21 กันยายน วันประมงแหงชาติ

¡Ãa´Ò¹¢ Ò Ç
> eµÃÕÂÁ¾ÃoÁÃaºÁืo »ÃaªÒ¤ÁoÒe«ÕÂ¹
> 10 oa¹´aºÊaµÇ·ÕèoÒÂuÂื¹·ÕèÊu´ã¹oÅ¡
> ÅÙ·Ò§»ÃaÁ§ : ÊÒ¸ÒÃ³Ãa°ÁÒ´Ò¡aÊ¡ÒÃ
e¨Ò»Ãa¨íÒ
>
>
>
>
>

ºÒ¹¡Òæ¿
eÃืèo§eÅÒ...ªÒÇ·aeÅ
¡ÙÃÙÃÙ·aeÅ
ÀÒÉÒoa§¡ÄÉ....§ÒÂ¹i´e´ÕÂÇ
e¡Ãç´Êu¢ÀÒ¾

>
>
>
>

». »ÅÒ ¹ÒÃÙ
ºÒ¹eÃÒ¨a¹ÒoÂÙ
e¡Á·Ò·ÒÂÊÁo§
oÒ¹´Õæ ÁÕÃÒ§ÇaÅ

¡Ãa´Ò¹¢ÒÇ

eµÃÕÂÁ¾ÃoÁÃaºÁืo »ÃaªÒ¤ÁoÒe«ÕÂ¹

e»¹ eÃืè o §·Õè · Ò ·ÒÂ¡a º ¼Ù»Ãa¡oº¡ÒÃ´Ò ¹»ÃaÁ§·Õè¨ aµo §eµÃÕ Â Á¤ÇÒÁ¾Ã o ÁÃa º Áืo ¡a º¡ÒÃÃÇÁ¡Åu Á
»ÃaªÒ¤ÁeÈÃÉ°¡i¨oÒe«ÕÂ¹·Õè¨aÁÒ¶ึ§ã¹» 2558
¡ÅuÁoÒe«ÕÂ¹«ึè§¡oµaé§¢ึé¹µaé§æµ» 2510 ¨¹¶ึ§»¨¨uºa¹»Ãa¡oº´ÇÂ ÁÒeÅe«ÕÂ Êi§¤o»Ã ¿Åi»»¹Ê
oi¹o´¹Õe«ÕÂ ºÃÙä¹ ¡aÁ¾ÙªÒ Ê»».ÅÒÇ ¾ÁÒ eÇÕÂ´¹ÒÁ æÅaä·Â ÃÇÁ 10 »Ãae·È ¼Å¢o§¡ÒÃ¾a²¹Òä´ÁÕ
¡ÒÃ¢ÂÒÂ¢oºe¢µ¤ÇÒÁÃÇÁÁืo¢o§»ÃaªÒ¤ÁoÒe«ÕÂ¹oÂÒ§¡ÇÒ§¢ÇÒ§·aé§´Ò¹eÈÃÉ°¡i¨ ¡ÒÃeÁืo§ æÅa¤ÇÒÁ
Áaè¹¤§ ÃÇÁ¶ึ§Êa§¤ÁæÅaÇa²¹¸ÃÃÁ ÊíÒËÃaº´Ò¹eÈÃÉ°¡i¨ oÒe«ÕÂ¹ÁÕ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅuÁe»¹»ÃaªÒ¤ÁoÒe«ÕÂ¹
(ASEAN Economic Community) ËÃืo AEC «ึè§e»¹¤ÇÒÁÃÇÁÁืo´Ò¹¡ÒÃ¤Ò·Õè¾a²¹ÒÁÒ¨Ò¡e¢µ
¡ÒÃ¤ÒeÊÃÕoÒe«ÕÂ¹ (AFTA) oa¹e»¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃaªuÁÊu´Âo´¼Ù¹íÒoÒe«ÕÂ¹ ¤Ãaé§·Õè 9 »Ãae·Èoi¹o´¹Õe«ÕÂ
·ÕèÁÕ¨u´Áu§ËÁÒÂãËoÒe«ÕÂ¹e»¹µÅÒ´æÅa°Ò¹¡ÒÃ¼ÅiµÃÇÁ¡a¹ ¨aÊ§¼ÅãËeÊ¹æº§·Ò§¡ÒÃ¤ÒËÃืo¡íÒæ¾§ÀÒÉÕ
ËÁ´ä» ¡ÒÃe¤Åืèo¹ÂÒÂ»¨¨aÂ¡ÒÃ¼ÅiµËÃืo·Ãa¾ÂÒ¡ÃµÒ§æ e»¹ä»oÂÒ§eÊÃÕÀÒÂãµÃaººe´ÕÂÇ¡a¹ o´ÂÁÕÊi¹¤Ò
æÅaºÃi¡ÒÃ¹íÒÃo§·aé§ËÁ´ 12 ÊÒ¢Ò «ึè§¤Ãoº¤ÅuÁ¶ึ§¡ÒÃ¤ÒÊi¹¤Ò»ÃaÁ§´ÇÂ

¡ÃÁ»ÃaÁ§¨ึ§¡íÒË¹´¨a´ ÊaÁÁ¹ÒÀÒÂãµËaÇ¢ o »ÃaªÒ¤Á
oÒe«ÕÂ¹¡aº¡ÒÃ»ÃaÁ§ä·Â o´ÂÁÕÇaµ¶u»ÃaÊ§¤e¾ืèoeÃ§ÊÃÒ§¤ÇÒÁÃÙ
¤ÇÒÁe¢Òã¨æ¡e¨ÒË¹Ò·ÕèÀÒ¤Ãa° æÅaeµÃÕÂÁ¾ÃoÁÀÒ¤eo¡ª¹e¾ืèo
ÃaºÁืo¡aºoo¡ÒÊ·Õè·Ò·ÒÂ¡o¹¡ÒÃÃÇÁ¡ÅuÁ»ÃaªÒ¤ÁoÒe«ÕÂ¹
´Ã.ÇiÁÅ ¨a¹·ÃoÃ·aÂ o¸iº´Õ¡ÃÁ»ÃaÁ§ ¡ÅÒÇÇÒ ÀÒ¤»ÃaÁ§
ÁÕÊÇ¹ÊíÒ¤aÂiè§ã¹¡ÒÃ¾a²¹ÒeÈÃÉ°¡i¨æÅaÊa§¤Á¢o§»Ãae·ÈoÒe«ÕÂ¹
e¹ืèo§¨Ò¡»Ãae·ÈÊÁÒªi¡oÒe«ÕÂ¹ËÅÒÂ»Ãae·ÈÃÇÁ·aé§ä·Â´ÇÂe»¹
¼Ù¼ÅiµæÅaÊ§oo¡Êi¹¤Ò»ÃaÁ§ÃÒÂãË¢o§oÅ¡ æÅae¾ืèoãËoÒe«ÕÂ¹
ä´e»¹°Ò¹e´ÕÂÇ¡a¹«ึè§¨ae»¹¡ÒÃe¾ièÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÃ¶ã¹¡ÒÃæ¢§¢a¹
¢o§Êi¹¤Ò»ÃaÁ§ã¹µÅÒ´oÅ¡ ÃÇÁ¡ÅuÁ»ÃaªÒ¤ÁeÈÃÉ°¡i¨oÒe«ÕÂ¹
¨ึ§e»¹¡ÒÃÊÃÒ§oíÒ¹Ò¨ã¹¡ÒÃµoÃo§·Ò§¡ÒÃ¤ÒãËoÒe«ÕÂ¹ä´ÁÕoo¡ÒÊ
µoÊÙ¡aºµÅÒ´oÅ¡ä´´ÕÂiè§¢ึé¹
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ÊíÒËÃaº¡ÃÁ»ÃaÁ§ã¹°Ò¹aË¹ÇÂ§Ò¹¢o§Ãa°·Õè´ÙæÅÀÒ¤¡ÒÃ»ÃaÁ§¢o§»Ãae·È ÁÕº·ºÒ·ÊíÒ¤aÂiè§ã¹¡ÒÃ
´íÒe¹i¹¡ÒÃe¾ืèoãË¡ÒÃ¼ÅiµÊi¹¤Ò»ÃaÁ§e»¹ä»µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ´Ò¹Êu¢o¹ÒÁaÂæÅaÊu¢o¹ÒÁaÂ¾ืª Å´ÁÒµÃ¡ÒÃ·Õè
e»¹ou»ÊÃÃ¤·Ò§e·¤¹i¤ ÃÇÁ¶ึ§¡ÒÃÊ§eÊÃiÁ´Ò¹¡ÒÃÇi¨aÂæÅa¾a²¹Ò·Ãa¾ÂÒ¡ÃÁ¹uÉÂ ã¹¡ÒÃæÅ¡e»ÅÕèÂ¹¢oÁÙÅ
¢ÒÇÊÒÃÃÇÁ¡aº»Ãae·ÈÊÁÒªi¡ oÒ·i ¡ÒÃ¾a²¹ÒæÅa¹íÒÃaºº¡ÒÃ¨a´¡ÒÃ¤u³ÀÒ¾Êi¹¤Ò»ÃaÁ§ ¡ÒÃ¾a²¹Ò
Ëo§»¯iºaµi¡ÒÃµÃÇ¨ÊoºÊÒÃe¤ÁÕæÅaÊÒÃµ¡¤Ò§ÊíÒËÃaºÊi¹¤Òe¡ÉµÃ ¡ÒÃ¨a´·íÒÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃe¾ÒaeÅÕéÂ§¡u§
oÒe«ÕÂ¹ ¡ÒÃ¨a´·íÒ¤ÙÁืo¡ÒÃãªÊÒÃe¤ÁÕã¹¡ÒÃe¾ÒaeÅÕéÂ§ÊaµÇ¹éíÒ æÅa¡íÒË¹´ÁÒµÃ¡ÒÃe¾ืèoÅ´¡ÒÃãªÊÒÃe¤ÁÕ
oa¹µÃÒÂ
¹o¡¨Ò¡¡ÒÃ´íÒe¹i¹¡ÒÃµÒÁ¾a¹¸¡Ã³Õ´a§¡ÅÒÇe¾ืèoe»ÒËÁÒÂ·ÕèÁu§ÊÙ¡ÒÃe»¹
»ÃaªÒ¤ÁeÈÃÉ°¡i ¨ oÒe«Õ Â ¹ÀÒÂã¹» 2558 æÅ Ç ¡ÃÁ»ÃaÁ§Âa § eÅç § eËç ¹
¤ÇÒÁÊíÒ¤a¢o§¢ÒÃÒª¡ÒÃæÅae¨ÒË¹Ò·Õè «ึè§e»¹¡Åä¡ÊíÒ¤a·Õè¨a´íÒe¹i¹¡ÒÃµÒÁ
æ¼¹»¯iºaµi¡ÒÃ «ึè§¨aµo§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙæÅaµÃaË¹a¡¶ึ§e»ÒËÁÒÂ¨ึ§ä´¨a´ÊaÁÁ¹ÒeÃืèo§
»ÃaªÒ¤ÁoÒe«ÕÂ¹¡aº¡ÒÃ»ÃaÁ§ä·Â ¢ึé¹e¾ืèoÊÃÒ§¤ÇÒÁÃÙ ¤ÇÒÁe¢Òã¨·Õè¶Ù¡µo§
o´ÂÁu§e¹¹ã¹ÊÇ¹·Õèe¡ÕèÂÇ¢o§¡aº¡ÒÃ»ÃaÁ§ ¾ÃoÁe»´eÇ·ÕãËÀÒ¤eo¡ª¹ä´ÃÇÁ
¶Ò Â·o´¤ÇÒÁ¤i´eËç¹¶ึ§¼Å¡Ãa·ºæÅaoo¡ÒÊ·Õè¨ae¡i´¨Ò¡¡ÒÃe» ¹»ÃaªÒ¤Á
oÒe«ÕÂ¹ ¼Ò¹¡ÒÃoÀi»ÃÒÂã¹ËaÇ¢o »ÃaªÒ¤ÁoÒe«ÕÂ¹¡aº¸uÃ¡i¨»ÃaÁ§ä·Â
¨Ò¡¹ÕéoÕ¡ 3 » ¼Ù·Õèe¡ÕèÂÇ¢o§·u¡ÀÒ¤ÊÇ¹¨aµo§eÃ§eµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃoÁe¾ืèo¡ÒÇe¢ÒÊÙe§ืèo¹ä¢¢o§ AEC
oÂÒ§eµçÁÃÙ»æºº «ึè§ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃe»´eÊÃÕ·Ò§¡ÒÃ¤Ò ÁÕ¡ÒÃ¹íÒe¢Ò·Ãa¾ÂÒ¡ÃÊaµÇ¹éíÒoÂÒ§eÊÃÕÁÒ¡¢ึé¹ Ãa°æÅaeo¡ª¹
µo§ÃÇÁæÃ§ÃÇÁã¨ã¹¡ÒÃºÃiËÒÃ¨a´¡ÒÃe¾ืèoãËe¡i´»ÃaoÂª¹ÊÙ§Êu´æ¡»Ãae·ÈªÒµi «ึè§e»¹oo¡ÒÊæÅa¤ÇÒÁ·Ò
·ÒÂ¢o§ÀÒ¤¡ÒÃ»ÃaÁ§ä·Â·Õè¨aµo§¢aºe¤Åืèo¹ä»ÊÙ¡ÒÃe»¹»ÃaªÒ¤ÁeÈÃÉ°¡i¨oÒe«ÕÂ¹·Õè¨aÁÒ¶ึ§ã¹äÁªÒ¹Õé
o¸iº´Õ¡ÅÒÇµo¹·ÒÂ
·ÕèÁÒ : http://fiskcom.blogspot.com/2012/04/asean-economic-community.html
http://www.thaifancyfish.com/index.php?lite=article&qid=41964646

ÊÒÃa¹ÒÃÙ
Ça¹»ÃaÁ§æË§ªÒµi µÃ§¡aºÇa¹·Õè 21 ¡a¹ÂÒÂ¹¢o§·u¡» e¾ืèoe»¹¡ÒÃÊ¹aºÊ¹u¹ã¹¡ÒÃ·íÒ
oÒªÕ¾»ÃaÁ§ æÅae»¹·ÕèÃaÅึ¡ ÊÃÒ§¢Ça¡íÒÅa§ã¨ã¹¡ÒÃ»Ãa¡oºoÒªÕ¾¢o§ªÒÇ»ÃaÁ§ä·Â æÅaÂa§
e»¹Ça¹¢ÂÒÂ¾a¹¸u»ÅÒæË§ªÒµioÕ¡´ÇÂ
·ÕèÁÒ : http://th.wikipedia.org
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¡Ãa´Ò¹¢ÒÇ
10 oa¹´aºÊaµÇ·oÕè ÒÂuÂ¹ื ·ÕÊè ´u ã¹oÅ¡
1. æÁ§¡a¾Ãu¹ Turritopsis nutricula
oÒÂu¢aÂoÁµa æÁ§¡a¾Ãu¹ Turritopsis nutricula e»¹æÁ§¡a¾Ãu¹·Õè
ÁÕÇ§¨ÃªÕÇiµæ»Å¡»ÃaËÅÒ´ÁÒ¡ ¤ืo ËÅa§¨Ò¡·ÕèÂÒ§e¢ÒÊÙÇaÂe¨Ãi¾a¹¸uæÅÇ Áa¹¨a
eµiºoµæºº¶´¶oÂ¡ÅaºÊÙÇaÂe´ç¡oÕ¡¤Ãaé§ «ึè§ËÅa§¨Ò¡e»¹e´ç¡ä´ÊÁºÙÃ³æÅÇÁa¹¡ç¨a
eµiºoµãËÁæÅa¡Åaºe»¹e´ç¡ãËÁ e»¹oÂÒ§¹Õéä»eÃืèoÂæ «ึè§ÊÃu»ä´ÇÒ ªÇ§ªÕÇiµ¢o§Áa¹
e»¹...oÁµa ·íÒÅÒÂÊ¶iµi ÊaµÇ·ÕèÁÕoÒÂuÂื¹ÂÒÇ·ÕèÊu´ã¹oÅ¡
2. ¿o§¹éÒí Cinachyra antarctica
oÒÂu ¢a Â 1,550 » ¿o§¹éí Ò ·aeÅÊÒÂ¾a ¹ ¸u ¹Õé o ÒÈa Â oÂÙ ·Õè Á ËÒÊÁu · Ã
æo¹µÒÃ¡µi¡ã¹¤ÇÒÁÅึ¡ËÅÒÂÃoÂeÁµÃ Áa¹ÁÕoaµÃÒã¹¡ÒÃeµiºoµ·ÕèªÒÁÒ¡ ¨Ò¡¡ÒÃ
Çi¨aÂ¾ºÇÒÁa¹ÁÕoÒÂu¢aÂä´¶ึ§ 1,550 » eÅÂ·Õe´ÕÂÇ
3. ËoÂ·aeÅ Arctica islandica
oÒÂu¢Âa 410 » ËoÂ·aeÅ¾a¹¸u¹ Õé eÃÒÊÒÁÒÃ¶ËÒä´äÁÂÒ¡ã¹ÀaµµÒ¤ÒÃoÒËÒÃ
Õè»u¹ ´ÇÂ¤ÇÒÁ·ÕèÁa¹e»¹oÒËÒÃÂo´¹iÂÁ ËÅÒÂ¤¹¨ึ§äÁoÂÒ¡¨aeªืèoÇÒÁa¹¨aÁÕoÒÂu
Âื¹ÂÒÇoaäÃÁÒ¡ÁÒÂ æµ¼Å¡ÒÃÇi¨aÂÊÃu»oo¡ÁÒÇÒÁa¹ÊÒÁÒÃ¶ÁÕoÒÂuÂื¹ä´¶ึ§ 410 »
eÅÂ·Õe´ÕÂÇ
4. »ÅÒ¤ÒÃ¿ Koi-o¤oi
»ÅÒ¤ÒÃ¿ Koi-o¤oi oÒÂu¢aÂ 220 » »ÅÒ¤ÒÃ¿ÊÒÂ¾a¹¸u¹Õé¶Ù¡¾a²¹Ò¢ึé¹
¨Ò¡»ÅÒ¤ÒÃ¿Õè»u¹ µÒÁ¤ÇÒÁeªืèoæÅÇ»ÅÒo¤oi¹aé¹e»¹ÊaÅa¡É³¢o§¤ÇÒÁÃa¡ æÅa
ÁiµÃÀÒ¾ «ึè§»ÅÒo¤oi·ÕèÁÕªืèoeÊÕÂ§Êu´¹Õéä´æ¡ "ÎÒ¹Òo¡a" ·ÕèÁÕoÒÂuÂื¹ÂÒÇ¶ึ§ 226 »
ÎÒ¹Òo¡ae¡i´eÁืèo» 1751 æÅaoÂÙÁÒeÃืèoÂæ ¨¹¶ึ§Ça¹·Õè 7 ¡Ã¡®Ò¤Á » 1977
5. ÇÒÌ Bowhead Whale
ÇÒÌ Bowhead Whale oÒÂu¢Âa 210 » ÇÒÌ¾a¹¸u¹Õé¶ืoÇÒe»¹ÊaµÇeÅÕéÂ§ÅÙ¡
´ÇÂ¹Á·ÕèÁÕoÒÂuÂื¹·ÕèÊu´ã¹oÅ¡ ¹o¡¨Ò¡¹Õæé ÅÇÁa¹Âa§ä´ªoืè ÇÒe»¹ÊaµÇ·ÕèÁ»Õ Ò¡¡ÇÒ§
·ÕèÊu´ã¹oÅ¡´ÇÂ æÁªÇ§oÒÂu¨aÂื¹ÂÒÇ¶ึ§ 210 ¡çµÒÁ æµÁa¹ÁÕ»ÃaªÒ¡Ãe¾ÕÂ§
24,900 µaÇ·aÇè oÅ¡e·Ò¹aé¹ ·a§é ¹aé¹·aé§¹ÕÁé Ò¨Ò¡¡ÒÃÅÒ¢o§Á¹uÉÂ¹aè¹eo§
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6. ËoÂeÁ¹æ´§ Red Sea Urchin
oÒÂu¢aÂ 200 » ËoÂeÁ¹æ´§¹Õé¾ºä´ã¹ÁËÒÊÁu·Ãæ»«i¿¤ oÒÈaÂoÂÙµÒÁ
o¢´Ëi¹ãµ·aeÅ·Õè¤ÇÒÁÅึ¡ 90 eÁµÃ äÁ¤oÂÁÕÈaµÃÙ·Ò§¸ÃÃÁªÒµie·Òã´¹a¡ ÊÀÒÇa
·Ò§¸ÃÃÁªÒµi ¢o§Áa¹eoืéoãË Áa¹ÁÕ ªÕÇiµ Âื¹ÂÒÇ e¹ืèo§¨Ò¡¡ÒÃe¨Ãieµiº oµæ·º¨a
ËÂu´ªa§a¡Å§eÁืèoÁa¹oÒÂuä´ 10 » «ึè§¨Ò¡¡ÒÃÈึ¡ÉÒ¾ºÇÒ Áa¹ÊÒÁÒÃ¶oÒÂuÂื¹ä´¶ึ§
200 »eÅÂ·Õe´ÕÂÇ
7. eµÒeÃe´ÕÂµÒ Radiated Tortoise
oÒÂu¢aÂ 180 » oÂÒ§·Õè·ÃÒº¡a¹´ÕÇÒeµÒ¹aé¹e»¹ÊaµÇ·ÕèÁÕoÒÂuÂื¹ æÅaã¹
ºÃÃ´ÒeµÒ´ÇÂ¡a¹¹aé¹ eµÒeÃe´ÕÂµÒ¹aé¹ÁÕoÒÂuÂื¹·ÕèÊu´ eµÒeÃe´ÕÂµÒ¹aé¹¨a´e»¹eµÒº¡·Õè
ÁÕÊÕÊa¹æÅaÅÇ´ÅÒÂÊÇÂ§ÒÁÁÒ¡ Áa¹ÁÕ¶iè¹¡íÒe¹i´·ÕèÁÒ´Ò¡aÊ¡ÒÃ æo¿Ãi¡Ò æÅa´ÇÂ
ÊÕÊa¹oa¹ÊÇÂ§ÒÁ¢o§Áa¹ Á¹uÉÂ¨ึ§¹iÂÁ¹íÒÁÒe»¹ÊaµÇeÅÕéÂ§ eµÒeÃe´ÕÂµÒ·ÕèÁÕªืèoeÊÕÂ§
·ÕèÊu´¹aé¹ªืèoÇÒ µÙoiÁÒÅiÅÒ ÁÕoÒÂuäÁ¹oÂ¡ÇÒ 188 » eÅÂ·Õe´ÕÂÇ
8. Ë¹o¹·o Lamellibrachia
oÒÂu¢aÂ 170 » Ë¹o¹·o·ÕèÁÕÃÙ»·Ã§ÅaÁÒÂ¤ÅÒÂ´o¡äÁ»ÅoÁ¹Õé oÒÈaÂoÂÙã¹
·aeÅÅึ¡æÅa¾ึè§¾Òæº¤·ÕeÃÕÂÊÒÂ¾a¹¸uË¹ึè§ã¹¡ÒÃ¼ÅiµoÒËÒÃ´íÒÃ§ªÕÇiµ æÁ´ÙÇÒÁa¹¨a
·íÒoaäÃäÁä´ÁÒ¡ÁÒÂ æµe¨ÒË¹o¹·oÊÒÂ¾a¹¸u¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇä´¶ึ§ 3 eÁµÃ æÅaÁÕ
oÒÂuÁÒ¡ä´¶ึ§ 170 » eÅÂ·Õe´ÕÂÇ
9. ËoÂ¡Ùo´Õé ¡aê Geoduck
oÒÂu ¢a Â 160 » ¤¹ä·Â¹i Â ÁeÃÕ Â ¡Ç Ò "ËoÂ¨Ù " æµ æ · ¨ Ãi § æÅ Ç Áa ¹ ¤ื o
ËoÂ¡ÙoÕé´aê¡ oÂÒ§äÃ¡ç´Õ duck µaÇ¹ÕéäÁä´æ»ÅÇÒ e»´ æµæ»ÅÇÒ ¢u´ «ึè§¤íÒ¹ÕéÁÒ¨Ò¡
ÀÒÉÒ¾ืé¹eÁืo§oeÁÃi¡a¹ æ»ÅÇÒ ¢u´Åึ¡ ·aé§¹Õée¾ÃÒaµÒÁ¸ÃÃÁªÒµi ËoÂª¹i´¹ÕéÁa¹¨a
oÂÙã¹·ÃÒÂ·Õè¹éíÒ·ÇÁ¶ึ§µÒÁÃiÁ½§ o´Â½§µaÇÅ§ä»ã¹·ÃÒÂ Âiè§oµ¡çÂiè§¢u´Åึ¡Å§ æÅa
Âื´§Ç§¢ึé¹ÁÒº¹¼iÇ ´ÇÂoÒÂu¢aÂ¶ึ§ 160 » Áa¹¨ึ§e»¹ÊaµÇ·ÕèÁÕoÒÂuÂื¹ÂÒÇ·ÕèÊu´ã¹
oÅ¡ª¹i´Ë¹ึè§
10. ¡u§ Áa§¡Ã Lobster
oÒÂu¢aÂ 140 » ¡u§Áa§¡Ãe»¹ÊaµÇeÈÃÉ°¡i¨oÒËÒÃ·aeÅÊ§oo¡·Õèo´Â·aèÇoÅ¡
¨a´e»¹oÒËÒÃÁÕÃÒ¤ÒÊÙ§ ã¹ºÃÃ´Ò¡u§Áa§¡Ã´ÇÂ¡a¹´ÙeËÁืo¹ÇÒ ¨oÃ¨ ¨a¶Ù¡¾Ù´¶ึ§
ÁÒ¡·ÕèÊu´ ¨oÃ¨¶Ù¡¨aº¢ึé¹ÁÒ¨Ò¡ªÒÂ½§¹iÇ¿ÒÇæÅ¹´ æÅa¶Ù¡¹íÒä»¢ÒÂÂa§ÀaµµÒ¤ÒÃ
oÒËÒÃ·aeÅ´ÇÂÃÒ¤Ò 100 eËÃÕÂ æµÈÙ¹Â¤uÁ¤Ão§ÊaµÇ·íÒeÃืèo§¢oãË»ÅoÂ¨oÃ¨
¡Åaº·aeÅ «ึè§Áa¹¶Ù¡»ÅoÂã¹e¢µ¤uÁ¤Ão§ÊaµÇ¹éíÒe¾ืèoäÁãËã¤Ã¨aºÁa¹ä´oÕ¡ «ึè§¨Ò¡
¡ÒÃµÃÇ¨Êoº¾ºÇÒ¨oÃ¨¹Ò¨ae¡i´ÃÒÇ» 1869 ÃÇÁoÒÂuä´ 140 »
·ÕèÁÒ http://www.toptenthailand.com/display.php?id=4361
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¡Ãa´Ò¹¢ÒÇ

ÅÙ·Ò§»ÃaÁ§ : ÊÒ¸ÒÃ³Ãa°ÁÒ´Ò¡aÊ¡ÒÃ
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ของโลก รองจากเกาะกรีนแลนด์ เกาะนิวกินี และเกาะบอเนียว
ตามลําดับ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากชายฝั่งประเทศ
โมซัม บิกทางตะวันออกเฉี ย งใต้ของทวีปแอฟริกา มี พื้นที่
592,000 ตารางกิโลเมตร
สาธารณรัฐมาดากัสการ์เป็นประเทศเกษตรกรรม และ
อุ ด มไปด้ว ยแหล่ งทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น ป่า ไม้ ประมง
และสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะแก่การลงทุนด้านธุรกิจการเกษตร นอกจากนี้ มาดากัสการ์ยังมีแรงงานสําหรับ
ภาคการเกษตรมากกว่า 75% อยู่ในเขตชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งยังมีที่ตั้งที่เหมาะสม เพราะ
อยู่ในจุดที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก มหาสมุทรอินเดีย และ
ประเทศในทวีปเอเชีย ด้วยลักษณะที่เป็นเกาะ ทําให้มาดากัสการ์มีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่ ก ารพั ฒ นาประมงและการเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า มาดากั ส การ์ มี ช ายฝั่ ง ยาว 5,000 กิ โ ลเมตร และมี
ทะเลสาบและแม่น้ํายาวกว่า 2,000 กิโลเมตร
ในสาธารณรัฐมาดากัสการ์การทําประมงกุ้งเป็นที่นิยมมาก
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ํา โดยการทําประมง
พื้นบ้านมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70 ของปริมาณสัตว์น้ําที่จับได้ทั้งหมด
ในขณะที่ อุ ต สาหกรรมประมงมี อั ต ราการเติ บ โตร้ อ ยละ 12 ต่ อ ปี
กุ้ ง ที่ จั บ ได้ แ ละเป็ น ที่ นิ ย มมี 5 สายพั น ธุ์ ได้ แ ก่ Penaeus indicus,
P. semisulcatus, P. monodon, P. japonicas และ Metapeaneus
monoceros นอกจากจะสร้ างรายได้ เ ป็ นเงิ น ตราต่างประเทศแล้ ว
อุตสาหกรรมกุ้งยังสร้างรายได้ในแง่ค่าสัมปทาน ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต และรายได้จากการจัดเก็บภาษี
เงินได้ นอกจากนี้ ยังมีการจับทูน่าซึ่งอยู่นอกชายฝั่งในระยะ 12 ไมล์ โดยส่งออกในรูปทูน่ากระป๋อง การทํา
ประมงกุ้งน้ําจืดและปลิงทะเล ตลาดสําคัญ คือ ประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้ยังมีสาหร่ายทะเล ซึ่งมี
มากกว่า 20 สายพันธุ์
ภาครัฐของสาธารณรัฐมาดากัสการ์มีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกกุ้งให้อยู่ในระดับแนวหน้า
ของโลก โดยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพของกุ้งที่มีขนาดใหญ่ มีตลาดสหภาพยุโรปเป็นตลาดรับ
ซื้อที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งการส่งออกกุ้งนํารายได้เข้าประเทศมากที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ของผลิตภัณฑ์ส่งออกทั้งหมด
สําหรับปี 2549 ได้ส่งออกกุ้งเป็นปริมาณถึง 11,380 ตัน
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การทําประมงเน้นการจับสัตว์น้ําเชิงอนุรักษ์เพื่อให้ได้สัตว์น้ําที่มีคุณภาพและไม่ทําลายธรรมชาติ
อันจะทําให้มาดากัสการ์สามารถรักษาทรัพยากรไว้ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี การทําประมงยังประสบปัญหา
จากปัจจัยภายนอก คือ ราคาน้ํามันโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายในการทําประมงสูงขึ้นไปด้วย เพราะ
ต้องนําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปทั้งหมดจากต่างประเทศ
สําหรับภาพรวมการทําประมงแบบอื่นๆ ของมาดากัสการ์ เช่น การทําฟาร์มกุ้งในทะเล การเลี้ยง
ปลาในนาข้าว และการจับปลานอกชายฝั่ง มีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้งมาดากัสการ์ยังมีระบบเฝ้าติดตามการ
ลักลอบทําประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง EU ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินภายใต้กรอบความร่วมมือ
กลุ่มประเทศในมหาสมุทรอินเดียอีกด้วย นอกจากนี้ ต้นปี 2550 สหรัฐฯ ได้มีคําสั่งซื้อกุ้งจากมาดากัสการ์
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากระงับการนําเข้ากุ้งจากมาดากัสการ์เมื่อปี 2534 โดยพบว่ามีการจับเต่า
ติดมาพร้อมกับกุ้ง ในแง่ของผู้ประกอบธุรกิจประมงในมาดากัสการ์พบว่า กิจการเรือประมงทูน่าและปลา
น้ําลึกในมาดากัสการ์ส่วนใหญ่เป็นของญี่ปุ่นและประเทศจาก EU เนื่องจากการทําประมงแบบนี้มีค่าใช้จ่าย
สูงในการลงทุนอุปกรณ์ นอกจากนั้ น ในระยะหลังๆ มาดากัส การ์ เองก็เพิ่ มความระมัดระวังในการให้
สัมปทานประมงด้วย เนื่องจากกลัวผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
แหล่งอ้างอิง
http://www.thaiembassy.org/antananarivo/th/relation/19549-Useful-Information.html
http://test.mfa.go.th/business/trade_update2.php?id=21734
http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศมาดากัสการ์

การสนทนาทางโทรศัพท์
คนอังกฤษ มักจะรับโทรศัพท์ด้วยการตอบหมายเลข ยกตัวอย่างเช่น
กริ๊ง กริ๊ง ...
John : five-seven-three-eight-six-four. (ห้า-เจ็ด-สาม-แปด-หก-สี่ ครับ)
Lily : Can I speak to Mr. John, please? (ขอเรียนสายคุณจอห์นได้ไหมค่ะ?)
John : Speaking. (กําลังพูดสายอยูค่ รับ)
คนอเมริกา มักจะรับโทรศัพท์ด้วยการ Hello ยกตัวอย่างเช่น
กริ๊ง กริ๊ง ...
John : Hello (สวัสดีครับ)
Lily : Is Georgia there? (จอร์เจียอยู่ที่นั่นหรือเปล่าค่ะ)
John : Just minute. (รอเดี๋ยวนะครับ)
ที่มา : http://www.thairath.co.th
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บานกาแฟ
ปลากะรังหน้างอน หรือ ปลากะรังหงส์
Scientific name : Cromileptes altivelis
(Valenciennes, 1828)
Common name : Humpback grouper,
Barramundi cod, Panther grouper
Family : Serranidae
Sub-order : Percoidei
Order : Perciformes
ลักษณะทั่วไป : มีรูปร่างหัวเรียวแหลม ปากเล็ก ตาเล็ก หัวแบนลง หัวด้านหน้าตั้งแต่จุดเริ่มครีบหลังจนถึง
ปลายจงอยปากลักษณะโค้งงอนขึ้น จึงเห็นรอยเว้าที่เป็นรอยต่อระหว่างหัวและหลังอย่างชัดเจน ครีบหลังและ
ครีบก้นขนาดใหญ่ ครีบหลังต่อเป็นแผ่นเดียว ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 10 ก้าน และก้านครีบอ่อน 17-19 ก้าน
จุดเริ่มต้นของครีบหลัง อยู่เหนือแผ่นกระดูกปิดเหงือก (Opercle) ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 3 ก้าน และก้านครีบ
อ่อน 9–10 ก้าน ครีบหางกลม เกล็ดบริเวณเส้นข้างลําตัวมี 106–122 เกล็ด เป็นปลาชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ใน
สกุล Cromileptes
สี : ลําตัวสีเทาอ่อน แต้มด้วยจุดสีดํากระจายทั่วทั้งหัว ลําตัว และครีบ โดยส่วนใหญ่จุดบริเวณลําตัว จะมีขนาด
ใหญ่กว่าบริเวณหัวและครีบ
ขนาด : ขนาดใหญ่สุด ความยาวประมาณ 70 เซนติเมตร
การกินอาหาร : กินสัตว์หน้าดิน เช่น กุ้ง ปู เป็นอาหาร
แหล่งอาศัย : อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการังหรือกองหินที่มีน้ําขุ่น รวมถึงบริเวณพื้นทราย
ความลึกตั้งแต่ 2-40 เมตร
การแพร่กระจาย : พบกระจายอยู่ทั่วไปในทะเลจีนใต้ ญี่ปุ่น ปาปัวนิวกินี
มหาสมุทรอินเดีย หมู่เกาะนิโคบาร์ ออสเตรเลียตอนเหนือ ไทย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบที่บริเวณเกาะที่อยู่ไกลชายฝั่ง เช่น
เกาะเต่า โลซิน
เครื่องมือที่จับ : เบ็ดราว, ลอบ
การนําไปใช้ประโยชน์ : ในวัยอ่อน พื้นลําตัวจะเป็นสีขาวตัดกับจุดกลมสีดํา
เห็นชัดเจน จึงนิยมเลี้ยงเป็นปลาตู้สวยงาม เมื่อโตเต็มวัย เป็นปลาที่มีรสชาติดี
อร่อย และมีราคาแพง นิยมนํามาบริโภค
เอกสารอ้างอิง
Kent E. Carpenter and Volker H. Niem. 1999. FAO SPECIES IDENTIFICATION GUIDE FOR FISHERY PURPOSES THE LIVING MARINE RESOURCES OF THE WESTERN CENTRAL PACIFIC Volume 4 Bony fishes part 2 (Mugilidae to
Carangidae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome.
http://www.fishbase.org/summary/Cromileptes-altivelis.html
http://th.wikipedia.org/wiki/ปลากะรังหน้างอน
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=5049
http://feeding-fish.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
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ทะเลสาบสีเลือด
ชื่อคอลัมน์ในฉบับนี้อาจจะดูน่ากลัวพอๆ กับภาพทะเลสาบสีแดงที่มองแล้วชวนให้นึกถึงภาพใน
หนัง สยองขวั ญ บางเรื่ อ งแต่ ก็ดู ส วยแปลกตาพาโรแมนติ ก ในเวลาเดี ย วกั น จึง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลกเลยที่
ทะเลสาบในเมืองเคมาร์ก (Camargue) ที่ตั้งอยู่ทางฝรั่งเศสตอนใต้แห่งนี้ จะกลายเป็นสถานที่ที่หลายคน
ใฝ่ฝันว่าจะไปเห็นกับตาสักครั้งในชีวิต
แซม ด็ อ บสั น (Sam Dobson) ช่ า งภาพชาวรั ส เซี ย
วัย 51 ปี เป็นผู้ที่ได้บันทึกภาพอันสวยงามเหล่านี้ไว้ได้ โดย
ได้บังเอิญพบทะเลสาบสีแดงในระหว่างที่เขากําลังเดินทาง
ไปยั ง ชายหาดแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง เมื่ อ ได้ เ ห็ น ก็ มี ค วามรู้ สึ ก
ประทั บ ใจและทึ่ ง ในความสวยงามของทะเลสาบแห่ ง นี้
นอกจากนี้เ ขายั ง เห็น ผลึ กหิ น เกลื อ เป็ น จํา นวนมาก และ
ทางน้ําทุกสายก็ถูกปกคลุมไปด้วยผลึกและน้ําสีแดง
ทั้ ง นี้ มี ก ารคาดการณ์ ว่ า ที่ ท ะเลสาบเป็ น สี แ ดงสวย
แบบนี้ น่ า จะเกิ ด จากผลึ ก หิ น เกลื อ จํ า นวนมากที่ อ ยู่ ใ น
ทะเลสาบ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ทะเลสาบแห่งนี้จะมีสีแดงสด
แต่ทะเลสาบด้านข้างทั้ง 2 ด้านกลับเป็นน้ําสีฟ้าใสธรรมดา
เท่านั้น จึงนับเป็นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่แปลกไม่
น้อยเลยทีเดียว
เรื่องน่ารู้
- ทะเลสาบน้ําเค็ม เกิดจากการปิดกัน้ ของปะการัง โดยมากมักเป็นรูปวงกลม มีทางน้ําแคบๆ เข้าออกได้
- ทะเลสาบน้ําเค็มชายฝั่งทะเล เกิดจากการปิดกั้นของสันดอนบริเวณปากอ่าว แต่ยังมีทางออกแคบๆ
ให้น้ําไหลผ่านได้ในประเทศไทยพบทะเลสาบน้ําเค็มชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียว คือ ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเกิด
จากการงอกของสันดอนมาปิดล้อมบริเวณที่เป็นอ่าวอยู่แต่เดิม ทําให้เกิดเป็นพื้นที่ภายในแผ่นดินเป็ น
สันทรายที่งอกยื่นยาวมาปิดกั้นทะเลสาบสงขลานั้น มีความยาวจากเหนือไปใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร
เอกสารอ้างอิง
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2185920/Extraordinary-natural-phenomenon-turned-Frenchbeauty-spot-blood-RED.html
http://www.manager.co.th/around/viewnews.aspx?NewsID=9550000098195
http://th.wikipedia.org/
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Åi¹è ·aeÅ ËÃืo Åi¹é ·aeÅ
ËÅÒÂ·Ò¹Ê§ÊaÂÇÒ Åiè¹·aeÅ æÅaÅié¹·aeÅ ¤ืooaäÃ eËÁืo¹¡a¹ËÃืoæµ¡µÒ§¡a¹oÂÒ§äÃ ¡ÙÃÙ...ÃÙ·aeÅ©ºaº¹Õé
ÁÕ¤íÒµoº¤Ãaº
> Åiè ¹ ·aeÅ (Chiton) ËÃื o ËoÂæ»´e¡Åç ´ e» ¹ Êa µ Ç ä Á ÁÕ ¡ Ãa´Ù ¡
Êa¹ËÅa§ ÅíÒµaÇoo¹¹ièÁ¨íÒ¾Ç¡e´ÕÂÇ¡aºËoÂæÅaËÁึ¡ ÅíÒµaÇ¢o§ËoÂæ»´e¡Åç´
e»¹ÃÙ»ä¢ ´Ò¹º¹o¤§¹Ù¹æÅaÁÕe»Åืo¡¤ÅÒÂe¡Åç´ 8 æ¼¹ eÃÕÂ§«o¹¡a¹¨Ò¡
´Ò¹Ë¹Òä»Âa§´Ò¹·ÒÂ ´Ò¹ÅÒ§µÃ§¡ÅÒ§ÁÕ¡ÅÒÁe¹ืéoe·Ò·Õèæ¢ç§æÃ§ÁÒ¡ªÇÂã¹
¡ÒÃe¤Åืèo¹·Õè æÅaãªã¹¡ÒÃÂึ´e¡Òao¢´Ëi¹

> Åi¹é ·aeÅ ¤ืo o¤Ã§ÃÒ§æ¢ç§·ÕèoÂÙºÃieÇ³ÀÒÂã¹æ¡¹¡ÅÒ§ÅíÒµaÇ¢o§
ËÁึ¡¡Ãa´o§ «ึè§o¤Ã§ÊÃÒ§»Ãa¡oº´ÇÂæ¼¹Ëi¹»Ù¹ËÃืo æ¤Åe«ÕÂÁ¤ÒÃºoe¹µ

จากคําถามของสมาชิกชาว More to it ที่ว่า “จักจั่นทะเลและปูจักจั่น เป็นสัตว์น้ําตัวเดียวกันหรือไม่?”
คําตอบ คือ คนละตัวกันกันครับ โดยทั้งสองเป็นสัตว์ในกลุ่ม Decapoda เหมือนกัน แต่
> จักจั่นทะเล
จัดอยู่ใน Infraorder : Anomura
มี ข นาดเล็ ก กว่ า ปู จั ก จั่ น กระดองไม่ มี
หนาม อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งที่เป็นพื้น
ทราย

> ปูจักจั่น
จัดอยู่ใน Infraorder : Brachyura
โดยทั่วไปเพศผู้มีขนาด 7-15 เซนติเมตร
เพศเมีย มีขนาด 5-8 เซนติเมตร บริเวณ
กระดอง (carapace) มี ห นาม พบตาม
ชายฝั่งที่เป็นโขดหิน

ที่มา : หนังสือ FAO volumn. 2 Cephalopods crustaceans holothurians and sharks
http://th.wikipedia.org
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By Mr. Healthy

Omega 3 สําคัญต่อร่างกายอย่างไร...

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบรูณ์ไปด้วยอาหารการกิน อีกทั้งยังมีพื้นที่ติดกับ
ทะเล ทั้งทางภาคใต้และทางภาคตะวันออกของประเทศ ทําให้มีอาหารจากท้องทะเลมากมาย ทั้ง
กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งอาหารทะเลเหล่านี้มีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายสารพัด และหนึ่งในนั้นก็
คือสารอาหารที่รู้จักกันในชื่อ Omega 3 โดยปกติแล้วคนเราต้องการ Omega 3 เพียงประมาณ
3 กรัมต่อวันเท่านั้น
Omega 3 เป็ น กรดไขมั น ตั้ ง ต้ น ที่ จ ะนํ า ไปใช้ ส ร้ า งกรดไขมั น จํ า เป็ น ที่ ชื่ อ ว่ า EPA
(EICOSAPANTAENOIC ACID) และ DHA (DOCOSAHEXANOIC ACID) ซึ่ ง จํ า เป็ น ต่ อ การทํ า งานที่
สมบรูณ์ของร่ างกาย พบมากในปลาทะเล เช่น ปลาแซลม่อ น ปลาแม็ค เคอเรล เป็นต้ น และ
ถึงแม้ว่าปลาทะเลเหล่านี้จะมีราคาแพง แต่คนไทยเราก็มีปลาทะเลคุณภาพที่ทดแทนกันได้ เช่น
ปลาทู ปลากะพง ปลาตาเดียว เป็นต้น
ประโยชน์ ของ Omega 3
1. ลดการเกิดลิ่มเลือดในเลือด และอาการปวดท้องประจําเดือน
2. ช่วยควบคุมไตรกลีเซอไรด์ในเลือด และควบคุมความดันโลหิต
3. ช่วยควบคุมอาการอักเสบ ปวด บวม อาการปวดข้อรูมาตอยด์
4. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ และการเกิดเส้นเลือดอุดตัน
เฉียบพลัน
5. มีกรดไขมัน DHA ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาสมอง และเรตินาของ
ดวงตา
ดังนั้นในหนึ่งสัปดาห์เราควรกินปลาทะเลหรืออาหารทะเลชนิดอื่นๆ บ้าง และที่สําคัญ
“อย่าลืม” รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์กันด้วย
นะครับ
ข้อมูลจาก : http://www.siamsporttalk.com
http://www.seabuckthornthai.com
ภาพจาก : Internet
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาภาคสนาม Order PERCIFORMES

Suborder : PERCOIDEI
มีเกล็ดที่แกมและ
กระดูกปดเหงือก

ปลายหางมีลักษณะตัดตรงไปจนถึง
เปนสอมหางแบบลึก

Family: LUTJANIDAE,
Snapper 1
preopercle
เปนฟนเลื่อย
preopercle เปนฟนเลื่อยถี่
ไปจนถึงหางๆ

สวนที่เปนกานครีบออนแผกวาง
ไปจนถึงฐานของครีบหาง

Family: LOBOTIDAE,
Tripletail

ปลายหางมีลักษณะกลม
มีเกล็ดระหวางตาและปาก

Family: HAEMULIDAE,
Grunt
ปลายหางมีลักษณะตัดตรง
หรือเวาเขาไปเล็กนอย
ขอบของ preopercle โคงเวาและเปนฟนเลื่อย
หมายเหตุ: preopercle คือ แผนกระดูกกอนกระดูกปดเหงือก
ที่มา : www.fishbase.org
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บานเราจะนาอยู

ชวนคิดชวนทํา : 10 นิสัยดีๆ ที่ตองมีไว
เมื่อพูดถึงคําวา “นิสัย” คนทั่วไปมักรูสึกในทางลบ แตในความเปนจริงนั้น ทุกอยางที่คนเราไดทําลง
ไป ทั้งเรื่องดีและเลว ลวนมีที่มาจากนิสัยของตัวเองทั้งสิ้น นิสัยบางอยางที่เปนเรื่องดีนั้น เมื่อพัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้น ก็จะเกิดประโยชนตอตัวเรา ที่สําคัญคือ หากมีการบมเพาะนิสัยเหลานี้ไปเรื่อยๆ จะชวยขจัดนิสัยดานไม
ดี ใหลดนอยลงโดยปริยาย มาดูกันวา 10 นิสัยดีๆตอไปนี้ คุณมีไวแลวหรือยัง?

1. เอาใจเขามาใสใจเรา
คนทั่วไปมักคิดวา ตนเองเปนฝายถูก เพราะใชความรูสึก และความเชื่อที่ตน
มีอยูเปนตัวตัดสิน โดยไมตรงกับขอเท็จจริง นั่นคือ การเอาตัวเองเปนที่ตั้ง จึงมอง
วา ตัวเองถูก และคนอื่นผิดอยูเสมอ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาตามมา
การเอาใจเขามาใส ใ จเรา ด ว ยการเป ด ใจให ก ว า ง เพื่ อ เรี ย นรู ที่ จ ะเข า ใจ
ความรูสึกนึกคิดของผูอื่น เปนเรื่องดีที่ควรฝกฝนจนเปนนิสัย เพราะจะทําใหเราโกรธเกลียดเขานอยลง และ
ใหอภัยมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหปญหาตางๆ เบาบางลง

2. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
มี ค นกล า วว า “ป จ จุ บั น เรากํ า ลั ง อยู ใ นช ว งเวลาของการเปลี่ ย นแปลงที่ ไ ม เ คยมี ม าก อ น” การ
เปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นอยางรวดเร็วสงผลใหโลกใบนี้ซับซอนและเชื่อมโยงเขาหากันมากยิ่งขึ้น แตอนาคตก็
เปนสิ่งที่ไมแนนอน ดังนั้น หากเราสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดวยการเปดรับสิ่ง
ใหมๆ จะชวยใหเราอยูบนโลกนี้ไดอยางกลมกลืน

3. เปดรับเทคโนโลยีใหมๆ
หนึ่งในหลายๆ สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน คือ เทคโนโลยี เพราะ
มั น เป น สิ่ ง ที่ ทํ า ให โ ลกเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงนั่ น เอง หากเราไม ก า วเดิ น ไปพร อ มกั บ
เทคโนโลยี ก็จะกลายเปนคนขาดทักษะและตกยุคในที่สุด แตความจริงก็คือเทคโนโลยี
เปรียบดั่งกระแสน้ํา ที่มิอาจตานทานไวได ตองปลอยใหไหลไปตามครรลองของมัน

4. ออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน
มีรายงานวิจัยที่ระบุวา การออกกําลังกายเพียงวันละ 20 นาที กอเกิด
ประโยชนตอสุขภาพโดยรวม หรือแมแคการขยับตัวอยางกระฉับกระเฉงวันละ
10-15 นาที ก็สงผลดีมากมาย เพราะการออกกําลังกายชวยเรงกระบวนการ
เผาผลาญอาหาร และเสริมสรางกลามเนื้อ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ชวยเผาผลาญแคลอรี่
ไดมากขึ้น ผลลัพธคือ ทําใหคุณนอนหลับดีขึ้น และเจ็บปวยนอยลง

5. ใหเวลากับตัวเอง
หลายคนมักบนวาไมคอยมีเวลาใหกับตัวเอง แตจริงๆ แลวถือเปนเรื่องสําคัญที่ควรหาเวลาใหตัวเองใน
แตละวันแมเพียงเล็กนอยก็ตาม เพื่อทําเรื่องสวนตัวหรือเรื่องที่อยากทําไมวาจะเปนการอานหนังสือ การทํา
สมาธิ โยคะ เลนหรือฟงดนตรี รองเพลง ปลูกตนไม หรืออะไรก็ไดที่ทําใหมีความสุข แลวคุณจะรูวาชีวิตนี้มี
ความหมายมากขึ้น
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6. ทําสมาธิ
ไม ต อ งสงสั ย เลยว า คนที่ ป ฏิ บั ติ ส มาธิ เ ป น ประจํ า สามารถสั ม ผั ส ได ถึ ง
คุณประโยชนอยางชัดเจน อีกทั้งมีการศึกษาหลายชิ้นยืนยันวา การทําสมาธิสงผลดีตอ
สุขภาพกายและใจ และเปนการปฏิบัติที่ไมมีกฎเกณฑยุงยาก หรือตองอาศัยอุปกรณ
พิเศษ เพียงใชเวลาครั้งละ 10 นาที นั่งสงบนิ่งและเฝาดูลมหายใจของตัวเองที่เขา-ออก
เพงจิตไปที่ลมหายใจอยางเดียว สําหรับผูเริ่มตน อาจดูเปนเรื่องยาก แตเมื่อทําไปสักพัก คุณจะรูสึกดีขึ้นและ
สามารถเก็บเกี่ยวประโยชนที่เกิดขึ้นไดอยางเต็มที่

7. ทานอาหารถูกหลักโภชนาการ
อยามัวเสียเวลาเขาครัวปรุงอาหารเปนชั่วโมงๆ หรือรับประทานอาหารที่ผานการ
แปรรูปอยางสลับซับซอน ควรปรับเปลี่ยนวิถีการกินอยางงายๆ เชนกินผลไมในมื้อเชาดวย
หรือกินสลัดผักเมล็ดธัญพืช ถั่วตางๆ และผลไม เปนอาหารวางแทนขนมหวานและของ
ขบเคี้ยว และจะดีไปกวานี้ หากจัดเปนวันปลอดน้ําตาล 2 วันในหนึ่งสัปดาห เชน ดื่มชา
กาแฟโดยไมใสน้ําตาล

8. อานหนังสือ
การอานเปนหนึ่งในสิ่งที่ทําไดงายที่สุดและใหความสุขมากที่สุดแกผูอาน การอาน
หนังสือสามารถเปดโลกทัศนใหมๆ ที่ชวยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไดอยางแทจริง
ยิ่งปจจุบัน มีคอมพิวเตอรมือถืออยางเชน ไอแพด (iPad) ที่สามารถพกติดตัวไปได
ทุกหนแหง จึงเหมือนมีหองสมุดเคลื่อนที่ประจําตัว ทําใหสะดวกตอการอานมากยิ่งขึ้น
และแมจ ะไมมี เทคโนโลยีร าคาแพง คุ ณก็ อ าจนํา หนั งสื อ เลม เล็ ก ๆ พกใส ก ระเปา เพื่ อหยิ บมาอ านได ยามที่
ตองการ สิ่งเหลานี้จะชวยสรางนิสัยการอานใหคุณโดยไมรูตัว

9. คิดบวก
นิสัยที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนควรมี คือ การฝกคิดบวก ซึ่งจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งใหญใน
ชีวิต เพราะจิต คือ จุดเริ่มตนของทุกเรื่อง การคิดเปนกุญแจนําไปสูทุกสิ่งทุกอยาง และเมื่อโฟกัสในเรื่องใดๆ ก็
จะพยายามทํ า สิ่ ง นั้ น ให บ รรลุ ผ ล ดั่ ง วลี ที่ ว า “You are what you think” หรื อ “คุ ณ เป น ในสิ่ ง ที่ คุ ณ คิ ด ”
นั่นเอง

10. ทะนุถนอมสัมพันธกับคนใกลชิด
บุคคลที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบขาง ไมวาจะเปนญาติสนิทมิตรสหาย หรือ
คนทั่วไป เปนคนที่มีความสุข สุขภาพดี และมีชีวิตยืนยาว มากกวาคนที่ไรญาติ ขาด
มิตร
ไมวาคนคนนั้นจะอยู หางไกลสักแคไหน เพียงยกหูโทรศัพท ทักทายกันชว ย
รักษาสัมพันธภาพไดเปนอยางดี หรือจะใชเครือขายทางสังคม เชน เฟสบุค ที่ชวยให
คุณติดตอสื่อสารกับคนที่คุณรักไดทุกที่ ทุกเวลา หรือรูจักเพื่อนใหมๆ ที่มีความสนใจ
ตรงกันได
ที่มา : นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 140 สิงหาคม 2555
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มาพัฒนาทักษะความคิดด้วย Sudoku กันนะคร๊าบ...
วิธีเล่นก็คือ เติมตัวเลขลงในช่องที่ว่าง 1 ถึง 9 ให้
1. แต่ละบรรทัด (Row) มีเลข 1-9 ไม่ซ้ํากัน
2. แต่ละคอลัมน์แนวตั้ง (Column) มีเลข 1-9 ไม่ซ้ํากัน
3. แต่ละกรอบ (Box) มีเลข 1-9 ไม่ซ้ํากัน

คําถามประจําเดือนกันยายน 2555
1. สมาชิ ก กลุ่ ม อาเซี ย นประกอบด้ ว ยกี่ ป ระเทศ
อะไรบ้าง ?
2. สัตว์ที่มีอายุยืนยาวที่สุด คือ?
3. การทําประมงในสาธารณรัฐมาดากัสการ์เน้นการจับ
สั ต ว์ น้ํ า แบบใด เพื่ อ ให้ ไ ด้ สั ต ว์ น้ํ า ที่ มี คุ ณ ภาพและไม่
ทําลายธรรมชาติ?
** กติกาการร่วมสนุก : ตอบคําถามให้ครบถ้วน
พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่
E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
หมดเขตร่วมสนุก วันที่ 28 กันยายน 2555

เฉลยคําถามประจําเดือนสิงหาคม 2555
1. องค์ประกอบหลักของเปลือกหอย คือ?
> แร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนต
2. พิษของปลาปักเป้าจะเริ่มออกฤทธิ์ภายในกี่ชั่วโมง?
> ภายใน 4 - 6 ชั่วโมง หลังจากรับประทาน
3. ชาวญี่ปุ่นเรียกปลาทูน่าครีบน้ําเงินว่า?
> Kuro Maguro

ผู้ ที่ ต อบคํา ถามประจํา เดื อ นสิ ง หาคม 2555 ถู ก ต้ อ ง
ได้ แ ก่ คุณอัญญานี แย้มรุ่งเรือง
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบคําถามได้ถูกต้องด้วยนะครับ

*** ของรางวัลประจําเดือนกันยายน คือ
สมุดโน๊ตอเนกประสงค์
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