¡ÃÐ´Ò¹¢ÒÇ
เวียดนามสงออกกุงเพิ่มขึ้น 22%
เวียดนามจัดตั้งสมาคมทูนา
ประมูลปลาทูนายักษในญี่ปุนทุบสถิติ 12 ลานบาท
รูจัก “กระตาย” ตอนรับป “เถาะ”
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บานกาแฟ
เรื่องเกา...เลาความหลัง

บานเราจะนาอยู
ทาทายสมอง

ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
ป.ปลา นารู

อานดีๆ มีรางวัล

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว พระราชทานพรป ใ หม แ ก ป ระชาชนชาวไทย เนื่ อ งในโอกาสขึ้ น ป ใ หม
พุทธศักราช 2554 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีความวา
ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมาอวยพรแกทาน
ทุกๆ คน ใหมีความสําเร็จสมประสงคในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกคน คงไมแตกตางกันนัก คือ
ตองการใหตนเอง มีความสุขความเจริญ และใหบานเมืองมีความสงบรมเย็น ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงปรารถนาอยาง
ยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถวนหนากัน ดวยการให คือ ใหความรักความเมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัย
กัน ใหการสงเคราะหอนุเคราะหกัน โดยมุ งดีมุงเจริญตอกันดวยความบริสุทธิ์และจริงใจ ทุกคนทุกฝาย จะได
สามารถรวมมือ รวมความคิดอานกัน สรางสรรคความสุข ความเจริญมั่นคง ใหแกตนแกประเทศชาติ อันเปนสิ่งที่
แตละคนตองการใหสําเร็จผลได ดังที่ตั้งใจปรารถนา
ขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุมครองรักษาทานทุกคน ใหมีความสุข
ไมมีทุกข ไมมีภัย ตลอดศกหนานี้โดยทั่วกัน.
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เวียดนามสงออกกุงเพิ่มขึ้น 22%

กระดานขาว

จากสถิติที่ผานมาของศุลกากรเวียดนามเผยใหเห็นวา ในเดือนสิงหาคมป 2553 เวียดนามสงออกกุง
27,000 ตัน มูลคา 249 ลานดอลลาร ปริมาณเพิ่มขึ้น 15.8% และมูลคาเพิ่มขึ้น 34.1% มากกวาเดือนเดียวกัน
ของปที่แลว โดยแยกเปนการสงออกกุงกุลาดํา 17,500 ตัน มูลคา 186 ลานดอลลาร ปริมาณเพิ่มขึ้น 32%
และมูลคาเพิ่มขึ้น 56% กุงขาวแวนนาไม สงออก 6,400 ตัน มูลคา 43 ลานดอลลาร ปริมาณเพิ่มขึ้น 15%
และมูลคาเพิ่มขึ้น 34%
จากขอมูลแสดงใหเห็นวา เพียง 9 เดือนแรกของป 2553 เวียดนามสงออกกุงถึง 167,000 ตัน มีมูลคา
1.42 พันลานดอลลาร ปริมาณเพิ่มขึ้น 14% และมูลคาเพิ่มขึ้น 22% ซึ่งมากกวาชวงเดียวกันของปที่แลว โดย
เปนการสงออกกุงกุลาดํา 97,000 ตัน มูลคา 969 ลานดอลลาร ปริมาณเพิ่มขึ้นเกือบ 50% และมูลคาเพิ่มขึ้น
64% กุงขาวแวนนาไม สงออก 43,700 ตัน มูลคา 283.5 ลานดอลลาร ปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้น 43% และ
58% ตามลําดับ
กุง เปนผลิตภัณฑอาหารทะเลสง ออกสูง สุดของเวีย ดนาม
คิ ด เป น 40.7% ในช ว ง 9 เดื อ นแรก ป 2553 เวี ย ดนามส ง ออก
ผลิตภัณฑกุง ไปยัง 89 ประเทศทั่วโลก ญี่ ปุนเปนตลาดอันดับ 1 มี
มูลคา 313 ลานดอลลาร เพิ่มขึ้น 18.3% มากกวาชวงเดียวกันในปที่
แล ว มู ล ค า เกื อ บ 29% ของการส ง ออกกุ ง ของเวี ย ดนามทั้ ง หมด
ตามมาดวยตลาดอเมริกา มูลคา 376 ลานดอลลาร เพิ่มขึ้นเกือบ 30%
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว
ที่มา : www.fis.com

เวียดนามจัดตั้งสมาคมทูนา
เมื่อสัปดาหที่ผานมา เวียดนามไดเปดสมาคมทูนาเวียดนามที่เมือง Nha Trang จังหวัด Khanh Hoa
ภายใตชื่อวา Vinatuna เพื่อชวยสงเสริมการสงออกปลาทูนา ซึ่งมีปริมาณการสงออกเปนลําดับที่ 3 ของอาหาร
ทะเลสงออกของเวียดนามรองมาจากกุง
Vinatuna จะทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมตอระหวางชาวประมง พอคาคนกลาง และผูผลิต เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน อนึ่ง เวียดนามมีเรือประมงปลาทูนามากกวา 10,000 ลํา ซึ่งสามารถจับปลา
ทูนาไดมากกวา 200,000 ตันตอป โดยตั้งแตเดือนมกราคม-กันยายน 2553 เวียดนามสงออกปลาทูนาเปน
ปริมาณถึง 58,000 ตัน คิดเปนมูลคากวา 208 ลานดอลลารสหรัฐ และเพิ่มขึ้นกวา 73% เมื่อเทียบกับป
2552

ที่มา : The Fish Site
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กระดานขาว

ประมูลปลาทูนายักษในญี่ปุนทุบสถิติ 12 ลานบาท

ปลาทู น า ครี บ น้ํ า เงิ น ยั ก ษ ถู ก ประมู ล ไปด ว ยราคาทุ บ สถิ ติ ที่
396,000 ดอลลาร หรือราว 12 ลานบาท ในการประมูลครั้งแรกของปที่ตลาด
คาสงปลาที่ใหญที่สุดในโลกในกรุงโตเกียวทามกลางการประมูลที่เขมขน
ตั้งแตกอนรุงสาง
ปลาทูนาหนัก 342 กิโลกรัม ซึ่งชาวประมงจับไดนอกชายฝงเกาะ
ฮอกไกโด ทางเหนือของญี่ปุน ถูกขายใหแกผูชนะการประมูลไปในราคา
32.49 ลานเยน
เจ า หน า ที่ เ สริ ม ว า มู ล ค า การประมู ล ในครั้ ง นี้ สู ง สุ ด เป น
ประวัติการณ ทําลายสถิติเดิมที่เคยจายเปนคาปลาทูนาครีบน้ําเงิน 20.02
ลานเยน หรือราว 7.5 ลานบาท ในป 2001 ไปอยางถลมทลาย ขณะที่สื่อ
ทองถิ่นรายงานวา ซาซิมิ หรือเนื้อปลาดิบ 1 ชิ้นจากปลายักษตัวนี้อาจจะมี ปลาทูนายักษ 342 กิโลกรัม พระเอกของงาน
ซึ่งถูกประมูลไปดวยราคาถึง 12 ลานบาท
มูลคาสูงประมาณ 3,450 เยน หรือราว 1,300 บาทตอคําทีเดียว
ปลาตัวนี้ถูกขายใหเจาของรานซูชิในญี่ปุน และฮองกงคูหนึ่ง ซึ่งเคยประมูลปลาทูนาครีบน้ําเงินชนะไปในการ
ประมูลครั้งแรกของปที่แลว ที่ตลาดทสึกิจิ

ที่มา : www.afp.com

รูจัก “กระตาย” ตอนรับป “เถาะ”
- สถิติโลกบันทึกไววากระตายกระโดดไดสูงที่สุด 1 เมตร
- บันทึกเลมเดียวกันก็ยังบอกไววา กระตายกระโดดไดไกลที่สุด 3 เมตร
- กระตายครอกที่ใหญที่สุด คือ คลอดออกมา 24 ตัว มีบันทึกไวถึง 2 ครั้งในป 1978
และ 1999
- หูกระตายที่ยาวที่สุดในโลก คือ 31.125 นิ้ว เปนกระตายอเมริกัน
- กระตายที่อายุยืนที่สุดอยูไดถึง 19 ป
- กระตายที่หนักที่สุดในโลกมีน้ําหนัก 12 กิโลกรัม
- กระตายปาที่เล็กที่สุดในโลก คือ พันธุปกมี่ หรือ ลิตเติ้ลไอดาโฮ ในสหรัฐอเมริกา มีน้ําหนักนอยกวาครึ่งกิโลกรัม
- กระตายจะตื่นตัวอยางยิ่งในชวงเชาตรู และยามเย็นโพลเพล
- กระตายมองเห็นดานหลังไดโดยไมตองหันหัว
- กระตายมีสีขนมากถึง 150 สี แตมีสีตาเพียง 5 สี คือ น้ําตาล, น้ําเงิน-เทา, น้ําเงิน, ชมพู(แดง) และลูกแกว
- กระตายตัวขาวตาแดง เพราะดวงตาของกระตายสีขาวอยางพันธุนิวซีแลนดไวทหรือแคลลิฟอรเนียน ไมมีเม็ดสี ทําใหเห็น
เสนเลือดสีแดงในตาซึ่งจะสะทอนแสงใหเราเห็นตากระตายเปนสีแดง
ที่มา : www.pet-rabbit-care-information.com
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By Mr.T

สวัสดีปใหมครับสมาชิกชาว More to it ทุกทาน...ชวงวันหยุดยาวที่ผานมา หลายทานคงไปพักผอน รับลม
เย็นทีช่ ายทะเล แลวทานทราบหรือไมวา ประเทศไทยแบงเขตทางทะเลอยางไร เราไปหาคําตอบกันเลยครับ

อาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone)
ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
ค.ศ.1982 กวา 350,000 ตารางกิโลเมตร คิดเปนกวาครึ่งหนึ่งของอาณาเขตทางบกที่มีอยูประมาณ 513,000 ตาราง
กิโลเมตร ความยาวของชายฝงทะเลรวมฝงอาวไทยและอันดามันกวา 2,815 กิโลเมตร ครอบคลุมจํานวน 23 จังหวัด
คนไทยสามารถใชประโยชนจากทะเลไมเฉพาะแตในเขตทางทะเลของประเทศเราเองเทานั้น หากยังสามารถ
ใชทะเลไปถึงนอกเขตทางทะเลของประเทศดวย เพื่อใหการใชประโยชนจากทะเลเปนมาตรฐานเดียวกัน อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 จึงไดกําหนดเขตนานน้ําทางทะเลออกเปน 6 เขต[1] ไดแก
1. นานน้ําภายใน (Internal Waters)
2. ทะเลอาณาเขต (Territorial Waters)
3. เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone)
4. เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zones)
5. ไหลทวีป (continental Shelf)
6. ทะเลหลวง (high Seas)

อางอิง [1] กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย. 2548. หนังสือแปล อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982,
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ, กรุงเทพฯ.
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1. นานน้ําภายใน (Internal Waters)

คือ นานน้ําทางดานแผนดินของเสนฐาน (baselines) แหงทะเลอาณาเขต (อนุสัญญาฯ ขอ 8 วรรคหนึ่ง)
เชน อาว แมน้ํา ปากแมน้ํา ทะเลสาบ เปนตน ซึ่งรัฐชายฝงมีอํานาจอธิปไตย (sovereignty) เหนือนานน้ําภายใน
(อนุสัญญาฯ ขอ 2) ในทํานองเดียวกับที่รัฐชายฝงมีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน (territory) ดังนั้นหากเรือตางชาติ
หรืออากาศยานตางชาติจะผานเขามาในเขตนานน้ําภายใน ของรัฐชายฝง เรือตางชาติ หรืออากาศยานตางชาตินั้น
จะตองขออนุญาตรัฐชายฝงกอน ไดแก พื้นที่ที่แสดงดวยสีเขียวทั้งหมด ซึ่งอยูดานในถัดจากเสนฐานไปถึงฝง มีอยู 5
บริเวณ ดังนี้
- อาวประวัติศาสตร ไดแกพื้นที่บริเวณอาวไทยรูปตัว ก. เหนือเสนฐานที่กําหนดขอบเขตอาวประวัติศาสตร
- บริเวณที่ 1 ไดแกพื้นที่บริเวณแหลมลิง ถึงหลักเขตแดนไทย-เขมร
- บริเวณที่ 2 ไดแกพื้นที่บริเวณตั้งแตแหลมใหญ ถึงแหลมหนาถ้ํา
- บริเวณที่ 3 ไดแกพื้นที่บริเวณตั้งแต เกาะภูเก็ต ถึง พรมแดนไทย-มาเลเซีย เชื่อมเสนฐานตรงและนานน้ํา
ภายในของประเทศไทย
- บริเวณที่ 4 ไดแกพื้นที่บริเวณตั้งแตเกาะกงออก ถึง พรมแดนไทย-มาเลเซีย

2. ทะเลอาณาเขต (Territorial Waters)

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ไดกําหนดความกวางของทะเลอาณาเขตวาตอง
ไมเกิน 12 ไมลทะเลโดยวัดจากเสนฐาน (baselines) ไดแก พื้นที่ที่แสดงดวยสีเหลือง ซึ่งรัฐชายฝงเปนผูกําหนดตาม
หลักเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศ
รัฐชายฝงมีอํานาจอธิปไตยเหนือทะเลอาณาเขตของตน ซึ่งหมายความรวมถึงอํานาจอธิปไตยในหวงอากาศ
(air space) เหนือทะเลอาณาเขต อํานาจอธิปไตยเหนือพื้นดินทองทะเล (sea-bed) และดินใตผิวดิน (subsoil) แหง
ทะเลอาณาเขตดวย (อนุสัญญาฯ ขอ 2 (1) และ (2) ) โดยมีขอยกเวนในการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐชายฝงเหนือ
ทะเลอาณาเขต คือ “การใชสิทธิการผานโดยสุจริต” (right of innocent passage) ของเรือตางชาติในทะเลอาณา
เขตของรัฐชายฝง (อนุสัญญาฯ ขอ 17)

3. เขตตอเนื่อง (Contiguous Zone)

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลป ค.ศ. 1982 กําหนดใหเขตตอเนื่องอาจขยายเกินกวา 24
ไมลทะเลจากเสนฐานซึ่งใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต (อนุสัญญาฯ ขอ 33 วรรคสอง) ไดแก พื้นที่ที่แสดงดวย
สีน้ําเงิน
รัฐชายฝงอาจดําเนินการควบคุมที่จําเปนเพื่อปองกัน การฝาฝนกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับศุล กากร
(customs) การคลัง (fiscal) การเขาเมือง (immigration) หรือการสุขาภิบาล (sanitation) ภายในอาณาเขตหรือ
ทะเลอาณาเขตของตน และลงโทษการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับดังกลาว ซึ่งไดกระทําภายในอาณาเขตหรือทะเล
อาณาเขตของตน รัฐชายฝงมีหนาที่ในการคุมครองวัตถุโบราณ หรือวัตถุทางประวัติศาสตรที่พบใตทะเลในเขต
ตอเนื่อง
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4. เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zones)

คือ บริเวณที่ประชิดและอยูเลยไปจากทะเลอาณาเขต โดยเขตเศรษฐกิจจําเพาะจะตองไมขยายออกไปเกิน
200 ไมลทะเล จากเสนฐานซึ่งใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต (อนุสัญญาฯ ขอ 55 และขอ 57) ไดแก พื้นที่ที่
แสดงดวยสีฟาและสีมวง
รัฐชายฝงมีสิทธิอธิปไตยเพื่อความมุงประสงคในการสํารวจ (exploration) และการแสวงประโยชน
(exploitation) การอนุรักษ (conservation) และการจัดการ (management) ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิต
หรือไมมีชีวิตในน้ําเหนือพื้นดินทองทะเล (water superjacent to the sea-bed) และในพื้นดินทองทะเล (seabed) กับดินใตผิวดิน (subsoil) ของพื้นดินทองทะเลนั้น และมีสิทธิอธิปไตยในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการ
แสวงประโยชนและการสํารวจทางเศรษฐกิจในเขต อาทิเชน การผลิตพลังงานจากน้ํา (water) กระแสน้ํา (currents)
และลม (winds)[อนุสัญญาฯ ขอ 56 วรรคหนึ่ง(เอ)] รัฐชายฝงมีสิทธิแตผูเดียว (exclusive rights) ในการสรางหรือ
อนุญาตใหสรางและควบคุมการสรางเกาะเทียม (artificial islands) สิ่งติดตั้ง (installations) และสิ่งกอสราง
(structures) เพื่อทําการสํารวจและแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ไมมีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือ
ควบคุมการใชสิ่งติดตั้งหรือสิ่งกอสรางอันอาจเปนอุปสรรคตอการใชสิทธิของรัฐชายฝงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
รัฐอื่นๆยอมมีเสรีภาพในการเดินเรือ (freedom of navigation) การบินผาน (freedom of over flight)
การวางสายเคเบิลและทอใตทะเล (freedom of the laying of submarine cables and pipelines)

5. ไหลทวีป (Continental Shelf)

หมายถึง พื้นดินทองทะเล (sea-bed) และดินใตผิวดิน (subsoil) ของบริเวณใตทะเล ซึ่งขยายเลยทะเล
อาณาเขตของรัฐตลอดสวนตอออกไปตามธรรมชาติ (natural prolongation) ของดินแดนทางบกของตนจนถึงริม
นอกของขอบทวีป (continental margin) หรือจนถึงระยะ 200 ไมลทะเลจากเสนฐาน ซึ่งใชวัดความกวางของทะเล
อาณาเขตในกรณีที่ริมนอกของขอบทวีปขยายไปไมถึงระยะนั้น (อนุสัญญาฯ ขอ 76 วรรคหนึ่ง) ในกรณีที่ริมนอกของ
ขอบทวีปสั้นกวา 200 ไมลทะเล ซึ่งเปนความกวางของเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ก็ใหถือวาไหลทวีปมีความกวางถึง 200
ไมลทะเลตามความกวางของเขตเศรษฐกิจ
รัฐชายฝงมีสิทธิอธิปไตย (sovereign rights) เหนือทรัพยากรธรรมชาติบนและใตไหลทวีป ไมวาจะเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต โดยมีลักษณะพิเศษ 2 ประการคือ
 เปนสิทธิแตเพียงผูเดียว (exclusive rights) กลาวคือ หากรัฐชายฝงไมสํารวจหรือแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรบนหรือไดไหลทวีปแลว รัฐอื่นจะสํารวจหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรบนหรือใตไหลทวีปโดย
มิไดรับความยินยอมอยางชัดแจงจากรัฐชายฝงมิได
 สิทธิของรัฐชายฝงเหนือไหลทวีปนี้ ไมไดขึ้นอยูกับการครอบครอง (occupation) ไมวาอยางแทจริงหรือ
เพียงในนาม หรือกับการประกาศอยางชัดแจงใดๆ กลาวคือ สิทธิของรัฐชายฝงเหนือเขตไหลทวีปนั้นเปน
สิทธิที่รัฐชายฝงมีอยูแตดั้งเดิม (inherent right) โดยไมตองทําการประกาศเขายึดถือเอาแตอยางใด รัฐ
ชายฝงไดสิทธิอธิปไตยดังกลาวมาโดยอัตโนมัติ
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6. ทะเลหลวง (High Seas)

หมายถึง ทุกสวนของทะเลซึ่งไมไดรวมอยูในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) ใน
ทะเลอาณาเขต (territorial sea) หรือในนานน้ําภายใน
(internal waters) ของรัฐ หรือในนานน้ําหมูเกาะ
(archipelagic waters) ของรัฐหมูเกาะ (อนุสัญญาฯ ขอ
86)
เปนที่นาสังเกตวาหวงน้ํา (water column)
และผิวน้ําเหนือไหลทวีปที่อยูนอกเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ยังคงเปนเขตทะเลหลวง ถึงแมไหลทวีปและทรัพยากร
บนไหล ทวี ป จะตกอยูภ ายใตสิ ทธิ อธิ ป ไตย (sovereign
rights) ของรัฐชายฝงก็ตาม ทะเลหลวงเปดใหแกรัฐทั้ง
ปวง ไมวารัฐชายฝง (coastal states) หรือรัฐไรฝงทะเล
(landlocked states)
เสรีภาพแหงทะเลหลวงใชไดภายใตเงื่อนไขที่
กํ า หนดไว โ ดยอนุ สั ญ ญาฯ และหลั ก เกณฑ อื่ น ๆ ของ
กฎหมายระหว า งประเทศ อาทิ เ ช น เสรี ภ าพในการ
เดินเรือ (freedom of navigation) เสรีภาพในการบิน
(freedom of overflight) เสรีภาพในการทําประมง
(freedom of fishing) โดยหนาที่ประการสําคัญของรัฐ
ตางๆที่ทําการประมงในทะเลหลวง คือ ตองรวมมือกัน
เพื่อกําหนดมาตรการในการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตในทองทะเล
ที่มา : www.mkh.in.th
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àÃ×èÍ§à¡Ò...àÅÒ¤ÇÒÁËÅÑ§
»ÅÒ·Ù à»¹»ÅÒ·Õè¹ÔÂÁºÃÔâÀ¤á·º·Ø¡¤ÃÑÇàÃ×Í¹ áÅÐÂÑ§à»¹
ÊÔ¹¤ÒÊ§ÍÍ¡ä»¨íÒË¹ÒÂÂÑ§µÒ§»ÃÐà·È´ÇÂ «Öè§áµà´ÔÁ¡ÒÃ¨Ñº»ÅÒ·Ù
¹ÔÂÁãªâ »Ð à»¹ à¤Ã×èÍ §Á×Í áµ»¨ ¨Ø ºÑ¹ ä´ÁÕÇÔ ÇÑ²¹Ò¡ÒÃÁÒãªà ¤Ã×èÍ §Á× Í
»ÃÐàÀ·ÍÇ¹ÅÍÁ¨Ñº·íÒãËä´¼Å¼ÅÔµÁÒ¡¢Öé¹ ¨¹µÍ§ÍÍ¡ÁÒµÃ¡ÒÃ»´
ÍÒÇ áÅÐà¾×èÍãËä´»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´·Ñé§ã¹´Ò¹¡ÒÃ¨ÑºáÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É ¨Ö§
àËç¹¤ÇÃãËãª¢¹Ò´µÒÍÇ¹ÅÍÁ¨Ñº·ÕèàËÁÒÐÊÁ·íÒ¡ÒÃ»ÃÐÁ§»ÅÒ·Ù

¶ÒÂÀÒ¾â´Â
ÍÃØ³Õ ÊÑ§¢ÐÊÑÒ
Í¸ÔºÒÂÀÒ¾â´Â à¡ÕÂÃµÔÈÑ¡´Ôì â¦ÉÔµªÑÂÇÑ²¹
·ÕèÁÒ : ÇÒÃÊÒÃ¡ÒÃ»ÃÐÁ§ »·Õè 43 àÅÁ 6 » 2533

ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
¤íÒÇÒ respond à»¹¡ÃÔÂÒ ËÁÒÂ¶Ö§ µÍº àËÁ×Í¹¡Ñº answer ¤ÃÑº àª¹
- Will you go out with me? Bucknut asked the beautiful dancer. "No," she
responded.

(à¸Í¨ÐÍÍ¡ä»à·ÕèÂÇ¡Ñº¼ÁäËÁ¤ÃÑº? ºÑ¡¹Ñ´¶ÒÁ¹Ñ¡àµ¹¤¹ÊÇÂ "äÁËÃÍ¡" à¸ÍµÍº)
áµ response à»¹¤íÒ¹ÒÁ«Öè§µÃ§¡Ñº answer ËÃ×Í reply ã¹¤ÇÒÁËÁÒÂÇÒ ¤íÒµÍº ´ÇÂ¤ÃÑº àª¹
- Will you go out with me? Bucknut asked the beautiful dancer. "No," was
her response.

(à¸Í¨ÐÍÍ¡ä»à·ÕèÂÇ¡Ñº¼ÁäËÁ¤ÃÑº? ºÑ¡¹Ñ´¶ÒÁ¹Ñ¡àµ¹¤¹ÊÇÂ "äÁËÃÍ¡" à¸ÍµÍº)
ÊÃØ»ÇÒ answer à»¹·Ñé§¡ÃÔÂÒ¡Ñº¹ÒÁä´ áµ respond à»¹¡ÃÔÂÒ áÅÐ response à»¹¹ÒÁ
·ÕèÁÒ : Andrew Biggs Academy
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลากะพงในภาคสนาม
ครอบครัว Lutjanidae สกุล Lutjanus 1
มีจุดขาว 2 จุดที่สวนหลัง
มีแถบสีขาวพาด
ยาวจากจงอยปาก
ถึงคอดหาง
1

Lutjanus biguttatus, Twospot banded snapper (กะพงแถบจุดขาว)

ชองระหวางตากับ
ขากรรไกรบนเล็กกวา
เสนผาศูนยกลางตา

มีแถบสีเหลือง-น้ําตาล
พาดยาวจากตาถึงคอดหาง
2

Lutjanus lutjanus, Bigeye snapper (กะพงเหลืองตาโต)
ลําตัวสวนบนเปนสีเหลือง
สวนลางเปนสีขาว
มีแถบสีฟา4 แถบที่ขางลําตัว

3

Lutjanus bengalensis, bengalensis snapper (กะพง)

ภาพที่ 1,3 จาก www.eol.org , ภาพที่2 จาก www.wetwebmedia.com
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลากะพงในภาคสนาม
ครอบครัว Lutjanidae สกุล Lutjanus 1
มีจุดสีดําเหนือเสนขางลําตัว

ลําตัวเปนสีเหลือง
และสวนบนของหัว
เปนสีน้ําตาล

มีแถบสีฟา5 แถบ
ที่ขางลําตัว
4

Lutjanus quinquelineatus, Fivelined snapper (กะพงแถบน้ําเงิน)
มีจุดสีดําเหนือเสนขางลําตัว

สวนหลังเปนสีน้ําตาล
ดานขางและทองเปน
สีขาว-ชมพู

มีแถบสีเหลือง-น้ําตาล
4-8 แถบที่ขางลําตัว
5

Lutjanus russelli, Russell’s snapper (กะพงขางปาน)
มีจุดสีดําอยูกึ่งกลาง
เสนขางตัวหรือต่ํากวา
มีแถบสีเหลือง 6-7
แถบที่ขางลําตัว
6

Lutjanus fulviflamma, Blackspot snapper (กะพงเหลืองขางปาน)
ภาพที่ 4 จาก www.scuba-equiment-usa.com , ภาพที่5 จาก www.noeyeddeer.com , ภาพที่ 6 จาก www.fishbase.org
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ºÒ¹àÃÒ¨Ð¹ÒÍÂÙ

ชวนคิดชวนทํา : 10 สูตร สรางการยอมรับนับถือ

¡ÒÃ·Õè¨Ð·íÒµ¹ãËà»¹·ÕèÂÍÁÃÑº¹Ñº¶×Í¹Ñé¹ ÁÑ¹à»¹àÃ×èÍ§¢Í§ÇÔ¸Õ»¯ÔºÑµÔµ¹áÅÐ·ÑÈ¹¤µÔ·Õè¤Ø³ÁÕµÍ¼ÙÍ×è¹
´Ñ§¹Ñé¹ äÁÇÒ¤Ø³¨Ðà»¹ã¤Ã ÇÑÂäË¹ »ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ÍÐäÃ ¤Ø³¡çÁÕÊÔ·¸Ôìä´ÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑº¹Ñº¶×Í¨Ò¡¼ÙÍ×è¹àª¹¡Ñ¹
©Ð¹Ñé¹ »ãËÁ¹Õéã¤Ã¡çµÒÁ·ÕèµÑé§»³Ô¸Ò¹ÇÒ ¨Ð·íÒµ¹ãËà»¹·ÕèÂÍÁÃÑº¹Ñº¶×Í¢Í§¤¹Í×è¹ ¡çÅÍ§»¯ÔºÑµÔµÒÁ
10 ÊÙµÃ µÍä»¹Õé «Öè§àª×èÍÇÒ¤Ø³¨Ð¡ÅÒÂà»¹¤¹ãËÁ·Õèã¤Ãæ ¡çª×è¹ªÁ

1. ÃÑ¡µÑÇàÍ§
à»¹ àÃ×èÍ §¹ Ò ¢Ñ¹
·ÕèË ÅÒÂ¤¹à·Õè ÂÇàÊÒÐ
áÊÇ§ËÒ¡ÒÃÂÍÁÃÑº¨Ò¡¼ÙÍ×è¹ ·Ñé§æ·ÕèäÁà¤Â¹Ñº¶×Í
µÑÇàÍ§àÅÂáÁáµ¹ÍÂ ÅÍ§¶ÒÁµÑÇàÍ§ÊÔÇÒ ¤Ø³à¤Â
·íÒÃÒÂµÑÇàÍ§ËÃ×ÍäÁ ¤Ø³ÃÑ¡ã¹¤ÇÒÁà»¹µÑÇµ¹¢Í§
¤Ø³·Ñé§ËÁ´ â´Â»ÃÒÈ¨Ò¡ à§×èÍ¹ä¢ËÃ×Íà»ÅÒ ¤Ø³äÁ
´ÙáÅµÑÇàÍ§ ¹Í¹ËÅÑº¾Ñ¡¼Í¹äÁà¾ÕÂ§¾Í äÁà¤ÂÍÍ¡
¡íÒÅÑ§¡ÒÂ ¡Ô¹áµÍÒËÒÃ·ÕèäÁÁÕ»ÃÐâÂª¹ ..ÏÅÏ ãª
ËÃ×ÍäÁ
¶Ò ãª . .¨ÐºÍ¡ÍÐäÃãË¿§ .. ËÒ¡¤Ø³ äÁà ¤Â
Ê¹ã¨µÑÇàÍ§ ¡çÍÂÒËÇÑ§ÇÒ¤¹Í×è¹¨ÐÁÒÊ¹ã¨ãÂ´Õ ã¹µÑÇ
¤Ø³ ©Ð¹Ñé¹ ¨§àÃÔèÁµ¹´ÇÂ¡ÒÃÃÑ¡µÑÇàÍ§àÊÕÂ¡Í¹
áÅÇ ¤Ø³ ¨Ðä´ÃÑ º¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¨Ò¡¤¹Í×è ¹ ã¹
ÀÒÂËÅÑ§

2. ÃÑ¡ÉÒ¤íÒ¾Ù´
¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂ¹Ñºà»¹ÊÔè§áÃ¡·ÕèàÃÒ·Ø¡¤¹¤ÇÃ
ÁÕ àª×èÍà¶ÍÐÇÒäÁÁÕã¤ÃªÍº¤¹·ÕèäÁ«×èÍÊÑµÂËÃ×ÍäÁ
¹Òàª×èÍ¶×ÍËÃÍ¡ ºØ¤¤Å·Õè¹Òà¤ÒÃ¾¹Ñº¶×ÍµÍ§«×èÍÊÑµÂ
µÍ¤íÒ¾Ù´¢Í§µ¹àÍ§ áÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁÊÔè§·Õèä´ãËÊÑÒ
äÇ áµàÁ×èÍã´¡çµÒÁ·Õè¤Ø³äÁÊÒÁÒÃ¶ÃÑ¡ÉÒÊÑÒ·ÕèãË
äÇ¡Ñº¼ÙÍ×è¹ä´ ¤Ø³¤ÇÃºÍ¡¡ÅÒÇãËà¢ÒÃÑº·ÃÒº áÅÐ
ËÒ·Ò§ª´àªÂ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¹Ñé¹àÊÕÂ

3. Â×¹ÂÑ¹ã¹ÊÔè§·Õè¤Ø³àª×èÍ
¤Ø³à¤Âà¨Í¤¹·ÕèàËç¹ ´ÇÂ¡ÑºÊÔè§·Õè¤¹Í×è¹¾Ù´
ÍÂÒ§§ÒÂ´ÒÂ â´ÂäÁãªÇÔ¨ÒÃ³Ò³ºÒ§ÁÑéÂ ¤¹¾Ç¡
¹Õéà»ÃÕÂºàËÁ×Í¹¹¡á¡Ç¹¡¢Ø¹·Í§ ÊÑ¡áµ¾Ù´ äÁä´ÃÙ
¤ÇÒÁËÁÒÂã¹ÊÔè § ·Õè ¾Ù ´ ËÃÍ¡ áµ ¤ ¹·Õè ¡ Å Ò áÊ´§
¤ÇÒÁàËç¹¢Ñ´áÂ§ÍÂÒ§ÊØÀÒ¾ ÁÕàËµØ¼Å áÅÐ¡ÅÒ·Õè¨Ð
àÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÊÇ¹µÑÇ ÁÑ¡ä´ÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑº¨Ò¡
¼ÙÍ×è¹ ©Ð¹Ñé¹ ¨§ÍÂÒ¡ÅÑÇ·Õè¨ÐÂ×¹ËÂÑ´ µÍÊÙã¹ÊÔè§·Õè¤Ø³
àª×èÍÁÑè¹´ÇÂ¡ÔÃÔÂÒ·Ò·Ò§ÊØÀÒ¾ÍÍ¹¹ÍÁ

4. à¤ÒÃ¾¼ÙÍ×è¹
¡ÒÃà¤ÒÃ¾¹Ñº¶×Íà»¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ 2 ·Ò§
¶Ò¤Ø³µÍ§¡ÒÃãË¤¹Í×è¹à¤ÒÃ¾ ¤Ø³µÍ§à¤ÒÃ¾¤¹Í×è¹
¡Í¹ áµ¶ÒºÑ§àÍÔ¤Ø³µÍ§à¨Í¤¹·ÕèËÂÒº¤ÒÂ¡Ñº
¤Ø³ÅÐ¡çãËÅÍ§ËÇ¹¤Ô´¶Ö§ã¤ÃÊÑ¡Ë¹Öè§¤¹ã¹ªÕÇÔµ·Õè¤Ø³
à¤ÂáÊ´§¡ÔÃÔÂÒäÁ´ÕãÊà¢Ò ÇÔ¸Õ¹Õé¨ÐªÇÂãË¤Ø³ä´á¡ä¢
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñº¤¹ÃÍº¢Ò§ãË´Õ¢Öé¹ á·¹·Õè¨ÐÁÑÇ¤Ô´
ÇÒ ¤¹àËÅÒ¹Ñé¹ËÂÒº¤ÒÂ¡Ñº¤Ø³ÍÂÒ§äÃ

.

»ãËÁ¹ÕéàÃÒÁÒàÃÔèÁµ¹
ÊÔè§ãËÁæ ã¹ªÕÇÔµ¡Ñ¹´Õ¡ÇÒ
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5. à»´ã¨ÃÑº¤íÒµÔªÁ
¡ÒÃä´ ÃÑ º ¤ÇÒÁà¤ÒÃ¾¹Ñ º ¶× Í
äÁ ä ´
ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇÒ ¤Ø³¨ÐäÁ¶Ù¡ÇÔ¾Ò¡ÉÇÔ¨ÒÃ³àÅÂ áµã¹
¤ÇÒÁà»¹ ¨ÃÔ§ ÁÑ¹ à» ¹ àÃ×èÍ §¡ÅÑº¡Ñ ¹ à¾ÃÒÐÂÔè §ÁÕ¤ ¹
ÃÙ¨Ñ¡¤Ø³ÁÒ¡à·ÒäËÃ ¤Ø³ÂÔè§¶Ù¡ÇÔ¨ÒÃ³ÁÒ¡¢Öé¹à·Ò¹Ñé¹
´Ñ§¹Ñé¹ ¤Ø³¨Ö§äÁ¤ÇÃ»¯ÔàÊ¸àÊÕÂ§µÔªÁ áµ¤ÇÃà»´ã¨
ÃÑº¿§ÍÂÒ§ÍÍ ¹¹ÍÁ¶Í Áµ¹ áÅÐàÁ×èÍ ÊÒÁÒÃ¶
à»ÅÕèÂ¹¿´áº¤´Ò¹ÅºãË¡ÅÒÂà»¹ºÇ¡ä´ ¡ç¨ÐÂÔè§
ä´ÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑº¨Ò¡¤¹·Ñé§ËÅÒÂ

6. à»¹µÑÇ¢Í§µÑÇàÍ§
àÁ×èÍ¤Ø³µÍÊÙã¹ÊÔè§·ÕèÁÕÈÃÑ·¸Òàª×èÍÁÑè¹ ¹Ñè¹¤×Í
¤Ø³à»¹µÑÇ¢Í§µÑÇàÍ§ áÅÐ¨ÐÂÔè§´Õ¡ÇÒ ¶Ò¤Ø³áÊ´§
µÑÇµ¹·Õèá·¨ÃÔ§ÍÍ¡ÁÒ á·¹·Õè¨ÐÅÍ¡àÅÕÂ¹áºº¤¹
Í×è¹ à¾ÃÒÐ¤¹·Õè´Ùà»¹¸ÃÃÁªÒµÔÁÑ¡ä´ÃÑº¡ÒÃÂ¡ÂÍ§
ª×è ¹ ªÁ¨Ò¡¼Ù Í×è ¹ ÁÕ Ë ÅÒÂ¤¹¾ÂÒÂÒÁÍÂ Ò §ÂÔè § ·Õè ¨ Ð
àÅÕÂ¹áºº¤¹Í×è¹¨¹ÊÙàÊÕÂ¤ÇÒÁà»¹µÑÇàÍ§ã¹·ÕèÊØ´
¨§¤¹ËÒµÑÇàÍ§ãË¾ºÇÒ ¤Ø³à»¹¤¹áºº
äË¹ áÅÐÁÕ¨Ø´Â×¹ÍÂÒ§äÃã¹ªÕÇÔµ à¾ÃÒÐº¹âÅ¡ãº¹Õé
µ Í §¡ÒÃ¤¹·Õè ¨ ÃÔ § ã¨¡Ñ º µÑ Ç àÍ§ à» ¹ µÑ Ç ¢Í§µÑ Ç àÍ§
ÁÒ¡¡ÇÒ·Õè¨Ðâ¤Å¹¹Ôè§¤¹Í×è¹ÁÒ

7. ÍÂÒ¾Ù´¶Ö§¤¹Í×è¹ã¹á§ÃÒÂ
äÁ Ç Ò ¨Ðà» ¹ ã¹·Õè ·í Ò §Ò¹ËÃ× Í ã¹§Ò¹ÊÑ § ¤Á
¡ÒÃ¾Ù´¶Ö§ºØ¤ ¤ÅÍ×è¹ã¹·Ò§äÁ´Õ à»¹ÊÔè§·Õèä Á¤ÇÃ·íÒ
ÍÂÒ§ÂÔè§ ÃÑºÃÍ§ä´àÅÂÇÒ¼Ù¿§¨ÐÃÙÊÖ¡äÁ´Õ¡Ñº¤Ø³ ¶Ò
¤Ø³ÃÙÊÖ¡äÁáÎ»»¡ÑºÊÔè§·Õèà¢ÒËÃ×Íà¸Í·íÒ ¢Íá¹Ð¹íÒãË
¾Ù´â´ÂµÃ§¡Ñº¤¹¹Ñé¹ à¾×èÍá¡»ËÒ ÍÂÒ¾Ù´ÅÑºËÅÑ§
à´ç´¢Ò´ à¾ÃÒÐà·Ò¡Ñºà»¹¡ÒÃ¹Ô¹·ÒÇÒÃÒÂ «Öè§
¹Í¡¨Ò¡¨Ð·íÒãË¤Ø³´ÙäÁ´ÕáÅÇ ÂÑ§à»¹¡ÒÃ·íÒÃÒÂ
ºØ¤¤ÅÍ×è¹â´Â·Õè¤Ø³µÑé§ã¨ËÃ×ÍäÁµÑé§ã¨¡çµÒÁ
¤Ò¶Ò·Õè¤Ø³µÍ§·Í§¨íÒ ¢Öé¹ã¨ ¤×Í µÍ§ÁÕ
¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ã¨áÅÐâ»Ã§ãÊã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¡Ñº¤¹Í×è¹

8. ·íÒµÑÇãË´Ù´Õ
¡ÒÃ·íÒµÑÇãË´Ù´Õ àª¹ áµ§¡ÒÂÊÐÍÒ´ ÊØÀÒ¾
àÃÕ Â ºÃ Í Â ÁÕ ¡Ô ÃÔ Â ÒÁÒÃÂÒ·§´§ÒÁ ¾Ù ´ ¨ÒÊØ À Ò¾
ÍÍ¹ËÇÒ¹ ÃÙ¨Ñ¡¡ÒÅà·ÈÐ ÏÅÏ à»¹ÊÔè§·ÕèÁÕ»ÃÐâÂª¹
à¾ÃÒÐ¨ÐªÇÂãË¤Ø³ä´ÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑºã¹àº×éÍ§µ¹ áµ
¢ÍÊíÒ¤Ñ¤×Í ¤Ø³µÍ§·íÒ´ÇÂ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ã¨ ·íÒÍÂÒ §
ÊÁèíÒàÊÁÍ áÅÇ¤¹Í×è¹¡ç¨Ðª×è¹ªÁã¹¡ÔÃÔÂÒ·Ò·Ò§¡ÒÃ
áÊ´§ÍÍ¡¢Í§¤Ø³

9. ·íÒ·Ø¡àÃ×èÍ§ãË´Õ·ÕèÊØ´
äÁ Ç Ò ¨Ðà» ¹ ¡ÒÃ·í Ò §Ò¹ËÃ× Í ¡Ô ¨ ¡ÃÃÁã´æ
¤¹·Õè¶Ù¡ ¨ÑºµÒÁÍ§ÁÒ¡·Õè ÊØ´ ¤×Í ¤¹·Õè·íÒ ä´´Õ·ÕèÊØ ´
¹Ñè¹àÍ§ ·Ø¡¤¹ÅÇ¹ªÍº¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¡Ñ¹·Ñé§¹Ñé¹
â´Âà©¾ÒÐ¤¹à¡§ áµ¶Ò¤Ø³à¾Ôè§àÃÔèÁµ¹·íÒ§Ò¹ ¹Ñè¹
ÁÔä ´Ë ÁÒÂ¤ÇÒÁÇÒ ¤Ø³ ÂÑ§äÁÊÁ¤ÇÃä´ÃÑº¤íÒ ª×è¹ ªÁ
à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¨ÐàÃÕÂ¡¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹¨Ò¡¤¹Í×è¹ä´¹Ñé¹ µÍ§
àÃÔè Á ¨Ò¡¡ÒÃÊÑè § ÊÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ ·Õ Å ÐàÅç ¡ ÅÐ¹ Í Â
¾Ñ²¹Òä»àÃ×èÍ Âæ ¨¹·í Ò ä´´Õá ÅÐà»¹ ·ÕèÂÍÁÃÑ º
àËÅÒ¹ÕéäÁãª¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ªÑèÇ¢ÒÁ¤×¹ áµàª×èÍ
à¶ÍÐ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹ ¤Ø³¨Ðä´ÃÑº¤ÇÒÁäÇà¹×éÍàª×èÍã¨¨Ò¡
¤¹·ÑèÇä»ÍÂÒ§¶ÒÇÃ

10. ·íÒµ¹à»¹áººÍÂÒ§·Õè´Õ
“·íÒ´Õ¡ÇÒ¾Ù´” »ÃÐâÂ¤¹Õéà»¹àÃ×èÍ§¨ÃÔ§ áÅÐ
¤Ø³ä´»ÃÐ¾ÄµÔµ¹ãËà»¹áººÍÂÒ§·Õè´Õ¡Ñº¤¹Í×è¹ æ
ËÃ×Íà»ÅÒ ¤Ø³¾ÂÒÂÒÁ»¯ÔºÑµÔµ¹ãË´Õ·ÕèÊØ´ãªËÃ×ÍäÁ
à¾ÃÒÐ¤Ø³¨Ðä´ÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑº¨Ò¡¼ÙÍ×è¹ ¡çµÍàÁ×èÍ¤Ø³
·íÒµÒÁ·Õè¾Ù´ áÅÐºØ¤¤Å·Õèä´ÃÑº¤ÇÒÁª×è¹ªÁÁÒ¡·ÕèÊØ´
¡ç¤×Í ¤¹·Õèà»¹áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ãË¼ÙÍ×è¹»ÃÐ¾ÄµÔ»¯ÔºÑµÔ
¨¹»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ ¾ÃÍÁÊ§àÊÃÔÁãËà¢ÒàËÅÒ¹Ñé¹
ãªÈÑ¡ÂÀÒ¾·ÕèÁÕÍÂÙä»ãËä¡Å·ÕèÊØ´

ที่มา : หนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 122 มกราคม 2554 โดย ประกายรุง

13

เกมทาทายสมอง
ÇÔ¸ÕàÅ¹ : ¹íÒµÑÇàÅ¢ 1-9 ãÊÅ§ã¹ªÍ§ «Öè§µÑÇàÅ¢·ÕèãÊã¹ªÍ§µÍ§ºÇ¡¡Ñ¹µÒÁá¹ÇàÊ¹µÃ§ ãËä´¼ÅÅÑ¾¸à·Ò¡Ñº 15

ลองฝกทํากันดูนะครับ...ไมยากอยางที่คิด

à©ÅÂ à¡Á·Ò·ÒÂÊÁÍ§©ºÑº·ÕèáÅÇ
ÁÕ»ÅÒ·Ñé§ËÁ´ 10 µÑÇ
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อานดีๆ มีรางวัล
คําถามประจําเดือนมกราคม 2554

เฉลยคําถามประจําเดือนธันวาคม 2553

** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยูและ
เบอรโทร สงมาที่
E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถาม
ถูกทุกขอที่สงเขามา หากมีผูตอบถูกมากกวา 1 ทาน
จะทําการจับฉลากผูโชคดี หมดเขตรวมสนุก
วันที่ 28 มกราคม 2554

ผูที่ตอบคําถามประจํา เดือนธันวาคม 2553
ถูกตอง ไดแก คุณปรารถนา แซลิ้ม

1. สมาคมทูนาเวียดนาม มีชื่อวา?
2. ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone)
กี่เขต? อะไรบาง?
3. กะพงขางปาน มีชื่อวิทยาศาสตรวา?

** ของรางวั ล ประจํา เดื อ น
มกราคม:
สบู ล า งหน า SHISEIDO

1. FTA ยอมาจากคําวาอะไร?
ตอบ Free Trade Argreement
2. ฉลามในมหาสมุ ท รแอตแลนติ ก ชนิ ด ใดที่ ท าง
IUCN ระบุวาลดลงถึง 99%?
ตอบ ฉลามหัวคอน
3. ยอดดอยใดที่สูงที่สุดในประเทศไทย?
ตอบ ดอยอินทนนท

ขอแสดงความยินดีกับ ผูที่
ตอบคํา ถามไดถูกตองดวยนะครับ
ทางเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่
อยู ที่ ไ ด ใ ห ไ ว ใครอยากได ข อง
รางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถาม
กับเราเยอะๆ นะครับ

Happy New Year 2011

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