
   

 

เจ้าประจ า 

กระดานข่าว 

บีบีซีเผยสารคดีล่างูทะเลในอ่าวไทย หว่ันเฟื่องฟูจนกระทบระบบนิเวศ 

10 อันดับเรื่องราวเกี่ยวมหาสมุทรในปี 2014 

Google Earth ร่วมโครงการ Global Fishing Watch  
สร้างแผนที่จับตามองการประมงท่ัวโลก 

เรื่องเล่า...ชาวประมง เรื่องเล่า...ชาวประมง เรื่องเล่า...ชาวประมง : : : หาดโคลนร้อน...สปาหาดโคลนร้อน...สปาหาดโคลนร้อน...สปา
บ้านกาแฟ บ้านกาแฟ บ้านกาแฟ : : : หมกึหมกึหมกึ

กรูู...รู้ทะเล กรูู...รู้ทะเล กรูู...รู้ทะเล : : : """Uni Uni Uni ไขห่อยเมน่" ไขห่อยเมน่" ไขห่อยเมน่" 
เกร็ดสุขภาพ เกร็ดสุขภาพ เกร็ดสุขภาพ : : :    สาหรา่ยปรุงรส...กนิสาหรา่ยปรุงรส...กนิสาหรา่ยปรุงรส...กนิ

บ้านเราจะน่าอยู ่บ้านเราจะน่าอยู ่บ้านเราจะน่าอยู ่ : : : 4 4 4 วธิคีดิดีวธิคีดิดีวธิคีดิด…ี……ต้อนรบัปีใหม่ต้อนรบัปีใหม่ต้อนรบัปีใหม ่  

เกมส์ท้าทายเกมส์ท้าทายเกมส์ท้าทาย

ป. ปลาน่ารู้ ป. ปลาน่ารู้ ป. ปลาน่ารู้ : : : ปลาปลาปลา

กลุม่วชิาการ ส านกัวจิยัและพฒันาประมงทะเล 
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10 อันดับเรื่องราวเกี่ยวมหาสมุทรในปี 2014 

จากรายงานของ FOE (Friend of the Earth) พบว่า ของเสียจาก 
เรือส าราญกวา่หน่ึงพนัลา้นแกลลอนถูกปล่อยลงทะเลโดยไมไ่ดร้บัการบ าบดั

และยังรวมถึงน ้าจากการซักล้าง หรือเรียกว่า Grey water ปริมาณถึง 

แปดพนัลา้นแกลลอน ซ่ึงของเสียเหล่าน้ีเต็มไปดว้ยสารอาหาร (ไนโตรเจน, 

ฟอสฟอรสั) ส่งผลใหเ้กิดการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของสาหรา่ยหรือท่ีเรียกวา่ Algae Bloom หรือ Red tide 
ท าใหเ้กิดการลดลงของออกซิเจน และบางส่วนปล่อยสารพิษออก ท าใหเ้กิดความเสียหายแก่แหล่งท่ีอยู่

อาศยัของสตัวท์ะเล 

เรอืส  ำรำญปล่อยของเสยีลงสูท่ะเลโดยไรก้ำรบ ำบดัเรอืส  ำรำญปล่อยของเสยีลงสูท่ะเลโดยไรก้ำรบ ำบดัเรอืส  ำรำญปล่อยของเสยีลงสูท่ะเลโดยไรก้ำรบ ำบดั   

 ในปี 2012 Russ George นักธุรกิจชาวอเมริกนั ไดท้ าการท้ิงเหล็กในรูป 
Iron Sulfide กว่า 120 ตันลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิก คิดเป็นพ้ืนท่ี 15,000 
ตารางไมล ์ซ่ึงเป็นการทดลองเพ่ิมปริมาณแพลงกต์อนในมหาสมุทรเพ่ือดูดซบั

คาร์บอนไดออกไซด์ของโลก จากการทดลองน้ี ส่งผลใหเ้กิดการบลูมของ

แพลงกต์อน คิดเป็นระยะทางกวา่ 10,000 กิโลเมตร ซ่ึงเหล็กถือเป็นสารอาหารท่ีส าคญัในการเจริญเติบโต

ของแพลงกต์อนพืชซ่ึงในธรรมชาติพบปริมาณน้อย และหลังจากการท้ิงเหล็กลงทะเลในครั้งน้ันเป็นเวลา  

12 – 20 เดือน พบวา่มลูค่าจากการจบัปลาแซลมอนสีชมพบูริเวณตะวนัออกเฉียงเหนือของแปซิฟิกเพ่ิมขึ้ น

จาก 50 ลา้นดอลลาร ์เป็น 226 ลา้นดอลลาร ์คิดเป็นปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 100,000 ตนั ซ่ึงเป็นผลมาจาก

การท่ีมีแหล่งอาหารของแซลมอนเพ่ิมขึ้ นมากนัน่เอง  

ปลำแซลมอนเพ่ิมข้ึนจำกกำรท้ิงเหล็กลงทะเลปลำแซลมอนเพ่ิมข้ึนจำกกำรท้ิงเหล็กลงทะเลปลำแซลมอนเพ่ิมข้ึนจำกกำรท้ิงเหล็กลงทะเล   

กำรปลอมแปลงช่ืออำหำรทะเลในสหรฐัอเมรกิำกำรปลอมแปลงช่ืออำหำรทะเลในสหรฐัอเมรกิำกำรปลอมแปลงช่ืออำหำรทะเลในสหรฐัอเมรกิำ   

 จากการตรวจสอบขององคก์รอนุรกัษ์ระหวา่งประเทศ (Oceana) ในหลายรฐั
ของอเมริการะหวา่งปี 2010 – 2013 พบวา่ ตวัอยา่งอาหารทะเลจ านวน 1,200 

ตวัอย่างจากรา้นคา้ปลีกในประเทศ 674 รา้น มีการระบุช่ือผลิตภณัฑไ์ม่ตรงกบั

ช่ือจริงของชนิดสัตวน์ ้าและพบว่ามีสตัวน์ ้าบางชนิดท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดอันตราย 

เช่น ปลา Escolar ถูกขายในช่ือผลิตภัณฑป์ลา White tuna ซ่ึงปลา Escular หา้มขายในญ่ีปุ่นตั้งแต่ปี 1977 
เพราะพบว่ามีสารพิษ และปลาเก๋าท่ีถูกขายในช่ือผลิตภณัฑป์ลา King Mackerel ซ่ึงปลาเก๋ามีช่ืออยู่ในลิสต์
ของปลาท่ีไมค่วรบริโภคของ FDA เน่ืองจากพบวา่มีสารปรอทปนเป้ือนอยูใ่นระดบัสูง 
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 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้เปิดเผยว่า

ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพ่ิมขึ้ น

อย่ า งรวด เ ร็ ว ในระหว่ า ง ปี  2012  – 2013 

เน่ืองจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิล ส่งผล

โดยตรงต่อค่าความ

เป็นกรด  - ด่างของ

น ้าทะเล ซ่ึงลดลง 0.1 

หน่วยต่อศตวรรษ 

อาจจะฟังดเูล็กนอ้ย อย่างไรก็ตามแมแ้ต่ช่วงเวลาท่ี

โลกมีความผนัผวนของค่าความเป็นกรด – ด่างมาก

ท่ีสุดใน 33 ลา้นปีท่ีแลว้ ตอ้งใชเ้วลาถึง 3,000 ปี

กว่าค่าความเป็นกรด – ด่างจะลดลง 0.5 หน่วย 

การลดลงในครั้งน้ีนับเป็นการเปล่ียนแปลงสูงสุดใน

รอบ 300 ลา้นปี ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสตัว์

ประเภทเปลือกแข็งจ าพวกหอย และปะการัง 

เ น่ืองจากน ้ าทะเลท่ี เ ป็นกรดจะไปท าละลาย

แคลเซียมคารบ์อเนตซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัของ

เปลือกสตัวพ์วกน้ี 

 องค์การ NASA รานงานปริมาณพ้ืนท่ีน ้ าแข็ ง

บริเวณทะเล Arctic ลดลงรอ้ยละ 2.8 ต่อทศวรรษและมี
การเจริญเติบโตลดลงในทุกฤดูหนาว ในปี 2007 พ้ืนท่ี

น ้าแข็งลดลงจาก 2.16 ลา้นตารางไมล ์เหลือเพียง 1.66 

ลา้นตารางไมล ์และจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า น ้าแข็ง

บริเวณเกาะ Greenland และ Antarctic มีการละลายมาก
เป็นประวติัการณ์ บริเวณ Greenland พบน ้าแข็งสีด าซ่ึง
เกิดจากการปนเป้ือนของมลพิษ น ้าแข็งสีด าน้ีจะดูดซับ

ความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว ้

มากกว่าน ้าแข็งปกติท าใหล้ะลาย

เร็วยิ่งขึ้ น และจากการศึกษาลา่สุด

พบว่า บริเวณ West Antarctic 
ละลายเร็วท่ีสุด และลดลง 9.5 พนัล่านตนัต่อปี 

น ้ำแข็งขั้วโลกละลำยเรว็กว่ำท่ีคำดกำรณ์น ้ำแข็งขั้วโลกละลำยเรว็กว่ำท่ีคำดกำรณ์น ้ำแข็งขั้วโลกละลำยเรว็กว่ำท่ีคำดกำรณ ์  

     ปลาทนู่าครีบน ้าเงิน

เป็นอาหารทะเลท่ีนิยม

บริโภคกนัมากในประเทศ

ญ่ีปุ่น รอ้ยละ 80 ของปลาทนู่าครีบน ้าเงินท่ีจบั

ไดท้ัว่โลกจะถกูสง่ไปยงัญ่ีปุ่น จากการประเมิน

ในระดับนานาชา ติในปี  2013 พบว่ า

ประชากรปลาทูน่าครีบน ้าเงินลดลงรอ้ยละ 

96 จากประชากรทั้งหมด ญ่ีปุ่นจึงเสนอ

โครงการฟ้ืนฟูประชากรปลาทูน่าครีบน ้าเงิน

แก่คณะกรรมการการประมงแห่งมหาสมุทร

แปซิฟิกตอนกลาง โครงการน้ีมีระยะเวลา 

10 ปี โดยจะลดการจบัปลาทูน่าลงคร่ึงหน่ึง 

ท าใหล้ดการจับปลาทูน่าครีบน ้าเงินท่ียงัไม่

โตเต็มวัยลงถึงปีละ 4,000 ตัน คาดว่าจะ

ช่วยฟ้ืนฟูประชากรปลาทูน่าครีบน ้ าเงิน      

ไดร้อ้ยละ 8 ของจ านวนประชากรเดิม 

ญี่ปุ่นลดกำรจบัปลำทูน่ำครบีน ้ำเงิน ญี่ปุ่นลดกำรจบัปลำทูน่ำครบีน ้ำเงิน ญี่ปุ่นลดกำรจบัปลำทูน่ำครบีน ้ำเงิน    

รอ้ยละ 50รอ้ยละ 50รอ้ยละ 50   

 สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ไ ด้

ขยายพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ทาง

ท ะ เ ล บ ริ เ ว ณ ห มู่ เ ก า ะ

แปซิฟิก จากเดิมท่ีมีพ้ืนท่ี 

83,000 ตารางไมล์ เพ่ิมขนาดเป็น 490,000 

ตารางไมล ์โดยเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีเขตอนุรกัษ์รอบ

เกาะ  Wake Island, Johnson Atoll และ  Javis 
Island จาก 50 ไมลจ์ากชายฝัง่รอบเกาะเป็น 200 
ไมลร์อบเกาะ ซ่ึงการเพ่ิมพ้ืนท่ีอนุรกัษ์ในครั้งน้ีท า

ใหเ้กิดเขตอนุรกัษ์ทางทะเลขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ส่งผลต่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสัตว์ทะเล

หลายชนิดท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ เช่น นกทะเล เต่าทะเล 

ฉลามวาฬ และกระเบนราห ู 

สหรฐัอเมรกิำประกำศเขตอนุรกัษท์ำงทะเลสหรฐัอเมรกิำประกำศเขตอนุรกัษท์ำงทะเลสหรฐัอเมรกิำประกำศเขตอนุรกัษท์ำงทะเล   

ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลก   

น ้ำทะเลมีควำมเป็นกรดน ้ำทะเลมีควำมเป็นกรดน ้ำทะเลมีควำมเป็นกรด   

เพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเรว็เพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเรว็เพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเรว็   
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 ผลการศึกษาล่าสุดของจากองคก์ร 5 Gyres พบวา่ มีขยะพลาสติกลอยอยู่ถึง 
270,000 ตันในมหาสมุทรทัว่โลก ซ่ึงส ารวจเฉพาะพลาสติกท่ีลอยน ้าเท่าน้ัน   

โดยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต ้น่านน ้ารอบๆ บริเวณ

แอนตารก์ติกและมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต ้ถือเป็นน่านน ้าท่ีพบปัญหาขยะ

พลาสติกมากท่ีสุด ขยะดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศ โดยสารพิษในพลาสติกจะเขา้สู่ระบบ

นิเวศโดยผ่านการกินกนัเป็นทอดๆ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อมนุษยซ่ึ์งเป็นผูบ้ริโภคล าดบัสุดทา้ยต่อไป 

 จากรายงานของหนังสือพิมพ์ The Guardian ซ่ึงใชเ้วลาในการสืบหาขอ้มูลเป็นเวลานาน 6 เดือน 
พบว่า แรงงานชายจ านวนมากถูกคา้ขายไม่ต่างจากสัตวแ์ละถูกบงัคบัใหไ้ปใชแ้รงงานบนเรือประมงนอก

ชายฝั่งประเทศไทย เพ่ือเป็นกลไกในการผลิตกุง้ ท่ีจะถูกส่งออกไปทัว่โลก การหาขอ้มลูครั้งน้ีพบว่า บริษัท

รายใหญ่ในการผลิตกุง้ของไทย ไดซ้ื้อปลาเพ่ือไปผลิตเป็นอาหารเล้ียงกุง้  

จากเรือประมงท่ีมีการใชแ้รงงานทาส ซ่ึงปัญหาแรงงานทาสดงักล่าวสืบเน่ือง      

มาจากการท าประมงท่ีเกินขนาด ท าใหเ้รือประมงตอ้งออกไปหาปลาไกล

นอกน่านน ้าประเทศ ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเดินเรือท่ีนานและมีค่าใชจ้่าย

ท่ีสูงขึ้ นจึงตอ้งลดตน้ทุนการผลิตโดยใชแ้รงงานท่ีมีราคาถูก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

แรงงานจากประเทศเพ่ือนบา้นท่ีถูกหลอกหรือบงัคบัใหม้าใชแ้รงงาน 

http://www.planetexperts.com/top-10-things-learned-ocean-2014/ 

 ระดับน ้ าทะเลท่ีสูงขึ้ นจากการละลายของน ้ าแข็งขั้วโลกได้เร่ิมส่งผล

กระทบต่อโลกแลว้ในหลายพื้ นท่ี เช่น ในสหรฐัอเมริกา ไดร้บัผลกระทบจากการ

เพ่ิมข้ึนของระดบัน ้าทะเลและคล่ืนพายุท่ีซดัชายฝัง่ สญูเงินไปกวา่ลา้นลา้นดอลลาร ์

ใน Lousiana พ้ืนท่ีชายฝัง่จมน ้าไปกวา่ 2,000 ตารางไมล ์และในหมูเ่กาะ Kiribati 
รฐับาลไดเ้ตรียมแผนอพยพผูค้นออกจากเกาะซ่ึงคาดวา่จะหายไปในอีก 30 ปีขา้งหนา้ 

ระดบัน ้ำทะเลท่ีสูงข้ึนสง่ผลกระทบตอ่โลกแลว้ระดบัน ้ำทะเลท่ีสูงข้ึนสง่ผลกระทบตอ่โลกแลว้ระดบัน ้ำทะเลท่ีสูงข้ึนสง่ผลกระทบตอ่โลกแลว้   

ผลกำรศึกษำปรมิำณขยะในทะเลครั้งแรกผลกำรศึกษำปรมิำณขยะในทะเลครั้งแรกผลกำรศึกษำปรมิำณขยะในทะเลครั้งแรก   

กำรประมงที่เกินขนำดมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรคำ้มนุษยใ์นอุตสำหกรรมประมงกำรประมงที่เกินขนำดมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรคำ้มนุษยใ์นอุตสำหกรรมประมงกำรประมงที่เกินขนำดมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรคำ้มนุษยใ์นอุตสำหกรรมประมง   
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 ในกรณีทีถูกงู
กดั ความทีป่ระเทศ
นี้มี เซรุ่มแก้พิษไม่
มาก ชาวประมงจะใช้ใบมีดโกน
ผ่าผิวหนังตรงที่โดนกดัเพื่อรีดพษิ
ออกมา บางคนใช้กระเทียมและ
นอแรดบรรเทาด้วย และเน่ืองจาก
ความขาดแคลนเซรุ่มแก้พิษงูใน
ภูมภิาคนี้ เมือ่ถูก    งูทะเลมี
พิษกัดชาวประมงจะรีบใช้ใบมีด
โกนผ่าผวิหนังตรงทีโ่ดนกดัเพือ่รดี
พษิออกมา บางคนพอกแผลด้วย
กระเทียมและผงนอแรดป่นด้วย 
เชื่อว่าสามารถแก้พิษงูได้ แม้ไม่
เคยมีค ายืนยนัทางการแพทยใ์ดๆ   
ระบุวา่มนัมสีรรพคุณดงักลา่ว 
 โซลทาน ทาคัก ส์  ผู้ ร่ วม
เขียนร าน งานฉบับ นี้ กล่า วว่ า 
ในช่วงเวลาทีพ่วกตนไปเก็บข้อมูล 
มชีาวประมงถกูกดั 7 ครัง้ แตไ่ม่
มใีครเสียชวีติ 
 ส าหรบังูทีจ่บัได้ไมม่ส่ีวนใดทิง้
ไปเฉยๆ ส่วนใหญ่เนื้อถูกน าไป

 บทความสารคดนีี้อ้างองิรายงาน
ในวารสาร Conservation Biology 

ซึ่งระบุว่าชาวประมงเองยังระบุว่า
จ านวนงูทะเลเริ่มลดลงอย่างมากนับ
แตปี่ 2552  เป็นต้นมา นักวจิยั
จึงต้องการทราบว่าสาเหตุมาจาก
เรือ่งใด ระหว่างการจบังูเกนิขนาด
กบัมลภาวะทางน ้า ซึ่งดแูลว้ค าตอบ
ทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดน่าจะเป็นประการ
แรก  

ในยามค ่าคืนชาวประมงจะออก
เรอืเพือ่ตกหมกึ แสงไฟทีใ่ช้ลอ่หมกึ
นั้นยังล่องูทะเลเข้ามาด้วย โดยงู

บีบีซีเผยสารคดีล่างูทะเลในอ่าวไทย  
       หวั่นเฟ่ืองฟูจนกระทบระบบนิเวศ 

ในแต่ละเดือน ชาวประมงในอ่าวไทยต้อง
เส่ียงชวีติไปจบังูทะเล ซึ่งมคีวามเส่ียงทัง้คนจบัที่
อาจถูกงูทะเลกดั และจ านวนงูทะเลทีล่ดจ านวน
ลงจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวทิยาทางทะเล 

เมื่อเรือเทียบฝั่ง งูที่จับมาได้
จะถูกน าไปแยกออกจากกันตาม
ขนาดและน ้าหนกั ชาวประมงจะใช้
เวลาแยกงูและชั่งน ้าหนักได้รวดเร็ว
มาก ภายในไม่กีน่าทแียกได้ 20-

ทีม่า: http://www.bbc.com/earth/story/20141204-fishing-for-
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 Google Earth ร่วมมือกับองค์กรแผนที่ดิจิทัลไม่แสวงหาผลก าไร 
SkyTruth และกลุ่มพิทกัษ์สัตวน์ ้า Oceana ท าโครงการ Global Fishing 

Watch ซึ่งเป็นระบบแผนที่จับตามองการท าประมงในทุกน่านน ้าทะเล  
ทั่วโลก เพือ่ให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลจรงิของพืน้ทีก่ารท าประมง
และช่วยกนัสอดส่องดแูลให้กจิกรรมประมงเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
 แพลตฟอรม์ของโครงการนี้จะใช้ข้อมูล AIS (ย่อมาจาก Automatic 

Identification System) มนัคืออุปกรณ์ระบุตวัตนของเรือแต่ละล าในทะเล 
(ซึ่งมทีัง้เรอืประมง, เรอืโดยสาร, เรอืขนส่งสินค้า ฯลฯ) ทีจ่ะคอยบอก
พกิดัต าแหน่งของเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการชนและใช้ในการควบคุมระบบ
ความปลอดภยัของการเดนิเรอืตา่งๆ แต่ครัง้นี้มนัจะถูกน ามาปรบัใช้เพือ่

Google Earth ร่วมโครงการ Global Fishing Watch 

ทีม่า : https://www.blognone.com/
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By…Mr. T 

บ้าน

เอกสารอ้างอิง : 
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.org/summary/Sepioteuthis-lessoniana.html 

Scientific name : Sepioteuthis lessoniana 
Common name : Bigfin reef squid 
Family : Loliginidae  
Order : Teuthida 

ลักษณะท่ัวไป : กระดองยาว ความกว้างคิดเป็น 40 % ของความยาว ส่วนที่กว้างที่สุดอยู่บริเวณท้ายล าตัวใน
ส่วนกึ่งกลางครีบ ครีบมีขนาดกว้างและแบนยาวเกือบตลอดล าตัว มีหนวดรอบปาก 10 เส้น เป็นหนวดจับ 
(tentacle) 2 เส้น เป็นแขน (arm) 8 เส้น ปลายหนวดจับมีปุ่มดูด (sucker) ภายในมีวงแหวน (ring) ซึ่งมี     
ฟันแหลม 14-23 อัน ส่วนวงแหวนฟันของแขน มีฟันแหลม 18-29 อัน ระยะห่างเท่าๆกัน แขนที่ 4 ด้านซ้าย  
ท าหน้าที่เป็นแขนสืบพันธุ์ (hectocotylus)  

การกินอาหาร : กินเนื้อสัตว์ทะเลขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น ลูกกุ้ง ลูกปลา และครัสเตเชียนอื่นๆ เป็นต้น  
แหล่งอาศัย : เป็นหมึกกลางน้ า พบอาศัยอยู่ตั้งแต่ผิวน้ า จนถึงระดับความลึกอย่างน้อย 100 เมตร แคปซูลไข่
ประกอบด้วยไข่ 3-7 ฟอง ซึ่งจะติดอยู่กับสาหร่ายทะเล รากโกงกาง กิ่งไม้ 
หิน และปะการังบริเวณชายฝั่งทะเล 
การแพร่กระจาย : พบแพร่กระจายทั่วไปในมหาสมุทรอินโดแปซิฟิก ตั้งแต่
ทะเลแดง จนถึงฮาวาย ตอนเหนือของออสเตรเลียถึงตอนกลางของญี่ปุ่น 
เครื่องมือที่จับ : อวนลาก ลอบหมึกหอม เบ็ดมือ  

สี : กระดองใส มีจุดสีน้ าตาลแดงกระจายทั่วไปหรือมีแถบ

ขนาด : ขนาดความยาวกระดองทั่วไปอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตร ในเพศผู้ ความยาว
ของกระดองสูงสุด อยู่ที่ 42.2 เซนติเมตร ส่วนเพศเมียจะมีขนาดเล็กกว่า พบว่าใน 5 
เดือน สามารถโตได้ถึง 20 เซนติเมตร ในออสเตรเลียตอนเหนือ  

http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=289
http://en.wikipedia.org/wiki/Decapoda
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 เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ผู้คนส่วนมากคงอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นทางแถบภาคเหนือของบ้านเรา แต่เชื่อ
ว่ามีผู้คนอีกจ านวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ไม่ชอบความหนาวเย็นเช่นนี้เลย เรื่องเล่า..ชาวทะเลฉบับนี้ จึงจะขอแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใคร เป็นสปาธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งก็คือ หาดโคลนร้อน 
นั่นเอง 

ที่มาภาพ : Travel@Manager 

เอกสารอ้างอิง 
http://www.ryt9.com/s/tpd/2003985 
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1381496733 
http://www2.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000128822&Html=1&TabID=2& 

หาดโคลนร้อน...สปาธรรมชาติหน่ึงเดียวในโลก 

“หาดทรายร้อน” หรือ “หาดโคลนร้อน” เป็นผลงานท่ี
เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ท่ีมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลก และ
หนึ่งในหาดทรายร้อนท่ีมีอยู่บนโลกนั้น ก็ตั้งอยู่ท่ีประเทศ
ไทย โดยเป็นหาดทรายท่ีทอดยาวอยู่ในล าคลองมะรุ่ย ใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา และอ าเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่  

        หาดทรายร้อนแห่งนี้ เกิดขึ้นจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่มีชื่อว่า  “รอยเลื่อน
มะรุ่ย” ซึ่งเป็น 1 ใน 14 รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย รอยเลื่อนดังกล่าวท าให้
ความร้อนที่อยู่ใต้พ้ืนดินแทรกตัวขึ้นมาบนพ้ืนผิวโลก จนท าให้พ้ืนที่บริเวณนั้นมีความ
ร้อน ซึ่งบริเวณที่ความร้อนได้แทรกขึ้นมานั้น เป็นจุดที่เกิดสันดอนทราย เมื่อถึงเวลา 
น้ าลงในล าคลองมะรุ่ย ความลงตัวของธรรมชาติ จึงท าให้เกิดเป็น  “หาดทราย
รอ้น” สถานที่ท่องเที่ยวมหัศจรรย์ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยขึ้นมา  
       โคลนร้อนของที่นี่เขามีการวิจัยกันอย่างจริงจัง และพบว่ามีแร่ธาตุหลายชนิดที่
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ใช้โคลนร้อน พอกเพ่ือขจัดเซลล์ผิวหนังก าพร้าและเศษ
อุดตันบนผิวหนัง รวมถึงการท า "สปาเท้า" ด้วยการนั่งแช่น้ าร้อนหรือเอาเท้าย่ าและฝัง
ลงไปในโคลนร้อน เป็นสปาธรรมชาติชั้นดีที่ชาวบ้านในพ้ืนที่นิยมใช้บ าบัดโรคเหน็บชา 
นอกจากนี้ยังสามารถเดินนวดเท้าไปบนพ้ืนโคลนร้อน หรือซุกเท้าเข้าไปในโคลนร้อนแล้ว เพราะความร้อนจะช่วย
เปิดรูขุมขนและให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น สิ่งส าคัญคือช่วยบ ารุงผิวพรรณให้เต่งตึงกระชับ ชาวบ้านเขามักจะน า
โคลนร้อนที่คัดแล้วมาให้บริการพอกตัว แขน ขา แต่คนที่ไม่ชอบความหนืดเหนียวของโคลนสามารถเลือกนั่งเอา

ส าหรับใครที่ต้องการจะมาชมและสัมผัสกับความมหัศจรรย์ ต้องมาในช่วงเวลาที่ถูกต้อง เพราะบริเวณที่
เกิดหาดทรายร้อน จะปรากฏเป็นสันดอนกว้างให้ได้ลงไปสัมผัสได้เฉพาะช่วงน้ าลงเท่านั้น ซึ่งจะตรงกับช่วงวันขึ้น  
3-4 ค่ า และวันแรม 3-5 ค่ าของทุกเดือน เวลาเช้ามืดถึงสายๆ แต่หากมาผิดนัดผิดเวลา บริเวณนี้ก็จะเห็นเป็น    
ล าคลองธรรมดาที่เรือแล่นผ่านไปมาเท่านั้น หากต้องการไปสัมผัสต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันผ่านเพ่ือเช็คตารางน้ า ให้
แน่ใจว่าหากมาแล้วนักท่องเที่ยวจะไม่เสียเที่ยว... 
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 ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบทานซูชิหน้าไข่หอยเม่น คุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วมันไม่ใช่ไข่ของหอยเม่น แต่จริงๆ แล้ว

 ดงันั้นจงึมไีขห่อยเมน่ทีว่างขายกนัอยู ่ 2 ชนิด ถ้ามากจากตวัผู้ก็จะเป็น
อณัฑะ มสีีเหลอืงอ่อน ก้อนเล็กกว่า แล้วก็มีลกัษณะจบักนัเป็นชิน้มากกว่า 
แต่ถ้ามาจากตวัเมยีก็จะเป็นรงัไข ่ มสีีส้มเข้มกวา่ ถ้าหั่นหรอืวางทบัๆ กนัจะ
แ ต ก เ ป็ น น ้ า ดงันั้นในร้านซูชิชั้นดีมกัจะใช้ Uni ที่มา
จากหอยเม่นตวัผู้

ทีม่า : http://www.marumura.com/

Uni ที่มาจากรังไข่ของหอยเม่นตัวเมียจะสีส้มกว่า 
ชิ้นใหญ่กว่า แล้วก็เหลวกว่าของหอยเม่นตัวผู้ 

Uni ที่มาจากหอยเม่นตัวผู้จะมีสีส้มอ่อนกว่า 
ชิ้นเล็กกว่า แต่จะมีรสชาติที่ เข้มข้น และ
แน่นอนราคาก็แพงกว่าหอยเม่นตัวเมียด้วย 

 สาหร่าย  อาหารหรือขนมที่นิยมรบัประทานกนัอย่าง
มากในกลุ่มคนหลายวยั ซึ่งก็อาจพบเห็นทัง้ในรูปแบบที่
เป็นสาหร่ายทะเลสด สาหร่ายทะเลชนิดแผ่นอบแห้งไม่
ปรุงรส (จีฉ่าย) และสาหร่ายแผ่นปรุงรส ที่โดยส่วน
ใหญ่มกัถูกบรโิภคในรูปแบบของอาหารมือ้หลกัหรือเพือ่
รองท้องระหว่างมื้ออาหาร เมื่อพิจารณาในด้านของคุณค่าทาง
สารอาหารของสาหร่ายทัง้สามประเภทนี้ จะพบว่า การรบัประทาน
สาหร่ายแบบสดหรือสาหร่ายทีไ่ม่มกีารปรุงรสจะท าให้ร่างกายได้รบั

อาหารกนิเล่นหรือขนมขบเคีย้ว จดัเป็นหน่ึงในประเภทอาหารทีม่ี
ให้เลอืกค่อนข้างหลากหลาย ทัง้ทีเ่ป็นมนัฝรั่งทอด ป๊อปคอรน์ บสิกติ 

http://www.marumura.com/tips/?id=2762
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ที่มา : http://www.xn--22c0cohr1b8cc2cr6npa.com/สาหร่าย

 โดยหากเป็นสาหร่ายประเภทรับประทานสด 
สาหร่ายควรจะมีสีเขียวเข้ม แผ่นหนา มีเมือก
เคลอืบ และมกีลิน่คาวเล็กน้อย ส่วนสาหรา่ยแห้งที่
ไม่ปรุงรสควรมีเนื้อที่กรอบ ไม่นิ่ม มีสีเขียวเข้ม 
เป็นมนัเงา มีกลิ่นหอมของสาหร่าย ไม่มีเชื้อรา 
ไมม่ฝุ่ีนผงหรอืส่ิงเจอืปนแปลกปลอมอืน่ๆ ส่วนสุดท้ายทีเ่ป็นสาหร่ายปรุง
รสมกัจะต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภณัฑท์ีส่ามารถป้องกนัแสงหรอือากาศได้ดี
เพือ่ยดือายุการเก็บของผลติภณัฑ ์ อกีทัง้ควรมเีนื้อสัมผสัทีก่รอบเพือ่แสดง
ให้เห็นวา่ยงัไมม่กีารดดูความชืน้จากภายนอก 
 นอกจากนี้ กอ่นการเลอืกซือ้ผลติภณัฑส์าหร่ายทุกชนิดก็ควรสังเกต
วนัผลิตหรือวนัหมดอายุ รวมถึงเครื่องหมายรบัประกนัความปลอดภยั

 ผศ.นพ.สุรศักดิ ์ กนัตชูเวสศิริ ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายลด
บริโภคเค็ม แห่งภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี แล้วว่า การบรโิภคขนมขบเคีย้วประเภท
สาหร่ายปรุงรสส่งผลให้ได้รบัปรมิาณโซเดยีมเฉลีย่ประมาณ 100 
มลิลกิรมัต่อหน่ึงหน่วยบริโภค ส่งผลให้สามารถบริโภคได้หลาย
ซองภายใต้ปริมาณที่ร่างกายยังสามารถรับได้ที่ว ันละ 2,000 

ภ า พ จ า ก  :  http://www.thaitechno.net/t1/

ในส่วนของสาหรา่ยปรุงรส ก็เป็นอกีหน่ึงในอาหารทีเ่ป็นทีช่ืน่ชอบ
ของคนในทุกเพศทุกวยั เพราะด้วยรสชาตทิีอ่ร่อย กลมกลอ่ม และให้
พลงังานต า่ จงึไมย่ากเลยทีส่าหรา่ยปรุงรสจะเขา้ไปนั่งอยูใ่นใจใครหลาย
ต่อหลายคน แต่ส่ิงหน่ึงทีต่้องพงึระวงัให้มาก ก็คอื เครือ่งปรุงรสทีใ่ช้
ในการเสรมิรสชาตขิองสาหรา่ยนั้นๆ ทีใ่นบางครัง้อาจท าให้รา่งกายของ
เราไดร้บัสารอาหารทีไ่ร้ประโยชนเ์กนิกวา่ปรมิาณทีร่า่งกายจะรบัได ้
 จากผลการวจิยั พบว่า ในสาหร่ายปรุงรสบรรจุซองมปีรมิาณผงชู
รส (โมโนโซเดยีมกลตูาเมส) สงูกวา่สาหรา่ยชนิดไมป่รุงรสประมาณ 2
-7 เท่า และยงัมปีรมิาณโซเดยีมทีม่ากกว่าถึง 2-4 เท่าด้วย ดงันั้น 

http://www.thaitechno.net/t1/knowledge_detail.php?id=1655&uid=41998
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ป.ปลาน่ารู ้

คู่มือการจ าแนกชนิดปลากระเบนภาคสนามที่พบในน่านน า้ไทย 

และน่านน า้ใกล้เคยีง Family Rajidae (Hardnose skate)  

กระดูกอ่อนที่จะงอยปาก
แข็งแรงมองเห็นชัดเจน 

ครีบท้องแยกเป็น 2 ส่วน 

ตุ่มหนามเล็กๆ กระจายทั่วแผ่นล าตัว 

Okamejei jensenae 
Sulu Sea skate 

ที่มา: ภาพจาก www.fishbase.org 

http://www.fishbase.org
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บ้านเราจะน่าอยู่ 

ความสุขอยู่ไม่ไกลเพียง
คุณเปิดใจรบัมนัเข้ามา มอง
โลกในแง่ดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้
ช่ า ง ส า ร ว จ  ค้ น ห า
ประสบการณ์ และความคิด
ใหม่ๆ จากผู้คนที่คุณพบปะ 
ท าความรู้จกัและทกัทายเพือ่น
ใหม่ด้วยความกระตือรือร้น 
ส ะ ท้ อ น ค ว า ม เ ป็ น คุ ณ ที่

1. เปิดรับความสุข 
เป็นเรื่องง่ายที่จะจดจ า

เรื่องไม่ดีและสะสมความขุ่น
เ คื อ ง  คั บ ข้ อ ง ใ จ เ อ า ไ ว ้
เพราะความผดิพลาดอาจสอน
คุณให้ระมดัระวงัตวัและสร้าง
ก าแพงขึ้นมา ซึ่งมันจะเป็น
ปราการกั้น ความ สัมพัน ธ์
ระหว่างคุณกบัคนอื่นๆ อย่า
พยายามตัดสิน หรือต าหนิ

2. รู้จกัการให้อภยั 

4 4 4 วธิคีดิดีวธิคีดิดีวธิคีดิด…ี……ตอ้นรบัปใีหม่ตอ้นรบัปใีหม่ตอ้นรบัปใีหม ่  

การทีเ่รามคีวามจรงิใจให้
ผู้อื่น เป็นการสร้างความสุข
วธิหีน่ึง เมือ่เรามคีวามจรงิใจ 
ไม่ปิดบงั ซ่อนเร้น เสแสร้ง 
หรอือโีก ้ กลวัเสียฟอรม์ และ
ไม่ลงัเล รีรอทีจ่ะผูกมติรและ
เป็นเพือ่นทีด่ขีองทกุคน คุณก็
จะได้รบัความจรงิใจตอบแทน 
เพือ่นของคุณต้องการคบคุณที่

3. มีแต่ความจริงใจ 

ทีม่า : http://th.jobsdb.com/th-th/articles/วธิคีดิด-ี

ลองถามตวัเองวา่ คุณได้
ท าอะไรให้เพือ่นร่วมงานของ
คุณบ้าง คุณมีส่วนร่วมใน
ความทุกข ์ ความสุขของพวก
เขามากแค่ไหน คุณเคยยิ้ม 
หัวเราะ หรือร้องไห้กบัพวก
เขาบ้างหรือไม่ คุณเคยท า
อะไรให้เป็นที่น่าจดจ าบ้าง
ไหม คุณเป็นคนที่พวกเขา
อยากเจอทุกวนัหรอืเปลา่ คน

4. เอาใจใส่ผู้อืน่ 
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เกมส์ท้า

Sudoku เสริม IQ 
วธิเีลน่  ให้เตมิตวัอกัษร 
A-I ลงในตาราง โดยทีใ่น
แตล่ะแถว แตล่ะคอลมัน ์

กลุม่วชิาการ ส านกัวจิยัและ

เฉลยเกมส์

เกร็ดความรู้ 

เหตุผลท่ีมนุษยเ์ราด่ืมน ้ าทะเลไม่ได ้

เน่ืองจากในน ้ าทะเลมีเกลือผสมอยูม่ากถึงร้อยละ 3.5 ซ่ึงไตของมนุษยท่ี์มีหนา้ท่ีขบัของเสีย
ออกจากร่างกายไม่สามารถสกดัเกลือท่ีมีอยู่ในปัสสาวะไดเ้กินกว่าร้อยละ 2.2 มนุษยจึ์งไม่สามารถ
ด่ืมน ้าทะเลได ้เพราะจะท าให้ไตท างานหนกั และจะท าให้เราอยูใ่นภาวะขาดน ้ า ซ่ึงอาจเป็นอนัตราย

ท่ีมา : http://www.spokedark.tv/ 


