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สวัสดีทานผูอานที่เคารพ

 กลับมาพบกันอีกเชนเคย  ในวิทยปริทัศนฉบับเดือนธันวาคม 2564 สงทายปเกา ปนี้ขออนุญาต

พาทานผูอานไปยังมหาสมุทรที่อันกวางใหญ ที่โดยปกติมนุษยเราแทบจะไมไดยุงเกี่ยวอะไรนอกจาก

เดินชายหาด เลนนําทะเล และทานอาหารสดที่มาจากทะเล อันที่จริง มหาสมุทรที่สุดลึกลําคณนา เปน

ปจจัยพื้นฐานของโลกที่ทําใหเกิดสิ่งมีชีวิต และยังคงเปนแหลงทรัพยากรที่หลากหลาย และเปนแหลง

ความมั่นคงทางอาหาร เปนแหลงพลังงาน เปนแหลงพักผอนหยอนใจ และเปนจุดยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคงที่สําคัญของประเทศตางๆ

 ดังนั้น ในวันนี้ ทีมบรรณาธิการจะไดพาใหทานดื่มดํา ลึกลงไปในทะเลอันกวางใหญไพศาล 

เพื่อรวมศึกษาคนควาในดานวิทยาศาสตรทางทะเล หรือ marine science หรือ สมุทรศาสตร 

Oceanography อานแลว ทานผูอานจะรูวา ภายใตมหาสมุทรอันลึกลํา ซึ่งในที่สุด ก็จะถึงพื้นผิวดินเชน

กันนั้น มีอะไรอยูมากมายใตผืนนําอันกวางใหญ ที่มีสวนสําคัญในการควบคุมความสมดุลทางธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม อันเปนที่อยูอาศัยของมนุษยเดินดินทั้งหลาย 

ทีมบรรณาธิการ
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 แผนที่มหาสมุทรที่เราเห็น อาจทําใหคิดวา การศึกษาหรืองานการทําแผนที่โลกสิ้นสุดลงแลว ใน

ความเปนจริงแลว ขอมูลที่แสดงเปนเพียงการประมาณการความลึกของมหาสมุทรโดยใชดาวเทียม ที่ให

แนวคิดคราวๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อยูใตทะเล แตยังไมใชวา ใตทองทะเลไดถูกเปดเผยทั้งหมด นําทะเลเปนนํา

ที่มีปริมาณมากสุดในโลก กินพื้นที่ผิวโลกประมาณ 70% แตจากขอมูลของ National Ocean Service 

การสํารวจและจัดทําแผนที่ในทะเลลึกมีเพียง 5% เทานั้น ซึ่งเปนสวนใตผิวนํา สวนที่เหลือสวนใหญยัง

ไมถูกคนพบและเปนสวนที่คนเราไมสามารถมองเห็นได

มหาสมุทรสุดลึกล้ําคณนา
 จากเดิมที่ผูคนเชื่อกันวา ทองทะเลเปรียบเสมือนอางอาบนําขนาดยักษที่เต็มไปดวยโคลน เปน

ดินแดนรกราง ไรชีวิตชีวา และมืดมิด นักวิทยาศาสตรไดเริ่มไขความลึกลับของทองทะเลมาตั้งแตป 

2064 และพบวา ในทะเลลึกเปนที่อยูอาศัยที่ใหญที่สุดในโลก มีเทือกเขาที่ใหญที่สุดในโลก หุบเขาที่

กวางใหญไกลกวา Grand Canyon และหนาผาแนวตั้งสูงตระหงานที่สูงราว 4.82 กิโลเมตร ซึ่งสูงกวา

หนาผา El Capitan ที่โดงดังของ Yosemite ประมาณสองเทา นอกจากการคนพบสิ่งที่ไมคาดคิด เปด

โลกในสิ่งที่คนเรายังไมรูจัก ขอมูลจากการสํารวจที่ไดนั้น มีความหลากหลายทั้งทางดานชีววิทยา เคมี 

กายภาพ ธรณีวิทยา โบราณคดี การประยุกตใชทางการแพทย การจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน  รวม

ทั้งเปนไอเดียในการออกแบบเทคโนโลยีใหมๆ  ทําใหคนเราเขาใจในธรรมชาติใตทองมหาสมุทรมากขึ้น 

และยังมีความจริงอีกมากมายที่รอการคนพบ
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Fast Facts

ภาพ: Kmusser, Wikimedia Commons

ที่มา: https://www.thoughtco.com/deep-sea-exploration-4161315

https://www.thoughtco.com/deep-sea-exploration-4161315

https://www.worldwideboat.com/news/miscellaneous/ocean-vs-space#:~:text=According%20to%20the%20National%20

Ocean,undiscovered%20and%20unseen%20by%20humans

https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/why.html

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/why-we-must-explore-sea-180952763/

ที่มา:

สวนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรของโลก คือ Challenger Deep ในรองลึก

มาเรียนา (ในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก ประมาณ 200 กิโลเมตรทางตะวันออก

ของหมูเกาะมาเรียนา) ซึ่งอยูตํากวาระดับนําทะเล 10,994 เมตร (36,070 ฟุต)

 จากอดีตจนถึงปจจุบัน มีเพียง 3 คนเทานั้น ที่ไดไปถึงบริเวณ Challenger 

Deep หนึ่งในนั้นคือ เจมส คาเมรอน ผูกํากับภาพยนตรชื่อดัง ดํานําลึกถึง 10,898 

เมตร (35,756 ฟุต) ในป 2555

 ถาหากจุมยอดเขาเอเวอเรสตลงไปในรองลึกมาเรียนา จะยังคงมีพื้นที่นําเหลือราว 1.61 กม.

 นักวิทยาศาสตรไดคนพบรองลึกมาเรียนา, Kermadec, Kuril-Kamchatka, Philippine และ 

Tonga จากการใชเสียงระเบิด (โดยโยน Trinitrotoluene (TNT) วัตถุระเบิด ลงในรองลึกและบันทึกเสียง

สะทอน) ที่ความลึกเกิน 10,000 เมตร

 หลายคนคงเริ่มสงสัย ทําไมเรามีการสํารวจทะเลลึกเพียง 5% เทานั้น ทั้งๆ ที่มหาสมุทรอยูบนโลก 

เมื่อเทียบกับการสํารวจอวกาศที่อยูนอกโลกแสนไกลโพน แตกลับไดยินเรื่องของการสงจรวดสํารวจอวกาศ

หรือดาวเคราะหนอกโลกบอยครั้ง  โดยเฉพาะในปที่ผานมา สหรัฐฯ สงจรวดออกไปในอวกาศ 45 ครั้ง จีน 

55 ครั้ง มหาสมุทรที่ใกลตัวเรามากกวา เหตุใดเรามีการสํารวจจริงจังเพียง 5% ทําไมนักวิทยาศาสตรไม

สํารวจอีก 95% ที่เหลือ เหตุใดการศึกษาใตมหาสมุทรจึงเปนเรื่องยาก ซึ่งเหตุผลหลัก คือ เทคโนโลยีที่ใชใน

การสํารวจพื้นมหาสมุทรนั้น ยังคอนขางใหม ดาวเทียมมหาสมุทร ทุนวิทยาศาสตร (scientifi c buoys) เรือ

ดํานําใตทะเลลึก และโซนารขั้นสูง ถูกนํามาใชในการสํารวจมหาสมุทรในชวง 50 กวาปที่ผานมาเทานั้น ซึ่ง

ตองใชเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อเทคโนโลยีเหลานี้พัฒนามากขึ้น นักวิทยาศาสตรก็สามารถคนพบ

มหาสมุทรและทําแผนที่พื้นมหาสมุทรไดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นที่ทําใหการพัฒนาอุปกรณเปน

เรื่องยาก เชน ใตทะเลหลังจากความลึก 200 เมตรลงไป แสงเริ่มนอยลง ทําใหไมสามารถมองเห็นสิ่งตางๆ 

หรือไมสามารถถายภาพไดไกลนัก ความดัน ในสวนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทร มีความดันเทียบเทากับการมี

เครื่องบินโดยสารราว 50 ลําบินเหนือเราอยู ซึ่งเปนแรงกดดันที่มากกวาที่รางกายจะรับได และความหนาว

เย็น การสงนักวิทยาศาสตรไปสํารวจกนมหาสมุทรที่ลึกที่สุด จึงเปนเรื่องที่ยากกวาการสงคนไปอวกาศ
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 การศึกษาพื้นทะเลและทําแผนที่ใตมหาสมุทร โดยในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 ในป 2463 

โซนารถือวาเปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไดถูกนํามาใชครั้งแรก ที่ใชเสียงในการวัดระดับความลึก หนวยงาน  

Coast and Geodetic Survey (ภายหลังไดปรับรูปแบบองคกรเปน National Oceanic and Atmo-

spheric Administration (NOAA) และ National Ocean Service (NOS)) ไดใชโซนารเพื่อทําแผนที่

ในนําลึก โดยทีมของ ดร. A.C. Veatch และ ดร. P.A. Smith นักธรณีวิทยาไดจัดทําแผนที่รายละเอียด

พื้นมหาสมุทรแหงแรกๆ ในแผนที่แสดงใหเห็นวา มีหุบเขานอกชายฝงตะวันออกของสหรัฐฯ ขยาย

ลงไปสูนําลึก ตอมาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ความกาวหนาของโซนารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

นําไปสูการพัฒนาระบบที่ชวยใหสามารถวัดความลึกของทะเลไดแมนยํามากขึ้น ซ่ึงระบบนี้ ทําให

นักวิทยาศาสตรเก็บขอมูลและสรางแผนที่จริงฉบับแรกเกี่ยวกับลักษณะสําคัญๆ เชน รองลึกกนสมุทร

และสันเขากลางมหาสมุทร และนําไปสูการคนพบคุณสมบัติใหมๆ ของพื้นทะเล แผนที่ทางกายภาพ

ของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่มีการตีพิมพในป 2500 เปนแผนที่แรกของพื้นทะเลที่ทําใหคนทั่วไป

สามารถจินตนาการไดวาพื้นมหาสมุทรจริงๆ เปนอยางไร และมีการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ ในเวลาตอมา 

ทําใหมีความแมนยํา และแยกแยะพื้นผิว เปดมุมมองใหเกี่ยวกับทองทะเลมากขึ้น  

ภาพ: Matteo Vella on Unsplash

 จากที่ไดเกริ่นไปชวงตน นักวิทยาศาสตรไดมีการศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

มหาสมุทร ที่รวมทั้งพื้นผิวและในทะเลลึก ซึ่งทะเลลึกในที่นี้ ตางจากความหมายของชาวประมงที่ออก

เดินเรือไปในทะเลลึก ที่ยังถือวาเปนระดับที่คอนขางตื้นในเชิงวิทยาศาสตร เปนพื้นที่ทะเลที่อยูนอก

เหนือไหลทวีปออกไป สําหรับนักวิทยาศาสตร ทะเลลึกเปนสวนที่ตําที่สุดของมหาสมุทร โดยอยูใตชั้น 

Thermocline (ที่เปนชั้นบางๆ แยกระหวางนําชั้นบนที่เปนนําอุน กับนําชั้นลางที่เปนนําเย็นออกจาก

กัน) และสวนที่เปนพื้นทะเล ลึกลงไปในมหาสมุทรกวา 1,800 เมตร ความยิ่งใหญ และความนาพิศวง

ของโลกใตทะเลยังมีการศึกษาอีกหลายดาน เชน

โลกใต�ทะเลโลกใต�ทะเล

ภูมิประเทศ
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Subtidal

ใตมหาสมุทรไดถูกแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ Pelagic และ Benthic 

 Pelagic หรือสวนที่เปนนํา สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู ทั้งวายนําและลอยอยู เรียกวา 

Pelagos ซึ่ง Pelagic นี้ แบงยอยเปนชั้นตางๆ ตามระดับความลึก ไดแก

  >> Epipelagic จากพื้นผิวทะเล มีความลึกนอยกวา 200 เมตร เปนบริเวณที่พืช

สามารถสังเคราะหแสงได

 >> Mesopelagic หรือเรียกวาโซน Twilight มีความลึกระหวาง 200 - 1,000 

เมตร เปนชั้นที่แสงแดดยังพอสองผานได แตไมสามารถสังเคราะหแสงได

 >> Bathypelagic มีความลึกระหวาง 1,000 – 4,000 เมตร โดยตั้งแตชั้น Bat-

hypelagic นี้ลึกลงไป ไมมีแสงแดดสองผานเลย

 >> Abyssopelagic มีความลึกระหวาง 4,000 – 6,000 เมตร 

 >> Hadopelagic รองลึกกนสมุทรลึกตํากวา 6,000 เมตรถึงประมาณ 11,000 

เมตร ซึ่งเปนสวนที่ลึกที่สุด 

 Benthic หรือที่เปนสวนของดิน ทราย ตะกอน และพื้นผิวดานลางของ

มหาสมุทร สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในโซนนี้เรียกวา Benthos ซึ่งอาจอาศัยอยูบริเวณหนาดิน

หรือใตดิน โดยแบงเปนชั้นตางๆ ตามความลึก ไดแก

 >> Intertidal เปนพื้นแผนดิน ชายทะเล ซึ่งเปนสวนที่คลื่นทะเลซัดขึ้นสูงสุง

และลดลงตําสุด

 >> Subtidal หรือไหลทวีป เปนสวนที่ลึกลงไปประมาณ 200 เมตร

 >> Bathyal หรือลาดทวีป เปนบริเวณจากไหลทวีปลึกลงไปถึง 4,000 เมตร

 >> Abyssal พื้นทองมหาสมุทร เปนพื้นที่สวนใหญของกนทะเลลึก 4,000 

– 6,000 เมตร เปนสวนที่แบนราบที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้น

มหาสมุทรลึก

 >>  Hadal หรือรองลึก ที่มีความลึกลงไปถึงระดับ 6,000 ถึง 11,000 เมตร

Bathyal

Abyssal

200 เมตร

IntertidalIntertidal
SubtidalSubtidalSubtidalSubtidal

Intertidal
SubtidalSubtidalSubtidalSubtidal

hypelagic นี้ลึกลงไป ไมมีแสงแดดสองผานเลย

ใตมหาสมุทรไดถูกแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ Pelagic และ Benthic ใตมหาสมุทรไดถูกแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ Pelagic และ Benthic ใตมหาสมุทรไดถูกแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ Pelagic และ Benthic 
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36,100 ฟุต

19,700 ฟุต

13,100 ฟุต

3,300 ฟุต

Epipelagic

Mesopelagic

Bathypelagic

Abyssopelagic

Hadopelagic

Hadal

 แบบแรก คือ พื้นทะเลลึกสวนใหญประกอบดวยโคลน ที่เปนอนุภาคตะกอนที่

ละเอียดมาก มีซากอินทรียอยูสูง เนื่องจากเกิดการสะสมของซากสิ่งมีชีวิตที่ตาย ซึ่งบาง

ครั้งหนาถึง 5 กิโลเมตร

 แบบที่สอง  คือ เปนหนาดินสูงชัน อาจะเปนหินที่พบไดบริเวณปกของเกาะ ภูเขา

ในทะเล ริมฝง สันเขากลางมหาสมุทร หรือบริเวณหุบเขาที่แตก ซึ่งแมกมาผุดขึ้นมาและ

ผลักแผนเปลือกโลกใตทะเลออกจากกัน 

 แบบที่สาม ในบางพื้นที่ที่เกิดปฏิกิริยาเคมีบางชนิด กอใหเกิดหนาดินที่มีลักษณะ

เฉพาะ ที่รูจักกันดีที่สุด คือ ปลองบนพื้นทะเล ที่กอใหเกิดตะกอนของแรจําพวกซัลไฟด 

เนื่องจากแมกมาที่ไหลออกมาจากรอบแตกที่พื้นทะเล ปะทะกับนําทะเลที่มีอุณหภูมิตํา

กวา

นอกจากนี้ พื้นผิวหนาดินของ Benthic นั้น ยังมีหลายประเภทที่แตกตางกัน ไดแก

 -ระบุความคลาดเคลื่อนทางธรณีวิทยาและดินถลมใตนํา ใชเปนขอมูลพื้นฐาน

สําหรับการประเมินและบรรเทาอันตรายทางธรรมชาติ เชน แผนดินไหว และสึนามิ

 -กําหนดบรรทัดฐานสําหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดลอมในระยะ

ยาวอัน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลจากการดําเนินกิจกรรม

ของมนุษย

 -ใชพัฒนาแบบจําลองเพื่อพิจารณาความเส่ียงจากนําทวมบริเวณชายฝง จาก

การเพิ่มขึ้นของระดับนําทะเลและพายุ

 -เพิ่มความตระหนักรูของประชาชนเกี่ยวกับปญหามหาสมุทรและชายฝง

 ความรูที่ไดจากทางธรณีวิทยานี้เปนรากฐานของการสํารวจมหาสมุทรและให

ขอมูลที่สําคัญใหแกผูสํารวจ และการรักษาทรัพยากรใหปลอดภัย นอกจากนี้ ขอมูลที่ได

จากการศึกษายังสามารถนํามาใชประกอบกับสวนอื่น เชน

ที่มา: 

https://www.thoughtco.com/deep-sea-exploration-4161315

https://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/lewis_clark01/background/seafl oormapping/seafl oormap-

ping.html

https://oceanexplorer.noaa.gov/world-oceans-day-2015/a-few-more-reasons-to-map-the-seafl oor.html 
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สภาพแวดล�อม  
 อุณหภูมิ

 เปนที่ทราบกันดีวาโลกของเราไดรับความรอนจากรังสีดวงอาทิตย ที่ใหความอบอุน แตดวยโลก

เปนทรงกลม มุมของพื้นผิวที่สัมพันธกับรังสีที่เขามาจึงแตกตางกันตามละติจูด บริเวณที่ละติจูดตํา หรือ

อยูใกลเสนศูนยสูตร ไดรับแสงแดดโดยตรงผิวนําอุนตลอดทั้งป แตบริเวณที่ละติจูดสูง มหาสมุทรจะได

รับแสงแดดนอยลง เมื่อโลกหมุนรอบตัว พลังงานแสงอาทิตยมีการแปรผัน และทําใหอุณหภูมิของพื้น

ผิวมหาสมุทรสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไดตั้งแต 30°C ที่อบอุนในเขตรอนไปจนถึง -2°C ในพื้นที่เขต

หนาว ในบางพื้นที่ อุณหภูมิพื้นผิวนี้คอนขางคงที่ ในขณะที่อุณหภูมิอื่นๆ จะผันผวนตามฤดูกาล และ

ปริมาณแสงแดดที่ไดรับ  

 อุณหภูมิของนํา ใตทะเลมีความแตกตาง

กันเชนเดียวกัน ขึ้นอยูกับความลึก ในมหาสมุทร 

พลังงานแสงอาทิตยจะสะทอนที่พื้นผิวดานบนหรือ

ถูกดูดซับอยางรวดเร็วดวยความลึก ซึ่งหมายความ

วา ยิ่งมหาสมุทรลึกเทาใด แสงแดดก็จะยิ่งนอย

ลงเทานั้น สงผลใหอุณหภูมิของนําลดลง ดังนั้น 

มหาสมุทรลึก (ความลึกตํากวา 200 เมตร) จึง

เย็น มีอุณหภูมิเฉลี่ยเพียง 4°C อีกทั้ง นําเย็นยังมี

ความหนาแนนมากกวา มีนําหนักกวานําอุน ดังนั้น 

นําเย็นจะจมอยูใตมหาสมุทร นําอุนจะลอยขึ้นไป

อยูผิวนํา แตทั้งนี้ บริเวณปลองนํารอนใตมหาสมุทร 

(Hydrothermal vents) ที่เปนบริเวณที่แผนเปลือกโลกเคลื่อนตัว และกอใหเกิดรอยราว ทําใหนําทะเล

มีการไหลเวียนเขาไป และนําทะเลที่ไหลออกมาจากปลองนํารอนใตมหาสมุทรสามารถมีอุณหภูมิที่สูงได

ถึง 400°C ทั้งๆ ที่นําใตทะเลลึกมีอุณหภูมิใกล 0°C  ก็ตาม 

อุณหภูมิ (°C)

คว
าม

ลึก
 (เ

มต
ร)

ที่มา: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.667048/full

https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/temp-vary.html

http://www.savethehighseas.org/discover-the-deep-sea/ 

ภาพ: https://rwu.pressbooks.pub/webboceanography/

chapter/6-2-temperature/ 
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 ความดัน 

 เมื่อพูดถึงความดันในแงของบรรยากาศที่ระดับนําทะเล หรือที่ระดับพื้นที่ปกติที่คนเราอาศัย

นั้น รางกายเราไมรูสึกถึงแรงกดดันใดๆ ทั้งๆ ที่พื้นที่แตละตารางนิ้วของรางกายไดรับแรงประมาณ 

6.6 กิโลกรัม แตเนื่องจากของเหลวในรางกายผลักแรงดันออกไปดานนอกดวยแรงที่เทากัน ซึ่งใน

ทางวิทยาศาสตรใหคาความดันบรรยากาศโลกเฉลี่ยนี้  เทากับ หนึ่งบรรยากาศ หรือ 1 Standard 

atmosphere (atm) แตเมื่อเราอยูใตนํา ดํานําลงไปลึกเพียง 1 เมตร ก็จะเริ่มรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลง

ของแรงกดดันที่แกวหูเล็กนอย หากจินตนาการถึงใตทองมหาสมุทรที่ความลึก 1,000 เมตร หรือรองลึก

บาดาลที่เปนสวนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทร ราว 11,000 เมตร ความดันยอมมีความแตกตางอยางมีนัยยะ

 ความดันใตทะเล จะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งบรรยากาศตอความลึกของนําทุกๆ 10 เมตร ที่

ความลึก 5,000 เมตร ความกดอากาศจะอยูที่ประมาณ 500 บรรยากาศหรือมากกวาความดันที่ระดับ

นําทะเลถึง 500 เทา สัตวหลายชนิดที่อาศัยอยูในทะเลมีการปรับตัว ทําใหไมมีปญหากับความดันที่เพิ่ม

สูงนี้ ตัวอยางเชน วาฬสามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงของแรงกดดันไดอยางมาก เนื่องจากรางกายมี

ความยืดหยุนสูง ซี่โครงพันกันดวยกระดูกออนหลวมและงอได ซึ่งทําใหสามารถรับแรงกดดันที่สูงจน

สามารถทําใหกระดูกหักนี้ได อีกทั้ง ปอดของวาฬยังสามารถยุบไดภายใตแรงกดดัน ทําใหสามารถลา

เหยื่อในระดับความลึก 2,000 เมตรขึ้นไปได 

ที่มา: 

https://www.pmel.noaa.gov/eoi/nemo1998/education/pressure.html

https://oceanservice.noaa.gov/facts/pressure.html#:~:text=Pressure%20increases%20with%20ocean%20depth.&text=At%20

sea%20level%2C%20the%20air,14.7%20pounds%20per%20square%20inch%20.&text=The%20deeper%20you%20go%20

under,pressure%20increases%20by%20one%20atmosphere%20.
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 นําทะเลกินพื้นที่ผิวโลกประมาณ 70% พื้นที่มหาศาลนี้ ทําใหมหาสมุทรเปนแหลงที่อยูของ

สิ่งมีชีวิตจํานวนมาก และมีความหลากหลายทางชีวภาพอยางนาอัศจรรย ตั้งแตสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก

ที่สุด อยางแบคทีเรีย หรือไวรัส ไปจนถึงสัตวที่ใหญที่สุดที่ยังมีชีวิตอยูบนโลก อยางวาฬสีนําเงิน ซึ่ง

ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลในที่นี้ รวมสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย ที่มีราว 

500,000 ถึง 10 ลานสายพันธุ คิดเปนสัดสวนราว 80% ของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหมดบน

โลก
 ความอุดมสมบูรณและความหลากหลายของชนิดพันธุ (Species diversity) ที่อาศัยอยูในพื้นที่

เฉพาะ มักถูกมองวามีสภาพแวดลอมที่มีสุขภาพที่ดี มากกวาบริเวณที่มีความหลากหลายของสปชีสนอย

กวา ทั้งนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพใตทองทะเลนั้น ยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ทั้งระดับแสง ความดัน 

อุณหภูมิ ที่สงผลใหแตละชั้นใตทะเลมีสิ่งมีชีวิตที่แตกตางกันออกไป

 >> ชั้น Epipelagic ซึ่งเปนบริเวณผิวนําทะเล มีความลึกนอยกวา 200 เมตร นักวิทยาศาสตร

ยกใหชั้นนี้ เปนชั้นที่มีผลผลิตสูง เนื่องจากไดรับแสงแดดมากที่สุด ทําใหสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะหแสง เชน 

แพลงกตอนพืชแปลงแสงแดดเปนพลังงาน เปนที่อยูอาศัยของฝูงโลมา ฝูงปลา และฝูงปลาฉลาม

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity)  

 >> ชั้น Mesopelagic หรือโซน 

Twilight บริเวณนี้ไดรับเพียงแสงแดดเพียง

เล็กนอย ทําใหไมมีสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะหแสง

สามารถอยูรอดได และยังมีชั้น Thermo-

cline ที่เปนจุดที่นําอุนและนําเย็นมาเจอ

กัน สัตวที่อาศัยอยูในชั้นนี้ โดยสวนใหญมี

การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิ และความมืด มีดวงตาที่ใหญขึ้น 

หรือการสรางแสงสะทอน (Counterillumi-

nation) เพื่อใหกลมกลืนและสวางเทากับ

พื้นผิว พรางตัวจากนักลาที่อยูใตทะเล สัตว

ที่อยูในชั้น Mesopelagic เชน ปลิงทะเล 

แมงกะพรุน ปลา กุง ปลาหมึก ปลาไหลปาก

ซอม แพลงกตอนสัตว  

ภาพ: https://ocean.si.edu/ecosystems/deep-sea/deep-sea

ทีโนฟอรา (ctenophore) , NOAA

ปลิงทะเล (sea cucumber) , NOAA

วิทยปริทัศน |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 12/256412



วิทยปริทัศน |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 12/2564

ภาพ: https://media.nationalgeographic.org/assets/

fi le/one-ocean-chapter-3.pdf

 นอกจากความหลากหลายทางชนิดพันธุแลว 

นักวิทยาศาสตรยังศึกษาลงลึกไปถึงระดับพันธุกรรม 

(Genetic diversity) หรือการเปลี่ยนแปลงในจีโนม

ของสปชีส ที่ทําใหสัตวในแตละชนิดพันธุสามารถปรับ

ตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม มี

วิวัฒนาการ เพื่อใหมีชีวิตอยูรอด หลบหลีกจากนักลา 

เคลื่อนที่รวดเร็วขึ้นเพื่อหาอาหาร และสืบทอดสายพันธุ นักวิทยาศาสตรมีการเก็บรวบรวมตะกอนจากพื้น

ทะเลเพื่อศึกษาลําดับดีเอ็นเอและเปรียบเทียบกับขอมูลดีเอ็นเอของสิ่งชีวิตที่มีอยู จัดแบงกลุมสายพันธุ

หลักๆ แตทั้งนี้ ใตมหาสมุทรมีหลากหลายทางชีวภาพมากมาย เปนแหลงขอมูลขนาดใหญ ทําใหดีเอ็นเอที่

พบใตทองทะเลสวนใหญนั้น ยังไมสามารถจัดรวมกลุมไดอยางแนชัดตามอนุกรมวิธาน

ที่มา: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Ocean_Factsheet_Biodiversity.pdf 

https://media.nationalgeographic.org/assets/fi le/one-ocean-chapter-3.pdf

https://ocean.si.edu/ecosystems/deep-sea/deep-sea 

 >> ชั้น Hadopelagic สวนที่ลึกที่สุดของ

มหาสมุทร ไปจนถึงกนรองลึกมาเรียนา สิ่งมีชีวิตที่

อาศัยอยูในชั้นนี้ นักวิทยาศาสตรยังไมมีขอมูลมากนัก 

ในป 2561 ไดมีการคนพบปลา Snailfi sh ซึ่งเปนปลา

ที่มีชีวิตที่ลึกที่สุดที่เคยพบมา ที่ระดับ 27,000 ฟุตหรือ

ประมาณ 8.22 กิโลเมตร ใตระดับนําทะเล เปนปลาที่

ไมมีเกล็ด มีฟนขนาดใหญ และไมเรืองแสง ซึ่งแตกตาง

จากขอสันนิษฐานที่คิดไวของปลาทะเลนําลึก

 >> ชั้น Bathypelagic เปนเขตเริ่มตนที่ปราศจากแสงจากดวงอาทิตย

โดยสิ้นเชิง สัตวที่อาศัยอยูในชั้นนี้ โดยสวนใหญสามารถสรางแสงเรืองแสงในตัว

เอง (Bioluminescent light) และมีตาที่ไวตอแสงสูง เพื่อมองเห็นแสงที่เกิดจาก

สัตวอื่นๆ อุณหภูมิของนําในชั้นนี้ อยูที่ประมาณ 4°C อีกทั้งมีความดันมากกวา 110 

เทาที่ระดับนําทะเล สิ่งมีชีวิตในชั้น Bathypelagic นี้ มีลักษณะนุมนิ่มและผิวที่ลื่น

ไหล มีความตองการอาหารนอย มีการเผาผลาญอาหารชา เชน ปลาแฮกฟชดํา ปลา

ไวเปอร ปลาแองเกลอร ปลาฉลามสลีปเปอร ที่จัดเปนปลาประจําถิ่น นอกจากนี้ ยัง

พบปลาไหลกัลเปอร ปลาหมึกแวมไพร และปลาหมึกดัมโบ ที่อาศัยอยูในชั้นนี้ดวย 

 >> ชั้น Abyssopelagic พื้นทะเลหรือที่ราบกนบึ้ง สัตวที่อาศัยอยูในชั้น

นี้ สามารถทนตอแรงกดดันในระดับความลึกนี้ไดถึง 600 เทาจากระดับนําทะเล เชน 

ปลา Tripod ที่มีครีบยาวตั้งเหมือนขาตั้งสามขา ปลาหางกระดิ่ง ปลาหมึกยักษ และ

ปลิงทะเล 

ภาพ: https://ocean.si.edu/ecosystems/deep-sea/deep-sea ,

https://phys.org/news/2019-04-sequencing-snailfi sh-mari-

ana-trench-reveals.html

ปลา Tripod, NOAA

ปลา Snailfi sh, Shunping He
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ภาพ: ฟองนํา Cryptotethya crypta, Sven Zea, 

https://ocean.si.edu/ocean-life/invertebrates/sea-

sponge-hiv-medicine

 นักวิทยาศาสตรไดมีการศึกษาและนําสารเหลาน้ีมาใชประโยชน จากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรพบวา การใชยาที่ไดมาจากสารประกอบจากทะเลนั้น ไมใชเรื่องใหมแตอยางใด มี

การศึกษาและนํามาใชประโยชนเปนระยะเวลาที่ยาวนาน พบหลักฐานการเก็บภาษีจากการขายยาที่ได

จากปลาจากประเทศจีนในป 2953 กอนคริสตศักราช สองถึงสามพันปตอมา นักเคมีอินทรียสกัดนิวคลี-

โอไซดจากฟองนํา Cryptotethya crypta (หรือ Tectitethya crypta) ที่ไดจากทะเลแคริบเบียน ซึ่ง

ในป 2512 ไดรับการอนุมัติใหใชสําหรับการรักษามะเร็ง ซึ่งเปนยาจากทะเลชนิดแรกที่ไดรับการรับรอง 

อีกทั้ง นิวคลีโอไซดเหลานี้ ไดถูกนํามาใชพัฒนาเปนยา Ara-A ใชในการรักษาโรคติดเชื้อเริม และ Ara-C 

เพ่ือรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน

แบบมัยอีลอยด (acute myeloid leukemia) 

และมะเร็งตอมนําเหลืองชนิดนอนฮอดจกิน 

(non-Hodgkin lymphoma)  

 สัตวทะเล พืช และจุลินทรียใตทะเลมีความสามารถในการปรับตัวไดเปนอยางดี เพื่อความอยู-

รอด และปองกันตนเอง ซึ่งการปรับตัวทําใหสิ่งมีชีวิตเหลานี้มีการพัฒนากลุมสารเคมีที่มีลักษณะเฉพาะ 

สาเหตุที่ทําใหนักวิทยาศาสตรเชื่อวาเปนเชนนั้น ตัวอยางที่ชัดเจน เชน พืชหรือสัตวที่ยึดอยูกับพื้นทะเล

และไมมีเกราะหุม เชน ฟองนําและปะการัง จําเปนตองหาวิธีในการปองกันตัวเอง ขับไลสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

ซึ่งการผลิตสารเคมีเปนอาวุธหนึ่งในการปองกันตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการอยูอาศัยอยางแออัด เชน 

แนวปะการัง ในขณะเดียวกัน สิ่งมีชีวิตจําเปนตองดึงดูดสิ่งมีชีวิตบางชนิด เพื่อการสืบพันธุ ซึ่งทั้งภัย

คุกคามที่หลากหลายและเพื่อความอยูรอด ทําใหเกิดวิวัฒนาการการผลิตสารประกอบที่ซับซอน 

ข�อมูลทางเคมี/สารประกอบ
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 > Ecteinascidin: สกัดจาก Tunicates นํามาทดสอบในการรักษามะเร็งเตานม มะเร็งรังไข 

และเนื้องอกที่เปนของแข็งอื่นๆ 

 > Discodermalide: สกัดจากฟองนําทะเลลึกที่อยูในสกุล Discodermia ถูกนํามาใชเปนสาร

ตานเนื้องอก

 > Bryostatin: สกัดจาก Bugula neritina หรือเปนที่รูจักในชื่อ Bryozoan ใชกับการรักษา

มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งผิวหนัง

 > Pseudopterosins: สกัดจาก Pseudopterogorgia elisabethae ใชเปนสารตานการอักเสบ

และยาแกปวดที่ชวยลดอาการบวม ระคายเคืองผิวหนัง และเรงการสมานแผล

 > w-conotoxin MVIIA: สกัดจากหอย Conus magnus ใชเปนยาแกปวด นอกจากนี้ 

Ziconotide ยาสังเคราะหที่ไดจาก conotoxin ใชเปนยาแกปวดและมีศักยภาพมากกวามอรฟน 1,000 

เทา นํามาใชรักษาอาการปวดเรื้อรังที่เกิดจากสภาวะตางๆ เชน มะเร็ง โรคเอดสระยะที่ 3 และความผิด

ปกติทางระบบประสาทบางอยาง 

ที่มา: 

https://ocean.si.edu/ocean-life/invertebrates/sea-sponge-hiv-medicine

https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/medicinesfromsea.html

https://www.medicalnewstoday.com/articles/325384#Antifungal-resistance 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/325384#Sea-snail-toxins 

 ปจจุบันสารประกอบทางสารเคมีหรือเอนไซมบางชนิดที่ผลิตโดยสิ่งมีชีวิตใตทะเล ที่ไดถูกนํามา

ใชประโยชนมากยิ่งขึ้นในการรักษาโรคของมนุษย เชน 
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เทคโนโลยีที่ใช�ในการสํารวจใต�ทะเล
 มนุษยในฐานะที่เปนสายพันธุมีความอยากรูอยากเห็นโดยธรรมชาติ ความอยากรูอยากเห็น 

ความตองการความรู และการแสวงหาการผจญภัยเปนแรงจูงใจใหเกิดการสํารวจและการพัฒนา

เทคโนโลยีสมัยใหม การสํารวจใตมหาสมุทรสรางความทาทายใหกับนักวิทยาศาสตรมานานหลาย

ทศวรรษ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน ทําใหนักวิทยาศาสตรไดเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ชีวิตที่แปลกประหลาดและลึกลับที่มีอยูในสภาพแวดลอมที่รุนแรงนี้ ทั้งความมืดมิด ความหนาวเย็น

สุดขั้ว และแรงกดดันมหาศาล การเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใตทองทะเลลึก อุปกรณที่ใชใน

การสังเกต เก็บขอมูล และเก็บตัวอยางทางธรณีวิทยาและชีวภาพ เทคโนโลยีหลักๆ ที่มีการใช เชน

โซนาร� 

 โซนาร (Sound Navigation and Ranging: SONAR) เปนวิธีการที่ใชคลื่นเสียงในการพัฒนา

แผนที่การเดินเรือ การสํารวจมหาสมุทร สื่อสาร และตรวจจับวัตถุใตนํา เชน ซากเรืออับปาง ภูเขานํา

แข็ง เรือดํานํา หรืออันตรายอื่นๆ ที่อยูใตนํา โดยการสงคลื่นเสียงถูกสงออกไป เมื่อคลื่นเสียงนั้นกระทบ

ลงบนวัตถุ คลื่นเสียงจะสะทอนกลับมาดวยความถี่ที่ตางกันออกไป โดยวัดคาพารามิเตอรตางๆ ทําให

สามารถระบุตําแหนงวัตถุใตนําได คลื่นเสียงไดถูกนํามาใชในการสํารวจมหาสมุทร เนื่องจากใตนําเสียง

เดินทางไดไกลกวาคลื่นแสง เรดาร หรือคลื่นอื่นๆ โซนารมี 2 ประเภท คือ Active และ Passive โซนาร

แบบ Active นั้น สามารถสงและรับคลื่นเสียง ซึ่งสามารถวัดความแรงของสัญญาณ ดวยการกําหนดเวลา

ระหวางการปลอยคลื่นเสียงและการรับสัญญาณ ทรานสดิวเซอร (transducer) สามารถกําหนดชวง

และทิศทางของวัตถุได สวนโซนารแบบ Passive เปนอุปกรณตรวจจับเสียงเทานั้น คลื่นเสียงที่เกิดจาก

แหลงอื่นจะไดรับและเปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟาสําหรับแสดงผลบนจอภาพ เชน ตรวจจับเสียงรบกวน

จากวัตถุทางทะเล (เชน เรือดํานําหรือเรือ) และสัตวทะเล (เชน ปลาวาฬ) 

นักวิทยาศาสตรเลือกประเภทการใชโซนารตามเปาหมายของ

การสํารวจ ซึ่งบางระบบมีความละเอียดสูง ทําใหสามารถสราง

ภาพในพื้นที่ที่มีขนาดจํากัด ในทางกลับกัน นักวิทยาศาสตรอาจ

ตองการใชระบบโซนารที่มีความละเอียดตํากวา เพื่อทําแผนที่พื้นที่

ที่ใหญ เชน ภูเขาใตทะเลหรือลักษณะทางธรณีวิทยาอื่นๆ
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 อยางไรก็ตาม รายละเอียดและประสิทธิภาพเพิ่มเติมของโดรน Manta Ray ยังคงถูกเก็บเปน

ความลับของหนวยงานทางทหารของสหรัฐฯ ขอมูลที่ถูกนําเสนอเปนเพียงบางสวนของโดรน Manta 

Ray เทานั้น

ยานพาหนะที่ควบคุมระยะไกล  

นอกจากนี้ ในป 2565 สํานักวิจัยขั้นสูงดาน

กลาโหมสหรัฐฯ หรือ DARPA พัฒนาโดรนกระเบนราหู 

เพื่อปฏิบัติภารกิจมหาสมุทรระยะไกลไรมนุษยควบคุม

ภายใตชื่อโครงการ Manta Ray โดยเปดใหบริษัทเอกชน

ที่สนใจเขารวมโครงการ ภายหลังการคัดเลือกเหลือบริษัท

เอกชน 2 แหง คือ Northrop Grumman Systems 

Corporation และ Martin Defense Group ที่จะไดรับ

งบประมาณพัฒนาตนแบบโดรนกระเบนราหูขนาดเทา

ของจริงเพื่อคัดเลือกในลําดับตอไป
ภาพ: https://www.darpa.mil/ddm_gallery/man-

ta-ray-program.jpg

โดรนกระเบนราหู, DARPA

คุณสมบัติของโดรนกระเบนราหูที่ DARPA ตองการนอกจากความคลองแคลวในการเคลื่อนที่

ดวยความเงียบใตพื้นที่มหาสมุทรยังตองมีความทนทานตอการกัดกรอนและแรงดันมหาศาลใตพื้น

มหาสมุทร มีขีดความสามารถในการบรรทุกสิ่งของ หุนยนตขนาดเล็กหรืออุปกรณสํารวจไดในระดับ

หนึ่ง ระบบการสื่อสารที่สามารถเชื่อมตอสงขอมูลกับศูนยควบคุมบนเรือหรือบนแผนดินใหญไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ภาพ: https://oceanexplorer.noaa.gov/technology/subs/deep-discov-

erer/deep-discoverer.html

 ยานพาหนะที่ ควบคุมระยะไกล 

(Remotely Operated Vehicles: ROVs) 

ที่มีการพัฒนาและใช ใตนํามาตั้ งแตป  

2495 โดยทั่วไปแลว ROV เปนหุนยนต

ใตนําไรคนขับที่มีสายที่ใชในการสงขอมูล

ระหวางยานพาหนะกับนักวิจัย สําหรับ

การทํางานระยะไกลในพื้นที่ที่มีขอจํากัดหรืออันตรายทางกายภาพในการดํานํา อีกทั้ง  มักจะติดตั้งกับ

วิดีโอและกลองถายภาพนิ่ง  ตลอดจนเครื่องมือทางกล เชน แขนกลสําหรับการดึงและการวัดคาตัวอยาง 

ตัวอยางหุนยนตใตนําไรคนขับอื่นๆ ไดแก Autonomous Undersea Vehicles (AUVs) ที่ทํางานอิสระ

โดยไมตองใชสายเคเบิล และ Nereus ยานยนตใตทะเลของสหรัฐฯ ที่เปนเรือดํานําไรคนขับแบบไฮบริด

ที่สามารถเปลี่ยนจากโหมด ROVs เปน AUVs และปจจุบันเปนเรือดํานําไรคนขับเพียงลําเดียวในโลกที่

สามารถเขาถึงรองลึกที่สุดได  

ROV, NOAA
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 อุปกรณสังเกตการณ เชน การใชไฟเบอรออปติกที่ใชแสง LED และกลองที่สามารถถายภาพในที่

มีแสงนอย ทําใหสามารถศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะของสัตวทะเลนําลึก อุปกรณเหลานี้อาจนําไปใช

ในสถานีใตนําถาวรที่เชื่อมตอกับพื้นดินดวยสายเคเบิลใยแกวนําแสง หรืออุปกรณ Lander ที่สงลงไปสูพื้น

ทะเลและดึงกลับมาไดในภายหลัง

อุปกรณ�สังเกตการณ�  

 เรือดํานําอีกลําที่นาสนใจ คือ Trieste เปนเรือดํานําใตทะเลลึก HOV ลําแรกที่ไปถึงกนรองลึก

มาเรียนา ที่ลงไปที่ความลึกถึง 10,911 เมตร ในป 2503 แตทั้งนี้ ระหวางการดํานําครั้งนั้นครั้งเดียวของ 

Trieste หนาตางก็เริ่มราว และไมเคยมีใครใช Trieste อีกเลยตั้งแตนั้นเปนตนมา จนถึงป 2555 เจมส 

คาเมรอน ผูกํากับภาพยนตชื่อดัง ประสบความสําเร็จในการดํานําคนเดียว ในเรือ Deepsea Challenger 

ของออสเตรเลีย ที่ลงไปถึงที่ความลึก 10,908 เมตร และในป 2563 เรือ Fendouzhe ของจีน ลงไปถึงที่

ความลึก 10,909 เมตร 

ที่มา: 

https://oceanexplorer.noaa.gov/technology/sonar/sonar.html 

https://www.marinebio.org/oceans/deep-sea/ 

https://oicanadian.com/like-a-stingray-united-states-develops-prototype-long-range-autonomous-underwater-drone/

https://www.livescience.com/chinese-submarine-record-dive.html 

รูปแบบภายใน Alvin หลังจาก

ไดมีการพัฒนาระบบใหม
ภาพ: E. Paul Oberlander, WHOI, 

https://phys.org/news/2014-01-deep-

diving-alvin.html

 เรือดํานําใตทะเลลึกที่สามารถบรรจุคน

ได (Human-Occupied Vehicles: HOVs) 

ใชในการสํารวจความลึกของมหาสมุทร เรือ

ดํานํา Alvin เปนเรือดํานําลึกของสหรัฐฯ ที่

สรางขึ้นในป 2507 เปนเรือดํานําใตทะเลลึกที่

สามารถบรรจุคนไดลําแรกของโลก โดยบรรทุกคน

ได 3 คน (โดยทั่วไปจะเปนนักขับเรือและนักวิทยาศาสตร

อีก 2 คน) มีลักษณะเชนเดียวกับ ROV มีกลองและแขนกล เรือดํานํา 

Alvin ไดมีการพัฒนาระบบใหสามารถดํานําลึกไดถึง 6,500 เมตร (จากเดิมสามารถดํานําลึก 4,500 เมตร) 

การใชงานกวา 50 ปที่ผานมา เรือดํานํา Alvin ไดถูกนํามาใชเพื่อดํานํามากกวา 5,000 ครั้ง

เรือดําน้ําใต�ทะเลลึกที่
สามารถบรรจุคนได�  
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สัตว�สายพันธุ�หายากและ

 ใตมหาสมุทรยังมีอะไรอีกมากมายที่รอการสํารวจ ซึ่งในแตละปนักวิจัยทางทะเลทั่วโลกไดคน

พบสิ่งที่หายากหรือไมเคยรูจักมากอนในทางวิทยาศาสตร ในป 2564 ที่ผานมา การคนพบสัตวสายพันธุ

ใหมและยังมีการคนพบทางโบราณคดีอีกดวย เชน

 >> งาแมมมอธ สายพันธุ Columbian ยาว 

3 ฟุต ที่คนพบใตทะเลลึก 3,048 เมตร นอกชายฝง

แคลิฟอรเนีย โดยคาดวามีอายุมากกวา 100,000 ป

เปนอีกหน่ึงเรื่องนาพิศวงที่พบงาแมมมอธที่เปนสัตว

บกในทะเลลึก นักวิทยาศาสตรสันนิษฐานวาสิ่งมี

ชีวิตท่ีอาศัยอยูในบกอาจถูกชะลางออกไปสูบริเวณ

มหาสมุทรที่ลึกหรืออาจเปนชวงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ 

>> ฉลามเรืองแสง สายพันธุ Kitefi n พบวาเปน

สัตวมีกระดูกสันหลังที่มีขนาดใหญที่สุด ที่สามารถเรืองแสง

ได เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวไดถึง 180 เซนติเมตร และคาด

วาเปนหนึ่งในฉลามที่เคลื่อนไหวชาที่สุดในโลก การเรืองแสง

ของฉลาม Kitefi n นี้ เกิดจาก Photophore ที่เปนอวัยวะที่

ผลิตแสงภายในผิวหนัง ซึ่งการเรืองแสงนี้ ชวยในการพรางตัว

จากนักลาหรือภัยอื่นๆ ที่อยูใตนํา

 >> ฟอสซิลดาวทะเล หลังจากการศึกษา พบวาฟอสซิลนี้ไมใชทั้งดาวทะเล หรือดาวเปราะ สัตว

ไมมีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะคลายคลึงกัน แตเปนบรรพบุรุษรวมของทั้งสองสายพันธุ ซากดึกดําบรรพ

ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในนําเย็นชวยใหนักวิทยาศาสตรจินตนาการสัตวทะเลทําพวก Echinoderms  

รุนกอนๆ เชน ดาวทะเล ดาวเปราะ พลับพลึงทะเล เมนทะเล และปลิงทะเล นาจะมีลักษณะคลายคลึง

กัน ซึ่งในขั้นตอไป นักวิทยาศาสตรเชื่อมโยงจุดตางๆ และเติมไทมไลนที่มาของสิ่งมีชีวิตระหวาง

บรรพบุรุษโบราณกับทายาทสมัยปจจุบัน

ภาพ: https://www.mbari.org/mammoth-tusk-discovery/

ฉลามเรืองแสง สายพันธุ Kitefi n

ภาพ: https://www.smithsonianmag.com/smart-

news/nearly-six-foot-glowing-shark-discovered-deep-

sea-new-zealand-180977163/

การค�นพบใหม�ใต�ทะเล ในป� 2564
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 >> แมงกะพรุนสีเลือด แมงกะพรุนสายพันธุใหมที่นักวิจัยจาก 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ได

คนพบ แมงกะพรุนนี้ มีลักษณะวุนสีแดงเขม ซึ่งนาจะอยูในสกุล Poralia 

ที่ระดับความลึกประมาณ 700 เมตร บริเวณนอกชายฝง Newport รัฐ

โรดไอแลนด 

 >> แมงกะพรุนยักษ สายพันธุ Stygiomedusa gigantea อีก

สัตวทะเลที่ไมไดเห็นกันไดบอยครั้ง อาศัยอยูใตทะเลลึกที่มืดสนิท ใน

ครั้งนี้นักวิทยาศาสตรพบแมงกะพรุนที่ระดับความลึก 975 เมตร ใน 

Monterey Bay รัฐแคลิฟอรเนีย แมงกะพรุนสายพันธุนี้ ยังเปนที่รูจักในชื่อ 

Giant Phantom Jellyfi sh เนื่องจากมีขนาดใหญสีดํา เนื้อเยื่อสวนหัวมี

ทรงคลายกระดิ่งที่กวางถึง 1 เมตร มีแขนยาวถึง 10 เมตร นักวิทยาศาสตร

คิดวา แขนยาวๆ ที่เหมือนริบบิ้นนี้ ใชในการดักจับเหยื่อ โดยไหลพันเหยื่อ

หลวมๆ และดึงมันขึ้นมาที่ปากไปกิน 

 >> ปลาหมึกแกว หรือปลาหมึกสายพันธุ Vitreledonella 

richardi ที่พบนอกชายฝงของหมูเกาะฟนิกซ ประเทศออสเตรเลีย ที่ระดับ

ความลึก 5,100 กิโลเมตร หมึกสายพันธุนี้เกือบจะโปรงใสอยางสมบูรณ 

โดยมีเพียงดวงตาทรงกระบอก เสนประสาทตา และทางเดินอาหารเทานั้น

ที่มีลักษณะทึบแสง 

ภาพ:  https://schmidtocean.org/scientists-explore-sea-

mounts-in-phoenix-islands-archipelago-gaining-new-insights-in-

to-deep-water-diversity-and-ecology/

ภาพ: https://oceanexplorer.noaa.gov/okeanos/explora-

tions/ex2104/gallery/welcome.html#cbpi=/okeanos/ex-

plorations/ex2104/dives/dive20/media/red-jellyfi sh.inc

ภาพ:  https://www.mbari.org/products/creature-fea-

ture/giant-phantom-jelly/

แมงกะพรุนสีเลือด

แมงกะพรุนยักษ

 >> ปลาหมึก Dumbo หรือชื่อเลนที่

นักวิทยาศาสตรเรียกวา Emperor Dumbo เปน

ปลาหมึกสายพันธุ Grimpteuthis imperator มีหนวด

เปนพังผืดที่มีลักษณะเฉพาะเม่ือกางออกจะคลายกับรม 

เชนเดียวกับชื่อชางที่เคลื่อนไหวไดในเรื่อง Dumbo ของ

ดิสนีย มีครีบเหนือหัวที่กระพือปกขึ้นและลงเพื่อบังคับ

ทิศทางและขับเคลื่อนไปขางหนา ปลาหมึก Dumbo 

เปนอีกสายพันธุสัตวหายากที่มีขนาดใหญ อาศัยอยูใน

ความลึกราว 4,000 เมตร ใตพื้นผิวมหาสมุทร 
ภาพ:  https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-021-01000-9

ปลาหมึก Dumbo, Alexander Ziegler

ปลาหมึกแกว
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 >> ปลา Whalefi sh เพศเมียสีสม ที่พบในระดับ

ความลึกประมาณ 2,013 เมตรนอกชายฝง Monterey 

Bay รัฐแคลิฟอรเนีย คนสวนใหญไมคอยมีใครรูจักเกี่ยว

กับ Whalefi sh ที่หนาตาแปลกประหลาดนี้ เนื่องจาก

มีรูปรางลักษณะที่แตกตางกันอยางมากของตัวออน 

(Tapetails) ตัวผู (Bignoses) และตัวเมีย (Whalefi sh) 

ซึ่งเดิมทีนักวิทยาศาสตรคิดวาเปนสามสายพันธุที่แตกตาง

กัน 

 >> ฟองนํา และปลาดาว คูหูในชีวิตจริง

จากการตูนเรื่อง SpongeBob Squarepants และ 

Patrick Star ที่อยูเคียงขางกันที่พื้นทะเล NOAA ได

เผยแพรภาพฟองนําสีเหลืองทรงสี่เหลี่ยม และดาว

ทะเลสีชมพูหาแฉก ที่ระดับความลึก 1,885 เมตร 

นอกชายฝง New England ทั้งนี้ ยังไมทราบสาย

พันธุที่แนชัดของฟองนําและดาวทะเลนี้ 
ภาพ: https://oceanexplorer.noaa.gov/okeanos/explo-

rations/ex2104/gallery/welcome.html#cbpi=/okeanos/

explorations/ex2104/features/spongebob/media/

spongebob.inc

ที่มา: 

https://mashable.com/article/deep-sea-ocean-discoveries

https://oceanconservancy.org/blog/2021/03/12/recent-ocean-discoveries/

https://www.livescience.com/weirdest-deep-sea-creatures-2021 

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/new-species-dumbo-octopus-identifi ed-using-imaging-tech-

niques-180977621/

คูหูในชีวิตจริง

จากการตูนเรื่อง SpongeBob Squarepants และ 

Patrick Star ที่อยูเคียงขางกันที่พื้นทะเล NOAA ได

ภาพ: https://www.mbari.org/barreleye-fi sh-with-tubu-

lar-eyes-and-transparent-head/

ปลา Whalefi sh เพศเมีย

ภาพ: https://www.mbari.org/products/creature-feature/

whalefi sh/

ปลาหัวใส

ฟองนํา และปลาดาว

>> ปลาหัวใส หรือปลาสายพันธุ Macropinna 

microstoma มีลักษณะหนาผากโปรงใสจนสามารถเห็น

อวัยวะภายในได พบที่ระดับความลึกประมาณ 650 เมตร ใน 

Monterey Submarine Canyon หุบเขาใตนําที่ลึกที่สุดแหง

หนึ่งบนชายฝงแปซิฟก เปนปลาอีกสายพันธุที่เรียกไดวาหาตัว

จับไดยาก นักวิทยาศาสตรของ Monterey Bay Aquarium 

Research Institute (MBARI) พบปลานี้เพียง 9 ครั้งเทานั้น 

จากการดํานําไปกวา 5,600 ครั้งในแหลงที่ปลาอาศัยอยู 
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กฎหมายและการป�องกัน

 พื้นที่กวางใหญมหาศาลของมหาสมุทรไมเพียงแตเปนแหลงกําเนิดและเปนที่อยูอาศัยสิ่งมีชีวิต

ใตนําเทานั้น แตยังอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ที่เอื้อประโยชนใหกับสิ่งมีชีวิตตางๆ บนโลก ซึ่ง

รวมถึงคนเรา ที่ใชมหาสมุทรเปนแหลงอาหาร ใชพื้นที่และทรัพยากรทางธรรมชาติในมหาสมุทรเพื่อ

การคาขาย พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแตในศตวรรษที่ 17 ไดมีการจํากัดสิทธิของชาติและเขต

อํานาจศาลเหนือมหาสมุทร ในพื้นที่แคบๆ รอบชายฝงของประเทศ โดยทะเลที่เหลือไดรับการประกาศ

ใหเปนอิสระสําหรับทุกคนและไมขึ้นกับประเทศใด แตทั้งนี้ ในชวงกลางศตวรรษที่ 20 บางประเทศ

ตองการขยายพื้นที่ทางทะเล เรียกรองสิทธิการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ปกปองแหลง

ธรรมชาติและควบคุมมลพิษและของเสียจากเรือขนสง เรือบรรทุกนํามัน หรือจากรีสอรทริมชายฝง และ

ยังรวมถึงการดําเนินการทางทหารอีกดวย

 องคการสหประชาชาติ (UN) เขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินการ และกําหนดกฎเกณฑ

การใชประโยชนจากทะเลและมหาสมุทร ซึ่งพัฒนามาพรอมกับพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศ 

ปจจุบันกฎเกณฑสวนใหญไดประมวลอยูในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

(United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) ซึ่งครอบคลุมเรื่องตางๆ ไดแก สิทธิ

และหนาที่ของประเทศในเขตทางทะเล ทั้งนานนําภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจ

จําเพาะ เขตไหลทวีป ทะเลหลวง การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การคุมครองและ

รักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล การวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล เปนตน

กฎหมายและการป�องกัน
ทางทะเล

United Nations Convention on 
the Law of the Sea 1982
 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on 

the Law of the Sea 1982) ไดมีการรับรอง ณ การประชุมสหประชาชาติดานกฎหมายทะเล ครั้ง

ที่ 3 (Third United Nations Conference on the Law of the Sea) และเปดใหประเทศตางๆ 

เขาเปนภาคี อนุสัญญาฯ ไดกําหนดหลักเกณฑตางๆ อาทิ สิทธิหนาที่ของประเทศในเขตทางทะเล สิทธิ

การเดินเรือ การแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การอนุรักษสิ่งแวดลอมทางทะเล กลไก

การระงับขอพิพาท โดยมีสาระสําคัญของอนุสัญญาฯ คือ
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 1. นานนําภายใน (internal waters) หมายถึง นานนําที่อยูถัดจากเสนฐานที่ใชวัดความกวาง

ของทะเลอาณาเขตเขามาทางผืนแผนดินของรัฐชายฝง ซึ่งรัฐชายฝงมีอํานาจอธิปไตยใน (หรือเหนือ) 

นานนําภายใน

 2. ทะเลอาณาเขต (Territorial sea) มีความกวางไมเกิน 12 ไมลทะเลโดยวัดจากเสนฐานออก

ไป รัฐชายฝงมีอํานาจอธิปไตย (sovereignty) เหนือทะเลอาณาเขต

 3. เขตตอเนื่อง (Contiguous zone) ไดแก บริเวณที่อยูถัดไปจากทะเลอาณาเขต มีความกวาง

ไมเกิน 24 ไมลทะเลวัดจากเสนฐานที่ใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต ในเขตตอเนื่อง รัฐชายฝง

มีอํานาจในการกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อปองกันหรือลงโทษการละเมิดกฎหมายและระเบียบขอ

บังคับเกี่ยวกับศุลกากร การคลัง การเขาเมือง และการสาธารณสุข

 4. เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone - EEZ) ไดแก บริเวณที่อยูถัดออกไป

จากทะเลอาณาเขต มีความกวางไมเกิน 200 ไมลทะเลจากเสนฐานที่ใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต 

ในเขต EEZ ประเทศชายฝงมีสิทธิอธิปไตย (sovereign rights) ซึ่งเปนสิทธิที่จํากัดกวาอํานาจอธิปไตย 

แตครอบคลุมเรื่องการสํารวจ การแสวงประโยชน การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มี

ชีวิตและไมมีชีวิตเหนือพื้นดินทองทะเลและดินใตผิวดินของพื้นดินทองทะเล และในหวงนําเหนือขึ้นไป 

รวมถึงการสรางเกาะเทียม สิ่งกอสราง และสิ่งติดตั้งในทะเล เปนตน

 5. ไหลทวีป (Continental shelf) หมายถึง พื้นดินทองทะเลและดินใตผิวดินของบริเวณใต

ทะเล ซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตออกไปตามธรรมชาติของดินแดนจนถึงริมนอกของขอบทวีป หรือ

จนถึงระยะ 200 ไมลทะเลจากเสนฐานซึ่งใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต และในบางกรณี ไหลทวีป

สามารถขยายไดจนถึง 350 ไมลทะเลจากเสนฐาน ในบริเวณไหลทวีป ประเทศชายฝงสามารถใชสิทธิ

อธิปไตยในการสํารวจและแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติบนไหลทวีป

 6. ทะเลหลวง (High seas) หมายถึง ทะเลที่ไมใชนานนําภายใน ทะเลอาณาเขต หรือเขต

เศรษฐกิจจําเพาะของประเทศใด ทั้งนี้ ในทะเลหลวง ประเทศทั้งปวงมีเสรีภาพในการเดินเรือ การ

บินผาน การวางสายเคเบิล และทอใตทะเล รวมทั้งเสรีภาพในการทําประมง เสรีภาพในการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร เปนตน

12 nm 200 nm
Territorial Sea Exclusive Economic Zone High Seas

Coastal Baseline

Internal Waters

Contiental Shelf

>< ><

Internal Waters

 >> การกําหนดเขตทางทะเล สถานะทางกฎหมาย สิทธิและหนาที่ของประเทศ ในแตละเขต

ทางทะเล ไดแก
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 อนุสัญญาฯ กําหนดกลไกการระงับขอพิพาทระหวางประเทศภาคีเกี่ยวกับการใชและการ

ตีความอนุสัญญาฯ นอกจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ยังมีอนุสัญญา

อื่น ๆ เกี่ยวกับการใชประโยชนจากทะเล การเดินเรือ สิ่งแวดลอมทางทะเล ฯลฯ

ภาพ: Arek Socha from Pixabay

ที่มา: 

https://www.un.org/en/global-issues/oceans-and-the-law-of-the-sea 

https://treaties.mfa.go.th/กฎหมายระหวางประเทศ/กฎหมายทะเล 

 อนึ่ง อนุสัญญาฯ ไดกําหนดใหทรัพยากรแรทั้งปวงที่อยูในสภาพของแข็ง ของเหลว และแกส

บริเวณใตพื้นดินทองทะเล รวมทั้งกอนแรโลหะสารพัดชนิดที่อยูในบริเวณนอกเหนืออํานาจประเทศใดๆ 

นี้ หรือบริเวณที่อนุสัญญาฯ กําหนดใหมีชื่อวา “บริเวณพื้นที่” (The Area) เปนมรดกรวมของมนุษยชาติ 

(Common heritage of mankind) ซึ่งประเทศไมอาจอางหรือใชอธิปไตยเหนือสวนใดสวนหนึ่งของ

บริเวณพื้นที่นี้ได โดยอนุสัญญาฯ ไดจัดตั้งองคการพื้นดินทองทะเลระหวางประเทศ หรือ International 

Seabed Authority (ISA) เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยากรแรในบริเวณดังกลาว

 ประเทศภาคีมีพันธกรณีที่จะตองคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล ในการนี้ ประเทศใช

มาตรการทั้งปวงซึ่งจําเปนเพื่อปองกัน ลด และควบคุมภาวะมลพิษของสิ่งแวดลอมทางทะเล ไมวาจะมา

จากแหลงที่ใด รวมทั้งใหประเทศใชมาตรการทั้งปวงที่จําเปนเพื่อประกันวา กิจกรรมภายใตเขตอํานาจ

หรือการควบคุมของตนจะไมกอใหเกิดความเสียหายจากภาวะมลพิษแกประเทศอื่น

 >> การคุมครองและการรักษาสิ่งแวดลอม

 >> การระงับขอพิพาท
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 เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone - EEZ) เปนพื้นที่ที่ขยายจากฝง 200 ไมล

ทะเล สําหรับสหรัฐฯ EEZ มีขนาดใหญกวาพื้นที่บกของทั้ง 50 รัฐรวมกัน และเปนหนึ่งในเขตที่ใหญที่สุด

ในโลก แมจะมีพื้นที่กวางใหญ แตพื้นที่สวนใหญนี้ยังไมมีแผนที่ และยังไมมีการสํารวจ ดังนั้นการสํารวจ

และการศึกษามหาสมุทรและชายฝงทะเล ไมเพียงแตเปดโลกใตทะเล ดวยวิทยาการความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรเทานั้น แตยังรวมถึงการปกปองความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมหาสมุทร

เปนแหลงพลังงาน แรธาตุที่สําคัญ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และระบบนิเวศที่มีมูลคามหาศาล อีกทั้ง 

ความรูนี้มีความสําคัญตอการพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางทะเลและการจัดการทรัพยากร

มหาสมุทรอยางยั่งยืนอีกดวย

 ใน เดื อนพฤศจิ ก ายน 2562 

ประธานาธิบดีทรัมปไดลงนามในแผน

นโยบายแห งชาติทางทะเล Ocean 

Mapping of the United States Ex-

clusive Economic Zone and the 

Shoreline and Nearshore of Alaska 

ที่มุงตระหนักถึงคุณคาของการทําแผนท่ี 

การสํารวจ และศึกษามหาสมุทร รวมถึง

เปนการพัฒนาความกาวหนาทางดาน 

วทน. ที่ไดนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในวงกวาง รวมกับองคกรและอุตสาหกรรมเอกชน 

สถาบันการศึกษา ซึ่งการพัฒนานโยบายและการดําเนินการตามแผนนี้จะขึ้นอยูกับทรัพยากรที่มีอยู โดย

จะมีการปรับตามความเหมาะสมและลําดับความสําคัญครั้งตอไปในป 2566

 เปาหมายที่ 1: การประสานงานระหวางหนวยงานเพื่อทําแผนที่ สํารวจ และศึกษาลักษณะของ 

EEZ ของสหรัฐฯ

 หนวยงานของรัฐบาลกลางมีบทบาททั้งทางตรงและทางออมในการทําแผนที่ สํารวจ และศึกษา

องคประกอบมหาสมุทร ซึ่งหนวยงานเหลานี้ ตองใชขอมูลเพื่อใหบรรลุพันธกิจและสนับสนุนภาคสวน

 เปาหมายแผนนโยบายแหงชาติทางทะเล 5 ประการ

ภาพ: เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ของสหรัฐฯ

https://oceanservice.noaa.gov/facts/eez.html

(National strategy for mapping, exploring, and 
characterizing the U.S. exclusive economic zone)

แผนนโยบายแห�งชาติทางทะเลสหรัฐฯ

25



ที่มา: 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/eez.html

https://oeab.noaa.gov/wp-content/uploads/2021/01/2020-national-strategy.pdf 

 เปาหมาย 3: การสํารวจและศึกษาองคประกอบในเขต EEZ ตามลําดับความสําคัญ

 หนวยงานของรัฐบาลกลางจะระบุลําดับความสําคัญสําหรับการสํารวจและการศึกษาองค

ประกอบทางทะเลในในเขต EEZ และประสานงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกภาครัฐใน

การสํารวจมหาสมุทร การคนพบสิ่งใหมๆ และการศึกษาทรัพยากรมหาสมุทรของสหรัฐฯ

 เปาหมาย 4: การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใหมๆ 

 พื้นที่ในเขต EEZ ของสหรัฐฯ นั้นกวางใหญและกอ

ใหเกิดความทาทายที่ไมเหมือนใครในการดําเนินงาน สภาพ

อากาศและปจจัยอื่นๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งตอบุคคล

และอุปกรณตางๆ การพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีใหมที่เกิด

ขึ้นใหมจึงเปนกุญแจสําคัญในการทําแผนที่ การสํารวจ และ

การศึกษาองคประกอบมหาสมุทรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 เปาหมาย 5: การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

 การพัฒนาและการศึกษาอยางครอบคลุมในเขตพื้นที่ EEZ เปนเปาหมายระดับชาติ ที่จะตอง

อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวย ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชน 

ในการดําเนินการใหบรรลุผล ซึ่งภายใตเปาหมายนี้ หนวยงานของรัฐบาลกลางจะสนับสนุนและกระตุน

องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และความมั่นคงของประเทศ 

รวมถึง รวมมือกันใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ การจัดการ และการใชมหาสมุทร

อยางสมดุล

นอกภาครัฐ ที่พัฒนาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสิ่งแวดลอมของ

สหรัฐฯ ดังนั้น เปาหมายแรก คือการสงเสริมการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของหนวยงานในรัฐบาลกลาง รวมถึง การประสานงานระหวางหนวยงาน

และหนวยงานพันธมิตรที่ไมใชภาครัฐ

 เปาหมาย 2: การทําแผนที่ EEZ ของสหรัฐฯ 

หนวยงานของรัฐบาลกลางจะจัดทําแผนที่นําลึกฉบับสมบูรณภายใน

ป 2573 และนานนําใกลชายฝงภายในป 2583  หากบรรลุเปาหมายนี้ จะ

ทําใหสหรัฐฯ มีขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความลึก รูปราง และองคประกอบของพื้นทะเลเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะ
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