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คดิว่าในน า้ทะเลหน่ึงหยดคดิว่าในน า้ทะเลหน่ึงหยดคดิว่าในน า้ทะเลหน่ึงหยด………คุณจะพบอะไรบ้างคุณจะพบอะไรบ้างคุณจะพบอะไรบ้าง???   

นักฆ่าโหดแห่งทะเลนักฆ่าโหดแห่งทะเลนักฆ่าโหดแห่งทะเล

 กลุม่วชิาการ ส านกัวจิยัและพฒันา
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นักฆ่าโหดแห่งทะเลลึกนักฆ่าโหดแห่งทะเลลึกนักฆ่าโหดแห่งทะเลลึก   

หมึกจัมโบ้ คือ ผู้ล่าที่เก่งกาจเอาการ 

ด้วยฟันแหลมคมซึ่งท ำให้เหยื่อเป็นอัมพำตได้ บวกกับนิสัยอันดุดันโหดร้ำย ผู้ที่เผชิญหน้ำกับหมึกจัมโบ้ 
หรือหมึกฮัมโบลต์ (Dosidicus gigas) มักลงเอยด้วยประสบกำรณ์เลวร้ำยทั้งสิ้น ขณะนี้นักวิทยำศำสตร์ชำวอเมริกัน
พยำยำมสร้ำงแบบแผนเทคนิคกำรล่ำของพวกมัน จนไปสู่กำรค้นพบที่น่ำตระหนก พวกเขำพบฝงูหมกึจมัโบร้ำว 40 
ตัว ช่วยกันออกล่ำเป็นฝูงเช่นเดียวกับหมำป่ำ พฤติกรรมกินพวกเดียวกัน (Cannibalism) เป็นเรื่องปกติในหมึก
จัมโบ้ แม้ว่ำพวกมันจะช่วยกันล่ำเป็นฝูงใหญ่ แต่พวกที่มีขนำดเล็กกว่ำ ก็ต้องคอยรักษำระยะห่ำงเอำไว้ ไม่เช่นนั้น

ศาสตราจารย์เคลลี เบอนัวต์-เบิร์ด ผู้ศึกษาเทคนิคการล่าของหมึกจัมโบ้ กล่ำวว่ำ  
 เทคนิคคลื่นสะท้อนเผยพฤติกรรมล่ำเหยื่อเป็นฝูงของหมึกจัมโบ้ สิ่งนี้ถือว่ำเป็นเรื่องแปลกของสัตว์
จ ำพวกมอลลัสก์ 
 1. กำรใช้เทคนิคคลื่นสะท้อนของ เคลลี เบอนัวต์ จะสร้ำงคลื่นเสียงที่ทั้งมนุษย์ และหมึกไม่
สำมำรถรับรู้ได้ออกไป เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบกับหมึกจัมโบ้ ก็จะเกิดกำรสะท้อนกลับมำยังเรือ 
เครื่องมือนี้ให้ผลอันน่ำประทับใจ ที่ท ำให้พบแบบแผน กำรเต้นร ำล่ำเหยื่อแบบวนเป็นเกลียว  
 2. ในแต่ละระดับของเกลียวหมุนนั้น หมึกแต่ละตัวจะเคลื่อนที่อย่ำงพร้อมเพียงเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภำพอย่ำงยิ่งในกำรล่ำปลำและเคย  

ฟันที่แหลมคม พิษที่ท ำให้เหยื่อเป็นอัมพำต และกำรออกล่ำเป็นฝูง นี่คือลักษณะส ำคัญๆ 
ของหมึกจัมโบ้ซึ่งอำศัยอยู่ในมหำสมุทรแปซิฟิก ที่เชื่อว่ำจะต้องท ำให้คุณสยองแน่ๆ 
งำนวิจัยชิ้นใหม่พบว่ำหมึกที่มีหนวดยำว (tentacle) 10 เส้น นิยมกำรล่ำเหยื่อในเวลำ
กลำงคนื และมกัจะออกลำ่กนัเปน็ฝงูเหมอืนหมำปำ่ กำรคน้พบนีน้ำ่ตืน่ตำตืน่ใจมำก เพรำะ

นับเป็นเรื่องแปลกที่สัตว์พวกมอลลัสก์ (Mollusc) คือ สัตว์กลุ่มหมึกและหอย ออกล่ำเป็น

ศำสตรำจำรย์เคลลี เบอนัวต์-เบิร์ด จำกมหำวิทยำลัยรัฐโอเรกอน และวิลเลียม กิลลี จำกมหำวิทยำลัย
สแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกำ ตัดสินใจค้นหำค ำตอบของปริศนำเทคนิคกำรล่ำของหมึกจัมโบ้ ในช่วงปี 2007 -2011 
พวกเขำศึกษำพฤติกรรมของหมึกในอ่ำวแคริฟอเนียโดยใช้เทคโนโลยีคลื่นสะท้อน เมื่อคลื่นถูกปล่อยอออกไป    
มันจะช่วยให้นักวิทยำศำสตร์สำมำรถตรวจสอบกำรเคลื่อนไหวของหมึกได้ในระยะ 500 เมตร วิธีกำรนี้ไม่เคย    
ถกูน ำมำใช้ในกำรศึกษำพฤติกรรมของหมึกมำก่อน จึงท ำใหเ้พ่ือนร่วมงำนของทั้งสองคนรู้สึกกังขำ พวกเขำไม่เชื่อว่ำ 
พวกมอลลัสก์จะสำมำรถสะท้อนคลื่นเสียงกลับมำได้ แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว ผลกำรศึกษำนี้ช่วยเปิดประตูสู่ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจถึงวิธีกำรออกล่ำที่ซับซ้อน และท ำให้เรำเห็นว่ำหนึ่งในผู้ล่ำที่ทรงประสิทธิภำพ ของมหำสมุทรแปซิฟิก
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แมนเทิล (Mantle)  

น ้าหมึกใช้ป้องกันตัว  
ถุงหมึกที่อยู่ระหว่ำงเหงือกบรรจุสำรสดี ำซึ่งสำมำรถพ่นออกมำเพื่อปอ้งกันตังเองได้  

หัวใจสามดวงคอยป๊ัมเลือด  

หลอดอาหารในสมอง  
หลอดอำหำรของหมึกจะพำดผ่ำนสมอง นั่นหมำยควำมว่ำ
บำงครั้งกระดูกปลำอำจจะติดอยู่ในสมองก็ได้ 

หนวดยาวทั้งสิบ 
ขากรรรไกร และ 
ฟันอันแหลมคม  

สื่อสารด้วยสัญญาณสี 
นิสัยอันดุดันโหดร้ำยและควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนสีจำกขำวเป็นแดง ท ำให้หมึกจัมโบ้มีชื่อเล่นว่ำ 

“ปีศาจแดง” (Red Devil) หมึกพลำงตัวด้วยกำรเปลี่ยนสี เมื่อพวกมันพยำยำมที่จะหนีจำกวำฬหัวทุย โลมำ 
แมวน้ ำ และภัยคุกคำมอ่ืนๆ  แต่นักวิทยำศำสตร์ยังเชื่อด้วยว่ำ กำรเปลี่ยนสีเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคกำรล่ำอัน
ซับซ้อนนี้ด้วย พวกเขำคิดว่ำพวกหมึกช่วยกันท ำให้เหยื่อตกใจ ด้วยกำรเปลี่ยนสี ปลำซึ่งตกใจและหลงออกจำกฝูง 
ก็จะกลำยเป็นอำหำรอันโอชะม้ือต่อไปของพวกหมึก นอกจำกนี้นักวิทยำศำสตร์ยังพบด้วยว่ำ หมึกจัมโบ้จะเปลี่ยน

ดวงตาใหญ่ยักษ์  
ดวงตาของหมึกจัมโบ้มีขนาดใหญ่มาก
เมื่ อเทียบกับร่ างกาย มันสามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวในทะเลได้อย่าง
รวดเร็ว สิ่งนี้ช่วยให้มันกลายเป็นนักล่า
มือฉมัง 

ตะขออันแหลมคมฉกีรา่งเหยือ่ออกเปน็ชิ นๆ  
หมึกจัมโบ้มีหนวดยำว 2 เส้นที่ประกอบด้วยตะขอ
อนัแหลมคมส ำหรบัจบัเหยือ่ 

หมึกจัมโบ้และขากรรไกร  
จะงอยปากของหมึกซ้อนอยู่ตรงกลาง
ระหว่างหนวดทั้งสิบ มีรูปร่างคล้าย
จะงอยปากของอินทรีที่กลับด้านในเข้า 
ลิ้นของพวกมันมีรูปร่างคล้ายเครื่องบด 
และสามารถท าให้เหยื่อเป็นอัมพาต
ด้วยพิษก่อนจะกัดกลืนลงไป  
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ที่มำ : วำรสำร Science Illustrated ประจ ำเดือนตลุำคม ฉบับท่ี 28/2013 หน้ำ 74-79  
ภำพจำก : http://www.gettyimages.com/creative/dosidicus-gigas-stock-photos#  
     http://www.aquaportail.com/aquabdd/photos/dosidicus-gigas.jpg 

ท่วงท่ำกำรล่ำของหมึกจัมโบ้ดูละม้ำยกับกำรเต้นร ำ ฝูงหมึก
กว่ำ 40 ตัวเคลื่อนวนเป็นเกลียว ขึ้นสู่ผิวน้ ำ แถมในแต่ละ

ระดับมันยังสำมำรถเคลื่อนที่สลับทิศทำงหน้ำและหลังในขณะล่ำเหยื่อได้อีกด้วย 
ผู้ที่ต้องเผชิญหน้ำกับฝูงสัตว์ทะเลขนำดยำว 2-4 เมตร และหนัก 45 กิโลกรัม มักจะเป็นเหล่ำอำหำร

โปรดของพวกมัน นั่นก็คือ ปลำ กุ้ง และหอย ถึงกระนั้นมนุษย์เอง ก็อำจจะพบประสบกำรณ์อันไม่เป็นมิตรจำกเจ้ำ
สัตว์สิบแขนชนิดนี้ได้เช่นกัน  

เบอนัวต์-เบิร์ด และกิลลี เชื่อว่ำ พวกหมึกสำมำรถจับเหยื่อได้มำกขึ้นหำกมำรวมตัวกัน สร้ำงพำยุรูป
เกลียวนี้ แต่พวกเขำก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ำท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น เคลลี เบอนัวต์-เบิร์ด ให้ข้อมูลว่ำ ในเวลำปกติแล้ว พวก
มันจะต่ำงคนต่ำงอยู่ แต่ละตัวจะมีพ้ืนที่หำกินของตัวเองมันยังคงลักษณะเช่นนี้ ยำมร่วมกันล่ำเป็นฝูง พวกเขำ
พบว่ำหมึกตัวเล็กและตัวใหญ่จะมีระยะห่ำงระหว่ำงกันมำกกว่ำพวกที่มีขนำดใกล้เคียงกัน นี่อำจเป็นเพรำะว่ำ      
หมึกจัมโบ้มีแนวโน้มที่จะกินพวกเดียวกัน โดยเฉพำะพวกที่อ่อนแอหรือบำดเจ็บ ข้อมูลนี้ได้มำตอนที่เบอนัวต์
ทดลองน ำคลื่นสะท้อนมำใช้ในกำรศึกษำพฤติกรรมสัตว์เป็นครั้งแรก ทีมนักวิทยำศำสตร์จับหมึกจัมโบ้จ ำนวนหนึ่ง 
แล้วใช้เชือกมัดตรึงไว้กับเรือ พวกเข้ำต้องกำรทดสอบว่ำ เทคโนโลยีเสียงสะท้อนนั้นใช้งำนได้จริงหรือไม่ ทันใดนั้น
หมึกตัวใหญ่ที่ไม่ได้ถูกมัดไว้ก็ปรำกฏตัวขึ้น เบอนัวต์เห็นผ่ำนหน้ำจอมอนิเตอร์ มีหมึกตัวหนึ่งก ำลังพุ่งเข้ำชน จน
เมื่อมันหำยไป สัญญำณสะท้อนเผยว่ำ หมึกตัวที่ถูกมัดไว้นั้นเหลืออยู่เพียงแค่ครึ่งเดียว พอพวกเขำดึงเชือกขึ้นมำก็

กินพวกเดียวกันและออกล่าด้วยกัน  

โดยทั่วไปหมึกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสมองขนำดใหญ่เมื่อเทียบกับร่ำงกำย และ
หมึกแปดแขนยังจัดว่ำเป็นสิ่งมีชีวิตน้ ำลึกที่ฉลำดที่สุด ก่อนหน้ำนี้หมึกจัมโบ้

ยังไม่ถูกพิจำรณำว่ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญำแต่นั่นเป็นเพรำะควำมรู้อันจ ำกัดของพวกเรำ งำนวิจัยชิ้นใหม่ท ำให้
เรำเห็นว่ำ สัตว์หลำยชนิดสำมำรถสื่อสำรกับพวกเดียวกันด้วยกำรเปลี่ยนสี และในเวลำเดียวกันพวกมันยังมี
ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนที่ซ้ ำซ้อน จนท ำให้เกิดรูปแบบกำรเต้นร ำล่ำเหยื่อแบบวนเป็นเกลียวที่มำจำกกำร
ร่วมมือร่วมใจกันล่ำเหยื่อของหมึกกว่ำ 40 ตัว งำนวิจัยของเคลลี เบอนัวต์-เบิร์ด และวิลเลียม กิลลี แสดงให้เห็นว่ำ 
หมึกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลำดอย่ำงยิ่ง  

หมึกเป็นสิ่งที่ฉลาดมาก 

ด้วยกำรกระตุ้นทำงประสำทที่กล้ำมเนื้อ หมึกบำงชนิด
สำมำรถทะยำนขึ้นจำกผิวน้ ำและร่อนอยู่ในอำกำศเป็น

ระยะทำงหลำยเมตร หมึกบินญี่ปุ่นที่อำศัยอยู่ในมหำสมุทรแปซิฟิก ใช้เทคนิคนี้บ่อยครั้ง และแม้แต่หมึกที่มีควำม
ยำวกว่ำ 2 เมตร ก็สำมำรถพุ่งขึ้นจำกผิวน้ ำได้ ควำมสำมำรถนี้ใกล้เคียงกับขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงถึง 1.5 
มิลลิเมตร ซึ่งมีขนำดใหญ่กว่ำเส้นประสำทของมนุษย์ 100 เท่ำ ด้วยกำรปล่อยกระแสประสำท หมึกจัมโบ้สำมำรถ
กระตุ้นกล้ำมเนื้อทั้งหมดในแมนเทิลได้พร้อมๆ กัน เมื่อแมนเทิลมีกำรหดตัว น้ ำที่อยู่ในช่องว่ำง แมนเทิลจะถูกขับ
ออกมำคล้ำยไอพ่น เครื่องยนต์ไอพ่นชนิดพิเศษนี้สำมำรถท ำให้หมึกจัมโบ้พุ่งขึ้นเหนือผิวน้ ำด้วยควำมเร็วถึง 25 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ “บิน” หนีไปจำกสถำนกำรณ์คับขันได้ทันท่วงที  

หมึกสามารถทะยานขึ นจากผิวน ้าได้ 
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คิดว่าในน้้าทะเลหนึ่งหยดคิดว่าในน้้าทะเลหนึ่งหยดคิดว่าในน้้าทะเลหนึ่งหยด………คุณจะพบอะไรบ้างคุณจะพบอะไรบ้างคุณจะพบอะไรบ้าง???   

ที่มำ : http://animals.spokedark.tv/2014/05/08/magnified-drop-of-seawater/#.U6ENKYHWLXA 

อย่ำงที่ เรำทรำบกันดีว่ำ ทะเลนั้นเป็นจุดก ำเนิดของชีวิต แต่มันคงไม่ง่ำยนักถ้ำจะให้เรำจินตนำกำรว่ำในทะเลนั้น           
มีควำมหลำกหลำยของชีวิตมำกน้อยแค่ไหน เรำลองมำดูภำพจำกกล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำยถึง 25 เท่ำของน้ ำทะเล 1 หยด 

ภำพดังกล่ำวเป็นผลงำนของช่ำงภำพใต้น้ ำช่ือ David Littschwader  
ที่ถ่ำยหยดน้ ำทะเลผ่ำนกล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำย 25 เท่ำ ซึง่แนน่อนวำ่
นี่คงเป็นภำพที่ท ำให้หลำยๆ คนอดคิดไม่ได้ว่ำกำรลงไปเล่นน้ ำแต่ละครั้ง 
เรำจะมีอะไรติดตัวขึ้นมำบ้ำง และถ้ำอยำกรู้ว่ำสิ่งมีชีวิตในภำพนั้นคือ
อะไร เรำตำมไปดูพร้อมๆ กันเลย  

2. Cyanobacteria 
หนึ่งในสิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มที่อยู่มำ
จนถึงปัจจุบัน และจัดเป็นส่วน
ส ำคัญในกำรผลิตออกซิเจนแห่ง

4. Copepods 
แพลงก์ตอนสัตว์รูปร่ำงคล้ำยกุ้ง    
ที่พบได้ทั่วไปในมหำสมุทรทั่วโลก 
และยังเป็นแหล่งอำหำรพื้นฐำน 
ของห่ ว ง โซ่ แห่ งท้ อ งทะ เล  ซึ่ ง
นักวิทยำศำสตร์บำงคนเช่ือว่ำพวกมันมีมำกมำยจนไม่
สำมำรถระบุจ ำนวนได้ 

7. Marine worm 
ยำกที่จะระบุว่ำมันเป็นสำยพันธุ์ไหน 
เพรำะมีพวกมันเยอะมำกในน้ ำทะเล 
และส่วนใหญ่เรำมักมองไม่เห็นตัวมัน  
ซะด้วย 

5. Chaetognaths 
ด้วยขนำดที่ สำมำรถโต
เต็มที่เกือบนิ้ว มันจัดเป็น
แพลงก์ตอนที่มีขนำดใหญ่
ม ำก  แถมพวกมั นยั ง มี
วิวัฒนำกำรที่ไกลกว่ำแพลงก์ตอนประเภทอื่นอีกด้วย 
เพรำะ Chaetognaths นั้นมีทั้งระบบประสำท ฟัน 
ครีบว่ำยน้ ำ และนักวิทยำศำสตร์บำงคนยังเช่ือว่ำพวก

1. ตัวอ่อนป ู
กว่ำจะมำเป็นปูนึ่งตัวแดงๆ ให้เรำ
ได้กิน เจ้ำสัตว์เปลือกแข็งพวกนี้
เริม่ตน้ดว้ยกำรเปน็แพลงกต์อนสตัว์
ข น ำ ด จิ๋ ว ที่ ล่ อ ง ล อ ย ไ ป ต ำ ม
กระแสน้ ำและเป็นส่วนหนึ่งในห่วง

3. Diatoms 
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนำดเล็กจิ๋วที่มี
จ ำนวนมำกมำยมหำศำลจนไม่
สำมำรถระบุจ ำนวนได้ 

6. ไข่ปลา 
ปลำทะเลส่วนใหญ่มักวำงไข่และ
ปล่อยให้ไข่จ ำนวนมหำศำลของ
ตัวเองเอำตัวรอดตำมธรรมชำติและ
หวังว่ำในบรรดำไข่นับล้ำนฟองนั้น
จะมีสัก 10 ฟองที่รอดจนโตเต็มวัย 

http://animals.spokedark.tv/2014/05/08/magnified-drop-of-seawater/#.U6ENKYHWLXA
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Genus : Scylla 
Family : Portunidae 
Order : Decapoda 

Class : Malacostraca 

 ปูทะเล เป็นชื่อเรียกของปูในสกุล Scylla ทั่วโลกมีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ Scylla serrata, S. olivacea,        
S. paramamosain และ S. tranquebarica แต่กำรจ ำแนกชนิดปูในสกุลนี้ค่อนข้ำงยำก และซับซ้อน เนื่องจำก
กำรจ ำแนกต้องใช้ทั้งลักษณะภำยนอก DNA รวมถึงกำรจ ำแนกด้วยข้อมูลอัลโลไซม์ ดังนั้นจึงมักใช้ S. serrata 
เป็นกำรเรียกรวมทั้ง 4 ชนิด 

ลักษณะทั่วไป : กระดองเรียบ รูปร่ำงสั้นกว้ำง คือมีด้ำนยำวยำวกว่ำด้ำนกว้ำง ขอบด้ำนหน้ำกว้ำงและมีรอยหยัก
ลักษณะคล้ำยฟันเลื่อย กระดองมีสันแข็งตำมแนวขวำงและมีร่องตรงกลำงในบริเวณท่ีเป็นกระเพำะอำหำร ลักษณะ
คล้ำยตัว H โดยกระดองของ S. olivacea จะเรียบและมันกว่ำ S. serrata และมีร่องบริเวณกระเพำะอำหำรตื้นกว่ำ 
รอยหยักด้ำนหน้ำของ S. serrata และ S. paramamosain มีลักษณะแหลมและคม ส่วน S. olivacea และ         

By…Mr. T 

บ้าน

สี :  S. serrata มีสีเขียวจนถึงเกือบด ำ 
 S. olivacea มีสีน้ ำตำลจนถึงเขียวปนน้ ำตำล บำงครั้งพบว่ำมีสีส้ม 
 S. paramamosain มีสีเขียว เขียวอ่อน น้ ำเงินเขียว ฐำนของก้ำมอำจพบเป็นสีเหลืองถึงส้มเหลือง  
 S. tranquebarica มีสีน้ ำตำลจนถึงเกือบด ำ 

ขนาด : S. serrata ในเพศผู้ ควำมยำวสูงสุดของกระดองอยู่ที่ 25-28 เซนติเมตร น้ ำหนักสูงสุดอยู่ระหว่ำง 2-3 
กิโลกรัม 
 S. olivacea ในเพศผู้ ควำมยำวสูงสุดของกระดองอยู่ที่ 18 เซนติเมตร 
 S. paramamosain และ S. tranquebarica ในเพศผู้ ควำมยำวสูงสุดของกระดองอยู่ที่ 20 เซนติเมตร 
ขนำดทั่วไปอยู่ระหว่ำง 15-18 เซนติเมตร น้ ำหนักสูงได้ถึง 2 กิโลกรัม 

การกินอาหาร : กินเนื้อสัตว์พวกหอย กุ้ง ปลำ ปลำหมึก และครัสเตเชียนอื่นๆ โดยเฉพำะปูแสม เป็นต้น  

แหล่งอาศัย : S. serrata มกัจบัไดใ้นเขตน้ ำเคม็ หำ่งจำกฝัง่ไดถ้งึ 50 กโิลเมตร ในบรเิวณพ้ืนทะเลทีเ่ปน็โคลน สว่นอีก 
3 ชนิด ชอบควำมเค็มต่ ำกว่ำ มักพบในบริเวณชำยฝั่งทะเล รวมไปถึงบริเวณป่ำชำยเลน โดย S. paramamosain 

http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=289
http://en.wikipedia.org/wiki/Decapoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Malacostraca
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ภาพแสดงลักษณะภายนอกของปูทะเลในสกุล Scylla 
Scylla serrata 

(Giant mud crab) 
Scylla olivacea 

(Orange mud crab) 
Scylla paramamosain 

(Green mud crab) 
Scylla tranquebarica 

(Purple mud crab) 
    

เอกสารอ้างอิง : 
พนม กระจ่ำงพจน์ สอดศุข และ ศรีรัตน์ สอดศุข. 2550. รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงกำร “กำรศึกษำควำม

หลำกหลำยทำงพันธุกรรมในประชำกรปูม้ำและปูทะเลของไทย”. ชุดโครงกำร “พันธุศำสตร์พืชและสัตว์น้ ำ” 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.). 145 หน้ำ 

Carpenter, K.E. and V.H. Niem, (eds). 1998. FAO species identification guide for fishery purposes.  
The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 2. Cephalopods,         
crustaceans, holothurians and sharks. Rome.  

http://www.sealifebase.ca/summary/Scylla-serrata.html 
http://www.sealifebase.ca/summary/Scylla-paramamosain.html 

การแพร่กระจาย : ทั้ง 4 ชนิด พบแพร่กระจำยทั่วไปในอินโดแปซิฟิกตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
เครื่องมือที่จับ : อวนจมปู ลอบปูแบบพับได้ 
การน้าไปใช้ประโยชน์ : เป็นที่ตอ้งกำรของตลำดทัง้ในและนอกประเทศ มีรำคำสูง นยิมใช้เป็นอำหำรในรปูแบบสด 

Scylla paramamosain Scylla serrata 
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  โดยฤดูแห่งกำรจับปลำเพ่ือท ำปลำเจ่ำหรือ “ประฮ็อก” (Prahok) จะด ำเนินไปจนถึงคืนเพ็ญสุดท้ำยของ
เดือนกุมภำพันธ์ ซึ่งปริมำณปลำในแม่น้ ำจะเริ่มลดน้อยลงและจับได้ลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่คุ้มค่ำเหนื่อย และ
กำรตำมเข้ำไปจับในโตนเลสำบนั้นเป็นเรื่องยำกเนื่องจำกมีอำณำบริเวณกว้ำงขวำง เป็นกำรเปิดโอกำสให้ฝูงปลำ
นำนำพันธุ์ได้เติบโตเตรียมขยำยพันธุ์ในฤดูฝนข้ำงหน้ำก่อนจะอพยพออกจำกทะเลสำบไปตำมล ำแม่น้ ำอีกครั้งหนึ่ง
ในฤดูน้ ำหลำก        

หลำยปีมำนี้ทำงกำรกัมพูชำได้มีมำตรกำรควบคุมกำรใช้เครื่องมือในกำรจับปลำ ห้ำมใช้อุปกรณ์ขนำดใหญ่ 
เช่น เรือลำกอวน หรือใช้โพงพำงขนำดใหญ่ ไม่เปิดทำงให้นำยทุนกวำดเก็บเอำปลำชนิดต่ำงๆ ไปจนหมด ซึ่งเสี่ยง
ต่อกำรท ำให้ปลำหลำยชนิดสูญพันธุ์ไป แต่ไม่ได้ห้ำมรำษฎรทั่วไปที่ใช้เครื่องมือหำปลำพ้ืนเมือง 

เพรำะฉะนั้นระหว่ำงปลำยเดือนธันวำคมจนถึงต้นเดือนมีนำคมของทุกปี จึงเป็นช่วงเดือนแห่งกำรจับปลำ
อย่ำงมีชีวิตชีวำมำกที่สุดของชำวกัมพูชำในย่ำนนี้ บ้ำงก็จับเพ่ือเก็บถนอมเป็นอำหำร บ้ำงก็จับขำยให้พ่อค้ำแม่ค้ำ 
ปลำตัวโตก็จะกลำยเป็นปลำย่ำงรมควัน เป็นปลำกรอบที่เลื่องลือชื่อ ส ำหรับตัวเล็กตัวน้อยก็จะกลำยเป็นประฮ็อก

คนงำนกัมพูชำน ำปลำไปกองพะเนินเตรียมล้ำง
ท ำควำมสะอำดและเข้ำสู่ขั้นตอนในกำรท ำ 
ประฮ็อก  (Prahok) ที่ หมู่ บ้ ำนจรำ งจ ำ เ ร ะ 
(Chrang Chamreh) ตอนเหนอืของกรงุพนมเปญ 

ปลำตัวโตที่จับได้ออกผึ่งแดดให้แห้ง ตัวโตกว่ำนี้
จะน ำไปรมควันจนแห้งกรอบ ที่นี่เป็นแหล่งผลิต 
"ปลำกรอบเขมร" ที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก ส่วนตัว
เล็กก็จะกลำยเป็น "ประฮ็อก"  

เอกสารอ้างอิง 
http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9570000003625 

ชำวกัมพูชำนับล้ำนคนที่อำศัยตำมริมแม่น้ ำโขง 
กับแม่น้ ำโตนเลสำบ ทรำบกันมำแต่โบรำณกำลว่ำ 
ช่วงสัปดำห์แรกของเดือนมกรำคม คือช่วงเดือนที่ฝูง
ปลำเริ่มอพยพกลับเข้ำสู่ทะเลสำบใหญ่ในภำคกลำง
ของประเทศ ขณะน้ ำในแม่น้ ำไหลย้อนกลับ และเริ่ม
ลดระดับต่ ำลงเรื่อยๆ โดยในเรื่องนี้ไม่มีใครสอนใครทั้ง
ปลำทั้งคนต่ำงเรียนรู้จำกธรรมชำติ 
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 แม้จะถูกเรยีกว่า “หอย” แต่แท้จรงิแล้วหอยงวงช้าง จดัอยู่ในวงศ์ 
Nautilidae ซึ่ ง เ ป็ น 

ทีม่า: Carpenter, K. E. and V. H. Niem. 1998. FAO Species Identification Guide for  
Fisheries purposes.        The Living Marine Resources of the Western Central 

Pacific. Vol. 2. p. 709. 

หอยงวงช้างเป็นหมกึทีม่อีายุยนืยาวมากทีสุ่ด
ในกลุ่มหมึกทั้งหมด จากการศึกษาโดยการติด
เครื่องหมายพบว่าหอยงวงช้างสามารถมีชีวติอยู่
มากกว่า 20 ปี หลายท่านอาจสงสัยว่าหอย
งวงช้างออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ ค าตอบคือ
ออกลูกเป็นไข ่ จากการทดลองเลีย้งพบวา่ หอยงวงช้างมกีารวางไขต่ดิ
กบัก้อนหนิ ไขใ่ช้ระยะเวลาฟักประมาณ 14 เดอืน (ทีอุ่ณหภูม ิ 22-

 เปลอืกของหอยงวงช้างขดเป็นวง มผีนงั
กัน้ภายในตามขวาง แบง่เป็นช่องอยูด่้านใน
คล้ายห้อง ช่องนอกสุดที่มีขนาดใหญ่สุด 
เป็นช่องทีต่วัหอยงวงช้างอาศัยอยู่ อากาศที่
อ ยู่ ใ น ช่ อ ง ข อ ง เ ป ลื อ ก  ท า ใ ห้      
หอยงวงช้างลอยตวัได้ เมือ่จะด าน ้าลง จะ

ภาษาอาเซียน 

ไทย   ขอบคุณ 

ลาว   ขอบใจ  

กมัพชูา  ออกุน  

พม่า   เจซูติน บาแด  

บรูไน  เตริมา กะชิ  

อินโดนีเซีย เทริมากาสิ  

มาเลเซีย    เตริมา กะชิ  

สิงคโ์ปร์  ซ่ียย เซ่ีย  

ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ   

ที่มำ : http://www.ais.co.th/AEC.html 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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 ปลาเป็นอาหารสุขภาพทีอ่รอ่ย ยอ่ยงา่ย ราคาไมแ่พง แถม
ยงัมปีระโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย กลุม่วเิคราะห์
คุณค่าโภชนาการ กองโภชนาการ กรม
อ น า มั ย กระทรวง

ที่ ม า  :  http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?

 ของอรอ่ย เป่ียม
คุณคา่ ราคา

ประหยดัแบบนี.้..   

ช่วยเสรมิสรา้งเนื้อเยือ่ 
ซ่อมแซมส่วนทีสึ่ก

หรอ ในเน้ือปลา 100 
กรมั พบโปรตนีในปลา

โปรตีน  

ช่วยการท างานของเซลล์
สมองและจอตา เน้ือปลาที่
พบปรมิาณกรดดเีอชเอสงูสุด    
คดิเป็นรอ้ยละจากปรมิาณ

กรดดเีอชเอ  

ช่วยควบคุมความดนัโลหติ             
ลดคอเลสเตอรอล เน้ือปลา

ทีพ่บปรมิาณกรดไล
โนเลอคิสงูสุด คดิเป็น
รอ้ยละจากปรมิาณไขมนั

กรดไลโนเลอคิ  
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ปลายจะงอยปากเป็นติง่ 
คลา้ยไมก้ระบอง 

Rhinobatos thouin , 

Clubnose guitarfish 1 
 

 

คู่มือการจ าแนกชนิดปลากระเบนภาคสนามที่พบในน่านน า้ไทย 

และน่านน า้ใกล้เคยีง Family RHINOBATIDAE (Wedgefishes)  

ป.ปลาน่ารู ้

มเีกลด็เป็นตุ่มเรยีงเป็นแนวดา้นบน

กลางล าตวั 

ปลายจะงอยปากแหลม ความยาว 9-14 เท่า 
ของเสน้ผ่านศนูยก์ลางตา 

Rhinobatos granulatus, 

Granulated guitarfish 2 

ปลายจะงอยปากแหลม ยาว 4-6 เท่า 
ของเสน้ผ่านศนูยก์ลางตา 

ล าตวัมลีายสนี ้าตาลกระจายทัว่ไป 

Rhinobatos schlegelii, 

Brown guitarfish 3 

ที่มาภาพ :, www.fishbase.org 1, 2, กลุม่วชิาการ ส านกัวิจยัและพฒันาประมงทะเล3 
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4 4 4 วิธี สลัดความขี้เกียจทิ้งไปวิธี สลัดความขี้เกียจทิ้งไปวิธี สลัดความขี้เกียจทิ้งไป   

วิธีที่สองวิธีที่สองวิธีที่สอง   :::   สร้างความรู้สึกดีๆให้ตัวเองสร้างความรู้สึกดีๆให้ตัวเองสร้างความรู้สึกดีๆให้ตัวเอง   
 ความรู้สึกขี้เกียจ เฉื่อยชา มักเก่ียวข้องโดยตรงกับความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองหรือชีวิต และต่อไปนี้คือวิธี
ง่ายๆที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นได้ 
1. ท าความสะอาดบ้านและที่ท างาน บ่อยครั้งที่การจัดบ้านและที่ท างานให้แลดูสะอาด เป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง 
เปรียบเสมือนการหยิบความยุ่งเหยิงออกจากใจ ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมีพลัง อยากท างานมากยิ่งข้ึน 
2. เริ่มต้นวันด้วยการพูดเรื่องดีๆกับตัวเอง เช่น “วันนี้ฉันจะเคลียร์งานที่ได้รับมอบหมายมาให้เสร็จ” 
3. ฟังดนตรีเร้าใจ อย่างเช่นดนตรีที่ใช้ประกอบการออกก าลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิค จะกระตุ้นให้เกิดพลัง
และความกระปรี้กระเปร่า คุณจึงเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างแจ่มใส 
4. เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง มีผลท าให้ผลงานที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น  
ถ้าคุณพยายามท างานชิ้นหนึ่งในห้องนอน มีแนวโน้มที่คุณจะอยากเอนตัวลงนอน มากกว่านั่งท างาน     
ดังนั้น หากต้องการท างานน้ันให้ส าเร็จ ควรเปลี่ยนสถานที่ในการท างานนั้นๆ 
5. อยู่ท่ามกลางคนคิดบวก คุณอยู่ใกล้คนแบบไหน ก็จะมีพฤติกรรมคล้ายคนแบบนั้น จึงควรพาตัวเองเข้าไป
คลุกคลีกับกลุ่มคนที่ประสบความส าเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ เพราะพลังด้านดีจากคนเหล่านั้นจะเผื่อแผ่
มายังคุณด้วย 
6. บอกเป้าหมายของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ ถ้าคุณก าลังคิดจะเปลี่ยนงานหรือเรียนต่อ จงบอกให้คนรอบข้างรับรู้ 
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้คุณขี้เกียจไม่ได้ และเป็นเงื่อนไขว่าคุณต้องท าให้ส าเร็จ 
7. ไม่ต้องเป๊ะเสมอไป หากคุณก าลังรอคอยเวลาเหมาะๆ ที่จะท างานให้ส าเร็จโดยไม่มีข้อผิดพลาด ต้องบอกว่า 
รอไปเถอะ ไม่มีทางได้เริ่มต้นท าแน่ๆ และที่น่าเสียดายคือ ความสมบูรณ์ไร้ที่ตินั้น มักเป็นหนึ่งในข้ออ้างหลักๆที่
ท าให้คุณผัดผ่อนไปเร่ือยๆนั่นเอง 

บ้านเราจะน่าอยู่ 

 รู้หรือไม่ว่า.. .ความขี้ เกียจ คือ หนึ่งในศัตรูตัวฉกาจของการใช้ชีวิต ที่จะขัดขวางไม่ให้คุณไปถึง
เป้าหมาย เพราะมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ และหากมันเกาะติดตัวไปนานๆ มันจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็น
คนหยุดนิ่ง เฉื่อยชา จนไม่อยากจะท าอะไรอีกต่อไป เพราะฉะนั้น จ าเป็นต้องสลัดความขี้เกียจทิ้งไปโดยด่วน 
ดังนี ้
 

วิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่ง   :::   ดูแลร่างกายและจิตใจดูแลร่างกายและจิตใจดูแลร่างกายและจิตใจ   
 ถ้าคุณรู้สึกขี้เกียจ ส่ิงแรกที่อยากให้นึกถึงคือ อาจเป็นเพราะร่างกายและจิตใจของคุณยังไม่พร้อม จึงควรหา
วิธีดูแล เพื่อสร้างพลังให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนี้ 
1. นอนหลับ ควรนอนหลับให้ได้วันละ 8 ชม. และพยายามนอนให้ตรงเวลาทุกวัน เพราะการเข้านอนไม่เป็นเวลา
หรืออดนอน อาจส่งผลให้หมดเรี่ยวแรงและขี้เกียจได้ 
2. ออกก าลังกายเป็นประจ า เริ่มง่ายๆด้วยการเดินเร็วๆ ก็จะช่วยเพิ่มพลัง และท าให้ร่างกายหลั่งสารเอนดอร์ฟิน 
ซึ่งช่วยให้อารมณ์ดี กระตุ้นให้คุณรู้สึกอยากออกไปท าบางสิ่งบางอย่างให้ส าเร็จ 
3. กินอาหารที่มีประโยชน์ การกินอาหารไม่ครบหมวดหมู่ อาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้า และความรู้สึกขี้เกียจก็จะ
ตามมา ทางที่ดีควรพยายามงดพวกอาหารขยะ (Junk Foods) และหันมากินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบมื้อทุกวัน 
4. ขอความช่วยเหลือ หากท าตาม 3 ข้อข้างต้นแล้ว ยังรู้สึกขาดเรี่ยวแรงและขี้เกียจอยู่ นั่นอาจเกิดจากภาวะซึมเศร้า
หรือปัญหาสุขภาพจิตร้ายแรง เช่น โรคสมาธิส้ัน จึงควรได้รับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 
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          วิธีที่สามวิธีที่สามวิธีที่สาม   :::   จัดแบ่งเวลาให้ลงตัวจัดแบ่งเวลาให้ลงตัวจัดแบ่งเวลาให้ลงตัว   
 หากมีหลายส่ิงหลายอย่างที่ต้องท า จนไม่รู้จะเริ่มต้นท าอันไหนก่อนดี ลองท าตามวิธีต่อไปนี้ ที่จะช่วยให้
คุณจัดสรรเวลาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1. เขียนรายการส่ิงที่ต้องท า เมื่อมีหลายเรื่องที่ต้องท าในแต่ละวัน ควรเขียนล าดับความส าคัญของงานลงบน
กระดาษ เพื่อช่วยให้เห็นถึงเรื่องที่ส าคัญที่สุดที่ต้องท า ดังนี้ “ส่ิงที่ต้องท า” “ส่ิงที่ควรท า” และ “ส่ิงที่น่าจะท า” 
2. อย่าท าเร่ืองยากเป็นเร่ืองแรก เมื่อเริ่มต้นวัน ขอให้อุ่นเคร่ืองด้วยการท างานง่ายๆ เป็นอันดับแรกก่อน จะได้มี
เวลาเหลือไว้ท าเรื่องยากที่สุด เพราะงานยากมักต้องใช้เวลาท ามากกว่าปกติ ซึ่งการท างานง่ายๆให้ส าเร็จก่อน  
จะช่วยให้มีก าลังใจท างานชิ้นยากๆต่อไปได้ 
3. ท าตามก าลัง อย่าเหมางานทั้งหมดมาท าเอง เพราะงานที่มากเกินก าลัง จะท าให้รู้สึกขี้เกียจ จนไม่อยากท า 
ขอใหเ้ลอืกเพยีง 1-2 เรือ่ง และทุม่เทท ามนัใหส้ าเรจ็ ทีส่ าคญั อยา่ท าหลายๆ เรือ่งพรอ้มกัน จนท าไมไ่ดด้สัีกเรือ่ง 
4. ย่อยงานเป็นชิ้นเล็กๆ มีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยหลีกเลี่ยงความรู้สึกว่าก าลังท างานชิ้นใหญ่ คือ การย่อยงานเป็น 
ชิ้นเล็กๆ แล้วลงมือท าแต่ละชิ้นให้ส าเร็จ 
5. ขีดเส้นตาย หากมีโครงการที่ต้องท า ขอแนะให้ขีดเส้นตายว่า ต้องท าให้เสร็จเมื่อไหร่ ไม่งั้น คุณก็จะเลื่อน
มันไปจนถึงวินาทีสุดท้าย จึงค่อยลงมือท า แต่ถ้าจะให้ดี ควรท าเป็นตารางเวลา ระบุการท างานทุกขั้นตอนจน
เสร็จส้ิน ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไป 

วิธีที่สี่วิธีที่สี่วิธีที่สี ่  :::   ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าใช้เวลาอย่างมีคุณค่าใช้เวลาอย่างมีคุณค่า   
 เวลาของคุณมีค่าเสมอ จึงต้องรู้วิธีจัดการ เพื่อขจัดความขี้เกียจ และใช้เวลาในแต่ละวันให้คุ้มค่า ดังนี้ 
1. ใช้เวลาว่างเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หาเวลาว่างท างานอดิเรกหรือส่ิงที่สนใจใหม่ๆบ้าง เพราะมันจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
2. ท าทันที หากมีงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า อย่าเลื่อนไปจนถึงวันหยุด ค่อยลงมือท า แต่ขอให้เริ่มต้นท าทันที 
3. ขจัดโรคเลื่อน ต้องรู้ ถึงส่ิงที่ท าให้คุณผัดผ่อนไปเรื่อยๆ และก าจัดมันทิ้งไป เช่น หากเป็นคนติด    
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ขอให้ย้ายไปท างานในห้องที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ หรือหากก าลังติดเล่นไลน์ 
ขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือขณะท างาน 
4. ต้องตรงต่อเวลา ถ้าตั้งใจว่า จะเริ่มต้นท างานเวลา 9 โมงเช้า ก็ต้องท าตามนั้น พยายามอย่าเลื่อนเวลา
ออกไป 
5. ก าหนดเวลาท างานและหยุดพัก มันเป็นเรื่องปกติที่การท างานต้องมีช่วงเวลาหยุดพักบ้าง แต่ควรก าหนดไว้ 
เช่น ตั้งกฎว่า เมื่อท างานครบทุก 50 นาที จะหยุดพัก 10 นาที 
6. มีวินัย หากเปรียบความขี้เกียจคือโรคแล้วละก็ ต้องบอกว่า ปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายขาด มีเพียงหนทาง
เดียวที่จะก าจัดได้ คือ ขอให้มีความตั้งใจที่จะท างานให้ส าเร็จ และมีวินัยต่อตัวเอง 

ท่ีมา : นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 161 พฤษภาคม 2557  
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