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Friend of the Sea
Friend of the Sea à»¹Í§¤¡ÃàÍ¡ª¹µÑé§¢Öé¹â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍÃ³Ã§¤ã¹

àÃ×èÍ§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡ÉáËÅ§ÍÒÈÑÂÊÑµÇ¹éíÒ ã¹ÃÐÂÐáÃ¡Í§¤¡Ã¹Õéä´Ã³Ã§¤à¾×èÍ»¡»Í§âÅÁÒ·ÕèµÔ´ÍÇ¹
ÁÒ¡Ñº ¡ÒÃ·íÒ¡ÒÃ»ÃÐÁ§·Ù¹Ò â´ÂÁÕ¡ÒÃÃ³Ã§¤ ÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§à¾×èÍÊ§àÊÃÔÁ¡ÒÃãª·ÃÑ¾ ÂÒ¡Ã
ÍÒËÒÃ·ÐàÅÍÂÒ§ÂÑè§Â×¹ ÊÔ¹¤Ò·ÕèµÔ´©ÅÒ¡¢Í§ Friend of the Sea µÍ§ä´ÃÑº¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍºáÅÐÃÑºÃÍ§¨Ò¡Í§¤¡Ã·ÕèãËãºÃÑºÃÍ§ÃÐ´ÑºªÒµÔËÃ×Í¹Ò¹ÒªÒµÔÇÒ´ÇÂ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§
ÊÔ¹¤Ò·Õèà»¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅÍÁËÃ×ÍÁÕ¢ºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµÒÁ¤ÙÁ×Í¡ÒÃµÔ´©ÅÒ¡¢Í§»ÅÒáÅÐÊÔ¹¤ÒÊÑµÇ¹éíÒ·Õè¨Ñº¨Ò¡·ÐàÅ¢Í§
FAO (Art.30 FAO Guidelines). ã¹»¨¨ØºÑ¹ÊÔ¹¤Ò»ÃÐÁ§·Õèä´ÃÑº©ÅÒ¡¢Í§ Friend of the Sea à»¹·ÕèÂÍÁÃÑº
áÅÐÃÙ¨Ñ¡¡Ñ¹â´Â·ÑèÇä»¢Í§¼ÙºÃÔâÀ¤ã¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐÂØâ Ã» ©ÅÒ¡ÊÔ¹¤ÒÁÕ·Ñé§ÊÑµÇ¹éíÒ·Õè¨Ñº¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ¨Ò¡¡ÒÃ
à¾ÒÐàÅÕéÂ§·Õèà»¹ª¹Ô´ÊÑµÇ¹éíÒ (»ÅÒ ¡Ø§ ËÁÖ¡ áÅÐËÍÂ) áÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±ÊÑµÇ¹éíÒ (»ÅÒ»¹ ÍÒËÒÃÊÑµÇ áÅÐ¹éíÒÁÑ¹»ÅÒâÍ
àÁ¡Ò 3 à»¹µ¹)
»ÃÐà·Èä·Â ÊÔ¹¤ÒÊÑµÇ¹éíÒ·Õè¨Ñº¨Ò¡·ÐàÅª¹Ô´áÃ¡·Õèä´ÃÑº©ÅÒ¡¢Í§ Friend of the Sea ¤×Í ËÍÂ¢ÒÇ
(Meretrix meretrix) Ê§ÍÍ¡â´ÂºÃÔÉÑ· Thai Spring Fish ÀÒÂãµÂÕèËÍ¢Í§ Panapesca Ê§ÍÍ¡ä»¨íÒË¹ÒÂ
ã¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐÂØâÃ» (ÍÔµÒÅÕ áÅÐÊà»¹) ¼Ò¹¢ºÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºµÒÁ¤ÙÁ×Í¢Í§ FAO à»¹ÊÑµÇ¹éíÒ·ÐàÅ·Õè¨Ñº¨Ò¡
·ÐàÅ¸ÃÃÁªÒµÔ ËÍÂ¢ÒÇÁÕÇ§¨ÃªÕÇÔµ·Õèà¨ÃÔàµÔºâµàÃçÇ ÊÒÁÒÃ¶¨Ñºä´µÅÍ´·Ñé§» ¡ÒÃ·íÒ¡ÒÃ»ÃÐÁ§ËÍÂ¢ÒÇ¹Õéà»¹¡ÒÃ·íÒ¡ÒÃ
»ÃÐÁ§´Ç ÂÁ×Í â´ÂªÒÇ»ÃÐÁ§¢¹Ò´àÅç¡ ¢ºÇ¹¡ÒÃ¨ÑºÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµÍ
ÊÔè § áÇ´Å Í Á¹ Í ÂÁÒ¡ ËÍÂ·Õè ¨Ñ º ä´ ¨ Ð¹í Ò à¢ Ò ÊÙ ¢ ºÇ¹¡ÒÃá»ÃÃÙ » ¨Ò¡
âÃ§§Ò¹·Õèä´ÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§·Ñé§ ISO áÅÐ HACCP ÁÕ¡ÒÃ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´
¹Öè§ áÅÐºÃÃ¨Øã¹¶Ø§ÊØÒ¡ÒÈáªá¢ç§ äÁÁÕÊÇ¹¼ÊÁÍÒËÒÃáÅÐÊÒÃ¡Ñ¹
àÊÕ Â ã´æ «Öè § ¹Ñº à»¹ ¤ÃÑé§ áÃ¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â·Õè ÁÕÊÔ ¹ ¤Ò µÔ ´©ÅÒ¡¢Í§
Friend of the Sea ÊÃÒ§¤ÇÒÁÀÙÁÔã¨ãË¡ÑºªÒÇ»ÃÐÁ§¼Ù¨Ñº âÃ§§Ò¹
á»ÃÃÙ» ¼ÙÊ§ÍÍ¡ áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐÁ§¢Í§ä·Âà»¹ÍÂÒ§ÁÒ¡ áÅÐ
à»¹àÃ×èÍ§·ÕèÊíÒ¤Ñ·Õè·íÒãËªÒÇ»ÃÐÁ§ ¼Ù¼ÅÔµ ¼ÙÊ§ÍÍ¡ áÅÐ¼ÙºÃÔâÀ¤ÁÕÊÇ¹
ÃÇÁã¹´Ò¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡ÉáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

·ÕèÁÒ : ÊÇ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐÁ§ ¡ÃÁ»ÃÐÁ§
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àµ×Í¹äÁ´ÙáÅ»Ð¡ÒÃÑ§µÍ¹¹Õé ÍÕ¡ 50 »ÊÙ¾Ñ¹¸ØËÁ´

นักอนุรักษออกมาเตือน สถานการณนาหวงของปะการังทั่วโลก ซึ่งกําลังถูกคุกคาม ถึง 3 ใน 4 ของโลก
โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ปะการังถูกคุกคามถึง 95% แจงหากไมดูแลตั้งแตตอนนี้ อีก 50 ป
ปะการังสูญพันธุหมด เหลือแตซากหินปูนประดับทองทะเลแนๆ
รายงานฉบับนี้ เกิดจากความรวมมือของกลุมวิจัยและองคกรอนุรักษกวา 20 แหง ซึ่งนําโดย สถาบัน
ทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) ในวอชิงตัน ดีซี สหรัฐฯ ซึ่ง เจน ลุบเชนโค (Jane Lubchenco)
จากองคการสมุทรศาสตรและบรรยากาศสหรัฐฯ หรือโนอา (National Oceanographic and Atmospheric
Agency: NOAA) บอกวา รายงานนี้เปนเหมือน “เสียงปลุก” สําหรับนักนโยบายทั้งหลาย ผูนําธุรกิจ ผูมีหนาที่ดูแล
และจัดการทางมหาสมุทรและผูที่เกี่ยวของใหตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการปกปองแนวปะการัง
“การคุกคามทั้งในระดับทองถิ่นและระดับโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดสรางผลเสียหาย
อยางมีนัยสําคัญตอแนวปะการัง และทําใหอนาคตของระบบนิเวศนที่สวยงามและมีคุณคานี้ตองตกอยูภายใตความ
เสี่ยง” ลุบเชนโค ใหความเห็น
รายงานประเมินสิ่งแวดลอมนี้ ยังไดทบทวนการทําประมงแบบเกินพอดี ที่
พบในรายงานความเสี่ยงของปะการังเมื่อป 1998 โดยไดเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
รายละเอียดมากขึ้น ซึ่งตลอด 13 ปที่ผานมา พบวาพื้นที่ปะการังเสี่ยงตอการถูก
ทําลายเพิ่มขึ้นเปน 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด และสาเหตุหลักๆ ของความเสียหายที่
เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากการทําประมงแบบเกินพอดี โดยเฉพาะในมหาสมุทรอินเดียและ
แปซิฟก
โดยภาพรวมแนวปะการัง ของโลกมากกว า ครึ่ง ถูกคุ กคามจากวิธี ที่
ชาวประมงใช ซึ่งมีตั้งแตการจับสัตวแบบธรรมดาๆ แตมากเกินกวาธรรมชาติจะ
ฟนฟูไดทัน ไปจนถึงการใชวิธีจับปลาที่รุนแรง อยางการใชระเบิดเพื่อทําใหปลา
ตกใจหรือทําใหตาย ซึ่งวิธีดังกลาวไดทําลายปะการังใหกลายเปนเศษเล็กเศษนอย
ดวย นอกจากนี้ยังมีปจจัยคุกคามสําคัญอีก ไดแก มลพิษที่ไหลมาตามแมน้ํา การ
พัฒนาชายฝงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ หากสภาพภูมิอากาศนั้น
เปนไปตามคาดการณภายในป 2030 ปะการังทั่วโลกจะฟอกขาวไปกวาครึ่ง และ
เมื่อถึงป 2050 จะมีปะการังฟอกขาวถึง 95%
แนวปะการัง เกิ ด จากตั ว ปะการั งที่ มี ชีวิ ต อยู รว มกับ สาหรา ย ซึ่ง ให
สารอาหารที่ทําใหปะการังมีสี แตเมื่ออุณหภูมิน้ํารอนเกินไป สาหรายจะถูกขับ
ออกไป และตัวปะการังจะเปลี่ยนเปนสีขาว แมวาปะการังจะฟนตัวขึ้นมาได แตหาก
เกิดปรากฏการณเชนนี้บอยๆ ก็ทําใหปะการังตายไดงายๆ เหมือนกัน นอกจากนี้คา
ความเปนกรดเปนดางในน้ําทะเลที่คอยๆ ลดลง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อน้ําทะเลดูดซับ
คารบอนไดออกไซดมากขึ้น หรือการที่มหาสมุทรเกิดภาวะเปนกรดนั้นเปนภัยตอ
การกอโครงสรางของปะการัง
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มารค สปลดิง (Mark Spalding) นักวิทยาศาสตรทางทะเลอาวุโสจากองคกรอนุ รักษธรรมชาติ (The
Nature Conservancy) บอกวา ตอนนี้ปะการังไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนแลว ซึ่งเขาเกรงวาในอนาคตทั้ง
ภาวะโลกรอนและภาวะเปนกรดของมหาสมุทร จะเปนภัยคุกคามหลักตอปะการัง และไมมีภัยคุกคามใดที่สง
ผลกระทบตอปะการังอยางเดี่ยวๆ แตมักจะมีหลากหลายปจจัยรวมกัน ซึ่งเปนเรื่องที่นาเจ็บปวดยิ่ง รายงานจากบีบีซี
นิวสยังบอกดวยวา บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบรุนแรงที่สุด โดย 95% ของปะการัง
ในบริเวณนี้ ไดรับการขึ้นบัญชีที่ถูกคุกคาม หากแตในแงผลกระทบตอสังคมมนุษยแลว การคุกคามดังกลาวเปนเพียง
สวนหนึ่งของความสมดุลเทานั้น
นักวิจัยใหเหตุผลวา สังคมที่จะไดรับผลกระทบหนักๆ จากปะการังที่ลดจํานวนลง จะเปนสังคมที่อยูใน
บริเวณที่มีการคุกคามสูง บริเวณที่มีสัดสวนของประชากรที่พึ่งพิงปะการังในวิถีชีวิตมาก รวมถึงพื้นที่ที่ประชากร
ปรับตัวไดต่ํา โดยประเทศที่มีปะการังตกอยูในความเสี่ยงสูง ไดแก คอโมโรส ฟจิ เฮติ อินโดนีเซีย คิริบาส ฟลิปปนส
แทนซาเนีย และวานูอาตู
งานวิจัยยังแสดงใหเห็นวา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง จะชวยใหปะการังแข็งแรงและ
ทนทานตออุณหภูมิน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นได ซึ่งในรายงานของบีบีซีนิวสไดเนนวา การปกปองพื้นที่สําคัญของทะเลนั้นเปน
ยุทธศาสตรที่ตองทําใหชัดเจน
นักวิทยาศาสตรระบุวา มีพื้นที่ปะการังที่ตองไดรับการปกปองกวา 2,500 พื้นที่ และแมวาทั่วโลกจะมีการ
ปกปองพื้นที่เหลานั้นไปมากกวาครึ่ง แตกลับเปนเพียงการปกปองแบบพอเปนพิธีเทานั้น มีเพียง 1 ใน 6 ของพื้นที่
ทั้งหมดเทานั้นที่ไดรับการปกปองอยางจริงจัง
“รายงานฉบับนี้ เต็มไปดวยแนวทางแกไข มีตัวอยางจริงในพื้นที่ซึ่งประชากรประสบความสําเร็จในการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น อยางไรก็ตาม หากเราไมเรียนรู จากความสําเร็จเหลานั้น ผมคิดวาในอีก 50 ป
ปะการังเกือบทั้งหมดก็จะหายไป เหลือเพียงซากหินปูนสึกกรอนที่ปกคลุมไปดวยสาหรายและรอยแทะเล็มจากปลา
ตัวเล็กๆ จํานวนหนึ่ง” สปลดิงกลาว

ที่มา : ASTV ผูจัดการออนไลน
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นักวิจัยญี่ปุน เก็บไขปลาไหลจากแหลงธรรมชาติไดเปนครั้งแรก
ฉายแสงสูค วามลึกลับในพฤติกรรมวางไขของปลาชนิด นี้ เชื่อจะเปน
จุดเริ่มตนสูการพัฒนาเทคโนโลยีสรางฟารมเพาะเลี้ยง ตลอดจนการอนุรักษ
สายพันธุ
ผูเชี่ยวชาญกลาววา การคนพบวาปลาไหลวางไขที่ไหนและอยางไรนั้น
จะชวยปูทางสําหรับเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อทําฟารมปลาชนิดนี้
ทีมวิจัยบอกทาง “เนเจอรคอมมูนิเคชันส” (Nature Communications)
แมกกาซีนวิทยาศาสตรอังกฤษวา พวกเขาพบไขปลาไหล 31 ฟองใกลกับรอง
ลึกมาเรียนาตะวันตก (West Mariana Ridge) ในมหาสมุทรแปซิฟกใกลเกาะ
กวม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2009
สําหรับทีมวิจัยนั้น ประกอบดวยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยบรรยากาศ
และมหาสมุทร (Atmosphere and Ocean Research Institute) ของ
มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) และนักวิจัยจากสํานักงานวิจัย
ประมง (Fisheries Research Agency) ของญี่ปุน
“นอกจากนี้การวิจัยทางกายภาพและชีวภาพของสิ่งแวดลอมรอบๆ บริเวณที่เราเก็บไขปลาไหล จะชวยใน
อุตสาหกรรมเลี้ยงปลาไหลได โดยใหขอมูลเราเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและอาหารสําหรับสรางฟารมเลี้ยงปลาไหล” ฮิเดกิ
ทานากะ (Hideki Tanaka) นักวิจัยจากสํานักงานวิจัยประมงของญี่ปุนที่มีสวนในโครงการนี้กลาว
ปลาไหลที่นํามาทําเปนอาหาร สวนมากนํามาจากฟารมที่เลี้ยงปลาไหลโดยใชลูกปลาหรือปลาไหลอายุนอยที่
จับมาจากทะเล แตจํานวนลูกปลาไหลก็ลดลงจากปริมาณที่มีอยูชุกชุมสูงสุดเมื่อชวงป 1970 เนื่องจากการทําประมง
เกินขนาดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เมื่อปที่แลวทางสํานักงานวิจัยประมง ประสบความสําเร็จในการทําฟารมปลาไหลจากการเพาะไข แต
เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงไมเหมาะจะนําไปใชในทางการคา เนื่องจากจํานวนไขที่ฟกออกมาเปนตัวนั้นยังต่ําอยูมาก
ทางทีมวิจัยเชื่อวาการเก็บไขปลาไหลไดในครั้งนี้ จะนํามาซึ่งการคนพบเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสรางฟารมเลี้ยง
ปลาไหล และชวยใหการอนุรักษปลาไหลนั้นทําไดงายขึ้น
ที่มา : www.fis.com

5

กระดานขาว

ประเทศเวีย ดนาม หรือชื่ออยางเปน ทางการคือ สาธารณรัฐ สังคมนิย ม
เวียดนาม เปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศเหนือ
ติ ด กั บ ประเทศจี น ทางใต ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด อ า วตั ง เกี๋ ย และทะเลจี น ใต ทางทิ ศ
ตะวันตกติดกับ ประเทศกัมพูช า ประเทศลาว และอาวไทย โดยเวีย ดนามมีพื้น ที่
ประมาณ 329,200 ตารางกิโลเมตร เปนที่ราบลุมแมน้ําแดงทางตอนเหนือ และ
ที่ราบลุมแมน้ําโขงตอนใต รวมทั้งที่ราบชายฝงทะเลยาวจากเหนือจรดใต ซึ่งชายฝง
ทะเลยาว 3,260 กิโลเมตร มีเกาะมากกวา 3,000 เกาะ และมีแมน้ํากวา 2,860 สาย
รวมทั้ ง ปากแม น้ํ า ที่ เ ชื่ อ มต อ ทะเล และมี เ ขตเศรษฐกิ จ จํ า เพาะ 1 (Exclusive
Economic Zone: EEZ) ประมาณ 1,000,000 ตารางกิโลเมตร เวียดนามมีความ
สมบูรณของพืชพรรณและสัตวน้ําหลากหลายชนิด ซึ่งพบในทะเลและชายฝงกวา
10,837 ชนิด ทําใหชายฝงทะเลของเวียดนามไดรับการจัดอันดับใหเปนแหลงที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง

Gulf
of
Tonkin
South
China
Sea

Gulf
of
Thailand

ลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสม ตลอดจนความอุดมสมบูรณของพืชพรรณและสัตวน้ํา สงผลใหภาคการประมง
มีความสําคัญตอประเทศ ในการทําประมงทะเล เวียดนามมีกองเรือประมงนอกชายฝงจํานวน 24,990 ลํา มีขนาด
ความจุของเรือรวมทั้งสิ้น 3,721.7 พันตันกรอส (ป 2552) ซึ่งจํานวนเรือและขนาดความจุเรือมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป2
สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากการที่รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนใหชาวประมงออกไปจับสัตวน้ําในบริเวณนอกชายฝงมาก
ขึ้น และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเรือประมงที่มีเครื่องยนตขนาดใหญที่สามารถติดตั้งเครื่องมือ
ประมงในการทําประมงนอกนานน้ําได3

จํานวนเรือประมงนอกชายฝง ป 2552

ขนาดความจุเรือประมงนอกชายฝง ป 2552

จากขอมูลผลผลิตสัตวน้ํายอนหลัง 10 ป4 พบวา เวียดนามมีผลผลิตสัตวน้ําโดยรวมสูงขึ้นทุกป โดยป 2551
มีปริมาณ 4.54 ลานตัน สําหรับป 2550 – 2551 สัดสวนผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงมากกวาการจับสัตวน้ํา
ตามธรรมชาติ โดยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีจํานวน 2.46 ลานตัน (54.2%) และการจับสัตวน้ําตามธรรมชาติมีจํานวน
2.08 ลานตัน (45.8%)
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ในเชิงมูลคาการนําเขา-สงออก4 ในป 2551 เวียดนามสงออกสินคาประมงสูงเปนอันดับ 5 ของโลก คิดเปน
มูลคาการสงออก 4.55 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และมูลคาการนําเขา 0.44 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (ป 2549 และ
2550 เวียดนามสงออกสินคาประมงเปนอันดับที่ 8 และ 6 ของโลก ตามลําดับ)
ผลจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรในประเทศ การพัฒนาความรู เทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดานการประมง การออกกฎหมายและมาตรการในการอนุรั กษและจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทําใหเวียดนามเปนประเทศที่นาจับตามองในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาประมง
และอื่นๆ ซึ่งจะเปนคูแขงที่สําคัญของไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต

ที่มา : 1. กระทรวงการตางประเทศ. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.
http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=273. สืบคนขอมูลวันที่ 18 มกราคม 2554.
2. สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นคร โฮจิมินห. 2551. การแปรรูปสัตวน้ําและอาหารทะเล
ของเวียดนาม. ขอมูลจาก http://www.depthai.go.th/DEP/DOC/51/51014944.doc
3. FAO Fishery and Aquaculture Statistics Yearbook 2008.
4. General Statistics Office of Vietnam. http://www.gso.gov.vn/
5. Southeast Asian Fisheries Development Center. (2002). Fishing Gear and Method in
Southeast Asia: IV. Vietnam. Samutprakan. Thailand.
6. World Fishing. (2010). Vietnam to expand fisheries sector.
http://www.worldfishing.net/features/new-horizons/vietnam-to-expand-fisheriessector?SQ_DESIGN_name=print, 22 January 2553.

7

บานกาแฟ

by Mr.T
More to it ฉบับนี้ ผมขอนําเสนอขอมูลวิชาการของกลุมปลาหนาดินที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิด
หนึ่งของไทย นั้นก็คือ ปลาทรายแดง

ปลาทรายแดง (Threadfin bream)
Nemipterus hexodon

Genus : Nemipterus
Family : Nemipteridae
Order : Perciformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)

ปลาทรายแดงอยูในสกุล Nemipterus มีจํานวน 39 ชนิด พบในนานน้ําไทย 13 ชนิด คือ
Nemipterus hexodon N. bleekeri N. marginatus N. mesoprion N. nematophorus N. nemurus
N. peronii N. tambuloides N. furcosus N. japonicus N. delagoae N. tolu และ N. japonicus
 ชนิดที่พบมากในอาวไทย ไดแก N. hexodon N. mesoprion N. furcosus และ N. japonicus
 ชนิดที่พบมากในฝงอันดามัน ไดแก N. delagoae N. hexodon N. metopias และ N. japonicus
ลักษณะ ปลาชนิดนี้มีลักษณะลําตัวแบนยาว ไมมีหนามที่หัว สวนหนาของหัวไมมีเกล็ด นัยนตาโตโปน ความยาว
จงอยปากใกลเคียงขนาดของนัยนตา ปากกวางและเฉียงขึ้นเล็กนอย มีฟนเขี้ยว 3 หรือ 4 คู บนขากรรไกรบน ครีบ
หลังมีฐานยาว ประกอบดวยกานครีบแข็ง 10 กาน และกานครีบแขนงหรือกานครีบออน 9 กาน ครีบกนมีกานครีบ
แข็ง 3 กาน และกานครีบแขนง 7 กาน ปลายครีบหลังและครีบกนยื่นเปนมุมแหลม ครีบอกและครีบทองมีปลายเรียว
แหลม ครีบหางเปนแฉกลึก ปลายแฉกบนจะมีลักษณะแหลมเมื่อปลาอายุนอย และมีลักษณะมนเมื่ออายุมากขึ้น ใน
บางชนิดมี filament ปลายแฉกบนของครีบหาง บริเวณหลังสีชมพู สีขางสีชมพูจางๆ ทองสีขาวเงิน ครีบหลังมีแถบสี
เหลืองยาวขนานกับฐานครีบ มีแถบสีเหลือง 6-8 แถบพาดยาวตามลําตัว ที่เหนือชองเหงือก มีแตมสีแดงอมเหลือง 1
แตม ในบางชนิดที่ปลายแฉกบนของครีบหางมีแถบสีเหลือง ครีบกนมีแถบสีเหลือง 1 แถบ
การแพรกระจาย เปนปลาทะเล อาศัยอยูตามพื้นทองทะเลที่เปนโคลนหรือทราย พบในทะเลแถบอินโดแปซิฟก
ตะวันตก และสามารถพบแพรกระจายทั่วไปไดทั้งฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน ตั้งแตชายฝงทะเลจนถึงที่ระดับ
ความลึก 110 เมตร และพบปลาขนาดเล็กในระดับความลึก 50-60 เมตร
เครื่องมือ เครื่องมือที่จับปลาชนิดนี้ไดมีหลายชนิด ไดแก อวนลาก ลอบปลา เบ็ดราว อวนลอมจับ อวนติด และโปะ
การกินอาหาร เปนสัตวกินเนื้อ กินพวกกุง ปลาขนาดเล็ก หมึก และสัตวหนาดินขนาดเล็กเปนอาหาร
การใชประโยชน เปนปลาที่มีราคาคอนขางถูก มีคุณคาทางโภชนาการ สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายชนิด และ
นิยมรับประทานในหลายรูปแบบ ไดแก ปลาสด ตากแหง รมควัน ดอง นึ่ง ในสวนของปลาเปดนําไปแปรรูปเพื่อทํา
ลูกชิ้นปลา ทอดมันปลา ปลาเสนอบแหง ซูริมิ และอาหารสัตว
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ขนาดของปลาทรายแดงแตละชนิดที่พบในประเทศไทย
แหลงประมง

N. hexodon

N. mesoprion

N. furcosus

ขนาด(ซม.)

เฉลี่ย(ซม.)

ขนาด(ซม.)

เฉลี่ย(ซม.)

ขนาด(ซม.)

เฉลี่ย(ซม.)

15.37±4.95
16.47±3.57

5.75-24.75

12.01± 3.32

อาวไทยตอนใน

5.25-26.75
7.75-25.25

7.25-24.25
9.25-22.25

16.24±3.33
14.47±2.30

อาวไทยฝง
ตะวันตกตอนบน

3.75-28.75

17.78±4.37

4.75-18.25

11.49±2.75

6.25-25.75

14.29±3.57

อาวไทยฝง
ตะวันตกตอนลาง

5.25-31.75

17.49±4.51

5.25-18.75

11.73±2.22

6.75-30.25

16.51±3.69

กลางอาวไทย

9.75-27.75
8.50-24.50
8.50-32.00

21.06±2.78
16.63±4.19
17.21±3.40

7.25-14.75
6.50-19.00
8.00-19.00

9.59±0.57
13.76±2.54
13.55±2.29

19.25-28.75

23.25±2.92

อาวไทยตอนใน

7.75-30.25 17.46±4.74 7.75-21.25
10.25-26.25 17.96±3.11 10.25-15.75

11.52±1.48
12.87±1.02

8.75-30.75
8.75-29.75

17.91±4.10
15.40±3.16

อาวไทยฝง
ตะวันตกตอนบน

7.75-28.25

18.67±4.70

5.75-18.25

11.96±1.82

8.25-28.75

17.60±3.42

อาวไทยฝง
ตะวันตกตอนลาง

7.25-28.25

18.50±4.31

6.25-18.75

11.86±1.80

7.25-29.25

16.93±4.18

กลางอาวไทย

8.25-25.75
9.50-30.50

13.92±4.10
18.58±3.44

7.75-16.25

11.24±2.40

7.25-27.25

14.63±3.72

N. delagoae
ขนาด(ซม.)

เฉลี่ย(ซม.)

อวนลากแผนตะเฆ
อาวไทยตะวันออก

อันดามันตอนบน
อันดามันตอนลาง

7.50-23.50 14.74±3.31
7.50-34.50 18.48±4.92

อวนลากคู
อาวไทยตะวันออก

อันดามันตอนลาง

8.00-30.00 16.96±4.25

เอกสารอางอิง
ธเนศ ศรีถกล, สมชาย วิบุญพันธ และทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม. 2550. เอกสารวิชาการเลขที่ 5/2550 เรื่อง ชีววิทยาบางประการของ
ปลาทรายแดงโมง (Nemipterus hexodon) บริเวณอาวไทยตอนลาง. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
(สงขลา), สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง. 20 หนา.
อํานวย คงพรหม, รัตนาวลี พูลสวัสดิ์, สุวรรณทนา ทศพรพิทักษกุล, อุดมสิน อักษรผอบ, สิชล หอยมุข, กําพล ลอยชื่น, มนตรี
สุมณฑา และสุภัทร ศรีพันธุไพบูลย . 2550. เอกสารวิชาการฉบับที่ 8/2550 เรื่อง สภาวะทรัพยากรสัตวน้ําในอาวไทยและ
ฝงทะเลอันดามันจากเรืออวนลากพาณิชย . ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (สงขลา), สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง. 88 หนา.
จักรพัณน ปนพุทธศิลป, ปยวรรณ หัสดี, ขนิษฐา เสรีรักษ, ปุณณวิทย แกวมูล และสุวรักษ วงษโท. 2551. เอกสารวิชาการฉบับที่
9/2551 เรื่อง ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาทรายแดง (Nemipterus hexodon (Quoy and Gaimard, 1824)) บริเวณ
อาวไทยตอนบน. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ), สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ประมงทะเล, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง. 16 หนา.
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เรื่องเกาเลาความหลัง
คําอธิบายภาพปก

ที่มา : วารสารการประมง ปที่ 44 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2534

ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว

advise à»¹¡ÃÔÂÒ ËÁÒÂ¶Ö§ á¹Ð¹íÒ ãË¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ àª¹
Can you advise me on what to do? (¤Ø³ªÇÂá¹Ð¹íÒ©Ñ¹ÇÒ¤ÇÃ·íÒÍÂÒ§äÃä´äËÁ¤Ð)
I advised Bucknut not to have two girlfriends at the same time.
(¼Áá¹Ð¹íÒºÑ¡¹Ñ´ÇÒäÁ¤ÇÃÁÕá¿¹ÊÍ§¤¹ã¹àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹)
ÊÑ§à¡µ preposition ·ÕèÇÒ on äËÁ¤ÃÑº ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¨Ð advise on (a topic, problem) ¤ÃÑº
ÁÕÍÕ¡¤íÒË¹Öè§¤×Í advice «Öè§à»¹¤íÒ¹ÒÁ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤íÒá¹Ð¹íÒ ¤ÃÑº
What's your advice? (¤Ø³ÁÕ¤íÒá¹Ð¹íÒÍÐäÃºÒ§)
Kanok paid no attention to my advice and went to the function in a purple suit.
(¡¹¡äÁä´Ê¹ã¨¡Ñº¤íÒá¹Ð¹íÒ¢Í§¼ÁáÅÐä»§Ò¹ã¹ÊÙ·ÊÕÁÇ§)
Thank you for your advice. (¢Íº¤Ø³ÊíÒËÃÑº¤íÒá¹Ð¹íÒ·Õè¤Ø³ãË)
¨íÒäÇÇÒ advise à»¹¡ÃÔÂÒ ÊÇ¹ advice à»¹¤íÒ¹ÒÁ
·ÕèÁÒ : Andrew Biggs Academy
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».»ÅÒ¹ÒÃÙ
¤ÙÁ×Í¡ÒÃ¨íÒá¹¡»ÅÒ¡Ð¾§ã¹ÀÒ¤Ê¹ÒÁ
¤ÃÍº¤ÃÑÇ Lutjanidae Ê¡ØÅ Lutjanus 3
ขอบครีบหลังและครีบหาง
เปนสีขาว

สวนมากพบเสนสีทองพาด
ยาวตามแนวแถวของเกล็ด

15

Lutjanus fulvus, Blacktail snapper (กะพง)

ครึ่งบนของลําตัวมีแถบสีดําหรือ
น้ําตาลแดงพาดตามยาวและตาม
ขวางตัดกันคลายตาราง

ครีบหางเปนสีดํา สวนครีบอกครีบทองและครีบกน
เปนสีเหลือง

มีรอยแตมสีดําที่คอดหาง

16

ครึ่งลางของลําตัวมีแถบสีน้ําตาล
เขมพาดตามยาว 2 แถบ

Lutjanus decussatus, Checkered snapper (กะพงลายพาด)

มีแถบสีเขมเปนเสนตามยาวอยู
ระหวางแถวของเกล็ด

สวนมากมีรอยแตมสีขาว
บริเวณใตฐานครีบหลัง

มีรองเปนแนวจากจมูกถึงตา
ขอบครีบอก ครีบทองและ
ครีบกนเปนสีดํา
Lutjanus bohar, Twospot red snapper (กะพงแดงปานขาว)
17

ภาพที่ 15, 16 จาก www.eol.org , ภาพที่17 จาก www.ubio.org
11

».»ÅÒ¹ÒÃÙ
¤ÙÁ×Í¡ÒÃ¨íÒá¹¡»ÅÒ¡Ð¾§ã¹ÀÒ¤Ê¹ÒÁ
¤ÃÍº¤ÃÑÇ Lutjanidae Ê¡ØÅ Lutjanus 3
ครีบหางมีแถบสีดํารูปจันทร
เสียว สวนทายครีบเปนสีชมพู

ลําตัวดานบนและครีบหลังสี
แดงชมพู สวนลําตัวดานลาง
เปนสีขาว-เหลือง

ครีบอก ครีบทองและ
ครีบกนเปนสีเหลือง
Lutjanus lunulatus, Lunartail snapper (กะพงแดงหางวงเดือน)
17

มีจุดสีดําที่เสนขางลําตัว
บางครั้งอาจจางไป
ตอนมีชีวิตหรือยังสดอยู
ครีบเปนสีเหลือง
ลําตัวสีชมพู-เหลือง
สวนหลังสีเทา-น้ําตาล

18

Lutjanus monostigma, Onespot snapper (กะพงแดง)

ตอนเล็กมีแถบสีน้ําตาลดําจากปากถึงจุดเริ่มตน
ครีบหลัง และมีรอยแตมสีขาวดานบนคอดหาง

ลําตัวสวนบนและครีบ
เปนสีแดง ลําตัวสวนลาง
สีชมพู-ขาว
ฐานครีบอกดาน
ในเปนสีดํา

20

มีเสนสีน้ําตาลแดงที่ขางลําตัว
Lutjanus timorensis, Timor snapper (กะพง)
19

ภาพที่ 17 จาก www.fishbase.org
ภาพที่18 จาก หนังสือ Field guide to important commercial marine fishes, p.164
ภาพที่ 19,20 จาก www.eol.org
12

บานเราจะนาอยู

15 à·¤¹Ô¤ ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤
ã¤Ãæ ¡çÍÂÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤¡Ñ¹·Ñé§¹Ñé¹ à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤ ¤×Í ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õè¨Ð»ÃÐÁÇÅ
¢ÍÁÙÅ¼Ò¹·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´ à¾×èÍ¹íÒÁÒá¡ä¢»ËÒä´ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Åã¹á¹Ç·Ò§ãËÁæ ÍÂÒ§ËÅÒ¡ËÅÒÂäÁÁÕ·Õè
ÊÔé¹ÊØ´ ÁÑ¹äÁãª·Ñ¡ÉÐ·ÕèÁÕ¨íÒ¡Ñ´à©¾ÒÐàËÅÒÈÔÅ»¹ ¹Ñ¡´¹µÃÕ ËÃ×Í¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ áµà»¹·Ñ¡ÉÐ·Õèà»¹»ÃÐâÂª¹µÍ
¼Ù¤¹·Ø¡ÊÒ¢ÒÍÒªÕ¾ áÅÐ¤Ø³¡çÊÒÁÒÃ¶¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¹ÕéãËµ¹àÍ§ä´àª¹¡Ñ¹ ÅÍ§¹íÒ 15 à·¤¹Ô¤µÍä»¹Õéä»»¯ÔºÑµÔ
áÅÇ¤Ø³¨Ð¡ÅÒÂà»¹ºØ¤¤ÅãËÁ·ÕèàµçÁà»ÂÁä»´ÇÂ¾ÅÑ§¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤
1. µÑé§à»ÒËÁÒÂ ¢Ñé¹µÍ¹áÃ¡¤×Í ÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè¨Ð¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤ ÁÕ
à»ÒËÁÒÂ·Õèá¹Çá¹ ¾ÃÍÁ¢Í¤ÇÒÁªÇÂàËÅ×Í¨Ò¡¼ÙÍ×è¹ áÅÐáº§àÇÅÒã¹áµÅÐÇÑ¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
·Ñ¡ÉÐáÅÐ·ØÁà·ãË¡Ñº§Ò¹ÊÃÒ§ÊÃÃ¤·Õè¤Ø³Ê¹ã¨ à¾ÃÒÐ¤Ø³äÁÊÒÁÒÃ¶¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´
ÊÃÒ§ÊÃÃ¤ãËà¡Ô´¢Öé¹ä´ ¶ÒäÁÁÕàÇÅÒãË¡ÑºÁÑ¹
2. ãËÃÒ§ÇÑÅ¤ÇÒÁÍÂÒ¡ÃÙÍÂÒ¡àËç¹ ÍØ»ÊÃÃ¤ÍÂÒ§Ë¹Öè§·Õè¾ºä´ºÍÂ ¤×Í ¡ÒÃà¢Òã¨ÇÒ ¤ÇÒÁÍÂÒ¡ÃÙÍÂÒ¡
àËç¹à»¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ·íÒµÒÁã¨µÑÇàÍ§ áµá·¹·Õè¨ÐµíÒË¹ÔµÑÇàÍ§àÁ×èÍ¤Ø³ÍÂÒ¡ÃÙÍÂÒ¡àËç¹ã¹ºÒ§àÃ×èÍ§ ¤Ø³¤ÇÃãËÃÒ§ÇÑÅ
µÑÇàÍ§ÁÒ¡¡ÇÒ ÅÍ§ãËâÍ¡ÒÊµÑÇ¤Ø³àÍ§ã¹¡ÒÃáÊÇ§ËÒ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ãËÁæ
3. àµçÁã¨ÃÑº¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ã¹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃÒ§·Ñ¡ÉÐ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤ ¤Ø³µÍ§ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ãËä´ à¾×èÍ
¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ãË¡ÒÇË¹Ò áÁÇÒäÁÍÒ¨·íÒÊíÒàÃç¨ä´·Ø¡¤ÃÑé§ áµÍÂÒ§¹ÍÂ ¡çªÇÂ¾Ñ²¹ÒáÅÐàÊÃÔÁÊÃÒ§·Ñ¡ÉÐ
·Õè¨Ð¹íÒä»ãªä´ã¹Í¹Ò¤µ
4. ÊÃÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ãËµÑÇàÍ§ ¤ÇÒÁäÁàª×èÍÁÑè¹ã¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§µÑÇàÍ§ ÍÒ¨
·íÒÅÒÂ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁÊÃÒ§ÊÃÃ¤ä´ ¹Ñè¹¤×ÍàËµØ¼Å·ÕèÇÒ ·íÒäÁ¡ÒÃÊÃÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ãËµ¹àÍ§¨Ö§
à»¹àÃ×èÍ§ÊíÒ¤Ñ ¨§ª×è¹ªÁ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ¾ÂÒÂÒÁ áÅÐÍÂÒÅ×ÁãËÃÒ§ÇÑÅµ¹àÍ§àÁ×èÍ·íÒÊíÒàÃç¨
à¾ÃÒÐ¡ÒÃãËÃÒ§ÇÑÅµÑÇàÍ§à»¹àÃ×èÍ§ÊíÒ¤Ñ ÁÑ¹à»¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÃ§¨Ù§ã¨ÀÒÂã¹µÑÇàÍ§
5. ¢¨Ñ´·ÑÈ¹¤µÔ´Ò¹Åº ÁÕ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ·ÕèÃÐºØÇÒ ¤ÇÒÁÃÙÊÖ¡¹Ö¡¤Ô´´Ò¹ºÇ¡ÊÒÁÒÃ¶à¾ÔèÁ¾ÅÑ§¤ÇÒÁ¤Ô´
ÊÃÒ§ÊÃÃ¤ä´ ¶Ò¤Ø³¡íÒÅÑ§·íÒ§Ò¹·ÕèµÍ§ÍÒÈÑÂ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁËÃ×ÍÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ô´ÅÐ¡ç µÍ§ÊÃÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈâ´ÂÃÍºãË
Ã×è¹ÃÁÂ à¹¹¡ÒÃ¢¨Ñ´¤ÇÒÁ¤Ô´´Ò¹ÅºËÃ×Í¡ÒÃµíÒË¹ÔµÑÇàÍ§ «Öè§ÍÒ¨·íÒãË¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õè¨Ð¾Ñ²¹Ò·Ñ ¡ÉÐ¤ÇÒÁ¤Ô´
ÊÃÒ§ÊÃÃ¤ãËá¢ç§á¡Ã§¹Ñé¹ Å´¹ÍÂ¶ÍÂÅ§
6. ÊÙ¡Ñº¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ¡ÒÃÅÁàËÅÇ ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇÇÒ¨Ð·íÒ¼Ô´ËÃ×ÍÅÁàËÅÇ ÍÒ¨·íÒãË¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐËÂØ´ªÐ§Ñ¡ä´ àÁ×èÍã´¡çµÒÁ·Õè¤Ø³µ¡ÍÂÙã¹ËÇ§¤ÇÒÁÃÙÊÖ¡àª¹¹Õé ãËàµ×Í¹µÑÇàÍ§
ÇÒ ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´·Ñé§ËÅÒÂà»¹àÃ×èÍ§»¡µÔ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ä´ã ¹·Ò§»¯ÔºÑµÔ áÁÇÒ¨Ðà¨ÍÍØ»ÊÃÃ¤
à»¹¤ÃÑé§¤ÃÒÇ áµã¹·ÕèÊØ´…¤Ø³¡ç¨Ðä»¶Ö§¨Ø´ËÁÒÂ·ÕèÇÒ§äÇ
7. ËÒÇÔ¸Õá¡»ËÒ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ ¤ÃÑé§µÍä»àÁ×èÍµÍ§à¼ªÔ¡Ñº»ËÒ µÍ§ÁÍ§
»ËÒÍÂÒ§·ÐÅØ»ÃØâ»Ã§ áÅÐÅÍ§ÁÍ§ËÒÇÔ¸Õá¡ä¢·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ á·¹·Õè¨Ð·íÒµÒÁ¤ÇÒÁ¤Ô´
áÃ¡·Õè¼Ø´¢Öé¹ã¹ÊÁÍ§ ¨§ãªàÇÅÒ¤Ô´¶Ö§Ë¹·Ò§Í×è¹æ·ÕèÍÒ¨á¡»ËÒä´ ¡ÒÃ·íÒàª¹¹Õé¨ÐªÇÂ
ÊÃÒ§·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃá¡ä¢»ËÒáÅÐ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤
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8. ÃÐ´ÁÊÁÍ§ ¡ÒÃÃÐ´ÁÊÁÍ§ à»¹à·¤¹Ô¤·ÑèÇä»·Õèãªã¹áÇ´Ç§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÍÒªÕ¾ áÅÐÂÑ§à»¹à¤Ã×èÍ§Á×Í
·Õè·Ã§¾ÅÑ§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤ÍÕ¡´ÇÂ ¨§àÃÔèÁ´ÇÂ¡ÒÃËÂØ´µÑ´ÊÔ ¹áÅÐÇÔ¾Ò¡ÉÇÔ¨ÒÃ³µ¹àÍ§ ¨´
ºÑ¹·Ö¡¢Í¤Ô´áÅÐÇÔ¸Õá¡»ËÒµÒ§æ â´ÂÁÕà»ÒËÁÒÂ·Õè¨ÐÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ô´ãËÁÒ¡·ÕèÊØ´à·Ò·Õè¨Ð·íÒä´ã¹ªÇ§àÇÅÒÊÑé¹æ
áÅÇ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§à¾×èÍãËä´á¹Ç¤Ô´·Õè´Õ·ÕèÊØ´
9. ¨´ºÑ¹·Ö¡ ¨´ºÑ¹·Ö¡à¾×èÍ´Ù¤ÇÒÁ¤×ºË¹Ò¢Í§ÊÔè§·Õè·íÒáÅÐµÔ´µÒÁ¼Å ¡ÒÃ¨´ºÑ¹·Ö¡
à»¹Ë¹·Ò§·Õè´Õ·ÕèªÇÂÊÐ·Í¹ÊÔè§·Õè¤Ø³·íÒä´ÊíÒàÃç¨ áÅÐÂÑ§à»¹¡ÒÃÁÍ§ËÒÅÙ·Ò§·Õèà»¹ä»ä´à¾×èÍãª
á¡»ËÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÊÁØ´ºÑ¹·Ö¡ÂÑ§à»¹áËÅ§à¡çºÃÇºÃÇÁá¹Ç¤Ô´µÒ§æ ·ÕèÍÒ¨à»¹áÃ§¨Ù§ã¨ä´
ã¹Í¹Ò¤µ
10. ÊÐÊÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ à¤ÂÊÑ§à¡µÁÑéÂÇÒ äÍà´ÕÂ´Õæ ÍÂÒ§Ë¹Öè§ÁÑ¡¹íÒä»ÊÙäÍà´ÕÂÍÕ¡ÍÂÒ§Ë¹Öè§ä´ ´Ñ§¹Ñé¹ ¡ÒÃ
¤ÍÂæ ÊÐÊÁ¤ÇÒÁ¤Ô´·ÕÅÐàÅç¡ ·ÕÅÐ¹ÍÂÁÒãªã¹§Ò¹·Õè¡íÒÅÑ§·íÒÍÂÙ ¨Ö§à»¹ÊÔè§·Õè¤ÇÃ·íÒ áµ¶Òá¹Ç¤Ô´·ÕèàÅ×Í¡ÁÒãª
ÂÑ§äÁàËÁÒÐÊÁÊíÒËÃÑº§Ò¹»¨¨ØºÑ¹ ¡çÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»ãª¡Ñº§Ò¹ÍÂÒ§Í×è¹ä´ã¹Í¹Ò¤µ
11. ÊÃÒ§á¼¹·Õè¤ÇÒÁ¤Ô´ á¼¹·Õè¤ÇÒÁ¤Ô´à»¹ÇÔ¸Õ·Õè´Õ·ÕèªÇÂ»ÐµÔ´ »ÐµÍá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´
µÒ§æ à¢Ò´ÇÂ¡Ñ¹ à¾×èÍËÒ¤íÒµÍºãË¡Ñº¤íÒ¶ÒÁ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¡ç¤×Í àÃÔèÁ´ÇÂ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ËÑÇ¢ÍàÃ×èÍ§Å§º¹
¡ÃÐ´ÒÉ áÅÇàª×èÍÁâÂ§¢Í¤ÇÒÁËÃ×ÍäÍà´ÕÂ·Õè à¡ÕèÂÇ¢Í§¡ÑºËÑÇ¢ÍàÃ×èÍ§ ¤ÅÒÂ¡Ñº¡ÒÃÃÐ´ÁÁÑ¹ÊÁÍ§
áµÇÔ¸Õ¹Õé¨ÐªÇÂáµ¡á¹Ç¤Ô´à»¹¢Íæ à¾×èÍãËàËç¹ÀÒ¾¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§¡Ñ¹ªÑ´à¨¹¢Öé¹
12. ·Ò·ÒÂµ¹àÍ§ àÁ×èÍ¤Ø³ä´¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐàº×éÍ§µ¹ã¹¡ÒÃÊÃÒ§¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤áÅÇ
¨íÒà»¹µÍ§¡ÃÐµØ¹µÑÇàÍ§ä»àÃ×èÍÂæ à¾×èÍãËà¡Ô´¼Å´ÕÂÔè§¢Öé¹ äÁÇÒ¨Ðà»¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹â¤Ã§¡ÒÃãËÁ ËÃ×Í¤¹ËÒÇÔ¸Õ
ãËÁæ à¾×èÍãªã¹§Ò¹·Õè¡íÒÅÑ§·íÒÍÂÙ ÁÍ§ËÒá¹Ç·Ò§·ÕèÂÒ¡ÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃãªÇÔ¸Õá¡»ËÒà´ÔÁæ ·Õèà¤Âãª
ã¹Í´Õµ
13. ÁÍ§ËÒáËÅ§ÊÃÒ§áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ ÍÂÒ¹Ö¡ÇÒ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤à¡Ô´¢Öé¹àÍ§ä´§ÒÂæ
àÊÁÍä» áµ¤Ø³¨íÒà»¹µÍ§áÊÇ§ËÒáËÅ§·Õè¨Ð¡ÃÐµØ¹ãËà¡Ô´¤ÇÒÁ¤Ô´ãËÁæ ÍÑ¹¨Ð¨Ù§ã¨ãË¤¹ËÒ
¤íÒµÍºãË¡Ñº¤íÒ¶ÒÁ ÍÒ¨àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃÍÒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í ä»à·ÕèÂÇ ¿§à¾Å§â»Ã´ ËÃ×Í¤ØÂ¶¡à¶ÕÂ§¡Ñº
à¾×èÍ¹½Ù§ áÅÇ¹íÒ¡ÅÂØ·¸ËÃ×Íà·¤¹Ô¤·Õè´Õ·ÕèÊØ´ÁÒãª
14. àµÃÕÂÁá¼¹ÊíÒÃÍ§ àÁ×èÍµÍ§à¼ªÔ¡Ñº»ËÒ ãËµÑé§¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐàÀ· “áÅÇ¶Ò....”
à¾×èÍà»¹·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃá¡ä¢»ËÒ ËÃ×Í¶ÒàÅ×Í¡ÇÔ¸Õã´ÇÔ¸ÕË¹Öè§á¡»ËÒ ¼Å¨ÐÍÍ¡ÁÒÍÂÒ§äÃ? ¨ÐàËç¹ÇÒ ¡ÒÃÁÍ§
ËÒ·Ò§àÅ×Í¡Í×è¹æ äÇÅÇ§Ë¹Ò ¨ÐªÇÂ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃá¡ä¢»ËÒ¢Í§¤Ø³ä´ÍÂÒ§ÊÃÒ§ÊÃÃ¤
15. ÊÃÒ§á¼¹¼Ñ§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ àÁ×èÍ¤Ø³µÍ§·íÒ§Ò¹ªÔé¹ãËÁ ¨§àÃÔèÁ´ÇÂ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¼Ñ§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
µÑé§áµàÃÔèÁµ¹¨¹¨º ÃÐºØÍØ»ÊÃÃ¤µÒ§æ ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ä´ á¼¹¼Ñ§¹Õé¨ÐªÇÂãË¤Ø³ÁÍ§àËç¹¼ÅÅÑ¾¸ã¹µÍ¹·ÒÂÊØ´
«Öè§¨ÐªÇÂÅ´»ËÒ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ä´ áÅÐà»¹ÇÔ¸Õá¡»ËÒ·ÕèÁÕàÍ¡ÅÑ¡É³

·ÕèÁÒ : Ë¹Ñ§Ê×Í¸ÃÃÁÅÕÅÒ ©ºÑº·Õè 124 ÁÕ¹Ò¤Á 2554 â´Â »ÃÐ¡ÒÂÃØ§
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·Ò·ÒÂ...ÊÁÍ§

à¡Á¨Ñº¼Ô´ÀÒ¾ : ËÒ¨Ø´·ÕèµÒ§¡Ñ¹ 9 ¨Ø´¹Ð¤ÃÒº

à©ÅÂà¡Á·Ò·ÒÂÊÁÍ§©ºÑº·ÕèáÅÇ
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ÍÒ¹´ÕæÁÕÃÒ§ÇÑÅ

¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2554
1. ÊÔ¹¤ÒÊÑµÇ¹éíÒ¢Í§ä·Â·Õè¨Ñº¨Ò¡·ÐàÅª¹Ô´áÃ¡·Õèä´ÃÑº©ÅÒ¡¢Í§ Friend of the Sea ¤×Í?
2. ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÕè»Ø¹¤¹¾ºä¢»ÅÒäËÅºÃÔàÇ³ã´?
3. »ÅÒ·ÃÒÂá´§·Õè¾ºã¹¹Ò¹¹éíÒä·ÂÁÕ¡Õèª¹Ô´?
** ¡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 ÁÕ¹Ò¤Á 2554
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1. ·íÒäÁ©ÅÒÁ¶Ö§µÒºÍ´ÊÕ?
µÍº ¨Í»ÃÐÊÒ·µÒ¢Í§©ÅÒÁÁÕà«ÅÅÃÙ»¡ÃÇÂà¾ÕÂ§ª¹Ô´à´ÕÂÇ «Öè§ÁÕ¤ÇÒÁäÇµÍáÊ§áÅÐ·íÒË¹Ò·ÕèáÂ¡áÂÐÊÕµÒ§æ ÍÂÙ
à¾ÕÂ§ª¹Ô´à´ÕÂÇ ¨Ö§·íÒãË©ÅÒÁµÒºÍ´ÊÕ
2. ÊÒÃ¾ÔÉ·ÕèÍÂÙã¹»ÅÒ»¡à»ÒáÅÐä¢áÁ§´Ò¶ÇÂ ÁÕª×èÍÇÒ?
µÍº àµâµÃâ´·çÍ¡«Ô¹ (Tetrodotoxin)
3. ã¤Ãà»¹¼ÙÃÔàÃÔèÁÇÒ§ËÅÑ¡à¡³±¡ÒÃµÑé§ª×èÍ¾×ªáÅÐÊÑµÇ¢Öé¹à»¹¤ÃÑé§áÃ¡?
µÍº Carolus Linnaeus ËÃ×Í Carl von Linn ËÃ×Í Carl Linnaeus
¼ÙµÍº¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2554 ¶Ù¡µÍ§ ä´á¡ ¹Ò§ÊÒÇªÅ¸ÔªÒ ¨Ñ¹·ÃËÅ§
¡ÅØÁ ÇÔªÒ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÁ§·ÐàÅ
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