
   

 

บ้านกาแฟ : หมกึกล้วย 

กูรู...รู้ทะเล : ทราบหรือไม่ว่า “ไข่ปลาแซลมอน” ม ี“ของเทยีม” ด้วย!?! 

เกร็ดสุขภาพ :  กนิปลาแล้วฉลาดจริงหรือ? 

บ้านเราจะน่าอยู่ : 9 วธีิฝ่าวกิฤต ใช้ชีวติอย่างเป็นสุข  

เกมส์ท้าทายสมอง 

ป. ปลาน่ารู้ : ปลากระเบน 

กว่างซีเร่งพฒันาอุตสาหกรรมประมง เน้น “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” 

นวตักรรมการออกแบบวสัดุโดยการลอกเลยีนแบบจากธรรมชาต ิ(BIOMIMICRY) 

เลอืดสีน า้เงนิของแมงดาทะเล มีประโยชน์ช่วยรักษาคนได้ 

กลุม่วชิาการ ส านกัวจิยัและพฒันาประมงทะเล  

กระดานข่าว 

เจ้าประจ า 
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> ชุดว่ายน า้เลยีนแบบจากผวิหนังปลาฉลาม 

 การแข่งขนักฬีาโอลมิปิกฤดูร้อน ปี 
2551 นักข่าวและส่ือสารมวลชนให้
ความสนใจชุดวา่ยน ้าที ่ Michael Phelps 

ใส่แขง่ขนัวา่ยน ้ากฬีา โดยชุดวา่ยน ้านั้น
ออกแบบโดยใ ช้ วัส ดุ ที่ ม า จ ากกา ร

นวตักรรมการออกแบบวสัดุโดยการลอกเลยีนแบบจากธรรมชาติ (BIOMIMICRY) 

 ถ้าจะวิเคราะห์ดูผิวหนังปลาฉลามโดย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูจะพบว่ามี
ล ักษณะที่ เ รียกว่ า  Dermal denticle (หรือ 
“little skin teeth”) รอยหยกัของ Denticles มี
ลกัษณะร่องเว้าและโค้ง ท าให้น ้าที่ไหลผ่าน
เกิดการหมุนและไหลผ่านได้อย่างรวดเร็ว 
ด้วยหลกัการนี้นักวทิยาศาสตรจ์ึงได้น ามาใช้
ในการเลยีนแบบเพือ่ออกแบบผวิวสัดุชุดวา่ยน ้า
และใช้เป็นวสัดุสังเคราะห์แผ่นบางใช้รองใต้
ท้องเรือ ท าให้เรือวิ่งได้เ ร็วยิ่งขึ้นและอีกภ า พ ข ย า ย มุ ม ต่ า ง ๆ 

ของผวิหนัง ปลาฉลาม 

นักกีฬาว่ายน ้ าการแข่งขัน
โอลมิปิกสวมใส่ ชุดว่ายน ้าที่

นักวิทยาศาสตร์ได้สังเคราะห์
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 วสัดุที่องค์การบริหารการบินและ
อ ว ก า ศ แ ห่ ง ช า ติ  ห รื อ  น า ซ า 
(National Aeronautics and Space Ad-

ministration NASA) ใ ห้ความสนใจ

ทีม่า : วารสารวทิยาศาสตร ์ ปีที ่ 68 ฉบบัที ่ 5 กนัยายน-

นวตักรรมการออกแบบวสัดุโดยการลอกเลยีนแบบจากธรรมชาติ (BIOMIMICRY) 

> เปลอืกหอยเป๋าฮือ้ 

 สารเคมทีีเ่ป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั
ของเปลอืกหอยเป๋าฮ้ือ คอื แคลเซียม
คารบ์อเนตที่ซึ่งเป็นสารประกอบชนิด
เดยีวกนักบัทีใ่ช้ผลติชอรค์เขยีนกระดาน 
ถ้าจะเปรยีบเทยีบลกัษณะทางกายภาพ
และคุณสมบตัิทางเคมีของเปลือกหอย
และชอลค์มคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก 
โดยชอลค์จะมคีวามเปราะ และแตกหกั
ง่าย มีล ักษณะเป็นผงฝุ่นสีขาว แต่
เปลือกหอยด้านในจะมีลกัษณะเป็นมนั
วาวคล้ายมุก และมีความแข็งแรงสูง
มาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเกดิจากการ
จัด เ รี ย ง ตัว ใน ร ะดับ โ ม เ ล กุ ล ขอ ง
แคลเซียมคาร์บอเนตที่พบในเปลือก
หอยและชอลค์มีความแตกต่างกนัโดย
ส้ินเชิง โดยเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์
ขยายก าลังสูงส่องดูโครงสร้างระดับ

ภาพขยายเปลอืกหอยเป๋าฮ้ือการ

ภาพแสดงชั้นการจดัเรยีงตวั
ข อ ง โ ม เ ล กุ ล แ ค ล เ ซี ย ม
คาร์บอเนตมีลักษณะคล้าย
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กว่างซีเร่งพฒันาอุตสาหกรรมประมง เน้น “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” 

 ทางการกวา่งซปีระกาศ “ขอ้คดิเห็นวา่ด้วย
การพฒันาอุตสาหกรรมประมงสมยัใหม่แบบ
ก้าวกระโดด” เพื่อสนับสนุนการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืของภาคธุรกจิประมงในมณฑล  

 ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) เขต
การปกครองตนเองกว่างซีจ้วงจะรกัษาพืน้ที่
เพาะเลีย้งสัตวน์ ้า 4 ล้านหมูจ่นี (ราว 2,666 
ต ร . ก ม . )  ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต สั ต ว์ น ้ า
มากกว่า 5 ล้านตนั มูลค่ารวมทางเศรษฐกจิของอุตสาหกรรมประมง
ทะลุ 2 แสนล้านหยวน และสัดส่วนของอุตสาหกรรมขัน้กลางน ้าและ
ปลายน ้ารวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะช่วยให้กว่างซีพลกิโฉม
จากพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ (ซึ่งเน้นแต่ปรมิาณ) เป็น
พื้นที่อุตสาหกรรมประมงที่มีความแข็งแกร่ง (เน้นทั้งปริมาณและ
คุณภาพ)  

 โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบตัเิพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ข้างต้น โดยมสีาระส าคญั คอื การเร่งปรบัเปลีย่นรูปแบบหรือแนว
ทางการพฒันาของอุตสาหกรรมประมง โดยการสร้างหลกัประกนั

ภาพจาก : 

ภาพจาก : 
www.thaibizchina.com 

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=458&ID=14575
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ด้านระบบนิเวศและการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์   การพฒันาและใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรประมงอย่างเหมาะสม การอนุรกัษ์ทรพัยากรประมง การ
ยกระดบัอุตสาหกรรมประมงให้มีศักยภาพในการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การส่งเสรมิธุรกจิบรกิารด้านการเคลือ่นย้าย (ขนส่งโลจสิตกิส์) และ
แปรรปูให้เกดิความเขม้แข็ง เพือ่ผลกัดนัการเปลีย่นแปลงภาคการผลติ
จากปรมิาณสู่ คุณภาพ  

ด้านการปฏิรูปเปิดสู่ภายนอกและการพัฒนานวัตกรรม การเรง่พฒันาอุตสาหกรรมประมง
เพื่อการส่งออก (Export-oriented Fishery) การสร้างแรงขบัเคลื่อน
การพฒันาอุตสาหกรรมประมงสมยัใหม ่ 

ด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมง การด าเนินนโยบายสร้างความ
มั่งคั่งให้กบัประชาชน การยกระดบัความเสมอภาคของงานบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานในพื้นที่ประมง การกระตุ้นการจ้างงานและ
รายไดข้องชาวประมง การสร้างหลกัประกนัและแผนปรบัปรุงคุณภาพ
ชวีติชาวประมง   

ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ มหีน่วยงานภาครฐัคอยให้ค าแนะน า และปล่อย
ให้เป็นไปตามกลไกตลาด  

กว่างซีเร่งพฒันาอุตสาหกรรมประมง เน้น “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” 

ทีม่า : 
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เลอืดสีน า้เงนิของแมงดาทะเล มีประโยชน์ช่วยรักษาคนได้ 

 เลอืดสีน ้าเงนิ เป็นเลอืดของส่ิงมชีวีติทีม่อีายุเกา่แกก่วา่ไดโดเสาร ์

 ทัง้นี้เน่ืองจากโปรตีนในเซลลจ์ะท าหน้าที่เหมือนระบบภูมคุิ้มกนั
ดัง้เดมิ เลอืดของแมงดาทะเลจงึจบัตวักนัเป็นก้อนทนัทเีมือ่สัมผสักบัจุล
ชพีกอ่โรคอยา่งเชือ้อโีคไล (E.coli) และเชือ้ซลัโมเนลลา ตวัทดสอบ
ซึ่งสกดัจากโปรตนีทีไ่ด้จากเลอืดแมงดาทะเลมีคุณสมบตัไิวต่อส่ิงเร้า

 ใน เซาท์แคโรไลนา  แมงดาทะ เล
แอตแลนติก (Limulus polyphemus) จะถูก
จบัมาเพือ่เจาะเอาเลอืดส าหรบัน าไปใช้ในการ
ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย โดยแมงดาทะเลแต่
ละตวัจะถูกเจาะเลือดราวร้อยละ 20 ก่อน
ปล่อยกลบัสู่ทะเล หลงัจากนั้นประมาณหน่ึง
สัปดาห์เลือดของแมงดาจะ ฟ้ืนฟูกลับมา
เหมอืนเดมิ โดยอตัราการตายของแมงดาทะเล
ทีไ่ดร้บัการปลอ่ยกลบัสู่ทะเลหลงัถูกน ามาเจาะ
เลอืดอยูท่ีร่้อยละ 15  

ทีม่า : http://www.iflscience.com/plants-and-animals/how-horseshoe-crab-blood-
saves-millions-lives 

 แมงดาทะเลมีเลือดเ ป็นสีน ้ า เงิน 
(hemocyanin) เน่ืองจากมีทองแดงผสม
อยู่ เ ป็นจ านวนมาก ซึ่ งถูกน ามาใช้
ประโยชน์ในวงการแพทย ์ โดยการใช้
เลอืดแมงดาทะเลไปสกดัเป็นสารทีเ่รยีกวา่ Limulus Amebocyte Lysate 

http://www.iflscience.com/plants-and-animals/how-horseshoe-crab-blood-saves-millions-lives
http://www.iflscience.com/plants-and-animals/how-horseshoe-crab-blood-saves-millions-lives
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By…Mr. T 

บ้าน

Scientific name : Photololigo duvaucelii 
Common name : Indian squid 
Family : Loliginidae  
Order : Teuthida 

ลกัษณะทัว่ไป : กระดองคอ่นขา้งสัน้ ปอ้ม ครบีมรีปูทรงสีเ่หลีย่มขนมเปยีกปนู
กว้างและสั้น มีความยาวคิดเป็น 50 % ของความยาวกระดองในตัวเต็มวัย 
มีหนวดรอบปาก 10 เส้น เป็นหนวดจับ (tentacle) 2 เส้น เป็นแขน (arm) 
8 เส้น ปลายหนวดจับกว้างมีปุ่มดูด (sucker) แถวในใหญ่กว่าแถวนอก 1.5 
เท่า ภายในมีวงแหวนขนาดใหญ่ (ring) ซึ่งมีฟันคมสั้น 14-17 อัน ปุ่มดูดที่
แขนของเพศเมียมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของแขนที่ 2 และ 3 ในเพศผู้ ปุ่มดูด
บนแขนที่ 2 และ 3 มีขนาดใหญ่ ปลายแขนสืบพันธุ์ (แขนซ้ายที่ 4) มีปุ่ม
ดูดเรียวยาว (hectocotylize) กินพ้ืนที่ครึ่งหนึ่งของแขนสืบพันธุ์ ประกอบ
ไปด้วยปุ่มลิ้น (papilla) ขนาดใหญ่ 2 แถว 

สี : ล้าตัวสีขาวขุ่น มีจุดสีน้้าตาลแดงกระจายทั่วไป กระดองเป็นแผ่นใส 
ขนาด : ความยาวของกระดองสูงสุด อยู่ที่ 30 เซนติเมตร ขนาดความยาวกระดองทั่วไปอยู่ที่ 15 เซนติเมตร  
การกินอาหาร : กินเนื้อสัตว์ทะเลขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น เคย ลูกกุ้งขนาดเล็ก ลูกปลา ลูกหมึก เป็นต้น  
แหล่งอาศัย : อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ความลึก 30 เมตร จนถึงระดับความลึก 170 เมตร  

การแพร่กระจาย  : พบแพร่กระจายในอินโด
แปซิฟิก ตั้งแต่มหาสมุทรอินเดีย ทะเลแดง ทะเล
อาหรับ ฝั่งตะวันออกของโมซัมบิค จนถึงทะเลจีนใต้ 
ทะเลฟิลิปปินส์ และตอนเหนือของไต้หวัน 

เครื่องมือที่จับ : อวนลาก ลอบหมึก เบ็ดมือ เป็นต้น 
การน าไปใช้ประโยชน์ : สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ท้ังตัว นิยมบริโภคท้ังแบบสดและแบบแห้ง  

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://study.nmmba.gov.tw/Modules/Biology/BioView.aspx?ItemID=1447&TabID=35 

http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=289
http://en.wikipedia.org/wiki/Decapoda
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 ปกติไข่ปลาแซลมอน ก็ต้องได้จากพุงปลาแซลมอนใช่มั้ย แต่...  “ไข่ปลาแซลมอนเทียม” หรือ 
“Ikura”  นั้นท้าขึ้นโดยการน้าแคปซูลที่เป็นวุ้นมาห่อหุ้ม  “น ้ามันปลา” หรือ “สารเข้มข้นที่สกัดจาก
สาหร่ายทะเล” ที่ผสมสีให้เหมือนกับไข่ปลาแซลมอนของจริง ซึ่งถ้ามองผ่านๆ ก็แทบจะแยกไม่ออกเลยว่า
เป็นของจริงหรือของท้าเลียนแบบแต่ก็สามารถทดสอบได้ง่าย ๆ เช่นกัน ว่าอันไหนเป็นของแท้ อันไหนเป็น
ของเทียม ด้วยการน้าไข่ปลาแซลมอนนั้นใส่ลงไปในน้้าร้อนๆ ถา้ไขป่ลาแซลมอนเปลีย่นสจีากสสีม้เปน็ “สขีาว” 
ก็แสดงว่า “เป็นของจริง” เนื่องจากโปรตีนในไข่ปลาเมื่อถูกความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีขึ้น แต่ถ้า
เป็น “ของเทียม” ถึงแม้ว่าจะได้รับความร้อน สีของไข่ปลาก็จะไม่เปลี่ยนแปลง 

ที่มา : http://www.marumura.com/tips/?id=2901 

ทราบหรือไม่ว่า “ไข่ปลาแซลมอน” มี “ของเทียม” ด้วย!?! 

ไข่ปลาเทียม     ไข่ปลาจริง  

ท่ัวโลกมีแมงดาทะเลมีท้ังหมด 4 ชนิด ใน 3 สกุล  

1. สกุล Carcinoscorpius 

- แมงดาถ้วย หรือ แมงดาหางกลม (Carcinoscorpius rotundicauda) พบในอินเดีย จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ประเทศไทย) และเอเชียตะวันออก รวมทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง 

2. สกุล Limulus  

- แมงดาแอตแลนติก (Limulus polyphemus) พบตามชายฝ่ังทางตะวันออกบริเวณเหนืออ่าวเม็กซิโก 

3. สกุล Tachypleus 

ท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/แมงดาทะเล 
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“แม่เคยพร ่ำสอนเสมอว่ำให้กินปลำเยอะๆ จะได้ฉลำด” ค ำกล่ำวนีเ้ป็นจริงหรือไม่ แม้แตค่ณุ
แม่เองก็ยังอำจจะไม่แน่ใจในข้อเท็จจริงนีเ้สียเท่ำไร เพรำะก็แค่พูดตำมอย่ำงท่ีมีคนบอกมำก่อนหน้ำนี ้
เท่ำนัน้ หำกใครยงัมีข้อสงสยัว่ำกินปลำแล้วจะฉลำดอย่ำงท่ีใครๆ กล่ำวไว้จริงหรือไม่ ต้องอ่ำนบทควำมนี ้
เรำจะไขทกุข้อสงสยัให้หมดไปอยำ่งแนน่อนคะ่ 

 แม้ว่ำควำมฉลำดที่พบได้ในมนุษย์จะเกดิจำกที่มำ 2 ประกำร ทัง้จำก “พนัธุกรรม” และ “กำร
เลีย้งด”ู ซึ่งหำกเป็นปัจจยัจำกพนัธุกรรมก็คงจะไม่สำมำรถแก้ไขอะไรได้ เพรำะเป็นสิ่งท่ีได้รับถ่ำยทอดมำ
จำกพ่อแม่โดยตรง แตอ่ย่ำงไรก็ตำม คนเรำก็ยงัสำมำรถจะพฒันำสมองให้ฉลำดขึน้ได้จำกกำรเลีย้งด ูซึ่ง
รวมไปถึงกำรรับประทำนอำหำรท่ีถูกสดัถูกส่วน และมำกไปด้วยคณุประโยชน์ท่ีสำมำรถเลือกหยิบเข้ำสู่
ร่ำงกำยได้ด้วยตวัคณุเอง 

 เป็นท่ีรู้กนัดีว่ำ ปลำเป็นแหล่งของโปรตีนที่ให้กรดอะมิโนที่ส ำคัญแก่ร่ำงกำย แตก่รดอะมิโนท่ี
พบในเนือ้ปลำก็จะแตกต่ำงไปจำกกรดอะมิโนท่ีพบในเนือ้สัตว์ประเภทอ่ืนๆ ซึ่งแม้ว่ำกรดอะมิโนจำก
โปรตีนทกุชนิดจะมีหน้ำท่ีเหมือนกนัในกำรเสริมสร้ำงและซอ่มแซมสว่นตำ่งๆ ของร่ำงกำยท่ีสึกหรอ แตห่ำก
พิจำรณำลงลึกถึงชนิดของกรดอะมิโน ก็จะพบควำมแตกต่ำงบำงอย่ำงท่ีท ำให้กำรรับประทำนอำหำร
ประเภทโปรตีนต่ำงชนิดกัน ให้ประโยชน์ต่อร่ำงกำยท่ีแตกต่ำงกัน โดยเนือ้ปลำถือเป็นเนือ้สัตว์ท่ีมี
ส่วนประกอบของกรดอะมิโนท่ีจ ำเป็นตอ่ร่ำงกำยสงู โดยเฉพำะไลซีน และทรีโอนีน ซึง่กรดอะมิโนทัง้สองตวั
นีจ้ ำเป็นอย่ำงยิ่งตอ่กำรเจริญเติบโตในวยัเด็ก ดงันัน้ หำกเด็กน้อยได้รับประทำนปลำท่ีมีกรดอะมิโนสงู ก็
ยอ่มมีสว่นส ำคญัตอ่กำรเจริญเตบิโตในชว่งปีแรกๆ ของชีวิตมนษุย์อยำ่งแนน่อน 
 นอกจำกสำรอำหำรโปรตีนแล้ว ในเนือ้ปลำยังมีกรดไขมันส ำคัญอีกหลำยชนิด ไม่ว่ำจะเป็น 
“กรดไลโนเลอิค” ซึ่งท ำหน้ำท่ีเป็นตวัควบคมุระดบัโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือด หรือ 
“กรดโดโคซำเฮ็กชิโนอิค (D.H.A)” ซึ่งท ำหน้ำท่ีเป็นส่วนประกอบของเซลล์สมอง และสำรส ำคญัตวันีน่ี้
แหละท่ีเป็นตวักำรส ำคญัท่ีจะท ำให้คน “ฉลำด” หรือ “ไมฉ่ลำด” 

สำร DHA คือกรดไขมันโอเมก้ำ 3 (Omega 3) ท่ีเป็นสำรส ำคญัท่ีช่วยในกำรพฒันำสมองของมนุษย์ 
และชว่ยให้สมองมีกำรเตบิโตอยำ่งรวดเร็ว เน่ืองมำจำกสำรตวันีเ้ป็นโครงสร้ำงพืน้ฐำนของเซลล์สมองและ
ประสำทตำ โดยคร่ึงหนึ่งของ DHA ในสมอง คนเรำจะได้รับมำตัง้แตแ่รกเกิด ส่วนอีกคร่ึงหนึ่งจะได้รับมำ
เม่ือโตขึน้ ซึ่งหำกทำรกได้รับสำรชนิดนีต้ัง้แตใ่นช่วง 3 ขวบปีแรก ก็จะมีส่วนให้ทำรกสำมำรถเจริญเติบโต
ขึน้มำเป็นผู้ใหญ่ท่ีฉลำดมำกกวำ่คนท่ีไมไ่ด้รับสำรชนิดนีไ้ด้อยำ่งแนน่อน 
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 นอกจำกกำรรับประทำนอำหำรโดยตรงแล้ว กำรรับสำร DHA ยังสำมำรถรับจำกแม่ได้อีกทำง

หน่ึง โดยสำรอำหำรจะสง่ผำ่นจำกน ำ้นมในอกของแม่ ซึ่งหำกคณุแม่มีกำรบ ำรุงร่ำงกำยด้วยอำหำรท่ีอดุม
ไปด้วยสำร DHA สำรส ำคญัตวันีก็้ย่อมส่งต่อไปยงัลกูน้อยของคณุได้ด้วย หำกเป็นไปได้คณุแม่ควรเลีย้ง
ลกูด้วยนมของตวัเองอยำ่งน้อย 6 เดือน เพ่ือให้ลกูน้อยมีโอกำสได้รับสำร DHA จำกแม่โดยตรง โดยไม่ต้อง
พึ่งพำอำหำรเสริมอย่ำงอ่ืน นอกจำกนีน้มแม่ยงัช่วยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ท ำให้ทำรกมีร่ำงกำยท่ีแข็งแรง
และไมเ่จ็บป่วยง่ำยอีกด้วย 
 ไม่เพียงแค่กรดอะมิโนหรือสำร DHA เท่ำนัน้ ท่ีร่ำงกำยมีโอกำสได้รับจำกกำรรับประทำนปลำ แต่
กำรรับประทำนเนือ้สตัว์ชนิดนีก็้ยงัมีประโยชน์ตอ่ร่ำงกำยในทำงอ่ืนๆด้วย เน่ืองจำกปลำเป็นเนือ้สตัว์ท่ีย่อย
ง่ำย ไม่ว่ำจะเป็นเด็ก ผู้ ใหญ่ หรือผู้ สูงอำยุ จึงสำมำรถรับประทำนปลำได้ในทุกช่วงโอกำส และกำร
รับประทำนปลำก็ยงัท ำให้ร่ำงกำยได้รับวิตำมินบี 1 วิตำมินบี 2 ไนอะซีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธำตเุหล็ก 
ไอโอดีน และเส้นใย ท่ีล้วนมีประโยชน์ตอ่ร่ำงกำยในหลำยๆ ทำง ไม่ว่ำจะเป็น กำรซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ
หรือป้องกนัโรคภยัร้ำยแรงท่ีแฝงไปด้วยอนัตรำย 

 อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกรับประทำนปลำท่ีมีคณุภำพก็เป็นสิ่งส ำคญัท่ีควรค ำนึงควบคู่ไปด้วย 
เพรำะส ำหรับคนไทยแล้ว ปลำเป็นแหล่งโปรตีนรำคำถูกท่ีสำมำรถซือ้หำได้ง่ำยและมีรำคำท่ีไม่แพง
มำกนกั แตก่ำรเลือกซือ้ปลำท่ีมีสำรปนเปือ้น เชน่ สำรปรอท เป็นต้น ก็ถือเป็นภยัร้ำยอนัแสนน่ำกลวั ท่ี
จะท ำร้ำยสมองของคณุได้เช่นกัน กำรรับประทำนปลำท่ีปนเปือ้นสำรปรอทอำจมีผลท ำให้ลูกน้อยท่ี
เกิดมำมีพฒันำกำรทำงระบบประสำทและกำรท ำงำนของสมองท่ีผิดปกตไิปได้ ดงันัน้ หำกจะเลือกซือ้
ปลำครัง้ต่อไปก็ต้องตรวจดูให้แน่ใจเสียก่อนว่ำ ปลำท่ีคุณก ำลังจะเลือกซือ้ไป
รับประทำนนัน้ จะท ำให้คณุหรือลกูน้อยของคณุฉลำดขึน้ได้จริงๆ 

ที่มำ : http://www.xn--22c0cohr1b8cc2cr6npa.com/กินปลำแล้วฉลำด-จริงหรือ/ 

ค ำตอบก็คือ ปลำท่ีจะชว่ยพฒันำสมองของเด็กทำรกได้จะต้องเป็นปลำท่ีมีส่วนประกอบของ DHA เท่ำนัน้ 
ซึ่งสำร DHA สำมำรถพบได้ในปลำทะเลหรือปลำประเภทท่ีมีไขมันสูง เช่น ปลำแซลมอน ปลำทูน่ำ      
ปลำสวำย ปลำท ูปลำช่อน ปลำดกุ ปลำจะละเม็ด ปลำส ำลี ปลำตะเพียน ปลำหมึกกล้วย และปลำไส้ตนั 
เป็นต้น สว่นอำหำรอ่ืนๆ ท่ีหวงัวำ่จะชว่ยท ำให้ฉลำดขึน้ได้อย่ำงนมววันัน้ กลบัไม่พบว่ำมีส่วนประกอบของ 
DHA เลย ด้วยเหตนีุจ้งึเป็นเหตผุลวำ่ท ำไมนมผงเดก็ทัง้หลำยจงึจ ำเป็นต้องเสริมเตมิแตง่สำรส ำคญัตวันีล้ง
ไป เพ่ือเพิ่มคณุสมบตัท่ีิดีท่ีเหมำะสมตอ่กำรเจริญเติบโตของเดก็ทำรกนัน่เอง 

>>> แล้วปลำทกุชนิดมีส่วนให้มนุษย์ฉลำดได้จริงหรือ? <<< 

http://www.xn--22c0cohr1b8cc2cr6npa.com/กินปลาแล้วฉลาด-จริงหรือ/
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คู่มือการจ้าแนกชนิดปลากระเบนภาคสนามที่พบในน่านน ้าไทย 
และน่านน ้าใกล้เคียง Family Dasyatidae (Whiptail stingrays)  

 

ป.ปลาน่ารู ้

ที่มา: ภาพจาก www.fishbase.org 

ไม่มีแผ่นหนังบนหาง 

มีแผ่นหนังบนหาง 

 

Whipray  
Himantura spp. 

มีหนามแข็งที่หาง 

แผ่นล้าตัวเป็นรูป 
ห้าเหลีย่ม 

Porcupine ray  
Urogymnus asperrimus 

ไม่มีหนามแข็งที่หาง 

แผ่นล้าตัวเป็นรูป 
ไข่หรือวงกลม 

แผ่นหนังท่ีด้านลา่งของหางกว้างและยาวไม่ถึงปลายหาง 

 
Cowtail stingray 

Pastinachus sephen 

แผ่นล้าตัวเป็นรูป 
ห้าเหลีย่ม 

แผ่นหนังท่ีด้านลา่งของหางยาวถึงปลายหาง 

 
Ribbontail ray 
Taeniura spp. 

แผ่นล้าตัวเป็นรูป 
ไข่หรือวงกลม 

 
Pelagic stingray 

Pteroplatytrygon violacea 

แผ่นหนังท่ีด้านลา่งของหางแคบและยาวไม่ถึงปลายหาง 

จะงอยปากและ
ขอบด้านหน้า
แผ่นล้าตัว
ค่อนข้างโค้งมน 

แผ่นล้าตัวเป็นรูป 
ห้าเหลีย่ม 
ด้านบนสีเขม้ถึงด้า 
และด้านท้องสีคล้้า

 
Stingray 

Dasyatis spp. 

แผ่นหนังท่ีด้านลา่งของหางแคบและยาวไม่ถึงปลายหาง 

จะงอยปาก
เป็นมุมแหลม 

แผ่นล้าตัว 
เป็นรูป 
ห้าเหลีย่ม 
ด้านท้องมี 
สีขาว 

http://www.fishbase.org
http://www.fishbase.org/ComNames/CommonNameSummary.php?autoctr=17816
http://www.fishbase.org/summary/speciessummary.php?genusname=Pteroplatytrygon&speciesname=violacea
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9 วิธีฝ่าวิกฤต ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข9 วิธีฝ่าวิกฤต ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข9 วิธีฝ่าวิกฤต ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข      

บ้านเราจะน่าอยู่ 

วันเวลาเดินหน้าทุกวินาที น าพาทั้งสิ่งดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิต และเป็นธรรมดา
ของคนทั่วไป เมื่อเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิต ย่อมดีใจ และเป็นสุขใจ แต่เมื่อไหร่ที่เกิดเรื่อง
ร้ายๆ หรือเรื่องไม่ดี ย่อมมีแต่ความทุกข์ กินก็ทุกข์ เดินก็ทุกข์ นั่งก็ทุกข์ นอนก็ทุกข์ 
เรียกว่า ทุกข์ในทุกอิริยาบถ 

ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเช่นนี้ อย่าปล่อยให้มันจมอยู่กับเรานาน เพราะชีวิต
เราจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆตามวันเวลาที่ผ่านไป เพราะฉะนั้น เราจะต้องรีบผ่าน
วิกฤตการณ์แย่ๆ ไปสู่ความสุขให้เร็วที่สุด ด้วยวิธีง่ายๆตามนี้ 

1. เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต 
 บางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต อาจท าให้เราเป็นทุกข์ได้ในบางขณะ 
และไม่มีอะไรในชีวิตที่จะเจ็บปวดไปกว่า การจมปลักอยู่กับสิ่งที่เราไม่ต้องการ แต่เชื่อ
เถอะว่า..สิ่งนั้นก็เข้ามาเพียงชั่วคราว แล้วก็ผ่านเลยไป ไม่อยู่กับเราจนชั่วชีวิตหรอก 
 ชีวิตของคนเราเปรียบเหมือนเข็มนาฬิกา ที่ต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆ ไม่มีถอยหลัง 
ได้พบเจอผู้คนใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ และประสบการณ์ใหม่ๆตลอดเส้นทาง เพียงแค่เปิดใจรับ
ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เข้ามา ก็จะท าให้เราเป็นสุขได้บ้าง 

2. ตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างแน่วแน่ 
 เพราะชีวิตเป็นของเรา เมื่อมุ่งหวังสิ่งใด ต้องลงมือท า เลือกทางเดินที่เหมาะสม
กับตัวเอง ไม่ใช่เหมาะกับคนอื่นๆ และอย่ามัวเสียเวลาเดินผิดทาง ทุกๆเช้าขอให้ถาม
ตัวเองว่า อะไรคือสิ่งส าคัญจริงๆในชีวิต แล้วใช้สติปัญญา ความกล้าหาญ และ
พละก าลัง ทุ่มเทท าให้บรรลุผล 
 ท้ายที่สุด สิ่งส าคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพูดอะไร แต่อยู่ที่เราให้เวลากับสิ่งใด หากเรา
ต้องการท าสิ่งใดๆอย่างจริงจัง ก็จงพยายามหาหนทางท าให้ส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

3. ท าเรื่องที่ส าคัญจริงๆ 
 หาให้เจอว่า อะไรคือสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิต พยายามตัดเรื่องที่ไม่จ าเป็นออกไปให้
มากที่สุด เหลือไว้แต่เรื่องที่ส าคัญจริงๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลา เสียสมอง และเสียใจ ใน
ภายหลัง 
 เพราะคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิตนั้น รู้จักวางเรื่องที่ส าคัญน้อยกว่าไว้ข้างๆ 
แล้วมุ่งหน้าท าเรื่องที่ส าคัญมากกว่าเป็นล าดับแรกๆ ดังนั้น เมื่อเราตระหนักดีว่าสิ่งไหน
ส าคัญกว่ากัน ก็จะสามารถจัดอันดับเรื่องที่ต้องท าก่อนหลังได้อย่างสบายๆ 
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5. เชื่อมั่นที่จะเดินหน้า 
 แม้ว่าขณะนี้เราอาจจะยังไปไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการ แต่เมื่อทบทวนดูให้ดี เราก็
ไม่ได้อยู่ ณ จุดเดิมเช่นกัน ดังนั้น ขอให้มีความเชื่อมั่นที่จะเดินหน้าต่อไป แต่ขอให้โฟกัส
เรื่องที่ถูกต้อง และพยายามท าเต็มความสามารถ 
 อย่าหวั่นเกรงที่จะต้องเดินหน้าตามล าพัง ขอให้สนุกไปกับมัน ที่ส าคัญ.. อย่า
ปล่อยให้การเพิกเฉย หรือการปฏิเสธของคนอื่นๆ ท าให้เราเดินออกนอกเส้นทางที่ตั้งใจ
ไว ้

4. มีที่พักใจ ไร้กังวล 
 หากมีเรื่องที่ท าให้ต้องเก็บมาคิดซ้ าแล้วซ้ าเล่า บอกได้เลยว่า ชีวิตนี้หาความสุขไม่
เจอแน่ เพราะความวิตกกังวลไม่ได้ท าให้ปัญหาหมดไปในวันพรุ่งนี้ หากแต่มันจะท าให้
ความสุขสงบในวันน้ีหมดไป เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรเก็บทุกเรื่องมาคิดมากจนเกินเหตุ 
 ข้อจ ากัดใหญ่ที่สุด คือ สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในใจ และสาเหตุใหญ่ที่สุดที่ท าให้เราไม่
มีความสุขคือ ความเชื่อผิดๆที่เราไม่ยอมปล่อยผ่านไป ดังนั้น ควรท าใจให้ปลอดโปร่ง 
หาวิธีพักใจด้วยการออกก าลังกาย หรือท าสมาธิ เพ่ือขจัดความกลัวออกจากใจ 

7. เลือกคบคนดี 
 ไม่ทุกคนหรอกที่จะรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เราท าให้แก่เขา ดังนั้น ต้องดูว่าคนไหนที่เรา
ควรใส่ใจ และคนไหนที่เอาเปรียบเรา หากไปทุ่มเทเวลาให้กับความสัมพันธ์ที่ผิด จน
ละเลยความสัมพันธ์ที่ดี สุดท้าย เราเองน่ะแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายเสียใจ 
 เราจึงต้องรู้จักรักตัวเอง ด้วยการคบหากับกลุ่มคนดี ซึ่งจะช่วยให้เราเติบโตได้ดี
ที่สุดในอย่างที่เราเป็น และคนดีจะช่วยให้เรารักทุกอย่างที่เป็นตัวเรา ในขณะที่คนเลว
จะท าให้ชีวิตเราตกต่ าลงไปเรื่อยๆ 
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า การไม่คบคนพาลหรือคนชั่ว และการคบบัณฑิต เป็นมงคลแก่
ชีวิต 

6. ยอมรับข้อผิดพลาด 
 การยอมรับข้อต าหนิ ข้อผิดพลาด คือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้
เราได้บทเรียนที่ดี และสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจจะไม่
ผิดพลาดเลย 
 โปรดระลึกไว้เสมอว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย และความผิดพลาดไม่ได้ท าให้
เจ็บปวดเท่ากับการปฏิเสธและกลบเกลื่อนความผิด ซึ่งจะย้อนมาท าร้ายเราอย่างแสน
สาหัส 
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Sudoku เสริม IQ 
วธิเีลน่  ให้เตมิตวัเลข 1
-9 ลงในตาราง โดยที่

กลุม่วชิาการ ส านกัวจิยัและพฒันา

8. เรียนรู้ด้วยตัวเอง 
 มหาตมะ คานธี มหาบุรุษของโลก กล่าวไว้ว่า “จงใช้ชีวิตเสมือนหนึ่งว่า คุณต้อง
ตายในวันพรุ่งนี้ จงเรียนรู้เสมือนหนึ่งว่า คุณต้องมีชีวิตชั่วนิรันดร์” 
 หากจะเปรียบไปแล้ว ชีวิตก็คล้ายดั่งหนังสือเล่มหนึ่ง คนที่ใส่ใจเรียนรู้อยู่อย่าง
สม่ าเสมอ ชีวิตย่อมก้าวหน้า แต่หากอ่านเพียงไม่กี่หน้า ชีวิตจะก้าวหน้าได้อย่างไร 
 การศึกษาทุกรูปแบบ คือการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งสิ้น เราจะเรียนรู้อะไรไม่ได้เลย 
หากไม่รู้สึกอยากที่จะเรียนรู้ คนที่ใช้เวลาเพียรหาความรู้ด้วยตัวเอง คือคนที่เรียนรู้
อย่างแท้จริง  

9. ท าฝันให้เป็นจริง 
 ทุกคนย่อมมีความฝัน และก็มีคนไม่น้อยที่สามารถท าความฝันของตนให้เป็นความ
จริงได้ ด้วยความมุ่งมั่น และเพียรพยายาม 
 ดังน้ัน ยามที่รู้สึกเหน่ือยท้อแท้ ขอให้หยุดพักสักหน่อย แล้วค่อยเดินต่อไป อย่าทิ้ง
ความฝัน เพราะไม่แน่ว่า สักวันมันอาจจะเป็นความจริงขึ้นมา ถ้าเรามุ่งหน้าสู่ฝันอย่าง
ไม่ท้อถอย 


