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สหรัฐฯรับรอง "แซลมอนตัดตอพันธุกรรม" กินได
ปลอดภัย

เอฟดีเอรับรองความปลอดภัย ปลาแซลมอนพันธุใหมที่เอกชนในสหรัฐฯ พัฒนาขึ้น โตเร็วกวาแซลมอนธรรมชาติ
สองเทา แตคุณคาทางอาหารไมแตกตาง เตรียมจัดประชุมสาธารณะหาขอสรุปกอนผลิตสูตลาด ดานองคกรไมแสวงหา
กําไรคัดคาน พรอมเรียกรองใหศึกษาระดับคลินิก ทดสอบผลขางเคียงตอสุขภาพคนบริโภค

ปลาแซลมอนแอตแลนติ ก (ดา นหนา ) เปรี ยบเที ย บขนาดกับ ปลาแซลมอน
ดัดแปลงพันธุกรรม "AquAdvantage salmon" (ดานหลัง)
(ภาพจาก เอเอฟพี)
ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ (GMO) ที่กําลังกลาวถึงอยูนี้มีชื่อทางการคาวา "อะควาแอดเวน
เทจ แซลมอน" (AquAdvantage salmon) ที่พัฒนาขึ้นดวยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมโดยบริษัท อะควา เบานที
เทคโนโลยี (Aqua Bounty Technologies Inc.) มีคุณสมบัติโตเร็วเปน 2 เทาของปลาแซลมอนแอตแลนติก
โดยทั่วไป
ความสําเร็จในการพัฒนาปลาแซลมอนดังกลาว นับวาสําคัญอยางยิ่งตออะควาเบานทีที่เปนเพียงบริษัทเล็กๆ แต
สามารถตอกเสาเข็มของอนาคตไวบนเทคโนโลยีได และหลังจากที่เจาหนาที่ของสหรัฐฯ ใหขอคิดเห็นตอเรื่องนี้ในทางบวก
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผานมา อะควาเบานทีก็สามารถเพิ่มสวนแบงในตลาดแซลมอนไดเปน 26% หลังจากใหการรับรอง
ความปลอดภัยไปแลว รอยเตอรรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (Food and Drug
Administration : FDA) เตรียมจะจัดการประชุมสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมเปนเวลา 3
วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 19 ก.ย. นี้ ซึ่งการประชุมนี้อาจนําไปสูการพัฒนาปลาเทราทและปลานิลดัดแปลงพันธุกรรมในอนาคต
ดวย
เจาหนาที่ของเอฟดีเอกลาววา ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมนั้นปลอดภัยสําหรับการนํา มาบริโภคเปนอาหาร
เทียบเทากับปลาแซลมอนที่จับไดจากมหาสมุทรแอตแลนติก โดยไมมีความแตกตางทางชีวภาพที่สําคัญในดานวิตามิน แร
ธาตุ หรือกรดไขมันแต อยางใด ผูเชี่ยวชาญจากเอฟดี เอยังระบุดวยวา ปลาแซลมอนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นจาก
เทคโนโลยีชี วภาพนี้ นั้นเปนไปไม ไดอ ย า งยิ่ง ที่จะสงผลกระทบใดๆที่เ ปนอั นตรายตอสิ่ งแวดลอ ม โดยขอกั งวลของ
นักวิเคราะหที่วา ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมพวกนี้จะหลุดออกมาจากสถานที่เพาะเลี้ยงและไปแพรพันธุในธรรมชาติ
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ไดนั้นมีโอกาส เกิดขึ้นไดนอยมากๆ เพราะมีมาตรการควบคุมไวอยางซับซอน อีกทั้งปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรม
เหลานี้ก็เปนหมัน และทางบริษัทผูผลิตเองก็มีแผนที่จะจําหนายเฉพาะไขปลาตัวเมียเทานั้น
อะควาเบานทีระบุวาเทคโนโลยีดังกลาวจะชวยกระตุนองคกร
ดานการประมง ของนานาชาติ และลดแรงกดดันตอสิ่งแวดลอม
จากการทําประมงมากเกินไป ทวาผูที่ใหการสนับสนุนผูบริโภคและ
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางอาหารกังวลวาการตัดและตอ
ยีน ของปลาใหม อาจก อให เกิ ดผลตรงกั นข าม โดยอาจนํ าไปสู
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลาตัดตอพันธุกรรมมากขึ้น และทําใหปลา
พวกนี้มีโอกาสหลุดออกไปสูธรรมชาติไดสูงขึ้น ผลขางเคียงจาก
การบริโภคปลาจีเอ็มนั้นก็ยังไมมีใครลวงรู สวนที่บอกวาปลอดภัย
นั้นก็มาจากขอมูลเพียงนอยนิด
"ที่จริงแลวเอฟดีเอทึกทักเอาวาปลานี้ปลอดภัยที่จะบริโภค" ขอคิดเห็นจากเจยดี แฮนสัน (Jaydee Hanson)
นักวิเคราะหนโยบาย ศูนยความปลอดภัยทางอาหาร (Center for Food Safety) ซึ่งเขายังบอกอีกวา การ
ทดสอบของบริษัทที่ผลิตปลาแซลมอนนี้ขึ้นมานั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของตัวอยางที่เล็กที่สุดของงานวิจัยด านการประมงที่
เขาเคยเห็นมาแลว เชน วิเคราะหโอกาสทําใหเกิดอาการแพจากตัวอยางปลาเพียง แค 6 ตัว
แฮนสันบอกวาทางบริษัทควรจะศึกษาในปลาจํานวนมากกวานี้ และควรทําการทดลองระดับคลินิกดวยเพื่อทดสอบ
การเกิดผล กระทบตอสุขภาพของผูบริโภค โดยแฮนสันจะไปรวมพิสูจนขอเท็จจริงที่คานกับการเห็นชอบจากเอฟดีเอใน
การประชุมสาธารณะที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้
ที่มา : ผูจัดการออนไลน

กระดานขาว
ผูเชี่ยวชาญเสนอใหชะลอการอนุมัตขิ ายปลาแซลมอนตัดแตงพันธุกรรม
คณะผูเชี่ยวชาญอิสระ ประกอบดวยสมาชิก 14 คน ซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษา USFDA ลงความเห็นวาให
ศึกษาวิจัยเรื่องปลาแซลมอนตัดแตงพันธุกรรมใหมากกวานี้ เพราะที่มีอยูยังไมเพียงพอที่จะยืนยันไดวาขอเสนอของบริษัท
อควา เบานที เทคโนโลยี เรื่องพันธุปลาแซลมอนตัดแตงพันธุกรรมมีความเสี่ยงตอชีวิตมนุษยหรือ สิ่งแวดลอมหรือไม
แมขอเสนอแนะของคณะผูเชี่ยวชาญอิสระจะไมมีผลผูกมัดตอการตัดสินใจของ USFDA แตโดยทั่วไปแลว
USFDA มักใหความเชื่อถือ แตถา USFDA อนุญาตใหวางจําหนายแซลมอนตัดแตงพันธุกรรมได ก็จะเปนครั้งแรก
ที่หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ อนุญาตใหวางจําหนายสัตวที่ตัดแตงพันธุกรรมเปนอาหารของมนุษย
กรณีปลาแซลมอนตัดแตงพันธุกรรมเกิดขึ้น เมื่อบริษัท อควา เบานที เทคโนโลยี ซึ่งมีสํานักงานใหญอยูที่รัฐ
แมสซาชูเซตสยื่นขออนุมัติตอ USFDA เพื่อวางจําหนายปลาดังกลาว ทั้งนี้บริษัทผูผลิต กลาววา ปลาแซลมอน
แอตแลนติกที่ถูกฉีดหนวยพันธุกรรมที่นํามาจากปลาแซลมอนพันธุ แปซิฟก ชินุค สามารถเติบโตเต็มวัยภายใน 16-18
เดือน เร็วกวาเดิมที่ตองใชเวลา 30 เดือน แตยังคงลักษณะทุกประการเหมือนกับแซลมอนแอตแลนติก
ที่มา : สํานักขาวไทย
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สมาคมการประมงแหงประเทศไทย
คานราง พ.ร.บ.การประมงฉบับใหม

กระดานขาว

สมาคมการประมงแห ง ประเทศไทยค า นร า งพระราชบั ญ ญั ติ การประมงฉบั บใหม เชื่ อ ไม เป น ประโยชน กั บ
ชาวประมงและไมชวยใหประมงไทยพัฒนาพรอมยื่นหนังสือถึงรัฐบาลพิจารณาแกไข
สมาคมการประมงแหงประเทศไทย และเครือขายไดยื่นหนังสือคัดคานรางพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม
ของกรมประมงเนื่องจากเชื่อวาไมชวยแกปญหาการประมงที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริงที่สําคัญไมสามารถชวยใหการประมง
ไทยพัฒนาเปนผูนําของภูมิภาคอีกทั้งไมตอบสนองความตองการของชาวประมงและผูประกอบการอยางเปนธรรม
นอกจากนี้ยังไมเ ห็นดวยที่ พ.ร.บ.ฉบับดังกลาว ไมบรรจุเรื่องกองทุนการประมง และยังไมมีบทลงโทษที่เปน
ธรรมอี ก ทั้ ง ยั ง ให อํ า นาจเจ า หน า ที่ ม ากเกิ น ไป อาจนํ า มาซึ่ ง การปฏิบั ติ ห น า ที่ โ ดยมิ ช อบที่ สํา คั ญ คื อ มี ก ารตั ด เรื่ อ ง
คณะกรรมการประมงชุมชนออก สมาคมฯจึงไดยื่นหนังสือคัดคานตอรัฐบาล ใหพิจารณาราง พ.ร.บ.การประมงฉบับใหม
เพื่อแกไขปรับปรุงใหเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
ที่มา

กระดานขาว
อารเจนตินาปดฤดูกาลทําประมงหมึก
คณะกรรมการสหภาพการประมงอารเจนตินา (CFP) มีความเห็นเปนเอกฉันท เสนอใหมีการปดฤดูการทํา
ประมงหมึกกลวยกอนกําหนด 2 วัน โดยกําหนดการเดิมจะปดในวันที่ 20 กันยายน
การตั ด สิ น ใจครั้ ง นี้ ไ ด พิ จ ารณาข อ มู ล ทางวิ ช าการที่ น า สนใจโดยผู เ ชี่ ย วชาญจากสถาบั น เพื่ อ การวิ จั ย และ
พัฒนาการประมง (INIDEP) ซึ่งทาง CFP ไดปดฤดูกาลทําประมงหมึกกลวยกอนกําหนดเพื่อใหหมึกกลวยไดผสมพันธุ
วางไข ตามรายงายทางวิชาการลาสุดโดย INIDEP กลาววา แหลงวางไขของหมึกกลวยจะอยูทางตอนเหนือละติจูดที่ 44
องศาใต แบงการทําประมงเปนสองชวง
ชวงแรกจะอยูระหวางสัปดาหที่ 14 และ 21 (เมษายน - พฤษภาคม) ผลการจับคอนขางต่ํา สตอกอยูทางตอน
เหนื อ ของแคว น พาตาโกเนี ย น เมื อ งบั ว โนสไอเรส บริ เ วณลาดทวี ป และช ว งที่ 2 อยู ระหว า งสั ป ดาห ที่ 27 และ 36
(กรกฎาคม - กันยายน) ซึ่งเปนชวงที่มีผลกระทบตอการผสมพันธุวางไข
ฝูงหมึกกลวยกลุมแรกจะถูกจับระหวางสัปดาหที่ 26 และ 31ทางตอนใต ของละติจูดที่ 44 องศาใต ขณะที่ฝูงที่
สองจะถูจับระหวา งสัปดาหที่ 27 และ 36 จากรายงานไดป ระมาณการในพื้นที่ วางไขจะมี ตัวอยา งราวๆ 433 ลา น
ตัวอยาง (80,163 ตัน) จนถึงสัปดาหที่ 26 และหนีออกจากพื้นที่ในสัปดาหที่ 36 ประมาณ 41% (20,398 ตัว)
ในสวนของชาวประมงไดตอตานอยางรุนแรงตอการปดการทําประมง โดยอางวานักวิทยาศาสตรไดป ระเมิน
ทรัพยากรหมึกต่ําเกินไป จากสถิติของสํานักเลขาการประมงและการเพาะเลี้ยง ชี้ใหเห็นวาในระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง
10 กั นยายน 2553 มี ปริมาณหมึ กกล วยที่ ขึ้นเทียบท าภายในประเทศราว 46,828.2 ตัน ตัวเลขนี้แ สดงใหเ ห็นว า
ปริมาณหมึกลดลงกวา 29.3% เมื่อเทียบขอมูลจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ซึ่งผลรวมหมึกทั้งหมดอยูที่ 66,188.7
ตัน
ที่มา : www.fis.com
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¡ÃÐáÊ¹éíÒÍØ¹·ÕèäËÅàÅÕÂºªÒÂ½§Å§ä»·Ò§ãµ ·íÒãËà¡Ô´¼Å¡ÃÐ·ºµÍÃÐºº¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒªÒÂ½§ áÅÐÁÕ½¹µ¡Ë¹Ñ¡·Ò§àÍ¡ÇÒ´ÍÃãµ
áÅÐà»ÃÙàË¹×Í áµâ´Â·ÑèÇä»ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃÍØ¹¢Öé¹ÍÂÒ§¼Ô´»¡µÔ¢Í§¹éíÒ·ÐàÅºÃÔàÇ³µÍ¹¡ÅÒ§áÅÐµÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡
à¢µÃÍ¹ «Öè§à¡Ô´¨Ò¡ÒÃÍÍ¹¡íÒÅÑ§Å§¢Í§ÅÁÊÔ¹¤Ò (Trade wind) àÍÅ¹Ôâà»¹»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¹Ò¹¹Ñº¾Ñ¹
»ÁÒáÅÇ áÅÐã¹ÃÐÂÐËÅÑ§à¡Ô´ºÍÂ¤ÃÑé§ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ÁÒ¡¢Öé¹

¡ÒÃà¡Ô´»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³àÍÅ¹Ôâ
¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹¢Í§ÁÇÅÍÒ¡ÒÈáÅÐ¡ÃÐáÊ¹éíÒ ã¹á¶ºâ«¹ÃÍ¹¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡ã¹ÊÀÒÇÐ»¡µÔ ¡ÃÐáÊ¹éíÒ·ÕèÍØ¹
¡ÇÒºÃÔàÇ³µÐÇÑ¹µ¡¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡¨ÐÊ§¼ÅãËÁÇÅÍÒ¡ÒÈàË¹×Í¼ÔÇ¹éíÒÁÕÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§ ÅÍÂµÑÇ¢Öé¹ä»¡ÍµÑÇà»¹àÁ¦½¹
¡ÃÐáÊ¹¹éíÒãµÁËÒÊÁØ·Ã·ÕèÁÕÍØ³ËÀÙÁÔµèíÒ¡ÇÒ ·ÕèÍÂÙãµàÊ¹áº§ÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§µèíÒ¢Í§¹éíÒ (Thermocline) ¨Ðà¤Å×èÍ¹µÑÇ
¢Öé¹ÁÒ´Ò¹º¹áÅÐäËÅÇ¹à¢ÒËÒªÒÂ½§µÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡ (·ÇÕ»ÍàÁÃÔ¡Òãµ) «Öè§¡ÃÐáÊ¹éíÒ¹Õé¤×Í¡ÃÐáÊ¹éíÒàÂç¹·Õèà»¹
áËÅ§ÍÒËÒÃ·ÕèÊÁºÙÃ³ ·íÒãËªÒÂ½§µÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡à»¹áËÅ§·ÕèÁÕ»ÅÒªØ¡ªØÁáË§Ë¹Öè§¢Í§âÅ¡

ÅÁÊÔ¹¤Ò·Õè»¡µÔ¾Ñ´¨Ò¡·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡ä»µÐÇÑ¹µ¡¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡ÍÍ¹¡íÒÅÑ§Å§¨¹ÍÒ¨¨Ðà»ÅÕèÂ¹·ÔÈ·Ò§ ·íÒãË
¡ÃÐáÊ¹éíÒ·ÕèÍØ¹¡ÇÒºÃÔàÇ³½§µÐÇÑ¹µ¡¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡ à¤Å×èÍ¹µÑÇä»·Ò§½§µÐÇÑ¹ÍÍ¡ ¹éíÒ·ÐàÅ·Ñé§ÊÍ§½§¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ã
á»«Ô¿¡ÁÕÃÐ´Ñºã¡Åà¤ÕÂ§¡Ñ¹ àÊ¹áº§ÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§µèíÒ¢Í§¹éíÒ (Thermocline) ¨ÁÅÖ¡Å§ä» ·íÒãËÍÒËÒÃÊÑµÇºÃÔàÇ³¹Ò¹¹éíÒ·Ò§
½§µÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡Å´Å§ ¨¹»ÅÒ·Õèà¤ÂªØ¡ªØÁã¹¹Ò¹¹éíÒ»ÃÐà·Èà»ÃÙ ÁÕ»ÃÔÁÒ³¹ÍÂÅ§ÍÂÒ§àËç¹ä´ªÑ´
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ÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§¼ÔÇ¹éíÒ·ÐàÅºÃÔàÇ³µÍ¹¡ÅÒ§¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡ áÅÐªÒÂ½§µÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ã¨Ö§ÊÙ§¢Öé¹µÒÁ
ÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§¡ÃÐáÊ¹éíÒ Ê§¼ÅãËà¡Ô´¾ÒÂØ½¹ ÁÕÍØ·¡ÀÑÂá¶ºªÒÂ½§¢Í§·ÇÕ»ÍàÁÃÔ¡Òãµ áÅÐà¡Ô´¤ÇÒÁáË§áÅ§ã¹á¶º»ÃÐà·È·Ò§
½§µÐÇÑ¹µ¡¢Í§ÁËÒÊÁØ·Ã

¼Å¡ÃÐ·º¢Í§àÍÅ¹Ôâ
ã¹ªÇ§Ä´ÙË¹ÒÇà¡Ô´¤ÇÒÁáË§áÅ§·Ò§µÍ¹ãµáÅÐµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµ¢Í§áÍ¿ÃÔ¡Ò¨¹¶Ö§µÍ¹àË¹×Í¢Í§ºÃÒ«ÔÅã¹¢³Ð·Õè
·Ò§µÐÇÑ¹µ¡¢Í§á¤¹Ò´Ò ÍÅÒÊ¡Ò áÅÐµÍ¹º¹ÊØ´¢Í§ÍàÁÃÔ¡ÒÁÕÍØ³ÀÙÁÔÊÙ§¼Ô´»¡µÔ
¹Í¡¨Ò¡¹ÕéàÍÅ¹ÔâÂÑ§·íÒãË¾ÒÂØËÁØ¹à¢µÃÍ¹Å´Å§ÍÕ¡´ÇÂ à¾ÃÒÐÁÑ¹äÁàÍ×éÍµÍ¡ÒÃ¡ÍµÑÇáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾ÒÂØËÁØ¹à¢µ
ÃÍ¹ã¹ÁËÒÊÁØ·ÃáÍµáÅ¹µÔ¡ ã¹¢³Ð·ÕèºÃÔàÇ³´Ò¹µÐÇÑ¹µ¡¢Í§»ÃÐà·ÈàÁç¡«Ôâ¡ áÅÐÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒÁÕ¾ÒÂØ¾Ñ´¼Ò¹ÁÒ¡¢Öé¹
àÍÅ¹Ôâ·íÒãË¹éíÒ·ÐàÅºÃÔàÇ³àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµÅ´Å§áÅÐà¤Å×èÍ¹µÑÇä»·Ò§·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡ áÅÇÂÑ§·íÒãËºÃÔàÇ³
µÍ¹¡ÅÒ§áÅÐµÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§á»«Ô¿¡à¢µÈÙ¹ÂÊÙµÃÃÇÁ·Ñé§»ÃÐà·Èà»ÃÙáÅÐàÍ¡ÇÒ´ÍÃÁÕ»ÃÔÁÒ³½¹ÁÒ¡¡ÇÒ¤Òà©ÅÕèÂ áµ·Õè»ÒÃ»Ç
¹ÔÇ¡Ô¹Õ¡ÅÑºáË§áÅ§
¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÂÑ§·íÒãËÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂÃÇÁ¶Ö§ºÃÔàÇ³à¢µÃÍ¹¢Í§ÍÍÊàµÃàÅÕÂà¢ÒÄ´Ù½¹ªÒÅ§´ÇÂ

áÅÇÁÒµÔ´µÒÁ»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³ÅÒ¹ÕÒ
ã¹©ºÑºË¹Ò¹Ð¤ÃÑº
·ÕèÁÒ : http://www.nsm.or.th/nsm2008/E-Exhibition/elnino/index.html

ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
Brush up on! = »´½Ø¹

ÊíÒ¹Ç¹¹Õéãªã¹¡Ã³Õ·ÕèàÃÒµÍ§¡ÒÃÃ×éÍ¿¹¤ÇÒÁÃÙËÃ×Í»´½Ø¹¤ÇÒÁÃÙ¢Í§àÃÒãËÁ ¤§ÁÕËÅÒÂæ ¤ÃÑé§·ÕèàÃÒàÃÕÂ¹ÍÐäÃÁÒ¹Ò¹áÅÇ
¾Í¶Ö§àÇÅÒ¨Ðãª§Ò¹¨ÃÔ§æ ¡çµÍ§ÁÕ¡ÒÃÃ×éÍ¿¹¤ÇÒÁÃÙ¹Ñé¹æ ¢Öé¹ÁÒãËÁ àÃÒÍÒ¨¾Ù´ÇÒ ¢Í»´½Ø¹¤ÇÒÁÃÙ¢Í§©Ñ¹Ë¹ÍÂ¹Ð (Let me
brush up on my knowledge!) ËÃ×ÍÅÍ§´ÙµÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãªÊíÒ¹Ç¹¹Õé¨Ò¡º·Ê¹·¹ÒµÍä»¹Õé¹Ð¤ÃÑº
A: Do you have a driver’s license? à¸ÍÁÕãº¢Ñº¢ÕèäËÁ?
B: No. I am going to take the test in a couple of weeks. äÁÁÕËÃÍ¡ ©Ñ¹¡íÒÅÑ§¨Ðä»ÊÍºã¹ÍÕ¡äÁ¡ÕèÊÑ»´ÒË¹ÕèáËÅÐ
A: Didn’t you drive in your country? à¸ÍäÁä´¢ÑºÃ¶ã¹»ÃÐà·Èà¸ÍàËÃÍ?
B: Yes, but I have to brush up on my driving. ¡ç¢ÑºÍÂÙ¹Ð áµ©Ñ¹¡çµÍ§»´½Ø¹½Á×Í¡ÒÃ¢ÑºÃ¶©Ñ¹¡Í¹

·ÕèÁÒ : Andrew Biggs Academy
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àÃ×èÍ§à¡Ò...àÅÒ¤ÇÒÁËÅÑ§
Í¸ÔºÒÂÀÒ¾»¡
¾Ô¸Õ»ÅÍÂ»Ð¡ÒÃÑ§à·ÕÂÁ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ
àÁ×èÍ ÇÑ¹·Õè 25 ¡Ã¡®Ò¤Á 2527 ·Ò¹Í¸Ôº ´Õ¡ÃÁ»ÃÐÁ§
(¹ÒÂÇ¹Ô ª ÇÒÃÕ ¡Ø Å ) à» ¹ »ÃÐ¸Ò¹»Å Í Â»Ð¡ÒÃÑ § à·Õ Â Á
¾ÃÍÁ´ÇÂ· Ò¹ÃÍ§Í¸Ôº ´Õ½ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ (¹Ò§ºÑ§ÍÃ ÊÒÂ
ÊÔ·¸Ôì) áÅÐá¢¡¼ÙÁÕà¡ÕÂÃµÔä´ÃÇÁ¡Ñ¹»ÅÍÂ»Ð¡ÒÃÑ§à·ÕÂÁ
¨íÒ¹Ç¹ 900 ªØ´ áÅÐ¾Ñ¹¸Ø»ÅÒ¡Ð¾§¢ÒÇ ¨íÒ¹Ç¹ 5,000
µÑÇ ³ ºÃÔàÇ³´Ò¹Ë¹ÒÊ¶ÒºÑ¹à¾ÒÐàÅÕéÂ§ÊÑµÇ¹éíÒªÒÂ½§
¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ
»Ð¡ÒÃÑ§à·ÕÂÁËÃ×Íá¹ÇËÔ¹à·ÕÂÁ (Artificial
reefs) à» ¹ áËÅ § ÍÒÈÑ Â ¢Í§ÊÑ µ Ç · ÐàÅ«Öè § ä´ ¨Ñ ´ ¢Öé ¹
àÅÕÂ¹áºº¸ÃÃÁªÒµÔ â´ÂãªÇÑµ¶Øá¢ç§áÃ§¤§·¹ ÊÒÁÒÃ¶
µÒ¹·Ò¹¡ÃÐáÊ¹éíÒä´ àª¹ ÂÒ§Ã¶Â¹µ áÅÐá·§¤Í¹¡ÃÕµ à»¹µ¹ â´Â¨Ñ´à»¹ÃÙ»â¤Ã§ÊÃÒ§µÒ§æ áÅÇ¹íÒä»»ÅÍÂ·Ôé§ã¹
·ÐàÅ ÃÇÁ¡Ñ¹à»¹¡ÅØÁ¡Í¹ËÃ×Íà»¹á¹ÇÂÒÇ¤ÅÒÂá¹Ç»Ð¡ÒÃÑ§µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ã¹ºÒ§áË§¨Ñ´·íÒà»¹â¤Ã§ÊÃÒ§ÊÙ§¨Ò¡¾×é¹·ÐàÅ
¤ÅÒÂµÖ¡ËÅÒÂªÑé¹à»¹·ÕèÍÂÙÍÒÈÑÂ¢Í§»ÅÒ (Fish apartment) ËÃ×Íà»¹·ÕèËÅº«Í¹¢Í§»ÅÒ (Fish shelter)
ÊÔè§¡ÍÊÃÒ§àËÅÒ¹Õéà»¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¾×é¹·Õè¾Ñ¡¾Ô§ÍÒÈÑÂÊíÒËÃÑºÊÑµÇ·ÐàÅ·Ñé§ËÅÒÂä´ËÅº«Í¹ áÅÐá¾Ã¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸Ø
à¨ÃÔàµÔºâµ ¹ÑºÇÒà»¹¡ÒÃªÇÂÍ¹ØÃÑ¡É·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÑµÇ·ÐàÅ áÅÐà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµã¹áËÅ§ºÃÔàÇ³áË§¹Ñé¹ÍÕ¡´ÇÂ ªÒÇ»ÃÐÁ§
¾×é¹ºÒ¹ªÒÂ½§µÒ§ª×è¹ªÁ¼Å§Ò¹¹Õéà¾ÃÒÐÁÕâÍ¡ÒÊãªà¤Ã×èÍ§Á×Í¢¹Ò´àÅç¡ä´ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹áÅÐà»¹¡ÒÃªÇÂà¾ÔèÁÃÒÂä´
ãË¤ÃÍº¤ÃÑÇ´ÕÂÔè§¢Öé¹
¡ÃÁ»ÃÐÁ§ àÃÔèÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ·´ÅÍ§ÊÃÒ§áËÅ§ÍÒÈÑÂÊÑµÇ·ÐàÅ¤ÃÑé§áÃ¡ àÁ×èÍ» 2521 ·ÕèºÃÔàÇ³ªÒÂ½§·ÐàÅ
¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§ µÍÁÒ» 2524 ·ÕèºÃÔàÇ³ÍÒÇ¾Ñ§§Ò áÅÐ» 2525 ·ÕèºÃÔàÇ³ªÒÂ½ §·ÐàÅ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª áÅÐË¹Ò
Ê¶ÒºÑ¹Ï¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ ¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§à»¹·Õè¹Ò¾Íã¨ ÊíÒËÃÑº·Õè¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ¹Ñé¹ä´·´ÅÍ§ãªÂÒ§Ã¶Â¹µ 800 àÊ¹áÅÐá·§
¤Í¹¡ÃÕµ 100 ªØ´ ¨Ò¡µÃÇ¨ÊÍº¾ºÇÒÁÕ»ÅÒËÅÒÂª¹Ô´à¢ÒÍÂÙÍÒÈÑÂ ÍÒ·Ô »ÅÒ¡Ð¾§á´§ ÊÅÔ´ËÔ¹ ¡ÃÒÂá´§ ËÒ§á¢ç§ ËÁÙÊÕ
¿Ò áÅÐ¡ÐÃÑ§ à»¹µ¹ µÍÁÒÃÑ°ºÒÅÕè»Ø¹ä´Ê¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐÇÒ§á¼¹¨Ñ´ÊÃÒ§á·§¤Í¹¡ÃÕµ¾ÕÃÐÁÔ´¢¹Ò´ 0.8x0.8x0.8 Á3
¨íÒ¹Ç¹ 900 ªØ´ à»¹à§Ô¹ 60,000 ºÒ· áÅÐä´·íÒ¾Ô¸Õ»ÅÍÂ»Ð¡ÒÃÑ§à·ÕÂÁ´Ñ§¡ÅÒÇáÅÇ
ÍÃØ³Õ ÊÑ§¢ÐÊÑÒ
ÇÔàÈÉ ªÁà´ª

¶ÒÂÀÒ¾
ºÃÃÂÒÂ

·ÕèÁÒ : ÇÒÃÊÒÃ¡ÒÃ»ÃÐÁ§»·Õè 37 ©ºÑº·Õè 4 ¡Ã¡®Ò¤Á 2527
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาสีกุนในภาคสนาม
ครอบครัว Carangidae สกุล Selar
เสนขางลําตัวสวนที่เปนแนวโคงมีเกล็ด 21-24 อัน
เกล็ดหนามที่เสนขาง
ลําตัวมีความกวางเกือบ
เทากับขนาดดวงตา
1

เสนขางลําตัวสวนที่เปนแนวตรงยาว 2.1-3 เทาของสวนที่เปนแนวโคง

Selar boops, Oxeye scad (สีกุนตาวัว)

เสนขางลําตัวสวนที่เปนแนวโคงมีเกล็ด 48-56 อัน

เกล็ดหนามที่เสนขาง
ลําตัวมีความกวางนอย
กวาครึ่งหนึ่งของขนาด
ดวงตา
2

เสนขางลําตัวสวนที่เปนแนวตรงยาว 0.7-1.2 เทาของสวนที่เปนแนวโคง

Selar crumenophthalmus, Bigeye scad (สีกุนตาพอง)

ภาพที่ 1 จาก www.fishbase.org
ภาพที่ 2 จาก www.mexfish.com
8

บานเราจะนาอยู

10 à·¤¹Ô¤ºÃÔËÒÃàÇÅÒÍÂÒ§ÁÕ¤Ò
ËÅÒÂæ¤¹ÁÑ¡¨Ðº¹ÇÒ “äÁ¤ÍÂÁÕàÇÅÒ” ËÒ¡à¾×èÍ¹ªÇ¹ä»ÇÑ´·íÒºØ¿§à·È¹¿§¸ÃÃÁ
ËÃ×Íä»¡Ô¹¢ÒÇÊÑ§ÊÃÃ¤ ËÃ×ÍºÒ§¤¹¡çºÍ¡ÇÒ “ÍÂÒ¡ãË 1 ÇÑ¹ÁÕÁÒ¡¡ÇÒ 24 ªÑèÇâÁ§” ¨Ðä´·íÒÍÐäÃ
ËÅÒÂæÍÂÒ§ãËàÊÃç¨ äÁÇÒ¨Ðà»¹§Ò¹·Õè·íÒ§Ò¹ §Ò¹·ÕèºÒ¹ ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁµÒ§æ ¤íÒ¾Ù´»ÃÐàÀ·¹Õé
áÊ´§ãËàËç¹¶Ö§¤ÇÒÁäÃ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃàÇÅÒ
à¾ÃÒÐã¹¤ÇÒÁà»¹¨ÃÔ§ ·Ø¡¤¹ÊÒÁÒÃ¶·íÒÀÒÃ¡Ô¨µÒ§æãËÊíÒàÃç¨ÅØÅÇ§ä´ áÅÐÂÑ§ÁÕàÇÅÒàËÅ×Í
¾Í·Õè¨Ð·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèâ»Ã´»ÃÒ¹ä´ã¹áµÅÐÇÑ¹ à¾ÕÂ§áµµÍ§ÁÕ¡ÒÃÇÒ§á¼¹áÅÐºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÇÅÒ
ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÅÍ§¹íÒà·¤¹Ô¤ 10 ¢ÍµÍä»¹Õé ä»ãª¨Ñ´¡ÒÃàÇÅÒã¹áµÅÐÇÑ¹ãËà¡Ô´»ÃÐâÂª¹
ÊÙ§ÊØ´ à¾×èÍ¤Ø³¨ÐÂÔéÁÃÑº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ä´ÍÂÒ§à»¹ÊØ¢

1. ¡íÒË¹´à»ÒËÁÒÂáÅÐ·íÒãËÊíÒàÃç¨ àÃ×èÍ§áÃ¡·Õè¤ÇÃà¢Òã¨ ¤×Í äÁÁÕ¡®µÒÂµÑÇã¹¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÇÅÒ áµ¡ÒÃÇÒ§à»ÒËÁÒÂáÅÐÁØ§ÁÑè¹·íÒãËÊíÒàÃç¨¹Ñé¹ ¨ÐªÇÂä´ÁÒ¡ â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡
µÑé§à»ÒËÁÒÂÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐÂÒÇã¹ÊÔè§·Õè½¹äÇ ¡íÒË¹´ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐàÊ¹µÒÂ·Õè·íÒä´¨ÃÔ§ ¡ÒÃ¢Õ´àÊ¹
µÒÂà»¹ÊÔè§ÊíÒ¤ÑÁÒ¡ à¾ÃÒÐÁÑ¹¨ÐªÇÂãË¤Ø³àËç¹¨Ø´ËÁÒÂ»ÅÒÂ·Ò§¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ÇÒäÁä´ÍÂÙä¡Å
à¡Ô¹ä» áÅÐ¤ÇÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµãËÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñºà»ÒËÁÒÂ·ÕèÇÒ§äÇ´ÇÂ

2. ¨Ñ´ÅíÒ´Ñº¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§ÊÔè§·ÕèµÍ§·íÒ

¶Ò¤Ø³ËÇÑ§¨Ð·íÒ§Ò¹ãËÊíÒàÃç¨ÀÒÂã¹
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´ÅÐ¡ç ÍÂÒãË¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§·Ø¡àÃ×èÍ§à·Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ ¨§àµÃÕÂÁÅÔÊµ§Ò¹·ÕèµÍ§·íÒãË
àÊÃç¨µÒÁà»ÒËÁÒÂ·ÕèµÑé§äÇ ¨Ñ´ÅíÒ´ÑºàÃ×èÍ§´Ç¹áÅÐÊíÒ¤ÑÍÂÙº¹ÊØ´ áÅÐµÒÁ´ÇÂàÃ×èÍ§Í×è¹æ

3. â¿¡ÑÊà©¾ÒÐàÃ×èÍ§·Õè¤Çº¤ØÁä´ äÁÁÕ»ÃÐâÂª¹ÍÑ¹ã´·Õè¨ÐÃÍ§äË¤ÃèíÒ¤ÃÇã¹ÊÔè§·Õè¤Ø³
äÁÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁä´ à¾ÃÒÐ¤Ø³äÁÁÕ·Ò§ËÒÁ´Ç§ÍÒ·ÔµÂäÁãËÅÑº¢Íº¿Ò ËÃ×ÍËÂØ´àÇÅÒäÇäÁãËà´Ô¹
áµ¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁÊÔè§·Õè·íÒËÃ×Í¤Ô´ä´µÅÍ´àÇÅÒ·Ñé§ÇÑ¹ ÅÍ§¹Ö¡¶Ö§ÇÑ¹·Õèà¨Ò¹ÒÂàÃÕÂ¡·Ø¡¤¹ÁÒºÍ¡
ÇÒ »¹ÕéäÁÁÕ¡ÒÃ¢Öé¹à§Ô¹à´×Í¹ à¹×èÍ§¨Ò¡â´¹¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡»ËÒàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡ àª×èÍá¹ÇÒ ¾¹Ñ¡§Ò¹
·Ø¡¤¹¤§ÃÙÊÖ¡áÂæ áµ¹Ñè¹à»¹àÃ×èÍ§·ÕèÍÂÙàË¹×Í¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¢Í§¤Ø³ËÃ×Íã¤Ãæ ©Ð¹Ñé¹ á·¹·Õè¨ÐÁÒ¹Ñè§
àÊÕÂàÇÅÒà»¹·Ø¡¢ ¤ÇÃàÍÒàÇÅÒÁÒ¤Ô´ÇÒ “¨ÐËÒÃÒÂä´àÊÃÔÁ¨Ò¡äË¹” ÂÍÁà»¹àÃ×èÍ§·Õè´Õ¡ÇÒ

4. ÃÙ¨Ñ¡µÑÇàÍ§áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅÍÁ ÍÒ¨¿§´Ù§§æ áµ¡ÒÃ¨Ð·íÒ»ÃÐâÂª¹ãËä´ÁÒ¡·ÕèÊØ´
ã¹áµÅÐÇÑ¹ ¤Ø³µÍ§ÃÙ¨Ñ¡µÑÇàÍ§´Õ àÊÕÂ¡Í¹ ÇÒªÇ§àÇÅÒäË¹·Õè¤Ø³¡ÃÐ©Ñº¡ÃÐà©§ ÁÕàÃÕèÂÇáÃ§ áÅÐ
µÑé§ã¨·íÒ§Ò¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ËÃ×ÍªÇ§äË¹·ÕèËÁ´áÃ§áÅÐäÁÍÂÒ¡·íÒ§Ò¹àÅÂ ÅÍ§¤¹ËÒªÇ§àÇÅÒ·Õè¤Ø³
·íÒ§Ò¹ä´´Õ·ÕèÊØ´ áÅÐãªàÇÅÒ¹Ñé¹·íÒ§Ò¹ÊíÒ¤Ñæ «Öè§¨ÐªÇÂà¾ÔèÁ¼Å§Ò¹ä´ÍÂÒ§·Ñ¹µÒàËç¹

5. ·íÒ§Ò¹ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÒÂÍÂÒ§ä»¾Ã ÍÁ¡Ñ¹ ÁÕ§Ò¹ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÒÂÍÂÒ§·Õè
ÊÒÁÒÃ¶·íÒä´ã¹àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹ àª¹ ¶ÒµÍ§ãªàÇÅÒà´Ô¹·Ò§º¹Ã¶â´ÂÊÒÃ 1 ªÁ.¨Ò¡ºÒ¹ä»·Õè·íÒ§Ò¹
ÍÒ¨ãªàÇÅÒ¹Ñé¹·º·Ç¹ÃÒÂ§Ò¹·ÕèµÍ§àÊ¹Íã¹·Õè»ÃÐªØÁµÍ¹àªÒ ËÃ×Í¿§à¾Å§¢³ÐÍÒº¹éíÒ ·Ò¹¢ÒÇ
àÂç¹ÃÇÁ¡Ñºà¾×èÍ¹½Ù§ ÏÅÏ «Öè§¹Í¡¨Ò¡¨ÐªÇÂ»ÃÐËÂÑ´àÇÅÒáÅÇ ÂÑ§ªÇÂãËÃÙÊÖ¡¼Í¹¤ÅÒÂ´ÇÂ
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6. ÁÍºËÁÒÂ§Ò¹ãË¤¹Í×è¹·íÒá·¹ ¤íÒá¹Ð¹íÒ¢Í¹Õé ÁÕ»ÃÐâÂª¹ÍÂÒ§ÂÔè§µÍ¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÇÅÒÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¡Í¹Í×è¹µÍ§à¢Òã¨àÊÕÂ¡Í¹ÇÒ ¤Ø³äÁÊÒÁÒÃ¶·íÒ·Ø¡ÊÔè§·Ø¡
ÍÂÒ§´ÇÂµÑÇàÍ§ä´·Ø¡àÃ×èÍ§ ¨§ãËàÇÅÒ¡Ñº§Ò¹ªÔé¹ÊíÒ¤Ñ·ÕèµÍ§Å§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ áÅÐàÃÕÂ¹ÃÙ·Õè¨Ð
ÁÍºËÁÒÂ§Ò¹·ÕèÊíÒ¤Ñ¹ÍÂ¡ÇÒãË¤¹Í×è¹·íÒá·¹ â´ÂµÍ§äµÃµÃÍ§ÍÂÒ§ÊØ¢ØÁ ÃÍº¤Íº áÅÐ´ÇÂ
¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§àÊÕÂ¡Í¹

7. ½¡¤Ô´ºÇ¡ãËÁÒ¡æ ã¹áµÅÐÇÑ¹·ÕèµÍ§·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñº¤¹ÁÒ¡ÁÒÂ «Öè§ºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨
·íÒãËà¡Ô´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ áÅÐËÁ¡ÁØ¹ÍÂÙ¡Ñº¤ÇÒÁ¤Ô´´Ò¹Åº àª¹ ¡Ñ§ÇÅ â¡Ã¸ à¡ÅÕÂ´ àÊÕÂã¨ ÏÅÏ
ÊÔè§àËÅÒ¹Õé¨Ð¡Ñ´¡ÃÍ¹·Ñé§àÇÅÒáÅÐÊØ¢ÀÒ¾¡ÒÂã¨ä»·ÕÅÐ¹ÍÂ áµ¡ÒÃ½¡¤Ô´´Ò¹´ÕËÃ×Í¤Ô´ºÇ¡ áÅÇ
·íÒµÒÁ¹Ñé¹ à»¹¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¤¹·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ö§¤ÇÃËÑ¹ÁÒ½¡¨ÔµãËâ¿¡ÑÊÊÔè§·Õè
µÍ§¡ÒÃáÅÐµÍ§·íÒãËÊíÒàÃç¨¨Ð´Õ¡ÇÒ ¶Ò·íÒä´ÍÂÒ§¹Õé¨ÐªÇÂãË¡ÒÇ¼Ò¹ÇÑ¹àÇÅÒ·ÕèáÊ¹¨ÐÂØ§ÇØ¹ÇÒÂä´
ÍÂÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐÊíÒàÃç¨

8. ÍÂÒÍ´¹Í¹ àÁ×èÍàÇÅÒ¨Ç¹µÑÇ ·íÒ§Ò¹äÁÊíÒàÃç¨ ¤¹·ÑèÇä»ÁÑ¡àÅ×Í¡·Õè¨ÐÍ´¹Í¹à¾×èÍ
·íÒ§Ò¹ãËàÊÃç¨µÒÁ¡íÒË¹´ ¡ÒÃ·íÒàª¹¹Õé¶×Íà»¹Ë¹Öè§ã¹¢Í¼Ô´¾ÅÒ´ÍÂÒ§ãËËÅÇ§ à¾ÃÒÐàÁ×èÍàÍÒ
àÇÅÒ·Õè¤ÇÃ¨Ð¹Í¹¾Ñ¡¼Í¹ ÁÒ·íÒ§Ò¹ ¤Ø³¨Ð·íÒ§Ò¹ä´äÁ´Õ à¾ÃÒÐÊÁÍ§äÁ»ÅÍ´â»Ã§ ÂÔè§à»¹§Ò¹
à¡ÕèÂÇ¡ÑºµÑÇàÅ¢ ÂÔè§ÁÕâÍ¡ÒÊ¼Ô´¾ÅÒ´ÊÙ§ áÅÐÂÑ§ÁÕ¼ÅµÍà¹×èÍ§ä»¶Ö§ÇÑ¹ÃØ§¢Öé¹µÅÍ´·Ñé§ÇÑ¹ ËÒ¡ãªÇÔ¸Õ¹Õé
ºÍÂæ ÃÐÇÑ§...ÊØ¢ÀÒ¾¨ÐÂèíÒáÂ

9. ÍÂÒ¼Ñ´ÇÑ¹»ÃÐ¡Ñ¹¾ÃØ§ ¡ÒÃ¼Ñ´ÇÑ¹»ÃÐ¡Ñ¹¾ÃØ§ »ÃÐàÀ··ÕèÇÒ “ÃÍäÇ¡Í¹ ¾ÃØ§ ¹Õé¤ÍÂ
·íÒ¡çä´” (·Ñé§æ·ÕèÁÕàÇÅÒ¨Ð·íÒ) ¨Ð·íÒãË·íÒ§Ò¹¹Ñé¹æäÁàÊÃç¨·Ñ¹¡íÒË¹´ à¾ÃÒÐàÁ×èÍ¾ÃØ§¹ÕéÁÒ¶Ö§ ¡ç
ÍÒ¨ÁÕ§Ò¹Í×è¹æ·ÕèÊíÒ¤Ñà¢ÒÁÒ Å§·ÒÂ¤Ø³àÍ§¹Ñè¹áËÅÐ¨Ðà¡Ô´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ à¾ÃÒÐÁÍ§ä»·Ò§äË¹
ÍÐäÃ¡çäÁàÊÃç¨ÊÑ¡ÍÂÒ§ ÇÔ¸Õá¡¹ÔÊÑÂ¹Õé¤×Í ¾Ö§ÃÐÅÖ¡äÇàÊÁÍÇÒ äÁÁÕã¤ÃÊÒÁÒÃ¶ ËÁØ¹àÇÅÒ¡ÅÑºä»ä´
¨Ö§¤ÇÃãªàÇÅÒÍÂÒ§ªÒ©ÅÒ´ ·íÒÀÒÃ¡Ô¨µÒ§æ·ÕèµÍ§¡ÒÃ¨¹ÊíÒàÃç¨

10. ËÒàÇÅÒ¾Ñ¡¼Í¹áÅÐ·íÒÊÔè§·ÕèªÍº ºÒ§¤ÃÑé§ ÇÔ¸Õ·Õè´Õ·ÕèÊØ´ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃàÇÅÒ ¤×Í äÁ
¨Ñ´¡ÒÃ àÃ×èÍ§àÇÅÒàÅÂ ÅÍ§·íÒºÒ§ÇÑ¹ãË»ÅÍ´¨Ò¡ÀÒÃ¡Ô¨»ÃÐ¨íÒÇÑ¹·Õè¹Òàº×èÍË¹ÒÂ áÅÐãªªÕÇÔµÍÂÒ§
·ÕèµÑÇàÍ§ªÍº àª¹ à´Ô¹àÅ¹ã¹ÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð ËÒÍÒËÒÃÍÃÍÂæ·Ò¹ à¢ÒÊ»Ò ËÃ×Íà¢ÒÇÑ´ ¿§¸ÃÃÁ
¹Ñè§ÊÁÒ¸Ô ÏÅÏ àÃÕÂ¡ÇÒ·íÒÍÐäÃ¡çä´·ÕèªÇÂÅ´¤ÇÒÁµÖ§à¤ÃÕÂ´¨Ò¡ÃÒ§¡ÒÂáÅÐ¨Ôµã¨ à¾ÃÒÐÁÑ¹à»¹¡ÒÃ
ªÒÃµ¾ÅÑ§ÊÁÍ§ãË»ÅÍ´â»Ã§ á¨ÁãÊ àµÃÕÂÁ¾ÃÍÁÃÑºÇÑ¹ãËÁ·Õè¡íÒÅÑ§¨ÐÁÒ¶Ö§
·ÕèÁÒ : Ë¹Ñ§Ê×Í¸ÃÃÁÅÕÅÒ ©ºÑº·Õè 118 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553
â´Â : »ÃÐ¡ÒÂÃØ§
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เกมทาทายสมอง
สําหรับเดือนนี้ลองมาเลนเกมจับตัวเลขลงชองตารางกันเถอะคราบ....วิธีการเลนก็ไมยากเพียงนําตัวเลข
ตั้งแต 3 หลัก จนถึง 9 หลักที่เรากําหนดใหใสลงไปในตารางขางลาง โดยที่ตัวเลขทั้งหมดเมื่อใสเต็มแล วจะพอดีกับ
ตารางและไมมีเศษตัวเลขเหลือเลย ออ...เราใสไวใหแลวบางสวนลองเลนกันดูนะครับ
3 หลัก : 124 192 207 484 513 570 702 779 862 987
4 หลัก : 0030 0075 0131 1055 1555 1850 1880 1891 2354 2822 3036 3372 3715 4269 4720
5572 5724 5899 7744 7759 7764 8473 8474 8557 8840 8860 9002 9329
5 หลัก : 03028 23257 27429 34736 37221 53172 56552 56710 68816 70996 77037 89412
6 หลัก : 126596 206880 212346 333011 345861 362673 381554 445040 501175 523666 526955
533227 551790 741897 786905 817203 912597 932691
7 หลัก : 1733800 6442027 7526387 9962456
8 หลัก : 58943112 66711825
9 หลัก : 172293231 231770899

2
1
2
3
4
6

5
5
7
2
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à©ÅÂà¡ÁÊ·Ò·ÒÂ...ÊÁÍ§ ©ºÑº·ÕèáÅÇ

ÍÒ¹´Õæ ÁÕÃÒ§ÇÑÅ
¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹µØÅÒ¤Á 2553

à©ÅÂ¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553

1. »ÅÒá«ÅÁÍ¹´Ñ´á»Å§¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁËÃ×Í¨ÕàÍçÁâÍ (GMO) ÁÕª×èÍ
·Ò§¡ÒÃ¤ÒÇÒ?

1. OMEGA-3 »ÃÐ¡Íº´ÇÂÊÒÃËÅÑ¡ 2 µÑÇ ¤×Í?
µÍº EPA (EICOSAPENTAENOIC ACID) áÅÐ DHA
(DOCOSAHEXAENOIC ACID)
2. àÃÒáº § ¡ÒÃäËÅàÇÕ Â ¹¢Í§¹éí Ò ã¹ÁËÒÊÁØ· Ãà» ¹ ¡Õè» ÃÐàÀ·
ÍÐäÃºÒ§?
µÍº 2 »ÃÐàÀ· ¤× Í ¡ÃÐáÊ¹éí Ò ºÃÔ à Ç³¾×é ¹ ¼Ô Ç (Surface
currents) áÅÐ¡ÃÐáÊ¹éíÒÅÖ¡ (Deep currents)
3. Ç§¨Ã¡ÒÃäËÅàÇÕ Â ¹¢Í§¡ÃÐáÊ¹éí Ò ÅÖ ¡ ã¹ÁËÒÊÁØ · ÃÁÕ ª×è Í
àÃÕÂ¡ÇÒ?
µÍº á¶ºÊÒÂ¾Ò¹ÂÑ¡É (Great conveyor belt)

2. ÍÒÃà¨¹µÔ¹Ò»´Ä´Ø¡ÒÅ·íÒ¡ÒÃ»ÃÐÁ§ÊÑµÇ¹éíÒª¹Ô´ã´?
3. »ÃÒ¡¯¡ÒÃ³àÍÅ¹Ôâ ËÁÒÂ¶Ö§?
** ¡µÔ¡Ò: µÍº¤íÒ¶ÒÁãË¤Ãº¾ÃÍÁÃÐºØª×èÍ ·ÕèÍÂÙáÅÐàºÍÃ
â·Ã Ê§ÁÒ·Õè
E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò: ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ E-mail ·ÕèµÍº¤íÒ¶ÒÁ¶Ù¡
·Ø¡¢Í·ÕèÊ§à¢ÒÁÒ ËÒ¡ÁÕ¼ÙµÍº¶Ù¡ÁÒ¡¡ÇÒ 1 ·Ò¹ ¨Ð·íÒ¡ÒÃ
¨Ñº©ÅÒ¡¼Ùâª¤´Õ ËÁ´à¢µÃÇÁÊ¹Ø¡
ÇÑ¹·Õè 28 µØÅÒ¤Á 2553
** ¢Í§ÃÒ§ÇÑ Å »ÃÐ¨íÒ à´× Í ¹µØ Å Ò¤Á:
¡ÃÐ´ÒÉâ¹ µ ÁÔ ¤ ¡Õé à Á Ò Ê

ã¤ÃÍÂÒ¡ä´¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ¡çÃÇÁÊ¹Ø¡ã¹¡ÒÃµÍº¤íÒ¶ÒÁ¡ÑºàÃÒàÂÍÐæ ¹Ð¤ÃÑº
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ÀÒ¾§Ò¹Ê¶Ò»¹Ò¡ÃÁ»ÃÐÁ§ ¤ÃºÃÍº 84 »

¡ÅØÁÇÔªÒ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÁ§·ÐàÅ
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