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เร่ืองโดย เจนนิเฟอร เอส. ฮอลแลนด  

คงไมมีใครปฏิเสธวาฉลามมีปญหาเรื่องภาพลักษณ ทั้งแววตาแบบฆาตกรตอเนื่อง ยิ้มแสยะอวดฟนเกเต็มปาก และ
ความบาคลั่งดุรายยามขย้ําเหยื่อ จึงไมนาแปลกใจที่เราไมเคยรูสึกวาฉลามเปนสัตวที่นารักเลย และนักเขียนก็ไมชวยแกภาพลักษณให
เทาไรนัก เฮอรแมน เมลวิลล นักเขียนช่ือดังแหงศตวรรษที่สิบเกาผูนิยมเลาเรื่องทองทะเล บรรยายวาฉลามเปน "จอมตะกละตัวซีดที่
ชอบกินเนื้อเหวอะหวะ" มี "ปากเต็มไปดวยฟนคมดุจใบเลื่อย" "ลําตัวเขยาขวัญ" และ "สวนหัวอัปลักษณ"  

เมลวิลลเห็นฝูงฉลามรุมขย้ําซากวาฬ "เนื้อเหวอะหวะ" อยางตะกละตะกลามหลายครั้งตลอดหลายปที่รอนแรมบนเรือ
ลาวาฬ ซึ่งอธิบายวาทําไมเขาจึงมีมุมมองที่อคติตอสัตวชนิดนี้ แตหมูเกาะบาฮามาสอาจเปลี่ยนใจเขา  

ในชวงกลางทศวรรษ 1930 เออรเนสต เฮมิงเวย ซึ่งขนเครื่องพิมพดีดและคันเบ็ดมาปลีกวิเวกที่หมูเกาะแหงนี้ ไดแรง
บันดาลใจใหเขียนเรื่องเกี่ยวกับปลา การตกปลา และการเลนเรือใบ เขาเคยโดนฉลามแยงกินปลาที่สาวเบ็ดขึ้นมาไมทัน (เฮมิงเวยยิง
ฉลามระบายแคนและเผาซากบนชายหาดไปหลายตัว) แมจะคอยประณามหยามเหยียดฉลามอยูเสมอ แตเฮมิงเวยก็เขียนถึงมันอยาง
ช่ืนชมอยูบาง 

นวนิยายเรื่อง เฒาผจญทะเล (The Old Man and the Sea) ซานติอาโกพูดถึงฉลามปากหมาที่โผลขึ้นมาหายใจวา 
"รูปรางของมันชางสวยงาม ถาไมนับปาก...มันไมใชสัตวกินซากหรือสัตวที่หาอาหารยามหิวเทานั้น... แตสวยและสงา ทั้งยังไมรูจัก
หวาดกลัวอะไรเลย" หมูเกาะบาฮามาสยังคงสภาพเหมือนเมื่อครั้งที่เฮมิงเวยเคยสัมผัส ผืนน้ําสีคราม ใสสะอาด และอุดมสมบูรณ 
พ้ืนที่สวนใหญของกลุมเกาะซึ่งประกอบดวยเกาะนอยใหญและเกาะปริ่มน้ํา (cays) ราว 700 เกาะกระจัดกระจายอยูหางจากรัฐ
ฟลอริดาไปทางตะวันออกเฉียงใตราว 800 กิโลเมตร ที่นี่ยังไมมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม ชนพื้นเมืองยังดํารงชีพดวยขายกุงมังกร
บาฮามาส ปลากะพง และหอยสังข นักตกปลายังตกปลากระบอกยนจากพื้นทราย และไดปลากระโทงและปลากระโทงรมจากลิ้น
แหงมหาสมุทร หรือหุบเหวเย็นยะเยือกใตทะเลลึก 1,829 เมตร ฉลามก็ยังอยูที่นี่เชนกัน  

เฉพาะจุดดําน้ําไทเกอรบีชก็มีฉลามเสือรวมสิบตัววายวนอยูในลักษณาการที่ไมเหมือนแรง แตเหมือนปลาตะเพียน
เหนือเปลของทารกมากกวา ดวงตาสเีขมที่ระแวดระวังมีขนาดเทากําปน ลายจุดจางๆและวงกลมบนผิวหนังดูละมายลายผาบาติก วา
กันวาฉลามเสือดุรายรองจากฉลามขาว มันกินทุกอยาง ไมวาจะเปนฉลามชนิดอื่น ปายทะเบียนรถ หรือยางรถยนต ฉลามเสือเพศเมีย
ขนาดใหญตัวหนึ่งผละออกจากฝูงและวายเขามาใกลฉันจนเห็นรูขุมขนตรงปลายจมูก ที่ชวยใหมันรับพลังงานแมเหล็กไฟฟาจาก
สิ่งมีชีวิตอื่น  

เมื่อรางมหึมานั้นเคลื่อนผานมาถึงเงียบๆ ฉันก็ยื่นมือไปลูบลําตัวซึ่งเหมือนกระดาษทรายเนื้อละเอียด มันวายวน
กลับไปรวมกับฝูงอยางสงบและมั่นใจ สําหรับปลาที่มีภาพลักษณดุราย ฉลามตัวนี้กลับทําใหฉันประทับใจแตแรกพบ สีสันของหมู
เกาะบาฮามาสไมไดมีเพียงฉลามเสือขนาดใหญเหลานี้เทานั้น แตยังมีฉลามอีกกวา 40 ชนิด อาทิ ฉลามเลมอน ฉลามหัวคอนยักษ 
ฉลามวัว ฉลามครีบดํา ฉลามปากหมา ฉลามซิลกี และฉลามทราย นอกจากฉลามสีน้ําเงินและฉลามวาฬขนาดมหึมาที่อพยพผานมา 
ฉลามอื่นๆอาศัยอยูที่นี่ตลอดป และแพรพันธุในทะเลสาบน้ําเค็มชายฝงอันเงียบสงบที่มันเกิด  

ชาวประมงยังคงดาทอฉลามหัวขโมยที่ชอบขโมยปลาไปกิน เหลือแตปากและเหงือกคาสายเบ็ดใหดูตางหนา คําวา
บาฮามาสมาจาก "บาคามาร" ซึ่งเปนภาษาสเปนแปลวา "ทะเลตื้น" กลุมเกาะบาฮามาสตั้งอยูบนลานหินปูนสองแผน คือ แนวเนินตื้น
ใตทะเลบาฮามาใหญและเนินตื้นใตทะเลบาฮามาเล็ก ที่มีรองน้ําลึกถึง 3,962 เมตรคั่น กลุมเกาะนี้มีการผสมผสานของหวงน้ําลึกและ



ต้ืน สันหินขรุขระใตน้ํา หาดทราย แนวปะการัง หญาใตทะเล ปาชายเลน และทะเลสาบน้ําเค็มชายฝงอันสงบเงียบ ซึ่งชวยฟูมฟก
สรรพชีวิตหลากชนิดหลายขนาด  

น้ําใสสะอาดจากมหาสมุทรแอตแลนติกไหลรวมกับกระแสน้ําอุนจากอาวเม็กซิโก เกิดเปนแหลงอาหารที่อุดม
สมบูรณไปดวยสัตวน้ําซึ่งดึงดูดฉลามจากใกลไกลใหเขามา และปจจุบันทองน้ําสีครามใสสะอาดแหงนี้ก็คือสวนสวรรคอันสโมสร
ของพวกมัน ในทองน้ําที่มีปาชายเลนลอมรอบ มีลูกฉลามเลมอนวายอยูในน้ําตื้นและโผลขึ้นมาบนผิวน้ําใสราวกระจก "ที่นี่วิเศษ
มากครับ" ซามูเอล "ด็อก" กรูเบอร นักชีววิทยาซึ่งมีศูนยวิจัยฉลามงอยูใกลๆ พูดขึ้น  

ทะเลสาบน้ําเค็มชายฝงเล็กๆของหมูเกาะบาฮามาสที่ช่ือบิมินีแหงนี้ เปนแหลงอนุบาลลูกฉลามตามธรรมชาติ ที่ซึ่งลูก
ฉลามเลมอนถือกําเนิดและเติบโตโดยไมถูกพวกเดียวกันกิน ซามูเอลแกะรอยฉลามเพศเมียตัวเต็มวัยที่ติดเครื่องติดตามตัวมาถึงที่นี่
เมื่อสองสามปกอน เมื่อเราเดินลุยน้ําในแองน้ําธรรมชาติอันใสแจว ปลาตัวเล็กๆก็วายหลบเขาไปตามรากพืชชายเลนที่แผไปทั่ว พวก
ปูว่ิงหาที่ซอน ปาชายเลนรกทึบและเขียวครึ้มเปนที่อาศัยของนกนานาชนิดที่สงเสียงรองทําลายความเงียบเปนระยะๆ บางตัว
กระแอมเหมือนรถบรรทุกสตารตไมติด แตสวนใหญจะมีก็แตเสียงลมแผวผาน ลูกฉลามตัวเทาๆขวดไวนวายเฉียดขอเทาชวนให
เสียวสันหลังวาบ  

กรูเบอรผูมีเคราครึ้ม สวมแวนกันแดด เอาผาสีแดงพันรอบใบหนาเพื่อกันแดดและยุง ดูเหมือนสิงหนักบิดมากกวานัก
ชีววิทยาทางทะเล เขาคุกเขาลงบนพื้นทรายในน้ําตื้นๆ พยายามเคาะเหยื่อลอลูกฉลามใหเขามาใกลๆพลางฮัมเพลงรักเบาๆ และสบถ
เสียงดังเมื่อไมมีตัวไหนสนใจ แตพอจับได เขาก็ทําเสียงกะหนุงกะหนิงเหมือนแมคุยกับลูกนอย  

กรูเบอรแสดงใหดูวา เมื่อถูกพลิกใหหงายทอง ลูกฉลามจะมีสภาพเหมือนนอนหลับ หรือที่เรียกวา ภาวะไม
ตอบสนองตามธรรมชาติ (tonic immobility) สถิติของกระทรวงสาธารณสุขในนิวยอรกระบุวา ในแตละป มีคนถูกฉลามทํารายนอย
กวาถูกคนดวยกันทําราย และเรามีโอกาสเสียชีวิตจากการจมน้ําในอางอาบน้ํา หรือถูกคูสมรสสังหารมากกวาคมเขี้ยวฉลาม แตการ
สรางสํานึกในหมูประชาชนและการขอเงินสนับสนุนการวิจยัและอนุรักษฉลามก็ยังเปนเรื่องยาก หองปฏิบัติการของกรูเบอรบน
เกาะบิมินีใตเปนหองทํางานราคาถูก มีแหดักปลาขาดๆพาดอยูดานนอก รถบรรทุกที่ไดรับบริจาคพนควันเสียคลุงทันทีที่ออกว่ิง 
(ผูโดยสารตองเปดประตูแงมไวเพื่อหายใจ) 

อาสาสมัครสวนใหญพักรวมกันในบานพักสําเร็จรูปช้ันเดียวสีฉูดฉาด กินอาหารธรรมดาอยางขนมปงขาว และนอน
บนฟูกที่เรียงเปนแพ พวกเขาอายุราวยี่สิบกวาๆ ดูอดนอนและอดโซ แตก็ยังกระตือรือรนที่จะทํางานวิจัยอยางจริงจังในดงฉลาม  
 
อานเรื่องราวทั้งหมดอยางจุใจไดจาก นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟก ฉบับภาษาไทย  
มีนาคม  2550 

 



กลุม EU ตอตานการเจรจาลดภาษีปลาทูนากระปองในเอเชียฯ 

ประธานกลุม Eurothon ซึ่งเปนกลุมผูพิทักษผลประโยชนอุตสาหกรรมปลาทูนากระปองในยุโรป และในกลุมประเทศ
แอฟริกา แคริบเบียน และแปซิฟก (ACP) ประกาศในสภายุโรปเตือนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเจรจาลดภาษีปลาทูนากระปอง
ในการเจรจารอบโดฮาวาจะเปดโอกาสใหประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งไทยไดรับประโยชนจากการลดภาษีและจะ
สงผลเสียหายรายแรงตอผูผลิตในยุโรปและ ACP  
  เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2550 ประธานกลุม Eurothon กลาวตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการดานการคาระหวางประเทศ สภายุโรป 
เตือนผลกระทบรายแรงที่อาจเกิดขึ้นตออุตสาหกรรมปลาทูนากระปองของยุโรปและกลุมประเทศ ACP หากมีการลดภาษีนําเขาปลา
ทูนากระปอง ภายใตการเจรจาลดภาษีสินคาอุตสาหกรรม (NAMA) ในการเจรจา WTO รอบโดฮา 
  ในการเจรจารอบโดฮา ปลาทูนากระปองจัดอยูในหมวดสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งหากมีการเจรจาลดภาษีไดสําเร็จก็จะทําให 
EU ตองลดภาษีนําเขาปลาทูนากระปองจากประเทศอื่นๆ โดยในปจจุบันนี้กลุมประเทศ ACP สามารถสงออกปลาทูนากระปองมายัง 
EU โดยไมตองเสียภาษีเนื่องจากใชสิทธิ GSP ในขณะที่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมทั้งไทยตองเสียภาษี 24% ทั้งนี้ หากมี
การเจรจาลดภาษีในกรอบ WTO ไดสําเร็จคาดวาอัตราภาษีปลาทูนากระปองจากประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยจะอยูที่ประมาณ 7-9% ซึ่ง 
Eurothon เกรงวาจะกอใหเกิดการนําเขาเพิ่มขึ้นจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประเทศผูสงออกหลักไดแก ไทย 
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ซึ่งมีขอไดเปรียบจากคาแรงงานต่ํา สามารถเขาถึงวัตถุดิบและการขนสงทางเรือดวยตนทุนที่ตํ่ากวา และ
จะทําใหสวนแบงการตลาดของผูผลิต EU และ ACP ลดลง จะสงผลกระทบตอแรงงานนับแสนคน โดยผูผลิตในเอเชียจะไดรับ
ประโยชนแตเพียงผูเดียว และจะกลายเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมปลาทูนากระปองของโลก อีกทั้งยังตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับการ
ดําเนินการผลิตตามขอกําหนดดานสุขอนามัยและการทําประมงที่ไมถูกกฎหมายอีกดวย  
  กลุม Eurothon เรียกรองไมให EU ยกเลิกการเก็บภาษีปลาทูนาทั้งในการเจรจา EU-ASEAN FTA และการเจรจาการคาพหุ
ภาคี ซึ่งจะทําใหประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดประโยชนเพิ่มขึ้น และสงผลเสียหายตอผูผลิตในยุโรปและ ACP โดยเรียกรอง
ใหไมรวมปลาทูนากระปองในการเจรจา NAMA และใหยังคงเก็บภาษีนําเขาจากประเทศอื่น 24% ตอไป ทั้งนี้ ประธานกลุม 
Eurothon เห็นวาสินคาประมงควรไดรับการปฏิบัติในฐานะสินคาออนไหวทํานองเดียวกับสินคาเกษตร 

ที่มา :  คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป   http://www.thai-frozen.or.th/ 



สารทจีน : เทศกาลสําคัญที่กําลังลบเลือน 
ถาวร สิกขโกศล 

สารทจีน เปนเทศกาลสําคัญทั้งของลัทธิขงจื๊อ พุทธศาสนา ศาสนาเตา และชาวบาน ในอดีตเปนเทศกาลใหญมาก แต
ปจจุบันลดความสําคัญลง นอกจากในวัดพุทธและวัดเตาแลว แพรหลายอยูในหมูชาวบานจีนภาคใต ต้ังแตมณฑลหูเปย อานฮุย เจ
อเจียง ลงมาจนถึงกวางตุง กวางสี ยูนนาน ในหมูชาวจีนแคะ กวางตุง ฮกเกี้ยน แตจิ๋ว และไหหลํา ยังคงเปนเทศกาลใหญ เปน ๑ ใน 
๘ เทศกาลสําคัญประจําปของจีนแตจิ๋ว ในไทยสารทจีนเปนเทศกาลจีนสําคัญอันดับ ๒ รองจากตรุษจีนเทานั้น 

เทศกาลนี้มีช่ือเปนทางการวา "จงหยวนเจี๋ย" ( ) แตจิ๋ววา "ตงหงวงโจ็ย" แตช่ือทั่วไปนิยมเรียกวา " " แตจิ๋วอานวา 
"ชิกว็วยะปว" แปลวา "(เทศกาล) กลางเดือน ๗" นอกจากนี้ยังมีช่ือที่นิยมเรียกกันอีกช่ือหนึ่งวา "กุยเจี๋ย ( กุย
โจ็ย)" แปลวา "เทศกาลผี" ช่ือทั้งสามนี้ถาคุยกับคนจีนภาคใต ฮองกง และไตหวัน ทุกคนจะรูจักดี แตคน
ปกกิ่งจะไมรูจักเลย เพราะเทศกาลนี้ปจจุบันชาวบานจีนภาคเหนือไมไดทําแลว คงเหลือแตในวัดพุทธและ
เตาเทานั้น 

คํา "จงหยวน " ที่เปนช่ือเทศกาลนี้เปนคนละคํากับ "จงหยวน " ซึ่งหมายถึง "ดินแดนลุม
แมน้ําฮวงโหตอนกลางและตอนลางอันเปนศูนยกลางอารยธรรมจีน" จงหยวนที่เปนช่ือเทศกาลไดมาจากชื่อ

เทพประจําเทศกาลนี้ของศาสนาเตา 
ศาสนาเตามีเทพสําคัญประจําฟา ดิน และแมน้ํา อยู ๓ องคเปนพี่นองกัน เรียกรวมกันวา "ซานกวน ( ซํากัว)" แปลวา 

"สามขุนนาง" แตหมายถึงขุนนางผูใหญระดับมหาเสนาหรือเสนาบดีของสวรรค จึงขอแปลเอาความวา "ตรีมหาเสนา" องคโตประจํา
ทองฟา จึงเรียกวา "เทียนกวน ( เทียนกัว-นภเสนา)" มีหนาที่ประทานโชค เปนเทพแหง "ฮก (โชควาสนา)" องครองประจําแผนดิน 
(แตไมใชพระธรณีหรือเจาที่) จึงเรียกวา "ต้ีกวน ( ต่ีกัว-ธรณิศเสนา)" มีหนาที่ประทานอภัยโทษ องคเล็กประจําทองน้ํา จึงเรียกวา "สุ
ยกวน ( จุยกัว-สินธุเสนา)" มีหนาที่ขจัดทุกขภัย วันเทวสมภพของอธิบดีเทพทั้ง ๓ องคนี้คือกลางเดือนอาย กลางเดือน ๗ และ
กลางเดือน ๑๐ ตามลําดับ วันกลางเดือนพระจันทรเต็มดวง ภาษาจีนเรียกวา "หยวนเย ( )" แปลวา "คืนเพ็ญ" สมัยโบราณอักษร กับ 
ใชแทนกันได อักษร ยังมีความหมายวา "หัวหนา อธิบดี" อีกดวย ฉะนั้นจึงเรียกวันกลางเดือนอายอันเปนวันเทวสมภพของเทพซาง
กวน (นภเสนา) วา "ซางหยวน เสี่ยงงวง" แปลวา "เพ็ญแรก" เพราะเปนคืนเพ็ญคืนแรกของป วันกลางเดือน ๗ อันเปนวันเทวสมภพ
ของเทพตี้กวน (ธรณิศเสนา) เรียกวา "จงหยวน ( ตงงวง)" แปลวา "เพ็ญกลาง" เพราะเปนวันเพ็ญแรกของกลางป (ครึ่งปหลัง) วัน
กลางเดือน ๑๐ อันเปนวันเทวสมภพของเทพสุยกวน (สินธุเสนา) เรียกวา "เซี่ยหยวน ( เหี่ยงวง)" แปลวา "เพ็ญลาง" หรือ "เพ็ญ
ปลาย" เพราะเปนวันเพ็ญแรกของฤดูหนาว (เดือน ๑๐-๑๒) อันเปนฤดูทายของป และใชช่ือคืนเพ็ญทั้งสาม
เปนช่ือเรียกเทพ ๓ องคนี้อีกช่ือหนึ่งดวยวาเทพซางหยวน เทพจงหยวน เทพเซี่ยหยวน เรียกรวมกันวา "ซาน
หยวนตาตี้ ( ซํางวงไตต้ี)" แปลวา "ตรีเพ็ญอธิบดี" หรือ "ซานกวนตาตี้ ( ซํากัวไตต้ี)" แปลวา "ตรีมหา
เสนาธิบดี" 

วันเทศกาลสารทจีนคือวันเทวสมภพของเทพจงหยวน จึงเรียกวา "จงหยวนเจี๋ย (ตงหงวงโจ็ย)" 
แปลวา เทศกาลเทพจงหยวน ตรงกับวันกลางเดือน ๗ จึงเรียกวา "ชีเยวปน ( ชิกว็วยะปว) หมายถึงเทศกาลกลางเดือน ๗ แตเทศกาล
นี้มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องตั้งแตตนจนถึงสิ้นเดือน ๗ คือวัน ๑ ค่ํา เปนวัน "เปดยมโลก" ใหผีทั้งหลายออกมารับการเซนสังเวย วัน ๑๕ ค่ํา 
เปนวันไหวใหญทั้งผีบรรพชนและผีไมมีญาติ วันสิ้นเดือน ๗ (๓๐ ค่ํา หรือแรม ๑๕ ค่ํา) เปนวัน "ปดประตูยมโลก" ผีทั้งที่ยังไมได
ไปผุดไปเกิดตองกลับเขายมโลก วันตนเดือน สิ้นเดือน มีพิธีไหวดวย และมีพิธีทิ้งกระจาดอุทิศสวนกุศลใหเปตชนครั้งใหญในชวง
ครึ่งหลังของเดือน ๗ อีกตางหาก กิจกรรมทั้งหมดลวนแตเกี่ยวกับผี คนจีนจึงถือวาเดือน ๗ เปน "เดือนผี" และเทศกาลกลางเดือน ๗ 
คือ "เทศกาลผี" แตที่คนไทยเรียกสารทจีนเพราะวันนี้ใกลกับวันสารทไทย อีกทั้งอยูในชวงตนฤดูสารทหรือชิวเทียน ( Autumn) ของ
จีนอีกดวยเทศกาลจงหยวนมีที่มาจากประเพณีจีนโบราณ คือวันอุลลัมพนบูชาของพุทธศาสนาและความเชื่อของศาสนาเตารวมกัน
อยางกลมกลืน วัฒนธรรมประเพณีจีนโบราณเปนที่มาของลัทธิขงจื๊อและคตินิยมพื้นฐานของคนจีนตลอดมา ลัทธิขงจื๊อจึงเปน
ศาสนาสําคัญที่สุดของจีนไปโดยปริยาย แตก็เขากันไดกับศาสนาพุทธและศาสนาเตาซึ่งเขามาแพรหลายและเกิดขึ้นในภายหลัง จน



เฉลยคําตอบฉบับที่แลว 

เดือนสิงหาคมเดือนแหงความรักความอบอุนระหวางแมลูกก็ผานพนไปแตอยางไรกต็ามเราทุกคนก็
รักแมทุกวันแหละจริงมั๊ยครับ  ^^   เรามาเฉลยคําตอบกับคําถามของฉบับที่แลวกนัจากคําถามที่ถาม
ไปนะครับ จากที่ถามไปในฉบับที่แลวไดถามไปวา 

1. กลไกที่สําคัญในการบริหารผลการปฏิบัติงานคืออะไร 
ตอบ  การจดบนัทึกผลงานอยางเปนรูปธรรมเพื่อเปนหลักฐานแสดงใหเห็นถึงความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานของตัวเองอยางชัดเจน 
2. ระบบ “แทง” จะสัมฤทธิ์ผลไดจะตองประกอบดวยปจจยัอะไรเขามาชวยบริหารผลงาน

ของขาราชการ 
ตอบ ปจจัยที่เขามาชวยในการบริหารผลงานของขาราชการคือ สมรรถนะความสามารถ และ
การประเมินผลงาน 
3. จับคูลักษณะของฟนในวงแหวนของปุมดดูของหมึกจากภาพใหถูกตอง 
ตอบ   ภาพ  A คูกับภาพที่ 2    ภาพ B คูกับภาพที่ 1 
 
 
 

 
 
รายชื่อผูโชคดแีละตอบคําถามไดถูกตอง 
คุณ ธุมาวดี ใจเย็น  จาก ภูเก็ต 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ   
 

“คุณรูไหมวา” 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธทํานอง
เพลงตั้งแตยังทรงเปนสมเด็จพระอนุชาธิราช รวมบทเพลงพระ
ราชนิพนธทั้งสิ้น 48 เพลง เพลงที่ทรงพระราชนิพนธทํานอง 
และคํารองภาษาอังกฤษดวยพระองคเอง มี 5 เพลง คือ 
"Echo", "Still on My Mind", "Old-Fashioned 
Melody", "No Moon" และ "Dream Island" นอกจากนี้ 
มี 2 เพลงที่ทรงพระราชนิพนธทํานองขึ้นภายหลังใสในคํารองที่
มีผูประพันธไวแลว คือ "ความฝนอันสูงสุด" และ "เราสู" 




