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อบายมุข.......ทีถ่ ูกกฎหมาย
บังเอิญชวงนีม้ ีขาวดังเกี่ยวกับการตั้งกาสิโน
หรือบอนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย ของ
ทานนายกฯ สมัคร ซึ่งบอนการพนันในเมืองไทย ถือวา
เปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งในปจจุบัน
บอนการพนันถือวาเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตก็ยังมีกัน
เกลื่อนบานเกลื่อนเมือง บทความนี้จะกลาวถึงกาสิโน
วาสัมพันธอยางไรกับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จริงๆ แลวอบายมุขทุกประเภทที่ไดรับการทํา
ใหถูกกฎหมาย (ปจจุบันเศรษฐกิจนอกระบบทีผ่ ิดกฎหมายมีมูลคาประมาณรอยละ 8 – 13 ของ GDP
ของประเทศไทย) มีที่มาที่ไปจากการที่รัฐตองการหารายไดเพื่อนําไปพัฒนาประเทศนอกจากการเก็บ
ภาษีจากประชาชน ซึ่งถือวาอบายมุขถูกกฎหมายเปนภาษีทางออมรูปแบบหนึ่ง ตัวอยางเชน หวย ซึ่ง
หวยนี่เปนภาษีทางออมของคนจนขนานแท เพราะวาจายเงินเขารัฐในอัตราเดียวกับคนรวย เนือ่ งจาก
คนรวยและคนจน ซื้อหวยในราคาเทากัน หลักการใชจา ยเงินภาษีของประชาชนในการพัฒนาประเทศ
แบบงายๆ ก็คือการลงทุนในการพัฒนาประเทศในดานใด จะตองสรางประโยชนกบั ประชาชนผูเสียภาษี
นั้นใหมากที่สุด มิฉะนั้น จะไมเกิดแรงจูงใจในการจายภาษี เชน
1. การสรางรถไฟฟา หากนําเงินภาษีของคนทั้งประเทศมาอุดหนุนแบบ 15 บาทตลอดสาย ก็จะ
ไมเหมาะสม เนื่องจากคนตางจังหวัดก็จะบอกวาทีจ่ ายภาษีไป เอาไปใหคนกรุงเทพฯ ใช ซึ่ง
จริงๆ แลวควรจะเก็บคาโดยสารในอัตราที่สะทอนตนทุนจริงๆ หรือเอาเงินที่เก็บเพิ่มสําหรับผูใช
เบนซิน 95 จากกองทุนน้ํามัน
2.
การเอาเงินภาษีของประเทศไปพัฒนาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแบบมีถนนหาเลนเขาจังหวัด
เนื่องจากบังเอิญผูแทนจังหวัดนั้น ไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พอดี แบบนี้ก็จะไม
ทําใหเกิดแรงจูงใจในการจายภาษี เชนกัน
3. การเอาเงินภาษีของประชาชนไปรักษาผูปวยที่สบู บุหรี่จัดๆ จนปอดทะลุ คนจายภาษีก็จะ
โวยวายวา เอาเงินผูจายภาษีไปใชผิดประเภท ก็ในเมื่อคนอยากสูบบุหรี่ อยากจะสูบเอง ไมมี
ใครบังคับ แบบนี้ก็ตองเก็บภาษีสรรพสามิตของบุหรี่ใหมากขึ้น หรือที่เรียกวา ภาษีบาป หรือ
Sin Tax เพื่อไปรักษาคนสูบบุหรี่

หลักความนาจะเปนในธุรกิจบอนกาสิโน
ซึ่งจริงๆ แลว ในแตละประเทศยังตองมีการพัฒนาอีกมาก ที่
อาจจะไมสะทอนสัดสวนการจายภาษีของคนบางกลุม เชน กลุมคน
ดอยโอกาสทางการศึกษา กลุมคนพิการที่ไมสามารถเลี้ยงตัวเองได
หรือแมแตที่เราพูดกันถึงเรื่องสื่อสาธารณะ ที่ไมตองการโฆษณา ไม
ตองงออิทธิพลของโฆษณา เพื่อตั้งหนาตั้งตาการทํารายการดีๆ ทีม่ ี
ประโยชนกับประชาชน (บานเราจึงมีแตรายการละครน้ําเนาหลังขาว
เนื่องจากถาไมทาํ รายการน้ําเนา ก็จะไมมีโฆษณาเขา) ดังนั้นจึงตองอาศัยกลไกของภาษีทางออมในการ
หารายไดไปใชในการพัฒนาประเทศอยางเปนธรรมกับผูเสียภาษี ตัวอยางที่ผานมาก็เชน การนําเงิน
หวยบนดินไปใหทุนการศึกษา เปนตน
กาสิโน หรือบอนการพนันถูกกฎหมายก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการหารายไดเขารัฐ ซึ่งการหา
รายไดมีหลายรูปแบบ เชน รัฐเปนเจามือ คือตั้งบอนกาสิโนเอง หรือใหสัมปทานกับเอกชนโดยการแบง
รายไดเขารัฐ เปนตน อยางไรก็ตามผมกําลังจะบอกวากาสิโนทั้งหลายมีกฎกติกาที่ไมใชเกมที่ยุตธิ รรม
หรือไมใช
Zero Sum Game คือ เงินของคนที่ไดจากการพนัน กับเงินของคนที่เสียการพนันไม
เทากันพอดี นึกตัวอยางงายๆ ถาเรานั่งเลนไพกันสี่คน ในกติกาทีไ่ มมีใครไดเปรียบเสียเปรียบ เงินของ
คนที่เสียรวมกัน
จะไปเทากับเงินของคนที่ไดรวมกันพอดี
แตกติกาของบอนกาสิโนคือการออก
กฎระเบียบทีท่ ําใหทุกฝาย มีโอกาสนอยกวาในการชนะเจามือ (ซึ่งเจามือก็คือบอนกาสิโนนั่นเอง) เชน
- รูเล็ตจาย 35 เทา ทั้งๆ ที่ความนาจะเปนที่จะแทงถูกมี 1 ใน 36 หรือนอยกวานั้นในบางบอนกาสิโน เชน
ที่มาเลเซีย
- ไพแบล็คแจค หรือไม 21 ถาลูกคาตายกอนเจามือ เสียเงินเลย โดยไมตองดูวาเจามือจะตายหรือไม
- อื่นๆ (ลองไปหาขอมูลเพิ่มเติมเองนะครับ บังเอิญผมก็ไมใชเซียนพนันซะดวย ^^)
สวนที่เจามือไดเปรียบลูกคาในเรื่องของความนาจะเปนทางคณิตศาสตร เรียกวาคาตง หรือคา
บริหารจัดการ สถานที่ บุคลากร ฯลฯ เพราะมิฉะนั้นแลวหากปลอยใหลูกคามีโอกาสเทากับเจามือ โดย
ความนาจะเปนเจามืออาจจะไมมีเงินหมุนเวียนไปดําเนินการเรื่องคาบริหารจัดการก็เปนได (นอกจาก
โกง) ทีน้กี ็แปลกันงายๆ วาการเปดกาสิโนนั้น มีความนาจะเปนที่จะมีผลกําไรสูง ถาจํานวนลูกคาเขาไป
เลนมีมากพอ และปริมาณเงินที่หมุนเวียนมีมากเพียงพอ บอนกาสิโนไหนยิ่งแนนยิ่งรวย ตามหลักความ
นาจะเปนที่เจามือไดเปรียบลูกคาผูเลนครับ

การเสพติดแบบมีเหตุผล
ทีนี้เรากลับมาดูแนวคิดของการเปดกาสิโนในบานเราบาง แนวคิดที่ผมไดยินไดรับทราบก็คือใน
แตละปมีคนไทยเอาเงินไปทิ้งที่ตางประเทศกับกาสิโนปหนึ่งหลายรอยลานบาท รวมไปถึงในบานเรามี
บอนเถื่อนมากมาย ดังนั้นแนวคิดทําบอนกาสิโนถูกกฎหมาย จึงเปนแนวคิดที่เหมือนกับการเอาหวยใต
ดินขึ้นมาบนดิน แตไมไดแปลวาจะเปนการเปดบอนเสรี หรือหวยเสรี แตเปนการที่รัฐบาลเปนเจามือเอง
สวนเจาของบอนเถื่อนหรือเจามือหวยเถื่อนก็ตองปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจ เชน เจามือหวยเถื่อนก็
ตองเปดรานรับแทงหวยบนดิน
ทีนี้เรามาดูผลลัพธที่ผานมาของหวยบนดินกันกอน
จะไปวิเคราะหเรื่องกาสิโนนะครับ กอนที่รัฐบาลขิงแกเกียร
วางเขามา หวยบนดินมีขายกันเกลื่อนกลาด รัฐบาลมีรายได
จากหวยบนดินงวดละประมาณ 3 พันลานบาท ปหนึ่งมี 24
งวด ก็ลองคูณดูนะครับวารายไดปละประมาณเทาไหร และ
รายไดนี้มีแตจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากในทางเศรษฐศาสตร การ
เลนหวยนับเปนการเสพติดชนิดหนึ่งที่เปนการเสพติดชนิดมี
เหตุผล (Rational Addiction) แปลงายๆวาคนเลนหวยทุก
งวดยังไงก็ยังเลน และอาจจะมีคนเลนมากขึ้นถาไมมีการสกัดกั้น ขณะเดียวกันผลจากการจําหนายหวย
บนดินทําใหเกิดกลุมผูเลนหนาใหมเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากกลุมที่เคยเลนหวยใตดินมากอน ซึ่งกลุมผูเลน
หนาใหมนี้ก็คือ เด็กนักเรียน นักศึกษาทัง้ ในระดับมัธยมและอุดมศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะวาหวยบนดินหาซื้อ
ไดงาย ราคาถูก โดยใชเงินเพียงเล็กนอยก็สามารถซื้อได และมีรางวัลลอใจที่สูงดึงดูดคนทุกเพศ ทุกวัย
ได นอกจากนี้ยิ่งในชวงเศรษฐกิจไมดี เชน ป 2538 มีเงินหมุนเวียนในระบบหวยใตดินปละ 4-5 แสน
ลานบาท เนื่องจากคนตองการความหวังมากขึ้น

มุมมองสองดาน
ขอความตอไปนี้ขออนุญาตอางจากบทวิจัยของ คุณหนึ่งฤทัย ชัยวงศ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้
“เครือขายองคกรดานเด็ก เยาวชน ครอบครัว สังคม ศาสนา ไดศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของหวยบนดินที่
มีตอเด็กและเยาวชน พบขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับสถานการณเด็กและเยาวชนในป 2549 โดยระบุวา
วัยรุนในระดับมัธยมและอุดมศึกษามีการเลนหวยบนดินสูงถึงรอยละ 20 คิดเปนเยาวชน 1.5 ลานคน
โดยมีการเลนหวยบนดินเฉลี่ยเดือนละ 200 บาท คิดเปนเม็ดเงินถึง 3,600 ลานบาทตอป เมื่อแบงระดับ
การศึกษาพบวาเด็กประถมเลนหวย 6% มัธยมศึกษาตอนตน 12% มัธยมศึกษาตอนปลาย 17%
อาชีวศึกษา 25% และระดับอุดมศึกษา 27% ทั้งที่กอนหนาที่จะมีหวยบนดินมีเยาวชนเลนหวยประมาณ
รอยละ 5 เมื่อมีหวยบนดิน เปนการกระตุน ใหเด็กติดการพนันเพิ่มขึ้นถึง 4 เทาหรือเปนจํานวนเพิม่ ขึ้น 1

ลานคน การทีม่ ีเด็กติดการพนันเพิ่มเพราะราคาหวยบนดินนั้นถูกมาก ใชเงินเพียง 20 บาทก็สามารถซื้อ
ได และยังมีรางวัลลอใจทีส่ งู เยายวนใจเกินกวาที่เยาวชนจะหักหามใจได”
ตัวอยางขางตนคือ ตัวอยางงายๆ ที่เห็นๆ ของผลกระทบจากหวย ซึ่งแปลวาเราอาจจะแลกรายได
เขารัฐปละแปดหมื่นลานบาทที่นําไปชวยเหลือสังคม และใหนักการเมืองเอาเงินไปใชแบบไมผา นระบบ
เงินในงบประมาณ กับการปลูกฝงวิธีคดิ ที่ผิดใหกับเด็ก และเยาวชนจํานวนมาก และจะมีผลกับการ
ดํารงชีวิตของคนเหลานั้นในระยะยาว อันนี้ขออนุญาตไมสรุปนะครับวาคุมคาหรือไม คงแลวแต
มุมมองของแตละทานนะครับ แตจะใหดีก็ตองมีมาตรการควบคุมนะครับ คือตองเนนปลูกฝงวาการ
เลนหวยคือการบริจาคเงินรูปแบบหนึ่ง หากถูกรางวัลก็คือผลพลอยได ไมใชมุงเนนการเลนหวยเปน
อาชีพหลัก
ทีนี้กลับมามองที่บอนกาสิโนในหัวขอของเราบาง การที่รัฐมีบอนกาสิโนเปนของตัวเองมีมุมมองที่
เปนบวกมุมมองแรกเปนการมองการพนันในดานบวก ผูที่ยืนกับความคิดแบบนี้มองการพนันวาเปน
เครื่องมือที่นําไปสูเปาหมายทางดานเศรษฐกิจ เพราะการพนันจะนํามาซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรม
บางประเภท เชน
- การทองเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม การกอสราง ฯลฯ
- การเพิ่มขึ้นของการจางงานในธุรกิจโรงแรม หองพัก อาหาร และสถานบันเทิง
- ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) เพิ่มขึ้น เพราะคาใชจายในการบริโภคในอุตสาหกรรมการ
พนันที่เพิ่มมากขึ้น
- นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถใชสถานกาสิโนเปนเครื่องมือในการรักษาเงินตราของประเทศที่
รั่วไหลออกไปยังสถานกาสิโนที่ถูกกฎหมายในประเทศเพื่อนบาน ซึ่งในปจจุบันมีมากกวา 30
แหง และที่รั่วไหลไปยังสถานกาสิโนที่มาเกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา อีกเปน
จํานวนไมใชนอ ยในแตละป
- ยิ่งกวานั้น รัฐบาลยังจะมีรายไดจากคาสัมปทานและภาษี ซึ่งภาษีที่จะเกิดขึ้นมีทั้งภาษีทางตรง
ซึ่งคิดจากผลกําไรของผูประกอบการ และภาษีทางออม ซึ่งมีทั้งภาษีรายได ภาษีทรัพยสิน ภาษี
ตอหัวของพนักงาน ภาษีทองถิ่นอื่นๆ และคาธรรมเนียมการพนัน
อยางไรก็ตามการมีบอนกาสิโนก็ยอมมีผลในแงลบ จริงๆ แลวผมจะเรียนวาการเลนการพนันของคน
ไทยนับวาเขาขั้นอันตราย บางคนไมมีอาชีพอื่นใดนอกจากอาชีพนักการพนัน วิธีคิดของคนตะวันตกใน
การเลนการพนันในบอนกาสิโนคือการผอนคลาย การพักผอน ถาโชคดีไดเงินก็วา กันไป แตสาํ หรับคน
ไทยหลายคน การเลนพนันในกาสิโน คือการหารายไดแบบจริงจัง ซึ่งมุมมองสองมุมนี้ยอมมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอยางที่เห็นๆ กันในสังคมวาครอบครัวที่คุณพอคุณแมติดการพนันมีผลกระทบอยางไร
กับสังคม ซึ่งผมคงไมตองอธิบายกันอีก

บทสรุปกาสิโน กับ GDP
การที่รัฐบาลบอกวาจะจํากัดคนมาเลนการพนันใหเปนสมาชิก ตองมีรายไดเทาโนนเทานี้ ซึ่ง
แปลวาตอง Tracking จากระบบการเสียภาษี แตนกั การพนันจํานวนมากที่เอาเงินไปทิ้งที่ตา งประเทศ
ไมไดอยูในระบบภาษี รวมไปถึงคนเขาบอนกาสิโนเถื่อนดวย ซึ่งคนเหลานี้ก็จะเขามาเลนที่บอนกาสิโน
ของรัฐไมได ก็ตองเขาสูตรเดิมคือไปตางประเทศ หรือไมก็บอนเถื่อนยังคงมีตอไป แตขอจํากัดนี้ไมได
รวมไปถึงคนตางชาติ ซึ่งใครจะมาเลนก็ได ก็เปนการหารายไดเขาประเทศอยางหนึ่ง แตผมจะบอกวา
ระวังจะซ้ํารอยกับเมืองพัทยา ที่ทุกวันนี้มีฝรั่งมาเฟยรัสเซียเต็มไปหมด บอนกาสิโนก็อาจจะเปนแหลง
เพาะพันธุมาเฟยตางชาติอกี แหลงหนึ่งก็ไดครับ
ทีนี้ถามวาการมีบอนกาสิโน เปนการเพิ่ม GDP ของประเทศแบบมหาศาลหรือไม คําตอบก็คอื
ไมเพิ่มซักเทาไหรครับ (เปนหลักเปอรเซ็นต ไมใชหลักหลายเทา) เพราะวา GDP ของประเทศปจจุบัน
ไดนับรวมในฝงการบริโภคประจําวันของประชาชนไปแลว เจามือบอนเถื่อนก็ไมไดเอาเงินที่ไดไปฝงตุม
ไว แตก็เอามาใชจาย ซึ่งก็นับเปนสวนหนึ่งของ GDP ไปตั้งนานแลว แตการมีบอนกาสิโน ก็จะเพิ่ม
GDP ในแงของการสรางมูลคาเพิ่มของการบริการ การขยายตัวของการกอสราง การจางงาน แตจะไม
เพิ่มเปนหลายเทา เหมือนที่นักการเมืองหลายคนพูดไวครับ
จะวากันไปวงจรการถกกันเรื่องกาสิโนนี่มันเหมือนงูกินหาง รัฐบอกวาถึงไมทําบอนก็มีบอน
เถื่อนอยูแลว เปนชองใหเจาหนาที่รัฐไดรบั ผลประโยชนอีก ทําไมไมเอามาทําใหถูกกฎหมาย แตพอ
เสนอไอเดียก็มีคนดาอีก จะเอาอยางไรกัน จริงๆ แลวผมคิดวาประเด็นมันไมใชวา มีบอนเถื่อนแลวทํา
บอนเถื่อนใหถูกกฎหมายนะครับ ประเด็นคือมีบอนเถื่อนแลวทําไมเจาหนาที่รัฐไมจัดการดําเนินการ
ปลอยใหมีบอนเถื่อนกันไดอยางไร สวนการที่จะมีบอนกาสิโนถูกกฎหมายมันคงจะเปนอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐ
จะหาเงินเขาประเทศอยางไร และจะมีกลไกการควบคุมผลกระทบอยางไรมากกวา และในระยะยาวรัฐจะ
ปลูกฝงวิธีคิดที่ถูกตองกับประชาชนอยางไรวาการพนันไมควรจะเปนหนึ่งในวงจรชีวิตประจําวัน คืออยา
คิดแตวาการพนันกับคนไทย แยกกันไมออก เลยปลอยไปตามยถากรรม
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ หรือ GDP เปนตัวชี้วัดความกินดีอยูดีของประชาชน แตถาประเทศ
มี GDP ที่เพิม่ ขึ้นจากการพนัน แตแลกดวยตนทุนทีป่ ระชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิต และวิธีคิดที่แยลง เรา
อาจจะตองนิยามตัวชีว้ ัดของ GDP กันใหมนะครับ

"ปลาซักเกอร" ตัวทําลายระบบนิเวศน วอนประชาชนเลิกเลี้ยง
ลอใจดวยการเปดศูนยแลกเปลี่ยนกับปลาสวยงาม
ดร.สมหญิง เปยมสมบูรณ อธิบดีกรมประมง เปดเผยวา
ปลาซักเกอร, ปลากดเกราะ หรือปลาเทศบาล มีชื่อทาง
วิทยาศาสตรวา Sucker catfish, Hypotomus plecostomus เปน
ปลาน้ําจืดที่มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาใต และมีการนําเขามา
เพาะเลี้ยงในวงการปลาสวยงามของไทย โดยปลาซักเกอรจะนํา
หนาที่ดูดของเสียเสมือนทําความสะอาดตูปลา แตก็ไดมีบางสวน
หลุดรอดไปอาศัยตามแหลงน้ําธรรมชาติ เนื่องจากปลาซักเกอรเปนปลาที่มีความอดทนสูง
สามารถอาศัยในแหลงน้ําไดทุกรูปแบบและกินอาหารไดเกือบทุกชนิด นอกจากนี้ยังสามารถ
วางไขสืบพันธุไดเองตามธรรมชาติ จึงทําใหมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
สงผลกระทบตอพันธุปลาพืน้ เมืองของไทยที่มีอยูตามธรรมชาติ
กรมประมงตระหนักถึงความสําคัญในการหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว และไดมี
การศึกษาวิจยั ขอมูลเกี่ยวของกับพันธุปลาชนิดนี้ เพื่อใหการควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึง
ขอใหประชาชนตระหนักถึงอันตรายของปลาซักเกอรที่มีตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรสัตวนํา้ จืด
ของไทย
"ธรรมชาติของปลาซักเกอรจะเอาแตกินและถายไปพรอมกัน เมื่อไปอยูตามแหลงน้ําจึงกิน
ไมเลือก รวมถึงไขปลา ปญหาของระบบนิเวศนจึงเกิดขึ้น เราอยากควบคุมไมใหปลาสายพันธุนี้
แพรกระจาย เลยขอชวนประชาชนนําปลาซักเกอรมาแลกปลาสวยงามชนิดตางๆ รวมถึงรณรงค
เลิกนิยมเลีย้ งปลาชนิดนี้" ดร.สมหญิงกลาว
อธิบดีกรมประมงกลาววา ขณะนี้ทางกรมประมงไดมกี ารรณรงคงดนําปลาซักเกอรมาเลี้ยง
เพื่อทําความสะอาดตูปลา และชักชวนประชาชนหันมาใชเลี้ยงปลาพืน้ เมืองชนิดอืน่ ๆ ของไทยที่
สามารถทําความสะอาดไดแทน เชน ปลาลูกผึ้ง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนําปลาซักเกอรที่เลี้ยงอยู
หรือจับไดจากแหลงน้ําธรรมชาติ และซากของปลามามอบใหกรมประมง หรือแลกเปลี่ยนเปนปลา
สวยงามอื่นๆ ไดแก ปลาลูกผึ้ง, ปลาคารป, ปลากาแตง, ปลาทรงเครื่อง, ปลาหางนกยูง หรือปลา
เศรษฐกิจอืน่ ๆ ไดที่หนวยงานในสังกัดกรมประมงทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
สํานักวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง โทร.0-2940-6524
คนไทยนําปลาซักเกอรมาเลี้ยงเปนปลาสวยงาม โดยจะนําเขามาในขณะที่ยังเล็ก ปลาชนิดนี้
มีความทนทานมาก สามารถอยูในแหลงน้ําเสียไดเปนอยางดี ชอบกินของบนหนาดินตางๆ รวมทั้ง
ไขปลาดวย แพรพันธุไดงาย อายุเพียง 1-2 ป ก็ออกลูก โดยจะขุดโพรงดินวางไขครั้งละ 500-600
ฟอง ลูกปลารอดชีวิตจํานวนมากพอสมควร ทําใหเพิ่มจํานวนไดรวดเร็ว ขณะนี้พบในแหลงน้ํา

เกือบทุกแหลงในภาคกลาง เรื่อยไปจนถึงแหลงน้ําภาคเหนือและกําลังกลายเปนปญหาในการกําจัด
"ปลาพวกนีจ้ ะมีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในแหลงน้ําของไทย เนื่องจาก
กินทุกอยางและทนมาก ถาถามวารายแรงขนาดไหนก็คงตองบอกวาอยูใ นระดับนองๆ หอยเชอรี่ ใน
อเมริกาใตก็มคี นกินเหมือนกันโดยนํามาถลกหนังกินไดปกติ แตเนื้อจะไมอรอยเทาไหร อยางไรก็
ตามอยากแนะนําใหประชาชนอยานําปลาชนิดนี้มาเลีย้ งเลย และขณะนี้กรมประมงก็หามนําเขาแลว
แตยังมีพอคาเพาะพันธุขายอยู และบางทีกน็ ําไปใหคนปลอยเพื่อทําบุญตามหนาวัดตางๆ แลว
เรียกวาปลาราหู แตหารูไมวา เปนการเพิ่มจํานวนปลาอันตรายในแหลงน้ําของไทย สวนคนที่มีอยู
แลวถาจะเลิกเลี้ยงก็ขอใหกําจัดไปเลย อยานํามาปลอยลงแมน้ําเพราะจะสรางความเดือดรอนกับ
ประเทศไทยในอนาคตอยางมาก" ดร.ชวลิต กลาว
นายเดชา วรศรี พอคาปลาสวยงาม กลาววา ปลาซักเกอรที่นํามาเลี้ยงกันสวนมากเปนปลา
ทางเขตรอน ทั้งจากบราซิลและเปรู ปกติเปนน้ําที่มีอุณหภูมิต่ําเกินไปจึงกอปญหาใหแกปลาซัก
เกอร กรณีที่อณ
ุ หภูมิน้ําไมเหมาะสม ขนาดตูปลาสงผลใหน้ําแกวงไปมา ไมนานปลาซักเกอรที่
เลี้ยงก็จะออนแอลง เปนโรคมีจุดขาวไดงา ย อีกทั้งเปนปลาที่ไมคอยถูกกับยารักษาโรคเทาใดนัก
คนเลี้ยงเลยนําไปปลอยตามแหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหเกิดปญหาทางดานระบบนิเวศน

บานกาแฟ...
MR. T

สวัสดีครับสมาชิก More to it ทุกทาน จะเขาชวงหนารอนแลวแตอากาศก็ยังไมคอยจะรอนเทาไหรนัก
วามั๊ยครับ ก็แนนะครับอากาศในบานเราเอาแนเอานอนไมได แตก็ดูแลสุขภาพของตัวเองใหดนี ะครับ รักตัวเองให
มากๆ เอาหละครับฉบับนี้ผมไปเจอบทความเกี่ยวกับการจัดการเรื่องงานของตัวคุณเองมาฝากครับ

การทํางานตางๆลวนแตมีอุปสรรคมีมาทําใหเราทํางานไมตรงตามเปาหมายและไมดีพอตาม
ความตองการของเรา มีหลายวิธีที่จะเพิ่มความสามารถใหกับการทํางานของคุณ วันนี้ผมมีอีกหลายวิธี
ที่จะแนะนําเพือ่ เปนแนวทางมาฝากครับ
ความเชื่อมั่น การสรางความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นจะมีสวนชวยสรางกําลังใจที่ตะทํางานในความ
รับผิดชอบใหสําเร็จไดดวยดี ดังนั้นจงเชือ่ มั่นในความสามารถของตนเอง และลงมือทํางาน อุปสรรค
ใดก็ราบรื่น
จงกลาอยางทาทาย งานทุกงานมีความยากงายของตนเอง ใหคิดวาความยากคือความทาทาย เราจึง
ตองอาศัยความกลาเขาเผชิญเพราะถามัวแตกลัว ก็ไมสามารถที่จะแกไขลงได แตถาเผชิญหนากับ
ปญหาและไมทอแทกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในที่สุดงานที่วายากก็จะประสบความสําเร็จ เพราะทุกทาง
ตองมีทางออก ไมใชทุกทางมีแตปญหา (ถาเปนอยางนั้นไมรูจะออกไปทําไม)
ตองวางแผนอยางแยบยล การทํางานใหมีประสิทธิผลตองมีการวางแผนการทํางานใหเหมาสม
กอนที่จะลงมือทํางานจริง การวางแผนลวงหนานั้นจะทําใหเรามีความคิดเกิดขึ้นใหมๆ และอาจเกิดขึ้น
ตลอดเวลาที่คุณทํางานนั้น และเปนแนวทางที่จะทําใหงานเราสําเร็จไปอยางรวดเร็วหรือตามกําหนด
ทันเวลา
จงมีสติ และสุดทายที่เรารูๆกันอยูก็คือ การมีสติและสมาธิ ในการทํางานหากวาเราไมมีสติและสมาธิ
ในการทํางานแลว ก็ยากที่จะทํางานชิ้นนั้นใหเสร็จลงไปดวยดี การนั่งสมาธินั้นเปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวย
ใหสมาธิในการทํางานของเรามีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆถาหากเราเจอสภาพในการทํางานที่มีแต
สิ่งรบกวนก็จะไมเปนไรถาหากเรามีสมาธิกับงานของเราเอง หรือถาหากวาไมมีสมาธิกับสิ่งที่รอบขาง
ไดจริงก็ออกไปหาที่เงียบๆสักพักตั้งสติไดแลวคอยกลับเขามาทํางานตอ
แลวอุปสรรคในการทํางานอะไรๆก็ไมสามารถขัดขวางความสําเร็จของคุณไดหรอก

ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาสรอยนกเขาในภาคสนาม
ครอบครัว Haemulidae สกุล Plectorhinchus
จุดสีน้ําตาลดําเกือบทั่วตัว
แถบสีน้ําตาล 3 แถบตามความยาวตัว

ครีบอกและไมมีจุด

ครีบหางตัดตรง

Plectorhinchus pictus : Trout sweetlips: ปลาสรอยนกเขาทะเล

จุดสีน้ําตาลดําทั่วตัวและสวนหัว

จุดสีขาวใหญบนลําตัวและสวนหัว

ครีบอกและครีบทองมีจุดสีน้ําตาลดํา

ครีบหางเวา

Plectorhinchus chaetodonoides : Harlequin sweetlips:ปลาสรอยนกเขาดอกดํา

สวนหัวนูนชัดเจน

แถบสีน้ําตาลเขม 4 แถบ เหนือครีบอก
ตัวสีน้ําตาลเขม และมี แถบขาว 2 แถบ
ตลอดลําตัวจนถึงปลายครีบหาง

ครึ่งหนาของครีบ มีสีดํา

ทุกครีบมีแถบสีขาว

Plectorhinchus lessonii : Lesson’s sweetlips: ปลาสรอยนกเขา
แถบสีน้ําตาลเขม ปรากฎจนถึงดานทอง

จุดสีน้ําตาลเขมขนาดใหญเชื่อมตอกันทั่วตัว

พื้นครีบทุกครีบมีสีเหลือง

ครีบอกสีดํา

Plectorhinchus vittatus : Indian Ocean oriental sweetlips: สรอยนกเขาลายตรง
พื้นตัวสีน้ําตาลถึงดํา ไมมีจุดและแถบสี

ครีบหางไมมีจุดและแถบสี

Plectorhinchus gibbosus : Harry hotlips:ปลาสรอยนกเขาปากหมู
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คุณตองเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตารางโดยมีเงื่อนไขดังนี้
* ในตารางใหญ ตัวเลขทุกแถวทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยตัวเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน
* ทุกตารางยอย 3 x 3 ใชตัวเลข 1 ถึง 9 ที่ไมซ้ํากัน

เฉลยปริศนาเดือนกุมภาพันธ 2551

จับผิดภาพที่แตกตางกันมี 5 จุดดังนี้

อานดีๆ มีรางวัล
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พี่ นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆ
1.ทานมีความคิดเห็นอยางไรถาหากวาประเทศของเรามีการเปดกาสิโนที่ถูกกฎหมาย
2.บอกลักษณะเดนของปลาตอไปนี้

A

B

กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่ 25 มีนาคม2551
และฉบับสุดทายกอนหมดเขต(วันที่ 28 มีนาคม 2551)

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับสําหรับPCของคุณ
หลายคนคงมองขามขอเล็กๆนอยๆที่ไมคอยสําคัญเทาไหร แตจริงๆแลวขอเล็กๆนอยๆนั่นแหลครับที่มี
ประโยชนโดยที่เรามองขามไป วันนี้ผมจึงยกตัวอยางมาใหทานผูอานในการเพิ่มพืน้ ที่การใชประโยชน
ของ แผนดิสค หรือ Floppy disk จากเดิมความจุของแผนอยูที่ 1.44 M หรือ 1440 kb ใหใชไดเพิ่มขึน้ ไป
อีก
- เลือกที่ start > Program > Accessories > System Tools Drive Space
- เลือก Drive A เลือกจากเมนู File > compress
- กดปุม start และยืนยัน
- เมื่อโปรแกรมทํางานเสร็จจะพบวา ดิสคสามารถเก็บขอมูลไดมากกวาเดิม

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
บอกชื่อวิทยาศาสตรและลักษณะเดนของปลาตอไปนี้

A
ชื่อวิทยาศาสตร

Smallscaled terapon

ลักษณะเดนแถบสีน้ําตาลดําแคบ 4 แถบ พาดเปนเสนตรงยาวตามลําตัว

B
ชื่อวิทยาศาสตร

Jarbus terapon

ลักษณะเดนแถบสีน้ําตาลดํา 3-4 แถบ พาดโคงตามยาวของลําตัว

รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามฉบับประจําเดือนไดถูกตอง

1.คุณ บุญเสริม ศุภมิตร จาก กทม.
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

“คุณรูไหมวา”
คอเลสเตอรอลใครๆก็ไมชอบ
คุณรูไหมวาคอเลสเตอรอลสําคัญตอระบบรางกายเรา
-

เมื่อคอเลสเตอรอลตามผิวหนังของรางกายคนเรานั้นถูกสงแดดหรือ
อัลตราไวโอเลต จะชวยสรางวิตามิน D โดยอัตโนมัติ
คารโบไฮเดรตจะถูกยอยและแตกตัวตามสภาพของชีวเคมี(Metabolism)ได
จะตองอาศัยคอเลสเตอรอลชวย
คอเลสเตอรอลเปนตัวสรางสเตอรอยดฮอรโมนจากตอมอะดรีนัล และยังเปนตัว
สําคัญในการสรางเซ็กสฮอรโมนใหแกรางกายดวย

