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SHARK

นักวิจัยจากออสเตรเลียคนพบความลับของฉลาม สัตวนักลาดุรายแหงทองทะเล ที่อาจเปนจุดออนของพวก
มันซึ่งจะชวยใหมนุษยคิดคนวิธีปองกันการถูกฉลามโจมตีได นั่นคือพวกมันนาจะตาบอดสีโดยสิ้นเชิง
จากการตรวจสอบจอประสาทตาของฉลาม 17 ชนิดพันธุ ที่พบในนานน้ํานอกฝงรัฐควีนสแลนดและเวสเทิร
นออสเตรเลีย นักวิทยาศาสตรคนพบวา จอตาของสัตวรายชนิดนี้มีเซลลรูปกรวย ซึ่งมีความไวตอแสงและทําหนาที่
แยกแยะสีตางๆ อยูเพียงชนิดเดียว เทียบกับดวงตาของมนุษย เรามีเซลลรูปกรวย 3 ชนิด แตละชนิดมีหนาที่รับแสงสี
น้ําเงิน, สีเขียว หรือสีแดง ซึ่งทําใหคนสวนใหญบอกความแตกตางระหวางวัตถุที่มีสีสันแตกตางกันได จอตาของ
มนุษยนั้นจะอัดแนนดวยเซลลรูปกรวยและเซลลรูปแทงที่มีความไว ตอแสงตางๆ เซลลรูปแทงจะทําหนาที่ในภาวะ
แสงสวางต่ําไดดีกวาเซลลรูปกรวย และเซลลรูปแทงนี่เองเปนเซลลปกติที่พบในฉลามทั้ง 17 ชนิดพันธุ ขณะที่ฉลาม
10 ชนิดพันธุที่นักวิจัยตรวจสอบนั้นไมมีเซลลรูปกรวยเลยแมแตนอย อีก 7 ชนิดพันธุที่เหลือก็มีเซลลรูปกรวยเพียง
ชนิดเดียวซึ่งก็ไวตอความยาวคลื่นเพียงระดับเดียว ฉะนั้นพวกมันจะเห็นสีไดแคสีเดียวเทานั้น และหากจอตาของ
ฉลามไมอาจแยกความแตกตางของแสงสีได ก็เปนไปไดวาพวกมันอาจตาบอดสีอยางสิ้นเชิง
ดร.นาธาน สกอต ฮารต ผูทําการศึกษารวมกับนักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ออสเตรเลีย และ
มหาวิทยาลัยควีนสแลนดในออสเตรเลีย กลาววา ผลการวิจัยชิ้นนี้สามารถนํามาใชปองกันการโจมตีของฉลามได
รวมถึงชวยในการพัฒนาอุปกรณทําประมงที่อาจลดจํานวนฉลามติดเบ็ดราวโดยบังเอิญได "การศึกษาของเราเผยให
เห็นวา ภาพตัดระหวางวัตถุกับพื้นหลังมีความสําคัญตอการที่ฉลามมองเห็นวัตถุมากกวาการเห็นสีของวัตถุโดยตรง"
เขาอธิบาย
ดร.ฮารตแนะวา การคนพบนี้อาจชวยในการออกแบบเบ็ดราว รวมถึงการออกแบบชุดวายน้ําและอุปกรณโต
คลื่นที่มีความดึงดูดสายตาฉลามนอยลง

ที่มา : หนังสือพิมพไทยโพสต วันศุกรที่ 21 มกราคม 2554
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ผลการศึ ก ษาเผยว า แผ น น้ํ า แข็ ง กรี น แลนด
กําลังมีอัตราการละลายเร็วที่สุดนับตั้งแตเริ่มการบันทึก
สถิ ติ ม าเ มื่ อ ป 19 79 และ จะส ง ผล กระทบกั บ
ระดับน้ําทะเลภายใน 10 ปขางหนา
สํ า นั ก ข า วต า งประเทศรายงานว า จากผล
การศึกษาที่รว มเขี ย นโดยนายมารโ ค เทเดสโค แห ง
ศูน ย ป ฏิบัติการเก็บ ขอมูล พื้ น ที่น้ําแข็ง กลาววา การ
ละลายของน้ําแข็งในปที่ผานมาไมเหมือนเดิม ในบาง
พื้นที่มกี ารละลายยาวนานตอเนื่องถึง 50 วัน ซึ่งสูงกวา
คาเฉลี่ย โดยในป 2010 การละลายเริ่มตนเร็วขึ้นเปน
พิเศษในชว งสิ้น เดือนเมษายนและหยุดลงชากวาเดิม
ในช ว งกลางเดื อ นกั น ยายน ตลอด 30 ป ที่ ผ า นมา
น้ํ า แ ข็ ง ข อ ง ก รี น แ ล น ด ล ะ ล า ย ม า ก ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ
โดยประมาณแลว อยูที่ 17,000 ตารางกิโ ลเมตรตอ ป
เทากับวาทุกๆ 10 ป การละลายจะเพิ่มขึ้น เทีย บเทา
ขนาดของกรุง วอชิ งตั น หรื อก็ คือ ในป 2010 มีพื้ น ที่
ขนาดเทากับประเทศฝรั่งเศสละลายหายไป

นายเทเดสโค ยังกลาวอี กวา น้ําแข็งมี สีเข ม
กวาหิม ะทําใหดูดซับแสงอาทิตยมากกวา และเราได
ตรวจสอบตัวอยางตางๆ รวมทั้งพื้นผิวของทะเลสาบ
น้ําแข็ งทั้ง ฝุน เขมาที่ป กคลุ มบนแผน น้ํ าแข็ งและ
ผลกระทบของการละลายของผิวน้ําแข็งของทะเลสาบ
ที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลดวย
ทั้ ง นี้ ใ นป จ จุ บั น น้ํ า แข็ ง ที่ ล ะลายมาจาก
กรีนแลนดทําใหระดับน้ําทะเลโลกเพิ่มสูงขึ้น 0.02 นิ้ว
ดู ตั ว เลขแล ว เป น ปริ ม าณที่ ไ ม ม ากแต ผ ลกระทบนั้ น
มหาศาลเลยที เ ดี ย ว และกรี น แลนด ยั ง มี น้ํ า แข็ ง
ประมาณ 1 ใน 20 ของปริมาณน้ําแข็งทั้งหมดในโลก
หากละลายหมดจะทําใหระดับน้ําทะเลโลกเพิ่มสูงขึ้น
ถึง 21 ฟุต
อนึ่งกรุงนุกเมืองหลวงของกรีนแลนด มีชวงฤดู
ใบไมผลิและฤดูรอนที่อบอุนที่สุดตั้งแตมีการเริ่มบันทึก
สถิติเมื่อป 1873
ที่มา : http://www.thaienv.com/content
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ปะการังดูเหมือนเปนประติมากรรมถาวรใตน้ํา แตแทจริงแลว
ปะการั ง เป น สั ต ว ที่ อ พยพมาไกลจากต น กํ า เนิ ด ดั้ ง เดิ ม สู ซี ก โลกเหนื อ
แนนอนวาปะการังที่ลงหลักปกฐานไปแลวไมไดยายถิ่น แตลูกหลานที่
แตกหนอออกมาใหมคอยๆ คืบคลานอยางเชน ปะการังในนานน้ํารอบๆ
ญี่ปุนที่เคลื่อนที่ขึ้นเหนือไปเรื่อยๆ ปละ 14 กิโลเมตร ตั้งแตป 2473 เพื่อ
ไปหานานน้ําที่เย็นกวา ในขณะที่โลกกําลังถูกภาวะโลกรอนคุกคาม
นายฮิโรยะ ยามาโนะ และทีมงานจากศูนยวิจัยสิ่งแวดลอมโลกในญี่ปุนที่ศึกษาเปรียบเทียบแนวปะการัง 8
ชนิดในอดีตและปจจุบัน พบวา มี 4 ชนิดที่เคลื่อนที่ขึ้นเหนือ ขณะที่อีก 5 ชนิดปกหลักอยูกับที่ โดย 4 ชนิดที่ยาย
บานไปเรื่ อยๆ เปน ปะการังที่อยูในบัญชีป ะการังที่กําลังเสี่ย งจะสูญพัน ธุของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
ปะการังเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นเหนือเกิดขึ้นกอนสมัยโฮโลซีน ราว 6,000-10,000 ปกอน ปะการังเขากวางสราง
อาณาจักรที่ชายฝงรัฐฟลอริดาในสหรัฐไปจนถึงหาดปาลมบีชทางเหนือ แตลาถอยลงไปยังอาวบิสเคยที่น้ําเย็นกวา
กระทั่งป 2547 พบวาปะการังขยับขึ้นเหนืออีกครั้ง ไมเฉพาะปะการังเทานั้นที่เคลื่อนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของกระแสน้ํา สัตวและพืชอื่นๆ ก็ยายถิ่นเชนกัน
ที่มา : http://www.khaosod.co.th
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กรมวิ ทยาศาสตรการแพทย ป ระสบความสํา เร็จ ผลิต ชุดทดสอบตรวจหาพิ ษปลาปกเป าได ครั้งแรกใน
โลก ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เผยวา ถึงแมประเทศไทยจะมีการกฎหมาย
สั่งหามจําหนายปลาปกเปาตั้งแตป 2545 เปนตนมา ทั้งนําเขาและสงออก ตลอดจนนํามาประกอบอาหาร เนื่องจาก
ปลาปกเปาหลายชนิดมีสารเตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) ที่เปนอันตรายตอชีวิต และยังไมมียารักษาหากไดรับ
พิษ แตประชาชนยังมีความเสี่ยงในการไดรับสารพิษดังกลาว เนื่องจากในแตละวันมีปริมาณปลาปกเปาที่ติดมากับ
อวนของชาวประมงสูงถึง 100-150 ตัน จึงมีผูที่แอบลักลอบนําปลาปกเปามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑต างๆ สงผลใหใน
แตละปพบมีผูปวยที่เสียชีวิตจากการไดรับสารพิษเตโตรโดท็อกซินจากปลาปกเปาและแมงดาถวย โดยเฉพาะแมงดา
ถวยจะมีพิษในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งพิษดังกลาวสงผลตอระบบประสาทที่ควบคุมการหายใจ หาก
รับประทานในปริมาณมากทําใหเกิดการเสียชีวิตไดในที่สุด
ในประเทศไทยมีปลาปกเปาประมาณ 20 ชนิด มีทั้งชนิดที่มีพิษและไมมีพิษ
สําหรับปลาปกเปาชนิดที่มีพิษสารพิษจะอยูในไขปลา ตับ ลําไส ผิวหนัง สวนแมงดา
ทะเล ประเทศไทยมีอยู 2 ชนิด คือ แมงดาจานหรือแมงดาทะเลหางสามเหลี่ยม มี
ขนาดใหญ และแมงดาถวยหรือแมงดาหางกลม ซึ่งแมงดาถวยจะมีสารพิษชนิด
เดียวกับปลาปกเปา โดยพิษดังกลาวจะอยูในไขของแมงดา สําหรับสารพิษดังกลาวจะ
ทนตอความรอนไดสูงมาก การทําใหสุกไมสามารถทําลายพิษได และปจจุบันยังไมมียาแกพิษดังกลาวได ดังนั้นวิธีที่
ปองกันไดดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อปลาปกเปาและไขแมงดาทะเล เพราะอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะ
ไดรับสารพิษดังกลาว
รมช.สาธารณสุขกลาววา สําหรับชุดทดสอบดังกลาว มีลักษณะเปน
ชุดทดสอบภาคสนาม (Test kit) ทํางานคลายตรวจสอบการตั้งครรภ ซึ่งถือ
เปนครั้งแรกของโลก โดยการตรวจสอบนั้นหากพบแถบสีแดงบนแผนทดสอบ
1 แถบ แสดงวาเปนพิษ แตหากพบแถบสีแดงบนแผนทดสอบ 2 แถบถือวา
ไมเปนพิษ ที่สําคัญชุดทดสอบชนิดนี้ยังใชเวลาการตรวจสอบนอยมากเพียง
ตัวอยางละ 15 นาที และยังมีราคาถูกเพียงชุดละ 120 บาท ซึ่งใน 1 กลอง
จะมี 10 ชุดราว 1,200 บาท ขณะที่เดิมตองตรวจสอบในหองปฏิบัติการเทานั้น ใชเวลานานราวครึ่งวัน และมีราคา
ประมาณ 1,000-2,000 บาทตอการตรวจ 1 ครั้ง จากผลการพัฒนาชุดทดสอบดังกลาว ขณะนี้มีวางจําหนายแลวที่
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และจะมีการขยายผลโดยอาจรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบอาหารเปนพิษ เพื่อนําไปใช
ตรวจสอบตอไป
นพ.สถาพร วงษเจริญ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาวเพิ่มเติมวา ชุดทดสอบสารพิษนี้เปนการ
คิดคนโดยนางอารี ทัตติยพงศ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข โดยวิจัยตั้งแตป 2549 ถือเปนนวัตกรรมที่
สําคัญระดับโลกเพราะที่ผานมาไมเคยมีใครพัฒนาชุดทดสอบที่ใชงาย เห็นผลเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีความแมนยํา
สูง อีกทั้งยังไดทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบรวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 4 สมุทรสงคราม โดย
ตรวจสอบในตัวอยางเนื้อปลาตัดแตง ซึ่งพบวามีความไว 100 เปอรเซ็นต และมีความจําเพาะถึงรอยละ 80
ที่มา : หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับวันศุกรที่ 4 กุมภาพันธ 2554
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บานกาแฟ
By…Mr.T

สวัสดีครับสมาชิกชาว More to it…เคยสงสัยกันมั้ยครับวา การตั้งชื่อวิทยาศาสตร มีหลักเกณฑอยางไร
และใครเปนผูริเริ่ม งั้นเราไปหาคําตอบกันเลยครับ…

¡ÒÃµÑé§ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ (Scientific name) ÊíÒËÃÑºÊÑµÇ

´Ñ§ä´¡ÅÒÇÁÒáÅÇÇÒ¹Ñ¡ÊÑµÇÈÒÊµÃÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»¹ÍÂÒ§ÂÔè§·Õè¨ÐµÍ§µÑé§ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃãËá¡ÊÑµÇµÒ§æ ·Ñé§¹Õé¡ç
à¹×èÍ§´ÇÂàËµØ¼ÅËÅÒÂ»ÃÐ¡ÒÃ àª¹ ª×èÍÊÒÁÑ¢Í§ÊÑµÇª¹Ô´ã´ª¹Ô´Ë¹Öè§ã¹áµÅÐ·Í§¶Ôè¹àÃÕÂ¡µÒ§¡Ñ¹ÍÍ¡ä» ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹
áµÅÐ·Í§¶Ôè¹ËÃ×ÍáµÅÐ»ÃÐà·ÈÂÑ§µÑé§ª×èÍÊÑµÇµÒÁÀÒÉÒ¢Í§µ¹ àÁ×èÍà»¹àª¹¹Õé¨Ö§·íÒãËà¡Ô´¡ÒÃÊÑºÊ¹áÅÐäÁà»¹ÃÐàºÕÂº
ÂÒ¡á¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃã¹ÊÒ¢ÒªÕÇÇÔ·ÂÒ¨Ö§ä´ÇÒ§ÃÐàºÕÂºáººá¼¹à¾×èÍ¡ÒÃµÑé§ª×èÍÊÑµÇµÒ§æ ãËà»¹ÃÐºº
ÊÒ¡ÅáÅÐ´ÇÂ¤ÇÒÁËÇÑ§ãËª¹ªÒµÔà¢Òã¨ÇÒËÁÒÂ¶Ö§ÊÑµÇª¹Ô´ã´
Carolus Linnaeus ËÃ×Í Carl von Linn ËÃ×Í Carl Linnaeus (23 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2250 10 Á¡ÃÒ¤Á ¾.È. 2521) à»¹¹Ñ¡¾Ä¡ÉÈÒÊµÃªÒÇÊÇÕà´¹ ¼ÙÃÔàÃÔèÁ¡ÒÃ¨Ñ´áº§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµÍÍ¡à»¹ËÁÇ´ËÁÙ áÅÐÇÒ§
ËÅÑ¡à¡³±¡ÒÃµÑé§ª×èÍ¾×ªáÅÐÊÑµÇ¢Öé¹à»¹¤ÃÑé§áÃ¡ã¹ ¾.È. 2294 â´Â¹íÒàÍÒª×èÍÊ¡ØÅ (Genus) áÅÐª¹Ô´ (species) ÁÒ
µÑé§ª×èÍÊÑµÇáÅÐ¾×ª ÃÐºº·Õè Linnaeus µÑé§¢Öé¹¹Õé àÃÕÂ¡ÇÒ “binominal system ËÃ×Í binominal nomenclature
(ÃÐºº¡ÒÃàÃÕÂ¡ª×èÍÊÔè§ÁÕªÕÇÔµáºº·ÇÔ¹ÒÁ)” «Öè§ÁÕ»ÃÐâÂª¹ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒªÕÇÇÔ·ÂÒµÍÁÒ¨¹»¨¨ØºÑ¹
ÃÐºº¡ÒÃµÑé§ª×èÍµÒÁáºº¢Í§ Linnaeus ä´á¾ÃËÅÒÂáÅÐà»¹·ÕèÂÍÁÃÑº¨Ò¡¹Ñ¡ªÕÇÇÔ·ÂÒÁÒ¡¢Öé¹ ÀÒÂËÅÑ§·Õèà¢Ò
¾ÔÁ¾Ë¹Ñ§Ê×Íª×èÍ System Naturae, 10th edition ÍÍ¡à¼Âá¾Ãã¹ ¾.È. 2301 (¤.È. 1758) à»¹µ¹ÁÒ Í¹Öè§ ª×èÍ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·Õè¨Ñ´¨íÒá¹¡â´Â Linnaeus ¶Òà»¹¾×ª¨ÐÅ§·ÒÂ´ÇÂ L. ËÃ×Í Linn. áÅÐ¶Òà»¹ÊÑµÇ¨ÐÅ§
·ÒÂ´ÇÂ Linnaeus à¾×èÍà»¹¡ÒÃãËà¡ÕÂÃµÔá¡à¢Ò
µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃµÑé§ª×èÍáºº binominal system ¢Í§ Linnaeus àª¹ »ÅÒ¼ÕàÊ×éÍ ÁÕª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÇÒ Chelmon
rostratus (Linnaeus, 1758) Chelmon à»¹ Ê¡ØÅ ÊÇ¹ rostratus à»¹ª¹Ô´ ÊíÒËÃÑº¤íÒÇÒ Linnaeus ã¹Ç§àÅçº¹Ñé¹
à»¹ª×èÍ¢Í§¼ÙµÑé§ª×èÍ»ÅÒª¹Ô´¹Õéà»¹¤¹áÃ¡ àÁ×èÍ ¤.È. 1758 ËÃ×Í ¾.È. 2301
binominal system ¢Í§ Linnaeus ¹Ñé¹ áÁÇÒã¹»¨¨ØºÑ¹¨Ðà»¹·ÕèÂÍÁÃÑº¡Ñ¹ÍÂÒ§á¾ÃËÅÒÂ¡çµÒÁ áµ
ºÒ§¤ÃÑé§¡ÒÃµÑé§ª×èÍÊÑµÇäÁÍÒ¨»¯ÔºÑµÔµÒÁä´ ´Ñ§¹Ñé¹ã¹ºÒ§áË§¼ÙÈÖ¡ÉÒÍÒ¨¨Ð¾ºÇÒÊÑµÇºÒ§ª¹Ô´ÁÕª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃâ´Âãª
ª×èÍ Ê¡ØÅ à¾ÕÂ§µÑÇà´ÕÂÇ àª¹ ª×èÍ¢Í§ "¿ÍÊ«ÔÅ" ºÒ§ª¹Ô´ à»¹µ¹ ·Õèà»¹àª¹¹Õéà¾ÃÒÐÊÑµÇàËÅÒ¹Ñé¹ä´ÊÙ¾Ñ ¹¸Øä»à»¹
àÇÅÒ¹Ò¹áÅÇ áÅÐ¾º«Ò¡à¾ÕÂ§ª¹Ô´à´ÕÂÇ ¡ÒÃµÑé§ª×èÍâ´Âãªª×èÍÊ¡ØÅËÃ×Í¡ÅØÁÍÑ¹´Ñº·ÕèÊÙ§¡ÇÒª¹Ô´ÍÂÒ§à´ÕÂÇ¡çà»¹¡ÒÃ
à¾ÕÂ§¾ÍáÅÇ ÃÐºº¡ÒÃµÑé§ª×èÍ áººËÅÑ§¹ÕéàÃÕÂ¡¡ÇÒ “uninominal system”
ã¹ºÒ§¤ÃÑé§¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÈÖ¡ÉÒ¾ºÇÒ ÊÑµÇª¹Ô´à´ÕÂÇ¡Ñ¹ÍÒÈÑÂÍÂÙã¹»ÃÐà·ÈËÃ×Í·ÇÕ»·ÕèËÒ§ä¡Å¡Ñ¹ ÁÕÅÑ¡É³Ð
ÃÙ»ÃÒ§µÒ§¡Ñ¹à¾ÕÂ§àÅç¡¹ÍÂ¨¹äÁÍÒ¨¨ÐáÂ¡ÍÍ¡à»¹ª¹Ô´ãËÁä´ ¡ÒÃµÑé§ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃá¡ÊÑµÇ¹Ñé¹æ ¨Ö§¹íÒª×èÍ "Ê¡ØÅ"
"ª¹Ô´" áÅÐ "ª¹Ô´Â ÍÂ" à¢ÒÁÒÃÇÁ¡Ñ¹ ÇÔ¸Õ¡ÒÃµÑé§ª×èÍáºº¹ÕéàÃÕÂ¡Ç Ò ¡ÒÃµÑé§ª×èÍâ´Âãª "trinominal system”
µÑÇÍÂÒ§àª¹ Mabuya macularia quadrifasciata (¨Ôé§àËÅ¹ËÅÒ¡ÅÒÂ) à»¹µ¹ ã¹ºÒ§¤ÃÑé§¡ÒÃµÑé§ª×èÍÍÒ¨¨ÐÃÇÁàÍÒ
ª¹Ô´ÂÍÂáÅÐË¹ÇÂÍ×è¹·ÕèàÅç¡¡ÇÒà¢Òä»´ÇÂ àª¹ Ê¡ØÅ ª¹Ô´ ¾ÃÃ³ ÃÙ» áÅÐÍ×è¹æ ÍÕ¡ áÅÇáµ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ¡ÒÃµÑé§ª×è Í
áºº¹ÕéàÃÕÂ¡ÇÒ “polynominal system” ¡ÒÃµÑé§ª×èÍáººËÅÑ§¹ÕéÁÑ¡¨Ðãª¡Ñ¹ã¹ËÁÙ¹Ñ¡¾Ä¡ÉÈÒÊµÃ àª¹ ª×èÍËÒËÒ§ÁÒ
ª¹Ô´Ë¹Öè§ÁÕª×èÍÇÒ Equisetum palustre uar.americana f.fluitans à»¹µ¹ ¡ÒÃµÑé§ª×èÍáºº·Õè¡ÅÒÇÁÒ¹Õé ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
·Ò§ÊÑµÇÈÒÊµÃäÁ¹ÔÂÁ¡ÃÐ·íÒ¡Ñ¹á¾ÃËÅÒÂ¹Ñ¡
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ËÅÑ¡à¡³±ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
1. ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¨Ðà»¹ÀÒÉÒÅÐµÔ¹ »ÃÐ¡Íº´ÇÂ¤íÒÈÑ¾· 2 ¤íÒ ¤×Í Ê¡ØÅ (genus) áÅÐª¹Ô´ (species)
2. ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÁÑ¡¨Ð¶Ù¡ ¾ÔÁ¾´ÇÂµÑÇàÍ¹ àª¹ Saurida elongata ¶ÒäÁãªµÑÇ¾ÔÁ¾àÍ¹µÍ§¢Õ´àÊ¹ãµª×èÍá·¹
àª¹ Saurida elongata
3. ¤íÒÈÑ¾·¤íÒáÃ¡ (ª×èÍÊ¡ØÅ) µÍ§¢Öé¹µ¹´ÇÂÍÑ¡ÉÃµÑÇãËàÊÁÍ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ãªÍÑ¡ÉÃµÑÇàÅç¡·Ñé§ËÁ´ àª¹ Lates
calcarifer ËÃ×Í Chanos chanos áµÊíÒËÃÑºÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·ÕèµÑé§ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃäÇ¡Í¹Ë¹ÒÈµÇÃÃÉ·Õè 20 áÅÐ¢Öé¹µ¹´ÇÂ
ÍÑ¡ÉÃµÑÇãËÍÂÙáÅÇ äÁµÍ§à¢ÕÂ¹à»¹µÑÇàÅç¡ÍÕ¡ àª¹ Carolus Linnaeus
4. ã¹µíÒÃÒàÃÕÂ¹ ÁÑ¡ÁÕª×èÍÊ¡ØÅ¢Í§¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¼Ù¨Ñ´·íÒª×èÍ¹Ñé¹µÍ·ÒÂ â´Âª×èÍÊ¡ØÅ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáººÂÍãª¡Ñº
¾×ª àª¹ Amaranthus retroflexus L., (ËÃ×Í Linn.) ÊÇ¹ª×èÍÊ¡ØÅ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáººàµçÁãª¡ÑºÊÑµÇ àª¹ Ostracion
cubicus Linnaeus, 1758 Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) ã¹ºÒ§¡Ã³Õ¶Òª×èÍª¹Ô´¹Ñé¹à¤Â¶Ù¡
¡íÒË¹´ãË ã ª ª×èÍ Ê¡Ø Å ·Õèµ Ò§ÍÍ¡ä»¨Ò¡ª×è Í ã¹» ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ¨ÐãÊÇ§àÅçº ¤Ã Í Áª×è Í Ê¡Ø Å¹Ñ ¡ÇÔ ·ÂÒÈÒÊµÃ ¡Ñº » ·Õè¨Ñ ´·í ÒäÇ àª ¹
Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)
5. ËÒ¡ãª ¡Ñº ª×è Í ÊÒÁÑ  àÃÒÁÑ ¡ ãÊ ª×è Í ÇÔ · ÂÒÈÒÊµÃ ä Ç ã ¹Ç§àÅç º µ Í · Ò Âª×è Í ÊÒÁÑ  àª ¹ »ÅÒ¼Õ à Ê×é Í ( Chaetodon
auriga)
6. ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃà»¹¤ÃÑé§áÃ¡ã¹ÃÒÂ§Ò¹ËÃ×ÍÊÔè§¾ÔÁ¾ àÃÒà¢ÕÂ¹à»¹ª×èÍàµçÁ¡Í¹ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹àÃÒÊÒÁÒÃ¶
ÂÍª×èÍÊ¡ØÅãËÊÑé¹Å§à»¹ÍÑ¡ÉÃµÑÇáÃ¡¢Í§ª×èÍÊ¡ØÅµÒÁ´ÇÂ¨Ø´áÅÐª¹Ô´ àª¹ Scylla serrata ÂÍà»¹ S. serrata
7. ã¹¡Ã³Õ·ÕèäÁµÍ§¡ÒÃà¨ÒÐ¨§ª×èÍ ª¹Ô´ ÊÒÁÒÃ¶à¢ÕÂ¹ "sp." (ÊíÒËÃÑºÊÑµÇ) ËÃ×Í "spec." (ÊíÒËÃÑº¾×ª) äÇ·ÒÂª×èÍ
Ê¡ØÅ áÅÐà¢ÕÂ¹ "spp." ã¹¡Ã³Õ·ÕèµÍ§¡ÒÃ¡ÅÒÇ¶Ö§ËÅÒÂª¹Ô´ â´ÂäÁµÍ§à»¹µÑÇ¾ÔÁ¾àÍ¹ËÃ×Í¢Õ´àÊ¹ãµ µÑÇÍÂÒ§àª¹
Gorgonia sp. ËÃ×Í Stolephorus spp.
8. ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµª¹Ô´Ë¹Öè§ÍÒ¨ÁÕª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÁÒ¡¡ÇÒË¹Öè§ª×èÍ ãËãªª×èÍµÑé§¢Öé¹¡Í¹à»¹ª×èÍËÅÑ¡ ÊÇ¹ª×èÍÍ×è¹à»¹ª×èÍ¾Í§
9. ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÁÑ¡¨ÐºÍ¡ÅÑ¡É³ÐºÒ§ÍÂÒ§¡ÑºÊÔè§ÁÕªÕÇÔµª¹Ô´¹Ñé¹ ´Ñ§àª¹
(1) ºÍ¡Ê¶Ò¹·Õè¾ºËÃ×Í·ÕèÍÂÙÍÒÈÑÂ àª¹ »ÅÒ«ÕÅÒá¤¹· (Latimeria chalumnae)
- Latimeria ÁÒ¨Ò¡¤íÒÇÒ Latimer «Öè§à»¹à¨ÒË¹Ò·Õè¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±·ÕèÊ¹ã¨áÅÐ¾º»ÅÒª¹Ô´¹Õé
- chalumnae ÁÒ¨Ò¡¤íÒÇÒ Chalumna «Öè§à»¹ª×èÍ¢Í§áÁ¹éíÒ·Õè¾º»ÅÒª¹Ô´¹ÕéºÃÔàÇ³»Ò¡áÁ¹éíÒ
(2) ºÍ¡ÅÑ¡É³Ð àª¹ ÊÕ ÃÙ»ÃÒ§ ¢¹Ò´ àª¹ »ÅÒºÖ¡ Pangasianodon gigas ¤íÒÇÒ gigas ËÁÒÂ¶Ö§ ãË
·ÕèÊØ´
(3) ºÍ¡ª×èÍ¼ÙµÑé§ª×èÍËÃ×Íà¾×èÍà»¹à¡ÕÂÃµÔá¡¼Ùã´¼ÙË¹Öè§ àª¹
- »ÅÒºÙÁËÔ´Å Mahidoli mystasina ¤íÒÇÒ Mahidoli ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐ¹ÒÁ¢Í§ÊÁà´ç¨¾ÃÐÁËÔµÅÒ¸ÔàºÈÃ
Í´ØÅÂà´ªÇÔ¡ÃÁ ¾ÃÐºÃÁÃÒªª¹¡
- »Ùà¨Ò¿Ò Phricothalphusa sirindhorn ¤íÒÇÒ sirindhorn ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐ¹ÒÁ¢Í§ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾
ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ
ที่มา : 1. www.wikipedia.org/wiki
2. http://guru.sanook.com/encyclopedia/การตั้งชื่อวิทยาศาสตรของสัตว
3. ปรียนาฎ สุขะวิสิษฐ. 2539. เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2539. รายชื่อปลาทะเลของไทย. กลุมสํารวจทรัพยากร, ศูนย
พัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน, กองประมงทะเล, กรมประมง.
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àÃ×èÍ§à¡ÒàÅÒ¤ÇÒÁËÅÑ§
ÇÑ¹ ·Õè 21 ¡Ñ¹ ÂÒÂ¹ 2553 à»¹ ÇÑ¹ ¤Å ÒÂÇÑ¹ Ê¶Ò»¹Ò¡ÃÁ»ÃÐÁ§
¤ÃºÃÍº 64 » Ï¾³Ï ÃÑ ° Á¹µÃÕ Ç Ò ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉµÃáÅÐÊË¡Ã³
(¹ÒÂªÇ¹ ËÅÕ¡ÀÑÂ) ä´¡ÃØ³ÒÊ§àÍ¡ÊÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò´Õ¶Ö§»ÃÐªÒª¹
ªÒÇä·Â ¢ÒÃÒª¡ÒÃáÅÐà¨ÒË¹Ò·Õèã¹ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÁ»ÃÐÁ§·Ø¡·Ò¹Å§ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í
ÇÒÃÊÒÃ¡ÒÃ»ÃÐÁ§©ºÑº¹Õé áÅÐã¹âÍ¡ÒÊà´ÕÂÇ¡Ñ¹¹Õé Ï¾³Ï ÃÑ°Á¹µÃÕªÇÂÇÒ
¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉµÃáÅÐÊË¡Ã³ (´Ã.à¨ÃÔ ¤Ñ¹¸Ç§È) ä´¡ÃØ³ÒãË¹âÂºÒÂ
áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ»ÃÐÁ§¢Í§ä·Âã¹Í¹Ò¤µ «Öè§¹ÑºÇÒà»¹á¹Ç·Ò§¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ»ÃÐÁ§·Õè´ÕÁÕ»ÃÐâÂª¹áÅÐÊÍ´¤ÅÍ§¡ÑºËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃã¹
¡ÒÃºÃÔËÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ»ÃÐÁ§¢Í§»ÃÐà·Èä·Â¢Í§·Ò¹Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ»ÃÐÁ§
à»¹ÍÂÒ§ÁÒ¡
·Ò¹Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ»ÃÐÁ§ ä´µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁ¨íÒà»¹ã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÑµÇ¹éíÒ µÅÍ´¨¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅÍÁ
à»¹ÍÂÒ§ÁÒ¡ ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔÍÑ¹Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡äµ½Ø¹à¡Â»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§ ¤×Í ÊÀÒ¾·Ò§¹ÔàÇÈ¹ÇÔ·ÂÒºÃÔàÇ³
¾×é¹·Í§·ÐàÅ¶Ù¡·íÒÅÒÂáÅÐà»ÅÕèÂ¹ÊÀÒ¾ä»ÍÂÒ§ÊÔé¹àªÔ§ ·íÒãËÊÔè§ÁÕªÕÇÔµª¹Ô´µÒ§æ ·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙã¹¹éíÒÁÕ»ÃÔÁÒ³Å´Å§ÍÂÒ§
ÃÇ´àÃçÇ â¤Ã§¡ÒÃÊÃÒ§áËÅ§·ÕèÍÂÙÍÒÈÑÂ¢Í§ÊÑµÇ·ÐàÅËÃ×Í»Ð¡ÒÃÑ§à·ÕÂÁ ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»¹·Õè¨ÐµÍ§àÃ§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÒ§
àÃ§´Ç¹ãËà»¹áËÅ§·ÕèÍÂÙÍÒÈÑÂáÅÐà¾ÒÐ¾Ñ¹¸Ø¢Í§ÊÑµÇ¹éíÒµÒ§æ à¾×èÍà»¹¡ÒÃÊÃÒ§¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³¢Í§áËÅ§¹éíÒÊ×º
µÍä» ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨àÃ×èÍ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Íºà¢µáÅÐá¹Ç¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§ÃÍ§¹éíÒ (Contour line) ã¹·ÐàÅ·Ñé§ºÃÔàÇ³ÍÒÇä·Â áÅÐ
ÍÑ¹´ÒÁÑ¹¡çà»¹ÊÔè§ÊíÒ¤ÑÍÕ¡»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§·Õè¨íÒà»¹¨ÐµÍ§àÃ§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËáÅÇàÊÃç¨ÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇ à¾×èÍ¨Ðä´ãªà»¹¢ÍÁÙÅã¹
¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·íÒ»ÃÐÁ§ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§»ÃÐªÒª¹µÍä»
·ÕèÁÒ : ÇÒÃÊÒÃ¡ÒÃ»ÃÐÁ§ »·Õè 43 àÅÁ 5 » 2533

ภาษาอังกฤษ...
งายนิดเดียว

sales á»ÅÇÒ ½ÒÂ¢ÒÂ àª¹
- Somcheng works in sales. ( ÊÁàª§·íÒ§Ò¹·Õèá¼¹¡½ÒÂ¢ÒÂ )
- I work in sales. ( ©Ñ¹·íÒ§Ò¹ã¹áÇ´Ç§¡ÒÃ¢ÒÂ )

sale á»ÅÇÒ ªÇ§àÇÅÒ·ÕèËÒ§ËÃ×ÍÃÒ¹Å´ÃÒ¤Ò àª¹
- There's a sale at Central. ( ËÒ§à«ç¹·ÃÑÅÁÕ¡ÒÃÅ´ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤Ò )
- This shirt is on sale at 50 per cent off. ( àÊ×éÍµÑÇ¹ÕéÅ´ÃÒ¤Ò¶Ö§ 50 à»ÍÃà«ç¹µ )
·ÕèÁÒ : Andrew Biggs Academy
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».»ÅÒ¹ÒÃÙ
¤ÙÁ×Í¡ÒÃ¨íÒá¹¡»ÅÒ¡Ð¾§ã¹ÀÒ¤Ê¹ÒÁ
¤ÃÍº¤ÃÑÇ Lutjanidae Ê¡ØÅ Lutjanus 2
มีแถบสีสมเหลืองหรือน้ําตาลทอง 8-9 แถบที่ขางลําตัว
ครีบเปนสีเหลือง
มีจุดสีดําที่ฐานครีบอก
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Lutjanus carponotatus, Spanish flag snapper (กะพงลาย)

มีแถบสีน้ําตาลดําพาดยาว
จากตาถึงคอดหาง

ครีบเปนสีเหลืองยกเวน
ครีบทองเปนสีขาว

ลําตัวสวนลางมีเสนสี
น้ําตาลพาดยาวตามแนว
แถวของเกล็ดแถวละ1เสน

8

Lutjanus vitta, Brownstripe snapper (กะพงเหลืองขมิ้น)

ชองระหวางขากรรไกรบน
กับตากวางมากกวาครึ่งหนึ่ง
ของเสนผาศูนยกลางตา
ลําตัวสวนลางมีเสนสี
เหลืองพาดยาวตามแนว
แถวของเกล็ดแถวละ1เสน

ครีบเปนสีเหลืองยกเวน
ครีบทองเปนสีขาว
9

Lutjanus madras, Indian snapper (กะพงขางเหลือง)

ภาพที่ 7 จาก www.australianmuseum.net.au
ภาพที่ 8 จาก หนังสือ Field guide to important commercial marine fishes, p.165
ภาพที่ 9 จาก www.eol.org
8

».»ÅÒ¹ÒÃÙ
¤ÙÁ×Í¡ÒÃ¨íÒá¹¡»ÅÒ¡Ð¾§ã¹ÀÒ¤Ê¹ÒÁ
¤ÃÍº¤ÃÑÇ Lutjanidae Ê¡ØÅ Lutjanus 2
ลําตัวและครีบเปนสีแดงหรือ
น้ําตาลเขม ขอบครีบเปนสีขาว
ครีบหางรูปสอม
สวนปลายโคงมน

แผนpreopercle
คอดเวามาก

11

10

Lutjanus gibbus, Humpback red snapper (กะพงแดงหางมน)

ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 11 อัน
กานครีบออน15-16 อัน

12

ปลาโตเต็มวัยลําตัวเปนสีแดง-ชมพู

ปลาที่ไมโตเต็มวัยมีแถบสีแดงเขมที่
สวนหัว กลางลําตัว และคอดหาง

Lutjanus sebae, Emperor red snapper (กะพงแดงหนาตั้ง)

ลําตัวสีน้ําตาล-เหลือง แตละเกล็ดมีจุดสีขาว

ตอนเล็กมีแถบสีน้ําตาลพาด
ขวางลําตัว และมีจุดสีขาว
ขอบสีดําที่เสนขางลําตัว

ตอนมีชีวิตหรือยังสดอยูมี
เสนสีน้ําเงินจํานวนมากที่
สวนหัว
ปลาโตเต็มวัยมีริมฝปากหนา

13

14

Lutjanus rivulatus, Blubberlip snapper (กะพงจุดขาว)
ภาพที่ 10,13,14 จาก www.eol.org, ภาพที่ 11 จาก www.nps.gov , ภาพที่ 12 จาก www.fishbase.org
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¹Ô·Ò¹ äÁÊÑ¡¡ÑºäÁä¼

ºÒ¹àÃÒ¨Ð¹ÒÍÂÙ

ณ ชายปาแหงหนึ่ง ไมไผเห็นไมสักยืนตนตรงสูงใหญ จึงเอยขึ้นวา
“เกิดเปนไมสักนี่ชางดีจังเลยนะ ลําตนก็สูงใหญสงางาม ใครๆก็นิยมนํามาสรางบาน ทําเครื่องเรือนตางๆ
เพราะปลวกมอดไมกินเนื้อไม แตฉันซิ ...ลําตนก็ไมสูงใหญ ไมคอยมีใครเอาไปทําบาน เพราะปลวกมอดชอบกิน
เนื้อไมอยางฉัน”
ไมสักไดยินไมไผพูดดังนั้น ก็ตอบไปวา “ถึงฉันจะลําตนสูงใหญ แต
ฉันก็เติบโตไดชา และกวาที่คนจะนําฉันไปใชได ก็หลายปทีเดียว สูเจาก็ไมได
เติบโตแตกหนอออกกอ กันอยางรวดเร็ว ไมนานก็ใชไดแลว”
“ก็จริงของทานนะ” ไมไผพูด
ไมสักจึงย้ําวา “จริงๆแลวทานมีประโยชนมากกวาฉันเสียอีก ทานให
หนอไมเปนอาหารแกคนและสัตว ใบของทานก็นํามาหอขนมได สวนลําตนของทานก็นํามาปลูกเรือน ทําเครื่องใช
ตางๆ หรือทํากระบอกตักน้ําก็ได ใชกระบอกหุงขาวก็ได หรือทําเปนไมเทาก็ได เห็นมั้ยละวา เจานะมีประโยชน
มากมายแคไหน”
ไมไผจึงตอบไปวา “แตทานก็ยังเปนไมที่ดูดีมีราคามากกวาฉันนัก ใครๆก็อยากไดทานกันทั้งนั้น”
“ไมจริงเสมอไปหรอก” ไมสักกลาว
ขณะที่ทั้งสองกําลังพูดคุยกันอยูนั้น ก็มีชาวบาน 2-3 คนเดินเขามาหาไมไผ
เพื่อนําไปผูกทําแพลองแมน้ํา ชายคนหนึ่งเอยขึ้นวา
“โอโฮ...ไมไผลํานี้สวยจริงๆ ฉันวาตนขนาดนี้ก็ใชผูกทําแพได จริงมั้ยเพื่อน”
“สวยจริงๆดวย ฉันวาแค 30 ตนก็พอ” ชายอีกคนหนึ่งพูด แลวทั้งสามก็
ชวยกันตัดไมไผจนครบที่ตองการ แถมยังขุดหนอไผออกไปเปนอาหารดวย
ไมสักจึงพูดกับไมไผวา “เห็นหรือยังละ วาเจาก็ดูดีเหมือนกัน แลวก็มีคนที่
ตองการเจามากกวาฉันซะอีก ขนาดฉันอยูใกลๆ เขายัง ไมสนใจเลย เพราะถาพวกเขา
เอาฉันไปทําเรือ เขาก็ตองหาลําตนที่ใหญกวานี้ เพื่อนําไปขุดเปนเรือ ซึ่งตองใชเวลานานมาก กวาจะขุดไดเรือสัก
ลํา แตสําหรับเจา เขาใชเวลาแควันเดียวก็ทําแพลองแมน้ําไดแลว”
“อืมมมม..จริงซินะ ทําไมฉันถึงไมคอยเห็นคุณคาของตัวเองเลย” ไมไผรําพึง
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ไมสักจึงบอกวา “ก็เจามัวแตดูคนอื่น แลวมาเปรียบเทียบกับตัวเอง อยางนี้จะเห็นสิ่ง ดีๆที่มีอยูในตัวเองไดอยางไร
เจาตองเปลี่ยนความคิดใหม และลองคนหาดูซิวา ยังมีอะไรในตัวเองอีกบาง ที่มีประโยชนและมีคุณคาทั้งกับตนเอง
และผูอื่น”
มนุษยทุกคนไมวาจะเชื้อชาติเผาพันธุใด ยอมมีคุณคาในตัวเอง ขึ้นอยูกับวาผูนั้นจะมองเห็นคุณคา
ของตัวเองไดแคไหน คนที่เห็นคุณคาของตัวเอง คือเห็นคุณคาของการไดมาเกิดเปนมนุษย ซึ่งกวาจะไดมา
ก็แสนยาก ก็ยอมจะกระทําแตความดีงาม ดังที่พระพุทธองคตรัสสอนไววา “จงทําความดี ละเวนความชั่ว
และทําใจใหผองใส” หากทําไดเชนนี้ นี่แหละคือคุณคาอันแทจริงในการเกิดมาเปนมนุษย
ที่มา : หนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 123 กุมภาพันธ 2554

·Ò·ÒÂ...ÊÁÍ§
วิธีเลน : นําตัวเลข 1-9 ใสลงในชอง ซึ่งตัวเลขที่ใสใน
ชองตองบวกกัน ใหไดผลลัพธเทากับจํานวนที่กําหนด
ไว
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15

เฉลยเกมสทาทายสมองฉบับที่แลว

18

12
22
11
ลองทํากันดูนะครับ...ไมยากอยางทิ่คิด
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อานดีๆ มีรางวัล
¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2554
1. ·íÒäÁ©ÅÒÁ¶Ö§µÒºÍ´ÊÕ?
2. ÊÒÃ¾ÔÉ·ÕèÍÂÙã¹»ÅÒ»¡à»ÒáÅÐä¢áÁ§´Ò¶ÇÂ ÁÕª×èÍÇÒ ?
3. ã¤Ãà»¹¼ÙÃÔàÃÔèÁÇÒ§ËÅÑ¡à¡³±¡ÒÃµÑé§ª×èÍ¾×ªáÅÐÊÑµÇ¢Öé¹à»¹¤ÃÑé§áÃ¡?

** ¡µÔ¡Ò¡ÒÃÃÇÁÊ¹Ø¡ : µÍº¤íÒ¶ÒÁãË¤Ãº¶Ç¹ ¾ÃÍÁÃÐºØª×èÍ ·ÕèÍÂÙ áÅÐàºÍÃâ·ÃÈÑ¾·
Ê§ÁÒ·Õè E-mail : mfrdb_moretoti@yahoo.co.th ËÁ´à¢µÃÇÁÊ¹Ø¡ ÇÑ¹·Õè 28 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2554
*** ¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á :

¡ÃÐà»Ò¶×ÍÊÇÂæ ¨Ò¡àÇÕÂ´¹ÒÁ

à©ÅÂ¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á 2554
1. ÊÁÒ¤Á·Ù¹ÒàÇÕÂ´¹ÒÁ ÁÕª×èÍÇÒ?
µÍº Vinatuna
2. »ÃÐà·Èä·ÂÁÕÍÒ³Òà¢µ·Ò§·ÐàÅ (Maritime Zone) ¡Õèà¢µ? ÍÐäÃºÒ§?
µÍº ÁÕ 6 à¢µ ¤×Í ¹Ò¹¹éíÒÀÒÂã¹ (Internal Waters), ·ÐàÅÍÒ³Òà¢µ (Territorial Waters), à¢µ
µÍà¹×èÍ§ (Contiguous Zone), à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¨íÒà¾ÒÐ (Exclusive Economic Zones), äËÅ·ÇÕ»
(continental Shelf) áÅÐ·ÐàÅËÅÇ§ (high Seas)
3. ¡Ð¾§¢Ò§»Ò¹ ÁÕª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÇÒ?
µÍº Lutjanus russelli
¼ÙµÍº¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á 2554 ¶Ù¡µÍ§ä´á¡ ¹ÒÂÇÃ¡Äµ ÇÃ¹Ñ¹·¡Ô¨
¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¼Ù·ÕèµÍº¤íÒ¶ÒÁä´¶Ù¡µÍ§´ÇÂ¹Ð¤ÃÑº ·Ò§àÃÒ¨Ð¨Ñ´Ê§¢Í§ÃÒ§ÇÑÅä»µÒÁ·ÕèÍÂÙ·Õèä´
ãËäÇ ã¤ÃÍÂÒ¡ä´¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ¡çÃÇÁÊ¹Ø¡ã¹¡ÒÃµÍº¤íÒ¶ÒÁ¡ÑºàÃÒàÂÍÐæ ¹Ð¤ÃÑº

¡ÅØÁÇÔªÒ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÁ§·ÐàÅ
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