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พลังงานแบตเตอรีแ่ นวใหม จากสาหรายทะเล
เมือ่ เร็วๆ นีม้ กี ารริเริม่ นําพลังงานแนวใหม่จากโพลิเมอร์สาหร่าย (algae) มาทําเป็นสารช่วยยึดเกาะ (binder) ใน
แบตเตอรีป่ ระเภทลิเทียมไอออน นอกจากจะช่วยเก็บพลังงานแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะพิษได้อีกด้วย แบตเตอรี่เป็น
ตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า อิเล็กตรอนจะเคลือ่ นทีอ่ อกจากขัว้ แอโนด (ขัว้ ลบ) ของแบตเตอรีผ่ า่ นลวดตัวนําไปยังขัว้ ไฟฟ้าของ
เซลล์อเิ ล็กโทรไลต์ โดยอิเล็กตรอนจะเคลือ่ นทีอ่ อกจากขัว้ แอโนดของเซลล์เข้าสูแ่ บตเตอรี่
เซลล์ลเิ ทียมไอออน (Lithium Ion Cell) เป็นเซลล์ทใี่ ช้อเิ ล็กโทรไลต์
เป็นของแข็ง ได้แก่ สารพอลิเมอร์ที่ยอมให้ไอออนผ่านแต่ไม่ยอมให้
อิเล็กตรอนผ่าน ขั้วแอโนด คือ ลิเทียมซึ่งเป็นธาตุที่มีค่าศักย์ไฟฟ้า
รีดักชันมาตรฐานต่ําที่สุด มีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนได้ดีที่สุด
ส่วนแคโทดใช้สารที่เรียกว่า สารประกอบแทรกชั้น (Insertion Compound ) ได้แก่ TiS2 หรือ V6O13
ในที่นี้เป็นการพัฒนาแบตเตอรี่โดยมุ่งพัฒนาที่สารช่วยยึดเกาะ
(binder) โดยใช้ alginate ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่สกัดจากสาหร่ายสีน้ําตาล ขณะนี้กําลังอยู่ในช่วงทดสอบการกักเก็บ
พลังงานและการให้พลังงานกับขั้วไฟฟ้าแกรไฟต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและขั้วไฟฟ้าซิลิกอนที่อาจพัฒนาขึ้นใช้ในอนาคต
alginate ที่นํามาใช้ในการทดลองนี้เป็นสารที่นํามาใช้ในการปรุงแต่งอาหาร อุตสาหกรรมยา กระดาษและ
อุตสาหกรรมด้านอืน่ เป็นหนึง่ ในตัวเลือกทีน่ า่ สนใจเนือ่ งจากมีโครงสร้างเป็นหมูค่ าร์บอกซิลทีเ่ รียงตัวกันเป็นระเบียบ สาร
ชนิดอื่น เช่น คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส สามารถตกแต่งให้มีหมู่คาร์บอกซิลได้เช่นเดียวกันแต่ต้องเพิ่มเงินทุนเพื่อ
ตกแต่งและไม่ได้โครงสร้างที่มาจากธรรมชาติเช่นเดียวกับที่ได้จาก alginates โดย alginates ที่ว่านี้สกัดจาก
สาหร่ายทะเลโดยใช้โซดาไฟ (Na2CO3) หากใช้ alginates จะได้แอโนดที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
alginate เป็นโพลีแซคคาไรด์ที่ได้จากธรรมชาติพบในสาหร่ายสีน้ําตาล ช่วยให้สาหร่ายสีน้ําตาลสร้างลําต้น
ได้ยาวถึง 60 เมตร สาหร่ายทะเลชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีในระบบนิเวศน์ป่าในมหาสมุทรและสามารถเพาะเลี้ยงได้ใน
บ่อบําบัดน้ําเสีย
ผลการศึกษานีน้ ําทีมโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Clemson University และสถาบัน Georgia
Institute of Technology ซึ่งจะมีการตีพิมพ์ออนไลน์ในวารสาร Science งานวิจัยนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยและ Honda Initiation Grant และองค์การ NASA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Gleb Yushin จากมหาวิทยาลัย Georgia Tech's School of Materials Science
and Engineering กล่าวว่า พลังงานแบตเตอรี่จากสาหร่ายทะเลนี้สามารถใช้ได้นาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจกล่าวได้ว่าแบตเตอรี่ประเภทนี้คุ้มทุนมากกว่า สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับเซลล์โฟนและ
โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ คาดว่าจะช่วยให้สามารถพัฒนาแบตเตอรี่ที่เปิดใช้ได้นานกว่า
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ปัจจุบัน Gleb Yushin ทํางานร่วมกับ Igor Luzinov ที่มหาวิทยาลัย Clemson University โดยร่วมกัน
ค้นคว้า พัฒนาประสิทธิภาพของสารช่วยยึดเกาะแบตเตอรี่ เนื่องจากสารช่วยยึดเกาะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
ช่วยตรึงซิลิกอนหรือกราไฟต์ให้ทําปฏิกิริยากับอิเลคโตรไลต์ ซึ่งช่วยจ่ายพลังงานให้กับแบตเตอรี่
Luzinov ศาสตราจารย์จาก Clemson's School of Materials Science and Engineering กล่าวว่า
ขณะนี้ตนกําลังมองหาวัสดุใหม่ๆ จากธรรมชาติ เช่น พืชน้ําเค็ม เนื่องจากขั้วไฟฟ้าอิเลคโทดในแบตเตอรี่ต้องแช่อยู่
ในสารละลายอิเลคโตรไลต์ตลอดเวลา ทีมวิจัยจึงคิดว่าพืชน้ําเค็มซึ่งต้องทนกับสภาวะน้ําที่มีไอออนความเข้มข้นสูง
อย่างน้ําเค็มน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
การค้นหาวัสดุที่เหมาะสมมาทําลิเทียมไอออนแบตเตอรี่นั้นเป็นขั้นตอนที่สําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะช่วย
พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการนํา ไปใช้ ต่อในรถยนต์ หรือ โทรศัพท์มื อถื อ แบตเตอรี่ ที่ ดีจ ะต้ องมีน้ําหนั ก เบาและมี
ประสิทธิภาพในการถ่ายโอนประจุลิเทียมให้แก่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้ว ยิ่งแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ ประจุ
ลิเทียมก็จะสามารถเข้าสู่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้วระหว่างรอบการชาร์จแต่ละครั้งได้มากขึ้น
ปัจจุบันแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออนใช้แกรไฟต์ ซึ่งพัฒนามาจากคาร์บอนมาทําเป็นแอโนด แต่เดิมนั้น
นิยมใช้แอโนดที่ทํามาจากซิลิกอนมากกว่าเนื่องจากมีความจุไฟฟ้ามากกว่าประเภทที่ทําจากแกรไฟต์ถึง 10 เท่า
อย่างไรก็ตามในแง่ความเสถียรยังคงต้องยกให้แอโนดที่ทาํ จากแกรไฟต์
อุปสรรคในการพัฒนาสารช่วยยึดเกาะในปัจจุบัน คือ ต้องพัฒนาแอโนดให้สามารถรองรับการหดตัวและ
ขยายตัวของอนุภาคนาโนซิลิกอนให้ได้ ซึ่งปัจจุบันใช้สารช่วยยึดเกาะขั้วไฟฟ้าเป็นโพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ซึ่งต้องผ่าน
กรรมวิธีการผลิตที่เป็นพิษ
Luzinov กล่าวว่า สาหร่ายสีน้ําตาลนั้นมี alginate ปริมาณสูงและเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
การค้น พบนี้ไ ด้ ป ระโยชน์ห ลายด้ าน เพราะนอกจากจะช่ ว ยเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพแบตเตอรี่ แ ล้ว ยัง เป็น พืช โตเร็ ว
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าสารที่ใช้กันอยูใ่ นปัจจุบัน
ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า alginate สามารถนํามาพัฒนาเป็นแบตเตอรี่ประเภท
ชาร์จใหม่ได้และมีประสิทธิภาพมากกว่าแบตเตอรี่ที่ทํามาจากแกรไฟต์อย่างดีถึงแปดเท่า นอกจากนั้นขั้วแอโนดที่
สร้างขึ้นยังมีประสิทธิภาพคูลอมบ์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถนํากลับมาชาร์จใหม่ได้กว่า 1,000 ครั้ง
ที่มา : http://www.green.in.th/node/2647
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ลูท
 างประมง
บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
ประเทศบรูไน หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ เนการา บรูไน ดารุสซา
ลาม แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
เกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร) โดยประเทศแบ่งเป็นสี่
เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นป่าไม้เขตร้อน ร้อยละ 70
ของพื้นที่1
การประมงทะเลของประเทศบรูไนดารูซาลัม มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ไม่ ม ากนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ รายได้ ข องประเทศที่ ไ ด้ จ ากน้ํ า มั น และก๊ า ซ
ธรรมชาติ อย่างไรก็ตามสัตว์น้ําจัดว่าเป็นอาหารโปรตีนที่มีความสําคัญต่อ
ประชากรของบูรไน คนบรูไนรับประทานปลาสูงถึงคนละ 45 กิโลกรัมต่อปี
ทําให้บรูไนต้องนําเข้าอาหารทะเลเพื่อการบริโภคปีละ 7,750 ตัน หรือ
ร้อยละ 50 ของความต้องการบริโภคปลาทั้งหมด 15,500 ตัน นอกจากนี้
อุ ต สาหกรรมประมง ป่ า ไม้ การเกษตรนั บ เป็ น หน่ ว ยเศรษฐกิ จที่ ส ร้ า ง
รายได้ให้กับบรูไนเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็น 10.72% และเป็นอุตสาหกรรมที่
ผลิ ต สิ น ค้ า ส่ ง ออกเป็ น อั น ดั บ 5 ของประเทศ โดยโรงงานผลิ ต สิ น ค้ า
ประเภทปลาในบรูไนส่วนใหญ่ในเวลานี้เริ่มส่งสินค้าเหล่านี้ออกไปจําหน่าย
ในตลาดต่างประเทศมากขึ้น
บรูไนได้รับประโยชน์จากการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมล์ ทําให้มีแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งทํารายได้หลักให้กับประเทศทําให้การพัฒนาด้านการประมงไม่มีความจําเป็นมากนัก อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่
ต้องการพึ่งพาเศรษฐกิจจากน้ํามันและก๊าซเพียงอย่างเดียว จึงหันมาส่งเสริมการทําประมงพาณิชย์อย่างจริงจังโดย
ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ปัจจุบันบรูไนมีชาวประมงเพียง 925 คน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวประมงขนาดเล็ก
ในขณะที่ส่งเสริมให้มีการทําประมง รัฐบาลก็มีการควบคุมไม่ให้การทําประมงเกินศักย์สูงสุดที่มีอยู่ จึงอนุญาตให้ทํา
การประมงได้เพียงร้อยละ 80 ของศักย์การผลิตสูงสุด หรือประมาณ 21,300 ตันต่อปี แบ่งออกเป็นปลาหน้าดิน
12,500 ตัน และปลาผิวน้ํา 8,800 ตัน นอกจากนี้น่านน้ําของบรูไนยังเป็นเส้นทางอพยพย้ายถิ่นของปลาทูน่าด้วย
บรูไนจึงวางแผนการสํารวจ และการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย
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ในปี 2544 บรูไนมีผลผลิตจากการจับปลาทะเลประมาณ 10,343 ตัน และได้ส่งเสริมให้มีการทําประมง
พาณิชย์มากขึ้น โดยการใช้เรือติดเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ทําการประมงอวนลาก และอวนล้อมในทะเลที่ใกล้ฝั่งออกไป
บรูไนแบ่งเขตการทําการประมงทะเลเป็น 3 เขต คือ เขต 1, 2 และ 3 โดยขออนุญาตให้เรือประมงพาณิชย์ทําการ
ประมงในเขต 2 และ 3 เท่านั้น เขต 2 ระยะระหว่าง 3-20 ไมล์ทะเล เขต 3 ระยะระหว่าง 20-45 ไมล์ทะเล โดย
เครื่องมือประมงที่อนุญาตให้ทําการประมงในเขต 2 และ 3 ได้แก่ อวนลาก อวนล้อม และเบ็ดราวทูน่า
บรูไนมีการเชิญชวนให้ต่างชาติไปลงทุนจับปลาในบรูไนได้ด้วย โดย
การทําประมงในน่านน้ําบรูไนจะต้องดําเนินการโดยบริษัทร่วมทุน (jointventure) หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ผู้ประกอบการบรูไนสามารถเช่าเรือประมง
ต่างชาติ (chartering) พร้อมลูกเรือเข้าไปทําการประมงในบรูไน โดยเรือ
ต่างชาติเหล่านี้จะต้องทําการประมงในเขต 3 หรือระยะ 20 ไมล์ทะเล
ออกไป และต้องใช้อวนลากปลาที่มีขนาดไม่ต่ํากว่า 38 มิลลิเมตร และ
จะต้องนําปลาไปขึ้นที่ท่าที่กําหนดก่อนส่งออกไปยังประเทศต่างๆ2
2

ลู่ทางและโอกาสในการทําประมงร่วมในน่านน้ําต่างประเทศ ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/marine/ChaoLe/foreign/Asean/

กระดานขาว
อินเดียพัฒนาอวนลากใหเปนมิตรกับพืน
้ ทะเล
ประเทศอินเดียพัฒนาอวนลากรูปแบบใหม่ เพื่อการทําประมงอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถาบัน Central Institute of Fisheries Technology (CIFT) ประเทศอินเดีย ได้พัฒนาอวนลากกลางน้ํา ชื่อว่า
CIFT SPTS ซึ่งพัฒนาและมีความเหมาะกับสภาวะการประมงและทรัพยากรประมงของประเทศอินเดีย ทั้งด้าน
ชีววิทยา พฤติกรรมและลักษณะการแพร่กระจายของทรัพยากรปลากลางน้ํา ปลาหน้าดิน กุ้ง หอย ตลอดจนความ
เหมาะสมในการใช้กับเรืออวนลากขนาดเล็กที่ทําประมงในน่านน้ําอินเดีย
จากการทดสอบ ทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เปรียบเทียบ
กับอวนลากทั่วไป พบว่า อวนลากชนิดนี้ถูกออกแบบให้มีการทําประมงเหนือ
พื้นทะเล จึงไม่ทําลายระบบนิเวศที่อยู่บนพื้นทะเล สามารถจับสัตว์น้ําที่มี
ขนาดใหญ่ ว่ายน้ําได้เร็วและอาศัยอยู่บริเวณแนวหินได้เป็นอย่างดี การเปิด
ของปากอวนสามารถเปิดได้ถึง 4 เมตร ซึง่ อวนลากทั่วไปปากอวนจะเปิดได้
เพียง 1-1.5 เมตร จึ งทําให้จับสัต ว์ น้ํา ได้ห ลากหลายชนิ ด การกวาดของ
อวนลากขณะจั บสั ต ว์น้ํา จะเป็ น แนวโค้ ง ทํา ให้ เป็ น การใช้ พลั ง งานอย่า งมี
ประสิท ธิ ภ าพ
ที่มา : www.worldfishing.net
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กระดานขาว
แนวทางการทําประมง Forage อยางยัง่ ยืน
ลดการจับปลาขนาดเล็ก ปลาจําพวกซาร์ดีน กะตัก ต้องการแหล่งอาศัยเพื่อป้องกันตัวเองจากนักล่าที่มีขนาด
ใหญ่กว่า เป็นการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศที่มาจากการทําประมงจับสัตว์น้ําขนาดเล็ก
“ผลกระทบของสัตว์ น้ําที่อยู่ระดั บล่ างของระบบนิเวศ
ทางทะเล” รายงานวารสารด้านวิทยาศาสตร์ สัตว์น้ําจําพวก
กะตัก ซาร์ดีน แฮริ่ง แมคเคอเรล และเคย เป็นอาหารกลุ่มหลัก
ของนักล่าขนาดใหญ่ ทั้งปลา สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และนก
ทะเล ดร.สมิทธ์ กล่าว “มีการรายงานว่ามากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ของผลผลิตสัตว์น้ําของโลก มีการใช้ประโยชน์ทางตรงเพื่อเป็น
อาหารของมนุษย์และทางอ้อมเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ ซึ่งยังมี
ความต้องการมากขึ้นเสมอ” โดยจากการศึกษาก่อนหน้าพบว่า
ที่เปรู แอฟริกาใต้ และในทะเลเหนือ สัตว์น้ําได้รับผลกระทบจากนกทะเล และในทะเลตอนใต้จะมีการบริโภคเคย
มากโดยพวกปลาวาฬ
ในการศึกษาครั้งนี้เราได้ใช้รูปแบบการพิจารณา 3 รูปแบบ ณ ขณะที่สัตว์น้ําถูกจับขึ้นไปใช้ในระดับ MSY
ดร.สมิทธ์ กล่าว “เราพบว่า Forage fishing” ได้รับผลกระทบอย่างมากในพื้นที่การศึกษา 5 แห่ง (ตอนเหนือของ
Humbolat ตอนใต้ ข อง Benguela กระแสน้ํ า แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ร์ ทะเลเหนื อ และทางตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข อง
ออสเตรเลีย) มีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยผันแปรตามชนิด กลุ่มประชากรและระบบนิเวศ
สามารถดูผลกระทบได้จากสัตว์น้ําหลักในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น Peruvian anchovy ในระบบนิเวศทางตอน
เหนือของ Humbolat ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสัตว์น้ําชนิดอื่นในสายใยอาหาร ในสัตว์น้ําบางกลุ่มมีความสัมพันธ์ลดลง
60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรวมถึงสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและนกทะเลด้วย
“แบบจําลองแสดงให้เห็นว่าสามารถแบ่งชนิดสัตว์น้ําที่ได้รับผลกระทบสูง ในขณะที่อีก 80 เปอร์เซ็นต์ ยังอยู่
ในระดับ MSY” ดร.สมิทธ์ กล่าว
การลดการทําการประมงสามารถทําให้เกิดผลที่ดีสําหรับ Forage fisheries ในขณะที่ผลจับของปลา
เศรษฐกิจมากขึ้นด้วย
ที่มา : www.sciencedaily.com
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บานกาแฟ
By... Mr.T



Genus : Gazza, Leiognathus และ Secutor
Common name : Slimys, Slipmouths หรือ Ponyfishes
Family : Leiognathidae
Suborder : Percoidei
Order : Perciformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)

Gazza minuta



การแพร่กระจาย ปลาแป้นเป็นปลาทะเลหน้าดิน ทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณชายฝัง่ ที่
Leiognathus bindus
ระดับความลึก 0.5 เมตร จนถึง 160 เมตร พบแพร่กระจายในบริเวณอินโด
แปซิฟกิ ตะวันตกมี 3 สกุล 24 ชนิด คือ สกุล Gazza, Leiognathus และ
Secutor แต่มหี ลายชนิดทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นบริเวณน้ํากร่อย โดยเฉพาะบริเวณปาก
แม่น้ําทีใ่ กล้เข้ามาเป็นน้าํ จืด มีรายงานว่าชนิดทีอ่ าศัยบริเวณน้ําลึกจะขึน้ มาอยู่
บริเวณกลางน้ําในตอนกลางคืน ในน่านน้าํ ไทยพบแพร่กระจายทั่วไปทั้งฝั่ง
Secutor ruconius
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน ที่มีลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นโคลนปนทราย
ชนิดที่พบมากในไทย ได้แก่ Gazza minuta, Leiognathus bindus, L. elongatus, L. leuciscus, L. splendens
และ Secutor ruconius
ลักษณะทัว่ ไป เป็นปลาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (ส่วนใหญ่ยาวไม่เกิน 16 เซนติเมตร) ลําตัวสัน้ และแบนข้างมาก ดวงตามี
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จมูกสั้น งอขึ้นตรงปลาย และมีปลายทู่ ขากรรไกร (maxilla) ถูกปกปิดอยู่ใต้ preorbital
ยกเว้นสําหรับส่วนปลายด้านหลังที่กว้างขึ้น ซึ่งโค้งลงและซุกเข้าไปในร่องใต้ตา ลักษณะเด่น คือ ปากเล็ก และปาก
สามารถยืด-หดได้มาก ซึ่งยืดออกมามีลักษณะเป็นท่อยืดขึ้นด้านบน (Secutor spp.) ตรงไปด้านหน้า (Gazza spp.)
และตรงไปด้านหน้าหรือยืดลงด้านล่าง (Leiognathus spp.) ฟันมีขนาดเล็ก เรียงเป็น 1 แถวหรือหลายแถว (Gazza
spp.) มีฟันเขี้ยวโค้งเพิ่ม 1 คู่ด้านหน้าของขากรรไกรบนและอีกหลายคู่บนขากรรไกรล่าง) ก้านครีบแข็งและก้านครีบ
อ่อนของทุกครีบเปราะบาง มีครีบหลังอันเดียว ประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 8-9 ก้าน โดยก้านแรกมีขนาดเล็กมาก
และมีก้านครีบอ่อน 16-17 ก้าน ครีบก้นประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 3 ก้าน และก้านครีบอ่อน 14 ก้าน ครีบหางมี
ลักษณะแบบเว้าลึกจนถึงแบบส้อม ครีบหูสั้น ครีบท้องสั้นมาก กระดูกสันหลังมีจํานวน 22-23 ลําตัวปกคลุมด้วย
เกล็ดขนาดเล็ก แบบ cycloid ยกเว้นบริเวณอก หัวไม่มีเกล็ด แต่บางชนิดมีส่วนของเกล็ดขนาดเล็กด้านล่างตา ทุก
ชนิดมีอวัยวะเรืองแสงอยู่ในหลอดอาหาร สําหรับการผลิตเมือก
สี : พื้นลําตัวสีเงิน แต่มักมีเครื่องหมายหรือลักษณะด้านครึ่งบนของลําตัวที่จะเป็นประโยชน์ในการจําแนกชนิดได้ฟัง
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ลักษณะทีใ่ ช้ในการจําแนกสกุล
1a. ปากที่ยืดออกยื่นขึ้นด้านบน ขากรรไกรล่างจะยกขึ้นไปทํามุม 85 ถึง 90 องศาเมื่อปากปิด ส่วนท้องของลําตัวจะ
นูนกว่าส่วนหลัง ด้านครึ่งบนของลําตัวมีเครื่องหมายสีฟ้าเมื่อปลายังสด............................…...........................Secutor
1b. ปากที่ยืดออกยื่นขึ้นด้านหน้า หรือยื่นลงด้านล่าง ขากรรไกรล่างจะยกขึ้นไปทํามุม 40 ถึง 70 องศาเมื่อปากปิด
ส่วนหลังของลําตัวจะนูนกว่าหรือเท่ากับส่วนท้อง ด้านครึ่งบนของลําตัวมีเครื่องหมายสีดําเมื่อปลายังสด...................2

2a. มีฟันเขี้ยวด้านหน้าของขากรรไกร.................................................... Gazza
2b. ไม่มีฟันเขี้ยว ฟันเล็กและอ่อน...........................................................Leiognathus

Gazza

การกินอาหาร ปลาแป้นกินพวกแพลงก์ตอนสัตว์ (copepods) และแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร ถ้าเป็นปลาขนาด
ใหญ่จะกินพวกสัตว์หน้าดินขนาดเล็กเป็นอาหาร ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของปากและฟัน คือ
สกุล Gazza มีฟันเขี้ยว กินพวกปลาและกุ้งขนาดเล็ก
สกุล Secutor spp. มีลักษณะปากแบบยื่นขึ้นด้านบน จะกินพวกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในส่วนที่เป็นน้ํา
เครื่องมือที่ใช้ทําการประมง ได้แก่ อวนลาก อวนทับตลิ่ง
การนําไปใช้ประโยชน์ ปลาแป้นจัดอยู่ในกลุ่มปลาเป็ดแท้ และเป็นชนิดที่พบมากที่สุดในกลุม่ ปลาเป็ดแท้ พบ
จําหน่ายในตลาดในรูปแบบปลาสด ตากแห้ง หรือทําเค็ม ถ้าเป็นชนิดที่มีขนาดเล็กจะถูกดัดแปลงไปทําปลาป่นอัดเม็ด
ที่ใช้เป็นอาหารสดสําหรับเลีย้ งเป็ดหรือเลี้ยงปลาหรือใช้เป็นปุ๋ยสด
ขนาดปลาแป้นชนิดต่างๆ ที่พบในประเทศไทย
ชนิด
ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
L. bindus
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
L. leuciscus
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
L. elongatus
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
L. splendens
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
S. ruconius
เฉลี่ย (ซม.)
G. minuta

ปี 2546
7.75-16.25
11.81±1.56
1.25-11.75
5.24±0.99
2.75-10.75
6.74±1.04
2.25-11.75
7.59±1.37
4.75-13.25
8.44±0.96
3.25-8.25
5.08±0.63

ฝั่งอ่าวไทย
ปี 2547
7.25-18.25
12.76±2.10
2.25-15.75
5.61±0.89
2.75-10.25
7.43±1.04
4.25-10.75
5.83±0.72
4.75-13.75
8.31±1.66
2.75-8.25
5.16±0.79

ปี 2548
8.75-17.25
10.83±2.04
2.75-12.75
5.68±0.87
2.75-11.75
6.91±1.18
7.75-10.25
9.00±1.29
4.75-11.25
8.60±1.01
1.75-7.75
4.92±0.78

ปี 2546
6.75-18.25
10.47±0.88

ฝั่งอันดามัน
ปี 2547
4.25-13.75
9.72±0.97

8.75-9.75
9.25±0.41
4.75-13.75
8.65±2.19
6.75-14.25
8.78±1.17

ปี 2548
7.75-15.75
9.42±1.07

7.25-12.25
9.13±2.25

4.75-18.75
9.01±1.34
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Kent E. Carpenter and Volker H. Niem. 1999. FAO SPECIES IDENTIFICATION GUIDE FOR FISHERY
PURPOSES THE LIVING MARINE RESOURCES OF THE WESTERN CENTRAL PACIFIC VOLUME 5
Bony fishes part 3 (Menidae to Pomacentridae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS, Rome.
http://fishbase.org/Summary/FamilySummary.php?ID=318

คําอธิบายภาพปก
ขณะนี้ไดมีการทําปะการังเทียมในพื้นที่ทะเลอาณาเขต
ของไทยเกือบทั่วประเทศ โดยเฉพาะในบริเวณชายแดนทั่วไป
เพื่อใหพันธุสัตวน้ําเขามาอยูอาศัย
เปนการเพิ่มปริมาณ
ทรัพยากรสัตวน้ําใหมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการสราง
ปะการังเทียมขนาดยอยลงมาในพื้นที่อนุรกั ษฯ แลวจํานวนมาก
นอกจากนี้กรมประมงยังพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงหอยชนิด
ตางๆ และสามารถทําการเพาะเลี้ยงกั้งตั๊กแตน ซึ่งมีนอยและ
ราคาแพงมาก ไดผลสําเร็จอีกดวย
สมเกียรติ เมฆานิมิตดี และ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดนครศรีธรรมราช...ภาพ
กมลพรรณ จันโสด และคณิศร นาคสังข...บรรยาย
ที่มา : วารสารการประมงปที่ 45 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2535
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ความหมายหลากหลายของ approach
Approach ออกเสียงวา “แอ็พโรช” มีมากมายหลายความหมาย และมักใช preposition
กับกริยา approach อีกดวย เชน ใช preposition “to” ตามหลังซึ่งผิดครับ
“....He approached to the plane.” เขาใกลเขามาทีเ่ ครื่องบิน
ถาจะใชกริยาคํานี้ใหถูกตามไวยากรณ ไมตองมี to ตามหลังครับ “...He approached the
plane.”
ความหมายของคํานี้ คือ ใกลเขามา หรือ เขามาหาเพื่อสนทนา เจรจา
- ผมกับเพื่อนเดินไปตามถนนในเมือง ขณะนั้นมีลมที่มกี ลิ่นแปลกๆ พัดมาเบาๆ ปะทะตัว
เรา เพื่อนเอยขึ้นมาอยางเศราสรอยวา “Winter is approaching.” ฤดูหนาวกําลังยางเขามาแลว
- เราเดินทอดนองไปเรื่อยจนถึงสถานีรถไฟ เมื่อเริ่มไดยินเสียงลอเสียดกับรางเหล็ก เพื่อน
ของผมพูดวา “The train is approaching the station.” รถไฟกําลังวิ่งใกลสถานีเขามาทุกขณะ
แลว
ลองมาดูตัวอยางในความหมายพูดคุย สนทนาบางครับ
- “John approached me about his visit to Thailand.” จอหนมาหาผมเพื่อสนทนา
เรื่องการมาเยือนเมืองไทยของเขา
Approach เปนนาม หมายถึง แนวทางดําเนินการ หรือ วิธีการเขาหา ลูทาง หรือทางเขา ก็ได
“There are many approaches to achieve the objectives.” มีหลายแนวทางที่จะทํา
ใหบรรลุวัตถุประสงค หรือ “The approach to his house was narrow.” ทางเขาบานของเขา
แคบมาก
ที่มา : www.thairath.co.th/column/edu/edu/openland
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลา.....ในภาคสนาม

Order Clupeiformes
ครีบหลังตั้งอยูตําแหนงกลางลําตัว

จงอยปากบนยื่นออกมา

Family: ENGRAULIDAE,
Anchovies
เกล็ดเปนหนามแข็งบริเวณหนาและ
ขากรรไกรลางยื่นยาวกวาจงอยปาก

หลังครีบทอง

Family: PRISTIGASTERIDAE,
Ilishas,pellonas
ครีบกนยาว
เกล็ดเปนหนามแข็งเรียงติดกัน
ตลอดสวนทอง
ฟนแหลมขนาดใหญ

ครีบหลังตั้งอยูสวนทายของลําตัว
Family: CHIROCENTRIDAE,
Wolf-herrings

ไมมีเกล็ดเปนหนามแข็งบริเวณสวนทอง

ลําตัวแบนยาวมาก 1 เมตร
ครีบหลังตั้งอยูตําแหนงกลางลําตัว
ปากตั้งอยูสวนปลายของสวนหัว

Family: CLUPEIDAE,
Herrings, Sardines

หมายเหตุ : เกล็ดลักษณะเปนหนามแข็ง (scutes)
ที่มา : www.fishbase.org

เกล็ดเปนหนามแข็งบริเวณหนา
และหลังครีบทอง
11

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
...เปนความจริงอยูโดยธรรมดา ที่บุคคลในสังคมนั้นยอมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกตางเหลื่อมล้ํากันเปนหลายระดับ ขึ้นอยู
กับพื้นฐานภูมิธรรมของตนๆ
บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม เปนคุณเปนประโยชนอยูแลวเปนปกติ แตบางคนก็ไม
สามารถจะทําเชนนั้นได เพราะยังไมเห็นคุณคาของการปฏิบัติดี จึงมักกอปญหาใหเกิดแกสังคม...
คนเรานั้น สําคัญอยูที่ควรจะไดปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเอง ใหดีขึ้นเปนลําดับ เพื่อใหชีวิตเปนสุขและเจริญรุงเรือง...
...คนทํางานดี คือ คนมีระเบียบ ไดแก ระเบียบในการคิดและในการทํา ผูไมฝกระเบียบไว ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง
มีความกระตือรือรน อยูเพียงไร ก็มักทํางานใหสําเร็จดีไมได เพราะความคิดอานสับสนวาวุน ทําอะไรก็ไมถูกลําดับขั้นตอน มี
แตความลังเล และขัดแยง ทั้งในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน...
...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมี
ความคิด คิดอันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก

คนเราก็อยูเปนสุข...

...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ
> ประการแรก คือ การรักษาสัจ ความจริงใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม
> ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติ อยูในความสัจ ความดีนั้น
> ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด

> ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวน

ใหญของบานเมือง

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยใหประเทศชาติ
บังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนา ตอไปไดดังประสงค...
...การลมเลิกทําลายทุกสิ่งทุกอยางดวยวิธีการอันรุนแรงนั้น ยอมทําความปนปวนและแตกราวใหเกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งเปน
อันตรายอยางยิ่งตอชีวิตและประเทศชาติ กลาวคือ การทําลายนั้นจะทําใหความตอเนื่องของโครงงานตางๆ ขาดตอนลง ความ
แตกราวจะทําใหเสียกําลังคนดีที่จะมารวมงานเปนประโยชน ในที่สุด กําลังทั้งปวงของสวนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป...
ที่มา : หนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 130 กันยายน 2554
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ทาทายสมอง
สําหรับเกมทาทายสมองในฉบับนี้ มาลองคนหาคําศัพทเพื่อฝกฝนภาษาอังกฤษ โดยตองหา
คําศัพทเกีย่ วกับสัตวทั้ง 5 ตัวจากตารางนะคราบ......
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คําถามประจําเดือนตุลาคม 2554
1. alginate จากธรรมชาติ สกัดมาจากอะไร?
2. เครื่องมือประมงที่ประเทศบรูไนอนุญาตให้ทําการประมงในเขต 2 และ 3 คือ?
3. อวนลากกลางน้ําที่อินเดียพัฒนาขึ้นเพื่อการทําประมงอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีชื่อว่าอะไร?
** กติกาการร่วมสนุก : ตอบคําถามให้ครบถ้วน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
ส่งมาที่ E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.com
หมดเขตร่วมสนุก วันที่ 28 ตุลาคม 2554
*** ของรางวัลประจําเดือนตุลาคม : ผ้าพันคอ

เฉลยคําถามเดือนกันยายน 2554
1. กรดที่นิยมใช้ในการย่อยตัวอย่างอาหารด้วยคลื่นไมโครเวฟ คือ
ตอบ กรดไฮโดรคลอริก และกรดไนตริก
2. พายุที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่านศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง คือพายุใด
ตอบ พายุทอร์นาโด
3. ท่าขึ้นสัตว์นา้ํ สําหรับเรือประมงท้องถิ่นในสิงคโปร์ มีชอื่ ว่า
ตอบ Senoko Fishery Port: SFP
ผู้ ที่ ต อบคํา ถามประจํา เดื อ นกั น ยายน 2554 ถู ก ต้ อ ง ได้ แ ก่ คุณอังคนา นาคสกุล
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู้ ที่ ต อบคํา ถามได้ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยนะครั บ ทางเราจะจั ด ส่ ง ของรางวั ล ไปตามที่
อยู่ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ ใครอยากได้ ข องรางวั ล ก็ ร่ ว มสนุ ก ในการตอบคํา ถามกั บ เราเยอะๆนะคร๊ า บ…

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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