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กรมประมง ไดสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการพัฒนาและตอยอดความ
ยั่งยืนของทรัพยากรประมง โดยการจัดทํา “โครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ” ขึ้นในป พ.ศ.
2550 โดยมอบหมายใหสํานักบริหารจัดการดานการประมง เปนหนวยงานหลัก ในการจัดทํา ซึ่งการดําเนินโครงการ
ดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามแนวคิดที่วา “ทรัพยากรประมงเปนของชุมชน ชุมชนตองบริหารจัดการทรัพยากรประมง
โดยชุมชน เพื่อชุมชน” โดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งจากแผนการดําเนินงานตั้งแตป
พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน สามารถสรางชุมชนประมงตนแบบ ไดมากกวา 200 ชุมชนทั่วประเทศ
ชุม ชนประมงบา นแหลมผัก เบี้ย ตําบลบางขุนไทร อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ก็เปนอีกหนึ่งชุมชนประมงที่ไดเขามามี
สวนรวมกับการจัดทําโครงการ “ประมงตนแบบ” ซึ่งแตเดิมชุมชน
ประมงแหงนี้ไดมีแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงภายใน
ชุมชนของตนเองเปนทุนเดิมอยูแลว และเมื่อกรมประมงประสานขอ
ความรวมมือไปยังชุมชนในการรวมกัน จัดทําการพัฒ นาการตอยอด
แบบมีสวนรวมก็เกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมหลายกิจกรรม อาทิ การเพิ่ม
ผลผลิตปูมาโดยธนาคารปูมาทั้งแบบเพาะในโรงเรือน และแบบกระชัง
แขวน
มีการกําหนดขอบเขตพื้นที่อนุรักษและพื้นที่การใชประโยชน
การกําหนดหามใชเครื่องมือลอบปูมาในพื้นที่จัดการ การจัดใหมีตลาดคาสัตวน้ําชุมชนหรือแพปลาชุมชน การจัดทํา
คานเรือชุมชน การจัดชุดควบคุมปองกันการลักลอบทําการประมงผิดกฎหมาย โดยออกปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่
ของกรมประมง การจัดระบบเครือขายเฝาระวังการลักลอบทําการประมง การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรประมง การสรางแหลงอาศัยสัตวน้ําแบบพื้นบานโดยใชวัสดุในทองถิ่น ซึ่งรูปแบบวิธีการในการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของชุมชนประมงบานแหลมผักเบี้ยมาจากการรวมกันคิดวิเคราะห ระดมความคิดเห็น ความตองการของชุมชน
ประมงในทองถิ่นของตัวเอง โดยมีกรมประมงทําหนาที่เสมือน “พี่เลี้ยงหรือเพื่อนคูคิด”
จากการดําเนินงานสงผลใหเกิดความสามัคคีในชุมชน ชุมชนประมงมีพลังตอรอง ทรัพยากรสัตวน้ํามีความ
อุดมสมบูรณ สามารถใชประโยชนเพื่อการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพไดอยางเพียงพอ สมาชิกในชุมชนมีรายได
เพิ่มขึ้น และดวยพลังชุมชนที่มีทิศทางการทํางานเพื่อทองถิ่นที่ชัดเจน ทําใหชุมชนประมงบานแหลมผักเบี้ย ถูกเสนอ
เขารับรางวัลชุมชนประมงตนแบบดีเดนประจําป 2552 ของสํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง ซึ่งเปน
อีกผลงานหนึ่งที่ “ชุมชนประมงตนแบบบานแหลมผักเบี้ย” ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงที่เนนกระบวนการการมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการตอยอดการพัฒนา และการขยายผลชุมชนประมง ทั้งพื้น ที่
น้ําจืดและพื้นที่ทะเลใหครอบคลุมทั่วประเทศตอไป
ที่มา : www.dailynews.co.th
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ปลาในกลุม Scombrids (tunas, bonitos, mackerels and Spanish mackerels) และ billfishes
(swordfish and marlins) เปนชนิดสัตวน้ําที่อยูในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ (IUCN Red List
of Threatened Species) จํานวนทั้งหมด 61 ชนิด มี 7 ชนิด ทีถ่ ูกจัดใหอยูในกลุมทีม่ ีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ อีก
4 ชนิด จัดอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงตอการใกลสูญพันธุ และเกือบ 2 ใน 3 ถูกจัดใหอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงต่ําตอการ
สูญพันธุ
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงสถานการณที่นาเปนหวงของสัตวน้ําที่
เสี่ยงตอการสูญพันธุ โดยเฉพาะทูนา ซึ่งพบวาทูนา 5 ชนิดจาก 8 ชนิดอยูใน
กลุมที่มีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ หรืออยูในขายเสี่ยงตอการสูญพันธุ ไดแก
Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) เปนชนิดที่มีความเสี่ยงขั้น
วิกฤติตอการสูญพันธุ Atlantic bluefin tuna (T. thynnus) เปนชนิดที่ใกล
สูญพันธุ Bigeye tuna (T. obesus) เปนชนิดที่เกือบอยูในขายใกลสูญพันธุ
สวน Yellowfin tuna (T. albacares) และ Albacore (T. alalunga) เปน
ชนิดที่เกือบอยูในขายเสี่ยงตอการสูญพันธุ
ขอมูลเหลานี้มีสวนชวยใหรัฐบาลตัดสินใจที่จะปองกันการสูญพันธุ
ของทูนาในอนาคต ซึ่งหลายชนิดมีคุณคาทางเศรษฐกิจ โดยขอมูลเหลานี้จะ
นําเสนอตอการประชุม Tuna RFMOs (Regional Fisheries Management
Organizations) ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นที่แคลิฟอรเนีย ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2554
Dr. Bruce B. Collette ผูเขียนรายงานนี้กลาววา “นี่เปนครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตรการประมง นักมีนวิทยา
และนักอนุรักษ ชวยกันประเมินผลเพื่อเผชิญหนากับปญหาที่คุกคามปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ”
ความวิตกตอสถานการณดังกลาวเพิ่มขึ้น แมสภาพของกลุมปลาผิวน้ําหลาย
ชนิดไมนาวิตก ทั้งนี้เพราะกลุมปลา scombrids และ billfish มีการทํา
ประมงที่มากเกินควร ถือเปนความลมเหลวในการปองกันการใชประโยชน
เนื่องจากราคาปลาที่สูงเปนการขับเคลื่อนใหเกิดการใชประโยชนที่มากเกินควร
นอกจากนี้ กลุมคนที่ห าประโยชนจ ากความรว มมือทางการประมงในทาง
การเมืองก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งของปญหาที่แกไขไดยากนี้
Dr. Kent Carpenter กลาววา”bluefin tuna ทั้ง 3 ชนิด มีความ
เสี่ยงตอการสูญพันธุเนื่องจากการทําประมงที่มากเกินควร Southern bluefin tuna ไดลดจํานวนลงอยางมากและมี
ความหวังเพียงเล็กนอยที่จะฟนฟูใหกลับมาดังเดิม ถาหากไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทําประมงในปจจุบัน
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Atlantic bluefin tuna ก็มีความเสี่ยงตอการสูญพันธุซึ่งเห็นไดจากประชากรรุนใหมที่เขามาแทนที่มีแนวโนมลดลง
ตั้งแตป 1970”
ปลา Billfish 3 ชนิดที่มีความเสี่ยงตอการสูญพันธุหรืออยูในขาย
เสี่ยงตอการสูญพันธุ ไดแก Blue Marlin (Makaira nigricans) อยูในขาย
ใกลสูญพันธุ ไดแก White Marlin (Kajikia albida) และอยูในขายเสี่ยงตอ
การสูญพันธุ ไดแก Striped Marlin (Kajikia audax)
ปลาเศรษฐกิจ ที่มีชีวิต ยาวนานจะอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงตอการ
สูญพันธุ เนื่องจากมีชวงวัยเจริญพันธุยาวนานกวากลุมที่มีวงชีวิตสั้น และรอบ
ของการเจริญพันธุนานกวา การฟนฟูกลุมประชากรจึงใชเวลานาน ปลากลุ ม
scombrid และ billfish เปนกลุมผูลา ซึ่งอยู ชั้นสูงสุดของสายใยอาหาร
ดังนั้น การลดลงของกลุมปลาเหลานี้จะกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอปลา
ชนิดอื่นๆ ซึ่งเปนกลุมปลาเศรษฐกิจที่สําคัญ ทําใหสมดุลของสายใยอาหารอยูในขั้นวิกฤต
ในอนาคตกลุมปลา scombrid และ billfish ที่เหลืออยูจะขึ้นกับความสามารถในการควบคุมการทําประมง
ขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) และการจัดการประมงแตละประเทศ ซึ่งแนวทางที่ชัดเจนในการ
ควบคุมประชากรของ bluefin tuna ทีล่ ดลง คือ การหยุดการทําประมง bluefin tuna จนกวาประชากรจะฟนฟูอยู
ในระดับที่สมบูรณ แตอาจจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ และเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการทําประมงแบบผิดกฎหมาย
Jean-Christophe Vié กลาววา “การหยุดทําการประมงชั่วคราวจะเปนสวนที่
สําคัญในแนวทางการฟน ฟูเพื่อปองกัน การทําประมงแบบผิดกฎหมาย ซึ่งเปนอุปสรรคที่
สําคัญในการดําเนินการ” การศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงความจําเปนเรงดวนในการจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ ไมควรละทิ้งสิ่งที่นักวิทยาศาสตรคนพบ เนื่องจากมีผลกระทบตอสัตวน้ําและ
อาชีพการประมง การฟนฟูประชากรที่เปนไปได คือ การลดการทําประมง
โดยลดอัตราการจับใหต่ํากวาผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน ซึ่งเห็นไดจากกรณีของ
Atlantic Bluefin ที่มีราคาคอนขางสูง จากการศึกษาผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน
(MSY) 3 ครั้งลาสุด โดยลดการอนุญาตใหจับสัตวน้ํา เพิ่มความเขมงวดในการ
ติดตาม ทําใหในปที่ผานมาสามารถลดปริมาณการจับไดถึง 75%
ที่มา : www.sciencedaily.com
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การประมงพื้นบานสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเลมากกวาที่เราคาดคิด จากการวิจัยของมหาวิทยาลัย
Exeter ซึ่งตีพิมพใน British Ecological Society's Journal of Applied Ecology พบวา เตาทะเลนับหมื่นตัวที่
เดินทางขามมหาสมุทรแปซิฟก จะถูกจับดวยกิจกรรมจากการประมงพื้นบาน
จากการประมงพื้นบานในประเทศเปรู พบวา เตาทะเลที่มาจากประเทศออสเตรเลีย คอสตาริกา แมกซิโก
และเกาะกาลาปากอส มักจะถูกจับในขณะที่กําลังเขาสูนานน้ําประเทศเปรู การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงผลกระทบ
จากการใชอวนและเบ็ดราว ซึ่งมีเตาทะเลติดมาดวยโดยเตาทะเลบางสวนจะถูกนํามาใชประโยชน แตสวนใหญจะ
ปลอยลงสูทะเล ซึ่งเตาเหลานั้นจะไดรับบาดเจ็บจากเครื่องมือประมง
Dr. Brendan Godley แหงมหาวิทยาลัย Exeter กลาววา “เราทราบกันมานานแลววา ฉลาม สัตวทะเล
เลี้ยงลูกดวยนม นกทะเล และเตาทะเล มักจะถูกจับมาจากการประมงพาณิชย เมื่อไมนานมานี้ที่เราเริ่มเชื่อวาการ
ประมงพื้นบานก็มีผลตอสิ่งมีชีวิตในทะเล อยางไรก็ตาม เราประหลาดใจมากเมื่อผลการศึกษาของเราแสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบอยางใหญหลวงจากการประมงพื้นบานตอเตาทะเล”
มหาสมุทรแปซิฟกที่อยูรอบๆ ประเทศเปรูเปนแหลงอาหารที่สําคัญของเตาทะเล 5 ชนิด คือ เตาหัวฆอน,
เตาตนุ, เตามะเฟอง, เตาหญา และเตากระ ในสวนของความรวมมือระดับประเทศเพื่อประเมินผลกระทบจากการ
ประมง นักวิจัยไดติดตามชาวประมง 4 คน เพื่อสังเกตเทคนิคในการทําประมง และบันทึกจํานวนเตาที่ถูกจับได ซึ่ง
ทีมนักวิจัยเชื่อวาขอมูลเหลานี้จําเปนตอการพัฒนากลยุทธในการอนุรักษอยางมีประสิทธิภาพ

เตาหัวฆอน

เตาตนุ

เตาหญา

เตามะเฟอง

เตากระ

การประมงเปน อุตสาหกรรมที่กําลังเติบ โตในประเทศเปรู มีท าเรือมากกวา 100 ทา เรือประมงเกือ บ
10,000 ลํา และคนที่ทํางานเกี่ยวกับประมงกวา 37,000 คน ทีมนักวิจัยแนะนําใหเปลี่ยนวิธีการทําประมง เชน
แนะนําใหใชตัวเบ็ดแบบ circle hooks และ dehookers ในการทําเบ็ดราว และใช net illumination ซึ่งจะชวยลด
ปริมาณเตาทะเลที่ถูกจับได
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“ชุ ม ชนบริ เ วณชายฝ ง ในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาจะมี ก ารทํ า
ประมงอยางหนาแนนเพื่อเปนแหลงอาหารและเพื่อการดํารงชีวิต ซึ่งใน
ความเปนจริง การประมงเหลานี้มักอยูในกลุมนายจาง ดังนั้น การหาวิธี
แกจึงมีความสําคัญตอความตอเนื่องในการทําประมงของประเทศเปรู
สว นการวิจัย ของประเทศเปรู (IMARPE) ไดดําเนิน การเพื่อหาทาง
แก ป ญ หานี้ โดยได ทํ า งานร ว มกั บ ชาวประมงพื้ น บ า นเพื่ อ พยายาม
แกปญหาเตาทะเลที่ถูกจับได” Joanna Alfaro กลาว
Dr. Peter Dutton กลาววา จากการศึกษาครั้งนี้สามารถบอกเราไดวาการลดปริมาณสัตวน้ําพลอยจับได ใน
การประมงพื้นบานเปนสิ่งจําเปนที่จะนําไปสูความสําเร็จในการปองกันการลดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ในทะเล
ในอนาคตได
ที่มา : www.sciencedaily.com
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สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the Philippines)
ประเทศฟ ลิ ป ป น ส นั บ เป น หนึ่ ง ในประเทศเพื่ อ นบ า นและพั น ธมิ ต ร
อาเซี ย นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ไทยมายาวนาน โดยเป น ประเทศที่ มี
ทรัพ ยากรธรรมชาติอ ยู ไ มน อ ย ทั ้ง บนผืน ดิน ใตด ิน และในทอ งทะเล 1
ภูมปิ ระเทศเปนหมูเกาะประกอบดวยเกาะใหญนอยรวมกัน 7,107 เกาะ มีเกาะ
ที่สําคัญ ไดแก เกาะลูซอน (Luzon) หมูเกาะวิสซายา (Visayas) และเกาะมินดาเนา
(Mindanao)2 อยูในมหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันตก มีพื้นที่รวม 299,764 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนประมาณ 3 ใน 5 ของไทย1 แนวชายฝงทะเลของประเทศ
ยาวถึง 36,289 กิโลเมตร เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 1,590,780 ตารางกิโลเมตร3
ซึ่งฟลิป ปน สไมมีผืน ดิน ติด กับ ประเทศใด โดยทิศเหนือและทิศตะวัน ตกจรด
ทะเลจีน ใต ทิศใตจ รดทะเลเซลีเบส (Celebes) หรือสุลาเวสี (Sulawesi)
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย สวนดานตะวันออกจรดมหาสมุทรแปซิฟก1
ดว ยฟลิป ปน สเปน ประเทศที่มี ช ายฝง ทะเลคอนขางยาว ทองทะเล
จึงอุดมไปดวยหอยนานาพันธุกวา 12,000 ชนิด สวนปลามีไมต่ํากวา 1,000 ชนิด
ที่สําคัญ ไดแก ปลาทูนา ปลาเกา ปลาแมกเคอเรล ปลาราวดเฮอรริง เปนตน รวมถึงกุงมังกร และกุงอื่นๆ1

6

การทําประมงในฟลิปปนส แบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก การประมงขนาดเล็ก (Municipal Fisheries)
การประมงขนาดใหญ (Commercial Fisheries) และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture Fisheries)2 การประมง
ขนาดเล็กใชเรือขนาดไมเกิน 3 ตันกรอส ควบคุมโดยรัฐบาลทองถิ่น (LGUs)3 มีประมาณ 470,000 ลํา เปนเรือไมมี
เครื่องยนตและมีเครื่องยนต คิดเปน 62% และ 38% ตามลําดับ4 สภาพแวดลอ มที่เ หมาะสมกับ การทําประมง
ขนาดเล็ก คือ พื้นที่ปาชายเลนและแนวปะการัง ปลาที่พบไดมาก ไดแก Anchovies, Big-eyed Scad, Fimbriated
Sardines, Frigate Tuna, Roundscad และ Skipjacks2 สําหรับการประมงขนาดใหญ (Commercial Fisheries) ใช
เรือขนาดตั้งแต 3 ตันกรอสขึ้นไป ทําประมงอยูนอกเขตของการทําประมงขนาดเล็ก คือ หางฝงเกิน 15 กิโลเมตร โดย
ตองขอใบอนุญาตจากสํานักงานทรัพยากรประมงและสัตวน้ํา (BFAR) ซึ่งตองขอตอใบอนุญาตทุก 3 ป3 มีกองเรือ
ราวๆ 6,370 ลํา4

จากขอมูลผลผลิตสัตวน้ําที่ไดจากการจับยอนหลัง 10 ป (ป 2542-2551) พบวา ฟลิปปนสมีผลผลิตสัตวน้ํา
สูงขึ้นทุกป โดยป 2551 มีปริมาณ 2.56 ลานตัน อยูในอันดับที่ 9 ของโลก (ประเทศไทยอยูอัน ดับ ที่ 11 มีป ริมาณ
สัตวน้ําที่จับได 2.45 ลานตัน) ในเชิงมูลคาการนําเขา-สงออก ป 2551 ฟลิปปนสสงออกสินคาประมงเปนอันดับที่ 36
ของโลก คิดเปนมูลคา 0.64 พันลานเหรียญสหรัฐ6
1

The Board of Investment of Thailand. Country Profile 2008. From website:http://www.boi.go.th/thai/asean/Philippines/sum_n.html
ปรียนาฎ เทียบรัตน. 2553. สาธารณรัฐฟลิปปนส. ขอมูลจากเว็บไซตสํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
http://www.opsmoac.go.th/download/BOFAA/Philippines.pdf
3
Perrin, W.F., R.R. Reeves, M.L.L. Dolar, T.A. Jefferson, H. Marsh, J.Y. Wang and J. Estacion (eds.). 2005. Report of the Second
Workshop on the Biology and Conservation of Small Cetaceans and Dugongs of South-East Asia. CMS Technical Series Publication
No. 9. UNEP/CMS Secretariat, Bonn, Germany, 161 pages. (PDF)
4
World Fishing and Aquaculture. Philippines. From website: http://www.worldfishing.net/features101/new-horizons/philippines3
5
Bureau of Agricultural Statistics.. Fisheries Situationer. From website: http://www.bas.gov.ph
6
ขอมูลจาก FAO Fishery and Aquaculture Statistics Yearbook 2008
2
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บานกาแฟ by Mr.T

ปลาทรายขาว (Monocle bream)

Scolopsis taeniopterus (Kuhl and Van Hasselt, 1830)

Parascolopsis inermis (Temminck & Schlegel, 1843)

Genus : Scolopsis และ Parascolopsis
Family : Nemipteridae
Order : Perciformes
Suborder : Percoidei
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)
ลัลักกษณะ
ษณะ ปลาชนิดนี้มีลักษณะลําตัวคอนขางปอม มีขนาดเล็กถึงปานกลาง ฟนที่ขากรรไกรรูปกรวย ครีบหลังอัน
เดียวมีฐานยาว ประกอบดวยกานครีบแข็ง 10 กาน และกานครีบแขนงหรือกานครีบออน 9 กาน ครีบกนมีกานครีบ
แข็ง 3 กาน และกานครีบออน 7 กาน สกุล Scolopsis ครีบหางมีทั้งแบบแฉกลึกและแบบเวาเล็กนอย สวนสกุล
Parascolopsis ครีบหางสวนใหญเปนแบบเวาเล็กนอย ครีบทองอยูตําแหนงอก ประกอบดวยกานครีบแข็ง 1 กาน
และกานครีบออน 5 กาน infraorbital เสนที่ 1 และ 2 อยูลึก สวนเสนที่ 3 ไมลึก โดย infraorbital เสนที่ 2 จะยื่น
ยอนกลับไปทางดานลาง ซึ่งในสกุล Scolopsis พัฒนาเปนกระดูกสันหลังที่มองเห็นจากภายนอก สีสี มีหลากหลาย
ขึ้นกับชนิด โดยสวนใหญมักมีสีชมพู เหลือง หรือแดง และมีแตมสีแดง เหลือง หรือฟา
การแพร
การแพรกกระจาย
ระจาย เปนปลาทะเล พบในทะเลแถบอินโดแปซิฟกตะวันตก และสามารถพบแพรกระจายทั่วไปไดทั้งฝง
อาวไทยและทะเลอันดามัน สกุล Parascolopsis มักอาศัยอยูตามพื้นทองทะเลที่เปนโคลนหรือทราย นอกชายฝง
ทะเลจนถึงที่ระดับความลึก 400 เมตร สกุล Scolopsis ปกติจะพบตามแนวปะกรังหรือตามพื้นทองทะเลที่เปนโคลน
หรือทรายใกลป ะการัง ที่ร ะดับ ความลึก ประมาณ 60 เมตร ปลาทรายขาวชนิด ที่พ บมากในนานน้ํา ไทย ไดแก
ปลาทรายขาวหูแดง (Scolopsis taeniopterus)
เครื
เครื่อ่องมื
งมืออ เครื่องมือที่จับปลาชนิดนี้ไดมีหลายชนิด ไดแก อวนลาก เบ็ดราว ลอบปลา อวนลอมจับ อวนติด และโปะ
การกิ
การกินนอาหาร
อาหาร เปนสัตวกินเนื้อ กินพวกกุง ปลาขนาดเล็ก หมึก สัตวหนาดินขนาดเล็ก และพวกไสเดือนทะเล
การใช
การใชปประโยชน
ระโยชน เปนปลาที่มีราคาคอนขางถูก มีคุณคาทางโภชนาการ สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายชนิด และ
นิยมรับประทานในหลายรูปแบบ ไดแก ปลาสด ตากแหง รมควัน นึ่ง ในสวนของปลาเปดนําไปแปรรูปเพื่อทําลูกชิ้นปลา
ทอดมันปลา ปลาเสนอบแหง ซูริมิ และอาหารสัตว
8

ลัลักกษณะที
ษณะที่ใ่ใชชใในการจํ
นการจําาแนกสกุ
แนกสกุลล
ลักษณะ
ใตเบาตา

สกุล Scolopsis

สกุล Parascolopsis

ไมมีเกล็ด
มีหนามแหลมใหญยื่นยอนไปดานหลัง 1 อัน และมี
หนามเล็กๆ หลายอันเรียงกันลักษณะคลายฟนเลื่อย

มีเกล็ดหรือไมมีเกล็ด
มีหนามขนาดเล็กหรือไมมีหนาม ขอบดานทายของ
ใตเบาตาเรียบหรือลักษณะเปนฟนปลาละเอียดๆ
หรือมีแนวฟนซี่เล็กๆ 2-3 แนว

หยาบ ลักษณะคลายฟนปลาหรือฟนเลื่อย

เปนฟนปลาละเอียดๆ หรือเรียบ

เกล็ดบน preopercle

-

มีเกล็ดแนวขวาง 4-6 แถว

ฟนเขี้ยวบนขากรรไกร
กานครีบแข็งกานที่ 2
ของครีบกน

ไมมี
-

ไมมี
กานครีบแข็งกานที่ 2 ยาวและแข็งแรงกวากานที่ 3

เกล็ดบนหัวขยายไปดานหนาหลายระยะ ไดแก
ไปถึงรูจมูกดานหนา หรือรูจมูกดานหลัง
หรือกึ่งกลางลูกตา หรือขอบตาดานหนา
มีเกล็ดและไมมีเกล็ด

เกล็ดบนหัวยาวไปถึงกึ่งกลางลูกตา

มีหลายขนาด

2.5 – 3.0 เทา

ขอบดานทายของ
preopercle

เกล็ดบนหัว
สวนขมับของหัว

ความลึกลําตัวเทียบกับ
ความยาวมาตรฐาน

มีเกล็ด
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ขนาดของปลาทรายขาวชนิ
ขนาดของปลาทรายขาวชนิดด SSccoollooppssiiss ttaaeenniioopptteerruuss ทีทีพ่ พ่ บในประเทศไทย
บในประเทศไทย
แหลง
อาวไทยฝง
ตะวันออก
อาวไทยตอนใน
อาวไทยฝงตะวันตก
ตอนบน
อาวไทยฝงตะวันตก
ตอนลาง
ฝงอันดามันตอนลาง

อวนลากแผนตะเฆขนาดเล็ก
ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)
3.75-26.25
12.88±3.77

อวนลากแผนตะเฆขนาดกลาง
ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)
6.75-26.25 13.75±3.72

อวนลากคู
ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)
9.75-29.25 19.04±3.75

8.75-26.25
4.25-24.75

16.21±4.14
10.44±3.48

-

-

7.75-26.75
9.25-27.25

16.94±3.80
18.92±4.40

3.75-22.25

11.41±2.81

6.25-25.75

13.10±3.06

11.75-23.25

14.95±1.41

9.50-23.50

14.77±2.39

-

-

9.50-27.50

17.18±3.28

เอกสารอ
เอกสารอาางอิ
งอิงง
อํานวย คงพรหม, รัตนาวลี พูลสวัสดิ,์ 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.
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 5 Bony fishes part 3 (Menidae
to Pomacentridae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome.
www.fishbase.org
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คําอธิบายภาพปก

ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร สั ต ว น้ํ า ที่ ใ ช บ ริ โ ภ ค
ภายในประเทศและสงเปนสินคาออกนําเงินตราเขามาพัฒนาประเทศปละ
จํานวนมากนั้น สวนหนึ่งมีผลมาจากขอมูลที่ไดจากการสํารวจสมุทรศาสตร
ควบคูไปกับการทําการประมงมาโดยตลอด เพราะขอมูลดังกลาวจะบอกถึง
ความสัมพัน ธในสว นที่เ กี่ย วของกับ การแปรเปลี่ย นของสิ่ง แวดลอมของ
น้ํา ทะเลไดเ ปน อยา งดี สามารถนํา ไปวิเคราะหวิจัย ที่เ ชื่อ มโยงกับ ความ
อุดมสมบูรณของสัตวน้ํา อุณหภูมิของน้ําทะเลเปนสาเหตุสําคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง
ตอการทําประมงทูนาทะเลลึก
ที่มา : วารสารการประมง ปที่ 45 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535

อรุณี สังขะสัญญา สมเกียรติ เมฆานิมิตดี........ภาพ
กมลพรรณ จันโสด และ พันทิพ เลิศประดิษฐ....บรรยาย

¤íÒÈÑ¾·ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·Õè¤¹ä·ÂÁÑ¡ãª¼Ô´ºÍÂæ (µÍ)
6. µÒ§¤¹µÒ§¨ÒÂ àÃÒÁÑ¡ãª American share ÃÑºÃÍ§ÇÒ½ÃÑè§ (µÍãËà»¹ªÒÇÍàÁÃÔ¡Ñ¹´ÇÂ¤Ð) ä´ÂÔ¹áÅÇ
§§á¹¹Í¹ ¶Ò¤Ø³¨ÐËÁÒÂ¶Ö§µÒ§¤¹µÒ§¨ÒÂãËãªÇÒ Let's go Dutch. ËÃ×Í Go Dutch (with somebody).
ËÃ×Í¤Ø³ÍÒ¨¨ÐºÍ¡µÃ§æ àÅÂÇÒ You pay for yourself.
áµ¶Ò¤Ø³µÍ§¡ÒÃà»¹à¨ÒÁ×Í àÅÕéÂ§Á×éÍ¹ÕéàÍ§ ¤Ø³¤ÇÃ¾Ù´ÇÒ
-It's my treat this time.

-All is on me.

-My treat.

-I'll pay for you this time.

-It's on me.
ÊÇ¹¶Ò¨ÐºÍ¡à¾×èÍ¹ÇÒ ¤ÃÒÇË¹Ò¤ÍÂàÅÕéÂ§©Ñ¹¤×¹ ãËºÍ¡ÇÒ "It's your treat next time."
7. ¢Í©Ñ¹á¨Á (jam) ´ÇÂ¤¹ã¹¡Ã³Õ¹Õé¤íÒÇÒ "á¨Á" ¹Ò¨ÐËÁÒÂ¶Ö§ "ÃÇÁ´ÇÂ" àª¹
We are going to eat outside. Do you want to jam?
(àÃÒ¡íÒÅÑ§¨ÐÍÍ¡ä»¡Ô¹¢ÒÇ¢Ò§¹Í¡ à¸Í¨Ðä»´ÇÂÁÑéÂ?)
ã¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉäÁãª¤íÒÇÒ jam ã¹¡Ã³Õáºº¹Õé «Öè§¤ÇÃ¨ÐãªÇÒ
-Do you want to join us?
-Do you want to come with us?
-Do you want to come along?
·ÕèÁÒ : http://forum.dek-eng.com
11

».»ÅÒ¹ÒÃÙ
ÅÑ¡É³Ðà´¹à¾×èÍ¡ÒÃ¨íÒá¹¡¡ÅØÁ»ÅÒÇÑÇ
ORDER: TETRAODONTIFORMES
FAMILY: BALISTIDAE, Triggerfishes
¡Ò¹¤ÃÕºá¢ç§ 3 ¡Ò¹
ÁÕ¿¹ 8 ªØ´·Õè¢Ò

¡Ò¹¤ÃÕºÍÍ¹áµ¡á¢¹§

¡ÃÃä¡Ãº¹áÅÐÅÒ§

°Ò¹¤ÃÕº·Í§ÁÕà¡Åç´»¡¤ÅØÁ
FAMILY: MONACANTHIDAE, Filefishes
¡Ò¹¤ÃÕºá¢ç§ 2 ¡Ò¹ ¡Ò¹·Õè 1 àËç¹ªÑ´à¨¹ ¡Ò¹·Õè 2 àÅç¡ÁÒ¡
¡Ò¹¤ÃÕºÍÍ¹äÁáµ¡á¢¹§



¼ÔÇ¢ÃØ¢ÃÐà»¹Ë¹ÒÁàÅç¡ æ
ที่มา: www.fishbase.org
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... ºÒ¹àÃÒ¨Ð¹ÒÍÂÙ ...

นิทานชาดก นกพิราบ กับกาเจาเลห
¤ÃÑé§Ë¹Öè§¹Ò¹ÁÒáÅÇ ÁÕ¹¡¾ÔÃÒºµÑÇË¹Öè§ÍÒÈÑÂÍÂÙ·ÕèâÃ§¤ÃÑÇ¢Í§àÈÃÉ°Õ â´Â¾Í¤ÃÑÇä´
·íÒÃÑ§àÅç¡æãËÍÂÙ ·Ø¡æàªÒ¹¡¾ÔÃÒº¡çºÔ¹ÍÍ¡ä»ËÒ¡Ô¹ µ¡àÂç¹¨Ö§¡ÅÑºÁÒ¹Í¹·ÕèÃÑ§ à»¹àª¹¹ÕéÁÒ¹Ò¹
ÍÂÙÁÒÇÑ¹Ë¹Öè§ ÁÕ¡ÒµÑÇË¹Öè§ºÔ¹¼Ò¹âÃ§¤ÃÑÇ¢Í§àÈÃÉ°Õ áÅÐä´¡ÅÔè¹ËÍÁ¢Í§»ÅÒáÅÐà¹×éÍ ·Õè
¾Í¤ÃÑÇ¹íÒÁÒ»ÃØ§ÍÒËÒÃ ¨Ö§à¡Ô´¤ÇÒÁâÅÀ ¤Ô´ÇÒ·íÒÍÂÒ§äÃ¨Ö§¨Ðä´¡Ô¹ÍÒËÒÃàËÅÒ¹Õé áÅÇ¡Ò¡çÂ×¹¨Ñº
º¹¡Ôè§äÁ äÁä¡Å¨Ò¡âÃ§¤ÃÑÇ ¾ÅÒ§ÊÍ´ÊÒÂÊÒÂµÒËÒÅÙ·Ò§ ¨¹¶Ö§àÇÅÒàÂç¹¡çàËç¹¹¡¾ÔÃÒººÔ¹ÁÒ áÅÇà¢Òä»ã¹âÃ§¤ÃÑÇ
¡çàÅÂ¤Ô´ä´ÇÒ µÍ§ÍÒÈÑÂ¹¡¾ÔÃÒºµÑÇ¹Õé ¨Ö§¨Ðä´¡Ô¹à¹×éÍã¹âÃ§¤ÃÑÇ
ÃØ§¢Öé¹¡Ò¡çºÔ¹ÁÒáµàªÒ

à¾×èÍãË·Ñ¹àÇÅÒ·Õè¹¡¾ÔÃÒºÍÍ¡ËÒ¡Ô¹ áÅÇÁÑ¹¡çºÔ¹µÒÁ¹¡¾ÔÃÒºä»àÃ×èÍÂæ

àÁ×èÍ

¹¡¾ÔÃÒºàËç¹´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ö§àÍÂ¢Öé¹ÇÒ
“·íÒäÁà¨Ò¨Ö§ÁÒà·ÕèÂÇºÔ¹µÒÁàÃÒàª¹¹Õé”
¡Ò¨Ö§µÍºÇÒ “¹ÒÂ...©Ñ¹ªÍºã¨¡ÔÃÔÂÒ¢Í§·Ò¹ áÅÐµÑé§áµºÑ´¹Õéä» ©Ñ¹¨Ð¢ÍµÒÁä»»Ã¹¹ÔºÑµÔ·Ò¹·Ø¡·Õè”
“à¨ÒÁÕÍÒËÒÃÍÂÒ§Ë¹Öè§ àÃÒÁÕÍÒËÒÃÍÂÒ§Ë¹Öè§ äÁàËÁ×Í¹¡Ñ¹ ¡ÒÃ»Ã¹¹ÔºÑµÔ¢Í§à¨Ò ¤§·íÒä´ÂÒ¡” ¹¡¾ÔÃÒº
ºÍ¡¡Ñº¡Ò
¡Ò¨Ö§àÍÂÇÒ “¹ÒÂ...àÇÅÒ·Ò¹ºÔ¹ä»ËÒ¡Ô¹ ©Ñ¹¡çºÔ¹ä»ËÒ¡Ô¹´ÇÂ ºÔ¹ä»¡Ñº·Ò¹ ¤ÍÂ
´ÙáÅ·Ò¹ä§ÅÐ”
àÁ×èÍ¹¡¾ÔÃÒºä´¿§´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ö§ºÍ¡¡ÒÇÒ “¶Òà»¹àª¹¹Ñé¹¡ç´ÕáÅÇ ¢Íà¨Ò¨§à»¹¼ÙäÁ»ÃÐÁÒ·à¶Ô´”
ÇÑ¹¹Ñé¹¹¡·Ñé§ÊÍ§µÒ§¡çà·ÕèÂÇáÊÇ§ËÒÍÒËÒÃ´ÇÂ¡Ñ¹ ¨¹µ¡àÂç¹·Ñé§ÊÍ§¡çºÔ¹
¡ÅÑºâÃ§¤ÃÑÇ¾ÃÍÁ¡Ñ¹ àÁ×èÍ¾Í¤ÃÑÇàËç¹¹¡·Ñé§ÊÍ§µÑÇ ¡ç¤Ô´ÇÒ¹¡¾ÔÃÒº¢Í§àÃÒ¾ÒµÑÇ
Í×è¹ÁÒ ¨Ö§ä´·íÒÃÑ§ãË¡Ò´ÇÂ µÑé§áµ¹Ñé¹ÁÒ·Ñé§ÊÍ§¡çÍÒÈÑÂÍÂÙ·ÕèâÃ§¤ÃÑÇ´ÇÂ¡Ñ¹
ÇÑ¹Ë¹Öè§ÁÕ¤¹¹íÒ»ÅÒáÅÐà¹×éÍ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ÁÒãËàÈÃÉ°Õ ¾Í¤ÃÑÇ¡çÃÑºÁÒäÇã¹
âÃ§¤ÃÑÇ ¡ÒàËç¹áÅÇ¡çà¡Ô´¤ÇÒÁâÅÀ ¤Ô´ã¹ã¨ÇÒ¾ÃØ§¹Õé¨ÐäÁÍÍ¡ËÒ¡Ô¹ ¨Ð¡Ô¹»ÅÒáÅÐà¹×éÍ¹ÕéáËÅÐ
ÃØ§àªÒ ¹¡¾ÔÃÒº¨ÐÍÍ¡ä»ËÒ¡Ô¹ ¨Ö§ä´Ê§àÊÕÂ§àÃÕÂ¡¡ÒàËÁ×Í¹àª¹à¤Â
“¹ÒÂ.. ·Ò¹ä»à¶Ô´ ©Ñ¹ÃÙÊÖ¡äÁÊºÒÂ” ¡ÒµÍº ¾ÃÍÁ¡Ñºá¡Å§·íÒ·Ò¹Í¹«Á
¹¡¾ÔÃÒºÊÑ§à¡µ·Ò·Ò§¢Í§¡ÒáÅÇ ¡çÃÙÇÒâ¡Ë¡ ¨Ö§àÍÂ¢Öé¹ÇÒ “à¨Ò¤§ÍÂÒ¡¡Ô¹»ÅÒáÅÐà¹×éÍã¹âÃ§¤ÃÑÇ¹ÕéÅÐ«Ô...
ÍÂÒ·íÒÍÂÒ§¹Ñé¹àÅÂ ÍÍ¡ä»ËÒ¡Ô¹¡ÑºàÃÒà¶Ô´”
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áµ¡Ò¡çÂ×¹ÂÑ¹ÇÒäÁÊºÒÂ¨ÃÔ§æ ¨Ö§äÁÊÒÁÒÃ¶¨Ðä»ä´ ¹¡¾ÔÃÒº¨Ö§àµ×Í¹ÇÒ “¶Òàª¹¹Ñé¹ à¨Ò¡çÍÂÒâÅÀ ä»áÍº
ÅÑ¡¢âÁÂ¡Ô¹à¹×éÍáÅÐ»ÅÒ·Õèá¢Ç¹ÍÂÙ ÁÔ©Ð¹Ñé¹à¨Ò¨ÐµÍ§ÃÑº¡ÃÃÁ·Õè¡ÍäÇ” áÅÇ¹¡¾ÔÃÒº¡çºÔ¹ÍÍ¡ä»ËÒ¡Ô¹à¾ÕÂ§ÅíÒ¾Ñ§
½ÒÂ¾Í¤ÃÑÇ¡ç¹íÒ»ÅÒáÅÐà¹×éÍÁÒ·Í´àÊÃç¨áÅÇ ¡çËÒ½ÒÁÒ»´ªÒÁäÇ áµà»´äÇË¹ÍÂË¹Öè§ à¾×èÍãËäÍÃÐàËÂä»ãË
ËÁ´ áÅÇ¡çÍÍ¡ä»Â×¹àªç´àË§×èÍÍÂÙ¹Í¡¤ÃÑÇ
¢³Ð¹Ñé¹ ¡Ò¡çâ¼ÅËÑÇ¢Öé¹ÁÒ¨Ò¡ÃÑ§ ÁÍ§´Ù¨¹·ÑèÇ àËç¹ÇÒ¾Í¤ÃÑÇÍÍ¡ä»¢Ò§¹Í¡
¨Ö§¤Ô´ÇÒ ¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò¢Í§µ¹à»¹¨ÃÔ§áÅÇ ¨Ö§ÍÍ¡¨Ò¡ÃÑ§Å§ä»ã¡ÅªÒÁÍÒËÒÃ áÅÐ
¤Ô´¨Ð¡Ô¹à¹×éÍªÔé¹ãË àÁ×èÍ¡ÒàÍÒ»Ò¡à¢ÕèÂ½Ò·Õè»´ªÒÁÍÂÙ ½Ò¡çËÅ¹Å§¾×é¹¨¹à¡Ô´àÊÕÂ§´Ñ§
¾Í¤ÃÑÇä´ÂÔ¹àÊÕÂ§¨Ö§ÃÕº¡ÅÑºà¢Òä»´Ù àËç¹¡Ò¡íÒÅÑ§¨Ð¨Ô¡¡Ô¹à¹×éÍã¹ªÒÁ ¨Ö§¤Ô´
ÇÒ “à¨Ò¡ÒªÑèÇµÑÇ¹ÕéàÅÕéÂ§äÁàª×èÍ§ ¤Ô´¨Ð¡Ô¹à¹×éÍ·Í´¢Í§ÁËÒàÈÃÉ°Õ ¢ÒàÍ§µÍ§ÍÒÈÑÂ·Ò¹àÈÃÉ°Õ
àÅÕéÂ§ªÕÇÔµ äÁä´ÍÒÈÑÂ¡ÒªÑèÇµÑÇ¹Õé” àÁ×èÍ¤Ô´áÅÇ¨Ö§»´»ÃÐµÙ µÍ¹¨Ñº¡Ò¨¹ä´ áÅÇ¨Ñ´¡ÒÃ¶Í¹¢¹
ËÁ´µÑÇ àÍÒ¢Ô§Ê´â¢Å¡¡Ñºà¡Å×Í»¹ ¤ÅØ¡¡Ñºà¹Âà»ÃÕéÂÇ ·Ò¨¹·ÑèÇµÑÇ¡Ò áÅÇàËÇÕèÂ§Å§ã¹ÃÑ§¢Í§
ÁÑ¹ ¡ÒÃÙÊÖ¡à¨çºáÊºáÊ¹ÊÒËÑÊ
¤ÃÑé¹àÇÅÒàÂç¹ ¹¡¾ÔÃÒººÔ¹¡ÅÑºÁÒ àËç¹ÊÀÒ¾¢Í§¡Ò ¨Ö§¾Ù´¢Öé¹ÇÒ “à¾ÃÒÐ
à¨ÒäÁàª×èÍ¿§¤íÒ¢Í§àÃÒ ¨ÔµÁÕáµ¤ÇÒÁâÅÀ ¨Ö§µÍ§»ÃÐÊº¤ÇÒÁ·Ø¡¢·ÃÁÒ¹ÍÂÒ§¹Õé ”
áÅÇ¹¡¾ÔÃÒº¡ç¤Ô´ÇÒ “ºÑ´¹ÕéàÃÒäÁÍÒ¨ÍÂÙ·Õè¹Õèä´áÅÇ” ¨Ö§ºÔ¹ä»ÍÂÙ·ÕèÍ×è¹ ÊÇ¹¡Ò¡ç
ÊÔé¹ªÕÇÔµÍÂÙã¹ÃÑ§¹Ñé¹àÍ§
ºØ¤¤Åã´ àÁ×èÍ·Ò¹¼ÙËÇÑ§´ÕÁÕ¤ÇÒÁàÍç¹´Ù à¡×éÍ¡ÙÅ ¡ÅÒÇµÑ¡àµ×Í¹ÊÑè§ÊÍ¹ã¹àÃ×èÍ§´ÕÁÕ»ÃÐâÂª¹ áµ¡ÅÑºäÁàª×èÍ¿§
áÅÐÁÔä´¡ÃÐ·íÒµÒÁ¤íÒÊÍ¹ ºØ¤¤Å¹Ñé¹¨ÐµÍ§»ÃÐÊº¡ÑºËÒÂ¹Ð àËÁ×Í¹¡ÒäÁ¡ÃÐ·íÒµÒÁ¶ÍÂ¤íÒ¢Í§¹¡¾ÔÃÒº¹Ñè¹àÍ§

·ÕèÁÒ : Ë¹Ñ§Ê×Í¸ÃÃÁÅÕÅÒ ©ºÑº·Õè 128 ¡Ã¡®Ò¤Á 2554 â´Â äÁËÍÁ
ÃÙ»ÀÒ¾¨Ò¡ www.kalyanamitra.org
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เกมทาทายสมอง
วิธีเลน : นํากรอบ A – H ใสลงในตารางดานลาง โดยหามกลับหรือสลับตัวเลขเด็ดขาด
(ใหมาอยางไรตองนําไปใสอยางนั้น) การนํากรอบไปใสตองใหเลขเหมือนกันอยูติดกันเสมอ
ดังตัวอยาง เลข 2 ทางขวา กรอบที่มาตอก็ตองเปนเลข 2 มาตอกัน
4

9
A 6
5

2
3 B
7

6

1
9 C
3

2

3
E 4
1

9
2 F 8
1

4
6 G
5

7

7
2 D 9
4

7

1
8 H 3
5

7

5
9

ÅÍ§·íÒ¡Ñ¹´Ù¹Ð¤ÃÒº….

2

7
2 D 9
4

äÁÂÒ¡ÍÂÒ§·Õè¤Ô´
เฉลยเกมสทาทายสมองฉบับที่แลว
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คําถามประจําเดือนสิงหาคม 2554
1. ปลาทูนาชนิดที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ คือ?
2. ประเทศเปรู เปนแหลงอาหารที่สําคัญของเตาทะเลกี่ชนิด อะไรบาง?
3. การทําประมงในฟลิปปนส แบงเปน 3 ลักษณะ คือ?
** กติกาการรวมสนุก : ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท
สงมาที่ E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.com
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 31 สิงหาคม 2554
*** ของรางวัลประจําเดือนสิงหาคม : กระเปาเปสุดเท

เฉลยคําถามเดือนกรกฎาคม 2554
1. ปลากระดูกแข็งที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก มีชื่อวาอะไร?
ตอบ Mola mola หรือ sunfish
2. สาเหตุที่อาจสงผลใหเกิดการสูญพันธุข องสิ่งมีชีวิตในทะเล ไดแกอะไรบาง?
ตอบ การประมงเกินขนาด มลภาวะและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)
3. Algae Bloom คืออะไร?
ตอบ ปรากฏการณการแพรกระจายอยางรวดเร็วของสาหรายที่เปนพิษ
ผู ที่ ต อบคํา ถามประจํา เดื อ นกรกฎาคม 2554 ถู ก ต อ ง ได แ ก คุณศุภกฤต ประรักกะโม
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู ที่ ต อบคํา ถามได ถู ก ต อ งด ว ยนะครั บ ทางเราจะจั ด ส ง ของรางวั ล ไป
ตามที่ อ ยู ที่ ไ ด ใ ห ไ ว ใครอยากได ข องรางวั ล ก็ ร ว มสนุ ก ในการตอบคํา ถามกั บ เราเยอะๆนะคร า บ…

ÊÒÃÐ¹ÒÃÙ
àËµØ¼Å·Õè ãË´Í¡ÁÐÅÔ à»¹´Í¡äÁÊÑÅÑ¡É³¢Í§ÇÑ¹áÁ
à¹×èÍ§¨Ò¡¤¹ä·Â¶×Íà»¹ ´Í¡äÁÁ§¤Å ¹ÔÂÁàÍÒ´Í¡ÁÐÅÔÁÒÃÍÂà»¹ÁÒÅÑÂà¾×èÍ
ºÙªÒ¾ÃÐ áÅÐ´Í¡ÁÐÅÔà»¹´Í¡äÁ·ÕèÁÕÊÕ¢ÒÇºÃÔÊØ·¸Ôì Ê§¡ÅÔè¹ËÍÁä»ä¡ÅáÅÐËÍÁä´¹Ò¹
ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ÍÍ¡´Í¡ä´µÅÍ´·Ñé§» à»ÃÕÂºä´¡Ñº¤ÇÒÁÃÑ¡ÍÑ¹ºÃÔÊØ·¸Ôì¢Í§áÁ·ÕèÁÕµÍÅÙ¡äÁÁÕ
ÇÑ¹àÊ×èÍÁ¤ÅÒÂ
·ÕèÁÒ : ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ ÊÊÊ.
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