
sole (โซล)
ปลาลิ้นหมา

Sardines are little fish
that swim in shoals.

ปลาซาร์ดีนเป็นปลาขนาดเล็ก
ที่ว่ายน�้าไปเป็นฝูง

tuna (ทยู' เนอะ)
ปลาทูน่า

mackerel (แม’ เคริล)
ปลาแมกเคอเรล

turbot (เทอ' เบิท)
ปลาเทอร์บอต
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Point two flat fish.  ชี้ปลาตัวแบน ๆ  สัก 2 ตัวซิ
Which fish has a long body like a snake?  ปลาตัวไหนตัวยาวเหมือนงู

Which is the biggest fish in this picture?  ปลาตัวไหนตัวใหญ่ที่สุดในภาพนี้

lionfish (ลาย' เอินฟิช)
ปลาสิงโต

cod (ค็อด)
ปลาค็อด

conger eel (คอง' เกอะ อีล)
ปลาไหลคองเกอร์

salmon (แซ' เมิน)
ปลาแซลมอน

ปลา (fish)
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frogfish (ฟร็อก ฟิช)
ปลากบ

These fish got their names from their appearances.
Do you know why the yellow fish is called frogfish,

and the yellow fish with blue spots called longhorned cowfish?
 

ปลาเหล่านี้มีชื่อตามลักษณะรูปร่าง  รู้ไหมว่าท�าไมปลาสีเหลืองจึงชื่อว่าปลากบ
และปลาสีเหลืองจุดฟ้าจึงชื่อว่าปลาสี่เหลี่ยมเขาวัว

blowfish (โบล' ฟิช)
ปลาปักเป้า

longhorned cowfish
(ลอง' ฮอร์นดฺ คาว' ฟิช)

ปลาสี่เหลี่ยมเขาวัว

ปลารปูร่างแปลก ๆ  (funny fish)
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sargassum fish
(ซาร์แกซ’ เซิม ฟิช)

ปลาซาร์แกสซัม

The sunfish is a huge fish 
because it has a big head with big fins.

ปลาพระอาทิตย์ตัวใหญ่ 
เพราะหัวและครีบใหญ่

The porcupinefish balloons up and drives out 
its prickles when it feels frightened.

เมื่อปลาปักเป้าหนามทุเรียนรู้สึกกลัว
มันจะพองและเบ่งหนามแหลม

sawfish (ซอ' ฟิช)
ปลาฉนาก

sunfish (ซันฟิช)
ปลาพระอาทิตย์

porcupineish
(พอ’ คยุพายฟชิ)

ปลาปักเป้าหนามทุเรียน

ปลารปูร่างแปลก ๆ  (funny fish)
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สตัว์ทะเลลึก (deep-sea fauna)
The gulper eel has a big mouth that can

swallow a bigger fish than itself. 
 

ปลาไหลกัลเปอร์มีปากใหญ่มาก
จนกลืนปลาที่ใหญ่กว่าได้

black smoker
(แบลคฺ ซโมค’ เคอะ)

ปล่องน�้าร้อน

gulper eel (กัล' เพอะ อีล)
ปลาไหลกัลเปอร์

anglerfish (แอง’ เกลอะ ฟิช)
ปลาแองเกลอร์

beard worm (เบียด’ เวิม)
หนอนหลอดยักษ์

white mussel (ไวทฺ  มัซ' เซิล)
หอยแมลงภู่

white crab
(ไวทฺ แครบ)

ปูขาว

giant squid
(ไจ’ เอินทฺ ซควิด)

หมึกกล้วยยักษ์
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สตัว์ทะเลลึก (deep-sea fauna)

The anglerfish and the viperfish
have a sort of a luminous fishing rod

for catching little fish.
 

ปลาแองเกลอร์และปลาไวเปอร์
มีอวัยวะคล้ายคันเบ็ดเรืองแสง

เพื่อใช้จับปลาตัวเล็ก ๆ

On this page. How many tentacles  
does a giant squid have?

 
ในหน้านี้ หมึกกล้วยยักษ์มีหนวดกี่เส้น

The tripod fish walks with its long fins.
 ปลาสามขาเดินด้วยครีบยาว ๆ ของมัน

sea spider
(ซี ซปาย' เดอะ)

แมงมุมทะเล

tripod fish
(ไทร' พ็อด ฟิช)

ปลาสามขา

viperfish
(ไว’ เพอะ ฟชิ)

ปลาไวเปอร์

9



ฉลาม (shark)
The great white shark is called man-eater because it will attack swimmers for food.

 
ฉลามขาวยักษ์ได้ชื่อว่าเป็นปลากินคน เพราะมันจะเข้าจู่โจมคนที่ว่ายน�้าอยู่เป็นอาหาร

great white shark  
(เกรท ไวทฺ ชาร์ค)

ฉลามขาวยักษ์

blue shark (บลู ชาร์ค)
ฉลามสีน�้าเงิน
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The whale shark is the biggest shark, and the pygmy shark is the smallest shark.
Let’s find these two sharks. 

 
ฉลามวาฬเป็นฉลามที่ตัวใหญ่ที่สุด ส่วนฉลามพิกมีเป็นฉลามที่ตัวเล็กที่สุด

หาปลา 2 ตัวนี้ดูสิจ๊ะ

whale shark (เวล ชาร์ค)
ฉลามวาฬ 

pygmy shark (พิก’ มี ชาร์ค)
ฉลามพิกมี

hammerhead shark
(แฮม’ เมอะเฮดฺ ชาร์ค)

ฉลามหัวค้อน
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What are the blue whale’s baleens for?  วาฬสีน�้าเงินมีซี่กรองไว้ท�าอะไรนะ  
What is the sperm whale going to eat?  วาฬหัวทุยก�าลังจะกินอะไรน่ะ  

blue whale (บลู เวล)
วาฬสีน�้าเงิน

baleen (เบอะลีน')
ซี่กรอง

beluga (เบอลู’ เกอะ)
วาฬเบลูกาหรือวาฬขาว

squid (ซควิด)
หมึก

วาฬ (whale)
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Which animal has a long tusk, the narwhal or the beluga? 

สัตว์ชนิดใดมีเขี้ยวยาว ๆ   วาฬนาร์วาลหรือวาฬขาวกันนะ

narwhal
(นา’ เวิล)

วาฬนาร์วาล

killer whale (คิล' เลอะ เวล)
วาฬเพชฌฆาต

sperm whale (ซเปิม' เวล)
วาฬหัวทุย
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