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กระดานขาว
พบปลาน้ําลึกหายากลอยติดอวนในอาวไทย
เมื่ อ วั น ที่ 28 ก.ค. 2557 เพจเฟซบุก "SIAMENSIS.ORG" กลุ ม อนุ รัก ษ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพและ
สิ่งแวดลอม ไดแชรภาพปลาขนาดใหญ โดยระบุวาลอยมาติดอวนชาวประมงที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยปลา
ดังกลาวมีรูปรางคลายปลาพระอาทิตย หรือ โมลา โมลา ซึ่งเปนปลาหายาก และเปนที่ปรารถนาของนักดําน้ําทั่วโลกที่
หวังจะไดเห็นตัวจริงสักครั้งใตทองทะเล
ดร.ชวลิต วิทยานนท ผูเชี่ยวชาญดานสัตวน้ํา เปดเผยวา ปลาดังกลาวมีชื่อวา
Mola ramsayi หรือ Southern sunfish หรือที่ชาวบานเรียกวา ปลาหนังชางตัวกลม
เปนชนิดที่ 2822 ของรายชือ่ ปลาไทย อาศัยอยูใ นเขตน้ําลึกในมหาสมุทร พบเห็นไดยาก
คาดวาปลาตัวดังกลาวอาจวายหลงมาติดอวนของเรือประมงจนทําใหเสียชีวิตในที่สุด
กอนหนานี้ เคยมีรายงานวาพบปลา Mola ramsayi ในนานน้ําไทยครั้งแรก
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2557 บริเวณหาดที่บานมวงงาม จ.สงขลา มีน้ําหนักประมาณ 300
กิโลกรัม โดยปลา Mola ramsayi เปนปลาในวงศโมลิดี เชนเดียวกับปลา โมลา โมลา
ซึ่งเปนญาติใกลชิดกับปลาปกเปา และปลาวัว โดยปลาทั้งสองชนิด เปนปลาทีม่ รี ปู ราง
ประหลาด เนือ่ งจากมีรปู รางเปนทรงกลม สวนหัวมีขนาดใหญจนดูคลายมีแตเพียงหัว
อยางเดียว ขณะที่สวนครีบตางๆ ถูกหดสั้นลง โดยสวนครีบหลังมีขนาดใหญตั้งยาวขึ้น
ไปขางบน และครีบกนมีขนาดใหญยื่นยาวลงมาดานลางลําตัว
อย า งไรก็ ต าม ซากของปลา Mola ramsayi ที่ พ บครั้ ง ล า สุ ด นี้ จ ะถู ก ส ง เก็ บ รั ก ษาไว ที่ อ งค ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ เพื่อศึกษาตอไป
ที่มา : http://www.posttoday.com/กทม-ภูมิภาค/309286/พบปลาน้ําลึกหายากลอยติดอวนในอาวไทย

กระดานขาว
“วิธีลา อาหารทะเลแบบดัง้ เดิม” ที่ยงั ทํากันอยูใ นปจจุบนั
> เก็บเพรียงตามหินชายหาด
ณ ชายฝงอันสวยงามของประเทศสเปน มีสถานที่หนึ่งซึ่งเหลาคนที่ไมเกรงกลัว
ตอคลื่นลมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อเก็บ เพรียงคอหาน สัตวทะเลตัวเล็กๆ ที่ดูยังไงก็ไมเห็น
เหมือนหานหรือคอหานเลยสักนิด
เพรียงคอหาน เปนวัตถุดิบในการทําอาหารที่มีราคาสูงและเปนที่นิยมมาก นี่คือ
เหตุผ ลว าทํ า ไมจึ งมี ค นเสี่ ย งชีวิ ต มากมายเพื่อ เก็ บมั น ไปขาย คนเหล านี้ มี ชื่ อเรีย กว า
“Percebeiros” ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการเก็บเพรียงในพื้นที่นี้โดยเฉพาะ เหลา Percebeiros จะทํางานเปนทีม
อยางนอย 2 คน พวกเขาจะไปที่ชายฝง Galicia ที่มีสภาพเปนหินขรุขระซึ่งมีเพรียงคอหานอาศัยอยูมาก โดยจะพลัดกัน
ฝาคลื่นแรงเขาไปเก็บเพรียงเหลานี้โดยมีเพียงเชือกหนึ่งเสนมัดตัวติดไวเทานั้น
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แตที่อันตรายกวานั้นคือ ถาตองการเพรียงตัวใหญซึ่งอาศัยอยูในสวนลึกของหมูหิน Percebeiros จะตองไตหิน
ลื่นๆ เหลานี้เขาไปเองโดยหวังวาจะไมลมหัวฟาดหินหรือโดนคลื่นซัดตกทะเลไปกอน และแนนอนวามีเพียงไมกี่คนที่ยอม
เสี่ ย งขนาดนี้ ทํ า ให ค วามต อ งการและราคาของเพรี ย งคอห า นสู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ประมาณการกั น ว า ใน 1 ป จะมี
Percebeiros เสียชีวิตจากการเก็บเพรียงแบบนี้ 5 คน

> หาหอยแมลงภูใ ตพนื้ น้าํ แข็ง
ชาวพื้นเมืองอินูอิตทางตอนเหนือของประเทศแคนาดามีอาหารหลัก คื อ
เนื้อแมวน้ํา เพราะแถบนั้นนอกจากของทะเลแบบนี้แลวแทบจะหาอะไรกินไมได
แมแตพืชผักก็แทบจะไมขึ้นในพื้นที่หนาวเย็นแบบนั้น และเมื่อเนื้อแมวน้ํามีไมพอ
หรือเมื่อเบื่อกินเนื้อแมวน้ําแลว ชาวอินูอิตก็จะลงไปใตพื้นน้ําแข็งหนาวเหน็บเพื่อหา
หอยแมลงภูมากินเปนอาหารแทน
ในบริเวณแถบขั้วโลกนั้นผิวน้ําจะเปนน้ําแข็งตลอดเกือบทั้งป แตจะมีบางครั้งเมื่อน้ําลงก็จะเหลือแตเพียงแผน
น้ําแข็งปกคลุมอยูและพื้นขางลางก็จะกลายเปนอุโมงคแหงๆ และพวกหอยตางๆ ก็โผลขึ้นมาบนพื้นดิน และในชวงเวลา
นี้เองที่ชาวอินูอิตจะขุดน้ําแข็งเพื่อลงไปเก็บหอยขึ้นมา
ชาวอินูอิตจะมีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเทานั้นในการเก็บหอยกอนที่น้ําทะเลจะขึ้นมาอีก และถ้ําใตน้ําแข็งก็จะ
กลายสภาพเปนกับดักน้ําที่ไมมีทางออก นอกจากจะเสี่ยงเรื่องเวลาน้ําขึ้นแลว ยังตองคอยลุนไมใหแผนน้ําแข็งขางบน
เกิดถลมลงมาใสเพราะไมมีอะไรรองรับน้ําหนักของน้ําแข็งอยูเลยในขณะนั้น
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> การลาวาฬของชาว Lamalera
ชาว Lamalera บนเกาะทางตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย มีประเพณี
การลาวาฬกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ตางจากการลาวาฬในปจจุบันซึ่งถูกตอตาน
จากหลายประเทศทั่วโลก ชาว Lamalera ลาวาฬโดยมีเพียงเรือพายกับหอกไมไผ
และไมใชเทคโนโลยีทันสมัยใดๆ ทั้งสิ้น
ชาว Lamalera จะเริ่มตนการลาวาฬดวยการอยูบนชายหาดและมองหาวาฬที่อาจหลงมาใกลๆ เมื่อพบแลว
เหลาชาวเกาะก็จะรีบออกเรือและพายไปยังจุดที่เห็นวาฬ ซึ่งแคขั้นตอนพายไปนี้ก็อาจจะกินเวลาหลายชั่วโมง เนื่องจาก
เรือของชาว Lamalera เปนเรือแจวธรรมดาๆ ที่ตองใชแรงชวยกันพายไป และถาเรือสามารถเขาไปใกลกับวาฬไดมาก
พอ นักแมนหอกก็จะหยิบหอกไมไผขึ้นมาแลวพุงหลาวลงไป (ทั้งตัว) จนหอกปกโดนวาฬ
วิธีพุงหลาวของแบบชาว Lamalera ที่ถูกตองตองบินลงไปทั้งตัว มาถึงตอนนี้ บางครั้งวาฬก็จะดําน้ําหนีไปโดย
ดึงเรือลงไปดวย หรือไมก็โจมตีเรือจนแตกเสียหาย ถาวาฬเกิดหลุดหนีไปไดพวกชาวเกาะก็จะไปตามลาวาฬตัวตอไปที่
อยูแถวๆ นั้นแทน (สวนมาก กวาจะจับได ก็หลังจากพยายามจับมาแลวหลายตัว) แตถาเรือยังคงรอดอยูและคนบน
เรือยังอยูดี พวกเขาก็จะชวยกันแทงและฟนวาฬที่กําลังวายไปรอบๆ เรือ แตโดยสวนมากแลวไมมีใครอยูบนเรือเทาไหร
เพราะเมื่อแทงวาฬไดแลวครั้งหนึ่งคนบนเรือก็จะพากันดําน้ําลงไปเอามีดหรือหอกแทงวาฬใตน้ําตอ
สุดทายเมื่อวาฬหมดแรงสูแลว ชาวเกาะก็จะลากมันกลับมาเขาฝงพรอมกับรองเพลงเพื่อขอบคุณและขอโทษ
วิญญาณของวาฬที่ลามาได จากนั้นเนื้อของมันก็จะถูกแจกจายใหกับคนในหมูบานกินเปนอาหารตอไป

ที่มา : http://www.everyday-readers.com/blog/articles/extreme-way-people-still-hunt-for-food/
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บานกาแฟ
By…Mr. T

Scientific name : Portunus sanguinolentus
Common name : Three-spot Swimming Crab
Family : Portunidae
Order : Decapoda
Class : Malacostraca
ลักษณะทั่วไป : ลักษณะคล้ายปูม้า ผิวกระดองมีลักษณะเป็นเม็ดละเอียด ขอบด้านข้างทั้งสองฝั่งมีรอยหยัก
ลักษณะคล้ายฟันเลื่อย ข้างละ 9 อัน คู่สุดท้ายยาวแหลม ใหญ่กว่าคู่แรก 2-3 เท่า รยางค์ของเพศผู้จะยาวกว่า
เพศเมีย ปล้องสุดท้ายของก้ามมีปุ่มมนคล้ายฟันบริเวณฐานด้านใน
สี : มีสีเขียวมะกอกจนถึงเขียวเข้ม ด้านท้ายของกระดองมีจุดกลมสีแดงเลือดหมูถึงสีแดง 3 จุด ระยะห่าง
เท่าๆ กัน กินพื้นที่ 1 ใน 3 ของกระดอง
ขนาด : ความยาวของกระดองสูงสุด คือ 20 เซนติเมตร
การกินอาหาร : กินเนื้อสัตว์ทะเลขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น พวกหอย กุ้ง ปลา ปลาหมึก และครัสเตเชียน
อื่นๆ เป็นต้น
แหล่งอาศัย : อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทะเลที่เป็นทราย จนถึงทรายปนโคลน ตั้งแต่เขตน้ําขึ้นน้ําลง (เฉพาะ
ระยะจูวีไนล์) จนถึงระดับความลึก 30 เมตร
การแพร่กระจาย : พบแพร่กระจายทั่วไปในมหาสมุทรอินโด
แปซิฟิกตะวันตก
เครื่องมือที่จับ : อวนจมปู ลอบปูแบบพับได้
การนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ : ใช้ เป็ น อาหารในรู ป แบบสด แต่ พ บ
ไม่ บ่ อ ยนั ก ในตลาด โดยมี ร าคาใกล้ เคี ย งกั บ ปู ม้ า หรื อ ต่ํ า กว่ า
เล็กน้อย

เอกสารอ้างอิง :
Carpenter, K.E. and V.H. Niem, (eds). 1998. FAO species identification guide for fishery
purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 2.
cephalopods, crustaceans, holothurians and sharks. Rome.
http://www.sealifebase.ca/summary/Portunus-sanguinolentus.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portunus_sanguinolentus.jpg
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ปลานกแก้วนั้น...
...สํสําคัญไฉน

ที่มาภาพ : www.manager.co.th/Travel/
ViewNews.aspx?NewsID=9540000113015

ในบรรดาปลาสวยงามที่ ส ร้ า งสี สั น ให้ กั บ โลกใต้ ท ะเล
ปลานกแก้ ว (Parrotfish) นับเป็นปลาสวยงามที่โดดเด่นอีกกลุ่มหนึ่ง
เพราะไม่ว่าจะว่ายน้ําผ่านไปทางไหน สีสันที่สดใส เรียวเกล็ดที่งดงาม
เป็นระเบียบก็จะโดดเด่นสะดุดตา ด้วยลําตัวทรงแบนยาวรี ขนาดราว
30-40 เซนติเมตรเป็นส่วนใหญ่ ทําให้ปลานกแก้วนับเป็นปลารูปทรง
สวยงามที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ในบรรดาปลาสวยงามด้วยกัน

ด้วยรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะบริเวณปากที่ปลาตระกูลนี้จะมีฟันที่แข็งแรงลักษณะติดกันเป็นแผง
ติดกันเป็นพืดยื่นออกมานอกเรียวปากทั้งด้านล่างและด้านบน ลักษณะคล้ายเป็นจะงอยปากของนกแก้ว อันเป็นที่มา
ของชื่อ ปลานกแก้ว นั่นเอง ซึ่งนอกจากปากจะมีลักษณะเป็นปากนกแก้วแล้ว สีสันบนลําตัวของมันยังสดใสสวยงาม
คล้ายกับสีสันของนกแก้วซึ่งมีตั้งแต่สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีลายดําแดง และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนปลาอื่นใด
อีกอย่างหนึ่งก็คือ ลักษณะของท่าทางการว่ายน้ํา ซึ่งปลานกแก้วจะว่ายน้ําโดยใช้ครีบข้างลําตัวกางโบกน้ําแล้วหุบ
เข้ามาติดลําตัว โบกแล้วหุบ โบกแล้วหุบ เป็นจังหวะมองดูสวยงามราวกับการกางปีกบินของนกเลยทีเดียว
สมัยก่อนคนไทยไม่นิยมรับประทานปลาชนิดนี้ หากติดอวนชาวประมงขึ้นมา ส่วนใหญ่ก็จะโยนกลับคืนสู่
ท้องทะเล แต่หลังๆ เริ่มมีคนอยากลิ้มลองมันมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและไต้หวันที่รับประทาน
กันอยู่แล้ว อีกส่วนมาจากคําร่ําลือเรื่องรสชาติซึ่งผูกติดมากับความนิยมของแปลก ด้วยสีสันสดใสสะดุดตาเมื่อถูก
นํามาวางรวมกับปลาอื่นๆ ทําให้อุปสงค์-อุปทานเพิ่มเป็นเงาตามตัว คราวนี้นอกจากปลานกแก้วที่ติดอวนจะไม่มี
โอกาสกลับบ้านในแนวปะการังแล้ว ยังมีการจับพวกมันมาขายในเชิงธุรกิจด้วย ซึ่งดูเผินๆ อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก
อะไร แต่ถ้ารู้ถึงประโยชน์ของ ปลานกแก้ว แล้ว ต้องบอกว่า...นี่คือภัยคุกคามทะเลไทยรูปแบบใหม่
เพชร มโนปวิตร รองหัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไอยูซีเอ็น) คนแรกๆ ที่จุดประกายในโซเชียลมีเดียว่า
“ปัจจุบันมีการนําเอาปลานกแก้วมาขายจํานวนมาก และอาจส่งผลต่อระบบนิเวศ เพราะปลานกแก้ว
ถือเป็นปลาที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในแหล่งปะการังที่ดีที่สุดในบรรดาสัตว์ทะเลทั้งหมด เนื่องจากปลานกแก้ว
เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง กินสาหร่ายทะเลเป็นอาหาร เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ปะการัง
บอบช้ําจากการฟอกขาว เวลาที่มีสาหร่ายมาปกคลุม เพราะปลานกแก้วจะช่วยกินสาหร่าย ทําให้ตัวอ่อนของ
ปะการังสามารถเติบโตได้ อีกทั้งจากการวิจัยเก็บข้อมูล พบว่า ปลานกแก้วแต่ละชนิดเฉลี่ยแล้วจะขับถ่าย
ออกมาเป็ น ทรายละเอี ย ดถึ ง ปี ล ะ 90 กิ โ ลกรั ม โดยเฉลี่ ย ซึ่ ง ถื อ เป็ น การเพิ่ ม ปริ ม าณเม็ ด ทรายในทะเล
หมุนเวียนแร่ธาตุในแนวปะการัง รวมทั้งถ้ามองแบบลึกๆ วิถีชีวิตของปลานกแก้วนั้นเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งใน
การป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากการขับถ่ายนั่นเอง"
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โดยในขณะนี้จากการที่กลุ่มอนุรักษ์ ผู้พิทักษ์ปะการัง Reef
Guardian Thailand ได้เปิดแคมเปญการรณรงค์ให้ซีอีโอห้างดัง
ได้แก่ เทสโก โลตัส, แมคโคร, เซ็นทรัล, เดอะมอลล์ และ วิลล่า
มาร์ เ กต ให้ ยุ ติ ก ารขายปลานกแก้ ว ผ่ า น www.change.org/
saveparrotfish ล่าสุดด้วยรายชื่อกว่า 23,000 คน ได้ส่งผลให้
ห้างดังทั้งหมด ประกาศยุติการขายปลานกแก้วหมดแล้ว นับเป็น
ครั้งแรกในรอบหลายปี ที่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงทันทีโดยไม่ต้อง
รอมาตรการจากภาครัฐ นับเป็นการแสดงเจตนาร่วมกันของสังคม
และถือเป็นความสําเร็จก้าวแรกในการทําให้คนเมืองและห้างร้านต่างๆ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการบริโภค
อย่างไม่พิจารณา เพราะในระบบนิเวศทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกัน รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคของคนในเมืองที่
ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงไปถึงท้องทะเล

ปลานกแก้ว 1 ตัว สามารถ
สร้างทรายได้ปีละ 90 kg. หรือ
ได้กว่า 1 ตัน ตลอดชีวิตของมัน
ปลานกแก้วทําให้คาร์บอนมีประโยชน์โดย
การครูดกินซากปะการังตาย และสาหร่าย
หินปูนมาสร้างทรายเพิ่มให้กับชายหาด
ปลานกแก้ว เพิ่มโอกาสในการกักเก็บ
คาร์บอนในทะเล โดยการเพิ่มโอกาสให้
ปะการังได้อยู่รอดและเติบโต
ปะการังสามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ในรูปของ
โครงสร้างหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต)
ได้เป็นจํานวนมหาศาล
= คุณกําลังเพิ่มโอกาสให้
คาร์บอนไดออกไซด์จํานวนมหาศาล
ลอยนวลอยู่ในชั้นบรรยากาศ

= คุณกําลังกินทรายจาก
ชายหาดกว่าปีละ 90 กก.
ปลานกแก้ว 1 ตัว สามารถควบคุมสาหร่าย
ที่ปกคลุมปะการังได้เฉลี่ยตัวละไม่ต่ํากว่า
6,400 ตารางเมตร หรือ 4 ไร่
= คุณอึออกมาเป็นสาหร่าย
คลุมปะการังได้ไม่ต่ํากว่า 4 ไร่
ตลอดชีวิตของปลานกแก้ว 1 ตัว
สามารถเพิ่มพื้นที่ให้ตัวอ่อนปะการังเติบโต
ได้มากกว่า 30 ก้อน

คาร์บอนไดออกไซด์เป็น 1 ใน
ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ
มากที่สุดโดยกิจกรรมของมนุษย์

= คุณกําลังกินปะการังไป
ไม่ต่ํากว่า 30 ก้อน

เอกสารอ้างอิง
http://www.thetrippacker.com/th/review/id/4358
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/lifestyle/20140717/593653/You-are---What-You-Eat-.html
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000089412
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000113015
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จากกระแสสั ง คมในตอนนี้ ที่ อ อกมาเรี ย กร อ งกดดั น ให ห า งดั ง หลายแห ง หยุ ด การจํ า หน า ย
ปลานกแกว จนหางหลายแหงตองประกาศหยุดการจําหนายปลานกแกว หลายคนสงสัยวาปลานกแกว
ตางจากปลาชนิดอื่นอยางไรนอกจากความสวยงามของมันแลวมีสาเหตุอะไรอีกที่เราไมควรบริโภคมัน

ปลานกแกว (Parrotfish) เปนปลาที่อยูในครอบครัว Scaridae มีลักษณะสําคัญ คือ มีลักษณะ
ลําตัวคอนขางเรียวยาว มีเกล็ดขนาดใหญ มีครีบหางเวาหรือแบบตัดตรง ลําตัวมีสีสันสวยงาม โดยตัวผู
สีจะสดใสกวาตัวเมีย ลักษณะสําคัญอีกอยางหนึ่งของปลานกแกว คือ ฟนของปลานกแกวจะมีลักษณะ
เปนฟนขนาดเล็กหลายซี่เรียงตอกันเปนแผง ลักษณะคลายจะงอยปากของนกแกวจึงเปนที่มาของชื่อ

เปนผูป กปองแนวปะการังและชายหาด
นอกจากจะเปนปลาที่มีสีสันสวยงามสรางความเพลิดเพลินใหแกนักทองเที่ยวตามแหลงดําน้ําแลว
ปลานกแกวยังมีความสําคัญตอระบบนิเวศแนวปะการังและชายหาด เนื่องจากปลานกแกวจะครูดกิน
สาหรายตามผิวหนาของปะการังโดยใชฟนที่มีลักษณะเปนแผงในการครูดกินทั้งสาหรายและโครงรางแข็ง
ของปะการังดวยและขับถายออกมาในรูปแบบของผงตะกอนหรือทราย ซึ่งปลานกแกวหนึ่งตัวจะขับถาย
ออกมาเป น ทราย 90 กิ โ ลกรั ม ต อ ป นั บ เป น ตั ว ช ว ยรั ก ษาปริ ม าณของทรายบริ เ วณชายหาดและ
แนวปะการัง นอกจากนี้ปลานกแกวยังเปนผูควบคุมปริมาณของสาหรายในแนวปะการัง ซึ่งสาหรายใน
แนวปะการังนับเปนผูแขงขันที่สําคัญของปะการัง เนื่องจากสาหรายเจริญเติบโตไดรวดเร็วกวาปะการัง
ถาไมมีปลานกแกวคอยควบคุมปริมาณของสาหราย สาหรายจะเจริญเติบโตครอบคลุมแนวปะการังบดบัง
แสงและแยงสารอาหาร ทําใหปะการังไมสามารถเจริญเติบโตได
8

กระจายอยูในแหลงอาศัยที่จํากัด
ปลานกแกวเปนปลาที่พบไดชุกชุมบริเวณแนวปะการัง กองหินและแหลงหญาทะเล ในประเทศไทย
จะพบไดทั่วไปตามแนวปะการังในเขตอนุรักษและพื้นที่อุทยานแหงชาติทางทะเล เนื่องจากในอดีตพื้นที่ที่
เปนแนวปะการังและแหลงหญาทะเลของไทยถูกคุกคามและกําลังเสื่อมโทรมลงจากกิจกรรมตางๆ ของ
มนุษย เชน การทําประมงผิดกฎหมายในแนวปะการัง การใชเครื่องมืออวนลาก อวนรุน การใชระเบิด
การเก็บสิ่งมีชีวิตตางๆ ในแนวปะการังและกิจกรรมอื่นๆ บริเวณชายฝงที่ทําใหเกิดการฟุงกระจายของ
ตะกอนไปทับถมแนวปะการังและหญาทะเล ซึ่งถาแหลงที่อยูอาศัยของปลานกแกวเสื่อมโทรมและลดลง
ยอมสงผลกระทบตอจํานวนของปลานกแกวดวย

การทําประมงผิดกฎหมาย
ปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่หามจับและซื้อขายปลานกแกว มีเพียงกฎหมายที่หามจับสัตวน้ําบริเวณ
แนวปะการังและพื้นที่อนุรักษ และเครือขายหามจับปลาสวยงามทะเล แตยังมีชองโหวทางกฎหมายที่ยัง
ไมสามารถเอาผิดกับปลาที่จับมาแลวได เพราะปลานกแกวและปลาสวยงามอีกหลายๆ ชนิดไมไดอยูใน
บัญชี ของพระราชบัญญัติ ส งวนและคุม ครองสัต วปา นอกจากนี้ แลว การทํา ประมงปลานกแกว ยัง ใช
เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เชน การใชระเบิด การใชยาเบื่อ การใชอวนลอมจับในแนวปะการัง เปนตน
ซึ่งเครื่องมือประมงเหลานี้ สงผลกระทบเสียหายแกสัตวทะเลชนิดอื่นๆ ที่อาศัยอยูในแนวปะการังอีกดวย

ยังไมสามารถเพาะขยายพันธุในที่เลี้ยงได
ป จ จุ บั น ยั ง ไม มี ร ายงานการเพาะขยายพั น ธ ป ลานกแก ว ในที่ เ ลี้ ย ง
เนื่องจากปลานกแกวตองการพื้นที่ในการอยูอาศัยคอนขางกวางและอาหาร
ซึ่งตองการสาหรายจากโครงรางแข็งของปะการังซึ่งมีผลตอการรักษารูปราง
ของฟ น ดั ง นั้ น จึ ง เป น การยากมากที่ จ ะเพาะเลี้ ย งขยายพั น ธุ ป ลานกแก ว
ในที่ เ ลี้ ย ง มี เ พี ย งรายงานจากต า งประเทศซึ่ ง ได ทํ า การรวบรวมไข ข อง
ปลานกแกวหัวโหนก (Bumphead parrotfish : Bolbometopon muricatum)
บริเวณหมูเกาะ Palua นํามาอนุบาลในที่เลี้ยงจนถึงระยะวัยรุนแลวนําไปปลอย
ในธรรมชาติเพื่อเพิ่มอัตรารอดของลูกปลา
ที่มา : http://www.reef2rainforest.com/2014/04/25/bumphead-breakthrough-tank-raised-parrotfish/
: www.posttoday.com/สังคม/สิ่งแวดลอม/307964/โลตัสประกาศเลิกขายเนื้อปลานกแกว

9

แมเราจะเคยไดยินคํากลาวบอยๆวา ควรกินผักผลไมหลากสีจึงจะดีตอสุขภาพ แตความจริงแลว
อาหารสีดาํ สนิทสีเดียวก็มีประโยชนไมแพกัน
แพทยห ญิง ธิดากานต รุจิพัฒ นกุล แพทยผูเชี่ยวชาญดานผิวหนังและศาสตรชะลอวัย ไดแนะนํา
อาหารสีดาํ ซึ่งอุดมไปดวยคุณคามากมายไวในบทความ “เมื่อของดํา ทําคุณสวย” ดังนี้

ขาวกลองสีนิล
อุดมไปดวยสารแอนโทไซยานิ น ซึ่ง จั ดเปน
สารแอนติออกซิแดนตประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติ
ในการชวยชะลอวัย ลดการอักเสบ ปองกันไมให ดอกอัญชัญ
มีสารแอนโทไซยานินปริมาณสูง นอกจาก
คอลลาเจนในชั้นผิวถูกทําลาย
จะสงผลดีตอสุขภาพเชนเดียวกับขาวกลองสีนิลแลว
ดอกอั ญ ชั น ยั ง ช ว ยลดความกั ง วลและสลาย
งาดํา
ความเครียดไดดวย
อุด มไปด ว ยกรดไขมั น ไม อิ่ ม ตั ว เชิ ง เดี่ ย วซึ่ ง
เปนไขมันดี มีคุณสมบัติชวยลดระดับไขมันตัวราย
ในเลือดและอุดมดวยวิตามินอี ชวยบํารุงผิวและผม ถั่วดํา
เ มื่ อ นํ า ส า ร พั ด ถั่ ว ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการต อ ต า นฟรี แ รดิ เ คิ ล พบว า
ถั่วดํามีความสามารถในการกําจัดฟรีแรดิเคิลสูงสุด
สาหรายทะเล
สําหรับคนอยากผอมแนะนําใหกินสาหราย ทั้งยังเปนแหลงโปรตีน ใยอาหาร และแรธาตุท่ีมี
เพราะมีคุณสมบัติในการชะลอความเร็วของระบบ ประโยชนตอรางกายอีกดวย
ยอยอาหารและมีใยอาหารสูง จึงทําใหรูสึกอิ่มนาน
แถมสงเสริมการทํางานของลําไสดวย

กินอาหารมื้อหนา อยาลืมเติม
“ข อ ง ดํ า ”เ ข า ไ ป ด ว ย น ะ ค ะ
รับรองวา มีประโยชนมหาศาล

ที่มา : http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=6&articleId=2611
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกชนิดปลากระเบนภาคสนามที่พบในนานน้ําไทย
และนานน้าํ ใกลเคียง Family NARCINIDAE (Numbfishes)
จะงอยปากยาวมากกวา 6 เทา
ของเสนผานศูนยกลางตา
Narcine brunnea,
Brown numbfish 1

ลําตัวดานบนสีน้ําตาล

ขอบทายครีบหลัง
เปนแนวโคง

ลําตัวดานบนมีจุดขนาด
แตกตางกัน

Narcine maculata,
Darkfinned numbfish 2
ดานลางครีบทองมีเสนสีดําตามขอบครีบ
มุมตอนทายยื่นออกขางลําตัว
ลําตัวดานบนมีจุดขนาดแตกตางกัน

Narcine indica,
Largespotted numbfish 3
ดานลางครีบทองไมมีเสนสีดํา
ตามขอบครีบ มุมตอนทาย
อยูใตลําตัว

ขอบทายครีบหลัง
ตัดตรง
ที่มาภาพ : www.fishbase.org 1 , www.google.co.th 2, 3
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บานเราจะนาอยู

ลบ 7 นิสยั ราย บอนทําลายมิตรภาพ
เคยมีคนกลาววา “เมื่อความคิดแงรายผุดขึ้นในสมอง ซึ่งแนนอนวามันยอมเกิดขึ้นไดกับทุกคน แต

การไมจมปลักอยูกับมันนั้น ยังไมพอ คุณตองแทนที่มันดวยความคิดแงบวกดวย”

แลวคุณละ...เปนคนที่ชอบคิดและมองอะไรๆ ในแงรายหรือเปลา? เพราะจะวาไปแลว ทุกคนลวนมี
รูปแบบความคิดดานลบเกิดขึ้นเปนครั้งคราว แตหากเราสะสมมันไปเรื่อยๆ ก็จะกลายเปนนิสัยติดตัว
แตหากคุณตระหนักรูถึงแนวความคิดดานลบที่มีอยู และแปรเปลี่ยนใหเปนตรงกันขาม ยอมสงผลดี
ตอความสัมพันธกับคนรอบขางและชีวิตตัวเอง ดังนั้น จงอยารีรอที่จะโยนความคิดรายๆ ออกไป
ลองสํารวจดูซิวา 7 ความคิดไมดีเหลานี้ มีอยูในตัวคุณบางมั้ย?

1. อาฆาตมาดราย
เมื่อมีคนทําไมดีหรือทําเรื่องรายๆ กับคุณ คุณมักจะโกรธและอาฆาตมาดรายอยูเสมอ และบอยครั้ง
ถึงกับสาบานวา “ฉันจะไมมีวันใหอภัยอยางเด็ดขาด”
คุณรูมั้ยวา..ความคิดเชนนี้ทํารายใครกันแน? ตัวคุณเองหรือคนที่คุณกลาวคําอาฆาต
คําตอบ คือ คุณกําลังทํารายตัวคุณเอง เพราะหากยังมีพลังความเกลียดชังซึ่งเปรียบเสมือนไฟที่ลุก
โชนอยูในใจตลอด มันก็จะคอยเผาผลาญจิตใจคุณใหเรารอนทุกครั้ง เมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเห็นหนา
คูกรณี ซึ่งคุณยังไมไดลางแคน ความรูสึกเชนนี้ไมเพียงสงผลรายตอจิตใจ แตมันยังรวมถึงรางกายดวย
เพราะความเครียดที่สะสมมา จะกลายเปนบอเกิดของโรคตางๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคประสาท เปนตน
เพราะฉะนั้น จึงนาจะดีกวา หากรูจักขมอารมณรายไมใหเกิดขึ้นแตแรกดวยการใชหลักธรรมะมาชวย
เชน พิจารณาวาทุกคนมีกรรมเปนของตัวเอง คุณก็อาจเคยทําเชนนี้กับคนอื่นมาเหมือนกัน หรือการสวด
มนตแผเมตตาใหกับคูกรณีบอยๆ ก็จะทําใหคุณใจเย็นลง และปลอยวางความอาฆาตมาดรายไดในที่สุด

2. กลาวโทษผูอ่นื เสมอๆ
หลายครั้งที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในชีวิต คุณมักจะกลาวโทษหรือโยนความผิดใหผูอ่ืนหรือสิ่งอื่น
ไดแก เจานาย เพื่อนรวมงาน องคกร สังคม ลมฟาอากาศ ฯลฯ วาเปนตนเหตุใหคุณพบแตเรื่องแยๆ เชน
เงินเดือนไมพอใช เพราะเจานายไมขึ้นเงินเดือนให บริษัทที่ทํางานอยูก็ไมมีโบนัสหรือผลตอบแทนที่ดี ทําให
ไมสามารถซื้อรถซื้อบาน เรียกวาสารพัดที่จะโทษ เพราะมันงายกวาและดีกวาที่จะโทษตัวเองวา เปนคน
ใชจายฟุมเฟอย ไมรจู ักเก็บออม
แตสิ่งที่ควรทําคือ พึงระลึกเสมอวา ทุกคนมีทางเลือก และขึ้นอยูกับตัวเองวาจะเลือกแบบไหน หาก
เลื อ กที่ จ ะกล า วโทษผู อ่ื น คุ ณ ก็ จ ะอยู ใ นสภาพที่ ไ ม มี ค วามสุ ข ไปตลอดชี วิ ต แต ถ า เลื อ กที่ จ ะมองตั ว เอง
กลาวโทษตัวเอง แลวปรับปรุงตัวเอง คุณก็จะกลายเปนคนที่มีความสุขจนนาอิจฉา

3. ไมยอมฟงใคร
ถาคุณมักยึดติดกับความคิดของตัวเอง โดยไมสนใจที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน หากเปนเชนนี้
ละก็ มันคือเครื่องบงชี้วา ความสัมพันธของคุณกําลังลมสลาย เพราะทุกครั้งที่ผูรวมงานเสนอความคิดเห็น
ในเรื่องราวหรือแผนงานตางๆ คุณจะตองโตแยงและปฏิเสธเปนประจํา คือ ถาไมพดู ปฏิเสธตรงๆ ก็จะแสดง
ความคิดเห็นประมาณวา มันนาจะเปนอยางนั้นอยางนี้ เพื่อสื่อใหเขาใจวา ความคิดของคนอื่นยังไมเขาทา
แตความคิดของคุณดีกวาหลายเทา
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การกระทําเชนนี้อยางไรเหตุผลบอยๆ อาจกอใหเกิดสถานการณตึงเครียด ซึ่งแนนอนยอมไมเปน
ผลดีกับความสัมพันธในหมูผูรวมงาน ทางที่ดีควรรับฟงและยอมรับความคิดของคนอื่นดูบาง และเมื่อ
ผลลัพธออกมา คุณอาจจะพบวา มันเจงกวาคุณคิดไวเยอะ

4. ดูถูกคนอื่น

การที่คุณชอบดูถูกคนอื่น ทั้งการพูดทํานองวา “ไมมีทางที่เธอจะประสบความสําเร็จหรอก” และแวว
ตาเหยียดหยามเยาะเยย ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ถือวาเปนการบอนทําลายความสัมพันธ ทั้งๆที่คุณเอง
ก็ไมใชผูหยั่งรูอนาคต แตคําพูดหรือกระทําบางอยางในดานลบ เปนการปลุกปน สรางรอยราวฉานให
เพื่อน ซึ่งมันไมใชเรื่องดีเลย
ตรงกันขาม การใชคําพูดที่ใหความหวังและกําลังใจแกผูอ่ืนเสมอ จะทําใหมิตรภาพของคุณงอกงาม
ขึ้นเรื่อยๆ

5. แสทุกเรื่อง
ทุกคนมีวิถีชีวิตของตัวเอง และไมชอบใหคนอื่นเขามายุงเกี่ยวหรือกาวกายในเรื่องที่ไมไดรองขอ แต
หากคุณเปนคนประเภท “แสทุกเรื่อง” ทั้งรูจริงและไมรูจริง กับทุกเรื่องราวของคนรอบขาง และพยายาม
ผลักดันใหเขาทําตามสิ่งที่คุณบอก นั่นยอมนํามาซึ่งความสัมพันธที่แตกสลาย
เพราะหากเขาไมทําตามสิ่งที่คุณแนะนํา (ซึ่งอาจจะผิดหรือถูก) คุณก็จะโกรธ ไมพอใจ แตหากเขา
ทําตามที่คุณบอกแลวเกิดความผิดพลาด เขาก็จะโกรธและไมพอใจ การใหขอมูลที่ถูกตอง และไมพยายาม
ผลักดันความคิดของตัวเอง เมื่อใครบางคนรองขอ นาจะเปนสิ่งดีที่สุดที่ควรทํา เพื่อดํารงไวซึ่งมิตรภาพอัน
งดงาม
6. ชอบตัดสินคนอื่น
การตัดสินผูอ่นื ดวยคําพูดหรือการกระทํา ที่เกิดจากความไมรจู ริง อาจทําใหคนคนนั้นรูสึกเสียใจและ
เกิดความเสื่อมเสีย รวมทั้งคุณจะสูญเสียความสัมพันธที่ดีไปดวย เชน เห็นมีผูชายแปลกหนามานอนคาง
บานเพื่อนบานซึ่งสามีไมอยูบอยๆ ก็เอาไปนินทาวารายตางๆนานา ทั้งๆที่ความจริงแลว ผูชายคนนั้นคือ
นองชายของเธอที่มานอนเปนเพื่อนพี่สาว เปนตน
ดังนั้น อยาดวนตัดสินคนอื่นโดยไมรขู อเท็จจริงเด็ดขาด หากสงสัยใครรู ก็ใหถามไถเพื่อความเขาใจที่
ถูกตองตรงกัน

7. ขโมยซีน
ในวงสนทนาที่เพื่อนคนหนึ่งกําลังเลาเรื่องราวสนุกสนานใหทุกคนฟง แตขณะที่ยังพูดไมจบ คุณซึ่ง
เปนหนึ่งในกลุมนี้ก็ชิงซีนพูดแทรกขึ้นมา เลาเรื่องโนนเรื่องนี้ที่คิดวานาสนใจ เพื่อใหทุกคนหันมาฟงแทน
แลวมันก็ไดผลดีซะดวย
แตการขโมยซีน เพื่อเรียกรองความสนใจอยางไรมารยาทนี้ กลับกลายเปนผลรายที่เกิดขึ้นกับคุณ
เพราะมันอาจทําใหเพื่อนคนนั้นเลิกคบคุณไปเลยก็เปนได
ที่มา : http://www.manager.co.th/Dhamma/viewnews.aspx?NewsID=9570000087321
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เกมสทาทายสมอง
มาลองทายภาพปริศนากัน
วาภาพที่เห็นคือคําวาอะไร
(มี 4 พยางค)

เฉลยเกมสฉบับที่แลว
เด็กสองคนยืนอยูที่เชิงเขาแหงหนึ่ง ทันใดนั้นก็มีฝูงนกบินผานมาฝูงหนึ่ง
เด็กคนที่หนึ่งรองบอกกับเพื่อน วา “เฮ ดูนั่นซี่ นกฝูงนั้นตองมี 100 ตัวแนๆ ”
เด็กคนที่สองพูดวา “อาไร ตั้ง 100 ตัวเชียว เปนไปไมไดหรอก นกฝูงนั้นนะถามีมากขึ้นอีกเทาหนึ่ง กับอีกครึ่ง
เทา และกับอีกหนึ่งในสี่เทายังนอยกวา 100 ตัวอยูอีก 1 ตัวเลย” คุณคิดวานกฝูงนี้มีกี่ตัว?
ตอบ นกฝูงนี้มี 36 ตัว
วิธีการคิด ใหนกฝูงนั้นมี x ตัว
X + x + x/2 + x/4 + 1 = 100
X = 36

อานดีๆมีรางวัล
คําถามประจําเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557
1. ในประเทศสเปน คนที่มีอาชีพเก็บเพรียงคอหาน
มีชื่อเรียกวาอะไร?
2. อุปกรณหลักที่ชาว Lamalera ใชลาวาฬ คือ?
3. ปลานกแกว 1 ตัว สามารถสรางทรายได
ประมาณกี่กิโลกรัมตอป?
ผูท ตี่ อบคําถามประจําเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2557 ไดถกู ตอง คือ
คุณศิรริ ตั น ยอดนารี
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตอง
และเตรียมรอรับของรางวัลไดเลยคราบ...

** กติกาการรวมสนุก
ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ที่อยู และ
เบอรโทรศัพท สงมาที่
E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 15 กันยายน 2557
***ของรางวัล คือ หมอนอิงกระตายนอย

เฉลยคําถามประจําเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557
1. Cannibalism คือ พฤติกรรมการกินพวกเดียวกัน
2. หมึกจับโบ มีชื่อเลนวา หมึกฮัมโบลต
3. หอยงวงชาง เปน ปลาหมึก

... ¡ÅuÁÇiªÒ¡ÒÃ ÊíÒ¹a¡Çi¨aÂæÅa¾a²¹Ò»ÃaÁ§·aeÅ ...
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