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รูไ หมวา... ใครครอบครองจุดลึกทีส่ ด
ุ ในโลก
ขณะที่ผูคนนับพันสามารถไตพิชิตยอดเขา “เอเวอเรสต” จุดสูงสุดของโลกได แตมีมนุษยเพียง 2 คน
ที่เคยดําดิ่งสัมผัสจุดที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่วาคือ “ชาเลนเจอร ดีป” (Challenger Deep) อยูในมหาสมุทร
แปซิ ฟ ก ที่ เ รี ย กว า “มาเรี ย นา เทรนช ” (Mariana Trench) หรื อ ร อ งลึก มหาสมุ ท รมาเรีย นา ห า งไปทาง
ตะวันออกของฟลิปปนสประมาณ 200 กิโลเมตร รองลึกแหงนี้มีรูปคลายพระจันทรเสี้ยว เหมือนเปน
รอยแผลของโลก

แนวยาวของเทรนชวัดได 2,500 กิโลเมตร และกวาง 69 กิโลเมตร จุดที่ลึกที่สุด คือ ชาเลนเจอร ดีป
มีความลึก 11 กิโลเมตร ถานํายอดเขาเอเวอเรสตหยอนลงไปในมาเรียนาเทรนช ยอดเขาก็จะโผลออกมาจาก
รอยแยกประมาณ 1.6 กิโลเมตร รองลึกมหาสมุทรแหงนี้ เปน สวนหนึ่งของพื้นทะเลที่แยกยาวมาจาก
แผนเปลือกโลก 2 แผนมุดเขาหากัน จนเกิดการปะทะ และกลายเปนรอยแยกใตมหาสมุทร
ความลึกของมาเรียนาเทรนช มีการวัดครั้งแรกเมื่อป 1875 โดยเรือรบหลวงแหงสหราชอาณาจักร
H.M.S. Challenger ซึ่งนักวิทยาศาสตรประจําเรือวัดความลึกไดที่ 4,475 ฟาธอม (ประมาณ 8 กิโลเมตร)
จากนั้นในป 1951 เรือ H.M.S. Challenger II กลับมาวัดใหม โดยใชการหยั่งจากการสะทอนของเสียง วัด
ความลึกไดประมาณ 11 กิโลเมตร
พื้นที่สวนใหญของมาเรียนาเทรนชเปนเขตปองกันของสหรัฐอเมริกา สวนหนึ่งของอนุสรณสถาน
ทางทะเล (Marianas Trench Marine National Monument) ซึ่งในป 2009 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช
ไดประกาศอนุญาตใหเขามาดําเนินการวิจัยได แตในสวนของชาเลนเจอร ดีปเปนเขตปกครองของประเทศ
ไมโครซีเนีย (Federated States of Micronesia) ที่ทีมสํารวจจุดลึกสุดในโลก ตองขออนุญาตทํางานวิจัยผาน
หนวยงานรัฐบาลของไมโครซีเนียกอน
ที่มา : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000038089
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“ปูมา ”นานน้ําไทยลดวูบ ประมงเตนบริหารจัดการ
/เรงจัดกิจกรรมสงเสริมการผลิต
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปดเผยวา ผลจากการศึกษา
การประเมินสภาวะทรัพยากรปูมาในบริเวณทะเลไทย ของสํานักวิจยั และ
พัฒนาประมงทะเล กรมประมง พบวา ฝงอาวไทยมีปริมาณการจับปูมาสูง
กวาฝงอันดามัน กลาวคือในป 2528 ในฝงอาวไทยมีปริมาณการจับปูมาได
เพียง 18,708 ตัน ตอมาในป 2541 มีปริมาณการจับเพิม่ ขึ้นและสูงสุดถึง
37,281 ตัน จากนั้นปริมาณการจับมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ และมีคาเทากับ
15,132 ตัน ในป 2552 ดังเชนกรณีทะเลอาวไทยฝงตะวันออกซึ่งมีระดับ
ผลผลิตเทากับ 4,531 เมตริกตัน คิดเปนมูลคา 566 ลานบาท แตสภาวะปจจุบันมีการนําทรัพยากรปูมามาใชเกิน
กําลังการผลิตถึงรอยละ 10 และเกินจุดมูลคาสูงสุดถึงรอยละ 40 รวมทั้งพบวามีการจับปูมาขนาดเล็กกอนถึง
ขนาดเจริญพันธุขึ้นมาใชประโยชนเปนจํานวนมาก ทําใหปูมาที่จะเปนเติบโตเปนพอแมพันธุมีจาํ นวนที่ลดลง
เปนอันมาก
ขอมูลดังกลาว ยังแสดงใหเห็นวา ปริมาณทรัพยากรปูมาของ
ไทยมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งที่ผานมากรมประมงไดมีการ
กําหนดมาตรการตางๆ เพื่อบริหารจัดการการใชทรัพยากรปูมามาโดย
ลําดับแลว เชน การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง
หามทําการประมงปูไขนอกกระดอง ในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของ
ทุกป เพื่อใหปูไดมีโอกาสแพรขยายพันธุตามธรรมชาติกอนที่จะถูก
จับขึ้นมาบริโภคหรือจําหนาย การกําหนดหามใชเครื่องมือลอบปูที่มี
ขนาดชองตาทองลอบต่ํากวา 2.5 นิ้ว ทําการประมง การกําหนดหาม
ใช เ ครื่ อ งมื อ อวนลากอวนรุ น ที่ ใ ช กั บ เรื อ ยนต ทํ า การประมงใน
ระยะหางจากฝง 3,000 เมตร รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการเพิ่มผลผลิตปูมา เชน การจัดทําธนาคารปูมา
การจัดตั้งชุมชนประมงตนแบบ เพื่อเพิ่มผลผลิตปูมาทั้งแบบเพาะในโรงเรือนและจัดทํากระชังแขวนโดยขอ
ความรวมมือจากชาวประมง และการเพาะพันธุปูมาเพื่อปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ โดยในอนาคตคาดวาจะ
สามารถขยายผลการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชยตอไป
ที่มา : http://www.ftawatch.org/all/news/28083
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ผลผลิตประมงอินเดียถีบราคาสูง
เหตุหา มเรืออวนลากน้าํ ลึก
เรืออวนลากน้ําลึกในรัฐทมิฬนาฑุของอินเดีย ถูกหามหาปลาในอาวเบงกอล จนถึง
วันที่ 29 พฤษภาคม โดยผูฝาฝนจะมีโทษระงับใบอนุญาต ซึ่งจะสงผลกระทบตอราคา
สินคาในตลาด เนื่องจากพอคาเปลี่ยนไปรับซื้อจากเรือประมงทะเลอาหรับบริเวณชายฝง
กันยากุมารี และเคราลาที่ทําใหระยะขนสงเพิ่มขึ้น และยังตองเตรียมหาแหลงรับซื้อใหม
หลังจากวันที่ 29 พฤษภาคม ที่รัฐบาลจะสั่งหามทําประมงในทะเลอาหรับเปนเวลา 45 วัน
ตามนโยบายฟนฟูสภาพทะเลน้ําลึกของอินเดีย โดยชาวประมงจะไดรับเงินชดเชย 2,000
รูปตอครอบครัวในชวงดังกลาว ทั้งนี้ เรือประมงชายฝงและเรือคาตามารันขนาดเล็ก
ไดรับอนุญาตใหทําประมงในพื้นที่และชวงเวลาดังกลาวได
ที่มา : www.thefishsite.com
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ตะลึง!! จับปูยกั ษหนักเกือบ 7 กิโลกรัม
สํานักขาวตางประเทศรายงานวา "โคลด" ปูแทสเมเนียนตัวยักษ พรอมอวด
โฉมตอ สาธารณชนเป นครั้ง แรก ในฐานะปูตั วใหญที่สุด ที่ เ คยนํา มาจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสัตวน้ําในอังกฤษ ดวยน้ําหนัก 15 ปอนด (6.8 กิโลกรัม) และกระดองที่
กวางถึง 15 นิ้ว
รายงานระบุวา มันรอดจากการถูกเสิรฟเปนอาหารจานหรูในภัตตาคารแหง
หนึ่งของออสเตรเลีย หลังชาวประมงผูจับมันไดตัดสินใจขายมัน ใหแกพิพิธภัณฑ
สัตวน้ําในอังกฤษ ดวยราคาถึง 3,000 ปอนด (ราว 150,000 บาท) โดยปูยักษตัวนี้มี
ขนาดโตกวาปูชายหาดทั่วๆ ไปประมาณ 100 เทา แตอันที่จริงมันยังเปนปูแรกรุน
และอาจโตไดอีกเปน 2 เทาของขนาดปจจุบัน ซึ่งมันจะถูกนําไปจัดแสดงที่สถาบัน
ซี ไลฟ เมืองเวยมัธ มณฑลดอรเซ็ต
“พวกมันเปนสัตวที่นาทึ่งมาก เราเชื่อวาคาใชจายที่เสียไป ตลอดจนความพยายามพามันจากอีกซีกโลกหนึ่งมา
ที่นี่ลวนคุมคา และเชื่อวาคนที่มาชมพิพิธภัณฑจะตองตกตะลึงแนนอน เพราะมันนาทึ่งเหลือเกิน” ร็อบ ฮิกส หัวหนา
นักชีววิทยาทางทะเลจากซี ไลฟ กลาว
ที่มา : http://www.dailymail.co.uk/news/article-2137356/Monster-Tasmanian-King-Crabs-saved-pot-shipped-Britainaquarium-display.html
4

¡Ãa´Ò¹¢ÒÇ
ลูท
 างประมง : สาธารณรัฐอินเดีย
(Republic of India)
ประเทศอินเดีย มีชื่อย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ ทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือติดกับปากีสถาน ทิศตะวันออกติดบังกลาเทศ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดพม่า ทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ติดมหาสมุทรอินเดีย มี
พื้น ที่ 3,287,590 ตารางกิ โ ลเมตร (อั น ดับ 7 ของโลก) ชายฝั่ ง ทะเลยาว
8,118 กิ โ ลเมตร เขตเศรษฐกิ จ จํ า เพาะ (EEZ) มี พื้ น ที่ 2.02 ล้ า นตาราง
กิ โ ลเมตร มี ป ระชากรมากเป็ น อั น ดั บ 2 ของโลก (1.13 พั น ล้ า นคนในปี
2550) เมืองมุมไบเป็นเมืองท่าสําคัญ เป็นศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และ
การคมนาคม
อินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรทางทะเล และภาคการประมงมีความสําคัญกับ
เศรษฐกิจของประเทศ ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ําในปี 2008 เท่ากับ 4.10 ล้านตัน (อันดับ 6 ของโลก) ผลผลิตสัตว์
น้ํ า จากการประมงทะเลคิด เป็ นร้ อ ยละ 39 ของผลผลิ ต สั ต ว์น้ํ า โดยรวมทั้ ง ประเทศ ด้ านการประมงทะเลมี
ความสําคัญกับเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง ในเรื่องรายได้ การจ้างงาน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความ
ปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คนในประเทศกว่า
3.52 ล้ า นคน ในหมู่ บ้ า นกว่ า 3,000 หมู่ บ้ า นตามแนว
ชายฝั่ ง ทะเล สํ า หรั บ การประมงทะเลของอิ น เดี ย มี ก าร
พัฒนาแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงแรกก่อนปี 1965 เป็นยุค
ก่อนการพัฒนา การทําประมงยังคงใช้เรือและเครื่องมือของ
ชาวประมงท้องถิ่น ช่วงที่สอง ปี 1965-1986 เป็นยุคที่มี
การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น มุ่งเน้นเรื่องการส่งออก มีการ
เพิ่มจํานวนเรือประมงติดเครื่องยนต์มากขึ้น การประมง
พื้นบ้านโดยเรือติดเครื่องยนต์ขนาดเล็กเริ่มขยายพื้นที่ทําประมงห่างจากชายฝั่งมากขึ้น ช่วงที่สาม ปี 1986-2000
มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนเรือประมงพื้นบ้านที่ติดเครื่องยนต์ และมีการเริ่มต้นใช้มาตรการปิดอ่าวตามฤดูกาลเพื่อ
ป้องกันการลดลงของสต็อกสัตว์น้ํา และช่วงที่สี่ หลังปี 2000 เป็นยุคที่มีความทันสมัย ซึ่งกําลังเผชิญกับภาวะ
ทรัพยากรชายฝั่งทรุดโทรม สต็อกสัตว์น้ําลดลง มีความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ํา และมีความจําเป็นใน
การลงทุนภาคประมง
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ลูท
 างประมง : สาธารณรัฐอินเดีย
(Republic of India)
ในเชิงมูลค่าการนําเข้า-ส่งออกปี 2551 อินเดียส่งออกสินค้าประมงสูงเป็นอันดับ 22 ของโลก คิดเป็น
มูลค่าการส่งออก 1,623.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ปี 2550 ส่งออกสินค้าประมงเป็นอันดับที่ 19 ของโลก) หากมอง
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 8.2
ต่อปี โดยเฉพาะในปี 2550 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 9 อินเดียเป็นประเทศที่คนมีการศึกษาสูง
และเป็ น คนที่ มี ค วามสามารถทางด้ า นภาษาอั ง กฤษ และมี ค วามก้ า วหน้ า ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้อินเดียยังได้รับการคาดหมายว่าจะกลายเป็น
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับจีน เนื่องจากมีศักยภาพในแง่การเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ แรงงานราคาถูก ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีบุคลากรที่มี
คุณภาพจํานวนมาก ในแง่การลงทุนเมื่อปี 2546 ไทย-อินเดียได้ลงนามในการจัดทํา
กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-อินเดีย ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่ า งการเจรจาเพื่ อ จั ด ทํ า FTA ตามกรอบความตกลงดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้
ผู้ ป ระกอบการไทยสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ าก FTA ไทย-อิ น เดี ย ได้ แ ล้ ว ภายใต้
ข้ อ ตกลงการเร่ ง ลดภาษี สิ น ค้ า บางส่ ว นทั น ที หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Early Harvest
Scheme (EHS) สินค้า EHS 82 รายการ ครอบคลุมสินค้าสําคัญ โดยมีอาหารทะเล
กระป๋อง (ปลาซาร์ดีน ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล และปู) รวมอยู่ด้วย ขณะนี้ได้เริ่มมีนักลงทุนจากอินเดียเข้ามา
ลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยบ้างแล้ว จึงคาดว่า FTA ไทย-อินเดีย จะส่งผลดึงดูดนักลงทุนชาวอินเดียให้เข้า
มาลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้น ในขณะที่นักลงทุนชาวไทยก็จะมีโอกาสขยายการลงทุนไปในอินเดียมากขึ้นเช่นกัน

แหล่งอ้างอิง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. 2552. Fact Book: เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย. เว็บไซต์
http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/FACTBOOK_india.pdf
ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ. http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=125
Agriculture and Rural Development Sector Unit South Asia Region. 2011. India Marine Fisheries:
Issues, Opportunities and Transition for Sustainable Development. 4 pages.
Agriculture and Rural Development Sector Unit South Asia Region. 2010. India Marine Fisheries:
Issues, Opportunities and Transition for Sustainable Development. 124 pages.
FAO Fishery and Aquaculture Statistics Yearbook 2008.
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บานกาแฟ
By…Mr.T

สวัสดีครับสมาชิกชาว More to it…เชื่อว่าหลายคนรู้จกั ปลากุเรา แต่ทราบหรือไม่ว่า ปลากุเรานัน้ มี
หนวด แล้วปลากุเราที่มีหนวดจะหน้าตาเป็นยังไง ที่วา่ มีหนวด มีกี่เส้นกันแน่ เราไปหาคําตอบกันเลยครับ…☺

ปลากุเราสี่เส้น ปลากุเราสี่หนวด

Scientific name : Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)
Common name : Fourfinger threadfin, Indian salmon
Family : Polynemidae
Sub-order : Percoidei
Order : Perciformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)

ลักษณะทั่วไป : มีรูปร่างยาวเรียว ลําตัวค่อนข้างหนา แบนข้าง ความกว้างลําตัวที่จุดเริ่มต้นครีบหลังอันแรกมี
ขนาด 2.8 – 5 เท่าของความยาวมาตรฐาน หัวยาว 2.9 -3.8 เท่าของความยาวมาตรฐาน หัวค่อนข้างเล็ก จะงอย
ปากสั้นตามีเยื่อไขมันปกคลุมและอยู่ใกล้ปลายจะงอย เส้นผ่านศูนย์กลางของตามากกว่าความยาวจมูก ปากเฉียง
ขึ้นเล็กน้อย ขอบด้านท้ายของกระดูกขากรรไกรไม่ยกสูงแต่ค่อนข้างตรง ขอบ primary tooth
ด้านท้ายมน ริมฝีปากบนบางหรือไม่มี และมีฟันแหลมคม ฟันขยายลงด้านหน้า plate on vomer
สองในสามของขากรรไกรล่าง ริมฝีปากล่างหนาและแคบด้านหัวของกระดูก
vomer มีแผ่นฟันหลัก และด้านท้ายมีแผ่นฟันที่ขนาดเล็กกว่าขยายจากขอบแต่
ละข้างของแผ่นฟันหลัก ช่องปากส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยแผ่นฟันเล็กๆ ขอบด้าน
posterior tooth plates
ท้ายของกระดูกปิ ดเหงือกมีลั กษณะเป็นฟันปลา บนกระดูกเหงือกอันแรกมี
ซี่กรองเหงือก 7 - 18 ซี่ (จะถูกแทนที่ด้วยแผ่นฟันเมื่อปลาโตขึ้น) มีครีบหลังแยกห่างกัน 2 ตอน ครีบหลังอันแรก
มีก้านครีบแข็ง 8 ก้าน ครีบหลังอันที่สองมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และก้านครีบอ่อน 12 – 15 ก้าน ครีบก้นมีก้าน
ครีบแข็ง 3 ก้าน และก้านครีบอ่อน 13 – 17 ก้าน ฐานของครีบก้นยาวกว่าฐานของครีบหลังอันที่สอง ความยาว
คอดหางมากกว่าความยาวของฐานครีบก้น ครีบหูมีก้านครีบอ่อน 15 – 19 ก้าน และอยู่ในระดับต่ําเกือบถึงครีบ
ท้อง ลักษณะเด่น คือ ก้านครีบส่วนล่างของครีบหูแยกออกเป็นเส้นรยางค์ 4 เส้น ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าหนวด
เส้นที่ยาวที่สุดจะยาวไปถึงหรือเลยส่วนปลายสุดของครีบท้อง ครีบหางเป็นแฉกลึก เกล็ดเส้นข้างตัว จํานวน 59 –
91 มีไส้ติ่งขนาดเล็กเป็นร้อยอันเรียงตัวกันเป็นกลุ่ม
สี : ส่วนของลําตัวที่อยู่แนวสันหลังสีเทาปนเขียว ส่วนที่อยู่ถัดลงมาสีเนื้อและสีขาวเงิน ครีบหลังและครีบหางมี
รอยแต้มสีเทาที่ปลาย ครีบอื่นๆ สีเหลือง
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ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย : เป็นปลาทะเลและน้ํากร่อยหากินอยู่ตามหน้าดินที่เป็นดินโคลน ที่มีความลึกของ
น้ําอย่างน้อย 30 เมตร บางครั้งเข้ามาหากินอยู่ในบริเวณน้ํากร่อย อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่หนาแน่น พบทั่วไป
ตั้งแต่อ่าวเปอร์เซียไปทางทิศตะวันออกตามแนวชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียไปยังมาเลย์ อ่าวไทย สามเหลี่ยม
ปากแม่น้ําโขง จีน (ได้แก่ ไต้หวัน) ฟิลิปปินส์ผ่านทางอินโดนีเซีย ไปยังภาคใต้ของปาปัวนิวกินี จนถึงออสเตรเลีย
และอาจพบได้ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น

นอกจากนี้ปลากุเราสี่เส้น จัดเป็นปลาที่เป็นตัวบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ทางทะเลได้เป็น
อย่างดี ทะเลที่มีปลากุเราสี่เส้นอาศัยอยู่นั้นแสดงว่าสภาพแวดล้อมทางทะเลบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์ แต่น่า
เสียดายที่ในปัจจุบันนี้จากการสํารวจข้อมูลพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยพบว่า ปริมาณของปลากุเราสี่เส้น มี
ปริมาณทีล่ ดลงจนน่าวิตก สาเหตุสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อการลดจํานวนลงของปลาชนิดนี้ คือ สภาพน้ําทะเลทีเ่ น่าเสีย ซึง่ มา
จากการปล่อยของเสียปริมาณมากลงสูท่ ะเลในแต่ละปี
ขนาด : มีขนาดโดยเฉลี่ย 40-60 เซนติเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พบ 2 เมตร
อาหารที่กิน : เป็นปลากินเนื้อ หาเหยื่อและสัมผัสได้ด้วยครีบหูที่เป็นเส้น ปลาตัวเต็มวัยจะกินกุ้ง ปลา และ
ไส้เดือนทะเลเป็นอาหาร ส่วนตัวอ่อนจะกินลูกกุ้ง ลูกปลา เคย และสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน
เครื่องมือที่จับ : ได้แก่ อวนทับตลิ่ง เบ็ดราว ลอบ และอวนลาก
ประโยชน์ : เนื้อปลามีรสชาติดีเลิศ นิยมนํามาทําปลาร้า ปลาเค็ม และเมื่อทําแกงส้มรสชาติดี นอกจากนี้เป็นปลา
ที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ที่เป็นที่รู้จักกันสําหรับการใช้งานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เอกสารอ้างอิง
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://www.fisheries.go.th/it-database/webfish/viewSea.php?Page=3
http://th.wikipedia.org/wiki/ปลากุเรา_4_หนวด
http://th.wikipedia.org/wiki/วงศ์ปลากุเรา
http://www.fishbase.org/summary/Eleutheronema-tetradactylum.html
http://thaifishs.net/ 445/ปลากุเราสี่เส้น-ลักษณะ-ปลากุเราสี่เส้น-ความรู้เรื่อง-ปลากุเราสี่เส้น
http://en.wikipedia.org/wiki/Eleutheronema_tetradactylum
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ปลาชื่อแปลกๆ (ตอนจบ)
เมื่อเราพูดถึงคําว่า เม็ดขนุน ทุกคนคงต้องนึกถึงภาพของขนมหวานของไทยเราที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
แต่สิ่งที่หลายคนคงนึกไม่ถึงนั่นก็คือชื่อนี้เป็นชื่อของปลาทะเลชนิดหนึ่ง ส่วนรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะ
เหมือนเม็ดขนุนหรือไม่ มาติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ
ปลาเม็ดขนุน เป็นปลาที่อยู่ในวงศ์เดียวกับปลาแพะ หรือปลาหนวดฤๅษี (Mullidae) มีชื่อวิทยาศาสตร์
ว่า Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829) ส่วนชื่อสามัญ คือ Yellow goatfish

ลักษณะทั่วไป : ปลาเม็ดขนุนมีรูปร่างแบบกระสวย บริเวณเหนือเส้นข้างลําตัวมีแถบสีเหลืองพาดผ่าน
แนวยาวของลําตัวตั้งแต่บริเวณหลังขอบตาไปจนถึงปลายหาง มีเกล็ดขนาดใหญ่ลักษณะเป็นแบบสากเล็กน้อย
ส่วนหัวมีเกล็ด ใต้คางมีหนวด 1 คู่ ที่ไวต่อความรู้สึก ใช้สําหรับคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามหน้าดิน เช่น พื้นทราย ซึ่งดู
แล้วเหมือนหนวดเคราของแพะ ครีบต่างๆ มีสีเหลืองอ่อน ประกอบด้วย ครีบหลังแยกเป็นสองตอน ครีบอก
ครีบท้อง ครีบก้น และมีครีบหางแบบเว้าลึก
ขนาด : โดยทั่วไปมีขนาดความยาวประมาณ 28 เซนติเมตร
แหล่งอาศัย : ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง อาศัยบริเวณเหนือพื้นทรายและแนวปะการัง บริเวณมหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก
การใช้ประโยชน์ : ปลาเม็ดขนุนนิยมนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทําซูริมิ
เรื่องน่ารู้
ซูริมิ (Surimi) หมายถึง เนื้อปลาบดที่ผ่านการแยกก้างออกแล้วล้างด้วยน้ําเพื่อขจัดไขมันและ
องค์ประกอบที่ละลายน้ําได้ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่โปรตีนที่ละลายน้ําได้ออกไป จากนั้นกําจัดน้ําบางส่วนออก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจนําไปทําผลิตภัณฑ์ทันทีหรือผสมสารเจือปนอาหาร เช่น น้ําตาล ฟอสเฟต แล้วเก็บไว้ใน
รูปผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งเพื่อแปรรูปต่อไป
เอกสารอ้างอิง
http://www.fishbase.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_goatfish
http://boc.dip.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=378&Itemid=48
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ปู ค รุ ฑ หรื อ จั ก จั่ น ยั ก ษ์ (Ranina ranina) Linnaeus ได้ ส่ ง เป็ น
สินค้าออก โดยการคัดเฉพาะปูเพศผู้ที่มีชีวิตอยู่ ความยาวกระดองเฉลี่ย
12 ซม. น้ําหนักเฉลี่ย 500 กรัม ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า Jackstan crab
Jackstan crab (Ranina ranina) Linnaeus has a high
potential to be developed into an economic-importance specie.
The male crab which reach 12 centimeter in shell length and
weigh 500 gram are recently exported to international market.
ที่มา : วารสารการประมง ปี 50 เล่ม 2, 2540

ภาษาอังกฤษ...
งายนิดเดียว

เขาใจ sea จะใชภาษาดีขึ้นเยอะ (2)

ภาษาของคนทะเลมีรูปแบบเฉพาะตัว เพราะอยูในทะเลมีคลื่นลมแรง เสียงดัง จะมาพูดจาอะไรกันยาวๆ
สูเสียงคลื่นไมได เชน
•
•

The ship made little seaway. (เรือแลนไปไดนอย)
The ship is in a seaway. (เรืออยูในคลื่นจัด)

มีอะไรอีกมากมายหลายคําครับ ที่เอา sea ไปประกอบ ที่อยากใหทานทราบก็คือความแตกตางระหวาง
คําวา sea born หมายถึง เกิดกลางทะเล สวน seaborne หมายถึง สินคาที่มาทางทะเล
เมื่อฝรั่งพูดวา You’re a real sea dog. อันนี้เปนคําชมนะครับ หมายความวา “คุณเปนชาวเรือที่มีความ
ชํานาญมาก” เพราะคําวา a sea dog หมายถึง ชาวเรือที่ชํานาญมาก เกามาก เจงมาก
คําวา sea legs หรือ ขาทะเล หมายถึง ความสามารถในการเดินบนดาดฟาเวลาเรือโคลง ความหมายที่
แทจริงก็คือ ตองการสื่อวา เปนชาวเรือที่ชํานาญ นั่นเอง เชน
- Lala has not yet got her sea legs. (ลารา ไมมีความสามารถในการเดินบนดาดฟาเวลาเรือโคลง)
ที่มา : นิติ นวรัตน. คอลัมนเปดฟาภาษาโลก. http://www.thairath.co.th/column/edu/openlang/249870
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาภาคสนาม Order PERCIFORMES

Suborder : PERCOIDEI (ตอนที่ 2)
ครีบหลังตอนเดียวมีรอยหยักลึกบริเวณฐานของ
กานครีบแข็งกานสุดทาย
Family: AMBASSIDAE,
Perchlets, glassfishes 1
กานครีบแข็ง 3 กาน
ขอบของแผนกระดูก
สวนหัวมักเปนรอยหยัก

กานครีบแข็ง 7-10 กาน กานครีบออน 9-10 กาน

Family: ACROPOMATIDAE,
Temperate ocean-basses 2
ขากรรไกรลางเห็นไดชัด
และมีฟนเขี้ยวหางๆ กัน

กานครีบแข็ง 3 กาน
กานครีบออน 6-8 กาน

ครีบหลังสองตอน

Family: APOGONIDAE,
Cardinalfishes 3
กานครีบแข็ง 2 กาน

ขอบของแผนกระดูกกอนกระดูก
ปดเหงือกมี 2 ชั้น ที่เรียบหรือเปนหยัก
1

2

ที่มา : www.fishbase.org , www.fishpix.kahaku.go.jp

, www.eol.org3
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บานเราจะนาอยู
คุณลักษณะ 33 ขอ...สูความสําเร็จในการทํางานอยางสรางสรรค...ของผูน
 ํา...
ในชีวิตการทํางานทุกคนยอมตองการประสบความสําเร็จดวยกันทุกคน...สิ่งที่จะนําเสนอตอไปนี้ จึงคาดวาจะชวยให
ทานสามารถทํางานไดอยางสําเร็จและสรางสรรค รวมทั้งนําพาไปสูการเปนผูนําที่ดี
1. จริงใจ : มีความจริงใจดวยตลอดเวลาที่ยังทํางานอยูรวมกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและ
คนอื่นๆ ตลอดจนใหอภัยตอคนที่ทํางานผิดหรือเคยคิดผิด ตอบแทนและจดจําในความดีของผูใตบังคับบัญชาไวตลอด
2. เก ง คนและเก ง คิ ด : รู จั ก ใช ค นให เ หมาะกั บ งาน มี ค วามคิ ด ที่ แ ตกต า ง และสามารถนํ า ไปสู ภ าคปฏิ บั ติ ไ ด
จนกระทั่งคนอื่นอยากรวมงานดวยความสุขใจ
3. ใหโอกาสแกทุกคน : ตองกลาพอทีจ่ ะยอมรับคนทีค่ ณ
ุ ไมถกู โฉลก ไมวินจิ ฉัยคนแคผวิ เผิน รักผูใตบังคับบัญชา
ทุกระดับ
4. ทําผิดตองยอมรับและแกไข : ทําใหมากไมตองกลัวผิด อยาทําผิดซ้ําซาก ไมอายที่จะรับวาตัวเองคิดหรือทําผิด
5. อยาสรางภาพ แตตองรักษาภาพ : อยาพยายามเลนละครหลอกผูอื่น อยาเลียนแบบตัวตนของผูอื่น พยายาม
เอาขอดีที่มีอยูในตัวออกมาแสดงใหทุกคนเห็น
6. อดทนที่จะรอคอย มีความพยายามอยางเต็มที่ : โดยคิดวาเมื่อวันเวลาผานไป ในสักวันหนึ่งอาจทําสําเร็จได
อยางงายดาย
7. มั่นใจแตอยาวางใจ : สรางความมั่นใจใหตนเองกอนเสมอ คิดใหรอบคอบเสมอกอนตัดสินใจ อยาวางใจคนจะ
จนใจเอง
8. หมั่นทบทวน : ทบทวนความผิดพลาด วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคเปนระยะ หมั่นทบทวน
เปาหมายและแผนงานอยูเสมอ
9. ใหความสําคัญกับการวิจัย การอบรม และการพัฒนา : ตองคิดวาคนคือทรัพยากรที่มีคาและสําคัญที่สุดของ
องคกร ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาทุกดานและตอเนื่อง
10. เตรียมพรอมเสมอ : ควรวางแผนลวงหนา เปนการปองกันปญหาไมใหเกิดขึ้น พยายามแกไขปญหาใน
ขณะที่ยังพอมีโอกาสอยูบาง
11. ตองสนุกกับงานที่ทํา : ตองฝกจิตตนเองใหชอบในงานที่ทําใหได ไมเบื่อที่ตองตอสูกับอุปสรรคในหนาที่
การงาน สนุกที่จะเอาชนะงานอยูเสมอ
12. ใหความสนใจลูกนอง : สนใจความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา สนใจความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชา
สนใจชีวิตสวนตัวของผูใตบังคับบัญชา
13. ละเอีย ดในสิ่ง ที่ละเอี ย ด : ละเอีย ดกับ งานไมใชแ คทําใหเ สร็ จ ละเอียดกั บความรูสึก ของผูใตบัง คับ บัญชา
ละเอียดกับประเพณี ตลอดจนงานสังคมที่มีอยูในองคกร
14. ฝกฟง คิด พูด : รับฟงผูใตบังคับบัญชาหรือคนอื่นพูดแมวาจะมีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน แตทุกอยางที่รับฟงมา
อยาเพิ่งเชื่อ ตองหาทางพิสูจน ความจริงกอนเสมอ และการพูดทุก ครั้งควรเปนการพู ดที่มีประโยชนเพื่อใหเกิดความ
สรางสรรค
15. ตัดสินใจใหเปน : ชะลอการตัดสินใจหากมีขอมูลไมเพียงพอ อยารีบรอนตัดสินใจแบบเลนไพจนหมดหนาตัก
ทุมเต็มที่เมื่อโอกาสเห็นชัดเจน
16. รูปญหา แกถูกจุด ทําทันที : ชางสังเกตและวิเคราะห รูวาปญหาใดเขาขั้นรายแรงแลวแกปญหาทันทีในเวลา
และโอกาสที่เหมาะสม
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17. ใชความกลาใหถูก : ตองออนนอกแข็งใน รูจักเชือดไกใหลิงดู ตองระลึกอยูเสมอวาคําสั่งที่ดีตองสามารถ
เปลี่ยนแปลงได
18. คิดใหแปลกในบางครั้ง : มีความคิดที่แปลกแหวกแนวเปนบางครั้งบางครา รูจักใชเทคนิคเพื่อใหงานสําเร็จ
19. บริ ห ารเงิ น เวลา ครอบครั ว ให ดี : รู จั ก วางแผนการใช เ งิ น ขององค ก รแบบรั ด กุ ม เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน
จัดตารางเวลาการทํางานและมีเวลาทบทวนงาน แตสามารถแบงเวลาใหครอบครัวไดดีอีกดวย
20. มอบอํานาจ หนาที่ ผลตอบแทนใหสมดุล : มอบหนาที่พรอมความรับผิดชอบ มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม
สิ่งที่ไดมอบหมาย คอยใหความเอาใจใสชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา ตองกลาใหอํานาจในการสั่งการ ควบคุม หรือการ
ตัดสินใจ และเต็มที่กับผลตอบแทนความเสียสละของผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน
21. หาคนมาใสแลวตองรักษาใหได : หาคนดีคนเกงใหมารวมงานในปริมาณที่พอเพียง ตองจูงใจใหคนเกงอยูกับ
องคกรไดนานๆ ตองรูจักวิธีการปกครองคน และใชคนที่ไมมีคุณภาพใหชวยทํางานได
22. ใชคนใหหลากหลาย : กลาใชคนที่ตางความคิด เพราะอาจสรางผลประโยชนได กลาใชคนตางวัยเพราะอาจมี
ความคิดสรางสรรค กลาใชคนที่ตางประสบการณเพราะอาจทําใหไดความรู ความคิด และเทคนิคการจัดการที่แตกตางกัน
23. สรางทีมงานใหได : พยายามนําความสําเร็จมาสูทีม ตองไมละเลยที่จะขจัดความขัดแยงภายในทีม
24. ใชความรูใหเกิดประโยชน : ขวนขวายหาความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ ไมปฏิเสธวาเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิต ประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชน
25. รักษาคําพูด เวลา คุณภาพ : ถือวาคําพูดคือนาย ตรงเวลาใหเปนนิสัย ทํางานทุกอยางใหดีไมใชแคทําให
เสร็จๆ ไป
26. ฝนใหไกลไปใหถึง : คิดในสิ่งที่เปนไปไดแลวตองทําใหเกิดผล ตองนําความคิดนั้นมาทําดวยความมุงมั่นให
สําเร็จ แตตองรูจักรักษาสุขภาพของตนเอง
27. ใชสิ่งที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชน : ศึกษาวามีขอดีอะไรแลวนําออกมาใชใหเปนประโยชน จัดการเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งที่จําเปน และหากจะเปลี่ยนควรคํานึงถึงความคุมคา โดยควรมีการพัฒนาตอจากของเดิมเสมอไมใชเริ่มตนใหม
ทุกครั้ง
28. รูจักการให : อยาคิดแตจะไดอะไรจากองคกร ยอมเสียสละผลประโยชนสวนตัวบาง ตองรูจักเปนผูใหโดยไม
หวังผลตอบแทน รวมถึงการใหอภัยและใหโอกาส กลายอมรับความผิด
29. รูจักเลือกเลนเกม : วางแผนและจัดการควบคุมงานในสภาพที่ตนเองถนัดได อยาคิดวาตนเองมีความสามารถ
ทุกสถานการณ อยาหลงกับความสําเร็จ ตองพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
30. สรางความสัมพันธกับทุกระดับ : มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกสวนและทุกระดับในองคกร รูจักนอบนอมและ
ถอมตน
31. พยายามไปยืนแถวหนาใหได : แสดงการประพฤติและการปฏิบัติงานในหนาที่ สรางจุดเดนจนกลายเปน
จุดขายใหตนเอง เชน เปนคนคิดเร็ว จําแมน ฯลฯ พยายามพาผูใตบังคับบัญชาไปขางหนาพรอมๆ กัน เพื่อใหมีความ
เจริญกาวหนาเชนเดียวกัน
32. มีคณ
ุ ธรรม : มีคุณธรรมในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ พยายามหลีกเลี่ยงการนําผูใตบังคับบัญชาไปสู
การขัดแยงที่ไมจําเปน ไมดูถูกความสามารถของผูใตบังคับบัญชาหรือแสดงวาตนเกงจนคนอื่นไมมีทางคิดหรือตามทัน
33. ระลึกเสมอวาไมมีอะไรที่จีรังถาวรตลอดไป : ฝกคนรุนหลังใหพรอมที่จะมาแบกรับภาระมาทําหนาที่แทน
ตระหนักในความจริงของการไดมาและการสิ้นสุดของตําแหนง
ที่มา : จุลสารตรวจสอบภายใน ปที่ 15 ฉบับที่ 83 ก.ค. – ก.ย. 2554
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ทาทาย...สมอง
เกมใครเปนใคร มาฟงเงื่อนไขกันกอนนะคราบ.....หญิงสาว 3 คน 1 ใน 3 เปนนางฟา พูดความจริงเสมอ 1
ใน 3 เปนปศาจ พูดโกหกเสมอ และ 1 ใน 3 เปนมนุษย พูดจริงบาง โกหกบางแลวแตสถานการณ
สาวผมดํา บอกวา ฉันไมใชนางฟา
สาวผมทอง บอกวา ฉันไมใชมนุษย
ทํากันไดมั้ยเอย...
สาวผมแดง บกกวา ฉันไมใชปศาจ

เฉลย เกมทาทายสมอง

เฉลยคําถามประจําเดือนเมษายน 2555

1. คาเวียรชนิดใดที่มีขนาดใหญ และแพงที่สุด?
ตอบ ชนิด beluga
2. ปลาแรดทะเล คือปลาอะไร?
ตอบ ปลางัวใหญหางตัด Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758)
3. ประเทศใดที่เปนเปาหมายในการทําประมงนอกนานน้ําของไทย?
ตอบ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ผู ที่ ต อบคํา ถามประจํา เดื อ นเมษายน 2555 ถู ก ต อ ง ได แ ก คุณจิดาภา ตะเวทีกลุ
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ ทางเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไว

ทานผูอานสามารถสงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ หรือคําถามมาหาเราไดที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.com

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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