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กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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อาหารทะเล (ที่แตกตาง) Seafood with a difference

นอกเหนือจากกุง หอย ปู ปลา ที่เราบริโภคกันตามปกติ
อยู ทุ ก วั น แล ว ... ยั ง มี อ าหารทะเลอื่ น ๆ อี ก ที่ ยั ง ไม เ ป น ที่ นิ ย ม
รับประทานกันในไทย แตกลับเปนอาหารยอดนิยมในตางประเทศ

หอยเม น ก็ เ ป น สั ต ว น้ํ า อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มั ก จะนํ า ม า
รับประทานกับขาวเหนียว จิ้มดวยซอส พรอมกับน้ํามะนาว หรือ
วาจะนํามาผัดก็ได หอยเมนเปนสัตวที่มีสองเพศและไขของมันก็
เปนที่นิยมและมีราคาแพงในฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกตุ อิตาลี และ
ญี่ปุน

สาหรายสายใบ หรือที่เราเรียกกันวา สาหรายทะเลสีแดง
(porphyra) ชื่อในแถบเอเชีย คือ โนริ และชื่อทางไอแลนด
สก็อตแลนด และเวลส คือ ลาเวอร (laver)
หรื อ สโลก (sloke) ซึ่ ง สาหรายทะเล
ตางๆมากมายนับไมถวน ไดถูกนํามาทํา
เปนอาหารบริโภคในหลายๆประเทศ

นอกจากนี้ยังมีแมงกะพรุนอีกมากมายหลายชนิดที่สามารถ
บริโภคได เชน แมงกะพรุน Rhopilema esculenta อาศัยอยูใน
แถบเอเชีย นิยมนํามาทําใหแหงเปนแผนบางๆ และมีรสเค็ม เปน
อาหารที่มีโปรตีน คลอลาเจนสูงมาก ไขมันต่ํา และยังสามารถ
ปองกันโรคตางๆ ไดอีกดวย เชน โรคหลอดลมอักเสบ โรคความ
ดันโลหิตสูง และมีคุณคาในดานการบํารุงรางกายอีกมากมาย ซึ่ง
ประเทศจีนมีการบริโภคแมงกะพรุนมานานมากกวาพันป

o ประเทศจีนและญี่ปุน ไดนํามายางและตกแตงในการ
ทําอาหาร หรือทําซูชิ
o ประเทศเวลส จะนํามาลางและตมประมาณ 5 ชม. เพื่อ
นํามาทํา purée ซึ่งจะผสมกับขาวโอตและนํามาทอด เพื่อ
ทําขนมปงลาเวอร
สาหร า ยอี ก ชนิ ด หนึ่ ง คื อ Korengo ซึ่ ง เป น ที่ นิ ย มทานกั น มา
นาน ไมวาจะกินแบบสดๆ หรือแบบแหงปรุงรสดวยเครื่องเทศ ตาม
แบบฉบับของชาวเมารี ซึ่งเปนชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด
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นักธุรกิจไทย – อินโดนีเซีย รวมมือแกปญหาการทําประมงแบบผิดกฎหมายในนานน้ําอินโดนีเซีย

จากประชุมกับประธานาธิบดีซูสิโล บัมบัง ยูโดโยโน ที่ผานมานั้น นายมูฮัมเหม็ด ฮัตตา เอกอัครราชทูตของอินโดนีเซีย กลาววา ความ
รวมมือนั้นควรอยูบนพื้นฐานของกฎหมายทางกระทรวงพาณิชยนาวีและกิจการประมงดวย ซึ่งบังคับใชกับชาวประมงไทยที่ทําประมงในนานน้ํา
อินโดนีเซีย
“เรือประมงไทยควรใชธงอินโดนีเซีย ดังนั้นสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในประเทศไทยจะตองทําหนาที่เปนตัวเชื่อมระหวางนัก
ธุรกิจไทยและอินโดนีเซีย” นายฮัตตากลาว ตั้งแตมีขอกําหนดออกมาจากรัฐบาลอินโดนีเซียวา ชาวประมงไทยสามารถหาปลาไดแคในระยะเวลา
สั้นๆ ในนานน้ําอินโดนีเซีย เวนแตปลาที่จับไดจะนํามาผานขั้นตอนตางๆของอินโดนีเซียกอน ซึ่งจากที่เขากลาวมา ความรวมกันเปนสวนหนึ่งของ
ความพยายามของอินโดนีเซียในการทําใหเกิดการทําประมงที่ถูกกฎหมายสําหรับชาวประมงไทยในนานน้ําอินโดนีเซีย
“ประเทศไทยมีตลาดคาปลาที่ดีมาก และ 90%ของปลาที่ขายไปนั้น ถูกจับมาจากการทําประมงที่ผิดกฎหมายในนานน้ําอินโดนีเซีย” นาย
ฮัตตากลาว
นายฮัตตากลาววา นักธุรกิจไทยตองการพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมสัตวน้ํา ซึ่งใหจัดตั้งอยูในพื้นที่ศูนยกลางการจับปลา 2 แหง คือ เกาะ
บาตัม หรือเกาะนาทูนา และอีกที่ในทะเลอาราฟูรา คือ เกาะมาลูกูหรือเกาะปาปว นอกจากนี้ยังมีความตองการไฟฟา น้ําและความสะดวกสบายใน
การเดินทางอีกดวย
แผนความรวมมือทางดานการประมงนี้ไดรายงานไปใหกับประธานาธิบดียูโดโยโน และไดสั่งใหนายฮัตตาดําเนินการ โดยรวมการ
พาณิชยและอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศไปดวย
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หนทางที่ดีที่สุดในการจับปลาทูนาเพื่อใหไดผลกําไรสูงสุดในมหาสมุทรแปซิฟก

มีการศึกษา 2 เรื่องที่จัดทําโดย DevFish เพื่อการหาแนวทางที่ดีที่สุดในการจับปลาทูนาเพื่อใหไดผลกําไรสูงสุดจากการทํา
ประมง 2 แบบ คือ อวนลอมจับและเบ็ดราว โดยมีหลักการคือการเพิ่มมูลคาใหกับสัตวน้ํา ซึ่งนักเศรษฐศาสตรบ างคนเชื่อว า
มาตรการที่สําคัญที่สุดคือ คาเชาทางเศรษฐศาสตร (ผลตางระหวางมูลคาของผลจับกับตนทุนการผลิต) ในขณะที่สิ่งนี้เปนมาตรการ
ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น แตยังคงไมมีใครคิดถึงคําถามที่วา “ใครที่จะเปนผูไดผลประโยชน”
และเพราะตนทุนของการทําประมงเบ็ดราวต่ํากวา
การทําประมงอวนลอมจับ และยังมีการใชเหยื่อที่สามารถลอ
ปลาที่ มี ข นาดใหญ ก ว า ได ด ว ย รวมไปถึ ง ปลาที่ ส ดและมี
คุณภาพที่จับไดนั้น มีราคาสูง ทําใหเรือประมงเบ็ดราวทองถิ่น
มีการพัฒนาขึ้นในหลายประเทศแถบ Pacific Island โดยจาก
การศึ ก ษาพบว า การรวมการทํ า ประมงและการแปรรู ป เข า
ดวยกันทําใหเกิดผลกําไรสูงสุดตอประเทศ (มูลคาเพิ่มสามารถ
เพิ่มสูงถึง 1,800 เหรียญดอลลารสหรัฐตอตัน) ผลการศึกษายัง
เนนอีกวาเศรษฐกิจในภาคการประมงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป
จาก 10 ปที่แลว และมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่มีการสงออกเพื่อ
ทํากําไรคือสินคาในรูปของซาชิมิ ในขณะที่ผลจับที่เหลือนั้น
นําไปเขาสูกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาแทน

เรื อ ประมงอวนล อ มจั บ สามารถจั บ ปลาทู น า ได ถึ ง
รอยละ 70 ของทั้งภูมิภาค โดยชาวประมงอวนลอมสามารถจับ
ปลาทูนาไดสูงถึง 30 ตันตอวัน โดยผลจับสวนใหญนําไปแปรรูป
เปน ปลาทู น าบรรจุ ก ระปอ ง แตดว ยต นทุน ที่สู ง ในการทํา การ
ประมงอวนลอม ทําใหกลุมบริษัททาง Pacific Island เขามามี
สวนรวมไดยาก และทิ้งใหกองเรือประมงสวนใหญเปนกองเรือ
ตางชาติ โดยจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเขาทําประมงจาก
เรื อ เหล า นี้ สู ง ถึ ง 60 ล า นเหรี ย ญดอลลาร ส หรั ฐ ต อ ป นั บ เป น
รายไดสวนสําคัญของรัฐบาลในประเทศตางๆ เชน Kiribati และ
Tuvalu แตอ ยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวาผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่ทําประมงอวนลอมจับนี้ ควรจะเพิ่มขึ้น
ในสวนของเรือประมงทองถิ่นและการแปรรูปในทองถิ่น (โดย
มู ล ค า เพิ่ ม อาจสู ง ถึ ง 1,200 เหรี ย ญดอลลาร ส หรั ฐ ต อ ตั น เลย
ทีเดียว)

ที่มา: The economic benefit of a domestic tuna long-line/purse-seine fishery, DevFish
project

เกร็ดเล็กเกร็ดนอย

หลายๆ คนอาจจะลืมกันไปบางแลวนะครับวา เอกลักษณประจําชาติของประเทศไทยนั้น มีอะไรบาง วันนี้ลองมาทบทวนกันดู
นะครับ ...
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบและออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดสัญลักษณประจําชาติไทย 3 สิ่ง เมื่อวันที่
26 ตุลาคม พ.ศ.2544 มีดังนี้
สัตวประจําชาติไทย คือ ชางไทย (Elephant หรือ Elephas maximus)
ดอกไมประจําชาติไทย คือ ดอกราชพฤกษ (คูน) Rachaphruek (Cassia Fistula Linn.)
สถาปตยกรรมประจําชาติ คือ ศาลาไทย Sala Thai (pavilion)
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
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Low – powerbook

นี่คือเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพามีราคาต่ํากวา 100 เหรียญ ซึ่งออกแบบให
ใชสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาและไฟฟายังไมเขาถึง
สมุด ปากกา และยางลบที่อยูในเครื่องนี้ สามารถชารจไฟใหมไดโดยการ
หมุนดามหมุนที่ติดอยูกับตัวเครื่อง หนวยความจําที่ใชจะเปนแฟรชไดรแทนการใช
ฮารดดิสซึ่งพลังงานที่ใชจะนอยมาก โดยเครื่องคอมพิวเตอรนี้ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญ
Nicholas Negroponte จาก Massachusetts Institute of Technology ซึ่งประดิษฐขึ้นมา
เพื่อเปนเครื่องมือในการลดชองวางระหวางขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี

Design Continuum

Touch the sky

มันคือเครื่องบินชื่อ Helios ของ NASA ที่มีความยาว 75 เมตร ซึ่งใชพลังงาน
แสงอาทิตย โดยสามารถบินไดสูงกวาเครื่องบินธรรมดาทั่วไป
ทั้ ง นี้ ป ก 1 ป ก จะมี แ ผงเซลล พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย อ ยู ถึ ง 62,000 แผ น เพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟาไปใชหมุนใบพัดมอเตอรไฟฟาขนาดเล็ก 14 อันในการบังคับเครื่องบินในที่สูง
ถึงแมวามันจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงใหเปนเครื่องบินทองเที่ยวได แตมันสามารถใชบินไป
สํารวจพื้นผิวของดาวอังคารได และยังใชในการศึกษาชั้นบรรยากาศของโลก เพื่อเก็บขอมูล
ดานการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการลดลงชั้นของกาซโอโซน นอกจากนี้ยังใชเพื่อ
เปนเครื่องมือติดตอสื่อสารโทรคมนาคมได โดยไมตองใชดาวเทียมที่มีราคาแพงอีกดวย

Nick Galante/PMRF/NASA

Charged bugs
Kartik Madiraju

คุณ Kartik Madiraju อายุ 16 ป จาก Montreal ไดคนพบแหลงพลังงาน
ใหม ซึ่งสามารถนํากลับมาใชใหมได เขาไดศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติ
เปนแมเหล็กจากนิตยสารวิทยาศาสตร โดยแบคทีเรียนี้จะมีลักษณะเปนผลึกขนาด
เล็ก และสามารถพบไดทั่วไปในน้ํา เขานําแบคทีเรียใสในกลองเล็กๆ พรอมกับนํา
โลหะชิ้ น เล็ ก ๆ วางไว ข า งๆ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ เกิ ด การหมุ น ของโลหะ และมี
กระแสไฟฟาเกิดขึ้น ซึ่งทําใหแบตเตอรรี่ขนาด 2A สามารถใชงานไดนานถึง 48
ชั่วโมง Kartik หวังวาสักวันหนึ่งเจาแบคทีเรียนี้จะสามารถชวยสรางพลังงานสี
เขียว เพื่อนํามาใชในประเทศที่กําลังพัฒนาได
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Racing green

พลังงานสีเขียวอีกอยางหนึ่งคือ พลังงานไฮโดรเจน ที่ขณะนี้ทาง BMW
ไดมีการพัฒนานําพลังงานไฮโดรเจนนี้มาใชกับรถแขง BMW H2R ในป 2004
เดือ นกันยายน มีการผลิตรถแขงที่นั่งเดียว ใชระบบ 12 กระบอกสูบ ไฮโดรเจน
สามารถวิ่งไดเร็วถึง 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง ภายใน 6 วินาที และมีความเร็วสูงสุด
302.4 กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งสิ่งที่ถูกปลอยทิ้งออกมาจะมีแตเพียงไอน้ําออกมา
เทานั้น โดย BMW ไดวางแผนการตลาดใหรถยนตคันนี้สามารถใชไดทั้งกาซ
ไฮโดรเจนและน้ํามัน

BMW AG

Hot roof

บริษัท Solar Century ไดมีการผลิตหลังคาพลังงานโซลาร ซึ่งมีขนาด
เท า กั บ หลั ง คาบ า นทั่ ว ไป เพื่ อ ที่ จ ะนํ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ม าใช ใ นการผลิ ต
กระแสไฟฟ า และน้ํ า อุ น ซึ่ ง สามารถทํ า น้ํ า ร อ นได 60% สํ า หรั บ บ า นขนาด 3
หองนอน และผลิตกระแสไฟฟาได 800 กิโลวัตต ทางบริษัทหวังวา แผนโซลารนี้จะ
นําไปติดตั้งใชงานไดงายสําหรับสถาปนิก นักพัฒนา และผูรับเหมากอสรางเพื่อใช
ผลิตพลังงานหมุนเวียน

Solar Century

Small is beautiful
Quiet Revolution/XCO2

กังหันลม มีใบพัด 3 ใบ มีความกวาง 3 เมตร ซึ่งมีขนาดเล็กมากถาเปรียบเทียบ
กับกังหันลมทั่วไป สามารถผลิตกระแสไฟฟาได 6 กิโลวัตต ซึ่งมากพอสําหรับใชใน
บานเรือน และยังสามารถเพิ่มแสงสวางใหกับปายโฆษณาได 2 เทาอีกดวย แตบางคนให
ความเห็นวาอาจจะไมเกิดประสิทธิภาพมากนักหากนํามาใชในเมือง ซึ่งมีความตองการ
ดานพลังงานสูง

D1 Oils/www.d1plc.com

Living well

ตนสบูดําเปนแหลงน้ํามันที่ดี เปนพืชไมพุมที่พบในแถบเขตรอน และใกล
เขตรอน เจริญเติบโตไดงาย ออกผลเร็ว และมีอายุมากกวา 30 ป เมล็ดของมันสามารถ
นํา มาผลิ ต เปน สบู เครื่ อ งสํ า อาง น้ํ ามั น ตะเกี ย ง และน้ํ า มั น ไบโอดี เ ซล (Biodiesel)
ตนสบูดํ าสามารถผลิตน้ํามันออกมาไดถึง 2,700 ลิตรตอพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร
นอกจากนี้ยังชวยฟนฟูคุณภาพของดินไดอีกดวย
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สวัสดีครับนองๆ สําหรับ More To It ฉบับนี้ พี่ขอนําเสนอในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องตน เมื่อเราไดรับพิษจากปลาที่มี
เงี่ยงพิษในทองทะเล ซึ่งบางคนอาจจะทราบกันมาบางแลว...ยังไงก็ลองมาทบทวนกันอีกสักรอบนะครับ...^-^
1. กลุมปลากระเบน

อาการที่เกิดจากเงี่ยงพิษ
ของปลา ยักหรือแทง

2. กลุมปลาดุกทะเลและ
ปลากดทะเล

มักมีอาการปวดอยางรุนแรง บวมแดงบริเวณแผล
อาการปวดอาจลามไปทั้งแขนหรือขาที่มีแผล อาการทั่วไป
เชน คลื่นไส อาเจียน มีไข เหงื่อออกมาก หายใจถี่ และ
อาจถึงช็อกหมดสติได
กลไกพิษของปลากระเบนก็คือเงี่ยง
พิษที่แหลมคมที่หาง เปนเงี่ยงที่มี
ขอบ 2 ขาง เปนหยักคลายฟนเลื่อย
มีเซลลตอมพิษในเนื้อเยื่อที่ปกคลุม
เงี่ย ง ซึ่งอันตรายจากปลากระเบน
สวนใหญมักเกิดจากการเดินลุยน้ํา
ไปเหยียบมันจนถูกมันใชเงี่ยงแทง
เพราะปลากระเบนสวนใหญมีนิสัย
ชอบเข า มานอนหมกทรายใน
บริเวณน้ําตื้นชายหาด ดังนั้นการ
เดิ น ลุ ย น้ํ า บริ เ วณชายหาดจึ ง ควร
กระทุมน้ําหรือตีน้ําใหเกิดเสียงเพื่อ
ไลปลากระเบน

กลไกพิษ ประกอบดวยเงี่ยงพิษ 3 อัน
คือ ที่หนาครีบหลัง 1 อัน และที่หนา
ครีบ หูอีกขา งละ 1 อัน เงี่ยงพิษ มัก มี
ขอบหยักคลายฟนเลื่อย ซึ่งมักทําให
แผลฉีกขาด มีเซลลตอมพิษในเนื้อเยื่อ
ที่ปกคลุมเงี่ยงพิษ

สําหรับปลากะรังหัวโขน พิษของมันอาจทําใหถึง
ตายไดภายใน 6-8 ชั่วโมง เนื่องจากการหายใจขัดของ หรือ
กลามเนื้อหัวใจไมทํางาน

การปฐมพยาบาล
1.

คัดเลือดออกจากแผลถาทําได ลางแผลใหสะอาดดวย
น้ําเปลา หามใชดางทับทิม แอมโมเนีย สบู หรือน้ําแขง
ลางแผลโดยเด็ดขาด

2.

แชสวนที่มีแผลในน้ํารอนจัดพอทนได(ไมเกิน 60
องศาเซลเซียส) เปนระยะๆ นาน 30-90 นาที เพราะวา
พิษจากเงี่ยงพิษปลามักเปนโปรตีน ชนิดที่ถูกทําลายได
ดวยความรอน

3.

ถาปวดใหกินยาแกปวดพาราเซตามอล

4.

ถามีบาดแผลฉีกขาด หรืออาการรุนแรงใหหามเลือด
และรีบนําสงโรงพยาบาล

3. กลุมปลาแมงปอง

เปนปลากลุมที่มีพิษรุนแรงที่สุด ไดแก พวกปลามังกร ปลาแมงปอง ปลา
กะรังหัวโขน โดยกลไกพิษของปลากลุมนี้ประกอบดวยเงี่ยงพิษที่ครีบหลัง
12-13 เงี่ยง เงี่ยงพิษที่ครีบกน 3 เงี่ยง และเงี่ยงพิษที่ครีบทองอีกขางละ 1เงี่ยง
มีตอมพิษที่เงี่ยงทุกเงี่ยง
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4. หอยเตาปูน

By…Mr.T

หอยเตาปูนเปนหอยที่มีรูปทรงและลวดลายสวยงาม เปนที่นิยมเก็บสะสม จึงทําให
คนมองขามอันตรายของมันไป หอยเตาปูนหลายชนิดมีพิษราย มีเข็มพิษที่ตอยคนถึงตาย พิษ
ของหอยเตาปูนเปนพิษทางประสาท อาการที่เกิดจากการถูกเข็มพิษของมันจะเริ่มจากการบวม
เปนผื่นแดง อาจบริเวณแผล ปวดแสบ หรือชา ตอมาอาจมีอาการอัมพาตของแขนหรือขาที่มี
กลืนน้ําลายหรือพูดลําบาก หายใจลําบาก ผูปวยจะเสียชีวิตเนื่องจากการหายใจลมเหลว อาจเสียชีวิตไดภายใน 2 ชั่วโมง
การปฐมพยาบาลเมื่อถูกหอยเตาปูนตอย
1. ถาอยูในน้ําลึกตองรีบขึ้นจากน้ํา
2. รัดเหนือบาดแผลดวยเชือก และทําการปฐมพยาบาลอยางอื่นๆ เชนเดียวกับกรณีงูกัด
3. รีบไปโรงพยาบาล
4. หลีกเลี่ยงการจับหอยเตาปูนดวยมือเปลา ควรใชเครื่องมือคีบหรือตัก
ที่มา: คูมือปฐมพยาบาล, สภากาชาดไทย, พิมพครั้งที่ 1 สิงหาคม 2541

à¡Ãç´àÅç¡à¡Ãç´¹ÍÂ

ลอยกระทงปนี้ตรงวันพุธที่ 12 พฤศจิกายนนะครับ ใครมีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนกันบางครับ...แตกอนจะไปเที่ยวกัน
เราลองมาดูประวัติความเปนมาของประเพณีลอยกระทงกันกอนนะครับ...
เมื่อกอนนี้เราเรียกกันวา “พระราชพิธีจองเปรียง ลดชุด
ลอยโคมสงน้ํา” แตตอมาเปลี่ยนเปน “ลอยพระประทีป” ซึ่งมีมา
ตั้งแตสมัยสุโขทัย เดิมทํากันในวันเพ็ญเดือน 11 และวันเพ็ญเดือน
12 แตในปจจุบันพิธีลอยกระทงนี้จัดเฉพาะวันเพ็ญเดือน 12 เทานั้น

บางก็เชื่อวาเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุไวใน
พระจุฬามณี พระเจดียบนสวรรค บางก็วาเพื่อบูชารอยพระพุทธ
บาท บางก็วาเพื่อขอบคุณและขออภัยพระแมคงคา เมื่อถึงวันเพ็ญ
เดือน 12 ประชาชนจะจัดทํากระทงเปนรูปตาง ๆ ประดับตกแตง
กระทงใหสวยงาม บางก็ใสสตางค หรือหมากพลูลงไปดวย และ
จุดธูปเทียน กลาวอธิษฐานและปลอยกระทงใหลอยไปตามน้ํา
ทายนี้ผมมีคําถวายกระทงมาฝากครับ

พิธีลอยกระทง สันนิษฐานวาไดมา
จากประเทศอิ นเดีย เพื่อ บูชาแมน้ําคงคา และ
เพื่อบูชาพระนารายณ อีกประการหนึ่ง ศาสนา
พุทธเชื่อ วาการลอยกระทงเปนการทําพิธีเพื่อ
ตอนรับพระพุทธเจาในวันเสด็จจากเทวโลกสู
โลกมนุษย ภายหลังจากทรงเทศนาโปรดพุทธ
มารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ นัมมะทายะ
นะทิยา ปุเลเนฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ
อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ บูชา
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังฆวัตตะตุ

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ

7

เรื่องเกา...เลาความหลัง

ที่มา: วารสารการประมง ฉบับที่ 1 ป 2531

According to แปลวา ตาม แตตองอธิบายมากกวานี้อีกคือ ถาเปน according to ตามดวย
ชื่อคนหรือแหลงขาว ความหมายก็คอ
ื ตามที่คนนั้นพูดหรือสั่งหรืออาง เชน
•

Kanok is very talented, according to his mother.
(กนกเปนคนที่มีพรสวรรคในความคิดของคุณแมเขา)

•

According to today’s newspaper, Somcheng won first prize in the lottery.
(ตามขาวที่ลงในหนังสือพิมพวันนี้ สมเชงถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง)

•

You must work according to the manual.
(คุณตองทํางานตามกฎที่อยูในคูมือทํางาน)

ที่มา: Andrew Biggs Academy
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บานเราจะนาอยู
กลับมาอีกครั้งครับ สําหรับคอลัมน “บานเราจะนาอยู” เรามีนิทานเซ็นซึ่งมีขอคิดดีๆแฝงอยู
โดยฉบับนี้ขอนําเสนอเรื่อง “อยางนั้นหรือ” เลาโดยทานพุทธทาสภิกขุมาฝากกันครับ

นิทาน ชื่อเรื่อง "Is that so?" ทานลองแปลเอาเองวา อยางไรมัน ก็คลายๆ กับวา "อยางนั้นหรือ?"
ณ สํานักเซ็นของอาจารยเฮ็กกูอิน ซึ่งเปนวัดที่เลื่องลือมากเปนเหมือนกับวา เปนที่พึ่งของหมูบานที่รานชําใกลๆวัดนั้น มี
หญิงสาวสวยคนหนึ่งเปนลูกเจาของราน ทีนี้โดยกะทันหัน ปรากฏวามีครรภขึ้นมา พอแมเขาพยายามคะยั้นคยอถามลูกสาวก็ไม
บอก แตเมื่อถูกบีบคั้นหนักเขา ก็ระบุชื่อทานอาจารย เฮ็กกูอิน วาเปนบิดาของเด็กที่อยูในครรภ พอแมโกรธเปนฟนเปนไฟ ไปที่วัด
แลวก็ไปดาทานอาจารยเฮ็กกูอิน ดวยสํานวนโวหารของคนที่โกรธที่สุด ที่จะดาได ทานอาจารยไมมีอะไรจะพูด นอกจากวา "Is
that so?" คือวา "อยางนั้นหรือ" สองคนดาจนเหนื่อย ไมมีเสียงจะดา ไมมีแรงจะดา ก็กลับไปบานเอง ทีนี้ พวกชาวบานที่เคย
เคารพนับถือ ก็พากันไปดาวา ทานก็ไมมีอะไรที่จะพูด นอกจากวา "Is that so?" พวกเด็กๆ ก็ยังพากันไปดาวา พระบา พระอะไร
สุดแทแต ที่จะดาได ตามภาษาเด็ก ทานก็วา "Is that so?" ไมมีอะไรมากกวานั้น
ตอมา เด็กคลอดออกมาจากครรภ บิดามารดาที่เปนตายายของเด็ก ก็เอาเด็กไปทิ้งไวให ทานอาจารย เฮ็กกูอิน
เปนการประชดวา "แกตองเลี้ยงเด็กคนนี้" ทานอาจารย เฮ็กกูอิน ก็มีแต "Is that so?" ตามเคย ทานรับเด็กไว และตอง
หานม หาอาหารของเด็กออนนั้นจากบุคคลบางคนที่ยังเห็นอกเห็นใจ พอเลี้ยงเด็กนั้นใหรอดชีวิต เติบโตอยูได ตอมานาน
เขา หญิงคนที่เปนมารดาของเด็ก เหลือที่จะทนได มันเหมือนกับไฟนรก เขาไปสุมอยูในใจ เพราะเธอไมไดพูดความจริง
ฉะนั้น วันหนึ่ง เธอจึงไปสารภาพบอกกับบิดามารดาวา บิดาที่แทจริงของเด็กนั้น คือ เจาหนุมรานขายปลา ทีนี้ บิดา
มารดา ก็มีจิตใจเหมือนกับนรกเผาอยูขางใน รีบวิ่งไปที่วัดไปขอโทษ ขอโพย ตออาจารยเฮ็กกูอิน ขอแลวขอเลาๆ เทาที่จะรูสึกวา
เขามีความผิด มากอยางไร ก็ขอกันมากมายอยางนั้น ทานก็ไมมีอะไร นอกจาก Is that so? แลวก็ขอหลานคนนั้นคืนไป ตอมา
พวกชาวบานที่เคยไปดาทานอาจารยก็แหกันไป ขอโทษอีกเพราะความจริงปรากฏขึ้น เชนนี้ ขอกันใหญ ไมรูกี่สิบคน ขอกันนาน
เทาไร ทานก็ไมมีอะไรจะพูด นอกจาก Is that so? อีกนั่นเอง เรื่องของเขาก็จบเทานี้
นิทานเรื่องนี้ จะสอนวาอยางไร เราถือวา นิทานชุดนี้ก็เหมือนกับนิทานอิสปในทางวิญญาณ ในทาง Spiritual point
of view นิทานเรื่องนี้ สอนวาอยางไรนั้นหรือ มันก็เหมือนกับ ที่พระพุทธเจา ตรัสวา "นตฺถิ โลเก รโห นาม" และ "นตฺถิ โลเก
อนินฺทิโต" "การไมถูกนินทา ไมมีในโลก" หรืออะไรทํานองนี้ แตทานทั้งหลาย ลองเปรียบเทียบดูทีหรือวา ถาพวกครูบาอาจารย
ของเราทั้งหลาย เปนผูถูกกระทํา อยางทานอาจารยเฮ็กกูอิน ทานจะเปนอยางนี้ไดไหม คือจะ Is that so? คําเดียว อยูไดไหม ถา
ได เรื่องนี้ ก็คงจะไมเปนอยางที่กําลังเปนอยู คือ คงจะไมถูกฟองวา ตีเด็กเกินควร หรืออะไรทํานองนั้น ตองไปถึงศาลก็มี อาตมา
เคยเห็น ครูที่บานนอก ตอ งไปพูดกันถึงโรงถึงศาลก็มี เพราะตีเด็กเกินควร เปนตน นี่คือ มันหวั่นไหวตออารมณม ากเกินไป
จนกระทั่ง เด็กเล็กๆ ก็ทําใหโกรธได ทีเรื่องนิดเดียว ก็ยังโกรธไดนี่ เพราะวาไมยึดถือความจริงเปนหลักอยูในใจ มันจึงไหวไปตาม
อารมณ โกรธมาก กลัวมาก เกลียดมาก ลวนแตเปนอารมณรายไปเสียทั้งนั้น ทําไมไมคิดวามันไมใชเรื่องราวอะไรมากมาย มัน
ไมใช เปนไปตามเสียงสวนมาก ที่ยืนยันวา อันนั้นตองเปนอันนั้นจริง ความจริง มันตองเปนความจริง ถาจะมีอุเบกขา ก็ควรจะมี
อุเบกขาอยางนี้ ไมใช อุเบกขาผิดอยางอื่น ฉะนั้น เราควรจะฟงของเขาไว
หวังวานิทานเรื่องนี้ คงจะใหขอคิดดีๆ และมีประโยชนกับทุกทานนะครับ แลวคอยมา
ติดตามกันเรื่อยๆครับ วาฉบับหนาจะมีเรื่องราวดีๆอะไรนํามาฝากกันอีก...
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาทูนาในภาคสนาม

ครอบครัว Scombridae
ครีบอกสั้น

สันแข็งที่คอดหาง(keels) มีสีดํา

ปลาทูนาครีบน้ําเงิน
Thunnus thynnus
(Atlantic bluefin tuna)
มีจุดและลายทางสีขาวบริเวณขางลําตัว

ครีบอกยาวไมถึงชองวางระหวางครีบหลังอันที่ 1 กับ 2

ปลาทูนาครีบน้ําเงินใต
Thunnus maccoyii
(Southern bluefin tuna)

เมื่อโตเต็มวัยสันแข็งที่
คอดหางจะเปนสีเหลือง
กระดูกเหงือกอันแรกมีซี่กรองเหงือก 31-43 อัน

ครีบหลังตอนแรกสั้นกวาครีบหลังตอนที่สอง

ไมมีลวดลายบนลําตัว

ครึ่งทายของเสนขางตัวไมตรง
มีลักษณะเปนคลื่นใหญ

10

ปลาทูนาน้ําตื้น
Gymnosarda unicolor
(Dogtooth tuna)

ทาทาย...สมอง
ใหนําตัวเลข 1 ถึง 9 ใสในชองตาราง โดยที่
แถวบนสุดเปนตัวตั้ง + แถวกลางเปนตัวบวก = แถว
สุดทายเปนผลลัพธ

4

เฉลย เกมสทาทายสมอง
คําใบ “ซาจนถึงหาม” จะถอดออกมาเปนรหัสอะไร
>>> ลองผวนคํานี้ดู ก็จะอานไดวา “สามจนถึงหา”
นั่นเองครับ และเลขรหัสที่มีคา สามจนถึงหา นั่นก็
คือ 3 4 5 ครับ...

ซาจนถึงหาม
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4
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อานดีๆ...มีรางวัล
คําถามประจําเดือนพฤศจิกายน
1. ตนสบูดําในพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร จะสามารถนํามาผลิตน้ํามันไบโอดีเซลไดกี่ลิตร
2. การรับประทานแมงกะพรุนตากแหง นอกจากจะใหโปรตีน และคอลลาเจนสูงแลว ยังสามารถปองกันโรคใดไดบาง
3. กลุมปลาที่มีพิษรุนแรงที่สุด ไดแก กลุมปลาอะไร
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยูและเบอรโทร สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.com
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สงเขามาเปนฉบับแรกและฉบับสุดทายนะครับ หมดเขตรวมสนุก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
1.ตอบ ปลาบลูฟนทูนา ใชเวลาโตเต็มที่ 30 ป
2.ตอบ ความลับของประเทศ Barbados คือการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะดานการสุขภาพและการศึกษา
3.ตอบ วาฬบรูดาที่สํารวจในไทยมีประมาณ 10 ตัว โดยพื้นที่หลักๆที่พบ ไดแก บริเวณบอนอก-หิวกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หรือจังหวัดเพชรบุรี
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนตุลาคม 2551 ถูกตอง ไดแก คุณจิรพัฒน สัมมะวัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะครับ ใครอยากได
ของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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