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ขาว (ซื้อ) ยาก หมาก แพง
สถานการณการประทวงในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งแอฟริกา ละตินอเมริกา เรื่อยมาจนถึงเอเชียซึ่งมีตนรากมา
จากปญหาราคาอาหารที่แพงขึ้นอยางรวดเร็ว และภาวะขาดแคลนสินคาเกษตรหลายชนิด กําลังจุดกระแสวิตกขึ้นทั่วไป
สงผลใหองคการระหวางประเทศออกโรงประกาศคําเตือนถึงผลกระทบที่อาจจะตามมา ราคาสินคาเกษตรสวนใหญพุง
ทะยานขึ้นอยางผิดตาในปนี้ โดยเฉพาะราคาขาวและขาวสาลีแพงขึ้น 2 เทาตัว เฉพาะขาวรายการเดียวราคาพุงในสัปดาห
เดียวถึง 30% แยกยอยลงมาพบวา ราคาขาวเปลือกพุงขึ้น 2.7% มาปดที่ 20.20 ดอลลารตอ 100 ปอนด หรือปรับตัว
สูงขึ้น 77% เมื่อเทียบกับตุลาคมปกลายที่เคยมีราคาซื้อขายที่ 11.40 ดอลลารตอ 100 ปอนด ขณะที่ราคาขาวโพดใน
ตลาดชิคาโกปรับตัวขึ้น 4.25 เซนตแตะระดับ 6.025 ดอลลารตอ 25 กิโลกรัม ซึ่งเปนระดับสูงสุดในประวัติศาสตรเมื่อ
วันพฤหัสบดี (3 เม.ย.) เปนครั้งแรกกอนปรับตัวมาปดตลาดที่ 6 ดอลลาร ซึ่งสูงกวาราคาของเดือนตุลาคมปกลาย 75%
ราคาขาวโพดทําสถิติสูงสุดทามกลางความตองการ ที่เพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อทําอาหารสัตวและผลิตไบโอดีเซล และ การคาดการณ
วากําลังการผลิตจากสหรัฐ ผูผลิตรายใหญที่สุด ของโลกจะลดลงหลังจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐเปดขอมูลวา ปนี้
ชาวไรจะปลูกขาวโพดประมาณ 86 ลานเอเคอร ลดลงจากปกลาย 8% ดานราคาถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 14 เซนต เปน 12.57
ดอลลารตอ 25 กิโลกรัม ขณะที่ราคาขาวสาลีปรับตัวขึ้นไปอยูที่ 9.37 ดอลลารตอบารเรล สูงขึ้นจากราคาเดือนตุลาคม
25% ทั้งนี้ราคาขาวสาลีเคยทําสถิติสูงสุดที่ 12.80 ดอลลาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ซึ่งสูงกวาเดือนตุลาคม 71%
เมื่อเร็วๆ นี้รายงานฉบับลาสุดของธนาคารโลกระบุวา เพียง 2 เดือนแรกของป 2551 ราคาน้ํามันพืชและน้ํามันที่ใช
ประกอบอาหารพุงขึ้น 21% และ 15% ตามลําดับ ขณะที่ราคา โลหะเพิ่มขึ้น 27% โดยเฉพาะแรเหล็ก ทองแดง ตะกั่ว
อะลูมิเนียม และโลหะมีคา
สาเหตุสําคัญของราคาสินคาเกษตรที่พุงทะยานหลายเทาตัว นอกจากจะมาจากการแยงพื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลิตพืช
ใหน้ํามันรับกระแสพลังงานทางเลือกอยางไบโอดีเซลแลว ยังมาจากสภาพอากาศ ที่แปรปรวน อาทิ วิกฤตภัยแลงใน
ออสเตรเลีย และภัยพิบัติในหลายประเทศที่เปนแหลงเพาะปลูกผลิตการเกษตรสําคัญๆ โดยเฉพาะขาว

เชน วิกฤตน้ําทวมในเวียดนาม ขณะที่พายุหิมะในจีน และ
ประเทศในเอเชียใต ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนอาหารจนจีน
ตอง สั่งนําเขาขาวและสินคาเกษตรอื่นๆ ลอตใหญเพื่อ
รองรับความตองการของประชากร สวนอินเดีย บังกลาเทศ
และปากีสถาน สั่งระงับการสงออกเพื่อบรรเทาปญหาใน
ประเทศ ทั้งการขาดแคลนและราคาสินคาแพง
สงผลใหประเทศอื่นๆ ตองระดมมาตรการเพื่อรับมือกับ สถานการณที่เชื่อวาจะเปนวิกฤตอาหาร
ของโลกในระยะสั้น ดังกรณีของทางการซาอุดีอาระเบียที่เพิ่งประกาศลดภาษีนําเขาสินคาอาหารหลายชนิด
ในสัปดาหที่ผา นมา อาทิ ลดภาษีนําเขา ขาวสาลีเหลือ 0% จากเดิม 25% รวมถึงลดภาษีนําเขาสัตวปก
ผลิตภัณฑนม และน้ํามันพืช
ขณะทีใ่ นอารเจนตินา ชาวนาจํานวนมากออกมาประทวง รัฐบาลของประธานาธิบดี คริสตินา เฟอรนานเดซ
ใหกระจาย ผลประโยชนจากราคาสินคาโภคภัณฑทเี่ พิ่มขึน้ อยางทั่วถึง โดยเพิ่มภาษีสงออกถั่วเหลืองและ
พืชผลอื่นๆ
อยางไรก็ตาม ความวิตกของสถาบันเสาหลักของโลก ไมไดหยุดอยูแ ควกิ ฤตราคาและภาวะขาด
แคลน แตยงั มองเลยไปถึงผลกระทบขางเคียงจากสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะการคุกคามของภาวะเงิน
เฟอดังกรณีในฟลิปปนสที่เงินเฟอพุงขึ้นสูร ะดับสูงสุดในรอบ 21 ป ที่ 6.4% ขณะทีเ่ งินเฟอจีนทะยานถึง
8.7% ในเดือนกุมภาพันธ สูงสุดในรอบ 11 ป และอินเดียอยูที่ 6.8% สูงสุดในรอบ 13 เดือน
ผลกระทบยังขยายวงถึงภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งประเมินวา ราคาอาหารตลอดจนราคาน้าํ มัน และโลหะที่แพง
ลิ่วจะสงผลใหหลายประเทศในเอเชียสูญเสียรายไดประมาณ 1% ของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ยกตัวอยางความเสียหายทางเศรษฐกิจของจีน ฟลิปปนส และปาปวนิวกินีคิดเปน 0.5% ของจีดีพี
ธนาคารโลกเตือนวา วิกฤตราคาสินคาเกษตรและน้ํามัน กําลังเปนปญหาทาทายทีย่ ิ่งใหญของรัฐบาลใน
เอเชียตะวันออก มากกวาวิกฤตการณทางการเงินในสหรัฐ และอัตราการเติบโต ที่ชะลอลงทั่วโลก
อีกทั้งคาดวาวิกฤตราคาและการขาดแคลนอาหารกําลังขึ้นมาเปนวาระรอนของการประชุมประจําปของ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ รวมกับธนาคารโลกในวอชิงตัน สัปดาหนี้หากพิจารณา จากคํากลาวของ
นายโรเบิรต เซลลิก ประธานธนาคารโลก ที่ตั้ง ขอสังเกตวา วิกฤตอาหารโลกกําลังไดรับความสนใจจาก
บรรดานักการเมืองในทุกประเทศ พรอมกับเรียกรองใหนานาประเทศโดยเฉพาะชาติร่ํารวยอยางสหรัฐ
ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ประสานความรวมมือเพื่อรับมือวิกฤตอาหาร และภาวะขาดแคลน ที่สรางความ
เดือดรอนไปทัว่ โลกในขณะนี้
ในอีกดานหนึง่ องคการสหประชาชาติระบุวา สถานการณ ดังกลาวอาจทําให 36 ประเทศทั่วโลก
รวมถึงจีนและประเทศในแถบแอฟริกา เผชิญวิกฤตอาหารในปนี้เนื่องจากสตอกพืชพันธุธัญญาหารหลาย
ชนิด อาทิ ขาว ขาวสาลี ขาวโพด ถั่วเหลืองลดลงสูระดับต่ําสุดในรอบหลายปทั่วโลก รวมถึงในประเทศ
ผูผลิตรายสําคัญอยางสหรัฐและออสเตรเลีย ขณะที่ธนาคารโลกเตือนวา อาจเกิดความไมสงบในรูปแบบ

ตางๆ โดยเฉพาะการประทวงครั้งใหญใน 33 ประเทศทั่วโลก ดังที่ปรากฏขึ้นแลวในอารเจนตินา และ
ฟลิปปนส
เหนืออื่นใด นักวิชาการบางรายเริ่มวิตกวา ผลพวงของวิกฤตขาดแคลนอาหารเปนชนวนใหเกิด
กระแสชาตินยิ มทางเศรษฐกิจ ในลักษณะที่บางรัฐบาลกําลังพยายายามสรางอุปสรรคทางการคา โดยมี
แรงผลักดันมาจากการเมือง เนื่องจาก ภาวะขาดแคลนกําลังเปนชนวนใหเกิดการประทวงในหลายประเทศ
สงผลใหรัฐบาลในประเทศผูผ ลิตสินคาเกษตร สั่งระงับการสงออกชั่วคราว เพื่อ ลดผลกระทบในดานราคา
ขณะที่ประเทศผูนําเขาสั่งลดภาษี สินคาเกษตร เจรจาโดยตรงกับรัฐบาลประเทศผูผลิต เพื่อขอซื้อโดยตรง
ปองกันไมเกิดภาวะขาดแคลน ซึ่งจะยิง่ ทําใหการประทวงใน ประเทศรุนแรงขึ้นดังกรณีที่ประธานาธิบดี
กลอเรีย อารโรโย รองขอไปยังนายกรัฐมนตรีเวียดนามเปนการสวนตัว ใหรับปากจัดหาขาวใหแกฟล ิปปนส
เพราะเปนที่ทราบกันดีวา ฟลิปปนส เปนประเทศที่พึ่งพาการนําเขาสินคาอาหาร และหากการนําเขา
หยุดชะงัก หรือ ขาดแคลน ราคาในประเทศจะวิ่งขึ้นไปอีก และยากจะหยุดการประทวงไมใหขยายวง
หรืออีกกรณีหนึ่ง การที่สหรัฐประกาศผลักดันในเรื่องเอทานอล สงผลใหมีการนําขาวโพด 15 ลานตันมา
ผลิตพลังงานทางเลือก ชนิดนี้ในป 2543 กอนจะเพิ่มปริมาณเปน 85 ลานตันในป 2550 สงผลใหขาวโพดใน
ตลาดโลกขาดแคลนอยางรวดเร็ว กระทบโดยตรงตอประเทศใกลเคียงคือ เม็กซิโก ที่บริโภคสินคาเกษตร
ชนิดนี้ เปนชนวนประทวงใหญเมื่อปที่แลว

ที่มา หนังสือพิมพ ประชาชาติธถรกิจ

ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของกาซคารบอนไดออกไซด

ในชั้นบรรยากาศโลก
เมื่อมนุษยโลกเผาผลาญน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นในอัตราการเรงอยางตอเนื่อง ความ
เขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด ในชั้นบรรยากาศโลกก็จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกัน และแนนอนอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกก็จะเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน และเปนผล
ทําใหภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนผลโดยตรงหรือเกิด direct effect ขึ้น และทํา
ใหเกิดผลกระทบเปนโลกโซ หรือ spiral effect ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ ถึงจุดที่เรียกวา No
return point ซึ่งธรรมชาติไมอาจเยียวยาตัวเองไดอีกแลว (self curing) ซึ่งเปนจุดที่
นักวิทยาศาสตรวิตก
ตัวอยางผลกระทบทางตรง (Direct effect)
เมื่อโลกรอนขึ้นก็จะทําใหหลายสวนของโลกเกิดภาวะแหงแลง เกิดไฟปา รวมถึงมนุษย
บุกรุกทําลายปา เพื่อแสวงหาที่ทํากินเพิ่ม ขึ้น ทดแทนพื้นที่แหงแลงหรือขาดความอุดม
สมบูรณ ทําใหปาไมที่เคยเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด และเพิ่มออกซิเจน
ใหกับโลกหรือปอดของโลกลดลงอยางรวดเร็ว ไฟปาเพิ่มขึ้นก็จะเผาผลาญปาไมทําให
เกิดกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่ม สูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของโลกเปนวงจรที่ไมมีที่
สิ้นสุด และยังทําให พื้นดินบริเวณดังกลาวแหงแลง และอาจเปลี่ยนแปลงเปน
ทะเลทรายไดอีกดวย
แตเดิมฤดูรอนของบริเวณขั้นโลกเหนือเปนน้ําแข็ง เมื่อบางสวนละลายแตก็มีน้ําแข็ง
เหลืออยูในปริมาณที่มากพอที่ จะทําใหฤดูหนาวที่จะมาถึงมีอุณหภูมิที่ต่ําเพียงพอที่จะ
ทําใหเกิดน้ําแข็งใหม เพื่อทดแทนน้ําแข็งที่ละลายไปในฤดูรอน หมุนเวียนเปนวัฏฏจักร
เชนนี้ตอเนื่อง แตเมื่อโลกรอนขึ้น ก็จะทําใหน้ําแข็งละลายในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ
และมีน้ําแข็งในฤดูหนาวนอยลง
ก็จะทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวสูงขึ้น เกิด
เปนน้ําแข็งใหมนอยลง ทําใหเปนไปไดวาในฤดูรอนของป ค.ศ. 2030 บริเวณขั้วโลก
เหนือจะไมมีน้ําแข็งเหลืออยูเลย ซึ่งจะเปนผลตอการเกิดน้ําแข็งในฤดูหนาวอยาง
แนนอน
แตเมื่อโลกรอนขึ้น น้ําแข็งจะละลายมากขึ้น และน้ําแข็งที่เหลืออยูสะทอนพลังงาน
แสงอาทิตยไดนอยลง เมื่อเปนเชนนี้อุณหภูมิของโลกก็จะสูงขึ้นไปอีก เกิดเปนวัฏจักรที่
น้ําแข็งละลายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปกติแลวกาซคารบอนไดออกไซด ถูกกักอยูใน
น้ําแข็งละลาย กาซคารบอนไดออกไซดที่กักเก็บอยูก็จะกลับสูชั้นบรรยากาศ เปนตัวเรง
ปฏิกิริยาทําใหโลกรอนขึ้นอีก
ตัวอยางผลกระทบทางออม (Indirect effect)
โดยปกติแลวกระแสน้ําในมหาสมุทรไหลเวียน เนื่องจากความแตกตางของอุณหภูมิ
ระหวางเขตรอนบริเวณเสนศูนยสูตรกับเขตหนาวเย็นบริเวณขั้วโลก โดยน้ําอุนที่มี
น้ําหนักเบากวาน้ําเย็นจะอยูบริเวณผิวน้ํา จากเขตศูนยสูตรไหลขึ้นเหนือแลวถายเทความ
รอนใหกับซีกโลกเหนือแลว กระแสน้ําแอตแลนติกก็จะมีความหนาแนนเพิ่มขึ้น และจม
ลงไปใตผิวน้ํา ไหลกลับสูซีกโลกใตเพื่อเก็บความรอนจากเขตศูนยสูตรและไหลกลับสู
ซีกโลกเหนือเปนวัฏฏจักรเชนนี้ตอไป แตเมื่อน้ําแข็งในบริเวณมหาสมุทรอารกติกและ
เกาะกรีนแลนดละลายมากขึ้น เนื่องจากภาวะโลกรอนก็จะทําใหความเค็มของน้ําทะเล
ลดลง ความเขมขนของน้ําทะเลมีการเปลี่ยนแปลง น้ําทะเลเบาขึ้นลอยนิ่งอยูที่ผิวน้ํา ทํา

ใหวัฏฏจักรของกระแสน้ําอุนแอตแลนติกที่ใหความอบอุนกับซีกโลกเหนืออาจหยุดไหล
ได และถาเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นจริง ซีกโลกเหนือก็จะกลับสูยุคน้ําแข็ง
หายนะของระบบนิเวศน
ผลกระทบทางระบบนิเวศวิทยาที่เห็นไดชัดแหงหนึ่งของโลกที่เกิดขึ้นบริเวณขั้วโลก
เหนือ เมื่อหมีขั้วโลกซึ่งตองเดินหากินอยูบนแผนน้ําแข็ง เมื่อน้ําแข็งละลายเขตหากิน
ของหมีขั้วโลกก็แคบลง มีผลกระทบกับความอยูรอดของหมีขวั้ โลกจนมีความเสี่ยงที่จะ
สูญพันธได สัตวอื่นๆ ที่เคยอาศัยอยูในบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น เมื่อโลกรอนขึ้นสัตว
เหลานั้นก็จะพยายามปรับตัว เกิดการระบาดของโรคตางๆ ในหลายสวนของโลก เชน
ในพื้นที่เขตหนาว มีรายงานทางการแพทยวามีการระบาดของไขเลือดออก ซึ่งเปนโรค
ในเขตรอน ในเขตเทือกเขาแอนดิส ประเทศชิลี โรคที่เคยควบคุมได ในเขตรอนก็จะเกิด
ระบาดขึ้นอีก เปนตน โดยที่เมื่อโลกรอนขึ้นพาหะของโรคหรือแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส
ซึ่ง เปนตนเหตุของโรครายสามารถเจริญเติบโตและแพรกระจายไดงาย
ฝนตกหนัก น้ําทวม พายุถลม
เมื่อโลกรอนขึ้น อัตราการระเหยของน้ําบนผิว
ดินและในมหาสมุทรเพิม
่ ขึ้น ไอน้ําในชั้น
บรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ซึง่ ไอน้ํานี่เองก็มี
คุณสมบัติเชนเดียวกับกาซเรือนกระจก ก็ยิ่ง
ทําใหเกิดภาวะโลกรอนเพิ่มขึ้นอีก ทัง้ หมดนี้มี
ผลตอความกดอากาศของโลก ทําใหในบาง
พื้นที่ที่แหงแลงก็จะเกิดฝนตก บางพื้นที่ที่
เคยฝนตกก็จะเกิดภาวะแหงแลง แมน้ํา ลําน้ํา
แหงผาก เปลี่ยนทิศทาง เกิดฤดูกาลผิดปกติ
ไปทั่วโลก อุณหภูมิผิดปกติไปทั่วโลก อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกที่สูงขึ้น และความกด
อากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหเกิดพายุเฮอริเคนความเร็วสูงขนาด ที่กลุมเมืองนิวออรลีนข
องสหรัฐอเมริกาจากหลักฐานทางอุตุนิยมวิทยาพบวาจํานวนของ พายุทอรดาโน พายุเฮ
อริเคน และพายุไตฝุนที่จะเกิดขึ้นในรอบป ค.ศ.2004-2005 เพิ่มจํานวนขึ้นเปน 3 เทา
ของคริสตศตวรรษที่ 20

บานกาแฟ...
MR. T

สวัสดิ์ดีครับชาวสมาชิก More to it ทุกทาน เดือนนีก้ ็เปนเดือนเมษายนซึ่งแนนอนครับ
ถาพูดถึงเดือนเมษายน ทุกคนก็จะนึกถึง เทศกาลสงกรานต จะวาไปแลวบางคนอาจจะยังไมรูใชไหมห
ละครับวาเทศการนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ประวัติมีมาอยางไรบาง ฉบับนี้ผมเลย นําเสนอเกี่ยวกับเรื่อง
ประเพณีสงกรานตและตํานานของไทยเรามาใหอานกันนะครับ
ประเพณีสงกรานต
ถือเปนวันขึ้นปใหมของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนือ่ งกันมาแตโบราณ และเปนวัฒนธรรมประจําชาติที่งดงาม ฝงลึกอยูใน
ชีวิตของคนคําวา “สงกรานต” มาจากภาษาสันสฤต แปลวา ผานหรือเคลื่อนยาย หมายถึง การเคลื่อนไทยมาชานาน
การยายของพระอาทิตยเขาไปจักรราศีใดราศีหนึ่ง จะเปนราศีใดก็ได แตความหมายที่คนไทยทั่วไปใช หมายเฉพาะวัน
และเวลา ที่พระอาทิตยเคลื่อนเขาสูราศีเมษในเดือนเมษายน

ตํานานเกี่ยวกับกําเนิดวันสงกรานต
กลาวไววา กอนพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่ง อายุเลยวัยกลางคนก็ยังไรทายาทสืบสกุล ซึ่งทําใหทานเศรษฐีทกุ ขใจ
เปนอันมาก ขางรั้วบานเศรษฐีมีครอบครัวหนึ่ง หัวหนาครอบครัวเปน
นักเลงสุรา ถาวันไหนร่ําสุราสุดขีด ก็จะพูดเสียงดังแสดงวาจาเยาะเยย
เศรษฐี สบประมาทในความมีทรัพยมาก
แตไรทายาทสืบสมบัติเสมอ วันหนึ่งเศรษฐีจึงถามวามีความขุนเคืองอะไร
จึงแสดงอาการเยาะเยยและสบประมาท เฒานักดืม่ จึงตอบ ถึงทานมั่งมี
สมบัติมากก็จริง แตเปนคนมีบาปกรรม ทานจึงไมมีบุตร ตายไปแลว
สมบัติกต็ กเปนของผูอ ื่นหมด สูเราไมไดถึงแมจะยากจน แตก็มีบุตรคอย
ดูแลรักษายามเจ็บไข และรักษาทรัพยสมบัติเมื่อเราสิ้นใจ
นับแตนั้นมา เศรษฐียิ่งมีความเสียใจ จึงพยายามไปบวงสรวงพระอาทิตยและพระจันทร เพียรพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอ
บุตร ทําเชนนี้เปนเวลาติดตอกันถึงสามป ก็ไมไดบุตรดังที่ตนปรารถนา จนวันหนึ่งเปนวันนักขัตฤกษสงกรานต ทาน
เศรษฐีก็พาขาทาสบริวารของตนมาที่โคนตนไทรใหญตนหนึ่ง ที่อยูบ นฝงแมน้ําที่อาศัยของนกทั้งหลาย ทานเศรษฐีให
บริวารลางขาวสารดวยน้ําสะอาดถึง 7 ครั้ง แลวจึงหุงขาวสารนั้น เมื่อสุกแลวยกขึ้นบูชาพระไทร เทพเหลานั้นเกิดความ
สงสาร จึงขึ้นไปเฝาพระอินทร ทูลขอบุตรแกเศรษฐี พระอินทรจึงบัญชาใหเทพบุตรองคหนึ่งชื่อ “ธรรมบาล” ลงมาเกิด
ในครรภของภรรยาเศรษฐี เมื่อครบกําหนดภรรยาเศรษฐีกค็ ลอดบุตรเปนชาย เศรษฐีจึงตั้งชื่อวา ธรรมบาลกุมาร เพื่อ
ตอบสนองพระคุณเทพเทวา เศรษฐีจึงสรางปราสาทสูง 7 ชั้น ถวาย
เทพตนไทร
เมื่อธรรมบาลกุมารเจริญวัยขึ้น เปนเด็กทีม่ ีปญญาเฉียบแหลม รอบรู
และวัยเพียง 7 ขวบก็เรียนจบไตรเพท ยังมีเทพองคหนึ่งชื่อ

“ทาวกบิลพรหม” ไดยินกิตติศัพททางสติปญญาอันยอดเยี่ยมของเด็กนอย จึงคิดทดลองภูมิปญญาโดยการเอาชีวิตเปน
เดิมพันจึงถามปญหา 3 ขอ ถากุมารนอยแกปญหาทั้ง 3 ขอได กบิลพรหมจะตัดศีรษะของตนบูชา ถาธรรมบาลแกไมได
ก็จะตองเสียหัวเพื่อยอมรับความพายแพ ปญหานั้นมีวา
1. ตอนเชาราศีคนอยูแหงใด
2. ตอนเที่ยงราศีของคนอยูแหงใด
3. ตอนค่ําราศีของคนอยูแหงใด
เ มื่อไดฟงปญหาแลว ธรรมบาลไมอาจทราบคําตอบในทันทีได จึงผลัด วันตอบปญหาไปอีก 7 วัน ครั้นเวลา
ลวงจากนั้นไป 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหาคําตอบปญหานั้นไมได จึงหลบออกจากปราสาทหนี
เขาปา และไปนอนพักเอาแรงใตตนตาล ขณะนั้นบนตนตาลมีนกอินทรีคูหนึ่งอาศัยอยู นางนกถาม
สามีวา “พรุงนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหน” นกสามีกต็ อบวา “พรุงนี้เราไมตองบินไปไกล เพราะจะ
ไดกินเนื้อธรรมบาลกุมาร ซึ่งจะถูกทาวกบิลพรหมตัดหัว เนื่องจากแกปญหาไมได” นางนกถามวา
“ปญหานั้นวาอยางไร” นกสามีตอบวา ปญหามีอยู 3 ขอ และหมายถึง
ขอหนึ่ง ตอนเชาราศีของมนุษยอยูที่หนา คนจึงตองลางหนาทุกๆ เชา
ขอสอง ตอนเที่ยงราศีคนอยูทอี่ ก มนุษยจึงตองเอาเครื่องหอมประพรมที่อก
ขอสาม ตอนค่ําราศีคนอยูท ี่เทา มนุษยจึงตองลางเทากอนเขานอน

ธรรมบาลกุมาร ไดยินการไขปญหาของนกอินทรี และจําจนขึ้นใจ ทั้งนี้เพราะธรรมบาลรู
ภาษานก จึงกลับสูปราสาทอันเปนที่อยูแหงตน รุงขึ้นเปนวันครบกําหนดแกปญหา ทาว
กบิลพรหมมาฟงคําตอบ ธรรมบาลกุมารกลาวแกปญหาตามที่นกอินทรีคุยกันทุกประการ
ทาวกบิลพรหมจึงเรียก ธิดาทั้ง 7
ของตนอันเปนบริจาริกาคือหญิงรับใชของพระอินทรมาพรอมกัน แลวบอกวาตนจะตัด
เศียรบูชาธรร
มบาลกุมาร แตถา เอาศีรษะพอวางไวบนแผนดินก็จะลุกไหมไปทั้งโลก ถาจะโยนขึ้นไปบนอากาศ อากาศจะแหงแลงฟา
ฝนจะหายไปสิ้น ถาทิ้งลงไปในมหาสมุทร น้ําในมหาสมุทรจะแหงแลงไปเชนกัน จึงสั่ง
ให นางทั้ง 7 คน เอาพานมารองรับศีรษะ แลวจึงตัดศรีษะสงใหนางทุงษธิดาคนโต
นางทุงษจึงเอาพานรับเศียรบิดาไวแลวแหประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที แลว
อัญเชิญไปไวในมณฑปถ้ําคันธุรลี เขาไกรลาส บูชาดวยเครื่องทิพย พระเวสสุกรรมก็
เนรมิตโรงประดับดวยแกว 7 ประการ ชื่อภควดี ใหเปนที่ประชุมเทวดา เทวดาทั้งปวง
ก็เอาเถาฉมูนวดลงมาลางในสระอโนดาต 7 ครั้ง แลวก็แจกกันเสวยทุกๆ องค ครั้น
ครบ 365 วัน โลกสมมุติวาเปนหนึ่งปเปนสงกรานต ธิดา 7 องค ของเทากบิลพรหม
ก็ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของพระบิดาออกแหประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุทุกป
แลวจึงกลับไปเทวโลก

ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลากลวยในภาคสนาม
ครอบครัว Caesionidae สกุล Pterocaesio

แถบสีเหลืองกวาง พาดตามความยาวใตเสนขางตัว

Pterocaesio chrysozona :

Goldband fusilier

แถบสีเหลืองแคบ พาดตามความยาวบนเสนขางตัว

Pterocaesio tessellate: One-stripe fusilier
แถบสีเหลืองกวาง 2 แถบ พาดตามความยาวใตเสนขางตัว
และใตฐานครีบหลัง

Pterocaesio digramma : Double-lined fusilier

แถบสีเหลืองแคบ 2 แถบ พาดตามความยาวบนเสนขางตัวและใตฐานครีบหลัง

Pterocaesio marri : Marr's fusilier

เรื่องเกาเลาความหลัง

...ทาทาย...สมอง…

คุณตองหาเครือ่ งหมาย + - x และ ÷
เพื่อใหผลลัพทของแตละแถวทั้งแนวตั้ง และแนวนอนเปนจริง

เฉลยเดือนมีนาคม 2551
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อานดีๆ มีรางวัล
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พี่ นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆ
1.คําวา “สงกรานต” ที่มาจากภาษาสันสฤต แปลวาอะไร
2.จับคู ชื่อวิทยาศาสตรและภาพ ใหสําพันธกัน

A : Pterocaesio chrysozona
B : Pterocaesio tessellate
C : Pterocaesio marri
1

2

3

กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่ 25 เมษายน2551
และฉบับสุดทายกอนหมดเขต(วันที่ 28 เมษายน 2551)

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับสําหรับPCของคุณ
สั่งเซฟภาพ JPEG แตดันจัดเก็บใหเปนBMP คุณเคยประสบปญหาแบบนี้บางใหม ขณะที่เรา
ตองการจัดเก็บภาพ JPEG บนเว็บโดยคลิกขวาที่รูป แลวเลือกคําสั่ง Save Picture As .. แต
เมื่อไดอะลอกบอกซ Save Pictur ปรากฎขึ้นมากลับแจงนามสกุลของไฟลภาพที่จะจัดเก็บมี
แต BMP อยางเดียว ซึ่งหากคุณเซฟเปน BMP ไปจะไดไฟลภาพที่ใหญมาก
ไมโครซอฟทแจงวานี่เปนปญหาพื้น ๆ ที่ทางบริษัทไดรับการแจงใหทราบปญหาไวใน
เว็บไซตแลว สําหรับสาเหตุของการเกิดปญหามี 2 ประเด็นดวยกันคือ
1 แฟมเก็บไฟลชั่วคราวบน อินเตอรเน็ต (Internet /temporaryFile) อาจจะเติม วิธีแกคือ
- เปด IE คลิกเมนู Tools > Internet Options
- เลือกแท็บ General แลวคลิกที่ปุม Delete Files
2. อาจเกิดขึ้นเพราะคุณเลือกออปชั่น Do not save encrypted pages to disk วิธีแก
- เปด IE คลิกเมนู Tools > Internet Options
- ไปที่แท็บ Advance แลวยกเลิก Do not save encrypted pages to disk
ถาทําทั้งสองยังไมได คงตองใชวิธีที่ 3 ก็คือจัดเก็บเปน BMP กอนแลวจึงคอยแปลงเปน
JPEG ทีหลังครับ

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
บอกชื่อวิทยาศาสตรและลักษณะเดนของปลาตอไปนี้

A
ชื่อวิทยาศาสตร

Plectorhinchus lessonii

ลักษณะเดนแถบสีน้ําตาลเขม 4 แถบ เหนือครีบอก
ครึ่งหนาของครีบ มีสีดํา , สวนหัวนูนชัดเจน

B
ชื่อวิทยาศาสตร

Plectorhinchus gibbosus

ลักษณะเดนครีบหางไมมีจุดและแถบสี,พื้นตัวสีน้ําตาลถึงดํา ไมมีจุดและแถบสี
รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามฉบับประจําเดือนไดถูกตอง

ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

“คุณรูไหมวา”
การวิจัยนีใ้ ชเวลา 5 ป โดยติดตามผลจากบรรดาผูม
 ีอายุนอยจํานวน 2,000 คน ซึ่งในจํานวนนี้ 25% เปนพวก
ที่ไมกินอาหารเชาเปนประจํา เมื่อครบระยะเวลาการศึกษา พบวา ผูท
 ี่ไมกินอาหารเชาเปนประจํา มักจะมี
น้ําหนักมากกวาผูกินอาหารเชาเปนประจําโดยเฉลีย
่ 2.3 กิโลกรัม
ผูวิจย
ั บอกวา ไมเพียงแตอาหารเชาจะมีผลตอคนอายุนอยเทานั้น แตมผ
ี ลกับทุกเพศวัย ซึ่งขอสันนิษฐาน
คงเปนเพราะผูก
 ินอาหารเชาเปนประจํานั้นจะรูสึกกระฉับกระเฉงไมเฉื่อยเนือย ดังนั้น แมพวกเขาจะกินมาก
เทาใดในชวงเชา ก็สามารถเผาผลาญมันไปเกือบหมด แตกระนั้นก็ตาม
ทางเลือกทีด
่ ีทส
ี่ ุดก็คือควรเปนอาหารประเภทไมขัดขาวจะดีที่สด
ุ มูลนิธิการ
เติบโตของเด็กแหงสหรัฐอเมริกา ออกมาขานรับผลการวิจย
ั นี้ เพราะเปนการย้ํา
เตือนใหวัยรุน เห็นความสําคัญในการกินอาหารเชา วานอกจากจะชวยรักษา
น้ําหนัก ไมใหขน
ึ้ ไปมากแลวยังดีตอสุขภาพและสมองดวย การวิจย
ั กอนหนานี้
ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ก็ใหผลในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษา
ประชาชนวัยกลางคนจํานวน 7,000 คน ที่กินอาหารเชาเปนประจํา มีน้ําหนักตัว
เพิ่มนอยที่

