¡Ãa´Ò¹¢ÒÇ...
10 อันดับ ปลาทีน
่ ากลัวทีส่ ุดในโลก
“ปูอลาสกา” สุดยอดปู...เพราะอะไร ทําไมถึงแพง
ฟลิปปนสหามทําการประมง
ปลาแมคเคอเรลและปลาซารดีนในทะเล Visayan

e¨Ò»Ãa¨íÒ...
บานกาแฟ
เรื่องเลา...ชาวทะเล
กูรูรูทะเล
ภาษาอังกฤษ....งายนิดเดียว
เกร็ดสุขภาพ
ป. ปลา นารู
บานเราจะนาอยู
เกมทาทายสมอง
อานดีๆ มีรางวัล
... กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ...

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ. 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2556 มีความว่า
ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพร
แก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสําเร็จสมประสงค์ ในสิ่งที่ปรารถนา
ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่พรั่งพร้อมกันมา ให้กําลังใจแก่ขา้ พเจ้าในคราววันเกิด
ด้วยความหวังดีจากใจจริง น้ําใจไมตรีที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงออกในวันนั้น ยังประทับอยูใ่ นความทรงจํา
ของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่น
อยู่ในความเมตตา และหวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กําลังใจแก่กันและกัน
ผูก พัน กั น ไว้ ฉั น ญาติ แ ละฉั น มิต ร ทุ ก คนทุก ฝ่ าย จะได้ ร่ วมมื อ ร่ ว มความคิ ดอ่ า นกั น สร้า งสรรค์
ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนชาติได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรี รั ตนตรัย และสิ่ งศั กดิ์ สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่ านทุกคน ให้
ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

ที่มา : http://www.dailynews.co.th
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10 อันดับ ปลาที่นากลัวที่สุดในโลก

1. Fanfin Seadevil

2. Lamprey

ปลาปีศาจครีบพัด (Fanfin Seadevil) หรือ Caulophryne jordani
เป็นปลาน้ําลึกในตระกูล Anglerfish พวกมันมีสิ่งที่แปลก และโดดเด่นกว่า
คือ ไม่มีหงอนเรืองแสงบนหัว ที่ใช้สําหรับล่อเหยื่อในที่มืด และทั่วทั้งร่างมี
ครีบยาวคล้ายพัด เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย เพศผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาด
เพียง 0.5 นิ้ว ส่วนเพศเมียจะมีขนาดใหญ่ได้ถึง 10 นิ้ว เมื่อตัวผู้พบตัวเมีย
ตัวผู้จะเกาะติดตัวเมียด้วยปาก โดยดูดเลือดของตัวเมียเป็นอาหาร และเมื่อ
นานวันตัวผู้จะศูนย์เสียการมองเห็น และประสาทสัมผัสต่างๆ ไป และหลอม
รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเมีย
ปลาแลมเพรย์เป็นปลาไหลชนิดหนึ่ง ลําตัวด้านหลังมักจะเป็นสีดํา มี
ครีบหลังและครีบหาง แต่ไม่มีครีบคู่ ไม่มีเกล็ด ปากจะอยู่ค่อนลงมาทางด้าน
ท้อง มีลักษณะคล้ายแว่นใช้สําหรับดูด ปากกลม ที่ปากมีตะขอสําหรับเกาะ
เหยื่อเพื่อดูดเลือดสัตว์อื่นเป็นอาหาร และดํารงชีพเป็นปรสิต เมื่อดูดเลือด
ของเหยื่อจนตัวเหยื่อแห้งก็จะปล่อยแล้วหาเหยื่อใหม่

3. Blob Fish

ปลาบร็อบ (Blobfish) หรือ Psychrolutes marcidus เป็นปลาน้ําลึกที่
พบในน่านน้ําออสเตรเลีย และแทสมาเนีย ถูกพบในระดับความลึกที่มีแรงดัน
มากกว่าปกติถึง 12 เท่า ทําให้ถุงลมขาดประสิทธิภาพ เพื่อที่ปลาสามารถ
ลอยตั วได้ ปลาจึ งมี เนื้ อที่ มี ลักษณะเป็นวุ้ น มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํา
เล็กน้อย เพื่อให้สามารถลอยตัวเหนือพื้นทะเล

4. Basking Shark

ฉลามบาสกิ้น เป็นฉลามยักษ์ใหญ่ผู้ใจดีแห่งท้องทะเลใหญ่เป็นอันดับ
สองรองจากฉลามวาฬยาวประมาณ 12.27 เมตร หนั ก กว่ า 19 ตั น มี
รายงานการพบปลาขนาดใหญ่ที่นอร์เวย์วัดได้ยาว 12 เมตร มีปากขนาด
ใหญ่ แต่ กิ น แพลงตอนเป็ น อาหารโดยปากของมั น จะเหมื อ นตั ว กรองที่
สามารถดูดน้ําเข้าปากได้ 2,000 ตันต่อชั่วโมง

5. hagfish

แฮคฟีช (hagfish) รูปร่างเหมือนทากหรือปลิงแต่ความจริงแล้วเป็น
ปลาที่ไม่มีขากรรไกร อาศัยอยู่ในทะเล โดยการกินปลาตายหรือใกล้ตาย
รวมทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลําตัวอ่อนนุ่ม กลุ่มหนอนปล้อง มอลลัส
และครัสเตเชียน ดังนั้น แฮคฟีชชจึงไม่เป็นปรสิต และไม่ได้เป็นสัตว์ล่าเหยื่อ
แต่ค่อนมาทางกินซากสัตว์มากกว่า แฮคฟีชมีประมาณ 32 ชนิด
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6. cookiecutter shark

7. Goliath Tigerfish

ฉลามคุกกี้คัตเตอร์ หรือ cigar shark เป็นปลาฉลามพันธุ์หายาก อาศัย
อยู่ในน้ําลึก 500 ฟุต มีขนาดเล็กขนาดเท่าซิการ์ แต่พิษสงมันเหลือร้ายทําให้
มันล่าเหยื่อขนาดใหญ่อย่างวาฬและโลมาเป็นอาหารได้ โดยฉลามคุกกี้คัต
เตอร์นั้นมีเทคนิคซุ่มโจมตีที่ใช้ประโยชน์จากการเรืองแสงในตัว
Tiger Fish เป็นปลาน้ําจืดกลุ่ม Characin (กลุ่มเดียวกับปิรันย่า) ที่มี
ขนาดใหญ่ มั ก อาศั ย ในแม่ น้ํ า Lualaba และทะเลสาป Tanganyika
ประเทศคองโก ขนาดใหญ่สุด มีน้ําหนักถึง 80 ปอนด์ ที่เรียกว่า “ปลาเสือ”
เพราะพฤติกรรมของมันที่เป็นนักล่ามาแต่กําเนิด บวกกับเขี้ยวของมันและ
ด้วยรูปร่างของมันคล้ายตอร์ปิโด
ชื่อมันเหมือน หมาป่าแต่ ปลาหมาป่าหรือหมาป่าทะเล มักอาศัย
หลบซ่อนตามโขดหิน ปลาหมาป่าเป็นปลาที่มีหัวค่อนข้างใหญ่ มีปากขนาด
ใหญ่และฟันแหลมคม ฟันนี้ใช้สําหรับแทะเพื่อกินเม่นทะเลเป็นอาหาร พวก
มันสามารถมีขนาดใหญ่ถึง 20 กิโลกรัม และสามารถยาวถึง 150 เซนติเมตร

8. Wolf Fish

9. Frilled shark

10. Great white shark

Frilled shark หรื อ Chlamydoselachus anguineus เดิ ม คิ ด ว่ า
สูญพันธุ์ไปแล้ว แต่มีรายงานพบในหลายพื้นที่ รวมถึงในเขตน่านน้ําญี่ปุ่น
ทําให้กลายเป็น “ฟอสซิลมีชีวิต” อีกชนิดหนึ่ง ที่ยังคงมีชีวิตเหลือรอดใน
ยุคครีเทเชียสจนกระทั่งปัจจุบัน หน้าตาของฉลามชนิดนี้แตกต่างจากฉลามที่
เรารู้จักกันทั่วไป เพราะคล้ายกับปลาไหล สีน้ําตาลหรือสีเทามากกว่า มีช่อง
เหงือก 6 คู่ ซึ่งเป็นจุดที่ยืนยันว่ามันคือ ฉลาม ตัวเต็มวัยยาวได้ถึง 6.5 ฟุต
ส่วนตัวที่พบล่าสุดยาว 5.3 ฟุต
ฉลามขาวยังคงเป็นสัตว์ที่ม นุษ ย์ยังคงหวาดกลั วมันจนถึงปัจจุ บัน
เนื่องจากเราสามารถพบเห็นมันตามแถบทะเลชายฝั่งเกือบทั่วทุกมุมโลก
ด้วยขนาดตัวที่ ค่อนข้างใหญ่ และมีค วามยาวประมาณ 6 เมตร น้ําหนั ก
ประมาณ 2,250 กิโลกรัม ปลาฉลามขาวเป็นสัตว์กินเนื้อ ทั้งยังมีชื่อในเรื่อง
กินไม่เลือก ฉลามขาว มีจมูกที่ไวต่อกลิ่นเลือดเป็นอย่างมาก สามารถได้กลิ่น
เลือดเพียง 1 หยดที่อยู่ไกลออกไปถึง 3 กิโลเมตรได้

ที่มา : http://toptenthailand.com
http://www.trueplookpanya.com/true/blog_diary_detail.php?diary_id=3123
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“ปูอลาสกา” สุดยอดปู...เพราะอะไร ทําไมถึงแพง
“ปูอลาสก้า” เป็นหนึ่งในปูชื่อดังของโลก มีชื่อเสียงในเรื่องของความใหญ่และแพง แต่หลายๆ คนอาจจะ
ยังสงสัยว่า ปูอลาสก้านั้น มีความวิจิตรพิสดารตรงไหน ทําไมจึงมีราคาแพงมากนัก
ปูอลาสก้ามีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในแถบทะเลแบริ่ง และอ่าวอลาสก้า (พื้นที่ทะเลระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
รัส เซีย) และที่ ทะเลแบริ่งนี้ ก็มีความลึกมากเพราะใต้ทะเลมีหุบเหว มี ความลึกเฉลี่ย 1,600 เมตร และยังมี
อุณหภูมิที่ต่ํามาก อาจจะอยู่ที่ 0 องศาเซลเซียส หรือติดลบเลยทีเดียว
ฉะนั้น การจับปูอลาสก้าขึ้นมาย่อมต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นอันมาก คลื่นลมแรง มีคลื่นสูง
มากตลอดเวลา ผู้ที่มีอาชีพจับปูอลาสก้า (หรือที่เรียกว่า Deadliest Catch) จึงต้องเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง
มาก มีการเตรียมพร้อมทั้งร่างกาย อุปกรณ์การทําประมง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เพื่อให้สามารถอยู่
รอดปลอดภัย จับปูมาขายได้ตามที่ต้องการ
ว่ากันว่า คนที่ทําอาชีพจับปูอลาสก้านั้นจะมีรายได้สูงมาก แต่ก็เสี่ยงตายมากด้วยเช่นกัน อันเนื่องมาจาก
ระยะเวลาในการออกไปจับปูอลาสก้านั้นมีเฉพาะช่วงเทศกาล ใช้เวลาเตรียมเรือประมาณ 2 เดือน ส่วนเวลาที่
ออกทะเลจริงเพียงประมาณ 5-7 วัน เท่านั้น แต่กลับมีรายได้อย่างต่ําประมาณ 300,000 บาท ต่อสัปดาห์ (ราว
10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งนอกเทศกาลจับปู คนกลุ่มนี้ก็จะมีอาชีพเสริมอื่นๆ
ส่วนความเสี่ยงตายของอาชีพนี้ก็อยู่ที่อุณหภูมิที่หนาวเย็นขนาดที่น้ําสามารถกลายเป็นน้ําแข็งได้ทันที
ประกอบกับคลื่นลมที่รุนแรง ทําให้สามารถตกลงไปในท้องทะเลได้ตลอดเวลา และหากใครตกลงไปก็สามารถ
เสียชีวิตได้ทันที จากการสูญเสียความร้อนอย่างฉับพลัน
เห็นว่ารายได้ดีแบบนี้ ถ้าจับปูอลาสก้าขึ้นมาเยอะๆ ก็จะได้เงินเยอะตามไปด้วย แต่ที่จริงแล้วไม่เป็นแบบ
นั้น เพราะได้มีการออกกฎหมายมากําหนดขนาดของปูที่จะสามารถจับขึ้นมาได้ ซึ่งถ้าละเมิดกฎหมายนี้ก็จะทําให้
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และไม่สามารถเข้าไปจับปูอลาสก้าได้อีก
ทั้งหมดนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทําไม “ปูอลาสก้า” ถึงมีราคาแพงนัก แต่ว่ารสชาติของปูอลาสก้าก็ไม่น้อยหน้า
ใคร ทั้งเนื้อนุ่มหวานฉ่ํา แถมยังมีคุณค่าทางโภชนาการและไขมันต่ําด้วย จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก
แม้ว่าจะต้องจ่ายหนักกว่ากินปูชนิดอื่น
ที่มา : http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000154394
http://blog.eduzones.com/racchachoengsao/89278
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ฟลิปปนสหา มทําการประมง
ปลาแมคเคอเรลและปลาซารดน
ี ในทะเล Visayan

สํานักงานประมงและทรัพยากรสัตวน้ํา (BFAR) ไดหา มทําการ
ประมงปลาแมคเคอเรลและปลาซารดีนในทะเล Visayan ตั้งแต 15
พฤศจิ ก ายน 2555 – 31มี น าคม 2556 มาตรการดั ง กล า วมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตปลาแมคเคอเรลและปลาซารดนี
ในทะเล Visayan รอยละ 20
การห า มทํ า การประมงดั ง กล า วครอบคลุ ม ทะเล Visayan
บริเวณเขตบีโกล เวสเทิรนวิซายา เซนทรัลวิซายา และอีสเทิรน วิซายา
ทะเล Visayan และเขตปกครองตัวเองในมินดาเนามุสลิมเปนแหลง
ผลิ ต ปลาซาร ดี น ที่ สํ า คั ญ โดยคิดเปนรอยละ 30 - 35 ของผลผลิ ต
ปลาซารดีนทั้งหมดของประเทศ
สํานักงานประมงและทรัพยากรสัตวน้ํา (BFAR) ตั้งเปาเพิ่ม
ผลผลิตปลาซารดีนในนานน้ําของจังหวัด Zamboanga รอยละ 13
ปริมาณ ปลาซารดีนที่จับไดในนานน้ําดังกลาวคิดเปนรอยละ 40 45 ของผลผลิตที่จับไดทั้งหมดของประเทศ กอนหนานี้ฟลปิ ปนสได
หามทําการประมงบริเวณคาบสมุทร Zamboanga ครอบคลุมทะเล
ซู ลู ต ะวั น ออก ช อ งแคบบาสิ ลั น และอ า ว Sibuguey ตั้ ง แต 1
ธันวาคม 2554 – 28 กุมภาพันธ 2555 ซึง่ สงผลใหผลผลิตปลาซารดนี ส
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2555 เพิม่ ขึน้ เปน 72,446 ตัน จาก 63,351 ตัน
ในไตรมาสที่ 2 ของปกอนทะเล Visayan ใหผลผลิตปลาซารดีนและ
ปลาแมคเคอเรล 80,000 ตัน/ป
ที่มา : http://www.fisheries.go.th/foreign/images/pdf/ITN55.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Visayas
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ปลาตะกรับ
Scientific name : Scatophagus argus
Common name : Spotted scat
Family : Scatophagidae
Order : Perciformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)
ลักษณะทั่วไป : ลําตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยม แบนข้างมาก ครีบหลังส่วนหน้าตั้งชัน ตาขนาดใหญ่พอประมาณ โดยทั่วไป
เส้นผ่านศูนย์กลางตาจะสั้นกว่าความยาวจะงอยปาก จะงอยปากกลม ปากมีขนาดเล็ก ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง
11 ก้าน และก้านครีบอ่อน 16 – 18 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 4 ก้าน และด้านครีบอ่อน 14 – 15 ก้าน ครีบ
หางกลม หางตัดเล็กน้อย ครีบอกมีก้านครีบอ่อน 16 ก้าน ครีบท้องมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และก้านครีบอ่อน 5
ก้าน ร่างกายปกคลุมด้วยเกล็ดแบบ ctenoid ขนาดเล็ก
สี : พื้นลําตัวออกสีเขียวอมเหลือง ในวัยอ่อนจะมีจุดสีดําขนาดใหญ่ประมาณขนาดเท่าตาไม่กี่จุดบนร่างกาย หรือ
มีแถบสีดําแนวตั้ง 5 – 6 แถบบนร่างกาย ในตัวเต็มวัยจุดอาจมีขนาดเล็กและจางลง และอยู่แต่เพียงบริเวณส่วน
หลัง
ขนาด : ความยาวสูงสุด 35 เซนติเมตร
การกินอาหาร : กินอาหารได้ทั้งพืชน้ําและสัตว์น้ําขนาดเล็ก
แหล่ ง อาศั ย : เกิ ด ในบริ เ วณน้ํ า กร่ อ ย เช่ น ปากแม่ น้ํ า หรื อ ใน
บริเวณอ่าว และอพยพไปอยู่กลางทะเล และเจริญเติบโตเป็น
ตัวเต็มวัย
การแพร่กระจาย : อินโด – แปซิฟิก ตะวันตก จากตอนใต้ของ
ประเทศอิ น เดี ย และประเทศศรี ลั ง กา จนถึ ง ทางตอนใต้ ข อง
ประเทศญี่ป่นุ และเกาะตาฮิติ (Tahati)
เครื่องมือที่จับ : อวนติดตา, อวนลาก
การนําไปใช้ประโยชน์ : ในบางพื้นที่มีการนํามาบริโภค และในวัยอ่อนมักถูกนําไปใช้แสดงในพิพิธภัณฑ์
เอกสารอ้างอิง
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
6 Bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS, Rome.
http://www.fishbase.org/summary/Scatophagus-argus.html
http://th.wikipedia.org/wiki/ปลาตะกรับ
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นักวิจยั ตืน่ !! พบหมึกขนาดยักษหลายรอยเกยตืน้ ชายหาดสหรัฐอเมริกา

หมึ ก ฮั ม โบลด ข นาดใหญ ห ลายร อ ยตั ว เกยตื้ น กระจั ด
กระจายครอบคลุ ม ชายฝ ง จากแอปตอสถึ ง วั น สั น วิ ล ล แถบ
แคลิฟอรเนียกลางและแคลิฟอรเนียเหนือ เปนระยะทางกวา 19
กิโลเมตร ซึ่งหมึกเหลานี้มีความยาวเฉลี่ย 35 เซนติเมตร และ
โดยปกติแลวมักพบเฉพาะบริเวณน้ําอุนใกลทะเลคอรเตซเทานั้น
ทําใหเหลานักวิทยาศาสตรประกาศเตือนประชาชนหามสัมผัส
หรือลักลอบนําเอาหมึกเหลานี้ไปปรุงเปนอาหาร เนื่องจากอาจมี
สารพิษที่เปนอันตรายอยูในตัวของพวกมัน
โดยเหลานักวิจัย ณ สถานีวิจัยทางทะเลฮอพกินส ของ
มหาวิทยาลัยสแตมฟอรด ระบุวามีขอสันนิษฐานอยู 2 อยางตอ
สาเหตุ ก ารเกยตื้ น ตามชายฝ ง ของเหล า หมึ ก ข อ แรกคื อ หมึ ก
เหลานั้นอาจรุกล้ําเขามายังพื้นใหมๆ ดวยหมึกที่พบเกยตื้นตาม
ชายหาดรอบมอนเตเรยและซานตาครูซ นับตั้งแตเดือนตุลาคม
สวนใหญเปนหมึกวัยหนุมสาว บางทีพวกมันอาจวายตามกระแส
น้ํ า อุน และเข า มาหาอาหารในพื้น ที่ แ ถบนี้ ซึ่ ง ในอดี ต ที่พ บเห็ น
หมึ ก ฮั ม โบลด ว า ยมายั ง น า นน้ํ า แถบนี้ นั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ปรากฏการณเอลนีโญ และพอพวกมันปรับตัวไดแลว การเกยตื้น
ก็จะลดลงไปเอง
สวนทฤษฎีที่สองก็คือการเกยตื้นครั้งนี้สัมพันธกับหวงโซ
อาหารของหมึก ที่อาจปนเปอนเปนครั้งคราวจากภาวะสาหราย
เบงบาน (Algae blooms) โดยสาหรายทะเลสีแดง มีพิษชนิดหนึ่ง
ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอระบบประสาทกลางของหมึกและทํา
ใหพวกมันสับสน
อยางไรก็ตามเหลานักวิทยาศาสตรจากสถาบันวิจัยแหง
นี้ ไดทําการเก็บตัวอยางหมึกเหลานี้และตรวจสอบถึงสาเหตุของ
การเกยตื้นครั้งนี้ใหชัดเจนอีกครั้ง พรอมตอบขอสงสัยวาทําไม
พวกมันถึงเขามาอยูในพื้นที่แถบนี้และทําไมถึงพบเห็นการเกยตื้น
อยู เ ป น ระยะๆ หลั ง จากครั้ ง นี้ นั บ เป น การเกยตื้ น หนที่ 3 แล ว
ในชวง 6 สัปดาหที่ผานมา

หมึกฮัมโบลด หรือหมึกจัมโบ หรือ
ห มึ ก บิ น จั ม โ บ (Humboldt squid,
Jumbo squid, Flying jumbo) มี ชื่ อ
วิทยาศาสตรวา Dosidicus gigas เปน
หมึ ก กล ว ยที่ มี ข นาดใหญ ช นิ ด หนึ่ ง
จัดเปนหมึกเพียงชนิดเดียวเทานั้นที่อยู
ในสกุล Dosidicus
หมึกฮัมโบลด มีความยาวไดถึง
9 ฟุ ต มี น้ํ า หนั ก ได ถึ ง 150 ปอนด มี
รู ป ร า งเพรี ย วยาว อ ว นป อ มออก
ดานขาง มีหนวดทั้งสิ้น 8 หนวด โดยมี
2 เส น ยา ว ที่ มี อวั ย ว ะ เห มื อ น ฟ น
แหลมคมขางๆ ปุมดูด ซึ่งมีไวสําหรับ
จั บ และฉี ก อาหาร มี ด วงตากลมโต
ขนาดใหญ
หมึกฮัมโบลด กระจายพันธุใน
มหาสมุทรแปซิฟก ดานตะวันออก ตัง้ แต
อเมริกาเหนือจนถึงอเมริกาใต สามารถ
ว า ยน้ํ า ได เ ร็ ว 24 กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง
ดวยวิธีการพนน้ําและใชครีบ สามารถ
เดิ น ห น าและ ถอยห ลัง ได อี กทั้ ง
สามารถเปลี่ ย นสีลํ า ตั ว ไดต ลอดเวลา
ตั้งแตสีขาวจนถึงแดงเขม และดําน้ําได
ลึ ก ถึ ง 1,000 ฟุ ต เพื่ อ พั ก ผ อ น ย อ ย
อาหาร และหลบเลี่ยงสัตวนักลา
เอกสารอางอิง
http://www.jobmarket.co.th/news/
detail.php?dd=7705
http://news.tlcthai.com/world/76926.html
http://th.wikipedia.org/wiki/
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»ÅÒ½Ù§ãË·íÒÂa§ä§äÁª¹¡a¹
»ÅÒ·aeÅ¢¹Ò´eÅç¡ÊÇ¹ãËÁa¡ÇÒÂ¹éíÒÃÇÁ¡a¹e»¹½Ù§ ¤ืo »ÅÒ¨ae¤Åืèo¹äËÇæÅae¤Åืèo¹·ÕèoÂÒ§e»¹ÃaeºÕÂº ¾ÃoÁe¾ÃÕÂ§¡a¹
¨¹´Ù¤ÅÒÂ¡aºÇÒ½Ù§»ÅÒ¹aé¹e»¹Êiè§ÁÕªÕÇiµ¢¹Ò´ãËª¹i´Ë¹ึè§eÅÂ

¹ÒÊ§ÊaÂÇÒ·íÒäÁ»ÅÒeËÅÒ¹a¹é ¶ึ§äÁª¹¡a¹ .....
ã¹½Ù § »ÅÒ¹aé ¹ »ÅÒæµ Å aµa Ç ¨aµ o §e¤Åืè o ¹·Õè ªi ´ ä»¡a º »ÅÒµa Ç oืè ¹ µÅo´eÇÅÒ·Õè » ÅÒ
ÊÒÁÒÃ¶·í Ò æºº¹Õé ä ´ e¹ืè o §¨Ò¡»ÅÒÁÕ » ÃaÊÒ·Êa Á ¼a Ê ·Õè ä ÇæÅaã¡Å ¡a ¹ ÁÒ¡ æÅaÊÒÁÒÃ¶
µoºÊ¹o§ä´ÃÇ´eÃçÇ´ÇÂ Áa¹¨ึ§Ãaº ÃÙæÅa»ÃaºµaÇÃaº¡ÒÃe»ÅÕèÂ¹æ»Å§·iÈ·Ò§¢o§»ÅÒµaÇoืè¹
ä´æÁe¾ÕÂ§eÅç¡¹oÂ¡çµÒÁ
¡ÒÃÁo§eËç ¹ oÒ¨e» ¹ »ÃaÊÒ·¡ÒÃÃa º ÃÙ ·Õè ÊíÒ ¤a  ·Õè Êu ´ ¢o§»ÅÒ æµ » ÃaÊÒ·¡ÒÃÃa º ÃÙ
ºÃi e Ç³eÊ ¹ ¢ Ò §Åí Ò µa Ç ¡ç ÁÕ ¤ ÇÒÁÊí Ò ¤a  ÁÒ¡eª ¹ ¡a ¹ e¾ÃÒae» ¹ Ê Ç ¹·Õè ·í Ò ãË » ÅÒÃa º ÃÙ ¡ ÒÃ
e¤Åืèo¹äËÇ¢o§»ÅÒµaÇoืè¹æÅa·íÒãË»ÅÒÊÒÁÒÃ¶µoºÊ¹o§ä´oÂÒ§ÃÇ´eÃçÇ æµ¶ึ§¡Ãa¹aé¹¡ÒÃ
ª¹¡a ¹ ¢o§»ÅÒ¡ç Âa § ¤§ÁÕ o ÂÙ æ ÅaäÁ Ê ÒÁÒÃ¶ËÅÕ ¡ eÅÕè Â §ä´ æµ ¡ ÒÃª¹¡a¹ ¢o§»ÅÒ¹aé ¹¤§e» ¹
eÃืè o §eÅç ¡ ¹ o Â e¾ÃÒaÊiè § ·Õè » ÅÒµ o §ÃaÇa § ÁÒ¡·Õè Êu ´ ¤ื o ¡ÒÃÃaÇa § äÁ ã Ë Ç Ò Â¹éíÒ oo¡¹o¡½Ù §
e¾ÃÒaÁa¹¨aä´Ãaºoa¹µÃÒÂ¨Ò¡¡ÒÃo¨ÁµÕ¢o§¼ÙÅÒ

Êi§è ·Õ¹è Ò Ê¹ã¨ã¹¡ÒÃÃÇÁ½Ù§¢o§»ÅÒ .....
µíÒæË¹§ã¹½Ù§»ÅÒ : »ÅÒ·ÕèoÂÙÇ§¹o¡Êu´¨aä´ÃaºoÒËÒÃ¡o¹»ÅÒ·ÕèoÂÙÇ§ã¹ æµ¢³ae´ÕÂÇ¡a¹
»ÅÒ·ÕèoÂÙÇ§¹o¡Êu´¡çeÊÕèÂ§µo¡ÒÃ¶Ù¡ÅÒÁÒ¡¡ÇÒ»ÅÒ·ÕèoÂÙÇ§ã¹´ÇÂeª¹¡a¹ oÕ¡·aé§µo§ãª¾Åa§§Ò¹
ã¹¡ÒÃÇÒÂ¹éíÒÁÒ¡¡ÇÒ´ÇÂ
ÃÙ»ÃÒ§¢o§½Ù§»ÅÒ : ÃÙ»ÃÒ§½Ù§»ÅÒÁÕæµ¡µÒ§¡a¹ä»µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ æÅaÇaµ¶u»ÃaÊ§¤¡ÒÃÃÇÁ½Ù§
eª¹ ½Ù§»ÅÒo¾Â¾ÁÕÃÙ»ÃÒ§e»¹ÃÙ»ÅièÁ
¡ÒÃ»o§¡a¹µaÇ : ¡ÒÃÃÇÁ½Ù§¢o§»ÅÒ¨a·íÒãËÁa¹´ÙeËÁืo¹ÊaµÇ·aeÅ¢¹Ò´ãË «ึè§oÒ¨·íÒãË¼ÙÅÒ
¶oÂËÒ§oo¡ä»¹o¡¨Ò¡¹Õée Áืèo»ÅÒã¹½Ù§ µaÇ Ë¹ึè § eËç¹¼ÙÅ Ò ¤ÇÒÁ¡ÃaÇ¹¡ÃaÇÒÂ¨aæ¼oo¡ä»
·aèÇ·aé§½Ù§ ¨ึ§e¡i´e»¹¡ÒÃeµืo¹ÀaÂ o´Â»ÅÒ¨aÇÒÂ¹éíÒªi´µi´¡a¹ÁÒ¡¢ึé¹ æÅae»ÅÕèÂ¹ÃÙ»æººeÃçÇ¢ึé¹
e¾ืèo·íÒãË¼ÙÅÒÊaºÊ¹
·ÕèÁÒ: http://www.indepencil.com/2012/04/blog-post.html

คําอวยพรปีใหม่
Greetings of the New Year. Wishing you
all success in the next.
(สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ท่านจงประสบ
ความสําเร็จในทุกๆ สิ่งในปีใหม่นี้)
May this year bring inspiration and happiness
to you and your family.

(ขอให้ปีนี้นําแรงบันดาลใจและความสุขมาให้กับ
คุณและครอบครัวของคุณ)

ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว
Wishing you good times, good health, good cheer,
and a very Happy New Year.
(ขออวยพรให้คุณมีช่วงเวลาที่ดี, สุขภาพที่ดี, กําลังใจที่ดี
และมีความสุขมากๆ ในวันปีใหม่)
Wishing you a very Happy New Year.
(ขออวยพรให้คุณมีความสุขมากๆในวันปีใหม่)

ลองนําคําอวยพรภาษาอังกฤษไปใช้กันดูนะค่ะ

ที่มา : http://km.siamha.com
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เกร็ดสุขภาพ

อาหาร...ชวยลดความเครียด

By Mr. Healthy

ผลไม้พวกเบอร์รี่
เบอร์รี่ทุกชนิดไม่ว่าอะไรก็มีประโยชน์ช่วยลดเครียดได้ เช่น สตรอเบอรี่, แครนเบอร์รี่, ราสเบอร์รี่, บลูเบอร์รี่
เป็นต้น โดยผลไม้กลุ่มนี้อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สามารถช่วยลดความเครียด

อะโวคาโด
อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน B สูง ซึ่งจะช่วยทําให้ลดระดับความเครียดในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และยัง
ช่วยบํารุงระบบประสาทและเซลล์สมอง แถมยังมีไขมันไม่อิ่มตัวชนิด monounsaturated fats ที่ช่วยเรื่องหัวใจ
อีกด้วย

ถั่วต่างๆ
ถั่วเกือบทุกชนิดเป็นแหล่งของวิตามิน B และวิตามิน E แถมยังมี selenium และ zinc อีกด้วย เช่น วอลนัท
จะมีวิตามิน B สูง, อัลมอนด์ จะมีวิตามิน E สูง เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดและช่วย
ลดความดันโลหิตโดยทําให้เส้นเลือดคลายตัว สําหรับคนอ้วนต้องระวังนะครับเพราะว่าแคลอรี่สูง

ส้ม
มีการวิจัยพบว่า คนที่รับประทานวิตามิน C 1,000 mg ก่อนการขึ้นพูดต่อหน้าคนเยอะ ๆ จะสามารถช่วยลด
ระดับฮอร์โมน cortisol และระดับความดันโลหิตได้ ซึ่งจะช่วยในการลดความเครียด

ปลาแซลมอน
ปลาแซลมอนมี omega-3 fatty acid ที่เรียกว่า DHA ที่มีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง สมอง
หัวใจ ช่วยเรื่องอารมณ์ ลดความซึมเศร้า ลดความก้าวร้าว

ผักโขม
สีเขียวเข้มของผักโขมเต็มไปด้วย folate และ วิตามิน B ซึ่งจะสามารถช่วยเรื่องอารมณ์ และการทํางานของ
เส้นประสาทด้วย นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็กที่ช่วยบํารุงเลือด

Dark Chocolate
Dark Chocolate มีสาร flavonols ซึ่งมีประโยชน์ต่อความดันโลหิตสูงและช่วยเรื่องสมอง นอกจากนั้นยัง
ช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากความเครียดด้วย พยายามเลือกที่เป็นโกโก้ 70% หรือมากกว่า อาจจะทานเป็นแบบ
ชงเป็นเครื่องดื่มหรือทานเป็นชิ้นก็ได้ แต่ก็อย่าลืมว่ามีแคลอรี่สูงนะครับ

ที่มา : http://women.mthai.com
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาภาคสนาม Order PERCIFORMES

Suborder : PERCOIDEI
ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 5-8 กาน
กานครีบออน 26-31 กาน
สวนยอดของครีบหลังมักเปนสีดํา
ปากเล็กและเฉียงขึ้น
ครีบหางมีรูปแบบตัดตรง
ไปจนถึงเปนสอมหาง
สวนใหญมีแถบแนวตั้งสีดํา
พาดผานตาและหนาฐานครีบหู

ครีบกนมีกานครีบแข็ง 3 กาน
กานครีบออน 26-31 กาน
สวนยอดของครีบกนมักเปนสีดํา

Family: MONODACTYLIDAE, Moonfish

1

ครีบหลังตอนเดียว
มีกานครีบแข็ง 8-10 กาน
กานครีบออน 19-22 กาน

ดานขางลําตัวอาจมีแถวของจุด
หรือแถบสีเขมพาดอยูในแนวตั้ง

ครีบหางกลมหรือ
เกือบตัดตรง

ปากยืด-หดไดมาก เมื่อยืดออก
จะเปนเหมือนทอชี้ลงดานลาง

ครีบกนมีกานครีบแข็ง 3 กาน
กานครีบออน 16-19 กาน

ครีบหูยาวไปจนถึงคอดหาง
Family: DREPANIDAE, Sicklefish

2

ที่มา : www.segrestfarms.com 1 และ www.fishbase.org 2
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20 ¢o¤i´e¾ืoè ªÕÇµi ·Õ´è ãÕ ¹»ãËÁ
·u¡¤Ãaé§·ÕèeÃièÁµ¹Èa¡ÃÒªãËÁ ËÅÒÂ¤¹ä´µaé§»³i¸Ò¹·Õè¨a»Ãaº»Ãu§ ËÃืoe»ÅÕèÂ¹æ»Å§¹iÊaÂ e¾ืèoãËªÕÇiµã¹»ãËÁ
ä´¡ÒÇe´i¹ä»ÊÙÊiè§·Õè´Õ¡ÇÒ Çi¶Õ·Ò§ÊÙªÕÇiµãËÁ·Õè§´§ÒÁ¹aé¹ äÁãªeÃืèo§ÂÒ¡e¡i¹½¹ æµÊiè§ÊíÒ¤a¤ืoµo§ÁÕ¤ÇÒÁe¾ÕÂÃ e¾ÃÒa
¤ÇÒÁ¢Âa¹ËÁaè¹e¾ÕÂÃ e»¹ºoe¡i´æË§¤ÇÒÁÊíÒeÃç¨·u¡»Ãa¡ÒÃ ´a§ÁÕ¾u·¸ÈÒÊ¹ÊuÀÒÉiµ¡ÅÒÇäÇÇÒ ¤¹¨aÅÇ§·u¡¢ä´e¾ÃÒa
¤ÇÒÁe¾ÕÂÃ æÅaeÁืèo»ÅÙ¡½§¤ÇÒÁe¾ÕÂÃäÇã¹ËaÇã¨æÅÇ ¤u³¨aÊÒÁÒÃ¶·íÒÊiè§µoä»¹Õéä´ÊíÒeÃç¨ æÅaªÕÇiµ¤u³¡ç¨a»ÃaÊº¤ÇÒÁÊu¢
ÊÁËÇa§´a§·Õèµaé§ã¨äÇ·u¡»Ãa¡ÒÃ
1. o¸iÉ°Ò¹ : ·u¡eªÒ ¨§¾Ù´¡aºµaÇeo§ÇÒ “e»ÒËÁÒÂ¢o§©a¹ ¤ืo.......” ¡ÒÃ¡Ãa·íÒeª¹¹Õée»¹eËÁืo¹¡ÒÃo¸iÉ°Ò¹ ¤ืo
¡ÒÃµaé§ã¨æÅaµaé§Áaè¹ã¹¡ÒÃ·íÒÊiè§ã´Êiè§Ë¹ึè§ «ึè§¨aªÇÂe»¹æÃ§¼Åa¡ãË¤u³¡Ãa·íÒä´ÊíÒeÃç¨
2. ou»ÊÃÃ¤ äÁãª»ËÒ : ¾ึ§ÃaÅึ¡äÇeÊÁoÇÒ ou»ÊÃÃ¤·aé§ËÅÒÂ·aé§»Ç§äÁãª»ËÒ·Õè¢ÇÒ§¡aé¹·Ò§e´i¹ªÕÇiµ æµÁa¹e»¹æ¤
º··´ÊoºeÅç¡æ ¹oÂæ «ึè§ËÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁo´·¹æÅa¼Ò¹ä»ä´ ¡ç¨aä´¾º¡aº¼ÅÅa¾¸·ÕèÂo´eÂÕèÂÁ
3. ¤i´ºÇ¡ : ¡ÒÃ¤i´ºÇ¡ ¨a·íÒãËÁo§oÅ¡ã¹æ§ºÇ¡ä»´ÇÂ «ึè§¹aè¹ËÁÒÂ¶ึ§¡ÒÃ¹íÒä»ÊÙÊiè§·Õè´Õ¡ÇÒ eª¹ ËÒ¡¤u³·íÒ§Ò¹æÅÇ
ÅÁeËÅÇ æ·¹·Õè¨aÁÒ¹aè§¤i´¡ÅuÁã¨ ¡çËa¹ÁÒ¤i´ÇÒÊiè§·Õèe¡i´¢ึé¹e»¹º·eÃÕÂ¹·Õè¨aäÁãË·íÒ¼i´«éíÒoÕ¡
4. oÂÒÊ¹ã¨¤íÒ¹i¹·Ò : ¡ÒÃ¹i¹·Òe»¹eÃืèo§¸ÃÃÁ´Ò¢o§oÅ¡·ÕèeÃÒËÒÁäÁä´ ¨íÒäÇÇÒ äÁÁÕã¤Ã´ÕËÃืoªaèÇ´ÇÂ¤íÒ¾Ù´¢o§¤¹oืè¹
æµ¤¹¨a´ÕËÃืoªaèÇ¡çoÂÙ·Õè¡ÒÃ¡Ãa·íÒ¢o§µaÇeo§ e¾ÃÒa©a¹aé¹ oÂÒãË¤ÇÒÁÊ¹ã¨eÊÕÂ§¹i¹·Ò
5. ÊÙ´oÒ¡ÒÈÂÒÁeªÒ : oÒ¡ÒÈÂÒÁeªÒµÃÙ¹aé¹Ê´ªืè¹ ËÒ¡¤u³ËÒeÇÅÒÊa¡¹i´oo¡ÁÒÊÙ´oÒ¡ÒÈºÃiÊu·¸iìã¹ÂÒÁ¹Õé ¡ç¨aªÇÂ·íÒãË
¨iµã¨»Åo´o»Ã§ ¾ÃoÁeÃièÁµ¹Ça¹ãËÁoÂÒ§Ê´ãÊÊÇÂ§ÒÁ
6. eËµu´Õ¼ÅÂoÁ´Õ : ¾Ãa¾u·¸o§¤·Ã§Êo¹ÇÒ ·u¡Êiè§ÅÇ¹e¡i´æµeËµu e¾ÃÒa©a¹aé¹ eÁืèo¤u³Å§Áืo·íÒÊiè§´Õæ ¡çÂoÁe¡i´
Êiè§´Õæ ¢ึé¹¡aº¤u³
7. Ãaº»Ãa·Ò¹oÒËÒÃãË¤Ãº 5 ËÁÙ : ¡ÒÃÃaº»Ãa·Ò¹oÒËÒÃãË¤Ãº 5 ËÁÙe»¹eÃืèo§ÊíÒ¤aµoÃÒ§¡ÒÂ æµµo§Ãaº»Ãa·Ò¹
ãË¶Ù¡ËÅa¡ ¤ืo Ãaº»Ãa·Ò¹ÁืéoeªÒÁÒ¡·ÕèÊu´ Áืéo¡ÅÒ§Ça¹Ão§Å§ÁÒ æÅaÁืéoeÂç¹¹oÂ·ÕèÊu´
8. ·íÒ»¨¨uºa¹ãË´Õ : oÂÒeÊÕÂeÇÅÒoa¹ÁÕ¤Òä»¡aº¡ÒÃÃíÒ¾a¹¶ึ§o´Õµ·Õè¼Ò¹ÁÒ«ึè§·íÒãË¼i´ËÇa§ æµ¨§·íÒ»¨¨uºa¹·Õèe»¹oÂÙ¹aé¹ãË´Õ
·ÕèÊu´ e¾ÃÒaeÁืèo»¨¨uºa¹´Õ ¡ç¨aÊ§¼ÅãËo¹Ò¤µ´ÕµÒÁä»´ÇÂ
9. ËÒÁº¹ : äÁÁÕã¤Ãªoº¤¹¢Õéº¹ËÃo¡ ©a¹aé¹ ¤u³µo§µaé§¡® ËÒÁº¹ ãËµaÇeo§ e¾ÃÒa¡ÒÃº¹e»ÃÕÂºeËÁืo¹¡ÒÃ
oÒe¨ÕÂ¹ eÁืèo¤u³oÒe¨ÕÂ¹oo¡ÁÒ µaÇ¤u³eo§¨aÃÙÊึ¡´Õ¢ึé¹ æµ¤¹·ÕèoÂÙÃoº¢Ò§¨aæÂ æÅaeºืèo¤u³oÂÒ§·ÕèÊu´
10. ¶ÒÁµaÇeo§ : ¶ÒÁµaÇeo§·u¡Ça¹ÇÒ Êiè§ÊíÒ¤a·ÕèÊu´ 3 Êiè§·Õè©a¹µo§·íÒÇa¹¹Õé e¾ืèoÊÃÒ§¤ÇÒÁÊíÒeÃç¨µÒÁ·Õè©a¹µo§¡ÒÃ ¤ืo
oaäÃ? æÅaµaé§ã¨·íÒµÒÁ¹aé¹
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11. ÂiéÁæÅaËaÇeÃÒa : ¡ÒÃÂiéÁæÂÁæ¨ÁãÊæÅa¡ÒÃËaÇeÃÒae»¹ÂÒoÒÂuÇa²¹a ÃÇÁ·aé§e»¹ÂÒ·ÕèªÇÂµoµÒ¹oÃ¤«ึÁeÈÃÒoÂÒ§ä´¼Å
ãºË¹Ò·ÕèÂiéÁæÂÁæÅaeÊÕÂ§ËaÇeÃÒa¨aªÇÂãËe»¹·ÕèÃa¡ã¤Ã¢o§¼Ùoืè¹´ÇÂ
12. ãËæÅaÃaº : ¡ÒÃe»¹¼ÙÃÙ¨a¡ãËæÅaÃaºã¹·Õè¹Õé¤ืo ¡ÒÃÃÙ¨a¡ãË¤íÒæ¹a¹íÒ¼Ùoืè¹ ¢³ae´ÕÂÇ¡a¹¡ç¾ÃoÁÂoÁÃaº¤íÒæ¹a¹íÒ¨Ò¡
¼Ùoืè¹eÊÁo «ึè§¨a·íÒãË¤ÇÒÁÊaÁ¾a¹¸¢o§¤u³¡aº¤¹Ãoº¢Ò§´íÒe¹i¹ä»ä´´ÇÂ´Õ
13. æÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙ : »¨¨uºa¹ ÁÕªo§·Ò§ÁÒ¡ÁÒÂãËeÅืo¡ã¹¡ÒÃæÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙ ¢oe¾ÕÂ§oÂÒËÂu´·Õè¨a¤¹ËÒ æÅÇ¤ÇÒÁÃÙ¹aé¹
¨ae»¹»ÃaoÂª¹ÊíÒËÃaº¤u³
14. Ãa¡ÉÒÈÕÅ : ÈÕÅe»¹ËÅa¡æË§¤ÇÒÁ»Ãa¾Äµi·Õè¨a·íÒãËe¡i´¤ÇÒÁÊaoÒ´·Ò§¡ÒÂ ã¨ æÅaÇÒ¨Ò ÈÕÅ·Õè»u¶uª¹¤ÇÃÃa¡ÉÒäÇ e¾ืèo
¤ÇÒÁ´Õ§ÒÁ¢o§µ¹æÅa¤¹Ãoº¢Ò§¤ืoÈÕÅ 5
15. ·íÒ§Ò¹Ë¹a¡ : ¡ÒÃ§Ò¹¤ืo¤u³¤Ò¢o§ªÕÇiµ æÅaäÁÁÕÊiè§ã´·´æ·¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ë¹a¡ä´
16. Ãa¡æÅaãËoÀaÂ : ¤ÇÒÁÃa¡æÅaeÁµµÒ»ÃÒÃ¶¹Ò´Õµo¼Ùoืè¹¹aé¹e»¹Êiè§·Õè¤ÇÃ·íÒãËe¡i´ÁÕ¢ึé¹ã¹ã¨¢o§eÃÒoÂÙeÊÁo ÃÇÁ·aé§¡ÒÃ
ÃÙ¨a¡ãËoÀaÂ e¾ÃÒaÊiè§eËÅÒ¹Õé¨a·íÒãË¤u³ÁÕ¤ÇÒÁÊu¢ä´µÅo´eÇÅÒ
17. ãËeÇÅÒ¡aºÊiè§·ÕèoÂÒ¡·íÒ : ã¹æµÅaÇa¹ÁÕÊiè§·Õè¤u³µo§·íÒÃooÂÙ æÅa¶ืoe»¹Ë¹Ò·Õè·Õèµo§·íÒ æµoÂÒÅืÁËÒeÇÅÒÊa¡eÅç¡¹oÂ
·íÒã¹Êiè§·ÕèoÂÒ¡·íÒ e¾ÃÒa¶ืoe»¹¡ÒÃãËÃÒ§ÇaÅ¡aºµaÇeo§
18. ¹ึ¡¶ึ§Êiè§´Õ¡o¹¹o¹ : ·u¡¤èíÒ¤ื¹¨§¹ึ¡¶ึ§Êiè§´Õæ ·Õèe¡i´¢ึé¹æÅaÊiè§·Õè¤u³·íÒÊíÒeÃç¨ã¹Ça¹¹aé¹ ÃÇÁ·aé§ÊÇ´Á¹µäËÇ¾Ãa·íÒ
¨iµã¨ãËÊ§º¡o¹¹o¹ e¾ÃÒa¨a·íÒãË¤u³ÁÕ¡íÒÅa§ã¨¾ÃoÁÃaºÇa¹ãËÁoÂÒ§eºi¡ºÒ¹
19. ¹o¹ËÅaºãËe¾ÕÂ§¾o : ¡ÒÃ¹o¹ËÅaºãËe¾ÕÂ§¾oe»¹Êiè§ÊíÒ¤aÁÒ¡ e¾ÃÒa¨aªÇÂãËÃÒ§¡ÒÂä´¾a¡¼o¹oÂÒ§eµçÁ·Õè
Ê§¼ÅãËÊÁo§æ¨ÁãÊ ÁÕeÃÕèÂÇæÃ§µoÊÙ¡aº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹Ça¹Ãu§¢ึé¹
20. ãªªÕÇiµoÂÒ§ÁÕ¤Ò : ã¹¾u·¸ÈÒÊ¹ÒÊo¹ÇÒ ¡ÒÃä´e¡i´ÁÒe»¹Á¹uÉÂ¹aé¹ÂÒ¡¹a¡ ´a§¹aé¹ eÁืèoä´e¡i´ÁÒe»¹Á¹uÉÂ ÁÕ
oo¡ÒÊã¹¡ÒÃÃa¡ÉÒÈÕÅ ¿§¸ÃÃÁ »¯iºaµi¸ÃÃÁ ·íÒºuÊu¹·Ò¹ ÃÇÁ·aé§·íÒ¤ÇÒÁ´ÕoÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ oÂÒ§·Õèe·Ç´ÒäÁÊÒÁÒÃ¶·íÒä´ ¡ç
¨§ãªªÕÇiµoÂÒ§ÁÕ¤ÒãËÊÁ¡aº·Õèä´e¡i´ÁÒe»¹Á¹uÉÂ

·ÕèÁÒ : ¹iµÂÊÒÃ¸ÃÃÁÅÕÅÒ ©ºaº·Õè 145 Á¡ÃÒ¤Á 2556
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»ÃiÈ¹Ò»Ù»ÅÒä¢Ç
e¡Á»ÃiÈ¹Òoa¡ÉÃä¢Ç o´ÂÁÕ¤íÒãº¢o§ªืèoÊaµÇ¹éíÒã¹æ¹Çµaé§æÅaæ¹Ç¹o¹ ¼ÙeÅ¹ÊÒÁÒÃ¶ãÊÊÃa (·ÕèoÂÙº¹ËÃืoÅÒ§
¾Âaª¹a) æÅaÇÃÃ³Âu¡µã¹ªo§e´ÕÂÇ¡aºµaÇoa¡ÉÃä´ (´a§µaÇoÂÒ§)
æ¹Ç¹o¹
1. ÁÕ 10 ¢Ò oÒÈaÂoÂÙã¹·aeÅ æµÁÕªืèoe»¹ÊaµÇº¡
2. µaÇæº¹ oÒÈaÂµÒÁ¾ืé¹·o§¹éíÒ ·íÒ¡Ãae»ÒÊÇÂ
3. ªืèoeÅ¹¢o§¡aÃa§
4. eÅÕéÂ§ã¹¡Ãaªa§µÒÁ»Ò¡æÁ¹éíÒ eÁ¹ÙÂo´Îiµ ...·o´¹éíÒ»ÅÒ
5. µaÇæº¹ ÃÙ»ÃÒ§¤ÅÒÂ¢¹Áe»Â¡»Ù¹ ÁÕËÅÒÂª¹i´·aé§ ¢ÒÇ
´íÒ ºÒ§·Õ e·Ò
6. ËÒ§eËÅÕèÂÁ
1

ปู

ม

æ¹Çµaé§
1. ¢u´ÃÙoÂÙã¹»ÒªÒÂeÅ¹ ·íÒ»Ù¹ièÁ¡i¹§ÒÂ oÃoÂ äÁµo§æ¡ae¹ืéo
2. ÅíÒµaÇæº¹¢Ò§ ÁÕæ¶ºÊÕe§i¹¾Ò´¡ÅÒ§ÅíÒµaÇ ·o´¡Ãoº»Ãu§ÃÊ
¡çe¤ÕéÂÇe¾Åi¹eÅÂ·Õe´ÕÂÇ
3. ËoÂº¹»Á¹éíÒÁa¹
4. ºÒ§·ÕeÃÕÂ¡ÇÒ»ÅÒ·ÃÒÂ

2

า

3

4

4

5
3

6

3
4
8

2
1

9
7

14

คําถามประจําเดือนมกราคม 2556
1. ผู้ที่มีอาชีพจับปูอลาสก้ามีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า?
2. ปลาฉลามชนิดใดที่เป็น “ฟอสซิลมีชีวิต”?
3. บริเวณใดที่ทําให้ปลาสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของปลาตัวอื่นได้?

** กติกาการร่วมสนุก : ตอบคําถามให้ครบถ้วน พร้อมระบุ
ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
ส่งมาที่ E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
หมดเขตร่วมสนุก วันที่ 31 มกราคม 2556
***ของรางวัลประจําเดือนมกราคม :
กระเป๋าหิ้วผ้า รูปแบบซองจดหมาย

เฉลยคําถามประจําเดือนธันวาคม 2555
1. หมึกที่มีหนวด 8 เส้น คือ?
ตอบ หมึกสาย (Octopus)
2. ในกฎหมาย Trafficking Victims Protection Act of 2000 หรือ TVPA ประเทศไทยถูกจัดลําดับไว้
ในขั้นใด?
ตอบ Tier 2 Watch List
3. ฟองน้ําพิณใช้อะไรยึดติดกับตะกอนโคลนนิ่มๆ บนพื้นมหาสมุทร?
ตอบ ไรซอยด์ (rhizoids)

ผูท้ ตี่ อบคําถามประจําเดือนธันวาคมได้ถกู ต้อง คือ คุณปวีณส์ ุดา โชติชมภู
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบคําถามได้ถูกต้องด้วยนะครับ และทางเราจะจัดส่งของรางวัลไปให้
ตามที่อยู่ที่ให้ไว้นะคร๊าบ...
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