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NASA วิจยั ระบบทํานายสึนามิตน แบบดวย GDGPS

ทีมวิจัยนาซา สาธิตระบบทํานายสึนามิตนแบบเปนครั้งแรก ซึ่งเขาถึงขอมูลแผนไหวครั้งใหญได
อยางรวดเร็วและแมนยํา และประเมินออกมาเปนความรุนแรงของสึนามิที่จะเกิดขึ้นได
หลังจากแผนดินไหวครั้งใหญ 8.8 ริกเตอรที่ชิลี เมื่อ 27 ก.พ.ที่ผานมา โทนี ซอง (Y.Tony
Song) นักวิจัยจากหองปฏิบัติการจรวดขับเคลื่อนความดัน (Jet Propulsion Laboratory) หรือเจ็ท
แล็บ (Jet Lab) ขององคการบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) ไดใชขอมูลตามเวลาจริงจาก
เครือขายโกลบอลดิฟเฟอเรนเทียลจีพีเอส (Global Differential GPS) หรือ จีดีจีพีเอส (GDGPS)
ของนาซา เพื่อทํานายขนาดของสึนามิที่ตามมาจากแผนดินไหวดังกลาวไดสําเร็จ

ไซนเดลีระบุวา เครือขายซึ่งบริหารจัดการโดยเจ็ทแล็บนี้ รวมขอมูลจากตําแหนงจีพีเอสหลายรอย
จุดตามเวลาจริงทั่วโลกและในบริเวณที่เกิดเหตุแผนดินไหว และยังประเมินตําแหนงจีพีเอสทุกวินาที ซึ่งทํา
ใหตรวจวัดการเคลื่อนไหวภาคพื้นไดละเอียดถึงระดับเซนติเมตร “การทดสอบที่ประสบความสําเร็จนี้แสดง
ใหเห็นวา สามารถใชระบบจีพีเอสชายฝงเพื่อทํานายขนาดของสึนามิไดอยางมีประสิทธิภาพ การสาธิตครั้ง
นี้ยังชวยใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบประกาศคําเตือนที่ดีขึ้น ซึ่งชวยในการรักษาชีวิตและลดการเตือน
พลาด ที่เปนสาเหตุรบกวนการใชชีวิตของประชากรชายฝงโดยไมจําเปนได” ซองกลาว
ที่มา : http://www.gdgps.net/
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ประชาชนในรัฐมิสซิสซิปปของสหรัฐฯ เรียกรองใหเจาหนาที่หนวยลาดตระเวนชายฝงเรงขจัดปญหาคราบ
น้ํามันรั่ว หลังพายุโซนรอน "อเล็กซ" กอตัวบริเวณชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก และซัดขึ้นฝงติดกับชองแคบยูทากัน
ของเม็กซิโกเมื่อสัปดาหที่แลว ทําใหเกิดคลื่นแรงซัดคราบน้ํามันรั่วในอาวเม็กซิโกเขาเกยฝงในรัฐมิสซิสซิปปเปนครั้งแรก
สงผลใหนกกระทุง เตาทะเล และปลา ติดอยูในคราบน้ํามันจนตายเปนจํานวนมาก และทําลายสิ่งแวดลอมของ
ชายหาดอีก 7 แหงในรัฐซึ่งเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยว
ดานเจาหนาที่รัฐบาลสวนทองถิ่นและหนวยลาดตระเวนชายฝงรัฐมิสซิสซิปประบุการทําความสะอาดคราบ
น้ํามันรั่วบริเวณชายฝงตองรอใหตัวแทนบริษัทบีพีเปนผูรับผิดชอบ เพราะบีพีตองรับภาระคาใช จายในปฏิบัติการทํา
ความสะอาดทั้งหมดตามขอตกลงที่ใหไวกับรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งยอดขณะนี้สูงกวา 2,650 ลานดอลลารแลว สงผลให
ประชาชนในรัฐมิสซิสซิปปไมพอใจอยางหนัก ขณะที่พื้นที่อื่นๆ ซึ่งไดรับผลกระทบ จากคราบน้ํามันในรัฐหลุยเซียนา
อลาบามา และชายหาดอาวเม็กซิโกของรัฐฟลอริดา ยังไมอาจทําความสะอาดคราบน้ํามันไดหมดเชนกัน

เหตุการณน้ํามันรั่วไหลในครั้งนี้ สงผลกระทบตอสัตวตอไปนี้
1.นกชายฝง ที่กําลังทํารังและเตรียมตัวทํารังบนหาดและแนวปะการังบนเกาะรัฐลุยเซียนา นกที่สรางรังอยูบนพื้น
และกินสัตวไมมีกระดูกสันหลังเปนอาหาร กําลังอยูในภาวะเสี่ยงอันตรายจากน้ํามันที่ลอยเขามาในฝง
2.นกอพยพ มีนกอพยพมากมายที่บินขามอาว แวะพัก และหาอาหารในบริเวณที่น้ํามันกระจายตัว
3.นกกระทุงสีน้ําตาล เหลานกกระทุงสีน้ําตาลกําลังเผชิญกับชวงเวลาที่
ยากลําบาก นกตัวยาวเกงกางที่ แสนสงางามประเภทนี้เพิ่งจะถูกถอนจาก
รายชื่อสายพันธุที่ใกลสูญพันธุเมื่อปที่ผานมา
นกดําน้ําหลายชนิดออนไหวตอคราบน้ํามันมากเพราะมันตองสัมผัสกับ
น้ํามันโดยตรง อาจทําใหขนของมันไมสามารถกันน้ําได หรืออาจกลืนน้ํามัน
เข า ไปขณะที่ ใ ช ป ากทํ า ความสะอาดขน หรื อ ขณะที่ พ ยายามกิ น อาหารที่
ปนเปอน และอาจสงผลเสียตอการเจริญพันธุในระยะยาว
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4.เตาทะเล มี 5 สายพันธุที่อาศัยอยูรอบชายฝงอาวเม็กซิโก โดย
บริเวณที่มีน้ํามันรั่วเปนพื้นที่หาอาหารบนพื้นดินเพียงแหงเดียวสําหรับเตา
ที่เสี่ยงตอการสูญพันธุมากที่สุดอยางเตาหญา ซึ่งอยูในชวงที่กําลังหาที่
วางไขกันมากที่สุด และเตาหัวคอน ซึ่งใกลสูญพันธุเชนกัน ก็หากินในเขต
น้ําอุนบริเวณอาวระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
5.วาฬและโลมา จํานวนทั้งหมด 21 สายพันธุ ซึ่งอาศัยอยูทางเหนือของอาวอยูเปนประจํา ภายใตการคุมครองของ
กฎหมายคุมครองสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในทะเล และจากรายงานขององคการบริหารทางทะเลและบรรยากาศแหงชาติระบุ
วา วาฬ 2 สายพันธุ ไดแก วาฬบรูดาและวาฬสเปรม อาจจะอยูในพื้นที่เสี่ยงที่มีการกระจายตัวของคราบน้ํามัน
ปญหาสําคัญคือ เมื่อวาฬไดรับน้ํามันเขาไปในสวนกรองของอวัยวะภายในปาก จะสงผลใหไมสามารถกินอาหารและ
เสียชีวิตได นอกจากนี้ เมื่อสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่อาศัยอยูในทะเลขึ้นมาหายใจบนพื้นผิวทะเล ก็อาจจะหายใจเอาไอ
ระเหยไฮโดรคารบอนเขาไป ซึ่งสงผลใหปอดเสียหาย และน้ํามันที่สัมผัสโดยตรงกับดวงตาและเนื้อเยื่อบุที่มีความ
ออนไหวอาจทําใหเกิดการระคายเคืองได
6.พยูน มีความเสี่ยงตอน้ํามันที่ปนเปอน พวกมันอาจจะไดรับผลกระทบจากการหายใจไอระเหยไฮโดรคารบอนเมื่อ
เขามาหายใจบนผิวน้ํา และมีโอกาสสูงมากที่คราบน้ํามันจะเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อและดวงตาของพยูนซึ่งออนไหวตอสิ่ง
กระทบไดงายมาก
7.ปลา หอย และปู พื้นที่บริเวณปากอาวถือเปนแหลงผสมพันธุสําหรับปลา หอย และปูจํานวนมาก บริเวณ
ปากอาวมีความสําคัญเนื่องจากเปนแหลงผสมพันธุของสัตวน้ําที่อาศัยในอาวเม็กซิโกประมาณ 40% ดังนั้น ไมเพียงแต
สัตวที่อาศัยบริเวณนี้เทานั้นไดรับผลกระทบ แตคนและสัตวทั้งหมดในอาวก็พลอยลําบากไปดวย
สําหรั บปลานั้นไดรับผลกระทบที่ตางออกไป มันอาจจะไดรับสารพิษจากการสัม ผัสโดยตรงและทําใหเหงือก
เสียหาย กระแสน้ําอาจเจือปนดวยสารพิษและไอระเหยจากสวนประกอบของน้ํามันซึ่งอาจจะดูดซึมเขาไปในไข ตัวออน
และลูกปลา และพวกมันอาจจะกินอาหารที่ปนเปอน ปลาที่สัมผัสน้ํามันจะทรมานจากสภาพความเปลี่ยนแปลงของหัวใจ
และตับ หนองบึงบริเวณชายฝงเปนปจจัยสําคัญตอวงจรชีวิต และการเติบโตของกุง และปูมา ซึ่งสัตวทั้ง 2 ประเภทนี้
ถือเปนอาหารหลักในอุตสาหกรรมอาหารทะเลทองถิ่น
8.ปลาสเตอรเจียน ในนานน้ําอเมริกาเหนือถูกลาอยางหนักเพื่อกินเนื้อและไขคารเวียร ปลาสเตอรเจียนในอาว
เม็กซิโกอยูในบัญชีรายชื่อของสัตวประเภทใกลสูญพันธุในป 1991 ภายใตการคุมครองจากกฎหมายสัตวใกลสูญพันธุป
1973 ทําใหการจับหรือฆาปลาชนิดนี้เปนสิ่งผิดกฎหมาย นอกจากนี้ในภาคผนวกสวนที่ 2 ของอนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวน้ําและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES) ยังคุมครองปลาชนิดนี้
9.ปลาทูนาครีบน้ําเงินแอตแลนติกเหนือ เปนความโชครายของปลาทูนาครีบน้ําเงิน เพราะเนื้อของมันเปนที่นิยม
การทําประมงอยางหนักตลอดชวงอายุ ทําใหจํานวนของปลาชนิดนี้ลดลงอยางมากจนเกือบจะสูญพันธุ คือลดลง
ประมาณ 90% ตั้งแตชวงทศวรรษ 1970 โดยปลาทูนาชนิดนี้จะเดินทางกลับมาบริเวณใกลกับที่น้ํามันกระจายตัวชวง
กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถุนายนเพื่อที่จะวางไข ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนเขตน้ําอุน และเต็มไปดวยสารอาหารจาก
แมน้ํามิสซิสซิปป
ที่มา : www.care2.com, www.grist.org
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รอยแยกยาว 60 กิโลเมตร ที่กอเกิดเมื่อป 2548 กําลัง
ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ แอฟริกากําลังจะมีมหาสมุทรผาทวีปเปน 2
สวน นักธรณีวิทยาซึ่งกําลังทํางานในแควนอาฟารอันหางไกลของ
เอธิโอเปย บอกวา รอยแยกนี้จะกลายเปนมหาสมุทรในอีก 10
ลานปขางหนา ทิม ไรต นักวิจัยซึ่งเสนอผลการศึกษาที่ราชสมาคม
ของอังกฤษ บอกวา เปนเรื่องเหลือเชื่อที่แผนดินกําลังแยกออกจาก
กันตอ หนาตอตา เมื่อป 2548 รอยแยกยาว 60 กม. ไดเกิด
ถางกวางออก 8 เมตรในเวลาแค 10 วัน หินหนืดรอนจัดขางใต
ยังคงมี
โลกกําลังไหลขึ้นมาบนพื้นผิวทําใหเกิดรอยแยกนี้
แผนดินไหวใตดินอยางตอเนื่อง ทายที่สุดก็จะเกิดมหาสมุทรแหง
ใหมในบริเวณฮอรนออฟแอฟริกาซึ่งอยูทางตะวันออกของทวีป
ดร.เจมส แฮมมอนด นั ก แผ น ดิ น ไหวจากมหาวิทยาลัย
บริสตอล ซึ่งทําวิจัยที่อารฟาร บอกวา พื้นที่แถบนั้นอยูต่ํากวา
ระดับน้ําทะเล ซึ่งแนวคันดินสูง 20 เมตรในประเทศเอริเทรียได
ขวางกั้นน้ําเอาไว แตในที่สุดคันดินนี้จะจมน้ํา ทะเลจะทวมเขาไป
แลวกลายเปนมหาสมุทรใหม
พื้นที่ภาคใตของเอธิโอเปยและ
ประเทศโซมาเลียจะจมน้ํา เกิดเปนเกาะทวีปแอฟริกาจะมีขนาดเล็กลง
และมีเกาะขนาดยักษเกาะหนึ่งลอยเขาไปในมหาสมุทรอินเดีย
นักวิจัยบอกวา โชคดีมากที่ไดเห็นการกอเกิดของมหาสมุทร เพราะกระบวนการเชนนี้มักเกิดขึ้นใตทองทะเล
นักวิทยาศาสตรทีมนี้กําลังจะทําการทดลองตางๆ หลายอยางเพื่อศึกษาการแปรเปลี่ยนสัณฐานของโลก ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการทําความเขาใจถึงภัยธรรมชาติ อยางแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ที่มา : คอลัมนโลกนารู หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
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บานกาแฟ
By…Mr. T

สวัสดีครับสมาชิก More to it…ฉบับนี้ผมขอนําเสนอ สิ่งมีชีวิตชนิดใหมป 2010 เรามาดูกันสิวา มีสัตว
ชนิดไหนบาง และมีความนาสนใจอยางไร จึงไดติดอันดับ 1 ใน 10 สิ่งมีชีวิตชนิดใหมแหงป 2010

Top 10 New Species for 2010
1. แมงมุมสีทองของโคแมค (Komac's golden orb spider)
หรือชื่อวิทยาศาสตรวา Nephila komaci เปนสปชีสแรกใน
สกุลเนฟลาที่ถูกกลาวขานถึงมาตั้งแตเมื่อป 1879 แตเพิ่ง
จํ า แนกไดวา เป น แมงมุ มสปชีส ใ หมต ามหลัก เกณฑท าง
วิทยาศาสตรและไดรับการตีพิมพรายงานการคนพบเมื่อป 2009 โดย เอ็ม คุนตเนอร (M. Kuntner) นักวิจัยของ
สถาบันชีววิทยาแหงวิทยาลัยศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรสโลวี และโจนาธาน คอดดิงตัน (Jonathan Coddington)
นักวิทยาศาสตรจากพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาสมิธโซ
แมงมุมชนิดนี้สามารถถักทอใยแมงมุมที่มีขนาดใหญที่สุด ใหญกวา 1 เมตร โดยที่แมงมุมตัวเมียที่สรางใย
ขึ้นมานั้นเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดยาวประมาณ 3.8-4.0 เซนติเมตรเทานั้น ขณะที่แมงมุมตัวผูมีขนาดเพียง 0.8-0.9
เซนติเมตร หรือเล็กกวาราว 5 เทา มีถิ่นอาศัยอยูในมาดากัสการ ซึ่งคุนตเนอรตั้งชื่อสปชีสใหวา โคมาชิ เพื่อรําลึกถึง
แอนเดรจ โคแมค (Andrej Komac) นักวิทยาศาสตรผูที่เปนเพื่อนรักที่สุดของเขาที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตใน
ระหวางที่พวกเขากําลังศึกษาวิจัยแมงมุมชนิดนี้
2. ปลาแดร็กคูลา (Dracula fish) มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Danionella dracula เปนปลาน้ําจืดที่พบในแมน้ํา Sha Du
Zup รัฐคะฉิ่น สหภาพพมา ตัวผูมีเขี้ยวยาวแหลมคมคลาย
สุนัขหรือคางคาวดูดเลือดในตํานาน และนี่ยังเปนการ
รายงานการคนพบอวัยวะที่มีลักษณะคลายฟน (oral teethlike structures) ของสัตวในวงศ Cyprinidae หรือวงศปลา
ตะเพียน ซึ่งเปนวงศของปลาน้ําจืดที่ใหญที่สุดในโลก
3. ฟองน้ําเพชฌฆาต (killer sponge) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Chondrocladia (Meliiderma) turbiformis อยูใน
วงศ Cladorhizidae เปนวงศฟองน้ําในทะเลลึกที่กินสัตวเปนอาหาร มีความหลากหลายสูง พบในทะเลเปดทั่วไป
โดยเฉพาะในมหาสมุทรแปซิฟก พบครั้งแรกในประเทศนิวซีแลนด มีลักษณะพิเศษคือโครงสรางสวนของสปคูล
ไมเหมือนฟองน้ําชนิดอื่น (เปนแบบ trochirhabd spicule)
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4. ไอเทง (Aiteng) เปนทากทะเลสปชีสใหมและวงศใหมของโลกดวย โดยจัดอยู
ในวงศ Aitengidae ถูกคนพบเมื่อป 2009 บริเวณรองน้ําในปาชายเลนที่อาวปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช โดยทีมนักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตตานี
ไอเทงมีขนาดประมาณ 6-17 มิลลิเมตร ลําตัวมีสีดํา กินแมลงในระยะดักแดเปน
อาหาร ซึ่งแตกตางจากทากทะเลวงศอื่นๆ ที่มักกินสาหรายเปนอาหาร สามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดทั้งบนบกและในน้ํา คลายกับสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําทั่วๆไป ซึ่งความ
พิเศษนี้พบไดนอยมากในทากทะเลที่มีการคนพบหรือมีการศึกษาอยูแลวในปจจุบัน
และทีมวิจัยไดตั้งชื่อวิทยาศาสตรใหวา Aiteng ater ซึ่งชื่อสกุล Aiteng ตั้งตามจากชื่อ
ตัวหนังตะลุงของปกษใตที่ชื่อ "ไอเทง" ที่มีลักษณะตัวสีดําและมีตาคลายกับสิ่งมีชีวิต
ชนิดนี้ สวนชื่อสปชีส ater มาจากภาษาลาติน หมายถึง สีดํา
5. ระเบิดเขียว (Green bombers) พบที่อาวมอนเตอเรย (Monterey Bay)
มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐฯ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Swima bombiviridis เปน
หนอนทะเลชนิด หนึ่งที่สามารถทิ้งระเบิดเรืองแสงสีเ ขียวที่ดัดแปลงมาจาก
อวัยวะสวนเหงือกเพื่อปองกันตัวเองจากศัตรูคูอาฆาต
6. ปลากบไซเซเดลิกา (Psychedelic frogfish) มีชื่อวิทยาศาสตรวา
(Histiophryne psychedelica ซึ่งเปนปลากบที่มีรูปลักษณอันนาพิศวงงงงวยที่ดู
แลวชวนประสาทหลอน และมีใบหนาแบนราบแตกตางจากปลากบชนิดอื่นๆ
พบครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซีย

7. ปลาไฟฟา (Electric fish หรือ Omars' banded knifefish) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gymnotus omarorum พบใน
ประเทศอุรุกวัยซึ่งตั้งชื่อตามของ โอมาร มาคาดาร (Omar Macadar) และโอมาร ทรูจิลโล-เคนอซ (Omar
Trujillo-Cenoz) สองนักวิทยาศาสตรผูริเริ่มศึกษาการสรางกระแสไฟฟาของปลาในสกุลจิมโนตัส ซึ่งปลาสปชีส
นี้ถูกใชเปนตนแบบในการศึกษาเกี่ยวกับสรีรวิทยาและการสื่อสารดวยกระแสไฟฟามาเปนเวลาหลายสิบป โดย
กอนหนานั้นนักวิทยาศาสตรในอุรุกวัยเคยอางผิดวาเปนปลาสปชีส Gymnotus carapo
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8. หมอขาวหมอแกงลิงของแอทเทนเบอเรอห (Attenborough's Pitcher) ซึ่งเปนพืชกินแมลงในกลุม
หมอขาวหมอแกงลิงสปชีสใหม และที่มีขนาดใหญที่สุดประมาณ 30x16 เซนติเมตร หรือประมาณลูกอเมริกัน
ฟุตบอล พบบนยอดเขาวิคตอเรีย (Mount Victoria) บนเกาะพาลาวัน ประเทศฟลิปปนส ไดชื่อวิทยาศาสตรวา
Nepenthes attenboroughii ตั้งตามชื่อของเซอรเดวิด แอทเทนเบอเรอห (Sir David Attenborough) นักธรรมชาติ
วิทยาชาวอังกฤษและผูนําเสนอขาวสารความรูดานธรรมชาติวิทยาผานสื่อโทรทัศนของอังกฤษมาเปนเวลาหลาย
สิบป และเปนพืชถิ่นเดียวที่คณะกรรมการมีความเห็นวาพืชสปชีสใหมชนิดนี้ควรไดรับการขึ้นบัญชีเปนสิ่งมีชีวิต
ที่ใกลสูญพันธุอยางยิ่งดวย
9. หัวมันประหลาดแองโกนา (Angona) พบบน
เกาะมาดากัสการ เปนหัวมันที่กินได มีลักษณะเปน
พวงคลายนิ้วมือ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Dioscorea
orangeana และจัดเปนสิ่งมีชีวิตที่ใกลสูญพันธุอยาง
ยิ่ง เพราะถูกประชาชนเก็บเกี่ยวไปเปนอาหาร
จํานวนมากโดยที่ไมไดมีการอนุรักษถิ่นกําเนิดเอาไว
10. เห็ดฟลลิก (Phallic mushroom) เปนเห็ดสป
ชีสใหมที่มีรูปรางหนาตาคลายอวัยวะเพศชาย มีขนาด
ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร พบบนเกาะเซาตูเม (São
Tome) ในแอฟริกา ไดรับการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตรวา
Phallus drewesii เพื่อเปนเกียรติแก ดร.โรเบิรต ดรูเวส
(Dr. Robert Drewes) นักวิทยาศาสตรสถาบัน
วิทยาศาสตรแหงแคลิฟอรเนีย

ที่มา : http://species.asu.edu/Top10
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คําอธิบายภาพปก
กําลังผลิตของประเทศไทยทางดานการประมงนั้นไดมีแนวโนม
สูงขึ้นตามลําดับ จนในที่สุด จากกําลังผลิตสัตวน้ําประมาณ 350,000
ตันในป 2504 เพิ่มขึ้นเปน 1,587,077 ตันในป 2514 และนับวาเป น
อันดับที่ 8 ของโลก เรือทําการประมงไดรับการติดตั้งเครื่องจักรกลที่มี
ขนาดใหญมากยิ่งขึ้น จนถึงกวา 1,000 แรงมา มีเรือจํานวนหลายรอยลํา
ติดตั้งวิทยุโทรศัพท สามารถติดตอระหวางเรือตอเรือและเรือตอบก และ
อี ก หลายร อ ยลํ า ก็ ไ ด ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ อิ เ ลคโทรนิ ค เช น เอคโก ห รื อ
เครื่องมือหาฝูงปลา เรดาหหรือเครื่องสําหรับหาที่เรือ ฯลฯ ระหวางจอด
เรือประมงใหญที่สุดจํานวนกวา 200 ตันกรอส
แหลงทําการประมงซึ่งแตกอนรอนชะไรไดทํากันแตเพียงริมฝงทะเล ไมเกิน 10 ไมลจากฝงนั้น ปจจุบันได
ขยายออกไป หลังจากที่กรมประมงไดมีเรือสํารวจประมง 1 (กิตติขจร) ในป 2505 และไดเริ่มไปสํารวจนอกเขมร
นอกเวียดนามใต และตอมาในป 2507 ไดรับเรือสํารวจประมง 2 (ธนะรัชต) จึงออกไปทําการสํารวจทะเลอันดา
มัน นอกมาเลเซียฝงตะวันออกและตะวันตก นอกออสเตรเลีย นอกบอรเนียว นอกบังคลาเทศ และนอกอินเดีย ทํา
ใหเรือประมงของไทยซึ่งมีจํานวนมากไดมีโอกาสเดินทางออกไปยังแหลงทําการประมงที่คนพบใหมนี้ นําสัตวน้ํา
นานาชนิดขึ้นสูตลาดของไทยเปนจํานวนมาก แหลงทําการประมงลาสุดที่อาวเบงกอล มหาสมุทรอินเดีย จัดไดวา
มีปริมาณการผลิตสูงที่สุดกวา 600 กิโลกรัมตอการใชเครื่องมืออวนลากหนาดินบนแผนตะเฆของเรือสํารวจ
ประมง 2 จํานวน 1 ชั่วโมง สัตวน้ําที่จับไดนั้นคอนขางมีราคา เชน ปลาจะละเม็ดขาว ปลาจะละเม็ดดํา ปลาหนา
หงส ปลาญวน ปลาทู ปลาลัง กุงกุลา กุงแชบวย ฯลฯ
เรือทําการประมงจากระนอง ภูเก็ต กันตังและสตูล เริ่มไปทําการประมงในแหลงประมงใหมนี้จากป
2525 เปนตนมาจวบจนปจจุบัน และจัดวาเปนแหลงทําการประมงที่ไกลที่สุดที่เรือประมงไทยในปจจุบันไปทํา
การประมงอยู มีระยะทางไกลจากประเทศไทยกวา 1,000 ไมลทะเลขึ้นไป ฤดูกาลทําการประมงนั้น ตั้งแตเดือน
ตุลาคมถึงเดือนมิถุนายน เปนอยางลาสุดแตอยางไรก็ดี ถาเรือประมงมีขนาดใหญก็สามารถจะทําการประมงได
ตลอดป นับไดวาเปนแหลงทําการประมงที่มีกําลังการผลิตมากที่สุดแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ถายภาพโดย หนวยสํารวจแหลงประมง
อธิบายภาพโดย นาวาโท สวาง เจริญผล ร.น.

ที่มา : วารสารการประมง ปที่ 26 เลม 4 ป 2516
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ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
as well as มีความหมายวา และ, รวมถึง สวน as well มีความหมายวา ดวย
เราสามารถใช as well as แทน and เมื่อพูดถึงสมาชิกของหนึ่งกลุม เชน
Somchai as well as Somcheng went to the party. (สมชายและสมเชงไปงานเลี้ยง)
You need to buy some chillis, some bananas as well as some ice-cream.
(คุณจะตองซื้อ พริก กลวย และ ไอศครีมดวย)
I love Somcheng as well as Somsri. (ผมรักสมเชงและสมศรีดว ย)
สวน as well นาจะแปลวา ดวย (also, too) เชน
I love Somcheng, but I love Somsri as well. (ผมรักสมเชงแตก็รกั สมศรีดวย)
Would you like a massage as well? (จะใหหนูนวดพี่ดว ยไหม)
Can I bring my girlfriend to the party as well? (ผมขอพาแฟนไปงานฉลองดวยไดไหมครับ)
แต “as … as” เปนโครงสรางพิเศษทีเ่ ราใชในการเปรียบเทียบ ผมขอยกตัวอยาง สามประโยค อานแลวนาจะ
เขาใจครับ
Somcheng is as fat as a pig. (สมเชงอวนเหมือนหมู)
Somsri is as sly as a fox. (สมศรีเจาเลหเหมือนสุนัขจิ้งจอก … เปนสํานวนภาษาอังกฤษครับ)
I’m as happy as a lark. (ผมมีความสุขเหลือลน … “happy as a lark” เปนสํานวน แปลตรงตัว
คือ มีความสุขเหมือนนกตัวเล็กชนิดหนึ่ง)
ภาษาอังกฤษมีสํานวนเปรียบเทียบอยางนี้มากมาย เชน as clean as a whistle (สะอาดหมดจด) as black
as the ace of spades (ดําปด ) as timid as a mouse (ขี้ขลาด ตาขาว)

วันอาสาฬหบูชา แปลวา การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๘ หรือ การบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ
สําคัญในวันเพ็ญ เดือน ๘ คือ
๑. เปนวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา
๒. เปนวันที่พระพุทธเจาเริ่มประกาศพระศาสนา
๓. เปนวันที่เกิดอริยสงฆครั้งแรกคือการที่ทานโกณฑัญญะรูแจงเห็นธรรม เปนพระโสดาบัน
จัดเปนอริยบุคคลทานแรกในอริยสงฆ
๔. เปนวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ทานโกณฑัญญะขอบรรพชาและ
ไดบวชเปนพระภิกษุ หลังจากฟงปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแลว
๕. เปนวันที่พระพุทธเจาทรงไดปฐมสาวกคือ การที่ทานโกณฑัญญะนั้น ไดบรรลุธรรม และบวชเปนพระภิกษุ จึงเปนสาวกรูปแรก
ของพระพุทธเจา
เมื่อเปรียบกับวันสําคัญอื่น ๆ ในพระพุทธศาสนา บางทีเรียกวันอาสาฬหบูชา นี้วา วันพระสงฆ (คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ)
ที่มา : http://www.dhammathai.org
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาแปนในภาคสนาม
ครอบครัว Leiognathidae (1/2)
ตอนปลายของกานครีบแข็งเปนสีดํา
มีฟนเคี้ยวแหลมคม
1

Gazza minuta (Toothpony )

สวนของกานครีบแข็งครึ่งบนเปน
สีดํา สวนปลายสุดเปนสีขาว

ลําตัวครึ่งบนมีลายจางๆ และจะ
หายไปเมื่ออายุมากขึ้น

มีแถบสีเหลืองเหนือเสนลําตัว แต
จะคอยๆจางหายไปเมื่อปลาตาย
2

Leiognathus daura (Goldstripe ponyfish)

สวนบนของกานครีบแข็ง
เปนสีสม-เหลือง

ลําตัวปอมสั้น และมีลายสีดําคลาย
ตัวหนอนบริเวณครึ่งบนของลําตัว
3

Leiognathus bindus ( Orangefin ponyfish)

มีรอยแตมสีดําบริเวณคอ

มีลายซิกแซกสีน้ําตาล เรียงตัว
แนวตั้ง ที่บริเวณครึ่งบนลําตัว

สวนหลังโคงนูนนอยกวาสวนทอง
4

Leiognathus decorus ( Yellowfinned ponyfish )

ภาพที่ 1,2,3 จาก www.fishbase.org ภาพที่ 4 จาก www.research.kahaku.go.jp
11

บานเราจะนาอยู
10 วิธีเอาชนะอุปสรรค เพื่อกาวสูค วามสําเร็จ
เปนเรื่องธรรมดาของชีวิตและการงาน ที่ตองพานพบอุปสรรคไมมากก็นอยในระหวางการเดินไปสู
เปาหมาย และถาคุณกําลังทํางานใหญ ขอบอกเลยวา คุณตองเจอกับปญหาอุปสรรคนานัปการตลอดเสนทาง แต
คุณก็ไมตองกังวลมากนัก ขอเพียงมีสติตั้งรับอยางแนวแน และ 10 วิธีเอาชนะอุปสรรค ตอไปนี้ อาจจะชวยนําพา
คุณไปในทิศทางที่ถูกตอง ฝาอุปสรรค ขวากหนาม เพื่อไปถึงเสนชัยแหงความสําเร็จไดโดยเร็ว
1. ชี้ปญหาและวิเคราะหหาสาเหตุ
วิธีที่เร็วที่สุดในการแกปญหาใดๆ ก็คือ คนหาตนตอของสาเหตุ ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนวาผลเกิดจาก
เหตุ ดังนั้น จงหาดูวาอะไรคือที่มาของสิ่งที่เปนประเด็นปญหา ซึ่งโดยปกติ ตองอาศัยเวลาในการลงความเห็น แตก็
นับวาคุมคา เพราะทันทีที่รูรากเหงาของปญหา คุณก็สามารถจัดการกับมันไดทันควัน เพื่อเดินหนาตอไป
มีบอยครั้งที่คนรอบๆ ตัวคุณ มักกลัวและไมใหความรวมมือ ดังนั้น คุณจําเปนตองตัดสินใจอยางแนชัดถึง
วิธีการที่คุณจะใชแกปญหา และคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเขา มีขอแนะนําที่อยากจะบอกก็คือ เมื่อเกิด
ปญหาขึ้น คนรอบๆ ขางคุณ มักไมพูดความจริงในครั้งแรกๆ
2. เชื่อสัญชาตญาณของตัวเอง
มีหลายๆคนที่ใชสัญชาตญาณของตัวเองแกปญหาตางๆไดสําเร็จ ถึงแมวามันจะเปนเพียงความคิดเล็กๆ
นอยที่ฝงอยูในหัวและดูไมสมเหตุผล แตทายที่สุด มันกลับกลายเปนวิธีที่ใชแกปญหาไดผล ดังนั้น ใหลองฟงเสียง
สัญชาตญาณของตัวเอง มันจะบอกคุณเองวา ตองทําอะไร
3. เรียนรูจากปญหาของคนอื่น
ปญหาที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณ อาจเคยเกิดขึ้นกับผูอื่นและไดรับการแกไขใหลุลวงไปแลวดวยดี จึงไมจําเปนที่คุณ
ตองเริ่มตนนับหนึ่งใหม เพียงแคคนหาวิธีที่คนอื่นใชแกปญหา โดยหาอานไดจากบทความในหนังสือ หรือใน
อินเตอรเน็ตซึ่งเปนอีกแหลงหนึ่งที่รวบรวมความรูตางๆมากมายจากทุกมุมโลก และสามารถเขาถึงขอมูลไดงายๆ
นํามาลองปรับใชเพื่อแกไขปญหาในสถานการณของคุณ
4. ขอความชวยเหลือจากผูอื่น
สุภาษิตโบราณสอนไววา “สองหัวดีกวาหัวเดียว” เพราะฉะนั้น อยามัวแตนั่งคิดนั่งกลุมอยูเพียงลําพัง จง
หันไปปรึกษาคนในครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนรวมงาน ใหพวกเขาชวยคุณคิดหาวิธีเอาชนะอุปสรรค เพราะมี
หลายครั้งที่คนเหลานี้ มีมุมมองตางกันในสถานการณนั้นๆ ที่จะชวยฟนฝาอุปสรรคไดในทันที หรือไมก็เปน
แรงจูงใจที่ชวยพาคุณผานพนอุปสรรคตรงหนาไปได
5. จางมืออาชีพ
ในบางเวลา คุณตองอาศัยมืออาชีพเขามาชวย ถาปญหานั้นรายแรง และคุณขาดความรูความชํานาญในการ
จัดการ แตตองแนใจวา คนนั้นเคยมีประสบการณแกไขปญหาที่คลายคลึงกันมากอน ลองขอชื่อบุคคลที่อางอิงได
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เพื่อคุณจะไดสอบถามผลการแกปญหา แตถาจะใหดี ควรมีการเซ็นสัญญาวาจาง ระบุถึงปญหาและการแกไข เปน
ลายลักษณอักษร กอนลงมือทํางาน
6. เปลี่ยนทัศนคติในการมองปญหา
คนสวนใหญมักไมรูตัวหรอกวา ตัวเองนี่แหละที่เปนตัวปญหา เพราะฉะนั้น ตองหันกลับมาดูตัวเอง และ
ประเมินทัศนคติของตัวคุณเองวา หากเปลี่ยนมุมมองตอปญหาหรือสถานการณนั้นแลว จะชวยใหคุณเอาชนะ
อุปสรรคไดหรือไม ซึ่งวิธีการนี้มีประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณที่ผูอื่นเปนตัวอุปสรรค คุณอาจตอง
เปลี่ยนมุมมองที่มีตอคนคนนั้น เพื่อเขาจะใหความรวมมือ และแมวาตองอาศัยระยะเวลานาน แตรับรองวา ผลลัพธ
ที่ไดเปนเรื่องนาอัศจรรยยิ่ง
7. ลองผิดลองถูก
ถาคุณไดทําทุกวิถีทางแลว แตยังลมเหลว หรืออยูในสถานการณพิเศษ คุณอาจตองใชวิธีลองผิดลองถูก จะ
วาไปแลว นี่ไมใชวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเอาชนะอุปสรรค แตอาจถือเปนทางเลือกหนึ่ง โดยตองพยายาม
ทําใหเปนระบบ ทําชาๆ และประเมินผลที่ไดแตในแตละวิธีอยางระมัดระวัง และบางครั้งการนําผลที่ไดจากการ
ลองผิดลองถูกหลายๆวิธีมารวมกัน ก็นําไปสูความสําเร็จไดเชนกัน
8. หยุดพักสมองซะบาง
เคยมั้ย เมื่อมีปญหาหลายๆเรื่องที่แกไมตก หลังจากใชเวลาหลายชั่วโมงหมกมุนคิดคนหาหนทางแก จนถึง
ทางตัน คุณก็เริ่มถอดใจ แลวเขานอน แตเมื่อตื่นขึ้นในตอนเชา สมองโลง กลับคิดวิธีแกปญหาไดทันที ดังนั้น ใน
บางครั้ง คุณจําเปนตองหยุดพักสมองเสียบาง อยาไปฝน แมจะรูสึกไมดีที่ตองเดินหนีปญหา แตมันกลับเปนวิธีที่ดี
ที่สุดที่ควรทํา
9. อยายอมแพ
จําไวอยางหนึ่งวา “ผูชนะไมเคยถอถอย และผูทอถอยไมเคยชนะ” บางเวลาคุณอาจถอยหลังมาตั้งหลัก หัน
หลังกลับ หรือแมแตใชแนวทางใหม แตคุณตองไมเลิกลมความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคที่ขวางกั้นอยู เพราะ
ความอุตสาหะหรือความเพียรพยายาม เปนสิ่งที่จะนําไปสูความสําเร็จได มีคนบางคนที่ตอสูกับปญหาชนิดที่
เรียกวา “กัดไมปลอย” พวกเขาจะยืนหยัดสูกับปญหาจนกวาจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง แมวาแทบจะไมมีทาง
เปนไปไดก็ตาม แตนี่ก็เปนเพียงหนทางเดียวที่จะไปนําสูความสําเร็จได
10. เริ่มตนใหมอีกครั้ง
เมื่อลองทําทุกวิธีแลว ยังไมไดผล ใหกลับมาที่จุดเริ่มตนใหม อาจเปนไปไดวา คุณตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ
อุปสรรคผิดตั้งแตแรก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตองทําก็คือ จงประเมินสถานการณใหมอีกครั้งอยาง ถี่ถวนและรอบคอบ
และถายังลมเหลวอีก อาจจะเปนเพราะคุณยังหาตนตอของสาเหตุไมเจอ หรือไมก็ยังจับประเด็นไมถูกตอง ฉะนั้น
ตองแนใจวา คุณเขาใจปญหาทั้งหมดอยางถองแท เพื่อจะหาทางแกไขไดอยางรวดเร็ว

ที่มา : หนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 115 มิถุนายน 2553 โดย ประกายรุง
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ทาทาย...สมอง

วิธีการเลน : ตาราง 6 x 6
1. ตัวเลขที่เติมในแนวนอน ตองเติมเลข 1-6 และตองไมซ้ํากัน
2. ตัวเลขที่เติมในแนวตั้ง ตองเติมเลข 1-6 และตองไมซ้ํากัน
3. ทุกตารางยอย 2 x 3 ตองเติมเลข 1-6 และตองไมซ้ํากัน
2

4

4

2
2
4

3
6

1

6
3

5

N
E
E
A
L
A
I
S
O
E
E
T

G
R
H
B
D
E
B
N
E
R
R
E

เฉลยเกมทาทาย...สมอง ฉบับที่แลว
E
F
A
S
E
E
L
P
E
A
R
L

A
M
S
E
M
C
U
N
I
M
U
L

Y
A
H
A
E
I
H
I
B
H
L
O

I
C
R
C
R
C
O
C
K
L
E
B

A
K
J
R
A
D
I
R
H
Z
K
S

A
E
A
Q
I
A
K
A
E
I
I
R

Y
L
A
Q
U
A
M
A
R
I
N
E

P
K
J
I
J
E
R
P
U
B
O
T

H
U
S
J
I
V
E
C
O
R
A
L

E
G
R
E
E
N
M
U
S
S
E
L

เปนอยางไรกันบางครับ หวังวาจะหาไดครบทุกคํานะครับ ☺
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คําถามประจําเดือนกรกฎาคม 2553

อานดีๆมีรางวัล

1. นาซา ทํานายขนาดของสึนามิไดดวยระบบใด?
2. ในอีก 10 ลานปขางหนา มหาสมุทรใหมจะเกิดขึ้นที่ทวีปใด?
3. ไอเทง ถูกคนพบที่จังหวัดใด?
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยูและเบอรโทร สงมาที่ E-mail:
mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอทีส่ งเขามานะคะ หากมีผตู อบถูกมากกวา
1 ทานจะทําการจับฉลากผูโชคดี หมดเขตรวมสนุก วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
**ของรางวัลประจําเดือนกรกฎาคม : กลองใสกระดาษโนต

เฉลยคําถามประจําเดือนมิถุนายน 2553
1. หายนะทางการประมง ในสหรัฐฯ มีสาเหตุมาจากอะไร
ตอบ น้ํามันรัว่ ไหลลงสูทะเล
2. กรมประมงใหจังหวัดใดเปนจังหวัดนํารองในการออกหาปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย
ตอบ จ.ตรัง
3. ปลาที่วายน้ําเร็วที่สุดในโลกคือ
ตอบ ปลากระโทงรม (Sailfish)
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนมิถุนายน 2553 ถูกตอง ไดแก คุณวีณา ตุงชีพ
ขอแสดงความยินดีกับผูท ตี่ อบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ ทางเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยู
ที่ไดใหไว ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆ นะครับ
กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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