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ทะเลทั้ง 7 (7 Seas)

สวัสดีครับ (^-^ ) วันนี้ ผมมีเรื่องที่นาสนใจ เกี่ยวกับทะเลในโลกของเรานี่เอง ซึ่งเราจะไดรูกันวา ในแตละ
แหงนั้นยังมีสิ่งที่นาสนใจ ทั้งสวยงามและลึกลับ ซอนอยูภายใตทองทะเลที่เงียบสงบ... วาแลวเราก็เริ่มออกเดินทางไป
ดวยกันเลยครับ.....
1. มหาสมุทรอารกติก: ปลาวาฬนารวาฬ (The Narwhal)
ปลาวาฬนารวาฬ (Narwhal) หรือชื่อทางวิทยาศาสตรวา Monodon
monoceros มันจะอาศัยอยูในแถบมหาสมุทรอารกติก มีความยาวประมาณ
5.2 เมตร และหนักมากถึง 1.8 ตัน ปลาวาฬนารวาฬจะมีลักษณะที่พิเศษซึ่งตาง
จากปลาวาฬทั่วไปครับ คือมันจะมีงา (ซึ่งก็คือฟนนั่นเอง) งอกออกมาจาก
สวนหัว ซึ่งวาฬนารวาฬเพศผูจะมีงายาวไดมากถึง 3 เมตร ถาเรามองดูจะรูสึก
วามันคลายกับมายูนิคอรนในเทพนิยาย และบางครั้งก็ดูคลายกับซากศพ เพราะ
สีผิวที่ซีดของมันทําใหมันมีอีกชื่อหนึ่งวา วาฬซากศพ (Corps whale)
2. ทะเลดํา: อุทกภัยครั้งยิ่งใหญ
ในอดีตเรามีความเชื่อวา ทะเลดํา นั้นไดเคยเกิดน้ําทวมอยางหนัก และไดมีนัก
วิจัยทําการสํารวจเพื่อพิสูจนวาเหตุการณเชนที่วานั้น อาจเกิดขึ้นจริงได สังเกตดูจากรูปราง
ลักษณะของทะเลดําในปจจุบัน นอกจากนี้ลึกลงไปจากระดับน้ําทะเล 100 เมตร ยังไดคน
พบสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึ้นอีก ซึ่งการคนพบนี้อาจจะนําไปสูการพิสูจน และไขขอลึก
ลับไดวา “คนจํานวนมากในสมัยดึกดําบรรพนั้น เดินทางผานมายังทวีปยุโรปและเอเชียได
อยางไร”
3. แปซิฟกเหนือ: รองลึกมาเรียนา หรือ มาเรียนา เทรนช (Mariana trench)
คงมีหลายๆ คนนะครับ ที่อยากจะมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะปนขึ้นไปในจุดที่
สูงที่สุดของโลก อยางเทือกเขาเอเวอเรสต ในทางตรงกันขามจุดที่ต่ําที่สุดของโลก อยาง
รองลึกมาเรียนา กลับเปนสิ่งที่ไมคอยมีใครกลาที่จะเดินลงไปหามัน แตนั่นไมใชปญหา
สําหรับ Jacques Piccard และ Don Walsh ที่ไดดําลงไปดวยระดับความลึกถึง 11 กิโลเมตรไปยังรองลึกมาเรียนา
ซึ่งใกลกับเกาะกวมในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ แตนั่นก็ผานมาเกือบครึ่งศตวรรษแลว ตราบจนกระทั่งบัดนี้รองลึกมาเรีย
นายังคงเปนที่เก็บรักษาสมบัติอันมีคาทางทะเลไวมากมาย และในกลางป พ.ศ. 2533 นักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุน ไดทําการ
สํารวจโดยใชเครื่องมือสํารวจระยะไกล ที่มีลักษณะคลายเรือดําน้ําขนาดเล็ก เรียกวา “Remote-Control
Submarine” ไดคนพบแบคทีเรียโมลิเทียลา ยายาโนซิล ซึ่งนํามาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งที่ใชในการทําน้ํามันตับ
ปลาและยังสามารถชวยรักษาโรคมะเร็งและโรคความดันโลหิตสูงอีกดวย
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4. แปซิฟกใต: สาหรายเคลป
หลายๆ คนรูจักวาปะการังมีรูปรางลักษณะอยางไร แตนอยคนนักที่จะรูจัก
สาหรายเคลป ซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําที่นาดึงดูดใจอีกแหงหนึ่งในทอง
ทะเล สาหรายเคลปถือเปนสาหรายที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก พบอยูในแถบทัสมา
เนีย สาหรายประเภทนี้จะเจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิต่ําและมีแรธาตุที่อุดมสมบูรณ
ซึ่งสามารถเติบโตไดสูงถึง 30 เมตร (จากพื้นทองน้ําถึงระดับผิวน้ํา) กลุมของ
สาหรายเคลปนี้เปนแหลงที่มีความหลากหลายทางชีววิทยา ทั้งยังเปนแหลงอาหาร
และที่หลบภัยของสิ่งมีชีวิตใตน้ํา แตในขณะนี้กลุมของสาหรายเคลปกําลังเสื่อม
โทรมลง เนื่องจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของหอยเมน รวมถึงมล
พิษในทะเลที่เพิ่มขึ้นอีกดวย
5. มหาสมุทรอินเดีย: ปลาดึกดําบรรพ หรือปลาซีลาแคนท (Coelacanth)
มีหลายๆ คนเชื่อวา ปลาซีลาแคนท ไดสูญพันธุไปแลวหลายลานป แต
กลับมีชาวประมงจับปลาชนิดนี้ได มาจอรี ลาติเมอร (Marjorie CourtenayLatimer) ซึ่งเปนผูดูแลพิพิธภัณฑ ไดรับขาวจากชาวประมงวา ไดจับปลาที่มี
ลักษณะประหลาดไดในบริเวณปากแมน้ําชาลัมเนทางทวีปแอฟริกาใต ปลาซีลา
แคนทถูกพบเปนครั้งแรกของโลกเมื่อประมาณชวง 350 – 400 ลานปมาแลว
เรียกไดวาอยูในยุคเดียวกับไดโนเสารเลยทีเดียว โดยสวนใหญจะพบอยูในบริเวณ
หมูเกาะคอโมโรส (Comoros Islands) แตชาวประมงก็มักจะปลอยมันทิ้งไป
เพราะคิดวาไมใชปลาเศรษฐกิจและรสชาติไมดี
6. มหาสมุทรใต: เพนกวินจักรพรรดิ (Emperor Penguins)
“March of the Penguins” เปนชื่อหนังที่ถูกนํามาสราง

โดยไมไดคาดหวังวาจะโดงดังแตอยางไร ซึ่งดารานําของหนังเรื่องนี้คือ
เพนกวินจักรพรรดิ โดยเรื่องราวจะกลาวถึงเพนกวิน ซึ่งถือวาเปนสายพันธุ
เพนกวินที่มีขนาดใหญที่สุด มีความสูงประมาณ 1.3 เมตร เพนกวิน
จักรพรรดินี้จะใชชีวิตอยูในพื้นที่ที่ถือวาหนาวที่สุดในโลก ซึ่งอุณหภูมิอาจ
ลดลงต่ําสุดถึง -60 องศาเซนติเกรด ดังนั้นเพื่อเพิ่มความอบอุนใหกับราง
กาย พวกมันจะรวมตัวกันเปนกลุมใหญ แลวคอยๆเคลื่อนตัวเขาไปขางใน
กลุมเพื่อเพิ่มความอบอุน จากนั้นก็กลับออกมาอยูขางนอกอีกครั้งหนึ่ง ทํา
แบบนี้ผลัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ
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7. มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ: ทะเลซากัสโซ (Sargasso Sea)
ระหวางการเดินเรือเพื่อคนหาแผนดินแหงใหมของ คริสโต
เฟอร โคลัมบัส เขาไดชนเขากับมวลสาหรายขนาดใหญ ในทะเลซา
กัสโซ ซึ่งมีความกวาง 1,100 กิโลเมตร และความยาว 3,200
กิโลเมตร สาเหตุที่ทะเลแหงนี้มีชื่อวา “ทะเลซากัสโซ” เนื่องมาจากมี
ความอุดมสมบูรณของสาหรายทะเลซากัสซั่ม (Sagassum) ซึ่ง
ลอยอยูเปนจํานวนมากในบริเวณนั้น
แตเนื่องจากมีสาหรายเปน
จํานวนมาก สงผลใหกีดขวางทางเดินเรือ และทําใหความเร็วของเรือ
ที่เดินทางผานมาในบริเวณนี้ลดลง ดวยเหตุนี้ทําใหทะเลซากัสโซได
รับการกลาวขานวาเปนทะเลที่อันตรายแหงหนึ่งดวย แตถึงอยางไรก็
ตาม สาหรายทะเล ก็เปรียบเสมือนเปนบานของสัตวทะเลหลายๆ
ชนิด นอกจากนี้ยังเปนแหลงเพาะพันธุของปลาไหลอเมริกัน และ
ปลาไหลยุโรปอีกดวย
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จะเกิดอะไรขึ้น เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น

Failing Health
หลังจากที่เราจะตองทนกับอากาศที่รอนอบอาวมานาน..... ตอนนี้ฝนก็ตกมาใหเราเย็นสบายกันบางแลว แตวา
ไมใชแคเรานะครับที่จะตองทนกับอากาศรอน ยังมีสิ่งอื่นๆอีกที่กําลังเผชิญกับวิกฤติในครั้งนี้ วิกฤติการณที่เกิดขึ้นไมวา
จะเปน การเสื่อมโทรมของสภาพทางทะเล ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ํา การเกิดพายุ รวมไปถึง
แกสพิษตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้น สําหรับ More To It ฉบับนี้ จะขอนําเรื่อง Failing Health มาเสนอกันกอนนะครับ
ในขณะนี้สภาวะโลกรอนไดเกิดขึ้นแลว และกอใหเกิดภัยบัติอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับทองทะเลและ
ชีวิตของนกนานาชนิด ในฤดูรอนของป 2548 พบวามีการลดลงของปริมาณแพลงตอน ซึ่งเปนฐานของหวงโซอาหารใน
ทะเลแปซิฟก ซึ่งหางออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของชายฝงอเมริกา ทําใหเปนสาเหตุในการลดลงของปลาและนก
ทะเล
โดยในทางตอนเหนือของชายฝงบริเทน จากการที่อุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นทําใหแพลงตอนเคลื่อนที่ออกหางชาย
ฝงออกไปหลายรอยกิโลเมตร มีนักวิทยาศาสตรสันนิฐานวาสิ่งเหลานี้อาจจะเปนสัญญาณเตือนอยางหนึ่ง วาอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปกําลังเริ่มที่จะสงผลทําลายทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลอยางไมอาจที่จะฟนฟูกลับคืนมาได
นอกจากนี้มีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอัมเตอรดัมส แนะนําวา การที่อุณหภูมิโลกยังคงสูงขึ้นอยูเรื่อยๆ นี้ จะ
เปนการรบกวน และทําลายแพลงตอนไปทั่วโลกได
จากภาพทางขวามือนี้เปนภาพที่แสดงใหเห็นถึงการฟอกขาวของ
ปะการัง ซึ่งนับวายังไมรุนแรงนัก และสามารถที่จะฟนตัวขึ้นมาได ถาหาก
วาอุณหภูมิของโลกกลับมาสูภาวะปกติไมนานเกินไปที่สาหรายทะเลขนาด
เล็กจะสามารถกลับมาสรางอาณาจักรของมันใหมบนพื้นผิวของปะการัง แต
ในทางตรงกันขาม ถาหากวาอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นอยูแบบนี้ ก็จะทําให
สาหรายทะเลขนาดเล็กที่จําเปนในการดํารงชีวิตของปะการังตาย และสงผลใหปะการังตายกลายเปนแคซากปะรักหักพัง
เทานั้น
และนี่ก็เปนสาเหตุหนึ่งนะครับนองๆ ที่เปนผลพวงมาจากโลกรอน ที่
เรากําลังเผชิญกันอยูในทุกวันนี้ ฉะนั้นเรามาชวยกันคนละไมคนละมือนะครับ
ในการที่จะชวยโลกของเรา เพียงแคปดไฟดวงที่ไมจําเปน หรือใชบันไดแทนการ
ขึ้นลิฟต หากเราทุกคนรวมมือกัน เพียงเทานี้ก็สามารถชวยโลกเราไดนะครับ
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บานกาแฟ...
MR. T

สวัสดีครับนองๆ...ทุกวันนี้ทรัพยากรประมงในบานเรามีแตจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
การที่จะสงเสริมใหเรือ
ประมงไทยออกไปทําประมงนอกนานน้ํานั้นจึงเปนเรื่องนาสนใจที่วันนี้เราจะมาพูดกัน... โดยกลุมประเทศที่เราพอจะมีลู
ทางไปทําการประมงนั้นมีทั้งในกลุมอาเซียน กลุมเอเชียใต และกลุมตะวันออกกลาง-แอฟริกา..แตสําหรับวันนี้ ขอแนะนํา
ประเทศมาดากัสการซึ่งอยูในกลุมประเทศตะวันออกกลางกอนนะครับ สวนประเทศอื่นๆจะทยอยมาลงในฉบับตอไป
ครับ

สาธารณรัฐมาดากัสการ Republic of Madagascar
สาธารณรัฐมาดากัสการ เปนชนชาติเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู
นอกชายฝงทางตะวันออกของแอฟริกา ใกลกับโมแซมบิก เกาะมาดากัสการ
เปนเกาะหลัก ซึ่งใหญเปนอันดับ 4 ของโลก มีชายฝงทะเลยาวประมาณ 5,000
กิโลเมตร เปนถิ่นของสายพันธุพืชและสัตวถึง 5% ของโลก และมีมากกวา
80% ที่เปนสัตวหรือพืชเฉพาะถิ่นมาดากัสการ ที่เดนคือตัวลีเมอร ซึ่งอยูใน
ตระกูลไพรเมต ตัวฟอสซา (fossa) ซึ่งกินเนื้อ นกเฉพาะถิ่น 3 ตระกูล และตนบาวบับ (baobab) 6 ชนิด ภาษาหลักคือ
ภาษามาลากาซี สมดุลทางธรรมชาติของมาดากัสการถูกคุกคาม เนื่องจากปาสวนใหญเสียหาย และลีเมอรไดสูญพันธุถึง
15 สายพันธุ
สาธารณรัฐมาดากัสการ มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ ผลิตผลทางการประมงสราง
รายไดใหกับประเทศ ธุรกิจประมงที่สําคัญ ไดแก การทําประมงกุง และปลาทูนา และการ
เพาะพันธุปลาทะเลของมาดากัสการมีศักยภาพพอเพียงในการพัฒนา อยางไรก็ตามเพื่อ
รักษาสภาพสมดุลทางทะเล จึงมีการจัดการประมง เพื่อนําปลาทะเลขึ้นมาใชประโยชน
อยางยั่งยืนและพัฒนาอุตสาหกรรมหลังการจับเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสัตวน้ํา
การประมงกุงในมาดากัสการจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
การประมงแบบดั้งเดิม (traditional) โดยใชเรือที่ไมติดเครื่องยนต
การประมงชายฝงพื้นบาน (artisanal shrimp trawling) ใชเรือประมงขนาด
เล็กมีกําลังแรงมานอยกวา 50 HP ปจจุบันมีเรือประเภทนี้ 36 ลํา
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การประมงพาณิชย ตองใชเรือประมงที่มีกําลังแรงมา 50-500 HP เปนเรือขนาดกลาง-ใหญ ซึ่งมีหองบนเรือ
ขณะนี้มี 8 บริษัทที่ลงทุนทําการประมงพาณิชย มีเรือทั้งสิ้น 68 ลํา บริษัทเหลานี้ทําอุตสาหกรรมหองเย็น และ
โรงงานแปรรูป เพื่อการสงออกดวยการประมงพาณิชย จับกุงไดประมาณปละ 10,000 ตัน สวนใหญเปนกุง
กุลาดํา กุงแชบวย กุงกุลาลาย และกุงตะกาด
นอกจากนี้มาดากัสการยังมีการทําประมงทูนาดวย แตเปนการจับโดยเรือตางชาติทั้งหมด เนื่องจากมาดากัสการ
ไมมีกองเรือของตนเอง แตมีทรัพยากรปลาผิวน้ําสูงถึง 160,000 ตันตอป ที่ยังไมไดนํามาใชประโยชน มาดากัสการจึง
ขายใบอนุญาตในการจับปลาทูนาใหแกประเทศฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุน และไตหวัน สําหรับปลาหนาดิน มาดากัสการก็มี
นโยบายที่จะขายใบอนุญาตทําการประมงใหแกชาวตางชาติเชนกัน อยางไรก็ดี มาดากัสการกําลังวิตกวาทรัพยากรกุง
อาจถูกนําไปใชประโยชนมากเกินศักยภาพ ดังนั้น จึงไดขอรับความชวยเหลือจาก Astrome ซึ่งเปนองคกรของฝรั่งเศส
เพื่อศึกษาผลผลิตยั่งยืนสูงสุด (MSY) ของกุงในทะเลมาดากัสการ นอกจากนี้ยังไดรับความชวยเหลือจาก OECF ใน
การประเมิน stock ของกุงทะเลดวย
มาดากัสการ แบงเขตการประมงออกเปน 2 เขต คือ เขตทะเลภายใน 0-2 ไมลทะเล สงวนไวใหกับชาวประมงขนาดเล็กของมาดากัสการ และเขตทะเลอาณาเขต 2-12
ไมลทะเล ที่อนุญาตสําหรับเรือประมงของมาดากัสการเทานั้น อยางไรก็ตามหากชาว
ตางชาติสนใจจะทําประมงในเขตนี้ก็ตองมีการรวมทุนกับคนมาดากัสการ และปลาที่จับ
ไดจะตองนําขึ้นทาในมาดากัสการกอน แลวจึงสงออกได สําหรับการประมงในเขต
http://www.art.co
เศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) นั้น ชาวตางชาติสามารถเขามาทําการประมงได โดยตองมี
การทําขอตกลงวิธีการปฏิบัติ (protocol agreement) กับกระทรวงประมงมาดากัสการกอน ซึ่งจะระบุเงื่อนไขเกี่ยว
กับพื้นที่ทําการประมง จํานวนเรือ ภาษี คาสัมปทานเครื่องมือประมง ลูกเรือ ผูตรวจการณของมาดากัสการประจําเรือ
ประมง และการติดกลองดํา (VTMS) ซึ่งเปนเงื่อนไขที่ไมสามารถตอรองได ในขณะที่เงื่อนไขอื่นๆ อาจตกลงกันได
เปนกรณีๆ ไป ปลาที่จับไดในกรณีที่ทําการประมงในเขต EEZ สามารถนํากลับประเทศไดโดยตรง
การทําประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของมาดากัสการตองเสียคาสัมปทานเปน
รายเดือนสวนการทําประมงในเขต 2-12 ไมลทะเล ซึ่งสงวนไวสําหรับคนของมาดากัสการ
จะเสียคาธรรมเนียมเปนรายป (ตางชาติที่จะทําประมงในเขตนี้ตองรวมทุนกับคนมาดากั
สการเทานั้น) สําหรับการทําประมงอวนลากจะอนุญาตใหเฉพาะชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่ง
มีพื้นทะเลขรุขระและฝงทะเลตะวันตกที่มีพื้นที่ทะเลราบเรียบกวา มาดากัสการมีเมืองทาที่
สําคัญทางตอนเหนือ และตะวันออก ที่สามารถรองรับเรือประมงได โดยมีความพรอมทาง
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เชน น้ํามัน น้ําจืด น้ําแข็ง
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การประมงไทยในมาดากัสการ
ขณะนี้มีเรือประมงไทยเขาไปทําการประมงในมาดากัสการ จํานวน 3 ลํา เปนเรือขนาด 120-280 ตันกรอส ซึ่งมี
หองเย็นบนเรือ โดยทําประมงอวนลากหางจากฝง 8 ไมล น้ําลึก 40 เมตร ในบริเวณชองแคบโมแซมบิก โดยลากได
เฉพาะปลาเทานั้น ถาจะลากกุงจะตองทําในบริเวณน้ําตื้นหรือบริเวณคุงน้ํา กุงที่ไดสวนใหญเปนกุงแชบวย เรืออวนลาก
กุงจะไดใบอนุญาตก็ตอเมื่อเรือลํานั้นมีกําลังไมเกิน 50 แรงมา ปลาที่จับไดเชน ปลากะพง ปลาเกา เปนตน การทําประมง
แตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 3 เดือน การเขาไปทําประมงในลักษณะของการขอใบอนุญาตเพื่อการสํารวจจะใชเวลา 18
เดือน หลังจากนั้นจึงจะสามารถขอใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยได
โอกาส
สาธารณรัฐมาดากัสการ พิจารณาอนุญาตใหเรือประมงไทยเขาไปทําการประมงในนานน้ําเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของมาดากัสการ เปนระยะเวลา 3 ป ในแนวเขตตั้งแต 8 ไมลทะเลออกไป เรือประมงไทยที่จะเขาไปทําการ
ประมงในนานน้ํามาดากัสการ
ตองไดรับการรับรองจากกรมประมงไทยและสมาคมการประมงนอกนาน
น้ําไทย ในจํานวนโควตา ดังนี้
- เรืออวนลากปลา จํานวน 5-10 ลํา
- เรือเบ็ดราว (ปลาผิวน้ําขนาดใหญ) จํานวน 30 ลํา
- เรือดักกุง (สําหรับปลาหนาดินและกุงมังกร) จํานวน 30 ลํา
- เรือบรรทุกและขนสงสัตวน้ํา จํานวน 5 ลํา
โดยเรือทุกลําตองจายคาใบอนุญาตอยางนอย 3 เดือน/ป และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องดังตอไปนี้
- เรือไทยตองจางกะลาสีเรือชาวมาดากัสการอยางนอย 4 คน/ลํา
- คาเดินทางเขาเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 1,000 เหรียญสหรัฐ/ใบอนุญาต
- เรือประมงตองติดตั้งระบบติดตามเรือโดยดาวเทียม
ที่มา:

- คูมือการทําประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝง และในทะเลหลวง
- Country Report; www.fao.org
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เรื่องเกาเลาความหลัง
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ป.ปลานารู
แมงกะพรุน (Jellyfish)
แมงกะพรุนลอดชอง (Lobonema smithii) ลําตัวใส สีฟา ขาว ชมพูหรือ มวงคราม ผิวนอกของรมมีระยางคคลายวุน
เปนเสนตรงเหมือนเสนลอดชองสิงคโปร ระยางคที่อยูตรงกลางใตรมมีขนาดใหญ

แมงกะพรุนหนัง (Rhopileoma hispidum) หรือแมงกะพรุนสมโอลําตัวสีขาว หรืออาจมีจุดประสีน้ําตาล ผิวหยาบ
ขรุขระคอนขางแข็งคลายเปลือกสมโอ

แมงกะพรุนหอม (Mastigias sp.) ลําตัวมีสีน้ําตาลไหม ผิวนอกของรมเปนปุมนูนยาวคลายผิวมะกรูด
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ป.ปลานารู
แมงกะพรุน(Jellyfish)
สาหราย, สาโหรง (Sea wasp, Chironex species) ชาวทะเลนิยมเรียกวา “สาหราย” แตจริงๆแลวคือ แมงกะพรุนสีขาว
หรือเหลืองแกมแดง มีสายยาวตอจากลําตัวหลายเสน

แมงกะพรุนไฟ (Sea nettles, Chrysaora species) มีสีแดง หรือสีเขียว ดานบนมีจุดสีขาวอยูทั่วไป

การปฐมพยาบาลเมื่อโดนพิษแมงกะพรุน
1.ใหรีบขึ้นจากน้ําทันทีเพราะหากพิษรุนแรงอาจจมน้ําเสียชีวิตได
2.จากนั้นใหใชทรายแหงๆ หรือผาหนาขัดบริเวณแผล เพื่อใหน้ําเมือกที่ติดอยูที่ผิวหนังหลุดออกไป แตอยาถูแรง

เพราะจะทําใหพิษยิ่งเพิ่มขึ้น และอยาใชมือเปลาถูเพราะอาจโดนพิษได แลวลางออกดวยน้ําทะเล แอลกอฮอล หรือ
แอมโมเนีย
3. สําหรับนักดําน้ํา มักนิยมใชน้ําสมสายชูถอนพิษแมงกะพรุน อาการเจ็บปวดจะทุเลาลง
4. สําหรับชาวบานจะใชผักบุงทะเลตําใหละเอียดแลวพอกบริเวณบาดแผล หลังจากถูเอาเมือกออกแลว
5. ยาระงับปวด ถารุนแรงอาจตองใช Morphine รวมกับยานอนหลับจําพวก Barbiturate และใหยาแกอาการ
กลามเนื้อเกร็ง เปนตะคริว หรือยารักษาอาการอื่นๆ
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...ทาทาย...สมอง…

คุณตองเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตาราง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- ในตารางใหญ ตัวเลขทุกแถว ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน
- ทุกตารางยอย 3 x 3 ใชตัวเลข 1 ถึง 9 ที่ไมซ้ํากัน
- แตละแถวตองใชตัวเลขไมซ้ํากันดวยนะครับ

เฉลยเดือนเมษายน 2551
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อานดีๆ ... มีรางวัล
อานดีๆ มีรางวัลฉบับนี้ มีคําถามงายๆมาฝากกันนะครับ รับรองวาทุกทานที่อาน “More To It” ของเรา จะตองตอบ
ถูกกันอยางแนนอนครับ ตอบเสร็จแลวอยาลืมสงคําตอบมารวมสนุกกันนะครับ
1. ปะการังฟอกขาวเกิดจากการสาเหตุอะไร ระหวาง

a. มีสาหรายทะเลขนาดเล็กอยูมากเกิน ไปบนผิวของปะการัง
b. มีสาหรายทะเลขนาดเล็กอยูนอยเกินไปบนผิวของปะการัง
2. ในมหาสมุทรอารกติก มีสัตวชนิดหนึ่งที่มีรูปรางหนาตาคลายกับมายูนิคอรน อยากทราบวา สัตวชนิดนั้นมีชื่อ
วาอะไร
3. ธุรกิจประมงที่สําคัญของประเทศมาดากัสการ ไดแกอะไรบาง
กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอเปนฉบับแรกนะครับ หมดเขตวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 รีบๆสง
มารวมสนุกกันนะครับ รางวัลสําหรับเดือนนี้เปนกระเปาผานารักๆ สีสดใส ชวยลดโลก
รอนครับ...

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
1. คําวา “สงกรานต” ที่มาจากภาษาสันสฤต แปลวาอะไร

ตอบ ผาน หรือเคลื่อนยาย
2. จับคู ชื่อวิทยาศาสตรและภาพ ใหสัมพันธกัน

ตอบ

Pterocaesio marri

Pterocaesio chrysozona

Pterocaesio tessellate

ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะครับ
ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ
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