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ปาปวนิวกินีเปดตัวระบบเอกสารการจับสัตวนํ้าอิเล็กทรอนิกส 

 สํานักงานประมงแหงชาติปาปวนิวกินี (NFA) เปดเผยถึงการริเร่ิมดําเนินการโดยใชระบบเอกสารการจับ
สัตวน้ําแบบอิเล็กทรอนิกส (eCDS) สําหรับผูสังเกตการณบนเรือประมง หมูเกาะมารแชลไดเขารวมในโครงการนี้
ดวย เอกสารการจับสัตวนํ้าอิเล็กทรอนิกสใชวิธีการปอนขอมูลโดยใชแท็บเล็ตระบบแอนดรอยสในเวลาที่ใกลเคียงกับ
เวลาจริง และเช่ือมตอกับเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม คาดวาจะเปนการปฏิวัติขอมูลที่จําเปนสําหรับสินคาประมง
ในดานคุณภาพ ความเท่ียงตรง ความนาเชื่อถือและตรงตามเวลา ระบบใหมนี้จะประกอบดวยแบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกสซ่ึงสามารถตรวจสอบอางอิงกับจํานวนการจับและการลงแรงไดเปนอยางดี และจะชวยใหบรรลุ
เปาหมายของสํานักงานประมงแหงชาติที่จะลดปริมาณการใชกระดาษ ระบบนี้จะชวยใหผูสังเกตการณสามารถ
ส่ือสารกลับไปยังฝงไดดวยตนเอง รวมท้ังสามารถสงสัญญาณแจงตําแหนงเพื่อขอความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ไดดวย 
 องคการกองทุนสัตวปาโลก (WWF) ไดมอบเงินสําหรับจัดซ้ือเคร่ืองมือเพื่อใชใน
การสังเกตการณในระบบ eCDS บริษัท Quick Aces Computing (QAC) Pty Ltd. 
ซ่ึงเปนบริษัทดานเทคโนโลยีจากออสเตรเลียดําเนินการออกแบบระบบรวมกับสํานักงาน
ประมงแหงชาติโดยใชแท็บเล็ตระบบแอนดรอยดถายทอดสัญญาณขอมูลการจับสัตวน้ํา
และขอมูลสําคัญอื่นๆ ไปยังฐานขอมูลระดับภูมิภาคและระดับประเทศผานเคร่ืองสง
สัญญาณดาวเทียม แตเดิมขอมูลเหลานี้สงผานโดยใชกระดาษ ซ่ึงอาจลาชาเปนเวลา
หลายเดือนหรือหลายปกอนจะนํามาทบทวนและวิเคราะห ทําใหขอมูลท่ีไดรับซ่ึงมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจในการบริหารงานเกิดความลาชา ระบบใหมนี้จะชวย
ปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองและทันเวลาสําหรับผูจัดการ 
 ระบบใหมมีผลตอการลดตนทุนการวบรวมขอมูลโดยมีกระบวนการทบทวนขอมูลอัตโนมัติและไมตองใช
เจาหนาท่ีปอนขอมูลท่ีบนฝง การใชระบบแท็บเล็ตรวบรวมการปอนขอมูลท่ีเปนมาตรฐานและมีแบบฟอรมท่ีชัดเจน
มาก จึงไมจําเปนตองใชเจาหนาที่เพิ่มเพื่ออานลายมือและปอนขอมูลอีกคร้ังจากกระดาษที่ผูสังเกตการณจดดวย
ลายมือซ่ึงจะทําใหตีความผิดและขอมูลผิดพลาด รวมท้ังขจัดปญหาขอมูลสูญหายหรือเสียหายโดยการเก็บขอมูล
ไวในแท็บเล็ตท้ังจากทองถ่ินและบริเวณที่หางไกลโดยอาศัยสัญญาณดาวเทียมไมเหมือนกับการใชแบบฟอรม
กระดาษซ่ึงตองผานหลายมือกวาจะถึงปลายทาง ปจุบันไดมีการจัดหารือกับประเทศตางๆ ในหมูเกาะแปซิฟกเพื่อ
ขยายโครงการิเร่ิมและเทคโนโลยีดังกลาวไปยังประเทศสมาชิก PNA รวมถึงประเทศเอกราชอื่นในภูมิภาค
มหาสมุทรแปซิฟกตอนกลางและตะวันตก 
 
 

ที่มา : http://www.fisheries.go.th/foreign/images/pdf/Trade%201257a.pdf 
         http://www.worldfishing.net/news101/industry-news/png-unveils-electronic-catch-system 
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การทราบถึงอายุของปลา เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง เพื่อใช
จัดการและทราบสภาวะการจับสัตวน้ํานักวิทยาศาสตรของ NOAA’s 
Pacific Islands Fisheries Science Center เมืองโฮโนลูลู ไดดําเนินการ
เพื่อศึกษาและตรวจหาอายุของปลาใหไดอยางแมนยํา ดวยการวัดการยอย
สลายของสารกัมมันตภาพรังสี โดยวิธีแรก คือ การหาอายุปลาจากสาร
คารบอนกัมมันตภาพรังสีของระเบิดปรมาณู (Bomb Radiocarbon  
Dating) ซ่ึงในอดีตไดมีการทดลองระเบิดปรมาณูในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก วิธีน้ีเปนเทคนิคการหาอายุของ    
ปลาทะเลและสัตว ไมมีกระดูกสันหลังอยางถูกตอง  วิ ธี ท่ีสอง  คือ  การหาอายุจากธาตุ  Lead-radium            
(Lead-radium Dating) วิธีน้ีถูกใชหาอายุปลาไดสําเร็จเกือบ 30 ชนิด และสามารถใชคนหาอายุปลาในชวง 1-2 ป 
จนถึงประมาณ 100 ป 

แนวทางนี้จะขึ้นอยูกับบันทึกของการเพิ่มข้ึนของสารคารบอนกัมมันตภาพรังสี (14C) ท่ีเกิดขึ้นในมหาสมุทร
ของโลก เปนผลมาจากการทดลองระเบิดปรมาณู ในชวงทศวรรษป ค.ศ. 1950 และ 1960 ซ่ึงสามารถใชหาอายุ
ของปลาที่เกิดระหวางชวงเวลาดังกลาวได วิธีการท้ังสองเปนการวัดปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีในกระดูกหูของ
ปลา (ท่ีเรียกวา Otoliths)  ซ่ึงสารกัมมันตภาพรังสีถูกสะสมในรูปแคลเซียมคารบอเนตในกระดูกหู กระดูกหูจะถูก
เจาะเปนชองขนาดจิ๋ว เพื่อใหเห็นแกนของมันสําหรับการวัด Lead-radium มีการปฏิบัติกันอยูในฮาวาย และการแปล
คาสาร  Carbon-14 ทํากันอยู ท่ี National Ocean Sciences Accelerator Mass Spectrometry Facility 
ZNOSAM) ท่ีสถาบัน Woods Hole Oceanographic Institution 

 การหาอายุจากสารคารบอนกัมมันตภาพรังสีของระเบิด
ปรมาณูนี้ สามารถคนหาอายุของปลาแตละตัวไดอยางแมนยํา(±1 ถึง 
2 ป) สวนการหาอายุปลาโดยวิธี Lead-radium สามารถใชหาอายุ
ปลาไดทุกชวงอายุ แตมีขอจํากัดท่ีตองรวบรวมกระดูกหูจากปลา
จํานวนมากเพื่อวัดระดับของ Lead-radium โดยกลุมตัวอยางของ
ปลาท่ีใชตองมีขนาดใกลเคียงกัน และผลท่ีไดจะมาจากการประมาณ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางของปลาชนิดนั้นๆ ขอมูลเก่ียวกับอายุปลามี

ความสําคัญสําหรับการจัดการประมง เนื่องจากการประเมินปริมาณสัตวน้ําไดอยางเหมาะสม จะทําใหทราบถึง
ผลผลิตของประชากรสัตวน้ํา ทายท่ีสุดทําใหสามารถประเมินปริมาณการจับอยางย่ังยืนได 

ที่มา  : วารสาร SEAFDEC. Advance Fisheries Technology. Jan-Apr 2014. Vol. 6 Issue 1 
 www.fishermensnews.com/story/2014/03/01/features/atom-bomb-tests-help-determine-age-of-
fish/241.html 

การตรวจหาอายปุลาดวย ATOM BOMB TESTS 
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หาดทรายดาว ในหมูเกาะโอกนิาวา ประเทศญีปุ่น 

 ขอแรก เปนเร่ืองราวตามตํานานซึ่งกลาววา เม็ดทรายรูปดาวเหลานี้ คือ ลูกหลานของ กลุมดาวกางเขนใต 
กับ ดาวเหนือ ดาวนอยเหลานี้ถือกําเนิดในทะเลนอกชายฝงโอกินาวา แลวถูกงูยักษฆาตาย เหลือท้ิงไวเพียงเศษ
กระดูกรูปดาวท่ีถูกพัดข้ึนมาเกยต้ืนมากมายบนหาด แมขอนี้ จะออกแนวเหลือเชื่อ แตตํานานเคาวามาแบบนี้ คลายๆ 
เร่ืองเลาบัง้ไฟพญานาค แถวอีสานตอนบนของบานเรานั่นแหละ 

 ขอที่สอง เปนหลักทางวิทยาศาสตรท่ีกลาววา ทรายละเอียดรูปดาวเหลานี้ เปนซากโปรโตซัวที่อาศัยตามพื้น
ทะเล ซ่ึงมันจะมีโครงสรางคลายหอย ท่ีเห็นเปนแฉกออกมาคือ รยางค อวัยวะสวนหนึ่งท่ีใชสําหรับการเคล่ือนท่ีและ
เก็บอาหาร เมื่อมันหมดอายุขัย สวนท่ีเปนแคลเซียมคารบอเนต ก็จะถูกพัดข้ึนมาเกยตื้นบนชายหาด นานวันเขาก็
สะสมเปนปริมาณมหาศาล ทําใหหนาหาดกลายเปนที่ของซากพวกมันท้ังหมดนั่นเอง 

 โดยปกติทรายหนาหาดมักจะโดนลบคมจนเราสามารถใชเทาเปลาเดินเลนได เนื่องจากน้ําทะเลไดพัดพาคล่ืน
ข้ึนลง คอยเหลาคมกรวด จนหมดไป ตอไปในอนาคตซากโปรโตซัวเหลาน้ีก็อาจจะถูกลบคมโดยคลื่นแหงมหาสมุทรนี้ก็
เปนได 

ที่มา : http://travel.mthai.com/world-travel/80440.html 

 ทะเล Hoshizuna มีลักษณะธรรมดาของทะเลทั่วไป แตส่ิงท่ีไมธรรมดา
ก็คือ เม็ดทรายบนหาดทราย ท่ีมองเพียงครูก็เหมือนหาดทรายปกติ แตถาลอง
หยิบทรายขึ้นมาสองอยางละเอียดกันแลว เม็ดทรายท่ีนี่มีลักษณะละมาย
คลายดาว เมื่อนักทองเท่ียวมาเยือน คลายกับวาพวกเราไดเดินอยูบนทะเล
จักรวาลอะไรประมาณนัน้  

วาแตทาํไมเมด็ทรายทีน่ี ่ถงึเปนรปูดาว? มีสมมติฐาน 2 ประเดน็ คอื 
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AquAdvantage Salmon เรากาํลังจะกินปลาชนิดเดิม…ที่ไมเหมือนเดิม  

เมื่อพูดถึงการตัดแตงพันธุกรรม นี่อาจเปนความกังวลใจของผูบริโภคยุคใหมท่ีมีตออาหารอยางเชน 
ขาวโพด ถ่ัวเหลือง รวมท้ังเนื้อสัตวจากฟารมท่ีถูกเรงกระบวนการเจริญเติบโตแบบกาวกระโดด ทําใหหลายๆ คนหัน
ไปกินอาหารประเภทปลา ซ่ึงเราตางมั่นใจวา นาจะเปนอาหารท่ีทําใหเราหลีกเลี่ยงวงจรการตัดแตงพันธุกรรม
ไดมากท่ีสุด แตท่ีรูหรือไม เราอาจกําลังคิดผิด 

จากขอมูลของ Bloomberg Businessweek ไดรายงานถึงการบริโภคปลาแซลมอนของชาวอเมริกันท่ีมี
จํานวนสูงถึง 300,000 ตันตอป ปรากฏวามีปลาแซลมอนเพียง 1 ใน 3 เทานั้นที่ถูกจับมาจากธรรมชาติซ่ึงสวนมาก
อยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ สวนท่ีเหลืออีก 2 ใน 3 นั้นเปนปลาที่ถูกเล้ียงไมตางจากไกในฟารมท่ีถูกทําใหโตดวย
อาหารสังเคราะห แถมบางสวนยังถูกตัดแตงพันธุกรรมซ่ึงเรียกวา AquAdvantage Salmon 

AquAdvantage Salmon เปนปลาแซลมอนท่ีไดรับการตัดแตงพันธุกรรมโดยบริษัท AquaBounty ซ่ึง
เปนปลาแซลมอนที่มียีนควบคุมการเจริญเติบโตของ Chinook salmon กับยีนปองกันการเยือกแข็ง (antifreeze) 
ของปลาน้ําลึกอยาง Ocean Pout และผลจากการตัดแตงพันธุกรรมนี้เอง ทําให AquAdvantage Salmon 
กลายเปนปลาท่ีโตเร็วกวาปกติมาก (จากเดิมท่ีตองใชเวลาประมาณ 31-36 เดือน เหลือเพียง 16-18 เดือน) แถมยัง
ใชอาหารในการเล้ียงเหลือเพียง 10% จากของเดิมเพื่อใหไดปลาแซลมอนที่น้ําหนักตัวเทาเดิมอีกดวย  

จากความสําเร็จในการสรางปลาแซลมอนเวอรชั่นใหมนี้เอง ทําใหราคาในตลาดของปลาแซลมอนลดลง
อยางมาก และทําใหปลาที่ราคาสูงในอดีตกลายเปนอาหารมื้อเย็นงายๆ ไดสําหรับทุกครอบครัว แมมันจะเปนปลาท่ี
โตมาดวยขาวโพดและฮอรโมนก็ตามที 

แนนอนวานี่ไมใชเร่ืองใหม แตเปนความกังวลใจท่ีเกิดข้ึนมานานพอสมควรและไมไดถูกมองขามซะทีเดียว 
เพราะในป 2011 สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาไดทําหนังสือถึง FDA เพื่อใหมีการชะลอการพิจารณาปลาแซลมอน
ออกไปกอน เนื่องจาก FDA ไดพิจารณาปลาแซลมอนตัดแตงพันธุกรรม เปนแบบยาชนิดใหมท่ีใชกับสัตวทดลอง ไมใช
สัตวชนิดใหมท่ีใชเพื่อการบริโภคของมนุษย ท้ังยังไดสงคําพิจารณาของ FDA ไปใหศูนยความปลอดภัยอาหารและ
โภชนาการประยุกตชวยพิจารณาผลท่ีเปนไปไดตอสุขภาพของมนุษย 
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AquAdvantage Salmon เรากาํลังจะกินปลาชนิดเดิม…ที่ไมเหมือนเดิม (ตอ) 

ที่มา : http://articles.spokedark.tv/?p=5425 

จากขอมูลลาสุดพบวา ทาง FDA กําลังเปดรับขอมูลชุดใหมๆ เพื่อนํามาใชในการพิจารณาเพื่ออนุมัติวา 
ปลาชนิดนี้ควรเปนอาหารของคนหรือไม ซ่ึงนั้นเปนกระบวนการท่ีอาจกินเวลานานกวา 2 ป ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีไข
ปลาแซลมอนชุดใหมท่ี ณ ตอนนี้ถูกสงไปยังฟารมตางๆ เติบโตจนมีขนาดพรอมเสิรฟพอดีเหมือนกัน 

ถึงจะยังไมแนชัดวาผลที่ออกมาจะเปนหัวหรือกอย แตหลายๆ ฝาย
ตางเชื่อวาสุดทายปลาดังกลาวอาจไดรับการอนุญาตใหสามารถนํามาขายใน
ทองตลาดโดยมีการติดฉลากกํากับวาเปนอาหารที่ผานการตัดแตงพันธุกรรม 
แนนอนวาคนจายตลาดคงหลีกเลี่ยงท่ีจะไมซ้ือปลาที่ติดฉลากที่วานี้ และหันไป
ซ้ือหรือกินปลาจากรานอาหารหรูๆ แทน แตนั้นก็ไมไดการันตีวาสเต็ก
ปลาแซลมอนที่อยูตรงหนา จะไมใชปลาตัวเดียวกันกับท่ีเคยมีฉลากเตือนติดอยู 

ที่มา : http://www.marumura.com/tips/?id=4538 

»ÅÒ´iº·íÒäÁµ �o§¡i¹¡aºÇÒ«Òºi 

 อาหารญี่ปุนสวนใหญมักจะเสิรฟคูกับ

เครื่องเทศหรือเครื่องเคียงของดองเสมอ แต

สําหรับอาหารประเภทปลาดิบนั้น จะตอง

เปน “วาซาบิ” เทานั้น 

 เน่ืองจากกล่ินฉุนของวาซาบิจะชวยดับกล่ินคาวของอาหารทะเล

ไดทุกชนิด เพราะสารที่อยูในวาซาบิเมื่อฝนเปนแปงกระทบกับออกซิเจน

ในอากาศ จะเกิดปฏิกิริยาเปนทั้งกล่ินฉุนและใหรสรุนแรง แตก็จะเกิดรส

หรือกล่ินดังกลาวเพียงแคชั่วครูเดียวเทาน้ัน และจะไมหลงเหลือรสเผ็ด

คางไวนานเหมือนอยางขิงดองหรือพริก ทําใหสามารถล้ิมรสชาติที่

แทจริงของปลาดิบชิ้นถัดไปไดอยางถูกรสถูกกล่ิน และวาซาบินอกจาก

จะชวยดับกล่ินคาวแลว ยังมีสรรพคุณทางยาดวย จากการคนควาพบวา

วาซาบิมีผลในการฆาเชื้อโรค และสามารถตอตานการติดเชื้อแบคทีเรีย 

และเชื้อราบางชนิด รวมถึงวาซาบิยังสามารถชวยกําจัดพยาธิที่อาศัยอยู

ในปลาเม่ือผานเขาสูระบบทางเดินอาหารของมนุษยได 
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By…Mr. T 

บานกาแฟ 

Scientific name : Photololigo chinensis 
Common name : Metre squid 
Family : Loliginidae  
Order : Teuthida 
Class : Cephalopoda 

สี : ลําตัวสีขาวขุ่น มีจุดสีนํ้าตาลแดงกระจายทั่วไป กระดองเป็นแผ่นใส 
ขนาด : ความยาวของกระดองสูงสุด อยู่ที่ 40 เซนติเมตร ขนาดความยาว
กระดองทั่วไปอยู่ที่ 20 เซนติเมตร  
การกินอาหาร : กินเน้ือสัตว์ทะเลขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น ลูกกุ้ง      
ลูกปลา เป็นต้น  
แหล่งอาศัย : เป็นหมึกกลางนํ้า พบอาศัยอยู่ต้ังแต่ผิวนํ้า จนถึงระดับความลึกอย่างน้อย 
170 เมตร  
การแพร่กระจาย : พบแพร่กระจายทั่วไปในมหาสมุทรอินโดแปซิฟิก ตะวันตก 
ทะเลจีนตะวันออกจนถึงญี่ปุ่น อ่าวไทย ทะเลติมอร์ ออสเตรเลียเหนือ 
เครื่องมือที่จับ : อวนลาก ลอบหมึก เบ็ดมือ มักจับได้ที่ระดับความลึก 15-30 
เมตร คิดเป็น 71% ของผลจับทั้งหมด  
การนําไปใช้ประโยชน์ : สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งตัว นิยมบริโภคท้ังแบบ
สดและแบบแห้ง  

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.org/summary/Uroteuthis-chinensis.html 

ลักษณะทั่วไป : รูปร่างเป็นทรงกระบอก กระดองยาวเรียว ส่วนที่กว้างที่สุดอยู่บริเวณท้ายลําตัวในส่วนก่ึงกลาง
ครีบ ครีบมีความยาวคิดเป็น 60% ของความยาวกระดองในตัวเต็มวัย มีหนวดรอบปาก 10 เส้น เป็นหนวดจับ 
(tentacle) 2 เส้น เป็นแขน (arm) 8 เส้น ปลายหนวดจับมีปุ่มดูด (sucker) ภายในมีวงแหวนขนาดใหญ่ (ring) 
ซึ่งมีฟันแหลม 20-30 อัน ส่วนวงแหวนฟันของแขนที่ 2 และ 3 มีฟันแหลม 10-18 อัน ระยะห่างเท่าๆกัน พ้ืนที่ 
33-40% ของส่วนปลายแขนสืบพันธ์ุ (hectocotylus) ปุ่มดูดเปลี่ยนรูปมีลักษณะยาวเรียวเป็นแถว 
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แมงกะพรุนกล่อง จอมวายร้ายแมงกะพรุนกล่อง จอมวายร้ายแมงกะพรุนกล่อง จอมวายร้าย   

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตือนฤดูฝนเล่นนํ้าทะเลระวังแมงกะพรุน ระวังสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง 
พิษสูง จับมือกรมควบคุมโรค ลงนามความร่วมมือความรู้ความหลากหลายด้านชีวภาพ เผยแพร่ความรู้ป้องกัน
บาดเจ็บ เร่งศึกษาพิษแมงกะพรุนกล่องที่รุนแรงถึงตาย ทั้งน้ีในช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงที่ถือว่ามีแมงกะพรุนหลากกว่า
ช่วงอ่ืนๆ 

 แมงกะพรุนกล่อง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีลักษณะ
โปร่งใสสีฟ้าอ่อน รูปร่างคล้ายลูกบาศก์จึงได้ช่ือว่า แมงกะพรุนกล่อง 
มีขนาดประมาณ 10-30 เซนติเมตร สามารถเคล่ือนที่ พุ่งขึ้นสู่
ด้านบนได้อย่างรวดเร็วมาก และว่ายนํ้าได้เร็ว มีดวงตาท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง มีหนวดบางๆ งอกออกมาถึง 15 เส้น สามารถยืด
ได้ไกลถึง 3 เมตร หนวดแต่ละเส้น จะประกอบด้วยเซลล์พิษจํานวน
มากกว่าล้านเซลล์ ทําให้แมงกะพรุนกล่อง เป็นแมงกะพรุนชนิดที่มี
พิษร้ายแรงที่สุด พิษน้ีสามารถทําให้เซลล์ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสตาย
ได้ พิษสามารถเข้าสู่กระแสเลือดไปทําลายเซลล์เม็ดเลือดแดง และ
เมื่อเข้าสู่ระบบประสาท จะสามารถกดทับระบบประสาททําให้หยุด
หายใจ และยังมีผลต่อระบบหัวใจ โดยทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือ
หยุดเต้นเฉียบพลัน 

 แมงกะพรุนกล่องมักอาศัยอยู่ตามทะเลในเขตอุ่น บริเวณ    
นํ้า ต้ืนใกล้ชายหาดในพ้ืนที่ อ่าวโค้งเว้า ในช่วงที่คลื่นลมสงบ 
เน่ืองจากแมงกะพรุนกล่องมักจะหาเหย่ือพวกลูกกุ้ง ลูกปลาในพ้ืนที่
ลักษณะน้ี  ในประเทศไทย พบได้ทั้งในฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 
ช่วงที่พบได้มากคือ เดือนตุลาคม-เมษายน และหลังช่วงพายุฝนที่
จะถูกนํ้าทะเลพัดพาเข้ามาจนใกล้ฝั่ง 

ส่วนใครที่สงสัยว่าโดนแมงกะพรุนเล่นงานแล้ว มีขั้นตอนการปฐมพยาบาล ดังน้ี 
1. เรียกให้คนช่วยหรือเรียกรถพยาบาล แต่ห้ามอยู่ตามลําพัง  
2. อยู่น่ิงๆ เพ่ือลดการยิงพิษจากแมงกะพรุน  
3. ห้ามขัดถูบริเวณที่ถูกแมงกะพรุนเพราะจะทําให้มีการยิงพิษเพ่ิมขึ้น  
4. ราดน้ําส้มสายชูบริเวณที่มีร่องรอยจากการสัมผัสแมงกะพรุนให้ทั่วนานอย่างน้อย 30 วินาที 

(ห้ามราดด้วยน้ําจืด หรือนํ้าเปล่า เพราะจะทําให้มีการยิงพิษเพ่ิมขึ้น) ฤทธ์ินํ้าส้มสายชูจะไประงับการ
ยิงพิษจากถุงพิษที่ยังไม่ออกฤทธ์ิ 

5. ถ้าหมดสติและไม่มีชีพจรให้ป๊ัมหัวใจก่อน โดยไม่ต้องรอราดน้ําส้มสายชู 

เอกสารอ้างอิง 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1401881961 
http://www.banmuang.co.th/2014/06/ 
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กินปลาดิบอย่างไร ให้ห่างไกลจากพยาธิกินปลาดิบอย่างไร ให้ห่างไกลจากพยาธิกินปลาดิบอย่างไร ให้ห่างไกลจากพยาธ ิ  

> เลือกเนื้อปลาที่มีการระบุว่าใช้สําหรับการทําปลาดิบจริงๆ  
 ถึงแม้ว่าราคาจะแพงไปเสียหน่อย แต่ก็คุ้มค่านะคะ ถ้าหากเป็นปลาที่สะอาดและ
ปลอดภัยจริงๆ ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วปลาที่นํามาทําปลาดิบโดยเฉพาะจะถูกแล่และวางขายใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ ดังนั้นอย่าไปซ้ือปลาที่อยู่ตามตลาดท่ัวไปมาทําปลาดิบเลยนะคะ  
ไม่ปลอดภัยค่ะ 

> เลือกทานปลาดิบที่ทําสะอาด 
 ถ้าหากไม่ถนัดแล่เนื้อปลาเอง และกลัวพยาธิละก็ ก็อย่าไปรับประทานสุ่มสี่สุ่มห้า 
ควรเลือกร้านที่ทําสะอาด และสังเกตด้วยว่าพ่อครัวใส่ถุงมือทุกครั้งที่หยิบเนื้อปลา
หรือไม่ เพราะนอกจากเราจะปลอดภัยจากพยาธิแล้ว ก็ยังปลอดภัยจากเชื้อโรคอ่ืนๆ ที่จะ
มาจากการทําที่ไม่สะอาดและถูกสุขลกัษณะได้ด้วยค่ะ 

วิธีกินปลาดิบให้ปลอดภัย 
 แม้ว่าเจ้าพยาธิอะนิซาคิสดูน่ากลัว แต่เชื่อว่าผู้ที่ชื่นชอบปลาดิบก็คงอดที่จะกิน
ปลาดิบไม่ได้ใช่ไหมละ ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าเราควรเลือกทานอย่างไรดี 

 ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการรับประทานปลาดิบให้ปลอดภัยจากพยาธิ เรามาทําความรู้จักกับเจ้า
สิ่งมีชีวิตที่สร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้เรากันดีกว่า นั่นก็คือ พยาธิอะนิซาคิส (Anisakis simplex) ซ่ึง
เป็นเจ้าพยาธิที่มักจะพบในปลาดิบที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเจ้าพยาธิชนิดนี้มักจะพบได้ในปลาทะเลท่ี
วางขายในประเทศ ซ่ึงเรามักจะตรวจพบตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ในปลาหลายชนิด เช่น ปลาดาบเงิน 
ปลาตาหวาน ปลาสีกุน ปลาทูแขก ปลากุเลากล้วย ปลาลัง และปลาทะเลที่มาจากต่างประเทศอย่างเช่น 
ปลาจําพวก ปลาคอด ปลาเฮอริ่ง โดยเฉพาะปลาแซลมอน ที่คอปลาดิบชื่นชอบกันนี่ละค่ะ  

> ควรเลือกรับประทานแต่ปลาทะเล  
 สาเหตุที่ควรเลือกปลาทะเลมากกว่าปลาน้ําจืดนั่นก็เพราะว่าปลาทะเลนั้นพบพยาธิ
ได้น้อยกว่า แต่ในปลาน้ําจืดนั้นมีพยาธิมากกว่า และยังมีหลายชนิดมากกว่า ส่วนความ
ร้ายกาจของเจ้าพยาธิในปลาทะเลก็ยังมีน้อยกว่าปลาน้ําจืดอีกด้วย 
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ที่มา : http://health.kapook.com/view99882.html 

> เลือกปลาดิบที่ผ่านการแช่แข็งอย่างถูกวิธี 
 ข้อนี้อาจจะทําได้ยากไปหน่อยสําหรับผู้บริโภคอย่างเราๆ ที่ไม่รู้หรอกว่าพ่อครัวเขา
แช่แข็งปลามาอย่างถูกวิธีหรือเปล่า  โดยควรแช่แข็งปลา หรือดองน้ําแข็ง ในอุณหภูมิต่ํา
กว่า -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน หรือแช่ในอุณหภูมิต่ํากว่า -35 องศา
เซลเซียสติดต่อกันอย่างตํ่า 15 ชั่วโมง เพ่ือให้ปลามีลักษณะใกล้เคียงกับตอนที่จับขึ้นมา
ใหม่ๆ มากที่สุด และวิธีนี้ก็จะทําให้พยาธิอะนิซาดิสตายได้ด้วย 

> เลือกรับประทานปลาดิบที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ 
 ถึงแม้ว่าปลาดิบจะถูกจัดลงจานอย่างสวยงาม จนเราเองก็อยากจะชื่นชมกับมัน
นานๆ ก่อนที่จะรับประทาน แต่ก็ควรจะรีบทานนะคะ ไม่ควรรับประทานปลาดิบที่ทําทิ้งไว้
นานเกิน 2 ชั่วโมง เพราะจะทําให้เสียรสชาติ เนื่องจากน้ํามันที่อยู่ในปลาจะระเหยออกไป 
แถมคุณค่าทางอาหารยังลดลงอีกด้วย และควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบที่ทํา
สําเร็จแล้วตั้งโชว์ไว้ในตู้แช่ด้วย เพราะเราไม่รู้ว่ามันถูกเอามาวางนานขนาดไหนแล้ว 

 นอกจากน้ีเวลารับประทานปลาดิบก็ควรที่จะสังเกตที่ตัวเน้ือปลาดีๆ ด้วยนะ ถ้าเกิดเห็นส่ิง
แปลกปลอมอย่างเช่นจุดขาวๆ หรือแม้แต่ตัวพยาธิก็ไม่ควรรับประทานต่อนะคะ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าใน
เน้ือปลามีอีกหรือเปล่า อย่ามัวแต่เสียดายเลยค่ะ เพราะปลาดิบราคาเพียงไม่เท่าไหร่คงไม่คุ้มค่ากับ
การต้องมาเจ็บป่วยแน่นอน 

มารยาท และวิธีทานปลาดิบ (sashimi) ใหอรอย 

ในจานปลาดิบท่ีมีปลา 2, 3 ชนิดรวมกันนอกนั้นจะมีสาหราย หัวผักกาด และอื่นๆ รวมอยูในภาชนะ
ดวย จะคีบชิ้นไหนทานกอนนั้นมีเคล็ดลับวา ควรทานจากชิ้นเล็กที่สุด จะทําใหรูสึกอรอยกวาเลือกทาน
ตามใจชอบ 

อยาละลายวาซาบิ (wasabi) ลงในน้ําโชยุ (shoyu) เพราะจะทําใหกลิ่นหอมของวาซาบิเสียไป  
วิธีท่ีแนะนํามี 2 วิธี คือ 

1. ใชวาซาบิแตะปลาดิบ แลวจึงแตะโชยุ 
2. วางกอนวาซาบิดานในขอบถวยโชยุ แลวนําปลาดิบแตะวาซาบิจากบนลงลางเพื่อแตะโชยุ 
ถวยใสโชยุสามารถใชมือถือขึ้นมาได แตใหระวังทาทางในการทาน โดยในขณะยกถวยขึ้นมาอยากมตัว

เขาหาถวย และจะยกถวยโชยุสูงระดับอกเพื่อจะไดไมหยด หรือใชกระดาษรองกันน้ําโชยุหกใสโตะก็ได 
ในการทานนั้นตามมารยาทแลว ไมควรแกวงปลาดิบไปมาในถวยโชยุ หรือจุมจนทวมชิ้นปลาดิบ สวน

ผักเคียงในจานปลาดิบจะทานหรือไมก็ได ไมถือเปนการผิดมารยาท 

ที่มา: หนังสือ มารยาทสากลในการรับประทานอาหาร (ฝร่ัง-ญ่ีปุน-จีน) สํานักพิมพทฤษฎ ี 
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มีจุดสีดําหรือน้ําตาลขนาดใกลเคียง 
กับตากระจายทั่วไป 

Narcine prodorsalis, 
Tonkin numbfish 1 

 

Narcine timlei, 
Blackspotted numbfish 2 

 

มีจุดสีน้ําตาลขนาดสม่ําเสมอ 
และใหญกวาตากระจายทั่วไป 

ไมมีครีบหลัง 

Temera hardwickii, 
Finless sleeper ray 3 

มีครีบหลัง 1 อัน ลําตัวดานบน 
สีน้ําตาลถึงออกเขียว 

Narke dipterygia, 
Spottail sleeper ray 4 

ที่มาภาพ : www.fishbase.org 1 , 2, 3, 4 

ป.ปลานารู 

คูมือการจําแนกชนิดปลากระเบนภาคสนามที่พบในนานน้ําไทย 

และนานน้าํใกลเคียง Family NARCINIDAE (Numbfishes)  
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10 à¤Åç´ÅÑº¢ÂÑºªÕÇÔµ ¾ÔªÔµ¤ÇÒÁÊØ¢ 

�ÍÑÅàºÔÃ�µ äÍ¹�Êäµ¹�� ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�¼Ù�ÂÔè§ãË�¢Í§âÅ¡ ä �́¡Å�ÒÇäÇ �Ç�Ò 

�ªÕÇÔµà»ÃÕÂºàËÁ×Í¹¡ÒÃ¢Õè Ñ̈¡ÃÂÒ¹ ¡ÒÃ¨Ð·Ã§µÑÇãË� Ṍ ¤Ø³µ�Í§»� �¹ä»¢�Ò§Ë¹�ÒµÅÍ´àÇÅÒ� 
 ¡ÒÃà Ố¹ä»¢�Ò§Ë¹�Ò¹Ñé¹ á¹�¹Í¹Ç�Ò..Â�ÍÁÁÕºÒ§ÊÔè§ºÒ§ÍÂ�Ò§·ÕèàÃÒäÁ�ÍÒ¨¤Çº¤ØÁä �́·Ñé§ËÁ´ «Öè§ÍÒ¨·íÒãË �àÃÒà»�¹·Ø¡¢� áµ�
¨ÃÔ§æ áÅ�Ç ·Ø¡¢�ÊØ¢¹Ñé¹ÍÂÙ�·Õèã¨ àÃÒÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡·Õè¨ÐÁÍ§áÅÐÅ§Á×Í·íÒã¹áºº·Õè·íÒãË �µÑÇàÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ä �́äÁ�ÂÒ¡ 
 ¤¹àÃÒµ�Ò§à¡Ô´Ë¹à ṌÂÇ µÒÂË¹à ṌÂÇ à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ à¡Ô´ÁÒ·Ñé§·Õ¨§ãª�ªÕÇÔµãË �¤Ø�Á¤�ÒÍÂ�Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ �́ÇÂà¤Åç´ÅÑº§�ÒÂæ 
µ�Íä»¹Õé 

1. ÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÊØ¢ãË�µÑÇàÍ§ 
 ÁÕ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂªÔé¹Ë¹Öè§ºÍ¡Ç�Ò ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¤¹àÃÒ¹Ñé¹ÁÕà¾ÕÂ§ 10% ·Õèà¡Ô´¨Ò¡ÊÀÒ¾áÇ´Å �ÍÁ ¹Ñè¹ËÁÒÂ¶Ö§ÍÕ¡ 90% à»�¹
¤ÇÒÁÊØ¢·ÕèàÃÒàÅ×Í¡ÊÃ�Ò§¢Öé¹àÍ§ àª�¹ ¡ÒÃä»à·ÕèÂÇã¹Ê¶Ò¹·Õè·�Í§à·ÕèÂÇÍÑ¹ÊÇÂ§ÒÁ «Öè§·íÒãË �¤¹·Õèä»¹Ñé¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ áµ�¨ÐÊØ¢
ÁÒ¡¹�ÍÂá¤�äË¹¡ç¢Öé¹ÍÂÙ�¡Ñºã¨¢Í§áµ�ÅÐ¤¹ Ç�Òä» �́ÇÂã¨·ÕèàÈÃ�ÒËÁÍ§ËÃ×Íã¨·ÕèàºÔ¡ºÒ¹ 
 
2. µ�Í§ÍÂÙ�¡Ñº»�¨ Ø̈ºÑ¹ 
 ÁÕ¤¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèäÁ�ÍÒ¨ËÒ¤ÇÒÁÊØ¢µÃ§Ë¹�Òä �́ à¾ÃÒÐ Ô̈µã¨ËÁ¡ÁØ�¹ÍÂÙ�¡ÑºàËµØ¡ÒÃ³�ã¹Í Ṍµ ¢³Ðà ṌÂÇ¡Ñ¹¡çÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅ
¡ÑºàÃ×èÍ§·ÕèÂÑ§ÁÒäÁ�¶Ö§ à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ µ�Í§¾ÂÒÂÒÁ»Å�ÍÂÇÒ§àÃ×èÍ§·Õè¼�Ò¹ä»áÅ�Ç à¾ÃÒÐ¡ÒÃËÇ¹¤Ô´¶Ö§ÁÑ¹ÍÂÙ�µÅÍ´àÇÅÒ äÁ�ä �́ª�ÇÂ
ãË �ÍÐäÃ Ṍ¢Öé¹àÅÂ «éíÒÃ�ÒÂÂÑ§·íÒÅÒÂ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹»�̈ ¨ØºÑ¹ �́ÇÂ 
 ÊÔè§·Õè¤ÇÃ·íÒ ¤×Í àÃÕÂ¹ÃÙ�¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ à¾×èÍ¹íÒÁÒá¡�ä¢ãË �ªÕÇÔµ Ṍ¢Öé¹ã¹»�¨¨ØºÑ¹ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡ÑºÊÔè§·Õè¡íÒÅÑ§·íÒÍÂÙ�
µÃ§Ë¹�Ò 
 
3. à»�¹à¾×èÍ¹á·�¢Í§µÑÇàÍ§ 
 �à¾×èÍ¹á·�� ¤×Í ¤¹·Õèª�ÇÂàµ×Í¹ÊµÔ ãË �¤íÒá¹Ð¹íÒ »ÅÍºâÂ¹ ãË �¡íÒÅÑ§ã¨ áÅÐ¾Ã�ÍÁ·Õè¨ÐÃ�ÇÁ·Ø¡¢�Ã�ÇÁÊØ¢ä» �́ÇÂ¡Ñ¹ 
ËÒ¡¤Ø³äÁ�ÁÕà¾×èÍ¹á·� ¤Ø³¡ç¨íÒà»�¹µ�Í§à»�¹à¾×èÍ¹á·�¢Í§µÑÇàÍ§ �́ÇÂ¡ÒÃÃÑ¡µÑÇàÍ§ Ù́áÅµÑÇàÍ§ ºÍ¡µÑÇàÍ§ ÊÍ¹µÑÇàÍ§ àµ×Í¹
µÑÇàÍ§ »ÅÍºâÂ¹µÑÇàÍ§ áÅÐãË �¡íÒÅÑ§ã¨µÑÇàÍ§ à¾ÃÒÐã¹ÂÒÁ·ÕèªÕÇÔµäÁ�à»�¹ä»µÒÁ·ÕèËÇÑ§äÇ� ¤Ø³¨ÐÁÑè¹ã¨ä �́Ç�Ò ÂÑ§ÁÕà¾×èÍ¹á·�·Õè
¾Ã �ÍÁ¨Ðª�ÇÂàËÅ×Í¤Ø³µÅÍ´àÇÅÒ 
 
4. ·íÒ·Ø¡ÇÑ¹ãË�à»�¹ÇÑ¹¾ÔàÈÉ 
 àÁ×èÍ¤Ø³ãª�ªÕÇÔµ �́ÇÂ¡ÒÃ·íÒÊÔè§à ỐÁæ ·Ø¡ÇÑ¹ àÊÁ×Í¹à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·Õèà Ố¹à¤Ã×èÍ§ä»àÃ×èÍÂæ ªÕÇÔµ Ö̈§àµçÁä» �́ÇÂ¤ÇÒÁ¹�Òàº×èÍ
Ë¹�ÒÂ áÅÐã¹·ÕèÊØ´¡çÍÒ¨·íÒãË �¡ÅÒÂà»�¹¤¹à©×èÍÂªÒ à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ µ�Í§ÅØ¡¢Öé¹ÁÒàµÔÁÊÕÊÑ¹ãË �ªÕÇÔµ àÃÔèÁµ�¹ �́ÇÂ¡ÒÃµÑé§»³Ô¸Ò¹Ç�Ò 
¨ÐàÃÔèÁ·íÒÊÔè§ãËÁ�æ 1 ÍÂ�Ò§ã¹áµ�ÅÐÇÑ¹ËÃ×Íáµ�ÅÐÊÑ»´ÒË � àª�¹ ãÊ�àÊ×éÍ¼ �ÒÊäµÅ�·ÕèäÁ�à¤ÂãÊ� ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂáººÍ×è¹º �Ò§ ËÃ×Í ×́èÁ
¡Òá¿ÃÊªÒµÔ·Õèµ�Ò§ä»¨Ò¡à ỐÁ 
 ·ÕèÊíÒ¤Ñ ÍÂ�ÒÃÍ¨¹¶Ö§ÇÒÃÐ¾ÔàÈÉ Ö̈§¤�ÍÂà»ÅÕèÂ¹á»Å§ à¾ÃÒÐ¹Ñè¹à·�Ò¡Ñº¤Ø³¡íÒÅÑ§àÅ×èÍ¹àÇÅÒáË�§¤ÇÒÁÊØ¢ÍÍ¡ä» ¢ÍãË�
àÃÔèÁµ�¹·íÒ·Ø¡ÇÑ¹ãË �à»�¹ÇÑ¹¾ÔàÈÉ áÅ�Ç¤Ø³¨ÐÃÙ�ÊÖ¡Ç�Ò ªÕÇÔµÁÕÍÐäÃãË �¤ �¹ËÒäÁ�ÊÔé¹ÊØ´ 

บานเราจะนาอยู 
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5. ·íÒàÃ×èÍ§·ÕèÍÂÒ¡·íÒ 
 ËÅÒÂµ�ÍËÅÒÂ¤ÃÑé§·Õè¤¹àÃÒÁÑ¡ãª�àÇÅÒ·íÒã¹ÊÔè§·Õè¤Ô´Ç�Ò �¤ÇÃ·íÒ� ÁÒ¡¡Ç�ÒÊÔè§·Õè �ÍÂÒ¡·íÒ� ¹Ñè¹ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ�Ò äÁ�ä �́
ãª�àÇÅÒ·íÒã¹ÊÔè§·Õè·íÒãË �µÑÇàÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢àÅÂ 
 Ñ́§¹Ñé¹ á·¹·Õè¨Ð»Å�ÍÂàÇÅÒÍÑ¹ÁÕ¤�Ò¼�Ò¹ä» ¤Ø³¤ÇÃÃÙ�¨Ñ¡¨Ñ´ÊÃÃàÇÅÒ �́ÇÂ¡ÒÃ¨´àÃ×èÍ§·Ø¡ÍÂ�Ò§·Õèµ�Í§·íÒáÅÐàÇÅÒ·Õèµ�Í§
ãª�ã¹áµ�ÅÐÊÑ»´ÒË� ÇÔ¸Õ¹Õé¨Ð·íÒãË �¤Ø³àËç¹ÀÒ¾·Ñé§ËÁ´Ç�Ò ¤ÇÃµÑ´àÃ×èÍ§ã´·Ôé§ ËÃ×Í¤ÇÃãË �àÇÅÒ¡ÑºàÃ×èÍ§ã´·Õè¤Ø³ÍÂÒ¡·íÒÁÒ¡¡Ç�Ò 
 
6. ÍÂ�Ò»Å�ÍÂàÇÅÒãË�ÊÙà»Å�Ò 
 ÁÕ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÊØÀÒÉÔµ ¡Å�ÒÇäÇ �Ç�Ò �¢â³ âÇ ÁÒ ÍØ»¨Ú¨¤Ò� ÍÂ�Ò»Å�ÍÂ¡ÒÅàÇÅÒãË �Å�Ç§ä»â´Âà»Å�Ò»ÃÐâÂª¹� à¾ÃÒÐ
àÁ×èÍàÇÅÒ¼�Ò¹ä»áÅ�Ç äÁ�ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡¡ÅÑº¤×¹ÁÒä �́ 
 à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ ¨§ãª �àÇÅÒáµ�ÅÐÇÔ¹Ò·ÕãË �¤Ø�Á¤�Ò·ÕèÊØ´ àª�¹ ÃÐËÇ�Ò§¹Ñè§Ã¶ä»·íÒ§Ò¹ ¡çÍ�Ò¹ÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁä» �́ÇÂ ËÃ×Í
¢³Ð·Ò¹ÍÒËÒÃ ¡çà»�´·ÕÇÕà¾×èÍ Ù́¢�ÒÇÊÒÃ áÅÐËÒ¡¤Ø³à»�¹¤¹µ×è¹¹Í¹àª�Ò ¡çÂ×´á¢�§¢ÒÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂÊÑ¡¹Ô´ ¡�Í¹ÍÒº¹éíÒ ·Ò¹
ÍÒËÒÃàª�Ò à¾ÕÂ§á¤�¹Õé ¡ç¶×Íà»�¹¡ÒÃàÃÔèÁµ�¹ÇÑ¹ãËÁ�ÍÂ�Ò§Ê´ãÊáÅÐÊØ¢ÀÒ¾ Ṍ µÑé§áµ�ÇÔ¹Ò·ÕáÃ¡·Õèµ×è¹¹Í¹ 
 
7. á¡�»�ËÒµÑÇàÍ§ 
 ÁÕ¤íÒâºÃÒ³¡Å�ÒÇäÇ �Ç�Ò �àÃÕÂ¹¼Ù¡ ¡çµ�Í§àÃÕÂ¹á¡�� ËÁÒÂ¶Ö§ àÁ×èÍÊÃ �Ò§»�ËÒ¢Öé¹ÁÒàÍ§ ¡çµ�Í§á¡�»�ËÒ¹Ñé¹ �́ÇÂµÑÇàÍ§ 
¤¹Ê�Ç¹ãË�ÁÑ¡ªÍºº�¹àÃ×èÍ§»�ËÒ¢Í§µÑÇàÍ§ áµ�äÁ�Å§Á×Íá¡� ªÕÇÔµ Ö̈§ÁÕáµ�¤ÇÒÁ·Ø¡¢� Ê�Ç¹¤¹·Õè¤Ô´ËÒË¹·Ò§á¡�ä¢ �́ÇÂã¨¨´ �̈Í
ÁØ�§ÁÑè¹ Â�ÍÁà»�¹¼Ù�ª¹Ð áÅÐ¤Ç�ÒÃÒ§ÇÑÅ¤×Í¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¤ÃÍº¤ÃÍ§ä �́ã¹·ÕèÊØ´ 
 ¡ÒÃá¡�ä¢»�ËÒã´æ ¡çµÒÁ µ�Í§á¡ �ä»·ÕÅÐà»ÅÒÐ·ÕÅÐà§×èÍ¹»Á ÍÒ¨àÃÔèÁ �́ÇÂ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÊÔè§·Õèà»�¹»�ËÒ·Ñé§ËÁ´ ·Õè·íÒãË �
ÃÙ�ÊÖ¡·�Íá·� ¼Ô´ËÇÑ§ ËÃ×ÍÊÔè§·ÕèÍÂÒ¡à»ÅÕèÂ¹á»Å§ ÃÇÁ·Ñé§á¹Ç·Ò§á¡�ä¢ ¨Ò¡¹Ñé¹Å§Á×Í·íÒµÒÁá¼¹·ÕèÇÒ§äÇ� 
 
8. ·�Ò·ÒÂµÑÇàÍ§ 
 ÊíÒËÃÑº¤¹·ÕèÃÙ�ÊÖ¡Ç�Ò ªÕÇÔµ¢Ò´ÊÔè§·�Ò·ÒÂ ¡çÅÍ§ËÑ¹ÁÒàµÔÁ¤ÇÒÁÃÙ�ÊÖ¡µ×è¹àµ�¹áÅÐ¼¨ÀÑÂà¢�Òä» äÁ�Ç�Ò¨Ðà»�¹àÃ×èÍ§·�Ò·ÒÂ
·Ò§Ã�Ò§¡ÒÂ àª�¹ ¡ÒÃàÅ�¹¡ÕÌÒâÅ´â¼¹ ËÃ×Í �́Ò¹¨Ôµã¨ àª�¹ ¡ÒÃºÃÃÅØà»�ÒËÁÒÂÃÐÂÐÊÑé¹ ËÃ×Í·íÒ½�¹ÍÑ¹ÊÙ§ÊØ´ä �́ÊíÒàÃç¨ ¢Í
à¾ÕÂ§¤Ø³ÁÕà»�ÒËÁÒÂ·ÕèªÑ´à¨¹ áÅÐÇÒ§á¼¹·íÒãË �ÊíÒàÃç̈  ¡ç¶×ÍÇ�Òãª�ªÕÇÔµ¤Ø�ÁáÅ�Ç 
 
9. ÃÙ�¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§µÑÇàÍ§ 
 ¡ÒÃ·íÒÊÔè§ãËÁ�æ ·ÕèÊÃ �Ò§¤ÇÒÁÃÙ�ÊÖ¡·�Ò·ÒÂ ËÃ×Í¡ÒÃÁØ�§ÁÑè¹·íÒã¹ÊÔè§·ÕèÃÑ¡ªÍº¹Ñé¹ ÍÒ¨à»�¹ÇÔ¸ÕàµÔÁàµçÁªÕÇÔµä �́ Ṍ·Õà ṌÂÇ áµ�
ËÒ¡·íÒà¡Ô¹¡íÒÅÑ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·ÕèÁÕ ¼ÅÅÑ¾ �̧·Õèä �́ÍÒ¨à»�¹µÃ§¡Ñ¹¢�ÒÁ à¾ÃÒÐ·Ø¡¤¹µ�Ò§ÁÕ¢Õ´¨íÒ¡Ñ´ã¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§µÑÇàÍ§ 
¡ÒÃËÑ¡âËÁ·íÒà¡Ô¹¡íÒÅÑ§ ¨Ð·íÒãË �ÃÙ�ÊÖ¡à¤ÃÕÂ´ ·Ò§·Õè Ṍ¤×Í à Ố¹ÊÒÂ¡ÅÒ§ ·íÒà·�Ò·ÕèµÑÇàÍ§¨Ð·íÒä �́áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹¡ÒÃ·íÒ 
 
10. àËç¹¤Ø³¤�ÒÊÔè§àÅç¡æ ¹�ÍÂæ ã¹ªÕÇÔµ 
 º�ÍÂ¤ÃÑé§·Õè¤¹àÃÒà½�ÒÁÍ§áµ� �àÃ×èÍ§ãË�æ� «Öè§¡íÒÅÑ§¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹ªÕÇÔµ áÅÐ¤Ò´Ç�ÒÁÑ¹¨Ð·íÒãË �ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ áµ�¡ÒÃãª�
ªÕÇÔµÍÂ�Ò§¤Ø�Á¤�ÒáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¹Ñé¹ äÁ�¨íÒà»�¹µ�Í§ÃÍ¤ÍÂáµ�àÃ×èÍ§ãË�æ à¾ÕÂ§àËç¹¤Ø³¤�Ò áÅÐ«Òº«Öé§ã¹ÊÔè§àÅç¡æ ¹�ÍÂæ ·Õè
à¡Ô´¢Öé¹ã¹áµ�ÅÐÇÑ¹ ¡ç·íÒãË �ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ä �́äÁ�ÂÒ¡ àª�¹ ¡ÒÃä �́¡Ô¹¢¹ÁªÔé¹àÅç¡æ ÍÃ�ÍÂæ ·Ø¡ÇÑ¹ ÍÒ¨¨Ð Ṍ¡Ç�ÒÃÍ¤ÇÒÁÊØ¢·Õè¨Ð¡Ô¹
¢¹Áà¤ �¡ªÔé¹ãË�ã¹ÇÑ¹»�ãËÁ� 
 à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ ËÁÑè¹à¡çºà¡ÕèÂÇ¤ÇÒÁÊØ¢àÅç¡æ ¨Ò¡ÊÔè§ã¡Å�æ µÑÇ «Öè§¨Ð·íÒãË �ªÕÇÔµÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÍÂ�Ò§¤Ø�Á¤�Òá¹�¹Í¹ 

 
 

·ÕèÁÒ : ¹ÔµÂÊÒÃ¸ÃÃÁÅÕÅÒ ©ºÑº·Õè 165 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557  
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เฉลยเกมสฉบับที่แลว 

ภาพปริศนา คําตอบคือ ชมพูทวีป 

เฉลยคําถามประจําเดือน 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2557 

1. ในประเทศสเปน คนที่มีอาชีพเก็บ 
เพรียงคอหาน มีชื่อเรียกวาอะไร?  
ตอบ Percebeiros 
2. อุปกรณหลักที่ชาว Lamalera ใชลาวาฬ คือ?  
ตอบ เรือพายกับหอกไมไผ 
3. ปลานกแกว 1 ตัว สามารถสรางทรายได
ประมาณก่ีกิโลกรัมตอป?  
ตอบ 90 กก./ป 

ผูทีต่อบคําถามประจําเดือน 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2557 ไดถกูตอง คือ  

คณุจารุวรรณ สงพฒันแกว  
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตอง 
และเตรียมรอรับของรางวัลไดเลยคราบ... 

** กติกาการรวมสนุก  
ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ทีอ่ยู และ
เบอรโทรศัพท สงมาที่  

E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.co.th   
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 
***ของรางวัล คือ ชุดแกวกาแฟ 
 

คําถามประจําเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557 
1. การตรวจหาอายุของปลามีกี่วิธี อะไรบาง? 
2. ปลาแซลมอนที่ไดรับการตัดแตงทางพันธุกรรม มีชื่อวา? 
3. พยาธิที่พบในปลาทะเล มีชื่อวา? 

อานดีๆ มีรางวัล 

เกมสทาทายสมอง 

Sudoku เสรมิ IQ 
วิธีเลน  ใหเติมตัวเลขลงในชองที่วาง  1 ถึง 9  ให 
1. แตละบรรทัด (Row) มีเลข 1-9 ไมซ้ํากัน 
2. แตละคอลัมนแนวตั้ง (Column) มีเลข 1-9 ไมซ้ํากัน 
3. แตละกรอบ 3x3 (Box) มีเลข 1-9 ไมซ้ํากนั 

กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 


