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7 สิ่งมหัศจรรย ในโลกน้ําแข็ง
นกเมอเรเลตแหงคิทลิตซ (Kittitz’s murrelet) เปนนกที่มีวิธีในการปกปองตัวเองดวยการ
แยกตัวออกมาอาศัยอยูอยางโดดเดี่ยว มีการขยายพันธุบนภูเขาสูงที่อยูหางไกลในอลาสกาและไซบีเรีย
วางไขเพียงหนึ่งใบในหลุมที่สรางขึ้นในพื้นที่วางเปลาบนภูเขาแอลป โดยที่ไมสรางรังใดๆ ที่เปนเปา
สายตา หลังจากไขฟกเปนตัว พอแมจะหาอาหารมาใหลูกโดยลาปลามาทีละตัวในแตละครั้ง
ในปจจุบันมีนกชนิดนี้เหลืออยูแค 10,000 ตัวในโลก และพวกมันกําลังถูกคุกคามจากภาวะ
โลกรอนและมลภาวะตางๆ เมื่อแผนดินน้ําแข็งที่มีจุดเชื่อมตอกับทะเลละลายหายไปในหนารอน
กลายเปนแผนดินธรรมดา แหลงหาอาหารของมันก็หายไปดวย และเมื่อน้ําทะเลอุนขึ้น ปลาทะเลที่
เปนอาหารของมันก็จะลดจํานวนลง และปญหาน้ํามันในทะเลก็เพิ่มความเสี่ยงในการที่มันจะสูญพันธุ
มากขึ้นดวยเชนกัน

ปลาน้ําแข็งแอนตารกติก (Antarctic notothenioids) พบไดทั่วไปในน้ําที่มอี ณ
ุ หภูมติ ดิ ลบ 2
องศาเซลเซียส ใตแผนน้ําแข็ง แตทําไมพวกมันถึงไมถูกแชแข็งภายใตความเย็นขนาดนี้ ? อาวุธลับคือ
มันจะผลิต สารไกลโคเปปไทด (สารประกอบระหวางน้ําตาลและกรดอะมิโน ซึ่งทําหนาที่คลายสารตาน
การแข็งตัวที่มนุษยใชในการละลายน้ําแข็งที่หนาตาง) ใหไหลเวียนไปตามรางกาย โดยบางชนิดของปลา
ประหลาดเหลานี้ไมมีฮีโมโกลบิน แตมีชีวิตไดโดยการอยูในน้ําที่มีออกซิเจนละลายอยูสูงที่ทะเลใต และ
บางชนิดมีอัตราการเตนของหัวใจอยูที่ 6 วินาทีตอครั้ง ซึ่งอัตราการเตนของหัวใจในระดับนี้เชื่อวา
สามารถทําใหมนุษยที่ผาตัดหัวใจและปอด หรือ มีอาการไฮโปเธอรเมีย (สภาวะที่รางกายมีอุณหภูมิลด
ต่ําเกินไป) นั้น สามารถมีอายุยืนยาวมากขึ้น

เสือดาวหิมะ

ปลาแชแข็ง

เสือดาวหิมะผูซึ่งโดดเดี่ยวและเรนลับ อาจเปนสัตวใกลสูญพันธุที่มีการศึกษาเกี่ยวกับมัน
นอยที่สุดในโลกของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เสือดาวหิมะเปนสัตวหากินในเวลากลางคืน และอาศัยอยูใน
ที่สูง 2,000-4,000 เมตร บนภูเขาในเอเชียกลาง และกระโดดไดไกลถึง 9 เมตร ในครั้งเดียว (ซึ่งมีระยะ
เปน 6 เทาเมื่อเทียบกับขนาดความยาวตัวของมัน) แมวามันจะมีศัตรูในธรรมชาตินอยชนิดก็ตาม แต
จํานวนของพวกมันกลับลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตในป 1970 ซึ่งในปจจุบันเหลืออยูเพียงแค 4,0008,000 ตัวในธรรมชาติ เสือดาวหิมะถูกคุกคามโดยภาวะโลกรอน การนํามันมาทําเปนยารักษาโรค หรือ
แมแตความตองการขนของมันมาเพื่อทําเครื่องนุงหม
การรณรงคใหชาวบานมีสวนรวมในการปกปองเสือดาวหิมะเปนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด อยางเชนในเนปาล คณะกรรมการของหมูบาน กลุมตางๆ ผูหญิง และผูนําชาวบานไดเปน
แกนหลักในการผลักดันการอนุรักษเสือดาวหิมะ

สมาชิกของสัตวในตระกูลอูฐที่หายากมากที่สุดและมีขนาดเล็กมากที่สุด ไดปรับตัวใหสามารถใช
ชีวิตในอัลติปาโน หรือขอบของเทือกเขาแอนดีส ซึ่งมีความสูงที่ระดับ 5,500 เมตรจากน้ําทะเล และมีลมแรง
ดวยหัวใจขนาดใหญของมันทําใหมันสามารถใชชีวิตอยูไดในสถานที่ที่มีอากาศนอย กีบที่แคบชวยในการ
เดินทางในภูมิประเทศที่เปนพื้นกรวด และขนที่มีความบางเบาเปนพิเศษที่ทําใหตัวพวกมันอุน มันเกือบสูญ
พันธุไปเพราะการรุกรานเขามาของชาวสเปนซึ่งมีความตองการขนของพวกมัน ความพยายามในการอนุรักษมี
มาตั้งแตในยุค 1960 รวมถึงการเริ่มใหชาวอินคาเกาแกมีการตัดขนพวกมันแทนที่จะฆามัน ก็ไดชวยใหจํานวน
ของวิคูนาเพิ่มกลับขึ้นมาอยางรวดเร็ว ซึ่งในปจจุบันมีอยูประมาณ 200,000 ตัว อยางไรก็ตาม มันก็ยังคงไดรับ
ผลกระทบจากภาวะโลกรอน ไดมีการสํารวจและพบวาวิคูนาที่อาศัยอยูใกลแผนน้ําแข็งเควลคายา (Quelccaya
ice) ไดอพยพไปยังพื้นดินที่ไมมีน้ําแข็งซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากวาในที่ที่มันอยูแตกอน

วิคูนา (Vicuna) ที่แสนมีคา
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มวลคริล
ระบบนิเวศนทางทะเลขนาดใหญในมหาสมุทรแอนตารกติก อุดมไปดวยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่
มีน้ําหนักเพียงแคหนึ่งกรัม นั่นก็คือ คริล ถานําน้ําหนักคริลเหลานี้มารวมกันจะมีน้ําหนักมากกวาน้ําหนัก
ของจํานวนคนทั้งหมดบนโลกนี้ แพลงกตอนสัตวเหลานี้เปนครัสเตเชียน ที่มีลักษณะคลายกุง พวกมัน
ไมเกงในการวายน้ํา ดังนั้นมันจึงอาศัยกระแสน้ําของมหาสมุทรแอนตารกติกในการเคลื่อนที่เพื่อหา
อาหาร นั่นก็คือ แพลงกตอนพืชที่ลอยอยูบนผิวของมหาสมุทร คริลจะลองลอยไปตามกระแสน้ํา และ
จะรวมตัวกันเปนกลุมใหญจนสามารถมองเห็นพวกมันไดจากอวกาศ ซึ่งพวกมันจํานวน 2 ลานตัน
สามารถกินพื้นที่ไดถึง 450 ตารางกิโลเมตร แตจํานวนของพวกมันไดลดลงไปถึง 80% ตั้งแตป 1970
ซึ่งอาจเปนเพราะภาวะโลกรอนและอุตสาหกรรมการประมงคริลในทะเล

หนอนมหัศจรรย
ดวยความสามารถในการใชชีวิตอยูไดหลายปโดยที่ ไมมีอาหาร และการอาศัยอยูในสภาวะที่
สิ่งมีชีวิตสวนใหญกลายเปนน้ําแข็ง หนอนน้ําแข็งไดขดตัวอยูอยางสบายๆในรอยแยกของแผนน้ําแข็ง พวก
มันเคลื่อนที่ไดโดยขับสารละลายน้ําแข็งและสรางอุโมงคซึ่งถูกขุดดวยเอนโซม เรายังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับ
หนอนพวกนี้มากมายนัก แมวาในปจจุบันจะพบวามันอาศัยอยูบริเวณชายฝงของอลาสกา บริติชโคลัมเบีย
วอชิงตันและโอเรกอน แตนักวิทยาศาสตรคนพบแลววาเอนไซมของมันมีผลอยางไรกับระบบการหมุนเวียน
ภายในตั ว มั น และทํ า ให มั น สามารถใช ชี วิ ต อยู ไ ด อ ย า งไรกั บ ในสภาวะเยื อ กแข็ ง เช น นี้ สิ่ ง เหล า นั้ น มี
ความสําคัญในการทําใหอวัยวะตางๆ เคลื่อนไหว ซึ่งขึ้นอยูกับการรักษาเนื้อเยื่อในสภาวะที่อุณหภูมิอยูใน
ระดับต่ํามากๆ เชนนี้ แตในสภาวะที่อุณหภูมิของโลกกําลังสูงขึ้นนี้ ทําใหพวกมันกําลังอยูในอันตรายเชนกัน

เสียงรองในความหนาวเย็น
แผนน้ําแข็งแอนตารกติกนั้นดูเหมือนวาจะอยูยึดติดกันเปนแผนตลอดแนวยาว แตจริงๆ
แลวขางในกลับมีรูที่เกิดขึ้นจากแมวน้ําเวดเดล เพื่อใชในการขึ้นมาหายใจ ชื่อของแมวน้ํานี้ไดมา
จากชื่อของนักสํารวจชาวอังกฤษที่คนพบมัน แมวน้ําเวดเดลจะลาปลาและหมึกเปนอาหาร โดยการ
ดําน้ําลงไปลึกๆ (ซึ่งเราจะเห็นเงาแมวน้ําลางๆ ไดจากบนแผนน้ําแข็ง) ดวยการลดขนาดของปอด
และลดอัตราการเตนของหัวใจ พวกมันสามารถดําน้ําลึกลงไปไดถึง 700 เมตร ไดนานกวาชั่วโมง
โดยที่ไมตองขึ้นมาหายใจ แตพวกมันก็ถูกตามลาโดยวาฬเพชฌฆาต และแมวน้ําเสือดาวเชนกัน แต
ดวยความสามารถในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมของมัน ทําใหมันสามารถหลบหลีกอันตรายที่จะเขามา
ได ซึ่งนักวิทยาศาสตรไดแบงประเภทของเสียงรองของมันไวถึง 34 รูปแบบเลยทีเดียว
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ไครโอสเฟยร หรือพื้นที่ที่เปนน้ําแข็ง กําลังละลายลงอยางรวดเร็ว จากรายงานของการประชุมระหวางรัฐบาลวาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในปพ.ศ. 2550 ภูเขาน้ําแข็งรอบโลกกวา 30 ลูก ไดสูญเสียความหนาไปกวาครึ่งเมตรในปพ.ศ. 2548 เนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้น 0.6
องศาเซลเซียสในศตวรรษที่ยี่สิบ
ผลขางเคียงจากการละลายของน้ําแข็งคือ พื้นที่ที่อยูใตการปกคลุมของน้ําแข็งมาโดยตลอดนั้น จะปลอยกาซมีเธนหรือกาซเรือนกระจก และ
เมื่อน้ําแข็งละลายเปนน้ําซึ่งมีความสามารถในการดูดซับความรอนจากแสงอาทิตยไดดีกวาน้ําแข็งและหิมะ สิ่งเหลานี้อาจมีสวนทําใหความเร็วในการ
ละลายของน้ําแข็งเพิ่มมากขึ้น และเนื้อหาดานลางตอไปนี้คือ พื้นที่บนสวนตางๆ ของโลกที่เปนน้ําแข็งซึ่งกําลังละลาย
ทะเลน้ําแข็งกรีนแลนด
ทะเลน้ํ า แข็ ง ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในซี ก เหนื อ ของ
โลก กําลังมีการสูญเสียน้ําแข็งไปอยางนอย
50 ลูกบาศกกิโลเมตรตอป ซึ่งมากพอที่จะ
ทํ า ให ร ะดั บ น้ํ า ทะเลเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ป ป ล ะ
0.13 มิลลิเมตร

ภูเขาน้ําแข็งอลาสกา/สหรัฐอเมริกา
ภู เ ขาน้ํ า แข็ ง นี้ มี ค วามหนาลดลงด ว ย
ความเร็ว 3 เทาในชวงทศวรรษที่ผาน
มา เมื่อเทียบกับ 40 ปกอน ซึ่งมีผลทํา
ให น้ํ า ทะเลทั้ ง โลกเพิ่ ม สู ง ขึ้ น 0.14
มิลลิเมตร

ภูเขาน้ําแข็งเนชันแนลพารก/สหรัฐอเมริกา
ตลอดศตวรรษที่ผานมา 2/3 ของภูเขาน้ําแข็งใน
เนชันแนลพารกไดมีการสูญสลายไป และจะ
ไมมีเหลือเลยในปพ.ศ. 2573
ภูเขาน้ําแข็งเพรูเวียน
ภูเขาน้ําแข็งนี้ไดมีการสูญเสียพื้นที่ไปอยางนอย 22%
ตั้งแตป พ.ศ. 2513 และความเร็ ว ในการละลายก็ มี ค า
เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ส ง ผลต อ น้ํ า และแหล ง พลั ง งานของพื้ น ที่
ชายฝง ซึ่งเปนที่ที่มีผูคนอาศัยมากถึง 2/3 ของทั้งหมด
ภูเขาน้ําแข็งคาคัลทายา/โบลิเวีย
เปนที่อยูของทางลาดสกีที่ใหญที่สุด
ของโลกไดสูญเสียมวลไป 2/3 ในป
พ.ศ. 2533 และอาจหายไปหมดในป
พ.ศ. 2553
ดินแดนน้ําแข็งพาตาโกเนียน
พื้นที่น้ําแข็งที่ใหญที่สุดในซีกโลกใตที่ไมใชทวีปแอน
ตารกติก เปนภูเขาน้ําแข็งที่มีการละลายเร็วที่สุดในโลก
ซึ่งทําใหระดับน้ําทะเลเปลี่ยนแปลงไปถึง 9% จากที่นี่
ทะเลอามันดเซน (Amundsen sea)/แอนตารกติกาตะวันตก
ภูเขาน้ําแข็งนี้ไดมกี ารสูญเสียน้ําแข็งไปมากกวา 60% เมื่อเทียบ
กับการเพิ่มขึ้นของน้ําแข็งจากหิมะ ซึ่งสวนนี้สามารถเพิ่ม
ระดับน้ําทะเลรอบๆ ได 0.2 มิลลิเมตรตอป

ภูเขาน้ําแข็ง Breidamerkurjokull, ไอซแลนด
ซึ่งเปนภูเขาน้ําแข็งหลักที่โผลขึ้นมาจากแผนน้ําแข็งวัตนาโจ
คุล (Vatnajokull glacier) ซึ่งเปนแผนน้ําแข็งที่ใหญที่สุดใน
ยุโรป ไดมีการสูญเสียพื้นที่ไป 2 กิโลเมตรตั้งแตป พ.ศ. 2516
- 2543 ซึ่งพื้นที่สวนใหญของภูเขาน้ําแข็งวัตนาโจคุล มีการ
สูญสลายไปตามปพ.ศ. 2543
แผ น ดิ น น้ํ า แข็ ง เควลคายา
(Quelccaya)/เปรู
แผนดินน้ําแข็งที่มีการละลาย
เร็วที่สุดในโลก ซึ่งมีอัตราการ
ละลายสู ง ถึ ง 60 เมตรต อ ป
และจะละลายหายไปหมดใน
ปพ.ศ. 2563

ลาดน้ําแข็งลารเซนบี/คาบสมุทรแอนตารกติก
พื้ น ที่ ข นาดใหญ ถึ ง 3,000 ตารางกิ โ ลเมตรลาดน้ํ า แข็ ง ได
แยกตัว ออกไปในป พ.ศ. 2545 (แสดงเป น สี ฟ า ที่ ด า นขวา)
หลังจากนั้นภูเขาน้ําแข็งในพื้นที่ก็มีการละลายเร็วขึ้น และ
ปลดปลอยจํานวนกอนน้ําแข็งลงสูทะเลมากขึ้น
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กระดานขาว
September 1979

September 2005

ทะเลน้ําแข็งอารกติก
ทะเลน้ําแข็งนี้ไดมกี ารละลายไปดวยอัตรา
9% ตอทศวรรษ ตลอด 2-3 ทศวรรษที่ผานมา
และในชวงหนารอนของศตวรรษนี้ทะเล
น้ําแข็งสามารถละลายหายไปได

ภูเขาน้ําแข็งนอรเวย
ภูเขาน้ําแข็งหลายลูกของ
นอรเวยทั้งหมด 1,627 ลูก
ถูกคาดการณไววาจะ
ละลายหมดไปในศตวรรษ
หนา

เทือกเขาแอลป/ยุโรปตะวันตก
ภูเขาน้ําแข็งอัลไพนมีแนวโนมวา
จะสูญเสียปริมาตรไป 5% ภายใน
ศตวรรษนี้ เมื่อเทียบกับยุค 1970

ภูเขาน้ําแข็งรูเวนโซรี/แอฟ
ริกาตะวันออก
ภูเขาน้ําแข็งเขตรอนนี้ได
ละลายไปถึง 50% ตั้งแตป
พ.ศ.2530 และจะละลายไป
หมดภายในสองทศวรรษ

เทือกเขาคอเคซัส/สหพันธรัฐรัสเซีย
ภูเขาน้ําแข็งไดมีการสูญสลายไป
ครึ่งหนึ่งในศตวรรษที่ผานมา

เทือกเขาเทียนชาน/เอเชียกลาง
ภูเขาน้ําแข็งไดมีการสูญเสียพื้นที่
น้ําแข็งไปเกือบๆ 1/3 หรือ 2 ลูกบาศก
กิโลเมตรตอป ในชวงครึ่งที่สองของ
ศตวรรษที่ 20

ภูเขาน้ําแข็ง เอ็ม เคนยา/เคนยา
ภูเขาน้ําแข็งซึ่งตั้งอยูในเขตมรดกโลกมี
อัตราการละลายที่รวดเร็วซึ่งสูญเสียพืน้ ที่
ไปมากถึง 75% ในศตวรรษนี้ และพื้นที่
น้ําแข็ง 8 ใน 18 สวนจะมีการสลายไปใน
ชวงเวลาเดียวกัน

อารกติก เพอรมาฟรอสท (พื้นที่ที่มีน้ําแข็ง
ปกคลุมตลอดทั้งป ของอารกติก)
เพอรมาฟรอสทไดมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศา
เซลเซียสตั้งแตยุค 1980s มีการคาดการณวา
การละลายจะขยายวงกวางขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิด
การปลดปลอยกาซมีเธนและคารบอนจํานวน
มหาศาลขึ้นสูบรรยากาศ

ยอดเขาเอเวอรเรสต/ภูเขาหิมาลัย
ภูเขาน้ําแข็งเอเวอรเรสตไดมีการละลาย
ไปใน 2-5 กิโลเมตรในชวง 5 ศตวรรษที่
ผานมา ซึ่งทําใหเกิดน้ําทวมในทะเลสาบ
น้ําแข็งและชุมชนใกลเคียง

ภูเขาคิริมันจาโร/สาธารณรัฐ
แทนซาเนีย
ภูเขาน้ําแข็งกวา 80% ไดมีการ
ละลายหายไปในศตวรรษที่ผาน
มา (ภาพแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่น้ําแข็งดานเหนือระหวางตน
ยุค 1950s ถึงป ค.ศ.1999)

ภูเขาน้ําแข็งบนที่ราบสูงทิเบต
พื้นที่น้ําแข็งที่ใหญที่สุดที่อยูนอกพื้นที่
ขั้วโลก ภูเขาน้ําแข็งจํานวน 46,298 ลูก มี
อัตราการสลายที่ 50% ตอทศวรรษ ซึ่ง
สงผลกระทบอยางมากตอแหลงน้ําใน
เอเชีย

ภูเขาน้ําแข็งคารซเซ็นสและเมอเรน
ตะวันตก/อินโดนีเซีย
ภูเขาน้ําแข็งคารซเซ็นไดมีการละลาย
ไปถึง 80% ระหวางป พ.ศ.2485 ถึง
2543 ในขณะที่ภูเขาเมอเรนตะวันตก
ไดละลายหายไปในยุค 1990s

ภูเขาน้ําแข็งนิวซีแลนด
ภูเขาน้ําแข็งไดมีการละลายหายไป
ตั้งแตกลางศตวรรษที่ 19 และไดมี
การสลายไปแลวกวาครึ่งหนึ่ง และ
การแตกสลายของน้ําแข็งก็เปน
อันตรายตอนักปนเขาทั้งหลาย
5
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Marine Plankton Found In Amber

มีการคนพบซากไดอะตอมขนาดเล็ก ซึ่งคาดวามีอายุอยูในชวง
กลางของยุคคริเทเชียส ซึ่งเปนยุคโบราณเมื่อประมาณ 70-135 ลานป ฟอส
ซิลนี้ถูกเก็บไดจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการคนพบอยางไมคาดคิดมากอนนี้
จะชว ยให เราเขา ใจเกี่ย วกับ ขอ มูล ของสิ่ง มีชี วิ ตในท อ งทะเล และยัง ให
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางชายฝงดานตะวันตกของฝรั่งเศสใน
ยุคคริเทเชียสอีกดวย
ผลงานชิ้ น นี้ ถู ก วิ จัย โดยนั ก วิ ท ยาศาตร ห ลายท า นด ว ยกั น ซึ่ ง
ตีพิมพเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2551 ที่ผานมา โดยอําพันนับเปนฟอสซิลเรซินที่
มีชื่อเสียงในการเก็บรักษารายละเอียดของทั้งซากแมลงและสัตวจําพวกอา
โทรพอดตางๆ ที่อาศัยอยูบนตนไมไดเปนอยางดี โดยปาไมที่เปนตนกําเนิด
ของอําพันตามทฤษฎีน้ี สรางความเปนไปไดในการที่สิ่งมีชีวิตในทองทะเล
ตางๆจะติดเขาไปอยูในเรซินนั้นได นอกจากนี้ นักวิจัยจากหองปฏิบัติการ
ยังคนพบสิ่งที่รวมอยูกับฟอสซิลแพลงคตอนอีกดวย สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
เหลานี้ถูกพบเพียงสวนเล็กนอยเทานั้นจากการศึกษาหลายพันชิ้น แตกลับ
แสดงองค ป ระกอบที่ ห ลากหลายได เช น สาหร า ยเซลล เ ดี ย ว ที่ พ บได
อะตอมอยูเปนจํานวนมาก เปนรองรอยของแพลงคตอนอื่นๆอีก ยกตัวอยาง
เชน radiolaria, foraminifer, spiny skeletons ฯลฯ

และจากการวิจัยของนักวิจัยจาก the Museum national
d’histoire naturelle ไดทําการศึกษาไดอะตอมยอนกลับไปเมื่อ 10-30
ลานปที่แลว ทําใหทราบถึงรูปรางที่แทจริงของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ขอมูลใหมนี้
นํามารวมกับขอมูลระดับโมเลกุลที่มีในปจจุบัน ชวยใหเราสามารถเขาใจ
ระบบที่ซับซอนของไดอะตอมไดเปนอยางดี
Diatom in amber. (Credit:

สิ่งที่เห็นนี้ แสดงถึงความผิดปกติ
Copyright Laboratoire
é
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R
)
บางอยางในระบบนิเวศ เปนคําถามใหขบคิด
วาสิ่งมีชีวิตในทองทะเลนั้นกลายเปนซาก
ที่ติดอยูในเรซินนี้ไดอยางไร สมมติฐานที่
ดูวานาจะเปนไปไดมากที่สุดนั้นก็คือ การที่
ตนไมมีการผลิตแรอําพันนี้ขึ้นใกลกับบริเวณ
ชายฝงทะเล และอาจถูกปกคลุมดวยแพลงกตอน เนื่องจากเกิดพายุที่ทําให
น้ําทะเลเออทวมขึ้นมาบนบก
การอนุรักษซากสิ่งมีชีวิตที่อยูในแรอําพันเหลานี้ เปนสิ่งที่มีคา
ที่สุด ซึ่งอนุญาตใหเราเขาไปศึกษาขอมูลเชิงลึกของชนิดพันธุที่หายไปแลว
และยังไขความจริงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมบริเวณชายฝงทะเลของฝรั่งเศส
ตะวันตกในยุคคริเทเชียสไดอีกดวย
ที่มา: ScienceDaily (Nov. 18, 2008), Marine Plankton Found In Amber

เตาดึกดําบรรพ

Jurassic Turtles Could Swim

จากผลการศึกษา พบว าเมื่ อ ประมาณ 164 ล า นป ม าแล ว เป น ยุ ค
แรกเริ่ ม ของเต า น้ํ า ที่ อ าศั ย อยู ใ นทะเลสาบและลากู น บนเกาะเล็ ก ๆ ใน
สก็อตแลนด โดยเมื่อเร็วๆ นี้มีนักวิทยาศาสตรทําการสํารวจฟอสซิลของเตาน้ํา
ในกอนหินบนเกาะที่อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของชายฝงสก็อตแลนด ที่นําทีม
โดย UCL และ Natural History Museum on Skye ไดคนพบเตาน้ําสาย
พันธุใหม คือ Eileanchelys waldmani
โดยเดือนแรกของการทํางาน ไดมีการนําโครงกระดูกของเตาตัวนี้ไป
แช แ ข็ ง ซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาโครงกระดู ก ที่ เ หลื อ อยู นี้ นอกจากนี้ ยั ง พบ
กระดูกสวนหัวที่สวยงามอยูใกลๆ กันดวย ซึ่งการคนพบครั้งนี้เปนหลักฐาน
ยืนยันที่สมบูรณแบบที่สุดในสมัยยุคกลางของจูลาสิค (Jurassic period) ได
เปนอยางดี ทั้งยังสามารถนํามาศึกษาถึงวิวัฒนาการของเตา และศึกษาถึง
รูปแบบตางๆ ของเตาที่มีมากมายอยางที่เราเห็นอยูในปจจุบันดวย
จากการสํ า รวจระบบนิ เ วศวิ ท ยาโบราณ ( Palaeoecology) ใน
บริเวณพื้นที่นี้ แสดงใหเห็นวาเตาเหลานี้อยูอาศัยในสภาพแวดลอมที่แตกตาง
กับปจจุบันอยางสิ้นเชิง ซากของเตาเหลานี้ถูกพบอยูใกลกับสัตวน้ําชนิดอื่นๆ
อาทิ ฉลาม และซาลาแมนเดอร ซึ่งชอบอาศัยอยูในภูมิประเทศที่เปนแบบลากูน
ที่มีระดับความเค็มของน้ําทะเลต่ําถึงจืด, พื้นที่น้ําทวมถึง, ทะเลสาบและแองน้ํา

ทีมวิจัยซึ่งนําโดย Dr.Susan
Evans จากUCL รวมถึงนัก
ศึกษาปริญญาเอกสาขาระบบนิเวศ
โบราณ ซึ่งกําลังทําวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาการและการแบงประเภทของ
เตาเชื่อวาการคนพบครั้งนี้เปน
นักวิจัยกําลังตัดหินเพื่อนําฟอสซิลของเตาออกมา
ตัวแปรสําคัญที่จะนําไปสูความเขาใจ ที่มา: UCL Cell and Development Biology
เกี่ยวกับเตาในยุคแรกๆ ไดดียิ่งขึ้น
“ถึงแมวาเตาจะเปนสัตวที่ถูกจัดอยูในกลุมของสัตวน้ํา แตมีแนวโนมวาเตา
นั้นเริ่มมีมาตั้งแตในยุคไทรแอสซิก (Triassic period) เมื่อ 210 ลานป
มาแลว จนกระทั่งมีการคนพบเตา Eileanchelys เราคิดวาการปรับเปลี่ยน
ที่อยูอาศัยของสัตวไปอยูในน้ํานั้น อาจเริ่มปรากฏตั้งแตชวงของเตาที่อาศัย
อยูบนพื้นราบ โดยถึงแมเรายังไมมีหลักฐานฟอสซิลเพื่อยืนยันสิ่งนี้ แตเรา
มั่นใจไดวามีเตาน้ําในยุคจูราสิค (เมื่อ 164 ลานปกอน) อยางแนนอน โดย
การคนพบครั้งนี้สามารถอธิบายไดอีกวาเตาเหลานี้มีความหลากหลายทาง
ระบบนิเวศมากกวาที่ประวัติศาสตรไดคาดคิดไว”
ที่มา: ScienceDaily (Nov. 26, 2008), Jurassic Turtles Could Swim
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สถานการณตลาดปลาทูนาของไทย

Tuna Market Report - Thailand - November 2008
แมวาราคาทูนาในตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้นอยางไร ประเทศไทยยังคงนําเขาวัตถุดิบปลาทู
นาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อนํามาแปรรูปเปนปลาทูนาบรรจุกระปอง โดยในชวงครึ่งป 2551 ที่
ผานมานี้ มีอัตราการนําเขาวัตถุดิบปลาทูนาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.1 และมีเพียงปลาทูนาครีบเหลือง
กับปลาทูนาครีบยาวเทานั้นที่มีการนําเขาลดลงจากปที่ผานมา
ในชวงครึ่งปแรกนี้ มีปริมาณนําเขาวัตถุดิบทั้งหมดสูงถึง 377,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมาถึงรอยละ 8 โดยชนิดพันธุที่ยังมีการนําเขาอยางตอเนื่อง ไดแก ปลาทูนาทองแถบ คิดเปน
สัดสวนถึงรอยละ 80 ของผลิตภัณฑทูนาสดแชแข็งที่มีการนําเขาทั้งหมด

กลาวไดวา ไทยยังคงสงออกทูนาบรรจุกระปองไดดี โดยในชวงครึ่งแรกของป 2551 มีรายงานปริมาณสงออกสูงถึง
249,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2550 ประมาณ 33,000 ตัน โดยกลุมประเทศอาหรับเปนตลาดสําคัญของไทย มีสวนแบงรอยละ 20
ของปริมาณสงออกทั้งหมด ซึ่งประเทศที่เปนเปาหมายหลักๆ ไดแก อียิปต ลิเบีย และซาอุดิอาระเบีย สวนเยอรมนีเปนเพียงประเทศ
เดียวในบรรดาประเทศตลาดเปาหมายที่มีรายงานปริมาณการขายลดลง สวนเม็กซิโกเริ่มมีการนําเขามากขึ้นในปนี้ โดยนําเขาทูนา
บรรจุกระปองจากไทยเพิ่มขึ้นจาก 1,184 ตัน เปน 4,180 ตันเลยทีเดียว
สําหรับราคาปลาทูนาทองแถบ ในตลาดกรุงเทพมีราคา
สูงถึง 2,000 ดอลลารสหรัฐตอตัน แตมีการลดลงอยางมากเหลือ
เพียง 1,600 ดอลลารสหรัฐตอตัน การลดลงนี้ ดูเหมือนวาจะเกิด
จากการปรับลดของราคาน้ํามัน และความตองการของตลาดที่
นอยลง รวมไปถึงการเพิ่มคาเงินดอลลารสหรัฐดวย
ที่มา: Tuna Market Report - Thailand - November 2008, FAO Globefish 2008
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บานกาแฟ
Seafood Red List

By…Mr. T

สวัสดีครับนองๆ.....วันนี้พี่ไดนําความรูเกี่ยวกับปลาทะเลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งกําลังตกอยูในภาวการณ
ประมงที่ไมยั่งยืน และอาจนําไปสูความเสี่ยงตอการสูญพันธุไดนะครับ...ลองมาดูกันนะครับวามีปลาอะไรกันบาง ......
1. Anglerfish หรือ monkfish หรือ goosefish มี 3 ชนิด คือ
1. American angler
Lophius americanus
2. Black-bellied angler
Lophius budegassa
3. Angler
Lophius piscatorius

ปลาตกเบ็ด มักจะถูกจับดวยเครื่องมืออวนลากหรืออวนลอย การทําประมงอวนลากนั้นจะไปรบกวนแหลงที่อยูอาศัยของปลาชนิดนี้และยัง
เกิด by catch ดวย ในทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกพบวาในหลายปที่ผานมาสต็อกของปลาตกเบ็ดนี้ถูกทําการประมงเกินไปมากแลว
สวนทางตะวันออกของแอตแลนติก แถบประเทศโปรตุเกสและสเปนก็ลดลงอยางมาก ถึงขนาดที่นักวิทยาศาสตรแนะนําวาใหหยุดทําการประมงปลา
ชนิดเลยทีเดียว

2. Tuna (main market species) มี 6 ชนิด คือ
1. Bigeye
Thunnus obesus

4. Southern bluefin
Thunnus maccoyii

2. Northern bluefin
Thunnus thynnus

5. Yellowfin
Thunnus albacares

3. Pacific bluefin
Thunnus oritentalis

6. Albacore
Thunnus alalunga

การทําประมงปลาทูนากําลังลดลงอยางตอเนื่อง สวนใหญจะถูกจับโดยอวนลอมจับและเบ็ดราว ซึ่งการทําประมงดวยเครื่องมือเหลานี้ก็จะทํา
ใหเกิด by catch ตามมาดวยเชนกัน นอกจากนี้ในบางประเทศยังมีการเลี้ยงปลาทูนาโดยจับปลาทูนาขนาดเล็กมาเลี้ยงในกระชังดวยอาหารสําเร็จรูป
และมีการนําปลาเหยื่อมาเปนอาหารดวย โดยที่ปลาเหยื่อ 20 กก. สามารถใหผลผลิตปลาทูนาเพียงแค 1 กก. เทานั้น เมื่อการเลี้ยงในลักษณะนี้มีการ
ขยายตัวมากขึ้นทําใหปลาทูนาตามธรรมชาติไดลดจํานวนลงไปมาก
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3. Cod มี 1 ชนิด

บานกาแฟ
By…Mr. T

Atlantic cod : Gadus morhua

ปลาคอดแอตแลนติก ไดรับผลกระทบอยางมากจากการทําประมง โดยเฉพาะในบริเวณของมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือของ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งมีการทําประมงมากเกินกําลัง รวมถึงทางตะวันออกเฉียงเหนือของแอตแลนติกดวย นอกจากนี้การทําประมงดวย
เครื่องมืออวนลากยังทําลายพื้นทองน้ําซึ่งสงผลกระทบตอสัตวน้ําชนิดอื่นๆ อีกดวย
4. Sharks Multiple มี 4 ชนิด คือ
1. Schoolshark / soupfin shark
Galeorhinus galeus
2. Mackerel shark
Isurus oxyrhinchus
3. Tiger shark
Prionace glauca
4. Dogfish
Squalus acanthias

ฉลามหลายชนิดก็มีการทําประมงมากเกินกําลังเชนเดียวกัน ซึ่งมีการประมาณคาวาในแตละปมีฉลามประมาณ 100 ลานตัวที่ถูกฆา
โดยฉลามจะถูกจับไดจากหลายๆ เครื่องมือ เชน เบ็ดราว และอวนลากปลาหนาดิน และเชนเดียวกันเครื่องมือเหลานี้ก็ทําใหเกิด by catch ขึ้น
เชน เตา สัตวทะเลที่เลี้ยงลูกดวยนม และนกทะเล โดยพบวาครึ่งหนึ่งของฉลามที่ถูกฆานั้น ติดมากับการทําประมงปลาชนิดอื่นโดยไมไดตั้งใจ
5. Eel multiple species (wild and farmed)
1. European eel
Anguilla anguilla
2. Japanese eel
Anguilla japonica
3. American eel
Anguilla rostrata

ปลาไหลวัยออนจะเรียกวา elvers eels หรือ glass eels แตถาโตขึ้นมาอีกจะเรียกวา yellow eels และถาอยูในระยะสืบพันธุจะ
เรียกวา silver eels ปลาไหลไดลดจํานวนลงมาก จึงมีการเลี้ยงแบบฟารมเพิ่มมากขึ้น แตการเลี้ยงนั้นจําเปนตองใชสต็อกลูกปลาไหลที่มาจาก
ธรรมชาติ และการเลี้ยงนั้นจะจับปลาจากธรรมชาติมาเปนอาหารเลี้ยงปลาไหล ซึ่งปลาเหยื่อมากกวา 3 กก.จะผลิตปลาไหล 1 กก. นี่สงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศทางทะเลเปนมากกวาการที่ปลาไหลนั้นลดลงอีกนะครับ
ที่มา: www.greenpeace.org
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เรื่องเกา...เลาความหลัง

ที่มา: วารสารการประมง ปที่ 41 กันยายน- ตุลาคม 2531

ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
ฉบับนี้มาดูการใชคําศัพทที่มักจะสับสนกันบอยๆนะครับ จริงๆแลวคงจะมีอยูหลายคําเลย ฉบับนี้ขอยกคําวา affect กับ effect
มาอธิบายนะครับ แลวตอๆไปคงจะไดทยอยนําคําอื่นที่นาสนใจมาบอกเลากันครับ ;-)
คําวา affect กับ effect นี้ฝรั่งก็สับสนเหมือนกัน เอางายๆ ครับคือ affect เปน กริยา สวน effect เปน นาม เราเริ่มที่ affect
กันเลยครับ คําวา affect ความหมายคือ มีผลตอ สงผลตอ เชน Living in Bangkok affects my health. (การใชชีวิตในกรุงเทพฯมี
ผลกระทบตอสุขภาพของผม) แต effect เปนคํานาม หมายถึง ผล หรือ ผลกระทบ มักใชในวลี to have an effect on อะไรบางอยาง เชน
Living in Bangkok has an effect on my health. (ความหมายเดิม)
เราอาจพูดอีกอยางหนึ่งวา affect กับ to have an effect on ใหความหมายเดียวกันคือ มีผลตอ ครับ ซึ่งที่จริงแลวทั้งสองคํามี
ความหมายและการใชอื่นๆ อีกนะครับ แตขออธิบายสั้นๆไวเพียงเทานี้ นาจะทําใหเขาใจไดงายครับ

ที่มา: Adrew Biggs Academy
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลากระโทงแทงในภาคสนาม
ครอบครัว Istiophoridae และ Xiphiidae
1. ครีบหลังสูงมาก เมื่อกางมีลักษณะคลายเรือใบ
1. จงอยปากแหลมยาวแบน(คลายดาบ)

2. สันแข็งที่คอดหาง 1 อัน

2. ครีบทองเปนเสนยาวชัดเจน
Istiophorus platypterus
Indo-Pacific sailfish: กระโทงรม

Xiphias gladius
Swordfish: กระโทงดาบ

2. ครีบหลัง 1st สูงเดนชัด และลาดต่ําลงมาจนถึงครีบหลัง 2nd

จงอยปากสั้น

1. แถบสีขาวชัดเจนพาดจากสวนหลังจนถึงดานทอง
Tetrapturus angustirostris
Shortbill spearfish: สเปยรฟชปากสั้น

3. หลังมีสีเขียวอมน้ําเงิน
2. เสนขางตัวเปนเสนตรง

1. ครีบอกไม
ยืดหยุน
Makaira indica
Black marlin: กระโทงแทงดํา

หมายเหตุ:

Tetrapturus audax
Striped marlin: กระโทงแทงลาย, กระโทงแทงบั้ง

3. แถบสีฟาจางพาดขวางตลอดลําตัว
4. หลังมีสีน้ําเงินเขม

2. ครีบอกยืดหยุน
พับกลับเขาหาลําตัวได

1. เสนขางตัวเปนวง

Makaira mazara
Indo-Pacific blue marlin: กระโทงแทงสีน้ําเงิน

Indo-Pacific blue marlin มีความสูงครีบหลังนอยกวา Striped marlin
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บานเราจะนาอยู
บานเราจะนาอยู ฉบับนี้ ขอนําเรื่องเลาที่ใหคติธรรมสําหรับการทํางานมาฝากกันนะครับ หวังวาผูอ านจะได
ขอคิดดีๆ จากเรื่องเลานี้นะครับ...

หลักในการเลือก CEO
นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคนหนึง่
เริ่มแกตัวลงและตองการหาคนมาสืบทอดธุรกิจ
แทนที่เขาจะเลือกผูอํานวยการ หรือ ลูกของเขา
แตเขาตัดสินใจที่จะทําบางอยางที่แตกตางออกไป
เขาเรียกนักบริหารหนุมๆ ในบริษัทของเขามารวมกัน และพูดวา
ถึงเวลาที่ฉันจะวางมือและเลือกคนที่จะเปน CEO คนใหมแลวละ
และฉันก็จะตัดสินใจเลือกคนหนึ่งในพวกคุณเนีย่ ะแหละ
พวกหนุมตางรูสึกชอกกันใหญ
เขาพูดตออีกวา..
วันนี้ผมจะใหเมล็ดพืชแกพวกคุณคนละเมล็ด เปนเมล็ดพิเศษ
คุณตองดูแลและรดน้ํา
นับจากวันนี้ไปอีก 1 ป กลับมา และผมจะตัดสิน
จากตนไมที่เจริญเติบขึ้น ที่พวกคุณนํามาใหผม
คนที่ผมเลือก จะไดเปน CEO คนตอไป
นักบริหารหนุม คนหนึ่ง ชื่อ จิม
เขาเปนหนึ่งในหนุมๆ ที่ไดรับการคัดเลือกในวันนั้น
เขาไดรับเมล็ด มา 1 เมล็ด และกลับบานดวยความตื่นเตน
เขาบอกภรรยา และชวยกันเตรียมกระถาง ดิน และปุย
เพื่อเตรียมปลูกตนไม พวกเขาดูแล รดน้ํามาตลอด
ผานไปสามสัปดาห
พวกนักธุรกิจหนุมคนอื่นไดพูดคุยกันเกี่ยวกับเมล็ดพืชที่เขาไดรับ
และเริ่มเจริญเติบโต.....
จิมก็เฝาดูทุกวัน แตก็ยังไมมีตนอะไรงอกออกมา
3 สัปดาห ผานไป ...
4 สัปดาห ผานไป ...
5 สัปดาห ผานไป ... ก็ยังไมเห็นอะไรในกระถาง
ตอนนี้หนุม ๆ ไดพูดถึงตนไมกันอีกแลว แตจิม ไมมีอะไรจะพูด
เพราะเขาไมเห็นตนไมของเขา เขาเริม่ รูสึกวาลมเหลว
ผานไป 6 เดือน ก็ยังไมมีอะไรงอกขึน้ มา
เขาเริ่มรูสึกวาเขาไดทําลายเมล็ดนั้นไปซะแลว ตอนนี้ทุก ๆ คน มี
ตนไมที่เติบโตขึ้น ยกเวนจิมที่ไมมี แตเขาก็ไมไดพูดถึงเรื่องนี้กับ
เพื่อนรวมงาน แตเขาก็ยังเฝาดูแล รดน้ํา มันมาตลอดเวลา

ผานไปครบ 1 ป ทุกคนก็ไดนําตนไม ไปให CEO ไดตัดสิน แตจิม
พูดกับภรรยาวา ผมจะไมเอากระถางเปลาๆใบนี้ไปแน ภรรยาบอกเขาวา
ใหพูดความจริงออกไปวามันเปนยังไง จิมรูสึกวาทองปนปวนไปหมด
เปนวินาทีที่เขารูสึกอับอายที่สุดในชีวิต แตเขาก็คิดวาภรรยาของเขาพูด
ถูก ดังนั้นเขาจึงถือกระถางเปลาๆ เขาไปในหองทีไดนัดหมายกันไว เมื่อ
จิมมาถึง เขาแปลกใจมากวา ทําไมตนไมของคนอื่นถึงสวยและแข็งแรง
กันหมด เมื่อพวกเขาเห็นกระถางของจิม สวนใหญก็จะหัวเราะเยาะ มี
2-3 คนเทานั้นที่แสดงความเห็นใจ
เมื่อทานประธานเขามาถึง เขาไดทักทายทุกๆ คน แตจิมก็แอบหลบอยู
ขางหลัง โอ.. ทําไมตนไมของพวกคุณถึงไดสวยกันเหลือเกิน เอาละ......
หนึ่งในพวกคุณจะไดเลื่อนเปน CEO กันวันนี้แหละ
แตพอทานประธานเห็นกระถางของจิม ที่อยูขางหลังหอง เขาก็บอกให
ผูอํานวยการฝายการเงินเรียก จิม ขึ้นมาขางหนา จิมรูสึกกระอักกระอวน
อยางบอกไมถูก เขาคิดวาทานประธานคงคิดวาเขาลมเหลว และเขา
อาจจะถูกไลออก
เมื่อจิมเดินมาหนาหอง
ทานประธานก็ถามวา เกิดอะไรขึ้นกับตนไมของคุณ จิมก็เลาเรื่อง
ทั้งหมดใหฟง แลวทานประธานก็บอกใหทุกคนนั่งลง ยกเวนจิม ทาน
มองมาที่จิมและก็ประกาศวา
CEO คนตอไปก็คือ ....... จิม
จิมแทบไมเชื่อหูตัวเอง เพราะตนไมของเขาก็ไมมี เขาจะไดเปน CEO
ไดอยางไร
ทานประธานพูดตอไปวา เมื่อปที่แลว ผมไดใหเมล็ดพืชกับพวกคุณทุก
คน ใหพวกคุณดูแล รดน้ํามันทุกๆ วัน แตมันเปนเมล็ดที่ตมแลว ดังนั้น
มันจะงอกเปนตนไมไดอยางไร พวกคุณทุกคนยกเวนจิมนําตนไมที่สวย
งาม มาใหผม นี่ก็แสดงวา เมื่อพวกคุณพบวาเมล็ดมันไมงอก พวกคุณก็
เอาเมล็ดอื่นปลูกแทนนะสิ
จิม เปนคนเดียวที่กลายอมรับความจริง และนํากระถางเปลาพรอมกับ
เมล็ดที่ผมให มาใหผม
ดังนั้น ผมจึงแตงตั้ง จิม ใหเปน CEO คนตอไป
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คติธรรม... ที่ได
เมื่อคุณปลูกความซื่อสัตย คุณก็จะไดรับความไววางใจ
เมื่อคุณปลูกความดี คุณก็จะไดรบั มิตรภาพ
เมื่อคุณปลูกความออนนอมถอมตน คุณก็จะไดรับความยิ่งใหญ
เมื่อคุณปลูกความพากเพียร คุณก็จะไดรับความสําเร็จ
เมื่อคุณปลูกความพิจารณา คุณก็จะไดรับความละเอียดละออ
เมื่อคุณปลูกความทํางานหนัก คุณก็จะไดรบั ความสําเร็จ
เมื่อคุณปลูกการใหอภัย คุณก็จะไดรับการคืนดี
ดังนั้น ตรองดูซักนิด วา คุณจะปลูกอะไร...
คุณก็สามารถกําหนดสิ่งที่คุณจะไดรับได...

ทาทาย...สมอง
เกมอักษรอักษรไขว
วิธีการเลน : ใหหาคําภาษาอังกฤษ (ทางดานขวา) ที่ซอนอยูภายในตารางอักษรนี้
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เฉลยเกมสทาทายสมอง
ใหนําตัวเลข 1 ถึง 9 ใสในชองตาราง โดยที่
แถวบนสุดเปนตัวตั้ง + แถวกลางเปนตัวบวก = แถวสุดทายเปนผลลัพธ
วิธีหาคําตอบ : กําหนดใหชองทั้งสามเปนเลขสามหลักแลวจึงคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรอยางงายไดเลยครับ เทานี้ก็จะไดคําตอบแลวครับ
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อานดีๆ มีรางวัล
คําถามรวมสนุกกับ More To It ประจําเดือนธันวาคม 2551 ครับ
1. ตลาดสําคัญของการสงออกทูนากระปองของไทย คือกลุมประเทศใด
2. กรมประมงไดรับการสถาปนาวัน เดือน ป อะไร
3. พื้นที่น้ําแข็งที่ใหญที่สุดซึ่งอยูนอกพื้นที่ขั้วโลก ไดแกพื้นที่บริเวณใด
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยูและเบอรโทร สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สงเขามาเปนฉบับแรกและฉบับสุดทายนะครับ หมดเขตรวมสนุก
วันที่ 28 ธันวาคม 2551
** ของรางวัลประจําเดือนธันวาคม: ตุกตา อี.ที.นารักๆ ครับ
เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
1. ตนสบูดาํ ในพืน้ ที่ 10,000 ตารางเมตร จะสามารถนํามาผลิตน้าํ มันไบโอดีเซลไดกี่ลิตร
ตอบ 2,700 ลิตร
2. การรับประทานแมงกะพรุนตากแหง นอกจากจะใหโปรตีน และคอลลาเจนสูงแลว ยังสามารถปองกันโรคใดไดบาง
ตอบ โรคหลอดลมอักเสบ และโรคความดันโลหิตสูง
3. กลุมปลาที่มีพิษรุนแรงที่สุด ไดแก กลุมปลาอะไร
ตอบ กลุมปลาแมงปอง ไดแก ปลามังกร ปลาแมงปอง และปลากะรังหัวโขน

ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 ถูกตอง ไดแก คุณโสภา ศรีสุข
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะครับ ใครอยากได
ของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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