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ทะเลและมหาสมุทรนับไดวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอโลกของ
เรามากเลยนะครับ แตวาการปกปองคุมครองพื้นที่ในสวนนี้กลับมีนอยมาก (นอย
กวา 1% ของพื้นที่ที่กําหนดเปนพื้นที่อนุรักษ) เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่สวนที่อยู
บนพื้นดิน และ 2 ใน 5 จาก 1% นี้ยังไดรวมไปถึงพื้นที่อนุรักษทางทะเล (MPAs)
ใหญๆ 2 แหง นั้นคือ Great Barrier Reef Marine Park และ the
Northwestern Hawaiian Islands Coral Reef Ecosystem Reserve

พื้นที่อนุรักษทางทะเลหลักๆ ประมาณ 4,000 แหงทั่วโลกนั้น จะอยูใกลกับแนวชายฝง ดังนั้นจึงอยูใกลกับเขต EEZ
ซึ่งแตละประเทศมีหนาที่ตองดูแลอยูแลว (ซึ่งเขต EEZ นี้จะหางฝงออกไปประมาณ 200 ไมลทะเล ทําใหมีความเชื่อมโยงกัน
ระหวางนโยบายและการจัดการเขต EEZ กับ MPAs) แตวาพืน้ ที่ประมาณ 2 ใน 3 นั้น ยังไมไดรับการปองกันและจัดการมาก
เทาที่ควร
การปองกันและอนุรักษนั้นมีความจําเปนมากในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศนของปะการัง สัตว
ทะเลตางๆ และชวยรักษาผลผลิตทางทะเลอีกดวย ยกตัวอยางเชนใน Georges Bank (อยูทางชายฝงตะวันออกของอเมริกา) ที่
อยูในสภาวะของการใชทรัพยากรที่มากเกินไป แตภายใน 5 ปหลังจากนั้น ทรัพยากรไดกลับฟนขึ้นมาใหม สงผลใหผลผลิต
ทางการประมงเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
สวนทางดานอเมริกาใต ไดมีการเพิ่มพื้นที่อนุรักษทางทะเลขึ้นมาใหมอีก 4 แหง เพื่อ
ปกปองปะการัง ฉลามที่ใกลจะสูญพันธุ และปลาซาดีนนับลานๆ ตัวที่ตองอพยพเคลื่อนที่ผานพื้นที่
ในแถบนี้ รวมไปถึงนกทะเลบางชนิดที่กําลังถูกคุกคามอีกดวย
การควบคุมดูแลโดยเจาหนาที่ (ทั้งทางอากาศและทะเล) ชุมชุน และการใชระบบติดตาม
ผานดาวเทียม ก็สามารถชวยใหการปองกันดูแลพื้นที่อนุรักษทางทะเลนั้นประสบความสําเร็จมาก
ยิ่งขึ้น แตถึงอยางไรก็ตามเราจําเปนตองหาวิธีการใหมๆ เพื่อใหการอนุรักษพื้นที่ทางทะเลเหลานี้
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ...
Millan/UNEP/Topham

ที่มา : The UNEP Magazine for Youth; www.ourplanet.com
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รับมือ "ทูนา" ขาดตลาด อียู-หมูเกาะแปซิฟกออกกฎงดจับปลา

กระดานขาว

ฤดูจบั ปลาทูนา กําลังจะสิน้ สุดลงเร็วกวากําหนด เมือ่ หลายประเทศออกมาตรการหามจับปลาทูนา ในแนวนานน้าํ เพือ่
รักษาปริมาณปลาทูนา ในทะเลและรักษาระบบนิเวศวิทยาทางน้าํ ใหสมบูรณ
ในขณะนี้ประเทศหมูเกาะแปซิฟก อาทิ ปาปวนิวกินี หมูเกาะโซโลมอน และอีก 6
ประเทศในแปซิฟกไดออกมาประกาศหามเรือจับปลาทูนาเขามาในเขตนานน้ําของประเทศแลว
เพื่อปองกันการทําลายแหลงเพาะพันธุปลาทูนาพันธุบิ๊กอายและเยลโลวฟน ซึ่งเปนปลาที่มีมูลคา
ทางเศรษฐกิจและสรางรายไดใหกับประเทศแถบนี้สูงถึงปละ 3 พันลานดอลลาร
สํานักขาวบลูมเบิรกระบุวา การจับปลาไดนอยลงในญี่ปุน ทั้งที่เปนตลาดใหญของอุตสาหกรรมการหาปลาในภูมิภาค
และเปนแหลงจําหนายปลาทูนาชั้นดีที่ใหญที่สุดในโลก ไดทําใหราคาปลาทูนาในตลาดมีมูลคาสูงขึ้นตามกลไกตลาด ประกอบกับ
ตนทุนดานการขนสงจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นกับมี คูแขงในตลาดทั้งจากสหรัฐ สหภาพยุโรป (อียู) และจีนเพิ่มขึ้นมาอีก ยิ่งทําให
บริษัทจัดหาปลาในญี่ปุนมีตนทุนสูงขึ้น
จากขอมูลของกระทรวงเกษตร ญี่ปุน พบวาราคาขายสงปลาทูนาบิ๊กอายในญี่ปุนเมื่อเดือน เม.ย.อยูที่ 930 เยน สูงจาก
เมื่อ 3 ปกอนหนาที่มีราคาอยูที่ 774 เยน สวนปลาทูนาเยลโลวฟนอยูที่ 700 เยน จาก 538 เยน เมื่อ 3 ปกอน ทั้งนี้ ปลาทู
นาบิ๊กอายและเยลโลวฟนซึ่งใชเปนวัตถุดิบทําขาวปน (ซูซิ) และปลาดิบ (ซาซิมิ) ตางตองใชปลาทูนาที่มีน้ําหนักตัวมากถึง 200
กิโลกรัม ความยาว 2.5 เมตร โดยราคาปลาทูนาที่จําหนายในโตเกียว เมื่อเดือน เม.ย. อยูที่ 186,000 เยน หรือประมาณ
1,725 ดอลลาร (ประมาณ 56,000 บาท)
ขณะที่การจับปลาทูนาในกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในเดือน มิ.ย.นี้ ตองยุติลงหลังจากกรรมาธิการดานการ
ประมง อียู ออกคําสั่งเมื่อปลายสัปดาหกอนหามเรือหาปลาวางอวนจับปลาทูนาบลูฟนในเขตตะวันออกของมหาสมุทร
แอตแลนติกและทะเลเมดิเตอรเรเนียน ดวยเหตุผลวา การจับทูนาในพื้นที่เขตนี้เกินโควตาและ เพื่อปองกันปลาสูญพันธุ
แมจะมีการประทวงปดทาเรือในมอลตา หรือการคัดคานจากประเทศสมาชิก อาทิ ฝรั่งเศส
อิตาลี และสเปน ใหกรรมาธิการ อียูระงับคําสั่งหามดังกลาว ในระหวางการประชุมในวันที่ 23-24 มิ.ย.
แตกรรมาธิการยังคงยืนยันคําสั่งเดิม ทั้งนี้ ฝายกํากับดูแลของอียูระบุวา เนื่องจากความหลงใหลในรสชาติ
ของ ปลาดิบสไตลญี่ปุน ทําใหราคาปลาทูนาในยุโรปเพิ่มมูลคาสูงขึ้นถึงตัวละ 65,000 ยูโร และทําใหปลาทู
นาในทะเลลดปริมาณลงจํานวนมากจากการจับปลาที่มากขึ้นและไรขอบเขต โดยเมื่อปที่แลวเรือจับปลา
ลากอวนจากประเทศในยุโรปจับปลาทูนาเกินกวาปริมาณโควตาที่กําหนดไวถึง 25%
ดวยเหตุนี้สหภาพยุโรปจึงมีคําสั่งใหตั้งแตวันที่ 16 มิ.ย.เรือจากไซปรัส ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี และ
มอลตา ตองหยุดการจับปลาทูนา สวนสเปนเนื่องจากกรรมาธิการยุโรปเห็นวายังมีปริมาณปลาเหลืออยูพอสมควรจึงอนุญาตให
สเปนงดจับปลาชากวาประเทศอื่น โดยกําหนดเปนวันที่ 23 มิ.ย. ขณะที่มีการคาดการณดวยวาโปรตุเกสนาจะเปนรายตอไปที่
ถูกสั่งระงับจับปลา ภายในเร็วๆ นี้ อีกทั้งคําสั่งหามจับปลานี้ ยังมีผลกับเรือหาปลาที่ใชวิธีอวนลาก (purse seine) ซึ่งเปนวิธีจับ
ปลาทูนาทั่วไปในชวงเวลาที่ปลาชนิดวายขึ้นมาใกลผิวน้ํา
อยางไรก็ตาม คําสั่งหามจับปลาที่เกิดขึ้นกอนจบฤดูกาลจับปลาครั้งนี้ เกิดขึ้นเปนปที่ 2 ติดตอกัน เมื่อสหภาพยุโรป
ตองการยุติการหาปลากอนหมดฤดูกาล ซึ่งตามปกติจะอยูที่ชวงปลายเดือน ก.ย. เนื่องจากมีรายงานวาหลายประเทศจับปลาเกิน
โควตาที่ไดรับ ขณะที่ราคาปลาทูนาบลูฟนที่สูงขึ้นก็ยิ่งสรางแรงจูงใจใหชาวประมงจับปลาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเดือน มิ.ย.เรือ
จากประเทศในอียูจับปลามากถึง 85% พรอมกับราคาปลาทูนาในตลาดญี่ปุนที่เพิ่มขึ้นถึงตัวละ 100,000 ดอลลาร
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 23 มิถุนายน 2551
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สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเปนเกาะในมหาสมุทรอินเดีย หาง
จากตอนใตของอินเดียประมาณ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ 65,610 ตารางกิโลเมตร และ
ภูมิอากาศ มีอากาศแบบเมืองรอน ฝนตกชุกในชวงมรสุม ลมมรสุมทางตะวันออกเฉียงใต
จะพาฝนมาดวยตั้งแตเดือน พ.ค. ถึง ก.ค. และพัดตอไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทางตอน
ใต แ ละทางภาคกลาง แต ภ าคเหนื อ และภาคตะวั น ออกจะได รั บ อิ ท ธิ พ ลลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรประมาณ 20.2 ลานคน
ดานเศรษฐกิจของศรีลังกามีนโยบายในการเพิ่มการลงทุนและชักจูงการลงทุน
จากตางประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหรุดหนา ใหความสําคัญกับเอเชียโดยจะรวมมือกับประเทศในเอเชียอยางใกลชิด เพื่อ
ปกปองคานิยมของเอเชีย ศรีลังกามีคา GDP 81.45 พันลานดอลลารสหรัฐ มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 1,069 ดอลลารสหรัฐ
การลงทุนของไทยในศรีลังกายังมีไมมากนัก แตศรีลังกาไดพยายามเชิญชวนใหไทยรวมลงทุนในอุตสาหกรรมสาขา
ตางๆ รวมทั้งไปตั้งฐานการผลิตในศรีลังกา สาขาความรวมมือที่มีศักยภาพไดแก อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมที่ใชยางเปน
วัตถุดิบในการผลิต อะไหลรถยนต อุตสาหกรรมเพชรพลอยและอัญมณี การเกษตรและการประมง การทองเที่ยว และการ
บริการดานการแพทยและสาธารณสุข เปนตน ปจจุบันไทยไดลงทุนในดานการกอสรางและการเกษตรในศรีลังกาไปบางแลว
การประมงในประเทศศรีลังกา
ศรีลังกามีพื้นที่ทางทะเลมากกวา 517,000 ตารางกิโลเมตร มีความกวางของ
ไหลทวีปโดยเฉลี่ย 22 กิโลเมตร ทําใหมีพื้นที่ชายฝงยาวถึง 1,770 กิโลเมตร คิดเปน
พื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
อีกประมาณ 5,174,000 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียว
การประมงทะเลมีความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชน และผลผลิตรอย
ละ 90 ของผลผลิตประมงทั้งประเทศ หรือประมาณ 286,370 ตัน มาจากการประมง
ทะเล โดยเฉพาะการทําประมงชายฝง ในจํานวนนี้มีปลาทูนาถึง 100,000 ตัน ทรัพยากรประมงที่สําคัญของศรีลังกาไดแกปลาผิว
น้ําซึ่งมีอยูกวา 610 ชนิดทีเดียว
ศรีลังกาเปนประเทศที่มีการจับปลาทูนาสําคัญแหงหนึ่งในมหาสมุทรอินเดีย โดยจะพบมากบริเวณทะเลฝงตะวันตก
ตะวันออกและใตของเกาะ โดยพบมากในชวงระยะ 70-80 กิโลเมตรหางจากฝง ชนิดที่พบมากไดแก ทูนาครีบเหลืองและทูนา
skipjack การประมงทูนาของศรีลังกาไดพัฒนามาโดยลําดับในทศวรรษที่ผานมา กอนป พ.ศ. 2523 ศรีลังกาทําการประมงทูนา
ไดเฉพาะในระยะ 40 กิโลเมตรจากฝง และเรือประมงสามารถทําการประมงไดวันตอวันเทานั้น เมื่อทรัพยากรชายฝงนอยลง
ชาวประมงไดออกไปทําการประมงไกลขึ้น เพื่อทําการประมงทูนาและปลาผิวน้ําขนาดใหญ ในตนปพ.ศ. 2523 ศรีลังกาไดนําเขา
เรือประมงทูนา ความยาว 34 ฟุต จํานวน 80 ลํา จากตางประเทศเพื่อทําการประมงไกลฝง จากนั้นการประมงทูนาของศรีลังกา
4

ก็ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทั้งขนาดเรือที่ใหญขึ้น ระบบนํารอง และสื่อสารก็มีความทันสมัยมากขึ้น ผลผลิตปลาทูนาจึงเพิ่มขึ้น
จาก 55,245 ตัน ในป 2533 เปน 102,815 ตัน ในป 2543
การประมงทูนาในศรีลังกาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การทําประมง
ชายฝงและการทําประมงน้ําลึก ในปจจุบันศรีลังกามีกองเรือประมงทูนาขนาด 28-60
ฟุต ติดเครื่องยนตในเรือจํานวน 3,100 ลํา ในจํานวนนี้มเี รือประมงที่มีความยาว
มากกวา 32 ฟุต ประมาณ 1,700 ลํา ทําการประมงในทะเลลึก เขตรอยตอระหวาง
เขตเศรษฐกิจจําเพาะกับทะเลหลวง และทําการประมงแบบเชาไปเย็นกลับ
การทําประมงนอกฝงของศรีลังกา มุงจับปลาทูนาและปลาผิวน้ําขนาดใหญ
อื่นๆ โดยใชเครื่องมือ อวนลอยและเบ็ดราว เพื่อจับปลาทูนาครีบเหลือง ปลาทูนา
ตาโตและปลาฉลาม ในขณะที่การประมงชายฝงจับปลาโอแกลบ, ปลาโอลายและปลาโอหลอด ดวยเครื่องมืออวนลอย troll
lines และ ringnets เปนหลัก เรือประมงทูนาขนาดเล็กจับปลาทูนาไดเฉลี่ยวันละ 100 กิโลกรัม ในขณะที่เรือประมงนอกฝงจับ
ปลาไดเฉลี่ย 250 กิโลกรัมตอวัน สําหรับเรือประมงทูนาเบ็ดราวขนาดใหญที่ทําการประมงในทะเลหลวงนอกเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของศรีลังกา สามารถจับปลาทูนาครีบเหลือง ปลาทูนาตาโต ปลากะโทงแทง ปลา bil fish และปลา seer fish ไดเฉลี่ย
11-20 ตัน/เที่ยว IOTC รายงานวา ผลผลิตรวมของปลาทูนาในศรีลังกาไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จาก 89,000 ตันในป 2531
เปนประมาณ 100,000 ตันในป 2542 และ 2543 และลดลงเหลือ 86,000 ตันในป 2544
แผนพัฒนาการประมงแหงชาติของศรีลังกาไดใหความสําคัญกับการขยายการ
ประมงนอกฝงเพื่อจับปลาผิวน้าํ ขนาดใหญ รัฐบาลไดสงเสริมการเพิ่มจํานวนเรือ โดย
สนับสนุนแหลงเงินทุนและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและบริการเพื่อปรับใหเรือประมง
ออกไปไกลฝงมากขึ้น จากความชวยเหลือของธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย ศรีลังกา
สามารถปรับปรุงทาเทียบเรือ โรงงานน้ําแข็ง และเสนทางขนสง พรอมใหความ
ชวยเหลือในการสํารวจทรัพยากรในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ จากผลของการสํารวจ
พบวาการทําประมงผิวน้ํานอกฝงไดถึงจุดเศรษฐกิจสูงสุดแลว (economic maximum) และชี้วา ที่ความลึก 50-150 เมตร ยังมี
ศักยภาพสําหรับการทําประมงทูนาเบ็ดราวอีก 6,700 ตัน และเสนอแนะวาสามารถพัฒนาเรือประมงเบ็ดราวเพิ่มเติมไดอีก 160
ลํา ซึ่งสวนทางกับขอมูลการจับของเรือประมงขนาดใหญในเขตเศรษฐกิจจําเพาะที่ชี้ใหเห็นแนวโนมการลดลงของทรัพยากร
ดังนั้น ศรีลังกาจึงพัฒนาการประมงทูนาเบ็ดราวดวยความระมัดระวัง
รัฐบาลศรีลังกามีนโยบายสงเสริมการลงทุนของชาวตางชาติ กระทรวงพัฒนาการประมงและทรัพยากรสัตวน้ํา อนุญาต
ใหมีการลงทุนรวมระหวางบริษัทของศรีลังกาและบริษัทตางชาติ เพื่อนําเรือประมงตางชาติโดยเฉพาะเรือประมงเบ็ดราว ไปทํา
การประมงนอกเขตเศรษฐกิจจําเพาะของศรีลังกา และใหนําปลาที่จับได มาขึ้นทาที่ศรีลังกา เพื่อบรรจุหีบหอและทําการตลาด
ลูทางการทําประมงไทย-ศรีลงั กา
ปจจุบันกระทรวงประมงศรีลังกายังคงไมอนุญาตใหเรือประมงตางชาติเขามาทําการประมงภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของศรีลังกา เรือประมงตางชาติจากหลายประเทศ เชน จีน ญี่ปุน ไตหวัน และเกาหลี เขาไปทําการประมงในนานน้ําสากลนอก
เขตเศรษฐกิจจําเพาะของศรีลังกาแลวเขามาใชสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณทาเรือแพปลาในศรีลังกา ซึ่งรัฐบาลศรีลังกา
สนับสนุนและสงเสริมการลงทุนรวมในลักษณะดังกลาว การประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของศรีลังกาอนุญาตใหเฉพาะ
เรือประมงพื้นบานของศรีลังกาเทานั้น
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อยางไรก็ตาม กระทรวงประมงศรีลังกาไดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อศึกษาดูลูทางความเปนไปไดตลอดจน
ผลดี-ผลเสีย ความพรอมของฝายศรีลังกาเองที่จะเปดโอกาสใหมีการลงทุนรวมดานประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของศรีลังกา
ตอไปในอนาคต ซึ่งคงจะตองมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องนี้ กับประเทศที่มุงสนใจจะทําประมงรวมกับศรีลังกา
ตอไป
โอกาส
- ศรีลังกามีการบริการบนฝงมีธุรกิจโรงน้ําแข็ง ธุรกิจการหีบหอ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทรวมทุน มีสายการบินเที่ยว
ตรงจากโคลัมโบไปประเทศญี่ปุน 10 เที่ยวตอสัปดาห และมีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลจํานวน 5 แหง ที่ตองการ
วัตถุดิบประมงอีกมาก ศรีลังกาจึงตองการตางชาติที่มีเรือประมง และความชํานาญในธุรกิจดังกลาวอยางประเทศ
ไทยเขาไปรวมลงทุนดวย
- ฝายศรีลังกาไดเสนอแนะวาเรือประมงไทยที่ไปทําการประมงในนานน้าํ สากล สมควรเขาไปลงทุนรวมเพื่อใช
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกดานสะพานปลาและการแปรรูปอาหารทะเลที่ศรีลังกา เพื่อหาลูทางพัฒนาขยาย
ความรวมมือสองฝายดานการประมงรวมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของศรีลังกาตอไป

Skipjack Price Indication

Source by: Atuna.com
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บานกาแฟ

สวัสดีครับนองๆ ...เหนือ่ ยไหมครับกับงานสัมมนาที่เชียงใหม...หวังวาทุกคนคงจะไดรบั ความรูและ
ประสบการณใหมๆ จากการสัมมนาครัง้ นีน้ ะครับ....
...วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปลา ซึ่งเปนแหลงโปรตีนหลักของประชากรกวาหนึ่งลาน
คนทั่วโลก แตผลผลิตในทองทะเลกลับลดนอยลง เนื่องจากการจับสัตวน้ําที่มากเกินไปของมนุษย…
มีเรือประมงประมาณ 2.5 เทาของเรือทําประมงทั้งในทะเลและมหาสมุทร
ที่จับปลาในจํานวนที่จะไมทําใหสตอกของปลาลดนอยลง และรัฐบาลก็ให
เงินอุดหนุนชาวประมงเหลานั้นประมาณ 15 พันลานเหรียญดอลลารตอป
เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจประมงนั้นตอไปได ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจที่
75% ของการประมงทั่ ว โลกกํ า ลั ง เข า สู ขั้น วิก ฤต หรื อ ไม ก็ เกิ ด การใช
ประโยชนสัตวน้ําที่มากเกินกําลังการผลิตของทองทะเล และจํานวนสัตวน้ํา
ที่จับไดจากเรือประมงที่ไดรับการอุดหนุนในการทําประมงพบวาทั่วโลกมี
จํานวนลดลง ในขณะที่ประชากรโลกก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

A.Pais/NOAA

W.B. Folsom/NMFS/NOAA

ปลาที่นิยมจับกันมาก เชน ปลาคอด ปลาเฮก ปลาเฟลาเดอร พบวา
ปริมาณที่จับไดลดลงถึงครึ่งหนึ่ง ทั้งที่ไดมีการลดปริมาณการจับลงมากถึง 3 เทา เมื่อครึ่งทศวรรษ
ที่ผานมานี้พบวา จํานวนของผูลาขนาดใหญ เชน ปลาทูนา ปลากระโทงแทง ปลาฉนาก และปลา
ฉลาม ลดลงถึง 90 เปอรเซ็นต (คาเฉลี่ยของขนาดปลาฉลามสีน้ําเงินลดลงอยางมากจาก 52
กิโลกรัม เหลือเพียง 22 กิโลกรัม)

ในทุกๆ ป จะมีผลผลิตที่ไมตองการ (By catch) ประมาณ 20 ลานตัน โดยพบวาในปลา
12 ตัว จะมี 1 ตัวที่ตายหรือใกลตายถูกปลอยทิ้งจากเรือประมง อาจเนื่องมาจากปลาพวกนี้ไดราคา
ไมดี หรือจับมาเกินโควตาที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังมีสัตวน้ําชนิดอื่นอีกที่ถูกจับมาโดยไมไดตั้งใจ S.B. Lacayo/UNEP/Topham
เชน ปลาวาฬขนาดเล็กประมาณ 300,000 ตัว ปลาโลมาและเตาทะเลอีกมากหมายที่ติดมากับขายของเรือประมง
...ทะเลคงจะเปนแหลงเดียวในโลกที่มนุษยเราจะไดใชชีวิตแบบนักลากันอยางเต็มที่ จนบางครั้งอาจจะหลงลืมไปวา...
เราควรชวยกันอนุรักษทรัพยากรเหลานั้นใหคงอยูกับเราตอไปในอนาคต...

J. Canete/UNEP/Topham
V.Viyatvicha/UNEP/Topham

ที่มา : The UNEP Magazine for Youth; www.ourplanet.com
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เรือ่ งเกา...เลาความหลัง

ที่มา: วารสารการประมง ปที่ 33 มกราคม 2523
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ป.ปลา นารู
คูม อื การจําแนกปลาอินทรีในภาคสนาม
ครอบครัว Scombridae สกุล Scomberomorus
แถบแนวตั้งสีดําบนลําตัว

adult

จุดใหญบนลําตัว

juvenile

Scomberomorus commerson: Narrow-barred Spanish mackerel: ปลาอินทรีบั้ง

b

จุดขนาดเล็กจํานวนมากบนลําตัว

a
a<b

Scomberomorus guttatus: Indo-Pacific king mackerel: ปลาอินทรีขาวตอก, ปลาอินทรีจุด

b

จุดขนาดเล็กจํานวนมากบนลําตัว

a
a>b

Scomberomorus koreanus: Korean seerfish : ปลาอินทรี

จุดสีดําเรียงตัวกันจนมองเห็นเปนเสน

Scomberomorus lineolatus: Streaked seerfish : ปลาอินทรี
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ทาทาย...สมอง
เกมสทาทายสมองประจําฉบับนี้ ผมหาบทความสั้นๆมาใหบริหารสมองกันอีกนะครับ ลองอานดูครับ ดูซิวา
คุณจะอานไดหรือเปลา ถาไดหรือไมไดยังไง ลองแบงปนใหคนขางๆอานดูบางนะครับ... :) แลวตามไปดูเฉลย
ดานลางไดเลยครับ...
ถาคณุอานบทคาวมนี้ได คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอสวคมรเลยนะ คณุอานไดหรอืเลปาละ มีแค 55 คนจาก
100 เทานนั้แลหะที่อานได ฉนัไมอายกจะเชอื่เลยวา ฉนัเขาใจสงิ่ที่ฉนักาํ ลงัอานอูยนี้ มนัเปน็ปฎกราากรณของ
คาวมคดิของมษุยนผลการศกึาษวจิยจั าก มวหายิทัาลย แบมคิรจดกาลววา มนัไมสคําญเลย วาตวัอรัษกเยีรงถตอกูง
หรอืไมในคําคําหนงึ่ มนัสคําญแควาตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทายของคํานนั้อยู ในตนําแหงที่ถกูตองที่
เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อายงไร คณุก็อานมนัไดอูยดี ไมมปี หญัา ที่เปน็อายงนี้เราพะคาวมคดิของมษุนยนนั้ ไมได
อานตวัอษกัรทกุตวัซกัหอนย แตอานเปน็คําเตม็ ๆ คําสดุยอดเลยใชมยั้ละ
ถาคุณอานบทความนี้ได คุณมีความคิดที่แข็งแรงพอสมควรเลยนะ คุณอานไดหรือเปลาละ มีแค 55 คน จาก 100 คน
เทานั้นแหละ ที่อานได ฉันไมอยากจะเชื่อเลยวาฉันเขาใจสิ่งที่ฉันกําลังอานอยูนี้ มันเปนปรากฏการณของความคิดของมนุษย ผลการ
ศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจกลาววา มันไมสําคัญเลยวาตัวอักษรเรียงถูกตองหรือไม มันสําคัญแควาตัวอักษรแรกและ
ตัวอักษรสุดทายของคํานั้นอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ที่เหลือนั้นมันจะมั่วซั่วอยางไร คุณก็อานมันไดอยูดี ไมมีปญหา ที่เปนอยางนี้
เพราะความคิดของมนุษยนั้นไมไดอานตัวอักษรทุกตัวซักหนอย แตอานเปนคําเต็มๆคํา สุดยอดเลยใชมั้ยละ

รูหรือไม ??

วันคุมครองโลกกับ 1 ใน 5 วิธีกูโลกสติเฟอ ง

วันที่ 22 เมษายนของทุกป เปนวันคุมครองโลก โดยบรรดานักวิทยาศาสตรซึ่งแหกันมาประชุมกันที่ NASA เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ป 2549 ไดนําเสนอวิธีการแกไขปญหาโลกรอนดวยเทคโนโลยีสติเฟอง ซึ่ง 1 ในวิธีการดังกลาวที่ก็คือ การให
อาหารมหาสมุทร นั่นเอง
Phytoplankton : การใหอาหารมหาสมุทร
ไฟโตแพลงตอนเปนหนึ่งในหวงโซอาหารลางสุดของมหาสมุทร เปนอาหารของเหลาสิ่งมี
ชีวิตในมหาสมุทร โดยขณะที่ไฟโตแพลงตอนสังเคราะหแสงนั้น มันจะปลอยออกซิเจนออกมาและ
ดูดซับคารบอนไดออกไซดไวในตัว เมื่อไฟโตแพลงตอนตายมันจะจมลงสูกนทะเล พรอมนํา
คารบอนไดออกไซดที่มีอยูในตัวลงไปยังกนทะเลดวย สารอาหารที่นักวิทยาศาสตรสนใจคือ ยูเรีย ในปุยไนโตรเจนซึ่งชวยเพิ่ม
ปริมาณไฟโตแพลงตอนไดเปนอยางดี โดยจะปลอยยูเรียเฉพาะพื้นที่ที่มีไฟโตแพลงตอนนอย เพื่อปองกันการขยายตัวมาก
เกินไปจนสิ่งมีชีวิตอื่นตาย ไฟโตแพลงตอนที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ไมคอยมีไฟโตแพลงตอนอยูแลวจะชวยเพิ่มการดูดซับ
คารบอนไดออกไซด แมจะมีความเสี่ยงอยูบางแตถาเกิดปญหาขึ้นมาก็สามารถปดทอสงยูเรีย แลวไฟโตแพลงตอนก็จะตายไปเอง
ที่มา : http://chubby.exteen.com/category/Environment
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คําถามประจําเดือน สิงหาคม 2551
1. By catch จากการประมงทัว่ โลกมีประมาณกี่ลา นตันในแตละป
2. การทําประมงนอกฝงของศรีลังกา มุง จับปลาอะไร และใชเครือ่ งมือใดบาง
3. พืน้ ทีอ่ นุรักษทางทะเล (MPAs) ที่สาํ คัญๆทัว่ โลกมีประมาณกีแ่ หง

อานดีๆมีรางวัล

เฉลยคําตอบประจําเดือนกรกฎาคม
1. เรือประมงน้ําแข็งของไทย มีลูทางที่จะทําประมงในประเทศอินโดนีเซียอยางเหมาะสมไดกี่ชองทาง อะไรบาง
ตอบ มี 2 ชองทาง ไดแก มุงจับปลาที่ทะเลจีนตอนใตสวนหนึ่งจากฐานปตตานี มหาชัย และอีกสวนหนึ่งไปที่ทะเลรอบๆตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา ซึ่งฐานอาจไปอยูที่สตูล
2. โอกาสของเรือประมงไทยที่จะเขาไปทําการประมงรวมกับประเทศอินเดีย โดยวิธี purchase by installation นั้น มีเงื่อนไขอะไรบาง
ตอบ เรือประมงที่ขายไปจะเปนกรรมสิทธิ์ของคนอินเดียและชักธงอินเดียตามกฎหมาย สามารถทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของอินเดียได และสามารถมีลูกเรือชาวตางชาติไดถึงรอยละ 50 และสัตวน้ําที่จับไดก็สามารถสงกลับมายังประเทศไทยได
3. พลังงานจากมหาสมุทรในการสรางสิ่งกีดขวางการขึ้นลงของน้ํา สามารถทําใหเกิดกระแสไฟฟาไดอยางไร
ตอบ การขึ้นลงของน้ําทะเลนั้น จะผลักดันใหใบพัดหมุน และทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น

** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทร สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สงเขามาเปนฉบับแรกและฉบับสุดทายนะครับ หมดเขตรวม
สนุก วันที่ 28 สิงหาคม 2551
** ของรางวัลประจําเดือนสิงหาคม: ปากกาพอยเตอรครับ
เกร็ดเล็กเกร็ดนอย

ทําไมเวลาตากฝน แลวถึงเปนหวัด
วันนี้มีเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกกันครับ ชวงนี้ฝนตกบอยๆ หลายคนคงตองระวังรักษาสุขภาพกันเปน
พิเศษนะครับ ไมอยางนั้นอาจจะเปนหวัดได วาแต เคยสงสัยไหมครับวา เวลาตากฝน โดยเฉพาะเวลาศีรษะเปยกฝน
แลววันตอมา เริ่มมีอาการของหวัด เชน มีอาการจาม คัดจมูก หรือมีน้ํามูก วันนี้ผมมีคําอธิบายและคําแนะนํา โดย
นพ.สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ มาฝากกันครับ หวังวาวิธีการงายๆนี้ จะชวยทําใหคุณไมเปนหวัด ในหนาฝนนี้ครับ
โรคหวัด ก็คอื โพรงจมูกอักเสบจากการติดเชือ้ ซึง่ สาเหตุสว นใหญมักจะเกิดจากไวรัส มีไวรัสเปนรอยชนิด ที่ทําใหเกิดไขหวัดได ไวรัสเหลานี้
กระจายฟุงอยูในอากาศ ทีพื้นหรือเกาะอยูตามฝุน สามารถมีชีวิตอยูไดนาน ในชวงปกติ เราก็จะสัมผัสกับไวรัสเหลานี้อยูบาง แตปริมาณไมสูง
รวมทั้งมีภูมิตานทานของรางกาย เราจึงไมเปนโรคหวัด
กอนฝนตก มักจะมีกระแสลมทีแ่ รง ลมเหลานี้ จะพัดใหไวรัสใหฟงุ กระจายปริมาณมาก หากเราอยูในบริเวณนั้น กอน
ฝนตก โอกาสที่จะสัมผัสไวรัสในปริมาณมากก็มีมากขึ้น ดังนั้น พยายามอยาอยูในที่โลงแจงโดยเฉพาะเวลากอนฝนตก
นะครับ หรือถาหลีกเลี่ยงไมได อาจใชผาเช็ดหนาปดปากปดจมูกก็ไดครับ หากเราตากฝน ศีรษะของเราก็จะเปยกฝน
เชื้อโรคไมไดเขาทางศีรษะนะครับ แตการทีศ่ รี ษะเปยกฝน จะมีผลทําใหอณุ ภูมทิ พี่ ื้นผิวของเยือ่ บุจมูกลดต่ําลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่ง
อุณหภูมิระดับนี้ เหมาะสมสําหรับการแบงตัวของเชื้อไวรัสที่ตกคางอยูในชองจมูก ประกอบกับการสัมผัสเชื้อไวรัสปริมาณมากชวงกอนฝนตก จึง
ทําใหมีไวรัสจํานวนมากบริเวณเยื่อบุจมูก ภูมิตานทานของรางกายจึงไมอาจตานทานเชื้อเหลานี้ไดอีกตอไป ก็เลยเกิดการอักเสบของเยื่อบุจมูก
ทําใหคัดจมูก รวมทั้งเกิดการสรางสารคัดหลั่งมากขึ้น ซึ่งก็คือน้ํามูก นั่นเอง หากเชื้อไวรัสลุกลามไปที่ลําคอ ก็จะทําใหเกิดคออักเสบตามมาได
นอกจากศีรษะที่เปยกฝน ที่มผี ลตออุณหภูมใิ นจมูกแลว อุณหภูมบิ ริเวณมือและเทา ก็มผี ลดวยเชนเดียวกัน การที่รองเทาเราเปยกน้ํา และ
ตองแชอยูในนั้นนานๆ ก็มีผลทําใหอุณภูมิในจมูกลดลง นําไปสูอาการเปนหวัดได
วิธกี ารปองกัน ไมใหเกิดหวัดเวลาศีรษะเปยกฝนก็คือ
รีบทําใหรางกายอบอุน
รับประทานผลไม ที่มีวิตามินซีสูงๆ เชน สม วิตามินซี จะชวยเสริมสราง
เซลและเนื้อเยื่อที่ถูกทําลายไป ชวยปองกันการเปนหวัดได
หลบฝนในที่รมเสียกอน รอจนฝนหยุด แลวคอยเดินทางตอ
อาจแชเทาทั้งสองขางในน้ําอุน เพื่อชวยเปลี่ยนอุณภูมิที่พื้นผิวของจมู
ก
หากศีรษะเปยกฝน รีบเช็ดใหแหงเมื่อมีโอกาส ถาจะใหดี
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ทําใหไมเหมาะตอการแบงตัวของเชือ้ โรค
สระผมไปเลยก็ได แลวเช็ดหรือเปาใหแหงโดยเร็ว

การสัมมนาวิชาการดานการประมงทะเล ประจําป 2551 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2551
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