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องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ระบุวา ขณะนี้ปริมาณ
ปลาที่จับไดในธรรมชาตินั้นมีประมาณ 90 ถึง 93 ลานตันตอป และไมเพิ่มขึ้นมา
ประมาณ 20 ปแลว ที่สําคัญคือไมมีทีทาวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคตดวย ในขณะที่ความ
ตองการปลามีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ปญหานี้กําลังรุนแรงขึ้นทุกขณะ ในเมดิเตอรเรเนียนขณะนี้กําลังมีสงครามยอย
ๆ ระหวางชาวประมงจาก 22 ประเทศที่เลี้ยงชีพดวยการจับปลาทูนาครีบน้ําเงินจากนาน
น้ําดังกลาว นอกจากนี้รายงานจาก กองทุนสัตวปาโลก (World Wildlife Fund) ระบุวา
บรรดาเรือประมงขนาดใหญจากหลาย ๆ ประเทศ ตางก็จับปลาเกินโควตา 35,000 ตันตอ
ปกันแทบทั้งนั้น
ชาลส โคลเวอร ที่ทองเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อศึกษาหาสาเหตุวาทําไมปลาถึงหมดไปอยางรวดเร็วนัก ไดเขียนไว
ในหนังสือเรื่อง The End of The Line ของเขาวา สาเหตุหลักก็คือการจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาลแตละประเทศนั่นเอง
เขาพบวารัฐบาลเปนตัวการสงเสริมใหเรือประมงกวาดเอาปลาในทะเลทองถิ่นไปจนหมด
จากนั้นก็ตองออกทุนใหอุตสาหกรรมประมงดังกลาวสามารถตอเรือที่ใหญขึ้น เพื่อใหออก
ไปจับปลาไกลขึ้น และมากขึ้นจากนานน้ําของประเทศอื่น
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ คนในสหภาพยุโรปกินปลาที่จับไดจากทะเลของประเทศ
เซเนกัลและอังโกลา ซึ่งประชากรอยูในภาวะขาดแคลนอาหารอยางหนัก
เราลองมาเจาะลึกดูวิธีจับปลาของเรือประมงของบริษัทยักษใหญขามชาติดูบาง เรือ
เหลานี้นิยมใชวิธีหยอนกรงขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 เมตร ลึก 50 เมตร ลงไปในทะเลที่จาก
ชายฝงเพียง 2-3 กิโลเมตรเทานั้น ลองหลับตานึกดูวาปลาที่จับไดนั้นจะมีปริมาณมากแคไหน
ปลาเล็กที่โชครายติดเขาไปในกรงดวยก็หมดโอกาสไดโต เพราะตองกลายเปนอาหารของ
ปลาใหญตลอดเวลาหลาย ๆ เดือนที่พวกมันถูกกักไวในกรงดังกลาวนั่นเอง
ทางดานเรือประมงกุงนั้นก็ใชยอย สหประชาชาติเคยทําการศึกษาและพบวาอุตสาหกรรมกุงนั้นเปนหนึ่งใน
ธุรกิจที่เปนอันตรายตอธรรมชาติมากที่สุดในโลก เนื่องจากตาขายที่ใชดักกุงนั้นถี่พอที่จะเก็บเอาทุกสิ่งทุกอยาง ตั้งแต
ปลาเล็กปลานอย ไปจนถึงปลาฉลามหรือเตาดวย และสัตวนํา้ ที่ไมใชกลุมเปาหมายเหลานี้กวารอยละ 60 ตองถูกปลอยทิ้ง
ใหตายไปโดยไมไดใชประโยชน
คุณอาจคิดวาเมื่อปลาในธรรมชาติไมพอก็หันมาพึ่งปลาเลี้ยงก็ได ปจจุบันนี้เกือบครึ่งหนึ่งของปลาที่เราบริโภค
ประมาณ 45.5 ลานตันก็เปนปลาที่เลี้ยงในฟารมอยูแลว ภาระที่จะเกิดขึ้นกับประเทศกําลังพัฒนาที่จะตองหันมาพึ่งปลา
เลี้ยงไดแก การขาดแคลนเงินลงทุน การขาดแคลนที่ดินและน้ําจืดเพื่อใชในการทําฟารมปลา นอกจากนี้ยังมีคาใชจาย
ดานพลังงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นอีกดวย
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ลูทางในการทําประมงนอกนานน้ํา#2

สาธารณรัฐเยเมน The Republic of Yemen
สวัสดีครับ...More To It ฉบับนี้ขอยายคอลัมนเรื่องลูทางการทําประมงนอกนานน้ํามาอยูหนากระดานขาวนะ
ครับ ยังมีอีกหลายประเทศที่นาสนใจครับ คอยติดตามกันเรื่อยๆนะครับ...
สาธารณรัฐเยเมนมีความยาวแนวชายฝงโดยประมาณ
2,350
กิโลเมตร อยูในทะเลแดง อาวเอเดน และทะเลอาระเบียน การประมงทะเล
ของเยเมนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเปนอันดับ 3 ของประเทศ ทํารายไดคิด
เปนรอยละ 15 ของ GDP
เยเมนมีผลผลิตทางการประมงทั้งสิ้น 126,063 ตัน (ค.ศ. 1998) โดย
สวนใหญจับไดในบริเวณทะเลแดง (45,132 ตัน), Hadramout (30,633 ตัน) และ Al-mahara (22,695 ตัน) โดยสัตวน้ํา
หลักคือ ทูนา king and Spanish mackerel, trevallies, กระโทงแทง, Indian mackerel, chub mackerel กะตัก เกา กะพง
emperor, scavenger, sea bream, ฉลาม และกระเบน กุงมังกร กุง หมึก ตลาดสงออกผลผลิตหลักคือ EU ญี่ปุน
และจอรแดน (รอยละ 20 ของผลผลิตทั้งหมด)
และจากการประมาณการผลผลิตทางดานการประมงของเยเมนในป
ค.ศ. 2005 เยเมนจะมีผลผลิตทางดานการประมงทั้งสิ้น 245,152 ตัน โดยจะ
บริโภคในประเทศถึง 206,898 ตัน และสงออก 38,254 ตัน
สาธารณรัฐเยเมนมีชาวประมงประมาณ 220,000 คน โดยการประมง
เยเมนแบงออกเปนการประมงพื้นบาน และการประมงพาณิชย
การประมงพื้นบาน : ชาวประมงพื้นบานในเยเมนมีจํานวนทั้งสิ้น 41,322 คน และมีเรือประมงขนาดเล็ก
จํานวน 9,157 ลํา โดยเปนเรือติดเครื่องยนตนอกเรือ 8,475 ลํา และเรือติดเครื่องยนตในตัว 682 ลํา เรือที่ใชทํา
การประมงมี 3 ขนาด คือ
o เรือประมงขนาด 12-15 เมตร ติดตั้งเครื่องยนตขนาด 150-250 แรงมา
o เรือประมงขนาด 6-10 เมตรติดติดเครื่องยนตขนาด 15-75 แรงมาอยูภายนอกเรือ
o เรือประมงที่ทําจากไม หรือไฟเบอร
เครื่องมือประมงที่ใชในการทําประมงพื้นบาน ไดแก อวน เบ็ด ขาย และลอบ ซึ่งการประมงพื้นบานในเยเมน
สรางผลผลิตปละประมาณ 108,205 ตัน โดยมีสัตวน้ําสําคัญที่จับได ไดแก ปลาทูนา ซารดีน ปลาทู (mackerel)
ปลาน้ําดอกไม (barracuda) ปลากะพง (snappers) ปลาตาเดียว (sole) กุง กุงมังกร และหมึก
การประมงพาณิชย :รัฐบาลไดใหสิทธิแกผูประกอบการเยเมน และตางชาติ จํานวน 23 บริษัท ทําการประมง
ในทะเลแดง อาวเอเดน และทะเลอาระเบียน บริษัทเหลานี้ทําการประมงปลาหนาดิน และหมึกเปนหลัก และ
ผลผลิตรวมกันไดทั้งสิ้น 17,858 ตัน เรือประมงพาณิชยในเยเมนมีประมาณ 131 ลํา ทําการประมงในเขต 6
ไมลทะเลออกไปในทะเลแดง หรือ 5 ไมลออกไปในอาวเอเดน และทะเลอาราเบียน
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ในปจจุบัน สภาวะทรัพยากรประมงของประเทศเยเมนยังมีความไมชัดเจน เพราะมีเพียงขอมูลของทรัพยากร
ในป พ.ศ. 2533 ซึ่งทําการศึกษาในเขต 3 ไมลจากฝงในอาวเอเดน และทะเลอาราเบียน ประมาณการวามีปริมาณปลาผิว
น้ําขนาดเล็กซึ่งรวมถึง ปลาซารดีน ปลาทู และปลากะตัก อยูประมาณ 450,000 ตัน และมีปลาหนาดินประมาณ 458,000
ตัน ในจํานวนนี้มีปลาที่นํามาใชทําปลาปนประมาณ 247,000 ตัน สวนปริมาณกุงทะเล กุงมังกร และหมึกรวมกันเทากับ
20,000 ตัน สําหรับผลผลิตในทะเลแดงมีการจับปลาหนาดินประมาณ 45,000 ตัน/ป นอกจากนี้การศึกษายังแสดงวามี
ความอุดมสมบูรณของปลากลางน้ําในนานน้ําของเยเมนดวย
การประมงไทยในเยเมน
ในป 2540 มีเรือประมงไทยเขาไปทําการประมงอวนลากใน
เยเมนจํานวน 20 ลํา โดยการรวมทุนกับรัฐวิสาหกิจของเยเมน แตในป
ตอมารัฐบาลเยเมนแจงวาตองการจัดระบบการทําการประมงของเรือ
ไทยในนานน้ําเยเมน โดยตองการใหกรมประมงไทยใหการรับรองเรือ
ที่จะออกไปทําการประมงในเยเมน เพื่องายตอการตรวจสอบติดตาม
โดยใหมีการบันทึกในขอตกลงระหวางรัฐกับรัฐ แตความตกลงฉบับ
นั้นก็ยังมิไดมีการลงนามกัน
ปญหาการทําประมงในเยเมนที่ผูประกอบการไทยพบอยูเสมอในขณะนั้นคือ ไดรับการปฏิบัติจากเจาหนาที่
ทองถิ่นของเยเมนอยางไมใหเกียรติ และมีการหนวงเหนี่ยวการตรวจสอบหลักฐานทําใหเกิดความเสียหาย และลาชา ทั้ง
ที่เรือประมงไทยไดรับใบอนุญาตทําการประมงอยางถูกตองก็ตาม ปญหาการตรวจสอบปลาที่นํามาขึ้นทาที่เมืองเอเดนมี
ความซ้ําซอน เพราะมีหนวยงานถึง 7 หนวยงานทําการตรวจสอบ นอกจากนี้เยเมนยังตรวจสอบเชื้อ HIV ของลูกเรืออยาง
เขมงวด แมวาจะผานการตรวจสอบจากประเทศไทยแลวก็ตาม
โอกาส
สาธารณรัฐเยเมนมีเกาะหลายเกาะในทะเลแดง อาวเอเดน และทะเลอาระเบียน และทรัพยากรสัตวน้ํา
มีความอุดมสมบูรณ
มีทาเรือสําคัญ 2 แหง
เรือประมงไทยเคยเขาไปทําการประมง

ที่มา:

- คูมือการทําประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝง และในทะเลหลวง
- Country Report; www.fao.org
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จะเกิดอะไรขึ้น เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้น#2
สัญญาณเตือนจากพายุ

นี่คือภาพของพายุเอลลีนา โดยจุดตรงกลางที่เห็นนั้น
คือ “ตาพายุ” ซึ่งพายุนี้ไดสรางความเสียอยางมากมายตอผูคน
ในแถบบริเวณชายฝง ระหวางเมืองแทมปา ของรัฐฟลอริดา
และเมืองนิวออรลีนส ของรัฐหลุยเซียนา โดยวัดความเร็วของ
ลมได 195 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ในขณะที่โลกกําลังรอนขึ้นทุกวัน
พายุเฮอริเคนก็กําลังกอตัวเพิ่มมากขึ้นตามไป
ดวย นับตั้งแตที่ไดมีการสํารวจและจดบันทึก
มาเปนเวลานานถึง 150 ป พบวาในป พ.ศ.2548
เปนชวงเวลาที่เลวรายที่สุดของมหาสมุทรแอต
แลนติก เนื่องจากพายุเฮอริเคนไดเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและสลายตัวชากวาที่เคยเกิดขึ้นในครั้ง
กอนๆ นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นหลายๆ ครั้งอีกดวย
รวมถึง 3 ครั้งจาก 6 ครั้งที่เคยเกิดขึ้นอยางรุน
แรงกับสหรัฐอเมริกา อยางเชน พายุคัทรีนา ที่
สรางความเสียหายอยางมหาศาลตอรัฐนิวออร
ลีนส

จากผลการศึกษาเมื่อไมนานมานี้พบ
วา การที่โลกรอนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด
พายุเฮอริเคน แตยังไมสามารถยืนยันไดวา จะมี
สวนทําใหเฮอริเคนนั้นเกิดขึ้นบอยหรือไม แต
ถึงอยางไรก็ตามถาโลกรอนยังทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นก็จะทําใหเกิดมหันตภัยที่รายแรง
ตามมาอยางแนนอน

สภาพของหมูบานชาวประมงในสาธารณรัฐฮอนดูรัส ที่บานเรือนไดรับความเสียหายจากพายุ
เฮอริเคนมิทช ในป พ.ศ. 2541 ซึ่งในพื้นที่นี้จัดไดวาอยูในโซนที่เสี่ยงภัยตอพายุเปนอยางมาก
ที่มา : The UNEP Magazine for Youth; www.ourplanet.com
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บานกาแฟ...
MR. T

ในขณะที่เรากําลังเผชิญกับปญหาโลกรอน ราคาขาวของเครื่องใชรวมไปถึงน้ํามันที่ไดขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้ยังไดสงกระทบตอภาคอุตสาหกรรมประมงดวย และปลาทูนาซึ่งเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่
สรางรายไดอยางมากมายใหกับนานาประเทศ อาทิ ญี่ปุน เวียดนาม อินเดีย และจีน ก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน เรามา
ดูกันนะครับวาสถานการณการนําเขา สงออกปลาทูนานั้นเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง
ญี่ปุน
ในเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผานมานี้ ตลาดปลาซาชิมิในญี่ปุน ยังคงซบเซาอยู
เนื่องมาจากอากาศที่หนาวเย็นจัดทําใหประชาชนสวนใหญนิยมที่จะบริโภคอาหารอุน
มากกวาอาหารแชเย็น และยิ่งไปกวานั้นสถานีโทรทัศนและหนังสือพิมพทองถิ่นของ
ญี่ปุน ยังคงมีการรายงานการปนเปอนของอาหารที่นําเขามาจากประเทศจีน ทั้งอาหาร
แพ็คและอาหารแชแข็ง ทําใหสงผลกระทบตอรานคาตางๆ ในญี่ปุน โดยเฉพาะอาหาร
ทะเลแชแข็งไดรับผลกระทบมากถึง 50%
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปลาทูนาในป 2007 กับ 2006 พบวาปริมาณ
ปลาทูนาสีน้ําเงิน ปลาทูนาตาโต และปลาทูนาเหลือง มีปริมาณลดลง
แตปริมาณการจับ albacore จากการประมงชายฝงนั้นสามารถนํามา
ทดแทนในสวนที่ลดลงนี้ได
นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการทํา
ประมงยังลดลงอีกดวย เพราะราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น และปริมาณการ
จับที่ลดลงเนื่องจากการลดลงของจํานวนโควตาและกฎหมายที่เขม
งวดในการทําประมงนอกนานน้ํา
ในระยะเวลาเพียงแค 2 ป มูลคาการนําเขาปลาทูนาของญี่ปุนเพิ่มขึ้นถึง 30-40% แตก็ยังไมไดสงผลกระทบตอ
ราคาผูบริโภคมากนัก ถึงอยางไรก็ตามคาดวาในปนี้ปริมาณความตองการขายเนื้อแดงปลาทูนาอาจจะลดลงได และเนื่อง
จากราคาการนําเขาที่เพิ่มสูงขึ้นจะสงผลใหราคาของซาชิมิทั้งสดและแชแข็งในตลาดทองถิ่นเพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน และ
จากขอมูลการนําเขาปลาทูนาสดและทูนาชิ้นในป 2007 มีปริมาณ 38 012 ลานตัน คิดเปนมูลคา 367 ลานเหรียญสหรัฐ
ซึ่งลดลง 14.2% เมื่อเทียบกับป 2006 และลดลง 45% เทียบกับป 2001
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นอกจากนี้ปริมาณการนําเขาปลาทูนาแช
แข็งในป 2007 ก็ลดลงอยางรวดเร็วเชนกัน โดยลด
ลงประมาณ 20% เทียบกับป 2006 และปริมาณรวม
ทั้งหมดคือ 197 451 ลานตัน มูลคา 1.06 พันลาน
เหรียญสหรัฐ

ในทางตรงกันขามการนําเขาชิ้นเนื้อแดงที่มีคุณ
ภาพสูง ชวยใหเพิ่มปริมาณความตองการซื้อเพื่อนํามาทํา
ซาชิมิ และอื่นๆ โดยเฉพาะตลาดในเกาหลีใต ซึ่งเปนตลาด
หลักในการรับซื้อผลิตภัณฑนี้ (56%) รองลงมาคือ จีน อิน
โดนีเซียและ ฟจิ

เวียดนาม
เวียดนามมีการสงออกปลาทูนาและผลิตภัณฑปลาทูนา ในชวงระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2007
ประมาณ 43 812 ลานตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 124.20 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ โดยถาเปรียบเทียบกับปที่แลวในชวง
เวลาเดียว พบวาปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นถึง 20% และมูลคาเพิ่มขึ้น 28% ตอนนี้เวียดนามนับไดวาเปนผูสงออกราย
ใหญในดานของปลาทูนาสดและปลาทูนาแชแข็งไปยังสหรัฐอเมริกา
อินเดีย
องคกร The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) ของประเทศอินเดีย ไดดําเนินการจัด
ทําแผนในการใชประโยชนทรัพยากรปลาทูนาในเขต EEZ โดยแผนดังกลาวจะเริ่มใชในพื้นที่ของเกาะอันดามันและ
เกาะนิโคบา ซึ่งนับไดวาเปนจุดศูนยกลางในการทําประมงปลาทูนาและการแปรรูปเพื่อสงออกไปยังประเทศตางๆ อาทิ
ญี่ปุน จีน และประเทศในแถบเอเชีย และจากการที่ปริมาณความตองการปลาทูนาของตลาดทั่วโลกกําลังเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน
นั้น ทําใหเปนปจจัยหนึ่งในการผลักดันใหจํานวนของผูประกอบการธุรกิจประมงทูนา และการสงออกมีจํานวนมาก
ขึ้นดวย
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นอกจากนี้พบวาในป 2006-2007 ปริมาณการสง
ออกปลาทูนาเพิ่มขึ้นถึง 23 788 ลานตัน (43%) จาก 16 627
ลานตัน และมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นถึง 88% โดยการสง
ออกสวนใหญจะเปนแบบปลาทูนาแชแข็ง ประมาณ 96%
โดย 3% เปนปลาทูนาสดและปลาทูนากระปอง
จีน
บริษัท Zhoushan Genho Food Co ของจีนรายงานวา หลังจากที่ทางบริษัทไดรับใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑทู
นาแชแข็ง (Kosher certificate) พบวาการขายปลาทูนาแชแข็งนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยผูประกอบการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพนี้ พวกเขาตองทํางานกันอยางหนักเพื่อใหผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพที่ดีและดียิ่งขึ้นไปอีก ยิ่งไปกวานั้นนิวยอรกยัง
มีการตรวจสอบอยางเขมงวดในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑอีกดวย
ที่มา : Globefish, Tuna Market Report-Asia-March 2008

http://www.art.co
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เรื่องเกาเลาความหลัง

ที่มา: วารสารการประมง ปที่26 กรกฎาคม 2516
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาโฉมงามในภาคสนาม
ครอบครัว Carangidae สกุล Alectis

ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อสามัญ
ขนาด
แพรกระจาย
บริเวณที่พบ
ความลึก
อาหาร
สถานการณ
อนุรักษ
Fish Tip

Alectis ciliaris
Threadfin jack
1 เมตร

ปลากลางน้ํา อันดามันและอาวไทย
กองหินกลางน้ํา
5-40 เมตร
ปลาขนาดเล็ก ลูกปลา
ปจจุบันไมคอยพบ ถือเปนปลาหายาก
ไมมีการจัดการอื่นใด
เปนปลาที่นักดําน้ําไมคอยเห็น ตองโอกาสดีจริงๆ

ที่มา : http://www.geocities.com/platalayhit/fish10.htm
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาโฉมงามในภาคสนาม
ครอบครัว Carangidae สกุล Alectis
สวนหัวนูนมน

กานครีบออน
ยืดยาวเปนเสน
ตัวเต็มวัย

วัยออน

แถบสีดํารูปตัววี 5 แถบ บนลําตัว

Alectis ciliaris :

African pompano

สวนหัวหักมุมชัดเจน

กานครีบออน
ยืดยาวเปนเสน
ตัวเต็มวัย
แถบสีดําบนลําตัว

Alectis indicus :

วัยออน

Indian threadfish
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...ทาทาย...สมอง…

คุณจะตองระบายชองตัวเลขทําใหในตารางมีตัวเลขไมซ้ํากันทั้งแถวแนวตั้งและแนวนอน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- ตองระบายในชองตัวเลขที่ตองการตัดออก โดยชองที่ระบายนั้นจะตองไมอยูติดกันทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- สวนชองที่ไมถูกระบายจะตองเชื่อมตอกันไดหมด

เฉลยเดือนพฤษภาคม 2551
7
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อานดีๆ ... มีรางวัล
อาน More To It ของเราจบแลวก็มารวมเลนสนุกตอบคําถามกันหนอยนะครับ คําถาม 3 ของายๆครับ ถาอาน
More To It ของเราจบแลว ตองตอบถูกกันอยางแนนอนครับ ^^
1. แหลงทําการประมงที่สําคัญของประเทศเยเมน ไดแกบริเวณใดบาง
2. พายุอะไรที่เกิดขึ้นรุนแรงและสรางความเสียหายใหสหรัฐอเมริกาอยางมหาศาล
3. ประเทศอะไรที่เปนผูสงออกปลาทูนาสดและทูนาแชแข็งรายใหญไปยังสหรัฐอเมริกา

กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอเปนฉบับแรกและฉบับสุดทายนะครับ หมด
เขตวันที่ 28 มิถุนายน 2551 รีบๆสงมารวมสนุกกันนะครับ รางวัลสําหรับเดือนนี้เปนเสื้อคอปกสีฟา
มีตราสัญลักษณนะครับ...

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
1. ปะการังฟอกขาวเกิดจาก

ตอบ b. มีสาหรายทะเลขนาดเล็กอยูนอยเกินไปบนผิวของปะการัง
2. ในมหาสมุทรอารกติก มีสัตวชนิดหนึ่งที่มีรูปรางหนาตาคลายกับมายูนิคอรน อยากทราบวา สัตวชนิดนั้นมีชื่อ
วาอะไร

ตอบ

วาฬนารวาฬ หรือวาฬซากศพ
3. ธุรกิจประมงที่สําคัญของประเทศมาดากัสการ ไดแกอะไรบาง

ตอบ การประมงกุง ปลาทูนา และเพาะพันธุปลาทะเล
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนพฤษภาคมไดถูกตอง ไดแก
คุณพนิดา ชาลี
จังหวัดภูเก็ต
คุณประภาพร ดีมาก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะครับ
ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ
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