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เมือ
่ สายน้ําไหลบาถึงนที
หลังจากมวลน้ํากอนใหญไหลบามาจากทางเหนือ เขาสูลุมน้ําเจาพระยา สรางความเดือดรอนใหมากมายจนกลายเปน
มหาอุทกภัยสรางความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร ชาวกรุงเทพคงไมสงสัยแลววาน้ําจะทวมที่ใดบาง คําถามใหมคือ
เราจะตองอยูกับน้ําทวมอีกนานแคไหน และอีกหลายคําถามที่หลายคนสงสัย จะเปนอยางไรเมื่อน้ําเหลานี้ไหลลงทะเล
ทะเลคือที่ไหน?
คํ า ว า “ทะเล” ดู เ หมื อ นใหญ โ ตมหาศาล แต ใ นความจริ ง นั้ น เล็ ก นิ ด เดี ย ว
เพราะทะเลที่กําลังรับน้ําจื ดจากลุมเจาพระยา หมายถึง “อา วไทยตอนใน” หรื อ
“อาวไทยรูปตัว ก” ชายฝงตั้งแตชลบุรี ปากน้ําบางปะกง ปากน้ําเจาพระยา ทาจีน
แมกลอง ไปสิ้นสุดที่จังหวัดเพชรบุรีและตอนเหนือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ พื้นที่
รวมกันแลวกวางเพียง 10,000 ตารางกิโลเมตร อาวแหงนี้มีลักษณะเกือบเปด เคยมี
การศึกษาในอดีตกลาววา หากทิ้งถุงพลาสติกลงไปในอาวไทยตอนใน ถุงดังกลาวจะ
หมุนเวียนอยู 49 วัน กอนจะหลุดออกสูทะเลเปดดานนอก ลองหลับตาแลวคิดถึงน้ํา
ปริมาณมหาศาล ขยะนับลานตัน สิ่งเจือปนอื่นๆ อีกมาก ทุกอยางจะไหลลงไปในทะเลเล็กๆ และจะอยูในนั้นอยางนอย
1 เดือน
น้ําไหลลงทะเลอยางไร?
วัฏจักรของน้ํา คือ น้ําจะระเหยจากทะเลและมหาสมุทร กลายเปนเมฆลองลอยไปทั่ว สวนใหญตกลงในทะเล มี
บางสวนเขามาตกในแผนดิน โดยเฉพาะในเขตขุนเขาอันเปนแนวปะทะเมฆ น้ําเหลานี้จะไหลมารวมกัน จากลําธารสายนอยเปน
แมน้ําสายใหญ และจะหลั่งไหลกลับลงไปสูทะเล
การกลับสูทะเลของน้ํามี 2 ทาง เสนทางหนึ่ง คือ มาตามแมน้ําตามปรกติ อีกทางเกิดเมื่อน้ํามีปริมาณมากไปจนไหล
บามาตามพื้นดิน ลักษณะเชนนี้เกิดเปนประจําในลุมน้ําขนาดใหญ เชน ลุมน้ําเจาพระยา สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศชายฝงตางมี
เวลาปรับตัวมาหลายพันป เหตุการณนี้จึงไมใชครั้งแรกที่สรรพชีวิตบริเวณอาวไทยเจอะเจอ แตสถานการณในปจจุบันกับ
เหตุการณในอดีตแตกตางกัน
อดีตกับปจจุบันตางกันอยางไร?
ความแตกตางที่ชัดเจนมี 2 ประการ นั่นคือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในลุมน้ํา และความเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝง
ทะเล ความเปลี่ยนแปลงในลุมน้ํา หมายถึง การพัฒนาตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้นตลอดเสนทางของน้ํา ทั้งแหลงการเกษตร ทั้ง
นิคมอุตสาหกรรม โรงงานตางๆ ตลอดจนบานเรือนชุมชน เมื่อน้ําไหลผาน น้ํานําพาหลายอยางที่ไมเคยมีในอดีตมาดวย เชน
ขยะสามลานตัน สารเคมีในโรงงาน น้ําเนาเสียที่เกิดจากการกักขัง ฯลฯ ทุกอยางกําลังมุงหนาลงทะเล
นอกจากนี้ บริเวณชายฝงทะเลของเราเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน ในอดีตเราเคยมีปาชายเลนผืนใหญที่สุดผืนหนึ่งในเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต คอยรั บ น้ํ า ที่ ไ หลบ า ลงมา ชะลอให ช า ลงบ า ง ให ค อ ยปรั บ เปลี่ ย นตามวั ฏ จั ก รน้ํ า ขึ้ น น้ํ า ลงบ า ง
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เมือ
่ สายน้ําไหลบาถึงนที (ตอ)
ชวยกัก “เก็บขยะ” จากแผนดินไวบาง แตปจจุบัน ปาเหลานั้นแทบไมเหลือแลว เรามีแตนากุงรกรางแทนที่ ยังมีแหลงชุมชน
ถนน โรงงาน ฯลฯ ที่ชวย “ปลอยขยะ” แทนที่จะเก็บไว น้ําจืดที่ไหลลงทะเลในอดีตกับในปจจุบันจึงไมเหมือนกัน

น้ํามาแลว น้ําทําใหเกิดอะไร?
น้ําในโลกแบงเปน 2 สวน คือ น้ําจืด และน้ําทะเล ความแตกตางคือแรธาตุที่เจือปนอยูในน้ํา โดยเฉพาะเกลือหรือ
โซเดียมคลอไรด (NaCl) ที่ทําใหน้ําเค็ม น้ําทะเลมีเกลือละลายเจือปน 3.1-3.5 เปอรเซ็นต ผิดจากน้ําจืดที่ความเค็มเปนศูนย
หรือนอยมาก เมื่อน้ําจืดมาถึงทะเล น้ําทําใหความเค็มเปลี่ยนแปลง เกิดปรากฏการณที่ชาวบานเรียกกันวา “น้ําเบียด” หรือ
สัต ว ท ะเลไดรั บ ผลกระทบเพราะความเค็ ม ลดน อ ยลงอยา งรวดเร็ ว นอกจากนั้ น น้ํ า จื ดยั ง นํ า พาสารอาหารจากแผ น ดิ น
สารอาหารเหลานี้หากมีอยูในระดับพอดี จะชวยใหทะเลอุดมสมบูรณ แตถามีมากเกินไป จะทําใหแพลงกตอนพืชเพิ่มจํานวน
ขึ้นอยางรวดเร็ว ตามดวยแพลงกตอนสัตวบางชนิด เกิดปรากฏการณ “ขี้ปลาวาฬ” อาจทําใหสัตวทะเลตาย ทั้งจากภาวะที่
ออกซิเจนลดนอยลงจนหมด หรืออาจตายจากพิษของแพลงกตอนบางกลุม

ผูไดรับผลกระทบ?
ชาวประมงพื้นบาน คือ กลุมคนที่ใชภูมิปญญาชาวบานในการหากิน
พวกเขาคือคนที่เขาใจวิถีธรรมชาติ ดํารงชีวิตอยางพอเพียง แตพวกเขากลับ
เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบยาวนานที่สุด และมากที่สุดกลุมหนึ่ง ผลกระทบยัง
เกิดกับผูประกอบกิจการเพาะเลี้ยงชายฝง น้ําที่ไหลผานทําใหทุกอยางตอง
หยุดชะงัก ผลตอเนื่องถึงแหลงทองเที่ยวริมทะเลที่จะตองเผชิญกับขยะตาม
ชายหาด แนวปะการังที่มีถุงพลาสติกมากมาย ผูประกอบการทองเที่ยวใน
พื้นที่อาวไทยตอนในที่ตองสะดุงเมื่อเห็นปริมาณขยะดังกลาว

แลวเราควรทําอยางไร?
สําหรับหนวยงานตางๆ ที่ดูแลเกี่ยวกับทะเลและธรรมชาติ คงจะตองเตรียมตรวจสอบพื้นที่บอบบางและพื้นที่ซึ่งเปน
ระบบนิเวศทางทะเลที่สําคัญที่อยูในเขตความรับผิดชอบ เชน ดอนหอยหลอด แนวปะการังเกาะลาน ฯลฯ ตลอดจนดูแลคน
ที่หากินกับทะเลและเดือดรอน รวมถึงการวางแผนจัดทํากิจกรรมเก็บขยะและดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวชายหาด ในระหวางนี้
พวกเราชวยกันไดดวยการมี “จิตอาสา” เก็บขยะใหพนน้ํา ใหคิดวานอกจากชวยการระบายน้ําแลว คุณยังมีสวนชวยทะเลและ
คนทํามาหากินกับทะเลอยางเหลือลน มิใชน้ําแหง...ทุกอยางจบ
ที่มา : ธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์. ผูจัดการออนไลน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554.
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ออสเตรเลียเตรียมประกาศ “ทะเลคอรัล”
เปนเขตอนุรก
ั ษทางทะเลใหญทสี่ ด
ุ ในโลก
ออสเตรเลียมีแผนประกาศใหทะเลคอรัล (Coral Sea) เปนเขตอนุรักษทางทะเลที่ใหญที่สุดใน
โลก เพื่อปกป องแนวปะการั งที่อุด มสมบูรณและเต็มไปด วยความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว
รัฐบาลออสเตรเลียเผย เขตอนุรักษสัตวน้ําแหงเครือจักรภพทะเลคอรัล จะกินพื้นที่ราว 990,000
ตารางกิโลเมตรนอกชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย หรือกวา 1 เทาครึ่งของพื้นที่
ประเทศฝรั่งเศส
“มหาสมุทรอันกวางใหญของออสเตรเลียเปนแหลงอาหาร แหลงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับประชาชน แตเราก็ไมอาจชะลาใจได” โทนี เบิรก รัฐมนตรีกระทรวง
สิ่งแวดลอมออสเตรเลียกลาว

ภาพจาก http://www.ww2australia.gov.au/asfaras/coralsea.html

ภายใตโครงการดังกลาว ทะเลคอรัลจะกลายเปนเขตอนุรักษทางทะเลที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่ง
รัฐบาลจะไมอนุญาตใหมีการสํารวจน้ํามันหรือกาซธรรมชาติ และจะออกขอบังคับเพิ่มเติมในการทํา
ประมงแถบนี้ ทะเลคอรั ล นั บ ว า มี ค วามสํ า คั ญ ในเชิ ง สิ่ ง แวดล อ มต อ เขตเศรษฐกิ จ จํ า เพาะของ
ออสเตรเลีย เนื่องจากมีภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งแนวปะการังขนาดใหญ สันทราย โตรกผา และ
ที่ราบกนสมุทร
“ไมมีดินแดนสวนไหนของออสเตรเลียที่ความแตกตางมากมายมาอยูรวมกันเหมือนที่นี่ ทั้ง
ทะเลที่ใสสะอาด แนวปะการังอันงดงาม ประวัติศาสตรทางทหารที่บงบอกความเปนออสเตรเลีย
และวันนี้ยังมีขอเสนอที่จะปกปองทะเลแหงนี้เอาไวอยางถาวร” เบิรก กลาว
ผลการศึกษาลาสุดพบวา ทะเลคอรัลซึ่งกินอาณาเขตตั้งแตแนวปะการัง เกรท แบริเออร รีฟ
ไปจนถึงหมูเกาะโซโลมอน วานูอาตู และนิวแคลิโดเนีย เปนถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธุหลาก
ชนิด และเปนทะเลเพียงไมกี่แหงในโลกที่ยังเต็มไปดวยสัตวนักลาขนาดใหญ เชน ฉลาม และทูนา
4
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ออสเตรเลียเตรียมประกาศ “ทะเลคอรัล”
เปนเขตอนุรักษทางทะเลใหญทสี่ ด
ุ ในโลก (ตอ)
เบิรก ระบุวา แนวเขตอนุรักษที่อยูใกล ชายฝงมากที่สุ ด ก็ยั งห างถึง 60 กิโลเมตร ซึ่ งไกล
พอที่จะไมเปนอุปสรรคตอการประมงถูกกฎหมายและกิจกรรมสันทนาการของประชาชน
นั ก อนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มต า งชื่ น ชมข อ เสนอที่ จ ะให ท ะเลคอรั ล เป น เขตอนุ รั ก ษ แต ก็ ร ะบุ ว า
โครงการดังกลาวอาจยังไมสามารถปกปองแนวปะการังที่บอบบางและสรรพชีวิตในทะเลไดอยาง
เต็มที่
“เรายินดีที่จะรัฐบาลจะสั่งหามขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ และหามใชเครื่องมือประมงที่
เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตตามพื้นทะเล... อยางไรก็ตาม นาจะมีมาตรการคุมครองที่เขมงวดกวานี้
โดยเฉพาะในจุดที่เปราะบาง เพื่อ ใหมั่นใจวา ทะเลคอรัลจะไดรับการปกปกรักษาไว อยางยั่งยืน”
อิโมเก็น เซโธเว็น จากกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมพิว ระบุ
รัฐบาลออสเตรเลียจะใชเวลา 3 เดือนนับจากนี้เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการตั้งเขตอนุรักษ
กอนจะมีการตัดสินใจขั้นสุดทาย

1

2

ที่มา : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9540000150452
ภาพจาก : http://www.oceanpowermagazine.net/2010/10/23/australia%E2%80%99s-coral-sea-home-to-over300-threatened-animal-species/ 1 , http://www.peaceconvergence.com/2010/04/21/sign-petition-to-protect-thecoral-sea/ 2
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ปลาจาละเม็ดดํา (Black pomfrets)
Scientific name : Parastromateus niger (Bloch, 1795)
Family : Carangidae
Suborder : Percoidei
Order : Perciformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)

ลักษณะ ลําตัวกว้างแบนข้าง ส่วนโค้งของลําตัวด้านหลังและด้านท้องเท่ากัน ปากอยู่ในตําแหน่งปลายสุด
ด้านหน้าของหัว (Terminal position) แต่ยาวไม่ถึงขอบตาด้านหน้า ขากรรไกรทั้งสองมีฟันแบบรูปกรวย
ขนาดเล็ก 1 แถว ครีบหลังมีก้านครีบแข็งสั้นๆ 11 หรือ 10 ก้าน (ฝังตัวและไม่พบเมื่อโตเต็มวัย) ตามด้วยก้าน
ครีบแข็ง 1 ก้านและก้านครีบอ่อน 41 – 44 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 2 ก้าน (ฝังตัวและไม่พบเมื่อโตเต็ม
วัย) ตามด้วยก้านครีบแข็ง 1 ก้านและก้านครีบอ่อน 35 - 39 ก้าน ครีบหลังและครีบก้นตอนมีความใกล้เคียง
ในการจําแนก มีทั้งยกสูง แฉกหน้ามนกว้าง ไม่มีครีบท้องในตัวที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ซม. (ความยาวส้อมหาง)
และในตัวอ่อนระยะ juveniles อยู่ในตําแหน่งด้านหน้าตรงเส้นแนวตั้งผ่านฐานครีบหู ครีบหูยาวและโค้ง เส้น
ข้างตัวด้านหน้าโค้งเล็กน้อย เส้นข้างตัวส่วนตรงมีหนามอ่อน 8 - 19 อัน ซึ่งเริ่มจากเป็นกระดูกเล็กบนคอด
หาง เกล็ดขนาดเล็กและหลุดง่ายและค่อนข้างสมบูรณ์ครอบคลุมครีบหลังและครีบก้น หน้าอกมีเกล็ดสมบูรณ์
กระดูกสันหลัง 10+14 สี ตัวเต็มวัยมีสีเทา สีเงิน สีฟ้า สีน้ําตาลทั่วตัว (มีสีเหลืองน้ําตาลเมื่อเกล็ดหลุด) ขอบ
ของครีบมีสีคล้ํา ตัวอ่อนมีแถบแนวตั้งสีดําหลายแถบ และก้านครีบหูดํายาว
การแพร่กระจาย โดยทั่วไปจะอาศัยตามพื้นท้องทะเลในตอนกลางวัน และขึ้นมาที่ผิวน้ําตอนกลางคืน อยู่กัน
เป็นฝูงใหญ่ โดยทั่วไปมักจะพบในระดับความลึก 15 ถึง 40 เมตรบริเวณที่พื้นเป็นโคลน ผิวน้ําบนไหล่ทวีป
จากแอฟริกาใต้ โมซัมบิก เคนยา ทะเลอาหรับ อ่าวเบงกอล อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ภาคใต้ ญี่ปุ่น และ
ออสเตรเลีย มีความชุกชุมบริเวณชายฝั่งตะวันตกของอินเดียและในอินโดนีเซีย ในน่านน้ําไทยพบทั่วไปบริเวณ
อ่าวไทย
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ขนาด ขนาดยาวที่สุดประมาณ 55 ซม. ขนาดทั่วไปยาวประมาณ 30 ซม.
เครือ่ งมือ ทีจ่ บั ปลาชนิดนี้ ได้แก่ อวนลาก อวนติด อวนล้อมจับ
การกินอาหาร กินแพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์น้ําขนาดเล็กเป็นอาหาร
การใช้ประโยชน์ เป็นปลาที่มีเนื้อรสชาติดี แต่อร่อยสู้ปลาจาระเม็ดขาวไม่ได้ และจะมีราคาค่อนข้างถูก ส่วน
ใหญ่พบขายในตลาดรูปแบบสด นิยมรับประทานในหลายรูปแบบ เช่น นึง่ บ๊วย นึง่ มะนาว ทอด ทอดราดพริก
ขนาดของปลาจาระเม็ดดําทีพ่ บในประเทศไทย

ชนิด

P. niger

อ่าวไทย

อันดามัน

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ขนาด (ซม.)

3.75 - 29.25

4.25 - 27.25

8.25 - 29.75

7.25 - 25.75

8.75 - 29.25

8.75 - 26.25

เฉลี่ย (ซม.)

13.43±3.84

12.94±3.89

13.39±4.39

16.73±4.30

17.35±4.87

14.85±4.73

เอกสารอ้างอิง
คณิต เชื้อพันธุ์, ปิยะโชค สินอนันต์, วิรัตน สนิทมัจโร, สิชล หอยมุข, อุดมสิน อักษรผอบ และวัฒนา ฉิมแก้ว. 2551.
เอกสารวิ ช าการฉบั บ ที่ 2/2551 เรื่อง ทรัพยากรสั ตว์น้ํา บริ เ วณอ่ า วไทยและฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น จากเรือสํา รวจ
ปี 2546-2548. ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลอ่ า วไทยตอนบน (สมุ ท รปราการ), สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีประมงทะเล, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง. 132 หน้า.
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 4 Bony fishes part 2
(Mugilidae to Carangidae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome.
www.fishbase.org
http://sirikhun.com/Knowledge/Fish-Ship/ 50-113-ปลาจาระเม็ดดํา
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จากเหตุการณท่ี ปลาฉลามขนาดเล็ก ปลากระเบน ปลาดุกทะเล ปลาจวด ปลาลิ้นหมา กุง และปลาเล็ก
ปลานอยนับลานตัวตายเกลื่อนหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อกลางเดือน
ตุลาคมที่ผานมา เปนผลมาจากการที่ปริมาณน้ําจืดที่ทวมในเขตพื้นที่ภาคกลางจํานวนมหาศาลไดถูกระบายไหลลง
สูทะเล เหตุการณดังกลาวเปนปรากฏการณตามธรรมชาติ ที่ชาวประมงเรียกวา “ปรากฏการณน้ําเบียด”

ปรากฏการณน้ําเบียด เกิดขึ้นไดอยางไร
ในชวงที่น้ําจืดไหลลงสูทะเล มวลน้ําจืด (Fresh Water) ซึ่งมีน้ําหนักเบาจะลอยอยูท่ีหนาผิวน้ํา และมวล
น้ําเค็ม (Salt Water) ที่มีความเขมขนและน้ําหนักมากกวาจะอยูดานลาง โดยปกติแลวถามวลน้ําจืดไมมาก ประกอบ
กับการมีลมและคลื่นที่แรง จะทําใหชั้นน้ําทั้งสองผสมกันไปในที่สุด แตถาในสภาพที่มีมวลน้ําจืดปริมาณมาก
ในวันที่ลมสงบ คลื่นไมแรง การผสมของชั้นน้ําทั้งสองจะเปนแบบคอยเปนคอยไป (การแบงชั้นจึงคงระยะเวลาอยู
ยาวนาน) ประกอบกับมวลน้ําจืดที่หลากมาในชวงฤดูฝน มักจะมีดินตะกอนละลายอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งตะกอนนี้
จะเปนตัวไปบดบังแสงสวางทําใหแสงสองลงไปถึงชั้นน้ําเค็มไดนอยลงหรือไมถึงเลย
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เมื่อแหลงน้ําขาดแสงสวางซึ่งเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของแพลงกตอนพืช สงผลให
ไมมีออกซิเจนเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ นอกจากนี้การแบงชั้นทําใหผิวหนาของน้ําเค็มไมถูกกับอากาศโดยตรง การ
แพรของออกซิเจนจากผิวหนาน้ําจึงมีปริมาณไมมากตามไปดวย ในที่สุดแลวบริเวณพื้นทองน้ําจะมีออกซิเจนลดต่ําลง
จนเกินกวาที่พวกสัตวหนาดินจะมีชีวิตอยูได จึงจําเปนตองดิ้นรนไปหาจุดที่มีออกซิเจนมากกวา ซึ่งโดยสัญชาตญาณ
แลวก็คือ ผิวหนาน้ํา นั่นเอง
อันตรายของกลุมปลาหนาดินที่พบเมื่อมันวายขึ้นมาอยูในผิวหนาน้ําของชั้นน้ําจืด คือ การที่ระบบออสโมซิส
(ระบบรักษาสมดุลเกลือแร) ของมันทํางานไมได สงผลใหปลาช็อกน้ํา มีการวายน้ําไรทิศทางทําใหถูกจับไดงาย และ
ลอยขึ้นมาตายเกยตื้นเปนจํานวนมากบริเวณชายหาด สวนปลาที่อยูผิวหนาน้ําของน้ําเค็มมักจะเปนปลากลุมพิเศษ
คือ อยูในสภาพที่เปนน้ํากรอยหรือน้ําจืดได จึงไมคอยพบการตายของปลากลุมนี้มากนัก

เอกสารอางอิง
สุรจิต ชิรเวทย. 2551. ตนแมกลอง. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: ส.เอเซียเพรส (1989).
http://www.siamensis.org/article/34666
http://www.krobkruakao.com
http://www.astv-tv.com
http://www.khaosod.co.th
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คําอธิบายภาพปก
แมงดาจาน (Tachypleus gigas (Miiler)) เป็นสัตว์น้ําประเภท
หนึ่ง ซึ่งเรานิยมบริโภคไข่ของมัน แต่ยังมีแมงดาทะเลอีกชนิดหนึ่ง คือ
แมงดาถ้ ว ย (Carcinoscorpius rotundicauda (Latr.)) หรื อ ที่ เ รา
เรียกว่า “เห-รา” นั้น เป็นพิษแก่ผู้บริโภคอาจส่งผลต่อสุขภาพและชีวิต
จึงควรงดเว้นการรับประทานไข่แมงดาถ้วย
Giant Kingcrab’s eggs (Tachypleus gigas (Miiler)) are
very tasty but three is another kind, called Horseshoe Crab
(Carcinoscorpius rotundicauda (Latr.)) which we should
avoid eating its eggs because they are toxic.
ที่มา : วารสารการประมง ปี 46 เล่ม 3, 2536

สํานวนที่เกี่ยวกับ Earth
Earth หมายถึง โลก พื้นดิน มนุษย
สํานวนที่เกี่ยวกับโลกมีมากมายหลายคํา เชน
go to earth หมายถึง หลบซอนลงดิน หรือไปในสถานที่ที่ไมมีใครหาเจอ
- เพื่อนฝรั่งที่อาศัยอยูแถวหลักสี่ตองอพยพออกจากบาน โทรบอกผมวา
I will go to earth in my suburb residence until the flooding crisis has become better.
(ฉันจะไปอยูทบี่ านชานเมืองจนกวาวิกฤติน้ําจะคลี่คลาย)
Come down to earth หมายถึง อยูในโลกแหงความเปนจริง
เชน
Last night I had a wonderful dream, I don’t wish to come down on earth.
(เมื่อคืน ฉันฝนดีมากดีจนไมอยากจะกลับสูโลกแหงความจริงเลยอะ(ไมอยากจะตื่น))
Move heaven and earth หมายถึง พยายามอยางสุดความสามารถ แมวาจะยากแคไหนก็จะทํา
เชน
If I could I would move heaven and earth to make flooding victim well again.
(ถาผมทําได ผมจะพยายามอยางสุดความสามารถทีจ่ ะใหผูประสบภัยน้ําทวมกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง)
ที่มา : นิติ นวรัตน http://www.thairath.co.th/column/edu/openlang
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาภาคสนาม Order PERCIFORMES
Suborder : ACANTHUROIDEI, Surgeonfishes (ตอนที่ 2/2)
ที่สวนหนาของตามีกระดูกแหลมคม
และยื่นมาขางหนา

กานครีบแข็ง 6 - 7 กาน
กานที่ 3 ยาวมากและมีลักษณะเปนเสน
กานครีบออน 39 - 43 กาน

จงอยปากยาวและยื่น

กานครีบแข็ง 3 กาน
กานครีบออน 32 - 36

กานครีบแข็ง 1 กาน
กานครีบออน 5 กาน

Family: ZANCLIDAE, Moorish idol 1
กานครีบแข็ง 4 - 9 กาน กานครีบออน 22 - 23 กาน
มีหนามเปนสันคมพับ-กางออกได

กานครีบแข็ง 1 กาน กานครีบออน 3 - 5 กาน

กานครีบแข็ง 2 - 3 กาน
กานครีบออน 18 - 31 กาน

Family: ACANTHURIDAE, Surgeonfishes 2
ที่มา : www.saltcorner.com1, www.siamfishing.com2
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19 ข้อคิด พิชิตความผิดหวัง
ใครบางคนเคยกลาวไวอยางนาฟงวา “เราไมมีทางจะเรียนรูในการฝกความกลาหาญและความ

อดทนไดเลย หากมีแตความสมหวังและสุขสบายบนโลกใบนี้”

ความผิดหวังทําใหทุกขใจ และอาจสงผลรายตอรางกาย ทําใหเกิดอาการเจ็บปวยตามมา แตหากรูจัก
เรียนรูที่จะเอาชนะความผิดหวังใหได ก็เหมือนมีเกราะปองกันภัยใหกับใจและกายของตัวเอง
บางที 19 ขอคิดสั้นๆตอไปนี้ จะชวยสรางภูมิคุมกันความผิดหวังใหคุณ
1. เพชรในตม : อยามองวา สิ่งไมดีหรือเรื่องไร สาระทุกอยาง จะตองเลวรายเสมอไป เพราะมีคํา
กลาวในพุทธศาสนาวา “ดอกบัวจะเบงบานอยางงดงามที่สุด ตองหยั่งรากลึกถึงโคลนตม” หรือที่มักพูดกันวา
ดอกบัวเกิดจากโคลนตม
2. ทําสิ่งที่ดีเยี่ยม : จงปลอยใหความผิดหวัง เปนแรงผลักดันใหคุณทําสิ่งที่ดีเยี่ยม ดังเชนไขมุกที่
เกิดจากเม็ดทรายเล็กๆ ที่หลุดเขาไปในเปลือกหอยนางรม ทําใหมันระคายเคือง จึงขับสารเคมีออกมาเคลือบ
จนกลายเปนไขมุกที่สวยสดงดงาม
3. ทํางานหนัก : ความสําเร็จเกิดจากพรสวรรค แค 1 เปอรเซ็นต อีก 99 เปอรเซ็นต คือการทํางาน
หนัก
4. วางรากฐานใหมั่นคง : เปรียบดั่งการปลูกตนไผ ซึ่งเปนพืชที่โตเร็วที่สุดโนโลก ตอนเริ่มตน มัน
อาจดูไมสวยงาม เพราะไรกิ่งกาน แตมันมีรากที่อยูลึก และแตกแขนงไปทั่ว พรอมที่จะเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน เราจึงควรวางรากฐานชีวิตใหมั่นคง แข็งแรง เพื่อการเติบโตอยางถาวร เชนกัน
5. มีความเพียร : จงมีความเพียรดั่งพระมหาชนก ที่เรือถูกพายุพัดลมลงในมหาสมุทร ลูกเรือตาย
หมด เหลือเพียงพระมหาชนก ที่ทรงอดทนวายน้ําในมหาสมุทร ดวยความเพียร 7 วัน 7 คืน จนนางมณี
เมขลาไดมาชวยไว
6. อยาลัดขั้นตอน : เฉกเชนวงจรชีวิตของผีเสื้อ ขณะที่มันดิ้นรนโผลออกจากรูเล็กๆของรังไหม ปกก็
จะคอยๆงอกออกจากลําตัว แตหากคุณหวังดี อยากชวยผีเสื้อใหออกมาโดยเร็ว จึงชวยเปดรูดวยการทําลายรัง
ไหม คุณรูมั้ยวา การทําเชนนั้นเปนการลัดวงจรการเจริญเติบโตของผีเสื้อ ทําใหปกจะไมงอกออกมา หรือ
แมวางอก ก็จะไมสมบูรณสวยงาม
7. มีพลังเชื่อมั่น : จงเขาใจวา ปญหาและอุปสรรคเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไมได เมื่อมัน
เกิดขึ้น ทอแทไดแตอยาทอถอย ควรเผชิญหนากับมันและพูดวา “ฉันจะมีพลังมากกวาแก แกไมอาจเอาชนะ
ฉันไดหรอก” ยิ่งคุณมีพลังเหนือกวามากเทาใดยิ่งดี
8. มีรอยราวบาง : รอยราวหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นในชีวิตคู อาชีพการงาน หรือแผนการในชีวิต
มิไดหมายความวา มันจะทําใหชีวิตของคุณลมสลายลง
เลนเนิรด โคเฮน ชาวแคนาดา อดีตพระสงฆในพุทธศาสนาบอกวา “รอยราวที่เกิดขึ้นในทุกสิ่งทุก

อยาง ทําใหแสงสวางเล็ดลอดเขามาได”
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9. เขียนไดอารี่ : มีงานวิจัยทางจิตวิทยาระบุวา การเขียนบันทึกระบายความรูสึกเปนทุกข
เจ็บปวดและเหตุการณสะเทือนอารมณ จะชวยผอนคลายความเครียด และเยียวยารักษาใจใหดีขึ้น
ได
10. ถอยหา งสัก ก า ว : บางครั้งคุณไมอ าจมองเห็นภาพใหญ ทั้ง หมดจนกวาจะถอยหาง
ออกไป เพราะยามอยูใกล สิ่งที่เห็นก็คือจุดตางๆ หลายรูปรางและสีสัน แตเมื่อคุณถอยออกไป มอง
จากระยะไกล คุณจะเห็นจุดตางๆเหลานั้นเปนภาพที่ปรากฏเดนชัดขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อคุณมี
ปญหา ถอยมาสักเล็กนอย แลวพินิจมัน คุณจะเห็นปญหาชัดเจนขึ้น ซึ่งจะนําไปสูหนทางแกไขที่
ถูกตอง
11. ลมแลวตองลุก : สุภาษิตญี่ปุนสอนวา “ลม 7 ครั้ง ลุกขึ้นยืน 8 ครั้ง” โดยไมไดบอกให
นั่ง ลงเมื่อเหนื่ อยล า หรือล มคลานยามหวาดกลัว ประเทศญี่ปุน จึงสามารถ ฟน ตัว อยางรวดเร็ว
แมวาจะประสบมหันตภัยสึนามิเมื่อเดือนมีนาคม ป 2011
12. ผิ ด เป น ครู : ไม มี ใ ครสมบู ร ณ แ บบไปทั้ ง หมด ดั ง นั้ น จึ ง มี คํ า กล า วว า “ผิ ด เป น
ครู ” เพื่ อ ให นํ า บทเรี ย นในอดี ต ที่ ผิ ด พลาดมาศึ ก ษาใคร ค รวญ ทบทวนเรื่ อ งความผิ ด หวั ง และ
ผิดพลาด เพื่อไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก
13. เริ่ม ต น ใหมอี ก ครั้ ง : เมื่อเกิด ป ญ ญา เห็ น จุด บกพร องแล ว ถือ เปน โอกาสอั น ดีใ นการ
เริ่มตนใหมอีกครั้งใหดีกวาเกา
14. เดิ น หน า ไปเรื่ อ ยๆ : เมื่ อ คุ ณ เดิ น มาถึ ง ทางแยกบนถนน จงเดิ น ต อ ไป เพราะนั่ น
หมายความวา คุณจะเลือกเดินไปทางไหน ไมใชเรื่องสําคัญ แตขอใหเดินตอไป
15. เมตตาตอตัวเอง : อยาดุดาวากลาวตัวเอง แตจงใหความรักและเมตตาตัวเอง เหมือนที่
คุณปลอบโยนผูอื่นยามที่เขามีทุกข
16. ไปใหตรงเปาหมาย : บางครั้งความลมเหลวผิดหวังที่เกิดขึ้น เปนเหมือนขอสะกิดใจให
คุณฉุกคิดไดวา ยังคงมุงมั่นที่จะทําสิ่งนั้นอยูหรือไม
17. เวลาและวารี ไมเคยคอยใคร : บางชวงชีวิตที่ประสบอุปสรรค คุณตองเรียนรูที่จะแกไข
และกาวผานความทุกขยากนั้นไปใหได เพราะชีวิตไมอาจหยุดอยูกับที่ ดั่งเวลาและสายน้ําที่ไหล
ผานไปไมเคยหยุดนิ่ง
18. เชื่อมั่นในมหัศจรรยของชีวิต : ทุกเชาที่ตื่นนอน จงบอกตัวเองเสมอวา วันนี้คุณจะคิด
ดี พูดดี ทําดี แลวคุณจะไดเห็นความมหัศจรรยเกิดขึ้น เพราะคุณไดดึงพลังบวกเขามาในชีวิต ทํา
ใหเกิดสติปญญา พรอมที่จะแกไขปญหาที่เขามาในแตละวันใหลุลวงไปดวยดี
19. อยาสิ้นหวัง : มีเพียงสิ่งหนึ่งที่ไมเคยหมดไปจากใจคน นั่นคือ ความหวัง ขอใหคุณ
หมั่นเติมพลังใจใหตัวเองบอยๆ และพยายามมุงมั่นทําในสิ่งที่คุณตองการใหสําเร็จ
ที่มา : นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 132 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 โดย ประกายรุง
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เกมทาทายสมอง
วิธีเลน : หาจุดที่แตกตางระหวางภาพทั้งคูใหพบมีทั้งหมด 5 จุดนะคราบ......

เฉลยเกมทาทายสมองฉบับที่แลว
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อานดีๆ มีรางวัล
คําถามประจําเดือนธันวาคม 2554
1. ทะเลที่กําลังรับน้ําจืดจากลุ่มน้ําเจ้าพระยา คือทะเลบริเวณใด?

2. ทะเลใดที่ออสเตรเลียประกาศให้เขตอนุรักษ์ทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก?
3. ปรากฏการณ์น้ําเบียด คือ?
** กติกาการร่วมสนุก : ตอบคําถามให้ครบถ้วน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.com
หมดเขตร่วมสนุก วันที่ 30 ธันวาคม 2554
*** ของรางวัลประจําเดือนธันวาคม : ผ้าพันคอสวยๆ รับลมหนาว
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