กระดานขาว

“ทูนา” ที่กําลังจะหมดไป
Ciguatera พิษจากการทานปลาทะเล
เทีย่ วทะเลปใหมกบั 10 สถานทีส่ วยจับใจ
เจาประจํา
บานกาแฟ : ปลาเกาเสือ (ปลากะรังลายน้ําตาล)
เรื่องเลา...ชาวทะเล : พบแมงกะพรุนหายากครั้งแรกในรอบ 100 ป
กูรู...รูทะเล : ปูคริสตมาส
ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว : Progress/advance
เกร็ดสุขภาพ : กินกุงอยางไรใหหางไกลอาการแพ
ป. ปลานารู
บานเราจะนาอยู : 7 เสนทางสดใส เริ่มตนปใหมดวยสิ่งดีๆ
เกมสทาทายสมอง
อานดีๆ มีรางวัล
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·Ù¹Ò ·Õè¡íÒÅa§¨aËÁ´ä»
¨Ò¡¢ o ÁÙ Å ã¹¹i µ ÂÊÒÃ NATIONAL GEOGRAPHIC ©ºa º e´ื o ¹
eÁÉÒÂ¹» 2006 ä´ÃÒÂ§Ò¹»ÃiÁÒ³¡ÒÃºÃioÀ¤»ÅÒ·Ù¹Ò·Õèe¾ièÁ¨Ò¡äÁ¶ึ§ 1 ÅÒ¹
eÁµÃi¡µa¹ e»¹ 6 ÅÒ¹eÁµÃi¡µa¹ ã¹ªÇ§» 1950-2004 æÅaÁÕæ¹Ço¹Áe¾ièÁ¢ึé¹
oÂÒ§µoe¹ืèo§e¾ืèoµoºÊ¹o§¤ÇÒÁµo§¡ÒÃã¹µÅÒ´«ÙªiæÅaouµÊÒË¡ÃÃÁoÒËÒÃ·aèÇoÅ¡·Õè
oËÂËÒ¡ÒÃºÃioÀ¤e¹ืéoæ´§æÅae¹ืéoµi´Áa¹¢o§»ÅÒ·Ù¹Ò ·ÕèäÁe¾ÕÂ§ÃÒ¤Òæ¾§e·Ò¹aé¹ æµ
Âa§ÁÕe©¾Òaã¹»ÅÒ·Ù¹Ò¢¹Ò´ãË·ÕèÁÕ¹éíÒË¹a¡ÁÒ¡¡ÇÒ 100 ¡ioÅ¡ÃaÁ¢ึé¹ä»oÕ¡´ÇÂ
æÁ¨aÂa§ÁÕ»ÅÒ·Ù¹ÒãË¨aº æµãªÇÒ¨aÊÒÁÒÃ¶¨aºä´µÅo´ä» ¨Ò¡¢oÁÙÅ¨Ò¡ World Wildlife Fund (WWF)
ËÃืo o§¤¡ÒÃ¡o§·u¹ÊaµÇ»ÒoÅ¡ÊÒ¡Å ä´ÃÒÂ§Ò¹ÇÒ ËÒ¡Âa§ÁÕ¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§»ÅÒ·Ù¹ÒoÂÒ§eª¹·u¡Ça¹¹Õé æÅaäÁÁÕ¡ÒÃoo¡
ÃaeºÕÂº¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§e¾ืèo¤uÁ¤Ão§»ÅÒ·Ù¹Ò·Õèe¢Á§Ç´¡ÇÒ·Õèe»¹oÂÙ ã¹oÕ¡ 50 »¢Ò§Ë¹Ò oÅ¡oÒ¨µo§¨ÒÃึ¡ãË»ÅÒ·Ù¹Òe»¹oÕ¡
Ë¹ึè§ÊÒÂ¾a¹¸u·ÕèËÒÂä»e¾ÃÒaÁ¹uÉÂ
»¨¨uºa¹¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§»ÅÒ·Ù¹Ò¾u§e»Òä»·Õè»ÅÒ·Ù¹Ò¢¹Ò´ãË ¤ืo »ÅÒ·Ù¹Ò
¤ÃÕºeËÅืo§ æÅa»ÅÒ·Ù¹Ò¤ÃÕº¹éíÒe§i¹ «ึè§·aé§Êo§ª¹i´¹ÕéµÒ§e»¹»ÅÒ·Ù¹Ò¢¹Ò´ãË·Õèe¤Â
ÁÕªu¡ªuÁæÅa¾ºä´·aèÇä»ã¹e¡ืoº·u¡ÁËÒÊÁu·Ã·aèÇoÅ¡ æµËÅa§¨Ò¡e·¤o¹oÅÂÕ´Ò¹¡ÒÃ
»ÃaÁ§ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÒÇË¹ÒÂiè§¢ึé¹ æÅaÁ¹uÉÂÊÒÁÒÃ¶¡ÒÇe¢Òä»ã¹·aeÅä´ÁÒ¡¢ึé¹ ·íÒãË
»ÃiÁÒ³·Ù¹Ò·aé§Êo§ÊÒÂ¾a¹¸uÁÒ¶ึ§¨u´Çi¡ÄµiæÅa¹íÒä»ÊÙ¡ÒÃ·íÒ¿ÒÃÁ»ÅÒ·Ù¹Ò «ึè§µÒ§
¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ¿ÒÃÁ»ÅÒæ«ÅÁo¹ e¾ÃÒa»ÅÒ·Ù¹ÒÊÇ¹ãË·Õè¹íÒÁÒeÅÕéÂ§ã¹Ãaºº¿ÒÃÁ¹aé¹
äÁä´e¡i´¨Ò¡¡ÒÃe¾Òa¾a¹¸uo´ÂÁ¹uÉÂ æµe»¹¡ÒÃ¡ÇÒ´µo¹½Ù§»ÅÒ·Ù¹Òã¹ÁËÒÊÁu·Ãe»´ e¾ืèo¹íÒÁÒ¢u¹¨¹oÇ¹´ÇÂoÒËÒÃ·Õè
·Ò§¿ÒÃÁe»¹¼Ù¡íÒË¹´eo§ «ึè§æ»ÅÇÒoÒËÒÃ¨Ò¡¿ÒÃÁºÒ§æË§äÁãªoÒËÒÃµÒÁ¸ÃÃÁªÒµi¢o§»ÅÒ·Ù¹Ò
¨Ò¡¢oÁÙÅ¢o§¹iµÂÊÒÃ NATIONAL GEOGRAPHIC ©ºaºe´iÁä´¾Ù´¶ึ§¡ÒÃ·íÒ¿ÒÃÁ»ÅÒ·Ù¹Òã¹ªÇ§ 10 »
¡o¹ÇÒ oÒËÒÃÊÇ¹ãË·Õèãª¢u¹»ÅÒ·Ù¹Ò¹aé¹e»¹oÒËÒÃ¼ÊÁeo§ eª¹ »ÅÒ«ÒÃ´Õ¹æÅaËÁึ¡ æµã¹ÃaÂaËÅa§ä´ÁÕ¡ÒÃ»ÃaºÊÙµÃ
oÒËÒÃÊíÒËÃaº¢u¹»ÅÒ¢ึé¹ÁÒãËÁ o´Âã¹e¹ืéo»ÅÒ¼ÊÁæ»§¢ÒÇo¾´ã¹oaµÃÒ 1:1 ÊíÒËÃaº¢u¹»ÅÒã¹ÃaÂaæÃ¡e¾ืèo·íÒãË»ÅÒ·Ù¹Ò
oÇ¹æÅaÊaÊÁä¢Áa¹»ÃiÁÒ³ÁÒ¡ã¹ÃaÂaeÇÅÒÊaé¹æ «ึè§e»¹e¡Ã´·ÕèÊÒÁÒÃ¶eÃÕÂ¡ÃÒ¤Ò¨Ò¡µÅÒ´«ÙªiæÅaoÒËÒÃÕè»u¹ä´e»¹oÂÒ§´Õ
¨Ò¡Ãaºº¡ÒÃ·íÒ¿ÒÃÁ oÒ¨·íÒãËÁ¹uÉÂÁÕ»ÅÒ·Ù¹Ò»ÃiÁÒ³ÁÒ¡äÇºÃioÀ¤ä´
µÅo´·aé§»ã¹ÃÒ¤Ò·Õè¶Ù¡Å§ æµ¹aé¹äÁä´ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇÒ»ÃiÁÒ³»ÅÒã¹¸ÃÃÁªÒµi¨ a
e¾ièÁ¢ึé¹ æµ¡Åaºe»¹¡ÒÃeÃ§¢ºÇ¹¡ÒÃÊÙ¾a¹¸u¢o§·Ù¹ÒãËeÃçÇÂiè§¢ึé¹ e¾ÃÒa»ÅÒoÇ¹æ
eËÅÒ¹ÕéÁa¡¶Ù¡Ê§ä»¢ÒÂ¡o¹·Õè¨a¶ึ§ÇaÂe¨Ãi¾a¹¸u eÁืèoºÇ¡¡aº»ÃiÁÒ³»ÅÒã¹¸ÃÃÁªÒµi
·ÕèeËÅืo¹oÂeµçÁ·Õè·íÒãËoo¡ÒÊ·Õè»ÃaªÒ¡Ã·Ù¹Ò¨a¡ÅaºÁÒ¹aé¹e»¹ä»ä´ÂÒ¡

·ÕèÁÒ : http://articles.spokedark.tv/2013/12/11/tuna-extinction/#.UrBTLdKw360
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Ciguatera ¾iÉ¨Ò¡¡ÒÃ·Ò¹»ÅÒ·aeÅ
Ciguatera e»¹ªืèo·ÕèãªeÃÕÂ¡ÀÒÇa¾iÉËÃืooÒ¡ÒÃ¢o§oÃ¤·Õèe¡i´¨Ò¡¡ÒÃºÃioÀ¤»ÅÒ·aeÅ·ÕèÁÕ¾iÉ «ึè§Áa¡¨ae»¹»ÅÒ·ÕèoÒÈaÂ
ã¹æ¹Ç»a¡ÒÃa§ ¾ºÁÒ¡ã¹e¢µËÁÙe¡Òa¿¨iÂa§ æÅaäÁe¤ÂÁÕÃÒÂ§Ò¹¼ÙÁÕoÒ¡ÒÃ·Õèe¡i´¨Ò¡¾iÉª¹i´¹Õéã¹»Ãae·Èä·Â
¤íÒÇÒ Cigua e»¹¤íÒ·Õèä´ÁÒ¨Ò¡ªืèo¢o§ËoÂª¹i´Ë¹ึè§ã¹¡ÅuÁËoÂµÒÇaÇ ã¹·aeÅ¤ÒÃiºeºÕÂ¹ ¶Ù¡ãªeÃÕÂ¡ãª¤Ãaé§æÃ¡
o´ÂªÒÇÊe»¹ã¹¤i Ç ºÒ o´Â¼Ù ·Õè º Ãi o À¤ËoÂª¹i ´ ¹Õé e ¡i ´ ÁÕ o Ò¡ÒÃ¼i ´ »Ã¡µi · Ò§Ãaºº»ÃaÊÒ·æÅaÃaºº·Ò§e´i ¹ oÒËÒÃ
(neurological and gastroinestinal disorders) «ึè§µoÁÒä´¶Ù¡¹íÒÁÒãªeÃÕÂ¡oÃ¤·Õè¼Ù»ÇÂÁÕoÒ¡ÒÃ´a§¡ÅÒÇoa¹e¡i´¨Ò¡
¡ÒÃºÃioÀ¤»ÅÒ·ÕèÁÕ¾iÉ´ÇÂ
ÀÒÇa¾i É Ciguatera e¡i ´ ¨Ò¡¡ÒÃÃa º »Ãa·Ò¹»ÅÒ·aeÅ·Õè ¡i ¹ ä´o¹æ¿Å¡e¨ÅeÅµ (dinoflagellate) ªืè o
Gambierdiscus toxicus «ึè§ÊÃÒ§ÊÒÃ¾iÉ Ciguatoxin (CTX) o´Â¨aoÒÈaÂoÂÙº¹«Ò¡»a¡ÒÃa§æÅaº¹ÊÒËÃÒÂ·aeÅ
¢¹Ò´ãË »ÅÒ·ÕèÁÕ¾iÉ¨ึ§Áa¡¨ae»¹»ÅÒ·Õè¡i¹¾ืª eÁืèo»ÅÒ¡i¹ÊÒËÃÒÂ¡ç¨a¡i¹ä´o¹æ¿Å¡e¨ÅeÅµe¢Òä»´ÇÂ
ÊÒÃ¾iÉ¹Õ¾é ºã¹»ÅÒ¹éíÒ´o¡äÁ ËÃืo»ÅÒÊÒ¡ »ÅÒäËÅÁoeÃÂ »ÅÒe¡Ò
»ÅÒ¡a¾§e¢ÕÂé Ç »ÅÒ¹¡æ¡Ç »ÅÒ¢Õµé §a eºç´ e»¹µ¹ «ึè§e»¹»ÅÒ·ÕèoÂÙã¹ºÃieÇ³
æ¹Ç»a¡ÒÃa§ã¹e¢µÃo¹·aèÇä» o´Âe©¾Òaã¹·aeÅ¤ÒÃiºeºÕÂ¹ ·aeÅe¢µÃo¹
æÅae¢µoºou¹¢o§ÁËÒÊÁu·Ãæ»«i¿¡ »ÅÒ·aeÅeËÅÒ¹Õé¨aäÁä´Ãaºoa¹µÃÒÂ
¨Ò¡¾iÉæµ¨aÊaÊÁ¾iÉoÂÙã¹e¹ืéoæÅaoÇaÂÇaÀÒÂã¹ æÅa¶ÒÂ·o´¼Ò¹·Ò§ËÇ§
o«oÒËÒÃÁÒ¶ึ§¤¹·Õèe»¹¼ÙºÃioÀ¤¢aé¹Êu´·ÒÂ
CTX e»¹ÊÒÃ¾iÉ«ึè§·¹¤ÇÒÁÃo¹ ·¹¡Ã´ ÅaÅÒÂä´´Õã¹ä¢Áa¹
äÁÁÕ¡Åiè¹ æÅaäÁÁÕÃÊ ¼Ù»ÇÂ¨ึ§e¡i´oÒ¡ÒÃ¾iÉä´ËÅa§¨Ò¡¡ÒÃ¡i¹»ÅÒ·aeÅ æÁ
·Õè·íÒãËÊu¡æÅÇ¡çµÒÁ
oÒ¡ÒÃ¢o§¼Ù»ÇÂÊÒÁÒÃ¶æº§oo¡e»¹ 2 Åa¡É³a ¤ืo oÒ¡ÒÃ·Õèe¡ÕèÂÇ¡aº¤ÇÒÁ¼i´»¡µi¢o§·Ò§e´i¹oÒËÒÃ æÅaoÒ¡ÒÃ
·Õèe¡i´¨Ò¡Ãaºº»ÃaÊÒ·
1. oÒ¡ÒÃ·Õèe¡i´¨Ò¡Ãaºº·Ò§e´i¹oÒËÒÃ¹Õé e»¹oÒ¡ÒÃã¹ÃaÂaæÃ¡eÁืèo¼Ù»ÇÂÃaº»Ãa·Ò¹»ÅÒ·ÕèÁÕ¾iÉe¢Òä» o´ÂÁÕ
oÒ¡ÒÃ¤Åืè¹äÊ oÒe¨ÕÂ¹ ·o§ÃÇ§ æÅa»Ç´·o§
2. oÒ¡ÒÃ·Ò§Ãaºº»ÃaÊÒ· o´Â¨aeÃièÁe»¹oaÁ¾Òµ·ÕèºÃieÇ³ÃiÁ½»Ò¡ æÅaÃoºæ »Ò¡ «ึè§e»¹oÒ¡ÒÃ·ÕèµÒ§¨Ò¡¾iÉ·Õè
e¡i´¨Ò¡¡ÒÃºÃioÀ¤ËoÂÊo§½Ò (shellfish poisoning) oÒ¡ÒÃ·Õèæ»Å¡oÕ¡oa¹Ë¹ึè§·Õè¾º ¤ืo Dry ice sensation ¤ืo
¡ÒÃ¡Åaº¤ÇÒÁÃÙÊึ¡Ão¹-eÂç¹ o´ÂÊiè§·ÕèÃo¹¡çe¢Òã¨ÇÒeÂç¹ ¡ÒÃÊaÁ¼aÊ¹éíÒ¡çeËÁืo¹¡aº¡ÒÃ¶Ù¡ä¿ªçoµ ¹o¡¨Ò¡¹ÕéÂa§ÁÕoÒ¡ÒÃÊaè¹ªÒ
µÒÁÃiÁ½»Ò¡ Åié¹ æÅa¤oËoÂ µÒ¿Ò§Áo§oaäÃäÁeËç¹ ËaÇã¨eµ¹¼i´»¡µi ÁÕ¼ืè¹æ´§e¡i´¢ึé¹µÒÁ¼iÇË¹a§ oÒ¨¨a·íÒãËË¹a§ËÅu´
ËÃืo¶Åo¡oo¡ÁÒä´§ÒÂ
Çi¸ÕËÅÕ¡eÅÕèÂ§¨Ò¡¾iÉeËÅÒ¹ÕéÁÕ·Ò§e´ÕÂÇ¤ืo §´Ãaº»Ãa·Ò¹»ÅÒ·ÕèoÒÈaÂoÂÙã¹æ¹Ç»a¡ÒÃa§ æÅa¤ÇÃ¾ºæ¾·Â·a¹·Õ·ÕèÁÕ
oÒ¡ÒÃËÃืoÊ§ÊaÂÇÒÁÕoÒ¡ÒÃe¹ืèo§¨Ò¡¡ÒÃºÃioÀ¤»ÅÒ·ÕèÁÕ¾iÉ
·ÕèÁÒ : http://www.healthcarethai.com/oÃ¤¾iÉoÒËÒÃ·aeÅ/
http://www.boe.moph.go.th/fact/Ciquatera.htm
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3974/ciguatera-«i¡aÇ·ÕÃÒ
3
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e·ÕèÂÇ·aeÅ»ãËÁ¡ºa 10 Ê¶Ò¹·ÕÊè ÇÂ¨aºã¨
»ãËÁ ·aé§·ÕËÅÒÂ¤¹¤§eµÃÕÂÁµaÇÇÒ§æ¼¹·Ãi»e´i¹·Ò§·o§e·ÕèÂÇµo¹Ãaº»ãËÁ¡a¹ºÒ§æÅÇ äÁÇÒ¨ae»¹ÀÙe¢Ò ¹éíÒµ¡
·aeÅ ËÃืoä»ÊaÁ¼aÊ¡aºÇi¶ÕªÕÇiµ¢o§ªÒÇºÒ¹ã¹¨a§ËÇa´µÒ§æ æµÊ¶Ò¹·Õè·o§e·ÕèÂÇ·ÕèÂa§¤§¤Ão§ã¨æÅaeÊÁืo¹e»¹æÃ§´ึ§´Ù´ãË·aé§ªÒÇ
ä·ÂæÅaªÒÇµÒ§ªÒµi e´i¹·Ò§ÁÒe·ÕèÂÇ¾a¡¼o¹ ¹aè¹¡ç¤ืo ·o§·aeÅÊÇÂæ ·aé§´Ò¹oÒÇä·ÂæÅa·aeÅoa¹´ÒÁa¹ e¾ÃÒaÁÕ¤ÇÒÁ§´§ÒÁ
«u¡«o¹oÂÙÁÒ¡ÁÒÂ ©a¹aé¹ eÃÒÁÒµo¹ÃaºÊiè§ãËÁæ ´ÇÂ·Ãi»·o§e·ÕèÂÇµ¹»¡aººÃÃÂÒ¡ÒÈÊÇÂæ ¡a¹´Õ¡ÇÒ

1. e¡ÒaµÒªaÂ
2. e¡ÒaÊÁuÂ

ÁÒeÃièÁ¡a¹·Õè e¡ÒaµÒªaÂ ¶ืoe»¹e¡ÒaÊu´Îiµ
¹Ò·o§e·ÕèÂÇ oÂÙã¹e¢µ¨a§ËÇa´¾a§§Ò ·Õèµaé§oÂÙ·Ò§
µo¹eË¹ืoÊu´¢o§ou·ÂÒ¹æË§ªÒµiËÁÙe¡ÒaÊiÁiÅa¹
æÅaoÂÙäÁä¡Å¨Ò¡ËÁÙe¡ÒaÊuÃi¹·ÃÁÒ¡¹a¡ o´Â¼Ù·Õè
¤¹¾º¤Ãaé§æÃ¡ªืèo µÒªaÂ ·íÒãËe¡Òa¹Õé¶Ù¡µaé§ªืèo
e¡ÒaµÒÁ¤¹¤¹¾ºÇÒ e¡ÒaµÒªaÂ o´Â¢ึé¹µÃ§
¡aºou·ÂÒ¹æË§ªÒµiËÁÙe¡ÒaÊiÁiÅa¹ «ึè§º¹e¡ÒaäÁÁÕ
ºÒ¹¾a¡äÇ¤oÂºÃi¡ÒÃæµ·Ò§ou·ÂÒ¹Ï o¹uÒµãË
¡Ò§eµç¹·¾a¡¤Ò§¤ื¹ä´ ÁÕÊiè§oíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊa´Ç¡
oÂÒ§Ëo§¹éíÒæÂ¡ªÒÂËi§e»¹Êa´ÊÇ¹äÇºÃi¡ÒÃoÕ¡
´ Ç Â «ึè § ª Ç §eÇÅÒ·Õè e ¡ÒaµÒªa Â §´§ÒÁ·Õè Êu ´ ¤ื o
e´ืo¹¡uÁÀÒ¾a¹¸-eÁÉÒÂ¹ ¨Ò¡¹aé¹e¡ÒaµÒªaÂ¨a
»´ 6 e´ืo¹ e¾ืèoãË¸ÃÃÁªÒµiä´¿¹¿Ù

3. e¡ÒaËÅÕe»a

e¡ÒaÊÁuÂ oÂÙã¹e¢µ¨a§ËÇa´
Êu Ã ÒÉ®Ã ¸ Ò¹Õ e» ¹ e¡Òa·Õè µaé § oÂÙ
º Ãi e Ç ³ o Ò Ç ä · Â ª Ç § e ´ื o ¹
Á¡ÃÒ¤Á-¾ÄÉÀÒ¤Á e» ¹ ª Ç §
¤Åืè¹ÅÁÊ§ºeËÁÒaæ¡¡ÒÃ·o§e·ÕèÂÇ
ÁÒ¡·ÕèÊu´ ¹o¡¨Ò¡¹Õé e¡ÒaÊÁuÂä´Ãaº¡ÒÃ¢¹Ò¹¹ÒÁãËe»¹ "ÊÇÃÃ¤
¡ÅÒ§o Ò Çä·Â" e¹ืè o §¨Ò¡ÁÕ ¤ ÇÒÁou ´ ÁÊÁºÙ Ã ³ ä»´ Ç Â·Ãa ¾ ÂÒ¡Ã
¡ÒÃ·o§e·ÕèÂÇ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁo´´e´¹ ÊÇÂ§ÒÁ äÁÇÒ¨ae»¹Ê¶Ò¹·Õè·o§e·ÕèÂÇ
·Ò§¸ÃÃÁªÒµi·ÕèÊÇÂ§ÒÁ eª¹ ¹éíÒ·aeÅãÊºÃiÊu·¸iì ËÒ´·ÃÒÂ¢ÒÇ·o´
¢¹Ò¹ä»¡aº·iÇµ¹Áa¾ÃÒÇÃiÁªÒÂËÒ´ æÅaÂa§ÁÕ¹éíÒµ¡·ÕèÁÕ¹éíÒãÊeÂç¹e¡ืoº
µÅo´·aé§» ÁÕæËÅ§·o§e·ÕèÂÇ·ÕèæÊ´§¶ึ§ÈiÅ»Ça²¹¸ÃÃÁ¢o§ªÒÇ·o§¶iè¹
eª¹ Ça´ÊíÒeÃç¨ Ça´ÅaäÁ Ça´¾ÃaãË e¨´ÕÂæËÅÁÊo e»¹µ¹
ÊÇ ¹ã¹· o §·aeÅo´ÂÃoººÃie Ç³e¡ÒaÊÁuÂ Âa §ÁÕ æ ¹Ç»a¡ÒÃa§ oÂÙ
·aèÇä» ·ÕèÂa§¤§¤ÇÒÁou´ÁÊÁºÙÃ³oÂÙ·Ò§µo¹ãµ¢o§e¡Òa «ึè§e»¹æËÅ§
´í Ò ¹éí Ò µืé ¹ ·Õè ÁÕ ªืè o eÊÕ Â § oÕ ¡ ·aé § Âa § ¾Ã o Áä»´ Ç ÂoÃ§æÃÁ ·Õè ¾a ¡ ÃÕ Ê oÃ ·
Ê¹ÒÁ¡oÅ ¿ Ê»Ò Ã Ò ¹oÒËÒÃ Ê¶Ò¹ºa ¹ e·i § ºÃi ¡ ÒÃ¹í Ò e·Õè Â ÇæÅa
Êiè§oíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊa´Ç¡¤Ãº¤Ãa¹ «ึè§ÅÇ¹e»¹eÊ¹Ë·Õè·íÒãË¹a¡·o§e·ÕèÂÇ
ÁÒeÂืo¹e¡ÒaÊÁuÂeÊÁo

e¡ÒaËÅÕe»a e¨Ò¢o§©ÒÂÒ ÁaÅ´Õ¿ÊeÁืo§ä·Â e» ¹ e¡ÒaeÅç ¡ æ ¢o§¨a § ËÇa ´ ÊµÙ Å
ºÃieÇ³o´ÂÃoºe¡ÒaeµçÁä»´ÇÂ»a¡ÒÃa§oa¹ÊÁºÙÃ³ ÁÕeÇié§oÒÇ·ÕèÊÇÂ§ÒÁ ËÒ´·ÃÒÂ¢ÒÇ
ÅaeoÕÂ´ oÕ¡·aé§Âa§e»¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¢o§¤ÇÒÁÊa´Ç¡ÊºÒÂ·aé§·Õè¾a¡ ·Õè¡i¹ ·Õèe·ÕèÂÇÂÒÁ¤èíÒ¤ื¹
¤Ãº¤Ãa¹
¹o¡¨Ò¡¹Õé e¡ÒaËÅÕe»aÂa§e»¹e¡Òa·ÕèeµçÁä»´ÇÂ¸ÃÃÁªÒµi¢o§»a¡ÒÃa§ºÃieÇ³Ãoº
e¡Òa ÁÕ Ë Ò´·ÃÒÂÅaeoÕ Â ´¹ièÁ eËÁื o ¹æ» § o´ÂÁÕª ÒÂËÒ´ËÅa¡ æ oÂÙ 3 ËÒ´¤ืo ËÒ´
«a¹e«ç· ËÒ´«a¹äÃÊ æÅaËÒ´¾a·ÂÒ (ºa¹´ÒËÂÒ) ÊÇ¹¡i¨¡ÃÃÁ·Õèe»¹·Õè¹iÂÁº¹e¡Òa ¤ืo
¡ÒÃ´íÒ¼iÇ¹éíÒæÅa¡ÒÃ´íÒ¹éíÒÅึ¡
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4. e¡Òa¾§a¹

e¡Òa¾a§a¹ µaé§oÂÙÀÒÂã¹¨a§ËÇa´ÊuÃÒÉ®Ã ¸Ò¹Õ ËÒ§¨Ò¡e¡ÒaÊÁuÂ ¢ึé¹ä»·Ò§·iÈ
eË¹ื o »ÃaÁÒ³ 20 ¡i o ÅeÁµÃ e¡Òa¾a§a ¹ e» ¹ e¡Òa·Õè ÁÕ ªืè o eÊÕ Â §o´ § ´a § ä»·aè Ç oÅ¡
o´Âe©¾ÒaºÃieÇ³ "ËÒ´Ãié¹" «ึè§e»¹Ê¶Ò¹·Õè¨a´§Ò¹¿ÙÅÁÙ¹ »ÒÃµÕé e»¹»Ãa¨íÒ·u¡¤ื¹·Õè
¾Ãa¨a ¹ ·Ã e µç Á ´Ç§ «ึè § ¶ื o e» ¹ e·È¡ÒÅ´ึ § ´Ù ´ ¹a ¡ · o §e·Õè Â Ç¨Ò¡·aè Ç ÊÒÃ·i È ·aé § ã¹æÅa
µÒ§»Ãae·È ãËe´i¹·Ò§ä»eÂืo¹¡a¹e»¹»Ãa¨íÒ·u¡» ÃÇÁ·aé§Âa§ÁÕ·o§·aeÅÊÇÂæ æÅaÁÕ
¹éíÒãÊæ ÃÇÁ·aé§ËÒ´·ÃÒÂÊÕ¢ÒÇoÕ¡´ÇÂ

¶ืoe»¹e¡Òa¢¹Ò´ãË µaé§oÂÙã¹e¢µ¨a§ËÇa´µÃÒ´ oÂÙÃaËÇÒ§ e¡ÒaªÒ§¡aºe¡Òa¡Ù´
ÁÕÃÙ»ÃÒ§¤ÅÒÂ´ÒÇÊÕèæ©¡ ºÃieÇ³ªÒÂ½§Ãoºe¡ÒaæÅae¡Òaã¡Åe¤ÕÂ§¾ºæ¹Ç»a¡ÒÃa§·Õè
ÊÁºÙÃ³ º¹e¡ÒaÁÕ·Õè¾a¡ÊíÒËÃaº¹a¡·o§e·ÕèÂÇ ªÇ§Ä´Ù·o§e·ÕèÂÇeÃièÁµaé§æµe´ืo¹µuÅÒ¤Á¾ÄÉÀÒ¤Á ¹o¡¨Ò¡¹Õé ºÃieÇ³e¡ÒaËÁÒ¡Âa§e»¹·ÕèoÂÙ¢o§ªuÁª¹´aé§e´iÁ ÊÇ¹ãËe»¹
e¢ÁÃeªืéoªÒµiä·Â·Õèo¾Â¾e¢ÒÁÒµaé§¶iè¹°Ò¹eÁืèo¤Ãaé§eÁืo§»Ãa¨a¹µ¤ÕÃÕe¢µÃËÃืoe¡Òa¡§e»¹
¢o§½Ãaè§eÈÊeÁืèo» ¾.È. 2447

6. e¡Òa¹Ò§ÂÇ¹

e¡Òa¹Ò§ÂÇ¹ µaé§oÂÙÀÒÂã¹e¢µ¨a§ËÇa´ÊuÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ
e» ¹ oÕ ¡ Ë¹ึè § e¡Òa·Õè ã Ë º ÃÃÂÒ¡ÒÈÊ Ç ¹µa Ç ÁÕ ¸ ÃÃÁªÒµi ·Õè
ÊÇÂ§ÒÁæÅaÁÕ¤ÇÒÁ¾ieÈÉÊu´æ ¡aºÀÒ¾Êa¹·ÃÒÂÊaoÒ´·Õè
eªืèoÁe¡ÒaeµÒ e¡Òa¹Ò§ÂÇ¹ æÅae¡ÒaeÅç¡æ e¢ÒäÇ´ÇÂ¡a¹
¹aºe»¹¤ÇÒÁ§´§ÒÁ 1 ã¹ 10 ¢o§oÅ¡ ·ÕèÁÒeÂืo¹æÅÇ¡ç
µo§¾ÅÒ´äÁä´·Õè¨a¢ึé¹ä»e·ÕèÂÇªÁ¨u´ªÁÇiÇ¢o§Êu´Âo´e¡Òa
ÊÇ¹µaÇæË§¹Õé¡a¹ ÃÇÁ·aé§ e¡ÒaeµÒ e¡Òa·Õèä´ªืèoÇÒe»¹e¡Òa
ÊÇÃÃ¤¡ÅÒ§·aeÅoÒÇä·Â æÅae¾ÃÒaÁÕ¸ÃÃÁªÒµiÊÇÂ§ÒÁ
æÅaou´ÁÊÁºÙÃ³ ÃÇÁ·aé§ÁÕæ¹Ç»a¡ÒÃa§·aé§¹éíÒµืé¹æÅa¹éíÒÅึ¡
¢¹Ò´ãËæÅaÊÇÂ§ÒÁ ¨ึ§e»¹¨u´´íÒ¹éíÒ·ÕèÁÕªืèoeÊÕÂ§Ãa´aº
oÅ¡oÕ¡æË§Ë¹ึè§oÕ¡´ÇÂ

5. e¡ÒaËÁÒ¡

7. e¡ÒaÅÒ¹

e¡ÒaÅ Ò ¹ µaé § oÂÙ ã ¹e¢µ¨a § ËÇa ´ ªÅºu ÃÕ oÂÙ Ë Ò §¨Ò¡
ªÒÂ½ § ¾a · ÂÒ 7 ¡i o ÅeÁµÃ e» ¹ Ë¹ึè § ã¹æËÅ § · o §e·Õè Â Ç
ÊíÒËÃaº¼Ù·ÕèÁÕeÇÅÒe·ÕèÂÇ¹oÂ o´ÂÊÒÁÒÃ¶¹aè§eÃืo¢ÒÁä»·Õèe¡Òa
o´ÂãªeÇÅÒe¾ÕÂ§ 45 ¹Ò·Õ e¡ÒaÅÒ¹ÁÕªÒÂËÒ´·ÕèÊÇÂ§ÒÁ
ËÅÒÂæË§ ÊÇ¹ãË¤ึ¡¤a¡ä»´ÇÂ¹a¡·o§e·ÕèÂÇ·ÕèÁÒeÅ¹¹éíÒ
e¾ÃÒa¹éíÒ·aeÅ·Õèe¡ÒaÅÒ¹¹ÕéãÊ æÅaÊaoÒ´ÁÒ¡ ÊÒÁÒÃ¶ÇÒÂ
ÅoÂµaÇº¹¼iÇ¹éíÒãÊæ ¡çä´eª¹¡a¹ ËÃืo¨aeÅืo¡ä»´íÒ¹éíÒ´Ù
»a¡ÒÃa§ eÅ¹¡ÕÌÒ·Ò§¹éíÒ¡çä´¨Ò oÕ¡·aé§º¹e¡ÒaÅÒ¹Âa§ÁÕ·Õè
¾a¡ËÅÒÂÊäµÅ

8. e¡ÒaªÒ§

e¡ÒaªÒ§ e»¹Ë¹ึè§e¡Òa·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËe»¹oa¹´aº 2 ¢o§»Ãae·ÈÃo§¨Ò¡e¡ÒaÀÙe¡çµ
æ¶ÁÂa§ÁÕe ¡ÒaeÅç¡e¡ÒaãËÁ Ò¡¡ÇÒ 52 e¡Òa æµe´iÁäÁÁÕªuÁª¹µaé§¶iè¹°Ò¹oÂÙoÒÈa Â
ËÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤aã¹°Ò¹a·Õèe»¹·Ò¨o´eÃืoËÅºÅÁÁÃÊuÁ e»¹æËÅ§eÊºÕÂ§oÒËÒÃæÅa
¹éíÒ¨ื´ o´Âe©¾ÒaºÃieÇ³oÒÇÊÅa ¡ e¾ªÃËÃืo oÒÇÊÅa´ e»¹ ·ÕèÃÙ¨a ¡ ¡a ¹ ´Õã ¹ËÁÙo ¨ÃÊÅa ´
ªÒÇ¨Õ¹äËËÅíÒ æÅaÇ¹ ÊíÒËÃaºÀÙÁi»Ãae·È¢o§e¡ÒaªÒ§ ÁÕ¾ืé¹·Õè¡ÅÒ§e¡Òae»¹ÀÙe¢Ò æÅa»Ò´iºªืé¹ ÁÕ·ÕèÃÒºoÂÙµÒÁ¢oºe¡Òa
¡o¹¶ึ§ªÒÂËÒ´¢o§oÒÇµÒ§æ ·ÕèÃÒºeËÅÒ¹ÕéÊÇ¹ãËe»¹ÊÇ¹Áa¾ÃÒÇ ÊÇ¹ÂÒ§¾ÒÃÒ æÅaÊÇ¹¼ÅäÁ µÅo´¨¹e»´e»¹·Õè¾a¡¢o§
¹a¡·o§e·ÕèÂÇÁÒ¡ÁÒÂËÅÒ¡ËÅÒÂ ·aé§·Õè¾a¡ÃiÁªÒÂËÒ´ º¹e¢Ò ËÃืoæººoÎÁÊeµÂÊaÁ¼aÊÇi¶ÕªÕÇiµªÒÇºÒ¹
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9. »ÃÒ³ºuÃÕ

»ÃÒ³ºuÃÕ e»¹Ê¶Ò¹·Õè·o§e·ÕèÂÇ·Ò§·aeÅ½§oÒÇä·Â ·ÕèeÃièÁä´Ãaº¤ÇÒÁ¹iÂÁ
¨Ò¡¹a¡·o§e·ÕèÂÇe¾ièÁÁÒ¡¢ึé¹ e¾ÃÒaoÂÙËÒ§¨Ò¡ËaÇËi¹e¾ÕÂ§ 30 ¡ioÅeÁµÃ æÅae»¹
Ê¶Ò¹·Õè ·Õè ¤ o ¹¢ Ò §e§Õ Â ºÊ§º ÁÕ ¤ ÇÒÁe» ¹ Ê Ç ¹µa Ç ÁÒ¡¡Ç Ò ªÒÂ·aeÅoืè ¹ æ ã¹ÅaæÇ¡
ã¡Å e ¤Õ Â §¡a ¹ ¨ึ § eËÁÒa¡a º ¡ÒÃ¾a ¡ ¼ o ¹ËÂ o ¹ã¨ ¹o¹¿ § eÊÕ Â §·aeÅ · Ò Á¡ÅÒ§
ºÃÃÂÒ¡ÒÈæÊ¹oÃæÁ¹µi¡ æÅaeËÁÒa¡aº¡ÒÃeÅ¹¡i¨¡ÃÃÁµÒ§æ ·aé§¾ÒÂeÃืo¤ÒÂa¡ »¹
Ë¹Ò¼Ò »¹¨a¡ÃÂÒ¹ Âiè§ä»¡ÇÒ¹aé¹»ÃÒ³ºuÃÕÂa§e»¹ÈÙ¹ÂÃÇÁ¢o§oÃ§æÃÁ ÃÕÊoÃ· e¡ä¡
ÁÕÊäµÅ e»¹eo¡Åa¡É³ Ão§Ãaº¹a¡·o§e·ÕèÂÇä´oÂÒ§¤Ãº¤Ãaº »ÃÒ³ºuÃÕ¨ึ§e»¹Ê¶Ò¹·Õè
oi¹e·Ã¹´oÕ¡æË§Ë¹ึè§¢o§¹a¡·o§e·ÕèÂÇ·Õèµo§¡ÒÃ¾a¡¼o¹oÂÒ§æ·¨Ãi§

10. ·aeÅÊaµËÕº
ÊaµËÕº oíÒeÀoeÅç¡æ ·Õèµaé§oÂÙã¹¨a§ËÇa´ªÅºuÃÕ ÁÕªÒÂËÒ´·ÕèÊÇÂ§ÒÁæÅae§ÕÂºÊ§ºËÅÒÂ
æË§ eª¹ ËÒ´eµÂ§ÒÁ µaé§oÂÙºÃieÇ³oÒÇeµÂ§ÒÁ ÁÕªÒÂËÒ´ÊÕ¢ÒÇÂÒÇÊu´ÊÒÂµÒ,ËÒ´¹Ò§ÃíÒ
µaé§oÂÙÀÒÂã¹·ÒeÃืo¨u¡eÊÁç´ ºÃieÇ³¨u´¨o´eÃืoËÅÇ§¨a¡ÃÕ¹ÄeºÈÃ e»¹ËÒ´·ÕèÂa§¤§¤ÇÒÁ
ÊÇÂ§ÒÁæÅaÊÁºÙÃ³æË§Ë¹ึè§ã¹½§·aeÅæ¶ºµaÇa¹oo¡, ËÒ´¹Ò§Ão§ µaé§oÂÙµo¨Ò¡æËÅÁ
¹Ò§ÃíÒ e»¹ËÒ´·ÃÒÂ¢ÒÇÅaeoÕÂ´, ËÒ´·ÃÒÂæ¡Ç µaé§oÂÙã¹¾ืé¹·ÕèoÃ§eÃÕÂ¹ªuÁ¾Å·ËÒÃeÃืo
e»¹ËÒ´·ÃÒÂ¢ÒÇÅa¡É³a¢o§eÁç´·ÃÒÂ¨aÊÇÂ§ÒÁæÅa¹éíÒ·aeÅãÊÊaoÒ´, ËÒ´e·ÕÂ¹·aeÅ
oÕ¡Ë¹ึè§Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÊÇÂ§ÒÁ ÊÒÁÒÃ¶ªÁÇiÇä´ã¹ÁuÁ¡ÇÒ§, ËÒ´ºÒ§eÊÃ e»¹ªÒÂËÒ´·ÕèÂÒÇ»ÃaÁÒ³ 1,500 eÁµÃ ÊÇÂ§ÒÁæÅa
ä´Ãaº¤ÇÒÁ¹iÂÁ¨Ò¡¹a¡·o§e·ÕèÂÇe¢ÒÁÒ¾a¡¼o¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡, ËÒ´ºÒ¹oíÒeÀo ËÒ´·ÕèÂa§¤§ÁÕ¸ÃÃÁªÒµi·ÕèÊÇÂ§ÒÁ ¹éíÒ·aeÅãÊ
æÅae»¹ËÒ´·Õèe§ÕÂºÊ§º
e¡ÒaæÊÁÊÒÃ ¶ืoe»¹ 1 ã¹ 9 e¡Òa ã¹o¤Ã§¡ÒÃo¹uÃa¡É¾a¹¸u¡ÃÃÁ¾ืªoa¹e¹ืèo§ÁÒ¨Ò¡¾ÃaÃÒª´íÒÃiÊÁe´ç¨¾Ãae·¾Ï
ËÃืo o¾.Ê¸. ¹aºe»¹e¡Òa·ÕèãË·ÕèÊu´ã¹ºÃÃ´Òe¡Òa·aé§ËÁ´ã¹oíÒeÀoÊaµËÕº º¹e¡ÒaÁÕÊ¶Ò¹·ÕèeÅ¹¹éíÒ ä´æ¡ ËÒ´e·ÕÂ¹,
ËÒ´æËÅÁ½Ãaè§, ËÒ´ÅÙ¡, ËÒ´¢Ç´ æÅaËÒ´Ë¹ÒºÒ¹ æÅae¡Òa¢ÒÁ ÁÕÃÙ»ÃÒ§¤ÅÒÂµaÇ H ÁÕ¾ืé¹·Õè»ÃaÁÒ³ 61 äÃ oÂÙÀÒÂãµ
¡ÒÃ´ÙæÅ¢o§¡o§eÃืo»o§¡a¹½§ e»¹e¡Òa·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³·Ò§´Ò¹¸ÃÃÁªÒµi ªÒÂËÒ´·ÕèÊÇÂ§ÒÁ æÅaæ¹Ç»a¡ÒÃa§·ÕèÊÁºÙÃ³
ä»´ÇÂÊiè§ÁÕªÕÇiµµÒ§æ eËÁÒa¡aº¡ÒÃo¹uÃa¡ÉæÅa¾a²¹ÒãËe»¹Ê¶Ò¹·Õè·o§e·ÕèÂÇe¾ืèoÈึ¡ÉÒËÒ¤ÇÒÁÃÙ´Ò¹ÇiªÒ¡ÒÃ

ã¤ÃoÂÒ¡¾a¡¼o¹e¾ืoè eÃiÁè µ¹Êiè§´Õæ ËÅa§¨Ò¡·Õè·íÒ§Ò¹Ë¹a¡ÁÒ·aé§»
¡çoÂÒÅืÁeÅืo¡Êa¡·ÕèæÅÇæÇaä»e·ÕèÂÇ¡a¹¹a¨a
·ÕèÁÒ : http://travel.kapook.com/view78061.html
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บานกาแฟ
By…Mr. T

ปลาเก๋าเสือ (ปลากะรังลายน้ําตาล)
ตาล)
Scientific name : Epinephelus fuscoguttatus
Common name : Brownmarbled grouper
Family : Serranidae
Order : Perciformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)
ลักษณะทั่วไป : ลําตัวค่อนข้างป้อม พื้นที่ระหว่างตาแบนหรือโค้งเล็กน้อย ตัวเต็มวัยมีรอยเว้าบริเวณตา จากนั้น
นูนขึ้นอย่างชัดเจนจนถึงจุดเริ่มต้นของครีบหลัง ขอบด้านบนของแผ่นปิดเหงือกโค้งนูนเป็นแนวดิ่งลงจนเกือบตั้ง
ฉากจนถึงสุดปลายด้านท้ายของแผ่นปิดเหงือก ขอบล่างของกระดูกเบ้าตาส่วนหน้าเว้าบริเวณใต้รูจมูก กระดูก
เหงือกส่วนบนประกอบด้วยซี่กรอง 10-12 อัน ส่วนล่าง 17-21 อัน ครีบหลัง มีลักษณะเป็นหนาม 11 อัน และ
ก้านครีบอ่อน 14-15 อัน ครีบอก ประกอบด้วยก้านครีบอ่อน 18-20 อัน ครีบก้น มีลักษณะเป็นหนาม 3 อัน และ
ก้านครีบอ่อน 8 อัน ครีบหางกลม เกล็ดข้างลําตัวเรียบ มีเกล็ดบริเวณเส้นข้างลําตัว 52-58 เกล็ด
สี : ลําตัวมีสีน้ําตาลออกเหลืองซีด มีรอยด่างสีน้ําตาลเข้ม 5 แนวแบบไม่เป็นระเบียบตามแนวตั้ง มีรอยด่างเล็กๆ
กระจายตามบริเวณหัว ลําตัว หาง
ขนาด : ความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร (ความยาวสูงสุดที่พบ คือ 120 เซนติเมตร น้ําหนัก 11 กิโลกรัม
ที่ประเทศฟิลิปปินส์) ขนาดโดยทั่วไปอยู่ที่ 55 เซนติเมตร
การกินอาหาร : กินปลา ปู และกลุ่มหมึก และในบางพื้นที่ของมหาสมุทรแปซิฟิก พบว่าทําให้เกิดสภาวะพิษ
Ciguatera
แหล่งอาศัย : อาศัยบริเวณแนวปะการังน้ําตื้น และกองหินใต้น้ํา ทีร่ ะดับความลึกถึง 60 เมตร ขณะเป็นปลาวัยอ่อน
อาศัยบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
การแพร่กระจาย : พบบริเวณอินโดแปซิฟิกตะวันตก ตั้งแต่ทะเล
แดงจนถึ ง เกาะฟิ นิ ก ส์ รวมถึ ง อิ น โดนี เ ซี ย ญี่ ปุ่ น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
ปาปัวนิวกินี และบริเวณชายฝั่งเขตร้อนของออสเตรเลีย
เครื่องมือที่จับ : เบ็ด ลอบ และฉมวก และยังสามารถเพาะเลี้ยงใน
กระชังได้อีกด้วย
การนําไปใช้ประโยชน์ : นิยมบริโภคในรูปแบบสด มีราคาสูง
เอกสารอ้างอิง :

Carpenter, K. E. and V. H. Niem. (eds.). 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/Epinephelus-fuscoguttatus.html
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พบแมงกะพรุนหายากครั้งแรกในรอบ 100 ปี

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีรายงานการพบแมงกะพรุนพิษหายากมากเป็นครั้งที่สองในรอบ 100 ปี
ในเมืองมูลูลาบา ของประเทศออสเตรเลีย หลังมีการพบเป็นครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน เมื่อปี ค.ศ.1910
ห่างชายฝั่งเมืองคุกทาวน์ ในรัฐควีนแลนด์ ซึ่งในก่อนหน้านี้มีการคาดกันว่ามันน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้ว
รายงานระบุว่า แมงกะพรุนมีชื่อพันธุ์ว่า "Crambione cookii" มีลักษณะสีชมพู เป็นแมงกะพรุนมีพิษ
ร้ายแรง ตัวยาวขนาด 50 ซม. สามารถต่อยได้อย่างรุนแรงจนสามารถรู้สึกได้ในท้องทะเล ถูกพบโดยเจ้าหน้าที่หญิง
ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา "Underwater World aquarium" ชื่อ พุก ชีพเวอร์ โดยพบขณะกําลังปล่อยเต่าลงสู่
ท้องทะเล และบอกว่า เป็นเรื่องน่าทึ่งมากที่รู้ว่า เธอเป็นคนแรกที่พบแมงกะพรุนนี้รอบใหม่ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา
แมงกะพรุนดังกล่าวถือเป็นแมงกะพรุนตัวใหญ่ที่สุดที่เธอเคยเห็นในทะเลออสเตรเลียด้วย

ทั้งนี้ ด้านนักชีววิทยาท้องทะเลยังคงโต้เถียงกันว่า แมงกะพรุนพันธุ์นี้ ซึ่งเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว สามารถ
หลบเลี่ยงการถูกพบเห็นจากมนุษย์ได้อย่างไรมาตลอดกว่า 100 ปี และมันก็กําลังตกเป็นที่สนใจของแวดวง
วิทยาศาสตร์ที่จะรวมกันช่วยไม่ให้แมงกะพรุนนี้สูญพันธุ์ไปจริงๆ อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง
http://board.postjung.com/724700.html
http://hilight.kapook.com/view/93988
http://www.dailymail.co.uk/
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»Ù¤ÃiÊµÁÒÊ
เพื่อใหเขากับเทศกาลคริสตมาสที่กําลังจะมาถึง กูรู...รูทะเล ฉบับนี้
จึงขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ปูคริสตมาส
ปูคริสตมาส (Christmas Island red crab) เปนปูขนาดใหญ สีแดง โดย
ตัวเต็มวัยมีความกวางกระดองประมาณ 11.6 เซนติเมตร Carapace กลมมน
ปูคริสตมาส อาศัยอยูบ
 นเกาะคริสตมาส ซึง่ อยูห า งจากเพิรท รัฐเวสเทิรน

ออสเตรเลียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 2,360 กิโลเมตร และหางจากจาการตา
ประเทศอินโดนีเซีย 500 กิโลเมตร
โดยทั่ ว ไปจะอาศั ย อยู บ ริ เ วณในป า ฝน (Rainforest) เมื่ อ เข า สู ฤ ดู ฝ น
ประมาณเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกป ปูคริสตมาสนับลานตัวจะอพยพ
จากปาออกไปยังชายฝงเพื่อจับคู ผสมพันธุ และวางไขในทะเล ซึ่งปูตัวเมียเพียง
ตัวเดียวสามารถวางไขไดมากถึง 100,000 ฟองหลังจากวางไขแลวปูเหลานั้นก็
เริ่ ม อพยพกลั บ ทั น ที ส ว นตั ว อ อ นปู จ ะอาศั ย และเจริ ญ เติ บ โตอยู ใ นทะเล
จนกระทั่งเขาสูร ะยะ young crab แลวจึงอพยพออกจากชายฝงออกไปยังปา
ที่มา : http://www.christmas.net.au/experiences/red-crab-migration.html

Progress/advance
Progress (พโร-กเร็ซ, พรอก-เร็ซ) หมายถึง การเดินหนา
เชน
- Ivy continued her progress. ไอวีเดินตอไป
- An inquiry is now in progress. การสอบสวน
ดําเนินอยู
ทานจะใช progress ในความหมายวา ความกาวหนา ก็ได
เชน
- Thailand made fast progress. เมืองไทยกาวหนา
เร็วมาก
- Revolutions retarded the progress of civilization. การปฏิวตั ทิ ําใหความกาวหนาของอารยธรรมชาลง

ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว
อี ก คํ า หนึ่ ง ที่ มี ค วามหมายในทางเดี ย วกั น คื อ advance
(เอิดฝานซ) หมายถึง การเดินหนา กาวหนา เลือ่ น อาง ขึน้
ราคา หรือ การจายลวงหนา เชน
- Can you advance me a thousand baht on my
salary? ทานใหเงินเดือนผมลวงหนาสัก 1,000 บาท ได
ไหมครับ?
หรือจะใช in advance ซึง่ ก็หมายถึง ลวงหนา เหมือนกัน
ครับ เชน
- Let me go in advance. ขอใหฉนั ลวงหนาไปกอน
- I have paid one month’s rent in advance.
ผมไดใหคาเชาลวงหนาหนึ่งเดือน.

ที่มา : http://www.nitipoom.com/Article2Item.aspx?ID=4927
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¡i¹¡u§oÂÒ§äÃãËËÒ§ä¡ÅoÒ¡ÒÃæ¾
¡u§ oÒËÒÃo»Ã´¢o§ã¤ÃËÅÒÂæ ¤¹ e¹ืèo§¨Ò¡ÁÕÃÊªÒµiËÇÒ¹ æÅaÁÕ¡Åiè¹ËoÁ·Õèe»¹eo¡Åa¡É³
æµ¶ึ§oÂÒ§¹aé¹ ¡u§¡çe»¹oÒËÒÃµo§ËÒÁ¢o§ºÒ§¤¹ e¹ืèo§¨Ò¡¡i¹æÅÇ¨ae¡i´oÒ¡ÒÃæ¾·a¹·Õ ºÒ§¤¹
ÁÕoÒ¡ÒÃÃu¹æÃ§¶ึ§¢aé¹eÊÕÂªÕÇiµ

> ÃÙÊÒeËµu+Êa§e¡µoÒ¡ÒÃæ¾¡u§
¼ÙªÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ »ÃaÃaªµ ¸¹ÇiÂu·¸Àa¤´Õ Ê¶Òºa¹oÀª¹Ò¡ÒÃ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÁËi´Å ãË¢oÁÙÅÇÒ
oÒ¡ÒÃæ¾¡u§ ¤ืoË¹ึè§ã¹¡ÅuÁoÒ¡ÒÃæ¾oÒËÒÃ (food allergy) ÁÕÊÒeËµu¨Ò¡ÊÒÃã¹oÒËÒÃ (Antigen) ËÃืo
ÊÒÃ·Õè e ¡i ´ ¢ึé ¹ ¨Ò¡¡ÃaºÇ¹¡ÒÃÂ o ÂoÒËÒÃ (breakdown product) ¡Ãaµu ¹ e«ÅÅ e Áç ´ eÅื o ´¢ÒÇãË Ê Ã Ò §
ÀÙÁi¤uÁ¡a¹ (Antibody) ¢ึé¹ÁÒµoµÒ¹ oÒ¡ÒÃæ¾¨ึ§»ÃÒ¡¯

> oÒ¡ÒÃæ¾¨aæÊ´§oo¡ã¹ 3 Ãaºº ¤ืo
1. Ãaºº¼iÇË¹a§ eª¹ ÁÕ¼ืè¹¢ึé¹
2. Ãaºº·Ò§e´i¹oÒËÒÃ eª¹ ¤Åืè¹äÊ oÒe¨ÕÂ¹ ou¨¨ÒÃaÃÇ§
3. Ãaºº·Ò§e´i¹ËÒÂã¨ eª¹ ËoºËื´ ºÒ§ÃÒÂÁÕoÒ¡ÒÃÃu¹æÃ§¶ึ§¢aé¹eÊÕÂªÕÇiµ
oÂÒ§äÃ¡çµÒÁºÒ§¤¹·ÕèäÁe¤ÂÁÕoÒ¡ÒÃæ¾¡u§ÁÒ¡o¹ æµ¡ÅaºÁÕoÒ¡ÒÃæ¾eÁืèooÒÂue¾ièÁ¢ึé¹ æÁäÁ
·ÃÒºÊÒeËµuæ ¹ªa´ æµ ¼ÙeªÕè Â ÇªÒËÅÒÂ·Ò¹µaé§ ¢ o Êa§ e¡µÇÒ oÒ¡ÒÃæ¾·Õèe ¡i´¨Ò¡ÀÙ Ái¤uÁ ¡a ¹ ÀÒÂã¹
ÃÒ§¡ÒÂº¡¾Ão§ oÒ¨ÁÕÊÒeËµuÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ë¹a¡ ¡i¹oÒËÒÃäÁ¶Ù¡Êa´ÊÇ¹ ¾a¡¼o¹äÁe¾ÕÂ§¾o ËÃืo
ËÅÒÂ»¨¨aÂÃÇÁ¡a¹

> æ¾ÊÒÃoaäÃã¹µaÇ¡u§
o¤Ã§¡ÒÃÇi¨aÂÅÒÊu´ µÕ¾iÁ¾eÁืèo» ¾.È. 2553 eÃืèo§ ¡ÒÃÈึ¡ÉÒËÒÊÒÃ¡oÀÙÁiæ¾·Õè¨íÒe¾Òa·Õèe»¹
ÊÒeËµu¢o§¡ÒÃæ¾¡u§¹éíÒ¨ื´æÅa¡u§·aeÅ·Õè¹iÂÁºÃioÀ¤ã¹¤¹ä·Â ªÕéãËeËç¹ÇÒ ¡u§¹éíÒ¨ื´·Õè¾ºÃÒÂ§Ò¹
¡ÒÃæ¾ÁÒ¡·ÕèÊu´¤ืo ¡u§¡ÒÁ¡ÃÒÁ ÊÇ¹¡u§·aeÅ ¤ืo ¡u§¡uÅÒ´íÒ ·aé§¹ÕéoÒ¡ÒÃæ¾oÒ¨e¡i´¨Ò¡¡u§e¾ÕÂ§ª¹i´
e´ÕÂÇ ËÃืoÁÒ¡¡ÇÒ 1 ª¹i´
´Ã.ÊuÃ¾Å ¾iºÙÅoÀ¤Ò¹a¹· ¹a¡Çi¨aÂ¼Ù¤Çº¤uÁo¤Ã§¡ÒÃ ¨Ò¡Ê¶Òºa¹o³ÙªÕÇÇi·ÂÒæÅa¾a¹¸uÈÒÊµÃ
ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÁËi´Å ¹íÒµaÇoÂÒ§eÅืo´¢o§oÒÊÒÊÁa¤Ã·Õèæ¾¡u§ÁÒ·´ÊoºæÅaÇie¤ÃÒaËËÒÊÒÃ¡oÀÙÁiæ¾
¨ึ § ¤ ¹ ¾ºÇÒ ÊÒÃ¡ o ÀÙ Ái æ ¾ ·Õè ¨í Ò e¾Òaµ o ¤¹ä·Âã¹¡u§ ¡ Ò Á¡ÃÒÁ ¤ื o o»ÃµÕ ¹ ÎÕ oÁä«ÂÒ¹i ¹ Ê Ç ¹ÊÒÃ
¡ o ÀÙ Ái æ ¾ ã ¹¡u § ¡u Å Ò´í Ò ¤ื o o»ÃµÕ ¹ Åi ¾i ´ ºÒÂ´i § (lipid binding protein) æÅao»ÃµÕ ¹ æoÅ¿Òæo¡µi ¹i ¹
(alpha actinin protein)
¡ÒÃ»o§¡a¹oÒ¡ÒÃæ¾·u¡ª¹i´ äÁÇÒ¨aæ¾¡u§ æ¾oÒ¡ÒÈ ËÃืoæ¾¢¹ÊaµÇ eÃÒ»o§¡a¹ä´´ÇÂ¡ÒÃ
¡i¹ ¹o¹ ¾a¡¼o¹ oo¡¡íÒÅa§¡ÒÂ æÅa·íÒ§Ò¹ãËÊÁ´uÅ¤a
·ÕèÁÒ : http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=6&articleId=2294
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกชนิดปลากระเบนภาคสนามที่พบในนานน้ําไทย
และนานน้าํ ใกลเคียง Family PRISTIDAE (Sawfishes) 1/2
ครีบหลังอันแรกมีจุดเริ่มอยู
ทางตอนทายของฐานครีบทอง

ซี่ฟนตอนทายขนาดใหญกวาตอนหนา
ไมมีซี่ฟนที่โคนจะงอยปาก

ครีบหางมีรองตื้นตามยาวและ
แพนหางตอนลางยื่นยาวชัดเจน
Anoxypristis cuspidata 1

ครีบหลังอันแรกมีจุดเริ่มอยู
หนาครีบทอง

ซี่ฟนคอนขางแบนยาว คลายหมุดหรือตะปู
และขนาดใกลเคียงกันตลอดแนว

ครีบหางไมมีรองและ
แพนหางตอนลางสั้น
Pristis microdon 2

ที่มาภาพ : www.portal.nfrdi.re.kr 1 , www.fishesofaustralia.net.au 2
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บานเราจะนาอยู

7 เสนทางสดใส เริ่มตนปใหมดวยสิ่งดี ๆ
ทุกครั้งที่กาวเขาสูปใหม เชื่อวาเราทุกคนตางก็พรอมที่จะละทิ้งเรื่องเกาออกไปจากชีวิตของตัวเอง
เพื่อตองการจะเริ่มตนปใหมดวยสิ่งใหมๆ กับความรูสึกดีๆ ซึ่งถึงแมจะเปนเชนนี้แตทวากลับมีนอยคนนักที่
หาเสนทางสรรคสรางสิ่งเหลานั้นใหเกิดขึ้นไดจริง ดังนั้น ในวันนี้เราก็เลยรวบรวม 7 เสนทางสดใส เพื่อ
การเริ่มตนปใหมที่ดี ที่นํามาเปนทางเลือกเพื่อชวยใหคุณเริ่มตนปใหมดวยความรูสึกที่สุข สดใส และกาว
ไปสูเปาหมายไดอยางที่ตั้งใจเอาไวดวย

1. จัดระเบียบบานและที่ทํางาน
เริ่มตนปใหมดวยบรรยากาศใหมๆ ในสถานที่ที่คุนเคย โดยการจัดการสิ่งของภายในบานกับสถานที่ๆ
ทํางานใหเขาที่เขาทาง อยางเชน ปรับเปลี่ยนตําแหนงเฟอรนิเจอรจากหองหนึ่งสูอีกหองหนึ่ง ตกแตง
บรรยากาศภายในบานใหแตกตางดวยของตกแตงชิ้นใหม และจัดเก็บอุปกรณทํางานใหเปนระเบียบ เพราะ
สิ่งแวดลอมใหมๆ จะสงผลใหความคิดและของคุณเปลี่ยนไปดวย หรืออยางนอยๆ แมวาความคิดของคุณจะ
เหมือนเดิม แตเชื่อวาความรูสึกที่มีตอสถานที่เหลานั้นจะตองเปลี่ยนไปอยางแนนอน

2. ใหรางวัลตัวเองดวยการทําสิง่ ทีอ่ ยากทํา
เริ่มตนปใหมดวยความสดใส สดชื่น โดยการเปดโอกาสใหตัวเองลงมือทําสิ่งที่อยากทํา แตยังไมเคยมี
โอกาสทําเสียที อย างเชน เปลี่ยนสีผม ปรับการแตงตัว พาตั วเองไปรับประทานอาหารอรอ ยๆ หรือ
เขาสปา นวดผอนคลายรางกายและใบหนา เพื่อตอบแทนความเหนื่อยลาตลอดปที่ผานมา และสราง
กําลังใจใหกับตัวเองกอนกาวเขาสูปใหม

3. ริเริม่ ทําสิง่ ใหมทสี่ รรคสรางแรงบันดาลใจ
การริเริ่มทําสิ่งใหมที่ยังไมเคยมีโอกาสไดทํา และสิ่งๆ นั้นเปนสิ่งที่ชวยสรรคสรางแรงบันดาลใจได
เปนอีกหนึ่งวิธีการเริ่มตนปใหมที่ดีมากๆ เพราะสิ่งเหลานั้นไมไดเปนสิ่งที่ชวยสรางความสนุกสนานใหกับ
ชีวิตของคุณเทานั้น แตยังทําใหชีวิตของคุณมีความสุมมากขึ้นอีกดวย เพราะการทําสิ่งใหมๆ ก็เหมือนกับการ
ไดพักผอนทั้งกายและในขณะเดียวกันชวงเวลานี้อาจจะนํามาสูการคิดกับวิถีชีวิตนอกกรอบก็เปนได
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4. อยาลืมมองหาทางออกใหกบั ปญหา
นอกจากนี้ ควรจะใชเวลาชวงปใหมใหคุมคามากที่สุด โดยนอกจากการพาตัวเองหรือครอบครัวไป
พักผอนแลว ควรลองมองหาทางออกใหกับปญหาที่ยังคงคางคาหรือคนหาเปาหมายที่ตองการทําใหสําเร็จ
ในปใหมที่จะถึงนี้ดวย สามารถเปรียบไดงาย ๆ กับการซื้อผัก ที่คุณจําเปนตองเขียนลิสตออกมาใหไดกอน
จากนั้นมองหาวัตถุที่ตองการ แลวเลือกสิ่งที่คุณคิดวาเปนสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตัวเอง อยางเชน หากคุณคิด
แลววาเปาหมายปใหมนี้ คือ การลดน้ําหนัก หลังจากนั้นก็ศึกษาวิธีการลดน้ําหนัก เสร็จแลวก็เลือกวิธีที่ดี
และเหมาะสมกับไลฟสไตลของตัวเองมาใช
5. สรางกฎเกณฑขึ้นใหม
เชื่อวาแตละคนจะตองมีกฎเกณฑหรือกรอบความคิดที่ถูกสรางเอาไวอยางแนนอน ซึ่งสิ่งเหลานั้น
อาจจะทําใหคุณรูสึกปลอดภัย แตทวาอาจจะทําใหชีวิตขาดสีสันไปสักนิด ฉะนั้น ปใหมนี้ลองทิ้งกฎเกณฑและ
กาวออกจากกรอบชีวิตแบบเดิม ๆ ดูบาง แลวสรางกฎเกณฑขึ้นมาใหมที่เหมาะสมกับการใชชีวิต และเปน
เสนทางที่ชวยใหตัวเองไดพบกับโอกาสในเรื่องตาง ๆ มากขึ้น
6. ออกคนหาตัวเอง
เราทุกคนตางก็มีความสามารถที่แตกตางกันออกไป แต สิ่งเหลานั้ นกําลังรอเวลาที่จะถูก คุณดึง
ออกมาใชเทานั้นเอง ซึ่งปใหมนี้เปนชวงเวลาที่เหมาะสมมากๆ ที่จะนําความสามารถพิเศษ หรือจุดแข็งที่แอบ
ซอนเรนอยูภายในออกมาใชใหเต็มที่ แลวคุณก็จะพบตัวเองในที่สุด โดยอาจจะเริ่มจาการลงมือทําสิ่งที่ตัวเอง
รูสึกสนใจเปนพิเศษ อาทิเชน เตน รองเพลง หรือสรางสรรคสิ่งของใหมๆ เปนตน
7. สราง Vision Board
การสราง Vision Board เปนวิธีที่คอนขางไดรับความนิยมมากทีเดียว เพราะเปนวิธีที่ชวยเปด
โอกาสใหคุณประสบความสําเร็จและกาวไปถึงเปาหมายไดดวยวิธีงาย ๆ โดยเริ่มจากการหาภาพหรือ
ขอความที่มีความเกี่ยวของเปาหมายของตัวเอง จากนั้นนําขอความหรือรูปภาพเหลานั้นมาติดบนของใชหรือ
มุมตาง ๆ ของบาน และคิดอยูเสมอวา “คุณตองทําได” เชื่อวาไมนานจะตองประสบความสําเร็จอยาง
แนนอน
วากันวา เริ่มตนดีมีชัยไปกวาครึ่งเชียวนะ ฉะนั้น ปใหมนี้มาทําใหสิ่งตางๆ เพื่อใหชีวิตของคุณดียิ่งขึ้น
กันดีกวา ดวย 7 เสนทางเพื่อการเริ่มตนปใหมที่ดีที่กลาวไปขางตน และหวังเปนอยางยิ่งวา 7 เสนทางนี้จะ
เปนจุดเริ่มตนของสิ่งใหม นํามาซึ่งความสุข และพาคุณเดินทางไปยังเปาหมายของชีวิตไดในที่สุดนะคะ
ที่มา : http://wedding.kapook.com/บทความความรัก-77616.html
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เกมสทาทายสมอง
ลับสมองดวยสัญลักษณ
วิธีการเลน ใหสัญลักษณแตละตัวแทนจํานวนเลขที่ไมซ้ํากัน ซึ่ง
ไมมีจํานวนใดนอยกวา 1 โดยตองหาคาของสัญลักษณทุกๆ ตัว
ออกมาเพื่อใหไดผลรวมที่ถกู ตอง
เคล็ดลับวิธีคิด ใหเริ่มตนจากหาคาของสัญลักษณสี่เหลี่ยม ซึ่ง
เปนเลขที่หารดวย 3 และ 4 ลงตัว

เฉลยเกมสฉบับที่แลว

อานดีๆมีรางวัล
คําถามประจําเดือนธันวาคม 2556
1. Gambierdiscus toxicus สรางสารพิษ ชือ่ ?
2. เกาะทีร่ บั ฉายาวาเปน “มัลดีฟสเมืองไทย” คือ?
3. สารกอภูมิแพในกุงกุลาดํา คือ ?
** กติกาการรวมสนุก
ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ที่อยู
และเบอรโทรศัพท สงมาที่
E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 10 มกราคม 2557
***ของรางวัล คือ ขาวมือถือ

เฉลยคําถามประจําเดือนพฤศจิกายน 2556
1. ทะระบะกานิ ไดรับฉายาวาอะไร?
ตอบ Red King Crab
2. ปลาพญานาค คือปลาอะไร?
ตอบ ปลาออรฟช (Oarfish, King of herrings)
3. สารใดในน้ําหมึกที่มีคุณสมบัติพิเศษในการยับยั้ง
การเกิดเนื้องอก?
ตอบ Peptidoglycan
ผูท ตี่ อบคําถามประจําเดือนตุลาคมไดถกู ตอง คือ
คุณบุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตอง
และเตรียมรอรับของรางวัลไดเลยคราบ...
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