
 
 
 
 
 
 

 มิถุนายน (June) 
 เรื่องเลาของ “พิซซา” 
 ส่ิงประดิษฐที่ทําใหโลกตองยอมรบัใน
ความเปน "อัจฉริยะ"ของ Da Vinci 

 ประวัตกิาแฟไทย 
 การศึกษาแหลงและฤดูวางไขของ
สัตวน้ํา 

 ความดกของไข (fecundity) 
 ขนาดความยาวแรกเริ่มเจริญพันธุ 
 คาทางสถิตทิี่สําคัญ 
 พระบรมราโชวาท 
 ครองสูงสุด       คําพิพากษาศาลปก

ที่ อ.51 / 2547 
 าท-ูลังใน

 

กลุมวชิาการ      สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

คูมือการจําแนกปล
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Greek pizza Italian pizza White pizza New York style-pizza 

 
ชนิดของพิซซามีมากมายเกนินับ มีการเพิม่สวนผสมที่แตกตาง ตั้งแต (ของเดิมมะเขอืเทศ มอสซาเรลลา ชีส) 
แองโชวี่ ไข สับปะรด มะพราว กะหลํ่าปลีดอง มะเขือมวง เนื้อแกะ ไก ปลา หอยเชลล เนื้อแกะและไกสไตล
โมร็อกเกียนกบัขาวคูสคูส หรือไกเคบับกับทิกกาแบบอนิเดียนผสมเครื่องเทศมาซาลา ถาเปนสไตลไทย ๆ 
มีพิซซาโรยหนาพริกแหง พซิซาหนาแกงเผ็ด หนาแหนม หนาไสอ่ัว จนถึงพิซซาหนาผลไมสดอยางมะมวง 
สตรอวเบอรรี 
 

 
 
ราคาของพิซซาขึ้นอยูกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการทําและเตา สวนใหญตามรานพิซซาดวนใชเตาแกส เตากอดวย
อิฐ เตาฟนหรือถาน และเตาที่ใชหินชนิดพเิศษจะแพงกวา และมักอยูตามภัตตาคารหรอืในโรงแรมหรู ๆ บาง
แหงมีพิซซายาง ซ่ึงทําใหสุกบนเตาหนิรอน ทําเหมือนทาํยางบารบีคิว 
 
เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็กินพิซซา ขนมปงอบหนึ่งแผนทาซอสมะเขือเทศกับมอสซาเรลลา ชีส ก็เรียกวาขนมปงพิซซา 
หรือแปงพิตาก็ทําพิตา พิซซาได แปงตอรติยาแบบเมก็ซกิันก็ทําเปนพซิซาได พิซซาญี่ปุนโรยมายองเนส ใส
สาหราย ก็เปนพิซซาไดเหมือนกัน 
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จะกนิพิซซาใหอรอย ควรเปนพิซซาแปงสด นวดเสร็จเขาเตาอบแลวหม่ํา แตพิซซาแชแข็งก็เปนหนึ่ง
ทางเลือกสําหรับผูรีบเรง ถาชีวิตไมเรงเราเกินไปนกัก็ไมควรรับประทานมากเกนิไป เพราะกรรมวธีิการทําที่
เปลี่ยนไขมันใหเปนทรานสแฟตนัน้ไมดีตอสุขภาพ อีกทัง้เกลือโซเดียมกับคารโบไฮเดรตที่มีมากเกนิไป กจ็ะ
ทําใหอวน ลงพุง และขาดสารอาหารที่มีคุณคา ในประเทศอเมริกามีผูสํารวจวา พิซซาหนึ่งชิน้มีไขมันถึง 10 
กรัม คารโบไฮเดรต 20-30 กรัม (พิซซาหนึ่งชิน้ใหพลังงาน = ??) และแมจะใชน้ํามนัมะกอกหรือน้ํามันชั้นด ี
แตกระบวนการทําใหสุกนัน้จะเปลี่ยนเปนไขมันไรคุณภาพ ใหแคลอรีสูง และปราศจากไฟเบอร 
 
ขอขอบคุณเกล็ดความรูดีๆจาก หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกจิ @TASTE วันที่ 9 มิถุนายน 2549 และ
ภาพประกอบสวยๆจาก 
http://static.flickr.com 
http://www.pmq.com 
http://www.foodmuseum.com 
http://www.lombardisrestaurant.com 
http://www.gothamist.com 
http://ristorante.net 
http://glendasattic.com 
http://www.pizzamaniac.com 
http://www.pillsbury.com 
http://ricky5254jp.seesaa.net 
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ส่ิงประดิษฐที่ทําใหโลกตองยอมรับในความเปน "อัจฉริยะ"  

ของ Da Vinci  
 
สวัสดี ชวงนีห้ลายๆ ทานคงไดติดตามขาวเกีย่วกับวงการภาพยนตรบานเรา หรือแมแตในตางประเทศก็ตาม 
คงจะไดยินไดฟงถึงกระแสการตอตานภาพยนตรฮอลลีวดูชื่อดังอยาง "The Da Vinci Code" กันแนนอน 
ส่ิงประดิษฐ 10 สุดยอดผลงานของดาวนิช ี อันไดแก 
 
อันดับ 10 เทคนิคการเขียนกลับทาง (Mirror Writing) 

  เทคนิคการเขยีนตวัอักษรยอนกลับทิศทางจากตัวหลังไปตัว
หนาของดาวินชี สรางขอถกเถียงใหกับนักวิชาการจนถึงวันนี้ 
วา เปนวิธีการเขารหัสแบบโบราณที่เขาสรางขึ้นเพื่อปองกัน
ไมใหบุคคลอืน่ๆ ลอบอานและขโมยขอมูลในบันทึกสวนตัว 
หรือจริงๆแลวเปนเพยีงเพราะดาวินชี "ถนดัซาย" จึงคิดวธีิ
เขียนกลับหลังแบบนี้เพื่อไมใหน้ําหมกึเปอนมือกันแน  
 

 
อันดับ 9 ชุดดาํน้ํา (Scuba Gear) 
 

  ผลพวงจากการที่ดาวินชีหลงใหลในทองทะเลอันกวางใหญ
ไพศาล เปนที่มาของการออกแบบอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือ
สําหรับการดําน้ําขึ้นมาหลาย ชนิดในจํานวนนี้ รวมถึงเรือดํา
น้ํา และชุดประดาน้ําที่ตัวชุดทําจากหนังและเชื่อมตอกับทอ
และโลหะทรงกลมซึ่งทํา หนาที่เปนเหมือนสนอรเกิ้ล หรือ
หนากากดําน้ํายุคปจจุบัน นอกจากนั้น ชุดดําน้ําชุดนี้ยังมีถุง
เก็บปสสาวะดวย  แสดงใหเห็นถึงความรอบคอมในการ

ออกแบบ  
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อันดับ 8 สะพานชักรอก (The Revolving Bridge) 
 

  ดาวินชีออกแบบสะพานสําหรับใชในการเคลื่อนพลผานพื้นที่
ในสมรภูมิทุรกันดาร ตางๆ เชน การยกพลขามแมน้ํา ตัวสะพาน
ดังกลาวมีระบบชักรอกและสายพาน ทําใหทหารกางออกมาใช
งานและชักรอกเก็บไดอยางรวดเร็ว เปนหนึ่งในเครื่องจักรทุนแรง
อีกหลายชนิดจากการคิดคนของดาวินชี  
 

อันดับ 7 เคร่ืองรอน (The Winged Gilder) 
 
 ภายในคลังจินตนาการอันไมมีที่ส้ินสุดของดาวินชีนั้น มี "เครื่องกล
บินได" รวมอยูดวยเปนจํานวนมาก รวมถึง "เครื่องรอน" ซ่ึงตรง
บริเวณปกมีแผนบังคับเปด-ปดควบคุมทิศทางไดหรือที่ปจจุบัน
เรียก วา "แฟลบ" และในตัวเคร่ืองรอนยังมีเกียรควบคุมความเร็วที่
นั่งติดอยูดวย 
  

 
อันดับ 6 ปนใหญ 3 ลํากลอง (The Triple-Barreled Cannon) 
 

 แมประวตัิของดาวินชจีะเกลียดสงคราม มีลักษณะเปน "นัก
คิด" มากกวา "นักรบ" แตในใจของเขากย็ังฝนถึงการคิดคนงาน
ดานวิศวกรรม หนทางเดยีวที่จะทําเชนนัน้ได คือ การออกแบบ
อาวุธสงครามเพราะไดรับการสนับสนุนจากผูมีอํานาจมากท
หนึ่งในผลงานการออกแบบอาวุธ ไดแก ปนใหญที่มีอานุภา
มีลํากลองติดกนัถึง 3 กระบอก เหมือนกับทีเ่ห็นในภาพ  
 

ี่สุด 
พที่
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อันดับ 5 สกรูบิน (The Aerial Screw) 
 ถึงแมนักวิทยาศาสตรสมัยใหมจะลงความเห็นตรงกนั
วามันไมมีทางที่เจาอุปกรณช้ินนี้จะบินขึ้นจากพื้นได 
แต "เฮลิคอปเตอร" ใน แบบของดาวินชกี็ยงัคงถูกจัด
ใหเปนหนึ่งในผลงานที่โดงดังที่สุดของเขา เครื่องกลที่
ชวนใหสงสัยนี้ดูเหมือนวาจะถูกออกแบบใหทํางาน
โดยใชคนสี่คนมาหมุน มนัพรอมกัน รวมทั้งนาจะ
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากกังหันลมซึ่งเปนของเลนที่
นิยมกนัใน สมัยนั้นดวย  

 
อันดับ 4 เมืองในอุดมคติ (The Ideal City) 

 
 ยุคสมัยหนึ่ง ดาวินชีอาศยัอยูในนครมิลานทามกลางสภาพการ
แพรระบาดของโรคราย เขาจึงคิดออกแบบผังเมืองใหมใหมีความ
สะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขอนามัย อาทิ เขยีนแบบใหเมืองในอ
คติเมื่อหลายรอยปกอนแหงนี้มี "ระบบระบายอากาศ" เพื่อดึง
อากาศบริสุทธิ์เขาสูตัวเมือง และมีระบบระบายน้าํเสีย  

ุดม

อ 


 
อันดับ 3 รถขับเคล่ือนดวยตวัเอง (The Self-Propelled Car) 

 แนนอนวารถที่ดาวินชพียายามสรางไมสามารถวิ่งเร็วหลาย
รอยกิโลเมตรตอ ช่ัวโมงเหมือนรถเฟอรราร่ี แตถาคิดวาเปนรถ
ที่อยูในสมัยนัน้ก็ตองจดัวาไฮเทคล้ํายุคสุดๆ เพราะรถที่มีตัวถึง
ทําจากไมคันนี้ สามารถแลนขับเคลื่อนดวยตวัมันเองดวยแรง
สงและการทํางานอยางสัมพนัธกัน ระหวางสปริงและเกยีรที่ล
เมื่อป 2547 นักวิทยาศาสตรประจําพิพิธภณัฑในเมืองฟลอเรนซ
ทดลองสรางแบบจําลองรถรุนนี้ ตามแบบที่ดาวินชีรางเอาไว
และพบวาวิ่งไดจริง  
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อันดับ 2 แนวคิดเก่ียวกับธรณีวิทยา (Geologic Time) 
 
 นักคิดสวนมากในสมัยของดาวินชนีั้นมีความเหน็ตรงกนัเปน
สวนใหญวาซาก ฟอสซิลของพวกหอย ปู ปลาหมึกตางๆที่พบ
บนยอดเขานั้นเปนสิ่งที่หลงเหลือจากการเกิดน้ําทวมครั้ง ใหญ 
แตดาวินชีกลับไมคิดเชนนัน้ เขาตั้งขอสงสัยไว (ซ่ึงก็ถูกเสีย
ดวย) วาภูเขาเหลานั้นจะตองเคยเปนชายฝงมากอน กอนที่จะ
คอยๆยกตวัสูงขึ้นๆในเวลาตอมา (wow!!)  

 
อันดับ 1 วิทรูเวียนแมน (The Vitruvian Man) 

 
 เชื่อวาชาวโลกนอยคนนักทีจ่ะไมเคยผานตากับภาพวาดของบุรุษผูนี้ นั่นก็คือ
ภาพ "วิทรูเวยีน แมน" ซ่ึงเกดิขึ้นจากการทีด่าวินชีศกึษาสัดสวนกายวภิาคมนุษย
อยางละเอียด จนพิสูจนทฤษฎีบทของ "วิทรูเวียน" ผูเปนสถาปนิกยุคจกัรวรรดิ
โรมันไดสําเร็จวา "รางคนยนืกางแขนขาจะตกเปนรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ
เสมอ" และนบัเปนการเปดประตูสูศาสตรกายวภิาคครัง้สําคัญ  
 
 
 

 
ขอขอบคุณขอมูลจาก www.livescience.com และหนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่  23พฤษภาคม 2549 คะ 
รวมทั้งภาพประกอบจาก  
http://www.livescience.com
http://www.industrion.nl
http://www.bard.edu
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ประวัติกาแฟไทย 
 
   ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศไทยในแงมุมเกี่ยวกับการผลิตกาแฟ  

ประเทศไทยสามารถปลูกกาแฟไดเปนอันดับที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (รองจาก
อินโดนีเซีย และเวียดนาม) มีพันธุกาแฟมากมายในโลกแตมีเพียงสองสายพันธุเทาน้ันที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญที่สุด ซึ่งไดแกพันธุอราบิกา และโรบัสตา ทั้งสองพันธุนี้สามารถปลูกไดในประเทศไทย  

....จํานวนโดยประมาณที่ประเทศไทยสามารถผลิตไดในปจจุบัน: 
 กาแฟโรบัสตา 80,000 ตัน จํานวน 40% เปนวัตถุดิบใชภายในประเทศ (จํานวน30,000 ตัน) และสงออกประมาณ 60% 

(จํานวน 50,000 ตัน)  
 กาแฟอราบิกาจํานวนสองถึงสามรอยตันซึ่งผานกรรมวิธีการผลิตเกือบทุกข้ันตอนภายในประเทศ  

   ที่มา และประวัติ  
กาแฟเปนพืชที่มีที่มาจากทางเขตรอนช้ืนในแอฟริกา จากนั้นกาแฟไดแพรหลายไปยังประเทศเขตรอนช้ืนตางๆ ทั่วโลก และ

ในศตวรรษที่ 17 และ18 ที่กาแฟไดเขามาแพรหลายในประเทศเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอินเดียตะวันตกเปนครั้งแรก 
อุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยนั้นจะวาไปแลวยังถือวาใหมอยูมาก ตามสถิติของทางราชการเนื้อท่ีแปลงเพาะปลูกกาแฟ

ทั้งหมดภายในป 1960 มีเพียงแค 19, 000 ไร (หรือประมาณ 7,600 เอเคอร) และผลิตกาแฟไดเพียง 750 ตัน แตภายในปเดียวกัน
นั้นเองประเทศไทยตองนําเขาผลิตภัณฑพืชผลกาแฟเกือบจะ 6,000 ตัน เพ่ือเปนการปรับดุลยการคา รัฐบาลไทยไดตั้งโครงการรณรงค 
และสนับสนุนกาแฟโรบัสตาท่ีปลูกไดทางภาคใต ซึ่งไดรับความสําเร็จเปนอยางดี 

โครงการนี้มกีารผูกพันเก่ียวเน่ืองตอไปในอนาคตเมื่อการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝนกลายเปนโครงการของรัฐบาลอยางเปน
ทางการในป 1970 เม่ือไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศศานุ
วงศ อีกทั้งยังมีองคการสหประชาชาติ และองคการทั้งภาคเอกชน และรัฐบาลอื่นๆ อีกมากมายที่ใหการสนับสนุน ชาวไรชาวเขาที่อาศัยอยู
ในเขตสามเหลี่ยมทองคํา และตามแนวเขตแดนพมา และลาวจึงเริ่มหันมาสนใจปลูกกาแฟพันธุอราบิกากัน 

ประเทศไทยเปนชาติที่มีกาแฟเปนสินคาสงออกอยางเปนทางการในป 1976 เราสงกาแฟโรบัสตากวา 850 ตันออกขายใน
ตลาดโลก ในชวงป 1980 ราคาในตลาดโลกมีความแข็งแกรงจึงชวยใหการสงออกมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีในปตอมา และถึงจุดสูงสุด

อง "สัญญากาแฟสากล" ในเดือนกรกฎาคมป 1989 และภาวะราคากาแฟโลก
ที่ตกต่ําจากผลผลิตที่ลนตลาดมีผลกระทบที่รุนแรงตอชาวไรกาแฟอยาง

รุนแรง  

ในชวงป 1991-1992 ที่อัตรา 60,000 ตัน ความลมเหลวข

รัฐบาลไทยตองเปลี่ยนแปลงนโยบายอยางกระทันหันเม่ือ
เผชิญหนากับสถานการณการคุกคามของการมีอัตราการเสนอขายที่มากกวา

ความตองการซื้อจนเกินไป และเริ่มลดกําลังผลิตภายใตแผนหาป (1992-
1997) ใหชาวไรกาแฟเปลี่ยนไปปลูกพืชผลอยางอื่น เน่ืองจากพยายามที่จะ
ลดเน้ือท่ีในการเพาะปลูกกาแฟ จากที่เกือบจะถึง 500,000 ไร (หรือประมาณ 
200, 000 เอเคอร) 

   กาแฟโรบัสตาของไทย   
ไรกาแฟโรบัสตาตั้งอยูทางใตของประเทศไทย ซึ่งสวนใหญแลวจะอยูที่จังหวัดสุราษฎรธานี, ชุมพร, ระนอง, นครศรีธรรมราช, 

พังงา, และกระบี่  
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กาแฟโรบัสตาสามารถปลูกไดดีในที่ราบต่ํา กาแฟพันธุนี้ใหขอดีแกผูเพาะปลูกมากมาย
เชน ตนกาแฟโรบัสตาสามารถเพาะปลูกไดงาย มีความตานทานสูงตอการติดเช้ือ สามารถที่จะทนตอ
อุณหภูมิ และระดับความชื้นที่สูง อีกทั้งพันธุโรบัสตายังใหผลผลิตเมล็ดกาแฟมากกวา และผลของ
มันยังสุกเร็วกวาเมื่อเทียบกับพันธุอราบิกา อยางไรก็ตามเมล็ดกาแฟพันธุโรบัสตาเมื่อพิจารณาแลวจะ
มีคุณภาพต่ํากวาพันธอราบิกา และมีราคาถูกกวาอีกดวย  

กาแฟโรบัสตาพันธุไทยเปนชนิดที่มีคุณภาพดี และมีการยอมรับอยางกวางขวางใน
นานาชาติ ตลาดสงออกหลักของเราคือ สหรัฐอเมริกา, แถบยุโรป, ญี่ปุน และสิงคโปร ในตลาด
ทองถิ่น กาแฟโรบัสตาไดผานการแปรรูปเปนเครื่องดื่มกาแฟกระปอง หรือกาแฟสําเร็จรูปชนิดผงเสียสวนใหญ ดวยกรรมวิธี และ
เทคโนโลยีการการคั่วกาแฟแบบใหมในปจจุบันสามารถทําใหกาแฟโรบัสตาพันธุไทยเปนกาแฟที่มีรสชาติกลมกลอม และมีคุณภาพดีได  
 
   กาแฟอราบิกาของไทย  

ไทยสามารถปลูกไรกาแฟอราบิกาไดทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม, เชียงราย, 
ลําปาง, แมฮองสอน และตาก 

 กาแฟพันธุอราบิกาเจริญเติบโตที่บริเวณที่ราบสูงประมาณ 800 ถึง 1,500 เมตร ที่ความสูง
ระดับนี้จะมีผลใหกาแฟเจริญเติบโตไปอยางชาๆ ซึ่งจะทําใหผลผลิตเมล็ดกาแฟที่มีรสชาติดี การเพาะปลูก
กาแฟพันธุอราบิกาในประเทศไทยยังอยูในข้ันทดลองจึงไมสามารถทําการเก็บเก่ียวผลิตผลตอปไดมากนัก 
สวนใหญแลวผูเพาะปลูกกาแฟอราบิกาพันธุไทยคือเจาของไรรายยอยเชน ครอบครัวชาวเขา และชาวบาน

เชนเดียวกับที่สถานีทดลองเชน วาวี และชางเขียน อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาอีกมากมาย เมล็ดกาแฟจํานวนสองถึงสามรอยตันที่เก็บ
เก่ียวไดตอปโดยพอคาในทองถิ่น และจากโรงงานเพื่อผลิตเปนกาแฟเม็ดอบ และกาแฟผงตอไป 
 
   โอเลี้ยง - เครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมมายาวนาน  

เม่ือพูดถึง "กาแฟไทย" แลวคนสวนใหญมักจะนึกถึงโอเลี้ยง..คําๆ นี้เกือบจะกลายเปนสัญลักษณของกาแฟไทยไปแลว แต
ในความจริงนั้นความหมายของคําวา โอเล้ียง บงบอกถึงความเปนเครื่องดื่มชนิดหวานมากกวาเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ซึ่งตรงกันขามกับ
ความเช่ือของคนทั้งหลายโดยสิ้นเชิง ปกติแลวโอเลี้ยงมีสวนผสมของกาแฟไมถึง 25% และสวนผสมสวนใหญคือนํ้าตาล (ประมาณ 40-
50%) นอกจากนั้นยังมีสวนผสมอื่นๆ ที่เปน "ส่ิงที่ใชแทนกาแฟ" อาทิเชน งา ขาวโพด และถั่วเหลือง 
 
   การบริโภคกาแฟ   

แมวาการดื่มกาแฟจะเริ่มไดรับความนิยมมากข้ึน อัตราการบริโภคกาแฟในประเทศไทยยังคงอยูในระดับต่ํามากกลาวคือที่
นอยกวาครึ่งกิโลกรัมตอคนตอป (ในขณะที่ประเทศฟนแลนดอัตราโดยเฉลี่ยอยูที่ 
14 กิโลกรัม เยอรมันนี 8 กิโลกรัม อิตาลี 5 กิโลกรัม สหรัฐอเมริกา 4.5 กิโลกรัม 
และญี่ปุน 2.5 กิโลกรัม) การคาดคะเนอัตราการเติบโตของการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
สวนผสมของกาแฟอยูระหวาง 20-30% ตอป 

ผูบริโภคนิยมด่ืมกาแฟรอนจากกาแฟสําเร็จไป และนิยมด่ืมแบบเย็น
จากกระปองสวนกาแฟที่ชงจากเครื่องชงกาแฟ สวนใหญจะอยูตามโรงแรม 
ภตัตาคาร ผับ สโมสร และรานขายอาหาร และเครื่องดื่ม 
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แหลงและฤดูวางไขของสัตวน้ํา 
 
ดัชนีที่ใชในการบงช้ีแหลงและฤดูกาลวางไขของสัตวน้ําสามารถมีไดหลายประการดังนี้คือ 

การศึกษาจากจํานวนสัตวน้ําท่ีอยูในขั้นวัยเจริญพันธุ 
รอยละของสัตวน้ําวัยเจริญพันธุ 

ในการศึกษาจะเปนการคิดจากรอยละของสัตวน้ําวัยเจริญพันธุ (mature) จากจํานวนสัตวน้ําทั้งหมด เปน
การศึกษาฤดูวางไขโดยอาศัยสมมติฐานวาจํานวนเพศเมียที่อยูในวัยเจริญพันธจะเพิ่มขึ้นเมื่อเขาสูฤดูกาลวางไข โดยจะมีจํานวน
สูงสุดกอนหนาที่จะวางไข และจะลดลงเมื่อผานฤดูวางไขแลว   เพราะฉะนั้น ฤดูวางไขควรจะอยูระหวางชวงเวลาจํานวนสัตว
น้ําเพศเมียที่อยูในวัยเจริญพันธุสูงสุดจนถึงชวงเวลาที่รอยละของเพศเมียวัยเจริญพันธุลดลง 

รอยละสัตวน้ําวัยเจริญพันธุ     = 100  X
น้ําทั้งหมดจํานวนสัตว

พันธุในวัยเจริญน้ําที่อยูจํานวนสัตว    

 
จํานวนรอยละของขั้นการเจริญพันธุ 

การศึกษาจากรอยละของขั้นการเจริญพันธุของอวัยวะสืบพันธสัตวน้ําจากจํานวนทั้งหมด ก็ต้ังอยูบน
สมมติฐานวาจํานวนเพศเมียที่มีการเจริญพันธุอยูในขั้นที่ 4 (จากการจําแนก 6 ขั้น ขั้นที่ 6 คือ spent )  จะเพิ่มขึ้นเมื่อเขาสู
ฤดูกาลวางไข โดยจะมีจํานวนสูงสุดกอนหนาที่จะวางไข และจะลดลงเมื่อผานฤดูวางไขแลว    

รอยละของขั้นการเจริญพันธุ    = 100  X
ทั้งหมดน้ําเพศเมียจํานวนสัตว

ละขั้นญพันธุแต ั้นการเจริที่อยูในขน้ําเพศเมียจํานวนสัตว   

 

การศึกษาจากน้ําหนักของอวัยวะสืบพันธุ (Gonad) 
ดัชนีความสมบูรณเพศ  (gonado somatic index, GSI) 

การศึกษาหาคาดัชนีความสมบูรณเพศ (gonado somatic index, GSI) เปนการศึกษาฤดูวางไขโดย
อาศัยสมมติฐานวาน้ําหนักของอวัยวะสืบพันธุจะเพิ่มขึ้นเมื่อเขาสูฤดูวางไข โดยจะมีน้ําหนักสูงสุดกอนหนาที่จะวางไข และ
จะลดลงเมื่อผานฤดูวางไขแลว  เนื่องจากไขและน้ําหนักอวัยวะเพศลดลง  เพราะฉะนั้น ฤดูวางไขควรจะอยูระหวางชวงเวลา
ที่อวัยวะสืบพันธเริ่มมีน้ําหนักสูงสุดจนถึงชวงเวลาที่มีน้ําหนักลดลง  

คาดัชนีความสมบูรณเพศ (gonado somatic index, GSI) หาไดจากน้ําหนักอวัยวะสืบพันธุหารดวย
น้ําหนักตัว ตามสมการของ Yuen and June (1957)   

GSI =  C
W
GW

×   

โดย GW = น้ําหนักของอวัยวะสืบพันธุ  เปนกรัม 
 W = น้ําหนักของปลา  เปนกรัม 
 C =  คาคงที่ เชน 103

ซึ่งสมการนี้จะขจัดปญหาเกี่ยวกับความสมบูรณหรือความอวนผอมของสัตวน้ํา 
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สัมประสิทธ์ิความสมบูรณ (condition factor) 
คาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณของปลา (condition factor,  CF)  เปนการศึกษาฤดูวางไขโดยอาศัย

สมมติฐานวาสัตวน้ําจะมีความสมบูรณสูงสุดเมื่อเขาสูฤดูกาลวางไข  โดยคาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณของปลาจะหาไดจาก
ขอมูลของน้ําหนักและความยาวปลา ตามสมการของ Le Cren (1951) 

 CF = C
L
W

×3  

โดย W = น้ําหนักของตัวปลาเปนกรัม 
 L = ความยาว (total length) เปนเซนติเมตร 
 C =  คาคงที่ เชน 103

การศึกษาการแพรกระจายของขนาดไข (egg size distribution) 
การศึกษาวิธีนี้อาศัยสมมติฐานวา การแพรกระจายของขนาดไขในรังไขเปนแบบหลายฐานนิยม 

(Polymodal distribution) และไขในฐานนิยมที่มีขนาดใหญสุดจะเปนไขแกที่พรอมจะผสมพันธุไดเมื่อฐานนิยมกลุม
ดังกลาวหายไปในเดือนถัดมาแสดงวาแมปลาไดวางไขชุดดังกลาวออกไปแลว ฐานนิยมถัดไปทางซายมือจะมีการพัฒนาขึ้น
ไปแทนที่ เพื่อเตรียมการวางไขครั้งตอไป  ควรระมัดระวังระยะเวลาการเก็บตัวอยางกรณีที่สัตวน้ํามีการเปลี่ยนแปลงฐาน
นิยมอยางรวดเร็ว 
 
การศึกษาจากการสํารวจไขและตัวออน (egg and larval survey) 

เปนการศึกษาถูกตองและตรงกับความจริงมากที่สุด โดยแนวคิดของหลักการดังกลาวคือ  
o บริเวณและเวลาที่พบไขที่ไดรับการปฏิสนธิใหมๆ หรือตัวออนของสัตวน้ําจะเปนแหลงและฤดูกาล

วางไข 
o บริเวณและแหลงที่ชุกชุมหรือหนาแนนมากที่สุด จะเปนศูนยกลางของแหลงวางไขและชวงที่มีการผสม

พันธุมากที่สุดคือชวงที่พบปริมาณมากที่สุด 
 

ขอควรระวังในการวิจัยแหลงและฤดูวางไขของสัตวน้ํา 
o กลุม  Stock สัตวน้ํา 
o กลุมตัวอยางควรอยูในวัยสืบพันธุ 
o ตัวอยางสัตวน้ําตองมีสภาพสดที่สุด (กรณี การศึกษาโดยใชน้ําหนักของอวัยวะสืบพันธุ) 
o ควรมีความเขาใจในรูปแบบของการวางไขของสัตวน้ําที่ศึกษา เพื่อใชในการวางแผนการวิจัย 
o ครอบคลุมฤดูกาล : โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีฤดูกาลมีความแตกตางกันมากซึ่งสงผลตอการเจริญเติบโต  
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 ความดกของไข (fecundity) 
 

ความดกของไข(fecundity)  หมายถึง จํานวนไขแกหรือกําลังสุก (ripening  egg)  ในรังไขกอนที่สัตวน้ําจะ
วางไขตอไป   การศึกษานําขอมูลจํานวนไขที่นับไดมาคํานวณจากสมการ ดังนี้ 

ความดกของไข  =  ไขนํ้าหนัก
ท่ีสุมนํ้าหนักไข
นับไดจํานวนไข

รัง
ท่ี

×     

 
โดยประมาณแลวความดกไขเปนสัดสวนโดยตรงกับความยาวยกกําลังสาม หรือเปนสัดสวนกับน้ําหนัก   
ตัวอยาง  การนําความดกไขที่คํานวณไดมาหาความสัมพันธกับความยาวตลอดตัว  

  Fc =   aLb        
หรือ   ln Fc  =   ln a + b ln L     
โดย   Fc =    ความดกของไข เปนฟอง 
   L =    ความยาวตลอดตัว เปนเซนติเมตร 
     a และ b  =   คาคงที่คํานวณหาโดยการวิเคราะหเสนถดถอย 
 
การศึกษาความดกไข  สามารถแสดงความดกไขในรูปตางๆ ดังนี ้

1. absolute  fecundity  :  เปนการศึกษาความดกไขทั่วๆ ไป ทําไดโดยการนําสัตวน้ําไปศึกษารายตัว 
2. relative  fecundity  หรือ ความดกของไขสัมพันธ  เปนการศึกษาจํานวนไขตอน้ําหนักตัว โดยถือวาคาความ

ชัน (Slope) เทากับ  1  กรณีจะทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับน้ําหนักของรังไข คือถารวมน้ําหนักรังไขเขากับน้ําหนัก
ตัวจะทําใหความสัมพันธเปลี่ยนไป แตถาไมรวมรังไขจะทําใหเกิดความยุงยากเกี่ยวกับความสมบูรณของตัวปลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ความสมบูรณของตัวปลามีความผันแปรสูง ไมวาจะเปนความผันแปรระหวางฤดูกาล 
ระหวางป หรือสถานที่ 

3. population  fecundity  : เปนความดกของไขที่เปนผลรวมของ absolute fecundity  ของสัตวน้ําที่
วางไขในประชากรนั้น  ตอฤดูกาล  ระหวางปหรือสถานที่ 

4. age specific fecundity  : เปนการศึกษาความดกไขแยกตามกลมอายุ(age group) ของแมพันธุในกรณีที่มี
ความแตกตางอยางชัดเจนระหวางความดกของไขของสัตวน้ําในแตละกลุมอายุ 

 
ขอควรระวังในการวิจัย 
o ครอบคลุมขนาดความยาวของสัตวน้ําที่ศึกษา 
o จํานวนสัตวน้ําในแตละความยาวตองมากพอ 
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ขนาดความยาวแรกเริ่มเจรญิพันธุ 
 
ขนาดความยาวแรกเริ่มเจริญพันธของสัตวน้ําในการศึกษาสวนใหญจะใชความยาวที่โอกาสรอยละ 50  (L50)  

ที่อวัยวะเพศพัฒนาสูขั้นวัยเจริญพันธุ   โดยศึกษาความสัมพันธของสัดสวนสัตวน้ําวัยเจริญพันธุจําแนกตามความยาว  

สัดสวนของสัตวน้ําวัยเจริญพันธุในชวงความยาวหนึ่ง   =
ยาวในชวงความน้ําทั้งหมดจํานวนสัตว

วงความยาวพันธุในชในวัยเจริญน้ําที่อยูจํานวนสัตว    

ซึ่งความสัมพันธดังกลาวโดยสวนใหญจะอยูในรูปของ Logistic Curve  หรือ S – Shaped  Curve  ซึ่งไดมีการดัดแปลง
สมการมาเพื่อใชในงานดานชีววิทยาประมง ดังนี้คือ 

1. Logistic  Curve (Sparre and Venema,1992) 

)*21(1
1

LSSL e
P −+

=   หรือ  LSS
PL

*21)11ln( −=−  

และ 
2

1
50 S

SL
−

=  

โดยที่  L คือความยาว    S1 และ  -S2  คือ คาจุดตัดแกน Y  และ คาความชัน ตามลําดับ 
*สมการ  Logistic พ้ืนที่  a (สัดสวนกอนวัยเจริญพันธ 50%)   
และ b (สัดสวนที่อยูในวัยเจริญพันธุ 50%) จะเทากัน     

2. Johnson-Schumacher Function (Grosenbaugh, 1965) 
)/( 0* LLb

L eaP −=    หรือ  
)(

lnln
0LL

baPL −
+=  

โดยที่  L0 คือความยาวมากที่สุดที่ PL  มีคาเทากับศูนย   
และ    ln a และ b คือ คาจุดตัดแกน Y  และคาความชัน  ตามลําดับ 
กรณีท่ีผลจากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดยังไมไดเสน Curve หรือ สมการตัวแทน 
สามารถที่จะหาขนาดความยาวแรกเริ่มเจริญพันธุ L50 โดยการใชเสนตัวแทน  ซึ่งไดจากการปรับคาสัดสวน

โดย Moving  average 3 

L50 =   
12

1211

P  -P
 )L- (Lx  )P-(0.5  L +
 

โดย P1  = คาสัดสวนการเจริญพันธุลําดับแรกที่คาตํ่ากวา 0.5 
P2  = คาสัดสวนการเจริญพันธุลําดับแรกที่คามากกวา 0.5 
L1 = ขนาดความยาวที่คาสัดสวนการเจริญพันธุ   P1

L2 = ขนาดความยาวที่คาสัดสวนการเจริญพันธุ  P2

 
ขอควรระวังในการวิจัย 
o ครอบคลุมความยาวขนาดเล็กสุดที่คาดวายังไมเขาสูวัยเจริญพันธุ 
o สมการที่นํามาใชตองเหมาะสมกับขอมูลหรือผลการศึกษาที่ออกมา 
o ขอมูลที่จะนําเขาสมการควรจะเปนขอมูลกลุมที่อยูระหวาง L25 – L75 เปนอยางนอย 

 



 17

คาทางสถิติที่สําคญั 
 
การวัดแนวโนมสูสวนกลาง (Central  Tendency) 

การวัดแนวโนมสูสวนกลาง เปนการคํานวณคากลางของขอมูลวาอยูที่ใดซึ่งเราสามารถใชคากลางบอกลักษณะของ
ขอมูล  การวัดแนวโนมสูสวนกลางสามารถทําไดหลายวิธี 
o ตัวกลางเลขคณิต (Arithmetric  mean) หรือ คาเฉลี่ย (Mean)  : คากลางเลขคณิตหรือคาเฉลี่ยคือคาที่ไดจา

การเอาผลรวมของขอมูลทั้งหมดหารดวยจํานวนขอมูลทั้งหมด 

N
X

X ∑=  

o มัธยฐาน (Median)  : มัธยฐานคือคาที่ตําแหนงกึ่งกลางของขอมูลทั้งชุดเมื่อรียงคาของขอมูลจากนอยที่สุดไปหา
มากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด 

o ฐานนิยม (Mode) : คาของขอมูลตัวหนึ่ง ซึ่งเปนขอมูลที่มีความถี่สูงสุด 
 
ขอสังเกตของการใชวิธีการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยวิธีตางๆ 

1. คาเฉลี่ย  เปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด ทั้งนี้เพราะ 

- การหาคาตัวกลางเลขคณิตจะตองนําทุกๆ คาของขอมูลมาเฉลี่ย ซึ่งทําใหไดคาตัวเลขที่เปนตัวแทนที่ดีที่สุด
ของขอมูลทั้งชุด (ถาขอมูลชุดนั้นมีการแจกแจงสมมาตรหรือที่เรียกวามีการแจกแจงปกติ) 

- ขอมูลชุดหนึ่งมีคากลางเลขคณิตเพียงคาเดียว 

- จากการทดลองหาคาแนวโนมเขาสูสวนกลางดวยวิธีตางๆ กับกลุมตัวอยางหลายๆ ชุด ซึ่งสุมมาจาก
ประชากรกลุมเดียวกัน พบวาคาเฉลี่ยจะคงที่กวาคามัธยฐานและฐานนิยม 

2. คาเฉลี่ยเหมาะสําหรับใชกับขอมูลที่มีการแจกแจงปกติ 
3. ถาขอมูลมีการแจกแจงไมสมมาตรหรือมีการแจกแจงเบ ไมวามีการแจกแจงแบบเบลบหรือบวก ก็ตามไมควรใช

คาเฉลี่ยเพราะทําใหไดคาที่ไมเปนตัวแทนของขอมูล ควรใชมัธยฐานดีกวา 

4. ถาขอมูลมีการแจกแจงปกติ คาเฉลี่ย  มัธยฐาน และฐานนิยม จะมีคาเทากัน 

5. ในหนึ่งชุดขอมูลสามารถมีฐานนิยมไดหลายคา 

 
การวัดการกระจาย (Measures of variability) 
o พิสัย (Range) : คาความแตกตางระหวางคาสูงสุดกับคาตํ่าสุดของขอมูลชุดหนึ่ง 
o การเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean  deviation หรือ Average deviation) : ผลเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนของคาแต

ละตัวในชุดขอมูลชุดหนึ่งจากคาเฉลี่ยของขอมูลชุดนั้น 
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o คาแปรปรวน(Variance) คือคาเฉลี่ยของผลรวมทั้งหมดของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง  (ความแปรปรวนจะ
พิจารณาจากผลรวมของคาแตกตางระหวางคาของขอมูลแตละคากับคาเฉลี่ย) 

คาแปรปรวนของประชากร 
N

X i

N
2

2
)(

1i
μ

σ
−∑

= =   เมื่อ  μ  = คาเฉลี่ยของกลุมประชากร   

        N  =จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุม
ประชากร 

คาแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 
1

2

2

−

−∑
= =

n

XX
S

i

N
)(

1i  เมื่อ  X = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

        n  =จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง 
 
o ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation : SD)  คือรากที่สองของความแปรปรวน  

ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

1

2

−

−∑
= =

n

XX
DS

i

N
)(

.. 1i  

 
ขอสังเกต  
ขอมูลที่เปน Normal distribution : ขอมูลประมาณ 2 ใน 3 สวนของขอมูลทั้งหมด (68 %) จะตกอยูระหวาง S.D. 1±
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พระบรมราโชวาท 
 
 

ความซื่อสตัยสุจริต 
"...คนที่ไมมคีวามสุจริต คนที่ไมมีความ มั่นคง ชอบแตมักงายไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมทีส่ําคญั
อันใดได ผูที่มคีวามสุจรติและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคญัยิ่งใหญที่เปนคุณ เปนประโยชนแทจริงได
สําเร็จ..." 

    

 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ณ หอประชุมจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 

 
 

 
"...ผูทีม่ีความสจุริตและบริสทุธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็ยอมทําประโยชนให แกสวนรวมไดมากกวาผูมคีวามรู
มากแตไมมคีวามสุจริตไมมคีวามบรสิุทธ์ิใจ..."  

  
 
พระราชดาํรสั พระราชทานแกคณะคณาจารยโรงเรียนตางๆ 
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 18 มีนาคม 2523  

 

  

 
การทํางาน 

"...หลักการสําคัญประการหนึง่ ที่จะสงเสริมใหปฏิบัติงานสําเร็จ และเจริญกาวหนาไดแทจริง คือ การไม ทําตวั
ทําความคดิใหคับแคบ หากใหมีเมตตาและไมตร ียินด ีประสานสัมพันธกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูรวมงานอยาง
จริงใจ..." 

    

 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
18 กรกฎาคม 2530  

 
 

 
"...เม่ือมีโอกาสและมีงานใหทาํ ควรเต็มใจ ทาํโดยไมจาํเปนตองตั้งขอแมหรือเง่ือนไขอันใด ไวใหเปนเครือ่ง
กีดขวาง คนทีท่ํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจบังานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งม ีความเอาใจใส มีความขยันและ
ซื่อสัตยสจุรติ ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานทีท่ําสูงข้ึน..."  

    
 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา 8 กรกฎาคม 2530  

 
 

 
"...การปฏิบัติงานใหบรรลุผลเลศิน้ัน นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ ทางวิชาการเปนอยางดีแลว ทุกคน
จะตอง มีความสํานึกตระหนักในหนาที่ของตนแลว ตั้งใจปฏิบตัิงานรับใชชาตบิานเมือง ดวย ความพากเพียร
และอดทน..."  

  

 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบีแ่ละปริญญาบัตร 
แกผูที่สําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายทหารทั้ง 3 เหลาทพั 
ณ อาคารใหม สวนอัมพร 6 มีนาคม 2529  

 

  

…MORE  TO  IT…มิถุนายน  กลุมวิชาการ  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
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ขาราชการพลเรือน 

"...ผูเปนขาราชการพึงสําเหนยีกตระหนักเปนนิตย ถึงความ รบัผิดชอบทีจ่ะตองปฏิบัติงานของตัวรวม กับงาน
ของผูอ่ืนและประสาน ประโยชนกับทุกฝายใหไดผลสมบรูณทุกสวนเพื่อนําพาประเทศชาตใิห กาวไปถึงความ
เจริญม่ันคง ซึ่งเปน จุดประสงคแทจริง..." 

    
 
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวัน 
ขาราชการพลเรือน1 เมษายน 2529  

 
 

 
"...ในการปฏิบตัิราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพ่ือ หนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน ใหมาก 
ขอใหถือวาการทําหนาที่ได สมบูรณ เปนรางวัลและประโยชนอยางประเสรฐิ จะ ทําใหบานเมืองไทยของเราอยู
เย็นเปนสุข มั่นคง..."  

    
 
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องใน 
โอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533  

 
 

 
"...ขาราชการมหีนาทีส่ําคัญสวนหนึ่งที่จะตอง ประพฤติปฏิบตัติัวตอบุคคลทั้งปวงดวยความ สุจรติจริงใจวางตัว
ใหพอเหมาะพอสมกับ ฐานะตาํแหนง พรอมกับรักษาความสภุาพออนโยน ไวใหเหนี่ยวแนนสม่ําเสมอ..."  

    
 
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาส 
วันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2536  

 
 

 
"...การปฏิบัตริาชการใหสาํเร็จผลที่พึงประสงคนั้น นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถใน ทางวชิาการ
แลวแตบุคคลยงัตองมี รากฐานทางจติใจทีด่ ีคือความหนักแนนมั่นคง ในสุจริตธรรมและความ มุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติหนาทีใ่หจนสําเรจ็..."  

  
 
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องใน 
โอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2538  

 
 

  

 
ดานการเกษตร 

"...ทรัพยากรดานประมงจะตองจัดเปนระเบียบ ความสําคัญไม ไดอยูที่วาปลอยพันธุปลาใหดี หรือเลี้ยงปลาให
เติบโต ความสาํคัญอยูที่ดานบริหารการจับปลาเพื่อให ประชาชนไดประโยชน จริง ๆ ..."  

  

 
พระราชดาํรสั พระราชทานแกคณะเจาหนาที ่
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 
ณ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม 3 กุมภาพันธ 2527  

  

 
 

 
 

ที่มา: www.thaisnews.com 
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คูมือการจําแนกปลาทู-ลังในภาคสนาม 
 

B  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ปลาทูปากจิ้งจก 
Rastrelliger faughni 

 

B 

Gill racker สั้น (20-25)  

A > B 

ปลาทู 
   Rastrelliger brachysoma 

BA

 

A

Gill racker มีมากกวา 30 เมื่อเปดปากสามารถเห็นไดชัดเจน 

B
A

A > B 

A < B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลาลัง 
Rastrelliger kanagurta 
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