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บรรดาชาวประมงอินเดีย ยังคงจําไดดีวาเกิดอะไรขึ้นบาง
หลั ง จากที่ ข อ ตกลงการค า เสรี ที่ อิ น เดี ย ทํ า กั บ ประเทศไทยมี ผ ล
บังคับใช ดังนั้น พวกเขาจึงกําลังหวาดผวาวาชีวิตความเปนอยู
ของพวกเขามีหวังถูกคุกคามซ้ําเติมยิ่งขึ้นอีก จากกองเรือประมง
ไฮเทคทันสมัยของญี่ปุน ภายหลังที่นิวเดลีทําขอตกลงหุนสวนทาง
เศรษฐกิจกับโตเกียว
ขอตกลงการคาเสรี (free trade agreement หรือ FTA)
แบบทวิภาคี ที่รัฐบาลอินเดียทํากับชาติตางๆ หลายชาติ กําลังเปน
ภัยคุกคามตอชีวิตความเปนอยูของชาวประมงแดนภารตะซึ่งทํามา
หาเลี้ยงชีพอยูตามพื้นที่ชายฝงคาบสมุทรความยาวประมาณ 8,000 กิโลเมตรของประเทศ ตลอดจนเปน
อันตรายตอแหลงอาหารของชาวอินเดียนับลานๆ คนซึ่งพึ่งพาปลาเปนอาหารโปรตีนราคาถูกของพวกเขา
ทั้ง นี้ นายกรัฐ มนตรี มานโมหัน ซิง ห ของอิน เดีย และนายกรัฐ มนตรี นาโอโตะ คัง ของญี่ปุ น
ประกาศในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผานมาวา ทั้งสองประเทศประสบความสําเร็จสามารถเจรจา
ตอรองกันจนเสร็จสิ้น ในการทําสัญญาทวิภาคีที่มีชื่อวา ขอตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจอยางรอบดาน
(Comprehensive Economic Partnership Agreement หรือ CEPA) โดยขอตกลงนี้ครอบคลุมทั้งเรื่อง
การคาที่เปนตัวสินคา และที่เปนบริการ การลงทุน การเคลื่อนยายแรงงาน ทรัพยสินทางปญญา และ
ความรวมมือกันระดับทวิภาคี
เมื่อ มี การลงนามใน CEPA
ฉบับ นี้แ ลว เปนที่ คาดหมายกั นวา มันจะสง ผลกระทบกระเทือ น
ชาวประมงอินเดีย ในทํานองเดียวกับขอตกลงการคาเสรีอินเดีย-ไทย ซึ่งสาระสําคัญขอหนึ่งไดแก การที่
อินเดียยกเลิกการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากปลานําเขาของไทย ตั้งแตเดือนมกราคม 2007 เปนตนมา
ตามการบอกเลาของนายลัล โคยิปารามบิล ประธานสหพันธคนงานประมงอิสระแหงรัฐเกรละ
(Kerala Independent Fishworkers Federation) FTA อินเดีย-ไทย ไดสงผลใหทําใหราคาปลาตกลงมา
ฮวบฮาบ เมื่อพวกผูนําเขานําเอาสินคาอาหารทะเลของฝายไทยเขามาจนทวมทนตลาดแดนภารตะ
รัฐเกรละ เปนพื้นที่ซึ่งรับซื้อปลาที่ชาวประมงอินเดียจับกันไดถึงประมาณ 20% จึงเปนรัฐที่สําคัญ
ที่สุดในบรรดารัฐชายฝงทั้ง 9 แหงของอินเดีย ทั้งในแงของการเปนผูผลิต, ผูบริโภค, และผูสงออก
ผลิตภัณฑอาหารทะเล ดังนั้น จึงเปนรัฐที่ถูกกระทบมากที่สุดจากขอตกลงการคาเสรีอินเดีย-ไทย ไปดวย
ทางดาน ที ปเตอร เลขาธิการของชมรมคนงานประมง
แหงชาติ (National Fishworkers Forum หรือ NFF) ให
ความเห็นวา ขอตกลง CEPA อินเดีย-ญี่ปุน มีศักยภาพที่จะ
เปนภัยคุกคามซ้ําเติมเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากขอตกลงนี้จะเปดทาง
ใหกองเรือประมงญี่ปุนลอดขามระเบียบขอกําหนดในปจจุบันที่
เปนการจํากัดการดําเนินการของตางชาติ โดยกฎระเบียบในเวลา
นี้มีการระบุวาพวกเขาจะเขามาไดก็ตองจดทะเบียนในรูปกิจการ
รวมทุน และจะตองใหหุนสวนฝายอินเดียเปนผูถือหุนใหญ
“พวกเรือประมงของญี่ปุนที่ดําเนินการจับปลาในระดับเปนโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มีเครื่องมือ
อุปกรณที่ดีกวาเรือหาปลาอินเดียมากมายนัก มีทั้งเครื่องโซนารและอุปกรณที่เชื่อมโยงกับดาวเทียมอัน
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ทันสมัย คอยเฝาติดตามฝูงปลา นอกจากนั้นเรือประมงญี่ปุนยังขึ้นชื่อลือชาในเรื่องไมเคารพทําตามกฎ
กติกาในเรื่องการจับปลาแบบบันยะบันยัง เพื่อใหมีปลาใหจับตอไปนานๆ” ปเตอรกลาว
ถึงแมจ ะถูกกองกํา ลัง รักษาชายฝง ของอินเดีย จับกุมอยูเปนระยะๆ แต พื้นที่นานน้ํา ที่เปนเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone หรือ EEZ) ของอินเดีย ยังคงเปนแหลงไลลาแสนสําราญ
สําหรับพวกลักลอบจับปลา พวกนี้มีทั้งที่มาจากตลาดไกลๆ ถึงไตหวันทีเดียว พวกเขาใชเรือประมงแบบ
อุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการติดตามฝูงปลาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเมื่อจับปลาชนิดที่มีราคา
สูง อยางเชน ปลาทูนาครีบเหลือง ไดแลวก็เก็บเอาไวในหองแชแข็งบนเรือไดเลย จึงอยูในระดับมาตรฐานซึ่ง
เปนที่ตองการของพวกผูซื้อในญี่ปุน, สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
ตามขอมูลตัวเลขที่หาไดจาก องคการพัฒนาการสงออก
ผลิตภัณฑอาหารทะเล (Marine Products Export Development
Authority หรือ MPEDA) ของอินเดีย ในป 2007 เขต EEZ ของ
อินเดียสง ออกปลาทูนา ครีบเหลือ งไดเปนมูลคาเกือ บๆ 30 ลา น
ดอลลารสหรัฐฯ และในป 2008 ทําได 50 ลานดอลลาร แตพอถึงป
2009 มูลคาการจับปลาชนิดนี้กลับลดลงมาเหลือ 30 ลานดอลลาร
จึงทําใหเกิดความสงสัยของใจกันวา นาจะเปนเพราะมีพวกลักลอบ
จับปลาเขามามากขึ้น สําหรับยอดสงออกอาหารทะเลโดยรวมของ
อินเดียในป 2009 นั้น อยูในระดับเกิน 2,000 ลานดอลลาร
รา งกฎหมายวา ดว ยการจัดระเบีย บและการบริห ารจัดการการทํา ประมงในทะเล (Marine
Fisheries Regulation and Management Bill หรือ MFRMB) ฉบับปจจุบัน มีเนื้อหาขัดแยงกับ
ขอเสนอแนะตางๆ ของคณะกรรมการชุดหนึ่งของรัฐบาลกลางเมื่อป 1997 ที่มุงคัดคานการอนุญาตใหเรือ
ตางชาติเขามาจับปลาในนานน้ําของอินเดีย ทวาขอเสนอแนะเหลานั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกอนหนาแดนภารตะจะ
มีการลงนามในขอตกลง FTA กับพวกประเทศติดทะเล ไมวาจะเปน ไทย, เกาหลีใต, สิงคโปร และมาถึง
ตอนนี้ก็คือ ญี่ปุน
“ดูเหมือนวา รางกฎหมาย MFRMB มีจุดมุงหมายที่จะเปดนานน้ําอินเดียใหตางชาติเขามาจับปลา
ขณะเดียวกับที่กําหนดใหพวกชาวประมงที่ทํามาหากินแบบดั้งเดิม ตองยื่นขอใบอนุญาตจากรัฐบาลกลาง
จึงจะสามารถจับปลาในนานน้ําหางจากฝงเกิน 12 ไมลทะเล (22 กิโลเมตร) ได” ปเตอร แหง NFF กลาว
ทางดาน เค วี โธมัส รัฐมนตรีชวยซึ่งทําหนาที่ดูแลดานการเกษตรของรัฐบาลกลาง ไดออกมา
แถลงวา มันเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ “การหาประโยชนใหไดสูงที่สุดจากการประมงเพื่อการสงออก และการ
จัดระเบียบการจับปลาในพื้นที่ EEZ ของพวกเรือประมงตางชาติ”
ทั้งนี้ รางกฎหมาย MFRMB มุงบังคับใชกับพื้นที่ EEZ โดยพื้นที่ดังกลาวครอบคลุมอาณาเขต
นานน้ําประมาณ 2 ลานตารางกิโลเมตร ทั้งในทะเลอาหรับ, มหาสมุทรอินเดีย และอาวเบงกอล ขณะที่เขต
อํานาจรับผิดชอบของพวกรัฐชายฝงทั้ง 9 อัน ไดแก คุชราต (Gujarat), มหาราษฎระ (Maharashtra),
กรณาฏกะ (Karnataka), กัว (Goa), เกรละ, ทมิฬนาฑู (Tamil Nadu), อานธรประเทศ (Andhra
Pradesh), โอริสสา (Orissa) และเบงกอลตะวันตก (West Bengal) จะถูกจํากัดใหอยูเฉพาะเขตนานน้ําหาง
จากฝงไมเกิน 12 ไมลทะเล
ที่มา : สํานักขาวอินเตอรเพรสเซอรวิส
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เผย “ฉลาม” ในแอตแลนติกถูกลาปละกวา 1 ลานตัว
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ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งซึ่งจัดทําโดยกลุมโอเชียนา ระบุวา
ปลาฉลามในมหาสมุทรแอตแลนติกถูกลาเพื่ออุตสาหกรรมการ
ประมงอยางนอย 1.3 ลานตัวในป 2008 พรอมกับบอกดวยวา
ตัวเลขแทจริงอาจสูงกวานี้หลายเทา เนื่องจากขอมูลที่รวบรวม
มาไดนาจะต่ํากวาความเปนจริง
รายงานชิ้นนี้ยังระบุดวยวา 3 ใน 4 ของฉลาม 21
สายพันธุที่พบในมหาสมุทรแอตแลนติก ถูกจัดอยูในกลุมเสี่ยง
ตอการสูญพันธุ ขณะที่รายงานจากสหภาพสากลวาดวยการ
อนุรักษ (IUCN) ระบุวาประชากรฉลามครีบขาวในแอตแลนติก
เหนือลดลง 70% สวนฉลามหัวคอนลดลงถึง 99%
ปลาฉลามในมหาสมุทรแอตแลนติกถูกลาเพื่ออุตสาหกรรมการประมงอยางนอย 1.3 ลานตัวในป
2008 รวมถึงบางชนิดที่ใกลสูญพันธุ ผลการศึกษาของกลุมโอเชียนา ซึ่งนําเสนอระหวางการประชุม
คณะกรรมการสากลเพื่อการอนุรักษปลาทูนาแอตแลนติก (ICCAT) ระบุวา ตัวเลขที่แทจริงอาจสูงกวานี้
หลายเทาตัว เนื่องจากการใหขอมูลที่ต่ํากวาความเปนจริง ขณะที่ทั่วโลกใหความสนใจกับปญหาการจับปลา
ทูนาครีบน้ําเงินเกินขนาด ฉลามหลายสายพันธุกลับตกอยูในชะตากรรมที่เลวรายยิ่งกวา นักชีววิทยาทาง
ทะเลเผย “การลาฉลามยังขาดระบบจัดการที่ดีในระดับสากล” เอลิซาเบธ กริฟฟน วิลสัน จากกลุมโอเชีย
นากลาว “ไอซีซีเอที มีหนาที่ตองปกปองนักลาแหงทองทะเล ซึ่งอยูระดับบนสุดของหวงโซอาหารเหลานี้”
ภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล การประมงฉลามที่มีการอพยพยายถิ่นไกล
จะตองมีองคกรระหวางประเทศเขามาควบคุมจัดการ 3 ใน 4 ของฉลาม 21 สายพันธุที่พบในมหาสมุทร
แอตแลนติก ถูกจัดอยูในกลุมเสี่ยงตอการสูญพันธุ ประชากรฉลามครีบขาวในมหาสมุทรแอตแลนติกตอน
เหนือลดลงถึงรอยละ 70 ขณะที่ฉลามหัวคอนลดลงรอยละ 99 สวนสายพันธุอื่นๆ เชน ฉลามพอรบีเกิล,
ฉลามหางยาว และฉลามมาโก ก็ถูกลาเกินขนาดเชนกัน
ฉลามสวนใหญถูกลาเพื่อเอาครีบ ซึ่งชาวจีนเชื่อวาเปนอาหาร
ชั้นเลิศ โดยชาวประมงจะใชมีดตัดเฉพาะครีบ และทิ้งฉลามที่ตายแลว
หรือบาดเจ็บอยางหนักกลับลงทะเล โอเชียนาและกลุมอนุรักษอื่นๆ ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลหลายประเทศ เรียกรองใหไอซีซีเอที
จํ า กั ด การล า และกํ า หนดมาตรการอื่ น ๆ เพื่ อ ปกป อ งฉลามเหล า นี้
สหรัฐฯ เสนอกฎที่บังคับใหชาวประมงตองนําฉลามกลับขึ้นฝงทั้งตัว
ซึ่งจะทําใหการหามลาฉลามเพื่อเอาครีบมีประสิทธิภาพมากขึ้น และชวย
ใหนักวิทยาศาสตรสามารถกะเกณฑจํานวนประชากรฉลามได
ฉลามเปนผูลาระดับบนสุดของหวงโซอาหารในทะเลมานานนับรอยลานป แตนักลาเหลานี้กลับ
กลายเปนเหยื่อของการประมงระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากพวกมันเจริญเติบชาและตกลูกครั้งละนอยตัว
งานวิจัยจากหลายแหงระบุวา เมื่อประชากรฉลามลดลง จะสงผลกระทบรายแรงตอระบบหวงโซอาหาร
ทั้งหมดอยางที่มนุษยคาดไมถึง
ที่มา : www.fis.com
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กระดานขาว

เวียดนามขึ้นแทนผูสงออกอาหารทะเลอันดับ 10 ของโลก
นาย Vu Van Tam รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กลาววา ป 2553
เวียดนามสงออกอาหารทะเลไปยัง 160 ประเทศทั่วโลก ทําใหเวียดนามกลายเปนผูสงออกอาหารทะเล
มากเปนอันดับ 10 ของโลก
อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปของเวียดนามไมไดเปนไปตามแผนที่วางไวนัก
เพราะความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน และความไมแนนอนของตลาด อุตสาหกรรมตองทําการ
วิจัยเพื่อเขาถึงตลาดและทํานายอนาคต เพื่อกาวสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
อุตสาหกรรมประมงของเวียดนามตั้งเปาหมายวาตองการเพิ่มกําลังการผลิต 8-10% ตอป และ
สงออกอาหารทะเล 6.5-7 ลานตัน หรือคิดเปนมูลคา 8-9 พันลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 2563 ทั้งนี้
ในชวง 10 เดือนแรกของป 2553 เวียดนามสงออกอาหารทะเลคิดเปน 3.98 พันลานดอลลารสหรัฐ
เพิ่มขึ้น 14.46% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2552
ที่มา : www.fis.com

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ...§ÒÂ¹Ô´à´ÕÂÇ
¤íÒÍÇÂ¾Ã·ÕèàÃÒ¾º¡Ñ¹ºÍÂæ ·Õèãª¡Ñ¹ã¹ÇÑ¹»ãËÁ¹Ñé¹¡ç¤×Í HAPPY NEW YEAR á»Åà»¹ÀÒÉÒä·Âä´ÇÒ
ÊØ¢ÊÑ¹µÇÑ¹»ãËÁ àÃÒÁÑ¡¨Ð¾Ù´ãË¤íÒ¹ÕéÂÒÇ¢Öé¹ÍÕ¡ÊÑ¡¹Ô´ÇÒ WISHING YOU A HAPPY NEW YEAR
Wishing You ·Õèà¾ÔèÁä»¢Ò§Ë¹Ò¡çËÁÒÂ¤ÇÒÁÇÒ ¢ÍãË¤Ø³ ¹Ñé¹àÍ§ ´Ñ§¹Ñé¹àÃÒÊÒÁÒÃ¶ãª Wishing You ãÊä»
¢Ò§Ë¹Ò¤íÒÍÇÂ¾ÃÍ×è¹ä´ÍÕ¡ àª¹
- Wishing You a happy and prosperous New Year (¢ÍãË»ãËÁ¢Í§¤Ø³ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ áÅÐ¤ÇÒÁ
à¨ÃÔÃØ§àÃ×Í§) «Öè§ãªà©¾ÒÐÇÑ¹»ãËÁà·Ò¹Ñé¹ ¤×ÍËÅÑ§¨Ò¡ÇÑ¹·Õè 25 ä»áÅÇ
- Wishing you happiness in the coming New Year (´ÇÂ¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò´ÕÍÂÒ§ÂÔè§ÊíÒËÃÑº»ãËÁ·Õè
¡íÒÅÑ§¨ÐÁÒ¶Ö§) ËÃ×Í·Õè¤ÅÒÂæ ¡Ñ¹¡çä´ÇÒ
- With all the best for the coming New Year (´ÇÂ¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò´ÕÍÂÒ§ÂÔè§ÊíÒËÃÑº»ãËÁ·Õè¡íÒÅÑ§¨Ð
ÁÒ¶Ö§)
¶ÒÍÂÒ¡¨Ð©Õ¡áººÍÍ¡ä»ÊÑ¡¹Ô´àÃÒÊÒÁÒÃ¶¨Ð¾Ù´ ä´ÇÒ May your New Year be filled with joy and
happiness (¢ÍãËà·È¡ÒÅÇÑ¹»ãËÁ¢Í§¤Ø³àµçÁä»´ÇÂ¤ÇÒÁÊ´ª×è¹ ¤ÇÒÁÊØ¢)
ที่มา : http://guru.sanook.com
5

By Mr.T
หนาหนาวนี้ หลายคนคงอยากไปสัมผัสอากาศหนาว ทะเลหมอก น้ําคาง และสายลมกันแลว More to it
ฉบับนี้ ผมเลยนําสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ 10 แหง ที่มักจะมีนักทองเที่ยวขึ้นมาสัมผัสความหนาวใหไดรูจักกัน ซึ่ง
แนนอนวาสวนใหญอยูในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือ ลองมาดูกันครับวา ชวงวันหยุดติดตอกันหลายวันแบบนี้ เราจะ
ไปเที่ยวที่ไหนกันดี
อันดับที่ 1 อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จ. เชียงใหม

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท มักจะเปนติดอันดับตนๆ
ของการทองเที่ยว เดิมชื่อวา ดอยหลวง หรือ ดอยอางกา ดอย
หลวงหมายถึงภูเขาที่มีขนาดใหญ สว นที่เรียกวาดอยอางกานั้น
เพราะมีหนองน้ําอยูแหงหนึ่งลักษณะเหมือนอางน้ํา มีฝูงกาไปเลน
น้ํากันมากมาย จึงเรียกวา อางกา หรือ ดอยอางกา ดอยอินทนนท
เปนยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย (2,599 เมตร) จึงทําใหมี
สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดป สถานที่นาสนใจในอุทยานฯ มี
น้ําตกแมยะ น้ําตกแมกลาง น้ําตกวชิรธาร น้ําตกสิริภูมิ ถ้ําบริจินดา
โครงการหลวงอินทนนท และเสนทางศึกษาธรรมชาติหลายจุด

อันดับที่ 2 อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง จ. เชียงใหม

อุทยานแหงชาติหว ยน้ําดัง มีสภาพอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดทั้งป มีเทือกเขาและภูเขาสูงสลับ ซับ ซอน ครอบคลุม
อํ า เภอแม แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม และอํ า เภอปาย จั ง หวั ด
แมฮองสอน เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 179.5 ตารางกิโลเมตร หรือ
112,187.5 ไร ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยชาง เปนปาตนน้ําลําธาร มี
ลําหวยนอยใหญมากมาย ฤดูหนาวอากาศเย็น ลมแรง มีฝนตกชุก
ในเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูรอนอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิ
สูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียส

อันดับที่ 3 ดอยอางขาง จ. เชียงใหม

ดอยอางขาง เปนที่ตั้งสถานีเกษตรหลวงอางขาง ภายใน
สถานีมีโครงการวิจัยผลไม ไม ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร
แปลงทดลองปลูกไมผลเมืองหนาว สวนบอนไซ มีการจําหนาย
ผลิ ต ผลพื ช ผั ก เมื อ งหนาวที่ ป ลู ก ในบริ เ วณโครงการฯ
ให แ ก
นักทองเที่ยวตามฤดูกาล ในสถานีฯ มีที่พักและมีสถานที่กางเต็นท
บริการแกนักทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ หมูบานคุมจุดชมวิวกิ่ว
ลม หมูบานนอแล และหมูบานขอบดง หมูบานหลวง
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อันดับที่ 4 ภูชี้ฟา-ผาตั้ง จ. เชียงราย

ภูชี้ฟา เปนจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตยขึ้นอีกแหง
หนึ่ง มีลักษณะเปนยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนทองฟา ยิ่งตอนที่
พระอาทิตยกํา ลังขึ้นมาตรงระหวา งปลายยอดเขา จะดู เหมือ น
เสือคาบแกว มีความสูงจากระดับ น้ําทะเลประมาณ 1,628
เมตร สวนของหนาผาเปนแนวยาวยื่นไปทางฝงประเทศลาว
ดอยผาตั้ง จะอยูบนเทือกดอยผาหมน เปนจุดชมวิว
สองฝงโขง ไทย-ลาว และทะเลหมอก บนดอยมีหมูบานชาวจีน
ฮอ มง และเยา โดยเฉพาะชาวจีนฮอนั้น อดีตเคยเปน สวนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยูที่ดอยผา
ตัง้ นี้ ปจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เชน บวย ทอ สาลี่ แอปเปล

อันดับที่ 5 เขาคอ – อุทยานแหงชาติน้ําหนาว จ. เพชรบูรณ

เขาคอ เปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ เปน
เพราะปาบริเวณนี้มีตนคอขึ้นอยูมาก เนื่องจากภูมิอากาศบนเขาคอ
เย็นตลอดป คอนขางเย็นจัดในฤดูหนาวและมีทัศนียภาพสวยงาม
จึ ง เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ของ
เพชรบูรณ สถานที่นาสนใจบนเขาคอ ไดแก อนุสาวรียจีนฮอ
ฐานอิทธิเจดีย พระบรมสารีริกธาตุเขาคอ หอสมุดนานาชาติเขาคอ
พระตําหนักเขาคอ น้ําตกศรีดิษฐ สวนสัตวเปดเขาคอ และเนิน
มหัศจรรย
อุท ยานแหง ชาติน้ํ า หนาว มี พื้น ที่ส ว นใหญเ ปน ภูเ ขาสู ง
สลับซับซอน เปนแหลงตนน้ําที่สําคัญของแมน้ําหลายสาย สถานที่นาสนใจในเขตอุทยานฯ ไดแก ทุงหญากงวัง ถ้ําผา
หงษ สวนสนบานแปก สวนสนภูกุมขาว น้ําตกซําผักคาว น้ําตกทรายแกว น้ําตกทรายเงิน น้ําตกเหวทราย น้ําตกทรายทอง
ภูผาจิต หนองปลาไหล หนองน้ําขุน น้ําตกตาดพรานบา ผาลอม ผากอง ถ้ําใหญน้ํา

อันดับที่ 6 อุทยานแหงชาติภูกระดึง จ. เลย

อุ ท ยานแห ง ชาติ ภู ก ระดึ ง เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติที่ไดรับความนิยมมากแหงหนึ่งของเมืองไทย เพราะมี
สภาพธรรมชาติสมบูรณป ระกอบดว ยระบบนิเวศและภูมิป ระเทศ
หลากหลายทั้ง ทุงหญา ปาสนเขา ปาดิบ น้ําตก และหนาผาชม
ทิวทัศน ลักษณะเดนของอุทยานฯ แหงนี้คือเปนภูเขาหินทราย
ยอดตัด เปนที่ราบขนาดใหญคลายใบบอนหรือรูปหัวใจ มีเนื้อที่
ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร มีความสูง 400-1,200 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง จุดทองเที่ยวประทับใจไดแก ผานกแอน
ผาหลมสัก ผาหมากดูด น้ําตกเพ็ญพบ น้ําตกถ้ําสอเหนือ-ใต สระอโนดาด เปนตน
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อันดับที่ 7 อุทยานแหงชาติภูเรือ จ. เลย

อุทยานแหงชาติภูเรือ เปนภูเขาสูงใหญ บนยอดเขาเปนที่ราบ
กวางใหญ มีตนสนขึ้นสลับซับซอน มีลักษณะแปลกคือ มีสวนหนึ่ง
เปนผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหั วเรือสําเภาใหญ จุดที่นาสนใจบน
อุทยานไดแก ผาโหลนนอย ภูผาสาด และทะเลภูเขา ผาซับทอง หรือ
ผากุหลาบขาว เปนหนาผาสูงชัน และแหลงน้ําซับที่มีพืชน้ําไลเคนสี
เหลืองคลายสีทองขึ้นเต็มไปทั่ว น้ําตกหวยไผ เปนน้ําตกที่ไหลจาก
หนา ผาสูง ชัน ยอดภูเ รือ เปน จุด สูงสุ ดในอุ ทยานฯ สามารถ
มองเห็นแมน้ําเหืองและแมน้ําโขงที่กั้นพรมแดนระหวางไทย-ลาว

อันดับที่ 8 อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จ. พิษณุโลก

อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา ตั้งอยูบนรอยตอของ
สามจังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ และเลย ครอบคลุมพื้นที่
191,875 ไร ภูหินรองกลามียอดเขาสูง 1,617 เมตร มีทิวทัศน
สวยงาม ปกคลุมดวยปาเต็งรัง ปาดิบเขา และปาสนเขา มีสน
สองใบและสนสามใบขึ้นปะปนกัน และพบกลว ยไมดอกไมปา
หลายชนิดขึ้นอยูตามลานหิน เคยเปนศูนยกลางที่ตั้งฐานที่มั่นการ
เผยแพรลัทธิคอมมิวนิสตที่ใหญและสําคัญที่สุดของภาคเหนือ จุด
ที่นาสนใจ ไดแก ลานหินปุม ลานหินแตก น้ําตกหมันแดง และ
โรงเรียนการทหาร เปนตน

อันดับที่ 9 อุทยานแหงชาติภูสอยดาว จ. อุตรดิตถ

สภาพพื้นที่ของ อุทยานแหงชาติภูสอยดาว เปนภูเขาสูงที่ปา
ปกคลุมอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งป การเดินทางขึ้นดอย
คอนขางลําบาก แตเมื่อขึ้นไปถึงแลวจะพบดอกไมปาพันธุตางๆ เชน
ดอกหงอนนาค ดอกไมดินตางๆ สวยงามมาก แหลงทองเที่ยวที่
นาสนใจ ไดแก น้ําตกภูสอยดาว และลานสน

อันดับที่ 10 ทุงบัวตอง ดอยแมอูคอ – ดอยแมเหาะ จ.แมฮองสอน
ทุงดอกบัวตอง ดอยแมอูคอ มีพื้นที่ครอบคลุมเปนเขา
กวางประมาณ 1 พันไร ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพรอมๆ กันในชวง
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะเหลืองอรามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา
ดอยแมเหาะ อยูริมทางหลวงหมายเลข ๑๐-๘ ตรงบริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ ๘๔ เขตตําบลแมเหาะเปนที่ตั้งของศูนยพัฒนาและ
สงเคราะหชาวเขาจังหวัดแมฮองสอน บริเวณนี้มีภูมิประเทศที่งดงาม
มีชาวเขาเผา กะเหรี่ยงอยูเ ปนสว นมาก ในเดือนพฤศจิกายนถึ ง
ธันวาคมของทุกปดอกบัวตองหรือทานตะวันปาจะบานสะพรั่งไปทั่ว
หุบเขา สวยงามมากทีเดียว

ที่มา : www.sanook.com
8

เรื่องเกา...เลาความหลัง
อธิบายภาพปก

วันประมงแหงชาติที่อาวดงตาล
วันที่ 13 เมษายน 2527 เปนวันแรกในปแรกของการกํา หนดใหมี
วันประมงแหงชาติ เปนวันสําคัญของชาติอีกวันหนึ่ง
ที่อา วดงตาล อํา เภอสัตหีบ จัง หวัดชลบุรี ไดจัดงานวันประมง
แหงชาติ ดวยความรวมมือจากหลายดาน โดยเฉพาะอยา งยิ่ง กองทัพ เรือ
ซึ่งมี พล.ร.อ.ประพัฒน จันทวิรัช ผูบัญชาการทหารเรือ เปนประธานพิธี
เปดงาน
กิจกรรมในวันนั้น
- การแสดงนิทรรศการทางวิชาการประมง ของกรมประมง นิทรรศการของกรมยุทธการทหารเรือ กองเรือ
ยุทธการ กรมนาวิกโยธิน
- การจําหนายผลิตภัณฑสัตวน้ํา และสัตวน้ําทะเลราคาถูกเปนพิเศษ
- การรวมพลังเรือชาวประมงประมาณ 300 ลํา หยุดจับปลา 1 วันมาจอดเรียงรายเต็มอาวดงตาล ผูบัญชาการ
ทหารเรือ รวมดวยนายวนิช วารีกุล อธิบดีก รมประมง นายปลอดประสพ สุรัส วดี รองอธิบดีกรมประมงและ
ผูอํานวยการกอง ในสังกัดกรมประมง ไดรวมเดินทางตรวจพลทางเรือโดยผานเรือชาวประมงทุกลําทั่วถึงกัน
พรอมกับเครื่องบินโปรยขาวตอกดอกไม
- จากนั้นทหารเรือ ขาราชการจากสวนราชการตางๆ พอคา ประชาชน และชาวประมง รวมกันปลอยพันธุ
ปลากะพง กุงทะเล และเตาทะเล ที่บริเวณทาเทียบเรือแหลมเทียน
- การแสดงดนตรีของกองดุริยางคทหารเรือ รื่นเริงสังสรรควันประมงแหงชาติตลอดวันและสถานีวิทยุ
ส.ทร. 5 สัตหีบ ส.ทร. 5 พัทยา และ ส.ทร. 2 บางนา ไดถายทอดสดออกอากาศใหประชาชนไดทราบทั่วกันดวย
สมเกียรติ เมฆานิมิตดี............................ถายภาพ
สุชาติ วิเชียรสรรค..................................บรรยาย
ที่มา : วารสารการประมงปที่ 37 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2527
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลากระทุงเหวในภาคสนาม
ครอบครัว Belonidae (2/2)
ครีบหางสวนบนและสวนลางมีขนาดใกลเคียงกัน
มีซี่กรองเหงือก
(gill raker)

ความกวาง
ความลึก

1

คอดหางมีความกวางมากกวาความลึกประมาณสองเทา
Platybelone argalus platyura, Keeltail needlefish

ขากรรไกรบนแอนเล็กนอยทําใหปากปดไมสนิท
ปลาบางตัวมีแผน
กระดูกเล็กๆที่
ปลายขากรรไกร
ลาง

ขากรรไกรบนตรง
ปากปดไมสนิท

มีสันแข็ง(keel)ที่คอดหาง

2

ครีบหางเวาลึก และ
ครีบหางสวนบน
สั้นกวาสวนลาง

Tylosurus acus melanotus, Agujon needlefish

ขณะยังไมโตเต็มวัยสวนทายของครีบหางโคงนูนและมีสีดํา

มีสันแข็ง(keel)ที่คอดหาง

3

ขณะยังไมโตเต็มวัยฟนที่ขากรรไกรบนและลางชี้ไปดานหนา
ดานหนา

ครีบหางเวาลึก และ
ครีบหางสวนบน
สั้นกวาสวนลาง

Tylosurus crocodilus crocodilus, Hound needlefish

ภาพที่ 1, 2 จาก www.eol.org , ภาพที่3 จาก www.fishpix.kahaku.go.jp
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5 á¹Ç¤Ô´ ¾ÅÔ¡ªÕÇÔµ·ÕèÅÁàËÅÇ

ºÒ¹àÃÒ¨Ð¹ÒÍÂÙ

àÃ×èÍ§¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ÅÁàËÅÇã´æ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ªÕÇÔµ àª×èÍá¹ÇÒäÁÁÕã¤ÃªÍº à¾ÃÒÐÁÑ¹à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹à§Ò
·ÐÁÖ¹ ·Õè¤ÃÍº§íÒ¨ÔµÇÔÒ³¢Í§¤¹àÃÒ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ËÒ¡ÅÍ§ÁÍ§ã¹ÍÕ¡ÁØÁË¹Öè§ ã¹¤ÇÒÁÅÁàËÅÇ¹Ñé¹ÂÑ§ÁÕ´Ò¹´Õ
·ÕèÍÒ¨¹Ö¡äÁ¶Ö§ «Öè§¨ÐªÇÂÊÃÒ§áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ áÅÐÍÒ¨à»¹µÑÇàÃ§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ à¾×èÍ¹íÒä»ÊÙ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
à¾ÕÂ§á¤ãªàÇÅÒËÂØ´¾Ñ¡ ã¤Ã¤ÃÇáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË¶Ö§ÊÔè§·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ºÒ§·Õ 5 á¹Ç¤Ô´µÍä»¹Õé ÍÒ¨¨ÐªÇÂãË¤Ø³¾ÅÔ¡
ÇÔ¡Äµ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ªÕÇÔµ à»¹âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃàÃÔèÁµ¹¤¹ËÒÊÔè§´Õæ ¢Í§¤ÇÒÁÅÁàËÅÇ¨Ò¡º·àÃÕÂ¹ªÕÇÔµ áÅÐ¹íÒÁÒ
»ÃÑºãªà¾×èÍ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ãË´ÕÂÔè§¢Öé¹

1. ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁÅÁàËÅÇ
¡ÒÃÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁÅÁàËÅÇ¹Ñºà»¹àÃ×èÍ§ÂÒ¡ à¾ÃÒÐÁÑ¹¢Ñ´áÂ§¡ÑºÊÔè§·Õè¤¹·ÑèÇä»¤Ô´ÇÒ
µÑÇàÍ§·íÒ¶Ù¡àÊÁÍ áµ¡ÒÃÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁÅÁàËÅÇ ¤×Í ¡ÒÃµ×è¹ÃÙ ÍÂÙ¡Ñº»¨¨ØºÑ¹¢³Ð â´Â
»ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ËÃ×Í¤ÇÒÁÍÑºÍÒÂ
ÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§ÃÐËÇÒ§¡ÒÃÂÍÁÃÑº¡Ñº¡ÒÃÂÍÁ¨íÒ¹¹µÍ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ ¤Ø³µÍ§äÁ
ÂÍÁ¨íÒ¹¹¡Ñº¤ÇÒÁÅÁàËÅÇ à¾ÃÒÐ¡ÒÃÂÍÁ¨íÒ¹¹ËÁÒÂ¶Ö§¡ÒÃÂÍÁá¾ äÁÁÕ·Ò§ÊÙ áµ¡ÒÃÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁÅÁàËÅÇ
à»¹ÇÔ¸Õ·Õè´Õ·ÕèÊØ´ã¹¡ÒÃÂÍÁÃÑºµÑÇàÍ§à¾ÔèÁ¢Öé¹·ÕÅÐ¹Ô´ã¹áµÅÐÇÑ¹ áÅÐ¾ÃÍÁ·Õè¨Ðá¡ä¢¢Íº¡¾ÃÍ§ ´Ñ§¹Ñé¹ ¨§
ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁÅÁàËÅÇÍÂÒ§Ê§Ò§ÒÁ ã¹°Ò¹ÐÁ¹ØÉÂ¸ÃÃÁ´Òæ¤¹Ë¹Öè§

2. à¢Òã¨ÊÑ¨¸ÃÃÁÇÒ Á¹ØÉÂäÁä´à¾ÍÃà¿¤
“Á¹ØÉÂ»Ø¶Øª¹äÁÁÕã¤Ãà¡Ô´ÁÒáÅÇÊÁºÙÃ³áºº” ¹Õèà»¹ÊÑ¨¸ÃÃÁ à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹
¡ÒÃ¼Ô´¾ÅÒ´¨Ö§à»¹àÃ×èÍ§¸ÃÃÁ´Ò¢Í§¤¹àÃÒ àÁ×èÍµÃÐË¹Ñ¡´ÕÇÒÁÑ¹à»¹ä»äÁä´·Õè¨Ð·íÒ
¶Ù¡µÍ§ã¹·Ø¡æ¤ÃÑé§ ¤ÇÒÁà¢Òã¨¹Õé¨ÐªÇÂ·íÒãËÃÙÊÖ¡¤ÅÒÂ¡Ñ§ÇÅáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡¢Öé¹
áÅÐÊÔè§·ÕèµÒÁÁÒ¡ç¤×Í ¤Ø³¨Ð¤Ô´áÅÐÁÍ§âÅ¡ã¹ÁØÁÁÍ§ãËÁæ äÁËÇÑè¹¡ÅÑÇËÃ×ÍËÇÑè¹äËÇ¡Ñº
¤ÇÒÁÅÁàËÅÇÍÕ¡µÍä» áµ¡ÅÑºÂÔ¹´Õ¹ÍÁÃÑºÁÑ¹ à¾ÃÒÐ¹Ñè¹áÊ´§ÇÒ ËÑÇã¨¢Í§¤Ø³ÂÑ§ÊÙ
áÅÐ¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃ¹·Õè¨ÐÅÍ§ÊÔè§ãËÁæ
áµ¶ÒÅÁàËÅÇÍÕ¡ãË¶ÍÂ¡ÅÑºÁÒË¹Öè§¡ÒÇ áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¶Ö§ÊÔè§·Õèä´àÃÕÂ¹ÃÙ¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³·Ñé§ËÅÒÂ áÅÇ
¤Ø³¨Ðà¢Òã¨´ÕÇÒ áÁ¨Ð·íÒ¼Ô´¾ÅÒ´¡çäÁ¶Ö§µÒÂ ¤Ø³ÂÑ§¡ÅÑºÁÒãªªÕÇÔµä´µÒÁ»¡µÔã¹·ÕèÊØ´ ¢Öé¹ÍÂÙ¡ÑºÇÒ...¤Ø³¾ÃÍÁ
·Õè¨ÐÊÙµÍ ´ÇÂËÑÇã¨·ÕèäÁÂÍÁá¾ËÃ×Íà»ÅÒ
3. ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÅÁàËÅÇäÇà»¹º·àÃÕÂ¹
ªÕÇÔµ¤¹àÃÒã¹»¨¨ØºÑ¹ àµçÁä»´ÇÂÀÒÃ¡Ô¨µÒ§æÁÒ¡ÁÒÂ·ÕèµÍ§·íÒã¹áµÅÐÇÑ¹ ÃÇÁæ
áÅÇÁÒ¡¡ÇÒÃØ¹»ÙÂÒµÒÂÒÂ·Õè·íÒ¡Ñ¹·Ñé§ÍÒ·ÔµÂàÅÂ·Õà´ÕÂÇ àÁ×èÍµÍ§·íÒÁÒ¡¢Öé¹ âÍ¡ÒÊ·Õè¨ÐµÍ§
à¼ªÔ¡Ñº¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¡çÁÕÊÙ§¢Öé¹àª¹¡Ñ¹
¡ÒÃà¢ÕÂ¹àÃ×èÍ§ÃÒÇµÒ§æ Å§ã¹ºÑ¹·Ö¡»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ â´Âà©¾ÒÐàÃ×èÍ§·ÕèÅÁàËÅÇ¹Ñé¹ à»¹
Ë¹·Ò§·Õè´Õã¹¡ÒÃºÑ¹ ·Ö¡·Ø¡àËµØ¡ÒÃ³·Õèà ¡Ô´ ¢Öé¹ «Öè§ ªÕéãËà Ëç¹ Ç Ò ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ÁÕ¼ Å¡ÃÐ·º
ÍÂÒ§äÃã¹ªÕÇÔµ áÅÐã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÅÁàËÅÇ¹Ñé¹ ÁÕ¤íÒ¶ÒÁÊíÒ¤Ñ 2 ¢Í·ÕèµÍ§¶ÒÁ ¤×Í
Ë¹Öè§..·íÒäÁÁÑ¹¨Ö§à¡Ô´¢Öé¹ ÊÍ§..¢Í´Õ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´µÒÁÁÒ
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¤Ø³äÁ¨íÒà»¹µÍ§ÃÕºàÃ§ËÒ¤íÒµÍº à¾ÃÒÐ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ÍÂÒ§ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ ÃÍº¤Íº ¨Ð·íÒãËà¡Ô´¤ÇÒÁÃÙ
áÅÐ¹íÒä»ÊÙ¤ÇÒÁà¢Òã¨·Õè´Õ¢Öé¹ÇÒã¹¤ÃÑé§Ë¹Ò ¤Ø³¤ÇÃ·íÒÊÔè§ã´ áÅÐËÅÕ¡àÅÕèÂ§ÊÔè§ã´

4. ¤¹ËÒÊÔè§´Õ§ÒÁÅéíÒ¤Ò·Õèá½§ÍÂÙ
áÁºÒ§ªÇ§¢Í§ªÕÇÔµ¨ÐÍÂÙã¹¤ÇÒÁÁ×´Á¹ áµÍÒ¨ÁÕÊÔè§´Õ§ÒÁÅéíÒ¤ÒÃÍ
ãË¤¹¾º¡çà»¹ä´ ´Ñ§àª¹ÊíÒ¹Ç¹ä·Â·ÕèÇÒ “¿ÒËÅÑ§½¹” ¤×ÍàÁ×èÍ¾ÒÂØ½¹àÁ¦
ËÁÍ¡¼Ò¹ä» ·Í§¿ÒÁÑ¡á¨ÁãÊàÊÁÍ ËÃ×Í “ªÑèÇà¨ç´·Õ ´Õà¨ç´Ë¹” «Öè§ËÁÒÂ¶Ö§
·Ø¡¢ÊØ¢ ÂÍÁà¡Ô´¢Öé¹ÊÅÑº¡Ñ¹ä» à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ÍÂÒÁÑÇáµàÊÕÂã¨
¨íÒäÇàÊÁÍÇÒ ·Ø¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÅÁàËÅÇ ÁÑ¡á½§äÇ«Öè§ÊÔè§¾ÔàÈÉÍÑ¹ÁÕ¤Ò
ÂÔè§·Õè¡íÒÅÑ§ÃÍÍØºÑµÔ¢Öé¹ ´Ñ§ËÅÑ¡¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·ÕèÇÒ “ã¹·Ø¡ÇÔ¡Äµ ÂÍÁÁÕâÍ¡ÒÊàÊÁÍ”
ÊÔè§´Õ§ÒÁ·Õè»ÃÒ¡¯¢Öé¹¹Ñé¹¨ÐàÃÕÂ¡ÁÑ¹ÇÒ “¿ÒÅÔ¢Ôµ” ËÃ×Í “âª¤´Õ” ¡çáÅÇáµ

5. ¢Í¤ÇÒÁªÇÂàËÅ×Í¨Ò¡¼ÙÍ×è¹
¨§¨íÒäÇàÊÁÍÇÒ “·Ø¡¤¹ÁÕâÍ¡ÒÊ¾ÅÒ´¾ÅÑé§ä´àª¹¡Ñ¹ áÅÐàÁ×èÍ¤Ø³ÅÁàËÅÇ ¤Ø³¡ç
ÁÔä´ÍÂÙà¾ÕÂ§ÅíÒ¾Ñ§” ÂÒÁ·Õè¤¹Í×è¹ äÁÇÒ¨Ðà»¹ÒµÔ¾Õè¹Í§ ËÃ×Íà¾×èÍ¹Ê¹Ô·ÁÔµÃÊËÒÂ¢Í§
¤Ø³ µ¡ÍÂÙã¹¤ÇÒÁ·Ø¡¢¤ÇÒÁà´×Í´ÃÍ¹ ¤Ø³ÃÙÊÖ¡äËÁÇÒ¤Ø³àÍ§¡çÍÂÒ¡ªÇÂàËÅ×Í¾Ç¡à¢Ò
à·Ò·Õè¨ÐªÇÂä´ ÍÂÒ§¹ÍÂæ ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁàËç¹Í¡àËç¹ã¨ »ÅÍºâÂ¹ à¾×èÍ·íÒãË¼ÙÍ×è¹
à¡Ô´¤ÇÒÁÊºÒÂã¨ ¤ÅÒÂ·Ø¡¢ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁËÇÑ§ãËÁæ ã¹ªÕÇÔµ ¡ç¶×Íà»¹ÊÔè§´Õ§ÒÁ·Õè·Ø¡
¤¹¤ÇÃÁÕãËá¡¡Ñ¹ áµ¨íÒäÇÇÒ...¤íÒ»ÅÍº»ÃÐâÅÁÁÔä´ÁÕäÇãËá¡¤¹Í×è¹à·Ò¹Ñé¹ áµ¤ÇÃ
à»¹¢Í§¢ÇÑ·Õè¤Ø³ãË¡ÑºµÑÇàÍ§ÂÒÁÅÁàËÅÇ´ÇÂ
·ÕèÊíÒ¤Ñ ÍÂÒÁÑÇ»ÅÍºµÑÇàÍ§à¾ÕÂ§ÅíÒ¾Ñ§ ãËÃÐÅÖ¡àÊÁÍÇÒ ÂÑ§ÁÕºØ¤¤ÅÍ×è¹·Õè
à¢Òã¨¤ÇÒÁÃÙÊÖ¡¢Í§¤Ø³´Õ ÍÂÒ§¹ÍÂ·ÕèÊØ´¡ç¤¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ àª×èÍà¶ÍÐÇÒ ¤Ø³¨Ðä´ÃÑº
¤ÇÒÁàËç¹Í¡àËç¹ã¨áÅÐáÃ§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÍÂÒ§àµçÁà»ÂÁ


¤ÇÒÁÅÁàËÅÇ ÊÍ¹ãËàÃÒ¾ÂÒÂÒÁÁÒ¡¢Öé¹ã¹¤ÃÑé§Ë¹Ò à»´âÍ¡ÒÊãËàÃÒä´µÃÇ¨ÊÍºáÅÐÁÑè¹ã¨ÇÒ
µÍ§¡ÒÃ·íÒÊÔè§¹Ñé¹æ ãËÊíÒàÃç¨ÍÂÒ§á·¨ÃÔ§ áÅÐÂÑ§ÊÍ¹ãËàÃÒà¢Òã¨´Õ¢Öé¹ÇÒ µÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÁØÁÒ¹Ð à¾×èÍ·íÒÊÔè§·Õè
ã¨»ÃÒÃ¶¹ÒãËÊíÒàÃç¨
¤ÇÒÁÅÁàËÅÇ ¡ÍãËà¡Ô´¤ÇÒÁ·Ò·ÒÂ ¶Ò¤Ø³äÁ¡ÅÒàÊÕèÂ§·Õè¨Ðà¼ªÔ¤ÇÒÁÅÁàËÅÇ ¹Ñè¹¤×Í ¤Ø³
ÅÁàËÅÇ¡Í¹·Õè¨ÐàÃÔèÁµ¹àÊÕÂÍÕ¡ ã¹¢³Ð·ÕèÂÑ§ÁÕÍÕ¡´Ò¹´Õ·Õè·Ò·ÒÂãË¤Ø³¡ÅÒàÊÕèÂ§ ¹Ñè¹¤×Í ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐàºÔ¡ºÒ¹
¹Ñè¹àÍ§


·ÕèÁÒ : Ë¹Ñ§Ê×Í¸ÃÃÁÅÕÅÒ ©ºÑº·Õè 119 µØÅÒ¤Á 2553 â´Â »ÃÐ¡ÒÂÃØ§
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à¡ÁÊ...·Ò·ÒÂÊÁÍ§
ÁÒËÒ “»ÅÒ” ¡Ñ¹à¶ÍÐ
ã¹ÀÒ¾ÁÕ»ÅÒ«Í¹ÍÂÙÁÒ¡ÁÒÂ ÅÍ§ËÒ¡Ñ¹¹Ð¤ÃÑºÇÒ ÁÕ»ÅÒ«Í¹ÍÂÙ¡ÕèµÑÇ

à©ÅÂà¡ÁÊ©ºÑº·ÕèáÅÇ
- ÃÙ»´ÒÇ·ÐàÅ
- ãªËÅÑ¡à¡³±¡¹ËÍÂ (àÃÔèÁ·Õè »Ù ´ÒÇ·ÐàÅ áÅÐ»ÅÒ¡ÒÃµÙ¹´Ñ§ÀÒ¾)
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อานดีๆ มีรางวัล
คําถามประจําเดือนธันวาคม 2553

1. FTA ยอมาจากคําวาอะไร?
2. ฉลามในมหาสมุทรแอตแลนติกชนิดใดที่ทาง IUCN ระบุวา ลดลงถึง 99%?
3. ยอดดอยใดที่สูงที่สุดในประเทศไทย?

** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยูและเบอรโทร สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สงเขามา หากมีผูตอบถูกมากกวา 1 ทาน จะทําการ
จับฉลากผูโชคดี หมดเขตรวมสนุก วันที่ 29 ธันวาคม 2553
** ของรางวั ล ประจํา เดื อ นธั น วาคม:

¡ÃÐà» Ò ÊµÒ§¤ ¨Ò¡à¡ÒËÅÕ

เฉลยคําถามประจําเดือนพฤศจิกายน 2553

1. ประเทศใดที่มีปญหาไมมีใบรับรองทูนา?
ตอบ ประเทศวานูอาตู
2. เชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคฉี่หนู คือ?
ตอบ เลปโตสไปรา (Leptospira sp.)
3. ปลากระทุงเหวชนิดใด มีแถบสีดําพาดขวางลําตัว?
ตอบ ปลากระทุงเหวบั้ง (Flat needlefish) Ablennes hians
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนพฤศจิกายน 2553 ถูกตอง ไดแก คุณอรสา เพชรสลับศรี
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ ทางเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดให
ไว ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆ นะครับ
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