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¤ÒeÇÕÂÃ : ä¢ÃÒ¤Òæ¾§·ÕèÊu´ã¹oÅ¡
caviar ¤íÒ¹Õéã¹ÀÒÉÒe»oÃe«ÕÂæ»ÅÇÒ ä¢»ÅÒ»Ãu§ÃÊ ´a§¹aé¹ eÇÅÒ¾Ù´eÃÒ¨ึ§äÁ¨íÒe»¹µo§ãª¤íÒÇÒ ä¢»ÅÒ¤ÒeÇÕÂÃ
¤ÒeÇÕÂÃä´¨Ò¡»ÅÒËÅÒÂª¹i´ æµ¼ÙÁÕÃÊ¹iÂÁÊÙ§ã¹¡ÒÃºÃioÀ¤oÒËÒÃÁa¡eªืèoÇÒ¤ÒeÇÕÂÃ·ÕèÁÕÃÊ´Õ·ÕèÊu´ ¤ืo ä¢¢o§
»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹·Õè¾ºÁÒ¡ã¹·aeÅÊÒºæ¤Êe»Â¹ «ึè§µaé§oÂÙÃaËÇÒ§oiËÃÒ¹¡aºÃaÊe«ÕÂ æÅaã¹·aeÅ´íÒ µÒÁ»¡µieÇÅÒ
ªÒÇ»ÃaÁ§¨aº»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹·ÕèÁÕä¢ä´ e¢Ò¨a¨a´¡ÒÃÃÕ´ä¢oo¡¨Ò¡·o§»ÅÒe¾ืèo¹íÒä»¡íÒ¨a´eÁืo¡æÅaÊ¡a´¾a§¼ื´oo¡ æÅÇ
¹íÒä¢¹aè¹ÁÒ¤Åu¡¡aºe¡Åืoe¾ืèo·íÒ¤ÇÒÁÊaoÒ´¨¹ä¢¢ึé¹e§Ò ÊíÒËÃaºä¢·ÕèäÁæµ¡¡ç¨a¶Ù¡ºÃÃ¨uãÊã¹¡Åo§´Õºu¡e¾ืèo¹íÒä»æªæ¢ç§
³ Ça¹¹ÕéoÅ¡ÁÕ»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹ 25 ª¹i´ æµã¹ÊÁaÂ´ึ¡´íÒºÃÃ¾ÊeµoÃe¨ÕÂ¹e¤ÂoÒÈaÂoÂÙã¹æÁ¹éíÒÊíÒ¤a·u¡ÊÒÂ
¢o§oÅ¡ÁÒe»¹eÇÅÒ¹Ò¹ÃÇÁ 100 ÅÒ¹» e¾ÃÒaÁa¹ÊÒÁÒÃ¶´íÒÃ§ªÕÇiµoÂÙä´·aé§ã¹¹éíÒ¨ื´æÅa¹éíÒe¤çÁ µÒÁ»¡µieÇÅÒ´Ùe¼i¹æ
ÃÙ»ÃÒ§¢o§Áa¹¤ÅÒÂeÃืo´íÒ¹éíÒ æµeÇÅÒÅÒeËÂืèoÁa¹¨aãª¡ÃÒÁ¡a´ »ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹ÁÕ¢¹Ò´µÒ§æ ¡a¹µÒÁÊ»ªÕÊ eª¹ ã¹»
1997 ÁÕ¡ÒÃ¨aºÊ»ªÕÊ beluga ä´ ã¹æÁ¹éíÒÇoÅ¡Ò ¾ºÇÒÁÕË¹a¡¶ึ§ 1,815 ¡ioÅ¡ÃaÁ ÁÕÅíÒµaÇÂÒÇ 6.5 eÁµÃ æÅaÁÕ
oÒÂu»ÃaÁÒ³ 130 » ¨ึ§ÁÕ¢¹Ò´ãË¾oæ ¡aº¨ÃÇ´¹íÒÇi¶Õ¢ÒÁ·ÇÕ»¾iÊaÂ¡ÅÒ§
ÊeµoÃe¨ÕÂ¹Ê»ªÕÊ beluga ãË¤ÒeÇÕÂÃª¹i´ beluga ·ÕèÁÊÕ Õe¢Áµaé§æµÊÕe·Òoo¹
¨¹¡Ãa·aè§¶ึ§ÊÕ´Òí ä¢ª¹i´¹ÕÁé Õ¢¹Ò´ãË·ÊÕè u´ æÅaæ¾§·ÕèÊ´u
Ê»ªÕÊ osetra ãË¤ÒeÇÕÂÃª¹i´ osetra ·ÕèÁÕ¢¹Ò´æÅaÃÒ¤Ò»Ò¹¡ÅÒ§
ä¢ãËÁæ ÁÕÊ·Õ o§ æÅaeÃièÁ¨Ò§Å§æ ¨¹¶ึ§ÊÕ¹éíÒµÒÅeËÅืo§
Ê»ªÕÊ sevruga ¹o¡¨Ò¡¨aãËä¢ sevruga ·ÕèÁÕ¢¹Ò´eÅç¡·ÕèÊu´ æÅaÁÕÃÒ¤Ò
¶Ù¡·ÕèÊu´ ä¢ÁÕÊÕæ´§ËÃืoªÁ¾Ù
ã¹o´Õµ·aeÅÊÒºæ¤Êe»Â¹ e¤ÂÁÕ»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹oÒÈaÂoÂÙoÂÒ§ou´ÁÊÁºÙÃ³ãËªÒÇ»ÃaÁ§ÃaÊe«ÕÂä´¨aº¡a¹e»¹ÇÒ
eÅ¹ ¨¹·íÒãË»ÅÒÅ´¨íÒ¹Ç¹Å§ÁÒ¡ Ãa°ºÒÅ¤oÁÁiÇ¹iÊµ¢o§ÃaÊe«ÕÂ¨ึ§µo§oo¡¡®ËÁÒÂËÒÁ¨aºo´Âe´ç´¢Ò´ æÅaÊ§
eÎÅi¤o»eµoÃoo¡µÃÇ¨¨aº¤¹¨aº»ÅÒ·Õè·íÒ¼i´¡®ËÁÒÂ «ึè§¶Ò¾ºÇÒªÒÇ»ÃaÁ§¤¹ã´¨aº»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹o´ÂäÁä´Ãaº
o¹uÒµ e¢Ò¡ç¨a¶Ù¡Ê§ä»¨aº»ÅÒµo·Õèä«ºÕeÃÕÂ æµeÁืèoÊËÀÒ¾o«eÇÕÂµÃaÊe«ÕÂÅÁÊÅÒÂ ºÃÃ´ÒªÒÇ»ÃaÁ§ÃaÊe«ÕÂ¡çä´oo¡ÁÒ
¨aº»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹oÕ¡ æÅa¶Òã¤Ã¨aº»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹·ÕèÁÕä¢ä´¶ืoÇÒoª¤´Õ e¾ÃÒa»ÅÒË¹ึè§µaÇoÒ¨ÁÕä¢ã¹·o§¶ึ§ 50
¡ioÅ¡ÃaÁ «ึè§¨a·íÒãË¤¹·Õè¨aºä´ÃÇÂ æÅa¹o¡¨Ò¡¨a¢ÒÂä¢ä´ã¹ÃÒ¤Ò´ÕæÅÇ e¹ืéo»ÅÒeo§¡çoÒ¨¢ÒÂä´ÃÒ¤Ò§ÒÁ¶ึ§»o¹´Åa
900 ´oÅÅÒÃ¢ึé¹ä»´ÇÂ ã¹eÇÅÒµoÁÒ e¾ÃÒa»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹¶Ù¡¨aºä»e»¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ã¹æµÅa» ´a§¹aé¹Ãa°ºÒÅÃaÊe«ÕÂ
¨ึ§¨a´µaé§ÈÙ¹ÂeÅÕéÂ§»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹¢ึé¹·Õè Astrakhan ÊÇ¹·Õè Kazakhstan ¹aé¹¡çÁÕÈÙ¹Â»ÃaÁ§·Õè Guryev «ึè§ÁÕ
ºÃiÉa· Caviar House & Premier eÅÕéÂ§»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹ÁÒ¡¶ึ§ 160,000 µaÇ
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ÊíÒËÃaº»Ãae·ÈoiËÃÒ¹¹aé¹ µaé§æµ» 1957 e»¹µ¹ÁÒ ä´ÁÕ¡ÒÃ·íÒ
¿ÒÃÁeÅÕéÂ§»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹ e¾ÃÒa¾Ãae¨ÒªÒËæË§oiËÃÒ¹e¤Â·Ã§´íÒÃi¨aÁÕ
¿ÒÃÁeÅÕéÂ§»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹¢o§oiËÃÒ¹eo§ æÅaä´¾ÂÒÂÒÁo¦É³ÒÇÒ ¤ÒeÇÕÂÃ
¨Ò¡¿ÒÃÁoiËÃÒ¹ÁÕÃÊ´Õ¡ÇÒ¤ÒeÇÕÂÃ¨Ò¡·aeÅÊÒºæ¤Êe»Â¹¢o§ÃaÊe«ÕÂ
Ê Ç ¹·Õè Ê ËÃa ° oeÁÃi ¡ ÒªÒÇÃa Ê e«Õ Â ·Õè o ¾Â¾ä»oeÁÃi ¡ Òä´ e Ãiè Á ·í Ò ¿ÒÃ Á
»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹ºÒ§e¾ืèoÊ§¤ÒeÇÕÂÃoo¡¢ÒÂæ¢§¡aºÃaÊe«ÕÂæÅaoiËÃÒ¹
·u ¡ Ça ¹ ¹Õé ·aé § ã¹Âu o Ã» æÅaoeÁÃi ¡ ÒeË¹ื o ÁÕ ¡ ÒÃÅ Ò ¨a º »ÅÒÊeµoÃ e ¨Õ Â ¹¡a ¹ ÁÒ¡ ¨¹o§¤ ¡ ÒÃ CITES
(Convention on International Trade in Endangerd Species) «ึè§ÁÕË¹Ò·Õè¤Çº¤uÁ¡ÒÃ¤ÒÊaµÇæÅa¾ืª
Ù ¾a¹¸
·Õãè ¡ÅÊ
Ù ¾a¹¸u· §aé ËÁ´ÃÒÇ 30,000 Ê»ªÊÕ  ä´e¢ÒÁÒ¤Çº¤uÁ¡ÒÃ·íÒÃÒÂ»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹´ÇÂ e¾ืoè äÁãË»ÅÒª¹i´¹ÕÊé 
·aé§¹Õée¾ÃÒaä´ÁÕ¡ÒÃ¾ºÇÒ ¼Ù¤¹ÊÇ¹ãËÂa§eªืèoÇÒ ¤ÒeÇÕÂÃ¨Ò¡·aeÅÊÒºæ¤Êe»Â¹ÁÕ¤u³ÀÒ¾´Õ·ÕèÊu´ ¨ึ§·íÒãËÁÕ¡ÒÃ«ืéo¢ÒÂ¤ÒeÇÕÂÃ·íÒe§i¹ä´»Åaµaé§æµ 2,000  4,000 ÅÒ¹eËÃÕÂ æµ CITES ¡çµÃaË¹a¡´ÕÇÒ¡ÒÃ»¡»o§¤uÁ¤Ão§ÊaµÇ
ª¹i´¹Õé ¨íÒµo§ä´Ãaº¤ÇÒÁÃÇÁÁืo¨Ò¡·u¡½ÒÂ ·aé§ÈuÅ¡Ò¡Ã ¹a¡Çi·ÂÒÈÒÊµÃ æÅaªÒÇ»ÃaÁ§ ¨ึ§ä´oo¡¡®ËÁÒÂºa§¤aºËÒÁ
¨aº»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹ã¹»ÃiÁÒ³·Õèe¡i¹¡íÒË¹´ oÕ¡·aé§ËÒÁªÒÇ»ÃaÁ§äÁãËÊÃÒ§ÁÅÀÒÇa·ÕèÃÒÂæÃ§ã¹·aeÅÊÒº æÅaËÒÁ
·u¡¤¹¦Ò»ÅÒÊeµoÃe¨ÕÂ¹¡o¹ÇaÂÇÒ§ä¢ (15 ») ÃÇÁ¶ึ§ãËÁÕ¡ÒÃ¨íÒ¡a´o¤ÇµÒ¡ÒÃ¼Åiµ¤ÒeÇÕÂÃ o´ÂãË·u¡»Ãae·È·ÕèoÂÙ
eÃÕÂ§ÃÒÂÃoº·aeÅÊÒºæ¤Êe»Â¹»¯iºaµiµÒÁ
·ÕÁè Ò : Richard Adams Carey. 2004. The Philospher Fish: Sturgeon, Caviar and the Geography of Desire.
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oÕÂeÙ µÃÕÂÁoo¡ÃaeºÕÂºãËÁ ¤uÁe¢ÁÅÒ©ÅÒÁe¾ืoè eoÒ¤ÃÕº»o¹¸uÃ¡i¨ 'ËÙ©ÅÒÁ'
ÊËÀÒ¾ÂuoÃ»eµÃÕÂÁoo¡ÃaeºÕÂºãËÁ ËÒÁªÒÇ»ÃaÁ§ã¹ÊËÀÒ¾ÂuoÃ» ÃÇÁ¶ึ§eÃืo»ÃaÁ§·Õè¨´·aeºÕÂ¹ã¹ÊËÀÒ¾
ÂuoÃ» ·íÒ¡ÒÃÅÒ»ÅÒ©ÅÒÁ´ÇÂÇi¸Õµa´eoÒe©¾Òa¤ÃÕºËÅa§ æÅa»ÅoÂ©ÅÒÁ·ÕèºÒ´e¨çº¡ÅaºÅ§·aeÅãË¨Á¹éíÒµÒÂ o´Â
¢o¡íÒË¹´ãËÁÃaºu ªÒÇ»ÃaÁ§µo§ÅÒ©ÅÒÁ·aé§µaÇ ËÒÁµa´æÂ¡¤ÃÕºËÅa§oo¡¨Ò¡µaÇ©ÅÒÁo´Âe´ç´¢Ò´e¹ืèo§¨Ò¡e»¹Çi¸Õ¡ÒÃ
·Õè·ÒÃu³ÊaµÇ
¹o¡¨Ò¡¹aé¹ ¢o¡íÒË¹´ÅÒÊu´Âa§ÃaºuÇÒ ¡ÒÃÅÒ©ÅÒÁ·aé§µaÇo´ÂäÁæÂ¡ÊÇ¹¹Õé ¨aµo§¶ืo»¯iºaµio´ÂeÃืo»ÃaÁ§¨Ò¡
ÊËÀÒ¾ÂuoÃ»·u¡ÅíÒ äÁÇÒeÃืoÅíÒ´a§¡ÅÒÇ¨aÅoÂÅíÒoÂÙ ³ ¹Ò¹¹éíÒæË§ã´¢o§oÅ¡ oÂÒ§äÃ¡ç´Õ ¢o¡íÒË¹´ãËÁÂa§µo§¼Ò¹
¤ÇÒÁeËç¹ªoº¨Ò¡ÊÁÒªi¡Ãa°ÊÀÒÂuoÃ»¡o¹ ¨ึ§¨aÁÕ¼Åºa§¤aºãªe»¹¡®ËÁÒÂoÂÒ§e»¹·Ò§¡ÒÃ
·aé§¹Õé ÁÕ¢oÁÙÅÇÒ ©ÅÒÁÃÒÇ 75 ÅÒ¹µaÇµo§µÒÂã¹æµÅa» e¾ÃÒa¶Ù¡oÂ¹·ié§Å§·aeÅ ËÅa§¨Ò¡·ÕèªÒÇ»ÃaÁ§µa´eoÒ
¤ÃÕº¢o§¾Ç¡Áa¹ä»æÅÇ ¢³a·Õè¡ÃaæÊ¡ÒÃµoµÒ¹¡ÒÃºÃioÀ¤¤ÃÕº©ÅÒÁ ËÃืo·ÕèÃÙ¨a¡¡a¹´Õã¹ªืèo ËÙ©ÅÒÁ ¡íÒÅa§¶Ù¡
µoµÒ¹oÂÒ§Ë¹a¡¨Ò¡¡ÅuÁo¹uÃa¡É·aèÇoÅ¡
·ÕèÁÒ : http://www.thairath.co.th/content/oversea/247199
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»ÃaÁ§ä·Âä»»Ò»Ç¹iÇ¡i¹Õ
´Ã.Çi Á Å ¨a ¹ ·ÃoÃ·a Â o¸i º ´Õ ¡ ÃÁ»ÃaÁ§ e» ´ e¼ÂÇ Ò e¹ืè o §¨Ò¡
»¨¨uºa¹¤ÇÒÁµo§¡ÒÃãª·Ãa¾ÂÒ¡ÃÊaµÇ¹éíÒ¢o§»Ãae·Èä·Âä´e¾ièÁ¢ึé¹oÂÒ§
µoe¹ืèo§ ã¹¢³a·Õè·Ãa¾ÂÒ¡Ã»ÃaÁ§ã¹ºÃieÇ³¹Ò¹¹éíÒ¢o§ä·ÂÁÕ»ÃiÁÒ³
Å´Å§ ¨ึ§ÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒe»¹·Õè¨aµo§æÊÇ§ËÒæËÅ§¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§ãËÁæ e¾ืèo
Ão§Ãaº¤ÇÒÁµo§¡ÒÃ¢o§¼Ù»Ãa¡oº¡ÒÃ·Õè¨ aä´ ÁÕæËÅ§ Çaµ¶u´iº» o¹e¢ÒÊÙ
¡ÃaºÇ¹¡ÒÃ¼Åi µ æÅaæ»ÃÃÙ » ãË e ¾Õ Â §¾oµ o ¡ÒÃºÃi o À¤·aé § ÀÒÂã¹æÅa
ÀÒÂ¹o¡»Ãae·È
»Ò»Ç¹iÇ¡i¹Õ e»¹oÕ¡»Ãae·Èe»ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§¹o¡¹Ò¹¹éíÒ
·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¹ÒÊ¹ã¨ e¹ืèo§¨Ò¡e»¹æËÅ§·Ãa¾ÂÒ¡ÃÊaµÇ¹éíÒ·ÕèÂa§¤§¤ÇÒÁou´Á
ÊÁºÙÃ³ ÊÒÁÒÃ¶Ê¹aºÊ¹u¹Çaµ¶u´iºãËÀÒ¤ouµÊÒË¡ÃÃÁ¢o§ä·Âä´e»¹oÂÒ§
´Õ o´Âe©¾ÒaÊaµÇ¹éíÒ·ÕèÁÕÁÙÅ¤Ò·Ò§eÈÃÉ°¡i¨ÊÙ§ eª¹ »ÅÒ·Ù¹Ò ¡u§Áa§¡Ã
æÅa»ÅÒË¹Ò´i¹ª¹i´µÒ§æ e»¹µ¹ oÕ¡·aé§Âa§ä´e»´oo¡ÒÊãËeÃืo»ÃaÁ§µÒ§ªÒµie¢Òä»·íÒ»ÃaÁ§¹o¡e¢µ 3 äÁÅ·aeÅ ã¹
·aeÅoÒ³Òe¢µ ¹Ò¹¹éíÒËÁÙe¡Òa æÅaã¹e¢µeÈÃÉ°¡i¨¨íÒe¾Òa o´Â¡ÒÃeÊÕÂ¤Òãºo¹uÒµ·íÒ¡ÒÃ»ÃaÁ§ o´Â»¨¨uºa¹ÁÕ
eÃืo»ÃaÁ§¨Ò¡»Ãae·È¨Õ¹ Õè»u¹ e¡ÒËÅÕ ¿Åi»»¹Ê äµËÇa¹ æÅaÇÒ¹ÙoÒµÙ e¢Òä»·íÒ¡ÒÃ»ÃaÁ§ã¹»Ò»Ç¹iÇ¡i¹ÕæÅÇ
¹o¡¨Ò¡¹Õé ã¹·íÒ¡ÒÃ»ÃaÁ§ºÃieÇ³¹Ò¹¹éíÒ»Ò»Ç¹iÇ¡i¹ÕeÃืo»ÃaÁ§Âa§ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÊaµÇ¹éíÒ·Õè¨aºä´¡Åaº»Ãae·Èe¾ืèo
»o¹e¢ÒÊÙoÃ§§Ò¹ouµÊÒË¡ÃÃÁä´´ÇÂ æÅaËÒ¡¨a·íÒ¡ÒÃæ»ÃÃÙ»ÊaµÇ¹éíÒã¹»Ò»Ç¹iÇ¡i¹Õe¾ืèoÊ§ä»µÅÒ´ÂuoÃ»¡ç¨aä´ÃaºÊi·¸i
¾ieÈÉã¹¡ÒÃÂ¡eÇ¹¡ÒÃe¡çºÀÒÉÕoÒ¡Ã¹íÒe¢ÒµÒÁ¢oµ¡Å§·ÇiÀÒ¤ÕÃaËÇÒ§»Ò»Ç¹iÇ¡i¹ÕæÅaÊËÀÒ¾ÂuoÃ» «ึè§»¨¨uºa¹Êi¹¤Ò
»ÃaÁ§·Õè¼Åiµ¨Ò¡»Ãae·Èä·Â·ÕèÊ§oo¡ä»¨íÒË¹ÒÂÂa§ÊËÀÒ¾ÂuoÃ»µo§eÊÕÂÀÒÉÕoÒ¡Ã¹íÒe¢Ò¶ึ§ÃoÂÅa 24 »¨¨aÂ´a§¡ÅÒÇ¨ึ§
e»¹æÃ§´ึ§´Ù´Ê¹aºÊ¹u¹ãË¹a¡Å§·u¹e¡i´¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹æËÅ§·íÒ¡ÒÃ»ÃaÁ§ã¹»Ò»Ç¹iÇ¡i¹ÕÁÒ¡Âiè§¢ึé¹
ÊíÒËÃaº»Ãae·Èä·Â¹aé¹ Ãa°ºÒÅ»Ò»Ç¹iÇ¡i¹ÕÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨æÅaµo§¡ÒÃ·Õè¨aãËe¢Òä»ÁÕº·ºÒ·ã¹¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§
ÊÒ¢ÒµÒ§æ eª¹¡a¹ ·aé§¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§eºç´ÃÒÇ·Ù¹Ò ¡ÒÃ¼Åiµ·Ù¹Ò¡Ãa»o§ æÅa¡ÒÃe¾ÒaeÅÕéÂ§¡u§ ¨ึ§¹aºe»¹oo¡ÒÊ¢o§ä·Â
·Õè¨aä´¡Ãaªaº¤ÇÒÁÃÇÁÁืo´Ò¹¡ÒÃ»ÃaÁ§¡aº»Ò»Ç¹iÇ¡i¹ÕãËæ¹ºæ¹¹Âiè§¢ึé¹ o´Âã¹eÃçÇæ ¹Õé ¡ÃÁ»ÃaÁ§¨a¹íÒ¤³a
ä»eÂืo¹»Ò»Ç¹iÇ¡i¹Õe¾ืèoe¨Ã¨Òã¹¡ÒÃ¨a´·íÒ¡Ãoº¤ÇÒÁÃÇÁÁืo·Ò§´Ò¹¡ÒÃ»ÃaÁ§ÃaËÇÒ§Êo§»Ãae·È ·aé§´Ò¹ÇiªÒ¡ÒÃæÅa
eÈÃÉ°¡i¨¡ÒÃ»ÃaÁ§ÃaËÇÒ§¡a¹ «ึè§» ¨¨u ºa ¹¤ÇÒÁÃ ÇÁÁื o´a§¡Å ÒÇÃaËÇ Ò§ä·Â¡aº»Ò»Ç¹iÇ¡i ¹Õ¹aºÇÒÁÕ¹oÂÁÒ¡eÁืèo
e»ÃÕÂºe·ÕÂº¡aºÈa¡ÂÀÒ¾¢o§·aé§ 2 »Ãae·È
¨aÁÕ¡ÒÃÈึ¡ÉÒæÅaÃÇºÃÇÁ¢oÁÙÅe¾ืèoÇÒ§ÅÙ·Ò§ã¹¡ÒÃÃÇÁ·u¹´Ò¹¡ÒÃ·íÒ»ÃaÁ§æÅa¡ÒÃæ»ÃÃÙ»ÊaµÇ¹éíÒ
ã¹eªi§Åึ¡ ¾ÃoÁÊ§eÊÃiÁãË¼Ù»Ãa¡oº¡ÒÃe¢Ò·íÒ¡ÒÃ»ÃaÁ§ã¹¹Ò¹¹éíÒ»Ò»Ç¹iÇ¡i¹Õ e¾ืèo¾a²¹Ò¤ÇÒÁÃÇÁÁืo
ÃaËÇÒ§Êo§»Ãae·ÈãËºÃÃÅu¼Å»ÃaoÂª¹ÃÇÁ¡a¹·aé§Êo§½ÒÂµoä» o¸iº´Õ¡ÃÁ»ÃaÁ§¡ÅÒÇ.

·ÕèÁÒ : http://www.dailynews.co.th/agriculture/17483
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สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
(Islamic Republic of Pakistan)

ประเทศปากีสถานมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับ
อัฟกานิสถานและอิหร่าน ทิศตะวันออกติดกับอินเดีย และทิศใต้ติดกับทะเล
อาหรั บ มี พื้ น ที่ 796,096 ตารางกิ โ ลเมตร ความยาวชายฝั่ ง 1,046
กิ โ ลเมตร และเขตเศรษฐกิ จ จํ า เพาะ (EEZ) 290,270 ตารางกิ โ ลเมตร
ปากีสถานมีประชากรมากเป็นอันดับ 6 ของโลก (179 ล้านคนในปี 2555)
เมือ งการาจี (Karachi) เป็ น เมื อ งท่ าและศู นย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ทางใต้ ข อง
ประเทศ
จากการทีป่ ากีสถานตัง้ อยูท่ างตอนเหนือของทะเลอาหรับ ประกอบกับ
มีชายฝั่งทะเลที่ยาวและมีเขต EEZ มากกว่า 30% ของพื้นที่ประเทศ จึงนับเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสัตว์น้ําอุดม
สมบูรณ์ โดยศักย์การผลิตสัตว์น้ํา (เฉพาะทะเล) ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี ปากีสถานมีสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่สําคัญ
หลายชนิด เป็นปลาหน้าดินกว่า 250 ชนิด ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก 50 ชนิด ขนาดกลาง 15 ชนิด และขนาดใหญ่ 20
ชนิด รวมถึงกุ้งและหมึกกว่า 32 ชนิด การทําประมงเป็นอาชีพดั้งเดิมอาชีพหนึ่งในปากีสถาน ในปี 2008 ปริมาณ
สัตว์น้ําที่จับได้ (ผลผลิตจากทะเล) มีปริมาณ 451,414 ตัน (อันดับที่ 32 ของโลก) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70 ของ
ปริ ม าณสั ต ว์ น้ํา โดยรวมทั้งประเทศ

ปากีสถานมีทา่ เทียบเรือสําหรับเรือหาปลาทัง้ หมด 4 แห่ง ซึ่งควบคุมโดยองค์กรต่างๆ ดังนี้ 1) The Karachi
fish Harbour ควบคุ ม โดย The Government of Sindh 2) The Korangi fish harbour ควบคุ ม โดย The
Ministry of Fisheries and Agriculture 3) The Gwadar fish harbour ควบคุมโดย The Ministry of Communication 4) The Pasni fish harbour ควบคุมโดย The Balochistan Government ในการกํากับดูแลของ
องค์กรที่แตกต่างกัน ทําให้ขาดความร่วมมือด้านนโยบายของภาครัฐในการบริหารจัดการ ปัญหาหลักที่พบ คือ
ท่าเรือ 3 ใน 4 แห่ง มีกระแสไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ภาคเอกชนไม่มั่นใจในขยายการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลได้สนับสนุนอุตสาหกรรมประมงหลายด้าน เช่น จัดตั้งองค์กร The Fishermen Co-operative Society
(FCS) ที่มีแผนการพัฒนาคุณภาพของเรือที่ใช้ในการหาปลา โดยเพิ่มแผ่นกันความร้อน Polyurethane และ
Glass reinforced plastic (GRP) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง สามารถช่วยลดต้นทุนในการใช้น้ําแข็งได้ถึง 40% และ
5

¡Ãa´Ò¹¢ÒÇ

§
Å·Ù Ò§»ÃaÁ

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
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ยั ง ช่ ว ยลดความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ดขึ้ น กั บ ปลาที่ จับ ได้ ถื อว่ า เป็ น การเพิ่ ม
ศักยภาพในการส่งออกปลาสดของปากีสถานให้สูงขึ้น และกรณีผู้ที่หาและ
จับปลา ซึ่งถือว่าไม่ใช่ผปู้ ระกอบการโดยตรง สามารถทีจ่ ะนําเข้าเครือ่ งมือที่
ใช้ในการหาปลาโดยไม่ต้องเสียภาษี อาทิเช่น เครื่องมือนําร่อง
หากมองในแง่การลงทุน ปากีสถานเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่มี
ศักยภาพในระยะยาว ซึ่งตัวชี้วัดนี้ดูได้จากขนาดและกําลังซื้อของตลาด
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม สําหรับ
ประเทศไทย อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยเคยอยู่ในอันดับต้นๆ ของ
การส่งออกไปสู่ตลาดโลก และมีเทคโนโลยีในด้านการผลิตที่ทันสมัย แต่
กําลังประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ต้องนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้นไทยและปากีสถานอาจกําหนดแนวทางความร่วมมือด้านการประมง
ของทั้งสองประเทศ เพื่ออาศัยศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและแนวนโยบาย รวมทั้งมาตรการของรัฐในการ
สนับสนุนสาขาการประมงของปากีสถาน ปัจจุบันไทยให้ความสําคัญกับปากีสถานในฐานะตลาดส่งออกที่มี
ศักยภาพ ประกอบกับปากีสถานสนใจที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทย ในปี พ.ศ. 2548 ทั้งสองฝ่าย
ได้ตกลงที่จะจัดทําความตกลง FTA ขึ้น โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับสภาวะและแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจ ระบบภาษี และอัตราค่าธรรมเนียมการค้าในระดับพหุภาคีและทวิภาคี และแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์
ข้อมูลของการค้าทวิภาคีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกตัวสินค้าที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันและส่งเสริมกัน
ในการเปิดการค้าเสรีระหว่างกัน ทั้งนี้ สินค้าประมงเป็นตัวเลือกหนึ่ง ในอนาคตไทยอาจใช้ปากีสถานเป็นทางผ่าน
ของสินค้าไปสูอ่ ฟั กานิสถานและภูมภิ าคเอเชียกลางซึง่ มีความต้องการสินค้าบริโภคจํานวนมาก
แหล่งอ้างอิง
ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. http://www.thaifta.com/trade/study/pk_chap5.pdf
ข้อมูลจากเว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. http://www.opsmoac.go.th/download/
BOFAA/Pakistan.pdf
สํานักเอเชีย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. 2552. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน. เว็บไซต์ http://www.dtn.moc.go.th/
FAO Fishery and Aquaculture Statistics Yearbook 2008.
Fisheries Development Board, Pakistan. Website http://www.fdb.org.pk/index.html
Nasir Hussain. 2012. State of Fisheries in Pakistan. International multi-topic conference. Mehran University, Jamshoro, Pakistan. Website http://www.technologytimes.pk/2012/03/17/state-of-fishery-in-pakistan/
Shaheen Rafi Khan, Fahd Ali and Azka Tanveer. 2005. Compliance with International Standards in the
Marine Fisheries Sector: A Supply Chain Analysis from Pakistan. International Institute for Sustainable Development Website http://www.iisd.org/tkn/pdf/tkn_compliance_pakistan.pdf
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Scientific name : Synaptura commersonnii (Lacepède, 1802)
Synonyms : Synaptura commersoniana (Lacepède, 1802)
Pleuronectes commersonianus Lacepède, 1802
Pleuronectes commersonnii Lacepède, 1802
Synaptura commersoni (Lacepède, 1802)
Synaptura commersoniana (Lacepède, 1802)
Common name : Commerson’s sole
Family : Soleidae
Order : Pleuronectiformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)

ลักษณะทั่วไป : ลําตัวค่อนข้างยาวและแบนราบไปกับพื้น ทางด้าน
หัวจะกว้าง แล้วค่อยๆ แคบลงในทางท้ายของลําตัว ลักษณะพิเศษที่มี
รูปร่างแปลกมาก คือ ตาทั้งสองข้างจะรวมอยู่ใกล้กันและด้านเดียวกัน
ทางด้านขวาของลําตัว ด้านที่มีตาลําตัวมีเกล็ดแบบ ctenoid ส่วน
ด้านที่ไม่มีตาลํ าตั วมีเกล็ ดแบบ cycloid เกล็ดบนหัวด้านที่มี ตาจะ
ใหญ่กว่าอีกด้าน เกล็ดส่วนหัวด้านที่ไม่มีตาจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น
ระบบรับความรู้สึกทางผิวหนัง ส่วนหน้าของจมูกมีกระดูกแข็ง ปาก
โค้งเป็นร่องถึงบริเวณตาด้านบน ครีบหลังยาวตลอดลําตัว มีก้านครีบ
อ่อนสั้นๆ ครีบหลังและครีบก้นเชื่อมต่อกับครีบหาง ครีบหูมีขนาด
สมมาตรกันทั้งสองด้าน ครีบท้องสั้นอยู่ในตําแหน่งที่ไม่สมมาตร

รูปแสดงครีบหลังและครีบก้นเชื่อมต่อกับครีบหาง

สี : ลําตัวด้านที่มีตาจะมีสีเทาหรือน้ําตาล ส่วนด้านที่ไม่มีตาจะมีสีจางกว่า ครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางมีสีคล้ํา
ไปทางขอบของทั้งสองด้านและมีขอบสีขาวชัดเจน ครีบหูด้านขวามีสีคล้ํา
ขนาด : ขนาดยาวที่สุดที่พบ 32 ซม. แต่โดยทั่วไปยาวประมาณ 20 - 30 ซม.
แหล่งอาศัย : เป็นปลาทะเลที่อาศัยอยู่ในน้ํากร่อยได้ มักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นท้องทะเลที่เป็นทรายหรือโคลน
บริเวณชายฝั่ง ว่ายน้ําขนานกับพื้นและพลิ้วตัวตามแนวขึ้นลง สามารถมุดใต้พื้นทรายหรือโคลนได้เวลาตกใจ
การกินอาหาร : กินสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ตามหน้าดิน โดยเฉพาะพวกไส้เดือนน้ํา ลูกกุ้ง
ลูกปู และลูกปลาขนาดเล็ก
เครื่องมือที่จับ : ส่วนใหญ่ถูกจับโดยเครื่องมืออวนลากบริเวณไหล่ทวีป
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การนําไปใช้ประโยชน์ : กองโภชนาการ กรมอนามัย ได้ระบุไว้ว่า เมื่อเราบริโภคปลาลิ้นหมา 1 ตัว จะได้ทั้ง
พลังงานไขมัน โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามินเอ บี 1 และบี 2 สามารถรับประทานได้ทุกเพศ
ทุกวัย ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักนิยมทั้งแบบสด และทําเป็นปลาเค็มตากแห้ง
การแพร่กระจาย : พบแพร่กระจายบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรอินโด-แปฟิกตะวันตก รวมทั้งบริเวณ
อ่าวไทย เกาะบอร์เนียว อินโดนีเซีย แต่ไม่ถึงฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี หรือออสเตรเลียไปทางทิศตะวันตกไปยัง
ประเทศอินเดียและปากีสถาน ในน่านน้ําไทยพบได้ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

เอกสารอ้างอิง
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 6
Bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles, sea turtles, sea snakes
and marine mammals. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome.
http://fishbase.org/summary/Synaptura-commersonnii.html
http://www.wildsingapore.com/wildfacts/vertebrates/fish/soleidae/commersonnii.htm
http://www.smcrrc.go.th/songkhlalake_fish.html
http://www.siamdara.com/ColumnGirl.asp?cid=821
http://th.wikipedia.org/wiki/Soleidae
http://www.biolib.cz/en/taxon/id146068/
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หลายๆ ท่านอาจจะเคยรู้จักและเคยลิ้มลองรสชาติเจ้าปลาที่มีชื่อว่า ปลาแรด ที่เป็นปลาน้ําจืดกันมาบ้าง
แล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่ายังมี ปลาแรด ที่เป็นชื่อของปลาทะเลอีกด้วย โดยเจ้าปลาตัวนี้มีชื่อเรียกว่า “ปลาแรด
ทะเล” นั่นเอง ส่วนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและจะสามารถรับประทานได้เหมือนปลาแรดน้ําจืดหรือไม่ มา
ติดตามกันได้เลยค่ะ

สาเหตุที่เจ้าปลาชนิดนี้มีชื่อว่า ปลาแรดทะเล น่าจะมาจากลักษณะของครีบหลังอันแรกเป็นหนามแข็งอัน
เดียวที่มีลักษณะคล้ายกับนอของแรด เจ้าปลาตัวนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปลางัวใหญ่หางตัด จัดอยู่ในจําพวก
ปลาวัวในครอบครัว Monacanthidae มีชื่อสามัญว่า Unicorn leatherjacket filefish ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์
คือ Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758)
ลักษณะทั่วไป : ลําตัวเป็นเหลี่ยมและแบนข้าง รูปร่างของปลาชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงตามอายุ หัวโต
แนวสันหัวป้าน ปากเล็ก และมีฟันเป็นเขี้ยวแหลมแยกเป็นซี่ออกมา นัยน์ตาค่อนข้างโตอยู่ใกล้แนวสันหลังและ
ใต้ครีบหลัง ช่องเปิดเหงือกแคบอยู่หน้าฐานครีบหู เกล็ดเปลี่ยนรูปเป็นหนังหยาบๆ ครีบหลังอันแรกเป็นหนามแข็ง
อันเดียว ครีบหลังอันที่สองเป็นก้านครีบอ่อนทั้งหมด อยู่ตรงข้ามกับครีบก้นและยาวกว่าครีบก้นเล็กน้อย ไม่มี
ครีบท้อง ครีบหางตัดตรง หรือบางตัวตัดเป็นเหลี่ยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของปลา พื้นลําตัวสีม่วงแกม
น้ําเงินคล้ํา ท้องสีเหลืองจาง ๆ ครีบทุกครีบมีสีเหลืองอ่อน เฉพาะก้านครีบที่เป็นหนามแข็งและครีบหางมีสีม่วง
ปนดํา
ขนาด : ความยาวประมาณ 20-55 เซนติเมตร
ถิ่นอาศัย : เป็นปลาหน้าดิน หากินอยู่ตามหน้าดินและแนวหินใต้น้ํา พบทั่วไปในอ่าวไทยบริเวณก้นอ่าว
การใช้ประโยชน์ : เนื้อปลานํามาประกอบอาหารได้
หวังว่าเรื่องเล่า...ชาวทะเลในฉบับนี้ คงจะทําให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักเจ้าปลาแรดทะเล ได้มากขึ้นนะคะ
ในฉบับหน้าจะมีปลาชื่อแปลกตัวไหนมานําเสนอ โปรดติดตามค่ะ
เอกสารอ้างอิง
http://www.fishbase.org/
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/thaifish/marine/mf031.html
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เรื่องเกา...เลาความหลัง
ปลาทู เป น ทรั พ ยากรสั ต ว น้ํ า ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี คุ ณ ค า ทาง
เศรษฐกิจของชาวไทย ซึ่งไดรับการคุมครองตามกฎหมายโดย
งดทําการประมงในฤดูปลามีไขและเลี้ยงตัวในวัยออน ตั้งแต
วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ – 15 พฤษภาคม ของทุ ก ป ในพื้ น ที่
จ.ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี
Short-bodied mackerel (Rastrelliger Brachysoma)
is one of economic important fish protected under
fisheries law. It is prohibited to operate mackerel
fishing in Prachuabkirikhan, Chumporn and Saratthani
during the period of 1 5 th February and 1 5 th May of
each year to allow spawning and growth of fingering.
ที่มา : วารสารการประมง ปี 51 เล่ม 1, 2541

ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว
เขาใจ sea จะใชภาษาดีขึ้นเยอะ (1)
เมืองชายทะเล+ชื่ออําเภอ ภาษาอังกฤษ จะใชอยางไรดี?
ตอบเลยนะครับวาทานตองเอา preposition ‘on’ มาใช ตัวอยาง Hua Hin-on-sea หมายถึง เมืองชายทะเลหัวหิน
- My family love to visit Hua Hin-on-sea. (ครอบครัวของฉันชอบไปเยือนเมืองชายทะเลหัวหิน)
หลายทานอาจจะตั้งขอสังเกตวา My family ไมเติม –s นาจะเปนประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 กริยา love จึงนาจะ
ตองเติม –s เปน loves แตประธานเปนเอกพจนหรือพหูพจน ถือเอาความหมายเปนสําคัญ ในที่นี้ครอบครัว
ประกอบดวยสมาชิกหลายคน ควรใชเปน พหูพจน ครับ
อยาคิดวาจะใช on กับ sea เสมอไปนะครับ บางครั้งใช at ก็ได เชน
- The ship is at sea. (เรือกําลังแลนอยูกลางทะเล)
คนที่เคยทองเที่ยวไปมากมายหลายประเทศนั้น ฝรั่งมีประโยคเปรียบเทียบครับวา
- He has sailed the seven seas. ทานไดทองเที่ยวไปในทะเลทั้งเจ็ด ทะเลทั้งเจ็ดในที่นี้ก็คือ มหาสมุทร
อารกติก, แอนตารกติก, อินเดีย, แปซิฟกเหนือและใต และแอตแลนติกเหนือและใต แตในความหมายที่ประสงคจะ
สื่อถึงกันก็คือ ทานเปนผูทองเที่ยวไป เห็นโลกมามาก มากกวาครับ
ที่มา : นิติ นวรัตน. คอลัมนเปดฟาภาษาโลก. http://www.thairath.co.th/column/edu/openlang/249870
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาภาคสนาม Order PERCIFORMES
Suborder : PERCOIDEI (ตอนที่ 1)
ครีบหลังเปนรอยบากลึก
สวนหัวเวาลงบริเวณตําแหนงตา

เสนขางลําตัวยาวจรดปลายหาง

มีหนามที่ปลายแผนกระดูก
หนาแผนกระดูกปดเหงือก
Family: CENTROPOMIDAE, Sea perches 1
ครีบหลังตอนเดียว มีกานครีบแข็ง 4-13 กาน
กานครีบออน 9-25 กาน
ปากใหญ เมื่อปดปากขากรรไกร
จะยื่นออกมา

ขอบของแผนกระดูกกอนแผนกระดูก
ปดเหงือกมีหนาม 1-4 อัน

ครีบกนมีกานครีบแข็ง 3 กาน กานครีบออน 6 - 25 กาน

Family: SERRANIDAE, Groupers and sea basses 2
1

2

ที่มา : www1.ocn.ne.jp , www.siamensis.org
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พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งไดกลาวไววา “ผูใหสิ่งอันเลิศ ใหสิ่งที่ดี ใหสิ่งที่ประเสริฐ ยอมเปนผูมีอายุยืน
มียศในภพที่ตนเกิด” มีคนจํานวนไมนอย คิดวาการให จะตองเปนวัตถุสิ่งของเทานั้น จึงไดแตเฝารอคอยทรัพยสิน
เงินทองใหหลนมากองบนหนาตัก แลวคอยพรอมที่จะเปนผูให
แตจริงๆ แลว ในฐานะมนุษยธรรมดาๆ คนหนึ่ง ไมวาจะยากดีมีจน ทุกคนลวนมีสิ่งดีงามหลายสิ่งหลายอยาง
ที่สามารถหยิบยื่นใหผูอื่นได โดยไมจําเปนตองเปนทรัพยสินเงินทองเสมอไป
ในยามที่คุณคิดวาไมมีอะไรจะมอบใหผูอื่น ลองใหสิ่งดีๆตอไปนี้ ที่รับประกันวา จะนําความสุขมาสูผูใหและผูรับ
ไดอยางแนนอน
1. ใหรอยยิ้ม
หากคิดจะใหอะไรที่งายที่สุดแล
ะเห็นผลทันตา นั่น
คือ “รอยยิ้ม” จงยิ้มใหผูคนที่ค
ุณพบปะในชีวิตประจําวันไม
ว า จะ เป น ใน ละ แว กบ า น ที่ ทํ า
งา น แห ล ง กิ จ กร รม หรื อ
แมแตคนแปลกหนาที่เดินสวนก
ันบนทองถนน
รอยยิ้ม คือ การหยิบยื่นมิตรภ
าพและไมตรีที่ดีงาม
ให ผู อื่ น แล ะสิ่ ง ที่ คุ ณ จะ ได รั บ
กลั บ คื น มา ก็ คื อ รอ ยยิ้ ม
เช น เดี ย วกั น ปร ะเ ทศ ไท ยข
ึ้ น ชื่ อ ว า เป น “ส ยา มเ มื อ ง
ยิ้ม” เพราะฉะนั้น อยาใหความภ
าคภูมิใจนี้ตองกลายเปน
อดีต เพราะคนไทยขาดรอยยิ้มบน
ใบหนาในยามที่คุณคิดวา
ไมมีอะไรจะมอบใหผูอื่น ลองใหส
ิ่งดีๆตอไปนี้ ที่รับประกันวา
จะนําความสุขมาสูผูใหและผูรับได
อยางแนนอน

2. ใหถอยคําที่ไพเราะ
สุนทรภู กวีเอกของโลก ไดเคยเขียนไววา “อัน ออย

ตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก แตลมปากหวานหูมิรูหาย”

ถอยคําที่ไพเราะนุมนวลนั้น สื่อถึงความเมตตากรุณา ผูไดยิน
ไดฟงมักจะชื่นอกชื่นใจ ดังนั้น อยาแปลกใจที่คุณจะไดรับสิ่ง
เดียวกันกลับคืนมา เพราะธรรมชาติของมนุษย ถูกสรางมาให
เปนผูที่ออนโยน มีเมตตากรุณาตอผูอื่นนั่นเอง

3. ใหความจริงใจ
ความจริงใจเปนสิ่งดีงาม ที่ควรบมเพาะใหงอก
งามในจิตใจ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงมี พ ระบรม
ราโชวาท ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2524
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งวา

“...ความจริงใจตอผูอื่น เปนของสําคัญ มากสําหรับผูที่
ตองการความสําเร็จและความเจริญ เพราะสามารถ
กําจัดปญหาไดมากมาย โดยเฉพาะปญหาอันเกิดจาก
ความกินแหนงแคลงใจ เอารัดเอาเปรียบกันและคนที่
จริงใจตอผูอื่นนั้น ยอมไดรับความนิยมเชื่อถือไววางใจ
รวมมือสนับสนุนจากสาธุชนอยูเสมอ จะทําการสิ่งใดก็
สําเร็จและราบรื่น ทานจึงสอนใหรักษาความจริงใจให
กันและกันไวทุกเมื่อ...

4. ใหคํายกยองชมเชย
ไม มี ใ คร หร อก ที่ จ ะไม ช อบ กา รก ล
า วคํ า ยก ย อ ง
ชมเชย ดังนั้น การกลาวยกยองช
มเชยผู อื่นในสิ่งดีๆ ที่
พวกเขาไดกระทํ า เชน เรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต ความ
ขยนั หมนั่ เพยี ร การมีจิตอาสา ฯลฯ
เมื่อคุณเอยปากชื่นชม
เชิดชู เชื่อแนวา ผูฟงจะรูสึกวาตนมี
คุณคามากขึ้น เกิดปติ
ยินดีที่จะทําความดีตอไป
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5. ใหองคความรู
มีคํากลาววา “อยาใหปลาแกเขา แต
จงสอนเขาให
ตกปลา” เพราะการใหองคความรู เป
นสิ่งที่ไมมีวันหมดไป
ยอมดีกวาการใหทรัพยสินเงินทอง อี
กทั้งผูรับยังสามารถนํา
ความรูที่เราใหไปนั้น ไปตอยอดขยา
ยผลไดอีกดวย นํามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจทั้งตอผูใหและผูรับอย
างยิ่ง

9. ใหความรักความเมตตา
เมตตา คื อ ความปรารถนาจะให ผู อื่ น ได สุ ข
ความรักความเมตตาหรือความปรารถนาดีที่คุณหยิบ
ยื่ น ให ค นรอบข า งหรื อ แม แ ต ค นแปลกหน า ย อ มนํ า
ความสุขมาสูทั้งสองฝาย กลาวคือ ผูใหรูสึกยิน ดีที่ได
มอบสิ่งดีๆ สวนผูรับก็เกิดความซาบซึ้งใจ

6. ใหโอกาส
คนบางคนมีค วามรู แ ละความสามารถ แตข าดซึ่ ง
โอกาสที่จะทําใหสําเร็จได เชน เด็กเรียนดีแตยากจน คนที่
เปนอาจารยหรือผูเกี่ยวของควรทําเรื่องขอทุนการศึกษาให
เพื่อใหโอกาสเด็กไดใชศักยภาพที่เขามีใหถึงที่สุด

10. ใหความกรุณา
กรุณา คือ ความสงสาร คิดจะช
วยใหผูอื่นพน
ทุ ก ข เพ ราะฉ ะนั้ น อย า รอ ช า เม
ื่ อ เห็ น ผู อื่น ได รั บ ทุ ก ข
ทรมาน จงชวยเขาเทาที่คุณมีกํา
ลังมีความสามารถจะ
ชวยได อาจจะเปน ทรั พ ย สิน เงิ น
ทอง หรื อใหกํ าลั ง ใจ
เพื่อใหเขาคลายจากทุกข

7. ใหอภัย
กา รใ ห อ ภั ย นี้ เป น สิ่ ง ที่ ดี แ ก ผู ใ ห
ม าก ยิ่ ง กว า ผู รั บ
ดังที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด
็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก ทรงสอนเรื่องการให
อภัย หรืออภัยทานไววา

“อภัยทานก็คือการยกโทษให คือ กา
รไมถือความผิดหรือ
การลวงเกินกระทบกระทั่งวาเปนโท
ษ อภัยทานนี้เปนคุณ
แกผูใหยิ่งกวาผูรับ เชนเดียวกับทานท
ั้งหลายเหมือนกัน คือ
อภัยทานหรือการใหอภัยนี้ เมื่อเกิดขึ
้นในใจผูใด จะยังจิตใจ
ของผูนั้นใหผองใสพนจากการกลุมรุม
บดบังของโทสะ”
8. ใหกําลังใจ
เมื่ อพบคนที่ กํา ลัง ทอ แท ผิด หวั ง ในชี วิต หรือ คนที่
กําลังเผชิญอุปสรรค กําลัง ใจ คือ ยาขนานดีที่คนเหลานี้
ตองการ ยามคุณหยิบยื่นกําลังใจใหผูอื่น เทากับชวยใหเขา
ลุกขึ้นสูใหมไดอีกครั้ง และหากทําไดสําเร็จ คนที่จะภูมิใจไป
กับเขาดวย ก็คือตัวคุณเอง และนี่เปน ความรูสึก ดีๆ มิใช
หรือ?

11. ใหเวลา
เวลาเปนสิ่งมีคา ลองหาเวลาวางทําประโยชน
ใหกับคนอื่น ดูบาง เชน ไปเปน จิตอาสาชวยกิจกรรม
สาธารณประโยชน แลวคุณจะประหลาดใจกับสิ่งดีๆที่
เกิ ด ขึ้ น เช น ได รู จั ก เพื่ อ นใหม หรื อ เห็ น คุ ณ ค า ของ
ตัวเองมากขึ้น
12. ใหผลบุญ
ท า ยที่ สุ ด หา กคิ ด ว า ไม มี อ ะไร จะ
ให ไ ด จ ริ ง ๆ
การสวดมนตภาวนาเพื่ออุทิศกุศลผ
ลบุญใหแกพอแม
ครู บ าอ าจ าร ย ญา ติ พี่ น อ ง ผู ที่ ค
ุ ณ เค าร พรั ก หรื อ
แมแตคนที่คิดรายตอคุณ ดูจะใหผ
ลดีที่สุด เพราะใน
โลกปจจุบันที่เต็มไปดวยความขัด
แยง โกรธ เกลียด
จิตที่เปนกุศลของคุณยามสวดมนต
ภาวนา จะนํามาซึ่ง
สิ่ง ดีง าม ทามกลางความสับสนวุ
นวาย ทั้งหล ายทั้ ง
ปวงได

ที่มา : นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 135 มีนาคม 2555 โดย ประกายรุง
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ทาทาย...สมอง
กลับมาแลวสําหรับผูที่ชื่นชอบเกมนี้นะคราบ...
วิธีการเลน : ภายในตาราง 9 x 9 จะมีชองสําหรับเติมเลข 1-9
โดยไมซ้ํากัน
มาดูเฉลยฉบับหนานะคราบ

เฉลย เกมสทาทายสมอง

อานดีๆ มีรางวัล
คําถามประจําเดือนเมษายน 2555
1. คาเวียรชนิดใดที่มีขนาดใหญ และแพงที่สุด?
2. ปลาแรดทะเล คือปลาอะไร?
3. ประเทศใดที่เปนเปาหมายในการทําประมงนอกนานน้ําของไทย?
** กติกาการรวมสนุก : ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท
สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.com
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 27 เมษายน 2555
ของรางวัลประจําเดือนเมษายน : พัดดับรอน จากดอยตุง
ใครอยากไดของรางวัล รีบสงคําตอบมารวมสนุกกันนะครับ
แลวเตรียมพบกับ More to it รูปแบบใหม เร็วๆ นี้นะคราบ...

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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