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WWF àÃÕÂ¡ÃÍ§Õè»Ø¹ËÂØ´ºÃÔâÀ¤ “·Ù¹Ò¤ÃÕº¹éíÒà§Ô¹”

WWF ออกมาเรียกรองใหชาวญี่ปุนซึ่งบริโภคปลาทูนาครีบน้ําเงินใน
มหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอรเรเนียนมากที่สุดในโลกนั้น หยุดการ
บริโภคปลาพันธุนี้
ทั้งนี้ ชาวญี่ปุนบริโภคปลาทูนาครีบน้ําเงินมากถึง 3 ใน 4 ของโลก ซึ่งปลา
ทู น า สป ชี ส นี้ เ ป น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการทํ า ซู ชิ แ ละปลาดิ บ แต เ อเอฟพี ร ะบุ ว า
ผูเชี่ยวชาญตางเห็นพองตองกันวา การลาที่มากเกินไปมานานหลายทศวรรษนั้น
ทําใหปริมาณปลาทูนาครีบน้ําเงินในทะเลเมดิเตอรเรเนียนลดลงมากกวา 2 ใน 3
“เราตองการสงสัญญาณไปยังผูคา ผูขายปลีก และผูบริโภค พวก
เขามีโอกาสที่ดีมากที่จะสรางความแตกตางในสถานการณการจัดการที่ผิดพลาดอยูในปจจุบัน หาก
ผูบริโภคชาวญี่ปุนไมซื้อปลาสปชีสนี้ พวกเขาจะกดดันไปยังผูมีอํานาจตัดสินใจในทายที่สุด ที่จะหา
แนวทางแกปญหาที่ถูกตอง” ซูซานา เซนซ-ทราปากา (Susana Sainz-Trapaga) หัวหนากลุมรณรงคในแถบเมดิ
เตอรเรเนียนของ WWF กลาว และบอกดวยวา ผูบริโภคควรเลือกกินปลาทูนาทองแถบ (skipjack tuna) และทูนา
ตาโต (big-eyed tuna) จนกวาภาครัฐจะมีมาตรการที่ประเมินไดวาทูนาครีบน้ําเงินเพิ่มจํานวนขึ้น
เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผานมาสหประชาชาติไดสนับสนุนการประชุมอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (ไซเตส : CITES) ในการถอดขอหามการคาสากลปลาทูนาครีบน้ําเงิน
ในมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งไดรับการเห็นดวยอยางแข็งขันจากญี่ปุน
ตอนนี้ช ะตากรรมของปลาทูนาครีบน้ําเงินอยูในกํามือของคณะกรรมการนานาชาติเ พื่อการอนุรักษ
ปลาทูนาแอตแลนติก (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas: ICCAT) ซึ่งเปนกลุม
ทางการระหวางประเทศที่มีความรับผิดชอบตอการจัดการปริมาณปลาทูนานั้นจะรวมประชุมกันในเดือน พ.ย.53
โดยปที่ผานมาคณะกรรมการชุดนี้ เห็นพองที่จะลดปริมาณการจับปลาทูนาครีบน้ําเงินในมหาสมุทรแอตแลนติก
ตะวันออกและทะเลดิเตอรเรเนียนลง 40% เหลือ 13,500 ตันในป 2010
ขณะที่ WWF ตําหนิขอตกลงดังกลาวอยางรุนแรง และบอกวาคณะกรรมการไดเพิกเฉยตอการศึกษาที่
สําคัญซึ่งพบวา แมจะมีการควบคุมอยางเขมงวดในการเปดโควต าลา
ปลาทูนาสายพันธุนี้ไดเพียง 8,000 ตัน แตก็มีโอกาสเพียง 50% เทานั้น ที่
ทูนาครีบน้ําเงินจะเพิ่ม จํ านวนขึ้นมา และในสัปดาหอ งคกรอนุรัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาตินี้ จะเปดการประชุมในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
เพื่อใหขอมูลเขาถึงผูบริโภคชาวญี่ปุนโดยตรง เกี่ยวกับการเสี่ยงสูญพันธุ
ของปลาสายพันธุนี้ รวมถึงการใหขอมูลเกี่ยวกับทําประมงที่ผิดกฎหมาย
ที่มา : http://www.manager.co.th/Science
2

Incopesca àÃÔèÁãª´ÒÇà·ÕÂÁµÔ´µÒÁàÃ×Í»ÃÐÁ§

กระดานขาว

สถาบันเพื่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําคอสตาริกา (Incopesca) จะเริ่มนํา
ดาวเทียมมาใชในการติดตามเรือประมงทั้งเรือตางชาติและเรือประมงภายในประเทศที่มาทํา
ประมงในนานน้ําของคอสตาริกา ซึ่งขั้นตอนตางๆ จะไดรับการดําเนินการจากสํานักงานใหญ
ของ Incopesca ที่ตั้งอยูในเมืองซานโฮเซ
คอสตาริกาไดดําเนินงานรวมกับ Incopesca ตั้งแตป 2009 ไดมีการอนุญาตใหนํา
ดาวเทียมเพื่อติดตามตรวจสอบเรือภายในประเทศ เรือประมงพาณิชย และเรืออวนลอมปลา
ทูนาที่ชักธงตางชาติที่ดําเนินการทําการประมงในนานน้ําของคอสตาริกา
ขณะนี้ดาวเทียมสามารถติดตามตรวจสอบเรือประมงไดจากอุปกรณที่ติดตั้งอยูในเรืออวนลอมปลาทูนาเพียง
อยางเดียว แตคอสตาริกามีเรือประมงมากกวา 3,300 ลํา ซึ่ง 75 ลํา เปนเรือที่มีความจุมากกวา 100 ตันกรอส 157 ลํา มี
ความจุอยูระหวาง 50-100 ตันกรอส และ 3,140 ลํา มีความจุ 50 ตันกรอส
คอสตาริการเปนประเทศที่ 3 ในอเมริกากลางที่ไดเริ่มใหมีการใชดาวเทียมเพื่อติดตามตรวจสอบเรือประมงตอ
จากปานามาและฮอนดูรัส เจาหนาที่ประมง กลาววาแผนนี้จะชวยสงเสริมใหมีการทําประมงอยางรับผิดชอบเพื่อปองกัน
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะสามารถเริ่มปฏิบัติไดภายในครึ่งปแรกของป 2011
ที่มา : www.fis.com
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รัฐบาลฟลิปปนสตองการระงับการออกใบอนุญาตทําการประมงสําหรับเรือประมงพาณิชยรายใหมไวชั่วคราว
เพื่อปกปองประชากรปลาที่ยังเหลืออยูในนานน้ําของประเทศ
แมลคอลม ซารเมียนโต กลาววา “สิ่งที่เราวางแผนที่จะทําคือ การหามการออกไปอนุญาตทําการประมงสําหรับ
เรือประมงพาณิชยรายใหม แตสําหรับเจาของใบอนุญาตที่มีอยูเดิมซึ่งหมดอายุแลวนั้น สามารถนํามาตอใบอนุญาตทําการ
ประมงใหมได” สําหรับมาตรการนี้มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะปกปองประชากรปลาในฟลิปปนสใหอ ยูในปริมาณที่เหมาะสม
ซึ่งป จจุ บั นมี ค วามเสี่ย งเปนอยา งมาก อันเนื่ องมาจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ ซึ่งคาดว า จะมี ผ ลกระทบต อ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ได ตามที่สํานักขาว GMA รายงาน
ซารเมียนโต กลาวเสริมวา ทางการไดมีการชวยเหลือชาวประมงขนาดเล็ก โดยใหเปลี่ยนจากการทําการประมง
ไปเปนการเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการนี้ไดเริ่มดําเนินการโดยสํานักการประมงและทรัพยากรน้ํา (BEAR) ไดแสดงใหเห็นวา ปลาที่เลี้ยงจะ
เปนปลาที่มีราคาเหมาะสม และการเลี้ยงไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการประมง โดย
มุงเนนที่จะโนมนาวใหเรือประมงขนาดเล็กเปลี่ยนจากการจับไปเปนการเลี้ยงสัตวน้ําแทน เนื่องจากสะดวกตอการควบคุม
ดูแล และติดตาม เพื่อปรับปรุงพัฒนามาตรการใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น
สําหรับปนี้ สํานักการประมงและทรัพยากรน้ํา (BFAR) ไดตั้งเปาหมายเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํารอยละ 8 โดยอาศัยการ
เพิ่มผลผลิตจากภาคการเพาะเลี้ยงเพื่อจะมาทดแทนภาคการประมง ซึ่งทําใหผลผลิตสัตวน้ําสามารถเติบโตไดในป 2553 นี้
ที่มา : www.fis.com
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องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) รวมกับองคการอนามัยโลก (WHO) เผยแพร
บทความซึ่งมีเนื้อหากลาวถึงภาครัฐกําลังรณรงคใหประชาชนทราบถึงประโยชนในการบริโภคสัตวน้ําทะเลซึ่งมี
ประโยชนตอรางกาย โดยเฉพาะตออวัยวะที่สําคัญอยางหัวใจและสมอง เนื่องจากในสัตวน้ําทะเลมีกรดไขมั นไม
อิ่มตัวที่ชื่อ OMEGA-3 ซึ่ง OMEGA-3 นี้ป ระกอบดวยสารหลัก 2 ตัว ไดแก EPA (EICOSAPENTAENOIC
ACID) มีคุณสมบัติทําลายโคเลสเตอรอลในเสนเลือด ซึ่งเปนตนเหตุของเสนเลือดตีบตัน โรคหัวใจ ฯลฯ โดย
เปลี่ ย นโคเลสเตอรอลเป น น้ํ า ดี แล ว ขั บ ถ า ยออกจากร า งกาย ส ว นสารหลั ก อี กตั ว หนึ่ ง คื อ DHA
(DOCOSAHEXAENOIC ACID) สารตั ว นี้ มี ป ระโยชน โ ดยตรงกั บ สมอง คื อ จะช ว ยบํ า รุ ง เซลล ส มองและ
เสริมสรางความจํา

ผูเชี่ย วชาญดา นโภชนาการและพิษ วิท ยาไดรวมประชุม กันที่สํา นัก งานใหญข อง FAO เพื่อเสนอรา ง
แนวทางในการชวยภาครัฐประชาสัมพันธถึงประโยชนในการบริโภคปลาโดยเฉพาะปลาทะเล เนื่องจากประชาชน
ทั่วไปมีการบริโภคปลาในปริม าณที่นอยมาก อาหารที่บริโภคในชีวิตประจํา วันทั่วไปของประชาชนในแถบ
ตะวันตก เปนอาหารที่อุดมไปดวยแปง และไขมัน ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ สําหรับผูหญิง
ในชวงตั้งครรภและชวงใหนมบุตรมีการบริโภคปลาคอนขางต่ําเชนกัน จึงเสี่ยงตอการพัฒนาการทางสมองของ
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ทารกในครรภ ภาครัฐจึง ควรทํา ให ป ระชาชนตระหนั ก ถึง อัตราการเสีย ชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตั น
(Coronary heart disease(CHD)) ซึ่งเปนผลจากการไมบริโภคปลานั่นเอง

จากที่กลาวไปขางตนจะเห็นไดวา ประเทศในทวีปยุโรปกําลังใหความสําคัญกับการบริโภคสัตวน้ําเพื่อ
ปองกันการเกิดโรคตางๆ ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีของไทยในการขยายตลาดสินค าสัตวน้ํา ซึ่งในป 2553 (ม.ค.-พ.ค.)
ไทยสงออกสินคาสัตวน้ําไปสหภาพยุโรป 96,460.21 ตัน คิดเปนมูลคา 12,739 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน ปริมาณลดลง 4.05% แตมูลคาเพิ่มขึ้น 0.47% (100,533 ตัน/12,680 ลานบาท) แตจากวิกฤตการณทาง
การเงินของกลุมประเทศในยุโรปที่ไมสูดีนัก อธิบดีกรมสงเสริมการสงออกไดเสนอแนะผูสงออกของไทยวา ควร
ปรับกลยุทธโดยเนนไปที่กลุมตลาดระดับกลาง โดยเฉพาะผูสงออกขนาดเล็กและขนาดกลาง ควรจะทําการซื้อขาย
ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐมากวาสกุลเงินยูโรเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผูประกอบการควรจะ
ติดตามสถานการณในยุโรปอยางใกลชิด เนื่องจากภูมิภาคนี้ถือวาเปนตลาดสงออกหลักของไทย อยางไรก็ดีผู
สงออกนาจะหาตลาดอื่นทดแทนโดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคเอเชียและอีก 5 ประเทศซึ่งมีการทําเขตการคาเสรีกับ
ไทยอยางญี่ปุน จีน อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
ที่มา : สวนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
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สวัสดีครับสมาชิกชาว More to it...ทราบหรือไมวา กระแสน้ําในมหาสมุทรหมุนเวียนอยางไร แลวมัน
หมุนเวียนไปในทิศทางไหนบาง เราไปคนหาคําตอบกันเลยครับ 

¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÃÐáÊ¹éíÒã¹ÁËÒÊÁØ·Ã
¡ÒÃäËÅàÇÕ Â ¹¢Í§¡ÃÐáÊ¹éí Ò ã¹ÁËÒÊÁØ · Ã ÁÕ ÅÑ ¡ É³Ð¤Å Ò Â¡ÒÃäËÅàÇÕ Â ¹¢Í§¡ÃÐáÊÅÁã¹
ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ËÒ¡áµ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÃÐáÊ¹éíÒ ÁÕÍØ»ÊÃÃ¤¢ÇÒ§¡Ñé¹ ´Ñ§¹Ñé¹¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¹éíÒã¹ÁËÒÊÁØ·Ã¨Ö§
äÁ»ÃÒ¡¯ÃÙ»áºº·ÕèªÑ´à¨¹ ÍÕ¡»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§ ¹éíÒ·ÐàÅã¹ÁËÒÊÁØ·ÃÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁäÁà·Ò¡Ñ¹ áº§¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¹éíÒ
ã¹ÁËÒÊÁØ·Ãà»¹ 2 »ÃÐàÀ· ¤×Í ¡ÃÐáÊ¹éíÒºÃÔàÇ³¾×é¹¼ÔÇ (Surface currents) áÅÐ¡ÃÐáÊ¹éíÒÅÖ¡ (Deep
currents)

¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÃÐáÊ¹éíÒºÃÔàÇ³¾×é¹¼ÔÇÁËÒÊÁØ·Ã
¡ÃÐáÊ¹éíÒ ¾×é¹ ¼ÔÇÁËÒÊÁØ·Ãà¡Ô´ ¢Öé ¹ à¹×èÍ §¨Ò¡¤ÇÒÁ½ ´ ¢Í§ÍÒ¡ÒÈ¡Ñº¼ÔÇ ¹éíÒ ã¹ÁËÒÊÁØ ·Ã ¡ÃÐáÊÅÁ
à¤Å×èÍ¹·Õè´ÇÂ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§¢Í§¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡´Ç§ÍÒ·ÔµÂ«Öè§ÍÒ¡ÒÈÊÐÊÁäÇ ¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡ÍÒ¡ÒÈ¶ÒÂ·Í´Å§ÊÙ
¼ÔÇ¹éíÒÍÕ¡·ÕË¹Öè§ ¡ÃÐáÊÅÁ¾Ñ´¾ÒãË¡ÃÐáÊ¹éíÒà¤Å×èÍ¹·Õèä»ã¹·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ÀÒ¾·Õè 1 áÊ´§ãËàËç¹ÇÒ ÅÁÊÔ¹¤Ò
µÐÇÑ¹ÍÍ¡ºÃÔàÇ³ã¡ÅàÊ¹ÈÙ¹ÂÊÙµÃ ÁÕÍÔ·¸Ô¾Å¾Ñ´ãË¹éíÒã¹ÁËÒÊÁØ·Ãà¤Å×èÍ¹µÑÇä»·Ò§·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡ áÅÐÅÁ
µÐÇÑ¹µ¡ã¹ ºÃÔàÇ³ã¡Å¢ÑéÇâÅ¡ ÁÕÍÔ·¸Ô¾Å¾Ñ´ãË¹éíÒã¹ÁËÒÊÁØ·Ãà¤Å×èÍ¹µÑÇä»·Ò§·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡ ¡ÒÃäËÅ¢Í§¹éíÒã¹
ÁËÒÊÁØ·Ãà¤Å×èÍ¹·Õèà»¹ÃÙ»Ç§àÇÕÂ¹ ã¹·ÔÈ·Ò§µÒÁà¢çÁ¹ÒÌÔ¡Òã¹«Õ¡âÅ¡àË¹×Í áÅÐã¹·ÔÈ·Ò§·Ç¹à¢çÁ¹ÒÌÔ¡Òã¹
«Õ¡âÅ¡ãµ
·Ã§¡ÅÁ¢Í§âÅ¡·í Ò ãË ¹éí Ò ã¹ÁËÒÊÁØ · ÃÁÕ ÍØ ³ ËÀÙ ÁÔ
áµ¡µÒ§¡Ñ¹ ¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡´Ç§ÍÒ·ÔµÂ µ¡¡ÃÐ·ººÃÔà Ç³
ÈÙ¹ÂÊÙµÃÁÒ¡¡ÇÒ¢ÑéÇâÅ¡ ¹éíÒ·ÐàÅºÃÔàÇ³àÊ¹ÈÙ¹ÂÊÙµÃÁÕ
ÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§¨Ö§äËÅä»·Ò§¢ÑéÇâÅ¡ ã¹¢³Ð·Õè¹éíÒ·ÐàÅºÃÔàÇ³¢ÑéÇ
âÅ¡ÁÕÍØ³ËÀÙÁÔµèíÒ¡ÇÒäËÅà¢ÒÁÒá·¹·Õè (ÀÒ¾·Õè 2) à¹×èÍ§¨Ò¡
¹éíÒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔã¹¡ÒÃà¡çº¤ÇÒÁÃÍ¹ä´´Õ¡ÇÒ¾×é¹´Ô¹¡ÅÒÇ¤×Í
ãªàÇÅÒã¹¡ÒÃÊÐÊÁ¤ÇÒÁÃÍ ¹ áÅÐàÂç¹µÑÇÅ§¹Ò¹¡ÇÒ¾×é¹´Ô¹
´Ñ§¹Ñé¹¡ÃÐáÊ¹éíÒº¹¾×é¹¼ÔÇÁËÒÊÁØ·Ã¨Ö§¾Ñ´¾Ò¾ÅÑ§§Ò¹¤ÇÒÁ
ÀÒ¾·Õè 1 ÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§¡ÃÐáÊÅÁµÍ¡ÃÐáÊ¹éíÒã¹ÁËÒÊÁØ·Ã Ã Í ¹ä»´ Ç Âà» ¹ ÃÐÂÐ·Ò§ä¡Å ·í Ò ãË à ¡Ô ´ ¼Å¡ÃÐ·ºµ Í
ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ áÅÐÃÐºº¹ÔàÇÈº¹¾×é¹·ÕèªÒÂ½§à»¹ÍÂÒ§ÂÔè§
ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§¡ÃÐáÊÅÁÊ§¼Å¡ÃÐ·º¡ÃÐáÊ¹éíÒã¹ÁËÒÊÁØ·Ã à¾ÕÂ§¤ÇÒÁÅÖ¡ 1 ¡ÔâÅàÁµÃ
à·Ò¹Ñé¹ ¹Ñè¹ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÃÐáÊ¹éíÒ¼ÔÇ¾×é¹ ÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅµÍ¹éíÒã¹ÁËÒÊÁØ·Ã»ÃÐÁÒ³ÃÍÂÅÐ 10
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ÀÒ¾·Õè 2 ¡ÃÐáÊ¹éíÒ¾×é¹¼ÔÇÁËÒÊÁØ·Ã

¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÃÐáÊ¹éíÒÅÖ¡ã¹ÁËÒÊÁØ·Ã
¹éíÒ·ÐàÅã¹áµÅÐÊÇ¹¢Í§âÅ¡ÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁäÁà·Ò¡Ñ¹ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁË¹Òá¹¹äÁà·Ò¡Ñ¹ ¹éíÒ·ÐàÅ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ
Ë¹Òá¹¹ÊÙ§ÂÍÁäËÅä»á·¹·Õè¹éíÒ ·ÐàÅ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁË¹Òá¹¹µèíÒ ¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹¢Í§¡ÃÐáÊ¹éíÒÅÖ¡ÁÕ»¨¨ÑÂ·ÕèÊíÒ¤Ñ 2
»ÃÐ¡ÒÃ¤×Í ¤ÇÒÁÃÍ¹ (Thermo) áÅÐà¡Å×Í (Haline) àÃÒàÃÕÂ¡¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹ã¹ÅÑ¡É³Ð¹ÕéÇÒ “à·ÍÃâÁÎÒÅÕ¹”
(Thermohaline)

ÀÒ¾·Õè 3 ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¹éíÒÅÖ¡ã¹ÁËÒÊÁØ·Ã

Ç§¨Ã¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§¡ÃÐáÊ¹éíÒ ÅÖ¡ã¹ÁËÒÊÁØ·ÃÁÕª×èÍàÃÕÂ¡ÇÒ “á¶ºÊÒÂ¾Ò¹ÂÑ¡ É ” (Great
conveyor belt) ¹éíÒ·ÐàÅ¤ÇÒÁË¹Òá¹¹ÊÙ§ÍØ³ËÀÙÁÔµèíÒ¨ÁµÑÇÅ§ÊÙ·Í§ÁËÒÊÁØ·ÃáÍµáÅ¹µÔ¡àË¹×ÍäËÅÅÖ¡Å§
·Ò§ãµ áÅÇàÅÕéÂÇä»·Ò§µÐÇÑ¹ÍÍ¡ ¢³Ð·ÕèÁÑ¹äËÅ¼Ò¹ÁËÒÊÁØ·ÃÍÔ¹à´ÕÂÍØ³ËÀÙÁÔ¨ÐÊÙ§¢Öé¹ áÅÐÅÍÂµÑÇ¢Öé¹·Ò§µÍ¹
àË¹×Í¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡ (ÀÒ¾·Õè 3)
¹éíÒ·ÐàÅ¤ÇÒÁË¹Òá¹¹µèíÒÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§¨Ò¡ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡ äËÅÇ¡¡ÅÑº¼Ò¹ÁËÒÊÁØ·ÃÍÔ¹à´ÕÂÅ§ÁÒ
·Ò§ÁËÒÊÁØ·ÃáÍµáÅ¹µÔ¡ãµ áÅÇäËÅÂÍ¹ÁÒ·Ò§ÁËÒÊÁØ·ÃáÍµáÅ¹µÔ¡àË¹×Í ¡ÃÐáÊ¹éíÒÁÕ¤ÇÒÁà¤çÁÁÒ¡¢Öé¹
à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃÃÐàËÂ¢Í§¹éíÒ»ÃÐ¡Íº¡Ñº¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à¢Òã¡Å¢ÑéÇâÅ¡·íÒãËÍØ³ËÀÙÁÔµèíÒÅ§ ¨¹¨ÁµÑÇÅ§ÍÕ¡¤ÃÑé§à»¹
¡ÒÃ¤ÃºÃÍºÇ§¨Ã ãªàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 500–2,000 » ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹àª¹¹ÕéÊ§¼Å¡ÃÐ·ºµÍÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈã¹
ÃÐÂÐÂÒÇ ÍÒ·Ôàª¹ ÂØ¤¹éíÒá¢ç§àÅç¡ ã¹ÂØâÃ»àÁ×èÍ¤ÃÔÊµÈµÇÃÃÉ·Õè 17 ÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹áººà·ÍÃâÁÎÒÅÕ¹
ÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅµÍ¹éíÒã¹ÁËÒÊÁØ·Ã»ÃÐÁÒ³ÃÍÂÅÐ 90
·ÕèÁÒ : http://www.vcharkarn.com/varticle/40677
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เรื่องเกา...เลาความหลัง
คําอธิบายภาพปก

สถิติสัตวน้ําที่จับไดทั่วราชอาณาจักรซึ่งขึ้นที่องคการสะพานปลามีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้นทุกปโดย
พ.ศ. 2503
มีปริมาณ
219,045 ตัน
พ.ศ. 2504
มีปริมาณ
305,605 ตัน
พ.ศ. 2505
มีปริมาณ
339,787 ตัน
พ.ศ. 2506
มีปริมาณ
418,685 ตัน
พ.ศ. 2507
มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 576,986 ตัน
ในจํานวนนี้เปนสัตวน้ําจืดประมาณ 1 ใน 3 นอกนั้นเปนปริมาณสัตวน้ําทะเล
จากสถิ ติตั วเลขเหล านี้ จะเห็ นไดวา อาหารประเภทสัต วน้ํ ามี บทบาทสํา คัญ โดยเป น
อาหารสําหรับชีวิตประจําวันของพี่นองชาวไทย
โดยที่ประเทศไทยอยูในภูมิภาคเอเชียอาคเนยอันเป นแหลงทรัพยากรของโลก
อยู แ ล ว เมื่ อ ชายฝ ง ทะเลเฉพาะในอ า วไทยมี ค วามยาวถึง 1,930 กิ โลเมตร และ
นอกจากนี้ชายฝงทะเลดานมหาสมุทรอินเดียยังมีความยาวอีก 490 กิโลเมตร จึง เห็น ไดวา อาณาบริเ วณชายฝง ทะเลของ
ประเทศไทยอันประกอบดวยปาไมชายเลนและหาดประกอบดวยโขดหินเปนแหลงที่อุดมสมบูรณในทรัพยากรนานาชนิด
ไกลออกไปในทองทะเล เฉพาะในอาวไทยมีเนื้อที่ประมาณ 280,000 ตรารางกิโลเมตร เปนนานน้ําที่จะกอใหเกิด
ทรัพยากรจากทองทะเลไดอยางมากทั้ง ชนิดและปริมาณ นอกจากนี้ทางดานมหาสมุทรอิน เดียเปนทองทะเลหลวง และมี
อาณาเขตกวางใหญไพศาล ก็ปรากฏวาเปนแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณยิ่งควรที่จะไดเก็บเกี่ยวทรัพยากรนี้ขั้นมาใชประโยชน
ตามความตองการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
กรมประมงกําลังดําเนินงานเพื่อที่จะบุกเบิกใชประโยชนจากทรัพยากรในทองทะเลใหเกิดผลอยางเต็มที่ โดยไดมีการ
สํารวจแหลงประมงเพื่อศึกษาวา บริเวณใด แหลงใดเปนบริเวณที่เหมาะสมที่จะทําการประมงแตละประเภท ไดมีการศึกษาและ
คนควาเกี่ยวกับชีวประวัติและนิสัยของปลาและสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาคนควางานในดานวิชาการ
ในอันจะนํามาใชเปนขอมูลฐานในทางวิชาการที่สําคัญ ซึ่งจากความรูที่ไดมานี้ กรมประมงจะไดนําไปประกอบการพิจารณาใน
งานดานอนุรักษสัตวน้ําและพัฒนาอาชีพในดานการประมงเพื่อจุดประสงคที่วา จะไดใชประโยชนสัตวน้ําใหไดมากขึ้นโดยไมรู
หมดสิ้น
นอกจากนี้กรมประมงไดเรงพัฒนาการประมงทะเลโดยมีการแนะนําและสาธิตเครื่องมือจับสัตวน้ําแบบใหม ๆ สนับสนุน
ใหใชเครื่องจักรกลชวยทุนแรงงาน ใหความชวยเหลือในดานสังคมเศรษฐกิจ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใหชาวประมงไดจับปลาไดเพิ่มมากขึ้น
และสามารถประกอบอาชีพการประมงใหเปนล่ําเปนสันจนเปนอาชีพหลักได
ในภาพ เปนการจับสัตวน้ําไดดวยอวลลากซึ่งเรือ “ประมง 2” ของกรมประมงสาธิตแกชาวประมงในบริเวณอาวไทย
ที่มา : วารสารการประมง ปที่ 18 เลม 3 กรกฎาคม 2508
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ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
¤¹ä·Âãª How about …? ÁÒ¡à¡Ô¹ä»¤ÃÑº ÊÇ¹ãË¹íÒÁÒãªã¹¤ÇÒÁËÁÒÂÇÒ ÊÔè§¹Ñé¹à»¹
ÍÂÒ§äÃºÒ§ àª¹
How about your holiday?
How about your new job?
áµ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§áÅÇ½ÃÑè§ÁÑ¡¨Ðãª How about ã¹àªÔ§àÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´ËÃ×Íá¹Ð¹íÒãË·íÒÍÐäÃ
ºÒ§ÍÂÒ§ à»¹ÀÒÉÒ¾Ù´ ¢ÍÂ¡µÑÇÍÂÒ§¤ÃÑº
How about we see a movie? (àÃÒä»´ÙË¹Ñ§¡Ñ¹ ´ÕäËÁ)
How about we go to Hua Hin this weekend?
(àÊÒÃÍÒ·ÔµÂ¹ÕéàÃÒä»à·ÕèÂÇËÑÇËÔ¹¡Ñ¹à¶ÍÐ)
ºÒ§¤¹ãª What say ã¹¤ÇÒÁËÁÒÂà´ÕÂÇ¡Ñ¹ àª¹
- What say we see a movie?
- What say we go to Hua Hin this weekend? ËÃ×Í
Why don't we àª¹
- Why don't we see a movie?
- Why don't we go to Hua Hin this weekend?
ÃÇÁ¶Ö§ What about ´ÇÂ àª¹
- What about seeing a movie?
- What about going to Hua Hin this weekend?
áµ¶ÒÍÂÒ¡¨Ð¶ÒÁÇÒ ÍÐäÃºÒ§ÍÂÒ§à»¹ÍÂÒ§äÃ¡ç ãª What about ¡çä´ àª¹
- What about your holiday? (¡ÒÃÅÒ¾Ñ¡ÃÍ¹¢Í§¤Ø³à»¹ÍÂÒ§äÃºÒ§)
- What about your new job? (§Ò¹ãËÁ¢Í§¤Ø³à»¹ÍÂÒ§äÃºÒ§)
¼ÁÇÒ What about ´Õ¡ÇÒ How about ã¹¤ÇÒÁËÁÒÂ¹Õé
ÁÕÍÕ¡ÇÔ¸ÕË¹Öè§·Õè¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶¶ÒÁ¶Ö§ÍÐäÃºÒ§ÍÂÒ§·Õè§ÒÂ·ÕèÊØ´¤×Í How is/was …?.( ÊÔè§¹Ñé¹ )..
àª¹
How was your holiday?
How is your new job?
·ÕèÁÒ : Andrew Biggs Academy
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาอีคุดในภาคสนาม
ครอบครัว Sparidae
ขอบครีบทุกครีบเปนสีดํา ยกเวนครีบอก
1
ปลายจงอยปาก
คอนขางแหลม

กานครีบแข็งอันที่สองแข็งแรงและยาวกวากานครีบแข็งอันที่สาม

Acanthopagrus berda: Picnic seabream: ปลาอีคุด

กานครีบแข็งอันที่ 1 และ 2 เล็กมาก

ปลายกานครีบแข็งอันที่ 3 และ4 ยืดยาว
2

กานครีบแข็งอันที่สองสั้น

Argyrops spinifer : King soldierbream: ปลาอีคุด, กะพงไตหวัน

ภาพที่ 1 จาก www.fishbase.org
ภาพที่ 2 จากหนังสือ FIELD GUIDE TO IMPORTANT COMMERCIAL MARINE FISHES OF THE SOUTH CHINA SEA
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บานเราจะนาอยู

ÁËÑÈ¨ÃÃÂáË§ªÕÇÔµ áÅÐ 7 ËÅÑ¡¤Ô´
ªÇ§¹Õéã¤Ã·Õè¡íÒÅÑ§à»¹·Ø¡¢ ·Ñé§·Ò§¡ÒÂáÅÐ·Ò§ã¨ áÅÐ¡íÒÅÑ§ÁÍ§ËÒË¹·Ò§ã¹¡ÒÃ¡ÒÇä»ÊÙ¡ÒÃ´Ñº¤ÇÒÁ
·ÃÁÒ¹ã¨¹Ñé¹æ ÅÍ§»ÃÑº·ÑÈ¹Ð¢Í§ªÕÇÔµ ´ÇÂá¹Ç¤Ô´àªÔ§ºÇ¡áÅÐ¢Í¤Ô´´Õæ ä´¹Ð¤ÃÑº
ÊíÒËÃÑº 7 ËÅÑ¡¤Ô´ã¹àªÔ§ºÇ¡ ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ËÂÔºÁÒà»¹ÂÒªÙ¡íÒÅÑ§ã¨ã¹ÂÒÁ·Íá·ä´ÍÂÒ§´ÕàÂÕèÂÁ â´Âã¹ 7
ËÅÑ¡¤Ô´ ÁÕ¢Í¤Ô´´Õæ ÍÕ¡ 7 ¢Í à»¹¾ÅÑ§ÁËÑÈ¨ÃÃÂ¢Í§ 7x7 ä´á¡
1. ¤ÇÒÁ¤Ô´´Õæ à»¹·ÕèÁÒáË§¤ÇÒÁÊØ¢ á¹¹Í¹ÇÒàÁ×èÍàÃÒÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´´Õæ âÅ¡¡ç¨Ð´ÕµÒÁÍÂÒ§
·ÕèàÃÒ¤Ô´ ´Ñ§·Õè·Ò¹ÇÒäÇ “âÅ¡à»¹ÍÂÒ§äÃ ¢Öé¹ÍÂÙ¡ÑºÇÒàÃÒãÊáÇ¹µÒÊÕÍÐäÃÁÍ§âÅ¡ ËÒ¡ÁÍ§âÅ¡ã¹á§
´Õ ªÕÇÔµÁÕáµÊÔè§Ã×è¹ÃÁÂ ËÒ¡ÁÍ§âÅ¡ã¹á§ÃÒÂ ªÕÇÔµÁÕáµ¤ÇÒÁÇØ¹ÇÒÂáÅÐ·Ø¡¢ÃÐ·Á”
2. »Ò´ÕÂÍÁÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¤¹ÁÕ»ÒÂÍÁãª»Òã¹¡ÒÃá¡»ËÒà¾×èÍãË¾¹·Ø¡¢
´Ñ§¹Ñé¹ ÊíÒËÃÑº¤¹ÁÕ»Ò ÇÔ¡ÄµÍÂÙäË¹ »ÒÍÂÙ¹Ñè¹ ÊÇ¹¤¹´ÍÂ»Ò âÍ¡ÒÊÍÂÙäË¹ ÇÔ¡ÄµÍÂÙ¹Ñè¹ ¨§àÃÕÂ¹ÃÙ
·Õè¨Ðà»ÅÕèÂ¹»ËÒãËà»¹»Ò à»ÅÕèÂ¹ÍØ»ÊÃÃ¤à»¹ÍØ»¡Ã³
3. ªÕÇÔµ¢Í§¤¹´Õ¤×ÍªÕÇÔµ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ´Ñ§·Ò¹ÇÒ ´Í¡äÁËÍÁä´ºÒ§´Í¡ áµÁ¹ØÉÂËÍÁä´·Ø¡¤¹ ËÒ¡à¢Ò
à»¹¤¹´Õ ¡ÅÔè¹´Í¡äÁáÁËÍÁ¢¹Ò´äË¹ ¡çËÍÁä´áµµÒÁÅÁà·Ò¹Ñé¹ ÊÇ¹¡ÅÔè¹¤ÇÒÁ´Õ¢Í§¤¹´Õ¹Ñé¹ ËÍÁËÇ¹
·Ç¹ÅÁ ¿Ø§¡ÃÐ¨ÒÂä»ã¹·ÔÈ·Ñé§ÊÕè ´Í¡äÁ¼ÅÔºÒ¹áÅÇ äÁ¹Ò¹¡çÃÇ§âÃÂ áµ¤ÇÒÁ´Õ¢Í§¤¹¹Ñé¹ Ê¶Ôµà»¹¹ÔÃÑ¹´Ã
àË¹×Í¡ÒÅàÇÅÒ
4. »¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸´Õ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ «Öè§à»¹¡ÒÃàÅ×Í¡¤ºÁÔµÃ âÅ¡¹ÕéÁÕÁÔµÃÍÂÙ 3 »ÃÐàÀ· ¤×Í
1.ºÒ»ÁÔµÃ à¾×èÍ¹ªÑèÇ ¨§ÍÂÒ¤º 2. ¡ÑÅÂÒ³ÁÔµÃ à¾×èÍ¹´Õ ¨§¤º 3. ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ à¾×èÍ¹·Õè¼Ù¡¾Ñ¹¡Ñ¹
´ÇÂ¼Å»ÃÐâÂª¹ ¨§ÃÐÇÑ§
5. ·íÒ§Ò¹´Õ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ·Ò¹ÇÒäÇ ¤¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡à»¹·Ø¡¢¢³Ð·íÒ§Ò¹ áµàºÔ¡ºÒ¹à©¾ÒÐ
àÊÒÃ-ÍÒ·ÔµÂ â´ÂËÒÃÙäÁÇÒ ã¹Ë¹Öè§ÊÑ»´ÒËÁÕàÊÒÃ-ÍÒ·ÔµÂá¤ÊÍ§ÇÑ¹ ¨§à»¹ÊØ¢¢³Ð·íÒ§Ò¹ ¨§àºÔ¡ºÒ¹¢³ÐËÒÂã¨
6. ÁÍ§âÅ¡ã¹á§´Õ ªÕÇÔµÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ´Ñ§¼ÙÃÙ·Ò¹Ë¹Öè§¡ÅÒÇÇÒ “·Ø¡ÊÔè§·Ø¡ÍÂÒ§ã¹âÅ¡¹ÕéÁÑ¹¶Ù¡ÍÂÙáÅÇ ÁÕáµ
¤ÇÒÁàËç¹¢Í§àÃÒà·Ò¹Ñé¹·Õè¼Ô´ ã¤Ã·íÒ¤ÇÒÁà¢Òã¨¤íÒ¡ÅÒÇ¹Õéä´ÍÂÒ§ÅÖ¡«Öé§ ¤¹¹Ñé¹¨ÐäÁ·Ø¡¢ áÅÐà¢Ò¨ÐäÁËÇÑè¹äËÇ ã¹
¤ÇÒÁ¼Ñ¹á»Ã¢Í§ªÕÇÔµ ÊÔè§ã´à¡Ô´¢Öé¹ÁÒà¢Ò¨ÐÍØ·Ò¹ÍÂÙàÊÁÍÇÒ “ÁÑ¹à»¹àª¹¹Ñé¹àÍ§”
7. ¤ÃÍº¤ÃÑÇ´Õ·ÇÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¤×Í¾×é¹°Ò¹ÊíÒ¤Ñ¢Í§ªÕÇÔµ ºØµÃ¸Ô´Ò¤×ÍÍ¹ØÊÒÇÃÕÂ
¢Í§¾ÍáÁ ËÒ¡ÅÙ¡à»¹¤¹´Õ Í¹ØÊÒÇÃÕÂ¢Í§¾ÍáÁ¡ç§´§ÒÁ ËÒ¡ÅÙ¡àÅÇ·ÃÒÁ Í¹ØÊÒÇÃÕÂ¢Í§¾Í
áÁ¡çÍÑ»ÅÑ¡É³
·ÕèÁÒ : ¾ÃÐÁËÒÇØ²ÔªÑÂ ÇªÔÃàÁ¸Õ Ë¹Ñ§Ê×ÍªØ´ “ÁËÑÈ¨ÃÃÂáË§ªÕÇÔµ”
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·Ò·ÒÂ...ÊÁÍ§
ผมมีสัตวน้ําแตละประเภทมาให 5 ชนิด อยากใหทุกๆทาน นําสัตวน้ําทั้ง 5 ชนิด ไปวางในชองวางใน
ตารางที่ใหมา ชองละ 1 ตัว โดยในแนวตั้งทุกแถวและแนวนอนทุกแถว จะตองมี สัตวน้ําไมซ้ํากัน นอกจากนั้นเสน
หนายังไดแบงเขตออกเปน 5 แดน แดนละ 5 ชอง ซึ่งในแตละแดนก็ตองมีสัตวน้ํา 5 ชนิด ไมซ้ํากันเลย แลวผมยัง
มีรูปสัตวน้ํานํามาวางใหแลวบางชนิดดวยนะครับ ที่เหลือลองวางกันดูนะคราบ.......

à©ÅÂà¡ÁÊ·Ò·ÒÂ...ÊÁÍ§ ©ºÑº·ÕèáÅÇ
à©ÅÂ

·ÕÁ E

·ÕÁ A ª¹ÐàÅÔÈ ÊÇ¹·ÕÁ B ä´ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈ ´Ñ§¹Ñé¹·ÕÁ B ¨Ö§ä´à¢ÒÃÍº 3 áÅÇà¢Òä»¾º¡Ñº·ÕÁ A
ÊÇ¹·ÕÁ C ä´¾º¡Ñº·ÕÁ D ã¹ÃÍºáÃ¡ áÅÇàÍÒª¹Ð·ÕÁ D ÁÒä´¨Ö§ä´à¢ÒÃÍºÊÍ§ áµ¡çá¾·ÕÁ B (´ÙÀÒ¾»ÃÐ¡Íº)
·íÒãË·ÃÒºÇÒ·ÕÁ C äÁà¤Â¾º¡Ñº·ÕÁ A àÅÂ
·ÕÁ·ÕèàËÅ×Í¤×Í·ÕÁ E ¶Ö§·ÕÁ H «Öè§·ÕÁ E ª¹Ð 1 á¾ 1 ´Ñ§¹Ñé¹¡Ã³Õ·Õèà»¹ä»ä´¡ç¤×Í ·ÕÁ E ª¹Ðã¹ÃÍºáÃ¡ áµä»á¾
ã¹ÃÍºÊÍ§ à¾ÃÒÐà¢Òä»¾º¡Ñº·ÕÁ A ¹Ñè¹àÍ§
ÊÇ¹·ÕÁ F ¶Ö§·ÕÁ H ÁÕ¢ÍÁÙÅäÁà¾ÕÂ§¾Í ¨Ö§ºÍ¡äÁä´ÇÒÍÂÙµíÒáË¹§ã´ã¹á¼¹ÀÒ¾
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ÍÒ¹´Õæ ÁÕÃÒ§ÇÑÅ
คําถามประจําเดือนกันยายน 2553

1. OMEGA-3 ประกอบดวยสารหลัก 2 ตัว คือ?
2. เราแบ ง การไหลเวี ย นของน้ํ า ในมหาสมุ ท รเป น กี่
ประเภท อะไรบาง?
3. วงจรการไหลเวียนของกระแสน้ําลึกในมหาสมุทรมี
ชื่อเรียกวา?
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยูและ
เบอรโทร สงมาที่ E-mail:

mfrdb_moretoit@yahoo.co.th

** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูก
ทุกขอที่สงเขามา หากมีผูตอบถูกมากกวา 1 ทาน จะทํา
การจับฉลากผูโชคดี หมดเขตรวมสนุก
วันที่ 27 กันยายน 2553
**ของรางวัลประจําเดือนกันยายน :

กระเปากิ๊บเก
จากเวียดนาม

เฉลยคําถามประจําเดือนสิงหาคม 2553

1. ทําไมแมบานชาวญี่ปุนถึงชื่นชอบปลาแซลมอน?
ตอบ ใชเตรียมอาหารไดงาย และสะดวกรวดเร็ว
2. สวนใดของปลาทูนาที่เหมาะทําซูชิ?
ตอบ เนื้อสวนทอง ที่มีไขมันแทรกเปนชั้น
3. ปลาแปนชนิดใดที่มีเกล็ดบริเวณอก สวนบนของกาน
ครีบแข็งมีสีดํา?
ตอบ Leiognathus blochii (Twoblotch ponyfish)
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนสิงหาคม 2553 ถูกตอง
ไดแก ฐิติพล เชื้อมั่นคง
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามได
ถูกตองดวยนะครับ ทางเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่
อยูที่ไดใหไว ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการ
ตอบคําถามกับเราเยอะๆ นะครับ

วิธีรับมือเชาวันจันทรใหกลายเปนวันที่สดชื่นแจมใส
1. จําไววา คืนวันอาทิตยควรเขานอนแตหัวค่ํา เพื่อใหรางกายไดพักผอนเต็มอิ่ม
2. อยานอนตื่นสายเด็ดขาด ถาจะใหดีลองตื่นเร็วขึ้นกอนเวลาปกติสักครึ่งชั่วโมง แลวเอาเวลาครึ่งชั่วโมงนั้นมาอาบน้ํา
ผสมน้ํามันหอมระเหยในการอาบน้ําเสียหนอย ก็เปนไอเดียที่เพิ่มความสดชื่นที่เกไมหยอก
3. อยาลืมรับประทานอาหารเชาเด็ดขาด เพราะอาหารเชาถือเปนมื้อสําคัญอยางมากที่จะชวยเติมพลังใหสมอง และเพิ่ม
พลังงานใหตัวเองรับเชาวันใหมที่แสนยุงเหยิง ถาไมทานอาหารเชา แลวไอเดียไมแลน ก็อยาวากันนะ
4. ออกจากบานใหเร็วกวาปกติ เพราะเชาวันจันทรจะเปนวันที่การจราจรติดขัดสุด ๆ เชนนั้น แลวก็ควรเผื่อเวลาเสียหนอย
จะไดไมตองปวดเศียรเวียนเกลากับภาวะรถติดบนทองถนน แถมสุดทายยังไปทํางานสายเสียอีก แลวจะมีเชาวันจันทรที่สดใสได
ยังไงกันละ
ลองนําเทคนิคดี ๆ ไปใชดู รับรองไมวาวันไหนๆ คุณก็จะรูสึกมีความสุข ไมตองมานั่งกลัว หรือกังวลอีกตอไปวาวันจันทร
กําลังจะมาถึงแลว
ที่มา สสส.
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