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นักวิทยาศาสตรพบการเปลี่ยนแปลงบนดวงอาทิตยเพียงเล็กนอย ก็มีผลกระทบตอสภาพอากาศ ในมหาสมุทร
แปซิฟกอยางใหญหลวง ซึ่งการศึกษาจะชวยใหทํานายสภาพอากาศไดแมนยํามากขึ้น อาทิ มรสุมในมหาสมุทรอินเดีย
ฝนตกในมหาสมุทรแปซิฟก เปนตน
ไซนเดลีระบุวา งานวิจัยดังกลาวนําโดยทีมนักวิทยาศาสตรจากศูนยวิจัยสภาพ
บรรยากาศแหงสหรัฐฯ หรือเอ็นซีเออาร (National Center for Atmospheric Research:
NCAR) ซึ่งนําขอมูลการสังเกตสภาพอากาศที่เก็บบันทึกนานกวาหนึ่งศตวรรษมาวิเคราะห
โดยใชแบบจําลองคอมพิวเตอร ที่มีประสิทธิภาพสูง 3 ชุด เพื่อตอบคําถามยากๆ ทางดาน
อุตุนิยมวิทยา
คําถามดังกลาวคือ หากพลังงานที่โลกไดรับจากดวงอาทิตยเปลี่ยนแปลงเพียงไป
0.1% ใน ชวงการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรดวงอาทิตย ซึ่งมีคาบเวลาประมาณ 11 ป แลวการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยนี้ จะทํา
ใหเกิดผลมหาศาลตอสภาพอากาศบนโลกหรือไม?
การศึกษาล าสุด ที่ตีพิ มพเผยแพรลงวารสารไซนนั้น ไดหาคําตอบจากผลกระทบของดวงอาทิต ยบนพื้นที่ 2
ภูมิภาคที่ไมไดเชื่อมตอกัน โดยพบวาองคประกอบเคมีของชั้นสตราโตสเฟยรและอุณหภูมิผิวน้ําทะเลในมหาสมุทรนั้น
ตอบสนองตอชวงการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงบนดวงอาทิตย โดยความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตยเพียงเล็กนอย สงผล
กระทบตอการเคลื่อนที่ของมวลอากาศอยางมาก อีกทั้งปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตยนั้น ทําใหเกิดลมและฝนที่
รุนแรงมากขึ้น ทั้งยังเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ําทะเล และเมฆที่ปกคลุมบริเวณเสนศูนยสูตร และบริเวณใกลเคียง ซึ่ง
ทายที่สุด จะเพิ่มความรุนแรงตอสภาพอากาศทั่วโลก
"ดวงอาทิตย ชั้นสตราโตสเฟยร และมหาสมุทร ลวนเชื่อมโยงกันในวิถีทางที่มีอิทธิพลตอเหตุการณตางๆ อาทิ ฝน
ตกในฤดูหนาวที่อเมริกาเหนือ เปนตน การเขาใจบทบาทของวัฏจักรสุริยะชวยให
นักวิทยาศาสตรเขาใจถองแทขึ้น ในการทํานายรูปแบบสภาพภูมิอากาศของภูมิภาค
ในอีก 2 ทศวรรษขางหนา" ไซนเดลีรายงานคําพูดของ เจอรัลด มีหล (Gerald Meehl)
นักวิทยาศาสตรผูนําการวิจัยครั้งนี้จากเอ็นซีเออาร ถึงความสําคัญของงานวิจัยนี้
งานวิจัยของมีหลและคณะ ไดแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงระหวางความผัน
ผวนที่ดวงอาทิตยสงออกมากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกนั้นมีกลไกอยางไร
จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนเชิงกายภาพ ที่กระทบตอมหาสมุทรแปซิฟกในบริเวณเสนศูนยสูตร
ทีมของมีหลยังไดยืนยันทฤษฎีที่วา โอโซนในชั้นสตราโทสเฟยรนั้น ดูดซับพลังงาน ที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย
บนดวงอาทิตย ระหวางการสรางจุดดับได และพลังงานดังกลาว จะทําใหอุณหภูมิของอากาศในชั้นสตราโทสเฟยรเหนือ
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เขตศูนยสูตรรอนขึ้น และแบบจําลองยังแสดงใหเห็นวา การผลิตโอโซนที่มากขึ้นในบริเวณดังกลาวชวย ใหดูดซับพลังงาน
ดวงอาทิตยไดมากขึ้นดวย
ดวยอากาศชั้นสตราโทสเฟยรที่อุนขึ้นอยางไมสม่ําเสมอ และเกิด
ความรอนขึ้นในชั้นบรรยากาศดานลางอยางชัดเจน ทําใหเกิดกระแสลมใน
ชั้ น สตราโทสเฟ ย ร และที่ สุ ด เกิ ด เป น ฝนรุ น แรงในเขตเส น ศู น ย สู ต ร
ขณะเดียวกันปริมาณแสงแดดที่เพิ่มสูงสุดในชวงวัฏจักรสุริยะ ยังเปนสาเหตุ
ใหผิวน้ําในมหาสมุทรแปซิฟกรอนขึ้นเล็กนอย และบริเวณดังกลาว ยังมีเมฆ
ที่จะชวยปองกันรังสีจากดวงอาทิตยนอยอีกดวย แมเพียงความรอนที่เพิ่มขึ้น
จากปกติเพียงเล็กนอย แตก็ทําใหเกิดการระเหยของน้ําไดมากขึ้น จึงเพิ่มปริมาณไอน้ําในอากาศมากขึ้นอีก
ตามปกติลมมรสุมจะพัดพาความชื้นใหเกิดฝนตามฤดูกาลในบริเวณเสนศูนยสูตรของมหาสมุทรแปซิฟกทาง
ตะวันตกอยูแลว และกลไกของชั้นสตราโทสเฟยรยังโหมใหเกิดฝนที่ตกหนักขึ้นอีก และการเปลี่ยนแปลงในชวงวัฏจักร
สุริยะมีความผันผวนสูงสุดนี้ ทําใหบริเวณเสนศูนยสูตรของมหาสมุทรแปซิฟกทางตะวันออกหนาวเย็นและแหงแลง
กวาเดิม ทําใหเกิดปจจัยคลายๆ กับปรากฏการณลานิญญา
นอกจากนี้ ชวงวัฏจักรสุริยะยังเพิ่มความรุนแรงใหกับปรากฏการณลา
นิญญาและเอลนิญโญ โดยปรากฏการณลานิญญาที่เกิดขึ้นในชวงป 2531-2532 นั้น
เกิดจากวัฏจักรสุริยะที่ผันผวนสูงสุด โดยปรากฏการณลานิญญาในชวงนั้นทําให
เกิดสภาพอากาศที่รุนแรง และมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยาง
การเกิดฤดูหนาวอันแหงแลงที่ผิดฤดูกาลทางตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐฯ
อย า งไรก็ ดี มรสุ ม ในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย อุ ณ ภู มิ ผิ ว ทะเลและฝนตกใน
มหาสมุทรแปซิฟก รวมทั้งรูปภูมิอากาศในบริเวณอื่นนั้นถูกขับเคลื่อนดวยอากาศซึ่งเคลื่อนที่ ในบริเวณเขตศูนยสูตรของ
โลก ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหนักวิทยาศาสตรนําพยากรณวัฏจักรสุริยะไป ประเมินวัฏจักรของภูมิอากาศและรูปแบบ
ภูมิอากาศในภูมิภาคตางๆ เหลานั้น และประเมินไดลวงหนาไปอีก 1-2 ทศวรรษ
ที่มา : ASTV ผูจัดการออนไลน 7 กันยายน 2552
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เมื่อวาฬตายลง ซากก็จะตกลงไปอยูบนพื้นทองทะเล และกลายเปนอาหารในระบบนิเวศน นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย
โกเธนเบิรก , สวีเดน คนพบสัตวชนิดใหมจากซากวาฬที่ตายแลว โดยนําเทคโนโลยีทางดาน DNA มาใช ซึ่งในมหาสมุทร
ของเรานั้นมีความหลากหลายมากกวาที่เราคิด
วาฬที่ตายเปนแหลงอาหารที่ยากจะคาดการณได เราไมสามารถรู
เวลาและสถานที่ที่วาฬกําลังจะตายได และมันไมไดเปนแหลงอาหารที่ถาวร
อยางไรก็ตาม ซากวาฬก็เปนแหลงอาหารของสัตวทะเลบางชนิด
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโกเดรนเบิรก ไดทําการศึกษาระบบนิเวศ
รอบๆ วาฬที่ตาย โดยใชกลองสํารวจใตน้ํา ซากวาฬเปนแหลงสารอาหาร
ขนาดใหญ ในความเปนจริง ซากวาฬ 1 ซาก ใหปริมาณสารอาหารพอๆ กับ
ปริมาณสารอาหารจากพื้นผิวที่จมสูกนทะเลเปนเวลา 2,000 ป และนี่เปน
ประโยชนมากสําหรับสิ่งมีชีวิต ชนิดแรกคือ พวกที่กินเนื้อ เชน ฉลาม และแฮกฟช (hagfish) และสิ่งมีชวี ิตจํานวนมากที่มา
รวมกันกินอาหารบนโครงกระดูกวาฬ
สัตวอีกหนึ่งกลุมที่พบทั่วไปบนโครงกระดูกของวาฬ ก็คือ bristleworms ซึ่งเปนญาติกับไสเดือน bristleworms
บางชนิดมีลักษณะเฉพาะในการกินซากวาฬที่ตายแลว ซึ่งการกินไมเปนปญหาสําหรับพวกมัน ตัวอยางหนึ่งคือ Osedax จะ
ใชระบบรากเจาะเขาไปในกระดูกวาฬเพื่อคนหาอาหาร สวนชนิดอื่นๆ จะปรับตัวโดยการกินชั้นที่หนาของแบคทีเรียที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วรอบกระดูก
วิทยานิพนธจากภาควิชาสัตววิทยาที่มหาวิทยาลัยโกเธนเบิรก อธิบายไวไมนอยกวา
9 ชนิด ที่เราไมทราบกอนหนานี้ 4 ชนิดใหมพบในซากวาฬ อยูที่ความลึก 125 เมตร ที่อุทยาน
แหงชาติแหงใหม Kosterhavet อยูนอกชายฝง Stromstad, สวีเดน อีก 5 ชนิด พบบนกระดูก
วาฬในเขตน้ําลึกนอกชายฝง แคลิฟอเนีย, สหรัฐอเมริกา ครอบครัวของ bristleworms ถูก
สํารวจโดยใชขอมูลระดับโมเลกุล การวิเคราะหทาง DNA แสดงใหเห็นวา bristleworm นั้น
ถึงแมจะเรียกเหมือนกัน และมีหนาตาคลายกัน แตทางพันธุกรรมนั้นแตกตางกันมาก
การวิ เ คราะห แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การปรั บ ตั ว ในการดํ า รงชี วิ ต ซึ่ ง สั ต ว พ วกนี้ มี
วิวัฒนาการในการปรับตัวที่แตกตางกัน การศึกษาทําใหเราเขาใจวาพวกมันอาศัยอยูบนโลกนี้
ไดอยางไร

·ÕèÁÒ : ScienceDaily (Sep. 21, 2009)
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การประชุมระหวางประเทศ ไดมีการพิจารณาถึงระคับสินคาในอนาคต
ของปลาทูนาครีบน้ําเงิน ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญในพอรตลินคอลน
นาย Brian Jeffriess ผูบริหารสมาคมปลาทูนาครีบน้ําเงินแหง
ออสเตรเลีย กลาววา ในชวงป 1986-2006 มีการทําการประมงทูนาครีบน้ําเงิน
มากเกิ น ความจํ า เป น ซึ่ ง ทางด า นผู เ ชี่ ย วชาญด า นอุ ต สาหกรรมเชื่ อ ว า จะ
สามารถกลับมาฟนตัวไดภายในป 2013
จากการหารื อ ที่ จั ด ขึ้ น ที่ ป ระเทศเกาหลี พบว า ป ญ หาสํ า คั ญ อยู ใ น
ภาคอุตสาหกรรม ตองรับรองวาจะหยุดการจับปลาเกินขนาด และจะไมกลับมา
ทําอีก
นาย Jeffriess กลาววา เพื่อใหบรรลุถึงขอตกลงนี้ คณะกรรมการการ
อนุรักษปลาทูนาครีบน้ําเงิน นาจะผลักดันใหมีการบังคับใช มาตรการใหมนี้
“ตัวอยางเชน ภายในเดือนมกราคม ป 2010 ทูนาทุกตัวที่จับไดจะตองมี
การติดแท็ก ที่ระบุหมายเลยประจําตัวผูทําการประมงทูนา ซึ่งแท็กนี้สามารถ
ตรวจสอบยอนกลับได โดยจะมีการบันทึกวันที่จับ รวมถึงน้ําหนักและความ
ยาวของปลาแตละตัว”

ที่มา : www.underwatertimes.com/fish/fish.php

คุณรูไหมวา...
เมื่อประมาณ 50 ปกอน ปลาทูนาครีบน้ําเงินมีน้ําหนักถึง 677 กิโลกรัม ดวยอายุ
เฉลี่ย 25 ป แตปจจุบันขนาดลดเหลือประมาณ 7 กิโลกรัมเทานั้น
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1. ปารูปหัวใจ ที่ประเทศสเปน

4. เกาะกาเลสแจ็ค ประเทศโคร
เอเชีย ซึ่งมีพนื้ ที่แค 0.5 ตาราง
กิโลเมตร และตองพายเรือเขาไป
เทานั้น

7. เซมบรา อินเดีย เปนแหลง
ทองเที่ยวยอดฮิต เดินเทาเพียง
แค 3 กิโลเมตร ก็จะถึงยอดเขา

2. พื้นที่ชุมน้ํา ณ สวนสาธารณะ
แหงชาติใจกลางกรุงไทเปประเทศ
ไชนีส ไทเป (ไตหวัน)

3. เกาะรูปหัวใจ กลางทะเลสาบ
กูเตียเรซ ที่ราบสูงปาตาโกเนีย
อารเจนตินา

5. สวนสวยบนเกาะนิวคาลิโดเนีย
ดินแดนอาณานิคมในมหาสมุทร
แปซิฟก ของฝรั่งเศส

6. เกาะตาวารัว ประเทศฟจิ ที่เต็มไป
ดวยพืดปะการังสีขาว ชายหาดงดงาม
เกินคําบรรยาย และยังเปนที่ตั้งของรี
สอรตสุดแสนจะโรแมนติคอีกดวย

8. เกาะสวนตัว ในหุบเขาโคลัมเบีย
มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

9. เกาะปะการังเกาะหนึ่งในแนว
ปะการังยักษเกรตแบริเออรรีฟ
ประเทศออสเตรเลีย

ที่มา : www.teenee.com
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บานกาแฟ
By…Mr. T

เดือนตุลาคมนี้มีวันสําคัญอยูวันหนึ่ง เปนวันที่พวกเราเหลาพสกนิกร จะไดนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ตอพระพุทธเจาหลวงของปวงชนชาวไทย นั้นก็คือ วันปยมหาราช More to it ฉบับนี้ ผมจึงได
นําประวัติ และความสําคัญของวันปยมหาราชมาฝากกันครับ... ☺

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงประชวรเสด็จ
สวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเปนที่เศราสลดอยางใหญหลวงของพระบรมวงศานุวงศ
และปวงชนทั่วประเทศ เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนกษัตริยที่เคารพรักของทวย
ราษฎร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบานเมืองและพระราชทานความรมเย็นเปนสุข
แกชนทุกหมูเหลา ทวยราษฎรทั้งปวงจึงไดถวายพระนามวา พระปยมหาราช หรือ พระพุทธเจาหลวง
เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพตามราชประเพณีแลว ครั้งเมื่อบรรจบอภิลักขิตสมัยคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ผูสืบราชสันตติวงศ ไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุป
ทานถวายตามราชประเพณี โดยเชิ ญ พระโกศพระบรมอั ฐิ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว ออก
ประดิษฐานบนพระแทนนพปฎลมหา-เศวตฉัตร และเชิญพระพุทธรูปปางประจําพระชนมวารประดิษฐาน ณ โตะ
หมูในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หรือพระที่นั่งอนันตสมาคมสวนที่พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต หนาที่นั่งอนันตสมาคม ที่เรียกวาพระบรมรูปทรงมา ซึ่งเปน
พระบรมราชานุสาวรียที่พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ พอคา คหบดี ปวงชนชาว
ไทยทุกหมูเหลาผูสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณไดรวมใจกันรวบรวมเงินจัดสราง
ประดิษฐานขึ้นนอมเกลาฯถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะที่
ทรงพระชนมอยูเนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชยยั่งยืนนานถึง ๔๐ ป และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดพระ
บรมราชานุ ส าวรี ย ด ว ยพระองค เ อง เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๔๕๑
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ต อ มาทางราชการได ป ระกาศให วั น ที่ ๒๓ ตุ ล าคมซึ่ ง เป น วั น สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนวันที่ระลึกสําคัญของชาติ เรียกวา วันปยมหาราช และกําหนดใหหยุดราชการ
วันหนึ่งในวันปยมหาราช เจาหนาที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งตอมาเปน กรุงเทพมหานคร รวมดวยกระทรวงวัง ซึ่ง
ตอมาเปนสํานักพระราชวัง ไดจัดตกแตงพระบรมราชานุสาวรีย ตั้งราชวัติ ฉัตร ๕ ชั้น ประดับโคม ไฟ ราวเทียม
กระถางธูป ทอดเครื่องราชสักการะที่หนาพระบรมราชานุสาวรียตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน

พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวันปยมหาราชครั้งแรก คือ ถัดจากปที่ไดถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงบําเพ็ญพระราช
กุศลทักษิณานุปทานถวายแลว ไดเสด็จฯไปถวายพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่พระบรมรา
ชานุสาวรีย และเมื่อถึงวันที่ 23 ตุลาคมของทุกป จะมีการวางพวงมาลาดอกไมที่พระบรมรูปทรงมา เพื่อเปน
การรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ที่มา : สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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เรื่องเกา...เลาความหลัง
คําอธิบายภาพปก
ในวันขยายพันธุปลาแหงชาติ วันที่ 13 เมษายน 2524
ซึ่งเปนวันเริ่มตนของโครงการบํารุงพันธุปลาแบบประชา
อาสา ทางราชการได ร ว มกั บ ประชาชนทั่ ว ประเทศ
ดําเนินการปลอยปลาจํานวนทั้งสิ้น 9,989,700 ตัว (เปนปลา
ที่ประชาชนนํามาสมทบรวมปลอยดวย จํานวน 1,151,474
ตัว) กุงกามกราม 90,000 ตัว เตาทะเล 3,980 ตัว ลงในแหลง
น้ํา 237 แหง คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 1,090,000 ไร และมี
ประชาชนมาร วมในพิ ธีป ลอยปลา ประมาณ 96,000 คน
ปลาที่นํามาปลอยสวนใหญ ไดแก ปลาตะเพียนขาว ปลานิล
ปลาไน ปลาสวาย ปลายี่สก ปลายี่สกเทศ ปลาดุก ปลาเฉา
ปลาลีน ปลาซง ปลาสรอยนกเขา และปลาสรอยขาว

ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
ผมอยากแนะนําใหคนไทยรูจ กั และใชคํานีค้ รับ ไมคอ ยไดยินเพื่อน ๆ คนไทยพูดครับ  เปน 
ซึ่งหมายถึง ซือ่ ๆ ไมมีความรู เพราะไมมีประสบการณก็เลยพฤติกรรมออกไมคอ ยดี เชน
          
สมชายซื่อเหลือเกิน เขาคงตองเรียนรูอกี เยอะ)
คํานี้ยังถูกใชในการกลาวหาคนอื่นวา โง หรือทําตัวไมดี คลาย ๆ กับ  ครับ
    อยาทําตัว ซื่อ ๆ โง ๆ อยางนั้น)
ที่สําคัญคือวิธีออกเสียงครับ คือ ออกเสียงวา ไน-อีฟ ครับ ไมใช เนฟ
ที่มา: Andrew’s academy
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาดุกทะเลในภาคสนาม
ครอบครัว Plotosidae สกุล Plotosus

ลําตัวไมมีแถบ

หนวดยาวถึงฐานครีบอก
Plotosus canius : Gray eel catfish

แถบสีขาวพาดยาวตั้งแตสว นหัวถึงครีบหาง 2-3 แถบ

หนวดยาวไมถงึ ฐานครีบอก
Plotosus lineatus: Striped eel catfish

ภาพที่ 1 จาก www.acsi.acnatsci.org
ภาพที่ 2 จาก www.eol.org
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บานเราจะนาอยู

เทคนิคการสรางมิตรไมตรีกับผูอื่น
โดย เยาวเรศ ชายเกตุ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสาธารณะ

คนเราทุกคนไมมีใครสามารถจะอยูในโลก ในสังคม ไดโดยลําพังคนเดียวได การจะประกอบกิจการใดๆ
จําเปนที่จะตองมีผูใหความรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุนจากคนรอบขาง ตั้งแตเกิดจนตาย ดังนั้นการสรางมิตรไมตรี
กับคนรอบขาง จึงเปนแนวทางที่จะนําความสําเร็จและประโยชนมาสูชีวิตของทาน มากกวาจะเปนการสูญเปลา การ
มีคนรัก คนชื่นชม และใหความรักใคร ชวยเหลืออยางจริงใจ ไมใชเรื่องงายๆ จําเปนตองอาศัยความจริงใจ และ
ซื่อสัตยตอมิตรภาพของทานกับคนอื่น การสรางมิตรไมตรีกับผูอื่นนั้น ทานไมตองใชเงินใชทองแตอยางใด ไมตอง
สูญเสียเวลามากมายเลย เพียงแตทานใหความจริงใจกับคนรอบขางเทานั้น สิ่งที่ทานจะไดรับกลับคืนนั้น มากมาย
มหาศาลเลยคะ
การจะไดใจจากใครนั้นมีหลักวา ทานก็ตองมอบใจของทานใหเขาเชนกัน เปนเรื่องตรงไปตรงมา ไมใช
เรื่องยากเย็นแสนเข็ญแตอยางใด ที่จะไดน้ําใจจากคนรอบขาง ถาทานไดนาํ ขอแนะนํานี้ไปปฏิบัติคะ
มีสุขภาพดีและรักษาสุขภาพใหดีอยูเสมอ การจะใหใครๆ ชื่นชมและนิยม
ยกยองสิ่งสําคัญ คือ การรูจักรักษาสุขภาพใหดีอยูเสมอ เพราะเปนการบอกกับคน
ทั่วไปวา ทานมีความรักและเอาใจใสตัวเองเปนอยางดีดวย อีกทั้งการรักษาสุขภาพ
ใหแข็งแรงยังเปนการทําใหบุคลิกของทานดูดี มีความสดชื่นแจมใสมองแลวชื่นตา
ชื่นใจ
มีความเสมอตนเสมอปลายกับมิตร คนเราทุกคน ชอบที่จะคบหาคนที่มีความจริงใจและเปดเผย เคยปฏิบัติ
ตัวเชนไรก็เปนเชนนั้น มีน้ําใจไมตรี โอบออมอารี เคยเปนอยางไรก็เปนอยางนั้น ยิ้มแยมแจมใส และเปนมิตร
ไมใชจะพูดและใหความยกยองชื่นชมในยามที่ตนเดือดรอน หรือตองการความชวยเหลือเทานั้น แตพอหมดธุระ
หรือไมตองการความชวยเหลือ เดินสวนกันก็แสดงความเฉยเมยไมพูดไมจา หรือเวลาอารมณไมดีเจอหนาก็ไมยิ้ม
แยม ไมทักทาย แตพออารมณดีก็จะหวานมาแตไกล อยางนี้ใครๆ เขาก็จะเห็นวา ทานเปนคนไมสม่ําเสมอ เปนคน
ลักปดลักเปด และไมแนใจวา ทานจะมาอารมณไหน เห็นวาทานไมจริงใจ อยางนี้ไมมีทางที่ทาน จะเอาชนะใจ
ใครไดเลยคะ
เปนคนที่มีความเอาใจใสคนขางเคียง รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา รูวาทําอยางนี้
เพื่อนไมชอบ หรือรูวาสิ่งใดจะเปนสิ่งที่ทําใหเพื่อนหงุดหงิดรําคาญใจก็ไมทํา หรือดูวา
เพื่อนมีความทุกขกายทุกขใจอยางไร บางครั้งก็จําเปนที่จะตองรับฟงเรื่องราวความเปนไป
ในชีวิตของคนขางเคียงบาง วาเขามีทุกขมีสุขอยางไร การเปนผูที่ชวยรับฟงคนขางเคียง
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ในยามที่เขามีความทุกข นับวาเปนการชวยเหลือทางใจไดมากทีเดียว หรือในยามที่เขามีความสุข ในยามที่เขาไดดี
ก็พลอยยินดีไปกับเขาดวย ไมอิจฉาริษยา ทําเชนนี้จะทําใหทานไดใจของคนขางเคียงมาครอง ไดอยางแนนอนคะ
เปนคนตรงตอเวลา คุณสมบัติขอนี้ ยังเปนขอดอยของคนไทย เพราะคนไทย
เราไมคอยจะมีวินัยในตนเอง และไมตรงตอเวลา การฝกเปนคนตรงตอเวลา จะทําให
คนรอบขางชื่นชมในตัวทาน เพราะทานไมทําใหใครๆ เสียเวลาเพราะทาน การนัด
หมายในเรื่องสําคัญๆ ทั้งในเรื่องการงานและเรื่องสวนตัวทานก็ไมเคยลาชา เหลานี้จะ
ทําใหทานไดรับความยอมรับนับถือ และชื่นชม ในการเปนคนตรงตอเวลาของทานคะ
หาความรูใสตัวอยางสม่ําเสมอ การเปนคนที่รอบรูมีความรูในเรื่องตางๆ รอบตัวไมใชรูเฉพาะในเรื่องที่ตน
ศึกษาเลาเรียน หรือเฉพาะในงานของตนเทานั้น การเปนคนรูกวางและลึกซึ้ง จะทําใหคนรอบขางของทานรูสึกทึ่ง
และชื่นชม และใครๆ ก็อยากที่จะมาปรึกษาหารือดวยเรื่องตางๆ อยูเสมอ เมื่อทานตองการความชวยเหลือคนรอบ
ขางก็พรอมจะใหความชวยเหลือทาน อยางเต็มใจคะ
เปนผูมองโลกในแงดี มองเห็นความสดใส สดชื่นในการมองโลก การจะดําเนินชีวิตอยู
ในโลกนี้อยางมีความสุขตามสมควร ควรจะตองมีมุมมองในการมองโลกหลายแง มีมุมมองที่
ขบขันบาง โดยเฉพาะทานที่อยูในวัยที่เริ่มเขาสูวัยกลาง รูจักผอนคลาย ยิ้มบางกับบางเรื่อง
หัวเราะบางเมื่อเกิดอุปสรรคหรือติดขัด แมจะมีความไมสมหวังบาง ก็ไมจําเปนจะตองทุกข
ทรมาน หรือเอาจริงเอาจังจนเกินไป การเปนผูมีอารมณขัน จะทําใหผูใกลชิดเกิดความรูสึกผอน
คลาย และตองการที่จะอยูใกลชิดกับทาน
เปนผูมีความหวังในชีวิตเสมอ การเปนผูมีความหวังในชีวิต ใครๆ จะมองวาคุณเปนคนที่ไมยอมแพและ
ไมทอถอยในการดําเนินชีวิต เปนคนที่มีความกระตือรือรน มองโลกอยางผูชนะ และเปนผูที่ใหโอกาสกับตนเอง
ใหพบกับความสําเร็จในชีวิต
ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ การที่ใครจะหันมาปรับปรุงตนเองไดนั้น ตองมาจากการที่มีใจเที่ยงตรงยุติธรรม
ไมอคติเขาขางตนเอง เมื่อสํารวจตนเองแลวพบวาตนเองมีขอบกพรอง ก็ปรับปรุงตนเองในเรื่องที่บกพรองนั้น
หรือการปรับปรุงตนเอง จากการที่ไดฟงคําแนะนําตักเตือนจากคนรอบขาง จะทําใหคุณไดรบั ความรักและความชืน่
ชมจากคนรอบขางมากยิ่งขึ้นคะ
เปนอยางไรคะ ลองปฏิบัติดูนะคะ แลวคุณจะพบวาคุณไดรับ ความเอื้อเฟอและความจริงใจรอบขางมาก
ขึ้นคะ
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ทาทาย...สมอง
ฉบับนี้มาเลนเกมสปริศนาอักษรไขวไขปริศนากัน ตองใชความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทองทะเลมาชวยใน
การคนหาคําตอบกันหนอยนะครับ หวังวาทุกคนจะรวมสนุกไปกับเกมสนี้ แลวฉบับหนามาดูเฉลยกันนะครับ
2
1

2
1

3

3

4

แนวตั้ง
1. ไมใชปลา แตคนชอบเรียกวาปลา ลําตัวเปน
แฉกๆ หากตัดออกเปนชิ้นๆ มันก็จะงอกตัว
ออกมาใหมจนเต็ม
2. ฟองน้ําชนิดใหมของโลก พบโดย
นักวิทยาศาสตรชาวไทย ลําตัวขาวอมชมพู บน
ในเขตน้ําขึ้นน้ําลงและชายฝง
3. ชื่อของปลาชนิดหนึ่ง มีขนาด 10-40
เซนติเมตร มีพฤติกรรมไมกลัวมนุษย วายน้ําเขา
มาทักทายเสมอ จนไดฉายาวา เพื่อนนักดําน้ํา

แนวนอน
1. คลายปลาสินสมุทร มีลวดลายสวยงาม ลําตัวแบนกวาง ครีบแผตั้ง (ชื่อนากลัว แตตัวนารัก)
2. เปนปลาแตคนนึกวาไมใชปลา พอเปนคนอุมทอง ลําตัวยาว หางมวน
3. ปลาฉลามประเภทหนึ่ง ออกลูกเปนไข ลําตัวเรียวยาว ตาเล็ก หัวมน จะงอยปากสั้น ครีบหูกวางครีบหางเรียว ลําตัว
ประมาณ 1 เมตร อยูในพื้นทะเลทุกสภาพที่มีดินทรายปนโคลน
4. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมอยูในทะเล มีรายงานวา สามารถใชสัตวนี้บําบัดเด็กพิเศษ และเด็กทีป่ วย

เฉลยเกมทาทายสมองฉบับเดือนกันยายน
2
4

1

6
5

เกมจุดตัดมหัศจรรย
วิธีเลน: ใหใสเลข 1-6 ลงในวงกลมสีขาว วงกลมละ 1 เลขเทานั้นโดยไมให
ตัวเลขซ้ํากัน และใหผลบวกของตัวเลขบนเสนรอบวงของวงกลมแตละวง
เทากัน

มาดูกันซิวา จะตอบถูกกันรึปาว
3
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อานดีๆ...มีรางวัล
1. องคประกอบทางเคมีของชั้นบรรยากาศใด ที่ตอบสนองตอชวงการเปลี่ยนแปลงบนดวงอาทิตย?
2. สิ่งมีชีวิตชนิดใหมที่คนพบบนกระดูกวาฬ คือ?
3. วันเริ่มตนของโครงการบํารุงพันธุปลาแบบประชาอาสา ตรงกับวันที่?
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชอื่ ที่อยูและเบอรโทร สงมาที่ E-mail:mfrdb_moretoit@yahoo.com
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สงเขามานะครับ หากมีผูตอบถูกมากกวา 1
ทานจะทําการจับฉลากผูโ ชคดีนะครับ หมดเขตรวมสนุก วันที่ 30 ตุลาคม 2552
** ของรางวัลประจําเดือนตุลาคม : ผาคลุมไหล ลายดอกไม

เฉลย คําถามประจําเดือนกันยายน 2552
1. การที่งูทะเลวิวัฒนาการสวนหางใหคลายสวนหัว เพื่อประโยชนอะไร
ตอบ เพื่อปองกันตัวจากศัตรู
2. ประโยชนของการขีจ่ ักรยานมีอะไรบาง ระบุมาอยางนอย 3 ขอ
ตอบ 1. ลดอัตราการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด
2. หัวใจแข็งแรง กลามเนื้อหัวใจทํางานไดดีขึ้น
3. ปองกันภาวะเสนเลือดตีบตัน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดในถุงลมปอด
5. ชวยลดระดับความเครียดในรางกาย
6. กลามเนื้อแข็งแรง
3. ปูชนิดไหนที่บนกระดองสวนทายมีจุดกลมใหญสีมวงแดง 3 จุด แตละจุดมีสีขาวลอมรอบ
ตอบ Portunus sanguinolentus, Tree-spot swimming crab (ปูดาว)
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนกันยายน 2552 ถูกตอง ไดแก คุณเกศแกว เทศอาเส็น
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถกู ตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ใหไวนะครับ
ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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