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ปลากระดูกแข็งที่ใหญที่สุดในโลก
ปลาชนิดนี้เปนญาติกับปลาปกเปา อยูใน Order Tetraodontiformes เปนปลาที่อาศัยอยูในทะเล
เขตอบอุนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยก็มีรายงานในเขตทะเลอันดามันดวยเหมือนกัน ปลาชนิดนี้เปนปลา
ไมกี่ชนิดที่คนทั่วไปเรียกมันดวยชื่อวิทยาศาสตรกันจนคุนปากวา โมลา โมลา หรือ Mola mola นอกจากนั้น
ก็ยังมีอีกชื่อวา Sunfish
โมลา โมลา มีสวนหัวมนๆ ตัวแบนขางมากกวาปกเปาชนิดอื่นๆ มันมีปาก
จูคลายกับปลาปกเปาทั่วไป แตไมมีหาง มีแตสวนตอของครีบหลังและครีบกนที่มี
ลักษณะเปนแผนหนังที่ตอมาจากลําตัว เรียกวา Clavus โมลา โมลา มีครีบหลัง
และครีบกนที่ยาวพอดู ซึ่งมันใชครีบทั้งสองนี้ในการเคลื่อนไหวไปชาๆ บางครั้ง
โผล พ น ผิ ว น้ํ า คล า ยกั บ กระโดงปลาฉลาม แต ผู เ ชี่ ย วชาญบอกว า แยกได ง า ย
เพราะกระโดงของปลาฉลามจะกรีดน้ํามานิ่งๆ แตของโมลา โมลา จะสายไปสาย
มา เนื่องจากมันตองใชครีบสวนนี้ในการวายน้ํา
อาหารหลักของปลาชนิดนี้ คือ แมงกะพรุน รวมทั้งฟองน้ํา และปลาไหล
ที่อาศัยอยูในกนทะเล แสดงใหเห็นวามันหากินทั้งบริเวณหนาดินและบริเวณผิว
น้ํา พฤติกรรมที่นาสนใจของปลาชนิดนี้อีกอยางที่ทําใหมันได ชื่อวา Sunfish คือ
การอาบแดด หลายคนเชื่อวามันอาบแดดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในรางกาย เพื่อเตรียม
ที่จะดําน้ําลึก หรือไมก็พยายามเพิ่มอุณหภูมิของรางกายหลังจากที่ดําน้ําลึกที่น้ําเย็นมา นอกจากนั้นยัง
พบวาในบางครั้ง โมลา โมลา จะไปนอนแผอยูตามเขตแนวปะการังเพื่อใหเหลาปลาเล็กปลานอยไดตอดกิน
พวกปรสิตที่เกาะอยูตามตัวของมัน
โมลา โมลา ขนาดใหญที่สุดที่มนุษยเคยพบเห็นนั้น โดนชนโดยเรือนอกชายฝงเมืองซิดนีย ประเทศ
ออสเตรเลีย ปลาตัวดังกลาวมีความยาวจากปลายปากถึงปลายหาง 3.1 เมตร ความสูงจากปลายครีบหลัง
ถึงปลายครีบทอง 4.26 เมตร และมีน้ําหนักมากถึง 2,235 กิโลกรัม หรือ 2 ตันกวาๆ ซึ่งทําใหมันเปนปลา
กระดูกแข็งที่มีขนาดใหญที่สุดที่เคยมีการบันทึกมา แตโดยเฉลี่ยแลวขนาดของปลาชนิดนี้จะอยูที่ประมาณ
1.8 เมตร และหนักประมาณ 1 ตัน
นอกจากขนาดแลว สิ่งที่ปลาชนิดนี้สรางสถิติระดับโลกไวอีกอยางก็คือ จํานวนไข ซึ่งมีจํานวนมาก
ที่สุดในบรรดาสัตวมีกระดูกสันหลังทั้งหมด เพราะปลาเพศเมียความยาวประมาณ 1.4
เมตรตัวหนึ่ง ถูกประเมินวามีไขอยูกวา 300 ลานฟอง ดังนั้นปลาที่ตัวใหญกวานี้ตองมีไข
มากกวานี้แนนอน ลูกของโมลา โมลา มีลักษณะคลายกับปลาป กเปาตัวเล็กๆ และจะมี
หนามแหลมๆ อยูรอบตัว โดยหนามเหลานี้จะคอยๆ หดลง และปลาจะคอยๆ แบนเขามา
จนมีลักษณะเปนปลาโตเต็มวัยในที่สุด
โมลา โมลา เปนปลาใจดี ไมทํารายคน และเราจะเห็นภาพนักดําน้ําวายน้ําอยูขางๆ ปลาขนาดใหญ
ชนิ ด นี้ อ ยู เ สมอ แต น า เสี ย ดายที่ ยั ก ษ ใ หญ ใ จดี พ วกนี้ ถู ก จั บ ติ ด ไปกั บ อวนลาก และอวนลอยมากมาย
บางครั้งมันถูกจับตัดครีบออกแลวปลอยใหจมน้ําตาย เพราะชาวประมงคิดวามันเกะกะและไรประโยชน
โดยจะมีบางประเทศ เชน เกาหลี และญี่ปุนที่กินปลาชนิดนี้เปนอาหารบาง แตประเทศในสหภาพยุโรปมีกฎ
หามขายเนื้อปลาชนิดนี้โดยเด็ดขาด
ที่มา : บทความ โมลา โมลา ยักษใหญใจดีแหงทองทะเล โดย นณณ ผาณิตวงศ ขอมูลจากเว็บไซต www.siamensis.org
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นักวิทยวิตกสัตวทะเลลดฮวบวิกฤตสูญพันธุครั้งใหญมาเร็วกวาที่คิด
สถานการณในมหาสมุทรวิกฤตหนักสัตวทะเลลดฮวบกวาที่คิด นาหวงสิ่งมีชีวิตหลายสปชีส
อยูในสภาวะเสี่ยงสูญพันธุอยางไมเคยเกิดมากอนในประวัติศาสตรมนุษย ผลพวงจากการประมง
เกินขนาด มลภาวะ และภาวะโลกรอน ซึ่งทายที่สุดจะยอนมากระทบมนุษยเอง
ทั้งนี้ เปนรายงานสถานการณทางทะเลลาสุดจากการรวมตัวกันของ
นักวิชาการหลากหลายสาขา ทั้งนักนิเวศวิทยาแนวปะการัง (coral reef ecologist)
นักพิษวิทยา และนักวิชาการประมง ในการประชุมที่จัดขึ้นโดยโครงการสากลวา
ดวยสถานการณมหาสมุทร (International Programme on the State of the
Ocean) หรือ ไอพีเอสโอ (IPSO) ซึ่งสรุปวา การประมงเกินขนาด มลภาวะและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) นั้นไดสงผลกระทบในแบบที่
เราไมเคยตระหนักมากอน และผลกระทบกําลังยอนกลับมายังมนุษย
“สิ่ง ที่ไ ดพ บนั้ นน าตกใจ เทา ที่เ ราเข าใจถึ งผลกระทบจากสิ่ ง ที่
มนุษยชาติกระทําตอมหาสมุทรนั้น เลวรายกวาที่เราแตละคนจะนึกได เรานั่งถกกันถึงสิ่งที่เรา
ประจักษ แตไดขอสรุปพรอมกับภาพที่เผยใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วกวาที่เราเคยนึก หรือ
ในแบบที่เราไมเคยคาดคิดวาจะไดเห็นเมื่อหลายรอยป ” บีบีซีนิวสรายงานความเห็นของ อเล็กซ
โรเจอรส (Alex Rogers) ศาสตราจารยชีววิทยาดานการอนุรักษจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford
University) ซึ่งเปนผูอํานวยการฝายวิทยาศาสตรของโครงการไอพีเอสโอ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งสิ่งมีชีวิตทางทะเลลดลงอยางรวดเร็ว และหลายสปชีสตกอยูในภาวะเสี่ยง
สูญพันธุ นอกจากนี้บีบีซีนิวสเพิ่มเติมอีกวา ยังมีอัตราเรงในการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ อยางการละลายของ
แผนน้ําแข็งที่กรีนแลนดและแอนตารกติก ระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น และมีการปลดปลอยกาซมีเทนที่ถูก
กักเก็บไวที่กนทะเลมากขึ้น
“อัตราการเปลี่ยนแปลงเกินระดับที่เราคาดไวเมื่อ 200 ปกอนไปอยาง
มหาศาล ซึ่งถาคุณตรวจสอบดู ไมวาจะเปนการประมงในเขตอบอุน แนว
ปะการั ง หรื อ น้ํ า แข็ ง ในทะเลอาร ก ติ ก ทั้ ง หมดนี้ ล ว นตกอยู ภ ายใต ก าร
เปลี่ยนแปลง แตเกิดขึ้นรวดเร็วกวาที่เราคาดมาก” โอเว โฮ-กัลดเบิรก (Ove
Hoegh-Guldberg) ผูเชี่ยวชาญปะการังจากมหาวิทยาลัยควีนแลนด (University
of Queensland) ในออสเตรเลียกลาว
หากแตสิ่งที่นักวิทยาศาสตรกังวลมากกวานั้น คือ รูปแบบที่ปญหา
ตางๆ สงผลเสริมกันจนคุกคามสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากขึ้น ตัวอยางเชน การ
พบอนุภาคพลาสติกเล็กๆ ที่มีสารพิษติดแนนอยูที่กนทะเล ซึ่งการพบอนุภาค
พลาสติกดังกลาวนั้นไดเพิ่มปริมาณสารพิษในกนทะเลมากขึ้น และปลาที่อยู
ในน้ําลึกก็รับสารพิษเหลานั้นไป
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อนุภาคพลาสติกยังชวยลําเลียงสาหรายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ทําใหเกิดปรากฏการณการแพรกระจายของสาหรายที่เปนพิษอยางรวดเร็ว
หรือปรากฏการณสาหรายสะพรั่ง (algal bloom) เพิ่มขึ้น ซึ่งปรากฏการณ
นี้ยังเปนผลจากปุยในพื้นที่เกษตร ซึ่งไหลทะลักลงไปปนเปอนน้ําทะเลอีก
ดวย นอกจากนี้การเปนกรดของน้ํา ทะเล อุณหภูมิ ที่สูงขึ้น มลพิษจาก
ทองถิ่น และการประมงเกินขนาด ไดสงผลเสริมกันในการคุกคามแนวปะการังมากขึ้น โดย 3 ใน 4 ของ
แนวปะการังทั่วโลกกําลังเสี่ยงตอการจํานวนลดลงอยางรุนแรง
บีบีซีนิวสระบุวาโลกผาน “การสูญพันธุ” ครั้งใหญมาแลว 5 ครั้ง โดยมีสาเหตุจากเหตุการณทาง
ธรรมชาติอยางอุกกาบาตพุงชนโลก แตตอนนี้มีการพูดถึงบอยครั้งวา การสูญพันธุครั้งใหญตอไปจะเปนผล
จากการกระทําหลายๆ อยางของมนุษย แมรายงานของไอพีเอสโอสรุปวายังเร็วเกินไปที่จะกลาวเชนนั้น แต
ก็มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นไดและเกิดขึ้นเร็วกวาคาบการสูญพันธุใหญทั้งหมดที่ผานมา
“สิ่งที่เราเผชิญอยูนี้ เปนสิ่งที่ไมเคยพบในขอมูลที่ไดจากฟอสซิล สิ่งแวดลอมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วมาก และเรายังไดโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด แตอัตราการสูญพันธุ
ในตอนนี้ก็สูงกวาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาก และสิ่งที่เราเผชิญอยูนี้คือเหตุการณสูญพันธุครั้งใหญระดับโลก
อยางแนนอน” ศาสตราจารยโรเจอรสกลาว

ในรายงานของไอพีเอสโอระบุอีกวา เหตุการณสูญพันธุครั้งใหญกอนหนานี้สัมพันธกับแนวโนมที่
เปนอยูในปจจุบัน ทั้งการทีว่ ัฏจักรคารบอน (carbon cycle) ถูกรบกวน การเปนกรดของน้ําทะเล และการ
ลดลงของออกซิเจนในน้ําทะเลหรือที่เรียกวา “ไฮโปเซีย” (hypoxia) และระดับคารบอนไดออกไซดที่
มหาสมุทรดูดซับยังสูงกวาระดับที่พบในยุคการสูญพันธุครั้งใหญของสัตวน้ําเมื่อ 55 ลานปกอน หรือ
ระหวางสมัยพาลีโอซีน-อีโอซีน (Paleocene-Eocene) ในมหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic)
ที่มา http://mgr.manager.co.th
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ÅÙ·Ò§»ÃÐÁ§
ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
กัมพูชาเปนประเทศที่อยูกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร และ
บุรีรัมย) และประเทศลาว ทิศตะวันออกติดประเทศเวียดนาม ทิศ
ตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด) และทิศใต
ติดอาวไทย1 ลักษณะภูมิประเทศคลายชามหรืออาง เนื่องจากสวนกลาง
ของประเทศเปน แอ งทะเลสาบ (Tonle Sap) และลุมแม น้ําโขงอั น
กวางขวาง2 คิดเปนพื้นที่น้ําจืด 4,520 ตารางกิโลเมตร3 สําหรับพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1
ใน 3 ของไทย เสนเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000
กิโลเมตร 1 มีช ายฝงทะเลยาว 435 กิโลเมตร และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
55,600 ตารางกิโลเมตร3
การประมงของกัมพูชา ในดานการประมงทะเลมีการพัฒนาคอนขางชาเมื่อเทียบกับการประมงน้ําจืด โดย
การประมงทะเลในกัมพูชาแบงเปน 2 ประเภท คือ การประมงชายฝง เปนการทําประมงระดับครัวเรือน บริเวณ
ตั้งแตชายฝงไปจนถึงทะเลที่มีความลึก 20 เมตร ใชเรือที่ไมมีเครื่องยนตหรือมีกําลังเครื่องยนตนอยกวา 50 แรงมา
สว นอีกประเภทหนึ่งเปน การทําประมงเชิงพาณิช ย ใช
เรื อ ประมงขนาดใหญ มี กํ า ลั ง เครื่ อ งยนต ม ากกว า 50
แรงมา แลนจับสั ต ว น้ํา ในทะเลที่ มี ค วามลึ ก ตั้ ง แต 20
เมตร จนถึ ง เขตเศรษฐกิ จ จํ า เพาะ โดยการจั ด การ
ประมงทะเล กัมพูช าใชกฎหมายประมงควบคุมการทํา
ประมงในหลายรูปแบบ แตไมนําการจัดการแบบกําหนด
โควตา (TACs) มาใช สําหรับการทําประมงชายฝงดว ย
เรือที่มีขนาดเครื่องยนตนอยกวา 33 แรงมา สามารถทํา
ประมงไดอยา งอิส ระ แต การทําประมงอวนลากและใช
แสงไฟลอในเขตชายฝงถือเปนการทําประมงที่ผิดกฎหมาย และการทําประมงอวนลากคูในเขตไกลฝงนับเปนการทํา
ประมงที่ผิดกฎหมายเชนเดียวกัน ซึ่งการบังคับใชดวยขอจํากัดเหลานี้ยังไมเพียงพอ3 ดานทรัพยากรสัตวทะเล บริเวณ
ชายฝงทะเลของกัมพูชาเปนแหลงของปลาทะเลและสัตวไมมีกระดูกสันหลังจํานวนมาก ซึ่งเปนปลาทะเล 476 ชนิด
ปูทะเล 20 ชนิด หอยฝาเดียว 42 ชนิด และหอยสองฝา 24 ชนิด4
สัตวน้ําเศรษฐกิจหลัก ไดแก ปลาแมคเคอแรล ปลาหางแข็ง ปลากะตัก
ปลากะพง กุ ง กุ ล าดํ า กุ ง ตะกาด หมึ ก กระดอง หมึ ก กล ว ย ปู ม า
หอยแมลงภู หอยนางรม และหอยแครง แตจะมีเพียง 5 ชนิดที่พ บ
มาก คือ ปลาแขงไก ปลาอินทรีบั้ง ปลาทู ปลาลัง และปลาสีกุนบั้ง3
ในป 2551 ผลผลิตสัตวน้ําของกัมพูชา มีปริมาณ 431,000 ตัน อยูใน
อันดับที่ 37 ของโลก5
5

รัฐบาลกัมพูชาใหความสําคัญตอกิจการประมงในฐานะเปนสาขาธุรกิจหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ และมีนโยบายสนับสนุนใหตางชาติเขาไปทําการประมงน้ําลึกเพื่อเปนการพัฒนาการประมงของประเทศ
ที่ยังลาหลังอยู6 แตผลจากความขัดแยงภายในทางการเมืองของประเทศ รัฐบาลไดแตงตั้งผูวาราชการจังหวัดเกาะกง
ขึ้นใหมแทนคนเดิม ซึ่งไดประกาศที่จะไมตอสัมปทานประมงนานน้ํากัมพูชาในป 25537 หลังจากนั้น กัมพูชาไดปด
นานน้ําดานจังหวัดตราด เนื่องจากกัมพูชาตองการจัดระเบียบการทําประมงในพื้นที่ทะเลนานน้ําจังหวัดเกาะกงใหม
หรือเปนชวงเจรจาตอสัมปทานการทําประมง (คาน้ํา) ใน
พื้น ที่ เพราะคาธรรมเนีย มเดิม รายไดที่ถูกแบงไปให
รัฐบาลมีจํานวนไมมากเมื่อเทียบกับมูลคาผลผลิตประมง
ในพื้นที่ ทําใหรัฐบาลกัมพูชาเสียประโยชนจากการทํา
ประมงดังกลาว8 ภายหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเพี ย งชุ ด เดี ย วโดยไม มี ส ว นราชการอื่ น
เกี่ยวของ มีสิทธิขาดในการกําหนดพื้นที่ทําประมง คิดคา
ใบอนุ ญ าตหรื อ ตั๋ ว น้ํ า 9 และออกใบอนุ ญ าตให กั บ
เรื อ ประมงไทยทุ ก ลํ า ที่ จ ะเข า ไปทํ า ประมงในน า นน้ํ า
กั ม พู ช า จึ ง ได เ ป ด ให เ รื อ ประมงไทยเข า ไปขอซื้ อ
ใบอนุญาตไดตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เปนตนมา ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและควบคุมไดงาย10 พื้นที่ทางทะเลของ
กัมพูชา เริ่มจากบานจามเยี่ยม อําเภอมณฑลเสมา จังหวัดเกาะกง จังหวัดกัมโปงโสม จนถึงจังหวัดกัมปอด (จุด A
ในแผนที่) แบงเปน 2 โซน โซนแรกเปนพื้นที่ทับซอนกับนานน้ําไทย 26,000 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่สีเขียว) โซนที่ 2
(พื้นที่สีแดง) หางจากฝงไมเกิน 12 ไมลทะเล กัมพูชากําหนดเปนพื้นที่ทําประมงแหงใหม (จุด Z) ใหเฉพาะประมง
บางประเภทเทานั้น7
1
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3
FAO Fisheries and Aquaculture Country Profile. 2011. National Fisheries Sector Overview: Cambodia
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บานกาแฟ by Mr.T

ปลาแพะหรือปลาหนวดฤาษี (Goatfishes)

Parupeneus heptacanthus

Upeneus sulphureus

Genus : Upeneus Parupeneus Mulloidichthys
Family : Mullidae
Suborder : Percoidei
Order : Perciformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)
การแพรกระจาย ปลาแพะหรือปลาหนวดฤาษี เปนปลาหนาดินที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง จัดอยูในวงศ
Mullidae มีการแพรกระจายทั่วไปตามชายฝงบริเวณพื้นทองทะเลและแนวปะการัง ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
และมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก ที่ระดับความลึกน้ํา 12-350 เมตร พบปลาแพะ 6 สกุล 67 ชนิด โดยพบในนานน้ํา
ไทย 3 สกุล 13 ชนิด ซึ่งจะพบชนิดของปลาแพะฝงทะเลอันดามันมากกวาฝงอาวไทย
 ฝงอันดามัน พบปลาแพะทั้งหมด 2 สกุล 11 ชนิด ซึ่งเปนปลาแพะในสกุล Upeneus 8 ชนิด และสกุล
Parupeneus 3 ชนิด ชนิดที่พบมาก ไดแก Upeneus sulphureus U. bensasi และ Parupeneus
heptacanthus
 ฝงอาวไทย ชนิดที่พบมาก ไดแก Upeneus luzonius U.sundaicus และ U. sulphureus
ลักษณะทั่วไป เปนปลาที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รูปรางเรียวยาว ลําตัวคอนขางกลม ปากเล็ก ขากรรไกรลางอยูต่ํา
และเฉียงเล็กนอย ฟนมีหลายลักษณะ มีทั้งฟนรูปกรวย และฟนแบบซี่เล็กเรียวยาวไมเทากันอยูติดกันเรียงเปนแถว
(villiform) แตไมเปนฟนเขี้ยว บางชนิดไมมีฟนบนเพดานปาก มีหนามแบน 1 อันดานหลังของ opercle ขอบของ
preopercle เรียบ มีหนวดยาวสองเสนใตคาง ใชหนวดเปนอวัยวะรับความรูสึกและหาอาหาร ครีบหลังมีสองตอน
แยกกันชัดเจน ครีบหลังตอนแรกประกอบดวยกานครีบแข็ง 7-8 กาน (กานแรกมีขนาดเล็กมาก) ตอนหลังประกอบดวย
กานครีบแข็ง 1 กาน และกานครีบออน 9 กาน ครีบกนสั้น ประกอบดวยกานครีบแข็ง 1 กาน และกานครีบออน 6-7
กาน ครีบหางแฉกลึกรูปสอม ครีบทองประกอบดวยกานครีบแข็ง 1 กาน และกานครีบออน 5 กาน ครีบหูประกอบดวย
กานครีบออน 13 - 18 กาน เกล็ดแบบ Ctenoid ปกคลุมหัวและลําตัว เสนขางตัวสมบูรณ เรียงไปถึงฐานครีบหาง ปลา
แตละชนิดมีสีสันแตกตางกัน ลําตัวจะมีแถบสีตางๆ ตามแนวยาวหรือแนวขวางตามลําตัว บางชนิดมีปาน มีริ้วสีที่ครีบใน
ลักษณะที่แตกตางกัน สีสันและตําหนิตางๆ เหลานี้ชวยในการจําแนกชนิด โดยทั่วไปมักมีพื้นผิวสีขาวถึงแดงออน และ
มักมีแถบสีดํา สีน้ําตาล สีแดง สีเหลืองเปนตําหนิที่ชัดเจน ตรงกลางครีบมักจะมีลายเสนหรือแถบสี
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ลักษณะที่ใชในการจําแนกสกุล
1a. มีฟนบนเพดานปาก (รูปที่ 1) มีเกล็ดขนาดเล็กที่ฐานของครีบหลังตอนหลัง และครีบกน
เกล็ดเสนขางตัวมี 28 - 38……………………………………………………………………………………………Upeneus
1b. ไมมีฟนบนเพดานปาก………………………………………………………………………………………………….2
2a. ฟนบนขากรรไกรมีขนาดเล็ก จํานวน 2 แถวถึงหลายๆ แถว (รูปที่ 2) เกล็ดเสนขางตัวมี 33 – 39
มีเกล็ดระหวางครีบหลังทั้ง 2 ตอน จํานวน 5 แถว...................................................................Mulloidichthys
2b. ฟนบนขากรรไกรมีขนาดคอนขางใหญ จํานวน 1 แถว (รูปที่ 3) เกล็ดเสนขางตัวมี 27 – 29
มีเกล็ดระหวางครีบหลังทั้ง 2 ตอน จํานวน 2 - 3 แถว............................................................Parupeneus

รูปที่ 2

รูปที่ 1

รูปที่ 3

อาหารของปลาแพะ ไดแก ลูกปลาขนาดเล็ก และสัตวน้ําหนาดินเล็กตางๆ เชน หนอนทะเล กุง ปู หอย รวมทั้งกลุม
ดาวทะเล
ขนาดที่พบ ขนาดความยาวตลอดตัวทั่วไปที่พบ 15 - 25 ซม. และขนาดความยาวสูงสุด 50 ซม.
การนํามาใชประโยชน ปจจุบันปลาแพะนับไดวาเปนปลาหนาดินเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่ง เนื้อมีรสชาติดี นิยม
บริโภค นํามาผลิตซูริมิ และผลิตภัณฑซูริมิแปรรูปเพื่อการสงออก รวมทั้งใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูป เชน การผลิต
ปลาเสน
เครื่องมือหลักที่ใชทําประมงปลาแพะ ไดแก อวนลากแผนตะเฆ อวนลากคู และลอบปลา
ขนาดที่พบในประเทศไทย
ชนิด

ขนาด

ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
U. luzonius
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
U.bensasi
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
U.sundaicus
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
P. heptacanthus
เฉลี่ย (ซม.)
U. sulphureus

ป 2546
3.25 - 17.75
8.77±1.70
2.25 - 20.25
8.23±2.54
4.75 - 17.75
10.55±1.76
4.25 - 17.75
4.25±17.75
9.25 - 20.75
15.71±2.45

อาวไทย
ป 2547
4.25 -17.25
7.77±2.03
3.25 - 23.75
8.95±2.71
3.75 - 20.25
10.55±2.26
3.75 - 17.75
8.61±2.52
6.25 - 20.75
15.14±3.36

ป 2548
ป 2546
1.25 - 20.25 5.25 - 15.75
7.46±2.27
8.32±2.25
3.25 - 21.75
9.68±2.47
5.25 - 17.25 1.75 - 25.25
10.17±2.35 9.87±2.41
1.25 - 21.75 4.25 -16.25
8.00±1.67
9.21±2.71
8.25 - 20.75 5.25 - 28.25
13.49±2.97 13.91±4.83

อันดามัน
ป 2547
5.25 - 15.75
8.18±1.88
15.75 - 22.25
19.12±1.42
4.25 - 20.75
9.84±2.49
6.25 - 18.25
12.79±3.01
5.25 - 30.25
12.81±3.67

ป 2548
5.25 - 15.75
7.48±1.64
18.25 - 23.25
20.36±1.83
3.75 - 19.75
8.27±2.62
6.75 - 18.25
11.69±2.94
5.25 - 26.75
11.10±4.19
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ประมง. 48 หนา.
ทัศพล กระจางดารา. 2549. เอกสารวิชาการฉบับที่ 28/2549 เรื่อง ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาแพะทองเหลือง Parupeneus
heptacanthus (Lacepede, 1802) บริเวณอาวพังงาและพื้นที่ใกลเคียง. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน,
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง. 17 หนา.
อํานวย คงพรหม, รัตนาวลี พูลสวัสดิ,์ สุวรรณทนา ทศพรพิทักษกุล, อุดมสิน อักษรผอบ, สิชล หอยมุข, กําพล ลอยชื่น,
มนตรี สุมณฑา และสุภัทร ศรีพันธุไพบูลย. 2550. เอกสารวิชาการฉบับที่ 8/2550 เรื่อง สภาวะทรัพยากรสัตวน้ําในอาว
ไทยและฝงทะเลอันดามันจากเรืออวนลากพาณิชย. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา), สถาบันวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง. 88 หนา.
คณิต เชื้อพันธุ, ปยะโชค สินอนันต, วิรัตน สนิทมัจโร, สิชล หอยมุข, อุดมสิน อักษรผอบ และวัฒนา ฉิมแกว. 2551.
เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2551 เรื่อง ทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอาวไทยและฝงทะเลอันดามันจากเรือสํารวจ
ป 2546-2548. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ), สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง
ทะเล, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง. 132 หนา.
กําพล ลอยชื่น, ธนดล นวลจันทร, มนตรี สุมณฑา และธศินี นนทพันธ. 2551. เอกสารวิชาการฉบับที่ 15/2551 เรื่อง ชีววิทยาการ
สืบพันธุของปลาแพะเหลือง (Upeneus sulphureus (Cuvier, 1829)) ทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย. ศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต), สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, สํานักวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล, กรมประมง. 20 หนา.
กําพล ลอยชื่น, สิชล หอยมุข, สนธยา บุญสุข และจริยา ฤทธิสมาน. 2553. เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2553 เรื่อง ประเมินสภาวะ
ทรัพยากรปลาแพะเหลือง Upeneus sulphureus (Cuvier, 1829) ทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย. ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต), สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล,
กรมประมง. 46 หนา.
Kent E. Carpenter and Volker H. Niem. 1999. FAO SPECIES IDENTIFICATION GUIDE FOR FISHERY PURPOSES THE
LIVING MARINE RESOURCES OF THE WESTERN CENTRAL PACIFIC VOLUME 5 Bony fishes part 3 (Menidae
to Pomacentridae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome.
www.fishbase.org
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คําอธิบายปก
แนวปะการังบริเวณชายฝงทะเลนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากเปนแหลงที่อยูอาศัยและเจริญเติบโตของสัตวน้ําทะเลหลายชนิด
ซึ่งปจ จุบัน ได ถูก ทําลายและลดจํานวนในธรรมชาติล งมาก แมว ากรม
ประมงจะไดรณรงคและกําหนดมาตรการอนุรักษแลวก็ตาม นอกจากนี้ยัง
มีการทิ้งวัสดุสิ่งของเหลือใชลงในทะเลและตามบริเวณชายฝงทะเลอีกจะ
ยิ่งเพิ่มปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยาตอสัตวน้ํามาก
ยิ่งขึ้น ถึงเวลาหรือยังที่จะรวมมือกันแกไขและปองกันกอนที่จะสายเกินไป
______________________________
อรุณี สังขะสัญญา
...ภาพพรรณไมน้ําสวยงาม
MARK STRICKLAND
…ภาพปลาในแนวปะการัง
ASHLEY J.BOYD
…ภาพสิ่งแวดลอมใตทะเล
สายัณห รองเมืองศาสตร และพันทิพ เลิศประดิษฐ........บรรยาย
ที่มา : วารสารการประมงปที่ 45 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535

¤íÒÈÑ¾·ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·Õè¤¹ä·ÂÁÑ¡ãª¼Ô´ºÍÂæ (µÍ)
4. ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ» 1 ¤¹ä·ÂÁÑ¡àÃÕÂ¡ÇÒ "freshy" «Öè§½ÃÑè§äÁÃÙàÃ×èÍ§ËÃÍ¡¤Ð à¾ÃÒÐäÁÁÕ¡ÒÃºÑÑµÔÈÑ¾·¤íÒ¹Õãé ¹
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ à¤Ò¨Ðãª¤íÒÇÒ "fresher" ËÃ×Í "freshman" àª¹
He is a fresher.
He is a freshman.
à¢Òà»¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ» 1
He is a first-year student.
ÊÇ¹»Í×è¹æ ¤¹ä·ÂàÃÕÂ¡¶Ù¡áÅÇ¤Ð ¤×Í » 2 àÃÒàÃÕÂ¡ a sophomore, » 3 àÃÕÂ¡ÇÒ a junior áÅÐ » 4
àÃÕÂ¡ÇÒ a senior
5. ÍÑ´ËÃ×ÍºÑ¹·Ö¡ ¤¹ä·ÂÁÑ¡¾Ù´·ÑºÈÑ¾·ÇÒ àÃç¤¤ÍÃ´ (record) ¤íÒæ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶à»¹ä´·Ñé§¤íÒ¹ÒÁáÅÐ¤íÒ¡ÔÃÔÂÒ
à¾ÕÂ§á¤à»ÅÕèÂ¹µíÒáË¹§ stress ¡ÅÒÇ¤×Í ¶Ò¨Ðãªà»¹¤íÒ¹ÒÁ·Õèá»ÅÇÒ á¼¹àÊÕÂ§ËÃ×ÍÊ¶ÔµÔ ãË¢Öé¹àÊÕÂ§ÊÙ§·Õè¾ÂÒ§¤áÃ¡
¤×Í "àÃç¤-¤ÍÃ´" àª¹
He wants to buy a record. à¢ÒµÍ§¡ÒÃ«×éÍá¼¹àÊÕÂ§
I broke my own record. ©Ñ¹·íÒÅÒÂÊ¶ÔµÔ¢Í§©Ñ¹àÍ§
áµ¶Ò¤Ø³¨ÐËÁÒÂ¶Ö§¤íÒ¡ÔÃÔÂÒ·Õè á»ÅÇÒ ÍÑ´ËÃ×ÍºÑ¹·Ö¡ µÍ§ stress ¾ÂÒ§¤ËÅÑ§ «Öè§¨ÐÍÒ¹ÇÒ "ÃÕ-¤ÍÃ´" àª¹
I'll record the film and we can all watch it later. ©Ñ¹¨ÐÍÑ´Ë¹Ñ§ àÃÒ¨Ðä´à¡çºäÇ´Ù·ÕËÅÑ§ä´
ÊÇ¹à¤Ã×èÍ§ºÑ¹·Ö¡ àÃÒàÃÕÂ¡ÇÒ "recorder" ÍÒ¹ÇÒ ÃÕ-¤ÍÃ-à´ÍÃ
·ÕèÁÒ : http://forum.dek-eng.com
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ป.ปลานารู
ลักษณะเดนเพื่อการจําแนกกลุมปลาวัว
ORDER: TETRAODONTIFORMES
FAMILY: ACANTHODIDAE, Spikefishes
กานครีบแข็ง 5 กาน
กานครีบออน 12-18 กาน
ครีบหางโคงมน

กานครีบแข็งขนาดใหญ 1 กาน และขนาดเล็ก 1-2 กาน
FAMILY: TRIACANTHIDAE, Triplespines
กานครีบแข็ง 5 กาน






กานครีบออน 20-26 กาน

คอดหางเรียวแคบครีบหางเปนสอมหางลึก
ครีบทองมีกานครีบแข็งขนาดใหญ 1 กาน และไมมีกานครีบออน
ภาพจาก www.fishbase.org
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บานเราจะนาอยู
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅ à»¹ÊÔè§¨íÒà»¹ã¹âÅ¡»¨¨ØºÑ¹·Õè¡ÒÇä»¢Ò§Ë¹ÒÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇ áÅÐ 10 ÇÔ¸ÕµÍä»¹Õé ¨Ð
ªÇÂãË¤Ø³àµÃÕÂÁÃÑºÁ×Í¡ÑºÁÑ¹ÍÂÒ§ä´¼Å
1. Å´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´à»¹»ÃÐ¨íÒ : ã¹»¨¨ØºÑ¹ ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ÁÕÍÂÙ·ÑèÇä»·Ø¡Ë¹áË§ äÁÇÒ¨Ð·Õè
ºÒ¹ËÃ×Í·Õè·íÒ§Ò¹ «Öè§Ê§¼ÅãËà¡Ô´¤ÇÒÁÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅµÒÁÁÒ Ë¹Öè§ã¹ÇÔ¸Õ·Õèä´¼Å·ÕèÊØ´·Õè¨Ð¨Ñ´¡ÒÃ¡Ñº¤ÇÒÁ
¡Ñ§ÇÅ¡ç¤×Í µÍ§Å´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´à»¹»ÃÐ¨íÒ
â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ËÒÊÒàËµØ·Õè·íÒãËà¤ÃÕÂ´ áÅÐÇÔ¸ÕºÃÃà·Ò¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ ÍÒ¨ãª¡ÒÃ¹Ñè§ÊÁÒ¸Ô àÅ¹
âÂ¤Ð ËÃ×Íà´Ô¹ã¹ÊÇ¹ àÅ×Í¡ÇÔ¸Õã´¡çä´·ÕèãË¼Å´ÕµÍµÑÇ¤Ø³
2. ¹Í¹ËÅÑºãËà¾ÕÂ§¾Í : ¤ÇÒÁÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅÍÒ¨¹íÒä»ÊÙ¡ÒÃ¹Í¹äÁËÅÑº áÅÐàÁ×èÍ¤Ø³¹Í¹äÁ¾Í
¡ç¨Ð·íÒãËà¤ÃÕÂ´ à¾ÃÒÐ¢³ÐËÅÑº ÃÒ§¡ÒÂ¨Ðä´¾Ñ¡¼Í¹àµÔÁàµçÁ¾ÅÑ§·Ñé§·Ò§¡ÒÂ ¨Ôµã¨ áÅÐÍÒÃÁ³ ªÇÂ
¿¹¿ÙÊÀÒ¾¨Ôµã¨ãËÊÁºÙÃ³ ÍÒÃÁ³á¨ÁãÊ àºÔ¡ºÒ¹
3. ËÑÇàÃÒÐ´Ñ§æ : ¡ÒÃËÑÇàÃÒÐà»¹ÇÔ¸Õ§ÒÂæ áµä´¼Å ·ÕèªÇÂÅ´¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅ ·íÒãË¤Ø³Å×Á·Ø¡ÊÔè§
·Ø¡ÍÂÒ§ä´ ÂÒÁ¤Ø³ËÑÇàÃÒÐÃÒ§¡ÒÂ¨ÐËÅÑè§ÊÒÃàÍ¹´ÍÃ¿¹ «Öè§ªÇÂ¤ÅÒÂ¤ÇÒÁµÖ§à¤ÃÕÂ´¢Í§àÊ¹»ÃÐÊÒ· áÁ¨ÐÍÂÙã¹ËÇ§
ÀÒÇÐÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅÍÂÒ§ÃØ¹áÃ§ ËÒ¡¤¹ä¢ä´ËÑÇàÃÒÐÍÍ¡ÁÒ´Ñ§æ à¢Ò¡ç¨ÐÅ×ÁàÃ×èÍ§·ÕèËÇÑè¹ÇÔµ¡ä»àÅÂ à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅà»¹
ÊÀÒÇÐ·Ò§¨Ôµã¨ áÅÐÇÔ¸Õà´ÕÂÇ·Õè¨ÐàÍÒª¹ÐÁÑ¹ä´ ¤×Í µÍ§ËÅØ´ÍÍ¡¨Ò¡ÊÀÒÇÐ¹Ñé¹æ
4. àµÃÕÂÁµÑÇãË¾ÃÍÁ : ¤¹ÊÇ¹ãË¨ÐÃÙÊÖ¡ËÇÑè¹ÇÔµ¡ä´§ÒÂ ¶ÒäÁÃÙ¨Ñ¡àµÃÕÂÁµÑÇãË
¾ÃÍÁÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ ËÒ¡¤Ø³ÃÙÇÔ¸ÕµÑé§ÃÑº ÅÇ§Ë¹Ò ¡ç¨ÐªÇÂÅ´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´áÅÐÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅÅ§ä´
áÅÐäÁà»´âÍ¡ÒÊãËÁÑ¹à¢ÒÁÒ¡ÅéíÒ¡ÃÒÂã¹ªÕÇÔµ
5. ¾Ñ¡ÊÑ¡ 1 ¹Ò·Õ : ËÒ¡¤Ø³ËÒàÇÅÒÅ´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ äÁä´¨ÃÔ§æ ¨§ãªàÇÅÒá¤ 1 ¹Ò·Õ
à¾×èÍ¼Í¹¤ÅÒÂµÑÇàÍ§ ´ÇÂ¡ÒÃËÅÑºµÒáÅÐËÒÂã¨ÅÖ¡æ â¿¡ÑÊä»·ÕèÅÁËÒÂã¨ áÅÐ¡ÒÃäËÅàÇÕÂ¹¢Í§àÅ×Í´ÅÁ
6. ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ : ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂªÇÂÅ´¤ÇÒÁÃÙÊÖ¡ÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅÅ§ä´ áÅÐ·íÒãË
¤Ø³ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ à¾ÃÒÐÁÑ¹¨Ðà¾ÔèÁ¡Ò«ÍÍ¡«Ôà¨¹áÅÐàÅ×Í´ãËäËÅàÇÕÂ¹ä»ÂÑ§ÊÁÍ§ ·íÒãË¼Í¹
¤ÅÒÂ áÅÐ¡ÃÐµØ¹ãËÊÁÍ§ËÅÑè§ÊÒÃàÍ¹´ÍÃ¿¹ ËÃ×ÍÊÒÃáË§¤ÇÒÁÊØ¢à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ ¨Ò¡¡ÒÃ
ÇÔ¨ÑÂ¾ºÇÒ á¤ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂà¾ÕÂ§¤ÃÑé§ÅÐ 30 ¹Ò·Õ 3-5 ¤ÃÑé§µÍÊÑ»´ÒË ¨ÐªÇÂÅ´¤ÇÒÁ
ÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅä´ÍÂÒ§·Ñ¹µÒ
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7. ÍÒËÒÃ : ¤ÇÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¨íÒ¾Ç¡¤ÒÃâºäÎà´ÃµàªÔ§«Í¹ ÍÒ·Ô
¸Ñ¾×ª·ÕèäÁ¼Ò¹¡ÒÃ¢Ñ´ÊÕ ¼Ñ¡áÅÐ¼ÅäÁ à¾ÃÒÐäÁà¾ÕÂ§·íÒãËÃÐ´Ñº¹éíÒµÒÅã¹àÅ×Í´ÍÂÙã¹
ÊÀÒÇÐ¤Çº¤ØÁ ÂÑ§ªÇÂà¾ÔèÁÊÒÃà«âÃâ·¹Ô¹ ·Õèà»¹ÊÒÃÊ×èÍ»ÃÐÊÒ· ªÇÂ·íÒãËÍÒÃÁ³Ê§º
¼Í¹¤ÅÒÂ ËÃ×Í¨ÐÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÊÁØ¹ä¾Ã·ÕèªÇÂÅ´¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅ àª¹ âÊÁ áÅÐ¨íÒ¡Ñ´¡ÒÃ´×èÁ
à¤Ã×èÍ§´×èÁ·ÕèÁÕ¤Òà¿ÍÕ¹ ÍÒ·Ô ªÒ ¡Òá¿ áÅÐ¹éíÒÍÑ´ÅÁ «Öè§¨Ð¡ÃÐµØ¹ÃÐºº»ÃÐÊÒ· ·íÒãËÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅÁÒ¡¢Öé¹
¢ÍÊíÒ¤Ñ ¤ÇÃ§´áÍÅ¡ÍÎÍÅáÅÐÊÒÃàÊ¾µÔ´·Ø¡ª¹Ô´ áÁÇÒÁÑ¹¨ÐªÇÂãË¤Ø³ÃÙÊÖ¡¼Í¹¤ÅÒÂªÑèÇ¢³Ð áµ¨ÐÊ§
¼ÅÃÒÂã¹ÃÐÂÐÂÒÇ ÍÕ¡·Ñé§¤ÇÃÅ´¡ÒÃºÃÔâÀ¤¹éíÒµÒÅ ¢Í§ËÇÒ¹ áÅÐ¢¹Á¢ºà¤ÕéÂÇ ÍÑ¹¨Ð·íÒãË¹éíÒµÒÅã¹àÅ×Í´¾Ø§ÊÙ§
Ê§¼ÅàÊÕÂµÍÍÒÃÁ³áÅÐÃÒ§¡ÒÂ
8. à·¤¹Ô¤¡ÒÃ¼Í¹¤ÅÒÂ : à·¤¹Ô¤¼Í¹¤ÅÒÂ ÍÒ·Ô âÂ¤Ð ÃíÒÁÇÂ¨Õ¹ ¡ÒÃ½¡¤ÅÒÂ¡ÅÒÁà¹×éÍ
¹Ñè§ÊÁÒ¸Ô ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃËÒÂã¨áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ¡ÊÒÂµÒ àËÅÒ¹ÕéàÁ×èÍ·íÒà»¹»ÃÐ¨íÒ¨ÐÅ´¤ÇÒÁÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅÅ§ä´ ·Ñé§
ÂÑ§ªÇÂãËÃÙÊÖ¡¼Í¹¤ÅÒÂáÅÐÍÒÃÁ³´ÕÍÕ¡´ÇÂ
9. à¼ªÔË¹Ò : ÁÕà¾ÕÂ§Ë¹·Ò§à´ÕÂÇ·Õè¤Ø³¨ÐÃÑºÁ×Í¡Ñº¤ÇÒÁ¡ÅÑÇä´ ¹Ñè¹¤×Í µÍ§à¼ªÔË¹Ò¡Ñº
ÁÑ¹ ËÒ¡ÁÕºÒ§ÊÔè§ºÒ§ÍÂÒ§·Õè¤Ø³à¤Â¡ÅÑÇ äÁ¡ÅÒ·íÒ ÅÐ¡ç ÅÍ§·íÒãËÁÍÕ¡¤ÃÑé§ ·íÒ«éíÒæ ¨¹¤Ø³à¤ÂªÔ¹áÅÐäÁ¡ÅÑÇÍÕ¡µÍä»
¤ÇÃÂÍÁÃÑºã¹áºº·Õè¤Ø³à»¹ àª×èÍÁÑè¹ã¹µÑÇàÍ§ áÅÇ¤Ø³¨ÐàËç¹ÇÒ ¤ÇÒÁÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅ ¨Ð¨Ò§ËÒÂä»
10. ¾ÄµÔ¡ÃÃÁºíÒºÑ´ : ¾ÄµÔ¡ÃÃÁºíÒºÑ´ ÁÑ¡¶Ù¡¹íÒÁÒãªÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒÃÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅ ªÇÂãË
¤¹ä¢à¢Òã¨¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐ¤ÇÒÁÃÙÊÖ¡·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅµÍ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§µÑÇàÍ§ â´ÂÁÕËÅÑ¡¡ÒÃÇÒ ¤¹àÃÒ¨ÐÁÕ
¤ÇÒÁ¤Ô´ËÃ×Í¤ÇÒÁàª×èÍà»¹ä»â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³Ë¹Öè§æ µÑÇÍÂÒ§àª¹ àÃÒ¨ÐÃÙÊÖ¡ÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅ
àÁ×èÍàÃÒàª×èÍÇÒ¨Ðà¡Ô´¼ÅàÊÕÂã¹ÊÔè§·ÕèàÃÒ·íÒä»
¾ÄµÔ¡ÃÃÁºíÒºÑ´¨ÐªÇÂãËµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍ·ÕèäÁ¶Ù¡µÍ§ áÅÐàÃÕÂ¹ÃÙ·Õè¨Ð
·Ò·ÒÂáÅÐá·¹·Õè´ÇÂ¤ÇÒÁ¤Ô´¤ÇÒÁàª×èÍ·Õè¶Ù¡µÍ§

áÁÇÒ¤ÇÒÁÃÙÊÖ¡ÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅ¨Ð´Ù¹Ò¡ÅÑÇ áµÁÑ¹äÁà¤Â·íÒÃÒÂã¤Ã ÁÑ¹à»¹à¾ÕÂ§»¯Ô¡ÔÃÔÂÒ»Í§¡Ñ¹
¾×é¹°Ò¹¢Í§Á¹ØÉÂ ¤íÒá¹Ð¹íÒ¢Ò§µ¹¹Õé ¶Ò·íÒà»¹»ÃÐ¨íÒ ¨ÐªÇÂäÁãË¤Ø³ÃÙÊÖ¡à¤ÃÕÂ´áÅÐà»¹¡Ñ§ÇÅ
¨¹à¡Ô ¹ ä» à¾ÃÒÐªÕ ÇÔ µ ¤¹àÃÒ¹Ñé ¹ ¶ Ò ÁÕ â Í¡ÒÊ´Õ æ à¢ Ò ÁÒ ÍÂ Ò ÃÍª Ò ¨§ÃÕ º ©¡©ÇÂáÅÐ·í Ò ÍÂ Ò §àµç Á
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
·ÕèÁÒ : Ë¹Ñ§Ê×Í¸ÃÃÁÅÕÅÒ ©ºÑº·Õè 128 ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 â´Â »ÃÐ¡ÒÂÃØ§
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วิธีเลน หารูปรางของสัตวตางๆ ที่ซอนอยูใน
รูปภาพขางลางนี้ ออ! กรอบเล็กๆ ดานลางเปน
เงาของสัตวหาใหครบตามเงานะคราบ

คําถามประจําเดือนกรกฎาคม 2554
1. ปลากระดูกแข็งที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก มี
ชื่อวาอะไร?
2. สาเหตุที่อาจสงผลใหเกิดการสูญพันธุของ
สิ่งมีชีวิตในทะเล ไดแกอะไรบาง?
3. Algae Bloom คืออะไร?
** กติกาการรวมสนุก : ตอบคําถามใหครบถวน
พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่
E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
*** ของรางวัลประจําเดือนมิถุนายน :
กระเปาใสเอกสาร

เฉลยเกมสทาทายสมองฉบับทีแ่ ลว
สองขางทางของถนนยานรานคาในตลาด มี
รานคาจํานวน 6 รานตั้งแตราน A จนถึงราน F
รานที่แรงเงาในรูปคือ ราน A สวนรานอื่นมีแต
ตําแหนงของรานเทานั้น ดังนี้
1. ขางขวาของราน A คือรานขายหนังสือ
2. ตรงข า มร า นขายหนั ง สื อ คื อ ร า นขาย
ดอกไม
3. ขางรานขายดอกไมคือรานขายขนมปง
4. ดานหนาของราน D คือราน E
5. ขางราน E คือรานขายเหลา
6. ราน E กับรานขายเครื่องเขียน อยูบนฝง
ถนนดานเดียวกัน
ถามวา ราน A เปนรานขายอะไร?

เฉลยคําถามประจําเดือนมิถุนายน 2554
1. แพลงกตอนที่มีขนาดใหญที่สุดคือ?
ตอบ แมงกะพรุน
2. ถาทําประมงพื้นบานในประเทศมาเลเซีย
จะตองทําประมงในเขตใด?
ตอบ เขต A อยูระหวาง 0-5 ไมลทะเล
3. ปลาหมูสีสกุลใดที่ไมมีเกล็ดบริเวณแกม?
ตอบ สกุล Lethrinus
ผู ที่ ต อบคํา ถามประจํา เดื อ นมิ ถุ น ายน 2554
ถู ก ต อ ง ได แ ก คุณศิริวรรณ พูลสวัสดิ์

คําตอบ คือ ราน A เปนรานขายเหลา

ใครอยากได ข องรางวั ล ก็ ร ว มสนุ ก ใน
การตอบคํา ถามกั บ เราเยอะๆนะคร า บ
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