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ฟลิปปนสสรางระบบติดฉลากลายพิมพดีเอ็นเอระบุพันธุกรรมปลา
กรมวิ ช าการเกษตรฟ ลิ ป ป น ส กํ า ลั ง ทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก ลายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอของ
ผลิตภัณฑปลา (deoxyribonucleic acid (DNA) fingerprinting) เพื่อนําไปสรางระบบติดฉลาก
ลายพิมพดีเอ็นเอระบุชนิด/สายพันธุปลากอนที่จะจําหนายใหกับผูบริโภค
สถาบันวิจัยและพัฒนาประมงแหงชาติ (National Research
and Development Institute - NFRDI) กลาววา ลายพิมพดีเอ็นเอ
มีค วามสํา คัญในดา นความปลอดภั ย อาหารและสรา งความมั่ นใจแก
ตลาดโลกว า ด ว ยการตรวจสอบที่ ม าของผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระมง ทั้ ง นี้
ถาปราศจากการระบุส ายพันธุปลาอยางถูก ตอง เชน ระบบติด ฉลาก
การระบุสายพันธุปลาผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได เนื่องจากปลารวมสกุล
(Genus) ในหลายวงศ (Family) มี ช นิ ด (Species) และสายพั น ธุ
(Species) ที่ ลั ก ษณะคล า ยกั น มาก ทํ า ให ผู บ ริ โ ภคต อ งเสี ย เงิ น
ดวยความรูเทาไมถึงการณได
Mr. Benedict A. Maralit และนักวิจัยรวมอีก 5 ทาน แถลงในการสัมมนาวิชาการ Bureau
of Agricultural Research (BAR) National Research Symposium (NRS) ว า การบั น ทึ ก
ลายพิมพดีเอ็นเอผลิตภัณฑประมงสามารถแยกปลาสายพันธุใกลกัน ที่บอกความแตกตางไดยาก
โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ ซึ่ ง เป น อุ ป สรรคต อ การขนส ง เพื่ อ นํ า มาตรวจสอบทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร
นอกจากนั้ น Dr. Mudjekeewis D. Santos นั ก วิ จั ย อาวุ โ สของห อ งปฏิ บั ติ ก ารลายพิ ม พ ดีเ อ็ น เอ
(NFRDI Genetic Fingerprinting Laboratory - GFL) ยังกลาวอีกวา ลายพิมพดีเอ็นเอสามารถ
ระบุผลิตภัณฑแปรรูปหรือตัดแตง เชน เนื้อปลาแล ที่รับประทานในรานอาหารวาเปนปลาตรงชนิดที่
สั่งหรือไม
ฟลิปปนสเปนประเทศผูผลิตปลารายใหญเปนอันดับ 6 ของโลก เปน
อันดับ 9 ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเปนอันดับ 3 ในการผลิตพืชน้ํา
หลักๆ ไดแก สาหรายทะเล
ที่มา : http://www.thefishsite.com
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พบสารพิษ Red Tide ในอาว Matarinao ของฟลิปปนส
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการลาสุ ดของสํา นักประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา (BFAR-8) พบวาตัวอยางน้ําทะเลและสัตวน้ํามี
เปลือกที่เก็บรวบรวมตามแนวพื้นที่อาว Matarinao มีสารพิษของ
สัต ว น้ํ า มี เ ปลื อ กที่ มี ผ ลทํา ให เ ป นอั ม พาตสูง เกิน กว า ที่ ร ะเบี ย บได
กําหนด พื้นที่ดังกลาวรวมถึงนานน้ําของ Salcedo, Quinapondan Gen. MacArthur และ Hernani ในภาคตะวั น ออกของ
Samar
สํา นั ก ประมงและทรั พยากรทางน้ํ า ได แ จ ง ใหป ระชาชนละเว น การบริ โ ภค จั บ ขนส ง และ
จําหนายสัตวน้ํามีเปลือก จากอาว Matarinao จนกวาระดับความเปนพิษของสัตวน้ํามีเปลือกไดลดต่ํากวา
ระดับที่กําหนด จากผลการตรวจพบวาสัตวน้ํามีเปลือกทุกประเภท และ Acetes sp. หรือ alamang
ที่เก็บรวบรวมมาจากพื้นที่เหลานี้ไมปลอดภัยสําหรับการบริโภคของมนุษย ยกเวน ปลา, หมึก, กุง
และปู มีความปลอดภัยสําหรับการบริโภคของมนุษย โดยมีเงื่อนไขวาจะตองสดใหมและลางใหสะอาด
และอวัยวะภายใน เชน เหงือกและลําไสจะตองถูกกําจัดออกกอนนําไปปรุงอาหาร
ที่มา : http://www.thefishsite.com

ผลงานวิจัยบงชี้วา
สาหรายใบมะกรูดดูดซับคารบอนไดออกไซดไดดีกวาตนไม 5 เทา
ทีม วิจัย สาหร า ยทะเล และหญา ทะเล มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร โดยการสนั บ สนุนของ
โครงการ BRT เปดเผยขอมูลประโยชนของสาหรายทะเล ไมใชเพียงแคอาหารของสัตวน้ําทะเล หรือ
อาหารของมนุ ษ ย เ ท า นั้ น แต ยั ง พบศั ก ยภาพในการช ว ยลดโลกร อ นได โดยสามารถดู ด ซั บ
คารบอนไดออกไซดไดดีกวาตนไมประมาณ 5 เทา โดยที่คารบอนไดออกไซดที่ถูกดูดซับไวจะไมถูก
ปลอยกลับคืนสูน้ําทะเลหรือบรรยากาศ แตจะเปลี่ยนสภาพไปเปนหินปูนและทรายในที่สุด
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ผลงานวิจัยบงชี้วา
สาหรายใบมะกรูดดูดซับคารบอนไดออกไซดไดดีกวาตนไม 5 เทา
สาหรายใบมะกรูด (Halimeda) เปนสาหรายทะเลขนาดใหญ พบอยู
ตามแนวชายฝง บริเวณน้ําขึ้นน้ําลง ที่มีพื้นเปนหาดทราย หรือซากปะการัง
ลักษณะพิเศษของสาหรายใบมะกรูด คือ เปนสาหรายสีเขียวที่มีการสะสม
แคลเซียมคารบอเนตไวที่ทัลลัส หรือ สวนคลายใบ ที่มีลักษณะเปนแผน
แบนๆ สีเขียวเรียงตอกันคลายกับใบมะกรูด บริเวณปลายของทัลลัสมีการ
สรางทัล ลั ส อั นใหม และจะเริ่ ม มีก ารสะสมแคลเซีย มคารบ อเนตภายหลั ง
จากทัลลัสใหมเจริญอยางสมบูรณ หรือประมาณ 36 ชั่วโมง โดยปกติสาหรายใบมะกรูดจะสืบพันธุ
แบบไมอาศัยเพศ คือ การสรางทัลลัสใหมขึ้นไปบนขอบของทัลลัสเดิม และเมื่อสภาพแวดลอมไม
เหมาะสมจะเปลี่ยนเปนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ โดยการสรางเซลลสืบพันธุขนาดเล็กจํานวนมากที่
ปลายทัลลัส เมื่อปลอยเซลลสืบพันธุออกไปหมด สาหรายใบมะกรูดตนนั้นนี้ก็จะตายลงทันที สวนของ
แคลเซียมคารบอเนตที่สะสมไวจะกลายเปนเม็ดทราย
จากการศึกษาวิจยั พบวา สาหรายใบมะกรูดสามารถดึงคารบอนไดออกไซดที่ละลายอยูใ นน้ํามาใช
ประมาณ 2,400 ตันตอเฮคแตรตอป จึงมีประโยชนในแงของการเปนแหลงดูดซับคารบอน ทําให
คารบอนไดออกไซดที่ละลายอยูในน้ําทะเลมีปริมาณลดลง และยังมีบทบาทในการชวยหมุนเวียนธาตุ
คารบอนจากอากาศกลายเปนเม็ดทราย โดยปริมาณแคลเซียมคารบอเนตที่สาหรายใบมะกรูดสะสมไว
ประมาณ 109.5 ตันตอเฮคแตรตอป จะสลายกลายเปนเม็ดทรายจํานวนมากเมื่อสาหรายใบมะกรูดตาย
ซึ่งจะทําใหเกิดหาดทรายขาวที่สวยงาม
ที่มา : http://www.biotec.or.th/brt/index.php/global-warming/332-halimeda-2

4

ลูทางประมง
รัฐสุลต่านโอมาน
(The Sultanate of Oman)
ประเทศโอมาน หรื อชื่ อทางการว่า รัฐ สุล ต่านโอมาน เป็ น
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของ
คาบสมุทรอาหรับ มีพรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ทางตะวันตกติดกับซาอุดีอาระเบีย และทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ติดกับเยเมน มีชายฝั่งบนทะเลอาหรับทางใต้และ
ตะวันออก และอ่าวโอมานทางตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะของ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและภูเขา มีเกาะและกลุ่มเกาะอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของประเทศ ได้แก่ เกาะ Masira และกลุ่มเกาะ Kuria
Muria มี ช ายฝั่ ง ทะเลยาว 2,092 กิ โ ลเมตร พื้ น ที่ ร วม 212,460
ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง คือ กรุงมัสกัต (Muscat) และมีเมืองที่
สํ าคั ญ ได้ แ ก่ Matrah, Ruwi, Nizwa, Salalah, Sohar ผลิต ภัณ ฑ์
มวลรวมในประเทศ 53.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2553) รายได้
ประชากรต่อหัว 16,270 ดอลลาร์สหรัฐ (2553) โดยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2553 ร้อยละ 4.1
โอมานเป็ น ประเทศในอ่ า วอาหรั บ ที่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ค่ อ นข้ า งสมบู ร ณ์ และตั้ ง อยู่ บ น
ชายฝั่ งทะเลที่ อุดมสมบรูณ์ ดังนั้นอุตสาหกรรมประมงจัดได้ว่ามีศักยภาพและมีส่วนสําคัญในการเพิ่มรายได้
ประชาชาติของรัฐบาล ซึ่งทํารายได้เข้าประเทศประมาณปีละ 180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบไปด้วยสัตว์น้ํา
หลากหลายชนิด เช่น ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน ปลาอินเดียนแมคเคอเรล เป็นต้น ปัจจุบันโอมานมีกองเรือประมง
ประมาณ 14,000 ลํา ในปี พ.ศ. 2553 จับสัตว์น้ําได้ประมาณ 163,000 เมตริกตัน โดยที่ 90 เปอร์เซ็นต์ของ
การผลิตมาจากชาวประมงท้องถิ่น และอีก10 เปอร์เซ็นต์ม าจากบริษัท โอมานส่งออกสินค้าประมง 50
เปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีก 50 เปอร์เซ็นต์บริโภคในประเทศ ทั้งนี้ โอมานเป็นคู่ค้าสําคัญอันดับ 3 ของไทยในกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง โดยในปี 2551 มีมูลค่าการค้ารวม 3,178.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไทยเป็นฝ่ายขาด
ดุลการค้า สําหรับปลาหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง นับเป็นสินค้านําเข้าประเภทหนึ่งที่สําคัญของโอมาน
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รัฐสุลต่านโอมาน
(The Sultanate of Oman)
หากมองถึ ง ลู่ ท างการทํ า ประมงของไทยในโอมาน สุ ล ต่ า นแห่ งโอมานได้ มี ก ารผ่ อ นผั น การออก
กฎหมายอนุญาตให้บริษัทต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการได้ แต่ต้องเป็นโครงการที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของ
โอมาน รวมทั้งเปิดสาขาทางเศรษฐกิจสําหรับต่างชาติให้กว้างขึ้นด้วย ยังมีการสร้างแรงจูงใจอื่นๆ เพื่อดึงดูด
ชาวต่างชาติให้มาลงทุนในโอมาน จึงทําให้โอมานเป็นประเทศที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติที่เสรี
มากที่สุดในทะเลอาระเบีย ประกอบกับวิกฤตทางการเงินและการค้าของสหรัฐฯ และยุโรป ลดความสําคัญลง
ไม่สามารถผลักดันความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในเวทีโลกได้ เพราะต้องให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ กลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้ให้ความสนใจติดต่อกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ไทยอาจใช้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในระดับสูงระหว่าง
ภาครัฐ การมุ่งขยายตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) สินค้าเกษตรที่ตะวันออกกลางให้ความสําคัญ ซึ่ง
โอมานมีศักยภาพที่จะเป็นตลาดสินค้าที่สําคัญของไทย และมีลู่ทางอีกมากที่จะขยายการลงทุนและความ
ร่วมมือในด้านการเกษตรและการประมง ซึ่งโอมานยังขาดผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ การมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจการค้าที่ดีกับโอมาน น่าจะเป็นการเปิดลู่ทางไปสู่ประเทศตะวันออกกลางอื่นๆ ได้ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กรมประมง. ลูท่ างและโอกาสในการทําประมงร่วมในน่านน้ําต่างประเทศ.http://www.fisheries.go.th/
marine/ChaoLe/foreign/MiddleEast_Africa/Oman.pdf
กระทรวงการต่างประเทศ. รัฐสุลต่านโอมาน. http://sameaf.mfa.go.th/th/country/middle-east/
detail.php?ID=27
กระทรวงการต่างประเทศ. รัฐสุลต่านโอมาน. http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=363
กลุ่มบริหารการทําการประมงและเศรษฐกิจนอกน่านน้ํา กองประมงต่างประเทศ. 2554. การวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์การประมงของไทยในน่านน้ําต่างประเทศ. ข้อมูลจากเว็บไซต์http://
www.fisheries.go.th/foreign/images/pdf/overseaBook.pdf
วิกิพีเดีย สาสรานุกรมเสรี. http://th.wikipedia.org
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต. 2549. ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค จุลภาค รัฐสุลต่านโอมาน. http://
utcc2.utcc.ac.th/tradestrategies/Oman_11_9_49.pdf
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ. 2552. ประเทศโอมาน. ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://
www.depthai.go.th/DEP/DOC/52/52002966.doc
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บานกาแฟ

ปลาดุกทะเลลาย หรือ ปลาดุกทะเลแถบ
Scientific name : Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)
Common name : Striped eel catfish
Synonyms : Plotosus anguillaris (Bloch, 1794)
Family : Plotosidae
Order : Siluriformes
ลักษณะทั่วไป : เป็นปลาทะเลขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รูปร่างยาวแบนข้าง ลําตัวค่อยๆ เรียวลงจนถึงส่วนหาง
เป็นปลาไม่มีเกล็ด ลําตัวปกคลุมด้วยเมือกลื่น เส้นข้างลําตัวสมบูรณ์โดยอยู่กลางลําตัวยาวไปถึงฐานครีบหาง
มีอวัยวะที่ช่วยในการหายใจ (dendritic organ) อยู่บริเวณรูก้น ส่วนหัวกว้างแบนลง มีหนวดรอบปาก 4 คู่
โดย 1 คู่อยู่แยกออกจากกันระหว่างด้านหน้าและหลังของจมูก 1 คู่ที่มุมปาก และ 2 คู่บนขากรรไกรล่าง มีฟัน
บนขากรรไกร เพดานปากมีฟันแบบฟันบด (molariform) และพบฟันบดบนขากรรไกรล่างบ้าง ครีบหลังและ
ครีบหูอยู่ด้านหลังของหัว และมีเงี่ยงพิษที่มีลักษณะเป็นฟันเลื่อยอยู่ขอบด้านหน้าของครีบหลังและครีบหู โดย
สามารถสร้างพิษร้ายแรงถึงขนาดแทงมนุษย์เสียชีวิตได้ ครีบหลังอันที่สองและครีบก้นยาวต่อเนื่องจนมารวม
กับครีบหาง ไม่มีครีบไขมัน ครีบก้นเป็นก้านครีบอ่อนโดยก้านครีบอยู่ในช่วง 139-200 ก้านครีบ

เงี่ยงพิษ

dendritic organ

สี : ปลาขนาดเล็กจะมีลายแถบสีขาวปนเหลือง 3 แถบพาดไปตามความยาวลําตัว เมื่อโตขึ้นแถบเหล่านี้จะ
เลือนหายไปกลายเป็นสีน้ําตาลอ่อนแทน โดยลําตัวมีสีน้ําตาลปนดําที่ด้านหลังและด้านข้าง ส่วนด้านท้องจะ
สีจางกว่า มีแถบสีขาวพาดตามแนวยาวของลําตัว 2-3 แถบ
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ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย : อาศัยในทะเล เขตน้ํากร่อยและปากแม่น้ํา เป็นปลาดุกทะเลชนิดเดียวที่พบ
ในแนวปะการัง และเป็นปลาทีม่ กี ารอพยพไปมาระหว่างเขตน้ําจืดกับน้ําทะเลเพือ่ การวางไข่และการเจริญเติบโต
ปลาวั ย อ่ อ นจะอาศั ย อยู่ ร วมเป็ น ฝู ง ประมาณ 100 ตั ว ลั ก ษณะคล้ า ยลู ก บอล ในทะเลใกล้ ช ายฝั่ ง
ในแนวปะการังหรือตามกอสาหร่าย แต่เมื่อโตขึ้นจะแยกกันอยู่อย่างอิสระหรือมีการรวมกลุ่มเล็กๆ ประมาณ
20 ตั ว พบกระจายพั น ธุ์ ทั่ ว ไปตั้ ง แต่ ท ะเลแดง ชายฝั่ ง แอฟริ ก าตะวั น ออก ซามั ว ทะเลญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้
ออสเตรเลีย และพบในทะเลสาบน้ํ าจื ดของทวีป แอฟริ ก า เช่ น ทะเลสาบมาลาวี และมาดากั ส การ์ ด้ว ย
ในน่านน้ําไทยพบได้ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวมถึงในปากแม่น้ําเจ้าพระยา เป็นปลาที่หากินในเวลา
กลางคืน โดยมักจะขุดรูอยู่ในดินหรือเลนใกล้ชายฝั่ง

ข น า ด : มี ค ว า ม ย า ว เ ต็ ม ที่
ประมาณ 60 เซนติเมตร แต่ขนาด
ที่พบทั่วไป คือ 30 เซนติเมตร

อาหารที่ กิ น : กลุ่ ม ครั ส ตาเซี ย น
หอย หนอนทะเล และปลา

เครื่ อ งมื อ ที่ จั บ : อวนทั บ ตลิ่ ง
อวนลาก และเบ็ด

ประโยชน์ : นิยมตกเป็นเกมกีฬา เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และนิยมนํามาบริโภคกันโดยปรุงสุก แต่เนื้อมีกลิ่น
คาวจึงมักจะนําไปปรุงประเภทรสจัด เช่น ผัดฉ่า แกงส้ม
เอกสารอ้างอิง
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
Batoid fishes, chimaeras and bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae). FOOD AND
AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome.
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/107/unit702.html
http://th.wikipedia.org/wiki/ปลาดุกทะเล
http://fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php ID=4706&genusname=Plotosus&speciesname
=lineatus&AT=Plotosus+lineatus&lang=English
http://th.wikipedia.org/wiki/Plotosus_lineatus
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=103
8

เรื่องเลา...ชาวทะเล
(By Mariner)

บวชทะเล
บวชทะเล……ที่อ่าวท้องตม

การบวชต้นไม้ เป็นพิธีกรรมทางภาคเหนือเพื่อเป็นกุศโลบายที่ห้ามมิให้คนตัดไม้ทําลายป่า เป็นการ
ช่วยรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ําลําธารให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนรู้จักกันดี แต่สําหรับทางภาคใต้ที่
จังหวัดชุมพร จะคุ้นเคยกับพิธี “บวชทะเล” ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ท้องทะเลและพันธุ์สัตว์น้ํา และยังเป็นการ
กระตุ้นจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย
การบวชทะเล มีแห่งเดียวในประเทศไทย
คือที่บ้านท้องตมใหญ่ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านของชาวประมงชายฝั่งทะเล ตั้งอยู่ใน
อ่าวโค้งรูปเกือกม้า โค้งอ่าวด้านในเป็นป่าชายเลน

การบวชทะเล เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2553 ซึ่งเป็นการนําพิธีทางศาสนามา
รวมกั บ การอนุ รั ก ษ์ เริ่ ม จากการนิ ม นต์พ ระสงฆ์ ม าทํ าพิ ธีแ ละทํ าบุ ญ กั น ที่ บ ริเ วณ
สะพานปลาของหมู่บ้านและหลังจากทําพิธีบนฝั่งเสร็จชาวบ้านก็จะลงเรือเพื่อช่วยกัน
นํา“ซั้ง”ลงไปวางใต้น้ําเพื่อสร้างเป็นบ้านและล่อให้ปลามาอยู่รวมกัน โดยเมื่อวางซั้ง
แล้วจะใช้ทุ่นกั้นเป็นเขตห้ามทําการประมง เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเขตสงวนรักษาให้
ปลาวางไข่ออกลูกออกหลาน จนบริเวณนี้เป็นชุมชนปลาขนาดใหญ่ นอกจากการวาง
ซั้งแล้ว ทุกคนก็จะร่วมกันปล่อยปลา ปล่อยกุ้ง ปล่อยเต่า และทิ้งระเบิดชีวภาพกลาง
ทะเลเพื่อเป็นการปรับสภาพน้ําให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของ
สัตว์น้ํา
ซั้ ง หรื อ ปะการั ง เที ย ม
ทั้งนี้หลังจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวแล้ว พบว่ามีฝูงปลามาอาศัย ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น ทํ า
อยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้ชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ําได้เพิ่มขึ้น โดยตัวชี้วัดความ โดยนํ าเอาไม้ ไ ผ่ ห รื อ
อุดมสมบูรณ์อย่างหนึ่งของอ่าวท้องตมก็คือ “ม้าน้ํา” ที่สามารถพบเห็นได้ แม้ตาม ทางมะพร้ า วมาทํ า เป็ น
กระโจม
เสาบ้านที่ปลูกในทะเล การบวชทะเลจึงเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะเพิ่มจํานวนสัตว์น้ํา
และทําให้ชุมชนชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
เอกสารอ้างอิง
http://www.saphipae.com/webboard/index.php?topic=109.0
http://www.manager.co.th/travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000061837
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เวลาที่พูดทักทายกันโดยปกติเราเคยได้ยินหรือใช้เพียงแค่ How are you?
ใช่ไหมค่ะ แต่ที่จริงยังมีอีกหลายประโยคที่สามารถใช้แทนกันได้ ยกตัวอย่างเช่น
- How’s it been?
- How have you been?
- How’s it going?
- How’s everything?
และเวลาตอบควรตอบออกไปตามความรู้สึกของเรา ไม่ใช่ตอบ I’m fine.
อย่างเดียว มาดูกันนะค่ะว่าควรตอบอย่างไรบ้าง
ตอบในแง่บวก
(ดี,ไม่มีปัญหา)

ตอบในแง่กลางๆ
(เหมือนเดิม,งั้นๆ)

ตอบในแง่ลบ
(แย่,ไม่ดี)

Keeping out of trouble.

Same as always.

Not good.

Been keeping out of trouble.

Same as usual.

Not well.

Keeping busy.

Getting by.

Not very well.

keeping myself busy.

Been getting by.

Not great.
ที่มา : http://www.dekdern.com

กระเพาะปลาคืออะไร: กระเพาะปลาที่เรานิยมกินกันนั้นแทจริงทํามาจากกระเพาะลมหรือถุงลมของปลา
เชน ปลากดทะเล (ปลาริวกิว) ปลาจวด ปลากะพง ปลากุเรา ปลาไหลทะเล และปลามังกร เปนตน
โดยเฉพาะกระเพาะปลาที่ไดมาจากปลาในตระกูลปลากุเรา และปลามังกรจะมีราคาแพงมาก
ลักษณะของกระเพาะลม: ถุงลมหรือกระเพาะลม (gas bladder, air bladder, air sac หรือ
swim bladder) เปนอวัยวะที่พบในปลากระดูกแข็งบางชนิด ซึ่งมีทั้งที่เปนคูและแบบเดี่ยวขึ้นอยูกับชนิด
ของปลา โดยมีลักษณะเปนทอเรียวยาวติดกับกระดูกสันหลังทอดยาวไปตามความยาวของลําตัว
หน าที่ของกระเพาะลม: กระเพาะลมทํา หนา ที่
คลายปอดซึ่งมีสวนชวยในระบบหายใจของปลา มีสวน
ชวยในการทรงตัว การลอยตัว นอกจากนี้ยังทําใหเกิด
เสียงเนื่องจากการยืดหดของกลามเนื้อยึดกระเพาะลม
และทําหนาที่รับเสียงอีกดวย

ที่มา: หนังสือมีนวิทยา (ปฏิบัติการ), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
www.earthlife.net, www.psk.ca, www.bloggang.com
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By Mr. Healthy

มากินอาหารทะเล...เพื่อสุขภาพกันเถอะ
อาหารทะเลถือว่าเป็นของโปรดของคนจํานวนไม่น้อย นอกจากรสชาติอันโอชาแล้ว ยังมี
คุณค่าทางอาหารต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งอาหารทะเลชนิดต่างๆ ก็จะมีคุณค่า
ทางอาหารที่แตกต่างกันออกไป
ปลา ดาวเด่ น แห่ ง ท้ อ งทะเลชนิ ด นี้ เ ป็ น อาหารทะเลที่ ห า
รับประทานได้ง่ายและมีให้เลือกหลากหลายชนิด ปลาเป็นแหล่งโปรตีน
คุณภาพดี มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ร่างกายต้องการ นอกจากนี้เนื้อปลา
ยัง มี ไ ขมั น ต่ํ า ย่ อ ยง่ า ย ถื อ เป็ น อาหารลดความอ้ ว นสํ า หรั บ สาวๆ ได้
อย่างดี
กุ้ ง เห็ น ตั ว จิ๋ ว ๆ แค่ นี้ แต่ อุ ด มไปด้ ว ยโปรตี น แร่ ธ าตุ และ
คาร์ โ บไฮเดรต ยิ่ ง ถ้ า เป็ น กุ้ ง ฝอยหรื อ กุ้ ง แห้ ง ที่ รั บ ประทานได้ ห มดทั้ ง
เปลื อ ก จะยิ่ง ช่ ว ยเพิ่ ม แคลเซี ย มเพื่อ บํ า รุ ง กระดู ก และฟั นให้ แ ข็ ง แรง
เหมาะกับคุณแม่หรือผู้หญิงในวัยหมดประจําเดือนที่เสี่ยงต่อโรคกระดูก
เปราะและกระดูกพรุน

ปลาหมึก สัตว์ทะเลตัวขาวอวบนี้ มีโปรตีนและ แร่ธาตุที่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ทั้งนี้เนื้อขาวๆ รสชาติอร่อยของเจ้าปลาหมึก
นี้ กลับมีคาร์โบไฮเดรตและคอเลสเตอรอลอยู่มาก
หอยและปู ในเนื้อหอยและเนื้อปู มีทั้งแคลเซียม ฟอสฟอรัส
และธาตุ เ หล็ ก ซึ่ ง ล้ ว นแต่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพทั้ ง สิ้ น แต่ ก็ ยั ง มี
ปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่สูง
นอกจากนี้ ในอาหารทะเลยังมีแร่ธาตุอีกหนึ่งชนิด ที่แม้ร่างกายจะต้องการในปริมาณที่
ไม่มาก แต่ก็ขาดไม่ได้ นั้นก็คือ ไอโอดีน หากขาดจะทําให้เกิดโรคคอพอก ทําให้สมองทํางานไม่ปกติ
มีพัฒนาการและการเรียนรู้ช้า
เห็นไหมครับว่าอาหารทะเลนี้ทั้งอร่อยและก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆ เลยทีเดียว ดังนั้น
อาหารมื้อหน้า อย่าลืม เลือกเมนูอาหารทะเลเพื่อสุขภาพที่ดีกันด้วยนะครับ
ข้อมูลจาก : http://th.openrice.com
ภาพจาก : Internet
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาภาคสนาม Order PERCIFORMES

Suborder : BLENNIOIDEI
กานครีบแข็ง 3-5 กาน
ตอนแรก

กานครีบแข็ง 8-26 กาน
ตอนแรก

กานครีบออน 7-17 กาน ตอนแรก

Family: TRIPTERYGIIDAE,
Triplefins

ครีบอกอยูตําแหนงหนาฐานครีบทอง

ปลายกานครีบหางแตกแขนง
กานครีบแข็ง 3 กาน

กานครีบแข็งมากกวากานครีบออนมาก

Family: CLINIDAE,
Weedfish
มีเนื้อเปนเสนใยเหนือตา
หรือหนาครีบหลัง

ปลายกานครีบหางไมแตกแขนง

ครีบหลังมีกานครีบออนมากกวากานครีบแข็งมาก

Family: BLENNIIDAE,
Blennie

มีเนื้อเปนเสนใยเหนือตา

ลําตัวไมมีเกล็ด

ที่มา : www.fishbase.org
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บานเราจะนาอยู

บริหารความสุขในการทํางาน......ดวยหลัก “P-D-C-A”

ชีวิตคนทํางานไมมีใครที่ไมตองการความสุข เพราะความสุขที่เกิดขึ้นเปนเสมือนน้ําหลอเลี้ยงใหพฤติกรรรมคน
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อันนําไปสูผลการปฏิบัติงานตามที่องคกรตองการ ดังนั้นความสุขจึงเปนสิ่งที่ทุก
คนแสวงหา การบริหารความสุขในชีวิตการทํางานจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก โดยเฉพาะสังคมไทยในยุคเศรษฐกิจเชนนี้
ปญหาตางๆ ที่รุมเราเขามา เปนเหตุใหพนักงานทั้งหลายตองกลาเปลี่ยนแปลง กลาคิดใหมเพื่อทําใหตนเองมีความสุข
เทคนิคหนึ่งที่อยากจะแนะนําใหผูอานทุกทานลองนําไปปฏิบัติ ดวยการบริหารตนเองใหมีความสุขตามหลัก
ของ P-D-C-A นั่นก็คือ

Plan
ในการทํางานหากขาดเปาหมายที่ชัดเจน ทํางานไปวันๆ ยอมเปนสาเหตุหลักที่
ทําใหเกิดความรูสึกเบื่อหนาย และความรูสึกเบื่อนี้เองจะนําไปสูผลการทํางานที่ถดถอย
หรือเปน ต น เหตุข องการสูญ เสีย คนดีมีฝมือ ดังนั้นการวางแผนผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Performance Planning)
รูเปาหมายวาในแตละวันตองทําอะไรบาง และเพื่อทําใหไดเปาหมายที่ตองการ จะชวยทําใหเกิดความคิดที่เปนระบบ
ทํางานเปนขั้นเปนตอนมากขึ้น และเมื่องานที่ไดรับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จ ยอมเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหคนทํางานเกิด
ความรูสึกโลงอก โลงใจ ซึ่งความรูสึกเชนนี้มักจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความคิดสิ่งใหมๆ ที่สามารถนํามาใชเพื่อการ
ปรับปรุงงานใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การวางแผนงานที่ชัดเจนจําเปนจะตองมีการจดบันทึกวาในแตละวันงานที่
ตองทําใหสําเร็จมีอะไรบาง เพราะแผนงานที่ถูกเขียนขึ้นมาอยางเปนลายลักษณอักษรจึงเปนเสมือนเข็มทิศหรือเครื่อง
นําทางใหสามารถทํางานแตละชิ้นอยางเปนระบบและเปนขั้นเปนตอน

Do
แผนงานที่ดียอมมีการปฏิบัติ การตรวจสอบ การติดตามผลงานที่ทําไปแลววาสําเร็จหรือไมสําเร็จบาง ดวย
การใหขอมูลปอนกลับกับตนเอง (Performance Feedback) ซึ่งไมจําเปนตองรอผูอื่นมาบอกวางานแตละชิ้นคุณเอง
สามารถทําสําเร็จหรือไม การ Feedback กับตนเองก็คือ การหาโอกาสบอกหรือพูดคุยกับตนเองในแตละวัน ขอ
แนะนําวาควรจะเปนตอนกลางคืนกอนนอนจะดีกวา เพื่อสํารวจวาวันนี้คุณไดทํางานเสร็จไปกี่อยางบาง และงานใดบาง
ที่คุณทําไมสําเร็จเปนเพราะเหตุใด เพื่อที่วาคุณจะไดนําปญหาที่เกิดขึ้นมาวางแผนวาควรจะทําอยางไรใหงานชิ้นนั้น
ประสบผลสําเร็จในวันถัดไป ทั้งนี้ขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับหลายๆ คนคิดวาเปน
ขั้นตอนที่ยากกวาการวางแผนงาน เนื่องจากไมสามารถทํางานใหบรรลุตามแผน
ที่กําหนดขึ้น เพราะจิตไมอยูกับที่ เกิดความกระวนกระวายใจ จิตไมสงบ ขาด
สมาธิ ซึ่งในระหวางการทํางานแตละอยางนั้น ควรคิดถึงงานชิ้นนั้นอยางเดียวทั้ง
กายและใจ จิตที่มีสมาธิจะทําใหเกิดปญญาที่จะบริหารงานแตละอยางสําเร็จ
เร็ ว กว า เวลาที่ กํ า หนดขึ้ น และเมื่ อ คุ ณ ทํ า งานสํ า เร็ จ เชื่ อ แน ว า คุ ณ จะรู สึ ก
ภาคภูมิใจ รูสึกมีความสุขกับงานแตละอยางที่สําเร็จลุลวงไป
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Check
ความสุขเกิดขึ้นจากการให ใหในสิ่งที่ผูรับไดรับประโยชนจากงานของคุณ ซึ่งการบริหารความสุขของตนเอง คือ
การบริหารจิตใจของผูอื่นดวยเชนกัน ดังนั้น ตัวคุณเองจะตองประเมินผลงานทีท่ ําขึน้ มาวาผูร บั หรือลูกคามีความพึงพอใจ
กับผลงานแตละชิ้นมากนอยแคไหน การประเมินผลงาน (Performance Appraisal) จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่ผลักดันให
คุณจะตองปรับปรุงผลงานของตัวคุณเองอยูเสมอ ดวยการวางแผนงานใหมอีกสักครั้ง หากงานที่ทําไปแลว ถึงแมคุณ
ทํางานไดสําเร็จตามแผนที่กําหนดขึ้น แตผูรับไมชอบ ไมพอใจ คุณจะตองปรับเปลี่ยนแผนงานใหม เพื่อสรางผลงานให
ลูกคาหรือผูรับของคุณเกิดความพึงพอใจทั้งในแงของคุณภาพและปริมาณงานที่สงมอบ
ซึ่งวิธีการประเมินผลงานที่คุณสามารถทําไดและไมยุงยากก็คือ การสอบถามและพูดคุยกับ
ลูกคาของคุณวาเขาชื่นชอบในผลงานที่ทําใหไปมากนอยแคไหน ทั้งนี้คําวา “ลูกคา” นั้น
ไม ไ ด ม องเพี ย งแค ลู ก ค า ภายนอกอย า งเดี ย วเท า นั้ น จะมองไปถึ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน คูคา ดวยเชนกัน

Act
การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการทํางานของคุณวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหลูกคาไมพอใจบาง เพื่อที่วา
คุณจะไดหาวิธีการทําอยางไรก็ตามในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา เพราะหากลูกคามีความสุข คุณเองยอม
มีค วามสุ ข ในการทํา งานด ว ยเชน กั น การสํ า รวจและจดบัน ทึ ก วา มีแ นวทางไหนบา งในการปรับ เปลี่ ย นและพั ฒนา
กระบวนการทํางานของคุณให ดีขึ้น การพัฒ นาผลงานของคุณ (Performance Development) จะทํา ใหคุณมีก าร
ปรับปรุง และการปรับเปลี่ยนตนเองอยูเสมอ ไมซ้ําซากจําเจกับวิธีการทํางานแบบเดิมๆ เพราะความซ้ําซากทํางาน แต
แบบเดิมๆ ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคุณเกิดความรูสึกไมมีความสุขในการทํางาน

ความสุขในการทํางานทุกวันนี้ ไมไดเกิดขึ้นการไดรับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปเทานั้น แตสิ่งหนึ่งที่ทําใหตัวคุณ
เองเกิ ด ความสุ ข ได คื อ การวางแผน การปฏิ บั ติ การตรวจสอบ และการปรั บ ปรุ ง หรื อ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
P-D-C-A ซึ่งจะเปนหนทางใหตัวคุณเองและคนรอบขางเกิดความสุขในการทํางาน

ที่มา : http://www.peoplevalue.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539104744&Ntype=10
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มาพัฒนาทักษะความคิดดวย Sudoku กันนะคราบ...
วิธีเลนก็คือ เติมตัวเลขลงในชองทีว่ าง 1 ถึง 9 ให
1. แตละบรรทัด (Row) มีเลข 1-9 ไมซ้ํากัน
2. แตละคอลัมนแนวตั้ง (Column) มีเลข 1-9 ไมซ้ํากัน
3. แตละกรอบ 3x3 (Box) มีเลข 1-9 ไมซ้ํากัน

หญิงสาว 3 คน 1 ใน 3 เปนนางฟา พูดความจริงเสมอ 1 ใน 3 เปนปศาจ พูดโกหกเสมอ และ
1 ใน 3 เปนมนุษย พูดจริงบาง โกหกบางแลวแตสถานการณ
สาวผมดํา บอกวา ฉันไมใชนางฟา
สาวผมทอง บอกวา ฉันไมใชมนุษย
สาวผมแดง บกกวา ฉันไมใชปศาจ

คําถามประจําเดือนมิถุนายน 2555
1. สาหรายทะเลที่สามารถดูดซับคารบอนไดออกไซดไดดีกวาตนไมประมาณ 5 เทา คือ?
2. การบวชทะเล มีแหงเดียวในประเทศไทย คือทีใ่ ด?
3. กระเพาะปลาที่นิยมกินกัน ทํามาจากอวัยวะสวนใด?
** กติกาการรวมสนุก : ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ที่อยู
และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.com
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 29 มิถุนายน 2555
*** ของรางวัลประจําเดือนมิถุนายน: สมุดจดเบอรโทรศัพท
หมายเหตุ สําหรับคอลัมน “กูรูนารู” ทานผูอ านที่มีขอสงสัย หรือคําถาม สามารถสงหาเราไดที่
E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.com ทางผูจดั ทําจะเรงหาคําตอบเพื่อไขขอของใจของทาน
ใหเร็วที่สุดนะคราบ
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