
   

 

เจ้าประจ า 

กระดาน

555   อนัดบัเทคโนโลยปีะการงัอนัดบัเทคโนโลยปีะการงัอนัดบัเทคโนโลยปีะการงั
แมงกะพรุนกลอ่งแมงกะพรุนกลอ่งแมงกะพรุนกลอ่ง.........พษิร้ายพษิร้ายพษิร้าย

   บ้านกาแฟบ้านกาแฟบ้านกาแฟ   :::   ความกว้าง (ในการอ้า) ของปากปลา เขาวัดกันยังไง?ความกว้าง (ในการอ้า) ของปากปลา เขาวัดกันยังไง?ความกว้าง (ในการอ้า) ของปากปลา เขาวัดกันยังไง?   

เรื่องเล่า...ชาวทะเล เรื่องเล่า...ชาวทะเล เรื่องเล่า...ชาวทะเล : : : บลูริง หมึกเพชรฆาตบลูริง หมึกเพชรฆาตบลูริง หมึกเพชรฆาต   

   กูรู รู้ทะเล กูรู รู้ทะเล กูรู รู้ทะเล : : : สิ่งที่ไมค่วรน ามาเลีย้งในตู้ทะเล (ตอนที่ 3)สิ่งที่ไมค่วรน ามาเลีย้งในตู้ทะเล (ตอนที่ 3)สิ่งที่ไมค่วรน ามาเลีย้งในตู้ทะเล (ตอนที่ 3)   

   เกร็ดสุขภาพ เกร็ดสุขภาพ เกร็ดสุขภาพ : : : นอนให้ถูกท่าเพื่อสุขภาพที่ดีนอนให้ถูกท่าเพื่อสุขภาพที่ดีนอนให้ถูกท่าเพื่อสุขภาพที่ด ี  

   ป.ปลาน่ารู้ ป.ปลาน่ารู้ ป.ปลาน่ารู้ : : : การจ าแนกชนิดปลาอีครุดการจ าแนกชนิดปลาอีครุดการจ าแนกชนิดปลาอีครุด   

   บ้านเราจะนา่อยู่บ้านเราจะนา่อยู่บ้านเราจะนา่อยู ่  : : : 8 8 8 วิธีเสรมิจิตใจให้เข้มแข็ง วิธีเสรมิจิตใจให้เข้มแข็ง วิธีเสรมิจิตใจให้เข้มแข็ง    

   เกมท้าทายสมอง เกมท้าทายสมอง เกมท้าทายสมอง : : : จับเลขลงช่องจับเลขลงช่องจับเลขลงช่อง   

... กลุ่มวชิาการ กองวจิัยและพฒันาประมงทะเล ... 
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กระดานข่าว 

ภาพจาก : http://

5 อันดับเทคโนโลยีปะการัง

ปะการงัเทียมมีประโยชน์ต่อมหาสมุทรโดยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
ปะการงัและสัตวน์ ้า อยา่งไรก็ตามปะการงัเทยีมจะมปีระโยชนเ์มือ่พวกมนัถูก
น ามาใช้อยา่งถูกต้อง ปะการงัเทยีมทีท่ าโดยมนุษยเ์กดิขึน้มาอยา่งยาวนาน

> การออกแบบและวสัดุชนิดใหม่  
 ปะการงัเทียมที่ดีจะต้องท าจากวสัดุที่ทนทาน
และสามารถดึงดูดตวัอ่อนปะการงัได้ดี ผู้จดัการ
ทรัพยากรในปัจจุบันต้องรู้ ว่าวัสดุบางชนิดไม่
เหมาะสมในการน ามาสร้างเป็นปะการงั (เช่น ยาง
รถยนต์) ขณะที่ว ัสดุอื่นๆ สามารถช่วยในการ
เติบโตของปะการงั The Reef Ball Foundation ใช้

> การพมิพ์ระบบ 3 มติิ  
มเีพยีงไมก่ีห่น่วยงานทีเ่ริม่ใช้เครือ่งพมิพ ์ 3 มติ ิ มาใช้ในการสร้าง

ปะการงัเทยีม หน่วยงาน Reef Arabia and Australia’s Sustainable Oceans 

International ได้วางปะการงัเทยีมทรงกลมเกอืบ 3,000 ลูก บรเิวณนอก

> ปะการังไฟฟ้า  
แนวคิดของการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของ

ปะการังเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1970 ซึ่งถูกน าเสนอครั้งแรกโดย
ศาสตราจารย ์ Wolf Hilbertz แนวคดิเบือ้งต้น คอื การปลอ่ยแรงดนัไฟฟ้า
ขนาดก าลงัต า่ไปทีโ่ครงสร้างปะการงัเทยีมทีอ่ยูใ่ต้น ้า โดยแรงดนัไฟฟ้าจะ
ช่วยท าให้แร่ธาตุทีอ่ยู่ในน ้าตดิแน่นกบัโครงสร้างปะการงัเทยีม เรียกว่า 
Biorock ท าให้โครงสร้างแบบนี้มอีงคป์ระกอบเหมอืนกบัหนิธรรมชาตทิีม่อียู่

ภาพจาก : www.divereport.com/forum/news/166/the-top-5-advances-in-artificial-
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กระดานข่าว 

> การจัดการแบบใหม่และการใช้ข้อมูลร่วมกนั  
การบรหิารจดัการมหาสมุทรไดม้กีารปรบัปรุงอยา่งรวดเร็วในช่วงสอง

สามปีทีผ่า่นมา ผู้คนเริม่ตระหนกัมากขึน้ในการปกป้องมหาสมุทรของโลก 
เทคนิคด้านการจดัการและความคดิแบบใหม่ๆ ต้องไม่ใช่เทคโนโลยแีบบ
มาเร็วไปเร็ว แต่ต้องมั่นใจในการด าเนินงานทีน่ าไปสู่ ความส าเร็จ ในปี 
ค.ศ. 1985 สหรฐัอเมรกิาได้ก าหนดหลกัเกณฑ ์ The National Artificial 

ภาพจาก : http://

> หุ่นยนต์ในอนาคต  
นักวิทยาศาสตร์ไม่ เ คยห ยุดคิดที่จ ะสร้ า ง

ส่ิงประดษิฐใ์หม่ๆ  ส าหรบัการปกป้องแนวปะการงัของ
โลกหน่ึงในความคดิทีน่่าตืน่เต้นก็คอื หุ่นยนตใ์ต้น ้า 
กลา่วคอื หุ่นยนตส์ามารถฟ้ืนฟูและสร้างแนวปะการงั
ที่ถูกท าลายขึ้นใหม่ได้   โดยหุ่นยนต์จะใช้วิธ ี
“swarm intelligence” คล้ายกบัวธิีการของผึ้ง นั่นคือ
ผึ้งจะรวบรวมตัวอ่อนของผึ้งงานทีละตัวๆ เข้าไว้

ทีม่า : www.divereport.com/forum/news/166/the-top-5-advances-in-artificial-reef
-technology 

5 อันดับ เทคโนโลยีปะการัง

กระดานข่าว 

แมงกะพรุนกลอ่ง...พษิ
จากเหตุการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยโดนพิษแมงกะพรุนกล่อง 

หลงัจากลงเล่นน ้าทะเลทีเ่กาะพะงนัท าให้ได้รบับาดเจ็บสาหสัและเสียชีวติใน
เวลาต่อมา ซึ่งเหตุการณอ์นัน่าสลดนี้ไม่ใช่เหตุการณแ์รกทีน่กัทอ่งเทีย่วโดน
พษิแมงกะพรุนกล่อง หากย้อนกลบัไปเมื่อกลางปี 2557 ก็เกดิเหตุการณ์
คล้ายกนันี้ขึน้กบัเด็กชายชาวฝรั่งเศสวยั 5 ขวบ ทีเ่ดนิทางมาพกัผ่อนกบั
ครอบครวัทีช่ายหาดขวด เกาะพะงนั จ.สุราษฎรธ์านี ได้ถูกพษิแมงกะพรุน

http://www.divereport.com/forum/news/166/the-top-5-advances-in-artificial-reef-technology
http://www.divereport.com/forum/news/166/the-top-5-advances-in-artificial-reef-technology
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กระดานข่าว 

แมงกะพรุนกลอ่ง...พษิ
แมงกะพรุนกล่อง  (Box jellyfish) ชาวเล 

เรียกว่า บอบอกาว หรือ บอบอกล่อง ฉายา
นามได้มาจากรูปร่างคล้ายกล่องส่ีเหลี่ยมสมชื่อ
แมงกะพรุนกล่อง มชีือ่เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า "ตวั
ตอ่ทะเล" หรอืนกัพน่พษิ แห่งท้องทะเล เป็นสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลงัจดัอยู่ในไฟลมั Cnidaria กลุ่ม 
Cubozoa ล าตวัคล้ายร่มหรือระฆงัคว ่า ที่ด้านสูง
มากกวา่ด้านกว้าง โดยมลีกัษณะโปรง่ใส อาจมสีี
ฟ้าอ่อน น ้าตาล เหลอืง หรือชมพู มหีนวดยืน่

แมงกะพรุนกล่องสามารถเคลือ่นทีพุ่่งขึน้สู่ ด้านบนได้อย่างรวดเร็ว และ
ว่ายน ้าได้เร็วถงึ 5 ฟุตต่อวนิาท ี จึงสามารถจบัปลา และสัตวน์ ้าทีม่ขีนาด
เล็กกว่ากินเป็นอาหารได้อย่างง่ายดาย มกัอาศัยอยู่ในทะเลเขตอุ่น เช่น      
ตามชายฝั่งของประเทศออสเตรเลยีตอนเหนือ ปาปัวนิวกนีิ ฟิลปิปินส์ หมู่

ภาพจาก : www.livescience.com/25492-box-jellyfish-sting-

จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ ่ โดยพจิารณาจากลกัษณะเด่นที่

แมงกะพรุนกล่อง   

- Single Tentacle   

มีหนวดเส้นเดียว อยู่ที่
มุมทัง้ 4 มุม  

Gilles CAVI-

- Multi Tentacles   

มีหนวดหลายเส้นอยู่ที่
มุมทัง้ 4 มุม  

จัด
อยู่
ใน 



 5 

 

กลไกการออกฤทธ์ิ และพษิของแมงกะพรุนกล่อง 

แมงกะพรุนมีหนวด (Tentacle) ซึ่งเป็นที่อยู่ของกระเปาะเก็บเข็มพิษ 
(Cnidoblast) ใช้ในการป้องกนัตวั และจบัเหยือ่ ภายในกระเปาะจะมเีข็มพษิ 
(Nematocyst) ขดอยู ่ เมือ่หนวดของแมงกะพรุนสัมผสักบัผวิหนงัจะกระตุ้น ให้

ลกัษณะการออกฤทธ์ิของพษิแมงกะพรุนกล่อง  

1. ท าให้เซลลผ์วิหนงับรเิวณทีสั่มผสัตายได ้  
2. ท าให้เซลลเ์ม็ดเลอืดแดงแตกจากพษิทีซ่มึเข้าสู่กระแสเลอืด ผล

วธีิการปฐมพยาบาลผู้ที่สัมผสัแมงกะพรุนกล่อง 

> กรณทีีผู่้บาดเจ็บไมรู่้สึกตวัด ี (หายใจไมป่กต ิ และชพีจรเต้นไมป่กต)ิ 
1. ท าการปั๊มหวัใจให้ผู้ป่วยฟ้ืนขึน้มาก่อน โดยกดบรเิวณหน้าอกบรเิวณ

เหนือลิน้ป่ีเล็กน้อย  
2. บรเิวณทีสั่มผสัแมงกะพรุนให้ราดดว้ยน ้าส้มสายชู นาน 30-60 วนิาท ี

(ห้ามใช้น ้าจดืเพราะเป็นการกระตุน้พษิ) 
3. น าหนวดแมงกะพรุนทีต่ดิรา่งกายออกโดยหลกีเลีย่งการถบูรเิวณแผล 
4. น าตวัส่งโรงพยาบาล 

 

> กรณทีีผู่้บาดเจ็บรู้สึกตวัด ี (หายใจปกต ิ และชพีจรปกต)ิ 

ในปัจจุบนั แมงกะพรุนกลอ่งเริม่มมีากขึน้ ข้อมูลจากการส ารวจพบอยู่
ท ั่วอ่าวไทย ตั้งแต่ภาคตะวนัออกถึงภาคใต้ แม้ในบริเวณหาดทรายแหล่ง
ท่องเที่ยว ทั้งในฝั่งอ่าวไทยและอนัดามนั แต่มีรายงานผู้โดนในอ่าวไทย
มากกว่า แมงกะพรุนกลอ่งพบได้ทัง้กลางวนัและกลางคนื ในน ้าตืน้ก็เป็นไป
ได้ พบในเขตชายฝั่ งหรือเกาะใกล้ฝั่ ง  เช่น สมุย พงัน เกาะล้าน 
มากกว่าในเกาะไกลฝั่ง เช่น สิมิลนั เน่ืองจากมีขนาดเล็ก (เท่าก าปั้น) 
เคลือ่นทีเ่ร็วตวัใส และพบในน ้าขุน่ โอกาสทีค่นเลน่น ้ามองเห็นกอ่นเป็นเรือ่ง

ทีม่า :  
http://www.fisheries.go.th/mf-emdec/mainweb/km_boxjellyfish.html 
http://news.mthai.com/hot-news/general-news/455511.html 

http://www.fisheries.go.th/mf-emdec/mainweb/km_boxjellyfish.html
http://news.mthai.com/hot-news/general-news/455511.html
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By…Mr. T 

บ้าน

ความกว้าง (ในการอ้า) ของปากปลา เขาวดักันยังไง?ความกว้าง (ในการอ้า) ของปากปลา เขาวดักันยังไง?ความกว้าง (ในการอ้า) ของปากปลา เขาวดักันยังไง?   
ในการวิจยัทางดา้นการอนบุาลลกูปลา สิง่หนึง่ทีเ่ปน็ปัจจยัส าคัญทีค่วรจะตอ้งมีการตรวจสอบ คอื ความกวา้ง

ในการอา้ปากของลูกปลา เนื่องจากไดย้ดึเป็นหลกัการพืน้ฐานว่า ขนาดของอาหารทีลู่กปลาชนดินัน้ๆ สามารถท่ีจะกิน
และกลืนลงทอ้งไดน้ัน้ตอ้งมขีนาดทีส่ัมพันธก์ันกบัขนาดความกวา้งของปาก ถา้อาหารใหญก่วา่ปาก แน่นอนวา่ ลกูปลา
ยอ่มไมส่ามารถงบัอาหารนัน้กลนืลงทอ้งไปได ้

ผู้ที่ศึกษาในเรื่องนี้เป็นคนแรก คือ นักวิชาการชาวญี่ปุ่น นามว่า Shirota โดยก าหนดวิธีการในการวัดความ
กว้างของปากปลาซึ่งก็ใช้หลักการง่ายๆ ของวิชาเรขาคณิต 

D  คือ ความกว้าง (มากท่ีสุด) ในการอ้าปากของปลา 
AB คือ ความยาวของกระดูกแกนขากรรไกรบน 

 
โดยยึดหลักว่า 

ปลาจะอ้าปากได้กว้างที่สุด โดยที่กระดูกแกนขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง 
ท ามุมมากท่ีสุด 90 องศา (ในรูป คือ มุม C) 

หลายท่านอาจจะสงสัยว่า สูตร D =  √2  AB  มันมีที่มายังไงกัน? 
หลกัการทีว่า่นัน้ เปน็เรือ่งวา่ดว้ย สามเหลีย่มมมุฉาก ตามทฤษฎบีทปทีาโกรสั คือ  
c2 = a2 + b2 เปรียบเทียบรูปสามเหลี่ยม กับรูปของปากปลา ก็จะสรุปได้ว่า 
คา่ c (ของรปูสามเหลีย่ม) = D (ของรปูปากปลา) ซึง่หมายถงึ ความกวา้งของปากปลา  
ค่า a คือ ความยาวของกระดูกแกนขากรรไกรล่าง 
คา่ b คอื ความยาวของกระดกูแกนขากรรไกรบน (เปรยีบเทยีบกบัรปูปากปลา คอื คา่ AB) 

โดยที่ Shirota อนุมานว่า ในลูกปลาขนาดเล็กจิ๋วนั้นกระดูกแกนขากรรไกรบน และกระดูกแกนขากรรไกรล่าง
มันมีความยาวเท่ากัน คือ a = b   ดังนั้น จากสูตร c2 = a2 + b2    เขียนสูตรอีกทีก็จะเป็น  

c2 = b2 + b2 
c2 = 2 b2 
c = √2  b (ซ่ึง b คือ ความยาวของกระดูกแกนขากรรไกรบน) อันเป็นที่มาของสูตร D =  √2  AB 

หรือ ความกว้างของปากปลา = √2 คูณกับ ความยาวของกระดูกแกนขากรรไกรบน 

Shirota กล่าวไว้ว่า ตอนที่ลูกปลากินอาหารมันจะไม่อ้าปากแบบกว้างสุดเหยียดแบบที่เราค านวณ แต่มัน
จะอ้ากว้างประมาณ 50-75% เท่านั้น 

ดังนั้น ขนาดของอาหารที่ปลาสามารกินได้จึงมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่านั้น คือ ควรมีขนาดครึ่งหนึ่งของขนาด
ปากปลาที่เราวัดได้ตามสูตรข้างต้น การวัดขนาดปากปลาที่ได้อธิบายมานั้น  เป็นหนึ่งในหลายๆ วิธีการซึ่งต้องดู

ที่มา : http://www.coastalaqua.com/webboard/index.php?topic=5142.0 
        http://aquaticcommons.org/4883/ 

http://www.coastalaqua.com/webboard/index.php?topic=5142.0
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บลูริง หมึกเพชรฆาต 

หลังจากที่มีภาพ และข้อมูลของ "หมึกบลูริง" ซึ่งมีผู้ตกได้บริเวณหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี 
ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน โดยระบุว่า โชคดีที่ปลาหมึกตัวดังกล่าวถูกปล่อยกลับลงสู่
ทะเลไปแล้ว และไม่มีใครไปจับหรือโดนกัด เพราะปลาหมึกชนิดนี้ถูกจัดว่าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก 
เรื่องเล่า...ชาวทะเล ฉบับนี้เลยจะขอน ารายละเอียดของหมึกเพชรฆาตตัวนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ 

หมึกบลูริง หรือในอีกชื่อเรียกว่า 
หมึกสายวงฟ้า จัดเป็นหมึกใน
ตระกูลสาย (octopus) พบได้
ทั่วไปบริเวณชายฝั่งในเขตอินโด
แปซิฟิกตะวันตกและออสเตรเลีย 
โดยในไทยจะพบหมึกบลูริงได้ทั้ง
ในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน 
อาศัยอยู่ในเขตน้ าอุ่นบริเวณที่มี
หน้าดินทั้ง แบบโคลน แบบทราย 
และตามแนวโขดหิน อย่างไรก็
ตามปริมาณที่พบมีไม่มากนัก จาก
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม หมึกบลูริงชนิดนี้

หมึกบลูริง จะผสมพันธุ์เพียงครั้ง
เดียวตลอดวงจรชีวิต เพศเมียจะ
วางไขต่ิดกันเป็นพวง จ านวนตั้งแต ่
20-300 ฟอง ฟักไข่แต่ละฟองมี
ลักษณะคล้ายลูกองุ่น ลูกหมึก   
บลูริงจะมีสภาพการด ารงชีวติแบบ
หน้าดินและแพลงก์ตอน ในการล่า
เหยือ่จะอาศัยวธิกีารพรางตวัใหเ้ข้า
กับสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู ่
เมือ่เหยือ่ผา่นมากจ็ะใชแ้ขนจบัและ
ใชจ้ะงอยกดัและปลอ่ยสารพิษทีอ่ยู่
ในน้ าลายออกมา เพ่ือท าให้เหยื่อ
นัน้ตายในที่สุด  โดยธรรมชาติแล้ว
สัตว์จ าพวกปูเป็นอาหารจานโปรด

ห มึ ก บ ลู ริ ง  จ ะ มี ชี วิ ต อ ยู่ ไ ด้
ประมาณ 1 ป ีวงจรชวีติเริม่ตน้ของ
หมึกบลู ริ ง  จะมีขนาดเล็กเท่ า  
เมลด็ถัว่ เมือ่โตเตม็ทีจ่ะมขีนาดเท่า
ลูกกอล์ฟ เป็นสัตว์ที่มีล าตัวนิ่ม มี
แขน 8 แขน รอบๆ แขนแตล่ะแขน
จะมรีูที่ใช้ส าหรบัดดูน้ าหรอือากาศ
ตลอดความยาวแขน โดยแขนจะ
แผ่กระจายเป็นวงกว้างเหมือน
ปลาหมึกทั่ว ๆ ไป ถ้าแขนเกิดขาด
หรือหายไปก็สามารถงอกใหม่ได ้
หมึกบลูริงจะมีการด ารงชีวิตแบบ
หน้าดิน ในเวลากลางวันพักอาศัย
อยู่ตามโพรงหินหรือเปลือกหอย 
จะออกหากนิในเวลากลางคืน ชอบ
เคลื่อนที่ไปตามพ้ืนหน้าดินเพ่ือหา
อาหารมากกว่าที่จะว่ายน้ าเช่น
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หมึกบลูริง มีน้ าลายที่มีความเป็นพิษรุนแรงกว่าพิษของ
ปลาหมึกสายชนิด อ่ืนๆ โดยประกอบด้วยพิษที่ เรียกว่า     
Tetrodotoxin (TTX) ซึ่งเป็นพิษชนิดเดียวที่พบในปลาปักเป้า 
พิษชนิดนี้จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท โดยจะเข้าไปขัดขวาง
การสั่งงานของสมองที่จะไปยังกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้อ านาจจิตใจ 
คนที่ถูกพิษจะมีอาการคล้ายเป็นอัมพาต หายใจไม่ออก 
เนื่องจากกล้ามเนื้อกระบังลมและหน้าอกไม่ท างาน ท าให้ไม่
สามารถน าอากาศเข้าสู่ปอดได้ เป็นสาเหตุให้เสียชีวิต โดยต้น
ก าเนิดของพิษในน้ าลายของหมึกบลูริงเกิดจาก ผลผลิตของ
แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในต่อมน้ าลายของปลาหมึก แบคทีเรีย
ดังกล่าวประกอบด้วย Bacillus และ Pseudomonas พิษ 
TTX และแบคทีเรียยังสามารถพบได้ในไข่ของปลาหมึก 
สันนิษฐานว่าเป็นกระบวนการส่งถ่ายความสามารถในการ

หมึกบลูริง ไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้าย และเมื่อมันโดนกระทบกระทั่งมันก็จะพรางตัวโดยการท าตัวให้แบนและ
เปลี่ยนสีให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม แต่ในทางกลับกัน เมื่อหมึกบลูริงรู้สึกว่าถูกคุกคามมากก็จะเปล่งแสงสีฟ้าเรือง
ออกมาตามล าตัว จากนั้นก็จะเข้ากัดผู้คุกคามทันที ซึ่งกรมประมงห้ามน าเข้าหมึกชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงมาระยะ
หนึ่งแล้ว (เคยเป็นข่าวเมื่อ 5-6 ปีก่อน) และปัจจุบัน ไม่ค่อยมีผู้นิยมเลี้ยงกันแล้ว... 

แหล่งที่มาข้อมลู 
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000091841 
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000091739 
https://www.facebook.com/thon.thamrongnawasawat 
http://www.nicaonline.com/  
 
แหล่งที่มาของภาพ 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hapalochlaena_lunulata.JPG 
http://www.flickr.com/photos/alukii/2428799891/ 
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ส่ิงทีไ่มค่วรน ามาเลีย้งในตู้
 ผ่านไปแล้ว 2 ตอนที่ได้กล่าวถึง  สัตว์ทะเลที่มีสีสันสวยงามหลากหลายชนิดที่ไม่ควรน ามาเลี้ยง  ในตู้ทะเล 
ซึ่งสัตว์เหล่านั้นเลี้ยงยากในระบบปิด หรือบางชนิดนั้นอาจจะไม่สามารถเลี้ยงได้เลย หรืออาจใกล้สูญพันธุ์แล้ว 
ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและร่วมอนุรักษ์ ให้ท้องทะเลมีสัตว์ทะเลที่สวยงามอยู่ต่อไป เราจึงไม่ควรน าสัตว์ทะเล
เหล่านั้นมาเลี้ยง จะได้ไม่สนับสนุนการค้าขายสัตว์เหล่านั้นในท้องตลาด มาเริ่มรู้สิ่งที่ไม่ควรน ามาเลี้ยงในตู้ทะเล 

สาหร่ายถั่วงอก : เป็นสาหร่ายสีขาว ปลายเขียว ลักษณะเป็นเส้นหนา
รวมกันเยอะๆ ราคาไม่แพง ซึ่งยังไม่ทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมกับมัน 
เพราะเมื่อเลี้ยงไปซักพักจะค่อยๆ ละลายหายไป จนหมดก้อนและตายใน
ที่สุด จึงไม่แนะน าให้เลี้ยง 

ภาพจาก : http://www.melevsreef.com/sites/default/files/annulata.jpg 

สาหร่ายมู่ลู่ : เป็นสาหร่ายสีเขียวสดสวยงามและเป็นอีกหนึ่งชนิดที่เลี้ยงยาก
มาก แต่อาจเลี้ยงได้ ในสภาวะที่แสงจัดมากๆ และมีกระแสน้ าพัดที่แรงๆ ซึ่งเมื่อ
เลี้ยงไปมักจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล และค่อยๆเหี่ยวตายไปในที่สุด 

ภาพจาก : http://upic.me/i/7g/img_1558_resize.jpg 

ปลาทองทะเล : หรือปลาในตระกูลแอนเทียส เป็นปลาเล็กที่มีสีสันสวยงาม
มาก มักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงในธรรมชาติและยังเป็นปลาที่มี metabolism 
สูงมาก คือจะกินและขับถ่ายทั้งวันนอกจากนี้ปลาชนิดนี้ยังชอบอยู่ในน้ า
เย็นๆ อีกด้วย ซึ่งเนื่องจากสภาวะหลายๆ อย่าง ท าให้ปลาชนิดนี้มักตายในตู้
โดยไม่ทราบสาเหตุ คาดว่าอาจมาจากการขาดอาหารที่ไม่สามารถรองรับ
การเผาผลาญของร่างกายได้และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหลายๆ อย่าง 

ภาพจาก: http://www.wetwebmedia.com/BassPIX/Anthiines/Pseudanthias%
20squamipinnis%20F%20IZOO%2008%20(4)LG.JPG 

ปลาเซอร์เจี้ยนลาย : เป็นปลาตระกูลแทงค์ชนิดหนึ่งที่ราคาค่อนข้างถูก และ
สีสันสวยงาม แต่น่าเสียดายที่มักมีปัญหาไม่กินอาหาร ขี้ตกใจ และมักจะ
เปื่อยตายไปในที่สุด ดังนั้นจึงไม่แนะน าให้เลี้ยงปลาชนิดนี้เนื่องจากเลี้ยงให้
รอดได้ยากภายในระบบปิด 

ภาพจาก : http://www.hobbykwekers.nl/images/stories/Zeewater/Doktersvissen/
Acanthurus/Acanthurus_lineatus_Gestreepte_doktersvis.jpg 

ที่มา : http://my-aquariums.tripod.com/Articles_page/Articles4-1.html 
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คู่มือการจ้าแนกชนิดปลาอีครุดภาคสนามท่ีพบในน่านน ้าไทย 
และน่านน ้าใกล้เคียง Family Sparidae (Seabream)  

 
 

      
 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                             
 
 
 
 
 
 

                                                             
  
 
 
 

 

ป.ปลาน่ารู ้

ตามแนวด้านข้างของขากรรไกรมฟีันแหลมเท่าน้ัน 

ตามแนวด้านข้างของขากรรไกรมฟีันแหลมและฟันบด และ บรเิวณระหว่างตา (Interorbital area) มีเกล็ด 

ครีบหลังตอนเดียว: ก้านครีบแข็ง 10-13 อัน 
บริเวณตาและปากไม่มีเกล็ด 

แก้มมีเกลด็ 
preopercle ขอบเรียบ Axillary scale ที่ฐานครีบท้อง 

ก้านครีบแข็ง 3 อัน,  
ก้านครีบอ่อน 7-15 อัน 

ฟันแหลม 

สกุล Dentex 2
 

 สกุล Pagrus 3  สกุล Argyrop 4  สกุล Evynnis 5 

ตามแนวด้านข้างของขากรรไกรมฟีันแหลมและฟันบด และ บรเิวณระหว่างตา (Interorbital area) ไม่มีเกลด็ 

มีฟันบดขนาดใหญ ่

สกุล Rhabdosargus 6 

ไม่มีฟันบดขนาดใหญ ่

 สกุล Acanthopagrus 7 

ที่มาภาพ: ภาพที่ 1 จากหนังสือ FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes Volumn 5 ,  ภาพที ่2-7 www.fishbase.org  

ปลายก้านครีบไม่ยืดยาว ปลายก้านครีบท่ี 3 และ 4 ยืดยาวเป็นเส้น 
 และ ก้านครีบสองอันแรกมีขนาดเล็กมาก 

ปลายก้านครีบท่ี 3 และ 4 ยืดยาวเป็นเส้น 
 และ ก้านครีบสองอันแรกขนาดเล็ก 
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การนอนพกัผอ่นให้เพยีงพอนั้น เป็นพืน้ฐานของสุขภาพทีด่ ี แตค่วรที่
จะนอนให้ถูกทา่ด้วย เพราะการนอนไม่ถูกท่าอาจจะท าให้ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายเกดิปัญหา และทีส่ าคญัการนอนให้ถูกท่ายงัสามารถช่วยลดอาการ

นอนหงาย 
 การนอนหงายถอืเป็นท่านอนทีส่มบูรณแ์บบและดทีีสุ่ด เพราะการนอน
หงายนั้นจะช่วยลดอาการกรดไหลย้อน ป้องกนัการปวดหลงั คออยู่ใน
ระนาบทีเ่หมาะสม และทีส่ าคญัอกีหน่ึงส่ิงคอื ไมท่ าให้ใบหน้าเกดิรอยเหีย่ว
ยน่ 

นอนตะแคง 
 การนอนตะแคงนั้นถ้านอนให้ถูกหลกัก็ถือเป็นท่านอนที่ดีพอสมควร 
เพราะทา่นอนตะแคงก็สามารถลดอาการกรดไหลย้อนได้เช่นกนั และช่วยลด
อาการนอนกรน ดีต่อคุณแม่ที่ต ั้งครรภ ์ แต่อย่านอนเอาใบหน้าไปซุกที่
หมอนเต็มๆ นะคะ เพราะอาจจะท าให้หน้าเกดิรอยยน่ได ้

นอนขดตัว 
 การนอนขดตวัเป็นทา่นอนทีไ่มด่นีกั สาวๆ เพราะการนอนขดตวันั้นจะ

ทีม่า : เว็บไซตแ์นวหน้า 

นอนให้ถกูทา่เพือ่สุขภาพทีด่ีนอนให้ถกูทา่เพือ่สุขภาพทีด่ีนอนให้ถกูทา่เพือ่สุขภาพทีด่ ี  
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บ้านเราจะน่าอยู่ 

… 8 … 8 … 8 วธีิเสริมจิตใจให้วธีิเสริมจิตใจให้วธีิเสริมจิตใจให้
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงย่อมมีพลงัในการต่อสู้ โรคภยัไข้

เจ็บ เช่นเดยีวกบัจติใจทีเ่ข้มแข็งก็ส่งผลดตีอ่หลายส่ิงหลายอยา่ง
ในชวีติคนเรา ท าให้เกดิความมัน่ใจในตวัเอง มคีวามกลา้หาญ 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ซึ่ ง ส่ิ ง เหล่า นี้ จะน าพาเราไปสู่
1. ท าสมาธิ1. ท าสมาธิ1. ท าสมาธ ิ  

จติที่ต้องเผชิญกบัเรื่องราวต่างๆ ในชีวติประจ าวนั ทัง้ดี
และไม่ดี จ าต้องมีเวลาหยุดพกั เพื่อช าระล้างจติใจให้สะอาด 
ผอ่งใส เช่นเดยีวกบัการช าระลา้งรา่งกาย เตรยีมรบัวนัใหม ่

การท าสมาธิเ ป็นการฝึกจิตที่ดีที่ สุด ช่วยให้จิตมีพลัง
เข้มแข็ง ด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น นั่งในท่าที่สบาย หลบัตา 
หายใจเข้าช้าๆ กลัน้ไว้ชั่วครู่ แล้วค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก

2. มองโลกในแง่ดี2. มองโลกในแง่ดี2. มองโลกในแง่ด ี  

การมองโลกในแง่ร้ายจะท าให้จติใจเต็มไปด้วยความกงัวล 
ท้อถอย หวัน่ไหว และเป็นทุกข ์ และสภาพจติใจเช่นนี้จะน าพา
คุณไปสู่ความลม้เหลว ไมว่า่จะพยายามมากแคไ่หนก็ตาม 

3. เข้าใจเร่ืองความไม่เทีย่ง3. เข้าใจเร่ืองความไม่เทีย่ง3. เข้าใจเร่ืองความไม่เทีย่ง   

การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ได้เป็นธรรมดาของโลก พระพุทธ
องคท์รงสอนวา่ ทุกส่ิงในโลกนี้เป็นอนิจจงั ไมม่อีะไรคงทีเ่ทีย่ง
แท้แน่นอน คนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้จะไม่สามารถท าใจรบักบัการ

4. เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ทุกวนั4. เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ทุกวนั4. เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ทุกวนั   

เมือ่อายุเพิม่ขึน้ จติของเรามกัคดิอยูแ่ตใ่นกรอบเดมิๆ มาก
ยิ่งขึ้น เราจะรู้สึกว่าชีวิตในแต่ละวันเหมือนเดิม ไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง จนเกิดความเบื่อหน่าย พาให้ใจเศร้าหมองไป



 13 

 

5. มเีป้าหมายชัดเจน5. มเีป้าหมายชัดเจน5. มเีป้าหมายชัดเจน   

การวางเป้าหมายทีช่ดัเจนในชีวติ ท าให้รู้ว่า เราต้องการ
ส่ิงใด และวางแผนเพือ่ไปสู่ จุดหมายให้ส าเร็จ แต่ระหว่างการ
เดนิทาง อาจเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม ทีส่่งผลต่อจติใจ 

6. อย่าหลงอยู่กบัอดีตทีเ่ลวร้าย6. อย่าหลงอยู่กบัอดีตทีเ่ลวร้าย6. อย่าหลงอยู่กบัอดีตทีเ่ลวร้าย   

มคี ากลา่วว่า “อดตีก็คอือดตี มปีระโยชน์อนัใดทีจ่ะเก็บมา
ครุ่นคิดค านึง เพราะมอิาจย้อนเวลาไปแก้ไขได้” ดงันั้น การ
ปลอ่ยให้ใจหลงวนเวยีนคดิตดิอยูก่บัอดตีทีเ่ลวรา้ย ยอ่มไมใ่ช่เรือ่ง

7. อยู่กบัปัจจุบันขณะ7. อยู่กบัปัจจุบันขณะ7. อยู่กบัปัจจุบันขณะ   

ส าหรบัคนทีจ่ติใจมกัลอ่งลอย คดิฟุ้งซ่าน วธิทีี่จะช่วยดึง
สมาธกิลบัมาจดจอ่กบัส่ิงทีอ่ยูต่รงหน้า ในขณะทีใ่จ  เริม่หนัเห
จากส่ิงทีก่ าลงัท าอยูก็่คอื พดูกบัตวัเองวา่ “หยุด.. อยูต่รงนี”้ 

8. ปลดปล่อยความทุกข์ใจ8. ปลดปล่อยความทุกข์ใจ8. ปลดปล่อยความทุกข์ใจ   

 สุดท้ายแล้ว ยามทีรู่้สึกวา่จติใจเริม่ออ่นล้ากบัปัญหารอบข้าง
ที่รุมเร้าอยู่ จงพูดคุยกับเพื่อนสนิทที่รู้ใจสักคน ซึ่งคอยให้
ก าลงัใจยามท้อแท้ ก็จะช่วยฟ้ืนฟูจติใจให้กลบัมาเข้มแข็ง หรอื

ทีม่า : นิตยสารธรรมลลีา ฉบบัที ่ 177 กนัยายน 
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เกมจับเลขลงช่อง 
วธิเีลน่ ให้เลอืกตวัเลข 3 หลกั 4 หลกั 5 หลกั และ 6 

3 หลกั 
053 549 
138 691 
275 724 
304 812 
460 887 

906 

5 หลกั 
01141 08251 
14026 20765 
26784 30452 
35790 36338 
47393 51874 
65219 73942 
82603 89547 
94072 98108 

4 หลกั 
0482 1482 
1609 2715 
3274 4038 
4375 5566 
5817 6157 
6590 7344 
7917 8959 
9022 9506 

9647 

6 หลกั 
132657  
247985 
478501 
620813 
781694 
953742 

... กลุ่มวชิาการ กองวจิัยและพฒันาประมงทะเล ... 


