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แซลมอน ที่หนึ่งบนโตะอาหารแดนซามูไร

กระดานขาว

ประเทศญี่ปุนนับเปนประเทศที่นิยมบริโภคปลาเปนอันดับตนๆของโลก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศมี
ลักษณะเปนหมูเกาะและชายฝงทําใหเอื้ออํานวยในการทําประมง ทั้งการจับ และการเพาะเลี้ยง
แซลมอนเปนปลาอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมมากในประเทศญี่ปุน เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีการ
แชแข็งปลามีความกาวหนา การรักษาคุณภาพปลาที่นําเขาจากตางประเทศดีขึ้นมาก ประกอบกับแมบานชาวญี่ปุน
ชื่นชอบปลาแซลมอนเพราะใชเตรียมอาหารไดงายและสะดวกรวดเร็ว เหมาะกับสภาพสังคมปจจุบันที่ทุกคนตอง
เรงรีบ ทําใหความนิยมของปลาแซลมอนแซงหนาปลาฮอสแมคเคอเรลซึ่งเคยไดรับความนิยมสูงสุดมากอนหนานี้
หนวยงานภาครัฐของญี่ปุนไดนําเสนอรายงานการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคปลาของคนญี่ปุน
พบวา แซลมอนไดรับความนิยมสูงสุดโดยใชปลาที่บริโภคในครัวเรือน ตามมาดวยหมึกและปลาทูนา ซึ่งลวนเปน
อาหารทะเลที่พรอมใชในการเตรียมอาหารไดเลยทั้งสิ้น
จากอดีตมาจนถึงป 2508 ปลาแซลมอนไมเคยติด 1 ใน 5 ของปลายอดนิยมบนโตะอาหารชาวญี่ปุนเลย
เพราะแซลมอนที่มีคุณภาพดีหายากสวนปลานําเขามาก็มักจะดอยคุณภาพลงระหวางการขนสงทางเรือ ในอดีตปลา
ที่ไดรับความนิยมมาก 3 อันดับแรกไดแก ฮอรสแมคเคอเรล (Horse mackerel) หมึก (squid) และปลาแมคเคอเรล
(Mackeral) ซึ่งสวนใหญเปนปลาที่พบมากในนานน้ํารอบๆประเทศญี่ปุนเอง
รายงานการสํารวจใหข อมู ลเพิ่มเติมอีก วา ซูชิที่ทําจากแซลมอนมี ยอดขาย
สูงสุดในรานซูชิที่ญี่ปุนถึงแมวาสาเหตุอาจเนื่องจากการที่ราคาทูนาสูงขึ้นก็ตาม แต
แซลมอนก็มีแนวโนมไดรับความนิยมสูงขึ้นในครัวเรือนโดยเฉพาะกลุมแมบานที่นิยม
นําแซลมอนไปทําเปนซาชิมิ (Sashimi) โดยจะนําปลามาแลเปนชิ้นบางๆ เสิรฟพรอม
แรดดิชและซอสโซหยุแบบญี่ปุน หรือไมก็จะนําไปทําเปนหนาซูชิบนขาวญี่ปุนแทน
การนําไปปรุงแบบอื่นๆ
ในป 2552 ไทยมีการสงออกปลาแซลมอนไปญี่ปุนปริมาณ 6,346 ตัน คิดเปน
มู ล ค า 1,890.54 ล า นบาท ส ว นใหญ เ ป น แซลมอนทั้ ง ตั ว หรื อ เป น ชิ้ น ไม ป รุ ง แต ง
แซลมอนแปซิฟก แซลมอนแอตแลนติกชนิดแชเย็นและแชแข็ง เปนตน นอกจากนี้ยังมีการสงออกปลาชนิดอื่นๆ
ที่คนญี่ปุนนิยมบริโภค ไดแก ปลาทูนาปริมาณ 33,842 ตัน มูลคา 4,780.25 ลานบาท หมึกปริมาณ 7,134 ตัน มูลคา
2,028.79 ลานบาท ปลาแมคเคอเรล 3,125 ตัน มูลคา 297.75 ลานบาท และปลาฮอรสแมคเคอเรล 774 ตัน มูลคา
127.7 ลานบาท
แผนภาพแสดงสัดสวนมูลคาการสงออกปลาที่ญี่ปุนนิยมจากไทยไปญี่ปุนในป 2552

ที่มา : สวนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
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เวียดนามลงนาม MOA ดานการประมงกับฟลิปปนส

กระดานขาว

¹ÒÂ Rafael E. Seguis »Åa´¡Ãa·ÃÇ§µÒ§»Ãae·È´Ò¹ Special and Ocean Concerns ¢o§
¿Åi»»¹ÊæÅa¹ÒÂ Vu Van Tam ¼ÙªÇÂÃa°Á¹µÃÕ¡Ãa·ÃÇ§e¡ÉµÃæÅa¾a²¹Òª¹º·eÇÕÂ´¹ÒÁ (MARD) ä´Å§¹ÒÁã¹
ºa¹·ึ¡¢oµ¡Å§ (MOA) ¤ÇÒÁÃÇÁÁืo·ÇiÀÒ¤Õã¹´Ò¹¡ÒÃ»ÃaÁ§·Õè¡Ãu§ÎÒ¹oÂ eÇÕÂ´¹ÒÁ ÃÇÁ·aé§ÁÕ¡ÒÃeÊ¹o¤ÇÒÁ
ªÇÂeËÅืoªÒÇ»ÃaÁ§æÅaÃÇÁ¡ÒÃ´íÒe¹i¹¡ÒÃ¤¹ËÒæÅaªÇÂeËÅืoäÇ´ÇÂ¡a¹
ºa¹·ึ¡¢oµ¡Å§¹ÕéÁu§¨a´·íÒ¡Ãoº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹e¾ืèoãËe¡i´¤ÇÒÁÃÇÁÁืo·Ò§»ÃaÁ§·Õè´Õ¢ึé¹ÃaËÇÒ§ 2 »Ãae·È oÒ·i
¡ÒÃæÅ¡e»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁÃÙ·Ò§¡ÒÃ»ÃaÁ§ ¡ÒÃ¾a²¹Ò¡ÒÃe¾ÒaeÅÕéÂ§ÊaµÇ¹éíÒ ¡ÒÃÇi¨aÂ ¡ÒÃÈึ¡ÉÒæÅa¡ÒÃ½¡oºÃÁ ¡ÒÃ¾a²¹Ò
ËÅa§¨aºÊaµÇ¹éíÒ ¤ÇÒÁ»Åo´ÀaÂ´Ò¹oÒËÒÃ æÅa¡ÒÃµoµÒ¹¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§·Õè¼i´¡®ËÁÒÂ äÁÃÒÂ§Ò¹æÅaäÃ¡ÒÃ¤Çº¤uÁ
(IUU) ¹ÒÂ Rafael E. Seguis æ¹a¹íÒÇÒ ·aé§ 2 »Ãae·È¤ÇÃ¨a¢ÂÒÂ¡ÒÃe¾ÒaeÅÕéÂ§ÊaµÇ¹éíÒµÒÁ¨u´æ¢ç§¢o§æµÅa
»Ãae·È ¾ÃoÁ¡a¹¹Õéä´eÃÕÂ¡¤ื¹ºa¹·ึ¡¢oµ¡Å§©ºaºe¡ÒeÁืèo» 2548
·aé§¹Õé ªÒÂ½§µaÇa¹oo¡¿Åi»»¹ÊÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇã¡Åe¤ÕÂ§¡aºªÒÂ½§µaÇa¹µ¡¢o§eÇÕÂ´¹ÒÁæÅa·aé§ 2 »Ãae·Èµo§
ãªæËÅ§»ÃaÁ§ÃÇÁ¡a¹«ึè§¡ç¤ืo·aeÅ¨Õ¹ãµ ¨ึ§ÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒe»¹µo§ÁÕ¤ÇÒÁÃÇÁÁืo¡a¹ã¹´Ò¹¡ÒÃ»ÃaÁ§ o´Â¢oµ¡Å§¹Õéä´
´íÒe¹i¹¡ÒÃe¨Ã¨ÒÀÒÂãµÅuÁ·íÒ§Ò¹¶ÒÇÃ´Ò¹¤ÇÒÁÃÇÁÁืoe¡ÕèÂÇ¡aº¡ÒÃe´i¹eÃืoæÅaÁËÒÊÁu·Ã¢o§¿Åi»»¹ÊæÅaeÇÕÂ´¹ÒÁ
(JPWG-MOC)
·ÕèÁÒ : www.fis.com

“น้ําทะเลเปนกรด” กระทบฝูงปลาพิการ
¹a¡ªÕÇÇi·ÂÒ¾ºÃaËÇÒ§¡ÒÃÈึ¡ÉÒ¤ÇÒÁe»¹¡Ã´¢o§¹éíÒã¹ÁËÒÊÁu·ÃÇÒ e»¹¾iÉ·íÒãËºÃÃ´Ò»ÅÒµÒ§æ ¾i¡ÒÃ
¾Ç¡e¢Òä´¾ºÇÒ »ÅÒÇaÂoo¹·ÕèeÅÕéÂ§äÇã¹¹éíÒ·ÕèÁÕ¤ÒÃºo¹ä´oo¡ä«´¼ÊÁoÂÙÁÒ¡¨aeÃièÁ¾i¡ÒÃ «ึè§oÒ¨äÁÊÒÁÒÃ¶æÂ¡ä´ÇÒ
¡Åiè¹äË¹¤ืoÁiµÃËÃืoÈaµÃÙ
ã¹ÃÒÂ§Ò¹·Õè¨aeÊ¹oµo·Õè»ÃaªuÁeÃืèo§¡ÒÃe»ÅÕèÂ¹æ»Å§¢o§ÊÀÒ¾´i¹¿ÒoÒ¡ÒÈ¡aº»ÅÒ ·Õè¹¤ÃeºÅ¿ÒÊµ ä´æ¨§
ÇÒÅÙ¡»ÅÒ·ÕèÂa§e»¹µaÇoo¹ã¹¸ÃÃÁªÒµi ¨aeÊÕèÂ§oa¹µÃÒÂe»¹¾ieÈÉ eÁืèoÇÒÂoo¡ÁÒ¨Ò¡·ÕèËÅº«o¹ o´ÂäÁä´ ¡Åiè¹¢o§
ÈaµÃÙ ¶Ù¡¨aº¡i¹eÊÕÂe»¹oa¹ÁÒ¡ ¨¹e»¹·Õè¹ÒËÇaè¹ÇÒ ¨aäÁeËÅืoÅÙ¡»ÅÒ·Õè¨aoÂÙeµiºoµeµçÁ·Õè äÁ¾o·Õè¨a·´æ·¹»ÃiÁÒ³ã¹
·aeÅ¾o ËÒ¡ÇÒ¹éíÒ·aeÅeÃièÁÁÕ¤ÇÒÁe»¹¡Ã´ÊÙ§¢ึé¹ ¹a¡Çi·ÂÒÈÒÊµÃ¤Ò´äÇæÅÇÇÒ ÁËÒÊÁu·ÃµÒ§æ ¨aµo§ÁÕ¹éíÒe»¹¡Ã´
Ë¹a¡Âiè§¢ึé¹ e¹ืèo§¨Ò¡¡Ò«¤ÒÃºo¹ä´oo¡ä«´ã¹oÒ¡ÒÈ·Õèe¡i´¨Ò¡¹éíÒÁืoÁ¹uÉÂ ä»µ¡ÅaÅÒÂã¹·aeÅÁÒ¡¢ึé¹
·ÕèÁÒ : www.tei.or.th
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ญี่ปุนมียอดนําเขาทูนาเมืองกิมจิพุง

กระดานขาว

Õè»u¹ÁÕÂo´¹íÒe¢Ò»ÅÒ·Ù¹Ò¤ÃÕº¹éíÒe§i¹¨Ò¡e¡ÒËÅÕãµ·aÅu 980 µa¹ã¹¤Ãึè§æÃ¡¢o§» 2553 ¨Ò¡e´iÁ·Õèã¹»
2552 ÁÕÂo´¹íÒe¢Ò 920 µa¹ e¹ืèo§¨Ò¡ÁÕ¡ÒÃ¨aº»ÅÒ·Ù¹Ò¤ÃÕº¹éíÒe§i¹e»¹»ÃiÁÒ³ÁÒ¡e¡i¹ä»«ึè§ÊÇ¹ãËoÂÙã¹ºÃieÇ³
¡ÃaæÊ¹éíÒou¹ã¹ÁËÒÊÁu·Ãæ»«i¿¡«ึè§e»¹æËÅ§»ÅÒ·Ù¹Ò¤ÃÕº¹éíÒe§i¹·Õèä´Ãaº¤ÇÒÁeÊÕÂËÒÂ ã¹» 2553 ËÅÒÂ»Ãae·È·Õ¨è ºa
»ÅÒª¹i´´a§¡ÅÒÇ eª¹Õè»u¹ ¨ึ§ä´eËç¹´ÇÂ·Õè¨aäÁÊ§eÊÃiÁ¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§»ÅÒ·Ù¹Ò¤ÃÕº¹éíÒe§i¹e»¹eÇÅÒ 10 » æÅa¨aÅ´
¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§»ÅÒ·Ù¹Ò¤ÃÕº¹éíÒe§i¹·ÕèÂa§äÁoµeµçÁÇaÂ oÂÒ§äÃ¡çµÒÁ e¡ÒËÅÕãµäÁÂoÁÃaº·Õè¨ae¢ÒÃÇÁ¢oµ¡Å§´a§¡ÅÒÇ o´Â
¡íÒË¹´ãË¡ÒÃ»ÃaÁ§¢o§e¡ÒËÅÕãµoÂÙã¹e¢µeÈÃÉ°¡i¨¨íÒe¾Òa «ึè§ä´Ãaº¡ÒÃÂ¡eÇ¹¨Ò¡¢oµ¡Å§¹Õé
·aé§¹Õé e¡ÒËÅÕãµÂ¡Ãa´aº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢o§¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§»ÅÒ·Ù¹Ò¤ÃÕº¹éíÒe§i¹ãËÊÙ§¢ึé¹ ´ÇÂeËµu¹Õé o§¤¡Ã¡ÒÃ
»ÃaÁ§¢o§Õè»u¹¨ึ§ä´eÃÕÂ¡Ão§ãË¼Ù·íÒ¡ÒÃ¤Ò·Ù¹Òã¹Õè»u¹Ãa§aº¡ÒÃ¹íÒe¢Ò¨Ò¡e¡ÒËÅÕãµ ¹o¡¨Ò¡¹Õéo§¤¡Ã´a§¡ÅÒÇÂa§ä´
eÃÕÂ¡Ão§ãËe¡ÒËÅÕãµe¢ÒÃÇÁ¡Ãoº¤ÇÒÁÃÇÁÁืoÃaËÇÒ§»Ãae·Èe¾ืèo¤Çº¤uÁ·Ãa¾ÂÒ¡Ã·Ò§¸ÃÃÁªÒµi oÂÒ§äÃ¡çµÒÁ
¡ÒÃ»Ãaº¡®ÃaeºÕÂº´Ò¹»ÃaÁ§»ÅÒ·Ù¹Ò¤ÃÕº¹éíÒe§i¹¹aé¹¶Ù¡µoµÒ¹ã¹e¡ÒËÅÕãµ e¹ืèo§¨Ò¡»ÃiÁÒ³¡ÒÃ¨aº»ÅÒ´a§¡ÅÒÇã¹
Õè»u¹ÁÕÁÒ¡¡ÇÒ¢o§e¡ÒËÅÕãµ¶ึ§ 10 e·Ò o´Âã¹» 2551 ¨íÒ¹Ç¹»ÅÒ·Ù¹Ò¤ÃÕº¹éíÒe§i¹·aé§ËÁ´ã¹oÅ¡·Õè¨aºä´ÁÕ»ÃaÁÒ³
25,000 µa¹ o´Â¤i´e»¹»ÅÒ·Ù¹Ò¤ÃÕº¹éíÒe§i¹·Õè¨aºã¹Õè»u¹e¡ืoº 18,000 µa¹ ã¹¢³a·Õè¨aºã¹e¡ÒËÅÕãµe¾ÕÂ§ 1,500
µa¹e·Ò¹aé¹
·ÕèÁÒ : www.fis.com

โลกรอนสงผล น้ําทะเลหนุน
¡ÒÃÊíÒÃÇ¨Ãa´aº "¹éíÒ·aeÅ"" ã¹ËÅÒÂ¨u´¢o§ÁËÒÊÁu·Ãoi¹e´ÕÂ ªÒÂ½§oÒÇeº§¡oÅ ·aeÅoÒËÃaº ÈÃÕÅa§¡Ò
Êu Á ÒµÃÒ æÅaªÇÒ¤Ãaé§ ÅÒÊu ´ ¹a ¡Çi·ÂÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂo¤oÅÃÒo´ ã¹eÁื o §oºÅe´oÃ ÊËÃa ° oeÁÃi ¡ Ò ¾º¤ÇÒÁ
e»ÅÕèÂ¹æ»Å§oa¹e»¹¼Å¢o§»¯i¡iÃiÂÒeÃืo¹¡Ãa¨¡¨Ò¡¹éíÒÁืoÁ¹uÉÂ Ão§ÈÒÊµÃ¨ÒÃÂeËÇièÂªi§ Îa¹ ¼Ù¹íÒ¡ÒÃÇi¨aÂ ¡ÅÒÇÇÒ
ÀÙÁiÀÒ¤oi¹o´-æ»«i¿¡ µaé§æµªÒÂ½§µaÇa¹oo¡¢o§æo¿Ãi¡Òä»¨¹¶ึ§æ»«i¿¡ ã¹ªÇ§ 50 »·Õè¼Ò¹ÁÒ ¹éíÒ·aeÅÃo¹¢ึé¹ÃÒÇ
0.5 o§ÈÒe«Åe«ÕÂÊ e¾ÃÒa¡Ò«eÃืo¹¡Ãa¨¡ÊaÊÁã¹ªaé¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈe»¹ËÂoÁæ ·íÒãË¡ÃaæÊ¹éíÒe»ÅÕè Â¹ Ê§¼ÅãË
Ãa´aº¹éíÒ·aeÅÅaºÃieÇ³¹ÕéÊÙ§¢ึé¹e©ÅÕèÂ 13 ÁiÅÅieÁµÃµo·ÈÇÃÃÉæÅa·íÒãËe¡i´¾ÒÂuÁÃÊuÁæÅa¹éíÒ·ÇÁã¹ºa§¡ÅÒe·ÈæÅa
oi¹e´ÕÂ
"¼Å¡ÒÃ¤¹ ¾ºãËÁ¢ o§eÃÒ·ÕèÇÒ¤ÇÒÁe»ÅÕèÂ¹æ»Å§ÊÀÒ¾ªaé ¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈæÅa¡ÃaæÊ¹éíÒã¹ÁËÒÊÁu·Ãã¹æ¶º
ÁËÒÊÁu·Ãoi¹e´ÕÂoa¹e¡i´¨Ò¡Á¹uÉÂe»¹ÊÒeËµu e»¹Êiè§·ÕèeÃÒÂa§äÁe¤Â¾ºÁÒ¡o¹æÅae»¹ÊÒeËµuãË·Õè·íÒãËe¡i´¤ÇÒÁ
e»ÅÕèÂ¹æ»Å§¢o§Ãa´aº¹éíÒ·aeÅ" Îa¹¡ÅÒÇ
·ÕèÁÒ : www.tei.or.th
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บานกาแฟ
By…Mr. T

สวัสดีครับสมาชิกชาว More to it...หลายทานคงเคยลองลิ้มชิมรสเนื้อทูนากันมาแลว ไมวาจะเปนซูชิ หรือซาชิมิ แตทราบ
ไหมครับวา การที่มีเนื้ออันเลิศรสเชนนี้ ทําใหพวกมันโดนลา จนอยูในขั้นวิกฤต….

ทูนาครีบน้ําเงิน (Bluefin tuna) เปนทูนาที่ใหญที่สุด เมื่อโตเต็มที่อาจจะยาวไดถึง 3.65 เมตร หนัก 680
กิโลกรัม อายุยืนไดถึง 30 ป เปนปลาที่อาศัยอยูในเขตอบอุนที่มีอุณหภูมิไมต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส ชอบยายถิ่นไป
เรื่อยๆ ตามแหลงอาหารและอุณหภูมิของน้ําเปนหลัก พบมากในมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลเมดิเตอรเรเนียนและ
ทะเลดํา
ในสายตาของมนุษย ปลาทูนาครีบน้ําเงินถือเปนปลาที่มีคาและเปนที่ตองการมากที่สุดในโลก เนื้อสวนทองสุด
นุมที่มีไขมันแทรกเปนชั้น เหมาะจะทําซูชิ จึงถูกไลลาจับแลเนื้อไปทําซูชิ ซาชิมิและสเต็กขายในญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
และยุโรป ดวยความตองการของตลาด และผูบริโภคที่ถือวาเปนเนื้อปลาอันโอชะ รสเลิศทําใหพวกมันโดนลาจากทะเล
เปนจํานวนมาก ทําใหปริมาณปลาทูนาลดลงกวา 90 เปอรเซ็นต ซึ่งถือวาอยูในขั้นวิกฤต
แมทูนาครีบน้ําเงินในทะเลเมดิเตอรเรเนียนจะถูกกวาดไปจนใกลสูญพันธุในปจจุบัน แตเจาหนาที่ของยุโรป
และแอฟริกาเหนือก็แทบไมไดทําอะไรเพื่อหยุดยั้งการฆาลางเผาพันธุนี้เลย ประกอบกับเทคโนโลยีทางการประมงใหมๆ
ที่มีอํานาจในการจับสังหารหมู ยิ่งทําใหลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว ปลาที่จับไดก็มีขนาดที่เล็กลงกวาแตกอนมาก
พิษภัยจากน้ํามือมนุษยที่กําลังทําลายสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความสมดุลในธรรมชาติ ทําใหมีกลุมตางๆ
ออกมาตอตานการลาทูนาครีบน้ําเงิน เร็วๆ นี้คณะกรรมาธิการเพื่อการอนุรักษปลาทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติก
เห็นชอบ ใหลดโควตาการจับปลาทูนาครีบน้ําเงินในมหาสมุทรแอตแลนติกลงราว 1 ใน 3 แตกลุมพิทักษสิ่งแวดลอม
ออกมาเตือนวา ปลายังอยูในภาวะเสี่ยงสูญพันธุอยูแมจะลดการจับลง
คณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษปลาทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติก (ไอซีซีเอที) มีมติให
ประเทศตางๆ ลดการจับปลาทูนาครีบน้ําเงินในทะเลเมดิเตอรเรเนียนลงเหลือ 29,500 ตัน ในปหนา และ 25,500
ตัน ภายในป พ.ศ. 2553 จาก 32.000 ตัน ในปนี้ เพื่อคุมครองปลาทูนาครีบน้ําเงินจากการสูญพันธุ โดยสมาชิก 42
ประเทศของไอซีซีเอที มีมติดังกลาวในระหวางการประชุมรวมกันที่เมืองดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย
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ลาสุดคณะกรรมาธิการยุโรป หรือ อียู เปดการเจรจาอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปา
และพืชปาที่ใกลสูญพันธุ หรือ ไซเตส ซึ่งมีสมาชิก 175 ประเทศ ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร แตประสบความลมเหลว
ในประเด็น “หามการคาทูนาครีบน้ําเงิน” ซึ่งกอนการลงคะแนนเสียง ญี่ปุนไดแสดงทาทีชัดเจนที่ตองการใหปลาทูนา
ครีบน้ําเงินหลุดจากการคุมครองของไซเตสในกรณีที่ขอเสนอของทางโมนาโกผานการเห็นชอบ และใชแนวทางอนุรักษ
ปลาทูนาครีบน้ําเงินแทน โดยใชหลักการประมงสากลระหวางประเทศรวมถึงประณามการทําประมงเกินโควตาและการ
ทําประมงที่ผิดกฎหมายในยุโรป
ญี่ปุน แคนาดา และบรรดาประเทศที่สนับสนุนการจับทูนาครีบน้ําเงิน ออกมาตอตานมาตรการหามทําประมง
ทูนาครีบน้ําเงิน ซึ่งจะสงผลกระทบตอธุรกิจภาคการประมงของญี่ปุน แมจะเสนอการคุมครองทรัพยากรปลาทูนาครีบ
น้ําเงินในมหาสมุทรแอตแลนติกดวยกลไกทางดานราคาของซูชิ แตก็ถูกปฏิเสธจากที่ประชุมคณะกรรมการสัตวปาของ
สหประชาชาติ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางราชรัฐโมนาโกไดนําขอเสนอในที่ประชุม มีการถกเถียงกันถึงมาตรการหรือขอหามการจับ
ปลาทูนาครีบน้ําเงินอยางเด็ดขาด มีความจําเปนอยางยิ่งในการบังคับใช เนื่องจากปริมาณทูนาครีบน้ําเงินในธรรมชาติ
ลดจํานวนลงอยางมาก อีกทั้งผูแทนหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานนี้ไมไดมีความพยายามในการอนุรักษหรือหา
แนวทางเพิ่มจํานวนปลาทูนาครีบน้ําเงินอยางจริงจัง โดยทางราชรัฐโมนาโกแสดงความตองการที่จะบรรจุปลาทูนา
ครีบน้ําเงินขึ้นเปนสัตวปาคุมครองบัญชี 1 นั่นหมายความวาการคาปลาทูนาครีบน้ําเงินจะถูกหามไปโดยปริยาย
อยางไรก็ตามมีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกา นอรเวย และเคนยาเทานั้นที่ใหการสนับสนุนมาตรการนี้ ในขณะที่
กลุมประเทศสหภาพยุโรปถูกขอรองใหชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการบังคับใชเรื่องการทําประมงเกินโควตาจนถึง
เดือนพฤษภาคม 2011
รัฐบาลอิตาลีตัดสินใจหยุดการจับปลาทูนาเปนเวลา 1 ป โดยไดรับความชวยเหลือดานการเงินจากรัฐบาล
เบลเยียม ขณะที่อียูอาจจะตัดสินใจประกาศใหเปนปลาอนุรักษ เพื่อชวยรักษาประชากรปลาทูนา ซึ่งมีปริมาณลดฮวบลง
ใหกลับมาอุดมสมบูรณเหมือนเดิม แมอาจสงผลกระทบตอราคาปลาทูนาครีบน้ําเงินใหแพงขึ้น เพราะปลาที่หนัก
232.6 กิโลกรัม เคยมีผูประมูลขายไดที่ญี่ปุนเมื่อตนเดือน ม.ค. ในราคาสูงถึง 28 ลานเยน (ราว 5.8 ลานบาท)
นายไมเคิล มานน โฆษกภาคเกษตรของคณะกรรมาธิการยุโรปเผยวา “กรมประมงยุโรปจะมอบเงินชวยเหลือ
กับชาวประมงที่อาสารวมกันหยุดออกหาปลา เฉพาะปลาทูนา ปจจุบันอิตาลีมีเรือหาปลาขนาดใหญ 49 ลํา ชาวประมง
อีกเกือบ 700 คน ซึ่งทั้งหมดจะไดรับเงินคาเลี้ยงชีพตลอด 12 เดือน”
ปจจุบันจํานวนประชากรปลาทูนาครีบน้ําเงินในมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอรเรเนียนลดจํานวนลง
อยางมากในชวง 10 ปที่ผานมา อีกทั้งไมมีมาตรการที่จะสนับสนุนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการทําประมงปลาทูนาครีบ
น้ําเงินอยางยั่งยืน ทางดานนักชีววิทยาทางทะเลกลาววา ปริมาณของทูนาครีบน้ําเงินในธรรมชาติเหลืออยูเพียง 15%
กอนที่จะเกิดการประมงทูนาครีบน้ําเงินเชิงพาณิชยเสียอีก
นอกจากนี้ การที่แผนหามการคาทูนาครีบน้ําเงินลมเหลว จะยิ่งทําใหสัตวดังกลาวเสี่ยงตอภาวะสูญพันธุมาก
ขึ้น ซึ่งประชากรปลาทูนาครีบน้ําเงิน ในมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอรเรเนียนลดลงอยางมาก ถึงรอยละ
80 จากชวงเวลาเพียง 30-40 ปที่ผานมา
ที่มา : นิตยสาร Aqua Biz Vol.4 May 2010
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เรื่องเกา...เลาความหลัง

คําอธิบายภาพปก

ระยะ 10 กวาปที่ผานมานี้ อาชีพการประมงทะเลของประเทศไทยได
พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ชาวประมงรูจักปรับปรุงและดัดแปลงเครื่องมือประมงของ
ตนใหมีประสิทธิภาพในการจับสูงขึ้น แผนกสถิติ กรมประมง รายงานวา สัตวน้ํา
ทะเลที่จับไดทั่วราชอาณาจักร เมื่อ พ.ศ.2505 มีจํานวนเพียง 269,709 ตัน 8 ปตอมา
ปริมาณสัตวน้ําเค็มที่จับไดทั่วราชอาณาจักร มีจํานวนเพิ่มขึ้นถึง 4 เทา คือมีจํานวน
ถึง 1,179,595 ตัน ในป พ.ศ. 2512
จากหลักฐานดังกลาว แสดงใหเห็นวาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใน
นานน้ําไทยไดถูกชาวประมงจับนํามาใชประโยชนทวีจํานวนสูงขึ้นทุกป ถาหาก
มนุษยรูจักเรียนรูวิธีออกลาจับสัตวน้ําแตเพียงประการเดียว โดยไมคิดคนหรือ
ศึกษาหาวิธีที่จะเพิ่มพูนจํานวนสัตวน้ําใหไดสมดุลหรือมากกวากับจํานวนที่ตอง
สูญเสียไป ยอมเปนที่แนใจไดวา สัตวน้ําชนิดตางๆ ที่เปนอาหารของมนุษยนับวัน
จะรอยหรอจนถึงขั้นเสื่อมโทรมพันธุอยางแนนอน
ฉะนั้น กรมประมง จึงไดพยายามทุมเทการศึกษาคนควาดานตางๆ นอกจากจะเพื่อหาทางวางมาตรการบางอยางสําหรับ
ใชควบคุมสภาวะการประมงใหอยูในระดับที่เหมาะสมแลว ยังหาทางที่จะเพิ่มพูนจํานวนประชากรสัตวน้ําดวยการเพาะเลี้ยงอีก
ประการหนึ่งดวย ปลาทูนับไดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ใหผลผลิตมีมูลคาสูงสุดในกระบวนสัตวน้ําจําพวกปลาดวยกัน
ดวยเหตุนี้หนวยงานอนุรักษปลาผิวน้ํา กองสํารวจและคนควาจึงไดศึกษาหาทางทดลองผสมเทียมปลาชนิดนี้ ตั้งแตป พ.ศ. 2511
เปนตนมา โดยการแกปญหาและอุปสรรคทีละขึ้นทีละตอน จนในที่สุดไดประสบผลสําเร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2514 กลาวได
วาประเทศไทยทําการผสมเทียมปลาทูสําเร็จเปนประเทศแรก
ที่มา : วารสารการประมง ปที่ 25 เลม 2 เดือนเมษายน 2515

ÀÒÉÒoa§¡ÄÉ...§ÒÂ¹i´e´ÕÂÇ
Guess what! หรือ Guess what? เปนสํานวนซึ่งกลายเปนคําอุทานที่เราใชเมื่อเราอยากจะเสนอขอมูลที่
เหลือเชื่อหรือสําคัญมาก เปนสิ่งที่เราเชื่อวาผูฟงจะตองตกใจ หรือไมนาเชื่อ เชน
Guess what? Somcheng's got a boyfriend! (เชื่อไหม สมเชงมีแฟนแลว!)
Guess what? Kanok came to work on time today! (รูไหม วันนี้กนกมาถึงที่ทํางานตรงเวลา)
คําตอบมักจะเปนแบบ Really? หรือ Wow! ทํานองนี้ครับ
ปกติแลวคําวา guess หมายถึง เดา ถาอยากถามผูฟงวา คุณเดาไดไหม ก็ถามวา Can you guess? เชน
Can you guess how many people are here today? (คุณเดาไดไหมครับวาวันนี้มีจํานวนคนที่มากี่คน)
Somebody sent you a bunch of flowers. Can you guess who it was?
(มีคนสงชอดอกไมไปใหคุณ คุณเดาไดไหมครับวาเปนใคร)
แลวถาเดาไมได ใหตอบวา I have no idea. (ผมไมรูเลย)
ที่มา : Adrew Biggs Academy
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาแปนในภาคสนาม
ครอบครัว Leiognathidae (2/2)
บริเวณหลังฐานครีบอกถึง
จุดเริ่มตนกานครีบออนของ
ครีบหลังไมมีเกล็ด

มีฟนเคี้ยวแหลมคม
5

Gazza achlamys (Naked toothpony)

มีรอยแตมสีน้ําตาลบริเวณคอ

สวนบนของกานครีบแข็งเปนสีดํา

บริเวณอกมีเกล็ด(ชนิด
L. decorus ไมมีเกล็ด
บริเวณอก)

6

Leiognathus blochii (Twoblotch ponyfish)

มีเสนสีเทาคลายคลื่นจากสวนหลังลง
มาถึงดานลางของเสนขางลําตัวเล็กนอย

มีจุดสีเหลืองอยูระหวางฐาน
ครีบอกกับจุดเริ่มตนครีบกน
7

Leiognathus dussumieri (Dussumier’s ponyfish)

ลําตัวครึ่งบนมีลายคลายตัวหนอน
บางบริเวณเรียงตัวคลายหัวลูกศร
8

Leiognathus berbis (Berber ponyfish)

ภาพที่ 5,6 จาก www.fishbase.org ภาพที่ 7,8 จาก www.eol.org
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บานเราจะนาอยู
ชวนคิดชวนทํา : 12 ขั้นตอน ทํางานใหสนุกทุกวัน
สําหรับคนทํางานแลว เชาวันจันทร นาจะเปนวันที่คนสวนใหญไมอยากลุกจากที่นอนเพื่อไปทํางาน
แมวาจะไดหยุดพักมา 2 วันเต็มๆแลวก็ตาม (แตบางคนไดหยุดแควันอาทิตยวันเดียว) และบางรายอาจมีอาการ
เชนนี้ทุกๆ เชาดวยซ้ําไป ที่เปนเชนนี้ก็ดวยเหตุผลที่แตกตางกัน
เพราะฉะนั้น “ชวนคิดชวนทํา” คราวนี้ เลยอยากจะชวนทุกคนที่มีอาการดังกลาว ลองทําตาม 12 ขั้นตอน
ตอไปนี้ ซึ่งไมเพียงแตชวยใหอยากตื่นนอนไปทํางานเทานั้น หากแตจะชวยใหประสบความสําเร็จในหนาที่การ
งานอีกดวย และหวังวาคุณจะยิ้มไดเบิกบานอยางที่ไมเคยเปนมากอน ในทุกๆเชาวันจันทร ไมเชื่อ..ก็ลองดู
อะไรคื อ ขั้ น ตอนแรกที่ คุ ณ ต อ งทํ า และเมื่ อ คุ ณ ได
สํารวจความรูสึกของตนเอง
คนหาวาอะไรคือสิ่งที่คุณไมชอบ อาจจะเปน คําตอบแลว เริ่มลงมือทําทันที
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งานบางชิ้น ระบบการทํางาน เงินเดือนที่ไดรับ การขาด
โอกาสกาวหนาในอาชีพ หรือวาตัวหัวหนางาน
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ทุมเทใจใหกับงาน
ลึกๆในใจแลว คุณอยากทุมเทใจทั้งหมดใหกับ
งานและอาชีพของคุณหรือเปลา คุณยังอยากทํางานที่ทํา
อยูหรือไมถาปจจัยแวดลอมในที่ทํางานดีพรอม หรือ
คุ ณ รู ดี ว า ที่ ไ ม อ ยากไปทํ า งาน ไม ใ ช เ พราะรู สึ ก เบื่ อ
หนายและอยากหางานใหม แตเปนเพราะงานที่ทําอยู
ไมตรงกับที่ตองการ และในทางกลับกัน คุณรูสึกสนุก
และชอบงานที่ทําอยู จริงๆ ถาเปนเชน นี้ ยังพอมีหวัง
เพราะถ า ป ญ หาเกิ ด จากป จ จั ย ภายนอก คุ ณ สามารถ
แกไขปรับปรุงได โดยใสความพยายามและความตั้งใจ
ใหเต็มรอยกับงานที่ไดรับมอบหมาย
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ถามตัวเองวาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไดบาง
กอนที่คุณจะพูดวา “ไมชอบหนาบางคนในที่
ทํางาน” ใหลองพิจารณาขอมูลจากที่รวบรวมไดในขอ
1
แล ว ดู ว า มี สิ่ ง ใดอยู ใ นเกณฑ ที่ คุ ณ สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดบาง คุณจําตองพูดกับคนอื่นถึงสิ่งที่คุณ
จะทําหรือไม ซึ่งอาจสงผลกระทบถึงตัวคุณเอง และ
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ทํางานใหดีเลิศ
ลองสํารวจดูวา คุณชอบสวนไหนของงานที่ทํา
อยูมากที่สุด แตไมวาจะเปนอะไรก็ตาม คุณตองทําใหดี
ที่สุด เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ โดยหาโอกาสพัฒนา
ทักษะของตัวเอง เพื่อใหเปนเลิศในสายงานนั้นๆของ
องคกร เชน การขอเขาคอรส อบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
เพื่อที่คุณจะไดบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อคุณใช
ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ตองรูจักฟงคน
อื่นใหมากขึ้น และมองสถานการณจากมุมมองของ
พวกเขาเหลานั้น ในทางตรงขาม ตองอธิบายมุมมอง
สรางสมดุลชีวิตการงาน
คุณจะรูสึกเหนื่อยหนายทุกครั้งเมื่อทํางาน ถา
คุณ ไม ไ ด รั ก ในงานอาชี พ ที่ ทํ า อยู หรื อไม ก็ โ หมงาน
หนักจนเกินไป แถมเจอปญหาใหแกตลอด ดังนั้น ควร
สรางสมดุลในเรื่องงานใหพอดีๆ หลังเลิกงานควรทํา
กิจกรรมที่ทําใหไดผอนคลาย สบายๆ ทิ้งเรื่องงานไวที่
ทํางาน อยานํากลับมาบานดวย และขอสําคัญ ในบาง
โอกาสตองรูจักปฏิเสธเสียบาง เมื่อถูกขอใหทําสิ่งที่อยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของคุณ
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แกไขเมื่อทําผิด
เมื่อคุณทําผิด อยาแกตัว หรือโยนความผิด แต
จงยอมรับความผิดนั้น และแกไขใหดีขึ้น ซึ่งนอกจาก
จะไดรับความเชื่อถือจากเพื่อนรวมงานแลว ตัวคุณเอง
จะรูสึกดีขึ้นดวย จําคําวา “ผิดเปนครู” ไดมั้ย นั่น
แหละ...นํ า มาใช เ พื่ อ เป น โอกาสให ไ ด เ รี ย นรู จ าก
ขอผิดพลาดนั้น และหาทางปองกันไมใหเกิดซ้ําอีก

ความคิด และความตองการของคุณใหผูอื่นทราบดวย
เชนกัน
อยานินทาเพื่อนรวมงาน
เราทุกคนลวนเคยนินทาวารายเพื่อนรวมงาน
ดวยกันทั้งนั้น แตเชื่อเถอะ ไดไมคุมเสียหรอก เพราะ
ในที่สุดมันจะยอนกลับมาหาตัวเราเอง คุณตองถือหลัก
ปฏิบัติในที่ทํางานวา จะไมพูดถึงบุคคลอื่นลับหลัง ไม
สุงสิงกับคนที่มองโลกในแงราย และจะปกปองคนที่
ถูกนินทาลับหลัง อีกสิ่งสําคัญคือ คุณและเพื่อน
ร ว มงานควรพร อ มที่ จ ะรั บ ฟ ง คํ า วิ จ ารณ อ ย า ง
ตรงไปตรงมาซึ่งกันและกัน
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เพราะนอกจากจะเปนการเพิ่มพูนประสบการณความรู
ใหกับตัวเองแลว คุณยังจะไดรับความไวเนื้อเชื่อใจจาก
เพื่อนรวมงานอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูหลัก ผูใหญ
ในองคกรจะเริ่มสังเกตเห็นเชนเดียวกัน
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9

หัดชวยงานคนอื่นบาง
แมจะมิใชงานประจําในหนาที่ของคุณ แตเมื่อ
มี โ อกาส จงช ว ยงานคนอื่ น โดยไม ห วั ง ผลตอบแทน
10

ทําตนใหเปนประโยชนตอผูอื่น
เมื่ อ คุ ณ ทํ า ในสิ่ ง ที่ เ ป น ประโยชน ใ ห กั บ คน
รอบๆตัว ไมวาจะเปนครอบครัว เพื่อนรวมงาน และ
ลูกคา สิ่งที่จะไดกลับคืนมาคือ ความรูสึกพึงพอใจและ
เปนสุข แคทําสิ่งดีๆหนึ่งอยางในระหวางเวลาทํางาน
เชน ชวยรับโทรศัพทแทนขณะที่เพื่อนติดสายอื่นอยู
เพียงเทานี้ ก็จะทําใหคุณยิ้มได เมื่อคิดทบทวนเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นในแตละวันกอนเขานอน

ทํางาน และทุกครั้งที่คุณมีสวนรวมในงานนั้น
ยอมรับความสําเร็จนั้นดวย

จง

ถาทําไมได โปรดหางานใหม
ถาไมสามารถทําตามขางตนทั้งหมดนี้ได คง
ถึงเวลาแลวที่คุณตองหางานใหมทํา อยาใชชีวิตอยูกับ
สิ่งที่ไมชอบทํา หรือทนอยูในสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ไมเปนมิตร อยาลังเลที่จะหางานใหม เมื่อเวลา
นั้นมาถึง

เฉลิมฉลองความสําเร็จในที่ทํางาน
ตองรูจักประกาศและเฉลิมฉลองความสําเร็จ
ในที่ทํางานบาง ลองมองยอนไปดูสิ่งดีๆ ที่เกิดจากการ
ที่มา : หนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 116 กรกฎาคม 2553 โดย ประกายรุง
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ทาทาย...สมอง
ในฉบับนี้เรามาลองฝกพัฒนาสมองซีกซายดวยโจทยงายๆ...ที่เพียงแตอานโจทยแลวลองคิดตามดูกันนะครับ
โจทยมีอยูวา ทีม A ถึง H เขารวมการแขงขันฟุตบอลแบบแพคัดออก ซึ่งผลการแขงขันเปนดังนี้
1. ทีมชนะเลิศ คือ ทีม A
2. ทีมรองชนะเลิศ คือ ทีม B
3. ทีม C และ D พบกันในรอบแรก โดยที่ทีม C ชนะ
4. ทีม C ลงแขงขัน ในรอบสอง แตแพทีม B
5. ผลการแขงขันของทีม E คือ ชนะ 1 แพ 1
ถามวา ทีมใดไดเขาแขงกับทีม A ในรอบที่สอง

A

A

?

?

?

?

?

A

?

?

?

?

?

มาดูเฉลยฉบับหนา
นะครับ

เฉลยเกมสทาทาย...สมอง ฉบับที่แลว
6
4
5
3
1
2

1
3
2
4
5
6

2
5
6
1
4
3

4
6
1
2
3
5

5
1
3
6
2
4

3
2
4
5
6
1

12

อานดีๆมีรางวัล
คําถามประจําเดือนสิงหาคม 2553
1. ทําไมแมบา นชาวญี่ปุนถึงชื่นชอบปลาแซลมอน?
2. สวนใดของปลาทูนาที่เหมาะทําซูช?ิ
3. ปลาแปนชนิดใดทีม่ ีเกล็ดบริเวณอก สวนบนของกานครีบแข็งมีสีดํา?
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยูและเบอรโทร สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สง เขามา หากมีผูตอบถูกมากกวา 1 ทาน
จะทําการจับฉลากผูโชคดี หมดเขตรวมสนุก วันที่ 27 สิงหาคม 2553
**ของรางวัลประจําเดือนสิงหาคม : พวกกุญแจนารักๆ จากอิตาลี

☺ ขอขอบคุณของรางวัลที่ไดรับความอนุเคราะหจาก ☺
ผอ.ดวงหทัย ดานวิวัฒน ผูอํานวยการกองเกษตรตางประเทศ

เฉลยคําถามประจําเดือนกรกฎาคม 2553
1. นาซา ทํานายขนาดของสึนามิไดดว ยระบบใด?
ตอบ ระบบ GDGPS
2. ในอีก 10 ลานปขางหนา มหาสมุทรใหมจะเกิดขึ้นที่ทวีปใด?
ตอบ ทวีปแอฟริกา
3. ไอเทง ถูกคนพบทีจ่ ังหวัดใด?
ตอบ นครศรีธรรมราช
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนกรกฎาคม 2553 ถูกตอง ไดแก นัทธรษิ า ทัตภูสินวัฒน
ขอแสดงความยินดีกับผูท ตี่ อบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ ทางเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่
อยูทไี่ ดใหไว ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆ นะครับ

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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