
   

 

 

 

 

 

จบัตามองและป้องกนัการประมงเถือ่นทั่วโลก 

ท้องทะเลมูลค่า 24 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จ่อวกิฤต ิ

น่ารัก! หมึกทะเลลกึเหมือนหลดุมาจากโลกการ์ตูน 
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 โครงการ Eyes on the Seas มุ่งยุติการลบัลอบท าการประมงท่ีท าให้ทรัพยากรปลาในทะเลลดลง คุกคามความ
มัน่คงทางอาหารและเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 นาย Tony Long หัวหน้าโครงการหยุดย ั้งการประมงผิดกฎหมายของ Pew Charitable Trusts ท่ีริเร่ิมโครงการ 
Project Eyes on the Seas กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้รับฟังขอ้มูลของโครงการท่ีศูนยแ์ละบนจอวิดีโอดา้นหลงัของเขา มีภาพ
ลกูโลกสามมิติขนาดใหญ่ท่ีหมุนได ้ 
 นาย Long กล่าวว่าภาพท่ีเห็นอาจจะแตกต่างจากท่ีหลายคนคาดเพราะลูกโลกจะแสดงเฉพาะเรือประมงท่ีเขา้สู่

ระบบเท่านั้น โดยเป็นขอ้มูลสดท่ีส่งมาจากระบบ AIS (automated infor-
mation system) 

 ภาพที่เห็นเป็นภาพเรือประมง 120,000 ล า ที่ติดระบบ AIS แม้ว่า
เรือประมงทุกล าต้องติดตั้งระบบนี้ แต่เรือล าบางล าที่มุ่งลักลอบท าการ
ประมงจะปิดระบบส่งสัญญาณข้อมูลนีเ้สียเพื่อไม่ให้ถูกตรวจจับได้ และ

เพือ่รับมอืกบัปัญหานี ้โครงการ Project Eyes on the Seas ต้องใช้ระบบจดัเกบ็ข้อมูลทางดาวเทียมอืน่ๆ อกีหลายวธีิร่วม
ด้วย ซ่ึงรวมถึงข้อมูลลบัและเอกสารเกีย่วกบัประวตัขิองเรือประมงทุกล าจากรัฐบาล  

 นาย Long กล่าวว่าข้อมูลสดเก่ียวกบักิจกรรมของเรือประมงจากระบบ AIS ช่วยให้เจา้หน้าท่ีท่าเรือมีขอ้มูล
ประกอบในการตดัสินใจอย่างถูกตอ้ง ขอ้มูลตามสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน ช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีท่าเรือทัว่โลกมีขอ้มูลจริง
เก่ียวกบัจ านวนเรือประมงท่ีเขา้ไปยงัท่าเรือของตน ขอ้มลูน้ีจะช่วยในการตดัสินใจวา่ควรปฏิบติัการอยา่งไร  
 ประเทศเกาะ Palau ในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหน่ึงในบรรดาประเทศแรกๆ ท่ีเขา้ร่วมกบัโครงการ Project Eyes 
on the Seas น้ี ประเทศเกาะแห่งน้ีร ่ ารวยทรัพยากรปลาในทะเลมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกและตอ้งการพิทกัษท์รัพยากร

จบัตามองและป้องกนัการประมงเถือ่นทั่วโลก 

 นาย K.B. Sakuma เป็นท่ีปรึกษาพิเศษแก่ประธานาธิบดีแห่งประเทศเกาะแห่งน้ี 
เขากล่าววา่ทางการรับรู้ปัญหาน้ีมานานราวปีสองปีแลว้ โดยเกิดข้ึนท่ีเกาะในทางทิศใต ้ท่ี
พอตกค ่า จะมองเห็นบรรดาเรือประมงผิดกฎหมายหลายล า มองดูเป็นจุดเล็กๆ ในทะเล 
พากนัลกัลอบจบัปลาในเขตน่านน ้าของประเทศเกาะแห่งน้ีแลว้น าไปขายแก่ตลาดมืดใน
เอเชียและในประเทศอ่ืนๆ  
 นาย Sakuma หวังว่าข้อมูลจากโครงการนีช่้วยลดการประมงเถื่อนลง นอกจากนี้
โครงการ Project Eyes on the Seas ยงัเฝ้าระวงัการประมงเถื่อนในบริเวณน่านน า้รอบๆ เกาะ Easter Island ในประเทศ
ชิลอีกีด้วย 
 นาย Tony Long แห่ง Pew Charitable Trusts หวัหนา้โครงการ Project Eyes on the Seas คาดหวงัวา่เม่ือระบบเฝ้า
ระวงัน้ีขยายตวัข้ึน โครงการจะสามารถรองรับการให้ค ารับรองผลิตภัณฑ์ปลาได้ว่ามาจากการประมงที่ยั่งยืนและถูก

ท่ีมา : http://www.voathai.com/content/project-eyes-on-the-seas-tk/2719557.html 
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ท้องทะเลมูลค่า 24 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จ่อวกิฤต ิ

 จากการประเมินมูลค่าความร ่ ารวยของทอ้งทะเลพบว่าสามารถแข่งขนักบัเขตเศรษฐกิจชั้นน าของโลกไดเ้ป็น
อย่างดี แต่ทว่าปัจจุบัน ทรัพยากรทางทะเลเหล่านั้นก าลงัลดลงอย่างรวดเร็ว ตามรายงาน ข้อเสนอแนะ การฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจทางทะเล ปี พ.ศ.2558 ของ WWF หรือ กองทุนสัตวป่์าโลกท่ีเผยแพร่ออกมาในวนัทะเลโลก (World Oceans 
Day) ในวนัน้ี วิเคราะห์ถึงหนา้ท่ีของทอ้งทะเลในการเป็นแหล่งทรัพยากรใหก้บัระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญัและช้ีใหเ้ห็นถึง
ภยัคุกคามท่ีก าลงัท าใหท้อ้งทะเลค่อยๆ เส่ือมถอยลง 
 โดยรายงานระบุว่า มูลค่าสินทรัพยข์องทอ้งทะเลท่ีส าคญัของโลกนั้นคาดกนัว่ามีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 24 ลา้นลา้น
เหรียญสหรัฐหรือกว่า 800 ลา้นลา้นบาท ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจ 10 อนัดับต้นๆ ของโลกแลว้ จะท าให้
มหาสมุทรนั้นติดอยูใ่นอนัดบัท่ี 7 โดยมีมลูค่าของสินคา้และบริการรายปีสูงถึง 2.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ 
 รายงานการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจทางทะเลฉบบัน้ี มุ่งเนน้ศึกษาฐานสินทรัพยข์องทอ้งทะเล โดยไดรั้บ      ความร่วมมือ
จากสถาบนัการเปล่ียนแปลงของโลก (The Global Change Institute: GCI) แห่งมหาวิทยาลยั    ควีนส์แลนดแ์ละกลุ่มท่ี
ปรึกษาบอสตนั (The Boston Consulting Group: BCG) โดยรายงานเปิดเผยความมัง่คัง่ อนัมหาศาลของทอ้งทะเลผ่านการ
ประเมินค่าของสินคา้และบริการทางทะเลอนัหลากหลาย ตั้งแต่การท าประมง   ไปจนถึงการป้องกนัพายุชายฝ่ัง และยงั
อธิบายถึงการท าลายทรัพยากรทางทะเลอย่างไม่หยุดหย่อนจากการแสวงหาผลประโยชน์จนเกินควร การปฏิบติัอย่าง

ที่มาภาพ: http://www.siamzone.com/ 1 , http://www.telegraph.co.uk/ 2 , http://www.greenpeace.org/ 3 

3 2 1 

โดยรายงานระบุว่า 2 ใน 3 ของมูลค่ารายปีของทอ้งทะเลข้ึนอยู่กับปัจจยัความสมบูรณ์ท่ีเป็นส่วนส าคญัในการคง
ปริมาณผลผลิตทางเศรษฐกิจประจ าปีนั้นๆ ไวไ้ด ้ซ่ึงการท าประมงแบบท าลายลา้ง การตดัไมท้ าลายป่าโกงกางหรือ    ป่าชายเลน 
รวมถึงการหายไปของปะการังและหญา้ทะเลจ านวนมากนั้นเป็นภยัคุกคามอยา่งร้ายแรงต่อกลไกเศรษฐกิจทางทะเล ท่ีเอ้ือต่อ
ชีวติและความเป็นอยูข่องผูค้นทัว่โลก 

โดยนายดกัลาส บีล ผูถื้อหุน้และกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มท่ีปรึกษาบอสตนักล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ “ในการประเมินมูลค่า
ทั้งมูลค่ารายปีและมูลค่าสินทรัพยข์องทอ้งทะเลท าให้เราเห็นว่าส่ิงท่ียากในการระบุเป็นตวัเลขก็คือมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอ้ม เราหวงัวา่น่ีจะเป็นส่ิงย  ้าเตือนให้เหล่า ผูป้ระกอบธุรกิจและผูมี้อ  านาจในการก าหนดนโยบายทั้งหลายตดัสินใจการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีจะส่งผลกบัอนาคตของเศรษฐกิจทางทะเลของเราอยา่งชาญฉลาดและถ่ีถว้นมากข้ึน” 

ผลการวจิยัในรายงานช้ีใหเ้ห็นวา่ทะเลในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วกวา่ทุกช่วงเวลาในรอบหลายลา้นปีน้ี 
ในขณะท่ีการเติบโตของประชากรมนุษยแ์ละการพ่ึงพาอาศยัทรัพยากรทางทะเลมีมากข้ึน ท าใหก้ารฟ้ืนฟเูศรษฐกิจทางทะเลและ
สินทรัพยส์ าคญัของมนักลายเป็นปัญหาเร่งด่วนระดบัโลก 
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การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นตวัการส าคญัในการท าให้ความสมบูรณ์ของท้องทะเลถดถอยลง โดย
ผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่หากอุณหภูมิของน ้ าทะเลเพ่ิมข้ึนดว้ยอตัราคงท่ีจะส่งผล ให้แนวปะการังอนัเป็นแหล่งอาหาร  ท ามา
หากิน และแนวป้องกนัพายุให้กบัผูค้นหลายร้อยลา้นคนหายไปอย่างสมบูรณ์ในปี 2593 นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศยงัก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาท่ีท าใหน้ ้ าทะเลมีความเป็นกรดสูงข้ึน ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาหลายร้อยอายคุนในการฟ้ืนฟ ู

นอกจากน้ีการแสวงหาผลประโยชนจ์นเกินควรกเ็ป็นอีกหน่ึงสาเหตุส าคญัท่ีท าใหค้วามสมบูรณ์ของทอ้งทะเล
เส่ือมถอยลงเช่นกนั โดยท าใหป้ลาร้อยละ 90 ของทัว่โลกถกูจบัมาเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์อย่างเต็มท่ีและเกินควร 
ซ่ึงส่งผลใหป้ระชากรของปลาทูน่าครีบน ้าเงินแปซิฟิกเพียง ชนิดเดียวลดลงกวา่ร้อยละ 96 จากประชากรทั้งหมด 

มนัยงัไม่สายเกินไปท่ีจะสวนกระแสท่ีก่อให้เกิดปัญหาน้ี และกลบัมาคืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผูค้น เศรษฐกิจ รวมถึงธรรมชาติ ด้วย 8 วิธีการด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลบัคืนสู่
ศกัยภาพสูงสุดท่ีระบุไวใ้นรายงานการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจทางทะเลฉบบัดงักล่าว 

โดยภายใตวิ้ธีการแกปั้ญหาในสภาวะวิกฤตท่ีปรากกฎในรายงานฉบบัน้ีนั้นจะแฝงการฟ้ืนฟูทอ้งทะเลอยู่ใน
เป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของสหประชาชาติ เพ่ือใหมี้การด าเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
และสร้างพนัธสญัญาท่ีแขง็แกร่งในการปกป้องพ้ืนท่ีชายฝ่ังและทอ้งทะเล 

 ดว้ยเหตุน้ี WWF จึงเร่ิมการรณรงค์เพ่ือท้องทะเลข้ึนมาในช่ือ “Sustain Our Seas” จากการท างานนับ
ทศวรรษขององค์กรและผูร่้วมอุดมการณ์ในการอนุรักษท์อ้งทะเล 
โดย WWF ไดท้ างานร่วมกบัภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม 
เพ่ือผลักดันให้เหล่าผู ้มีอ  านาจหามาตรการเร่งด่วนเพ่ือฟ้ืนคืน
เศรษฐกิจทางทะเล รวมถึงปกป้องผูค้นและการด ารงอยู่ของคนหลาย
พนัลา้นชีวิตทัว่โลก 
 

“การท าประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมทั้งการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าตอ้งปรับเปล่ียน เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีต้องค านึงถึงต้นทุนทางธรรมชาติและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ยกตวัอย่าง  การเพาะเล้ียงกุง้ 1 กิโลกรัมใชป้ลาป่น
ในอาหารกุง้โดยเฉล่ีย 400 ถึง 500 กรัม คิดเป็นร้อยละ 50 ของน ้าหนกักุง้ ดงันั้นจะเห็นว่าอาหารท่ีเราไดม้าจากการ
เพาะเล้ียงนั้นใชท้รัพยากรท่ีมาจากธรรมชาติมากกว่าท่ีเราคิด  ผูบ้ริโภคก็ตอ้งรู้ท่ีมาและความเช่ือมโยง  เราตอ้งน า
ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั และเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือใหก้ารท าประมงมีความยัง่ยืน ขณะเดียวกนัหน่วยงาน
รับผิดชอบตอ้งให้ความส าคญัและเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง โดยร่วมมือกบัชาวประมง ผูป้ระกอบการ และ
ผูบ้ริโภค เพ่ือใหเ้ราสามารถยืนอยูใ่นตลาดโลกไดต่้อไป ถา้เราไม่ลงมือตั้งแต่ตอนน้ี และปล่อยให้มีการท าประมง
แบบท าลายลา้งและเกินขีดความสามารถท่ีธรรมชาติจะฟ้ืนตวัเองไดอ้ยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ปลาหลายชนิดกจ็ะสูญ
พนัธ์ุไปในคราวเดียวกนั และยากท่ีจะฟ้ืนฟกูลบัมา ซ่ึงจะกระทบกบัผูค้นจ านวนมาก” นางสาวกฤษณา แกว้ปลัง่ 
ผูจ้ดัการโครงการตลาดยัง่ยืน (Market   Transformation Initiative-MTI) กล่าว 
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ประเทศไทยนบัเป็นผูผ้ลิตและส่งออกอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก WWF-ประเทศไทยจึงด าเนินโครงการ
ตลาดยัง่ยืน(Market Transformation Initiative-MTI) โดยเร่ิมด าเนินงานส่วนของอาหารทะเล     ทั้ งชนิดท่ีจับจาก
ธรรมชาติและเพาะเล้ียง เพ่ือความยัง่ยืนและสร้างกลไกการตรวจสอบยอ้นกลบั (traceability) ทางฝ่ังของผูผ้ลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการจดัท าโครงการปรับปรุงการท าประมง (FIPs) ดว้ยการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ 
ซ่ึงรวมถึง ชาวประมง ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน์ ้ า ภาครัฐ    (กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลกั) ภาควิชาการ และองคก์รพฒันาเอกชน เพ่ือความยัง่ยืนของทอ้งทะเลไทย 

ท่ีมา : http://www.wwf.or.th/?247811/world-oceans-day 

น่ารัก! หมึกทะเลลกึเหมือนหลดุมาจากโลกการ์ตูน 

 เอเอฟพีรายงานว่า นักวิทยาศาสตร์ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ก าลงัมองหาค า
ละตินเพ่ือตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ให่แก่หมึกหนา้ตาน่ารักท่ีพบใตท้ะเลลึก เบ้ืองตน้อาจจะ
เรียกวา่ “Opisthoteuthis adorabilis” 
 สเตฟานี บุช จากสถาบนัวิจยัสัตวน์ ้ ามอนเทรียเ์บย ์(Monterey Bay Aquarium 
Research Institute) กล่าววา่ หลงัจากใชเ้วลาศึกษาหมึกท่ีอาศยัอยู่ในทะเลหนาวเหน็บ
ชนิดน้ีเป็นเวลา 1 ปี เธอก าลงัเตรียมรายงานเพ่ือการพิจารณาทางดา้นวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะไดห้ารือในเร่ืองการตั้งช่ือใหแ้ก่
หมึกสีชมพน้ีู 
 “สปีชีส์ใหม่ถูกค้นพบทุกปี แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะได้รับการอธิบาย มันใช้เวลาค่อนข้างนาน บางคร้ังนานหลาย
ปี” บุชกล่าว 
 อยา่งไรกต็าม เรายงัไม่รู้อะไรเก่ียวกบัหมึกชนิดใหม่น้ีมากนกั ขอ้มูลท่ีมีคือหมึกชนิดน้ีอาศยัอยู่ในน ้าลึกท่ีหนาว
เยน็ และหมึก 12 ตวัท่ีถกูน ามาศึกษานั้นเป็นตวัเมียทั้งหมด 
 บุชอธิบายวา่หมึกชนิดน้ีใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูก่น้มหาสมุทร อยูใ่นตะกอนดิน แต่ก็ตอ้งเคล่ือนตวัไปรอบๆ เพ่ือหา
อาหารและผสมพนัธ์ุ เธอพยายามฟักไข่หมึกชนิดน้ีภายในห้องปฏิบติัการ แต่ไข่เหล่านั้นก็พฒันาตวัไปอย่างชา้มากๆ 
เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีหนาวเหน็บในมหาสมุทรลึก และอาจจะไม่ฟักออกจากไข่เลยเป็นเวลา 2-3 ปี 
ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีจะพบหมึกชนิดน้ีไดใ้นธรรมชาติคือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีลึกลงไป 200-600 เมตร ซ่ึงมีอุณหภูมิน ้ า

ท่ีมา: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000069562 
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Scientific name : Panulirus versicolor 
Common name : Painted spiny lobster 
Family : Palinuridae  
Order : Decapoda 
Class : Malacostraca 

ลักษณะทั่วไป : เปลือกครอบส่วนหัว (carapace) มนกลมและมีหนามแหลม 
ไม่มีกรี (rostrum) มีหนามขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางด้านหน้า (frontal horns) 
ความยาวเป็น 3 เท่าของตา แฟลกเจลล่าของหนวดคู่แรกยาวกว่าส่วนที่เป็น
โคนหนวด (peduncle) หนวดคู่ที่ 2 หนาและยาวกว่าล าตัว ปล้องท้องเรียบ
ไม่มีร่องตรงกลาง ด้านท้ายของแพนหางนุ่มและยืดหยุ่น ขาเดินไม่มีก้ามหนีบ 
(pincer) 
สี : ล าตัวของตัวเต็มวัยโดยทั่วไปมีสีน  าเงินและเขียว มีเส้นตามยาวสีขาว
บริเวณด้านข้างเปลือก ตามีสีน  าตาลด า โคนของหนวดคู่ยาวเป็นสีชมพู 
ปลายเป็นสีฟ้า ขาเดินสีน  าเงินและมีแถบสีขาว ด้านท้องมีสีเขียว มีเส้นสีขาว
ที่ขอบท้ายของแต่ละปล้อง แพนหางมีสีเขียว ฟ้า หรือน  าตาลอมส้มในตัวที่มี

การแพร่กระจาย : พบแพร่กระจายเป็นวงกว้างในอินโด
แปซิฟิกตะวันตก จนถึงชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา จนถึง
ทะเลแดง ญี่ปุ่น ไมโครนีเซีย เมลานีเซีย ตอนเหนือของ
ออสเตรเลีย และ เฟรนซ์พอลินีเซีย 
เครื่องมือที่จับ : ด าน  าจับด้วยมือเปล่า หรือใช้หอก และพบ
ในลอบบ้างแต่ไม่บ่อยนัก  

ขนาด : ความยาวของล าตัวสูงสุด อยู่ที่ 40 เซนติเมตร โดยทั่วไปอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตร 
การกินอาหาร : หากินในเวลากลางคืน กินหอย กุ้ง ปลาขนาดเล็ก  
แหล่งอาศัย : พบตามแนวปะการัง โดยทั่วไปอยู่ที่ความลึกน้อยกว่า 16 เมตร (ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 4 -12 เมตร) 
บริเวณท่ีมีน  าใส หรือบางครั งพบบริเวณที่มีน  าขุ่นและมีกระแสน  าเชี่ยว บ่อยครั งพบตามขอบแนวของสาหร่ายทะเล 

เอกสารอ้างอิง : 
Carpenter, K.E. and V.H. Niem, (eds). 1998. FAO species identification guide for fishery purposes. The living  
 marine resources of the Western Central Pacific. Volume 2. cephalopods, crustaceans, holothurians  
 and sharks. Rome.  
http://www.daveharasti.com/sulawesi/odyssea_reefs 

By…Mr. T 

บ้าน

http://en.wikipedia.org/wiki/Decapoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Malacostraca
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 ช่วงนี ในโลกสังคมออนไลน์ใกล้ตัวมีแต่คนกล่าวถึง การผลักดันให้ “วาฬบรูด้า” เป็นสัตว์สงวน โดยมีที่มา
จาก ดร.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ ซึ่งในปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ท างานด้านการอนุรักษ์
ทะเล เป็นผู้จุดกระแสในเรื่องนี  และได้จัดท าเป็นการรณรงค์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.change.org/
saveourwhale เพ่ือให้ผู้ที่สนับสนุนในแนวคิดดังกล่าวร่วมลงชื่อเพ่ือผลักดันให้ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ตลอดจนคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติ ได้รับทราบ
ถึงความห่วงใยของคนรักทะเลต่อเจ้าวาฬบรูด้า และท าให้ เรื่องเล่า...ชาวทะเล ในฉบับนี พลาดไม่ได้ที่จะน าเสนอ
เรื่องราวของเจ้า “วาฬบรูด้า”  

 “วาฬบรูด้า” หรือ วาฬแกลบ (อังกฤษ: Bryde's whale, Eden's whale; ชื่อวิทยาศาสตร์:  
Balaenoptera edeni) เป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านมที่อาศัยอยู่ในทะเล โดยชื่อ “วาฬบรูด้า” เป็นการตั งเพ่ือให้
เป็นเกียรติ แก่กงสุลชาวนอร์เวย์ ในประเทศแอฟริกาใต้ ที่ชื่อ โยฮัน บรูด้า วาฬชนิดนี มีความยาว 14 – 15.5 
เมตร น  าหนักมากกว่า 20 ตัน จึงถือเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่เป็นประจ าในประเทศไทย 

 ปัจจุบันมี “วาฬบรูด้า” เพียง 50 ตัวในอ่าวไทย และจะเข้ามาหากินในบริเวณอ่าวไทยตอนใน 
โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นสัตว์ประจ าถิ่นอ่าวไทยตอนบน และขึ นทะเบียนเป็น "สัตว์ป่าคุ้มครอง" คือ ห้ามล่า 
ห้ามค้า แต่ "สัตว์สงวน" หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หาก “วาฬบรูด้า” เป็นสัตว์สงวน จะมี

 อีกทั งการผลักดัน “วาฬบรูด้า” ให้เป็นสัตว์สงวน จะช่วยยกระดับความส าคัญของวาฬ ท าให้เกิด
มาตรการต่างๆ ในการดูแลและช่วยเหลือวาฬ เช่น ศูนย์วิจัยและช่วยเหลือวาฬ การให้ความรู้และสร้างการ
ท่องเที่ยวชมวาฬอย่างยั่งยืน เช่น พิพิธภัณฑ์วาฬ เครือข่ายท่องเที่ยวชมวาฬ ฯลฯ ตลอดจนยกระดับให้ 
“วาฬบรูด้า” เป็น "สัตว์สัญลักษณ์แห่งอ่าวไทย" ช่วยส่งเสริมให้กรุงเทพและพื นที่ใกล้เคียงกลายเป็นแหล่งดู
วาฬเชิงอนุรักษ์ระดับโลกได้ต่อไป... 
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เร่ืองน่ารู้ของ “วาฬบรูด้า” 
> วาฬบรูด้าเป็นสัตว์ทะเลชนิดเดียวท่ีสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานชื่อ (สายสมุทรและสมสมุทร) 
> วาฬบรูด้าท่ีมีถิ่นฐานในอ่าวไทยเหลือเพียง 50 ตัว จ านวนน้อยกว่าพะยูนในไทย 4 เท่า (200 ตัว) 
แต่พะยูนคือสัตว์สงวนล าดับ 15 
> วาฬบรูด้าท่ีหากินในอ่าวไทยจนใกล้ฝั่ง ท าให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวท่ีมีสัตว์ใหญ่ท่ีสุด
ในโลกมาอวดโฉมกินปลาในระยะใกล้ถึงเพียงนี  
> ไม่มีใครเพาะเลี ยงวาฬบรูด้าได้ อนาคตของวาฬบรูด้าจึงขึ นกับถิ่นฐานในธรรมชาติเท่านั น 
> ไม่มีสัตว์ชนิดใดในประเทศไทย ที่มีจ านวนน้อยระดับนี  แต่ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว
กระจายไปสู่ชาวบ้าน สร้างความตื่นตาให้ผู้คนจากท่ัวสารทิศ ได้มากมายขนาดนี  

แหล่งที่มาข้อมูล 
https://th.wikipedia.org/wiki/ 
http://www.change.org/saveourwhale 
https://www.facebook.com/thaiwhales 
https://www.facebook.com/iggy.da.guy 

     ร้านขายปลาทะเลโดยทัว่ไปแล้ว มกัจะขายสัตวท์ะเลทีม่สีีสันสวยงาม
หลากหลายชนิด โดยที่อาจจะไม่มีความรู้ หรือไม่ค านึงเลยว่า สัตว์
เหล่านั้นเลีย้งยากแค่ไหนในระบบปิด หรอืบางชนิดนั้นอาจจะไม่สามารถ
เลีย้งได้เลย หรืออาจใกล้สูญพนัธุแ์ล้ว ดงันั้นเพือ่เป็นการป้องกนัและ

ส่ิงทีไ่มค่วรน ามาเลีย้งในตู้

ทากทะเลทากทะเลทากทะเล   : : :    
 ทากทะเลเป็นสัตวท์ี่มีสีสันสวยงามสะดุด
ตามาก อกีทัง้ยงัมรีปูรา่งแปลกจนเป็นทีส่ะดุด
ตาส าหรบันักเลีย้งมอืใหม ่ ถ้าเราไปตามร้าน
ขายปลาทะเล คนขายมักบอกเราว่าทาก
ทะเลเลี้ยงง่าย กินตะไคร่ และราคาก็ไม่ภาพจาก: http://pantip.com/topic/30712098 



 9 

 

ภาพจาก : http://www.reefkeeping.com/
issues/2003-04/hcs3/ 

ปลาจิม้ฟนัจระเข้ปลาจิม้ฟนัจระเข้ปลาจิม้ฟนัจระเข้   : : :    
 หรอื Pipe fish เป็นปลาตระกูลเดยีวกบั
ม้าน ้า มลีกัษณะล าตวัเรียวยาว ปากแหลม
ยาวคล้ายจระเข้ เคลือ่นไหวช้า สีสวยงาม
และรูปรา่งแปลก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปลาชนิด
นี้กนิอาหารยากมาก เพราะมลีกัษณะปากที่

ภาพจาก : http://www.aquariumdomain.com/ 

ปลาผเีส้ือปลาผเีส้ือปลาผเีส้ือ   : : :    
 ปลาผีเ ส้ือเป็นปลาที่พบบ่อยมากตาม
ท้องตลาด เ ป็นปลาที่มีความสวยงาม 
น่าสนใจและดูเหมอืนจะเลีย้งง่าย แต่ทีจ่รงิ
แล้วเป็นปลาทีเ่ลีย้งยากและมกัจะตายโดยที่
ไม่ทราบสาเหตุ (เป่ือยตาย) หรืออยู่ๆ ก็
ตาย ซึ่งอาจจะท าให้ตดิเชือ้ไปกบัปลาในตู้
อีกหลายๆ ตวัก็ได้ สาเหตุอาจเน่ืองจาก

ภาพจาก : http://www.aquacare.de/
info/tipps/d1aiptas.htm 

AiptesiaAiptesiaAiptesia   : : :    

 เป็น Anemone ชนิดหน่ึง มีขนาดเล็ก สี
น ้าตาล ใสๆ มกัตดิมากบัก้อนหินและสามารถ
แพร่พันธุ ์ได้รวดเร็ว แทบทุกสภาวะ ท าให้
ขยายพนัธุใ์นตู้อย่างรวดเร็ว และเน่ืองจากมนัมี
พษิตอ่ปะการงัชนิดอืน่ จึงท าให้ปะการงัชนิดอืน่

ที่ ม า  :  http://my-aquariums.tripod.com/Articles_page/



 10 

 

ช่วงน้ีเป็นช่วงทีอ่ากาศมกีารเปลีย่นแปลง เข้าสู่หน้าฝนแล้ว 
สภาพอากาศที่อบัชื้นและเย็นลงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของ   
เชื้อโรคโดยไม่สนใจว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่วัยท างาน หรือ
ผู้สูงอายุ ถ้าคุณเป็นหน่ึงคนทีภู่มติ้านทานในช่วงน้ีไมแ่ข็งแรงแล้ว
เชือ้โรคก็จะเข้าประชดิตวัและท าร้ายคุณได้ทนัท ี ท าให้เชือ้ไวรสั
และแบคทเีรยีแพรข่ยายและกอ่โรคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

          ส ำหรับเด็ก ส่ิงทีต่้องกงัวลเป็นพเิศษ คือ เชื้อโรคทีเ่กดิ
จากการสัมผสั เพราะเด็กส่วนใหญ ่ มกัไมค่อ่ยใส่ใจรกัษา
ความสะอาดและสุขอนามยัของตวัเอง เช่น โรคตาแดง ที่
อาจเกดิจากน ้าสกปรกกระเด็นเข้าตา หรอืน ามอืทีเ่ป้ือนส่ิง
สกปรก ไปสัมผสัโดนดวงตา เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัม ี
โรคที่มากับการรับประทานอาหารหรือน ้า เช่น โรค     
อุจจาระรว่ง และอาหารเป็นพษิ อยา่งไรก็ตาม ในหน้าฝน มกัพบไข้หวดัระบาด
ในเด็ก ซึง่สาเหตุก็มาจากสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง หรอืเด็กตากฝนจนไมส่บาย 

          ส ำหรับผู้สูงวัย ซึ่งมภีูมติ้านทานโรคต า่ตามสภาพรา่งกาย
ที่อ่อนแอลง อาจป่วยเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศเช่นกนั ซึ่งโรคทีพ่บได้บอ่ยในคนสูงอายุ คอื โรค
ระบบทางเดนิหายใจ ทัง้ไข้หวดัใหญ ่ คออกัเสบ หลอดลม
อกัเสบ ซึ่งสามารถลุกลามไปถึงโรคปอดอกัเสบ หรือปอด
บวมได้ หากอยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ีน ้าท่วมขงัปัสสาวะหนู

ตามพืน้ถนนทีป่นเป้ือนอยู่ เมื่อเดนิเท้าเปล่าอาจท าให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดย
ผ่านทางบาดแผล หรือเยื่อบุผิวหนัง จนป่วยเป็นโรคไข้ฉ่ีหนู ดงันั้น หากมี
คนชราอยู่ที่บ้าน ควรดูแลเป็นพเิศษ เน้นย ้าเรื่องการสวมใส่รองเท้า หากเดนิ
ออกไปนอกบา้น หรอืเข้าไปในสวนหรอืทีช่ืน้แฉะ เพราะคนสูงวยัจ านวนไมน้่อยที่
ชอบท าสวน และปลูกต้นไม้เป็นงานอดเิรก 

การรกัษาสุขภาพในช่วงหน้าฝน 

วธีิดูแลสุขภำพส ำหรับคนทุกช่วงวยัในหน้ำฝน เร่ิมต้นง่ำย ๆ ที่ตวัคุณเอง  
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          ส ำหรับคนวัยท ำงำน  ก็ไม่ควรชะล่าใจ เพราะคิดว่าร่างกาย
แข็งแรงกวา่คนในวยัอืน่ ทุกวนัน้ี คนวยัท างานส่วนใหญ ่ ไม่
ค่อยมีเวลาออกก าลังกาย เ น่ืองจากภาระหน้าที่การงาน   
รดัตวั จงึท าให้รา่งกายมภีูมคุ้ิมกนัลดลง เป็นสาเหตุให้ป่วยเป็น
ไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ได้ หรือแม้กระทั่งการถูกยุงกัด 
ก็อาจส่งผลให้เป็นโรคไข้เลอืดออกหรอืไข้สมองอกัเสบไดเ้ช่นกนั 

ดังนั้น หน้าฝนน้ี ควรดูแลสุขภาพตนเองอยา่งเครง่ครดั เพือ่ให้รา่งกาย
สามารถปรบัสภาพและมภีูมติ้านทานตอ่การเปลีย่นแปลงของอากาศได้ ค าแนะน า
เบือ้งต้นในการดแูลสุขภาพในช่วงหน้าฝน คอื 

1. รกัษารา่งกายให้อบอุน่อยูเ่สมอ 
2. พกัผอ่นนอนหลบัให้เพยีงพอ 
3. รบัประทานอาหารทีป่รุงสุกใหม ่ และดืม่น ้าสะอาด 
4. ลา้งมอืให้สะอาดกอ่นรบัประทานอาหารทุกครัง้ 
5. หลกีเลีย่งการสัมผสัหรอืคลุกคลกีบัผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงที่

รู้สึกวา่รา่งกายออ่นแอ 
6. ออกก าลงักายเป็นประจ า 
7. ระวงัอยา่ให้ถูกยุงกดั 

ทีม่า http://www.thaihealth.or.th 

 นอกจำกดูแลตวัเองจำกภำยนอกแล้ว ไม่ว่ำคุณอยู่ในวยัไหนกต้็องรับประทำนอำหำรให้ครบ 5 หมู่ และ
เน้นกำรรับประทำนผักและผลไม้ เพรำะสำรอำหำรที่รับประทำนเข้ำไปมีส่วนส ำคัญที่ช่วยเสริมสร้ำงภูมิ
ต้ำนทำนให้ร่ำงกำยแข็งแรง และรับมอืกบัโรคในช่วงหน้ำฝนนีไ้ด้  
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คู่มือการจ้าแนกชนิดปลากระเบนราหูภาคสนามท่ีพบในน่านน ้าไทย 
และน่านน ้าใกล้เคียง Family Mobulidae (Devil ray)  

ป.ปลาน่ารู ้

รูช่วยหายใจเป็นร่องรูปวงรี 

มีหนามแข็ง 
ที่โคนหาง 

Mobula japanica, Spinetail mobula1 
 รูช่วยหายใจขนาดเล็ก รูปครึ่งวงกลม 

ที่มาภาพ : www.fishbase.org 1 , 2, 3, 4  , ท่ีมาข้อมลู: คู่มือภาคสนามการแยกชนิดปลากระเบนท่ีพบในน่านน ้าไทย 

Mobula eregoodootenkee, Longhorned mobula 2 

จะงอยปากยาว 

หางยาวน้อยกว่า 
ความยาวแผ่นล้าตัว 

(หางสั น) 

Mobula thurstoni, Smoothtail mobula 3 

โคนหางแบนลง 

ขอบหน้าของครีบอกโค้งเป็นลอนคลื่น 
จะงอยปากสั น 
และฟันเป็นรูป
หกเหลี่ยม 

Mobula kuhlii, Shortfin devil ray 4 
 

โคนหางค่อนข้างกลม 

จะงอยปากสั น 
และฟันเป็นแผ่น
ยาวตามขวาง 

หมายเหตุ: ความยาวงวงจากปลายสุดถึงมุมปากมากกว่า 16 % ของความกว้างแผ่นล าตัว = จะงอยปากยาว 
             ความยาวงวงจากปลายสุดถึงมุมปากน้อยกว่า 16 % ของความกว้างแผ่นล าตัว = จะงอยปากสั น 
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บ้านเราจะน่าอยู่ 

1. วจิำรณ์ดเีด่น ชอบออกควำมเห็น 
 หลายคนเป็นประเภทวจิารณด์เีดน่ ชอบออกความเห็น แตไ่มแ่สดง
ผลงานอะไรออกมาให้เห็น นิสัยนี้ไมด่ตีอ่การพฒันาตวัเอง หากคุณไม่
อยากย า่อยูก่บัทีต่อ้งหมัน่คดิให้เยอะแลว้ลงมอืท าทนัท ี

2. ท ำงำนแบบเดมิๆ ซ ้ำๆ 
 มนุษยเ์งินเดือนหลายคนท างานที่ได้รบัมอบหมายแบบเดิมๆ ซ ้าๆ 
จนชนิ บางคน 5 ปีทีแ่ล้วเคยท าอย่างไร ปัจจุบนัก็ยงัท าอย่างนั้นอยู ่
จนท าให้เจ้าตวัเกิดความคุ้นชินละเลยการคิดค้นหาวิธีการใหม่ในการ
ท างาน ฉะนั้นอยา่ลมืหาความรู้รอบตวั เพือ่เพิม่ทกัษะในการท างานให้
มากขึน้ 

3. ขำดควำมมั่นใจ ไม่กล้ำตดัสินใจ 
 น่ีเป็นอุปสรรคทีจ่ะฉุดให้คุณไม่ได้เลือ่นต าแหน่งแน่นอน เพราะไม่
สามารถตดัสินใจอะไรได้อย่างเด็ดขาด หลายคนกลวัผลลพัธท์ี่ได้จาก
การตดัสิน (แม้วา่จะยงัไมเ่กดิขึน้ก็ตาม) กลวัวา่หากตดัสินใจลงไปแล้ว
เกดิผดิพลาดจะท าให้กลายเป็นปัญหาใหญ ่ ซึ่งแนวทางแก้ไขนั้นสามารถ
ท าได้โดยการปรกึษาหวัหน้างานของคุณ โดยเลา่ถงึปัญหาและแนวทาง
ในการตดัสินใจ ในช่วงแรกคุณอาจจะยงัไมก่ลา้ แตห่ากคุณหมัน่ฝึกฝน 
หมัน่น าเสนอแนวทางการตดัสินใจให้หวัหน้างานทราบบอ่ยๆ จะช่วยให้
คุณมคีวามมัน่ใจและกลา้ตดัสินใจในทีสุ่ด 

4. พึง่พำคนอืน่มำกเกนิไป 

 หนุ่มสาวชาวออฟฟิศหลายคนเมือ่ท างานไปสักพกัจะเริม่เกดิความรู้สึก
วา่ตวัเองยงัไปไมถ่งึไหน ทัง้ ๆ ทีก็่ตัง้ใจท างานแตก็่ดเูหมอืนวา่ตวัเอง
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 อย่าลืมส ารวจตัวเองว่าคุณมีลักษณะนิสัยที่ว่ามา
หรอืไม ่ เพราะหากคุณมนีิสัยเหลา่นี้หลายๆ ข้ออาจจะ

ทีม่า : http://th.jobsdb.com/th-th/articles/การท างานย า่อยู่

6. หยุดกำรขวนขวำย 
 ส าหรับน้องใหม่ไฟแรงมกัจะมีแรงกระตุ้นให้อยากท างาน งานที่
ได้รบัมอบหมายคือความท้าทาย แต่ส าหรบัรุ่นพี่บางคนทีท่ างานมาได้
ระยะหน่ึงเริ่มจะมคีวามรู้สึกเฉ่ือยชา ไม่มแีรงบนัดาลใจหรืออารมณใ์น
การท างาน และสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ  การท าเช่นนี้จะฉุดให้คุณกบัที่
ได้ ลองมองหากจิกรรมเวริค์ช็อปทีเ่กีย่วข้องกบังานของคุณดู เพือ่เป็น
การเปิดโลกทัศน์ใบใหม่ หรือลองลงเรียนคอร์สส้ันๆ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ และต่อยอดงานที่คุณรบัผิดชอบ อาทคิอรส์การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง คอร์สส าหรับผู้น า หรือคอร์สอบรม
การตลาด เพือ่เป็นการเรยีนรู้ส่ิงใหม่ๆ  

7. ไม่เปิดใจรับฟัง 
 ชาวออฟฟิศทีท่ างานมานานจะเริ่มมคีวามรู้สึกว่าฉันรู้ทุกเรือ่ง เรือ่ง
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แนวนอน 
1.  ใส่ลงในขวด หีบ หรือถุง 
5.  กลอง 
8.  ไม่มีอะไรกิน 
9.  ด าเนินการ , จัดการ 
11. เรียกตัวค าหรือพยางค์ที่มีตัว ‘ม’ สะกดว่า “แม่.....” 
13. ช่ือกับข้าวชนิดหนึ่งคล้ายห่อหมก  ห่อด้วยใบตองแล้วปิ้งไฟ 
14. เท่าท่ีต้องการ , เต็มตามต้องการ 
15. อ่อนใจ , อิดโรย 
18. ทอดตาดูเพื่อให้รู้เห็น 
19. ไม่มีจะกิน , ขาดแคลนอาหาร 
21. อาการที่เนื ออูมหรือนูนขึ นเพราะอักเสบหรือฟกช  า 
23. พื นท่ีราบท าเป็นคันกั นน  าเป็นแปลงๆส าหรับปลูกข้าว 
24. ลดเลี ยวไปมา , อ้อมไปอ้อมมา 
26. ฟันตัดแถวบนท่ีงอกออกจากปากช้าง 
27. เนยข้นชนิดหนึ่ง 
29. (ภาษาปาก) มาก 
31. เสียงดังเช่นนั น , อย่างเสียงดงัเมื่อตบหน้าโดยแรง 
32. แนวหรือพื นท่ีส าหรับใช้สัญจร 
34. นานมาก 
36. อวัยวะตั งแต่สะโพกถึงข้อเท้า  ส าหรับยันกายและเดิน 
37. โลหะผสมชนิดหนึ่ง  โดยเอาทองค า  เงิน  กับทองแดงผสมเข้าดว้ยกัน  นิยมใช้ท ารูปพรรณต่างๆ 
38. บุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิก 

แนวตั ง 
1.  ค าประพันธ์ท่ีเป็นบทร้อยกรอง 
2.  คอย 
3.  ขีดขั นท่ีก าหนดปริมาณน  าในดนิน้อยที่สุดเท่าที่พืชจะ
สามารถน าไปเลี ยงล าต้นได้โดยไม่เหี่ยวเฉา  ถ้ามีปรมิาณน  า
ในดินน้อยกว่านั นพืชจะเหี่ยวเฉาทนัที 
4.  ผ้านุ่งของภิกษุสามเณร 
5.  เบนไป , เขว , เฉ 
6.  ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง 
7.  ชักช้า, ลังเลใจ 
10. รวบเอา  ยึดเอาโดยพลการหรือโดยอ านาจกฎหมาย 
12. ดวงตา 
16. หนึ่ง: เปลี่ยว, เดี่ยว 
17. ล าบากมาก 
18. แผ่ให้แบนออก , กางแผ่ออก 
20. เอายาป้ายในล าคอเรียกว่า “.......ยา” 
22. ตรงกันข้ามกับ “ไป” 
25. (ใช้เป็นค าหน้าสมาส)เกา้ , จ านวนเก้า : ใหม่ 
28. เรื่องท่ีเล่ากันมา 
29. เนิน , ท่ีสูง 
30. กล่าวค าขอโทษ 
33. อาการที่เมล็ดผลไม้แตกเป็นตน้ขึ น 
35. เครื่องสับแก๊ปปืนให้ลั่น 
36. สิ่งท่ีเป็นเส้นขึ นตามผิวหนังคนและสัตว ์

 

อักษรไขว้ลับสมอง 
วิธีเล่น   1.  หาค ามาเติมลงในช่องว่างทั งแนวตั งและแนวนอนโดยดูจากความหมายที่ให้มา 
 2.  แต่ละช่องเติมได้ 1 ตัวอักษร  ในกรณี     ุ    ู    ่    ้    ๊         ั    ็    ์  เติมไว้กับตัวอักษร 
 ช่องเดียวกันเลย  ส่วน  ะ   า   ำ   เ  แ  โ   ใ   ไ  แยกช่องต่างหาก 
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