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กํานันตําบลเขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง เปดเผยวา ในชวงนี้ พบแมงกะพรุนจานนับลานตัวโผลขึ้นมาหายใจ
เต็มผิวน้ําเปนครั้งที่สอง หลังจากเคยมีเหตุการณแมงกะพรุนใสโผลขึ้นมาเหนือน้ํานับแสนเมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2554 ที่
ผานมา แตครั้งนี้ชาวบานกลับพบวามีแมงกะพรุนมากกวาเมื่อเดือนเมษายนถึง 3 เทาตัว สรางความแปลกประหลาด
ใจใหกับผูที่พบเห็น
นายสุเมตต ปุจฉาการ นักวิชาการสถาบันวิทยาศาสตรทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี กลาววา ปรากฏการณแมงกะพรุน
ที่ขึ้นมาบริเวณผิวหนาน้ําทะเลจํานวนมาก เปนเหตุการณที่เกิดขึ้ นได
ตามธรรมชาติ ซึ่ง การขึ้น มาของแมงกะพรุ น บริ เวณผิว น้ํา ทะเลนั้ น
เกิดขึ้นไดดวยหลายปจจัย ประกอบกัน คือ
1. มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ํา ซึ่งมักเกิดขึ้นในชวงเขา
หนาฝน ยิ่งเฉพาะหลังฝนตก โดยทําใหน้ําทะเลมี อุณหภูมิต่ําลง สงผล
ใหน้ําทะเลที่มีอุณหภูมิสูงดานลางพยายามยกตัวขึ้นมาที่ผิวน้ํา เปนการ
กระตุนและชักนําใหแมงกะพรุนขึ้นมารวมตัว เพื่อผสมพันธุที่บริเวณ
ผิวน้ําดวย ดังจะเห็นไดจากแถวจังหวัดชลบุรี เมื่อฝนตกหรือเขาหนา
ฝน ชาวบานจะออกไปชอนแมงกะพรุน
2. ทิศทางของกระแสน้ํา เนื่องจากแมงกะพรุนจัดเปนแพลงก
ตอนที่มีขนาดใหญที่สุด ดํารงชีวิตดวยการลองลอยไปตามกระแสน้ํา
ไมสามารถวายน้ําหรือเคลื่อนที่ตานทานกระแสน้ําได จึงเปนไปไดวา
กระแสน้ําอาจพัดพาแมงกะพรุนมารวมอยูในบริเวณเดียวกันพอดี
ทั้งนี้ อุณหภูมิถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอสัตวทะเลหลายๆ ชนิด เชน ทากทะเล ปลิงทะเล หอย เปนตน
โดยเมื่อใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางฉับพลัน ก็มักจะมีผลกระตุนใหสัตวทะเลมีการปลอยเซลลสืบพันธุ
ออกมาเพื่อผสมพันธุดวย ดังนั้นเหตุการณที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได จึงไมควรตื่นตระหนก หรือ
คิดวาเปนลางราย
ดาน นายธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา แมงกะพรุนที่
ปรากฏเปนจํานวนมาก เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดเปนระยะๆ ตามธรรมชาติอยูแลว ซึ่งที่ผานมาก็เคยเกิดขึ้นในทะเล
ฝงอันดามัน เชน บริเวณ จ.ภูเก็ต ระนอง เปนตน สวนปจจัยที่ทําใหเกิดแมงกะพรุนจํานวนมากสวนใหญขึ้นอยูกับ
อาหาร อยางไรก็ตามการที่พบแมงกะพรุนที่ จ.ตรังเยอะ ก็ไมไดหมายความวาจะตองมีฝนตกหนักที่ จ.ตรังเสมอไป
แตอาจเกิดจากฝนที่ตกลงมาในบริเวณใกลเคีย ง เชน จ.ระนอง ฯลฯ จากนั้น กระแสน้ําอาจพัดพาแมงกะพรุน ที่
เจริญเติบโตไดดีบริเวณนั้น มายังบริเวณจังหวัดตรังก็เปนไปไดเชนกัน ทั้งนี้เพราะแมงกะพรุนถือเปนแพลงกตอนที่
เคลื่อนที่ไดดวยการพัดพาของกระแสน้ํา
ที่มา : www.thairath.co.th/content/edu/172588
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นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ลาสุดสหภาพยุโรป
ไดออกกฎระเบียบรวมภายใต EU’s Fisheries Control Policy กําหนดระบบควบคุมการทําประมงที่ผิดกฎหมาย
และการตรวจสอบยอนกลับตลอดหวงโซตลาดตั้งแตจับปลาจนถึงผูบริโภค (from net to plate)
ถึงแมกฎระเบียบดังกลาวจะบังคับใชกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แตก็มีผลตอการนําเขาสินคาประมง
จากไทยดวยกลาวคือ จะตองแนบใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch Certificate) ตามระเบียบ IUU Fishing
นอกจากนี้สินคาประมงที่จําหนายในตลาดสหภาพยุโรปมีโอกาสถูกตรวจสอบไดทุกจุดของหวงโซตลาด รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบยอนกลับไดถึงแหลงที่มาซึ่งการตรวจสอบจะมีการเก็บขอมูลและตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส
หากผูใดละเมิดกฎหมายจะถูกลงโทษตามความผิดและหากกระทําผิดซ้ําซอนก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตจับปลา
ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกสินคาประมงสําคัญลําดับที่ 3 ของไทย รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน
โดยในป 2553 ไทยสงออกสินคาประมงแชเย็น แชแข็งและแปรรูปไปสหภาพยุโรปมูลคาประมาณ 37,000 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 35 ของมูลคาการสงออกสินคาอาหารของไทยไปยังสหภาพยุโรป และในป 2554 (มกราคม-มีนาคม)
ไทยสงออกสินคาประมงแชเย็น แชแข็งและแปรรูปไปสหภาพยุโรปมูลค าประมาณ 8,700 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปที่ผานมารอยละ 10
ที่มา : www.ryt9.com
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ปรากฏการณอุณหภูมิน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดปะการังฟอกขาวในป 2553 นักวิชาการจําเปนตองทํา
ความเขาใจรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําทะเล และการตอบสนองของปะการังตออุณหภูมิน้ําทะเลที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเฝาระวังและฟนฟูดูแลระบบนิเวศทางทะเล
ผศ.กฤษณะเดช เจริญสุ ธ าสิ นี หั ว หน าศู น ยค วามรูเฉพาะดา นนิเ วศวิ ทยาพยากรณและการจัด การ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปดเผยวา "ระบบเครือขายเซ็นเซอรเฝาติดตามและสงขอมูลลักษณะทางกายภาพของระบบ
นิเวศวิทยาปะการัง" เปนโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นภายใตความรวมมือของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) และไดรับความรวมมือจากออสเตรเลียใหยืมเซ็นเซอรอัจฉริยะ
(ซีทีดี) มาติดตั้งเสริมอุปกรณเซ็นเซอรตัวเดิม ทําใหทีมวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนระบบการเก็บขอมูลและการวัด
สามารถตั้งคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ เชน ตั้งคาอุณหภูมิวิกฤติ หรือใหตรวจสอบปรากฏการณ เปนตน
แถมยังสามารถควบคุมหรือสั่งการไดจากศูนยควบคุมบนบก
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เครือขายเซ็นเซอรอัจฉริยะสามารถวัด บันทึกเหตุการณและขอมูลที่สนใจไดดี ผนวกกับเทคโนโลยีเครือขาย
ไรสาย ที่มีระบบประมวลผลดิจิทัลที่รวดเร็ว ใชพลังงานแสงอาทิตย และจัดเก็บขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต
เซ็นเซอรอัจฉริยะจะเก็บขอมูลภายภาพ 3 ดาน คือ ความเค็ม ความลึก และปริมาณแสงยูวี ประกอบกับขอมูลจาก
เซ็นเซอรเดิม รวมกับขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของจากสถานีวัดภาคพื้นดิน สงขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตไปยังเซิรฟเวอร
ของโครงการและศูนยไอทีของบานรายารีสอรท สําหรับนําออกมาใชประโยชนในการศึกษาวิจัย โดยที่นักวิจัยไมตอง
เสี่ย งดําน้ําเพื่อตรวจสอบสภาพแวดลอมใตทะเล ขณะเดีย วกัน ขอมูล ที่ไดรับ จากเซ็น เซอรอัจ ฉริย ะยังเปน แบบ
เรียลไทม นักทองเที่ยวจึงสามารถเขาดูปริมาณแสงยูวี ความเร็วลมหรืออื่นๆ สําหรับวางแผนประกอบกิจกรรมทาง
ทะเลไดอยางปลอดภัย
ดาน ดร.พรเทพ วรรณรัตน หัวหนาหองปฏิบัติการวิจัยการจําลองขนาดใหญ เนคเทค ยกตัวอยางถึงการใช
ประโยชนจากขอมูลของทองทะเลวา สามารถใชพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแกปญหาชายฝง ซึ่งประกอบดวย ระบบ
ตรวจวัดอัตโนมัติ และแบบจําลองทางคอมพิวเตอร ที่ชวยใหนักวิจัยมีขอมูลอยางเพียงพอที่จะทําความเขาใจ
กระบวนการตางๆ ที่มีผลตอชายฝงนําไปสูการแกปญหาชายฝง ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน ถือเปนการประยุกตใชประโยชนไอทีสารสนเทศ เพื่อพลิกฟนระบบนิเวศทางทะเลใหสวยงามดังเดิมใหมาก
ที่สุด
ที่มา : www.komchadluek.net
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ลูทางประมง
มาเลเซีย (Malaysia)

มาเลเซี ย เป น ประเทศเพื่อ นบ า นที่ มี พ รมแดนติ ด กั บ
ประเทศไทยทางทิ ศ ใต ซึ่ ง เป น อี ก ประเทศหนึ่ ง ที่ อุ ด มด ว ย
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช น ดี บุ ก ป โ ตรเลี ย ม ปาล ม น้ํา มั น ไม
ทองแดง แร เ หล็ ก และก า ซธรรมชาติ มาเลเซี ย ตั้ ง อยู ใ นเขต
เสนศูนยสูตร ประกอบดวยดินแดนสองสวน คือ มาเลเซีย
ตะวันตก ตั้งอยูบนคาบสมุทรมลายู ประกอบดวย 11 รัฐ คือ
ปะหัง สลังงอร เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร เประ กลันตัน
ตรังกานู ปนัง เกดะห และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยูบน
เกาะบอรเนียว (กาลิมันตัน) ประกอบดวย 2 รัฐ คือ ซาบาห
และซาราวัก นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใตสหพันธรัฐ อีก
3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน โดยมาเลเซียมีพื้นที่
ทั้งหมด 329,758 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 64% ของไทย)1 มีชายฝงทะเลยาวประมาณ 9,323 กิโลเมตร พื้นที่ไหล
ทวีป 335,914 ตารางกิโลเมตร ทะเลอาณาเขต 152,367 ตารางกิโลเมตร และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 198,173 ตาราง
กิโลเมตร2
ภาคการประมงมี บ ทบาทสํ า คั ญ กั บ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
นอกเหนือจากการเปนสวนสนับสนุนคา GDP ของประเทศ ยังเปนแหลง
การจางงานที่สําคัญ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และเปน
แหลงอาหารของประชากรในชนบทของประเทศ สําหรับการประมงทะเล
มาเลเซีย แบงการทําประมงทะเลออกเป น 2 ประเภท คือ การทําประมง
ชายฝง (Inshore fisheries) เปนการทําประมงภายในเขต 30 ไมลทะเลจาก
ฝ ง เรื อ ประมงมี ข นาดต่ํ า กว า 70 ตั น กรอส ซึ่ ง เป น ส ว นสํ า คั ญ กั บ ภาค
เศรษฐกิจและสังคม แตพบวามีการใชประโยชนจากการทําประมงชายฝงในระดับที่สูงสุด และการทําประมงน้ําลึก
(Deep-sea fisheries) เปนการทําประมงเกิน 30 ไมลทะเล เรือประมงมีขนาด 70 ตันกรอสขึ้นไป เครื่องมือที่ใชทํา
ประมงเปนสวนใหญ ไดแก อวนลาก อวนลอมจับ และเบ็ดราว3
จากที่มีการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําอยางตอเนื่อง มาเลเซียไดกําหนดเปาหมายในการจัดการ
ทรัพยากรเพือ่ ใหเกิดความยั่งยืนในการทําประมง สนับสนุนใหมีการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล
โดยมีหลายมาตรการที่นํามาบังคับ ใช แนวทางหนึ่ง
ในการจั ด การประมง มาเลเซี ย ได แ บ ง น า นน้ํ า
ออกเปน 4 เขต คือ A B C และ C2 โดยเขต A อยู
ระหวาง 0-5 ไมลทะเล สงวนไวเฉพาะการประมง
พื้นบาน เขต B อยูระหวาง 5-12 ไมลทะเล สงวนไว
สําหรับเรือประมงพาณิชยขนาดต่ํากวา 40 ตันกรอส
ที่ใชเครื่องมืออวนลากและอวนลอมจับ เขต C เปน
5

เขตตั้งแต 12-30 ไมลทะเล สําหรับเรือประมงพาณิชย ขนาดมากกวา 40 ตันกรอส และเขต C2 ตั้งแต 30 ไมลทะเล
ออกไป ถือวาเปนการประมงน้ําลึกสําหรับเรือขนาดมากกวา 70 ตันกรอส4
ผลผลิตสัตวน้ําโดยรวม (ป 2550) มีจํานวน 1,560,790 ตัน คิดเปนมูลคา 6,321.44 ลานริงกิต โดยผลผลิต
จากการจับ สัตวน้ํา จํานวน 1,382,992 ตัน หรือคิดเปน รอยละ 88.61 ของผลผลิตสัตวน้ําทั้งประเทศ (มูล คา
4,983.64 ลานริงกิต) ซึ่งรัฐบาลไดมุงพัฒนาการทําประมงน้ําลึกใหเต็มศักยภาพ โดยปริมาณการจับจากการทํา
ประมงน้ําลึก มีจํานวน 265,174 ตัน หรือคิดเปน
รอยละ 16.9 ของผลผลิตสัตวน้ําทั้งประเทศ5 และป
2551 มาเลเซียมีปริมาณผลผลิตจากการจับสัตวน้ํา
1,395,942 ตัน อยูในอัน ดับที่ 17 ของโลก ในเชิง
มูลคาการนําเขา-สงออก (ป 2551) มาเลเซียนําเขา
สินคาประมง เปนอันดับที่ 30 ของโลก คิดเปนมูลคา
0.58 พัน ลานเหรีย ญสหรัฐ ฯ และสามารถสงออก
สินคาประมงเปนอันดับที่ 32 ของโลก คิดเปนมูลคา 0.77 พันลานเหรียญสหรัฐฯ6
สําหรับความสัมพันธระหวางไทยกับมาเลเซียไดพัฒนาความสัมพันธ แนนแฟน จนมีความใกลชิดกันมาก
เนื่องจากมีผลประโยชนรวมกันหลายประการ โดยแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย
IMT-GT นับ เปน แผนงานหนึ่งที่ไดรว มดําเนิน การมาเปน ระยะเวลานาน ตั้งแตป 2536 มีวัตถุป ระสงคเพื่อ ขจัด
อุปสรรคในการผานแดนและมาตรการกีดกันทางการคาเพื่อเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 7 และในปเดียวกัน
ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน หรือ AFTA ไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536 ไทยสงสินคาประมงไป
มาเลเชีย สวนใหญเปนปลาสดแชเย็นแชแข็ง อาหารสําหรับเลี้ยงกุง ปลาแหง กุงสดแชเย็นแชแข็ง หลังเปดเสรีภาษี
เปน 0 (ยกเวนสินคาที่ไมพรอม) ในป 2550 ไทยสงออกสินคาประมงไปมาเลเซีย ปริมาณ 187,148 ตัน มูลคา 119.3
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในทางการคานอกจากใชมาตรการที่เปนภาษีมาเปนกําแพงทางการคาแลว ยังมีมาตรการที่มิใชภาษี
เชน กฎระเบียบตางๆ มาเปนกําแพงทางการคาอีกดวย เชน มาเลเซียไดกําหนดมาตรการที่มิใชภาษีสําหรับสินคา
ประมง โดยใชเหตุผลดานสุขอนามัย ไดออกประกาศกําหนดการใชกลองบรรจุปลา กําหนดใหผูนําเขาปลาจะตองใช
กลองบรรจุปลาแบบใหมในลักษณะ insulated fish boxes ซึ่งผลิตโดยบริษัทในประเทศมาเลเซียเทานั้น นับตั้งแต
เดือนมีนาคม 2552 เปนตนไป จากการประกาศดังกลาวจะสงผลกระทบตอผูสงออก และชาวประมงไทยอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ผูนําเขาในประเทศมาเลเซียจะผลักภาระการจัดหากลองบรรจุใหกับผูสงออกและชาวประมงไทย ทํา
ใหตองเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหการขนสงปลาใหเปนไปตามเงื่อนไขของมาเลเซีย8
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บานกาแฟ

By Mr.T

สวัสดีครับสมาชิกชาว More to it ฉบับนี้ผมขอเสนอเรื่อง ปลาหมูสี มาดูกันสิวาในบานเราพบปลา
หมูสกี ี่สกุล แลวแตละสกุลแตกตางกันอยางไร

ปลาหมูสี (Emperors or Emperor snappers)
Genus : Lethrinus Wattsia Monotaxis
Gymnocranius และ Gnathodentex
Family : Lethrinidae
Suborder : Percoidei
Order : Perciformes
Lethrinus lentjan (Lancepede, 1802)

การแพรกระจาย เปนปลาหนาดินที่พบแพรกระจายทั่วไปในทะเลเขตรอนแถบอินโด - แปซิฟกตะวัน ตก และ
แอฟริกาตะวันตก อาศัยอยูบริเวณทองทะเลที่เปนทรายที่มีแนวหญาทะเล ปาชายเลน แนวหินหรือแนวปะการัง ที่
ระดับน้ําลึก 20 - 90 เมตร พบมากทางฝงทะเลอันดามัน จัดอยูในวงศ Lethrinidae ซึ่งแบงเปน 5 สกุล 39 ชนิด คือ
สกุล Lethrinus Wattsia Monotaxis Gymnocranius และ Gnathodentex โดยเปนปลาในสกุล Lethrinus
มากถึง 28 ชนิด ชนิดที่พบมากในนานน้ําไทย คือ Lethrinus lentjan
ลักษณะ เปนปลาที่มีลักษณะคลายกลุมปลากะพง ครีบหลังมี 1 ครีบ ประกอบดวยกานครีบแข็ง 10 กาน และกาน
ครีบออน 9 หรือ10 กาน ที่ยาวตอเนื่องกันไป ครีบกนประกอบดวยกานครีบแข็ง 3 กาน และกานครีบออน 8 – 10
กาน ครีบอกมีกานครีบออน 13 – 15 กาน ครีบทองอยูในตําแหนงอก ประกอบดวยกานครีบแข็ง 1 กาน และกาน
ครีบออน 5 กาน ครีบหางเปนแบบเวาลึกหรือเวาเล็กนอย เกล็ดเปนแบบ ctenoid มีทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง
สกุล Lethrinus ไมมีเกล็ดที่แกม สวนสกลุอื่นๆ มีเกล็ดที่แกม ปากมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ริ มฝปากนิ่มและมีเนื้อ
มาก ขากรรไกรบนยืดหดได กระดูก maxilla สวนใหญจะบังสวนลางของกระดูก infraorbital แตไมขยายไปถึงดาน
ปลายของ premaxilla ฟนเขี้ยวแถวนอกอยูดานหนาของขากรรไกร ดานขางเปนฟนแบบรูปกรวยหรือฟนบด ฟน
ทางดานหนาแถวในเปนแบบซี่เล็กๆ มีลักษณะคลายขนแปรง ปุมเหงือกและเพดานปากไมมีฟน ลําตัวและหัวเปน
สีเงิน สีเทา สีเขียว สีน้ําตาล และสีแดง มักมีจุดดําหรือแถบดํา บางตัวมีจุดฟาๆ ที่หัว บางตัวมีแตมสีแดงสวางอยู
ใกล ฐ านครี บ หู บนครี บ ท อ ง ครี บ กน และเยื่ อ ของครี บ หลั ง ใกล ฐ านของครี บ บนขอบของ opercular และ
preopercular และบนหัว ลักษณะแตมสีพวกนี้ขึ้นอยูกับชนิดของมัน
อาหารที่กิน พวกดาวทะเล กุง ปู หมึก ปลา และไสเดือนทะเล
ขนาดที่พบ ขนาดความยาวตลอดตัวทั่วไปที่พบ 25 – 35 ซม. และขนาดความยาวสูงสุด 100 ซม.
การนํามาใชประโยชน นิยมนํามาบริโภคเปนอาหาร โดยนํามาทอดหรือตม
เครื่องมือที่ใชทําการประมงปลาชนิดนี้ ไดแก เบ็ด เบ็ดราวหนาดิน ลอบปลา อวนลากแผนตะเฆ และอวนลากคู
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ลักษณะที่ใชในการจําแนกแตละสกุล
ลักษณะ
บริเวณแกม

จํานวนกานครีบออน
ของครีบหลัง
จํานวนกานครีบออน
ของครีบกน
ความหนาแนนของ
เกล็ดที่ผิวดานในของ
ฐานครีบหู

ลักษณะฟนดานขาง
ของขากรรไกร

Lethrinus
ไมมีเกล็ด

Monotaxis

Gymnocranius
Gnathodentex
มีเกล็ด 3 - 6 แถว
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10

10
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9 - 10

9 - 10

8-9
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เกล็ดหนาแนน

ไมมีเกล็ด

ฟนกรามที่กลมและ
แบน

ฟนเขี้ยวและฟนซี่เล็ก

ผิวดานนอกของ
maxilla

เรียบ

ลักษณะแฉกของ
ครีบหาง

Wattsia

มีสันแหลมเล็กๆ เรียงตอกัน

ปลายแฉกของ
ครีบหางแหลม

ปลายแฉกของ
ครีบหางโคงมน

15

14

จํานวนกานครีบออน
ของครีบหู

ชนิดและขนาดปลาหมูสี Lethrinus lentjan ที่พบฝงทางอันดามันของประเทศไทย
เครื่องมือ
ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)

อวนลากแผนตะเฆขนาดกลาง
10.00-39.50
23.99±4.14

อวนลากคู (ป 46-48)
12.00-43.00
21.92±3.28

อวนลากคู (ป 43-46)
13.50-43.50
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คําอธิบายภาพปก
บทบรรณาธิการ
วันที่ 21 กันยายน 2533 เปนวันคลายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ
64 ป ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายชวน หลีก
ภั ย ) ได ก รุ ณ าส ง สารแสดงความปรารถนาดี ถึ ง ประชาชนชาวไทย
ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดกรมประมงทุกทานลงในหนังสือวารสาร
การประมงฉบับ นี้ และในโอกาสเดีย วกั นนี้ ฯพณฯ รั ฐมนตรีช วยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ดร.เจริญ คันธวงศ) ไดกรุณาใหนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาการประมงของไทยในอนาคต ซึ่งนับวาเปนแนวทางการ
พั ฒ นาการประมงที่ ดี มี ป ระโยชน แ ละสอดคล อ งกั บ หลั ก การและ
จินตนาการในการบริหารงานเพื่อพัฒนาการประมงของประเทศไทยของทานอธิบดีกรมประมงเปนอยางมาก
ทานอธิบดีกรมประมง ไดตระหนักถึงความจําเปนในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ตลอดจนสภาพแวดลอม
เปนอยางมาก ความเสียหายของธรรมชาติอันสืบเนื่องมาจากไตฝุนเกยประการหนึ่ง คือ สภาพทางนิเวศนวิทยา
บริเวณพื้นทองทะเลถูกทําลายและเปลี่ยนสภาพไปอยางสิ้นเชิง ทําใหสิ่งมีชีวิตหนึ่งต างๆ ที่อาศัยอยูในน้ํามีปริมาณ
ลดลงอยางรวดเร็ว โครงการสรางแหลงที่อยูอาศัยของสัตวทะเล หรือปะการังเทียม จึงมีความจําเปนที่จะตองเรง
ดําเนินการอยางเรงดวนใหเปนแหลงที่อยูอาศัยและเพาะพันธุของสัตวน้ําตางๆ เพื่อเปนการสรางความอุดมสมบูรณ
ของแหลงน้ําสืบตอไป การสํารวจเรื่องศึกษาขอบเขตและแนวความลึกของรองน้ํา (contour line) ในทะเลทั้งบริเวณ
อาวไทย และอันดามันก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่จําเปนจะตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จอยางรวดเร็ว เพื่อจะ
ไดใชเปนขอมูลในการสงเสริมการทําการประมงอยางมีประสิทธิภาพของประชาชนตอไป
ที่มา : วารสารการประมงปที่ 49 เลม 5 พ.ศ. 2533
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¤íÒÈÑ¾·ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·Õè¤¹ä·Âãª¡Ñ¹¼Ô´ºÍÂæ
ã¹»¨¨ØºÑ¹ÁÕ¤íÒ·ÑºÈÑ¾·ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·Õè¤¹ä·Âãª¡Ñ¹¨¹µÔ´»Ò¡ÍÂÙÁÒ¡ÁÒÂ áµ¤Ø³à¤ÂÃÙäËÁÇÒÁÕºÒ§¤íÒ
·Õè½ÃÑè§à¤ÒäÁä´ãªÍÂÒ§·ÕèàÃÒ¾Ù´¡Ñ¹µÔ´»Ò¡
1. ÍÔ¹à·Ã¹´ (in trend) ¤íÒ¹ÕéÍÔ¹à·Ã¹´ÁÒ¡æ àÍÂ...ÎÔµÁÒ¡æ ã¹»¨¨ØºÑ¹ ÊÒÁÒÃ¶ä´ÂÔ¹µÒÁ
ÃÒÂ¡ÒÃÇÔ·ÂØËÃ×Íâ·Ã·ÑÈ¹·ÑèÇä» à¾ÃÒÐãª¡Ñ¹·ÑèÇºÒ¹·ÑèÇàÁ×Í§ àª¹ à´ç¡ÊÁÑÂ¹Õé¶Ò¨ÐãËÍÔ¹à·Ã¹´µÍ§µÒÁ
á¿ªÑè¹à¡ÒËÅÕ «Öè§ºÒ§·ÕàÇÅÒ¤Ø³µÍ§¡ÒÃ¾Ù´ÇÒ "ÁÑ¹·Ñ¹ÊÁÑÂ" ¤Ø³ÍÒ¨¨ÐµÔ´»Ò¡ÇÒ " It is in trend." ¤íÒ
ÇÒ "·Ñ¹ÊÁÑÂ" ½ÃÑè§¨Ðãª¤íÒÇÒ "trendy" ËÃ×Í " fashionable" «Öè§à»¹¤íÒ¤Ø³ÈÑ¾··Õè¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶ÇÒ§äÇ
Ë¹Ò¤íÒ¹ÒÁ·ÕèµÍ§¡ÒÃ¢ÂÒÂ àª¹ a trendy haircut (·Ã§¼Á·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ), a fashionable
restaurant (ÃÒ¹ÍÒËÒÃ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ) ËÃ×Í¨ÐäÇËÅÑ§ verb to be àª¹ It is trendy. ËÃ×Í It is
fashionable. ¡çä´
2. àÇÍÃ (over) àª¹ ãÂ¤¹¹Ñé¹·íÒÍÐäÃàÇÍÃæ She is over. äÁÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂáµÍÂÒ§ã´ã¹
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ½ÃÑè§·Õèä´ÂÔ¹¤Ø³¾Ù´àª¹¹Õé ¤§ÁÖ¹µÖº ¾ÃÍÁ·íÒÊÕË¹Ò§§? ¾Ù´¶Ö§¤íÒ¹Õé ¤¹ä·Â¹Ò¨ÐËÁÒÂ¶Ö§
¡ÒÃ¾Ù´à¡Ô¹¨ÃÔ§ËÃ×Í·íÒà¡Ô¹¨ÃÔ§ «Öè§¶Ò¾Ù´à¡Ô¹¨ÃÔ§ ¤ÇÃ¨Ðãª¤íÒÈÑ¾··ÕèÇÒ "exaggerate" à»¹¤íÒ¡ÔÃÔÂÒ ÍÒ¹
ÇÒ àÍ¡-á«¡-à¨Í-àÃ· àª¹
He said you walked 30 miles. (à¤ÒºÍ¡ÇÒ¤Ø³à´Ô¹µÑé§ 30 äÁÅ)
No - he's exaggerating. It was only about 15. (äÁËÃÍ¡ à¤Ò¾Ù´àÇÍÃ (à¡Ô¹¨ÃÔ§) ÁÑ¹¡çá¤
15 äÁÅàÍ§)
´Ñ§¹Ñé¹ ¶Ò¨ÐºÍ¡ÇÒ à¸Í¾Ù´àÇÍÃ¹Ð ¡çºÍ¡ÇÒ You're exaggerating. ËÃ×Í¨ÐºÍ¡à¤ÒÇÒ ÍÂÒ¾Ù´
àÇÍÃæ ¹Ð ÍÒ¨ãªÇÒ Don't exaggerate. ÊÇ¹ÍÒ¡ÒÃàÇÍÃÍÕ¡áºº¤×Í ¡ÒÃ·íÒà¡Ô¹¨ÃÔ§ àÃÒ¨Ðãª¤íÒ¡ÔÃÔÂÒ
·ÕèÇÒ "overact" àª¹ You're overacting. à¸Í·íÒàÇÍÃà¡Ô¹ (áÊ´§ÍÒÃÁ³à¡Ô¹¨ÃÔ§)
3. ´ÙË¹Ñ§ soundtrack àÇÅÒ¤Ø³¨ÐºÍ¡ã¤ÃÇÒ ©Ñ¹µÍ§¡ÒÃ´ÙË¹Ñ§½ÃÑè§·Õè¾Ò¡ÂÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¤ÇÃ¨Ð
ãªÇÒ "I want to watch an English film." à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤íÒÇÒ soundtrack ¤×Í ´¹µÃÕ·Õè
ÍÂÙã¹ÀÒ¾Â¹µÃ ¶ÒàÃÒ¨Ð¾Ù´¶Ö§Ë¹Ñ§½ÃÑè§·Õè¾Ò¡ÂàÊÕÂ§ÀÒÉÒä·Â àÃÒµÍ§ºÍ¡ÇÒ "I want to watch an
English film that is dubbed into Thai." à¾ÃÒÐ¤íÒ¡ÔÃÔÂÒÇÒ dub ¤×Í ¾Ò¡ÂàÊÕÂ§¨Ò¡µ¹áººã¹
Ë¹Ñ§ËÃ×ÍÃÒÂ¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹ä»à»¹ÀÒÉÒÍ×è¹ ÊÇ¹Ë¹Ñ§·ÕèÁÕ¤íÒºÃÃÂÒÂãµÀÒ¾àÃÒàÃÕÂ¡ÇÒ a subtitled film
«Öè§¤íÒºÃÃÂÒÂ·ÕèÍÂÙãµÀÒ¾àÃÒàÃÕÂ¡ÇÒ subtitles (µÍ§ÁÕ s µÍ·ÒÂàÊÁÍ¹Ð¤Ð) àª¹ a French film
with English subtitles (Ë¹Ñ§½ÃÑè§àÈÊ·ÕèÁÕ¤íÒºÃÃÂÒÂãµÀÒ¾à»¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ) Ë¹Ñ§ºÒ§àÃ×èÍ§¨ÐÁÕ¤íÒ
ºÃÃÂÒÂãµÀÒ¾à»¹ÀÒÉÒà´ÕÂÇ¡Ñº·Õè¹Ñ¡áÊ´§¾Ù´
àÃÒÁÕÈÑ¾· àÃÕÂ¡à©¾ÒÐÇÒ closed-captioned
films/videos/television programs ËÃ×Í ÍÒ¨à¢ÕÂ¹ÂÍæ ÇÒ "CC" àª¹ You should watch a
closed-captioned film to improve your English. (¤Ø³¤ÇÃ¨Ð´ÙË¹Ñ§½ÃÑè§·ÕèÁÕ¤íÒºÃÃÂÒÂ
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¢Í§¤Ø³)
·ÕèÁÒ: http://forum.dek-eng.com
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ป.ปลานารู
ลักษณะเดนในการจําแนก
กลุมปลาดุกทะเล และปลากดทะเล
Family: PLOTOSIDAE, Eeltail catfishes (กลุมปลาดุกทะเล)
มีหนวดรอบปาก 2, 4 หรือ 6 คู
1

2

ครีบหลังและครีบกนเชื่อมตอกับครีบหาง

Family: ARIIDAE, Fork-tailed catfishes (กลุมปลากดทะเล)
มีแผนกระดูกปกคลุมสวนหัว
มีครีบไขมัน
3

มีหนวดรอบปาก 3 คู

4

ครีบหางสวนปลายเวาลึก

ภาพที่ 1 และ 3 จาก www.fishbase.com
ภาพที่ 2 และ 4 จากหนังสือ FAO Volume. 3
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บานเราจะนาอยู
ÅÙ¡¹Í§·Õèâ´¹ã¨à¨Ò¹ÒÂ
¡ÒÃà»¹ÅÙ¡¹Í§·Õèâ´¹ã¨à¨Ò¹ÒÂ¹Ñé¹ äÁä´ËÁÒÂ¤ÇÒÁ¨ÐµÍ§·íÒµÒÁ¤íÒÊÑè§·Ø¡ÍÂÒ§â´ÂäÁ¤Ô´ÍÐäÃËÃ×ÍµÑ´ÊÔ¹ã¨
ÍÐäÃàÍ§àÅÂ ¶Ò¤Ø³ÍÂÙã¹µíÒáË¹§ÅÙ¡¹Í§ ÊÒÁÒÃ¶·íÒ§Ò¹ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ãËâ´¹ã¨à¨Ò¹ÒÂä´ ´ÇÂ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹
¤ÇÒÁ¤Ô´ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹àÊÕÂãËÁãËà»¹...
o

o

o
o

o

áÁà»¹ÅÙ¡¹Í§¡çµÍ§ÃÙ¨Ñ¡¹íÒµÑÇàÍ§ãËà»¹ ¹Õèà»¹ÊÇ¹Ë¹Öè§¢Í§¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡¶Ö§¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹µÑÇàÍ§ ·íÒãË
à¨Ò¹ÒÂËÃ×ÍËÑÇË¹Ò§Ò¹äÇÇÒ§ã¨ÁÒ¡¢Öé ¹·Õè¨ÐÁÍºËÁÒÂË¹Ò·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºµÒ§æ ãËàÃÒ ¡ÒÃÃÙ¨Ñ¡à»¹¼Ù¹íÒµÑÇàÍ§
¹Ñé¹¨ÐµÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤áÅÐÃÔàÃÔèÁ·íÒÍÐäÃãËÁæ ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº·Ñé§µÍµÑÇàÍ§áÅÐµÍ§Ò¹ÍÂÒ§àµçÁ·Õè
¡ÅÒáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÍÂÒ§ÁÕàËµØ¼ÅáÅÐäÁ¡ÒÇÃÒÇ
¤Ô´¶Ö§»ÃÐâÂª¹ÊÇ¹ÃÇÁÁÒ¡Í¹ ¡ÒÃ¤Ô´¶Ö§áµ»ÃÐâÂª¹ÊÇ¹µÑÇ·Ñé§¢Í§µÑÇàÍ§áÅÐà¨Ò¹ÒÂàÃÒÍÂÒ§à´ÕÂÇ¹Ñé¹ äÁãª
¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Õè´Õ¹Ñ¡ã¹¡ÒÃà»¹¤¹·íÒ§Ò¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ´Ñ§¹Ñé¹¹Í¡¨Ò¡¨ÐµÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑµÂáÅÐà¤ÒÃ¾µÍà¨Ò¹ÒÂ
ËÃ×ÍËÑÇË¹ÒáÅÇ ÂÑ§¤ÇÃ«×èÍÊÑµÂáÅÐà¤ÒÃ¾µÍÍ§¤¡Ã·Ñé§Í§¤¡Ã´ÇÂ â´ÂÁÍ§à»ÒËÁÒÂãË¢Í§Í§¤¡Ã áÅÐ
ÁØ§ÁÑè¹·Õè¨Ð·íÒ§Ò¹ÍÂÒ§·ØÁà·à¾×èÍÊÇ¹ÃÇÁ
ÁÕ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¤×Í ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÍÂÒ§ÃÙ¼Ô´ªÍºªÑèÇ´Õ µÃ§ä»µÃ§ÁÒ «×èÍÊÑµÂµÍË¹Ò·Õè
ÃÙ¨Ñ¡¤Çº¤ØÁÍÒÃÁ³áÅÐÅ´ÍÑµµÒã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñº¼Ù¹íÒ à¾ÃÒÐã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¡Ñ¹à»¹·ÕÁ ÂÍÁÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ§
à¡Ô´¢Öé¹ºÒ§ ¡ÒÃÃÙ¨Ñ¡¤Çº¤ØÁÍÒÃÁ³áÅÐäÁÂÖ´àÍÒµ¹àÍ§à»¹·ÕèµÑé§ÁÒ¡à¡Ô¹ä» ¨ÐªÇÂãË¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂ§äÁÅØ¡ÅÒÁ
ãËâµ áÁ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Õè´Õ¤×Í¡ÒÃ¡ÅÒáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ áµ¡çµÍ§ÂÍÁÃÑº¿§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§¤¹Í×è¹´ÇÂ â´Â
¾ÂÒÂÒÁà¢Òã¨áÅÐÁÍ§¼Ù¹íÒ ÃÇÁ·Ñé§à¾×èÍ¹ÃÇÁ§Ò¹¤¹Í×è¹ã¹á§ºÇ¡ ¾ÃÍÁ·Ñé§à»´ã¨ÃÑº¿§¤íÒá¹Ð¹íÒ¢Í§¤¹Í×è¹
ËÁÑè¹¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§µÑÇàÍ§ÍÂÙàÊÁÍ à¾×èÍÊÃÒ§¤ÇÒÁ¹Òàª×èÍ¶×ÍãËá¡µ¹àÍ§ ·íÒãËà¨Ò¹ÒÂà¡Ô´
¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ÁÒ¡¢Öé¹ ¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁÃÙãÊµÑÇ äÁ¨íÒà»¹µÍ§ÃÍãËà¨Ò¹ÒÂÊÑè§ áµ¤ÇÃà»¹½ÒÂ·Õè¤¹ËÒ¢ÍÁÙÅä»
¹íÒàÊ¹Í´ÇÂ ¶ÒàËç¹ÇÒÁÕªÍ§·Ò§ÍÐäÃ àª¹ ¡ÒÃÍºÃÁÊÑÁÁ¹Ò ·Õè¨Ð¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¼ÙÃÇÁ§Ò¹áÅÐµÑÇ
àÃÒä´

·ÕèÁÒ : www.goodfoodgoodlife.in.th/wellness-for-family-detai
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ทาทาย...สมอง
สําหรับเดือนนี้เรามีโจทยปญหามาใหอานแลวลองหาคําตอบดูนะคราบ... สองขางทางของถนนยานรานคาใน
ตลาด มีรานคาจํานวน 6 รานตั้งแตราน A จนถึงราน F รานที่แรงเงาในรูปคือ ราน A สวนรานอื่นมีแตตําแหนงของ
รานเทานั้น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขางขวาของราน A คือรานขายหนังสือ
ตรงขามรานขายหนังสือคือรานขายดอกไม
ขางรานขายดอกไมคือรานขายขนมปง
ดานหนาของราน D คือราน E
ขางราน E คือรานขายเหลา
ราน E กับรานขายเครื่องเขียน อยูบนฝงถนนดานเดียวกัน

ถามวา ราน A เปนรานขายอะไร?

เฉลยเกมทาทาย...สมอง ฉบับที่แลว
BLUE BUTTERFLY

SPIDER

SEAHORSE

FISH

SQUID LOTUS APPLE
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¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554
1. á¾Å§¡µÍ¹·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãË·ÕèÊØ´¤×Í?
2. ¶Ò·íÒ»ÃÐÁ§¾×é¹ºÒ¹ã¹»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ ¨ÐµÍ§·íÒ»ÃÐÁ§ã¹à¢µã´?
3. »ÅÒËÁÙÊÕÊ¡ØÅã´·ÕèäÁÁÕà¡Åç´ºÃÔàÇ³á¡Á?
** ¡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 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

*** ¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ : ÊÁØ´â¹µ

ã¤ÃÍÂÒ¡ä´¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ¡çÃÇÁÊ¹Ø¡ã¹¡ÒÃµÍº¤íÒ¶ÒÁ¡ÑºàÃÒàÂÍÐæ ¹Ð¤ÃÑ º

à©ÅÂ¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2554
1. ¤¹¾ºÊÑµÇ·ÐàÅÊ»ªÕÊãËÁ·ÕèÁËÒÊÁØ·Ãã´?
µÍº ÁËÒÊÁØ·ÃÍÒÃ¡µÔ¡
2. ¡ÒÃ»ÃÐÁ§·ÐàÅ¢Í§¾ÁÒ áº§ä´¡Õè»ÃÐàÀ· ÍÐäÃºÒ§?
µÍº áº§ä´à»¹ 2 »ÃÐàÀ· ¤×Í ¡ÒÃ»ÃÐÁ§ã¡ÅªÒÂ½§ (Inshore Fisheries) áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÁ§¹Í¡ªÒÂ½§
(Offshore Fisheries)
3. ¡Ñé§ª¹Ô´ã´·ÕèµÒÍÂÙÃÔÁ¹Í¡ÊØ´¢Í§ÊÇ¹ËÑÇ(carapace)?
µÍº Thenus orientalis, Flathead lobster (¡Ñé§¡ÃÐ´Ò¹)
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