
   

 

>> การอพยพขึน้เหนือของปลา << 
>> เมื่อปะการังกนิพลาสติก! << 

>> ทะเลสาบสีชมพูในเซเนกลั << 

...กลุม่วชิาการ...  

> บ้านกาแฟ : หมึกกระดอง
> กูรู...รู้ทะเล : อาหารทะเลท าพษิ!!ท า

ไงดี?> เกร็ดสุขภาพ :  8 สูตรเดด็ แก้ผดผืน่คนั 

> บ้านเราจะน่าอยู่ : 9 ส่ิงที่ต้องท า สยบความวติก
> เกมส์ท้าทาย

> ป. ปลาน่ารู้ : ปลากระเบน

> เร่ืองเล่า...ชาวประมง : ปลาส่งเสียงได้
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ที่ ม า  : http://www.sciencedaily.com/

 ส่วนหน่ึงของการทดลอง นักวิจัยน าปะการังจาก Great Barrier Reef มา
เลีย้งในน ้าทีป่นเป้ือนชิน้ส่วนพลาสตกิขนาดเล็ก หลงัจากทดลองเป็นเวลา 2 คนื 
นกัวจิยัพบวา่ปะการงัไดก้นิชิน้ส่วนของพลาสตกิขนาดเล็กเข้าไป 

 “ปะการังได้รับพลังงานมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยสาหร่ายขนาดเลก็ท่ีอาศัยอยู่ในเนื้อเย่ือของมัน 
นอกจากนีม้ันยังกินอาหารชนิดอ่ืนๆ ด้วย ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ ตะกอนต่างๆ และส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็อ่ืนๆ ท่ีลอยปะปนใน
ทะเล จากการทดลองเราพบว่า ปะการังกินพลาสติกในอัตราท่ี       น้อยกว่าการกินอาหารตามปกติเพียงเลก็น้อย “ Nora Hall 
หัวหน้าทีมวิจัย กล่าว 

 ชิน้ส่วนพลาสตกิขนาดเล็กถูกพบอยูล่กึในตวัปะการงัปกคลุมเน้ือเยือ่ในส่วนของ
ทางเดนิอาหารซึง่อาจจะเป็นอุปสรรคตอ่การยอ่ยอาหารตามปกตขิองปะการงัได ้
 นอกจากน้ีแลว้ทมีวจิยัยงัไดต้รวจสอบการปนเป้ือนของพลาสตกิจากตวัอยา่งน ้า
บรเิวณ Great      Barrier Reef พบชิน้ส่วนพลาสตกิขนาดเล็กประกอบด้วย polysty-

rene และ polyethylene ซึง่พบปนเป้ือนในปรมิาณทีน้่อย และในอนาคต ทมีวจิยัมี
แผนจะศึกษาผลกระทบของพลาสตกิตอ่ปะการงัในด้านสรรีวทิยาและสุขภาพ และ

เมือ่ปะการังกนิพลาสติก! 

 นกัวจิยัพบว่าปะการงัทีพ่บทัว่ไปบรเิวณ Great Barrier Reef อาจจะกนิชิน้ส่วน
พลาสตกิขนาดเล็กเป็นอาหาร 
 “ปะการังเป็นสัตว์ท่ีกินโดยไม่มีการคัดเลือกชนิดอาหาร และผลจากการวิจัยพบว่า      พวกมันสามารถกินชิ้นส่วน
พลาสติกขนาดเลก็ได้เม่ือพลาสติกล่องลอยปะปนในน า้ ถ้ามีมลพิษชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเลก็เพ่ิมขึน้ในบริเวณ Great Barrier 
Reef จะส่งผลเสียต่อตัวปะการังเพราะกระเพาะอันบอบบางของปะการังจะเต็มไปด้วยพลาสติกท่ีไม่สามารถย่อยได้ “ Dr. 

Mila Hoogenboom นกัวจิยัจาก James Cook University กลา่ว 

 เมือ่พลาสตกิถูกทิง้ปะปนลงไปในแหลง่น ้า มนัจะ
ถูกแสงแดดเผาท าให้แตกออกเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก
ลอ่งลอยไปตามกระแสน ้าและปนเป้ือนเข้าสู่ระบบนิเวศ
ทางทะเล โดยเฉพาะแนวปะการังบริเวณชายฝ่ัง 
มลภาวะพลาสติกในทะเลเป็นปัญหาระดับโลกและชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเลก็จะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์น า้ได้  
 งานวิจัยของเรามีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่า ถ้าหากปะการังบริเวณ
ชายฝ่ัง กินพลาสติกเ ข้าไปจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อปะการังและแนว
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การอพยพขึน้เหนือของปลาหลงัเขยีว  

 ปล าหลัง เ ขี ย ว  ( sardines), ปล าก ะตัก  ( anchovies) แล ะปล าอินท ร ี
(mackerels) เป็นกลุ่มปลาทีม่บีทบาทส าคญัในระบบนิเวศและมีคุณค่าทางเศรษฐกจิ 
อุณหภูมขิองน ้าทีสู่งขึน้ท าให้พวกมนัคอ่ยๆ ลดลงในถิน่อาศัยเดมิและอพยพขึน้ทาง
เหนือขึน้เรื่อยๆ ข้อมูลได้รบัการยืนยนัจากงานวจิยัล่าสุดโดยวเิคราะหข์้อมูลจาก
ปลาทีจ่บักวา่ 57,000 ตวัในรอบ 40 ปีทีผ่า่นมา  
 การเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองของอุณหภูมนิ ้าทะเลทัว่โลกได้เปลีย่นแปลงโครงสร้าง
และการท างานของระบบนิเวศทั่วโลก ผลกระทบน้ีเห็นได้ชัดเจนในบริเวณ
มหาสมุทรแอตแลนตกิตอนเหนือซึ่งมอีุณหภูมเิฉลีย่เพิม่ขึน้ถงึ 1.3 องศาเซลเซียส 
ตลอดช่วง 30 ปีทีผ่า่นมา 
 การเปลีย่นแปลงน้ีส่งผลกระทบโดยตรงตอ่จ านวนและการแพรก่ระจายของปลา
ผิวน ้า ได้แก่        ปลาหลังเขียว (sardines : Sardina pilchardus ), 
ปลากะตัก (anchovies : Engraulis encrasicolus) และปลาอินทรี (mackerels : 

 การพสูิจนผ์ลของการอุณหภูมขิองน ้าทะเลทีเ่พิม่ขึน้ ทมีวจิยัได้วเิคราะหช์นิด
ของปลา 57,000 ตัวจากข้อมูลสถิติการท าประมงตลอดเขตทะเลของยุโรป 
ระหวา่งปี 1965 – 2012 ซึ่งได้มาจาก ICES แสดงให้เห็นถงึการเปลีย่นแปลงของ
กลุม่ปลาทีสั่มพนัธก์บัอุณหภูมทิีสู่งขึน้อยา่งรวดเร็วของทะเล 
 ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ปลาหลงัเขยีวและปลาชนิดอืน่ทีม่วีงจรชีวติส้ัน 
มีระยะของตัวอ่อนที่เป็นแพลงก์ตอนและมีการอพยพ มีการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมขิองน ้า  โดยในอนาคตเราสามารถใช้ปลากลุ่มน้ีเป็น

 จนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัไม่ได้มีการศึกษาอย่างจรงิจงัถึงผลกระทบโดยตรงของ
อุณหภูมทิีสู่งขึน้น ้าตอ่ตวัปลาผวิน ้าหรอืผลกระทบของเปลีย่นแปลงประชาคมแพลงก์
ตอนทีเ่ป็นอาหารหลกัของปลากลุม่น้ี ซึง่อาจจะไดร้บัผลกระทบโดยตรงเช่นกนั 
 แตเ่มือ่ไมน่านมาน้ี ไดม้กีารตพีมิพง์านวจิยัชิน้ใหมใ่นวารสาร Global Change 

Biology ชื่อ Time series of zooplankton and sea surface temperature data have 

been include โดย Ignasi Montero-Serra จาก University of Barcelona ซึ่งเป็น
งานวจิยัทีไ่ด้พฒันาโมเดลทางสถติสิ าหรบัทะเลทางเหนือ เพือ่ยนืความส าคญัของ

ตัวชี้ว ัดทางชีวภาพของ
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 เน่ืองจากการสูงขึน้อย่างรวดเร็วของอุณหภูมนิ ้าทะเล กลุม่ปลาหลงัเขยีวและ
ปลากะตกั ซึ่งเดมิเคยกระจายอยู่เขตกึง่ร้อน กลบัพบจ านวนมากขึน้ในทะเลตอน
เหนือซึ่งมีอากาศหนาวกว่า แม้กระทั่งในทะเลบอลตกิ ข้อมูลยืนยนัโดย Ignasi 
Montero-Serra  
 ผลจากการวเิคราะห ์ ชีใ้ห้เห็นสัญญาณทีช่ดัเจนวา่ ชนดิของปลาบรเิวณทะเล
ตอนเหนือและทะเล บอลตดิก าลงัจะเปลี่ยนเป็นชนิดที่มาจากเขตกึ่งร้อนมากขึ้น 
เมือ่ปลาในกลุม่ปลาหลงัเขยีวและปลาผวิน ้าอืน่ๆ มีความสัมพนัธก์บัอุณหภูมทิีเ่พิม่
มากขึน้ทุกขณะเพราะอุณหภูมขิองส่ิงแวดล้อมมคีวามส าคญักบัทุกช่วงชีวติของปลา
กลุม่น้ี ตัง้แตก่ารอพยพเพือ่ผสมพนัธุ ์ การวางไข ่ การพฒันาของตวัออ่นและการ
อยูร่อดของตวัออ่น นกัวจิยั กลา่ว 

ที่มา : http://www.agenciasinc.es/en/News/Sardines-move-north-due-to-ocean-
warming 

การเปลีย่นแปลงชนิดปลาในทะเลเขต

ทะเลสาบสีชมพูในเซเนกลั 

 ทะเลสาบทีม่ชีื่อเสียงเป็นทีรู่้จกัของ
ผู้คนโดยทั่วไปมักจะมีเรื่องราวความ
พิเศษอยู่ในตัวที่ท าให้ทะเลสาบแห่ง
นั้นๆ ไม่ธรรมดา อาทิ ทะเลสาบ
เดดซีในจอรแ์ดนและอสิราเอลทีล่ือชื่อ
เรื่องความเค็ม และที่ประเทศเซเนกลั
ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาก็มี

 ทะเลสาบสีชมพูทีก่ล่าวถึงน้ี คือ ทะเลสาบเร็ตบา (Lake Retba) หรือทีเ่รียก
กนัว่า Lac Rose ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงดาการ ์ ประเทศเซเนกลั 
ประมาณ 32 กโิลเมตร และตัง้อยู่ใกล้กบัชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนตกิเพยีงไม่กี่
ร้อยเมตร  ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นทะเลสาบน ้าเค็มทีม่ีความเค็มเกลอืสูง คอื เค็มดั่ง
ทะเลสาบเดดซี (Dead Sea)  โดยบางพืน้ในทะเลสาบทีม่คีวามเข้มข้นเกลอืมากกว่า
ร้อยละ 40 ดงันั้น  คุณสมบตัเิดน่ข้อแรกของทะเลสาบเร็ตบา คอื ผู้ทีล่งเลน่น ้า
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 นอกจากทะเลสาบเร็ตบาจะมีความอศัจรรยท์างธรรมชาติแล้ว  ยังมีความ
ผูกพนัอย่างมากต่อ            ชาวพืน้เมืองทั้งชายหญงิในพืน้ที่ใน
บริเวณทะเลสาบอีกด้วย  โดยเป็นแหล่งท านาเกลือส าคัญที่สามารถน าไปใช้
ประโยชนด์า้นเครือ่งส าอางคแ์ละเกลอืบรโิภคได ้ โดยผู้หญงิจะผลติเกลอืซึ่งวนัหน่ึง 
ๆ ผลติไมต่ า่กวา่ 14 ชั่วโมง  ขณะทีผู่้ชายจะขนเกลอืออกไปขาย  และในยาม

 ในปัจจุบนั ประเทศเซเนกลัได้ยกให้ทะเลสาบเร็ตบาเป็นมรดกของชาต ิ ซึ่ง
นอกจากทะเลสาบเร็ตบาจะเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสียงของเซเนกลัแลว้   ความ
งดงามทางธรรมชาตเิป็นเอกลกัษณข์องสีน ้าทะเลสาบไปจนถงึความผูกพนัตอ่วถิชีีวติ
และวฒันธรรมของผู้คนในพืน้ทีโ่ดยรอบได้ท าให้ทะเลสาบแห่งน้ีมคุีณคา่อย่างยิง่ต่อ

 อย่างไรก็ตาม ความน่าสนใจของทะเลสาบแห่งน้ีคือเรื่องของสีสันทีม่กัมีการ
เปรียบเปรยกนัว่า           มีสีชมพูนวลดั่งนมเย็น  สาเหตุดงักล่าว
เน่ืองจากในทะเลสาบเร็ตบามีแบคทีเรีย Dunaliella Salina ที่ชอบอาศัยอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมที่มีสภาพเค็มจดักระจายตัวอยู่ท ั่วทั้ง ทะเลสาบ และเป็นแบคทีเรีย
ชนิดที่ผลิตสารสีแดงเพื่อใช้ดูดซับแสงอาทิตยใ์นการด ารงชีวิต  ซึ่งขับสีชมพู
ออกมาทั่วทัง้ผืนน ้า  และในช่วงเวลาที ่     สภาพอากาศร้อนจดัและมีความ

ทีม่า : http://sameaf.mfa.go.th/th/important_place/
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Scientific name : Sepia pharaonis 
Common name : Pharaoh cuttlefish 
Family : Sepiidae  
Order : Sepiida 

สี : ล้ำตัวและส่วนหัว มีลำยเป็นแถบสีน ้ำตำลสลับขำว หรือเป็นจุด เพศเมียจะมีลำยที่แคบและมีสีจำงกว่ำ 

ขนาด : ควำมยำวของกระดองสูงสุด อยู่ที่ 42 เซนติเมตร น ้ำหนักมำกสุด 5 กิโลกรัม ในอ่ำวไทย ควำมยำว
กระดองสูงสุดในเพศผู้ 35 เซนติเมตร เพศเมีย 30 เซนติเมตร 

การกินอาหาร : กนิเนื อสตัวท์ะเลขนำดเลก็เปน็อำหำร เชน่ เคย ลกูกุง้ขนำดเลก็ หอย ลกูป ูลกูปลำ ลกูหมกึ เปน็ตน้  

แหล่งอาศัย : อำศยัอยูช่ำยฝัง่ทะเล ตั งแตค่วำมลกึ 10 เมตร จนถงึระดบัควำมลกึ 110 เมตร ในอ่ำวไทยและอันดำมนั 

การแพร่กระจาย : พบแพร่กระจำยตั งแต่ทะเลจีนใต้
และตะวันออก อินโดนี เซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
ออสเตรเลียตอนเหนือ อ่ำวสุเอซ ซำนซิบำร์ มำดำกัสก้ำ 
จนถึงทะเลอำหรับ 

 

เครื่องมือที่จับ : อวนลำก ลอบหมึก เบ็ดมือ เป็นต้น 

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://images.inmagine.com/400nwm/iris/photoshotrm-004/ptg00441454.jpg 

By…Mr. T 

บ้าน

ลักษณะทั่วไป : ล้ำตัวและส่วนหัว มีลำยเป็นแถบขวำงสีน ้ำตำล ครีบข้ำงล้ำตัว
ตลอดควำมยำวของกระดอง แต่ไม่เชื่อมติดกันในส่วนท้ำยของล้ำตัว บริเวณฐำน
ครีบมีแถบสีเงิน แขนซ้ำยด้ำนท้อง (แขนที่ 4) ของเพศผู้เป็นแขนสืบพันธุ์ มีปุ่มดูด
เรียวยำว (hectocotylize) หนวดด้ำนบนเล็กกว่ำด้ำนท้อง ปลำยหนวดจับ 
(Tentacular club) ยำว มีปุ่มดูดตำมแนวขวำง 8 แถว ขนำดแตกต่ำงกันในแต่ละ
บริเวณ กระดอง (Cuttlebone) เป็นแผ่นหินปูนแข็งสีขำวขุ่น มีสันตรงกลำง ด้ำน
หัวกว้ำง เส้นวง (Striae) บริเวณนี ลักษณะเป็นรูปตัว U คว่้ำ ด้ำนท้ำยกระดองมี

http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=289
http://en.wikipedia.org/wiki/Decapoda
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 เรำอำจจะเคยได้ยินมำว่ำปลำหลำยชนิดสำมำรถส่งเสียงร้องได้ ชื่อของปลำหลำยชนิดก็มำจำกชื่อของเสียง
ร้องมัน เช่น ออดแอด ครืดครำด อุก เป็นต้น ปลำส่งเสียงได้จำกกำรใช้กลไกต่ำงๆของร่ำงกำย เพ่ือวัตถุประสงค์ที่
แตกต่ำงกัน เช่น ใช้เป็นสัญญำณเตือนผู้ล่ำหรือคู่แข่ง ใช้ในกำรจับคู่หรือใช้ส่งสัญญำณเมื่อตกใจกลัว นอกจำกนี 
เสียงอำจจะมำจำกกำรขบเคี ยวอำหำรหรือจำกกำรว่ำยน ้ำก็ได้ วิธีที่ปลำใช้ส่งเสียงมี 3 วิธีด้วยกัน ดังนี  

ภำพจำก: http://biology.nicerweb.com/Locked/
media/ch01/Fish.html 

 เสียงที่เกิดมำจำกกำรสั่นสะเทือนของถุงลมโดยใช้
กล้ำมเนื อ sonic muscle ปลำกระดูกแข็งหลำยชนิดใช้
วิธีกำรนี ในกำรส่งเสียง เช่น ปลำในกลุ่มปลำจวด (black 
drum : Pogonias cromis) ปลำกบ (toadfish : Opsanus 
tau) ปลำเก๋ำ (goliath grouper : Epinephelus itajara) 
และปลำกะพง  ( silver pech : Bardiella chrysoura) 
หลักกำรของวิธีกำรนี จะคล้ำยกับกำรตีกลอง โดยปลำจะมี
กล้ำมเนื อเฉพำะ เรียกว่ำ Sonic muscle กล้ำมเนื อนี จะอยู่
ใกล้กับถุงลม โดยกล้ำมเนื อนี เป็นกล้ำมเนื อที่สำมำรถ
เคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง เมื่อ
กล้ำมเนื อนี ขยับอย่ำงรวดเร็ว จะท้ำให้เกิดกำรสั่นเทือน
บริเวณถุงลมท้ำให้เกิดเสียงคล้ำยๆ กับเสียงตีกลอง ปลำ

 เสียงที่เกิดจำกกำรกระทบกันหรือเสียดสีกันของโครงร่ำง
แข็งของร่ำงกำยหรือเกิดกำรกระทบกัน คล้ำยกับวิธีกำรท้ำให้
เกิดเสียงของจิ งหรีด รวมถึงกำรกำรกระทบกัน กำรเสียดสีกัน
ของฟันหรือกระดูกขำกรรไกร กำรส่งเสียงวิธีนี อำจใช้เพ่ือป้องกัน
ตัวเองเมื่อตกใจจำกกำรถูกล่ำ หรือใช้ในกำรข่มขู่ศัตรูหรือคู่แข่ง
ในกำรปกป้องพื นที่ เสียงที่เกิดจำกวิธีกำรนี จะถูกท้ำให้ดังก้องขึ น
โดยใช้ถุงลม ตัวอย่ำงของปลำที่ใช้วิธีกำรนี ในกำรส่งเสียง เช่น 
ปลำกดทะเล (Arius felis) มีก้ำนครีบแข็งบริเวณครีบอกที่
พัฒนำพิเศษ เมื่อขยับไปกระทบกับกระดูกบริเวณอกจะท้ำให้
เกิดเสียง โดยจะใช้ข่มขู่ศัตรูเมื่อตกใจหรือถูกจับโดยชำวประมง 

  ปลำกดทะเล (Arius felis)  
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เสียงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนทิศทำงหรือควำมเร็วโดยฉับพลันในกำรว่ำยน ้ำ เสียงที่เกิดจำกวิธีนี เป็น
เสียงที่มีควำมถี่ต่้ำมำก เป็นเสียงที่ไม่ได้ตั งใจท้ำให้เกิด เสียงรูปแบบนี มีควำมส้ำคัญต่อกำรจับสัญญำณ
ระหว่ำงผู้ล่ำและเหยื่อ เช่น ปลำฉลำมสำมำรถรับรู้เสียงที่เกิดจำกกำรว่ำยน ้ำของปลำขนำดเล็กได้ และ   
สำมรถรับรู้ได้ว่ำมีปลำขนำดเล็กรวมฝูงกันจำกเสียงของกำรว่ำยน ้ำของฝูงปลำ  

ที่มำ : http://www.dosits.org/animals/soundproduction/fishproduce/ 

 การแพ้อาหารเกดิจากอาหารทีร่บัประทานเข้าไปกระตุ้นให้รา่งกาย
ผลติระบบภูมคุิ้มกนัของร่างกายชนิด E (Immunoglobulin E) มากกว่า
ปกต ิ ท าให้เซลลบ์างชนิดในร่างกายปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมา 
เช่น ฮิสตามีน (Histamine) จึงเกิดอาการคัน เป็นผื่น บางราย
อาการอาจจะรุนแรง เช่น เกดิลมพษิทัง้ตวั หลอดลมตบี หรอืช็อก
ได ้ โดยสารอาหารทีแ่พ้จะไปกระตุ้นรา่งกายทลีะน้อย ในระยะแรกจงึ
ยงัไมม่อีะไรเกดิขึน้ จนถงึระยะเวลาหน่ึงก็จะเกดิอาการจนสังเกตได ้
 ถา้อาการแพไ้มม่ากนกัอาจรบัประทานยา
แก้แพ้ (ยาต้านฮีสตามีน) ซึ่งมีหลายชนิด 
เช่น คลอเฟนิรามนี ไฮดร็อกไซซนี ซึ่งหา
ซือ้ไดใ้นร้านขายยาทัว่ไป หากเป็นมากหรอื

อาหารทะเลท าพษิ!!ท าไงด?ีอาหารทะเลท าพษิ!!ท าไงด?ีอาหารทะเลท าพษิ!!ท าไงด?ี   
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8 สูตรเดด็ แก้ผดผืน่คัน ทีม่ากบัหน้าร้อน 
เป็นๆ หำยๆ เดี๋ยวคันเดี๋ยวแดง แถมเผลอแป๊บเดียวกลำยเป็นผื่นลำมไปทั่วตัว... พูดมำอย่ำงนี เชื่อว่ำ

หลำยๆ คนคงจะรู้แล้วว่ำเรำหมำยถึง “โรคผดผื่น” ที่จะมำเป็นประจ้ำในหน้ำร้อน 
ซึ่งโรคนี เกิดได้ทั งเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนมำกจะพบบริเวณจุดข้อพับแขน ขำ คอ รักแร้ เอว ใต้รำวนมที่เสียด

สี เนื่องจำกสภำพอำกำศที่ร้อนส่งผลให้ร่ำงกำยขับเหงื่อออกมำกเป็นพิเศษท้ำให้เกิดกำรอักเสบของรูขุมขน และยิ่ง
เมื่อรูขุมขนของเรำที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อถูกท้ำให้เกิดกำรระคำยเคืองก็จะเกิดเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆ แดงๆ ซึ่งมีวิธีป้องกัน

ทั งนี ทั งนั นอำกำรผดผื่นก็จะหำยไปในระยะเวลำไม่กี่ชั่วโมง แต่ถ้ำยังมีอำกำรอยู่หรือต้องกำรบรรเทำ
อำกำรคัน เรำสำมำรถใช้สมนุไพรรักษำด้วยตัวเองง่ำยๆ แทนยำรักษำอำกำรคันของแพทย์ อำทิ  

1. ท้ำร่ำงกำยให้เหงื่อออกน้อยที่สุดจะอำบน ้ำบ่อยขึ นหรือหำผ้ำสะอำดชุบน ้ำซับเบำๆ บริเวณท่ีเหงื่อออก  
2. หลีกเลี่ยงอำกำรร้อนอบอ้ำวอยู่ในที่ลมสำมำรถโกรก  
3. เรำยังควรเลือกใส่เสื อผ้ำเนื อยำงเบำและไม่รัดจนฟิตเสียดสีผิวหนังเพื่อลดควำมเสี่ยงอีกด้วย 
4. งดใส่สร้อยหรือเครื่องประดับท่ีรัดจนก่อให้เกิดกำรอับของผิวหนัง 
5. ดูแลสุขภำพเล็บ ควรตัดให้สั นเพ่ือหลีกเลี่ยงอำกำรเผลอเกำเนื่องจำกคัดบริเวณที่ระคำยเคือง เพรำะจะ
ก่อให้เกิดแผลและสำมำรถน้ำไปสู่กำรติดเชื อหรืออักเสบเป็นหนอง 

แตงกวา  

 สรรพคุณเป็นผักประเภทเย็น จึงสำมำรถใช้บรรเทำอำกำรคันจำกผดผื่น 
ลดกำรลุกลำม ลดควำมแสบร้อนของผิวหนัง โดยกำรสไลด์บำงๆ มำแปะบริเวณที่
เกิดอำกำร  

มะนาว 

 นอกจำกลดควำมมันส่วนเกินออกจำกผิวหนัง นอกจำกบ้ำรุงผิวพรรณให้
แลดูกระชับและยังช่วยท้ำให้ลดอำกำรผื่นแดงที่เกิดจำกกำรระคำยเคืองได้อีกด้วย  

ขมิ้นชัน 

สมุนไพรที่ขึ นชื่อเรื่องผิวพรรณและรักษำโรคผิวหนังแทบทุกอำกำร ซึ่ง
วิธีกำรแก้ผดผืน เพียงแค่เรำต้ำเหง้ำของขมิ นให้แตกจนเกิดมีน ้ำไหลซึมออกมำ
จำกนั นเอำมำทำ  
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***เกร็ดความรู้ การจ าแนกอาการผื่นคัน*** 
เนื่องจำกอำกำรแพ้ของผิวหนังหรือกำรเกิดผดผื่นธรรมดำนั นมีลักษณะคล้ำยๆ อำกำรทั ง ลมพิษ กำรแพ้

เครื่องส้ำอำง หรือแพ้ยำ เรำจึงมีเกร็ดวิธีสังเกตเบื องต้นเพ่ือรักษำอำกำรได้อย่ำงถูกวิธี เพรำะถ้ำเกิดปล่อยใน
ระยะเวลำนำนและรักษำผิดโรคอำจเกิดผลค้ำงเคียงจนเสียงชีวิตได้ 

1. ลักษณะของผื่นลมพิษ จะมีอำกำรเป็นตุ่มแดงๆ หรือตุ่มใสๆ และอำกำรคัน เช่นเดียวกับผดผื่นธรรมดำ แต่จะ
รู้สึกร้อนบริเวณตุ่มเหล่ำนี และขนำดจะเพ่ิมและขยำยหนำขึ น 

2. ลักษณะของผื่นที่แพ้จำกเครื่องส้ำอำงหรือสำรเคมี เรำจะสังเกตได้จำกหลังใช้ผลิตภัณฑ์เหล่ำนั นจะเกิดอำกำร
ผื่นแดงคันขึ นบริเวณนั นๆ ในเวลำไม่นำนและจะแสดงฤทธิ์อำกำรนำนเป็นวันหรือสัปดำห์ 

3. ลักษณะของผื่นที่เกิดจำกแพ้ยำ เกิดอำกำรผดผื่นแดงหรือตุ่มใสๆ รวมทั งขุ่นๆ ในบำงรำย โดยเมื่อมีอำกำรจะ
แห่ขึ นทั งตัวเหมือนหัดและมีอำกำรปวดแสบปวดร้อนคล้ำยน ้ำร้อนลวก 

ที่มำ  :  http://www.manager.co.th/GoodHealth/ViewNews.aspx?NewsID=9580000023959 

ว่านหางจระเข ้

 ให้ผลแบบเดียวกับขมิ นชัน ซึ่งเรำต้องฝำนเปลือกออกให้เหลือแต่วุ้น แล้ว
น้ำมำทำหรือแปะบริเวณท่ีเกิดอำกำรผดผื่นคัน  

ใบและเปลือก สะเดา 
 เป็นอีกหนึ่งที่ช่วยอำกำรของโรคนี ได้อย่ำงชะงัด เพรำะมีสรรพคุณต้ำนเชื อ
แบคทีเรีย เชื อรำ เชื อไวรัส อำกำรแพ้ของผิว ลดอำกำรคัน  

กล้วย 

 เนื่องจำกเป็นผลไม้ที่ให้ฤทธิ์เย็นเช่นเดียวกับแตงกวำ ดังนั นกล้วยจึงสำมำรถ
บรรเทำอำกำรผื่นคันอันเนื่องมำจำกผดแพ้ โดยใช้เปลือกกล้วยด้ำนในมำประคบ
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คู่มือการจ้าแนกชนิดปลากระเบนผีเสื้อภาคสนามท่ีพบในน่านน้้าไทย 
และน่านน้้าใกล้เคียง Family Gymnuridae (Butterfly ray)  

 

ป.ปลาน่ารู ้

ไม่มีครีบหลัง 

Aetoplatea zonura, 
Zonetail butterfly ray 1 

 

หนำมแข็งที่โคนหำง 

ล้ำตัวสีน ้ำตำลและมีจดุสีขำวกระจำยทั่ว 

สีด้ำหรือน ้ำตำลสลับขำวที่หำง 

มีครีบหลัง 

Gymnura poecilura, 
Long-tailed butterfly ray 2 

ควำมยำวหำงจำกรูก้นถึงปลำยหำง เท่ำกับ  
ควำมยำวจำกปลำยจะงอยปำกถึงรูก้น (หำงยำว) แถบสีด้ำ 9 แถบ ท่ีหำง 

ที่มาภาพ : www.fishbase.org 1 , 2, 3, 4  , ท่ีมำข้อมูล: คู่มือภำคสนำมกำรแยกชนิดปลำกระเบนท่ีพบในน่ำนน ้ำไทย 

ควำมยำวหำงจำกรูก้นถึงปลำยหำงเป็น 
ประมำณ ครึ่งหนึ่ง ของควำมยำวจำก 
ปลำยจะงอยปำกถึงรูก้น 

Gymnura japonica 
Japanese butterflyray3 

แถบสีด้ำ 3 แถบ ท่ีหำง 

Gymnura micrura 
Smooth butterfly ray4 

ไม่มีหนำมแข็งที่โคนหำง 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=27006
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=27006
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บ้านเราจะน่าอยู่ 

 มคี าพดูน่าคดิกลา่วไวว้า่ “ความวิตกกังวลไม่ได้ท าให้ความทุกข์ของวันพรุ่งนีห้ายไป แต่มัน
ท าให้ความเข้มแขง็ในวนันีห้มดไป” 
 ความวติกกงัวลก่อตวัขึน้จากความคดิทีค่อยรบกวนจิตใจทลีะน้อยๆ 
สะสมไปเรือ่ยๆ และกวา่จะรู้ตวั มนัก็กลายเป็นกองไฟเผาไหม้ใจให้ร้อน
รน จนคดิอา่นไร้เหตุผล และหมดเรีย่วแรงทัง้กายใจในทีสุ่ด และแม้วา่
เรามอิาจหยุดคดิวติกกงัวลได้โดยส้ินเชงิ แตก่ารหยุดยัง้มนัให้ผอ่นคลาย

1. หยุดจินตนาการ 
 วนิสตนั เชอรช์ลิ รฐับุรุษผู้ยิง่ใหญ ่ อดตีนายกรฐัมนตรขีององักฤษ 
ผู้น าพาประเทศผา่นพน้สงครามโลกครัง้ที ่ 2 อยา่งเข้มแข็ง ได้กลา่วไว้
วา่ 
 “เม่ือข้าพเจ้ามองย้อนไปถึงเร่ืองต่างๆท่ีเคยกังวล ข้าพเจ้าจ าเร่ืองราวของชายชราคนหน่ึง ท่ีนอนรอความ
ตายบนเตียง และพูดว่า เขามีเร่ืองวิตกกังวลมากมายในชีวิต แต่ส่วนใหญ่มนัไม่เคยเกิดขึน้จริง” 

 เพราะบอ่ยครัง้เรือ่งทีเ่ราวติกกงัวลนั้น เป็นเพยีงความหวาดกลวัทีเ่รา

2. ตั้งสติ ไม่กลวัเกนิเหตุ 
 ธรรมชาตขิองมนุษย ์ เมือ่ถูกความกลวัครอบง าจติใจ มกัท าให้รู้สึก
กงัวลจนเกนิเหตุ ใจคอว้าวุ่น เห็นแต่ความเลวร้ายหายนะ จนบดบงั
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็น

3. อย่าเดาใจผู้อืน่ 

 การพยายามอา่นใจผู้อืน่ นอกจากจะไมเ่กดิผลดแีล้ว ยงัท าให้คุณ
คดิมากเกนิจรงิอย่างไร้เหตุผล จนเกดิความกลวัขึน้ในใจ และน าไปสู่
ความวติกกงัวลและเขา้ใจผดิ 

4. หยุดสักนิด เมือ่คดิไม่ออก 
 เมือ่ตกอยูใ่นสภาพอารมณบ์างอยา่ง เช่น หวิ ง่วงนอน เศร้าโศก 
จติใจยอ่มเปราะบาง ความวติกกงัวลจะแวบเข้ามาในสมองได้อยา่งงา่ยๆ 
หากเป็นเช่นนี้ วิธีแก้คือ บอกกบัตวัเองว่า “หยุด.. ตอนนี้ฉันจะไม่คิดเร่ืองพวก
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5. อย่าหมกมุ่นกบัตัวเอง 

 อยา่มวัแต่คดิวา่ คนอืน่ก าลงัจ้องมองตวัคุณหรอืส่ิงทีคุ่ณท า เพราะ
พวกเขาต่างมเีรื่องราวในชีวติทีต่้องคดิต้องท าเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นการ
งาน ครอบครวั ญาตพิีน้่อง เพือ่นฝูง ฯลฯ คงไม่เหลอืเวลามาใส่ใจ
เรือ่งคนอืน่มากมายนกัหรอก 

6. หยบิความกงัวลออกจากใจ 
 การหยบิความกงัวลออกจากใจ เป็นวธิกีารทีใ่ห้ผลด ี ไม่ว่าจะเป็น
การพูดระบายส่ิงที่วิตกกังวลกับเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้าง ซึ่งอาจได้
มุมมองดีๆ ทีไ่มเ่คยเห็นมากอ่นในการจดัการปัญหา และทีส่ าคญั ได้รบัรู้
วา่ ส่ิงทีคุ่ณเป็นกงัวลนั้น อาจเป็นเพยีงเรือ่งเล็กน้อยเมือ่เทยีบกบัปัญหา

7. อยู่กบัปัจจุบันขณะ 
 หากมวัเสียเวลาคดิถงึเรือ่งเลวร้ายในอดตี นานจนเกนิไป มนัจะท า
ให้คุณเริม่ตน้กงัวลกบัอนาคต และเช่นเดยีวกนั หากมวัแตห่มกมุน่คดิถงึ
ส่ิงทีย่งัมาไมถ่งึ ชวีติก็คงหาความสุขไมเ่จอแน่ 
 ดงันั้น ส่ิงทีค่วรท าคอื ให้เวลากบัส่ิงทีเ่กดิขึน้ ณ ปัจจุบนั ด้วย 
2 วธิงีา่ยๆ ได้แก ่ ใช้ชวีติไมเ่รง่รบี ไมว่า่จะเป็นการเดนิ เคลือ่นไหว 
กนิ พูด ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้คุณมสีต ิ รู้ตวัตลอดเวลา และการปิด-เปิด

8. ให้ค าแนะน าตัวเอง 
 หลายต่อหลายคน เมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข ์ วติกกงัวล ก็พยายาม
ช่วยเหลอื ให้ค าแนะน า เพือ่ให้พวกเขารู้สึกดขีึน้ แต่เมือ่ตวัเองตกอยู่
ในภาวะเช่นเดยีวกนั เหมอืนผงเข้าตาตวัเอง ไม่รู้จะท าอย่างไรด ี แต่

9. หมัน่ออกก าลงักาย 

 กจิกรรมหลายๆ อย่าง อาท ิ ดูหนัง ฟังเพลง พูดคุย ท าสวน 
ฯลฯ ล้วนสร้างความเพลิดเพลิน ซึ่งจะช่วยหยุดความวิตกกังวลได้

ทีม่า : http://www.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?
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แนวนอน 
1. การประมง 
4. พืน้ดนิรมิขอบ
มหาสมทุร, ทะเล, 
ทะเลสาบ, หรอืแมน่ ้า 
5. พืน้ทีร่บัน ้าเค็ม
ขนาดใหญ ่ แตเ่ล็กกวา่
มหาสมทุร 
6. อุปกรณใ์ช้ในการ

วธิเีลน่  เลอืกค าเตมิลงในช่องวา่ง
ในแนวนอนและแนวตัง้ให้ถกูต้อง
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...กลุม่วชิาการ กองวจิยัและพฒันาประมง


