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ของแถมดีๆ จากสารกัมมันตรังสี

กระดานขาว...

การรั่วไหลลงสูทะเลของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟานิวเคลียร ฟูกูชิมา ไดอิชิ ประเทศญี่ปุน สําหรับคนสวน
ใหญมันคือสถานการณเลวราย แตนักวิจัยก็พยายามหาโอกาสจากวิกฤติดังกลาวจนได
โอกาสที่ ว า คื อ ปลาทู น า ครี บ น้ํ า เงิ น (Pacific bluefin tuna) ที่ รั บ เอา
ไอโซโทปกั ม มั น ตรั ง สี เ ข า ไปในตั ว และเมื่ อ มั น ถู ก จั บ ที่ ช ายหาดฝ ง ตะวั น ตกของ
สหรัฐอเมริกา สิ่งแปลกปลอมในตัวมันทําใหไดรับรูถึงพฤติกรรมและเสนทางอพยพ
ของปลาชนิดนี้ ตลอด 2 ป หลังเหตุการณสึนามิผานไป นักวิจัยดานชีววิทยาจาก
มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด ไดติดตามศึกษาและพบวา ปลาทูนาครีบน้าํ เงินยังวายไปถึง
นานน้ําแถบแคลิฟอรเนียอยางตอเนื่อง และทุกตัวพกไอโซโทปกัมมันตรังสี คือ
ซีเซียม-134 และ ซีเซียม-137 มาฝากดวย
งานชิ้นนี้มีประโยชนตรงไดใชไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มากับปลา เผยถึงเสนทางการวายของทูนาครีบน้ําเงินกลุม
อายุนอย ซึ่งขอมูลเหลานี้ อาจใชเพื่อหาวิธีปองกันปลาทูนาเหลา นี้จากการประมงเชิ งพาณิช ยที่มากเกินไป ทั้ง นี้
ปลาทูนาครีบน้ําเงินมีถิ่นกําเนิดในนานน้ํารอบๆ ญี่ปุนและประเทศใกลเคียง และใชเวลาประมาณ 1 ป อยูบริเวณ
นานน้ํานั้น กอนที่บางสวนจะอพยพไปมหาสมุทรแปซิฟคใกลชายฝงแคลิฟอรเนีย และบางสวนก็อยูที่มหาสมุทร
แปซิฟคฝงตะวันตก แมวาประชากรปลาทูนาครีบน้ําเงินจะยังไมอยูในระดับที่นาเปนหวง แตปริมาณทั้งโลกก็ลดลง 96
เปอรเซ็นต ดวยสถิติเชนนี้ ไมนานปลาทูนาครีบน้ําเงินอาจจะเขาสูกลุมเสี่ยงใกลสูญพันธุ และเมื่อถึงจุดนั้นก็อาจสาย
เกินกวาจะหาทางชวยเหลือ
ที่มา : www.treehugger.com

จีนกับตัวเลขช็อกโลก
ทศวรรษกอนหนานี้ จีนแจงตอองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations: FAO) ว า
ปริมาณการจับปลาโดยเรือประมงจีนในนานน้ําทั่วโลก
เฉลี่ ย อยู ที่ 368,000
ตั น ต อ ป แต ร ายงาน
จากมหาวิทยาลัยบริติช
โคลัมเบียในแวนคูเวอร
ระบุวาตัวเลขนาจะสูงถึง
เกือบ 4.6 ลานตันตอป
หรือเทากับ 12 เทาของปริมาณที่จีนแจงเอาไว

กระดานขาว...
รายงานใหขอมูลวาปริมาณปลาสวนใหญหรือ
ราว 2.9 ลานตัน ถูกจับจากทะเลทางตะวันตกของทวีป
แอฟริกา ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอคนทองถิ่นจนเกิด
ภาวะขาดแคลนอาหารขึ้น นอกจากนั้นดวยปริมาณที่สูง
ขนาดนี้สามารถกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ
กับระบบนิเวศทางทะเล และยังสงผลตอการทําประมง
ในระดับโลก
สาเหตุที่ตัวเลขดังกลาวถูกปกปดจากการรับรูของ
ประชาคมโลก เนื่องจากการทําสัญญาลับระหวางบริษัท
ประมงในจีนกับรัฐบาลของประเทศตางๆ ในแอฟริกา
หากปริมาณแทจริงถูกประกาศออกมาก็อาจสงผลตอการ
ตอสัญญาดังกลาวในอนาคต
ที่มา: treehugger.com
2

กระดานขาว...

ปูยักษฮอกไกโด Taraba & Abura
King Crab

มีสามสายพันธุ สามารถจับไดในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม เจาปูยกั ษพวกนีจ้ ะถูกพบในพืน้ ทีต่ า งๆ
ในแถบอลาสกา สามสายพันธุท วี่ า ก็คอื Red King Crab, Blue King Crab และ Brown King Crab (Golden King
Crab) นัน่ เอง แตทญี่ ปี่ นุ จะนิยมแคสองสายพันธุ คือ
- Red King Crab (ทะระบะกานิ) และ

- Blue King Crab (อะบุระกานิ)
โดยที่ ทะระบะกานิ จะเปนทีน่ ยิ มเปนอันดับหนึง่ และรองลงมาคือ อะบุระกานิ สองสายพันธุน มี้ ลี กั ษณะภายนอก
คลายกันมาก ถาไมสงั เกตดีๆ ก็จะไมรเู ลย สาเหตุทจี่ าํ เปนตองสังเกตนัน้ ก็เพราะวาดวยราคาของเจาทะระบะกานินนั้ แพง
กวาอะบุระกานินนั่ เอง มาดูกนั วาเราควรจะสังเกตความแตกตางตรงไหนของเจาปูยกั ษกนั บาง
อยางแรกเลยเวลายังไมไดนํามาประกอบ
อาหาร ทะระบะกานิ ตัวของปูจะมีสีออก
น้ําตาลเขมๆ เกือบดํา สวนอะบุระกานิจะ
มีกระดองและขาสีออกสีน้ําทะเล ก็เลย
ไดรับฉายา Blue King Crab

จุดทีส่ องเวลาตมแลวสีของทะระบะกานิ จะ
มีสแี ดงชัดเจน ก็เลยไดฉายาวา Red King
Crab สวน อะบุระกานิ จะมีสีออกสมๆ
แดงออนๆ ชวงหนาของปูกส็ นั้ ยาวไมเทากัน
แตอนั นีด้ ยู ากนะ และจุดทีส่ งั เกตไดงา ยทีส่ ดุ
คือ บนสวนกลางกระดองของเจาปูยกั ษมจี ดุ
ไมเหมือนกัน ทะระบะกานิ มี 6 จุด สวน
อะบุระกานิ มีเพียง 4 จุดเทานัน้
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สุดทายก็สังเกตที่ปลายขาปู ทะระบะกานิ
จะมีสีแดง สวน อะบุระกานิจะมี สีขาว

สวนนี้สําคัญเลย ราคาของทะระบะกานิ จะแพง
กวาถายังไมลดราคา ก็ประมาณตัวละ เจ็ดพันเยน
ขึ้นไป สวนอะบุระกานิ ก็ราคาประมาณ สามพัน
เยนขึ้ น ไป ต า งกั น อย า งเห็ น ได ชั ด เลย ทางด า น
รสชาติเนื้อปูนั้นถาสดมากๆ จะมีรสหวานกลมกลอม
ที่นิยมกันก็จะเปนสวนของขาปูจะนําไปทําเมนูยาง
บาง ทําหมอไฟบาง ทําซูชิ ทําซาชิมิ ทําซุปมิโสะ
ราคาจะถูกจะแพงก็ขึ้นอยูกับรานอาหารวา เคาใช
ท ะ ร ะ บ ะ ก า นิ ห รื อ อ ะ บุ ร ะ ก า นิ ม า เ ป น
สวนประกอบ ถาอยากทานปูฮอกไกโดสดๆ ตอง
ไปที่ เมื อ ง Kushiro ไปหาซื้ อ ที่ ต ลาดหรื อ กั บ
ชาวประมงที่เมืองนั้นได มาดูกันดีกวาเมื่อนําเจาปู
ยั ก ษ ม า ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร แ ล ว ห น า ต า จ ะ น า
รับประทานกันขนาดไหน
ที นี้ ไ ด ท ราบกั น แล ว ก็ เ ป น เกร็ ด ความรู
เล็กๆนอยของเจาปูยกั ษที่ไมควรมองขาม จะไดแยก
ออกวาเรากําลังกินเจาตัวไหนอยู ไมตอ งมานัง่ ผิดหวัง
วามาถึงทีแ่ ลวแตกนิ ผิดตัว นาเสียดายแยเลย !!

เกร็ดเล็กเกล็ดนอย : หลายคนคงอาจสงสัยวา ในภาษาญี่ปนุ Kani แปลวา ปู ไมใชเหรอ ทําไมถึง
เรียกวา ___Gani ละ นั่นก็เพราะวาถาหากเปนปูทั้งหมดโดยรวมไมระบุชื่อสายพันธุจะใชคาํ วา Kani
แตถาหากกลาวแยกยอยไปถึงชื่อสายพันธของปูก็ให ใช ___ Gani ตอทายแทนลงไป อยางเชน
TarabaGani , AburaGani เปนตน
ที่มา : http://www.marumura.com/food/?id=414
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บานกาแฟ
By…Mr. T

ปลากะตักตัวกลม
(Encrasicholina spp.)

Encrasicholina devisi (Whitley, 1940)

ลักษณะ : ลําตัวคอนขางกลม ยาวแบบ Elongate ความยาวโดยทั่วไปอยูที่ 5-6 เทา ของความกวางลําตัว สวนหัว
มีความยาวมากกวาความกวางลําตัว ตาโต รูจมูก 2 คู อยูคอนไปทางจะงอยปาก มุมปากเลยขอบทายของตา
ปลายขากรรไกรบนยื่นยาวกวาขากรรไกรลาง ขอบทายของกระดูกขากรรไกรบน (maxilla tip) แหลม ยาวถึง
กระดูกหนาแผนปดเหงือก (pre operculum) ยกเวนชนิด E. punctifer ตัวเต็มวัยมีรองเปดอยูทายกระดูก frontal
กลามเนื้อที่คอดคอ (isthmus muscle) ยาวไมถึงสวนหนาของเยื่อที่ปดแผนเหงือก จึงเห็น urohyal plate อยาง
ชัดเจน ซี่กรองสวนลางเปนแทงยาว มีประมาณ 23-28 อัน สวนทองคอนขางกลม ครีบทุกครีบประกอบดวยกาน
ครีบออนที่มีทั้งปลายแตกแขนงและไมแตกแขนง ครีบหลังอยูบริเวณกลางลําตัว มีจุดเริ่มอยูหลังแนวครีบทอง
ประกอบดวยกานครีบที่ไมแตกแขนง 2-3 อัน และที่แตกแขนง 10-12 อัน ครีบอกอยูคอนมาทางดานลางของ
ลําตัว ประกอบดวยกานครีบที่ไมแตกแขนง 1 อัน และที่แตกแขนง 5-6 อัน ครีบกนมีจุดเริ่มอยูนอกบริเวณแนว
ฐานครีบหลัง ประกอบดวยกานครีบที่ไมแตกแขนง 2-3 อัน และที่แตกแขนง 13-17 อัน คอดหางยาว เวาลึกแบบ
fork เกล็ดขนาดปานกลาง ใส หลุดงาย ไมมีเสนขางตัว มีเกล็ดในแนวขางลําตัว (lateral scale) 38-43 เกล็ดและ
เกล็ดในแนวหนาฐานครีบหลัง (pre-dorsal scales) 16-18 เกล็ด

5

สี : ลําตัวสีขาว ขอบทายของเกล็ดบริเวณเหนือแถบสีเงินขางลําตัวมีสีดําออน สวนหัวดานขางมีสีเงิน ดานบน
สวนหัวและปลายจะงอยปากมีเม็ดสีสีดํากระจายอยูทั่วไป ปลายจะงอยปากอาจมีสีเหลืองออน ครีบใส ยกเวน
ครีบหางมีสีดํา ในปลาขนาดเล็ก (ความยาวนอยกวา 4 เซนติเมตร) มีลําตัวคอนขางแบนและใส
การแพรกระจาย : เปนปลาทะเล อาศัยอยูรวมกันเปนฝูง พบแพรกระจายทั่วไปในเขตมหาสมุทรอินเดีย ฝง
ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก ตั้งแต อินโดนีเซีย ไทย ฟลิปปนส ญี่ปุน ไตหวัน ออสเตรเลีย จีนตอนเหนือ

การกินอาหาร : สวนใหญกินแพลงกตอนสัตวขนาดเล็ก กรองกิน หรือรอจับเหยื่อเปนตัว
เครื่องมือที่ใชจับ : อวนลอมจับปลากะตักประกอบแสงไฟลอ อวนลอมจับปลากะตักกลางวัน อวนครอบ
อวนชอน และอวนรุน
การใชประโยชน : สามารถบริโภคสด และนําไปแปรรูป เชน น้ําปลา, ปลาปน, ปลาแหง และ น้ําบูดู เปนตน
เอกสารอางอิง
ศูนยพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน. 2539. ชีวประวัตขิ องปลากะตัก (Life History of Anchovy) สรุปผลจาก
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาชีวประวัติปลากะตัก ณ ศูนยพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน จังหวัด
ภูเก็ต 20-24 พฤษภาคม 2539.
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 3 Bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, ROME.
http://www.fishbase.org/summary/Encrasicholina-devisi.html
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ไขปริศนา
นา...
...ปลาพญานาค
...ปลาพญานาค
หลายคนคงยังจําภาพนี้ได้ดี อีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดกําเนิดให้ผู้คนทั่วไปเกิดความสนใจเรื่อง
ของ“พญานาค” ริมฝั่งโขง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเรียกและรู้จักในนามว่า “ปลาพญานาค”

สัตว์น้ํารูปร่างประหลาดที่ปรากฏในภาพนั้นมีชื่อเรียกขานอยู่มากมาย นับแต่ต้นที่มีคนเชื่อว่าสัตว์ดัง
กล่าวคือพญานาค ต่อมาได้เพี้ยนไปเป็น “ปลาพญานาค” และชื่ออื่นๆ อย่าง ปลาใบพาย ปลาริบบิ้น เป็นต้น
ประเทศจีนและญี่ปุ่น มีความเชื่อว่า หากได้พบเห็นปลาชนิดนี้ซึ่งปกติมีถิ่นอยู่ในทะเลน้ําลึกโผล่ขึ้นมาที่ผิวน้ําหรือ
เกยตื้นเมื่อไหร่ เป็นไปได้ว่าที่ใต้ทะเลอาจเกิดแผ่นดินไหวหรือธรณีเคลื่อนตัว จนมันตกใจและหนีขึ้นมา พวกเขา
เลยตั้งชื่อให้มันว่า “ปลาแผ่นดินไหว” หรืออีกฉายา คือ “มังกรทะเลลึก” ชาวตะวันตกจะมองว่าส่วนหัวของมัน
คล้ายคลึงกับ มังกร ในขณะที่บ้านเราเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับ พญานาค
โดยช่วงหลังๆ มานี้ เริ่มมีการพบปลาตัวนี้เพิ่มขึ้นและถ่ายภาพ
ได้เรื่อยๆ และมีการเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ก็ทําให้เรา
รู้ความจริงของปริศนานี้ว่ามันคือปลาชนิดใดกันแน่
แท้ที่จริงแล้ว ปลาชนิดนี้คือ ปลาออร์ฟิช (Oarfish, King of herrings) เป็นปลาทะเล
กระดู กแข็งชนิ ดหนึ่ ง มีชื่ อวิ ท ยาศาสตร์ว่ า Regalecus glesne อยู่ ใ นวงศ์ Regalecidae
มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพญานาคตามความเชื่อของไทย หรือมังกรทะเลในความเชื่อในยุค
กลางของชาวตะวันตก โดยมีความยาวได้สูงสุดถึง 9 เมตร และหนัก 300 กิโลกรัม แต่ก็มี
บันทึกไว้ในกินเนสส์ บุ๊ก ออฟ เวิร์ลด์ เรคคอร์ดด้วยว่า ปลาชนิดนี้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ยาวที่สุดในโลก โดย
อาจยาวได้ถึง 11 เมตร ในขณะที่บางรายงานระบุว่าอาจยาวถึง 15 เมตร หรือมากกว่านั้น
ปลาพญานาค มีส่วนหัวที่ใหญ่ ลําตัวแบนยาวขนาดใหญ่ ลําตัวสีเงิน มีจุดสีฟ้าและดําประปราย มีครีบหลัง
ยาวตั้งแต่หัวจรดหาง โดยเฉพาะบนหัวที่อวัยวะแลดูคล้ายหงอนเป็นจุดเด่น เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลลึก
ระหว่ าง 50-250 เมตร จึ งพบเห็น ได้ย ากมาก แต่ มี ผู้ พ บเห็ น กั น เป็ น ระยะๆ ในหลายพื้ น ที่ พบได้ ใ นน่ า นน้ํ า
เขตร้อน ส่วนใหญ่มักถูกคลื่นซัดออกมาเกยหาด หรือไม่ก็เกิดอาการผิดปกติขึ้นกับปลา เช่น ป่วย หรือใกล้ตาย
น้อยครั้งที่จะมีการพบเห็นขณะมีชีวิตอยู่ เป็นปลาทีก่ นิ แพลงก์ตอนเป็นอาหาร ไม่เป็นอันตรายและไม่ทําร้ายมนุษย์
เอกสารอ้างอิง
http://www.foxnews.com/science/2013/10/15/18-foot-long-oarfish-found-off-california-coast/?intcmp=trending
http://www.manager.co.th/science/ViewNews.aspx?NewsID=9560000132335
http://hilight.kapook.com/view/92330
http://th.wikipedia.org/
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เรื่องลับๆ ของหมึก
หมึกถูกนํามาปรุงเปนอาหารมากมายหลายเมนู ตั้งแตบริโภคแบบสด หรือจะ
นํามาประกอบเปนอาหารคาว จนถึงนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ นอกเหนือจาก
เนื้อหมึกแลวยังมีอีกสวนที่นํามาใชเปนอาหารได สิ่งนั้นก็คือ น้ําหมึกสีดําๆ ของหมึก
นั่ น เอง อย า งเช น เส น สปาเก็ ต ตี้ สี ดํ า ซอสครี ม หมึ ก ดํ า พิ ซ ซ า หมึ ก ดํ า แบบญี่ ปุ น
(Squid ink Japanese pizza) หรือ Black squid ink rice ซึ่งเปนอาหารของชาวสเปน ซึ่งสีดําที่เห็นอยู
นั้น มาจากการผสมน้ําหมึกลงไป ซึ่งวัตถุประสงคหลักก็คงจะเปนเพื่อการแตงสีสันอาหารใหดึงดูดความ
สนใจผูบริโภค นอกจากนี้ น้ําหมึกก็ยังใชสําหรับเปนหมึกพิมพไดดวย
“น้ําหมึก” (Squid Ink) เปนของเหลวที่หมึกสรางขึ้น มีองคประกอบหลัก
เปนสารจําพวกคารโบไฮเดรตกลุมโพลีแซคคาไรด (Polysaccharide) รอยละ
51.2 สารใหสี (Pigment) รอยละ 30.8 และโปรตีนชนิดเปปไทด (Peptides)
รอยละ 17.8

ซึ่ ง โดยธรรมชาติ มี ป ระโยชน เ พื่ อ การป อ งกั น ตั ว เองของหมึ ก ในยามคั บ ขั น โดยใช พ น ใส ศั ต รู
ผูรุกราน โดยจะทําใหเกิดอาการมึนงงไปชั่วขณะหรือเพื่อการพรางตัว แตนอกจากจะเปนเครื่องมือปองกัน
ตัวเองแลว น้ําหมึกยังมีสรรพคุณที่นาสนใจทีเดียว ดังจะเห็นไดวาในประเทศญี่ปุน จีน หรือ ประเทศใน
แถบยุโรป ไดใชน้ําหมึกเปนยารักษาโรคมาชานานแลว โดยมีผูศึกษาพบวา น้ําหมึกมีสรรพคุณในการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และยังมีผลกับการหลั่งของน้ํายอยดวย แตก็ยังไมมีใครไดศึกษาลึกลงไปวาสารใดใน
น้ําหมึกที่เปนสารออกฤทธิ์ดังกลาว ตอมาคณะนักวิจัยชาวญี่ปุนพบวา สวนประกอบชนิดหนึ่งในน้ําหมึกที่
เรี ย กว า Peptidoglycan มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษในการยั บ ยั้ ง การเกิ ด เนื้ อ งอก โดยผู วิ จั ย ได ส กั ด แยกสาร
Peptidoglycan ออกเป น 3 ชนิ ด ย อ ยตามองค ป ระกอบ แล ว นํ า ไปทดลอง ซึ่ ง ผลการทดลองพบว า
สาร Peptidoglycan ทั้ง 3 ชนิด ใหผลยับยั้งการเกิดเนื้องอกได โดยพบวาสาร Peptidoglycan นี้จะไป
ชวยเสริมกลไกการทําลายเซลลเนื้องอกดวยการกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกาย และที่นาสนใจคือ
การใหความรอนแกน้ําหมึกที่ 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ไมไดทําลายฤทธิ์การยับยั้งเนื้องอก
ที่มา : http://www.foodsafetymobile.org/category/F2609408.pdf
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Approach อยาตามดวย to

ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว

approach หมายถึง ใกลถึง
เชน Night is approaching. (ใกลจะถึงเวลากลางคืนแลว)
จอหนโทรศัพทถามเพื่อนชาวศรีลังกาที่บอกวาจะขับรถมารวมงานกับพวกเราวามาถึงไหนกันแลว
เพื่อนชาวศรีลังกาตอบวา “...x...We are approaching to the bridge.” (เรากําลังเขาไปใกลสะพาน)
เมื่อใดใชกริยา approach กรุณาอยาใช preposition ‘to’ ตามมา
ประโยคขางบนที่บอกวา เรากําลังเขาไปใกลสะพาน จะเขียนใหถูกตองตามไวยากรณจะตองเขียนวา
“.../...We are approaching the bridge.”
“...x...He approached to the door.”
“.../...He approached the door.”
ฝรั่งชอบใช approach กับเวลาเหมือนกันครับ
เชน “At the approach of nine o’clock, the rooms were filled with students.”
(พอจวนเวลาเกานาฬิกา หองตางๆ ก็เต็มไปดวยนักศึกษา)
ที่มา : http://www.nitipoom.com/Article2Item.aspx?ID=4871

... à¡Ãç´àÅç¡à¡Ãç´¹ÍÂ ...
·íÒäÁ¶ึ§ÅoÂ¡Ãa·§?

¡ÒÃÅoÂ¡Ãa·§ e»¹»Ãae¾³Õ·ÕèÁÕÁÒæµoºÃÒ³ æµäÁ»ÃÒ¡¯ËÅa¡°Ò¹æ¹ªa´ÇÒ»¯iºaµi¡a¹ÁÒæµ
eÁืèoäÃ e¾ÕÂ§æµ·o§¶iè¹æµÅaæË§¡ç¨aÁÕ¨u´»ÃaÊ§¤æÅa¤ÇÒÁeªืèoã¹¡ÒÃÅoÂ¡Ãa·§æµ¡µÒ§¡a¹ä» ¾ÃaÂÒ
o¹uÁÒ¹ÃÒª¸¹ ä´Ê¹a ¹iÉ°Ò¹ÇÒ µ¹eËµuæË§¡ÒÃÅoÂ¡Ãa·§oÒ¨ÁÕÁÅÙ °Ò¹e»¹ä»ä´ÇÒ ¡ÒÃÅoÂ¡Ãa·§e»¹
¤µi¢o§ª¹ªÒµi·»Õè Ãa¡oº¡Êi¡ÃÃÁ «ึ§è µo§oÒÈaÂ¹éíÒe»¹ÊíÒ¤a eÁืoè ¾ืª¾a¹¸u¸ 
a ªÒµi§o¡§ÒÁ´Õ æÅae»¹eÇÅÒ·Õè
¹éíÒe¨i§è ¹o§¾o´Õ ¡ç·íÒ¡Ãa·§ÅoÂä»µÒÁ¡ÃaæÊ¹éíÒäËÅe¾ืoè ¢oº¤u³æÁ¤§¤Ò ËÃืoe·¾e¨Ò·Õ»è Ãa·Ò¹¹éíÒÁÒãË
¤ÇÒÁou´ÁÊÁºÙÃ³ eËµu¹Õé ¨ึ§ä´ÅoÂ¡Ãa·§ã¹Ä´Ù¡ÒÅ¹éíÒÁÒ¡ æÅaeÁืoè eÊÃç¨æÅÇ¨ึ§eÅ¹Ãื¹è eÃi§´ÇÂ¤ÇÒÁÂi¹´Õ
e·Ò¡aºe»¹¡ÒÃÊÁoÀª¡ÒÃ§Ò¹·Õäè ´¡Ãa·íÒ ÇÒä´ÅÅu Ç §æÅaÃo´ÁÒ¨¹eËç¹¼ÅæÅÇ ·Ò¹ÇÒ¡ÒÃ·Õªè ÒÇºÒ¹ºo¡ÇÒ
¡ÒÃÅoÂ¡Ãa·§e»¹¡ÒÃ¢o¢ÁÒÅÒo·ÉæÅa¢oº¤u³µoæÁ¤§¤Ò ¡ç¤§ÁÕe¤Òã¹·íÒ¹o§e´ÕÂÇ¡aº¡ÒÃ·Õªè ÒµiµÒ §æ
æµ´¡ึ ´íÒºÃÃ¾ä´æÊ´§¤ÇÒÁÂi¹´Õ·¾Õè ªื ¼Åe¡çºe¡ÕÂè Çä´ ¨ึ§ä´¹íÒ¼Å¼ÅiµæÃ¡·Õäè ´ä»ºÙªÒe·¾e¨Ò·Õµè ¹¹aº¶ืoe¾ืoè
¢oº¤u³·Õºè ¹a ´ÒÅãË ¡ÒÃe¾Òa»ÅÙ¡¢o§µ¹ä´¼Å´Õ ÃÇÁ·a§é eÅÕÂé §´Ù¼·Õ oÕè ´oÂÒ¡ æÅa¡ÒÃe«¹ÊÃÇ§ºÃÃ¾ºuÃÉu ·Õè
ÅÇ§Åaº eÊÃç¨æÅÇ¡çÁÕ¡ÒÃÊÁoÀªeÅÕéÂ§´Ù¡a¹eo§ µoÁÒeÁืèoÁ¹uÉÂÁÕ¤ÇÒÁe¨ÃiæÅÇ ¡ÒÃÇiµ¡·u¡¢Ão¹eÃืèo§
e¾Òa»ÅÙ¡ÇÒ¨aäÁä´¼Å¡ç¹o ÂÅ§ä» æµ¡Âç §a ·íÒ¡ÒÃºÇ§ÊÃÇ§µÒÁ·Õeè ¤Â·íÒÁÒ¨¹e»¹»Ãae¾³Õ e¾ÕÂ§æµµÒ §¡çæ¡
ãËe¢Ò¡aº¤µiÅ·a ¸i·Ò§ÈÒÊ¹Ò·Õµè ¹¹aº¶ืo eª¹ ÁÕ¡ÒÃ·íÒºuÊu¹·Ò¹e¾iÁè ¢ึ¹é ã¹·Ò§¾u·¸ÈÒÊ¹Ò e»¹µ¹ æµ
·ÕÊè ´u ¡ç¤§eËÅืoæµ¡ÒÃeÅ¹Ê¹u¡Ê¹Ò¹Ãื¹è eÃi§¡a¹e»¹ÊÇ¹ãË oÂÒ§äÃ¡ç´Õ ´ÇÂeËµu´§a ¡ÅÒÇ¢Ò§µ¹ ¡ÒÃÅoÂ
¡Ãa·§¨ึ§ÁÕoÂÙã ¹ªÒµiµÒ §æ·aÇè ä» æÅa¡ÒÃ·Õäè »ÅoÂ¹éíÒ ¡ç¤§e»¹¤ÇÒÁÃÙÊ ¡ึ ·Ò§¨iµÇi·ÂÒ ·ÕÁè ¹uÉÂo´Â¸ÃÃÁ´Ò
Áa¡¨aeoÒoaäÃ·i§é ä»ã¹¹éíÒãËÁ¹a ÅoÂä»
·ÕèÁÒ: http://www.m-culture.go.th/ilovethaiculture/index.php/home-travel
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เกร็ดสุขภาพ

By Mr. Healthy

ÃaÇa§!!! ÂÒæÅaÇiµÒÁi¹ºÒ§ª¹i´ äÁ¤ÇÃÃaº»Ãa·Ò¹¾ÃoÁ¡a¹

ÊÇaÊ´Õ·Ò¹¼ÙÃa¡Êu¢ÀÒ¾·u¡·Ò¹ ¢ÒÇÊu¢ÀÒ¾·Õè¨a¹íÒÁÒeÊ¹o·Ò¹Ça¹¹Õé¹aé¹¡ç¤ืo ÇiµÒÁi¹ eªืèoÇÒËÅÒÂ·Ò¹¤§e¤Â
Ãaº»Ãa·Ò¹ÇiµÒÁi¹ºíÒÃu§Êu¢ÀÒ¾¡a¹ æÅÇ·Ò¹ÃÙËÃืoäÁÇÒ ÇiµÒÁi¹ºÒ§ª¹i´¹aé¹äÁ¤ÇÃÃaº»Ãa·Ò¹¤Ù¡aºÂÒºÒ§µaÇ e¾ÃÒa
¡ÒÃoo¡Ä·¸iì¢o§ÂÒºÇ¡¡aºÇiµÒÁi¹·ÕèÃaº»Ãa·Ò¹e¢Òä»¹aé¹oÒ¨¡Ãa·º¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢o§ÃaººµÒ§æ ã¹ÃÒ§¡ÒÂä´
1) ¹éíÒÁa¹»ÅÒ¡a º æoÊä¾Ãi¹ ¤ÙÃÒÂoa¹´aºæÃ¡o´Â¹éíÒÁa¹»ÅÒ¹ÕéÁÕÄ·¸iìªÇÂãËeÅืo´ãÊäÁË¹ื´eË¹ÕÂÇ ÊÇ¹
æoÊä¾Ãi¹¹aé¹¡çÁÕÄ·¸iìeª¹e´ÕÂÇ¡a¹¤ืoªÇÂãËäÁe¡i´ÅièÁeÅืo´¨aºæ¢ç§e»¹¡o¹ËÃืoµa¹ eÁืèo¡i¹¤Ù¡a¹eÅÂ¡ÅÒÂe»¹¤ÙÊa§ËÒÃ
¾ÒÅãËeÅืo´äËÅ¾ÃÇ´¾ÃÒ´äÁËÂu´ æÁ¡ÒÃ¡Ão¿¹e¾ÕÂ§¹i´¡çoÒ¨·íÒãËeÅืo´oo¡ä´ÃÒÇ¡aº¼Òµa´ãË
2) ÇiµÒÁi¹oÕæÅaoÕ¿¹iè§¾ÃiÁoÃÊ ÁÕ¤¹ä¢·ÕèoÂÒ¡¼iÇÊÇÂÁÒËÒ¾ÃoÁºo¡ÇÒ ÁÕ¤¹æ¹aãË¡i¹ÇiµÒÁi¹oÕæµºÒ§¡ç
ãËeÅืo¡e»¹oÕ¿¹iè§¾ÃiÁoÃÊæ·¹¨aeÅืo¡oÂÒ§äÃ´Õ ¨ึ§ä´ºo¡ä»ãËeÅืo¡oÂÒ§Ë¹ึè§¡ç¾oe¾ÃÒaÅÇ¹æµÁÕÇiµÒÁi¹oÕ·aé§¹aé¹ «ึè§
¶Òä´ÁÒ¡ä»oÒ¨·íÒãËËaÇã¨·íÒ§Ò¹Ë¹a¡ä´
3) æ¤Åe«ÕÂÁeÊÃiÁ¡aºæ¤Åe«ÕÂÁÊ´ ¶Ò·Ò¹Ãaº»Ãa·Ò¹§Ò´íÒä´Ça¹Åa 4 ªo¹oµa ËÃืoeµÒËÙ¢ÒÇæ¢ç§ Ça¹Åa
3 ¢Õ´ ¡ç¨aä´æ¤Åe«ÕÂÁ»ÃaÁÒ³ 1,000 ÁiÅÅi¡ÃaÁoÂÙæÅÇ «ึè§¶Òä»ËÒæ¤Åe«ÕÂÁeÁç´ÁÒ¡i¹eµiÁoÕ¡¨a·íÒãËæ¤Åe«ÕÂÁ
e¡i¹æÅaä»¨aº¡aºËÅo´eÅืo´·íÒãËËÅo´eÅืo´µÕºæÅaæ¢ç§ä´
4) ¡Òæ¿¡aºæ¤Åe«ÕÂÁ ¡ÒÃÃaº»Ãa·Ò¹¡Òæ¿¾ÃoÁ¡aºæ¤Åe«ÕÂÁ¨a·íÒãËeÃÒ´Ù´«ึÁæ¤Åe«ÕÂÁä´¹oÂÅ§
e¾ÃÒa¡Òæ¿¨aä»ÂaºÂaé§¡ÒÃ´Ù´«ึÁæ¤Åe«ÕÂÁ ¹o¡¨Ò¡¹aé¹Âa§ä»´ึ§æ¤Åe«ÕÂÁoo¡¨Ò¡¡Ãa´Ù¡oÕ¡´ÇÂ
5) ¸ÒµueËÅç¡¡aºeÅืo´¨Ò§¸ÒÅaÊ«ÕeÁÕÂ ¶ืoÇÒe»¹äÁeºืèoäÁeÁÒ¡a¹ÁÒ¹Ò¹·Õe´ÕÂÇ ¢oãËÅืÁ¤ÇÒÁeªืèo·ÕèÇÒ ¶ÒeÅืo´
¨Ò§µo§¡i¹¸ÒµueËÅç¡ä»ä´æÅÇ ËÒ¡·Ò¹e»¹eÅืo´¨Ò§ª¹i´¸ÒÅaÊ«ÕeÁÕÂæÅÇä»¡i¹¸ÒµueËÅç¡eÊÃiÁ¨ae·Ò¡aºeµiÁÂÒ¾iÉãË¡aº
ËaÇã¨æÅaµaºµaÇeo§
·ÕèÁÒ : http://www.healthyenrich.com
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกวงศปลากระเบนภาคสนามที่พบในนานน้ําไทย
และนานน้าํ ใกลเคียง Order MYLIOBATIFORMES
ปากอยูดานลางของสวนหัว
มีฟนเปนแผนแข็งแรง
ตาอยูดานขาง

ปลายจะงอยปากยื่นยาวเปนแผนนูน
รูปสามเหลี่ยม (single rostral fin)

Family: MYLIOBATIDAE,
Eagle ray 1
ปากอยูดานลางของสวนหัว
มีฟนเปนแผนแข็งแรง
ปลายจะงอยปากยื่นยาวแยกเปน 2
แผนติดกัน (bilobed rostral fin)

ตาอยูดานขาง

Family: RHINOPTERIDAE,
Cownose ray 2
ปากขนาดใหญเปดออก
ดานหนา หรือคอนมา
ทางดานลางของสวนหัว
ตาอยูดานขาง

ปลายจะงอยปากยื่นยาว แยกเปนแผนมวน
คลายงวงอยู 2 ขางของสวนหัว (cephalic fins)

Family: MOBULIDAE,
Davil ray 3
ที่มาภาพ : กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 1 , www.fishbase.org 2,3
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บานเราจะนาอยู

5 กลยุทธ เปลี่ยนวิธีคิด..ชี
..ชีวิตเปลี่ยน
ในโลกแหงอุดมคติ ความคิด ประสบการณ และความเชื่อที่เรามี มักจะแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณและ
บุคคลที่เราพบปะ ที่จะชวยขัดเกลา สรางเสริม หรือเปลี่ยนแปลง ใหเหมาะกับตัวเราเปนที่สุด
แตในโลกแหงความเปนจริงหาเปนเชนนั้นไม เพราะมีคนจํานวนมาก ที่เคยชินกับการใชชีวิตแบบเดิมๆ อยู
ในกลุ ม คนเดิ ม ๆ ไปเที่ ย วสถานที่ เ ดิ ม ๆ กิ น อาหารเดิ ม ๆ เสมื อ นหุ น ยนต ที่ ถู ก ป อ นข อ มู ล ให คิ ด และทํ า ซ้ํ า ๆ จน
กลายเปนเรื่องปกติ กระทั่งถึงวันหนึ่งที่เริ่มรูสึกวา “ตองการความเปลี่ยนแปลงในชีวิต” นั่นแหละจึงจะลุกขึ้นมา
ปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเอง ซึ่งจริงๆแลวก็ไมใชเรื่องยากอะไร ขอแครูจักเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไป เหมือน
คํากลาวที่วา “เราเปนในสิ่งที่เราคิด”และ 5 กลยุทธตอไปนี้ จะชวยใหคุณเปลี่ยนวิธีคิดไดอยางเห็นผล

1. บอกตัวเอง “ฉันจะคิดตาง..ฉันจะคิดตาง”
หนทางที่ดีที่สุดที่จะชวยใหเราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเสียใหม คือการบอกตัวเองซ้ําๆ วา “ใหคิดตางจากเดิม”
ซึ่งกลยุทธนี้ไมใชของใหม มีมาแตครั้งโบราณแลว ที่เห็นไดชัดคือ พิธีกรรมในเกือบทุกศาสนา จะใหผูศรัทธาสวดมนต
หลายรอบ เพื่อวิงวอนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
คุณอาจสวดมนตทุกคืนแลวอธิษฐานใหตัวเองคิดตางไปในทางที่สรางสรรคกวาเดิม หรือเมื่อตื่นนอนทุกเชา
จงบอกตัวเองวา “วันนี้ฉันจะทําความดี” การบอกตัวเองซ้ําๆเชนนี้ อาจชวยใหคุณคิดตางจากเดิมได ที่สําคัญคือ
ในแต ล ะวั น ควรหาเวลาทบทวนเรื่ อ งราวดี ๆ ที่ ช ว ยให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง เช น กํ า ลั ง ใจจากคนรอบข า ง
ความสําเร็จในการงาน ฯลฯ เพื่อใหขอมูลดีๆเหลานี้ฝงลึกเขาไปในจิตสํานึก ซึ่งมันจะชวยแปรเปลี่ยนการกระทําของ
คุณไปในทางที่ดีกวาเดิม

2. กระทําตางจากเดิม
หากตองการเปลี่ยนวิธีคิด ก็ตองลองเปลี่ยนวิธีทํา ถึงแมมันจะไมงายนักที่จะเปลี่ยนแนวทางในการทําสิ่ง
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อคุณทําแบบเดิมมานาน ซ้ําแลวซ้ําเลา แตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนอยๆ ในชีวิต อาจ
ชวยได ดวยการหากิจกรรมใหมๆ ที่คุณเคยคิดอยากทํา เชน ไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะ ซึ่งปกติคุณไมคอยได
ไป ไปเขาวัดปฏิบัติธรรม ไปเปนอาสาสมัคร หรือเขารวมกลุมกิจกรรมทางศาสนา เปนตน
แตถาคุณเปนคนที่ชอบทําทุกอยางดวยตัวเอง ก็ลองแบงงานใหคนอื่นทําดูบาง หรือถาคุณเปนคนเฉื่อยชา
ก็ลองลุกขึ้นมาจัดการสิ่งตางๆ ดวยตัวเองใหมากขึ้น สวนคนที่ไมชอบสุงสิงกับใคร ตองกลาที่จะออกมาเผชิญโลก
ภายนอกมากขึ้น หรือถาคุณเปนคนยิ้มยาก ก็ลองหัดยิ้ม หัดมีอารมณขันใหมากขึ้น โดยเริ่มตนกับคนในบานกอนก็ได
เพราะทันทีที่คุณเปลี่ยนแปลงหรือมีการกระทําที่ตางไปจากเดิม แมจะเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ก็ตาม สมอง
ของคุณจะเปดรับสิ่งกระตุนใหม และสรางเครือขายเสนใยประสาทใหมๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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3. พบปะคนใหมๆ
การที่เราจะเกิดปญญา แนวคิด และทัศนคติใหมๆ ในชีวิตไดนั้น ตองรูจักคนที่มีทัศนคติ หนาที่การงาน
ภูมิหลัง วัฒนธรรม หรือศาสนา ที่แตกตางไปจากเรา เพราะการคลุกคลีอยูในกลุมคนที่มีแนวคิดเหมือนกัน เปนวิธีที่
ดีที่เราจะไดฟงสิ่งที่สนับสนุนความคิดและความเชื่อของเราอยูเสมอ จึงเปนการงายที่จะติดหลม “แนวคิดกลุม” และ
ยากที่จะมองเห็นหรือยอมรับความผิด หรือขอดอยของตัวเราเอง
ทางที่ดีคือ แคเพิ่มสีสันในชีวิตดวยการรูจักคบหาเพื่อนใหมบาง เพราะเพื่อนใหมจะชวยเพิ่มโอกาสใหคุณเกิด
แนวคิดใหมๆ ได และคุณอาจประหลาดใจที่เพียงแคไดคุยกับคนบางคนที่มีมุมมองชีวิตที่แตกตางออกไป ไอเดีย
ใหมๆ ก็ผุดขึ้นทันทีและที่สําคัญ เพื่อนใหมจะแนะนําคนใหมใหคุณรูจักตอๆ กันไป ซึ่งหากยังอยูในแวดวงเพื่อนเกาๆ
คุณก็คงหมดโอกาสไดรูจักเพื่อนใหมๆ อยางแนนอน
แตไมจําเปนตองเดินทางไปแสวงหาเพื่อนใหมในที่หางไกล เพราะจริงๆ แลว คนเหลานั้นอยูรอบๆ ตัวคุณ
ขอเพียงคุณกลาที่จะเริ่มตนพูดคุยกับพวกเขากอนเทานั้นเอง

4. เขาใจตนเอง
มีคนจํานวนมากกลัวที่จะยอมรับและตรวจตราความคิดและอารมณของตนเอง รวมทั้งไมสนใจเรียนรูที่จะ
เขาใจตัวเอง แตกลับเลือกสนใจเรื่องที่อยูนอกกาย อาทิ ความตองการของคนอื่น หนาที่การงาน ฯลฯ โดยหารูไมวา
การใสใจเรื่องจิตวิญญาณของตัวเองนั้น อาจชวยใหรับรูถึงความตองการและความฝนที่แทจริงของเราได อีกทั้งยัง
ชวยใหตระหนักถึงเรื่องการเอาใจเขามาใสใจเราดวย
แมวามันอาจดูหมกมุนเกินไปที่จะคนหาตัวตนที่แทจริงของเรา แตก็ไมใชเรื่องผิด เพราะการรูจักตัวเองมาก
ขึ้น อาจชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในชีวิต การรูจักแยกแยะสภาพอารมณ เชน รูจักยอมรับอารมณโกรธ
และความกลัว หรือความเจ็บปวดตอเหตุการณในอดีต จะชวยใหคุณปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดดีขึ้น
จําไววา คุณไมอาจเปลี่ยนแปลงวิธีคิดได จนกวาจะเขาใจถึงสาเหตุที่ทําใหคุณคิดเชนนั้น

5. กลาฉีกกฎเดิมๆ
การใชชีวิตแบบเดิมๆ วันแลววันเลา ทําแตกิจกรรมเดิมๆ ที่เคยทํา แมแตการวางแผนเรื่องที่จะทําใน
วันหยุดสุดสัปดาห ก็สะทอนใหเห็นถึงสูตรสําเร็จการใชชีวิตที่ตายตัว ซึ่งมันจะทําใหชีวิตของคุณไมไดเรียนรูสิ่งใหมๆ
เพราะธรรมชาติ ข องการดํ า เนิ น ชี วิ ต นั้ น คนเรามี แ นวโน ม ที่ จ ะยึ ด ติ ด กั บ สิ่ ง ที่ คุ น เคย และหลี ก เลี่ ย ง
สถานการณที่ทําใหรูสึกอึดอัด ไมสะดวกสบาย แตหากลองทํากิจกรรมหรืออยูในสถานการณใหมๆ ที่ไมคุนเคยบาง
ก็สงผลดีไดเชนกัน เพราะจะทําใหเราคิดตางออกไปจากเดิม
การกลาที่จะหลุดออกจากโซนที่รูสึกคุนเคย ดวยการไปยังสถานที่ใหมหรือทํากิจกรรมใหมๆ จะชวยใหเกิด
มุมมองใหมในชีวิตไดเปนอยางดี เชน ไปเที่ยวปา แทนการเที่ยวทะเลที่เคยไปประจํา หรือลองทํากิจกรรมที่ทาทาย
เชน การปนเขา ลองแพในแมน้ํา แทนกิจกรรมที่ทะเล เปนตน

ที่มา : นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 154 ตุลาคม 2556
13

>>> เกมสทาทายสมอง <<<
ฉบับนี้ขอนําเสนอ Sudoku 12x12 ช่อง เหมือนกับ
suduku ทั่วไป และมีตารางย่อย 12 ช่อง (3x4) ที่มีของแถม
พิเศษนอกจากเลข 1-9 แล้ว ยังมี A B และ C ในแต่ละ
ตารางย่อยด้วย วิธีการเล่นก็เหมือนกับ Sudoku ทั่วไป โดย
ทั้งในแนวตั้ง แนวนอน และในกรอบเล็ก (12 ช่อง) จะมี
ตัวเลข 1-9 และ A-C ที่ไม่ซ้ํากัน

เฉลยเกมสฉบับที่แลว

อานดีๆมีรางวัล
1. ทะระบะกานิ ไดรับฉายาวาอะไร?
2. ปลาพญานาค คือปลาอะไร?
3. สารใดในน้ําหมึกที่มีคุณสมบัติพิเศษในการยับยั้ง
การเกิดเนื้องอก?
** กติกาการรวมสนุก
ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุช่อื ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่
E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 11 ธันวาคม 2556
***ของรางวัล คือ กระเปาสุดเก
เฉลยคําถามประจําเดือนตุลาคม 2556
1. ไทยจะจัดตั้ง ทูนา ฮับ ขึ้นที่จังหวัดใด?
ตอบ จังหวัดภูเก็ต
2. ประกาศการปดอาวรูปตัว ก มีกาํ หนดใหปดชวงเดือนใด?
ตอบ เดือนมิถุนายน—กรกฎาคม
3. ปลาที่มีน้ํามันมาก (Oily fish) ไดแกปลาอะไรบาง?
ตอบ ปลา herring, mackerel, pilchard, salmon, sardine,
trout and fresh tuna

ผูท ต่ี อบคําถามประจําเดือนตุลาคมไดถกู ตอง คือ

คุณเพ็ญแข เนื่องสกุล
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตอง
และเตรียมรอรับของรางวัลไดเลยคราบ...

... ¡ÅuÁ ÇiªÒ¡ÒÃ ÊíÒ¹a¡Çi¨Âa æÅa¾a²¹Ò»ÃaÁ§·aeÅ ...
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