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สหภาพยุโรปกับมาตรการหามนําเขาสินคาประมง 
 จากเบลิส กัมพูชา และกินี 

 คณะกรรมาธิการยุโรปไดประกาศเตือน 8 ประเทศที่มี 
ความเสี่ยงในการเปนประเทศที่ไมใหความรวมมือในการตอตาน
การทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 
(IUU Fishing) ซึ่งประกอบดวยประเทศเบลิส กัมพูชา ฟจิ กินี 
ปานามา ศรีลังกา โตโก และวานูอาตู โดยทั้ง 8 ประเทศที่ถูกเตือน
จะไดรับระยะเวลาที่ เหมาะสมในการดําเนินมาตรการเพื่อแก ไข

สถานการณใหดีขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังไดเสนอแผนดําเนินการใหแตละประเทศดวย ซึ่งหากสถานการณยัง
ไมดีขึ้น สหภาพฯ ก็อาจดําเนินการในระดับตอไป  
 คณะกรรมาธิการฯ ไดเพิ่มความรุนแรงในการตอตานการประมงที่ผิดกฎหมายโดยระบุประเทศเบลิส กัมพูชา และกินี 
วาเปนประเทศที่ไมใหความรวมมือ (non-cooperating third countries) ท้ังๆ ท่ีคณะกรรมาธิการฯ ไดดําเนินการอยาง
ใกลชิดกับหนวยงานผูรับผิดชอบของประเทศเหลาน้ีเพื่อกําหนดมาตรการจัดการดานประมงและการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพแลว แตท้ัง 3 ประเทศดังกลาวก็ยังคงไมสามารถจัดการกับปญหาตามขั้นตอน รวมทั้งไมสามารถดําเนินการ
ตามขอตกลงในการจัดการกับปญหาดานการประมงที่ผิดกฎหมาย คณะกรรมาธิการฯ จึงไดเสนอคณะมนตรียุโรประดับ
รัฐมนตรี ในการใชมาตรการทางการคาตอท้ัง 3 ประเทศเพื่อจัดการกับการคาท่ีมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยการ
หาม (ban) การนําเขาสินคาประมงที่จับโดยเรือประมงของทั้ง 3 ประเทศเขามาในสหภาพฯ นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังแจง
เตือนไปยังเกาหลีใต กานา และคูราเคา ท่ีขาดการดําเนินการในการจัดการกับความบกพรองดานการติดตามและควบคุม 
การทําประมง ใหดําเนินมาตรการเพื่อแกไขสถานการณใหดีขึ้น มิฉะน้ันอาจประกาศหามการนําเขาสินคาประมงเชนกัน  
 การที่สหภาพฯ เตรียมจะใชมาตรการ หามการนําเขาสินคาประมงที่ถูกจับในประเทศเบลิส กัมพูชา และกินี จะสง
กระทบตอประเทศอื่นที่นําเขาปลาจากทั้ง 3 ประเทศเพื่อการสงออก โดยในสวนของประเทศไทยนั้น มีการนําเขาสินคาปลา
และอาหารทะเล (หมวด 03) จากกัมพูชาคิดเปนมูลคา 159,838 เหรียญสหรัฐ ในป 2556 และ 106,792 เหรียญสหรัฐ 
ในป 2555 ดังน้ัน หากสหภาพฯ ประกาศหามนําเขาสินคาประมงจาก 3 ประเทศอยางเปนทางการแลว ผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลที่ไทยนําเขาจากกัมพูชาเพื่อการแปรรูปและสงออกมายังตลาดสหภาพฯ ก็จะถูกหามนําเขาไปดวย ผูประกอบการ
สงออกสินคาอาหารทะเลของไทยที่นําเขาสินคาประมงจากกัมพูชา จะตองรับทราบประเด็นนี้เพื่อพิจารณาหาแหลงวัตถุดิบ
ใหมตอไป 

ที่มา : http://www.thaibiz.net/th/news/detail.php?ID=15851&sphrase_id=217037 
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ดร. เอียน เบล ผูเชี่ยวชาญดานเตาทะเล ไดแสดงความกังวลถึงจํานวนประชากรเตาในทองทะเลแถบควีนส
แลนด ประเทศออสเตรเลีย ดร.เอียน ซึ่งตอนนี้ทํางานที่หนวยปองกันการคุกคามสัตว ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการท่ี
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมีผลตอเตาทะเลอยางไร 

คณะกรรมาธิการดานสภาพภูมิอากาศกลาววา ระดับน้ําทะเลไดเพิ่มสูงขึ้น 0.21 
เมตร และดวยอุณหภูมิของน้ําท่ีเพิ่มขึ้น สงผลใหระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งทําใหเกิดน้ําทะเล
ขึ้นทวมในบริเวณพื้นที่วางไขของเตาทะเล ทําใหเตาทะเลตองไปวางไขในที่ท่ีไมถูกคุณลักษณะ 
เชน บริเวณกอนหิน หรือชายหาดที่เปยกชื้นแทน 

การท่ีอุณหภูมิสูงขึ้น อาจสงผลกระทบใหเตาทะเลที่กําลังจะฟกออกมากลายเปน
เพศเมียท้ังหมด ดร. เอียน ยังกลาวอีกวา ประชากรของเตาทะเลที่กําลังเจริญเติบโตตองมี
จํานวนมาก เพราะอัตราการเจริญเติบโตเปนผูใหญเต็มตัวของเตาทะเลมีอยูแค 1 ตัวจาก
จํานวนทั้งหมด 1,000 ตัวเทาน้ัน 

ดร.เอียน ทําการสํารวจทางตอนเหนือของหมูปะการัง Great Barrier Reef ใน
ออสเตรเลีย ซึ่งมีพื้นที่จํากัด และยังตองเผชิญกับภัยคุกคามตางๆ ซึ่งรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศดวย พื้นที่น้ีเปนแหลงวางไขท่ีสําคัญของเตาทะเลสีเขียว แต
อัตราการฟกไขกลับลดลง เพราะเกิดจากการท่ีนํ้าทะเลทวมสูง ทําใหมีเตาทะเลบางตัวเลือกที่
จะวางไขในน้ํา ซึ่งทําใหไขลอยไปมา แทนที่จะฝงอยูใตทราย และหลังจากแมเตาฟกไขบริเวณ
หาดแลว มีไขเพียงครึ่งเดียวจากจํานวนทั้งหมดเทาน้ันที่ฟกออกมาเปนตัว ซึ่งแมแตบรรดา
ผูเชี่ยวชาญก็ยังคงไมรูสาเหตุ 

ท่ีสําคัญ การท่ีอุณหภูมิสูงขึ้นในแถบ Great Barrier Reef ยังสงผลใหเตาท่ีฟก
ออกมามีสัดสวนเปนเพศเมียมากกวา เพราะเตาทะเลจะเปนฟกออกมาเปนเพศผูไดก็ตอเมื่อนํ้า
ทะเลมีอุณหภูมิตํ่าเทาน้ัน 

เราจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทะเล ต้ังแตภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
จนถึงปญหาน้ําทะเลเปนกรด ซึ่งทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย เชน ปญหาปะการังกลายเปนตะไครนํ้า หรือจํานวน
หญาทะเลที่มีความเปราะบางตออุณหภูมิสูงและเปนอาหารของเตาทะเลสีเขียวลดลง จนอาจหมดไปในที่สุด  
 
ท่ีมา : http://wwf.panda.org/th/about22/new_and_information/?212091 

เตาทะเลกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 



 4 

 

 แพขยะใหญแปซิฟก (Great Pacific Garbage Patch) ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งไดวา แพขยะตะวันออก หรือวงวนขยะ
แปซิฟก เกิดจากการรวมตัวของ “ขยะพลาสติก” ท่ีลอยตัวอยูใตหรือใกลผิวน้ํา และปจจัยท่ีทําใหแพขยะขยายตัวเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว เปนเพราะแสงอาทิตยและคลื่นลม ท่ียอยขยะพลาสติกชิ้นใหญใหแตกตัวเปนชิ้นเล็กจิ๋ว กระจายตัวอยูใตผืน
มหาสมุทรแปซิฟก 

 ในรายงานวิจัยตีพิมพโดย สํานักงานสมุทรศาสตรและบรรยากาศ
แหงชาติ หรือ NOAA ระบุวา เริ่มมีการสํารวจพบ แพขยะแปซิฟกในป 
1988 โดยมีพิกัดอยูท่ีสวนกลางของมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ ตําแหนง
ประมาณ 135o ตะวันตก ถึง 155o ตะวันตก และอยูท่ีเสนขนาน 35o 
เหนือ ถึงเสนขนานที่ 42o เหนือ 
 นักสมุทรศาสตรคาดการณวา แพขยะยักษ มีขนาดใหญเกือบ 7 
แสนตารางกิโลเมตร หรือใหญกวาประเทศไทย และมันอาจจะขยายตัวใหญ

กวาทวีปอเมริกาถึง 2 เทา ภายในทศวรรษหนา ซึ่งน่ันหมายความวาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะไดรับผลกระทบอยางมากที่จะ
ประเมินได 
 นักวิจัยประมาณวาความหนาแนนทั้งหมดของขยะชิ้นเล็กจิ๋วนี้มีความหนาแนนมากถึง 1.6 ลานชิ้นตอตาราง
กิโลเมตร และในหลายบริเวณ พบวา ขยะพลาสติกมีการรวมตัวหนาแนนมากกวาการรวมตัวของแพลงกตอนสัตวใน
บริเวณเดียวกันถึง 7 เทา ซึ่งยากตอการเก็บกวาดและควบคุมการแพรกระจาย ขยะเกือบทั้งหมดประกอบดวยพลาสติก
ขนาดเล็ก ท่ีเรียกวา ไมโครพลาสติก จํานวนมากแขวนตัวอยูใตนํ้าหรือใกลๆ ผิวน้ํา ทําใหไมสามารถมองเห็นไดจาก
เครื่องบิน หรือดาวเทียม 
 ขยะทะเลเหลาน้ียังรบกวนระบบหวงโซอาหารในทะเล เนื่องจากพลาสติกขนาดเล็ก และเศษขยะตางๆ ท่ีสะสมบนผิวน้ํา 
จะปดกั้นแสงแดด ทําใหแพลงกตอนและสาหรายท่ีอยูดานลางไมสามารถสังเคราะหแสงได เมื่อแพลงกตอนและสาหรายลด
จํานวนลง สัตวนํ้าจําพวกปลา และเตา ท่ีกินสาหรายและแพลงกตอนเปนอาหารก็จะไดรับผลกระทบตามไปดวย  
 นักสมุทรศาสตรคาดการณวา แพขยะยักษมีสัดสวนขยะที่ท้ิงมาจากแผนดิน จากแหลงอุตสาหกรรมและบานเรือน 
ประมาณรอยละ 80 และอีกรอยละ 20 ถูกทิ้งมาจากเรือสําราญ เรือทองเที่ยว และเรือประมง ในรายงานวิจัยยังระบุวา 
แพขยะแปซิฟกไดสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต และสภาพแวดลอม อยางมิอาจประเมินคาได โดยขยะที่ลอยเทงเตงอยูในทะเล
จํานวนมหาศาลจะทําหนาท่ีดูดซับสารพิษสารพัดชนิด สัตวนํ้าจําพวกกุง หอย ปู ปลา นก หรือแมกระท่ังเตา ก็จะมารุม
กินเศษซากขยะจิ๋ว และเมื่อคนจับสัตวเหลาน้ีไปกิน ก็จะไดรับสารพิษไปโดยไมรูตัว  
 นักวิจัยยังพบวา กลุมปลาตัวอยางท่ีจับขึ้นมา รอยละ 9 มีเศษขยะพลาสติกอยูในทอง โดยคาดการณวาในแตละป 
จะมีปลาทั้งมหาสมุทร กินเศษซากพลาสติกเล็กจิ๋วปนเปอนสารพิษเขาไปมากถึง 12,000 -24,000 ตอปเลยทีเดียว 

ที่มา : http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/?ar_a=1 
       http://www.klongwises.com/SaveEarth/201209_pacific.html 
ภาพจาก : http://www.cookiesound.com/2011/08/the-great-pacific-garbage-patch/ 

แพขยะใหญแปซิฟก (Great Pacific Garbage Patch)  



 5 

 

กล่ินเสนหของทะเล  

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/nnd/828765 

 เนื่องดวยทะเลนั้นมีกลิ่นเฉพาะตัวที่แตกตางจากกลิ่นของทะเลสาบหรือแมนํ้า จนทําใหใครหลายๆ คนชอบที่จะไป
พักผอนริมทะเลเพราะหลงเสนหกลิ่นของทะเลนั่นเอง กลิ่นของทะเลมาจากไหน จากการศึกษาของ Andrew Johnston 
แหงมหาวิทยาลัย East Anglia ประเทศอังกฤษ เชื่อวาสวนหนึ่งเกิดมาจากกาซไดเมทิลซัลไฟด (Dimethyl sulfide : 
DMA) หรือ เมทิลไทโอมีเธน (Methylthiomethane) ซึ่งเปนกาซที่พบไดท่ัวไปในชั้นบรรยากาศเหมือนกับกาซไนโตรเจน 
ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด หรือมีเทน แตกาซดังกลาวมีกํามะถันเปนองคประกอบ ซึ่งมีสูตรทางเคมี คือ (CH3)2S 
 กาซไดเมทิลซัลไฟด เปนกาซที่มีกลิ่นฉุนคลายผัก เชน กะหล่ํา ขาวโพด หรืออาหารทะเลที่ถูกความรอน ลุกติดไฟได
เมื่อเปนของเหลว เกิดขึ้นไดจากกระบวนการยอยสลายสารไดเมทิลซัลโฟไนโอโพรพิโอเนต (Dimethylsulfoniopropionate, 
DMPS) และกระบวนการเมตาบอลิซึมของแบคทีเรียในการผลิตกาซมีเทนไธออล หรือท่ีรูจักในชื่อ เมทิลเมอรแคพแทน 
(Methylmercaptan) กาซไดเมทิลซัลไฟดท่ีพบสวนใหญในบรรยากาศใกลทะเลหรือมหาสมุทร จะเกิดจากกระบวนการยอย
สลายสารไดเมทิลซัลโฟไนโอโพรพิโอเนตที่พบในไฟโตแพลงกตอนหรือสาหรายทะเล ซึ่งมีเปนจํานวนมากโดยแบคทีเรีย 
จากนั้นกาซไดเมทิลซัลไฟดในบรรยากาศก็จะถูกออกซิไดซเปนสารประกอบตางๆ ท่ีมีกํามะถันเปนองคประกอบ อาทิ 
ซัลเฟอรไดออกไซด  ไดเมทิลซัลโฟไซด ไดเมทิลซัลโฟน กรดมีเทนซัลโฟนิก และกรดซัลฟูริก โดยสารประกอบกํามะถัน
เหลาน้ีพบวา กรดซัลฟูริกมีความสําคัญที่สุด เพราะจะชวยทําใหเกิดการกลั่นตัวของไอน้ําเปนกอนเมฆ โดยกรดซัลฟูริกจะ
ทําหนาท่ีคลายกับอนุภาคเล็กๆ ท่ีมีคุณสมบัติในการดูดน้ําจากบรรยากาศ ซึ่งเราเรียกปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นนี้วา "อนุภาคกลั่น
ตัว" ท้ังน้ี การกลั่นตัวของไอน้ําในบรรยากาศจะไมเกิดขึ้น หากบรรยากาศปราศจากอนุภาคเหลานี้ แมวาไอน้ําจะอ่ิมตัวแลว
ก็ตาม 
 จะเห็นไดวา กาซไดเมทิลซัลไฟดในบรรยากาศ มีความสําคัญตอสภาพภูมิอากาศของโลกเปนอยางมาก เนื่องจาก
เปนปจจัยสําคัญของกระบวนการเกิดเมฆ นอกจากนี้เรายังมีการนํากาซไดเมทิลซัลไฟดมาใชในทางอุตสาหกรรม ไดแก 
การกลั่นปโตรเลียม การผลิตปโตรเคมี การผลิตถานหิน การผลิตเหล็ก การผลิตกาซคารบอนมอนอกไซด และยังใชใน
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อผลิตสารแตงกลิ่นไดอีกดวย  
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By…Mr. T 

บานกาแฟ 

Scientific name : Portunus pelagicus 
Common name : blue swimming crab 
Family : Portunidae  
Order : Decapoda 
Class : Malacostraca 

ลักษณะทั่วไป : แบ่งออกเปน็ 3 สว่น คอืสว่น หวั อก ทอ้ง มกีระดองหุม้อยูด้่านบน กระดองหยาบหรอืเปน็เมด็เลก็ๆ 
กระจายอยู่ทั่วไป ขอบด้านหน้าของกระดองมีหนามแหลม 4 อัน ขอบด้านข้างทั้งสองฝั่งมีหนามแหลมข้างละ 9 
อัน คู่สุดท้ายใหญ่กว่าคู่แรก 2-4 เท่า ขามทีั้งหมด 5 คู ่คูสุ่ดท้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นกา้มใหญ่เพื่อใชป้้องกันตัวและ
จับอาหาร เพศผู้มีก้ามยาวกว่าเพศเมีย ขอบบนของก้ามปล้องที่ 4 มีหนามเล็กๆ 3 อัน ขาคู่สุดท้ายมีลักษณะเปน็
ใบพายใช้ในการว่ายน้ํา 

สี : ตัวผู้มีสีฟ้าอ่อน มีจุดสีขาวทั่วไปบนกระดอง พ้ืนท้องเป็นสีขาว ส่วนก้ามและ
ขามีสีฟ้า ส่วนเพศเมียลําตัวเป็นสีเขียวอมน้ําตาล กระดองเป็นสีน้ําตาลอ่อนและมี
ตุ่มขรุขระไม่มีจุดสีขาวเหมือนตัวผู้ ปลายขาของปูม้าตัวเมียมีสีม่วงแดง  

ขนาด : ความยาวสูงสุดของกระดองอยู่ที่ 20 เซนติเมตร ในเพศผู้ (รวมหนามคู่
สุดท้ายด้านข้าง) 

การกินอาหาร : ลูกปูระยะวัยอ่อนจะกินพวกแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็ก เช่น        
โรติเฟอร์ ระยะต่อมาจะเป็นพวกอาร์ทิเมีย ตัวเต็มวัยจะกินเนื้อสัตว์พวกหอย กุ้ง
และครัสเตเชียนอื่นๆ ปลา ปลาหมึก เป็นต้น โดยปูม้าเป็นสัตว์ที่ชอบหากินใน
เวลากลางคืน 

แหล่งอาศัย : ชอบอาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลที่เป็นทรายจนถึงทรายปนโคลน 
ในน้ําต้ืนจนถึงความลึก 50 เมตร รวมถึงบริเวณใกล้แนวปะการัง ป่าชายเลน  
แนวหญ้าทะเลและสาหร่าย จนถึงบริเวณหาดหิน ในระยะวัยอ่อนจะอยู่บริเวณ 
น้ําต้ืนในเขตน้ําขึ้นน้ําลง และจะเป็นตัวเต็มวัยในเวลาประมาณ 1 ปี 

ปูม้าเพศผู้  
จับป้ิงมีลักษณะเรียวและแคบ 

ปูม้าเพศเมีย 
จับป้ิงมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม 

เพศผู้  

เพศเมีย 
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การแพร่กระจาย : พบแพร่กระจายทั่วไปในเขตร้อนบริเวณใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย และ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

 
 
 
 
 
เครือ่งมอืทีจ่บั : อวนจมป ูอวนลอยป ูลอบปแูบบพบัได้ ผลพลอยไดจ้ากอวนลาก และอวนรนุ 

การนําไปใช้ประโยชน์ : ปูม้าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านตลาดสูง เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัว 
โดยเนื้อ สามารถนําไปปรุงอาหาร และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไขแ่ละมนัปก็ูเปน็ทีต้่องการของตลาดทัง้ในและ
นอกประเทศ เปลอืกยงัสามารถสกดัสารไคโตซานซึ่งสามารถทําประโยชน์ได้หลากหลาย  

เอกสารอ้างอิง : 
กรวิทย์ จัทนทร์กุศล และเสาวนีย์ สิงหะไกรวรรณ.  2552.  การประมงอวนจมปูและลอบปูแบบพับได้บริเวณ    

อ่าวไทยตอนใน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2552. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. 65 หน้า 

จนิตนา จนิดาลขิติ, จกัรพณัน ์ป่ินพทุธศลิป์, ขนษิฐา เสรรีกัษ ์และสวุรกัษ ์วงษโ์ท. 2551. ชีววิทยา และการประเมนิ
ทรัพยากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวไทยตอนบน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 
3/2551 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 51 หน้า 

สุเมธ ตันติกุล.  2527.  ชีววิทยาการประมงของปูม้าในอ่าวไทย. เอกสารเผยแพร่วิชาการ 1/2527. ฝ่ายสัตว์น้ําอ่ืนๆ,   
        กองประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 67 หน้า 
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.fisheries.go.th/marine/KnowladgeCenter/knowledge/Crab/Crab.html 
http://www.sealifebase.org/summary/Portunus-pelagicus.html 
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ปะการังเทียมรูปแบบใหม่ปะการังเทียมรูปแบบใหม่......แก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง แก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง   
การจัดสร้างปะการังเทียมในประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2521 ซึ่งเป็นการทดลองสร้างที่

จังหวัดระยอง เรียกว่า “มีนนิเวศน์” โดยเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่ายในบริเวณน้ันและมีราคาถูก เช่น ยาง
รถยนต์ หิน ไม้ และแท่งคอนกรีตรูปทรงกลม นํามาประกอบรวมเข้าด้วยกัน จํานวน 9 รูปแบบตามหลัก และวิธีการ
ที่ได้ศึกษาจากเอกสารรายงานทางวิชาการของต่างประเทศ ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง สัตว์น้ํา
เศรษฐกิจหลายชนิดทั้งปลาหน้าดิน ปลาผิวน้ํา และจําพวกสัตว์น้ําอ่ืนๆ เข้ามาอาศัยเป็นจํานวนมาก ต่อมาการ
จัดสร้างปะการังเทียมจึงถูกบรรจุไว้ในโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งและมีการทดลองสร้างเรื่อยมาในหลาย
พ้ืนที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน     

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์เปน็หนว่ยงานทีท่ําการพฒันาปะการงัเทยีมอยา่งต่อเนือ่ง นําโดย ผศ.พยอม รตันมณ ี
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้างานวิจัยปะการังเทียมฟ้ืนฟูชายฝั่ง เปิดเผยว่า 
ได้พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นพื้นที่วงกว้างในภาคใต้ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน บ้านเรือน
เสียหาย ขาดที่ทํากิน และมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายรุนแรงในอนาคต อีกทั้งพบว่าที่ผ่านมาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสร้างผลกระทบในเชิงลบให้เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่มั่นคงและยั่งยืน โดยเริ่มศึกษาวิจัยการทํา
ปะการังเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต้ังแต่ปี 2549 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 7 ปี 

โดยการวิจัยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล สํารวจหาพื้นที่ชายฝั่งที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และ
ปรึกษาหารือกับชาวบ้านถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มจากการศึกษาวิจัยโดย
การจําลองปะการังเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ จากนั้นนํามาสร้างเป็นแบบจําลองทางกายภาพ โดยทดลองวางในราง
จําลองคลื่น ที่สร้างขึ้นที่ภาควิชา ซึ่งเป็นรางจําลองคลื่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่กําลังใช้งานอยู่ในขณะนี้ 
เพื่อที่จะพัฒนาออกแบบรูปร่างหน้าตาของปะการังเทียมสามารถสลายพลังงานคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการศึกษาวิจัยเพื่อการออกแบบปะการังเทียม ทําให้ได้ปะการัง
เทียมที่มีลักษณะเป็นรูปทรงโดมฐานเปิด ทําจากปูนซีเมนต์ สูงประมาณ 1.7 
เมตร หนักประมาณ 3-4 ตัน โดยนําไปทดลองเชิงปฏิบัติการ ทดลองวางครั้ง
แรกที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ผลในเบื้องต้น
ค่อนข้างดีมาก นับว่าเป็นปะการังเทียมที่มีโครงสร้างที่สามารถสลายพลังงาน
คลื่นได้มากที่สุด มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ แข็งแรงมากที่สุด สามารถ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ดี สัตว์น้ําอย่างกุ้ง หอย ปู ปลา สามารถใช้เป็น
ที่อยู่อาศัยได้มากที่สุด 
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เอกสารอ้างอิง 
http://w08.psu.ac.th/node/5443 
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/artificialreef_doc1/#.UwWfEWLK4tk 
http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?NewsID=9570000006738 
ภาพจาก 
http://w08.psu.ac.th/node/5443 

ปลาสายไหม ปลาข้าวสาร ปลากะตัก เป็นปลาตัวเดียวกนัหรือไม่ปลาสายไหม ปลาข้าวสาร ปลากะตัก เป็นปลาตัวเดียวกนัหรือไม่ปลาสายไหม ปลาข้าวสาร ปลากะตัก เป็นปลาตัวเดียวกนัหรือไม ่  

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดให้
ชาวประมงที่ใช้อวนช้อน อวนยก อวนครอบที่ใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
และอวนล้อมจับปลากะตักเวลากลางวัน หา้มใช้อวนที่มขีนาดชอ่งตาอวนเล็กกว่า 
0.6 เซนติเมตร จับปลากะตัก ทั้งนี้เพื่อให้ลูกปลากะตัก คือ ปลาข้าวสาร-ปลา
สายไหม และลูกสัตว์น้ําอ่ืนๆ สามารถรอดตาอวนได้ แต่ชาวประมงซึ่งมีความเชื่อ
ว่าปลาข้าวสาร-ปลาสายไหมเป็นปลาสายพันธ์ุอ่ืนซึ่งโตเต็มวัยแล้ว สมควรนํา
ขึ้นมาใช้ประโยชน์จึงขอใช้ขนาดช่องตาอวนเล็กกว่า 0.6 เซนติเมตรจับปลา
กะตัก เพื่อยุติข้อสงสัยดังกล่าว จึงมีการพิสูจน์โดยได้มีการทดลองเลี้ยงปลา
ข้าวสาร-ปลาสายไหมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก 
จังหวัดระยอง ในระหว่างการเลี้ยงได้บันทึกภาพนิ่งและภาพวิดีโอทุกขั้นตอน 
ต้ังแต่การรวบรวมปลาจากเรือประมงจนถึงนํามาเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยฯ โดยเลี้ยงใน
ถังไฟเบอร์และได้บันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของปลาทุกขั้นตอน 
โดยมีผู้แทนชาวประมงร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ทําการทดลองเลี้ยงเพื่อพิสูจน์สายพันธ์ุปลา 
หลังจากทดลองเลี้ยงได้ 39 วัน ปลาขา้วสาร-ปลาสายไหม มีพฒันาการเปลีย่นแปลงรปูรา่งชดัเจนเปน็ปลาเตม็วยั
และมลีกัษณะทางกายภาพเปน็ปลากะตกัทกุประการ ผลพิสจูนบ่์งบอกวา่เปน็ปลากะตกัตัวกลม สกุล Encrasicholina 
ที่พบในอ่าวไทยทั่วไป 

1 

2 

ผศ.พยอม กล่าวเพิ่มเติมว่า มีแผนที่จะนําปะการังเทียมไปวางที่บ้านปะเสยะวอ อ.สายบุร ีจ.ปัตตาน ีในเดอืน
มนีาคม 2557 และนําไปวางทีบ้่านตันหยงเปาว ์อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี และที่ บ้านกูบู ต.ไพรวัลย์ จ.นราธิวาส ในปี 
2558 ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาออกแบบรูปทรงปะการังเทียมให้บางลง เพื่อประหยัดงบประมาณในการ
ก่อสร้าง แต่ยังคงสามารถแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ดี และสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา สร้างความ
มั่นคงทางด้านทรัพยากรทางทะเล ฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป 

ท่ีมา: กรมประมง. 2547.  ข่าวกรมประมง.  http://www.fisheries.go.th.   
ภาพจาก: http://www.bansuanporpeang.com1 
     http://taxclinic.mof.go.th/products/detail.php?ID=682 

หลายท่านอาจสงสัยว่า ปลาสายไหมหรือปลาข้าวสาร แท้จริงแล้วเป็นปลาสายพันธ์ุหนึ่งที่มีขนาดเล็ก 
ถึงแม้ว่าเจริญเป็นตัวเต็มวัยก็ยังคงมีขนาดเล็กกว่าปลากะตัก หรือเป็นลูกของปลาปลากะตักกันแน่นั้น วันนี้กูรูรู้
ทะเลมีคําตอบ 
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“““ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึก” ” ” กับผลตอสุขภาพกับผลตอสุขภาพกับผลตอสุขภาพ   
คอเลสเตอรอลเปนไขมันชนิดหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอรางกาย รางกายสามารถ

สังเคราะห ข้ึนไดเองสวนหน่ึง และไดจากอาหารอีกสวนหน่ึง หากจะพูดถึงปริมาณ
คอเลสเตอรอลในอาหารทะเล อาจจะกลาวไดวา ปลาหมึกจัดเปนอาหารทะเลท่ีมี
คอเลสเตอรอลสูงที่สุด 

อยางไรก็ตาม มีขอมูลหลายช้ิน ท่ีระบุตรงกันวา เราอยาไดกลัวคอเลสเตอรอล
จากอาหารเกินไปนักเลย โดยเฉพาะอาหารทะเลซ่ึงถือเปนอาหารท่ีอรอยและมีประโยชน 
อุดมไปดวยแรธาตุสังกะสีและไอโอดีน แมวาปลาหมึกจะมีคอเลสเตอรอลสูง แตก็จัดเปน
อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ํา ซึ่งมีผลตอระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของคนทั่วไปไมมากนัก 

สวนอาหารท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเพ่ิมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด คือ
อาหารท่ีมีไขมันอ่ิมตัวสูง เชน ไขมันจากสัตว หนังสัตว ไขมันนม เนย รวมถึงไขมันทรานส
ซ่ึงพบมากในมาการีน เนยขาว ครีมเทียม และอาหารท่ีมีสวนผสมของผลิตภัณฑเหลาน้ี 
เชน เคก คุกกี้ พาย ขนมอบตางๆ 

ดังน้ัน การควบคุมระดับคอเลสเตอรอล จึงควรหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมันอ่ิมตัว และไขมันทรานสสูง มากกวาการ
หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีคอเลสเตอรอลสูง เนื่องจากวัตถุดิบท่ีรางกายใชผลิตคอเลสเตอรอลแหลงใหญๆ ไมใชคอเลสเตอรอลจากอาหาร 
แตเปนไขมันอิ่มตัวจากอาหาร 

นอกจากน้ี ยังมีขอมูลจาก ดร.สุพิศ ทองรอด นักวิชาการดานอาหารของกรมประมง ท่ีระบุวา ถึงแมปลาหมึกจะมี
คอเลสเตอรอลสูง แตก็มีกรดไขมันกลุมโอเมกา 3 ซ่ึงจะชวยลดปริมาณคอเลสเตอรอลได บางคนมีระดับคอเลสเตอรอลสูงจาก
กรรมพันธุและวัย แตหากไมมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ เชน ไมเครียดมาก ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และไมสูบบุหร่ี ก็ไมตองกังวลมาก
จนเกินไป  

ดังน้ัน หากเรากินอยางพอดี ไมมากเกินไป ไมบอยเกินไป เราก็ยังเอร็ดอรอยกับเมนูปลาหมึกไดโดยไมตองคอยหวงเรื่อง
คอเลสเตอรอลคะ  
 
ที่มา : http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9530000096340 

ภาษาอาเซียน 

ไทย  ยินดีที่ไดรูจัก 

ลาว  ยินดีที่ฮูจัก  

กัมพูชา รึกเรียรตีบานจวบ 

  เนียะเวียลกะเนียะ  

พมา  ตุยยาดา หวันตาบาแด  

เวียดนาม เริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ…  

บรูไน    เจมบิรา ดาปด เบอเตมู อันดา  

อินโดนีเซีย   เซลามัน เบอรจัมพา เดนกัน อันดา  

มาเลเซีย   เจมบิรา ดาปด เบอเตมู อันดา  

สิงคโปร   เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชื่อ หนี่  

ฟลิปปนส   นาตูตูวา นาอลัม โม  

ท่ีมา : http://www.ais.co.th/AEC.html 

ยินดีที่ไดรูจักยินดีที่ไดรูจักยินดีที่ไดรูจัก   



 11 

 

 

คูมือการจาํแนกชนิดปลากระเบนภาคสนามที่พบในนานน้ําไทย 

และนานน้าํใกลเคียง Family RHINIDAE (Wedgefishes)  

ป.ปลานารู 

มีหนามขนาดใหญรูปสามเหลี่ยม

เปนแถวดานบนสวนหัว 

ครีบหางโคงเวาเปนรูป

พระจันทรเส้ียว 
ปลายจะงอยปากโคงมน 

Rhina ancylostoma , 
Bowmouth guitarfish 1 

 

ปลายจะงอยปากแหลมเปนรูปล่ิม 

จุดเริ่มตนครีบหลังอันแรกอยูหลัง

จุดเริ่มตนครีบทอง 

Rhynchobatus australiae , 
Whitespotted wedgefish 2 

 

ปลายจะงอยปากแหลมเปนรูปล่ิม 

จุดเริ่มตนครีบหลังอันแรกตรงกับ

จุดเริ่มตนครีบทอง 

Rhynchobatus sp. 2 , 
Broadnose wedgwfish 3 

 

ที่มาภาพ : กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล1 , www.fishbase.org 2, 3 
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มีคํากลาววา “มิตรภาพเกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้นยอมงดงามเสมอ” เพราะมิตรภาพเปนสิ่งที่ชวยใหชีวิตคนเรามี

ความสุข มิตรภาพที่แทจริงนั้น ไมไดเกิดขึ้นแคการเปนเพ่ือน ความรูสึกชอบพอ ถูกอกถูกใจ แตเกิดจากการยอมรับและให

เกียรติกัน การใหความรูสึกดีๆตอกัน การใหอภัยกัน โดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน ฯลฯ 

ธรรมชาติของคนเราไมอาจอยูโดดเดี่ยวไดโดยปราศจากเพื่อน ท่ีจะชวยปลอบโยนในยามทุกข และรวมชื่นชมยินดี

ในยามสุขสมหวัง ดังนั้น การมีเพ่ือนดีๆ จึงเปรียบเสมือนไดของขวัญอันวิเศษ และเม่ือไดกัลยาณมิตรท่ีดีมาแลว ก็ตอง

รักษาไวสุดชีวิต และ 8 วิธีถนอมรักษาความสัมพันธดังตอไปนี้ จะชวยใหมิตรภาพยืนนานตอไปไมรูจบ 

1. สงผานความรูสึกดีๆ 
ปจจัยแรกของการมีสัมพันธภาพที่ดี คือ ตัวเรา

ตองมีความสุขเสียกอน จึงจะสามารถเผื่อแผความสุข

ออกไปได เชน เมื่อมีความสุข เราจะยิ้มใหกับตัวเอง และก็

จ ะ ย้ิ ม ให กั บคนรอบข า งด วย  ดั งนั้ น  ถ า อยาก ให

ความสัมพันธกับผูอ่ืนเปนไปอยางราบรื่นและเปนสุข ตอง

เริ่มจากตัวเอง แลวสงผานความรูสึกดีๆออกไปยังคน

อ่ืนๆ และในขณะเดียวกัน หากมีปญหากับผูอ่ืน ก็ควรหัน

กลับมาพิจารณาทบทวนตัวเอง เพ่ือหาขอบกพรองและ

แกไขใหดีข้ึน เพราะในความเปนจริง พลังยิ่งใหญท่ีสุดที่แต

ละคนมี คือ พลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได 

2. ใหอภัยดวยใจจริง 
บางครั้งความสัมพันธท่ีดีงาม อาจถูกตัดขาดลง

ดวยความรูสึกโกรธ โมโห ขุนเคือง ในเรื่องราวใดๆ ก็

ตาม และอาจกลายเปนการอาฆาต พยาบาท จองเวรกัน

ไมมีท่ีส้ินสุด แตการรูจักใหอภัย คือ การไมถือโทษ ไมถือ

โกรธกับเรื่องราวที่ผานมา เปนคุณธรรมที่สําคัญอยาง

หนึ่งของมนุษย ท่ีตองอาศัย "เมตตา กรุณา" ท่ีมีอยูใน

จิตใจ ใหอภัยดวยใจจริง และถือเปนการบําเพ็ญบารมีใน

พุทธศาสนา คือ "อภัยทาน" อันเปนทานบารมีท่ีสูงสง 

อภัยทานนี้เปนสิ่งที่ใหกันไดท้ังทางกาย วาจา และใจ 

การใหอภัยอยางแทจริงนั้น จะนําความรักและ

ความสัมพันธท่ีดีงามกลับมาไดดังเดิม 

บานเราจะนาอยู 

3. ยอมรบัผดิและพรอมแกไข 
หัวใจท่ีซื่อสัตย คือ การเริ่มตนสิ่งถูกตอง

ทุกอยางบนโลกใบนี้ คนที่ไดรับการยกยองนับถือ

สูงสุด มิใชคนที่ไมเคยทําผิดเลย แตเปนคนที่กลา

ยอมรับเมื่อทําผิด และพยายามแกไขใหดีข้ึนตางหาก 

เพราะในที่สุด การเปนคนซื่อสัตยไมเพียง

ทําใหเอาชนะใจคนอื่น และรักษามิตรภาพที่ดีงามไวได

แลว แตยังนําพาคนดีๆเขามาในชีวิตอยูเสมอ 

4. หยุดนินทา 
การจะรักษาความสัมพันธใหยืนนานนั้น มีกฎขอ

หนึ่งที่ควรปฏิบัติ คือ หากมีบางเรื่องที่ไมสามารถพูดตอหนา

เพ่ือนหรือคนที่คุณรัก ก็ไมควรพูดลับหลังเขา เคยมีคนกลาว

ไววา “คนที่มีจิตใจดีชอบคุยเรื่องแนวคิด คนที่มีจิตใจ

กลางๆ ชอบคุยเรื่องเหตุการณตางๆ สวนคนที่ใจคับแคบ

ชอบคุยเรื่องคนอื่น” 

ชีวิตคนเราชางสั้นนัก อยามัวเสียเวลาพูดเรื่องคน

อ่ืน หรือนินทาวารายในเรื่องไรแกนสาร จําไววา ในบางเรื่อง

น้ัน หากไมรู จงถาม หากไมเห็นดวย จงพูดออกมา และ

หากไมชอบสิ่งใด จงบอกไปตรงๆ ท่ีสําคัญ..อยาตัดสินคน

หลับหลังเปนอันขาด เพราะมันอาจไมไดเปนอยางที่คุณคิด 

และจะทําใหความสัมพันธขาดสะบั้นลง 
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5. การยอมรับและใหเกียรติกัน 
การยอมรับและใหเกียรติในคุณคาของความเปน

มนุษย เปนสิ่ งสํ าคัญอีกอย างหนึ่ งที่ จ ะช วย ดํารง

ความสัมพันธให ย่ังยืน จริงๆแลว การยอมรับโดย

ปราศจากเงื่อนไข คือสิ่งที่คนเรามักตองการจากผูอ่ืน แต

กลับยากที่จะหยิบยื่นใหผูอ่ืนได 

ดังนั้น การยอมรับทุกคนโดยปราศจากเงื่อนไข

และใหเกียรติกัน ไมวาจะเขาจะมาจากชาติตระกูลใด ยากดี

มีจนอยางไร มีการศึกษาสูงต่ําแคไหน ยอมทําใหผูกไมตรี

6. มีพรหมวิหาร 4 
พรหมวิหาร 4 คือหลักธรรมทางพุทธศาสนา ท่ี

ชวยใหบุคคลดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์ อัน

ไดแก เมตตา ความปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข กรุณา ความ

ปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข มุทิตา ความยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดี 

และอุเบกขา การรูจักวางเฉย 

เมื่อยึดพรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมประจําใจใน

การดําเนินชีวิต จะกอใหเกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

ซึ่ ง จ ะ ช วยคลี่ คล ายสถานกา รณ ต า งๆ ได  รวมทั้ ง

ความสัมพันธก็จะดีข้ึนดวย 7. ฟงใหมาก พูดใหนอย 
โดยธรรมชาติของมนุษยน้ัน เมื่อเปนทุกข ยอม

ตองการคนที่คอยรับฟง มากกวาที่จะมาพูดจาสั่งสอน มี

คํากลาววา “การลุกขึ้นยืนและพูดแสดงความคิดเห็นนั้น 

ตองอาศัยความกลาหาญมาก แตทวาการเปดใจท่ีจะรับฟง

ผู อ่ืน กลับตองอาศัยความกล าหาญมากยิ่ งกว า” 

เพราะฉะนั้น จึงควรฝกฝนการเปนนักฟงที่ดี ดวยการ

อดทนในการฟง มีมารยาทในการฟง ไมพูดขัดจังหวะ และ

ฟงอยางตั้งใจเอาใจใส ซึ่งจะเปนการสรางสัมพันธอันดีท้ัง

ตอผูพูดและผูฟง 

พึงระลึกวา การรับฟงไมเคยใหโทษใคร มีแตจะ

นํามาซึ่งความสําเร็จในชีวิต เพราะการฟงเปนพ้ืนฐาน

สําคัญในการเขาสังคม ชวยลดความเขาใจผิด และความ

ขัดแยงในการปฏิสัมพันธกับคน 

8. มีรับและมีให 
การอยูรวมกันในสังคมใดๆก็ตาม ยอมตองมีท้ัง

การรับและการให ซึ่งเปนวิธีการถนอมความสัมพันธให

ย่ังยืนนาน เพราะการเปนผูรับแตเพียงฝายเดียวน้ัน เปนสิ่ง

ท่ีนารังเกียจ ไมมีใครอยากคบหาสมาคมดวย 

ขณะท่ีการเปนผูใหน้ัน มีคํากลาววา “มือของ

ผูใหยอมอยูสูงกวามือของผูรับเสมอ”เพราะการใหเปน

ความสุขท้ังกอนให ขณะให และภายหลังจากที่ไดใหไปแลว 

การใหเปนการเสียสละ แบงปน อันจะนํามาซึ่งความสมาน

สามัคคีระหวางผูคนหรือหมูคณะ 

เพราะฉะนั้น “มีรับและมีให” โปรดจําไว ใชผูก

สัมพันธ 

ท่ีมา : นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 158 กุมภาพันธ 2557  
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เกมสทาทายสมอง 

S A M T Y F H J U F D A E S S 
O T A O L E N M C M A X H R E 
A F A L J D S H A R K R U S A 
N T A R K N A D B L I F Y D T 
E Y V F F M G J T M M Y D F U 
M U S L S I F G P K N S A G R 
O X E S D A S X Y P F E B H T 
N C D H W W M H I O B A N K L 
E V G J R H V V U E A H I Y E 
F Z J C R A B D R T J O F L K 
I S M Y L L C N R H J R R K J 
S D H E I E X M Q S U S Y E H 
H G N Y U D G A W E M E T B G 
J J E L L Y F I S H E T U C Y 
F E R Y U I O L O G S Q U I D 

Whale 

Shark 

Anemonefish 

Shrimp 

Jellyfish 
Seaturtle 

Crab 
Squid 

Starfish 

Seahorse 

เฉลยเกมสฉบับที่แลว 

A           

        B   

            

      C     

        D   

    F E     

 ให้ใส่ตัวอักษร A B C D E และ F ลงในตาราง 
โดยให้แนวตั้งและแนวนอนแต่ละแถว รวมทั้งในกรอบ
เส้นหนาแต่ละกรอบซึ่งมี 6 ช่อง มีตัวอักษรครบทั้ง 6 
ตัว โดยไม่ซ้ํากัน 

อานดีๆ มีรางวัล 

** กติกาการรวมสนุก  
ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ท่ีอยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่  
E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.co.th   
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 15 พฤษาคม 2557 
***ของรางวัล คือ สมุดโนตไดอารี่ 2014 

เฉลยคําถามประจําเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2557  
Polar Vortex คืออะไร และสงผลกระทบอยางไร 
ตอบ Polar Vortex คือ ลมวนที่ เกิดจากลมกําลังแรง
หลายๆ ลูก ไหลวนรวมกันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
สงผลทําใหเกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นปกคลุมไปทั่วพ้ืนที่
รอบบริเวณมหาสมุทรอารกติก 

คําถามประจําเดือนมีนาคม-เมษายน 2557  
คือ ประเทศทีส่หภาพยุโรปเตรียมจะใชมาตรการ
หามนําเขาสินคาประมง มีกี่ประเทศ อะไรบาง 


