี่ยนแปลง หรือบางคนก็มีอาการคันหนาคันตายิบๆอยางไมรูสาเหตุ และ
มักจะสันนิษฐานไวกอนเลยวาเกิดจาก "อาการภูมิแพ"
อาการภูมิแพไมไดเกิดจากเชือ้ โรคเหมือนหวัด แตเกิดจากรางกายสรางปฏิกิริยาตอตานสิ่ง
แปลกปลอมที่เขาไปในรางกาย เชน ฝุน ไรฝุน เกสรดอกไม หรือขนแมว ฯลฯ
นอกจากนี้ ผูปวยโรคภูมิแพจมูก มักมีคนในครอบครัวมีประวัติเปนโรคในกลุมโรคภูมิแพดวย
เชน โรคภูมิแพจมูก โรคหอบหืด แพอาหาร ลมพิษเรื้อรัง ผื่นแพ คนที่เปนโรคภูมิแพอาจมีโอกาสเกิดโรค
แทรกซอนอื่นๆ ได เชน โรคไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หรือแมกระทั่งนอนกรน
ดังนั้นเราควรจะตองสังเกตตัวเองวาอยูใกลสิ่งใดแลวเรามักจะมีอาการ แลวก็ตองหลีกเลี่ยง ที่สําคัญควรใหความ
อบอุนแกรางกายในวันที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง และยังตองสรางภูมิคุมกันใหกับรางกายดวยการออกกําลังกายดวย และตอง
พักผอนใหเพียงพอดวย แลวอยาลืมดูแลสิ่งแวดลอมใหดี หองนอนควรใชเครื่องนอนที่เหมาะสม ไมควรใชหมอนหรือที่
นอนที่ทําจากนุน และควรหมั่นทําความสะอาดเปนประจํา งดใชพรม ไมสะสมหนังสือ ของเลนหรือตุกตาที่มีขนใน
หองนอน ทําความสะอาดที่นอน หมอน ผาหม เปนประจํา โดยใชการซักผาดวยน้ํารอน 60 องศานาน 15-20 นาที เพือ่ ฆาตัว
ไรฝุนและตากแดดใหแหง ควรทําความสะอาด ดูดฝุน เช็ดถูพื้นเรือน ผามาน และทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเปน
ประจํา งดการสูบบุหรี่ในบาน ไมควรใชแปงฝุน สเปรยปรับอากาศ และจุดยากันยุง อาจเลือกใชผาใยสังเคราะหพิเศษเพื่อ
คลุมที่นอนและหมอน เพื่อปองกันไรฝุน ไมเลี้ยงสัตวที่มีขนในบาน เชน แมว สุนัข กําจัดขยะ และเศษอาหารตางๆ ควรมี
ฝาปดมิดชิดเพื่อปองกันแมลงสาบ และหลีกเลี่ยงสารระคายเคือง เชน ทอไอเสียรถยนต
กรณีที่พยายามหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพและพยายามออกกําลังกายแลวอาการยังมีอยู แนะนําใหพบแพทยเฉพาะทาง
และรับการรักษา กอนที่อาการจะลุกลามจนเกิดอันตรายตอชีวิตได
ที่มา : http://writer.dek-d.com
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บานกาแฟ
By…Mr. T

¾¹a¡§Ò¹ÊÇ¹ãË¨Ò¡ä»e¾ÃÒaËaÇË¹Ò…¨Ãi§ËÃืo?

ฉบับนี้ นําเอาบทความนาสนใจจากคุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการผูจัดการบริษัท ออคิด-สลิงชอท จํากัด ซึง่
นับเปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จมาใหอานกันครับ อาจใหขอคิดและมุมมองการทํางานแบบใหมๆกับใครหลายๆคน
นะครับ ;-)
พนักงานสวนใหญจากไปเพราะหัวหนา…จริงหรือ?
หัวหนาแบบใดจึงกดดันจนทําใหพนักงานตองลาออก?
คุณมีพฤติกรรมแบบหัวหนาเหลานั้นหรือไม?

บอยครั้งเรามักจะไดยินแนวคิดที่วา “People join organization but leave their boss.” หรือที่แปลไดตรงๆ ตัววา
คนเขาทํางานเพราะองคกรแตจากไปเพราะหัวหนา ที่มาของแนวคิดนี้ เกิดจากการที่หลายๆ องคกรพยายามที่จะสรรหาคนเกงๆ เขามาสู
องคกร แตอาจไมไดใชเวลามากพอในการเก็บรักษาคนเกงเหลานั้นเอาไวไดนั่นเอง การที่พนักงานคนหนึ่งจะอยูหรือลาออกไปจากองคกร
อะไรคือสาเหตุและปจจัยหลักตอการตัดสินใจเชนนั้น
โดยสวนใหญแลวเรามักจะเขาใจวา “เงิน” หรือ “คาตอบแทนที่นาพึงพอใจ” เปน
ฟนเฟองสําคัญที่ดึงดูดและรักษาใหคนเกงอยูกับองคกร ซึ่งความคิดเชนนี้ผมก็เห็นดวยสวนหนึ่ง
เพราะเงินยังคงถือวาเปนปจจัยสําคัญในการที่จะรั้งใหพนักงานอยูหรือจากไปจากองคกร แต
หากจะถามวาเงินคือตัวแปรสําคัญเพียงอยางเดียวหรือไม ก็คงจะตอบวาไมใช เพราะการจากไป
ของพนักงานอาจมีที่มาจากหลายๆ สาเหตุ ดวยกัน
โดยปกติองคกรเมื่อพนักงานลาออก องคกรมักทําการสัมภาษณและสอบถามถึง
สาเหตุของการลาออกหรือที่เรียกวา Exist Interview และเราก็มักจะพบกับคําตอบที่ไดยินจนคุนหูวา ไมวาจะเปน “ไปเรียนตอ” “ชวยงานที่
บาน” หรือ “ไดงานใหม” เปนตน ซึ่งลวนแตเปนคําตอบเดิมๆ ที่อาจจะจริงหรือไมจริงก็ได
HR ควรทําอยางไร จึงจะสามารถหาเหตุผลที่แทจริงไดวาเกิดอะไรขึ้นกับองคกร เหตุใดคนเกงๆ จึงลาออกไปอยางนาเสียดาย
คําตอบคือลองทิ้งเวลาสักระยะหนึ่ง แลวลองกลับไปสัมภาษณพนักงานที่ลาออกจากองคกรไปแลวสัก 6-8 เดือนถึงสาเหตุการลาออกที่
แทจริง แลวคุณอาจพบคําตอบที่แตกตางจากตอนที่ทํา Exit Interview ก็ได
ผมใชวิธีนี้กับหลาย ๆ องคกรที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหและพบวากวา 80% ของพนักงานที่ลาออกจากองคกร
ไปแลวสวนใหญกลับคําใหการของตัวเอง และคนพบดวยวาสาเหตุหลักของการลาออกนั้นมักมาจากปญหาที่เกิดจาก
หัวหนางาน ซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลองกันกับงานวิจัยของสถาบันดานพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่วา คนเขาทํางานเพราะองคกรแตจากไปเพราะหัวหนา ไดเปนอยางดี
จากการไดสัมผัสกับผูจัดการ หรือ หัวหนางานในหลากหลายองคกร พบวาองคกรไมไดมีการเตรียมความพรอมใหกับผูที่จะ
ขึ้นมาเปนหัวหนางานเทาที่ควร สวนใหญการเลื่อนตําแหนงมักอาศัยเกณฑของ Technical Skill มากกวา People
Skill โดยดูจากผลงานในอดีตมากกวาผลงานที่นาจะเกิดขึ้นในอนาคต ความเชื่อเหลานี้ไมถูกตองเพราะแทที่
จริงหัวหนางานที่ดีควรจะตองมี People Skill ที่ดีประกอบดวย แตองคกรกลับมองขามความสําคัญในขอนี้ไป
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อยางนาเสียดาย ในความเปนจริง มีเพียงไมกี่องคกรที่มีการเตรียมความพรอมดาน People Skill ใหกับผูที่จะขึ้นมาเปนหัวหนางาน
สวนใหญมักจะพัฒนา People Skill ใหกับหัวหนางานก็ตอเมื่อทํางานมาไดระยะหนึ่ง บางองคกรเลวรายกวานั้นคือแทบจะไมมีการ
พัฒนา People Skill ใหกับหัวหนางานเลย จนทําใหเกิดเปนปญหาเรื้อรังและสงผลใหคนเกงคนดีในองคกรตองหลีกหนีหัวหนางานเหลานี้ดวย
การลาออกจากองคกรไปเสียเอง และที่สําคัญการลาออกดวยสาเหตุนี้ องคกรมักไมไดรับทราบความจริงตอนทํา Exit Interview ดวยเพราะ
พนักงานสวนใหญรูสึกวา “พูดไปก็ไลฟบอย” (แปลวาเสียเวลาเปลา ๆ) ถึงแมจะไมอยูกับองคกรแลวก็ตาม แตก็ยังคงอาจจะตองเจอหนากัน
อยู ดังนั้นจะสรางศัตรูไวทําไม (ยกเวนกรณีเปนศัตรูกันอยูแลวระหวางที่ทํางานดวยกันอยู... ☺ )
เมื่อเร็วๆ นี้ ผมไดมีโอกาสไดฟงการบรรยายเรื่อง Leadership จากปรมาจารย ทานหนึ่งที่ชื่อ Marshall
Goldsmith ทานไดกลาวถึงการเปนหัวหนางานไวอยางนาสนใจวา What got you here, won’t get you there หรือแปล
ไดใจความวา “สิ่งที่ทําใหคุณสําเร็จในอดีต ไมไดแปลวาจะชวยใหคุณสําเร็จไดในอนาคต” คําพูดนี้สอนการ
เปนหัวหนาไดอยางดี เพราะทานกําลังบอกเปนนัยวาหัวหนาหลายคนใชวิธีการเดิม ๆ ที่ทําใหเขาประสบ
ความสําเร็จจนเติบใหญมาได ในการบริหารจัดการคนของพวกเขา เพราะพวกเขาคิดวานั่นคือหนทางแหง
ความสําเร็จ...ซึ่งอาจไมจริงเสมอไป!
นอกจากนั้นทานยังเขียนหนังสือชื่อเดียวกันกับคําพูดขางตนโดยอาศัยประสบการณของทานที่ทํางานกับองคกรตาง ๆ ในฐานะ
โคชของผูบริหาร (Executive Coach) ระบุปจจัย 20 อยางที่ทําใหหัวหนางาน “ขาด” จากการเปนหัวหนางานที่ดี ซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่ผมไดพบ
เจอในการทํางานใหกับหลาย ๆ องคกรในบานเราเชนกัน ซึ่งพอสรุปไดคราว ๆ สัก 5 ขอดังนี้...
1. รับปากแลวไมทํา หรือ รับปากในสิ่งที่ทําไมได เชน การรับปากวาปลายปจะขึ้นเงินเดือนใหหรือใหโบนัสมากกวา

คนอื่น ๆ เปนตน การรับปากแบบนี้เปนการใหสัญญาที่เกินจริง เพราะหลาย ๆ ครั้งการปรับเงินเดือนหรือใหโบนัสมัก
ไมใชอํานาจเด็ดขาดของหัวหนางานคนเดียว
2. รับชอบแตไมรับผิด ไมกางปกปกปองลูกนอง ประมาณวาเอาผลงานของลูกนองไปนําเสนอ โดยไมใหเครดิตกับ

ลูกนองแมแตนอย แตถาลูกนองทําพลาดไป ก็บอกคนอื่นวา “ไมรูซิ อันนี้ลูกนองทํา เดี๋ยวจะกลับไปจัดการ บอกแลว
ไมฟง” อะไรประมาณนี้
ซึ่ง ดร. เสรี วงษมณฑา เคยกลาวถึงเรื่องการทํางานของหัวหนาที่ดีเอาไววา หัวหนาทีหนาที่ในการใช 3 อยางนี้ในการบริหารจัดการคือ มือหัว-หนา หมายความวาหัวหนาที่ดีตองลงมือทําดวย ไมใชเอาแตสั่งแตไมทํา ตองรูจักใชหัวในการสรางสรรคความคิดใหม ๆ และคิดหาวิธี
ปรับปรุงงานที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพ (แปลวาใชทรัพยากรนอยลง) และไดประสิทธิผล (แปลวาบรรลุผลตามที่มุงหมายไว) มากยิ่งขึ้น และ
สุดทายตองรูจักที่จะเอาหนาไปรับความผิดที่ทีมงานกอนขึ้น แบบโบราณเรียกวา “รับหนา” ไมใช “หลบหนา” แตการรับผิดแทนลูกนองก็
ไมไดหมายความวา ปลอยใหความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยไมมีการวากลาวตักเตือน
3. ตัดสินใจโดยไมฟงความคิดเห็นผูอื่นหรือตัดสินใจโดยปราศจากคําอธิบายใด ๆ พูดงาย ๆ คือการ

บริหารงานแบบขาดการมีสวนรวม ทุกอยาง “ขา” เปนใหญ ถึงแมบางครั้งจะเปนที่เขาใจไดวาการ
ตัด สิน ใจโดยมี สว นร ว มเปน ไปได ย าก เชน การตัด สิน ใจที่ มีผ ลกระทบตอ พนัก งาน เปน ต น แต
หัวหนาแบบนี้ก็จะไมไดใหคําอธิบายอะไรที่ชัดเจนในภายหลังถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเชนนั้น จึงทําให
ลูกนองยังคงเคลือบแคลงกับแนวทางการตัดสินใจดังกลาว
4. พูดจาไมใหเกียรติลูกนอง หัวหนางานจํานวนหนึ่งมักจะเชื่อวาตนเองมีความสนิทสนมกับลูกนองเปนอยางดี จึงไมจําเปนตองระวังคําพูด

มากนัก ยิ่งลูกนองที่ทํางานอยูดวยกันมานาน ก็มักจะรูจักนิสัยของหัวหนาวาพูดจาพาทีอยางไร ทําใหหัวหนางานมักไมระวังคําพูดจน
บางครั้งก็มักไดยินคําที่ไมสุภาพหรือภาษาสมัยพอขุนฯผุดขึ้นมาระหวางการทํางานอยูเนืองๆ ซึ่งหัวหนาหลายคนมักเขาใจไปเองวาลูกนอง
รับได แตแทที่จริงแลวผมกลับพบวา ลูกนองสวนใหญรับไมได เพียงแตพวกเขา “ไมอยากพูด” เทานั้น!
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5. ตําหนิลูกนองตอหนาธารกํานัล ขอนี้ดูเหมือนจะเปนเรื่องที่บรรดาลูกนองทั้งหลายอึดอัดใจอยูมิใชนอย

เพราะหัวหนางานสวนใหญมักไมรูวิธีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน หัวหนาที่ดีควรตองเรียนรูท่ี
จะมองหาสิ่งที่ลูกนองทําไดดีและชมเชยลูกนองตอหนาคนอื่นๆ บาง ในทางกลับกันก็ตองเรียนรูที่จะระงับ
สติอารมณที่จะ “รับประทาน” (ดา) ลูกนองตอหนาคนอื่น ๆ เชนกัน เอาแบบโบราณวา “ติในที่ลับ ชมในที่
แจง” ไมใช “ติในที่แจง แลวชมในที่ลับ” แบบนี้มันกลับตาลปตร ไป
ทั้ง 5 ขอนี้ ฟงดูแลวคุน ๆ ไหม ลองหันกลับมาสํารวจตัวเองดูซิวาทําไปไดแลวกี่ขอ ผมรับประกันไดวา ถาคุณทําครบทั้ง 5 นี้
รับรองคุณจะประสบความสําเร็จในการทําใหลูกนอง “จากไป” แนนอน!
จึงอยากฝากไวใหคิด…

ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
ฉบับนี้มาเรียนรูคําวา deal กันครับ
deal ใหความหมายหลายอยางครับ เชน จัดการ แจกไพ ขอตกลง ฯลฯ แตในที่นี้เปนคํานามความหมายคือ จํานวนมาก สวน
great แปลวา มาก ๆ ดังนั้นวลี a great deal of (something) หมายถึง มาก ๆ นั้นเอง เชน
I’ve got a great deal of washing to do this Sunday. (วันอาทิตยนี้ผมตองซักผาหลาย ๆ ชิ้น)
Kanok has a great deal of money in the bank. (กนกมีเงินจํานวนมากในธนาคาร)
There’s a great deal of pollution in Bangkok. (ที่กรุงเทพฯมีมลพิษเพียบ)
ความหมายของ a great deal นี้ตรงกับวลีอื่น ๆ หลายวลีในภาษาอังกฤษครับ เชน a large amount, a lot และ a wealth เชน
He has a great deal of knowledge.
He has a large amount of knowledge.
He has a lot of knowledge.
He has a wealth of knowledge.
ทั้งสี่ประโยคนี้มีความหมายเดียวกันคือ เขาเปนคนที่มีความรูมากมาย
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เรื่องเกา...เลาความหลัง

ที่มา: วารสารการประมง ฉบับที่3 พฤษภาคม 2531
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาแลนลมในภาคสนาม
ครอบครัว Carangidae สกุล Trachinotus
จุดเล็กสีดํา 1-6 จุด ตามแนวหรือใกล เสนขางตัว
1

20.6 SL

Trachinotus baillonii: Smallspotted dart

ครีบสีดําปนสม
2
3

ตัวเต็มวัย: 14.7 SL

วัยออน: 12.5 SL

สีดําปนสมชัดเจน และขอบครีบมีสีน้ําตาล

Trachinotus blochii: Snubnose pompano

4

ตัวเต็มวัย: 54.8 SL

5

วัยออน: 9.2 SL

สีขาวปนเหลือง และขอบครีบไมมีสีน้ําตาล

Trachinotus mookalee : Indian pompano

ภาพที่ 1-5 จาก www.fishbase.org
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บานเราจะนาอยู
5 เคล็ดลับทําใจใหเปนกลาง
เรื่องทําใจใหเปนกลาง อาจดูเหมือนพูดงายแตทํายาก เพราะแตละคนยอมมีพื้นฐานที่
ตางกัน มีประสบการณการรับรูที่ตางกัน และที่สําคัญ ทุกคนก็ยังอยูในกลุมผลประโยชน ไมใน
สถานการณใดก็สถานการณหนึ่ง แตมิไดหมายความวาฝกไมได ทุกอยางอยูที่ใจ หากเราควบคุม
จิตใจตนเองไดก็นับไดวาชนะไปมากกวาครึ่ง และนี่คือเคล็ดลับ 5 ประการ ที่จะฝกทําใจใหเปน
กลาง…
1. อยามองตัวเองเปนศูนยกลาง
นี่คือเคล็ดลับสําคัญที่สุด เพราะถามองปญหาตาง ๆ จากมุมมองฝายเดียว ใจยอมไมเปนกลาง เพราะเราจะไมมอง ไมพยายามเขาใจ
เงื่อนไขหรือสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดของผูอื่น
2. เอาใจเขามาใสใจเรา
เพื่อใหเรามองเห็นภาพแบบองครวม ตองเอาใจเขามาใสใจเราดวย ความหมายก็คือ ตองลองคิดดูวาถาเราเปนเขา อยูใน
สภาพแวดลอมแบบเขา มีขอจํากัดแบบเขา เราจะคิดตัดสินใจเชนไร
3. มองอยางเจาะลึกหลายชั้น อยาเอาอาการมาเปนสาเหตุ
บอยครั้งที่ปญหาความขัดแยงไมอาจแกไขได เพราะมองตื้นเขินเกินไป เอาอาการมาเปนสาเหตุ จึงควรมองอยางเจาะลึกเพื่อคนหา
เหตุที่แทจริง จะไดแกไขตรงจุด ถูกประเด็น
4. มองไปที่อนาคตเพื่อ “อยู” ไมใช “แยก”
เพราะการมองเชนนี้เพื่อใหทุกฝายยังคงดํารงอยูได มิใชแกไขเพื่อใหตองตายกันไปขางใดขางหนึ่ง เปนการมองทางออกในทัศนคติ
ที่เปนบวกตอทุกฝาย
5. หาทางออกวาจะทําอยางไรให “อยูรวมกัน” ตอไปได
การมีทัศนคติที่เปนบวกยังไมใชขั้นตอนสุดทาย แตตองหาขอสรุปในทางเทคนิคหรือวิธีการที่สอดรับกับ “ใจที่เปนกลาง” ดวย
ความลมเหลวในการแกไขปญหาบอยครั้งก็มาพลาดทาตรงนี้เอง เพราะผูรับชวงตอใจยังไมเปนกลางพอ ยังคิดแบงพรรคแบงพวก เจาโกรธ
เจาแคน
ที่มา: http://zybernia.wordpress.com/2008/10/13/middle-way
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ทาทาย...สมอง

ทาทายสมอง
จงถอดรหัสตัวเลขจากคําใบตอไปนี้
ภัครมัยขําไขปลาหมึกภัครมัยขําไขปลาหมึก
ตุกตุกทั่วประเทศสูตาย
บุเรงนองบอกแกนักแตยอดรักบอกยังแจว
สไปเดอรแมนคีบแขนทศกัณฐ
เปาบุนจิ้น

เฉลยเกมสทาทายสมองฉบับเดือนพฤษภาคม
เฉลยเกมจั บ ผิ ด ภาพนะครั บ ☺
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อานดีๆ มีรางวัล

1. วิสัยทัศนของแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย (พ.ศ. 2552- 2561) คือ
2. เรือสํารวจประมงลําที่ 3 ของกรมประมง มีชื่อวาอะไร
** กติ ก า: ตอบคํา ถามให ค รบพร อ มระบุ ช่ื อ ที่ อ ยู แ ละเบอร โ ทร ส ง มาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิ จ ารณา: พิ จ ารณาจาก E-mail ที่ ต อบคํา ถามถู ก ทุ ก ข อ ที่ ส ง เข า มานะครั บ หากมี ผู ต อบถู ก มากกว า 1 ท า นจะ
ทํา การจั บ ฉลากผู โ ชคดี น ะครั บ หมดเขตร ว มสนุ ก วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2552
** ของรางวั ล ประจํา เดื อ นมิ ถุ น ายน: ผ า คลุ ม ไหล ส วยเก สี สั น สดใส

เฉลย คํา ถามประจํา เดื อ นพฤษภาคม 2552
1. เมื่ อ ได รั บ พิ ษ จากแมงกะพรุ น ควรใช สิ่ ง ใดเพื่ อ ช ว ยลดพิ ษ
ตอบ ผักบุงทะเลบดใหเปนชิ้นเล็กๆ พอกบริเวณที่โดนแมงกะพรุน

2. ที่ ม าของชื่ อ กระเบนไฟฟ า Electrolux คื อ อะไร
ตอบ เพราะวามันเปนกระเบนไฟฟา (electric ray) และมันสีแสงสวางในตัวเอง (light ภาษาละติน = lux)

3. จงบอกลั ก ษณะเด น ของปลาใบโพธิ์ ม า 2 ลั ก ษณะ
ตอบ ปลาสกุลนี้ลําตัวกวางมาก เกือบเทาความยาวตัว และครีบอกยาวมาก(ครีบอกยาวกวาความยาวหัว)

ผู ที่ ต อบคํา ถามประจํา เดื อ นเมษายน 2552 ถู ก ต อ ง ได แ ก นายวรวิทย มณีพิทักษสันติ
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู ที่ ต อบคํา ถามได ถู ก ต อ งด ว ยนะครั บ และเราจะจั ด ส ง ของรางวั ล ไปตามที่ อ ยู ที่ ไ ด ใ ห ไ ว น ะครั บ ใคร
อยากได ข องรางวั ล ก็ ร ว มสนุ ก ในการตอบคํา ถามกั บ เราเยอะๆนะครั บ

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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