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เผยภาพสัตวสายพันธุใหมใตทะเลเย็นยะเยือก

เพราะโลกใบกวางแสนกวางนี้ มีสิ่งมีชีวิตหลายลานสายพันธุที่ดํารงชีวิ ตอยูทุกซอกทุกมุมของโลก ซึ่งแมวา
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มนุษยจะสามารถคนพบสัตวชนิดตางๆ มาแลวนับไมถวน แตก็ดูเหมื อนวามนุษยคงไมอาจ
คนพบสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไดหมด ตราบใดที่โลกกวางใบนี้ยังคงมีวิวัฒนาการตอไปเรื่อยๆ และมนุษยเองก็ยังไมอาจ
สํารวจหาสิ่งมีชีวิตทั่วทุกซอกทุกมุมของโลกได จึงไมแปลกเมื่อมนุษยลองสํารวจพื้นที่ที่ไมมีใครเคยไปถึงเมื่อไหร ก็จะ
คนพบสิ่งมีชีวิตอีกมากมายอยางไมมีสิ้นสุด
ลาสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผานมา เว็บไซดเดลิเมลของอังกฤษ รายงานวา อเล็กซานเดอร เซเมนอฟ ได
เปดเผยภาพถายของสัตวทะเลน้ําลึกหนาตาแปลกประหลาดหลากชนิด ที่ดํารงชีวิตอยูใตมหาสมุทรอารกติก ใกลกับ
ชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ซึ่งพื้นที่ดังกลาวมีสภาพเปนทะเลเย็นยะเยือก อุณหภูมิต่ําถึง -2 องศาเซลเซียส
เลยทีเดียว และสัตวทะเลสปชีสใหมที่อาศัยอยูบริเวณนี้ ลวนมีสีสันสวยงามและบางชนิดก็สามารถเรืองแสงไดอยาง
นาทึ่ง ซึ่งแตละชนิดมีลักษณะดังตอไปนี้

1. กุงสีชมพู มีลําตัว
เกงกางคลายโครงกระดูก
กํา ลั ง โชว ก ามและหนวด
ของมั น โดยนั ก ชี ว วิ ท ยา
ท า ง ท ะ เ ล ค า ด ว า มั น
อาจจะเปน ตัว ผู เพราะมี
หัวที่ยืดออก

2.หนอนทะเล
หนาตาแปลกประหลาด ดู
คลายหนอนชนิดเดียวกัน
กั บ ที่ พ บในทรายเป ย ก
หรือโคลน

3.ผี เ สื้ อ ทะเล หรื อ
หอยทากทะเลน้ําลึกที่กิน
สั ต ว น้ํ า ขนาดเล็ ก เป น
อาหาร มั น มี ป ก ออกมา
จากลํ า ตั ว ทํ า หน า ที่ เ ป น
เท า ในการเคลื่ อนไหวใน
น้ํา

4. นางฟาทะเล ทาก
ขนาดเล็กที่มีลําตัวโปรงใส
จนมองเห็ นอวัยวะภายใน
มี ป ก ยื่ น ออกมาสองข า ง
สํ าหรั บว ายน้ํ า เป นสี
เหลืองสวยงาม

5. หน อน ทราย มี
ลั ก ษณะลํ า ตั ว อวบอ ว น
คลายหนอน มีขามากมาย
และพองขนเวลาเคลื่อนที่
ในน้ํา

6.หนอนทะเลเรื อ ง
แ ส ง เ ป น สั ต ว ส ป ชี ส
เดียวกับไสเดือนทะเลที่มี
ลํ า ตั ว เป น ปล อ งๆ เป น คู
ในแตล ะปลอง และเรือง
แสงสีเขียวและสมไดขณะ
เคลื่อนไหว

7. กัลปงหาเรืองแสง
จั ด อ ยู ใ น ก ลุ ม ข อ ง
ดอกไมทะเล มีหัวกลมๆ ไว
สําหรับดักจับเหยื่อ และมี
กลี บรอบๆ เป นเส นโปร ง
แสง

8. สัตวทะเลเปลือก
แข็งคลา ยกุง แตตัวโปรง
แสง ทามกลางดอกไมทะเล
น้ําลึก
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9. หนอนทะเลสีน้ําเงิน เปนสัตวสปชีสเดียวกับ
ไสเดือนทะเล มีลําตัวเปนปลองๆ และเปลงแสงสีน้ํา
เงินออกมาสวยงาม

10. เมนแคระโปรงแสง เปนทากเปลือยที่ไมมี
เปลือก และมีขนบนหลังคลายเมน

ทั้งนี้ การคนพบสิ่งมีชีวิตใตทะเลทั้ง 10 ชนิดนี้ นักชีววิทยาทางทะเลใตใชเวลากวา 2 ป ในการเก็บภาพจาก
สถานีชีวภาพควบคุมระยะไกล ซึ่งภาพที่ไดมาก็ถือวาเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตสปชีสใหม
ตอไป
ที่มา : www.tei.or.th
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ผลการศึกษาชี้ปลาในทะเลเมดิเตอรเรเนียนกวา 40 ชนิด อาจสูญพันธุ
ผลการศึกษาของสมาคมสากลแหงการอนุรักษธรรมชาติหรือไอยูซีเอ็น ซึ่งมีสํานักงานในสวิตเซอรแลนด
พบวา ปลากวา 40 สายพันธุในทะเลเมดิเตอรเรเนียนอาจจะสูญพันธุ ภายในเวลาอีก 2-3 ปขางหนา
ผลการศึกษาระบุวา เกือบครึ่งของสายพันธุของฉลามและปลากระเบนในทะเลเมดิ เตอรเรเนียนและปลา
กระดูกแข็งอยางนอย 12 สายพันธุกําลังใกลจะสูญพันธุ อันเนื่องมาจากการจับปลามากเกินไป ปญหามลภาวะ และ
การสูญเสียแหลงที่อยูอาศัย
ดานนายเคนท คารเพนเตอร ผูประสานงานของไอยูซีเอ็นเปดเผยวา ประชากรของปลาทูนาครีบน้ําเงินใน
ทะเลเมดิเ ตอรเ รเนีย นและมหาสมุทรแอตแลนติกตะวัน ออกตกอยูใ นสถานการณที่นาเปน ห ว งอยางยิ่ ง อั น
เนื่องมาจากการจับปลามากเกินไปในชวง 40 ปที่ผานมา และพบวา 80% ของปลาทูนาครีบน้ําเงินที่ชาวญี่ปุนบริโภค
มาจากมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟก โดยในเดือนมกราคม 2554 มีการจําหนายปลาทูนาครีบน้ําเงิน
น้ําหนักถึง 342 กิโลกรัม คิดเปนมูลคาราว 32.49 ลานเยน (ประมาณ 12 ลานบาท) ในตลาดคาปลาขนาดใหญที่สุด
ของโลกในกรุงโตเกียว
นอกจากนี้ ผลการศึกษาดังกลาวยังกลาวโทษการใชเรือลากอวนและอวนลอยที่มีประสิทธิภาพสูงวา เปน
สาเหตุทําใหเกิดการจับ ปลามากเกิน ไปโดยไมตั้งใจและคราชีวิตสัตวน้ําหลายรอยตัว โดยไมกอใหเกิดประโยชน
ทางการพาณิชยใด ๆ
ที่มา : สํานักขาวไทย

ผลสํารวจพบแผนดินไหวญี่ปุนทํากนทะเลเคลื่อนหลายสิบเมตร
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แรงเขยาของแผนดินไหวรุนแรงที่สั่นสะเทือนญี่ปุน
เมื่อมีนาคม ทําใหกนทะเลเคลื่อนตัวถึง 24 เมตร เจาหนาที่
ชายฝงแดนปลาดิบเปดเผยวา จากการตรวจสอบดวยระบบ
เซ็นเซอรพบวาสวนหนึ่งของกนทะเลไดแผขยายจากจุดเดิม
กอนหนาแผนดินไหวใตทะเลระดับ 9.0 ไปในทิศทางกึ่งกลาง
ระหวางทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใตราว 24 เมตร
ความเคลื่อนไหวใต ทะเลครั้งนี้รุนแรงกวาการเคลื่อนตัวบน
พื้นดินใดๆนับ 4 เทา โดยจุดที่พบมีการเคลื่อนตัวบนพื้นมาก
ที่สุด คือ พื้นที่บางสวนบริเวณคาบสมุทรโอชิกะ ในอําเภอมิยางิ ซึ่งมีการเคลื่อนตัวของพื้นดิน 5.3 เมตร
ก อ นหน า นี้ สํ า นั ก ธรณี วิ ท ยาสหรั ฐ ฯระบุ เ มื่ อ เดื อ นมี น าคมว า
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวทําใหเกาะฮอนชู เคลื่อนตัวออกไปจากแนว
เดิมราว 2.4 เมตร แผนดินไหวระดับ 9.0 อันนํามาซึ่งสึนามิยักษลางผลาญ
พื้นที่ชายฝงทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุน นอกจากคราชีวิตผูคนไป
จํานวนมากแลว ยังกอวิกฤตนิวเคลียร ณ โรงไฟฟาฟูกูชิมะ ทั้งนี้ลาสุด
รายงานขาวระบุวา เท็ปโก บริษัทผูดําเนินการโรงไฟฟานิวเคลียรดังกลาว
เตรี ย มมอบเงิ น ชดเชยเบื้ อ งต น แก ค รอบครั ว ชาวญี่ ปุ น ที่ พั ก อาศั ย อยู ใ กล
โรงไฟฟา ครอบครัวละ 1 ลานเยน (ประมาณ 3.5 แสนบาท)
ธรณีพิโรธและสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม กอความเสียหายแกระบบ
หลอเย็นของเตาปฏิกรณนิวเคลียร ณ โรงไฟฟาฟูกูชิมะ ไดอิจิ นํามาซึ่งเหตุ
ระเบิดและไฟลุกไหม ปลอยกลุมควันปนเปอนสารกัมมันตรังสีลอยสูอากาศ
ขณะเดียวกันก็พบกัมมันตภาพรังสีปนเปอนในน้ําดวย ประชาชนหลายพันคน
ในรัศมี 20 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟาถูกอพยพออกมาสืบเนื่องจากความกังวล
ตอกัมมัน ตภาพรังสี ขณะที่คนอื่น ๆที่พักอาศัย ในบริเวณใกลเคียงไดรับ
คําแนะนําใหอยูแตในบานและถาเปนไปไดก็ควรยายออกมา
ที่มา : ผูจัดการออนไลน

4

ลูทางประมง
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สหภาพพมา (Union of Myanmar)

ประเทศพมาเปนประเทศที่มีความใกลชิดกันทางภูมิศาสตรกับไทย ซึ่งตั้งอยู
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดกับประเทศจีน ทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศลาวและไทย ทิศตะวันตกติด
กับประเทศอินเดียและบังคลาเทศ และทิศใตติดกับทะเลอันดามันและอาวเบงกอล มี
พื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1.3 เทาของไทย1 มีชายฝงทะเลยาว
2,832 กิ โ ลเมตร พื้ น ที่ ไหล ทวี ปประมาณ 225,000 ตารางกิ โลเมตร ซึ่ งไหล ทวี ป
ตอนกลางและตอนใต ค อนข า งกว าง เหมาะสํ า หรับ การทํ า ประมง พื ้น ที ่ช ายฝ ง
ตอนกลางของประเทศเปนตะกอนปากแมน้ําของแมน้ําอิรวดี และสาละวิน2
ภายหลังที่พมาไดประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมลทะเล ในป 2520
ทําใหอาณาเขตทางทะเลของพมามีประมาณ 486,000 ตารางกิโลเมตร สงผลใหพมา
เปนประเทศที่มีทรัพยากรประมงทะเลขนาดใหญ โดยพบปลากวา 770 ชนิด ซึ่งเปน
ปลาทะเล 470 ชนิด โดย 67 ชนิด จัดเปนปลาผิวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
โดยพมามีศักยภาพการผลิตดานการประมงทะเลสูงสุดประมาณ 1.05 ลานตัน3
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การประมงทะเลของพมา แบงไดเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ การประมงใกลชายฝง (Inshore Fisheries) มีการทํา
ประมงในเขต 5-10 ไมลทะเลจากชายฝง เครื่องมือประมงที่ใช ไดแก เครื่องมือประเภทอวนติดตา เบ็ดราว และดักจับ
ใชประกอบกับเรือไมมีเครื่องยนต หากมีเครื่องยนตตองมีกําลังเครื่องยนตไมเกิน 10 แรงมา และเรือมีขนาดไมเกิน 30 ฟุต
และการประมงนอกชายฝง (Offshore Fisheries) มีการทําประมงหางฝงเกิน 10 ไมลทะเล เครื่องมือประมงที่ใช ไดแก
เครื่องมือประเภทอวนลาก อวนลอมจับ และเบ็ดราว ใช ป ระกอบกั บ เรื อ ที่ มี กํา ลั ง เครื่ อ งยนต ม ากกว า 12 แรงมา และ
ขนาดเรือมากกวา 30 ฟุต 4 ทั้ง นี้ พมา มีกองเรือประมงใกลชายฝง และนอกชายฝง จํานวน 30,460 ลํา และ 2,022 ลํา
ตามลําดับ (ป 2005-2006)5
จากขอมูลผลผลิตสัตวน้ําที่ไดจากการจับยอนหลัง 10 ป (ป 2542-2551) พบวา พมามีผลผลิตสัตวน้ําสูงขึ้นทุกป
โดยป 2551 มีปริมาณ 2.49 ลานตัน อยูในอันดับที่ 10 ของโลก (ประเทศไทยอยูอันดับที่ 11 มีปริมาณสัตวน้ําที่จับได 2.45
ลานตัน) ในเชิงมูลคาการนําเขา-สงออก ป 2551 พมาสงออกสินคาประมงเปนอันดับที่ 39 ของโลก คิดเปนมูลคา 0.56
พันลานเหรียญสหรัฐ6
5

สําหรับการควบคุมดูแลและการจัดการประมงทะเล รัฐบาลพมาใช
พระราชบัญญัติการประมง (สําหรับเรือตางชาติ) และกฎหมายประมงทะเล
ภายใตกฎหมายประมงทะเลไดกําหนดใหชาวประมงในประเทศจับสัตวน้ําได
ทุกเขตการทําประมง เรือประมงในประเทศที่ทําประมงนอกชายฝงไดรับ
อนุญาตใหจับสัตวน้ําในพื้นที่รอบนอกของเขตใกลชายฝงถึงทะเลอาณาเขต
ขณะที่การทําประมงภายใตสัมปทานประมง (Fishing Rights) และการลงทุน
รวม (Joint Venture) ไดรับอนุญาตใหจับสัตวน้ําจากแนวทะเลอาณาเขต
จนถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ สวนการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําทางทะเล ได
กําหนดมาตรการปดอาว และปดลอมพื้นที่ทําการประมง4
พมาจัดเปนประเทศที่มีศักยภาพดานการลงทุนคอนขางสูง
เนื่องจากอุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก อาทิ น้ํามัน กาซ
ธรรมชาติ แรโลหะและอัญมณี ไมสักและไมเนื้อแข็งอื่นๆ ทรัพยากร
ทางทะเล สงผลใหพมามีความไดเปรียบดานปจจัยการผลิตในหลาย
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ อัตราคาจางแรงงานที่อยูในระดับต่ําของพมา
เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ เ กื้ อ หนุ น ต อ อุต สาหกรรมที ่เ นน การใชแ รงงาน
ประกอบกับรัฐบาลพมามีนโยบายสงเสริมการลงทุนในสาขาการผลิต
ตางๆ โดยพยายามลดบทบาทของภาครัฐผานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการเปดเสรีดานการลงทุนมากขึ้น สงผลให
โอกาสการลงทุนในพมาเปดกวางและเปนที่นาสนใจสําหรับนักลงทุนไทย7
1

กระทรวงการตางประเทศ http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=49
วิมล จันทรโรทัย. 2547. คูมือการทําประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงและในทะเลหลวง. กรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
3
Khin Maung Soe. 2008. Trends of Development of Myanmar Fisheries: With References to Japanese
Experiences. Institute of Developing
Economies Japan External Trade Organization.
4
ขอมูลจากเว็บไซต http://www.myanmarfisheriesindustry.com/fisheries-in-myanmar.htm
5
ขอมูลจาก Central Statistical Organization. The Government of the Union of Myanmar Ministry of National
Planning and Economic Development.
6
ขอมูลจาก FAO Fishery and Aquaculture Statistics Yearbook 2008
7
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย. 2553. ทิศทางการสงออกและลงทุน เลม 14 หัวขอ“กฎระเบียบการลงทุนใน
พมา”
2
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บานกาแฟ

By Mr.T

ปลาตาหวาน หรือปลาตาโต (Bigeyes)

Purple-spotted bigeye
(Priacanthus tayenus Richardson, 1846)

Red bigeye
(Priacanthus macracanthus Cuvier, 1829)

Family : Priacanthidae
Suborder : Percoidei
Order : Perciformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)
การแพรกระจาย เปนปลาทะเล อาศัยอยูบริเวณหนาดินที่พบแพรกระจายทั่วไปในทะเลเขตรอนถึงเขตอบอุน ตั้งแต
บริเวณชายฝงจนถึงระดับน้ําลึก 400 เมตร โดยพบชุกชุมมากในเขตทะเลจีนใตและทะเลอันดามัน มีพฤติกรรมชอบ
อยูรวมกันเปนฝูงตามกองหินใตน้ําหรือแนวปะการัง จัดอยูใน Family Priacanthidae ซึ่งแบงเปน 4 สกุล 13 ชนิด
(สกุล: Pristigenys, Cookeolus, Heteropriacanthus และ Priacanthus) ชนิดที่พบมากในนานน้ําไทย มี 2 ชนิด
คือ Priacanthus tayenus และ Priacanthus macracanthus
ลักษณะ เปนปลาที่มีลักษณะลําตัวแบนขาง รูปรางมีทั้งแบบลําตัวกวางจนถึงคอนขางยาว ตาโตมาก (ประมาณ ½
ของความยาวส ว นหั ว ) ปากกวางเฉีย งขึ้น มีกระดูกอ อนที่ส ว นท ายของ opercle และมีห นามเล็ ก ที่มุ มของ
preopercle ครีบหลังประกอบดวยกานครีบแข็ง 10 กาน และกานครีบออน 10 – 15 กานที่ยาวตอเนื่องกันจากสั้น
ไปยาว และมีลักษณะเชนเดียวกับครีบกน แตครีบกนประกอบดวยกานครีบแข็ง 3 กาน และกานครีบออน 10 – 16
กาน ครีบหลังมีทั้งลักษณะกลม เวาตื้น และวงพระจันทร ครีบหูคอนขางสั้นประกอบดวยกานครีบออน 17 กาน ครีบ
ทองมีทั้งขนาดสั้นและยาว ประกอบดวยกานครีบแข็ง 1 กานและกานครีบออน 5 กาน โดยมีเนื้อเยื่อยึดดานในของ
ครีบทองติดกับทอง และอยูในตําแหนงดานหนาของจุดเริ่มครีบหู หัวและตัวปกคุลมดวยเกล็ดที่เปนหนามและหยาบ
โดยมีความแตกตางกันในแตละสกุลและชนิด มีเกล็ดที่ branchiostegal rays เกล็ดบนเสนขางตัวมี 38 – 115 บาง
ชนิดที่มีการปรับเปลี่ยนของกะโหลกศีรษะและกระเพาะลม รวมทั้งการเชื่อมตอระหวางสวนประกอบเหลานี้ สวนหัว
มานตา และลําตัวมักมีสีแดงสวาง บางชนิดมีสีเงิน - ขาวเปนแถบ ครีบมีสีแดงถึงดําคล้ํา และสีเหลืองในบางชนิด
และบางชนิดมีจุดดําที่เนื้อเยื่อของครีบ
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ลักษณะที่ใชในการจําแนกสกุล
ลักษณะลําตัว
ครีบทอง
กานครีบออนของ
ครีบหลังและครีบกน
สวนทายของ
preopercle
รูปรางของสวนหนา

สกุล Pristigenys
สกุล Cookeolus
สกุล Heteropriacanthus
ลํา ตั วกว างมากเป น ลําตัวกวางนอยกวา สกุล
ลําตัวคอนขางยาว
รูปไข
Pristigenys

สกุล Priacanthus
ลําตัวคอนขางยาว

ครี บ ท อ งยาวมาก ยาว ครี บ ท อ งสั้ น ยาวน อ ยกว า
กว า ความยาวของส ว น ครึ่งหนึ่งของสวนหัว
หัว
ยาวและกวาง
กวาง

กานครีบอ อนของครี บ
หลัง ครีบกน และครีบ
หาง

ไมมีเกล็ด

มีเกล็ด

คอนขางสมมาตร เมื่อปาก
ป ด สนิ ท ปลายขากรรไกร
ล า ง จะอยู ใ นตํ า แหน ง
กึ่งกลางลําตัว
มีจุดดําเล็กๆ หลายจุด

ไมสมมาตร เมื่อปากปด
สนิท ปลายขากรรไกร
ล า งจะอยู ใ นตํ า แหน ง
เหนือกึ่งกลางลําตัว
มี ทั้ ง ชนิ ด ที่ ไ ม มี จุ ด ดํ า
และชนิดทีม่ ีจุดดําใหญ

Cookeolus

Heteropriacanthus

Heteropriacanthus

Priacanthus

การกินอาหาร สวนใหญชอบกินพวกสัตวหนาดิน เชน crustaceans, cephalopods, polychaetes และปลาขนาด
เล็ก
ขนาด ขนาดความยาวมาตรฐานทั่วไปที่พบ 15 - 25 ซม. และขนาดความยาวสูงสุด 36 ซม.
เครื่องมือประมงหลักที่จับปลากลุมนี้ คือ อวนลากแผนตะเฆ และอวนลากคู
การนําไปใชประโยชน เปนปลาที่มีเนื้อขาว เหมาะสําหรับนําไปผลิตซูริมิ และผลิตภัณฑซูริมิแปรรูป รวมทั้งนิยม
นํามาทอด ตากแหง ทําเค็ม และทําลูกชิ้น
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ขนาดปลาตาหวานที่พบในประเทศไทย
ชนิด
P. tayenus
P. macracanthus

อาวไทย
อันดามัน
ป 2546
ป 2547
ป 2548
ป 2546
ป 2547
ป 2548
ขนาด (ซม.) 1.25 - 23.75 3.75 - 26.75 4.75 - 33.25 4.25 - 20.75 5.25 - 21.25 4.25 - 20.75
เฉลี่ย (ซม.) 11.33+3.63 12.56+4.95 11.41+4.43 9.19+3.22 12.33+2.74 12.09+3.49
ขนาด (ซม.) 6.75 - 20.75 5.75 - 19.75 9.75 - 19.25 1.75 - 2725 9.25 - 31.25 8.25 - 33.25
เฉลี่ย (ซม.) 12.45+2.46 13.08+3.64 15.73+3.45 10.24+6.41 17.71+3.32 14.92+6.28

เอกสารอางอิง
ทัศพล กระจางดารา และอัญชลีย ยะโกะ. 2548. เอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2548 เรื่อง ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาตาหวาน
Priacanthus tayenus Richardson, 1846 และ P. macracanthus Cuvier, 1829 ทางฝงทะเล
อันดามันของประเทศไทย. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล,
กรมประมง. 24 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.
อํานวย คงพรหม, คณิต เชื้อพันธุ, อุดมสิน อักษรผอบ, ทิวารัตน สินอนันต, ณรงคศักดิ์ คงชัย และรัตนาวลี พูลสวัสดิ.์ 2553. เอกสาร
วิชาการฉบับที่ 4/2553 เรื่อง การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846)
ในอาวไทย. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต), สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, สํานักวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง. 47 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 3 Batoid fishes, chimaeras and
bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE
UNITED NATIONS, Rome.
www.fishbase.org
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àÃ×èÍ§à¡Ò...àÅÒ¤ÇÒÁËÅÑ§
คําอธิบายภาพปก
แนวทางการพัฒนาการประมง ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 7 มุงเนนในการจัดการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการตลาด เพื่อ
การบริโ ภคภายในประเทศและการสงออกตลอดจนการอนุรักษทรัพยากร
สัตวน้ํา
อรุณี สังขะสัญญา และ ชาลทอง ภูนิยม......ภาพ
เกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน และ พันทิพ เลิศประดิษฐ...บรรยาย
ที่มา : วารสารการประมง ปที่ 44 ฉบับที่ 5 ป 2534

“to keep on (doing something)” ËÁÒÂ¶Ö§ ·íÒÍÐäÃµÍä»àÃ×èÍÂ æ àª¹
- You must keep on practicing your English.
(¤Ø³¨ÐµÍ§½¡ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä»àÃ×èÍÂ æ)
- Nobody will like you if you keep on talking like that.
(äÁÁÕã¤Ã¨ÐªÍº¤Ø³¶Ò¤Ø³ÂÑ§ãª¶ÍÂ¤íÒÍÂÒ§¹Ñé¹àÃ×èÍÂä»)
ãªã¹Í´Õµ¡ÒÅä´´ÇÂàÁ×èÍ¾Ù´¶Ö§¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒã¹Í´Õµ·ÕèµÍà¹×èÍ§µÍ¹¹Ñé¹ àª¹
- I told him to go home, but he kept on drinking.
(¼ÁºÍ¡à¢ÒãË¡ÅÑººÒ¹áµà¢Ò¡çÂÑ§´×èÁàËÅÒµÍ)

ÀÒÉÒ
ÍÑ§¡ÄÉ
§ÒÂ
¹Ô´
à´ÕÂÇ

- She kept on asking the same questions over and over again.
(à¸ÍÁÑÇáµµÑé§¤íÒ¶ÒÁ«éíÒ ä»àÃ×èÍÂæ)
·Õè¹ÒÊ¹ã¨¤×ÍàÃÒÊÒÁÒÃ¶ãª keep à©Â æ äÁµÍ§ÁÕ on â´ÂäÁàÊÕÂ¤ÇÒÁËÁÒÂ ¤×Í
You must keep practicing your English. ËÃ×Í Nobody will like you if you keep
talking like that. ¼Á¤Ô´ÇÒ on ·íÒË¹Ò·Õèà¹¹ÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¹Ñé¹¨Ð·íÒµÍä» äÁËÂØ´
·ÕèÁÒ : Andrew Biggs Academy
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกกั้งกระดานในภาคสนาม
ครอบครัว Scyllaridae
สวนหัว(carapace)คอนขางเรียบ และ
ขอบหยักเปนหนามแหลม 10-12 อัน
ลําตัวปลองที่ 5 มีหนาม
แหลมตรงกลาง

1

มีรอยหยักลึกที่สวนหัว(carapace)

Ibacus ciliatus, Japanese fan lobster (กั้งกระดานแดง)

มีรอยหยักลึกที่สวนหัว(carapace)

ดานบนสวนหัวขรุขระ และ
มีขอบหยักเปนหนามแหลม

ลําตัวปลองที่ 2-3 ตรงกลางเปนสันนูน
ลําตัวปลองที่ 5 ไมมีหนาม
แหลมตรงกลาง
2

Parribacus antarcticus, Sculptured mitten lobster (กั้งกระดานเหลืองใหญ)

สวนหัว(carapace)เปนรูปสี่เหลี่ยม
คางหมู และขอบมีหนามแหลม 2 อัน
ลําตัวปลองที่ 5 มีหนาม
แหลมตรงกลาง

ตาอยูริมนอกสุดของ
สวนหัว(carapace)

3

Thenus orientalis, Flathead lobster (กั้งกระดาน)

มีจุดสีแดง 3 จุดที่ลําตัวปลองแรก

สวนหัว(carapace)เปนรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก และขอบเรียบ
แผนantennaeโคงมน
มีสีเหลืองขอบสีสมแดง

4

Scyllarides squammosus, Blunt slipper lobster (กั้งกระดาน)

ภาพที่1 จาก www.globalone.goraikou.com ภาพที่2 จาก www.species.wikimedia.org
ภาพที่3 จาก www.sealifebase.org ภาพที่4 จาก www.marinespecies.org
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¤Ô´ÍÂÒ§äÃ äÁà¤ÃÕÂ´

บานเราจะนาอยู

¤Ø³à»¹¤¹Ë¹Öè§·Õè¡íÒÅÑ§à¤ÃÕÂ´ÍÂÙËÃ×Íà»ÅÒ¤ÃÑº
¶Òãª¡çäÁãªàÃ×èÍ§á»Å¡ à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´à»¹ÍÒ¡ÒÃ·Õè¾ºä´·ÑèÇä» áÅÐàª×èÍÇÒ¤§äÁÁÕã¤Ã·ÕèäÁà¤Âà¤ÃÕÂ´ ÅÍ§
¶ÒÁµÑÇàÍ§µÍÍÕ¡ÊÑ¡¹Ô´¹Ð¤ÃÑº ÇÒàÇÅÒà¤ÃÕÂ´¤Ø³ÁÑ¡ÁÕÍÒ¡ÒÃÍÂÒ§äÃ à¾ÃÒÐ¤íÒÇÒ “à¤ÃÕÂ´” ã¹¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§áµÅÐ¤¹
¹Ñé¹ÍÒ¨äÁàËÁ×Í¹¡Ñ¹«Ð·Õà´ÕÂÇ
ÊÇ¹ãËáÅÇ àÇÅÒ·Õè¤¹àÃÒºÍ¡ÇÒ à¤ÃÕÂ´ ÁÑ¡ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃ·ÕèàÃÒÁÕ»ËÒºÒ§ÍÂÒ§ ·ÕèÂÑ§
¤Ô´ËÒ·Ò§ÍÍ¡äÁä´ áÅÐàÃÒÃÙÊÖ¡ä´¶Ö§ÍÒ¡ÒÃ·Ò§ÃÒ§¡ÒÂ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´¹Ñé¹ ÍÒ¨¨Ðà»¹ÍÒ¡ÒÃ
»Ç´ÈÕÃÉÐ ËÃ×Í»Ç´µÖ§µÒÁÃÒ§¡ÒÂ ã¨ÊÑè¹ËÇÔÇ ËÒÂã¨äÁ·ÑèÇ·Í§ ¨Ôµã¨äÁ»¡µÔ ÃÙÊÖ¡äÁÊºÒÂã¨
àÍÒáµ¤Ô´Ç¹àÇÕÂ¹ÍÂÙ¡Ñº»ËÒ·ÕèÂÑ§ËÒ·Ò§ÍÍ¡äÁä´ ËÃ×ÍäÁ¡ç¤Ô´Ç¹ä»Ç¹ÁÒ¡Ñº¤íÒ¶ÒÁ·ÕèäÁÁÕ¤íÒµÍº
àª¹ ·íÒäÁ¶Ö§à»¹ÍÂÒ§¹Õé ·íÒäÁäÁà»¹ÍÂÒ§¹Ñé¹
ÂÔè§¤Ô´ ¡çÂÔè§¡´´Ñ¹ áÅÐËÁ¡ÁØ¹ÍÂÙ¡Ñº»ËÒã¹ÁØÁÁÍ§à´ÔÁæ
¨ÃÔ§æ áÅÇµÍ§ºÍ¡ÇÒ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ÁÕµ¹µÍÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁ¤Ô´¤ÃÑº à¾ÃÒÐ¶ÒÁÍ§ãËÅÖ¡Å§ä»ã¹¤ÇÒÁ¤Ô´ ¨Ð¾ºÇÒ
¤ÇÒÁ¤Ô´·Õè·íÒãËàÃÒà¤ÃÕÂ´¹Ñé¹ ÁÑ¡¨Ðà»¹¤ÇÒÁ¤Ô´·ÕèàÃÒÁÍ§¨Ò¡ÁØÁ¢Í§µÑÇàÍ§ «Öè§¶×ÍÇÒà»¹ÁØÁÁÍ§·Õè¨íÒ¡Ñ´ à¾ÃÒÐ·íÒãËàÃÒ
à¢Òã¨»ËÒà¾ÕÂ§´Ò¹à´ÕÂÇ áµ¶ÒàÃÒÅÍ§à»´ã¨ ËÑ´ÁÍ§¨Ò¡ÁØÁÍ×è¹æºÒ§ â´Âà©¾ÒÐ¨Ò¡ÁØÁ¢Í§¤Ù¡Ã³Õ ÁÍ§´ÇÂ¤ÇÒÁãÊ
ã¨ áÅÐà¢Òã¨ ¡ç¨Ð·íÒãËàÃÒÁÍ§àËç¹»ËÒä´ÃÍº´Ò¹¢Öé¹¤ÃÑº ·ÕèÊíÒ¤Ñ ÍÒ¨·íÒãËàÃÒ¤¹¾º¤íÒµÍº¢Í§»ËÒä´´Õ¢Öé¹
´ÇÂ

à¤ÂÊÑ§à¡µäËÁ¤ÃÑº ÇÒºÒ§¤ÃÑé§¤ÇÒÁ¤Ô´·Õè·íÒãËàÃÒà¤ÃÕÂ´à»¹¡ÒÃ¤Ô´áººÁÍ§ÂÍ¹ËÅÑ§ ¤×Í ¤Ô´Ç¹àÇÕÂ¹ÍÂÙ¡Ñº
ÊÔè§·Õèä´à¡Ô´¢Öé¹áÅÇâ´ÂäÁÂÍÁÁÍ§ä»¢Ò§Ë¹Ò
¶Òà»¹áºº¹Õé ÅÍ§¶ÒÁµÑÇàÍ§´ÙÊÔ¤ÃÑºÇÒ¨Ò¡¨Ø´·Õèà»¹ÍÂÙ àÃÒÍÂÒ¡ãËà¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹ºÒ§ àÃÒÍÂÒ¡ãËÊÔè§µÒ§æà»¹
ÍÂÒ§äÃ ÊÔè§´Õæ·ÕèàÃÒµÍ§¡ÒÃ¹Ñé¹ ¤×ÍÍÐäÃ ¨Ò¡¹Ñé¹ ¨Ö§¤ÍÂæ¤¹ËÒÇÔ¸Õ·Õè¨Ð¾ÒàÃÒä»ÂÑ§ÊÔè§·Õè àÃÒµÍ§¡ÒÃ ÁÕ¤¹à»ÃÕÂºà·ÕÂº
àÃ×èÍ§ÁØÁÁÍ§¹ÕéäÇÇÒ àËÁ×Í¹¡ÑºàÇÅÒ·ÕèàÃÒÁÍ§´Ù¹éíÒ·ÕèÁÕÍÂÙ¤ÃÖè§á¡Ç ÇÒàÃÒ¨ÐÁÍ§àËç¹ “¤ÇÒÁÁÕ” ¤×Í àËç¹ÇÒÁÕ¹éíÒÍÂÙ¤ÃÖè§á¡Ç
ËÃ×ÍÁÍ§àËç¹ “¤ÇÒÁ¢Ò´” ÇÒ¢Ò´ä»¤ÃÖè§á¡Ç äÁÊÁºÙÃ³
ÁØÁÁÍ§áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ô´ à»¹ÊÔè§·ÕèàÃÒàÅ×Í¡ä´¤ÃÑº ¶ÒàÃÒ¤Ô´áÅÐÁÍ§¨Ò¡ÁØÁË¹Öè§ áÅÇÂÑ§
äÁàËç¹·Ò§ÍÍ¡ ¡ÒÃàÅ×Í¡¤Ô´áÅÐÁÍ§¨Ò¡ÁØÁ·ÕèµÒ§ÍÍ¡ä» ¡ç¨ÐªÇÂãËàÃÒàËç¹·Ò§àÅ×Í¡ä´´Õ
ÂÔè§¢Öé¹
áµ¡Í¹Í×è¹ àÃÒµÍ§ÃÙµÑÇ¡Í¹¹Ð¤ÃÑº ÇÒàÃÒ¡íÒÅÑ§¤Ô´ÍÐäÃÍÂÙ áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ô´¹Ñé¹¨Ð¾Ò
àÃÒä»ÊÙ·Ò§ÍÍ¡ËÃ×ÍäÁ
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àÃÒ¤ÇÃ¨ÐàÅ×Í¡¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐÁØÁÁÍ§·Õè¨Ð¾ÒàÃÒä»ÊÙà »ÒËÁÒÂ·Õè´ÕáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ «Öè§àÁ×èÍàÃÒä´¤¹¾º·Ò§àÅ×Í¡
áÅÐÅ§Á×Í·íÒáÅÇ ¨ÐÊÑ§à¡µä´ÇÒ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´¨Ð¤ÍÂæ ÊÅÒÂËÒÂä»
ÁÒ¶Ö§¢Ñé¹µÍ¹¹Õé ¼ÁÍÂÒ¡ãË¤Ø³àÅ×Í¡àÃ×èÍ§·Õè·íÒãËà¤ÃÕÂ´ÁÒÊÑ¡Ë¹Öè§àÃ×èÍ§ áÅÇ·º·Ç¹â´ÂÅÐàÍÕÂ´ ãËàËÁ×Í¹¡Ñº
ÇÒ¤Ø³¡íÒÅÑ§à¼ªÔË¹ÒÍÂÙ¡ÑºàËµØ¡ÒÃ³¹Ñé¹ áÅÇÅÍ§¶ÒÁµÑÇàÍ§´ÇÂ¤íÒ¶ÒÁµÍä»¹Õé ´Ù¹Ð¤ÃÑº ¤ÍÂæ ¿§ ¾Ô¨ÒÃ³Ò áÅÐ
·º·Ç¹¤íÒ¶ÒÁàËÅÒ¹Õéâ´ÂÅÐàÍÕÂ´
- àÃ×èÍ§·Õè¡íÒÅÑ§·íÒãË©Ñ¹à¤ÃÕÂ´ÍÂÙã¹µÍ¹¹Õé ¨ÃÔ§æáÅÇ ÁÑ¹à»¹»ËÒµÃ§äË¹
- »ËÒ¹ÕéÁÕ¼Å¡Ñº©Ñ¹ÍÂÒ§äÃ áÅÇÁÑ¹ÊíÒ¤Ñá¤äË¹¡ÑºªÕÇÔµâ´ÂÃÇÁ¢Í§©Ñ¹
- ©Ñ¹ä´·íÒ¤ÇÒÁà¢Òã¨ã¹ÁØÁÁÍ§µÒ§æ ÍÂÒ§ÃÍº´Ò¹ áÅÇËÃ×ÍäÁ
- ¤Ù¡Ã³Õ¢Í§©Ñ¹ ÁÍ§»ËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ µÒ§¨Ò¡©Ñ¹ÍÂÒ§äÃ ©Ñ¹à¢Òã¨à¢Ò´Õ¾ÍËÃ×ÍÂÑ§
- ÍÐäÃ¤×Íà»ÒËÁÒÂ·Õè©Ñ¹µÍ§¡ÒÃ¡Ñ¹á¹ áÅÐÁÑ¹ãªÊÔè§ÊíÒ¤Ñã¹ªÕÇÔµ¢Í§©Ñ¹ËÃ×ÍäÁ
- ©Ñ¹¨Ð»ÃÑºà»ÒËÁÒÂãË¡ÅÒÂà»¹ÊÔè§´Õæ ´ÇÂµÑÇàÍ§ ä´ÍÂÒ§äÃ
¹Õè¤×ÍµÑÇÍÂÒ§¢Í§ªØ´¤íÒ¶ÒÁ·Õè¹Ò¨Ðà»¹»ÃÐâÂª¹µÍ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´¤ÃÑº
¡ÒÃµÑé§¤íÒ¶ÒÁ·Õè´Õ ¨ÐªÇÂ¹íÒ¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§àÃÒ ãËÇÔè§ä»¶Ù¡·Ò§ ªÇÂãËàÃÒÁÍ§àËç¹ÀÒ¾ÃÇÁáÅÐ·Ò§ÍÍ¡¢Í§»ËÒ
ä´´Õ¢Öé¹
ÊÔè§ÊíÒ¤Ñ ¤×Í ¡ÒÃÃÙÇÒ àÃÒ¡íÒÅÑ§¤Ô´ÍÐäÃÍÂÙ ¤ÇÒÁ¤Ô´¹Ñé¹ªÇÂãËàÃÒà¢Òã¨áÅÐÁÍ§àËç¹·Ò§ÍÍ¡¢Í§»ËÒËÃ×ÍäÁ
áÅÐàÃÒ¨Ð·íÒÍÐäÃä´ºÒ§¡ÑºàÃ×èÍ§·Õèà¡Ô´¢Öé¹
¡ÒÃàÅ×Í¡¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐÁØÁÁÍ§·Õèà»¹»ÃÐâÂª¹ ¨ÐªÇÂãËàÃÒÁÍ§àËç¹·Ò§ÍÍ¡¢Í§»ËÒ áÅÐÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´¡ÒÃ¡Ñº
¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ä´ÍÂÒ§¶Ù¡µÍ§¤ÃÑº
à¤ÃÕÂ´¤ÃÑé§µÍä»... ÍÂÒÅ×ÁÊíÒÃÇ¨¤ÇÒÁ¤Ô´·Õèà»¹µ¹µÍ¢Í§¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ãË´Õ ÍÒ¨¨ÐÅÍ§àÃÔèÁµ¹´ÇÂ¡ÒÃµÑé§
¤íÒ¶ÒÁ¡ÑºµÑÇàÍ§ÇÒ àÃÒ¨Ð·íÒÍÐäÃä´ºÒ§ ºÒ§·Õ¤íÒ¶ÒÁ§ÒÂæ áºº¹ÕéÍÒ¨·íÒãË¤Ø³ËÒÂà¤ÃÕÂ´ä»àÅÂ¡çä´¹Ð¤ÃÑº
·ÕèÁÒ : Ë¹Ñ§Ê×Í¸ÃÃÁÅÕÅÒ ©ºÑº·Õè 126 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 â´Â ¹¾.»ÃÐàÇª µÑ¹µÔ¾ÔÇÑ²¹Ê¡ØÅ ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
á¼¹§Ò¹ÊÃÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ ÊÊÊ.
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ทาทาย...สมอง
วิธีเลน หาสิ่งของตามคําศัพทที่ใหมานี้ ซึ่งจะซอนอยูในภาพขางลางนี้นะคราบ

BLUE BUTTERFLY

SPIDER

SEAHORSE

FISH

SQUID

LOTUS

APPLE

เฉลยเกมทาทาย...สมอง ฉบับที่แลว
4
2
2

2
2

8
6
12

9

7
2

5

2
16
2

5
2
3

4

2

8
12

7

4

12
18

9

2
14

ÍÒ¹´Õæ ÁÕÃÒ§ÇÑÅ
¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2554
à©ÅÂ¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2554
1. ¤¹¾ºÊÑµÇ·ÐàÅÊ»ªÕÊãËÁ·ÕèÁËÒÊÁØ·Ãã´?
2. ¡ÒÃ»ÃÐÁ§·ÐàÅ¢Í§¾ÁÒ áº§ä´¡Õè»ÃÐàÀ·
ÍÐäÃºÒ§?
3. ¡Ñé§ª¹Ô´ã´·ÕèµÒÍÂÙÃÔÁ¹Í¡ÊØ´¢Í§ÊÇ¹ËÑÇ
(carapace)?
** ¡µÔ¡Ò¡ÒÃÃÇÁÊ¹Ø¡ : µÍº¤íÒ¶ÒÁãË¤Ãº¶Ç¹ ¾ÃÍÁÃÐºØ
ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ áÅÐàºÍÃâ·ÃÈÑ¾·
Ê§ÁÒ·Õè E-mail : mfrdb_moretoti@yahoo.co.th
ËÁ´à¢µÃÇÁÊ¹Ø¡ ÇÑ¹·Õè 30 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554

*** ¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á : á¡Ç¡Òá¿

1. ºÍ¡ª×èÍ»ÃÐà·È·ÕèÍÂÙã¹¾×é¹·ÕèÇ§áËÇ¹áË§ä¿ ÁÒ
5 »ÃÐà·È?
µÍº »ÃÐà·ÈªÔÅÕ, ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò, ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ,
ÃÑÊà«ÕÂ, Õè»Ø¹ à»¹µ¹
2. »ÃÐà·È·ÕèÁÕËÁÙà¡ÒÐ·ÕèãË·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ ¤×Í?
µÍº ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
3. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ã´·ÕèÁÕË¹Ò·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºµÔ´µÒÁ
¢ÒÇÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§ÊÒÃ¡ÑÁÁÑ¹µÃÑ§ÊÕ µÅÍ´¨¹
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ»¹à»Í¹ÊÒÃ¡ÑÁÁÑ¹µÃÑ§ÊÕÍÂÒ§
ã¡ÅªÔ´?
µÍº ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÃÁÒ³Ùà¾×èÍÊÑ¹µÔ (»Ê.)
¼ÙµÍº¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2554
¶Ù¡µÍ§ ä´á¡ ¤Ø³¨Ø±ÒÁÒÈ ºØÊÃÒ§ áÅÇ·Ò§àÃÒ
¨Ð¨Ñ´Ê§¢Í§ä»ãËµÒÁ·ÕèÍÂÙ·ÕèãËäÇ¹Ð¤ÃÑº ã¤ÃÍÂÒ¡
ä´¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ¡çÃÇÁÊ¹Ø¡ã¹¡ÒÃµÍº¤íÒ¶ÒÁ¡ÑºàÃÒ
àÂÍÐæ ¹Ð¤ÃÑº

วันวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก

สาระนารู

วันวิสาขบูชา ยอมาจาก "วิสาขปูรณมีบูชา" แปลวา "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเปนเดือนที่สอง
ตามปฏิทินของอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (มักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือ
มิถุนายน) ถาในปใดมีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปทําในวันเพ็ญเดือน ๗
แต ณ ปจจุบันนี้ สหประชาชาติกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญสากลของสหประชาชาติ คือ "วันสําคัญ
ของโลก" ( Vesak Day ) เหตุผลที่ องคการสหประชาชาติกําหนดใหวันวิสาขบูชา เปนวันสําคัญของโลก เนื่องจาก
คณะกรรมมาธิการองคการสหประชาชาติ ไดรวมพิจารณาและมีมติเห็นพองตองกันประกาศใหวันวิสาขบูชา ถือเปน
วันสําคัญวันหนึ่งของโลกทั้งนี้ ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ทรงเปนมหา
บุรุษผูใหความเมตตาตอหมูมวลมนุษยทั้งหลายในโลก จะเห็นไดจากการยกเลิกแบงชนชั้นวรรณะ ซึ่งเทากับเปนการ
เลิกทาสโดยไมมีการเสียเลือดเสียเนื้อ นอกจากนี้พระองคยังทรงเปนนักอนุรักษสัตวปาอีกดวย กลาวคือ ทรงสอนให
ไมฆาสัตว ใหรูจักชวยเหลือสัตว เหตุผลสําคัญ อีกประการหนึ่งคือ พระองค ทรงเปดโอกาสใหทุกศาสนาสามารถเขา
มาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจนหาขอเท็จจริงได โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและทรงสั่งสอนทุกคน
โดยใชปญญาธิคุณสอนโดยไมคิดคาตอบแทน
ที่มา : www.culture.go.th/cday
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