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กระดานขาว

การทําการประมงของจีนไดรับรองจาก MSC เปนครั้งแรก

นับเปน ครั้ ง แรกของจี น ที่ก ารทํ า การประมงไดรั บการรั บ รองจาก MSC (Marine
Stewardship Council) ทั้ ง นี้ MSC เป น องค ก รที่ ส นั บ สนุ น การทํ า การประมงอย า ง
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
การทําการประมงหอยเชลล (Yesso Scallop : Patinopecten yessoensis) ผลผลิตหอย
เชลลในประเทศจีนในป 2006 มีประมาณ 1.15 ลานตัน (FAO Fish stat) คิดเปนรอยละ 83 ของผลผลิตหอยเชลล
ของโลก โดยมีประเทศญี่ปุนเปนผูผลิตอันดับสองรองลงมา โดยมีผลผลิตปริมาณ 0.2 ลานตัน การทําการประมง
หอยเชลลในประเทศจีนมีการทําประมงตลอดทั้งป โดยใชเครื่องมือเรือคราดหอยและการใชไมพายตัก เปนตน
กลุมชาวประมง Dalian Zhangzidao ซึ่งมีการทําการประมงหอยเชลลในทะเลเหลือง มีผลผลิตเฉลี่ยปละ 60,000
ตัน ไดมีการจัดการทําการประมงโดยมีการกําหนดวิธีการจับและการกําหนดชวงเวลาการทําการประมงทั้งนี้
เพราะตองการอนุรักษและจัดการทรัพยากรหอยเชลลใหยั่งยืน ซึ่งมาตรการตางๆ ที่ใชในการจัดการ รวมถึงการ
ติดตาม เฝาระวังการทําการประมงหอยเชลลของกลุมประมงดังกลาว ไดรับการรับรองจาก MSC ในปจจุบัน
ผลผลิตหอยเชลลของกลุมประมงดังกลาวจําหนายในรูปขายสดใหผูบริโภคทั้งในประเทศและสงออกไปยัง
ประเทศเกาหลี บางสวนสงออกในลักษณะแชแข็งไปยังอเมริกาเหนือและ
ออสเตรเลียจากการที่หอยเชลลของกลุมประมงดังกลาวไดรับการรับรอง
จาก MSC นอกจากจะเปนสินคาที่ไดรับความนิยมและยอมรับจากผูบริโภค
แลว ยั ง เปนสิ่งที่ภาคภูมิใจของชาวประมงในประเทศ ตลอดจนองคก ร
MSC และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการผลิตอาหาร
มีความตื่นเตนและยินดีที่ประเทศจีนไดใหความสนใจในการจัดการประมง
ที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม นับเปนกาวสําคัญในการพัฒนาการทําการประมง
ของจีนซึ่งเปนผูผลิตสินคาประมงรายใหญของโลก หากการจัดการดังกลาว
ไดรับการยอมรับจากภาคผูผลิตและผูบริโภคแลว จะเปนการกระตุนให
ประชาชนโลกเขาใจและยอมรับการจัดการประมงอยางรับผิดชอบ ทั้งยัง
เปนการสนับสนุนการผลิตอาหารที่เพียงพอเพื่ออนาคต
ประเทศญี่ ปุ น เป น ผู ผ ลิ ต หอยเชลล เ ป น อั น ดั บ สองของโลก ตระหนั ก ในป ญ หาดั ง กล า ว และได ใ ห
ความสําคัญดานการเพาะเลี้ยง เพราะผลผลิตจากธรรมชาติลดลง การเลี้ยงหอยเชลลยังจําเปนตองใชพันธุจาก
ธรรมชาติ และใชเวลาเลี้ยง 2-3 ป จึงจะไดขนาดตลาด (100 มิลลิเมตร)
ที่มา : อําพร เลาวพงษ สวนเศรษฐกิจการประมง, กรมประมง
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“ปลา” ปลอมเปน “หมึก”

กอ นหน านี้ นัก วิ ทยาศาสตร เ คยพบ “หมึก ” พรางตัวเปนปลาสิ งโตและงู ทะเล ดว ยการดัดแปลงการ
เคลื่อนไหวและเปลี่ยนสีใหกลมกลืน แตคราวนี้เปนครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตรไดเห็นปลาแอบปลอมตัวเปนหมึก
พรางตัวบาง

ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยเกิททิงเงน (gottingen university) ประเทศเยอรมนี รายงานว า
ปลาอมไขแบล็กมารเบิล (black-marble jawfish) ไดปลอมตัวเองใหกลมกลืนไปกับหนวดหมึกยักษพรางตัว (mimic
octopus) และรายงานเรือ่ งดังกลาวลงวารสารคอรัลรีฟส (Coral Reefs) โดยการเลียนแบบกลับไปกลับมานี้เกิดขึ้น
ที่บริเวณชายฝงของอินโดนีเซีย
นักวิทยาศาสตรระบุวาการคนพบดังกลาวเปนหลักฐานแรกของการอยูรวมกันที่ไมปกติระหวางปลาอมไข
(jawfish) ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Stalix cf. histrio ซึ่งเปนปลาขี้ขลาดที่พบทั่วไปใกลๆ กับรูของพวกมันบริเวณ
พื้นทรายกนทะเล และหมึกพรางตัวที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Thaumoctopus mimicus
โกเดฮารด คอปป (Godehard Kopp) เปนผูบันทึกภาพเหตุการณดังกลาวได และไดสงหลักฐานไปให
ผูเชี่ยวชาญที่สถาบันวิทยาศาสตรแคลิฟอรเนีย (California Academy of Sciences) ในซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ
เพื่อชวยจําแนกหลักฐานดังกลาว
ดร.ลุยซ โรชา (Dr.Luiz Rocha) ภัณฑารักษทางดานมีนวิทยาสถาบันดังกลาวระบุวา กรณีดังกลาวเปน
เรื่องพิเศษ ไมเพียงเพราะปลาอมไขพรางตัวได แตยังเปนกรณีแรกที่ปลาชนิดนี้มีวิวัฒนาการไปสูการเลียนแบบ
ได โดยมันพรางตัวเพื่อใหหมึกยักษคอยปกปองขณะหาอาหาร

ที่มา : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000002957
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ลูทางประมง

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
ประเทศศรีลังกา หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลงั กา เป็นเกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรอินเดีย เป็นทีร่ ู้จกั กันดี
ในชื่อ เกาะลังกา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ห่างประมาณ 80
กิโลเมตร มีพื้นที่ 65,610 ตารางกิโลเมตร (ขนาดเล็กกว่าประเทศไทย 8 เท่า)
ความยาวชายฝัง่ ทะเล 2,825 กิโลเมตร พืน้ ทีไ่ หล่ทวีป 19,247 ตารางกิโลเมตร
ทะเลอาณาเขต 30,544 ตารางกิโลเมตร เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 500,750 ตาราง
กิโลเมตร
ประเทศศรี ลั ง กาเป็ น ประเทศที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า เช่น เพชร พลอย และอัญมณี เป็นแหล่งปลูกชาที่
มีชื่อเสียงของโลก เป็นเมืองท่าที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียใต้และอยู่ในเส้นทาง
เดินเรือระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีทรัพยากรสัตว์ทะเลในน่านน้ําศรีลังกา
เป็นจํานวนมาก ดังนั้น การทําประมงนับเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญ
ประเทศศรีลังกาแบ่งการทําประมงเป็น 2 ประเภท คือ การทําประมงทะเล (Marine Fisheries) และการ
ทําประมงน้ําจืด (Inland Fisheries) ในส่วนของการประมงทะเลยังแบ่งเป็นการประมงชายฝั่ง และการประมง
นอกน่านน้ํา โดยศรีลังกานับเป็นประเทศที่สําคัญที่สุดประเทศหนึ่งในเรื่องผลผลิตปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย ทั้งนี้
ผลผลิตสัตว์น้ํารวมทั้งประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) เป็นผลผลิตจากประมงทะเล ในปี 2009 มีการสํารวจ
ครัวเรือนประมง (ส่วนทะเล) มีจํานวน 139,630 ครัวเรือน และชาวประมง (ส่วนทะเล) มีจํานวน 164,870 คน ซึ่ง
เพิ่มสูงขึ้นจากในอดีต และจํานวนเรือประมงทะเลก็เพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย มีจํานวน 42,429 ลํา (คิดเป็นเรือประมงนอก
น่านน้ํา ร้อยละ 6.9)

Source: Fisheries Statistics Sri Lanka, Ministry of Fisheries and Aquatic Resources (2009)
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ลูทางประมง (ตอ)

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
ในเชิงปริมาณการนํ าเข้าส่งออกสินค้าประมงของศรีลังกา ยังคงมี
สัดส่วนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ โดยการส่งออกสินค้าประมง
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2000-2009) มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3 ของปริมาณ
การส่งออกทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) เป็นปลาสดและแช่เย็นแช่แข็ง
ส่วนการนําเข้าสินค้าประมงมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ของปริมาณการนําเข้า
ทัง้ หมด
หากพิจารณาถึงโอกาสในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมประมงในประเทศศรีลังกา จะทราบว่าการทําประมง
นอกน่านน้ํายังขาดแคลนการลงทุนด้านเทคโนโลยี เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพ และยังต้องการความรู้ในเรือ่ ง
ของเรือและอุปกรณ์ในเรือขนาดใหญ่เพือ่ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําในทะเลลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศศรี
ลังกายังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาทูน่าในน่านน้ําของตนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังขาดแคลนท่าเรือที่
เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่อป้องกันการสูญเสียคุณภาพหลังการจับ ซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลศรีลังกาที่ส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศภายหลังจากสถานการณ์ภายในประเทศสงบลง
สําหรับประเทศไทยนั้น รัฐบาลศรีลังกาได้เชิญชวนภาคเอกชนของไทยเข้าไป
ลงทุนทําการประมงในเขตน่านน้ําทางตะวันออกและทางเหนือของศรีลังกา
รวมถึงการทําฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือตั้งโรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา โดยฝ่าย
ไทยได้ ข อข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ด้ า นกฎระเบีย บการทํ า ประมงในน่ า นน้ํ า ศรี ลั ง กา
รวมถึ ง รายละเอี ย ดการอํ า นวยความสะดวกที่รัฐ บาลศรีลังกาจัด ไว้ร องรั บ
ภาคเอกชนที่จะเข้าไปทําการประมงในน่านน้ําศรีลังกาด้วย

แหล่งอ้างอิง
จิตรานนท์ สุชาติ. 2553. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย. http://www.opsmoac.go.th/download/
BOFAA/Sri%20Lanka.pdf
D.C.T. Dissanayake. 2005. Monitoring and Assessment of the Offshore Fisheries in Sri Lanka. http://
www.unuftp.is/static/fellows/document/chamari05aprf.pdf. 47 pages.
Ministry of Fisheries and Aquatic Resources. 2009. Fisheries Statistics: Sri-Lanka. http://www.fisheries.gov.lk/
Data/Fisheries%202009%20Web.pdf. 30 pages.
The Ceylon Chamber of Commerce. 2010. Fisheries Sector in Sri Lanka. http://regionalblog.chamber.lk/
wp-content/uploads/2011/02/Fisheries-Sector-final-3.pdf. 20 pages.
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Common name : Largehead hairtail
Scientific name : Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758
Synonyms : Trichiurus haumela Forsskål, 1775
Trichiurus lepturus japonicus Temminck and Schlegel, 1844
Trichiurus coxii Ramsay and Ogilby, 1887
Trichiurus nitens Garman, 1899
Family : Trichiuridae
Suborder : Scombroidei
Order : Perciformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)
ลักษณะทั่วไป ลําตัวแบนเรียวยาว มีลักษณะคลายแถบริบบิ้นที่คอยๆ เรียวลงไปทางดานทายจนหางเรียวยาวปลาย
แหลม ตาโต ปากกวาง มีเขี้ยวขนาดใหญ 2 หรือ 3 คู ที่มีเงี่ยงใกลปลายของขากรรไกรบน และอีกคูใกลปลายของ
ขากรรไกรลาง มีฟนแหลมคมแบนขางเรียงเปนแถวเดียวบนขากรรไกรทั้งสอง มีฟนละเอียดบนกระดูก palatines
ขอบลางดานหลังของแผนปดเหงือกเวา ตําแหนงรูกนอยูใกลกับจมูกมากกวาสวนปลายของลําตัว ครีบหลังสูงและ
ยาวโดยไมมีรอยแบงระหวางกานครีบแข็งและกานครีบออน มีกานครีบแข็ง 3 กาน และกานครีบออน 130 - 135
ครีบกนลดขนาดลงเหลือเปนกานครีบเล็กๆ 100 - 105 กาน ที่ฝงตัวอยูในผิวหนังหรือยื่นออกมาเล็กนอยโดยเริ่มตน
จากดานลางของกานครีบหลังที่เปนกานครีบออนลําดับที่ 39 - 41 ครีบทองและครีบหางไมมี ครีบหูคอนขางสั้นแต
ยาวเลยเสนขางตัว ซึ่งเสนขางตัวเริ่มที่ขอบบนของแผนปดเหงือก ไมมีเกล็ด
สี พื้นลําตัวมีสีฟาและสีเงินสะทอนแสง ครีบหูกึ่งโปรงใส ครีบอื่นมีสีออน สีเหลือง

ถิ่นอาศัย เปนปลาทะเล แพรกระจายทั่วไปทั้งในเขตรอนและบริเวณ
ระหวางเขตหนาวกับเขตรอน ในนานน้ําไทยพบบริเวณอาวไทย มักอยู
รวมกันเปนฝูงบริเวณไหลทวีปจนถึงความลึก 350 เมตรหรือมากกวา
บางครั้งอยูตามชายฝงทะเลน้ําตื้นและปากแมน้ํา ชวงกลางคืนมักมาอยูที่
ผิวน้ํา
6

อาหาร
•

•

•

เมื่อเปนปลาขนาดเล็กมักกินอาหารพวก euphausiids หรือ ครัสเตเชียขนาดเล็กที่ลอยบริเวณผิวน้ํา
ไดแก (Paracalanus, Acartia, Oncaea) และปลาขนาดเล็ก (เชน anchovies, bregmacerotids, carangids)
เมื่อโตเต็มวัย จะเปนปลาที่กินปลาเปนอาหาร ไดแก anchovies, sardines, myctophids, bregmacerotids,
carangids, phyraenids, atherinids, sciaenids, mackerels และบางครั้งกินพวกหมึก กุง เปนอาหาร
เมื่อโตเต็มวัยและมีขนาดใหญ มักหาเหยื่อที่บริเวณผิวน้ําในเวลากลางวันและยายไปที่พื้นทองทะเลใน
เวลากลางคืน

เครื่ อ งมื อ ที่ จั บ ส ว นใหญ ถู ก จั บ โดยโพงพางในบริ เ วณปากแม น้ํ า รวมทั้ ง อวนทั บ ตลิ่ ง เรื อ อวนล อ ม โป ะ
เบ็ดราวใกลฝง และอวนลาก
ขนาด ขนาดความยาวทั่วไปประมาณ 40-50 ซม. ขนาดความยาวสูงสุด คือ 120 ซม. ขนาดแรกเริม่ สืบพันธุ 46.3 ซม.
ประโยชน เนื้ อ ปลามี ร สชาติ ดี เ มื่ อ นํ า มาทอดหรื อ ย า ง หรื อ สามารถนํ า มาแปรรู ป เช น ทํ า ลู ก ชิ้ น ทํ า เค็ ม
และตากแหงเปนอาหาร
อัตราการจับเฉลี่ย และขนาดที่พบในอาวไทย
อัตราการจับเฉลี่ย (กก./ชม.)
ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)

ป 2546
0.006
34.75 - 49.75
39.13 ±7.11

ป 2547
0.022
15.25 - 89.75
37.19 ±10.18

ป 2548
0.004
15.25 - 48.25
37.63 ±8.66

เอกสารอางอิง
คณิต เชื้อพันธุ, ปยะโชค สินอนันต, วิรัตน สมิทมัจโร, สิชล หอยมุข, อุดมสิน อักษรผอบ และวัฒนา ฉิมแกว. 2551. ทรัพยากร
สัตวน้ําบริเวณอาวไทยและฝงทะเลอันดามันจากเรือสํารวจป 2546-2548. เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2551. ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ), สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, สํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล, กรมประมง. 132 หนา.
Kent E. Carpenter and Volker H. Niem. 2001. FAO SPECIES IDENTIFICATION GUIDE FOR FISHERY PURPOSES THE
LIVING MARINE RESOURCES OF THE WESTERN CENTRAL PACIFIC Volume 6 Bony fishes part 4 (Labridae
to Latimeriidae), estuarine crocodiles, sea turtles, sea snakes and marine mammals. FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome.
http://fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?ID=1288&genusname=Trichiurus&speciesname=lepturus&AT=
Trichiurus+lepturus&lang=English
http://sirikhun.com/Knowledge/Fish-Ship/46-107-ดาบเงิน
http://www.fao.org/fishery/species/2468/en
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เรื่องเล่า...ชาวทะเล ใน More To It ฉบับนี้ จะขอนําเสนอในเรื่องของ ปลาชื่อแปลกๆ ที่พบในท้องทะเลไทย
ของบ้านเรา ซึ่งมีมากมายหลายชนิด โดยปลาตัวแรกที่จะแนะนําให้ท่านผู้อ่านรู้จักก็คือ “ปลาท่องเที่ยว”

ปลาท่องเที่ยว มีชื่อสามัญว่า Large-scaled goby ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์คือ Parapocryptes serperaster
(Richardson, 1845) เป็นปลาที่อาศัยอยู่ก้นอ่าวที่เป็นเลนตม และไปวางไข่ตามปากน้ําหรือบริเวณน้ํากร่อยในแม่น้ําลํา
คลอง ชอบขุดรูอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นโคลน ซึ่งในฤดูน้ําหลาก คลื่นแรง ส่งผลให้น้ําพัดพาเอาโคลนมาปิดรู ทําให้ปลา
หนีออกจากรูแล้วไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ ด้วยพฤติกรรมของมันที่ไม่ได้อยู่ประจําที่เหมือนปลาชนิดอื่นๆ ชาวภาคใต้จึงตั้ง
ชื่อปลาชนิดนี้ว่า “ปลาท่องเที่ยว” นั่นเอง
ปลาท่องเที่ยว มีลักษณะคล้ายปลาตีน ลําตัวกลมยาวมีสีเทาปนเขียว บริเวณหลังมีแถบสีน้ําตาล 5 และมีจุดสี
ดํา 4-5 จุดตามแนวเส้นข้างลําตัว ด้านท้องสีขาวนวล ส่วนหัวทรงกระบอก มีตาขนาดเล็กอยู่ค่อนไปด้านบน ปากอยู่
ด้านหน้า ส่วนบนและส่วนล่างของริมฝีปากเสมอกัน ฟันละเอียดและแหลมคม ครีบหลังและครีบก้นมีลักษณะใส ครีบ
อกและครีบท้องมีสีส้ม ครีบท้องมีลักษณะติดกันเป็นรูปกรวย ครีบหางใสมีขอบสีส้ม
ปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ก้นอ่าวที่เป็นเลนตม มักหาอาหารกินและวางไข่ตามปากน้ําบริเวณน้ํากร่อย พบการ
แพร่กระจายบริเวณปากแม่น้ําติดต่อกับทะเลหรือบริเวณน้ํากร่อย ฝั่งทะเลอ่าวไทยพบบริเวณแม่น้ําบางปะกง ภาคใต้
พบมากแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส มักพบปลาชนิด
นี้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงใช้เครื่องมือประมงต่างๆ ดักจับได้คราวละมากๆ เพื่อนํามาจําหน่ายและบริโภคภายในครัวเรือน
ปลาท่องเที่ยว เป็นปลาที่มีเนื้อนิ่ม รสชาติอร่อย และมีไขมันที่ช่องท้องมาก สามารถนําไปปรุงอาหารได้หลาย
อย่าง ทั้งทอด ต้ม แกง ปิ้ง ย่าง และทําปลาแห้ง ปลาร้า ได้อร่อยทั้งนั้น

หวังว่าเรื่องราวของเจ้าปลาตัวนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะ แต่ในท้องทะเลไทยของ
เรายังมีปลาชื่อแปลกๆ อีกมากมาย ขอเชิญมาติดตามกันต่อในฉบับหน้าค่ะ...
เอกสารอ้างอิง
สุภาพร องสารา และคณะ. 2551. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ Parapocryptes serperaster
ในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง. เอกสารวิชาการฉบับที่ 17/2551. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 30 หน้า.
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wid-wiwww&group=6
http://www.mudskipper.it/SpeciesPages/serp.html
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=762708

8

eÃืèo§e¡Ò...eÅÒ¤ÇÒÁËÅa§
คําอธิบายภาพปก
หอยหวาน หอยตุ๊กแก หรือหอยน้ําผึ้ง (Babylonia areolata) Link 1807 เป็นหอยฝาเดียว อาศัย
อยู่ ต ามพื้ น ทะเลในระดั บ น้ํ า ค่ อ นข้ า งตื้ น ในปั จ จุ บั น ได้ ทํ า การ
เพาะเลี้ยงหอยหวานได้เป็นผลสําเร็จ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค
จึงมีธุรกิจการรวบรวมหอยหวานในบริเวณภาคใต้ของไทย
เมือ่ นําหอยหวานมาเผาหรือย่าง จะมีรสหวาน นิยมรับประทาน
กับน้ําจิม้ ส่วนเปลือกหอยนํามาเป็นเครือ่ งประดับเพือ่ ความสวยงาม
Spotted Babylon (Babylonia areolata) Link 1807 is a
kind gastropod which can be found in shallow water. It is
widely consumed in Thailand because of its “chewy texture”
as well as good taste. It’s shell, left over from consumption,
can be used to make various kind of decoration. Harvesting
of spotted Babylon from nature is becoming more practising
in the southern part of the country due to insufficient supply
from culture.
ที่มา : วารสารการประมง ปี 49 เล่ม 2, 2539

Heart เปนอีกคําหนึ่งซึ่งถูกนําไปใชในภาษาอังกฤษมากที่สุด ใครๆ ที่ทราบวา heart หมายถึง หัวใจ ใจ จิตใจ ทวา
ก็มีการนําคํานี้ไปใชในความหมายหลากหลายมากมายครับ เชน
• I want you to put more heart into your writing.
(ฉันอยากใหคุณใสอารมณลงไปในการเขียนหนังสือมากกวานี้)
have no heart for + … เปนวลี หมายถึง ไมชอบบางอยาง ไมมีจิตใจที่จะทําอะไรบางประเภท เชน
• She has no heart for studying law. (หลอนไมมีใจที่จะเรียนกฎหมาย)
close to somebody’s heart หรือ dear to somebody’s heart หมายถึง สิ่งใดที่มีความจําเปนสําหรับใคร เชน
• Reginald likes to go to Herne, a place close to his heart.
(ริจินาลดชอบไปเมืองแฮรเนอ สถานที่ที่สําคัญทางจิตใจตอเขามาก)
• Money is dear to Freya’s heart. (เงินเปนสิ่งจําเปนสําคัญอันเปนที่รักของฟรียามาก)
ที่มา : นิติ นวรัตน http://www.thairath.co.th/column/edu/openlang
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาภาคสนาม

Order PLEURONECTIFORMES (ตอนที่ 2/3)
ตาทั้งสองอยูดานใดดานหนึง่ ของลําตัว

ปากคอนขางใหญ

ขอบของแผนกระดูกกอนแผนปดเหงือกมองเห็นชัด
Family: PARALICHTHYIDAE,
Sand flounders 1

ตาทั้งสองอยูดานขวาของลําตัว

ปากขนาดเล็ก
ขอบของแผนกระดูกกอนแผนปดเหงือกเห็นไมชัดเจน
Family: PLEURONECTIDAE,
Righteye flounders 2

ที่มา : www.fishbase.org1, www.eol.org2
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7 หนทางตอไปนี้ เปนเรื่องงายๆและทําไดจริง ซึ่งจะชวยสรางความสุขใหกับตัวคุณ
1. อยูกับปจจุบันขณะ
คนสวนใหญมักติดอยูกับเรื่องราวในอดีตที่ผานไปแลว หรืออนาคตที่ยังมาไมถึง ไมวาจะเปนความทรงจําอันปวดราว
หรือจินตนาการถึงสิ่งเลวรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทวาขอดีก็ยังพอมี คือ เรื่องในอดีตไดผานพนไปแลว สวนเรื่องอนาคตก็
ยังมาไมถึง
การอยูกับปจจุบันขณะ จะชวยใหคุณตระหนักถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น ณ เวลานั้น อันจะสงผลตอรางกาย ทําใหคุณรูสึก
มีความสุขมากขึ้น แมวาตอนนั้นคุณจะรูสึกแยๆอยูก็ตาม
ที่สําคัญ จงตระหนักรูและยอมรับถึงความรูสึกไมดีนั้น มีคนจํานวนไมนอยที่พยายามปฏิเสธและฝงกลบมันดวยการ
หันไปเที่ยวเตร กิน ดื่ม สูบบุหรี่ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมไดชวยใหคลายทุกขไดอยางแทจริง
2. ทะนุถนอมความสัมพันธ
ใหจินตนาการวา หากวันนี้เปนวันสุดทายของชีวิต อะไรคือสิ่งสําคัญที่สุด ใชเงินหรือเปลา หรือความรูสึกดีๆที่คุณได
ทํางานที่แมวาจะไมคอยชอบมาจน 30 ปแลว หรือดีใจที่มีครอบครัวที่อบอุนหรือเพื่อนดีๆ อยูเคียงขาง ฯลฯ
เมื่อเหลือเวลาเพียง 24 ชั่วโมงบนโลกใบนี้ คุณจะรูซึ้งวา ทรัพยสินเงินทองไมใชสิ่งสําคัญอีกตอไป ความสัมพันธกับ
คนรอบตัวตางหากที่สําคัญที่สุด แมเรื่องราวความสําเร็จในชีวิตจะทําใหคุณรูสึกดีได แตไมนาน... มันก็จะผานไป
ฉะนั้น คุณจึงควรจัดลําดับเรื่องสําคัญในชีวิต ลองคนหาสิ่งที่มีความสําคัญตอคุณจริงๆ ซึ่งจะชวยเพิ่มสุขใหคุณอยาง
เหลือเชื่อ เพราะอะไรนะหรือ ก็เพราะคุณมีสิ่งที่คนสวนใหญไมมี นั่นคือ “การใหความสําคัญ” นั่นเอง
3. มีเมตตากรุณา
จําประสบการณที่คุณเคยใหสิ่งของหรือชวยเหลือผูอื่น หรือตัวคุณเคยไดรับจากคนอื่น.. บางมั้ย เปนความรูสึกดีๆ
ใชหรือเปลา แนนอน...คุณยอมไมปฏิเสธวา สิ่งเหลานั้นไมดี เพราะการเปนผูใหหรือผูรับ ลวนกอใหเกิดความสุขทั้งสิ้น
ความเมตตากรุณานั้น หากคุณไมเคยฝกการเปนผูใหมากอน อาจเปนเรื่องยาก แตเมื่อคุณเปนผูใหหรือชวย เหลือ
ผูอื่นจนเคยชิน ความเมตตากรุณานี้จะถูกฝงอยูในจิตใจของคุณอยางไมเสื่อมคลาย นึกถึงคราใดก็สุขใจทุกครั้ง
มี คํา กล า วว า “คุ ณ ให อ ะไรไป ก็ จ ะได สิ่ ง นั้ น กลั บ คื น มา” เช น เมื่ อ คุ ณ ยิ้ ม ให ค นอื่ น คนนั้ น ก็ จ ะยิ้ ม ตอบคุ ณ
หรือ“ยิ่งให ยิ่งได” สําหรับผูที่ไมเชื่อ คงตองลองคนหาคําตอบดวยตัวเอง
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4. ทําในสิ่งที่รัก
บางคนอาจโชคดี ไดขอคิดดีๆ และคนพบตัวเองจากการอานหนังสือ ฟงการบรรยาย และจากการดูหนังฟงเพลง ซึ่ง
บางเรื่องนับวามีประโยชนอยางยิ่ง
เคล็ดลับในเรื่องนี้คือ จงแสวงหาไปเรื่อยๆ อยาหยุดจนกวาจะพบสิ่งที่ “ใช” สําหรับคุณ เพราะเมื่อไดทําในสิ่งที่รัก
ชอบ ชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลง คุณจะรูสึกสนุกและมีความสุขกับการทํางานมากยิ่งขึ้น แตปญหามักเกิดตรงที่ตองอาศัย
ระยะเวลา ซึ่งอาจทําใหคุณรูสึกผิดหวัง และเริ่มสงสัยวา จะคุมมั้ยกับการเสียเวลาคนหาตนเอง
แตเชื่อเถอะ... คุมยิ่งกวาคุม เพราะคุณจะมีความสุขไดทุกวัน
5. รูจักยืดหยุน
เมื่อคุณไดตั้งเปาหมายบางสิ่งบางอยางในชีวิตแลว สิ่งที่ควรทําคือ ตองลงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงวา ตองทําอยางไร
เสร็จเมื่อไหร เปนตน แตก็ตองมีความยืดหยุนบาง ไมยึดติดในเปาหมายจนเกินไป
คุณตองพรอมเปดรับความเปนไปไดทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นระหวางทาง เพราะไมแนวา คุณอาจปงไอเดียใหมๆ ซึ่งทํา
ใหแผนการณที่วางไวแตเดิม ตองเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
และเมื่อไมยึดติดกับเปาหมายที่วางไวแตแรก คุณก็พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไดอยางสบายใจ อันจะทําใหคุณมีความสุข
มากขึ้น และสงผลตอเนื่องไปยังงานที่คุณทํา ใหมีโอกาสสําเร็จมากขึ้นดวย
6. เตรียมพรอมรับความตาย
พระพุทธเจาทรงสอนวา เกิด แก เจ็บ ตาย เปนธรรมดาของชีวิต ฉะนั้น ความตายจึงเปนเรื่องที่หลีกไมพน เราอาจ
ตายไดทุกขณะ ฟงดูแลว.. ชางเปนเรื่องนากลัวเสียจริงๆ
แตการฝกเจริญมรณานุสติ จะชวยใหเราโฟกัสเฉพาะเรื่องสําคัญในชีวิต และชวยขจัดความกลัวทั้งหลายในใจใหหมดไป
คุณจะรูวา แทจริงแลว คุณตองการทําอะไร และอะไรคือขออาง ความกลัว และอุปสรรค ที่จะหยุดยั้งคุณไมใหเดินหนาตอไป
และจะมีวิธีใดที่จะเอาชนะมัน เพื่อคุณจะไดทําตามเสียงเรียกรองภายในใจ
หากสามารถตอบคําถามเหลานี้ได คุณจะพบวา ตัวเองมีพลังที่จะเริ่มตนทํางานไดอีก และเมื่อคุณทําตามเสียงของ
หัวใจ คุณจะทํางานอยางสนุกและมีความสุขยิ่งขึ้น
7. ทําตามหัวใจปรารถนา
มีคนจํานวนมากที่ใชชีวิตเสมือนหุนยนต ไรอารมณความรูสึก และที่นากลัว คือ ไรซึ่งจิตวิญญาณ เพราะถูกตั้ง
โปรแกรมใหเปนตรรกะ ตองทําทุกอยางใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ แตปญหาอยูที่วา ชีวิตไมจําเปนตองมีเหตุผลทุก
(หรือเกือบทุก) ครั้งไป
เมื่ อ คุ ณ ใคร ค รวญอย า งลึ ก ซึ้ ง แล ว ว า อะไรคื อ สิ่ ง ที่ ทํ า ให คุ ณ มี ค วามสุ ข และได ทํ า ตามนั้ น คุ ณ จะพบว า ชี วิ ต จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ที่สําคัญคือ คุณไมตองเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในคราเดียวกัน ขอใหเริ่มทําวันละนิด แลวคุณจะ
ประหลาดใจกับสิ่งดีๆที่ตามมา ซึ่งทําใหคุณมีความสุขอยางยิ่ง

เมื่อรูเชนนี้แลว จะรออะไรอยูเลา เริ่มทําเสียแตวันนี้ เพื่อเปนของขวัญใหกับตัวเอง
ที่มา : นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 133 มกราคม 2555 โดย ประกายรุง
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สําหรับเดือนนี้มีโจทยมาใหฝกสมองกันนะคราบ...ลองทายสิวา นาย ก. นาย ข. นาย ค. และนาย ง.
ทั้งสี่คนเปนเพื่อนกัน มีนามสกุลวา "ปลาทอง" "กุงแกว" "หมึกยักษ" และ "หอยใหญ" โดยที่
• นามสกุลของนาย ก. คือ "กุงแกว" หรือ "หมึกยักษ" อยางใดอยางหนึ่ง
• นามสกุลของนาย ข. คือ "ปลาทอง" หรือ "กุงแกว" อยางใดอยางหนึ่ง
• นามสกุลของนาย ค. คือ "ปลาทอง" หรือ "หมึกยักษ" อยางใดอยางหนึ่ง
• คนที่มีนามสกุล "กุงแกว" มีชื่อวา นาย ก. หรือ นาย ง. อยางใดอยางหนึ่ง
ใหหานามสกุลของคนทั้งสี่ ซึ่งแนนอนวาทุกคนมีนามสกุลที่แตกตางกัน
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อานดีๆ มีรางวัล
คําถามประจําเดือนกุมภาพันธ 2555

1. Marine Stewardship Council เปนองคกรที่สนับสนุนเรื่องใด?
2. ปลาอมไขพรางตัวใหกลมกลืนกับหนวดหมึกยักษเพื่อประโยชนอะไร?
3. ปลาทองเที่ยว มีชื่อวิทยาศาสตรวา?
** กติกาการรวมสนุก : ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท
สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.com
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 28 กุมภาพันธ 2555
ของรางวัลประจําเดือนกุมภาพันธ : สมุดโนตสวยหรู

เฉลยคําถามประจําเดือนมกราคม 2555

1. ประเทศทีม่ พี ื้นที่ครอบคลุมบริเวณสามเหลี่ยมปะการัง มีกี่ประเทศ อะไรบาง?
ตอบ มี 6 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปวนิวกินี ฟลิปปนส หมูเกาะโซโลมอน และติมอร-เลสเต
2. ปลาเขือแดงจับไดจากเครื่องมือประมงอะไรบาง?
ตอบ ปลาเขือแดงจับไดจากเครื่องมือประมงโพงพาง ยอปก และอวนรุน
3. รายไดอันดับ 2 ของประเทศมัลดีฟส คืออะไร?
ตอบ รายไดจากการประมง
ผู ที่ ต อบคํา ถามประจํา เดื อ นมกราคม 2555 ถู ก ต อ ง ได แ ก คุณศิรวิ รรณ พูลสวัสดิ์
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู ที่ ต อบคํา ถามได ถู ก ต อ งด ว ยนะครั บ ทางเราจะจั ด ส ง ของรางวั ล ไปตามที่ อ ยู ที่ ไ ด ใ ห
ไว ใครอยากได ข องรางวั ล ก็ ร ว มสนุ ก ในการตอบคํา ถามกั บ เราเยอะๆ นะคร า บ…
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