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"วงแหวนแหงไฟ" หรือที่เรียกวา "Pacific Ring of
Fire" หรือ "The Ring of fire" นั้น หมายถึงบริเวณใน
มหาสมุท รแปซิฟก ที่เกิดแผนดิน ไหว และภูเขาไฟระเบิด
บ อ ยครั้ ง มี ลั ก ษณะเป น เส น เกื อ กม า มี ค วามยาวประมาณ
40,000 กิโลเมตร วางตัวพาดผานแนวรองมหาสมุทร แนวภูเขาไฟ
และขอบแผนเปลือกโลก ไลไปตั้งแตทวีปออสเตรเลีย ทวีป
เอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต มีประเทศที่อยูใน
พื้นที่ "วงแหวนแหงไฟ" ทั้งหมด 31 ประเทศ ไดแก
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การกําเนิดของ "วงแหวนแหงไฟ" นั้น สืบเนื่องมาจากแผนเปลือกโลกเคลื่อนที่มาชนกัน และมุดตัวซอน
กันในแตละทวีปเมื่อหลายลานปกอน คือ
- แผนนาซคา ชนกับแผนอเมริกาใต กลายเปนเทือกเขาแอนดีส และทําใหเกิดภูเขาไฟหลายแหง เชน ภูเขา
ไฟโกโตปกซี ประเทศเอกวาดอร
- แผนโคคอสในอเมริกากลาง ชนกับแผนอเมริกาเหนือ
- แผนฮวนดีฟูกา และแผนกอรดามุดตัวลงในแผนอเมริกาเหนือ และบริติช โคลัมเบีย บริเวณเกิดภูเขาไฟ
เซนต เฮเลนส ในสหรัฐอเมริกา และครั้งลาสุดระเบิดไปเมื่อป ค.ศ.1980
- ทางตอนเหนือที่ติดกับทางตะวันตกเฉียงเหนือของแผนแปซิฟก มุดตัวลงใตบริเวณเกาะเอลูเชียนจนถึง
ทางใตของประเทศญี่ปุน บริเวณนี้จึงเกิดภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก
- ทางตอนใตมีแผนเปลือกโลก ขนาดเล็ก มากมายติดกับ แผน แปซิฟก ทําใหเกิดภูเขาไฟทั้งในนิวกินี
ไมโครนีเซียน
2

นอกจากนี้ "วงแหวนแหงไฟ" ยังมีแนวตอไปยังแนวอัลไพน ซึ่งเปนอีกหนึ่งแนวที่มีการเกิดแผนดินไหว
ดวย โดยมีจุดเริ่มตนจากเกาะชวา และเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย โดยการชนและมุดตัวของแผนเปลือกโลกนี้เอง
ทําใหบริเวณ "วงแหวนแหงไฟ" นี้เกิดแผนดินไหวบอยที่สุดในโลก คิดเปน 90% ของเหตุการณแผนดินไหวที่เคย
เกิดขึ้นในโลก และยังคิดเปน 80% ของแผนดินไหวครั้งใหญที่เคยเกิดขึ้นดวย ดังเชนเหตุการณแผนดินไหวที่เมือง
ไครสเชิรต ประเทศนิวซีแลนด ตามมาดวยเหตุการณแผนดินไหวที่ประเทศญี่ปุน ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ลวนเปน
ประเทศที่ตั้งอยูในแนว "วงแหวนแหงไฟ" เชนเดียวกัน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขอมูลเหตุการณแผนดินไหวที่รุนแรงที่สุดอันดับตน ๆ ของโลก ก็จะพบวา ลวนเกิดใน
บริเวณ "วงแหวนแหงไฟ" แทบทั้งสิ้น โดยเหตุการณแผนดินไหวที่ใหญที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ไดแก
อันดับที่ 1 : 22 พฤษภาคม ค.ศ.1960 เกิดแผนดินไหวขนาด 9.5 ริกเตอร ที่เมือง Valdivia ประเทศชิลี
อันดับที่ 2 : 27 มีนาคม ค.ศ.1964 เกิดแผนดินไหวขนาด 9.2 ริกเตอร
ที่อลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
อันดับที่ 3 : 26 ธันวาคม ค.ศ. 2004 เกิดแผนดินไหวขนาด 9.1 ริกเตอร
ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งครั้งนี้ทําใหเกิดคลื่นสึนามิกระทบมายัง
ประเทศไทย จนมีผูเสียชีวิตหลายพันคนในประเทศไทย ขณะที่มีผูเสียชีวิตจาก
ประเทศที่ไดรับผลกระทบรวมกวา 230,000 คน
อันดับที่ 4 : 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1952 เกิดแผนดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร
ที่ KamChatka ประเทศรัสเซีย
อันดับที่ 5 : 11 มีนาคม ค.ศ.2011 เกิดแผนดินไหว 8.9 ริกเตอร ที่เมือง
เซนได ประเทศญี่ปุน ทําใหเกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญพัดถลมประเทศญี่ปุนเสียหายเปนจํานวนมาก

แผนที่แสดงที่ตั้งภูเขาไฟทั่วโลก

ขณะเดียวกัน นอกจาก "วงแหวนแหงไฟ" จะ
เปนแนวที่เกิดแผนดินไหวจํานวนมากแลว ยังเปนแนว
ของ "ภูเขาไฟ" ดวย โดยบริเวณนี้มี "ภูเขาไฟ" ตั้งอยู
ถึง 452 ลูก และคิดเปน 75% ของภูเขาไฟทั่วโลกที่ยัง
คุกรุนอยู โดยภูเขาไฟที่ตั้งอยูแนวนี้และมีชื่อเสียง เชน
ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุน, ภูเขาไฟวิลลารริกา ประเทศ
ชิลี, ภูเ ขาไฟเซนตเ ฮเลนส ประเทศสหรัฐ อเมริก า,
ภูเขาไฟพินาตูโบ ภูเขาไฟมายอน ในประเทศฟลิปปนส
รวมทั้งภูเขาไฟเมราป ในประเทศอินโดนีเซียดวย

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, geography.about.com
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

ประเทศอินโดนีเซียเปนหนึ่งในประเทศเพื่อน
บานที่เปนมิตรกับประเทศไทย โดยมีพรมแดนติดกับ
ประเทศมาเลเซีย บนเกาะบอร เนี ยว ประเทศปาป ว
นิวกินีบนเกาะนิวกินี และประเทศติมอรตะวันออกบน
เกาะติ ม อร และตั้ ง อยู บ นทางเชื่ อ มต อ ระหว า ง
มหาสมุ ทรแปซิ ฟ กและมหาสมุ ทรอิ นเดี ย อี กทั้ งเป น
สะพานเชื่อมระหวางทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย

South China Sea
Malaysia

Celebes Sea

Pacific Ocean
Papua New

Java Sea
India Ocean

Banda Sea

Timor-Leste
อินโดนีเซียจัดเปนประเทศที่มีหมูเกาะใหญ
Arafura Sea
1
ที่สุดในโลก ประกอบดวยเกาะใหญ 5 เกาะ และหมู
เกาะเล็กอีกกวา 30 หมูเกาะ รวมทั้งสิ้น 17,508 เกาะ มีความยาวชายฝงทะเล 81,000 กิโลเมตร มีพื้นที่ทางทะเลใหญ
กวาแผนดินถึง 4 เทา โดยแผนดินมีประมาณ 1.9 ลานตารางกิโลเมตร พื้นที่ทางทะเลมีประมาณ 7.9 ตารางกิโลเมตร
(รวมเขตเศรษฐกิจจําเพาะ)2

เนื่องจากเปนประเทศที่มีหมูเกาะมากมาย ซึ่งเกาะทั้งหลายลวนแลวแตเปน แหลง เพาะพัน ธุสัต วน้ํา ที่ดี
มาก ทํา ใหทอ งทะเลทั่ว ไปของอิน โดนีเ ซีย มีป ริม าณสัต วน้ํ า เปนจํานวนมาก3 และอาจเป นป จจั ยหนึ่ งที่ สงผลให
ประชาชนสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม (การเกษตร ปาไม ประมง)4
การทํา ประมงทะเลของอิน โดนี เซี ย กระทรวงกิ จการทาง
ทะเลและประมงอินโดนีเซียไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาทาเรือ
และกองเรือประมงใหไดมาตรฐานสากล เพื่อใหเปนประเทศผูผลิตสัตว
น้ําที่ใหญที่สุดในโลกภายในป 25585 โดยป 2551 อินโดนีเซียมีกอง
เรือประมง จํานวน 788,188 ลํา ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
การพัฒนาดานเครื่องยนตที่มีมากขึ้น โดยสัตวน้ําที่เปนเปาหมายหลัก
ไดแก 1) ปลาผิวน้ําขนาดใหญ เชน ปลาทูนา 2) ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก
เชน ปลาทู ปลาซารดีน ปลากะตัก 3) ปลาหนาดินและสัตวน้ําตาม
แนวปะการัง เชน ปลากะรัง ปลากะพง และ 4) กุงและสัตวน้ําที่มี
เปลือกแข็งอื่นๆ6
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จากขอมูลผลผลิตสัตวน้ําที่ไดจากการจับยอนหลัง 10 ป (พ.ศ. 2542-2551) พบวา อินโดนีเซียมีผลผลิตสัตว
น้ําสูงขึ้นทุกปจนถึงป 2550 (5.05 ลานตัน) โดยป 2551 กลับมีปริมาณผลผลิตลดลงอยูที่ 4.95 ลานตัน แตยังคงเปน
อันดับ 3 ของโลก (อันดับ 2 ประเทศเปรู มีปริมาณ 7.36 ลานตัน) ในเชิงมูลคาการนําเขา-สงออก ป 2551 อินโดนีเซีย
สงออกสินคาประมงเปนอันดับ 12 ของโลก คิดเปนมูลคา 2.47 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และไมติดอันดับ 50 ประเทศแรก
ในเรื่องการสงออก7
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตสัตวน้ํากับการสงออก อาจสะทอนใหเห็นวา อุตสาหกรรมการประมงของ
ประเทศไมไดมีการพัฒนาอยางที่ควรจะเปน สาเหตุเนื่องมาจากการขาดกระบวนการจัดการที่เปนระบบในการชวย
สงเสริมการทําประมงของประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ3 ดังนั้น ประเทศไทยควรรักษาระดับมาตรฐานดาน
อุตสาหกรรมประมงและดานอื่นๆ อีกทั้งเปนโอกาสและชองทางหนึ่งในการลงทุน แตปญหาที่ตามมาก็คือ อินโดนีเซีย
พยายามบังคับใชกฎหมายตางๆ เพื่อชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศ อาทิ หามการนําเขาเรือประมง
ตางชาติสําหรับผูประกอบการธุรกิจประมง8
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เกาะหลัก 5 เกาะ ไดแก เกาะสุมาตรา มีพื้นที่ประมาณ 473,606 ตร.กม. เกาะชวา มีพื้นที่ป ระมาณ 132,107 ตร.กม.
เกาะกาลิมันตันมีพื้นที่สองในสามบนเกาะบอรเนียว มีพื้นที่ประมาณ 539,460 ตร.กม. เกาะสุล าเวสี มีพื้ น ที่ป ระมาณ
189,216 ตร.กม. และเกาะปาปว มีพื้นที่ประมาณ 421,981 ตร.กม. ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเกาะนิวกีนี ที่เปนเกาะที่ใหญเปน
อันดับสองของโลก
2
Indonesia Country Profile 2010. Center for Data and Epidemiological Surveillance, Ministry of Health,
Republic of Indonesia
3
บทความ “เสนทางการลงทุนในอินโดนีเซีย” เว็บไซต www.oknation.net/blog/print.pho?id=547507
4
ขอมูลสถิติประชากรอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรม ป 2547-2552 ขอมูลจาก Statistics Indonesia of
The Republic Indonesia
5
The 15th International Marine, Shipping, Port Equipment and Cargo Handling Exhibition 21-24 September
2011, Jakarta, Indonesia
6
ขอมูลจาก FAO Fishery Country Profile for Indonesia 2006
7
ขอมูลจาก FAO Fishery and Aquaculture Statistics Yearbook 2008
8
หนังสือกรมเอเชียตะวันออก ที่ กต 1302/ว 239 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 ขอมูลจากสมาคมการประมงนอกนานน้ําไทย

5

¡ÃÐ´Ò¹¢ÒÇ...
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃËÇÑè¹!ÊÒÃ¡ÑÁÁÑ¹µÃÑ§ÊÕ·íÒÊÑµÇ·ÐàÅ¡ÅÒÂ¾Ñ¹¸Ø
นักวิชาการหวั่นสารกัมมันตรังสีที่แพรสูน้ํา
ทะเล โดยรอบโรงไฟฟานิวเคลียร ฟุกิชิมา อาจสงผลให
สัตวทะเลกลายพันธุ
นายอานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (สทอภ.) ไดออกมาเปดเผยถึงความวิตก
กังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุของสัตวทะเล ที่อาศัยอยู
รอบ ๆ โรงไฟฟานิวเคลียรฟุกิชิมาวา หลังจากที่ทราบ
วามีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเขาสูอากาศ ก็ทําให
นักวิชาการหลาย ๆ คน เริ่มกังวลใจวา สารกัมมันตรังสี
ที่แพรออกมา และปนเปอนอยูในน้ําทะเลบริเวณรอบ ๆ
โรงไฟฟานิวเคลียรฟุกิชิมาจะทําใหสัตวทะเลกลายพันธุ
หรือไม เนื่องจากในสารกัมมันตรังสีที่แพรออกมานั้น

มีกลุมสารกัมมัน ตรั งสีที่ใหเบตาอยูดว ย และสารใน
กลุมนี้เอง ที่มีผลทําใหสัตวทะเลที่ไดรับกัมมันตรังสี
เกิดการกลายพันธุ แตขณะนี้ก็ยังไมมีการรายงานถึง
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนใ ตทะเล โดยรอบ
โรงไฟฟานิวเคลียรฟุกิชิมาแตอยางใด
อย า งไรก็ ต าม ทางประเทศไทย ก็ ไ ด
มอบหมายใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) คอย
ติ ด ตามข า วสารเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสารกั ม มั น ตรั ง สี
ตลอดจนการตรวจสอบการปนเปอนสารกัมมันตรังสี
อยางใกลชิด เผื่อมีสารกัมมันตรังสีเพิ่มมากผิดปกติจะ
ไดหาทางแกไขปญหาตอไป

ที่มา : www.tei.or.th

¼§Ð½Ù§»ÅÒÂØºÂÑºàÁç¡«Ôâ¡âÂ§ÊÖ¹ÒÁÔ

เดลี่เมลรายงานวา พบเหตุ การณไมปกติทาง
ธรรมชาติ เมื่ อ มี ฝู ง ปลาจํ า นวนมหาศาลตลอดแนว
ชายหาดเมืองอคาปุลโก เม็กซิโก และฝูงปลาที่ประกอบ
ไปด ว ยปลาซาร ดี น ปลาแองโชวี ปลาแม็ ก เคอเรล
ปลากะพง ฯลฯ รวมตัวกันอยูที่ผิวน้ํา ซึ่งเป นลักษณะ
ของปลาที่ ข าดออกซิ เ จน มั ก พบขณะเกิ ด เหตุ น้ํ า มั น

รั่ ว ไหล โดยผู ค นพากั น คาดว า ปรากฏการณ นี้ อ าจมี
สาเหตุ มาจากแผ น ดิ น ไหวและสึน ามิ ในทะเลที่ ญี่ปุ น
ขณะเกิ ด เหตุ ช าวบ า นและชาวประมงเม็ ก ซิ กั น ต า ง
ออกมาจับปลากันอยางเอิกเกริก
ดานนักธรณีวิทยาของเม็กซิโกกลาววา ยากจะ
คาดเดาวาการที่ปลายายถิ่นลงใตเชนนี้เกิดจากสึนามิ
ครั้งใหญหรือไม โดยเมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผานมา เกิด
เหตุลักษณะคลายคลึงกันเมื่อฝูงปลาซารดีนนับลานตัว
ลอยตายเกลื่ อ นท า เรื อ แคลิ ฟ อร เ นี ย สหรั ฐ ฯ โดยมี
สาเหตุจากน้ําทะเลขาดออกซิเจนฉับพลัน คาดวาฝูง
ปลาที่ เ หลื อ รอดอาจอพยพลงใต ไ ปโผล ที่ ช ายหาด
เม็กซิโกดังกลาว

ที่มา : ขาวสดรายวัน วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 ปที่ 20 ฉบับที่ 7410
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บานกาแฟ

by Mr.T

ปลาปากคม ปลาที่บางคนไมเคยรูจักมากอน หนาตาของมันเปนอยางไรนั้น เราไปหาคําตอบไดจาก
More to it ฉบับนี้กันเลยครับ...

ปลาปากคม (Lizardfish)

Saurida undosquamis

Saurida micropectoralis

Saurida elongata

Trachinocephalus myops

Genus : Saurida Synodus Trachinocephalus
Family : Synodontidae
Order : Aulopiformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)
การแพรกระจาย ปลาปากคม หรือปลาตุกแก หรือปลาไลกอ อยูใน Family Synodontidae มี 4 สกุล แตที่พบใน
นานน้ําไทยมี 3 สกุล คือ สกุล Saurida Synodus และ Trachinocephalus เปนปลาหนาดินที่พบแพรกระจาย
ทั่วไปในทะเลเขตรอนถึงเขตอบอุน ตั้งแตบริเวณชายฝงจนถึงระดับน้ําลึก 400 เมตร โดยพบชุกชุมมากในเขตอาวไทย
ทะเลอันดามันและทะเลจีนใต ไปจนถึงเขตนานน้ําประเทศญี่ปุน ทะเลอาราฟูรา และตอนเหนือของออสเตรเลีย
อาศัยอยูตามพื้นทองทะเลที่เปนพื้นโคลนหรือพื้นทรายตามชายฝง สกุล Trachinocephalus พบเพียงชนิดเดียว คือ
Trachinocephalus myops (ปลาปากคมลาย หรือปลาปากคมหูดํา) สวน สกุล Saurida มีทั้งหมด 10 ชนิด แต
พบในนานน้ําไทย 5 ชนิด
 ชนิดที่พบมากฝงทะเลอันดามัน คือ Saurida undosquamis S. elongata และ S. micropectoralis
 ชนิดที่พบมากในอาวไทย คือ Saurida undosquamis S. elongata และ S. isarankurai
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ลักษณะ เปนปลาที่มีรูปรางเรียวยาวคลายรูปทรงกระบอก ลําตัวคอนขางกลม บริเวณสวนหัวมีลักษณะคลายปลา
ชอนน้ําจืดหรือคลายหัวตุกแก จึงเรียกวา "ปลาตุกแก” ปากกวางเฉียงลงเล็กนอย มีฟนซี่เล็กเรียงเปนแถวแบบขน
แปรงเห็นไดชัดเจน ชองเปดเหงือกใหญ หัวและตัวมีเกล็ดแบบ cycloid เกล็ดที่เสนขางตัวยาวไปไมถึงปลายแฉกของ
ครีบหาง ครีบทุกครีบเปนกานครีบออนไมมีกานครีบแข็ง ครีบหลังมี 2 ครีบ คือ ครีบธรรมดาอยูกึ่งกลางดานหลัง
และครีบไขมันซึ่งยาวเปนติ่งใกลบริเวณโคนหาง ครีบหูมีทั้งแบบที่สั้น (ยาวไมถึงครีบทอง) และครีบหูแบบยาวมาถึง
สวนของครีบทอง ครีบทองอยูไปทางดานหลังของจุดเริ่มครีบหู และกอนจุดเริ่มครีบหลัง ครีบทองมี 8 (Synodus
และ Trachinocephalus) หรือมี 9 กานครีบออน (Saurida) โดยกานครีบของครีบทองมีทั้งแบบที่ดานในจะสั้นแลว
คอยๆ ยาวออกมาทางดานนอก (Saurida) และแบบที่ ครีบหางแบบเวาลึก (Synodus และ Trachinocephalus)
สีของลําตัวมีหลายสี แตที่พบมาก คือ สีน้ําตาล สีแดง สีเงิน และมีแตมสีแดง เหลือง หรือฟา บริเวณดานขางลําตัวแต
ละดานจะมีจุดสีดํา 5 – 11 จุด
ลักษณะที่ใชในการจําแนกสกุล
สกุล Synodus
สกุล Trachinocephalus
สกุล Saurida
จํานวนกานครีบทอง
8
8
9
ลักษณะกานครีบทอง กานครีบดานในจะยาวกวา กานครีบดานในจะยาวกวาดาน กานครีบดานในจะสั้นแลว
ดานนอก 2 - 3 เทา
นอก 2 - 3 เทา
คอยๆ ยาวออกมาทาง
ดานนอก
จํานวนกานครีบกน
8 – 11
15 - 17
ความยาวฐานครีบกน ฐานครีบกนสั้นกวาของฐาน ฐานครีบกนยาวกวาของฐาน
เทียบกับฐานครีบหลัง
ครีบหลัง
ครีบหลัง
procurrent caudal
ไมมีเกล็ด
มีเกล็ด
มีเกล็ด
fin rays
การกินอาหาร กินพวกสัตวหนาดินที่ไมมีกระดูกสันหลังและปลาขนาดเล็กเปนอาหาร
ขนาด ขนาดความยาวมาตรฐานทั่วไปที่พบ 20 – 35 ซม. และขนาดความยาวสูงสุด 50 ซม.
เครื่องมือประมงหลักที่จับปลากลุมนี้ คือ อวนลากแผนตะเฆ และอวนลากคู
การนําไปใชประโยชน นิยมนํามาทอด ตากแหง ทําเค็ม และทําลูกชิ้น
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ขนาดปลาปากคมที่พบในประเทศไทย
ชนิด
S. undosquamis
S. elongata
S. micropectoralis
S. isarankurai
Trachinocephalus
myops

ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)
ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)

ป 2546
1.25 – 31.75
14.82±5.22
5.75 – 42.75
20.3±8.12
9.25 – 21.25
15.21±2.67
3.75 – 16.25
8.93±2.01
7.75 – 30.25
18.15±7.81

อาวไทย
อันดามัน
ป 2547
ป 2548
ป 2546
ป 2547
ป 2548
4.25 – 35.25 1.25 – 34.25 3.25 – 32.25 4.75 – 31.25 4.25 – 31.25
14.40±5.25
15.55±4.58
13.88±4.10
13.20±3.83
13.60±4.44
2.25 – 62.25 5.75 – 44.25 1.25 – 41.75 6.25 – 44.25 3.75 – 46.75
18.73±8.69
20.98±7.92
26.25±6.52
21.28±8.37
19.35±9.00
6.25 – 23.75 7.75 – 32.25 11.75 – 39.25 10.75 – 37.25 4.75 - 37.75
14.53±4.15
20.59±5.37
18.83±9.58
19.50±7.92
12.64±6.14
3.75 – 17.75 1.25 – 23.75 6.25 – 13.75
9.74±2.20
10.24±2.07
10.23±1.61
10.25 – 29.75 19.75 – 30.75 6.25 – 27.75 5.25 – 24.75 5.75 – 28.25
18.63±9.48
23.92±5.97
13.65±5.85
12.72±2.20
9.78±3.45

เอกสารอางอิง
ทัศพล กระจางดารา และอัญชลีย ยาโกะ. 2550. เอกสารวิชาการฉบับที่ 21/2550 เรื่อง ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาปากคม
Saurida undosquamis (Richardson, 1848) S. elongata (Temminck & Schlegel, 1846) และ
S. micropectoralis Shindo & Yamada, 1972 บริเวณอาวพังงาและพื้นที่ใกลเคียง. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝง
อันดามัน (ภูเก็ต), สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล,
กรมประมง. 29 หนา.
ทัศพล กระจางดารา. 2550. เอกสารวิชาการฉบับที่ 20/2550 เรื่อง ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาปากคมลาย Trachinocephalus
myops (Forster, 1801) บริเวณอาวพังงาและพื้นที่ใกลเคียง. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต),
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล,
กรมประมง. 15 หนา.
คณิต เชื้อพันธุ, ปยะโชค สินอนันต, วิรัตน สนิทมัจโร, สิชล หอยมุข, อุดมสิน อักษรผอบ และวัฒนา ฉิมแกว. 2551.
เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2551 เรื่อง ทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณอาวไทยและฝงทะเลอันดามันจากเรือสํารวจ
ป 2546-2548. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน (สมุทรปราการ), สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง
ทะเล, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง. 132 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 3 Batoid fishes, chimaeras and
bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE
UNITED NATIONS, Rome.
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àÃ×èÍ§à¡Ò...àÅÒ¤ÇÒÁËÅÑ§
คําอธิบาย

แนวปะการั งอั น ยาวเหยี ยดและหลากสีสั น เป นภาพแห ง
ความงามที่ม หัศจรรย เกิน ฝมือ มนุษ ยจะบันดาลขึ้ นมาได นอกจาก
ความงามที่ประดับทองทะเลแลว ปะการังยังมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต
อื่นๆในทองทะเลอยางมหาศาล เพราะปะการังเปนจุดเริ่มตนของหวง
โซอาหารของสิ่งมีชีวิต ควรที่ทุกฝายจะไดชวยกันอนุรักษและรักษา
ความสมดุลทางธรรมชาติและสภาพแวดลอมใหคงอยูตลอดไป
ดร. หรรษา จรรยแสง...ภาพ
กมลพรรณ จันโสด อุไร อัคคะพู...บรรยาย
ที่มา : วารสารการประมง ปที่ 44 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2534

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ§ÒÂ¹Ô´à´ÕÂÇ
off ãªàÃÕÂ¡ËÃ×ÍÍ¸ÔºÒÂÍÐäÃ·Õèà¹Ò àª¹
- This curry is off! (á¡§¹ÕéºÙ´)
- Don't eat that bread. It's off. (ÍÂÒ¡Ô¹¢¹Á»§¹Ñé¹ ÁÑ¹à¹Ò)
áµãª off Í¸ÔºÒÂÍÐäÃ·ÕèäÁà»¹ÍÒËÒÃ´ÇÂàª¹¡Ñ¹ã¹¤ÇÒÁËÁÒÂÇÒ äÁ¶Ù¡ ËÃ×ÍäÁ¶Ù¡µÍ§ ¶ÒÁÕã¤ÃÁÒ
ºÍ¡¤Ø³ÇÒ Your grammar was off. áÊ´§ÇÒà¢Ò¡íÒÅÑ§ÇÔ¨ÒÃ³¼Å§Ò¹¢Í§¤Ø³ ÍÒ¨à» ¹àÃÕÂ§¤ÇÒÁÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
ËÃ×Í º·¾Ù´áÅÇà¢ÒÍÂÒ¡ºÍ¡ÇÒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶´Ò¹ãªäÇÂÒ¡ÃÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉäÁ¤ÍÂ´Õ¹Ñ¡ àª¹
-I liked your ideas in this essay, but your grammar was off.
(¼ÁªÍº¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¤Ø³ã¹àÃÕÂ§¤ÇÒÁ¹Õéáµ¡ÒÃãªäÇÂÒ¡Ã³äÁ´Õ)
áµ¤íÒÇÒ off ¡çÂÑ§ãªÍ¸ÔºÒÂä´ÍÕ¡ËÅÒÂÊÔè§ËÅÒÂÍÂÒ§ àª¹
- Kanok's tie is off. (à¹ç¡ä·´·Õè¡¹¡ãÊáÂÁÒ¡)
- Krissana's singing voice is off. (¡ÄÉ³ÐÃÍ§à¾Å§äÁä´àÃ×èÍ§)
·ÕèÁÒ : Andrew Biggs Academy
10

».»ÅÒ¹ÒÃÙ
¤ÙÁ×Í¡ÒÃ¨íÒá¹¡»ÅÒ¡Ð¾§ã¹ÀÒ¤Ê¹ÒÁ
¤ÃÍº¤ÃÑÇ Lutjanidae Ê¡ØÅ Lutjanus 4(¨º)
ครีบหลังและครีบหางสีน้ําตาล

ลําตัวสีน้ําตาลแดงและ
คอยๆจางลงมาทางดานทอง

ตอนเล็กมีแถบสีดําพาดยาว
จากตาถึงครีบหาง
21

Lutjanus lemniscatus, Yellowstreaked snapper (กะพงน้ําตาลแดง, กะพงแถบดํา)

เกล็ดเหนือเสนขางตัวเรียง
ขนานตามแนวเสนขางตัว

ชองระหวางขากรรไกรบนกับ
ตา กวางเปนครึ่งหนึ่งของตา

มีรอยแตมสีดําที่เสนขางลําตัว

มักพบแถบสีเหลือง4-5 แถบ
พาดยาวอยูต่ํากวาเสนขางตัว

22

Lutjanus ehrenbergii, Ehrenberg’s snapper (กะพง)

เกล็ดเหนือเสนขางตัวเรียง
ขนานตามแนวเสนขางตัว

มีรอยแตมสีดําที่เสนขางลําตัว

ตรงกลางเกล็ดมีจุดสีน้ําตาลแดง
23

Lutjanus johnii, John’s snapper (กะพงขางปาน, กะพงทอง)

ภาพที่ 21,22 จาก www.eol.org ภาพที่ 23 จาก www.handlinefishing.com
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».»ÅÒ¹ÒÃÙ
¤ÙÁ×Í¡ÒÃ¨íÒá¹¡»ÅÒ¡Ð¾§ã¹ÀÒ¤Ê¹ÒÁ
¤ÃÍº¤ÃÑÇ Lutjanidae Ê¡ØÅ Lutjanus 4(¨º)
ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 10 อัน
ตอนเล็กมีจุดสีดําทีคอดหางและ
มีเสนสีแดงพาดยาวตามลําตัว

ลําตัวและครีบเปนสีแดงชมพู
ขากรรไกรบนสั้นกวาระยะ
หางจากจุดสิ้นสุดฐานครีบ
หลังถึงจุดสิ้นสุดฐานครีบกน

24

25

Lutjanus erythropterus, Crimson snapper (กะพงแดงเล็ก, กะพงสันหางปาน)

ลําตัวดานบนสีแดง-สม
และจางลงมาทางดานทอง

ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 11 อัน
ตอนเล็กมีจุดสีดําทีคอดหางและ
มีเสนสีแดงพาดยาวตามลําตัว

ขากรรไกรบนยาวกวาระยะ
หางจากจุดสิ้นสุดฐานครีบ
หลังถึงจุดสิ้นสุดฐานครีบกน

26

27

Lutjanus malabaricus, Malabar blood snapper (กะพงแดง)

ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 10 อัน
ลําตัวดานบนสีน้ําตาลอม
เขียว-แดง และจางลงมา
ทางดานทอง ถามาจากเขตน้ํา
ลึกสวนมากเปนสีแดงทั้งตัว

เกล็ดเหนือเสนขางตัวตอนหนาเรียงขนานตามแนว
เสนขางตัว สวนเกล็ดตอนทายเฉียงขึ้นไปดานบน

28

29

ตอนเล็กมีแถบสีขาวพาดขวางลําตัว
8-9 แถบ และมีเสนสีฟาพาดที่แกม

Lutjanus argentimaculatus, Mangrove red snapper (กะพงแดงเขี้ยว, กะพงสีเลือด)
ภาพที่ 24 จาก www.noeyedeer.com ภาพที่ 25 จาก www.handlinefishing.com
ภาพที่ 26,27,29 จาก www.eol.org ภาพที่ 28 จาก www.dpi.qjd.gov.au
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ºÒ¹àÃÒ¨Ð¹ÒÍÂÙ
àÃÔèÁµ¹ãËÁ...
ã¤Ã æ µÒ§¡çÃÙ´ÕÇÒ ¶ÒËÒ¡ÇÑ¹Ë¹Öè§ ÁÕàËµØãËªÕÇÔµàÃÒµÍ§ÊÐ´Ø´ÅÁÅ§ àÃÒ¡ç¤ÇÃ¨ÐÅØ¡¢Öé¹ áÅÇàÃÔèÁµ¹à´Ô¹Ë¹ÒµÍä» áµã¹
¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ ËÒ¡àÃÒÅÁÅ§¨ÃÔ§æ ¤Ø³ÍÒ¨Ê§ÊÑÂÇÒ àÃÒ¨ÐÅØ¡¢Öé¹ä´ÍÂÒ§äÃ
¶ÒËÒ¡¤Ø³ÅÁÅ§ à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¢Í§µÑÇàÍ§ ¤Ø³ÍÒ¨ÊÙàÊÕÂ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹
áµËÒ¡¤Ø³ÅÁÅ§ à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¢Í§¤¹Í×è¹ ¤Ø³ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁâ¡Ã¸à¤×Í§¤Ò§ÍÂÙã¹ã¨ ¤Ô´áµ¨Ð¡ÅÒÇâ·Éà¢Ò
µÍ§¡ÒÃãËà¢ÒÃÑº¼Ô´ªÍº ¨¹á·ºäÁàËÅ×Í¾ÅÑ§¾Í·Õè¨ÐÅØ¡¢Öé¹ãËÁ

à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ ¨Ö§à»¹àÃ×èÍ§¹Ò¤Ô´¹Ð¤ÃÑº ÇÒ¶ÒàÃÒÅÁÅ§ àÃÒ¨ÐÁÕÇÔ¸ÕÅØ¡¢Öé¹ãËÁä´ÍÂÒ§äÃ
¡Í¹Í×è¹ ÅÍ§·º·Ç¹´ÙÇÒ ....
¤Ø³à¤ÂàËç¹ÀÒ¾¤¹·ÕèÅÁÅ§ áÅÇÅØ¡¢Öé¹ÁÒãËÁ ä´ÍÂÒ§¹Òª×è¹ªÁºÒ§äËÁ¤ÃÑº
àª×èÍá¹ÇÒËÅÒÂ¤¹¤§¹Ö¡¶Ö§à´ç¡æ ·Õè¡íÒÅÑ§ËÑ´à´Ô¹ ·ÕèÅÁáÅÇÅØ¡¢Öé¹ãËÁ¤ÃÑé§áÅÇ¤ÃÑé§àÅÒ
à´ç¡æ à»¹µÑÇÍÂÒ§·Õè¹Òª×è¹ªÁ¹Ð¤ÃÑº áÅÐÂÑ§¹ÒÃÑ¡ÁÒ¡«Ð´ÇÂ ·Ø¡¤ÃÑé§·Õèà¢ÒÅÁÅ§
à¢Ò¨ÐÅØ¡¢Öé¹ÁÒä´ãËÁä´ÍÂÒ§¹ÒÍÑÈ¨ÃÃÂ ºÒ§ÃÒÂÍÒ¨ÃÍ§äËÊÑ¡¾Ñ¡ áÅÇ¨Ö§ÅØ¡¢Öé¹à´Ô¹µÍ ºÒ§
ÃÒÂ¡çÂÔéÁËÑÇàÃÒÐ¡Ñº¡ÒÃÅÁ¢Í§µ¹àÍ§ ËÃ×ÍºÒ§ÃÒÂ¡ç·íÒ·ÕàËÁ×Í¹äÁÁÕÍÐäÃà¡Ô´¢Öé¹ áµ·Ø¡¤ÃÑé§·Õè
ÅÁ à´ç¡·Ø¡¤¹µÒ§¡çÅØ¡¢Öé¹ä´ áÅÇà´Ô¹Ë¹ÒµÍä»

Ê§ÊÑÂäËÁ¤ÃÑº ÇÒÍÐäÃ·íÒãËà´ç¡æ ÅÁáÅÇÅØ¡¢Öé¹ä´ ´ÇÂ¤ÇÒÁ¹ÒÃÑ¡
à´ç¡æ ·íÒä´ à¾ÃÒÐà¢ÒäÁä´ÁÍ§ÇÒ¡ÒÃÅÁà»¹»ËÒ µÃ§¡Ñ¹¢ÒÁ à´ç¡æ ¡ÅÑºàËç¹à»¹àÃ×èÍ§Ê¹Ø¡´ÇÂ«éíÒ·Õè¨Ðä´
àÃÕÂ¹ÃÙÇÔ¸Õà´Ô¹´ÇÂ·ÒµÒ§æ ¡ÒÃÅÁ¨Ö§à»¹àÃ×èÍ§»¡µÔ ·Õè¾Ç¡à¢Ò¨ÐµÍ§à¨ÍÐà¨Í ÅÁàÁ×èÍäËÃ¡çä´àÃÕÂ¹ÃÙ¡Ñ¹àÁ×èÍ¹Ñé¹
¡ÒÃÅÁ¨Ö§à»¹àÃ×èÍ§»¡µÔÊíÒËÃÑºà´ç¡æ áÅÐÂÑ§à»¹àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ ·Õè¨ÐªÇÂãËà´ç¡ÅØ¡¢Öé¹ä´ ã¹·Ø¡æ ¤ÃÑé§
àÃÒ·Ø¡¤¹ µÒ§¡çà¤Â¼Ò¹ªÇ§àÇÅÒáºº¹Ñé¹¡Ñ¹ÁÒáÅÇ¹Ð¤ÃÑº àÃÒà¤ÂÅÁ áÅÇÅØ¡¢Öé¹ãËÁ
ÅÁ áÅÇÅØ¡¢Öé¹ãËÁ¹Ñº¤ÃÑé§äÁ¶Ç¹ à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹µÍ¹¹Õé ËÒ¡ÁÕàËµØãËàÃÒµÍ§ÅÁÅ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ ¡ç
¹Ò¨Ðà»¹àÇÅÒ·Õè´Õ·ÕèàÃÒ¨Ðä´·º·Ç¹ÇÔ¸ÕÅØ¡¢Öé¹ãËÁàËÁ×Í¹ÍÂÒ§·ÕèàÃÒà¤Â ·íÒÁÒáÅÇÊÁÑÂà»¹à´ç¡æ
»ÃÐà´ç¹ÊíÒ¤Ñ¡ç¤×Í ¡ÒÃÊÐ´Ø´ÅÁ¹Õé¹Í¡¨Ò¡¨Ðà»¹ªÇ§àÇÅÒáË§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙáÅÇ àÃÒÂÑ§ÍÒ¨
ãªà»¹àÇÅÒ¢Í§¡ÒÃ·º·Ç¹à»ÒËÁÒÂªÕÇÔµ ä´´ÇÂ¹Ð¤ÃÑº à¾ÃÒÐ¤¹·Õèà¤ÂÅÁËÅÒÂ¤¹ ¾Ù´¤ÅÒÂ¡Ñ¹
ÇÒ ¡ÒÃÅÁ·íÒãËà¢Òä´ËÑ¹¡ÅÑºÁÒ·º·Ç¹ªÕÇÔµãËÁÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ÇÒ

µÑÇà¢ÒàÍ§µÍ§¡ÒÃÍÐäÃ ÍÐäÃ¤×ÍÊÔè§ÊíÒ¤Ñã¹ªÕÇÔµáÅÐÊÔè§·Õèà¢Ò·íÒÍÂÙ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§ÁÕàËµØãËÊÐ´Ø´ÅÁ¹Ñé¹ ãªàÊ¹·Ò§·Õè¨Ð
¾Òä»ÊÙ¨Ø´ËÁÒÂ·Õèá·¨ÃÔ§ ËÃ×ÍäÁ
¡ÒÃ·º·Ç¹àª¹¹Õé·íÒãËËÅÒÂ¤¹ä´¤¹ ¾ºË¹·Ò§ãËÁ·Õè´Õ¡ÇÒà´ÔÁ´ÇÂ«éíÒ
àÃÒÅÍ§ÁÒ·º·Ç¹¡Ñ¹´Ù¹Ð¤ÃÑº...
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àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃ¶ÒÁµÑÇàÍ§´ÙÇÒ ·Ø¡ÇÑ¹¹Õé ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ªÕÇÔµ¢Í§¤Ø³à¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡ÍÐäÃºÒ§ ¡Ô¨¡ÃÃÁÍÐäÃ ËÃ×Í¡ÒÃ·íÒÍÐäÃ
·Õè·íÒãË¤Ø³ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¤Ø³ä´·íÒÊÔè§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢àª¹¹Õé à»¹»ÃÐ¨íÒ ÊÁèíÒàÊÁÍ ÁÒ¡¹ÍÂà¾ÕÂ§ã´ áÅÐÍÐäÃ·íÒãËà»¹àª¹¹Ñé¹
ËÅÒÂ¤¹ºÍ¡ÇÒ ¡ÒÃä´ÍÂÙ¾ÃÍÁË¹Ò¾ÃÍÁµÒ¡Ñ¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¤×Í ¤ÇÒÁÊØ¢
ËÅÒÂ¤¹ºÍ¡ÇÒ ªÇ§àÇÅÒ·Õèä´ÍÂÙ¡ÑºµÑÇàÍ§ ä´¹Ñè§¹Ôè§æ à§ÕÂºæ ä´·º·Ç¹µÑÇàÍ§ ¤×Í ¤ÇÒÁÊØ¢
ËÅÒÂ¤¹ºÍ¡ÇÒ ¡ÒÃä´·íÒÊÔè§·ÕèªÍº´ÇÂ¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ àª¹ ÍÒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í Ã´¹éíÒµ¹äÁ à´Ô¹àÅ ¹ ¤×Í ¤ÇÒÁÊØ¢
ËÅÒÂ¤¹ºÍ¡¡ÇÒ ¡ÒÃä´àÃÕÂ¹ÃÙÊÔè§ãËÁæ ä´¾Ñ²¹ÒµÑÇàÍ§ ä´àµÔÁ¤ÇÒÁà¢Òã¨ªÕÇÔµãËÅÖ¡«Öé§¢Öé¹ ¹Ñè¹¤×Í¤ÇÒÁÊØ¢
ËÅÒÂ¤¹ºÍ¡ÇÒ à¾ÕÂ§á¤ä´ÊÑÁ¼ÑÊ¤ÇÒÁÃ×è¹ÃÁÂ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔÃÍºµÑÇ àª¹
ÍÒ¡ÒÈºÃÔÊØ·¸ÔìÂÒÁàªÒ ËÃ×ÍàËç¹¼ÕàÊ×éÍÊÇÂæ á¤¹Õé¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÇ

áÊ§á´´ÍØ¹æ ÃÁäÁ·ÕèàÂç¹ÊºÒÂ

áÅÇ¤Ø³ÅÐ¤ÃÑº ÍÐäÃ¤×Í¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ªÕÇÔµ¢Í§¤Ø³
ÅÍ§·º·Ç¹´ÙÇÒ ¤ÃÑé§ÊØ´·ÒÂ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¤Ø³¡íÒÅÑ§·íÒÍÐäÃÍÂÙ áÅÐ¤Ø³ä´·íÒÊÔè§
¹Ñé¹à»¹»ÃÐ¨íÒ ÊÁèíÒàÊÁÍà¾ÕÂ§ã´ ¤íÒµÍº·Õè¤Ø³ÁÕãË¡ÑºµÑÇàÍ§ ¨ÐªÇÂãË¤Ø³àËç¹ÀÒ¾ªÕÇÔµ
µÑÇàÍ§ä´ªÑ´¢Öé¹ ÇÒ¤Ø³ä´àÃÕÂ¹ÃÙÍÐäÃ ¨Ò¡¡ÒÃÊÐ´Ø´ÅÁ¤ÃÑé§¹ÕéºÒ§
¡ÒÃÅØ¡¢Öé¹ãËÁã¹ÃÍº¹Õé ¤Ø³µÍ§¡ÒÃ¨Ð»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¨Ø´ËÁÒÂã¹ªÕÇÔµãËÁËÃ×ÍäÁ
¨Ø´ËÁÒÂã¹ªÕÇÔµ¢Í§¤Ø³ ¤×ÍÍÐäÃ
ÁÕ¤ÇÒÁÅÑº·Õè¹ÒÊ¹ã¨ÍÂÙÍÂÒ§Ë¹Öè§¤ÃÑº ¶ÒÁ¹ØÉÂ¤¹¾º¨Ø´ËÁÒÂã¹ªÕÇÔµ·ÕèÁÕ¤Ø³¤ÒÍÂÒ§á·¨ÃÔ§áÅÇÁ¹ØÉÂ¨ÐÁÕ
¾ÅÑ§ ÍÂÒ§à¾ÕÂ§¾Íã¹¡ÒÃ·Õè¨Ð·íÒÍÐäÃ¡çä´
äÁà¾ÕÂ§á¤¡ÒÃÅØ¡¢Öé¹à·Ò¹Ñé¹¹Ð¤ÃÑº áµÂÑ§ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃà´Ô¹ä»¢Ò§Ë¹Ò ´ÇÂ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ ÈÃÑ·¸ÒáÅÐàµçÁà»ÂÁä»
´ÇÂ¾ÅÑ§
ÅÍ§¶ÒÁµÑÇàÍ§´Ù¹Ð¤ÃÑºÇÒÇÑ¹¹Õé ¤Ø³¾º¨Ø´ËÁÒÂã¹ªÕÇÔµ ËÃ×ÍÂÑ§áÅÐ¤Ø³¾ÃÍÁËÃ×ÍÂÑ§·Õè¨ÐÅÍ§àÃÔèÁµ¹ãËÁÍÕ¡¤ÃÑé§
Ë¹Öè§
·ÕèÁÒ : Ë¹Ñ§Ê×Í¸ÃÃÁÅÕÅÒ ©ºÑº·Õè 124 ÁÕ¹Ò¤Á 2554 â´Â ¹¾.»ÃÐàÇª µÑ¹µÔ¾ÔÇÑ²¹Ê¡ØÅ ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ ¡ÃÐ·ÃÇ§
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ á¼¹§Ò¹ÊÃÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ ÊÊÊ.
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·Ò·ÒÂ...ÊÁÍ§

à¡ÁËÒ¢Íºà¢µ

¡ÅÑºÁÒÍÕ¡¤ÃÑé§¹Ð¤ÃÒº...ÊíÒËÃÑºà¡Á¹ÕéÇÔ¸ÕàÅ¹¡çàËÁ×Í¹à´ÔÁàÅÂ¤ÃÒº á¤à¾ÕÂ§ËÒªÍ§¾×é¹·ÕèãËà·Ò¡Ñº¨íÒ¹Ç¹µÑÇàÅ¢·Õè
¡íÒË¹´ãË â´Â·ÕèªÍ§¾×é¹·ÕèµÍ§äÁãªÃÇÁ¡Ñ¹¹Ð¤ÃÒº àª¹ µÑÇÍÂÒ§µÑÇàÅ¢ 5 ¡çËÒªÍ§¾×é¹·ÕèãËä´ 5 ªÍ§¾×é¹·Õè
4
2
2

2
2

8
6
12

9

7
2

5

2
16
2

5
2
3

4

2

8
12

7

4

12
18

9

2

à©ÅÂ à¡Á·Ò·ÒÂÊÁÍ§ËÒ¨Ø´·ÕèµÒ§¡Ñ¹ 9 ¨Ø´ ÁÒ´Ùà©ÅÂ¡Ñ¹àÅÂ¤ÃÑº...
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¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2554

ÍÒ¹´Õæ ÁÕÃÒ§ÇÑÅ

1. ºÍ¡ª×èÍ»ÃÐà·È·ÕèÍÂÙã¹¾×é¹·ÕèÇ§áËÇ¹áË§ä¿ ÁÒ 5 »ÃÐà·È?
2. »ÃÐà·È·ÕèÁÕËÁÙà¡ÒÐ·ÕèãË·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ ¤×Í?
3. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ã´·ÕèÁÕË¹Ò·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºµÔ´µÒÁ¢ÒÇÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§ÊÒÃ¡ÑÁÁÑ¹µÃÑ§ÊÕ µÅÍ´¨¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ»¹à»Í¹ÊÒÃ
¡ÑÁÁÑ¹µÃÑ§ÊÕÍÂÒ§ã¡ÅªÔ´?
** ¡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 29 àÁÉÒÂ¹ 2554
*** ¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹àÁÉÒÂ¹ : ¡ÃÐà»Ò¡ÃÐ´ÒÉÊÒ ¨Ò¡Õè»Ø¹

à©ÅÂ¤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?
µÍº ËÍÂ¢ÒÇ (Meretrix meretrix)
2. ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÕè»Ø¹¤¹¾ºä¢»ÅÒäËÅºÃÔàÇ³ã´?
µÍº ã¡Å¡ÑºÃÍ§ÅÖ¡ÁÒàÃÕÂ¹ÒµÐÇÑ¹µ¡ (West Mariana Ridge) ã¹ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡ã¡Åà¡ÒÐ¡ÇÁ
3. »ÅÒ·ÃÒÂá´§·Õè¾ºã¹¹Ò¹¹éíÒä·ÂÁÕ¡Õèª¹Ô´?
µÍº 13 ª¹Ô´
¼ÙµÍº¤íÒ¶ÒÁ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2554 ¶Ù¡µÍ§ ä´á¡ ¹ÒÂÇÃ¡Äµ ÇÃ¹Ñ¹·¡Ô¨ ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ´ÇÂ¹Ð¤ÃÑº

สาระนารูวันสงกรานต
นางสงกรานตป 2554 มีน ามวา “กิริ ณี เทวี ” ทรงพาหุ รัด ทัด ดอกมณฑา
อาภรณแกวมรกต ภักษาหารถั่ว-งา พระหัตถขวาทรงขอ พระหัตถซายทรงปน เสด็จ
นั่งมาเหนือหลังกุญชร (ชาง) เปนพาหนะ โดยวันที่ 14 เมษายน เปนวันมหาสงกรานต
ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 11 ค่ํา เดือน 5 เวลา 13 นาฬิกา 25 นาที 25 วินาที และวันที่
16 เมษายน เวลา 17 นาฬิกา 31 นาที 12 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม เปน 1373
วันอาทิตยเปนโลกาวินาศ น้ําฝนปนี้ วันพุธ เปนอธิบดีฝน บันดาลใหฝนตก 600 หา
นาคใหน้ํา 5 ตัว เกณฑธัญญาหาร ผลาหาร มัจฉมังษาหาร จะบริบูรณ เกณฑธาราธิคุณ
ตกราศีปถวี (ดิน) น้ํางามพอดี
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