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ทูน่า ฮับ (Tuna Hub) ที่ภูเก็ต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจความพร้อมแผนจัดตั้ง “ทูน่า ฮับ”
รองรับ AEC พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสัตว์น้ําครบวงจร ก่อนที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ควบคู่กันไป
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต มีศักยภาพในการพัฒนาและจัดตั้งเป็น ทูน่า ฮับ ในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
ฝั่งตะวันออก เนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือประมงความยาว 500 เมตร
สําหรับเรือประมงเบ็ดราวทูน่า ทั้งเรือประมงเบ็ดราวทูน่าแช่เย็น และแช่แข็ง มีห้องเย็นขนาด 600 ตัน พร้อม
โรงผลิตน้ําแข็ง อู่ซ่อมแซมเรือประมงที่ได้ มาตรฐาน ตลอดจนพื้นที่สําหรับจัดตั้ งเป็ นโรงงานแปรรูปปลาทูน่า
ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นเขตส่งเสริมการส่งออกได้
ซึ่งจังหวัดภูเก็ตถือเป็นแหล่งทรัพยากรประมงทูน่าที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีกองเรือประมงเบ็ดราว
ทูน่าจากไต้หวันและญี่ปุ่น เข้ามาทําการประมงในบริเวณดังกล่าวโดยขนถ่ายและจําหน่ายผ่านจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่ง
ต่อไปยังโรงงานปลาทูน่ากระป๋องในประเทศและต่างประเทศด้วย
สํ า หรั บ แผนดํ า เนิ น การที่ จ ะพั ฒ นาท่ า เที ย บเรื อ ภู เ ก็ ต ไปสู่ ทู น่ า ฮั บ นั้ น จะเริ่ ม ดํ า เนิ น การตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดยองค์การสะพานปลาได้วางแนวทางเบื้องต้นไว้ 4 ส่วนหลัก ได้แก่
1. การขุดลอกบริเวณด้านหน้าท่าเทียบเรือประมง ความลึกประมาณ 4 เมตร
2. การบริหารจัดการพื้นที่ท่าเทียบเรือประมง โดยจัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นเขตพื้นที่ขนถ่ายปลาทูน่าแยกจาก
พื้นที่ขนถ่ายสัตว์น้ําทั่วไป รวมทั้งจัดบุคลากรควบคุมดูแลการเข้าจอดเทียบท่าและการขนถ่ายปลาทูน่า
3. จัดเตรียมพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นเขตก่อสร้างโรงงานแปรรูปปลาทูน่า โดยให้เอกชนเข้ามา
ดําเนินการบริหารจัดการโรงงาน
4. การก่อสร้างโรงประมูลปลาทูน่าบริเวณท่าเทียบเรือประมง พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ในการเก็บรวบรวมการผลิต การตลาดปลาทูน่าอย่างครบวงจร
นอกจากนี้จะมีการประสานกรมประมงในการดําเนินการเรื่องของการจัดตั้งระบบ Port State Measure
ขึ้ น ที่ ท่ า เที ย บเรื อ ประมงภู เ ก็ ต โดยดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (FAO)
กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกองเรือประมงเบ็ดราวปลาทูน่าที่เป็นเรือประมงสัญชาติไทย โดยการ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนนําเข้า หรือแปลงสัญชาติเรือจากต่างประเทศเป็นเรือสัญชาติไทย และจะมีการบูรณาการ
หน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้องในการนําเข้า และส่งออกปลาทูน่าที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงจะมีการประสาน
หน่วยงานต่างๆ ในการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายศุลกากร และการจัดตั้งเขตปลอดอากร
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ทูน่าฮับ (Tuna Hub) ที่ภูเก็ต (ต่อ)
สําหรับท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีเรือที่เข้ามาขนถ่ายสัตว์น้ําแต่ละปีจํานวนมาก แบ่งเป็น เรือประมงใน
ประเทศ 80% และเรือประมงเบ็ดราวทูน่าจากต่างประเทศอีก 20% เช่น เรือประมงเบ็ดราวทูน่าจากต่างประเทศ
ไต้หวัน โดยปลาทูน่าที่มีคุณภาพดีที่สามารถรับประทานเป็นปลาดิบได้จะถูกคัดเลือกและส่งออกไปยังตลาดใน
ประเทศญี่ปุ่น ส่วนที่เหลือที่เรียกว่าปลาทูน่าตกเกรดจะขายให้กับโรงงานแปรรูปปลาทูน่าในจังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดระนองเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าสดแช่แข็ง เพื่อส่งขายต่อไปยังตลาดในและต่างประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และจีน
นอกจากนี้ ในบางปี ยัง มี เ รื อ ประมงอวนล้ อ มจั บ ปลาทูน่ าจากประเทศญี่ปุ่ น เดิ น ทางมาจั บ ปลาทู น่ าใน
มหาสมุทรอินเดีย และนําปลาทูน่าขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือด้วย สําหรับสัตว์น้ําที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือประมง
ภูเก็ตนอกจากทูน่าแล้ว ยังประกอบด้วย ปลาทู ปลาลัง ปลาทูแขก กุ้ง ปลาหมึก ปลากะตัก ในปี 2555 มีปริมาณ
สัตว์น้ํารวม 29,581 ตัน มูลค่าประมาณ 1,830 ล้านบาท

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9560000108308

ปิดอ่าวไทยรูปตัว “ก”
กรมประมงได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 7 จังหวัดประมงอ่าวไทยตอนบน ได้แก่ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเพื่อหาแนวทางในการ
อนุรักษ์การทําประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนรูปตัว ก เพื่อปิดอ่าวในช่วงฤดูวางไข่ เพื่อเพิ่มจํานวนสัตว์น้ําให้มาก
ขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 กรมประมงได้จัดการประชุมใหญ่ร่วมกับชาวประมง สมาคมประมง องค์กร
อิสระ โดยที่ประชุมมีมติ “เห็นควรให้ปิดอ่าวตัว ก”
กรมประมงจึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทําการ
ประมงในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยเนื้อหาที่สําคัญในร่างประกาศดังกล่าว
ประกอบด้วย พื้นที่ปิดอ่าวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,900 ตารางกิโลเมตร เริ่มจากอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก
บริเวณอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงฝั่งตะวันออกบริเวณอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา
ปิดอ่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม รวม 2 เดือน ของทุกปี
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ปิดอ่าวไทยรูปตัว “ก” (ต่อ)
เครื่องมือประมงที่ห้ามทําการประมงประกอบด้วย
- เครื่องมืออวนลากทุกชนิด ยกเว้นเครื่องมืออวนลาก
แผ่ น ตะเฆ่ ความยาวเรื อ ไม่ เ กิ น 14 เมตรให้ ทํ า การประมงได้
เฉพาะในเวลากลางคืน
- เครื่องมืออวนรุน ยกเว้นเครื่องมืออวนรุน ความยาวเรือ
ไม่เกิน 14 เมตร ให้ทําการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน และ
เครื่องมืออวนรุนเคย
- เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิด
- เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยก ประกอบ
กับแสงไฟล่อทําการประมงปลากะตัก
- เครือ่ งมืออวนติดตาทีใ่ ช้ประกอบกับเรือกลทําการประมง
ด้วยวิธีล้อมติดปลาทูหรือด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกัน
- เครื่องมืออวนติดตาปลาทู ยกเว้นเครื่องมืออวนติดตา
ปลาทูที่มีขนาดช่องตาไม่ต่ํากว่า 3.8 เซนติเมตร ความยาวอวนไม่
เกิน 2,000 เมตร ที่ใช้กับเรือกลความยาวเรือไม่เกิน 10 เมตร
ประกาศดังกล่าวจะทดลองใช้เป็นเวลา 3 ปี ในขณะนี้กรมประมงกําลังดําเนินการออกประกาศดังกล่าว
ซึ่งจะต้องลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีผลบังคับใช้เมื่อปิดประกาศครบกําหนด
30 วัน คาดว่าจะสามารถปิดอ่าวไทยตัว ก ได้ในปี 2556 นี้ ในช่วงที่มีการปิดอ่าว กรมประมงจะดําเนินการเก็บ
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลที่ได้รับจากการปิดอ่าว และจะได้ปรับแนวทาง
การปิดอ่าวรูปตัว ก ให้เหมาะสมและประกาศใช้อย่างถาวรต่อไป
ทั้งนี้ ก่อนที่จะกําหนดช่วงระยะเวลาและพื้นที่ในการปิดอ่าว ข้อมูลศึกษาพบว่า ช่วงเดือนมิถุนายนสิงหาคม วงจรชีวิตของสัตว์น้ําเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ กุ้ง หมึก ปลาลัง ปลาทรายแดง ปลาปากคม ฯลฯ โดยเฉพาะ
“ปลาทู” จะเป็นช่วงที่สัตว์น้ําวัยอ่อนเจริญเติบโตไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งจะสัมพันธ์และสอดคล้องกับมาตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรในช่วงฤดูปิดอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่สัตว์น้ําจะ
วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน และเมื่อพร้อมที่จะเติบโต สัตว์น้ําเหล่านี้จะว่ายออกไปหาอาหารยังพื้นที่อ่าวไทยรูป
ตัว ก ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์จากแม่น้ํา 5 สายหลัก คือ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําบางปะกง แม่
น้ําท่าจีน แม่น้ําแม่กลอง และแม่น้ําเพชรบุรี

ที่มา : http://www.fisheries.go.th/mf-umdec/
http://www.thairath.co.th/column/pol/page1scoop/366282
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เปลีย่ นน้ําทะเลเป็นน้ําดืม่
นักเคมีจาก University of Texas เมือง Austin และ University of Marburg ประเทศเยอรมัน ได้เสนอ
วิธีการแยกเกลือจากน้ําทะเลโดยใช้เทคนิคการแยกเกลือจากการสร้างสนามแม่เหล็ก ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าและ
ซับซ้อนน้อยกว่าวิธีเดิมมาก ซึ่งในระดับเทคนิคการทดลองนี้อาศัยเพียงพลังงานจากถ่านขนาดเล็กที่ซื้อได้ตาม
ร้านค้าทั่วไป
กลุ่มวิจัยนําโดย Richard Crooks จาก University of Texas และ Ulrich Tallarek จาก University of
Marburg อธิบายว่า เทคนิคนี้เรียกว่า Electrochemically mediated seawater desalination เป็นเทคนิค
ที่หลีกเลี่ยงปัญหาที่พบในปัจจุบัน โดยยกเลิกการใช้เยื่อเมมเบรนและการแยกเกลือในระดับไมโคร และเทคนิค
ดั ง กล่ า ว อยู่ ร ะหว่ า งการรอรั บ สิ ท ธิ บั ต ร (patent-pending) และกํ า ลั ง พั ฒ นาไปสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ โ ดย Okeanos
Technologies
ในกระบวนการแยกเกลือ นักวิจัยจะจ่ายไฟ 3 โวลล์ ไปที่ plastic chip
ซึ่งประกอบด้วย microchannel และ branches จะเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟ้า
ทําให้คลอไรด์ไอออนในน้ําทะเลมีสถานะเป็นกลางเพื่อสร้างเขตปราศจาก
ไอออน (ion depletion zone) ซึ่งเพิ่มความเข้มสนามไฟฟ้าเมื่อเทียบกับส่วน
อื่นๆ แล้ว เมื่อการเปลี่ยนแปลงในสนามไฟฟ้าเพียงพอ ก็จะแยกเกลือไปยังทาง
หนึ่งในขณะที่น้ําที่ได้จากการแยกเกลือจะสามารถผ่านไปยังอีกทางหนึ่งได้
Kyle Knust กล่าวว่า หัวใจสําคัญของการแยกเกลือออกจากน้ําทะเล
ก็คือ การทําให้ขั้วไฟฟ้ามีสถานะเป็นกลาง เพราะเขตปราศจากไอออนป้องกัน
เกลือจากการไหลผ่านทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นน้ําจืด
Robert A. Welch ประธานในภาควิชาเคมีของ College of Natural Sciences กล่าวว่า การแยกเกลือ
จากน้ําทะเลเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาความต้องการพื้นฐานระยะยาวในด้านน้ําจืดของมนุษย์ และในอนาคตหาก
สามารถปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคล่าสุดได้สําเร็จ จะสามารถผลิตน้ําจืดได้ในปริมาณมากอย่างง่ายดาย เทคนิค
ใหม่นี้ได้สร้างความหวังแก่ชุมชนที่ขาดแหล่งน้ําดื่ม เนื่องจากพวกเขามีทรัพยากรน้ําทะเลมากมายแต่ไม่มีเงินหรือ
โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อการเปลี่ยนน้ําทะเลเป็นน้ําจืด ซึ่งเป็นผลให้มีคนเสียชีวิตมากกว่าล้านคนต่อปีในชุมชน
เหล่านี้
ถึงแม้ว่าปัจจุบัน Crooks และทีมวิจัย สามารถแยก เกลือได้เพียงร้อยละ 25 ซึ่งน้ําดื่มทั่วไปต้องแยกให้ได้
ร้อยละ 99 แต่พวกเขาก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาถึงจุดนั้นได้ Knust กล่าวเพิ่มเติมว่า การทดลองของพวก
เขาเป็นหลักการที่ได้รับการยืนยันแล้ว และพวกเขาสามารถพัฒนาประสิทธิภาพให้เพิ่มได้ ในขณะที่มีการพัฒนา
โดยการประยุกต์ใช้แบบอื่นๆ จากการสร้างเขตปราศจากไอออน ดังนั้นการแยกเกลือร้อยละ 99 นั้น ไม่ไกลเกิน
เอื้อม สิ่งท้าทายอี กประการหนึ่งก็คือ การขยายขนาดการทํางาน ซึ่ง microchannel ที่ใ ช้ใ นปัจจุ บันมีขนาด
ประมาณเส้นผม สามารถสร้างน้ําจืดได้ 40 นาโนลิตรต่อนาที เพื่อให้เทคนิคชิ้นนี้สามารถนํามาใช้ได้จริงต่อบุคคล
หรือชุมชนจะต้องผลิตน้ําให้ได้หลายลิตรต่อวัน พวกเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถทําให้สําเร็จได้ และเมื่อสิ่งท้าทายทาง
วิศวกรรมเหล่านี้สามารถฟันฝ่าไปได้ เทคโนโลยีชิ้นนี้จะสามารถนําไปใช้งานได้ในระดับที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างในอนาคต
ที่มา : http://ostc.thaiembdc.org/13th/?p=1069
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บานกาแฟ
ปลากะตักตัวแบน
(Stolephorus spp.)

By…Mr. T

Stolephorus insularis (Hardenberg, 1933)

ลักษณะ : ลําตัวแบนขางเล็กนอย ยาวแบบ Oblong ถึง Elongate (ยกเวนชนิด S. indicus ลําตัวคอนขาง
กลมและยาว) ความยาวโดยทั่วไปอยูที่ 3.9-5.7 เทาของความกวางลําตัว สวนหัวมีความยาวใกลเคียงกับ
ความกวางลําตัว ตาโต รูจมูก 2 คู อยูคอนไปทางปลายจะงอยปาก ปากกวาง มุมปากเลยขอบทายของตา
ขอบทายของกระดูกขากรรไกรบน (maxilla tip) แหลม ยาวถึงกระดูกหนาแผนปดเหงือก (pre operculum)
บางชนิดอาจยาวเลยไปถึงบริเวณชองเปดเหงือก) ตัวเต็มวัยมีรองเปดอยูทายกระดูก frontal กลามเนื้อที่คอด
คอ (isthmus muscle) ยาวถึง สว นหนา ของเยื่อที่ป ดแผน เหงื อก คลุ ม urohyal plate ไว มีซี่ก รองสว นลา ง
ประมาณ 19-29 อัน สวนทองคอนขางแบน มีหนามแหลมในแนวหนาครีบทอง 4-7 อัน และอาจมีหนามแหลม
เปนสันอยูหนาครีบหลัง (pre-dorsal spine) หรือครีบทอง (pre-pelvic spine) ครีบทุกครีบประกอบดวยกาน
ครีบออนที่มีทั้งปลายแตกแขนงและไมแตกแขนง ครีบหลังอยูบริเวณกลางลําตัว มีจุดเริ่มอยูหลังแนวครีบทอง
มีกานครีบที่ไมแตกแขนง 2-3 อัน และแตกแขนง 12-14 อัน ครีบอกขนาดปานกลาง อยูคอนมาทางดานลาง
ของลําตัว มีกานครีบที่ไมแตกแขนง 1 อัน และแตกแขนง 10-13 อัน ครีบทองมีขนาดเล็ก มีกานครีบที่ไมแตก
แขนง 1 อัน และแตกแขนง 5-6 อัน ครีบกนมีจุดเริ่มอยูในบริเวณแนวกลางฐานครีบหลัง มีกานครีบที่ไมแตก
แขนง 3 อัน และแตกแขนง 14-19 อัน คอดหางยาว เวาลึกแบบ fork เกล็ดขนาดปานกลาง ใส หลุดงาย ไมมี
เสนขางตัว

Stolephorus commersonii, S. indicus, etc.

Stolephorus insularis, S. holodon, etc.
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สี : ลําตัวสีขาวนวล คอนขางใส ดานขางสวนหัวมีสีเงิน ดานขางลําตัวมีแถบสีเงินออนพาดตามความยาว
ลําตัว ครีบทุกครีบใส ยกเวนครีบหางมีสีดําออน
การแพร ก ระจาย : เป น ปลาทะเล อาศั ย อยู ร วมกั น เป น ฝู ง พบแพร ก ระจายทั่ ว ไปในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย
ตอนเหนือของอาวเบงกอล ฝงตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก อาวไทย สิงคโปร ทะเลชวา ฮองกง ไตหวัน
จนถึงเกาะกาลิมันตัน ปาปวนิวกินี ออสเตรเลีย

การกินอาหาร : สวนใหญกินแพลงกตอนสัตวขนาดเล็ก รอจับเหยื่อเปนตัว หรือกรองกิน
เครื่องมือที่ใชจับ : อวนลอมจับปลากะตักประกอบแสงไฟลอ อวนลอมจับปลากะตักกลางวัน อวนครอบ
อวนชอน และอวนรุน
การใชประโยชน : สามารถบริโภคสด และนําไปแปรรูป เชน น้าํ ปลา, ปลาปน, ปลาแหง และ น้าํ บูดู เปนตน
เอกสารอางอิง
ศูนยพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน. 2539. ชีวประวัติของปลากะตัก (Life History of Anchovy) สรุปผลจากการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการศึกษาชีวประวัติปลากะตัก ณ ศูนยพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน จังหวัดภูเก็ต 20-24 พฤษภาคม
2539.
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 3 Bony fishes part 1
(Elopidae to Linophrynidae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS,
ROME.
http://www.fishbase.org/summary/Stolephorus-insularis.html
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เปลี่ยนเปลือกหอยแมลงภู่ไร้ค่า...มาทําเป็นอิฐบล็อก
ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เปลือกหอยแมลงภู่ ตําบลแหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม เป็นอีกโครงการ
หนึ่งที่ได้พัฒนาต่อยอดจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์) และความ
ร่วมมือของนักศึกษา 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี นํามาขยายผลสู่ระดับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนแหลมใหญ่ ร่วมคิดและพัฒนาเพื่อให้
โครงการแข็งแรงและเกิดประโยชน์มากขึ้น
โดยแนวคิดของโครงการ คือ การที่ชุมชนแหลมใหญ่ประกอบอาชีพประมง เลี้ยงหอยแมลงภู่ จึงมีเปลือก
หอยที่ ไม่ใช้ถูกทิ้งเป็นจํานวนมาก เกิดเป็นมลภาวะทางกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของชุมชน จึงเกิดแนวคิดการนําของ
เหลือใช้ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่หาได้ภายในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ แก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น รวมถึง
ทําให้ชุมชน มีอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการนําทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถนําเอาองค์ความรู้และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม

สํ า หรั บ ขั้ น ตอนการทํ า “อิ ฐ บล็ อ ก หอยแมลงภู่ ” เริ่ ม ด้ ว ยการนํ า เปลื อ ก
หอยแมลงภู่ล้างน้ําให้สะอาด แล้วตากแดดให้แห้งประมาณ 1-2 วัน จากนั้นนํามาบด
ให้ ละเอียดด้ วยเครื่องบด แล้วนํ าเปลือกหอยที่บดละเอียดมาผสมตามอั ตราส่ วน
1:3:5 (ปูน:ทราย:เปลือกหอย) ระหว่างบดใส่น้ําพอประมาณ ผสมให้เข้ากัน ไม่ใส่น้ํา
มากเกินไปเพราะจะทําให้กําลังและความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ลดน้อยลง หลังจาก
นั้นนํามาอัดลงบล็อกต่างๆ ที่ต้องการขึ้นรูป อัดให้แน่นแกะบล็อกออก แล้วนําไปตาก
แดดอี ก 1-2 วั นเพื่อ ให้แ ห้งสนิ ท ก็ ส ามารถนําไปใช้ งานได้ เช่น ทํา บล็อกเป็นรู ป
การ์ตูน เป็นบล็อกติดฝาผนัง หรือนํามาทําบล็อกปูพื้นถนนได้
ปัจจุบัน ชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสามารถนํามาเป็นส่วนประกอบของซีเมนต์ใน
การปูพื้นถนน เพื่อใช้ในชุมชน เป็นการช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้สมาชิกภายในชุมชน สร้างความภูมิใจใน
คุณค่าและความเป็นจุดเด่นของท้องถิ่นได้ รวมถึงได้ร่วมกันบูรณาการความรู้ต่างๆ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์
ซีเมนต์เปลือกหอยแมลงภู่ ตําบลแหลมใหญ่ เพื่อให้ผู้สนใจมาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน นําไปปรับใช้ได้ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
https://www.facebook.com/intouchstation
http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9560000112178
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รู้หรือไม่ว่า ขอบเขตทะเลไทย มีพื้นที่ติดกับบริเวณใดบ้าง
ไปหาคําตอบพร้อมกันเลยค่ะ

ขอบเขตทะเลอันดามัน
(The Andaman Sea)

ขอบเขตของทะเลอั น ดามั น ด้ า นทิ ศ เหนื อ
ต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ํ าอิระวดี
ในประเทศพม่ า แผ่ ล งไปทางใต้ ป ระมาณ 1,200
กิ โ ลเมตร จนถึ ง ตอนเหนื อ ของเกาะสุ ม าตราและ
ช่ อ งแคบมะละกา ส่ ว นความกว้ า งของท้ อ งทะเล
อันดามันนั้น เริ่มจากฝั่งตะวันตกของไทยไปประมาณ
650 กิ โ ลเมตร จนถึ ง หมู่ เ กาะอั น ดามั น และหมู่ เ กาะ
นิโคบาร์ (Nicobar) หมู่เกาะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ
สั น ใต้ น้ํ า ที่ เ ป็ น แนวแบ่ ง เขตแอ่ ง อั น ดามั น ออกจาก
อ่าวเบงกอล (Bay of Bengal) บริเวณทะเลอันดามัน
ของไทยเป็นเพียงขอบตะวันออกของแอ่งทะเลอันดามัน
เท่านั้น

ขอบเขตบริเวณอ่าวไทย
(The Gulf of Thailand)

อ่ า วไทยคื อ บริ เ วณทะเลด้ า นตะวั น ออกของ
ประเทศไทย ซึ่ ง เปิ ด ไปสู่ ท ะเลจี น ใต้ ขอบเขตของ
อ่ า วไทยตอนบนต่ อ เนื่ อ งกั บ ดิ น ดอนสามเหลี่ ย ม
ปากแม่ น้ํ า เจ้ า พระยาของที่ ร าบลุ่ ม ภาคกลาง และ
ชายฝั่ ง ทะเลภาคตะวั น ออก ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ต่ อ กั บ
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ส่วนทิศตะวันออกและทิศใต้ติดต่อ
เขตกั บ น่ า นน้ํ า ของประเทศกั ม พู ช า เวี ย ดนาม และ
มาเลเซีย โดยมีเขตน่านน้ําห่างจากฝั่งทะเลของแต่ละ
ประเทศ 12 ไมล์ทะเล
Pradidtan and Dook (1 9 9 2 ) ก ล่ า ว ว่ า
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของท้ อ งทะเลในอ่ า วไทย
ไม่ ร าบเรี ย บ แต่ มี สั น (ridges) และแอ่ ง (basins)
มากมาย สันและแอ่งเหล่านี้วางตัวขนานกันไปในทาง
แนวเหนือ-ใต้ สันบริเวณเกาะกระ และจังหวัดนราธิวาส
เป็ น แนวแบ่ ง ท้ อ งทะเลอ่ า วไทยออกเป็ น 2 ด้ า น คื อ
ด้านตะวันออก และด้านตะวันตก

ที่มา : http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=6831&filename=index
ที่มารูป http://www.fishinginphuket.com/fishing-similan-andaman-islands.html
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ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว
เรือ่ งของความกลัว (2)
คนไทยชอบพูดวามีความกลัว เมื่อพูดภาษาอังกฤษมักจะใชวา has fear ซึ่งผิดนะครับ
หากจะพูดวาใครกลัวก็ใชวา “S+be+frightened” หรือ “S+be+afraid”
เชน “Rosemary is frightened” หรือ “Rosemary is afraid”
สวนวลี be fear of one’s life หรือ be fear for one’s life หมายถึง กลัววาจะเปนอันตรายถึงชีวิต
เชน “Rosemary was in fear of her life when she saw the truck coming toward her car.”
(โรสแมรีกลัวจะมีอันตรายถึงแกชีวิต เมื่อเธอเห็นรถบรรทุกวิ่งตรงมาที่รถของเธอ)
สวน Have no fear of something หมายถึง ไมมคี วามกลัว
เชน “I have no fear of death” (ขาพเจาไมกลัวความตาย)
กริยาที่เกี่ยวกับความกลัว เชน conquer (คอง’เคอะ)
หมายถึง ปราบ เอาชนะ ดวยกําลัง พิชิต ยึดได ไดชัยชนะ
คนไทยบอกว า ชนะความกลั ว ฝรั่ ง บอกว า conquer one’s fear หรื อ overcome one’s fear
ที่หมายถึง stop being afraid
เชน “Rosemary managed to conquer her fear of flying”
(โรสแมรีจัดการที่เอาชนะความกลัวการบิน)
สวนตัวสั่นงันงกดวยความกลัว ใชคําวา shake with fear หรือ tremble with fear
เชน “Rose mary was shaking with fear after being held at gunpoint”
(โรสแมรีตัวสั่นงันงกดวยความกลัวหลังจากถูกเล็งดวยปน)
ที่มา : http://www.nitipoom.com/Article2Item.aspx?ID=4857
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เกร็ดสุขภาพ

By Mr. Healthy

กินปลาทีม่ ไี ขมันมาก ลดความเสีย่ งโรคไขขออักเสบรูมาตอยดได
ผูเชี่ยวชาญพบวา การรับประทานปลาที่มีน้ํามันมาก (Oily fish) เชน แซลมอน แมคเคอเรล เพียงเล็กนอยในทุกๆ
สัปดาห สามารถลดความเสี่ยงในการเปนโรคขออักเสบชนิด rheumatiod ลงไดถึงครึ่งหนึ่ง
จากผลการวิจัยกวา 32,000 ผลงานที่สํารวจกับหญิงชาวสวีเดน ชวยยืนยันไดวาการทานอาหารเพื่อสุขภาพนั้น ควร
รับประทานปลาเปนประจําเพื่อสุขภาพที่ดี เพราะปลานั้นอุดมไปดวย Omega-3 นั่นเอง โดย Omega-3 นั้นมีประโยชนกับ
รางกายเพราะมันชวยบํารุงสมองและหัวใจของเราใหแข็งแรง และนอกจากนั้น Omega-3 ยังเปนสารที่ทําตัวเสมือนเปนสาร
ที่รักษาอาการอักเสบ (anti-inflammatory agent) ซึ่งจะไดอธิบายตอไปวามันชวยรักษาโรคขออักเสบไดอยางไร
ในการวิจัยที่ ตีพิ ม พ ใ นวารสาร Annals of the Rheumatic Diseases ทํา การวิจัยกับผูห ญิง สองกลุ ม กลุ ม แรก
รับประทานปลาหลากหลายชนิด ภายใน 1 สัปดาหพบวา คนกลุมแรกความเสี่ยงของการเปนโรคขออักเสบรูมาตอยดลดลง
ไปประมาณ 1/3 ขณะที่กลุมที่สอง รับประทานปลาที่มีน้ํามันมากดวยนอกจากปลาชนิดอื่นๆ แลว ภายใน 1 สัปดาหเชนกัน
พบวาความเสี่ยงของการเปนโรคขออักเสบรูมาตอยดของคนกลุมหลังลดลงไปถึงครึ่งหนึ่ง
การวิ จั ย ดั ง กล า วไม ไ ด มุ ง ศึ ก ษาที่ ส ว นประกอบของน้ํ ามั น ของปลา แต ผู เ ชี่ ย วชาญบอกว า มั น น า จะมี
ประโยชน ศาสตราจารย Alan Silman แหงสถาบันวิจัยโรคขออักเสบสหราชอาณาจักร กลาววา เราพอรูมาบางแลววา ใน
ผูปวยโรคขออักเสบ การรับประทานน้ํามันปลาชวยลดอาการอักเสบได นอกจากนี้จากผลการวิจัย แนะนําวาการรับประทาน
น้ํามันปลาในปริมาณมาก ชวยปองกันการอักเสบที่ขอตอตางๆ ได ศาสตราจารย Alan กลาวอีกวา แตปญหาของเราก็คือ
ตองวิจัยตอไปเพื่อดูวา มันหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงสารบางอยางในอาหารหรือไม
โรคขออักเสบรูมาตอยดนั้นสงผลกระทบกับผูคนกวา 580,000 คนในอังกฤษและเวลส โรคนี้เกิดขึ้นจากระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายทํางานผิดพลาด โดยทําการตอตานขอตอของตัวเอง ทําใหขอเกิดอาการแข็ง บวมและปวด
ปลาแมกเคอเรล 1 ในปลา Oily fish ที่ควรรับประทาน

Oily fish
- ไดแกปลา herring, mackerel, pilchard, salmon, sardine, trout and fresh tuna
- อุดมไปดวย กรดไขมัน omega-3 ชนิดโซยาวและวิตามิน D
- ปลาเนื้อขาวบางชนิดรวมไปถึงสัตวน้ําที่มีเปลือก เชน กุง หอย ปู ก็มี omega-3 เชนกันแต
นอยกวาปลา Oily fish
- การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนั้ น ควรจะมีปลาอยูดวย 2 สว น ในแตละสัปดาห และ
หนึ่งในนั้นควรจะมี Oily fish 1 ชนิด
- ในอาหารควรจะมีปลา Oily fish ประมาณ 140 กรัม
- หญิงตั้งครรภและผูที่กําลั งจะมีครรภควรทานปลา Oily fish ไมเ กิน 2 สวนใน 1 สัปดาห
เพราะอาจมีสารพิษปริมาณเล็กนอยเกิดขึ้นในรางกายได
ที่มา : BBC News and NHS Choices
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกวงศปลากระเบนภาคสนามที่พบในนานน้ําไทย
และนานน้าํ ใกลเคียง Order MYLIOBATIFORMES
Family: DASYATIDAE, Stingray

1

สวนหัวไมยกตัวจากครีบอก
ตาอยูทางดานบน

แผนลําตัวเปนรูปหาเหลี่ยม
หรือรูปไข มีความกวาง
นอยกวา 1.3 เทาของความยาว
มีตุมหรือหนามตามลําตัว

หางเรียวยาวเปนเสนคลายแส
มีหรือไมมีหนามแข็ง
ที่ตอนตนสวนหาง

Family: GYMNURIDAE, Butterfly ray 2

สวนหัวไมยกตัวจากครีบอก
ตาอยูทางดานบน
แผนลําตัวกวาง แผขยายไปดานขาง
เปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
มีความกวางมากกวา 1.6
เทาของความยาว

หางสั้น สวนมากมีแถบพาดสลับขาว-ดํา

ที่มาภาพ : กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 1, 2
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บานเราจะนาอยู

สรางความสําเร็จในการทํางาน...ดวยตัวคุณเอง
เชื่อวาเมื่อคนทุกคนกาวเขาสูชวงวัยของการทํางานแลว..แตละคนยอมมีความตองการและความคาดหวังใหงานของตนประสบ
ผลสําเร็จ โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการสรางความสําเร็จในหนาที่การงานที่แตกตางกันไป ความสําเร็จดวยฝมือของเราเองจะเปน
สิ่งที่นาภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต ดังนั้นจึงขอนําเสนอเทคนิคและวิธีการเพื่อการสรางความสําเร็จในการทํางานดวยตัวคุณเองตามหลักการ
งายๆ ของ " D-E-V-E-L-O-P " ดังนี้
D
E
V
E
L
O
P

Development
Endurance
Versatile
Energetic
Love
Organizing
Positive Thinking

ไมหยุดยั้งการพัฒนา
มุงเนนความอดทน
หลากหลายความสามารถ
กระตือรือรนอยูเสมอ
รักงานที่ทํา
จัดการเปนเลิศ
คิดแตทางบวก

Development : ไมหยุดยัง้ การพัฒนา
ผูที่จะประสบความสําเร็จในหนาที่การงานไดจะตองเปนคนที่มีหัวใจของการพัฒนาอยูเสมอ ไมวาจะเปนเรื่องบุคลิกลักษณะ
พฤติกรรม หรือแมแตวิธีการทํางาน โดยตองเปนผูที่มีการสํารวจและประเมินความสามารถของตนเองอยูตลอดเวลา คอยตรวจสอบวา
เรามีจุดแข็งและจุดบกพรองในดานใดบางและพยายามที่จะหาทางพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดบกพรองของตนใหดีขึ้น นอกจากนี้ยัง
ตองเปนคนที่ไมยึดติดกับวิธีการหรือขั้นตอนการทํางานแบบเดิมๆ โดยควรจะหาเทคนิคและแนวทางใหมๆ เพื่อพัฒนาการทํางานของ
ตนเองใหดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยูเสมอ

Endurance : มุงเนนความอดทน
ความอดทนเปนพลังของความสําเร็จ…อดทนตอคําพูด อดทนตอพฤติกรรมการดูหมิ่นหรือสบประมาท อดทนตอความเครียดใน
การทํางาน…คุณรูไหมวาการลาออกจากงานบอยๆ นั้นเปนสิ่งที่ไมดี เพราะเวลาคุณไปสมัครงานที่ไหนเคาอาจจะมองวาคุณเปนคนไมมี
ความอดทนเลยก็เปนได (เสียประวัติการทํางานของคุณเอง) หากคุณตองเผชิญกับสถานการณที่เลวรายหรือไมปรารถนา ขอเพียงแตให
คุณมีความอดทนและอดกลั้นเขาไว แลวคุณจะสามารถเผชิญกับปญหาตางๆ ไดสําเร็จ

Versatile : หลากหลายความสามารถ
หลายๆ องคกรยอมตองการคนที่มีความรู และความสามารถใหเขามาพัฒนาและปรับปรุง
องคกรใหดีขึ้น…ขอใหลองคิดดูวาถาคุณเปนเจาของบริษัท คุณอยากไดคนที่สามารถทํางานไดหลายๆ
อยาง หรือ ทําไดเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง…แนนอนคุณคงตองการไดคนที่มีความสามารถทํางานได
หลากหลาย ไมปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ…ซึ่งบางคนที่หลีกเลี่ยงงาน กลัววาจะตองทํางานมากกวาคนอื่น ไม
อยากใหใครเอาเปรียบ ไมเคยอาสาที่จะทํางานนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ…แนนอนวาคนกลุมนี้ไมมีทางที่จะไดรับความกาวหนาและ
ความสําเร็จในชีวิตการทํางานไดเลย…ดีไมดีกลุมคนเหลานี้อาจจะเปนกลุมคนแรกที่ถูกพิจารณาให Lay Off กอนก็เปนได
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Energetic : กระตือรือรนอยูเสมอ
ความสําเร็จตางๆ ยอมเกิดขึ้นไดถาคุณมีความกระตือรือรน และมีความตื่นตัวที่จะแสวงความรูใหมๆ การรับฟงขอมูลขาวสาร
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น พรอมทั้งมีความมุงมั่นที่จะแกไขปญหาและอุปสรรคใหประสบผลสําเร็จ โดยสวนใหญคนที่มีความ
กระตือรือรนจะเปนคนที่ชอบลองผิดลองถูก มาทํางานกอนเวลาเสมอเพื่อหาโอกาสคนควาขอมูลและหาความรูเพิ่มเติม พยายามที่จะให
งานเสร็จกอนหรือตรงตามเวลาที่กําหนด ซึ่งแตกตางจากคนที่ขาดความกระตือรือรน โดยสวนใหญจะเปนคนที่ไมอยากใหวันทํางาน
มาถึง รอคอยเวลาเลิกงานหรือเสร็จสิ้นสัปดาหการทํางาน ทํางานเฉื่อย ไมสนใจรับฟงขอมูลขาวสารใดๆ เลย ขอเพียงใหงานของตนเอง
เสร็จเทานั้นเพื่อที่จะไดกลับบานหรือไปที่ไหนๆ ตามที่ใจปรารถนา….ซึ่งทํานายไดเลยวา บุคคลเหลานั้นไมมีทางหรือมีโอกาสนอยมากใน
การไดรับความสําเร็จและความกาวหนาในหนาที่การงานของตน

Love : รักงานที่ทํา
ขอใหตระหนักไวเสมอวา “คนเราไมสามารถเลือกเกิดได แตเราสามารถเลือกที่จะรักงานที่ทํา
อยูได” พบวาในยุคสมัยนี้การเลือกงานที่รักมีโอกาสเกิดขึ้นนอยกวาการที่จะเลือกรักงานที่ทํา ดังนั้น
“หากคุณไมสามารถเลือกงานที่รักได คุณก็ควรเลือกที่จะรักงานที่คุณทํา” เพราะความรูสึกนี้เองจะ
สงผลใหคุณมีความสุขกับงานของคุณ..ขอใหคุณลองถามตัวเองวาคุณรักงานที่ทําอยูหรือไม แลวคุณมีพฤติกรรมอยางไรหากคุณมี
ความรูสึกวาคุณไมรักงานที่ทําอยูเลย และผลงานที่เกิดขึ้นของคุณเปนอยางไรบาง..บางคนเบื่อหนายกับชีวิต..ทํางานแบบเชาชามเย็น
ชาม…ไมมีเปาหมายในการทํางาน ซึ่งยอมแนนอนวาคุณคงไมประสบความสําเร็จในหนาที่การงานของคุณเลย…พื้นฐานของความสําเร็จ
อยูที่ความรักในสิ่งนั้น เมื่อคุณมีความรัก คุณจะมีความสุขกับงานที่ทํา ซึ่งจะทําใหคุณพยายามหาวิธีการตางๆ เพื่อเพิ่มมูลคาของงานที่
ทําอยูตลอดเวลา และนั่นจะสงผลใหคุณรูจักวางแผนชีวิตและเปาหมายความสําเร็จในการทํางานของคุณ

Organizing : จัดการเปนเลิศ
การจัดการงานที่ดี จะทําใหคุณรูวาควรจะทําอะไรกอนและหลังบาง สามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูใหเกิด
ประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ การจัดการจะเปนสิ่งผลักดันใหคุณตองวางแผนและเปาหมายการทํางานอยูเสมอ ทั้งนี้คุณเคยสํารวจตัวเอง
บางหรือไมวา คุณมีความสับสนและไมสามารถทํางานไดเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว..ซึ่งสิ่งเหลานี้เองจะเปนเครื่องบงบอกวาคุณขาด
ประสิทธิภาพในการจัดการงานของคุณ คุณไมสามารถบริหารทรัพยากรตางๆ ที่มีใหเกิดประสิทธิผลได

Positive Thinking : คิดแตทางบวก
ความคิดทางบวกจะเปนสิ่งที่ชวยทําใหคุณมองโลกในแงดี มีกําลังใจและพลังที่จะทํางานตางๆ ที่ไดรับ
มอบหมายใหประสบผลสําเร็จ คนที่มีความคิดทางบวกจะเปนคนที่สนุกและมีความสุขกับงานที่ทํา แสวงหาโอกาส
ที่จะชวยเหลือและสนับสนุนผูอื่นอยูเสมอ…สําหรับผูที่มีความคิดในดานลบอยูตลอดเวลา จะเปนผูที่หมกมุนอยูแตกับ
ป ญ หา ชอบโทษตั ว เองและคนรอบข า งอยู เ สมอ ขาดความคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองและงานที่ ทํ า …ในที่ สุ ด ผลงานที่ ไ ด รั บ ย อ มขาด
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นหากคุณตองการที่จะเปนผูหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน คุณควรประยุกตใชหลักของการ
“D-E-V-E-L-O-P“ (ไมหยุดยั้งการพัฒนา มุงเนนความอดทน หลากหลายความสามารถ กระตือรือรนอยูเสมอ รัก
งานที่ทํา จัดการเปนเลิศ คิดแตทางบวก) กลาวโดยรวมก็คือ พัฒนาตนเองอยูเสมอทั้งในดานความคิด ความรู จิตใจ
และการกระทําของตัวคุณ และนั่นเองจะสงผลใหคุณมีความกาวหนาและประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานอยางที่
ตั้งใจและมุงหวังไว
ที่มา : http://www.saf.mut.ac.th/Pages/work/sara.14.html
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... เกมสทาทายสมอง ...
More to It ฉบับนีข้ อนําเสนอ Sudoku ที่มีตารางย่อย
9 ช่อง วิธีการเล่น โดยทั้งในแนวตั้ง แนวนอนและ
ในกรอบเล็ก (9 ช่อง) จะมีตัวเลข 1-9 ทีไ่ ม่ซ้ํากัน

เฉลยเกมสฉบับที่แลว

คําถามประจําเดือนตุลาคม 2556
1. ไทยจะจัดตั้ง ทูนา ฮับ ขึ้นที่จังหวัดใด?
2. ประกาศการปดอาวรูปตัว ก มีกําหนดใหปดชวงเดือนใด?
3. ปลาที่มีน้ํามันมาก (Oily fish) ไดแกปลาอะไรบาง? (ยกตัวอยางมา 3 ชนิด)
** กติกาการรวมสนุก
ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่
E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
***ของรางวัล คือ ขาวมือถือ
เฉลยคําถามประจําเดือนกันยายน 2556
1. สัตวน้ําที่ตรวจพบแคดเมียมสูงเกินมาตรฐาน คือ หอยเชลล
2. 8 จังหวัดของญี่ปุน ที่ไดรับผลกระทบจากคําสั่งหามนําเขาผลิตภัณฑประมงของเกาหลีใต คือ
จังหวัดฟุกุชิมะ อิบารากิ กุนมะ มิยางิ อิวาเตะ โทชิงิ ชิบะ และอาโอโมริ
3. ไขกุงในซูชิ ที่แทคือ ไขของปลานกกระจอก
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