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ค าน า ตวัอยา่งค าน า การเขียนค าน า ค าน ารายงาน เป็นหนา้ส าคญัท่ีแจง้ให้

ผูอ่้านทราบวตัถุประสงค ์ความเป็นมาของหนงัสือ แนวเน้ือหาสาระท่ีจะมีใน

เล่มเหตุผลในการแต่งแรงจูงใจ ระดบัของผูอ่้าน การจดัล าดบัของเร่ืองราว 

ตวัอกัษรยอ่หรือลกัษณะพิเศษของหนงัสือและค ากล่าวขอบคุณผูท่ี้ใหค้วาม

ช่วยเหลือแก่ผูแ้ต่ง ในการอ่านหนงัสือควรเร่ิมจากการอ่านค าน าก่อน ใน

หนงัสือภาองักฤษเรียกหนา้น้ีวา่ Prefaceหนงัสือบางเล่มอาจมี ค านิยม ท่ีเขียน

โดยผูท้รงคุณวฒิุ แนะน าผูเ้ขียนและยกยอ่งหนงัสือ เพื่อใหผู้อ่้านสามารถ

พิจารณาหนงัสือนั้นเป็นเบ้ืองตน้อยา่งถูกตอ้ง ในภาษาไทยมีการเรียก หนา้ค า

น าหลายค า เช่น ค าปรารภค าช้ีแจง หรือค าแถลง เป็นตน้ ในหนงัสือ

ภาษาองักฤษ เรียกหนา้เหล่าน้ีวา่ Foreword หนา้ค าน าเป็นหนา้ท่ีผูอ่้านไม่ควร

เปิดผา่นเลยไป ควรอ่านอยา่งละเอียดจะไดป้ระโยชน์ ช่วยในการพิจารณา

เน้ือหาไดต้รงกบัความตอ้ง 
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เสือดำว หรือ เสือด ำ (องักฤษ: Leopard, Panther) เป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม จดัอยูใ่นวงศฟิ์ลิดี (Felidae) เป็นสตัวกิ์น

เน้ือท่ีมีขนาดใหญ่รองจากเสือโคร่ง (Panthera tigris) ล าตวัสีน ้ าตาลอมเหลืองหรือมีสีเหลือง มีลายจุดสีด าแตม้บริเวณล าตวั
เป็นจ านวนมากโดยลายจุดจะเรียงตวักนัเป็นกลุ่ม ๆ โดยจะปรากฏเฉพาะท่ีบริเวณดา้นหลงัและดา้นขา้งของล าตวั แตกต่าง
จากบริเวณส่วนหวั ขา เทา้ บริเวณใตท้อ้งท่ีจะมีจุดสีด าปรากฏอยูเ่ช่นเดียวกบัขนใตท้อ้งท่ีมีสีขาวหรือสีเทา ขนาดความยาว
หวัถึงล าตวั 107-129 เซนติเมตร หางมีความยาว 79.2 - 99.1 เซนติเมตร ใบหูมีความยาว 6.5 - 7.4 เซนติเมตร และหนกั 45 - 
65 กิโลกรัม 

เสือดาวและเสือด า จดัอยูใ่นเสือชนิดเดียวกนั ซ่ึงส่วนมากโดยทัว่ไปจะเขา้ใจผดิวา่ เสือดำว และ เสือด ำ เป็นเสือคน
ละชนิด ซ่ึงในการผสมพนัธ์ุของเสือดาว ลูกเสือท่ีเกิดใหม่ในครอกเดียวกนั อาจมีลูกเสือไดท้ั้งสองชนิดคือเสือดาวและเสือ
ด า โดยท่ีเสือด าจะมีสีขนปกคลุมร่างกายดว้ยสีด า ซ่ึงมีลายจุดเช่นเดียวกบัเสือดาว เพียงแต่กลมกลืนกบัสีขนท าใหม้องเห็น
ไดไ้ม่ชดั เสือด ามีช่ือเรียกไดห้ลายอยา่งเช่น เสือลายตลบั เสือลายจ ้าหลอด 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/Felidae
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1


 

 

 
สิงโต (องักฤษ: lion) จดัอยูใ่นไฟลมัสตัว์มีกระดกูสนัหลงั ชัน้สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม อยูใ่นวงศ์ Felidae ซึง่เป็นวงศ์เดยีวกบั

แมว สงิโตมช่ืีอวิทยาศาสตร์วา่ Panthera leo มีขนาดล าตวัใหญ่ ขนาดไลเ่ลีย่กบัเสอืโคร่งทัว่ไป (P. tigris) ซึง่เป็นสตัว์ใน

สกลุ Panthera เหมือนกนั จดัเป็นสตัว์ในวงศ์ Felidae ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุรองมาจากเสอืโคร่งไซบีเรีย (P. t. altaica) 

พืน้ล าตวัสนี า้ตาล ไมม่ีลาย ตวัผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาว ขนปลายหางเป็นพู ่ชอบอยูเ่ป็นฝงูตามทุง่โลง่ มีน า้หนกั

ประมาณ 250 กิโลกรัม (550 ปอนด์) ตวัเมยีมีขนาดเลก็กวา่ มกัท าหน้าที่ลา่เหยื่อ มีน า้หนกัประมาณ 180 กิโลกรัม (400 

ปอนด์) มีถ่ินก าเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดยี ในป่าธรรมชาติ สงิโตมีอายขุยัประมาณ 10-14 ปี สว่นสงิโตที่อยู่

ในกรงเลีย้งมีอายยุืนถงึ 20 ปี 
 

 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/Felidae
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/Panthera
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

 

 

 
 

เสือ (องักฤษ: big cat) เป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในวงศฟิ์ลิดีซ่ึงเป็นวงศเ์ดียวกบัแมวโดยชนิดท่ีเรียกวา่เสือมกัมีขนาด
ล าตวัค่อนขา้งใหญ่กวา่[1]และอาศยัอยูภ่ายในป่า ขนาดของล าตวัประมาณ 168 - 227 เซนติเมตรและหนกัประมาณ 180 - 245 
กิโลกรัม[2] รูม่านตากลม เป็นสตัวกิ์นเน้ือกลุ่มหน่ึง มีลกัษณะและรูปร่างรวมทั้งพฤติกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แตกต่างจากสตัว์
ในกลุ่มอ่ืน หากินเวลากลางคืน มีถ่ินก าเนิดในป่า เสือส่วนใหญ่ยงัคงมีความสามารถในการปีนป่ายตน้ไม ้ซ่ึงยกเวน้เสือชีตา้ 
เสือทุกชนิดมีกรามท่ีสั้นและแขง็แรง มีเข้ียว 2 คู่ส าหรับกดัเหยือ่ ทัว่ทั้งโลกมีสตัวท่ี์อยูใ่นวงศเ์สือและแมวประมาณ 37 ชนิด 
ซ่ึงรวมทั้งแมวบา้นดว้ย[3] 

เสือจดัเป็นสตัวน์กัล่าท่ีมีความสง่างามในตวัเอง โดยเฉพาะเสือขนาดใหญ่ท่ีแลดูน่าเกรงขราม ไม่วา่จะเป็นเสือโคร่ง
หรือเสือดาว ผูท่ี้พบเห็นเสือในคร้ังแรกยอ่มเกิดความประทบัใจในความสง่างาม แต่ในขณะเดียวกนัก็เกิดความหวาดหวัน่
เกรงขามในพละก าลงัและอ านาจภายในตวัของพวกมนั เสือจึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นราชาแห่งสตัวป์า และเป็นจา้วแห่งนกั
ล่าอยา่งแทจ้ริง [4] 

ปัจจุบนัจ านวนของเสือในประเทศไทยลดจ านวนลงเป็นอยา่งมากในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี เสือกลบัถูกล่า ป่า
ภายในประเทศถูกท าลายเป็นอยา่งมาก สภาพธรรมชาติในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ถูกเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากมาย ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูข่องมนุษยเ์อง ทุกวนัน้ีปริมาณของเสือท่ีจดัอยูใ่นล าดบัสุดทา้ยของห่วงโซ่อาหารถือเป็น
ส่ิงจ าเป็น เพราะการสูญส้ินหรือลดจ านวนลงอยา่งมากของเสือซ่ึงเป็นสตัวกิ์นเน้ือ จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและระบบ
นิเวศทั้งหมด การลดจ านวนอยา่งรวดเร็วของเสือเพียงหน่ึงหรือสองชนิดในประเทศไทย ท าใหป้ริมาณของสตัวกิ์นพืชเพ่ิม
จ านวนข้ึนอยา่งรวดเร็ว จนท าใหธ้รรมชาติเสียความสมดุลในท่ีสุด 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD#cite_note-0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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สัตว์กนิเนือ้ หรือ คำร์นิวอรำ (ช่ือวทิยาศาสตร์: Order Carnivora) จดัอยูใ่นไฟลมัสตัวมี์แกนสนัหลงั ชั้นสตัวเ์ล้ียงลูก
ดว้ยนม หมายถึงสตัวท่ี์กินเน้ือสตัวเ์ป็นอาหารหลกั ไม่วา่เน้ือสตัวน์ั้นจะมาจากสตัวท่ี์มีชีวติอยูห่รือวา่ตายแลว้ 

สตัวบ์างชนิดจ าเป็นท่ีจะตอ้งกินเน้ือเพ่ือความอยูร่อด อนัเน่ืองมาจากพนัธุกรรม เราเรียกสตัวใ์นกลุ่มน้ีวา่ "true 
carnivore" (สตัวกิ์นเน้ือแท)้ หรือ "obligate carnivores" (สตัวกิ์นเน้ือโดยบงัคบั) สตัวใ์นกลุ่มน้ีอาจกินพืชผกัหรืออาหาร
ชนิดอ่ืนได ้แต่มนัจะตอ้งกินเน้ือเพ่ือเป็นแหล่งสารอาหารหลกัของมนั กายวภิาคของสตัวใ์นกลุ่มน้ี ท าใหม้นัไม่สามารถยอ่ย
อาหารจ าพวกพืชไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หมสีีน ำ้ตำล (องักฤษ: Brown bear; ช่ือวทิยาศาสตร์: Ursus arctos) เป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในอนัดบัสตัวกิ์นเน้ือ 
(Carnivora) ขนาดใหญ่ชนิดหน่ึงจดัเป็นหมีท่ีมีขนาดใหญ่มาก โดยตวัผูมี้ขนาดใหญ่กวา่ตวัเมีย เม่ือยนื 4 เทา้มีความสูงถึง 5 
ฟตุ และเม่ือยนืดว้ย 2 เทา้ อาจสูงถึง 9 ฟตุ แต่ยนืไดใ้นระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ตวัผูเ้ม่ือโตเตม็ท่ีอาจมีน ้ าหนกัมากถึง 1,000 
ปอนด ์ส่วนตวัเมียอาจมีน ้ าหนกัมากกวา่ 450 ปอนดมี์ขนสีน ้ าตาลตลอดทั้งล าตวั อนัเป็นท่ีมาของช่ือ ปุ่มหรือเนินตรง
หวัไหล่ มีขนและเลบ็ยาว มีจมูกท่ีใหญ่ แต่มีใบหูขนาดเลก็ 

แต่จะมีขนสีเขม้หรืออ่อนไปตามสภาพแวดลอ้มและภูมิประเทศท่ีอาศยั รวมถึงขนาดตวัดว้ย ซ่ึงถือเป็นชนิดยอ่ย (ดู
ในตาราง) โดยกระจายพนัธ์ุไปในพ้ืนท่ี ๆ กวา้งไกลมาก ตั้งแต่อะแลสกา, แคนาดา, รัสเซีย, หลายพ้ืนท่ีในยโุรป และตาม
แนวเทือกเขาหิมาลยัในอินเดีย, เนปาล และจีน และตะวนัออกกลาง 

หมีสีน ้ าตาลกินอาหารไดห้ลากหลายมาก ทั้งพืชและสตัว ์โดยหากเป็นพืชมกัจะเป็นผลไมป้ระเภทเบอร์ร่ี บางคร้ัง
กินสตัวข์นาดเลก็ เช่น แมลง หรือ หนู แต่บางคร้ังก็กินสตัวใ์หญ่ เช่น มา้, ววัป่า, กวาง รวมถึงซากสัตว ์ในช่วงฤดูกาลท่ีมี
อาหารสมบูรณ์ อาหารท่ีหมีสีน ้ าตาลชอบมาก คือ ปลาแซลมอน และปลาเทราท ์

หมีสีน ้ าตาลตวัเมียตอ้งมีอาย ุ4 ถึง 10 ปี จึงจะเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุ และใหก้ าเนิดลูกโดยเฉล่ีย 2 ตวั ในระยะเวลา 4 ปี 
ฤดูกาลผสมพนัธ์ุอยูใ่นช่วงปลายฤดูใบไมผ้ลิถึงตน้ฤดูร้อน แม่หมีจะใหก้ าเนิดลูกในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ปกติ 2-3 ตวั 
โดยลูกหมีท่ีเกิดใหม่จะยงัไม่ลืมตา และยงัไม่มีขน ลูกหมีจะอาศยัอยูใ่นถ ้าท่ีแม่หมีขดุข้ึนมาจนกระทัง่ถึงเดือนเมษายน หรือ
อาจถึงเดือนมิถุนายน และเร่ิมหยา่นมเม่ืออายปุระมาณ 5 เดือน และเร่ิมเรียนรู้วา่ พืชหรือสตัวป์ระเภทไหนท่ีใชเ้ป็นอาหาร 
ลูกหมีจะอยูก่บัแม่อยา่งนอ้ยอีก 1 ปี หรือมากกวา่นั้น จากนั้นจึงเร่ิมแยกตวัออกไป ส่วนในฤดูหนาว หมีสีน ้ าตาลจะจ าศีลใน
ถ ้าเป็นระยะเวลาราว 2 เดือน โดยใชพ้ลงังานจากไขมนัท่ีสะสมไว้[ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5#cite_note-2
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Brown_Bear_us_fish.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


