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ขอโอกาส “ปกเปา”
โลกรอน วิบัติภัยที่ทุกคนหลีกไมพน (Part I)
เจาประจํา
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อานดีๆ มีรางวัล

“ปกเปา”
ในอดีตที่ผานมา ชาวประมงจับปลาปกเปา
จากทะเล และนํามาบริโภค ในรูปแบบตาง ๆ เชน
การทําปลาหวาน การปรุงอาหาร
รับประทาน เนื่องจากปลาปกเปา เปนปลาที่มีเนื้อ
หนา รดชาดอรอย แตการจะแลปลาปกเปาตองมี
ความชํานาญ สวนใหญเปนการถายทอดความรู มา
จากรุนพอสืบตอกันมา
ปลาปกเปาอาจไมไดแพรหลายนัก ชาวประมงจะขายใหกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว หรือ
โรงงานปลาปนเปนสวนใหญ
ทําไมตองเอามาขาย? ปลาที่จับไดในทะเล ไมอาจเลือกวาจะจับปลาตัวไหน ดังนั้น เมื่อจับ
ไดมาแลว ปลาที่ไมมีใครเอา ก็จะขายเปนปลาเปด (ปลาเลี้ยงสัตว) ไปทั้งหมด
มาในชวงทีเ่ ศรษฐกิจเริ่มแยลง หลายคนหันมาหาอาชีพใหม ๆ พรอมกันนั้นเนื้อปลาปกเปาก็เปนที่
รูจักมากขึ้น แตในชื่อของปลาเนื้อไก เพราะรดหวาน และสีคลายเนื้อไก จึงมีความตองการมาก
ขึ้น จากราคา 5-7 บาท บางครั้งขายได 20-27 บาท ในแงของชาวประมง แนนอนวาเปนเรื่องที่ดีที่
สามารถขายไดราคาสูง โดยเฉพาะปลาตัวใหญสามารถสงออกไปทั้งตัวได
มาในป 2545 ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขที่หามผลิต จําหนาย นําเขาและสงออก
ปลาปกเปา ก็ทําใหปลาปกเปาที่เคยมีราคา กลับกลายเปนปญหาสําหรับชาวประมง
ครั้งแรก ชาวประมงยอมไมเห็นดวย เนื่องจากที่ผานมา ในอดีต เนื้อปลาปกเปาไมไดเปน
ปญหากับผูบริโภค เวนแตการบริโภคทั้งตัว หรือเปนปลาปกเปาน้ําจืด ซึ่งจากภาพทีเ่ ห็น
ชาวประมงรูสกึ ไดวา ในภาวะเชนนี้ ที่ราคาน้ํามันพุงสูงขึน้ อยางตอเนื่อง แตภาครัฐกลับกีดกันไมให
ชาวประมงขายปลาได ทั้ง ๆ ที่กอนหนานี้ ขายไดอยางนอยก็ราคา 5-7 บาททีเดียว
ปญหาไมไดอยูที่ปลา แตเปนการชําแหละปลาออก
ขาย ที่ไมมีความเชี่ยวชาญพอ จนกลายเปนอาหารพิษ
ทํารายผูบริโภค ซึ่งสํานักงานอาหารและยาก็พยายาม
ใหความชวยเหลือ ใกลชิดปยหา เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรม แกชาวประมง กับผูแล และสวัสดิภาพสําหรับ

ผูบริโภค โดยการกําหนดประเด็นปญหา และการควบคุมไวชัดเจนแลว คงเหลือแตรอใหการ
ศึกษาวิจัยตาง ๆ แสดงผลออกมา และประกอบใหเกิดมาตรฐานในการควบคุมการรับประทานเนื้อ
ปลาที่มีพิษ ใหอยูในมาตรฐานเดียวกับนานาประเทศ ตั้งแตในเรือประมง ทาเทียบเรือ สะพานปลา
ผูประกอบการ จนถึงตลาดจําหนาย
หวังเปนอยางยิ่งวา ประชาชนจะใหโอกาส โครงการของภาครัฐ จะไดรับการสนับสนุนให
เกิดการศึกษาวิจัยอยางจริงจัง รวมทั้งความรวมไมรวมมือเพื่อใหโอกาสทุกฝายไดแสดงความ
รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของอาหาร และผูบริโภค

พิษของปลาปกเปามีชื่อวา Tetrodotoxin พิษปลาปกเปา พบมาหที่สุดในสวนของ ไข ตับ
ลําไส หนัง สวนที่เปนเนื้อปลาจะมีพิษนอยลักษณะอาการในผูที่ไดรับพิษ
หลังรับประทานเขาไปประมาณ 10-30 นาที จะมีอาการดัง นี้ (บางรายอาจเปนชั่วโมงขึ้นอยู
กับปริมาณของพิษที่ผูปวยไดรับเขาไป)
ระยะแรก จะเริ่มมีอาการชาที่ริมฝปาก ลิ้น บริเวณใบหนา และปลายนิว้ มือ รวมทั้งคลื่นไสอาเจียน
ระยะที่สอง จะมีอาการออนเพลีย ชามากขึน้ แขนขาไมมแี รง จนเดิน หรือยืนไมได
ระยะที่สาม จะมีกลามเนื้อกระตุก คลายชัก พูดลําบาก ตะกุก ตะกัก พูดไมได เนื่องจากมีอัมพาต
ของสายกลองเสียง
ระยะที่สี่ กลามเนื้อจะเปนอัมพาต หายใจไมออก ไมรสู ึกตัว และถึงแกความตายโดยการหยุด
หายใจ

พิษของปลาปกเปา ไมมียาแกพิษ (antidote) โดยเฉพาะ ตองรักษาแบบประคับประคอง
โดยใหน้ําเกลือ ถาหยุดหายใจตองใสเครื่องชวยหายใจ เมื่อพิษของปลาปกเปาถูกขับออกไปทาง
ปสสาวะผูปวยก็จะหายจาก อาการ
กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข หามผลิตและหามขายเนือ้ ปลา
ปกเปา รวมทั้งหามนําเขามาจําหนายดวย หากฝาฝนจะมีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 2 ป และปรับตั้ง
แต 5,000-20,000 บาท มีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 26 ธันวาคม 2545
ในประเทศญีป่ ุนนั้นมีการนําเอาปลาปกเปามาบริโภคกันอยางแพรหลายมานานแลว
เนื่องจากเปนปลาที่มีรสชาติดีคลายเนื้อไก จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ปลาเนื้อไก โดยเฉพาะปลา
ปกเปาที่อยูใ นวงศ Tetraodontidae ผูที่จะเปดทํากิจการภัตตาคาร หรือรานอาหารปลาปกเปานั้น
จะตองมีประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อแสดงวามีความรูเกีย่ วกับชนิดของปลาปกเปาที่เปนพิษ และรู
วิธี ทําหรือชําแหละปลาปกเปาเพื่อความปลอดภัยแกผูบริโภค โดยจะตองเขารับการฝกอบรมดูชนิด
ปลาและการทําปลาปกเปากอนจน ไดประกาศนียบัตร จึงจะมีสิทธิเปดรานแตมีรายงานการเสียชีวติ
และเจ็บปวยเนื่องจากบริโภคปลาปกเปาอยูเสมอ โดยเทียบไดถึง 60-70 % ของการเกิดอาหารเปน
พิษทั้งหมด ซึ่งเกิดกับชาวประมงหรือชาวบานที่นําเอาปลาปกเปามาประกอบอาหารเอง โดยขาด
ความรูและความระมัดระวังเชนเดียวกัน ประเทศไทยที่มผี ูไดรับพิษจากการบริโภคปลาปกเปาทั้ง
ชนิดน้ําจืดและชนิดน้ําเค็มจากการนําปลาปกเปามารับประทาน โดยขาดความรูหรือรูเ ทาไมถึงการ
หรือทําปลาโดยไมถูกวิธี
ในประเทศญีป่ ุนซึ่งเปนประเทศบริโภคปลา
ปกเปามากที่สดุ ไดตั้งมาตรฐานของ TTX ไว โดยใหมี
ไดไมเกิน 10,000 MU/กรัม (1 MU: mouse unit
หมายถึงปริมาณสารพิษนอยที่สุดที่สามารถฆาหนูขาว
ตัวผูหนัก 20 กรัม ไดภายในเวลา 30 นาที) และ
กําหนดใหนําเขาเฉพาะปลาปกเปาตามสายพันธุที่ระบุ
และตองจับจากทะเลญี่ปุน ทะเลเหลือง ทะเลจีน
ตะวันออก และ Pohai เทานั้น นอกจากนี้ปลาปกเปาที่
นําเขาจะมีใบรับรอง

จากหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึน้ ของอุณหภูมขิ องโลกที่สูงขึ้นอยางตอเนือ่ ง
ในชวงศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ไดสงผลกระทบอยางชัดเจนตอโลกของเรา โดยผลกระทบที่เกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการเกิดภาวะโลกรอนมีผลกระทบออกไปทางดานๆ
ตอไปนี้

ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอระบบนิเวศ
โลกของเรามีความสัมพันธที่ซับซอนระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆที่อยูรวมกัน และมี
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวี ิตกับแหลงทีอ่ ยูอาศัย เราเรียกลักษณะของความสัมพันธนี้วา “ระบบ
นิเวศ( Ecosystem )” ซึ่งแตละระบบนิเวศจะมีความแตกตางกันไป ตั้งแตใตทอ งทะเล บน
พื้นที่ราบ จนถึงยอดเขาสูง โดยระบบนิเวศหนึ่งๆจะประกอบดวย “กลุม สิ่งมีชีวติ หลากหลายชนิด”
ที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันในระบบหวง “โซอาหาร”อันเปนรากฐานที่สําคัญในการ
เอื้ออํานวยใหสิ่งมีชีวิตสามารถดํารงชีวิต ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
รอบๆตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดํารงเผาพันธุไดสืบไป
การที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น สงผล
โดยตรงตอการดํารงชีวิตในแหลงที่อยูนนั้ ๆ ซึ่ง
สิ่งมีชีวิตจําเปนจะตองมีการปรับตัวใหม เพื่อ
สนองตอปจจัยและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป
แตสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ไมสามารถปรับตัวได
จะตองสูญพันธุจากโลกนี้ไปในที่สุด การสูญ
หายไปของสิ่งมีชีวิตแมเพียงชนิดเดียวยอมมี
ผลกระทบตอระบบหวงโซอาหารของระบบ
นิเวศนั้น ยกตัวอยางเชนหมีขาวขั้วโลกเหนือที่
มีแหลงอาศัยและเสนทางการหาอาหารอยูใ นแหลงพื้นน้าํ แข็งกําลังเผชิญกับภาวะโลกรอนนั่นคือ
หนาหนาวที่สนั้ ลงและการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกอยางตอเนื่อง นักวิทยาศาสตรจึงคาดวา หมีขาว
ในขั้วโลกเหนืออาจจะมีแนวโนมวาจะสูญพันธุสูง เนื่องจากมีชวงการหารอาหารที่สั้นลงประกอบ
กับพื้นที่หาอาหารลดลง เมื่อหมีกินอาหารไดนอยลงการปรับสภาพของขนาดตัวก็จะลดลง การผลิต
น้ํานมของหมีตัวเมียก็ยอมนอยลงดวย ทําใหอัตราการตายของลูกหมีเพิม่ ขึ้นสูง เปนตน ทั้งนี้
นักวิทยาศาสตรคาดวาประมาณไววาภายในป 2593 สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถปรับตัวไดเขากับการ
เปลี่ยนแปลงนีไ้ ดจะสูญพันธุไปถึงกวาลานชนิด

นอกจากนี้การที่อุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น ทําให
อุณหภูมิของน้าํ ทะเลสูงขึ้นดวยนัน้ สิ่งมีชีวติ ในทอง
ทะเลจํานวนมหาศาลยอมไดรับผลกระทบดวย ตัวอยาง
ที่ชัดเจนคือ “ปรากฏการปะการังฟอกขาว” เกิดขึ้นใน
บริเวณหมูเกาะเซเชลส หมูเกาะมัลดีฟ ชาวฝงของ
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกาและประเทศอื่นๆ
รวมทั้งประเทศไทยดวย ปรากฏการนี้สงผลใหเกิดการ
ลดลงของปริมาณสัตวน้ําอันเนื่องจากปะการังเสมือนเปน “บาน” และสถานที่หลบภัย ของปลา
และสัตวน้ําทะเลอื่นๆเมื่อปะการังตายลงสัตวน้ําก็จะไรที่อยูอาศัยจํานวนจึงลดลงเรือ่ ยๆ โดยในป
พ.ศ. 2546 มีสถิติ การจับปลาค็อดและปลาแซลมอน ไดนอยที่สุดในรอบ 20 ปที่ผานมา

ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอแหลงน้ําและแหลงอาหาร
การที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทําใหอัตราการละเหยของน้าํ จากแหลงน้ําผิวดินเพิ่มมากขึ้น
สงผลใหปริมาณน้ําในแหลงน้ําจืดหลายแหงมีปริมาณน้ําที่ลดนอยลงหรือแหงหายไปซึ่งผลกระทบ
นี้สอดคลองกับงานวิจยั ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได
รายงานผานนิตยสารฉบับหนึ่งวา ทะเลสาบที่แข็งตัวอยางถาวรบริเวณขั้วโลกเหนือกําลังละลายจาก
ภาวะโลกรอน ซึ่งนาจะสงผลดีในการมีทะเลสาบน้ําจืดเพิ่มขึ้น แตทวาผลงานวิจัยฉบับนี้กลับระบุ
วา “ภาวะโลกรอนทําใหทะเลสาบโดยเฉพาะบริเวณขั้วโลกเหนือลดลงไปถึง รอยละ 6” เนื่องจาก
น้ําที่ละลายแทนที่จะมาเพิ่มปริมาณน้ําในทะเลสาบแตกลับถูกดูดซึงโดยชั้นหินและดินไปจนหมด

บานกาแฟ...
MR. T

สวัสดีครับสมาชิก More To It ทุกทาน เผลอแปบเดียวก็เดือนพฤศจิกายนแลวนะครับ แหมเวลานี้ชางผานไป
รวดเร็วเหลือเกินนะครับ บางคนก็อาจจะชอบเพราะอยากจะใหถึงปใหมเร็วๆ ใชไหมหละครับ แตสําหรับอีกบาง
คนก็อาจจะไมชอบเทาไหรเพราะเปน เรื่องของ อายุ โดยเฉพาะกับผูหญิงหลายๆทาน จริงมั๊ยเอย หุหุหุ เอาเถอะ
ครับเรื่องของอายุนั้น เกิด แกเจ็บ ตายเปนเรื่องธรรมดา อยาไปซีเรียสกับมันใหมากเลย เรามาใชชีวิตใหคุมคาดีกวา
ฉบับนี้เราวาวาดวยเรื่องของ “ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล” ในการทดสอบขอสมมติฐาน
ของการวิจัย จะตองใชหลักฐานตางๆ เพื่อการทดสอบ หลักฐานที่ใชในการทดสอบก็คือ “ขอมูล” ขอมูลไดจาก
การวัดและการจดบันทึกปรากฏการณที่เกิดขึ้น ขอมูลจึงเปนสิ่งที่วัดได และทําใหทราบลักษณะของสิ่งหนึ่ง
แตกตางไปจากของอีกสิ่งหนึ่ง
คุณสมบัติที่ดีของขอมูล
1. ความนาเชื่อถือ (Reliability)ขอมูลที่เชื่อถือไดจะพิจารณาไดจากแหลงที่มาของขอมูล หลักการ และวิธีการเก็บ
ขอมูล ตลอดจนเครื่องมือในการวัดที่ถูกตอง
2.ความถูกตองสมบูรณ (Validity) ขอมูลที่นํามาใชในการทดสอบจะตองมีความถูกตองตามตัวแปรและ
ความหมายของตัวแปรที่กําหนดไว ดังนั้นในรายงานการวิจัยจะตองกําหนดนิยามของตัวแปรใหชัดเจนวาหมายถึง
อะไร
3.ความเกี่ยวเนื่อง (Relevancy) กลาวคือ เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวแปรตางๆ ที่ทําการศึกษาและมีความหมาย
ตอการศึกษาดวย
4.ความไมมีอคติ (Unbias)จะตองเปนขอมูลที่แสดงคุณสมบัติของปรากฏการณหรือของประชากรที่เราสังเกต
อยางแทจริง ไมเปนขอมูลที่มีลักษณะลําเอียงเพราะนิยามของตัวแปร
ประเภทของขอมูล
ขอมูลที่ใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร อาจแบงจําแนกไดหลายวิธี ที่นิยมใชกันมากมี 2 วิธี คือ
1.การแบงประเภทขอมูลตามแหลงที่มาที่ใชในการเก็บขอมูล
1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)ขอมูลปฐมภูมิ คือขอมูลใดๆ ที่ผูศึกษาตองเก็บขึ้นมาใหมเพื่อวัตถุประสงค
ของการวิจัยนั้นโดยเฉพาะ
- การสํารวจภาคสนาม
 การสัมภาษณ
 การสังเกต
 การใชแบบสอบถาม
- การทดลอง

1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ขอมูลทุติยภูมิ คือขอมูลตางๆ ที่มีอยูแลวอาจจะอยูในรูปขอมูลดิบที่ผูอื่นไดรวบรวมไวแลว
2. การแบงประเภทของขอมูลตามคุณสมบัติการวัด
2.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)
เปนขอมูลที่ไมสามารถทําการวัดหรือใหคาที่เปน ตัวเลขได
2.2 ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)
คือขอมูลที่วัดออกมาเปนตัวเลขแลวผูศึกษาสามารถนําไปใชในการ
วิเคราะหทางสถิติตอไปได
มาตรวัดของขอมูล
เนื่องจากตัวแปรที่ศึกษาจะมีระดับของการวัดที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงตองมีกฎเกณฑที่เปนระบบเพื่อใชในการ
วัดขอมูล กฎเกณฑดังกลาวเรียกวา “มาตรวัดของขอมูล”
มาตรวัดของขอมูลมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. ขนาด
ขนาดหมายถึง ความมากหรือนอย
2. ความเทากันของชวงคะแนน
หมายถึง ความหมายของตัวเลขแตละชวงมีความหมายเหมือนกัน หรือคาของคะแนนแตละชวงมีความ
เทากัน
3. ความมีศูนยสมบูรณ
หมายถึง ตัวแปรมีหรือไมมีศูนยสมบูรณ เชน ตัวแปรอัตราดอกเบี้ย 0% บงบอกวา ผลตอบแทนเปนศูนย
แสดงวาตัวแปรอัตราดอกเบี้ยมีศูนยสมบูรณ ตัวแปรเกรดของนักศึกษา 4 3 2 1 และ 0 ถานักศึกษาไดเกรด
0 เกรด 0 หมายถึงเปนศูนยสมมติ
ระดับการวัดขอมูล
1. มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale)
เปนตัวแปรที่ไมมีขนาด ไมมีความเทากันของชวง และไมมีศูนยสมบูรณ
2. มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale)
เปนตัวแปรที่มีการจัดลําดับขอมูลจากมากไปนอย หรือจากนอยไปมากได แตไมไดบอกถึงปริมาณแต
ละอันดับวามากนอยเทาใด ไมมีความเทากันของชวงคะแนน และไมมีศูนยสมบูรณ
3. มาตราอันตรภาค (Interval Scale)
สามารถบอกระยะหางของตัวเลข 2 ตัว วามีความแตกตางกันมากนอยเทาใด มีเกณฑอยูกับสิ่งที่เรียกวา
ศูนยสมมติ
4. มาตราอัตราสวน (Ratio Scale)
เปนตัวแปรที่มีระดับการวัดเหมือนมาตราอันตรภาค และมีศูนยสมบูรณ ขอมูลที่เปนอัตราสวนสามารถ
นํามาบวก ลบ คูณ หาร ได และสามารถใชไดกับสถิติทุกประเภท

เรื่องเกา...เลาความหลัง
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คุณตองเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตารางโดยมีเงื่อนไขดังนี้
o ในตารางใหญ ตัวเลขทุกแถวทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยตัวเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน
o ทุกตารางยอย 3 x 3 ใชตัวเลข 1 ถึง 9 ที่ไมซ้ํากัน

เฉลยทาทายสมองฉบับเดือนตุลาคม
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อานดีๆ มีรางวัล
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พี่ นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆ
1.พิษของปลาปกเปามีชื่อวาอะไร และ พบ ในสวนในของปลา
2.บอกโทษของปรากฏการณปะการังฟอกขาว

กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550
และฉบับสุดทายกอนหมดเขต(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550)

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับสําหรับPCของคุณ
หลายครั้งที่เปดหนาตาง IE ขึ้นมา มันจะใหญๆเล็กๆ ไมเทากันใชมั้ย ตองานั่งกดใหมันเต็มจอทุกครั้งดูแลวนารําคาญ
เรามีวิธีแกงายๆใหคุณ
1. เขาที่ Starts > Program > Internet Explorer คลิกขวาเลือก Properties
2. ที่หนาตาง Internet Explorer Properties ชอง Run: คลิกเลือกใหอยูที่ Maximized แลวคลิก OK

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
ในฉบับที่แลวเราไดถามไปกับคําถามที่งายงายเลยใชมั๊ยหละครับ เรามาเฉลยกันเลยดีกวา และมาดูวาผูที่โชคดี
ไดรับรางวัลกับเรานั้นเปนใครกันบาง
1. บอกความแตกตางระหวาง “กลุม”และ “เครือขาย”
ตอบ กลุม เปนการเชื่อมโยงปจเจกบุคคลที่มีการรวมตัวกันอยางใกลชิด มีเอกลักษณและปรัชญาการทํางานอยาง
ชัดเจนประกอบดวยบุคคลที่มีความคิดความเชื่อเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน ผานประสบการณตางๆ
รวมกัน และดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
เครือขาย เปนการเชื่อมโยงสายสัมพันธอยางหลวมๆ ของปจเจกบุคคล กลุมองคกร และสถาบันโดยสมาชิกใน
เครือขายเขารวมกิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑหรือเปาหมายรวมและมีการปฏิบัติโดยไมสูญเสีย
เอกลักษณ และปรัชญาของตนและมีการทํางานรวมกัน ทั้งงานเฉพาะหนาและการประสานผลประโยชนที่ขยาย
กวางออกไป ประกอบดวยบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อเหมือนหรือตางกันก็ได แตทุกคนตางมุงเนนการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักรวมกัน ในขณะที่เปาหมายยอย ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนสมาชิก
ของเครือขายอาจแตกตางกันไป
2. “ที่ครีบหลัง มี Filament ยาว”และ “ขางลําตัวมีจุดเรียงตามขวาง” เปนลักษณะเดนของปลาดอกหมากตัวใด
ตอบ ขอ B

ชื่อวิทยาศาสตร Gerres macracanthus Bleeker, 1854
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Threadfin silverbiddy
ชื่อสามัญภาษาไทย ดอกหมาก
ความยาวสูงสุด 30.0 เซนติเมตร (TL)
รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามไดถูกตอง
ศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ จาก สงขลา
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

“คุณรูไหมวา”
สีของพืชผัก-ผลไม ใหคุณคาตางกันอยางไร
คุณรูไหมวา สีของพืชผัก-ผลไม ใหคุณคาตางกันอยางไร
คุณทราบไหมคะวาสารสีตางๆ ที่มีอยูในพืชนั้นมีประโยชนและมีบทบาทมากพอๆ กับวิตามินเลย
ทีเดียว โดยมาร ฟารกัวสัน ผูสนใจทางเคมีวิทยาของพืชก็ไดแยกไวอยางคราวๆ พอใหเขาใจไดงาย
ไดดังนี้คะ
สารสีแดง มีสาร Cycopene เปนตัวพิวเมนทใหสีแดงในแตงโม มะเขือเทศ สาร Betacycin ใหสีแดง
ในลูกทับทิม บีทรูท และแคนเบอรรี่ สารทั้งสองอยางนี้เปนสารตานอนุมูลอิสระ หรือ Antioxydants
ซึ่งจะชวยปองกันการเกิดมะเร็งหลายชนิด

สารสีสม ผักและผลไมสีสม เชน มะละกอ แครอท มีสาร Betacarotene ซึ่งมีศักยภาพตานอนุมูลอิสระ
อันเปนตัวกอมะเม็ง คนผิวขาวซีดที่กินมะละกอหรือแครอทมาก ผิวจะออกสีเหลืองสวย ทางกระทรวง
เกษตรของสหรัฐอเมริกาประกาศวา การกินแครอทวันละ 2-3 หัว จะชวยลดระดับคอเลสเตอรอล หรือ
ไขมันในเลือด คนไทยที่ทดลองกินมะละกอหามมากๆ นานถึง 2 ป จะชวยเปลี่ยนสีผิวหนาที่เปนฝา
ใหหายไดโดยไมตองพึ่งครีมแกฝาเลย
สารสีเหลือง พิกเมนต Lutein คือสารสีเหลืองที่ใหสีสันแกขาวโพด ชวยปองกันกันความเสื่อมของ
จุดสี หรือแสงสีของเรตินาดวงตา ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคนแกมองไมเห็น
สารสีเขียว พิกเมนตคลอโรฟลล (Chlorophyll ) เปนสารที่ใหสีเขียวแกผักตางๆ ผักที่มีสีเขียวแกผัก
ตางๆ ผักที่มีสีเขียวเขมมากก็ยิ่งมีคลอโรฟลลมาก เชน ตําลึง คะนา บร็อกโคลี่ ชะพลู บัวบก เปนตน
และสารคลอโรฟลล ก็มีคุณคามากเหลือเกิน นักวิทยาศาสตรบอกวาเมื่อคลอโรฟลลถูกยอยแลว จะมี
พลังแรงมากในการปองกันมะเร็ง ทั้งยังชวยขจัดกลิ่นเหม็นตางๆ ในตัวคนดวย
สารสีมวง พืชสีมวงมีสารแอนโทไซยานิน ( Anthocyanin ) เปนตนใหสีมวงที่คุณเห็นในดอกอัญชัน
กะหล่ํามวงผิวชมพูมะเหมี่ยว มะเขือมวง แบล็กเบอรรี่ บลูเบอรรี่ นักวิทยาศาสตรคนพบวาสารตัวนี้
ชวยลบลางสารที่กอมะเร็งและสาร Anthocyanin นี้ยังออกฤทธิ์ทางขยายเสนเลือด ชวยลดความเสี่ยง
ในการเปนโรคหัวใจ และอัมพาตดวย
รูอยางนี้แลว รีบเดินหนาหาพืชผักผลไม ที่ใหคุณประโยชนตามสีสันกันเถอะคะ แลวมาลด ละ เลิก
อาหารฟาสตฟูดยี่หอเมืองนอก ที่รังแตจะทําใหเราอวนกันเสียที เริ่มวันนี้ยงั ไมสาย เพื่อสุขภาพที่ดี
และความสดชืน
่ และออนเยาวของคุณคะ

