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“อยูี”ประกาศให้ใบเหลอืงไทยด้านการประมง 

สหภาพยุโรป หรืออีย ูไดพิ้จารณาค าประกาศเตือน
ทางการไทย เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและ
ขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย (ไอยูยู) จากเดิมต้อง
พิจารณาเมื่อปลายเดือน ก.พ.58 และต้องเลือ่นการพิจารณา 
พร้อมการประกาศผลพิจารณา และมาตรการต่อไทยออกไป 
ล่าสุด มีรายงานว่า อียูให้ใบเหลืองไทย ในกรณีนี้ ไทยถูกให้
ใบเหลืองไทย นั่นหมายถึง อียูมีมาตรการมุ่งให้ไทยเปลี่ยน
นโยบายในการจัดการกับปัญหาการท าประมงโดยผิด
กฎหมาย และปัญหาขาดการควบคุมในการท าประมง 
มิฉะนัน้อาจเจอค าสั่งห้ามน าเขา้สินค้าประมงจากไทยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปภายในส้ินปนีี้ โดยไทยจะต้อง
เร่งแก้ปัญหาภายใน 180 วันหรือ 6 เดือน และหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะถูกให้ใบแดง ซึ่งจะมีผลต่อการ
สง่ออกสนิคา้ทางทะเลไปยงัยโุรป คาดว่า จะเปน็ผลในปลายป ี2558  

มีรายงานด้วยว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่โดยมีรายได้จากการส่งออก
สินค้าประมงในแต่ละปีราว 5 พันล้านยูโร หรือประมาณ 1.7 แสนล้านบาท นับเป็นรายได้หนึ่งในสิบของการ
ส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรป  

ทั้งนี้ สถานการณ์ด้านปริมาณสัตว์น้ าส ารองทั่วโลกได้ลดลงจนน่าเป็นห่วงท าให้อียูต้องเพ่ิมมาตรการที่
เข้มแข็งเพ่ือจัดการกับกลุ่มประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นานาชาติ โดยอียูอ้างว่า การท าประมงเถื่อนคิดเป็น
สัดส่วนราว 15 เปอร์เซนต์ของการท าประมงทั่วโลก และสร้างรายได้ราว 1 หมื่นล้านยูโร หรือประมาณ 340,000 
ล้านบาท ในตลาดมืด ซึ่งการท าประมงเถื่อนได้ท าลายทั้งสภาพแวดล้อมและชุมชนชาวประมง  

อย่างไรก็ตาม อียูหวังว่า จะสามารถเริ่มสร้างความร่วมมือกับไทย เพ่ือปรับปรุงแนวทางการรับมือกับ
ปัญหาด้วยการเพ่ิมความเข้มงวด ในเชิงปฏิบัติและปิดช่องว่างทางกฎหมายที่กลุ่มประมงเถื่อนฉกฉวยไปใช้เป็น
ข้ออ้างนี้ 

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงข่าวภายหลังจากรับทราบ
กรณีที่สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกค าประกาศให้ใบเหลืองไทย ว่า ไทยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจออก 
ประกาศเตือนดังกล่าว ซึ่งสะท้อนว่า EU มิได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมของไทยใน
การแก้ปัญหา IUU รวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ EU ในการต่อต้าน การประมง IUU ที่มีมายาวนาน ไทย
เรียกร้องให้ EU พิจารณาการด าเนินการของไทยในเชิงเทคนิคตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่มีความโปร่งใสและ
เที่ยงตรง อย่างไม่เลือกปฏิบัติ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริงในไทย ไทยจะสานต่อความร่วมมือกับ EU 
เพ่ือให้ไทยออกจากกลุ่มที่ถูกประกาศเตือน รวมทั้งสามารถแก้ไขและป้องกันการท าประมงแบบ IUU ต่อไปใน
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ที่มา : http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=756697 

“อยูี”ประกาศให้ใบเหลอืงไทยด้านการประมง 

นายเสข กล่าวต่อว่า รัฐบาลไทยตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและก าหนดให้
การแก้ไขปัญหาการประมงแบบ IUU เป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่ต้องแก้ไขโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักได้เป็นผู้น าในการบูรณาการกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งด าเนินการตามแผนงานหลัก 6 แผนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง ได้แก่  

ที่ผ่านมารัฐบาลไทยให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้การรักษาทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท าประมงเป็นวาระส าคัญของรัฐบาลนี้ และรัฐบาลจะยังคง
ด าเนินการอย่างแข็งขันในการแก้ปัญหาภายใต้การน าของผู้น าระดับสูงต่อไป 

(1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายล าดับรอง  
(2) การจัดท าแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมง IUU  
(3) การเร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง  
(4) การพฒันาระบบควบคมุและเฝา้ระวังการท าประมง โดยเฉพาะการควบคมุการเขา้ออกทา่ของเรอืประมง  
(5) การจัดท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System - VMS) และ  
(6) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
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 จากผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ฉบับวันที่ 14 
พฤษภาคม ที่ผ่านมา เนื้อเยื่อในเหงือกของปลานี้จะน าเลือดแดง (เลือดที่
ยังไม่ใช้งาน) ที่มีอุณหภูมิต่ าเข้าสู่ร่างกาย ไหลเวียนผ่านกล้ามเนื้อที่สร้าง
ความร้อน จากนั้นเลือดที่ใช้งานแล้ว (เลือดด า) จะน าความร้อนและ
คาร์บอนไดออกไซด์กลับจากร่างกายมาเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนที่
เหงือกอีกครั้ง ผลคือเลือดแดงชุดใหม่ที่ก าลังจะเข้าสู่ร่างกายจะรับการ

ถ่ายเทความร้อนจากเลือดด าท่ีไหลเวียนออกมา ท าให้ความร้อนในร่างกายไม่หายไปไหน นักวิจัยเรียกกระบวนการ
นี้ว่า counter-current heat exchange. 

 การเป็นสัตว์เลือดอุ่นช่วยให้มันได้เปรียบเหยื่อและคู่แข่งที่เป็นสัตว์เลือดเย็น คือ ว่ายน้ าเร็วกว่า ดวงตาและ
สมองท างานดีกว่า ใช้เวลาแสดงปฏิกิริยาตอบสนองน้อยกว่า และอวัยวะส าคัญทนรับผลของความเย็นจัดได้ 
โดยทั่วไป ปลาน้ าลึกมักเชื่องช้า เอ่ือยเฉื่อย คอยดักฮุบเหยื่อมากกว่าไล่กวด 

 เพ่ือพิสูจน์ผลการวิจัย นักวิทยาศาสตร์ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ในกล้ามเนื้ออกของปลา Opah ที่ยังมีชีวิต
แล้วปล่อยมันกลับลงทะเล เมื่อมันด าน้ าลึกลงไปเรื่อยๆ จนลึกกว่า 45 เมตร เครื่องวัดอุณหภูมิก็เริ่มรายงานค่า
ออกมา ปรากฏว่าอุณหภูมิในร่างกายของมันจะคงท่ีอยู่เสมอโดยมีค่าความร้อนสูงกว่าน้ าทะเลรอบตัวราว 5°C 

 ทีมนักวิจัยจะยังคงศึกษาปลานี้ต่อไปโดยจะเน้นไปที่ญาติของมันคือปลา Opah ที่มีถิ่นก าเนิดในแถบ
มหาสมุทรท่ีไกลออกไปทางใต้ ที่ซึ่งน้ าทะเลมีความเย็นมากกว่านี้ เพ่ือดูการท างานภายในร่างกายของปลาเลือดอุ่น

พบ “ปลาเลือดอุ่น” ชนิดแรกของโลก 

ที่มา : http://news.voicetv.co.th/world/205563.html  
        http://www.livescience.com/50839-first-warm-blooded-fish-found.html 

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากส านักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศ
แห่งชาติ (NOAA) คน้พบวา่ ปลา Opah หรือปลาพระจนัทร ์(Lampris guttatus) 
เป็นปลาเลือดอุ่นสายพันธุ์แรกของโลก ที่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์
จ าพวกนก 

เรารู้จักปลา Opah มานานแล้วแต่มีรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของมันน้อยมาก 
Opah มีขนาดร่างกายยาวประมาณ 1.0 – 1.8 เมตร ล าตัวมีสีออกแดงคล้าย
สนิมเหล็ก ตามตัวมีจุดสีขาว ครีบเป็นสีแดงสดใส รูปร่างกลมแบน กินหมึกและ
ปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร อาศัยอยู่ในทะเลและมหาสมุทรทั่วโลกที่ระดับความลึกราว 50-200 เมตร ที่ซึ่งอุณหภูมิ
ของน้ าทะเลค่อนข้างจะเย็น ประมาณ 10°C และในบางครั้งมีรายงานการพบปลานี้ที่ความลึกถึง 396 เมตร แต่
กลับปรากฏว่า เลือดในร่างกายของมันยังคงรักษาความอุ่นไว้ได้ โดยอาศัยกล้ามเนื้อพิเศษบริเวณอก ผ่านการโบก
ครีบอกด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง ความร้อนที่เกิดขึ้นจะคงอยู่ในร่างกายของมันโดยชั้นไขมันใกล้ผิวหนังและ

http://news.voicetv.co.th/world/205563.html
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ความเส่ียงของประชากรปลาทูน่าตาโต 

ส านักเลขาธิการ ของ The Pacific Community (SPC) 
ได้เผยแพร่ผลการประเมินล่าสุด เกี่ยวกับสภาวะของประชากร
ปลาทูน่าชนิดที่ส าคัญในภูมิภาคฯ พบว่า ปลาโอท้องแถบและ
ปลาทูน่าครีบเหลืองยังคงอยู่ ในสภาวะที่อุดมสมบูรณ์อย่าง
สมเหตุสมผล แต่ปลาทูน่าตาโตซึ่งเป็นชนิดที่ส าคัญที่จับได้จาก
การท าประมงเบ็ดราวในเขตร้อน ตอนนี้ได้ลดลงเหลือน้อยกว่า 20% ของประชากรปลาทูน่าตาโตที่ยังไม่ได้ขนาด
ในการน ามาใช้ประโยชน์ จึงเป็นข้อจ ากัด ที่ the Western and Central Pacific Fisheries Commission 
(WCPFC) ตัดสินใจให้ปลาทูน่าตาโตเป็นตัวแทนของความเสี่ยงต่อการลดลงของจ านวนประชากรปลาทูน่าชนิด
ดังกล่าว ขณะนี้ WCPFC ได้ด าเนินการเพ่ือลดปริมาณการจับปลาทูน่าตาโต และปล่อยให้ประชากรทูน่าชนิด
ดังกล่าวมีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ผลการประเมินดังกล่าวถูกน าเสนอในงานประชุม 10th Meeting of the Western 
and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) Scientific Committee ที่ จั ดขึ้ นที่ เ มื อ ง  Majuro 

สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ เมื่อปี ค.ศ. 2014  

 ส าหรับปลาทูน่าชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ ปลาโอท้องแถบ และปลา 
ทูน่ าครีบ เหลือง  ผลการประเมินพบว่าประชากรยังคงสมบูรณ์     
ปลาโอท้องแถบถูกจับได้ร้อยละ 68 จากจ านวนปลาทูน่าที่จับได้
ทั้งหมดปริมาณ 2.6 ล้านตันในปี ค.ศ. 2013 และประมาณการว่า   
อีกร้อยละ 50 ของปริมาณประชากรปลาทูน่ายังไม่ได้น ามาใช้
ประโยชน์ ส่วนประชากรปลาทูน่าครีบเหลืองน ามาใช้ประโยชน์ มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21 ของปริมาณการจับในปี ค.ศ. 2013 แต่ซึ่ง
เป็นปริมาณที่ลดลงเพียงร้อยละ 38 ของปริมาณประชากรปลาทูน่าที่

ยังไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ยังคงเป็นสภาวะที่สมเหตุสมผลส าหรับปริมาณประชากรปลาทูน่า การประเมิน
ดังกล่าว ได้น าข้อมูลด้านการประมง และข้อมูลด้านชีววิทยา ที่ได้รวบรวมไว้มากกว่า 60 ปี ในบริเวณพ้ืนที่ทาง
ตอนเหนือตั้งแต่ประเทศ ญี่ปุ่นถึงเกาะฮาวาย และทางตอนใต้ตั้งแต่ Tasmania ถึง French Polynesia มาใช้ใน
การประเมิน 

 

ภาพจาก : www.igfa.org 

ภาพจาก : www.worldwildlife.org 
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Scientific name : Octopus aegina 
Common name : Marbled octopus 
Family : Octopodidae  
Order : Octopoda 
Class : Cephalopoda 

ลักษณะทั่วไป : เป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดปานกลาง รูปร่างหนาแข็งแรง ไม่มีครีบ 
แขนมีความยาวเป็น 2-3 เท่าของส่วนล าตัว แขนที่อยู่ด้านข้างและด้านหลัง มี
ความยาวมากที่สุด โคนแขนแต่ละเส้นมีเนื้อเยื่อเชื่อมกัน เนื้อเยื่อที่เชื่อมระหว่าง
แขนด้านข้างลึกกว่าด้านหน้า แขนขวาที่ 3 ของเพศผู้ท าหน้าที่เป็นแขนสืบพันธุ์ ใน
ตัวที่มีขนาดใหญ่ มีปุ่มดูดที่แขนประมาณ 110-130 อัน ที่แขนสืบพันธุ์ประมาณ 
60-70 อัน 

ขนาด : ความยาวของล าตัวสูงสุด อยู่ที่ 9 เซนติเมตร ความยาวทั้งหมด ประมาณ 30 เซนติเมตร น้ าหนัก
ประมาณ 100 กรัม 

การกินอาหาร : พฤติกรรมการกินอาหารไม่แน่ชัด  

แหล่งอาศัย : อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลที่เป็นโคลน มักฝังตัวอยู่
ใต้พ้ืนทะเลที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เป็นโคลน หรือโคลนปน
ทราย จนถึงระดับความลึกอย่างน้อย 40 เมตร  

การแพร่กระจาย : พบแพร่กระจายตั้งแต่ตอนใต้ของ
ประเทศจีนถึงมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ในอ่าวไทยมักมี
การรายงานบ่อยครั้งว่าเป็น Octopus dollfusi  

เครื่องมือที่จับ : อวนลาก ลอบหมึก เบ็ดมือ เป็นต้น หมึกสายชนิดนี้เป็นชนิดหลักท่ีมีการจับได้ในทวีปเอเชีย 

By…Mr. T 

บ้าน

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/Octopus-aegina.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Decapoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Malacostraca
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มาตรวัด “แผ่นดินไหว” จะใช้อย่างไรกันดี ? 

ที่มาภาพ : http://hilight.kapook.com/view/120537 

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของ
ประเทศเนปาลในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เราจะได้ยิน
ประโยคจากสื่อต่างๆ ที่ว่า “เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 
แมกนิจูด” ท าให้เกิดความสงสัยว่า ค าว่า ริกเตอร์ ที่เคย
ได้ยินกันมาตั้งนาน หายไปไหน แล้วต่อไปเราจะใช้ค าใดถึง
จะถูกต้องและเป็นสากล เรื่องเล่า...ชาวทะเล ฉบับนี้ จึง
เสาะหาข้อมูลมาให้ท่านผู้อ่านได้คลายความสงสัยกันค่ะ 

มาตรวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว มีอะไรบ้าง? 
มาตราริกเตอร์ (The Richter Magnitude Scale)  
เป็นมาตราที่วัดขนาดของแผ่นดินไหว ซึ่งบันทึกได้จากเครื่องวัดแผ่นดินไหว (Seismograph) วัดได้จาก

ความสูงของคลื่น (Amplitude) แสดงผลในรูปแบบจ านวนเต็มและจุดทศนิยมท าให้สามารถเปรียบเทียบขนาด
ของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นคนละเหตุการณ์กันได้ โดยคลื่นแผ่นดินไหวที่ปรากฎในเครื่องตรวจวัด และค านวนได้
จากสูตรทางคณิตศาสตร์เป็นลอการิทึมฐานสิบของความสูงของคลื่นแผ่นดินไหว 

มาตราโมเมนต์แมกนิจูด ( moment magnitude scale; MMS, Mw)  
เป็นมาตราที่วัดขนาดของคลื่นแผ่นดินไหว ซึ่งบันทึกได้จากเครื่องบันทึกแผ่นดินไหวในลักษณะ

คล้ายคลึงกับค่าที่บันทึกได้ในมาตราริกเตอร์แต่มีความละเอียดและแม่นย ากว่า เพราะเป็นมาตราที่ถูกพัฒนาขึ้น
ใหม่พร้อมๆ กับเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่มีการบันทึกผลด้วยระบบฟังก์ชันเวลาในปี พ.ศ.2513 เพ่ือใช้แทนมาตรา
ริกเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 

มาตรวัดแผ่นดินไหวมีกี่ประเภท ? 

มาตรวัดแผ่นดินไหวมี 2 ประเภท คือ มาตรที่แบ่งด้วยความรุนแรง  และมาตรที่แบ่งด้วยขนาดของ
แผ่นดินไหว ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้ให้ความหมายของความรุนแรงและขนาดของแผ่นดินไหวไว้ดังนี้ 

ความรุนแรง (Intensity) คือ ผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มีต่อความรู้สึกของคน ต่อความเสียหายของ
อาคาร สิ่งก่อสร้าง ธรรมชาติข้างเคียง โดยความรุนแรงจะมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละแห่งที่ถูกรบกวนขึ้นกับ
ว่าสถานที่นั้นอยู่ห่างจากต าแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) มากน้อยขนาดไหน 

ขนาดของแผ่นดินไหว (Magnitude) เป็น ปริมาณที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่พ้ืนโลกปลดปล่อย
ออกมา ณ ต าแหน่งจุดก าเนิดแผ่นดินไหว (Hypocenter) ในรูปแบบของการสั่นสะเทือน ถ้าอยู่ใกล้จุดเกิด
แผ่นดินไหวก็จะมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าอยู่ไกลออกไปขนาดก็จะเล็กลงเรื่อยๆ ซึ่งค่าของขนาดแผ่นดินไหวค านวณได้
จากค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหว (Amplitude) ที่บันทึกได้ด้วยเครื่องตรวจวัด (Seismograph) ดังนั้นขนาด
แผ่นดินไหวแต่ละครั้งจึงมีได้เฉพาะค่าเดียวซึ่งได้จากการตรวจจับด้วยเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวเท่านั้น  
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มาตรวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว มีอะไรบ้าง? 
มาตราเมอร์คัลลี่ (Mercalli Intensity Scale)  
มาตราวัดความรุนแรงของที่นิยมใช้กันที่สุด คือ มาตราเมอร์คัลลี่ ซึ่งมี 12 ระดับ จากระดับความรุนแรงที่

น้อยมากจนไม่สามารถรู้สึก ต้องตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเท่านั้น ไปจนถึงขั้นรุนแรงสุดจนทุกสิ่งทุก
อย่างพังพินาศ โดยมาตราเมอร์คัลลีใช้หน่วยวัดระดับเป็นตัวเลขโรมัน ซึ่งแบ่งระดับต่างๆ ออกได้ ดังนี้ 

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/120537 
 : http://jimmysoftwareblog.com/node/455 
 : http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000054585 
 : http://www.cicc.chula.ac.th/2012-04-26-04-31-26/201-general-information-on-earthquakes.html 

คนทั่วโลกนิยมใช้มาตราแบบไหน 
ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผ่นดินไหวและธรณีแปรสัณฐานของโลก 

(SEIS-SCOPE) ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า คนไทยมัก
เคยชินกับมาตราวัดแผ่นดินไหวแบบริกเตอร์ ซึ่งไม่ถือว่าผิด แต่ถือว่าเชย เพราะนักธรณีวิทยาและผู้คนเกือบทั่ว
ทั้งโลก หันมาใช้ “มาตราโมเมนต์แมกนิจูด” แทบท้ังสิ้น  แต่ถ้าจะยังใช้มาตราริกเตอร์ก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่เพ่ิมเติม
นิดนึงว่าถ้าจะใช้ริกเตอร์ ต้องใช้กับแผ่นดินไหวที่มีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ถ้ามากกว่านั้นจะไม่ใช้ริกเตอร์ 
ให้ใช้มาตราโมเมนต์แมกนิจูดแทน ตามหลักสากลจะนิยมใช้ค าว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาดเท่าไร แค่นั้นพอ  เขาไม่
ใส่หน่วยข้างหลัง เพราะ "แมกนิจูด" แปลว่า "ขนาด" เช่น ฝรั่งรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหว 7.3 แมกนิจูด ก็แปล
เป็นไทยได้ว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 เป็นต้น 

ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหว ตามมาตราเมอร์คัลลี่ 

http://hilight.kapook.com/view/120537
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000054585
http://www.cicc.chula.ac.th/2012-04-26-04-31-26/201-general-information-on-earthquakes.html
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 1. ผูต้ ัง้ชื่อวทิยาศาสตรใ์หเ้ขยีนไวข้า้งหลงั โดยน าดว้ยอกัษรตวัใหญ่ ไม่ต้องเขยีนดว้ยตวัเอนหรอืขดี
เส้นใต้ โดยปกตอิาจจะเขยีนเป็นชื่อเต็มหรอืชื่อย่อก็ได้ เช่น Linn. เป็นชื่อย่อของ Linnaeus เป็นต้น ซึ่งใน
บางครัง้ชื่อผูต้ ัง้อาจจะมมีากกว่า 1 ชื่อกไ็ด ้เช่น 
      Heliconia mathiasiae Danials & Stiles หมายความว่า ชื่อวทิยาศาสตรน์ี้ร่วมกนัตัง้โดย Danials และ 
Stiles 
     Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern. หมายความว่า ชื่อวทิยาศาสตรน์ี้ตัง้ขึน้โดย Welw. โดยม ีHiern. 
เป็นคนอธบิายลกัษณะเพิม่เตมิในภายหลงั 
     Polyscias guilfoylei (Bull) L.H. Bail หมายความว่า ชื่อวทิยาศาสตรน์ี้ตัง้ขึน้โดย L.H. Bail ส่วน Bull นัน้
เป็นผูค้น้พบพชืชนิดนี้ แต่ใชช้ื่อวทิยาศาสตรอ์กีชื่อหนึ่ง ซึง่ถอืว่าเป็นชื่อพอ้ง ชื่อทีถู่กต้องคอืชื่อทีต่ ัง้ขึน้ครัง้
แรกเพยีงชื่อเดยีวเท่านัน้ 

 2. มกัมชีื่อสกุลยอ่ หรอืชื่อสกุลเตม็ของนักวทิยาศาสตรผ์ูจ้ดัท าชื่อนัน้ต่อทา้ย โดยชื่อสกุลย่อใชก้บัพชื 
ส่วนชื่อสกุลเตม็ใช้กบัสตัว ์ในบางกรณีถ้าชื่อสปีชสีเ์คยถูกก าหนดให้ชื่อสกุลทีต่่างออกไปจากชื่อในปจัจุบนั 
จะครอ่มชื่อสกุลนกัวทิยาศาสตรก์บัปีทีจ่ดัท าไว ้เช่น  
 Amaranthus retroflexus L., Passer domesticus (Linnaeus, 1758) ทีใ่ส่วงเลบ็เพราะในอดตีชื่อหลงั
อยูใ่นสกุล Fringilla 

 3. ถา้ชื่อสกุลถูกเปลีย่นไปไมว่่ากรณใีดกต็าม ชื่อผูต้ ัง้ชื่อวทิยาศาสตรค์นแรกตอ้งเขยีนไวใ้นวงเลบ็ 

 4. ถ้าสิง่มชีวีติชนิดเดยีวกนั มชีื่อวทิยาศาสตรห์ลายชื่อ เนื่องจากนักวทิยาศาสตรต่์างคนต่างพบ แต่
ไมท่ราบมคีนพบและตัง้ชื่อไวก่้อนแลว้ และตัง้ชื่อขึน้มาใหม ่เช่น  
 หางนกยูงไทย ลินเนียสตัง้ชื่อ ก่อนว่า Poinciana pulcherime Linn. ต่อมา Swartz ตัง้ชื่อเป็น    
Caesalpinla pulcherima Swartz ในกรณนีี้ ชื่อหลงัตอ้งยกเลกิไป 

 5. โดยปกตแิลว้ ชื่อวทิยาศาสตรข์องสตัวต่์างๆ มกัจะตามหลงัดว้ยปี ค.ศ. ซึง่นักวทิยาศาสตรค์นแรก
ได้ตัง้ขึ้นไว้ ส่วนมากที่นิยมกนันัน้เห็นว่าควรมเีครื่องหมายจุลภาค (,) คัน่อยู่ด้วย เช่น การเขยีนชื่อนก
เจา้ฟ้าหญงิสรินิธร Pseudochelidon sirintarae Tonglongya, 1986  

ทีม่า  : http://th.wikipedia.org/wiki/ระบบการเรยีกชื่อสิง่มชีวีติแบบทวนิาม 
 : http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/1107-การตัง้ชื่อและการเรยีกชื่อวทิยาศาสตร+์
(scientific+name)?groupid=242 
 : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=2&chap=1&page=t2-1-infodetail05.html 
 : http://chm-thai.onep.go.th/chm/gti/general_importance.html 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/1107-การตั้งชื่อและการเรียกชื่อวิทยาศาสตร์+(scientific+name)?groupid=242
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/1107-การตั้งชื่อและการเรียกชื่อวิทยาศาสตร์+(scientific+name)?groupid=242
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=2&chap=1&page=t2-1-infodetail05.html
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ประโยชน์ของการบริโภคปลาทูน่าท่ีมีต่อสุขภาพ ประโยชน์ของการบริโภคปลาทูน่าท่ีมีต่อสุขภาพ ประโยชน์ของการบริโภคปลาทูน่าท่ีมีต่อสุขภาพ    

ปลาทนู่าสดจากธรรมชาตจิะอุดมไปด้วยโพแทสเซยีมทีม่ปีรมิาณสูง 
ประมาณ 448 มิลลิกรัม และมีปริมาณโซเดียมต ่า เพียง 46 
มลิลกิรมั ต่อปรมิาณเนื้อปลา 3 ออนซ ์ อาหารที่มโีพแทสเซียมสูง

ลดความดนัโลหิต  

อาหารทีป่รุงด้วยปลาทนู่าครบีเหลอืงด้วยน ้าหนกั 3 ออนซ ์ จะ
ให้โปรตนี 25 กรมั หรอื ร้อยละ 50 ของทีร่า่งกาย ต้องการตอ่
วนั โดยคดิจากปรมิาณพลงังานทีร่่างกายต้องการ 2,000 แคลอรี ่

ควบคุมน า้หนัก 

กรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ได้จากปลาทูน่า
อาจจะช่วยลดความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ปลาทูน่าครีบเหลอืงสด ปรมิาณ 3 ออนซ ์ ให้
กรดไขมนั Docosahexaenoic หรือ DHA ปรมิาณ 
89 มลิลกิรมั และ Eicosapentaenoic หรือ EPA 

ปรมิาณ 13 มลิลกิรมั DHA และ EPA เป็นกรด
ไขมนั      โอเมก้า 3 ทีม่โีครงสร้างแบบ

สนับสนุนสุขภาพของหัวใจ  

ทีม่า : http://healthyeating.sfgate.com/tuna-fish-health-
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คู่มือการจ าแนกชนิดปลากระเบนนกและปลากระเบนจมูกวัว 
ภาคสนามที่พบในน่านน้ าไทยและน่านน้ าใกล้เคียง  

Family Myliobatidae (Eagle ray) & Family Rhinopteridae (Cow-nose ray) 

ป.ปลาน่ารู ้

ปลายจะงอยยื่นไปข้างหน้า 

Family Myliobatidae  
ปลากระเบนนก, Eagle ray 1 

ปลายจะงอยยื่นไปข้างหน้า และ แบ่งเป็น 2 lobe 

Family Rhinopteridae  
ปลากระเบนจมูกวัว, Cow-nose ray 2 

ที่มาภาพ : www.fishbase.org 1 , 2 
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บ้านเราจะน่าอยู่ 

5 พฤติกรรมท าไอควิ (5 พฤติกรรมท าไอควิ (5 พฤติกรรมท าไอควิ (IQ) IQ) IQ) ต ่าต ่าต ่า   

      คุณเคยท าพฤตกิรรมเหล่านี้ในชีวติประจ าวนับ้างหรอืไม่ ถ้าปฏเิสธ
ไมไ่ด้ ขอให้รู้ไว้เถอะวา่คุณก าลงัเส่ียงตอ่การมปีัญหาด้านความจ า เเละ
สตปิัญญา แม้เเต่การเล่นครอสเวริด์หรอืการฝึกสมองประลองความจ าก็

1. ความเครียดสะสม  

นายเเพทย์เบรนเเดน 
เเครี่ ผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน
ปร ะสาทวิทยา  ปร ะ เทศ
สหรัฐ อ เ ม ริ ก า  ก ล่ า ว ว่ า 
ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ค รี ย ด มี

2.โรคอ้วน 

นอกจากนี้นายเเพทย์เเครี่ ได้
กล่าวถึงงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ระบาดวิทยาสหรฐัอเมริกาว่า คนที่มี
ภาวะอว้นตัง้เเตว่ยักลางคนนั้น มปีัจจยั

3.ชอบกนิหวาน 

นายแพทย์อัลเลน โทว์ไฟล ์
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับและ
ประสาทวทิยา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
กลา่ววา่ การกนิหวานนอกจากจะไป
เพิ่มรอบขนาดเอวของเราเเล้ว การ
กินในปริมาณสูงยังส่งผลกระทบต่อ
เซลล์สมองด้วย โดยเฉพาะผู้ ป่วย
โรคเบาหวานทีก่ลายเป็นโรคความจ า

4.สูดควนับุหร่ี 

นายแพทย์โทว์ไฟล์ ยัง
กลา่วอกีด้วยวา่ การสูดดมควนั
บุหรี่เป็นเวลานานจะท าให้ก๊าซ
คา ร์บ อนมอนอกไซต์ เ ข้ า สู่
ร่างกายเเทนที่ก๊าซออกซิเจนที่

5. อาการเจ็ตเเลก็ (Jet lag) 

งานวจิยัจากมหาวทิยาลยัเเคลฟิอเนีย เบกิเลย ์ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา พบว่าอาการล้าจากการเดนิทางด้วยเครือ่งบนิ 
ผ่านโซนเวลาต่างๆ กนัหรอืทีเ่รยีกวา่ “เจ็ตแล็ก” จะส่งผลต่อ

ทีม่า : http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=6&articleId=3705 

http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=6&articleId=3705
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วิธีเล่น  เลือกค าเติมลงในช่องว่างในแนวนอนและ
แนวตั้งให้ถูกต้อง 
 
FISHERY FISH    SHORE ESTUARY 
SEA  BOAT  NET  SINK 

เกมตาราง 9x9 
ในตาราง 9x9 นี้มีตาราง 3x3 เรียงซ้อนกันอยู่ 9 

ตาราง โดยแถวแนวตั้งและแนวนอนแต่ละแถวมีช่อง
ทั้งหมด 9 ช่อง  วิธีเล่นมีกฎง่ายๆ ดังนี้ 
 1.  ใส่ตัวเลข 1-9 ลงในช่องว่าง  และตัวเลขไม่ซ้ า
กันทั้งแถว 
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ค าถามประจ าเดอืน
มถิุนายน 2558 
> จากการทีอ่ยีู

** กตกิาการรว่มสนุก  
ตอบค าถามให้ครบถ้วน 
พร้อมระบชุือ่ ทีอ่ยู ่
และ 
เบอร์
โทรศัพท ์
ส่งมาที ่  

E-mail : 


