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กรณีศึกษา… การปนเป
การปนเปออนของโลหะหนั
นของโลหะหนักกในอาหารทะเล
ในอาหารทะเล
เทคนิ
เทคนิคคการวิ
การวิเเคราะห
คราะหหหาโลหะหนั
าโลหะหนักกในอาหารทะเล
ในอาหารทะเล

อาหารทะเลบางชนิดจัดเปนอาหารที่มีประโยชนตอ
รางกายของมนุษย สามารถปองกันการเกิดโรคหลอดเลือด
หั ว ใจตี บ ความดั น โลหิ ต สู ง เบาหวาน และมะเร็ ง ได
เนื่องจากมีระดับคอเลสเตอรอลต่ํา อุดมไปดวยโปรตีนที่
จํา เปน ตอ รา งกาย กรดไขมัน อิ่ม ตัว หลายตํา แหนง ชนิด
โอเมกา-3 (n-3 Polyunsaturated fatty acids, n-3 PUFAs)
วิตามินที่ละลายไดในไขมัน และแรธาตุที่จําเปนตอรางกาย
เชน แคลเซียม (Ca) ไอโอดีน (I) และซีลีเนียม (Se) เปนตน
อยางไรก็ตามยังมีอาหารทะเลหลายชนิดที่ประสบกับป ญหา
การปนเป อนของสารพิ ษ ประเภทโลหะหนัก ได แก สาร
ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) และสารหนู (As)
ซึ่งสารพิษเหลานี้ลวนเปนอันตรายอยางยิ่งตอผูบริโภค
การเพิ่มจํานวนของประชากรโลกและการพัฒนาทาง
อุตสาหกรรม เปนสาเหตุหนึ่งที่เกิดความเปนพิษของโลหะ
หนั กและเกิ ด การสะสมโลหะหนั กในสั ตว ทะเลที่ ใช เ ป น
อาหาร ทั้ ง นี้ การวิ เ คราะห โ ลหะหนั กในอาหารทะเลมั ก
ทําการศึกษาในอาหารทะเลดิบ ทั้งๆ ที่มีผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลหลายชนิ ด ที่ ผ า นกระบวนการปรุ ง ก อ นบริ โ ภค
โดยเฉพาะการปรุงดวยความรอนที่อุณหภูมิและระยะเวลา
ตางๆ กัน การใชเครื่องปรุงรสและสวนผสมที่หลากหลาย
และการใชบรรจุภัณฑอาหารที่แตกตางกัน ก็อาจทําใหเกิด
การปนเปอนของโลหะหนักในผลิ ตภัณฑอาหารทะเลได
ทั้งสิ้น

การวิ เ คราะห ห าโลหะหนั ก ในปริ มาณต่ํ า มากๆ
จะตองใชเทคนิคที่มีความไวและความจําเพาะเจาะจงสูง
เช น เทคนิ ค การตรวจหามวลอะตอมสารโดยอาศั ย
หลักการดูดกลืนแสง (Atomic Absorption Spectrometry;
AAS) เทคนิ คการวิเคราะหไอออนของสารโดยอาศั ย
หลักการเหนี่ ยวนํา ความร อนของพลาสมา (Inductively
Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry, ICP-OES)
และเทคนิ ค การวิ เ คราะห ไ อออนของสารโดยอาศั ย
หลั ก การตรวจจั บ มวลอะตอม (Inductively Coupled
Plasma-Mass Spectrometry; ICP-MS) เปนตน
การวิ เ คราะห ห าปริ ม าณโลหะหนั กด ว ยเทคนิ ค
ดังกลาวจะตองเตรียมตัวอย างกอน โดยเฉพาะการยอย
ตัวอย างอาหารที่ต องการวิ เคราะหด วยคลื่นไมโครเวฟ
(Microwave digestion) ซึ่งจัดเปนวิธีการเตรียมตัวอยาง
แบบใหมที่มีขอดีมากกวาวิธีเตรียมตัวอยางแบบเกา คือ
ชวยลดระยะเวลาในการยอยตัวอยาง สามารถยอยตัวอยาง
ไดหลากหลายชนิด ลดการสูญเสียโลหะบางชนิดที่ระเหย
ได เมื่อถูกความรอน และลดปญหาโลหะหนักปนเปอน
จากบรรยากาศ การยอยตัวอยางอาหารสามารถใชกรดได
หลายชนิ ด เช น กรดไนตริก กรดซัล ฟว ริก และกรด
เปอรคลอริก เปนตน ซึ่งกรดที่นิยมใชในการยอยตัวอยาง
อาหารดวยคลื่นไมโครเวฟ คือ กรดไฮโดรคลอริก และ
กรดไนตริก
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กรณี
กรณีศศึกึกษาจากงานวิ
ษาจากงานวิจจัยัย
จากกรณีศึกษาในระดับงานวิจัยพบวามีรายงานการ
ใชเครื่องมือ AAS เพื่อวิเคราะหหาการปนเปอนของโลหะ
หนักที่เปนอันตรายตอรางกาย เชน ปรอท แคดเมียม และ
ตะกั่ว ในสัตวทะเลที่รับประทานไดจําพวกปลา หมึก กุ ง
และปู ซึ่งพบในทะเลแอนเดรียอะติก (Adriatic sea) หรือ
ในทะเลเมดิเตอรเรเนียน (Mediterranean sea) ในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2549 พบวาปลามีความเขมขน
ของสารปรอทสู ง ที่ สุ ด (0.07-1.56 ไมโครกรั ม /กรั ม )
รองลงมา คือ หมึก (0.10-0.55 ไมโครกรัม/กรัม) และลําดับ
สุ ด ท า ย คื อ กุ ง และปู (0.27-0.33 ไมโครกรั ม /กรั ม ) เมื่ อ
พิ จารณาถึ งระดั บความเข ม ข นของสารแคดเมี ย ม พบว า
หมึก (0.18-0.59 ไมโครกรัม/กรัม) มีความเขมขนของสาร
แคดเมียมสูงกวาปลา (0.01-0.05 ไมโครกรัม/กรัม) รวมทั้ง
กุ ง และปู (0.02-0.04 ไมโครกรั ม /กรั ม ) ในขณะที่ ค วาม
เข ม ข น ของสารตะกั่ ว ในอาหารทะเลดั ง กล า วจะมี ค า
คอนขางต่ําจนถึงระดับที่ไมสามารถตรวจวิเคราะหได
นอกจากนี้ ยั ง พบว า สั ต ว ทะเลที่ มีค วามเข มข นของ
สารโลหะหนักทั้ง 3 ชนิด สูงที่สุดในแตละกลุม ไดแก ปลา
ทูนา ครี บยาว (Albacore) หมึ กยักษ (Octopus) และกุงสาย
พันธุ Plesionika martia ทั้งนี้ มี รายงานว า สัต วทะเลที่ มี
ขนาดใหญและอายุมากขึ้นจะมีความเขมขนของโลหะหนัก
ในเนื้อเยื่อสูงตามไปดวย อยางไรก็ตาม ความเปนพิษจาก
การบริโภคอาหารทะเลที่ปนเปอนดวยโลหะหนักจะขึ้นอยู
กับปริมาณที่บริโภค ความถี่ในการบริโภค และชนิดของ
อาหารทะเล ซึ่ งจากข อมู ล ดั ง กล า วแสดงให เ ป นว า หาก

รั บ ประทานอาหารทะเลในปริ ม าณที่ เ หมาะสมจะไม
ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ ร า งกาย นอกจากมลพิ ษ ใน
สิ่งแวดลอมจะเปนสาเหตุหนึ่งของโลหะหนักปนเปอน
ในอาหารทะเลแล ว กระบวนการปรุ งอาหารก็ เ ป นอี ก
สาเหตุหนึ่งของโลหะหนักปนเปอนในอาหารทะเล
จากที่ ก ล า วมาข า งต น เพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ผู บริ โ ภคจึ งได มีก ารกํ า หนดมาตรการควบคุ มคุ ณ ภาพ
อาหารในหลายประเทศ เช น มาตรฐานความปลอดภั ย
ของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority;
EFSA) และองคการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (US
Food and Drug Administration; USFDA) นอกจากนี้ใน
ทวีปยุโรปยังไดมีการจัดตั้งระบบแจงเตือนความปลอดภัย
อาหาร (Rapid Alert System for Food and Feed; RASFF)
ในป 2522 เพื่อปองกันอันตรายใหแกประชากรจากการ
บริโภคอาหารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้ สํานักงาน
ปกปองสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา (US Environmental
Protection Agency) ไดกําหนดคาสัดสวนความอันตราย
(Target Hazard Quotient; THQ) ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงที่
มีความสัมพันธกับการไดรับสารพิษ (Toxin) หรือโลหะ
หนัก โดยประเมินความเสี่ยงจากระยะเวลาและขนาดที่
ได รั บ รวมถึ งขี ด จํ า กั ด ความปลอดภั ย ของสารพิ ษ และ
โลหะหนัก ในกรณีของอาหารทะเลหากพบคา THQ ต่ํา
กว า 1 จั ด ว า มี ค วามปลอดภั ย แต ถ า มี ค า มากกว า 10
จะตองเฝาระวังการเกิดพิษตอผูบริโภค

ที่มา : The Handbook of Meat, Poultry and Seafood Market. No.16 August 2011
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ความหมายของชื่อเรียกพายุตางๆ

ชวงนี้มีพายุโจมตีประเทศตางๆ ทั่วโลก ทั้งพายุไตฝุนนันมาดอลที่ถลมฟลิปปนส หรือพายุเฮอริเคนไอรีนที่พัด
เขาชายฝงของอเมริกา แลวเคยสงสัยกันไหมวา ชื่อเรียกพายุเหลานี้ มีความแตกตางกันอยางไร
พายุ หมายถึง ภาวะผิดปกติของบรรยากาศ เปนปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งแสดงถึง
สภาวะของอากาศไมดีและมีลมแรงจัด

พายุแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท คือ
11.. พายุ
พายุฝฝนฟ
นฟาาคะนอง
คะนอง มีลักษณะเปนลมพัด

ยอนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน อาจ
เกิดจากพายุที่ออนตัว และลดความรุน แรงของลมลง
หรือ เกิ ดจากหย อมความกดอากาศต่ํ า รอ งความกด
อากาศต่ํา อาจไมมีทิศทางที่แนนอน หากสภาพการณ
แวดลอมตางๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝน
ตก มีลมพัด

22.. พายุ
พายุหหมุมุนนเขตร
เขตรออนนตางๆ เปนพายุหมุน

ขนาดใหญ เกิดขึ้นหรือเริ่มตนกอตัวในทะเล หากเกิด
เหนื อ เส น ศู น ย สู ต ร จะมี ทิ ศ ทางการหมุ น ทวนเข็ ม
นาฬิกา และหากเกิดใตเสนศูนยสูตรจะหมุน ตามเข็ม
นาฬิกา มี กําลังความเร็วของลมตั้งแต 65 นอต หรือ
118 กิโลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป เมื่อพัดผานที่ใดก็จะทํา
ใหเกิดความเสียหาย โดยมีชื่อตางกันตามสถานที่เกิด
ดังนี้
- พายุเฮอรริเคน เกิดบริเวณทิศตะวันตกของ
มหาสมุ ท รแอตแลนติ ก เช น บริ เ วณฟลอริ ด า
สหรั ฐ อเมริ กา อ าวเม็ กซิ โ ก ทะเลแคริ เบี ย น รวมทั้ ง
มหาสมุทรแปซิฟกบริเวณชายฝงประเทศเม็กซิโกดวย
- พายุไซโคลน เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ
เชน บริเวณอาวเบงกอล ทะเลอาหรับ แตถาพายุนี้เกิด
บริเวณทะเลติมอรและทิศตะวัน ออกเฉีย งเหนือของ
ประเทศออสเตรเลีย จะเรียกวา พายุวิลลี-วิลลี
- พายุไตฝุน เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทร
แปซิฟกเหนือ เชน บริเวณทะเลจีนใต อาวไทย อาว
ตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุน

แตหากพายุหมุนเขตรอนออนกําลังลงก็จะมีชื่อ
เรียกตางหากวา
- พายุโซนรอน เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตรอนขนาด
ใหญออนกําลังลง ขณะเคลื่อนตัวในทะเล ความเร็วที่
จุดศูนยกลางลดลงเมื่อเคลื่อนเขาหาฝง ความเร็วของ
ลมบริเ วณใกลศูน ยก ลางตั้ง แต 34 นอต หรือ 62
กิโลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไป แตไมเกิน 63 นอต หรือ 117
กิโลเมตรตอชั่วโมง ในทะเลลมจะแรงมากจนสามารถ
จมเรือขนาดใหญๆ ได
- พายุดีเปรสชัน เกิดขึ้นเมื่อความเร็วลดลงจาก
พายุโซนรอน กอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองธรรมดาหรือ
ฝนตกหนัก เปนพายุที่มีกําลังออน ความเร็วของลมใกล
บริเวณศูนยกลางไมเกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง

33.. พายุ
พายุททอร
อรนนาโด
าโด เปนชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิด

ในทวี ป อเมริ ก า มี ข นาดเนื้ อ ที่ เ ล็ ก หรื อ เส น ผ า น
ศูนยกลางนอย แตหมุนดวยความเร็วสูง หรือความเร็ว
ที่จุดศูนยกลางสูงมากกวาพายุหมุนอื่นๆ โดยความเร็ว
ลมสามารถสูงมากถึง 500 กิโลเมตรตอชั่วโมง กอความ
เสียหายไดรุนแรงในบริเวณที่พัดผาน สามารถพังทลาย
สิ่งกอสรางได เกิดไดทั้งบนบก และในทะเล หากเกิดใน
ทะเล จะเรียกวา นาคเลนน้ํา ทอรนาโดแบงออกตาม
กําลังทําลายและความเร็วลม โดยแบงเปน F0 – F5
โดย F0 เปน ทอร น าโดที่อ อนกํ าลั งสุด และ F5 เป น
ทอรนาโดที่กําลังแรงสุด
ที่มา : หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม 2554
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กระดานขาว
สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore)
สิ ง คโปร เ ป น นครรั ฐ ที่ ตั้ ง อยู บ นเกาะในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ที่ละติจูด 1°17'35" เหนือ ลองจิจูด
103°51'20" ตะวันออก ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทร
มาเลย อยูทางใตของรัฐยะโฮรของประเทศมาเลเซีย และ
อยูทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย พื้นที่
ประกอบดวยเกาะสิงคโปร ซึ่งมีรูปทรงคลายเพชร และ
เกาะใหญนอยบริเวณใกลเคียง 63 เกาะ มีพื้นที่รวม
ทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร เกาะสิงคโปรเปนเกาะที่มี
ขนาดใหญที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออก
ประมาณ 42 กิโลเมตร และความกวางจากทิศเหนือไปยัง
ทิศใตประมาณ 23 กิโลเมตร รองลงมา ไดแก เกาะ Jurong เกาะ Pulau-tekong เกาะ Pulau-ubin และ เกาะ
Sentosa1 โดยสิงคโปร มีชายฝงทะเลยาวประมาณ 268 กิโลเมตร พื้นที่ไหลทวีป 714 ตารางกิโลเมตร ทะเลอาณา
เขต 744 ตารางกิโลเมตร2
สิงคโปรเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาตินอย โดยมีการแบงพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมเพียงสวนหนึ่ง ซึ่งมูลคา
การผลิตภาคการเกษตรคิดเปนจํานวนนอยเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวม3 สําหรับภาคการประมงของประเทศ
ผลผลิตสัตวน้ําทองถิ่นสวนใหญมาจากฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการประมงทองถิ่น ประเทศสิงคโปรมีการนําเขา
สงออกและขนสงสินคาประมงที่จับโดยเรือประมงตางชาติ ทาขึ้นสัตวน้ําที่สําคัญของสิงคโปร คือ Jurong Fishery
Port: JFP ซึ่งเปนจุดกระจายสินคาสัตวน้ําดวย โดยในป 2553 มีสินคาสัตวน้ําขึ้นทากวา 60,027 ตัน ซึ่งเปนปลาสด
ที่นํามาขึ้นทาโดยเรือประมงตางชาติ สวนทา Senoko Fishery Port: SFP เปนทาสําหรับเรือประมงทองถิ่น มีการ
นําสัตวน้ําในประเทศขึ้นทา โดยมีการนําเขาสัตวน้ํารวมทั้งสิ้น 9,522 ตัน ในป 2553 และมีสถานประกอบการ 101
แหง สําหรับแปรรูปอาหารทะเลที่ไดรับอนุญาตในการผลิตสินคาประมงในสิงคโปร และยังมี Coldstore 1 แหง และ
Factory vessel อีก 1 แหง ที่ไดรับการอนุมัติเพื่อการสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเลไปยังประเทศในสหภาพยุโรป4
และจากข อ มู ล เชิ ง มู ล ค า การนํ า เข า สงออก ป 2551 สิงคโปรนําเขาสิน คา
ปริมาณสินคาผานทาเรือสิงคโปร ป 2542 - 2549
ประมงเปนอันดับที่ 22 ของโลก คิดเปน
มูลคา 0.90 พันลานเหรียญสหรัฐ และ
สงออกสินคาประมงเปนอันดับที่ 45 ของ
โลก คิดเปนมูลคา 0.38 พันลานเหรียญ
สหรัฐ6

5

ดวยขอจํากัดในดานทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สําหรับภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรมของสิงคโปร รัฐบาล
สิงคโปรจึงใหความสําคัญกับภาคบริการในการผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอํานวยความสะดวกทั้งดานการคา
การเงิน ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการคมนาคมขนสงที่มีประสิทธิภาพ มีทาเรือน้ําลึกและการบริหารจัดการที่
รวดเร็ว ทําใหสิงคโปรกลายเปนศูนยกลางการใหบริการในภูมิภาคในหลายสาขา 7 และที่สําคัญสิงคโปรเปนประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เปดใหมีการคาอยางเสรี โดยมีมาตรการควบคุมการสงออก-นําเขาสินคาเพียงบางรายการ ทั้งยังเปน
ประเทศที่ทําธุรกิจในลักษณะ Trading Hub ดังนั้น ประเทศไทยควรใชสิงคโปรเปนแหลงสงออก (re-export) สินคา
ไปสูประเทศที่สามเพื่อขยายการสงออก ทั้งนี้ สิงคโปรยังคงเปนตลาดที่สําคัญของไทย แมวาสินคาหลักจะเปน
ประเภทน้ํามันดิบ คอมพิวเตอร รถยนต/อุปกรณและสวนประกอบ ฯลฯ แตสินคาประเภทอาหาร ทั้งอาหารทะเล
สด/แชเย็น/แชแข็ง ก็นับเปนสินคาที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง
1

ขอมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน. ขอมูลจากเว็บไซต http://www1.mod.go.th/admm/aseancountry_thai.pdf
Earth trend. 2004. Coastal and Marine Ecosystems--Malaysia. http://earthtrends.wri.org
3
Singapore. 2011. In Encyclopædia Britannica. Retrieved
from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/545725/Singapore
4
Yearbook of Statistics Singapore. 2011. Agriculture, Animal Production and Fisheries.
http://www.singstat.gov.sg/pubn/reference/yos11/statsT-agriculture.pdf
5
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ สิงคโปร. 2552. รายงานสถานการณเศรษฐกิจและภาะการคาภูมิภาคอาเซียน.
6
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7
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By…Mr. T

Sillago sihama

Sillago aeolus

Genus : Sillago, Sillaginoides และ Sillaginopsis
Common name : Sillagos, Sand Whiting Fish, Smelt
Family : Sillaginidae
Order : Perciformes
Suborder : Percoidei
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)

การแพร
การแพรกกระจาย
ระจาย ปลาเห็ดโคนจัดอยูในวงศปลาเห็ดโคน แบงเปน 3 สกุล 31 ชนิด สกุล Sillago มีจํานวน 29 ชนิด
สกุล Sillaginopsis 1 ชนิด และสกุล Sillaginoides 1 ชนิด พบทั่วไปบริเวณชายฝงมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทร
แปซิฟกตะวันตก และบริเวณอินโดแปซิฟก
 สําหรับในนานน้ําไทย พบแพรกระจายทั้งในบริเวณอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน จํานวน 7 ชนิด โดยพบใน
สกุ ล Sillaginopsis 1 ชนิ ด คื อ Sillaginopsis panijus ส ว นสกุ ล Sillago พบ 6 ชนิ ด คื อ Sillago aeolus,
S. asiatica, S. chondropus, S. ingenuua, S. intermedius และ S. sihama ชนิดที่พบชุกชุม ไดแก S.
sihama (ปลาเห็ดโคนเงิน) และ S. aeolus (ปลาเห็ดโคนลาย)
 ปลาเห็ดโคนจัดเปนปลาทะเลหนาดิน มีพฤติกรรมชอบอยูรวมกันเปนฝูง โดยอาศัยอยูบริเวณชายฝงที่เปน
พื้นทราย ปาชายเลน และปากแมน้ํา เปนปลาที่อาศัยอยูไดทั้งในน้ําเค็มและน้ํากรอย ความลึกประมาณ 0 – 60
เมตร โดยทั่วไปพบลูกปลาขนาดเล็กเขามาอาศัยบริเวณปากแมน้ํา ตัวเต็มวัยจะฝงตัวเองอยูในทรายเมื่อถูกรบกวน
แตมีบางชนิดที่พบในแหลงน้ําลึกประมาณ 180 เมตร
ลัลักกษณะทั
ษณะทั่ว่วไป
ไป ลําตัวยาว ทรงกระบอก สวนหัวเปนรูปกรวย จะงอยปากแหลม ปากเล็กงุมลง ฟนเปนแบบฟนซี่เล็ก
เรียวยาวไมเทากัน อยูติดกันเรียงเปนแถว (villiform) มีฟนเล็กๆ บนเพดานปากบริเวณสวนหนาของกระดูก vomer
แตไมมีฟนบนกระดูก palatines มีหนามแหลม 1 อันบนแผนกระดูกปดเหงือก สวนลางของ preopercle อยูใน
แนวนอน ครีบหลังและครีบกนยาว ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหลังอันแรกมีกานครีบแข็ง 9-12 กาน และอันที่สองมีกาน
ครีบแข็ง 1 กาน และกานครีบออน 16-27 กาน ครีบกนมีกานครีบแข็งบางๆ 2 กาน และกานครีบออน 14-17 กาน
เสนขางตัวโคง กระเพาะลม สวนใหญซับซอน มีหลายรูปแบบ และใชในการจําแนกชนิด ดังนี้
 สวนที่ยื่นขยายไปทางดานหลังแบงเปน 2 เสน สวนที่ยื่นขยายไปทางดานหนาแบงเปน 2 เสน และมีสวนขอบ
ดานหนาที่เบน blind tubes ทั้ง 2 ขาง ยื่นออกไปทางดานหนาแลวโคงกลับไปทางดานหลังตามความยาวของ
ผนังชองทอง แบงเปน
 สวนที่ยื่นขยายไปทางดานหลังแบงเปน 2 เสน ยาวเทากัน พบใน S. intermedius (รูปที่ 1)
 สวนที่ยื่นขยายไปทางดานหลังแบงเปน 2 เสน ยาวไมเทากัน พบใน S. sihama (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2

รูปที่ 1

 สวนที่ยื่นขยายไปทางดานหลังมีเสนเดียว แตสวนที่ยื่นขยายไปทางดานหนามีหลายลักษณะ แบงเปน
 สวนที่ยื่นตรงไปดานหนา 1 เสน อีก 2 เสนที่จะยื่นขยายไปทางดานขางเจริญไมสมบูรณ มีลักษณะขด
มวนเปน 3 ขด พบใน Sillago aeolus (รูปที่ 3)
 สวนที่ยื่นตรงไปดานหนา 1 เสน อีก 2 เสนโคงยอนกลับไปทางดานหลังถึง ½ ของความยาวกระเพาะ
ลม พบใน S. asiatica (รูปที่ 4)
รูปที่ 4

รูปที่ 3

 สวนที่ยื่นตรงไปดานหนา 1 เสน และสวนที่ยื่นแหลมชี้ไปดานขาง 5 แฉก พบใน S. ingenuua (รูปที่ 5)
รูปที่ 5

 กระเพาะลมลดขนาดลง และไมมีระบบทอจากพื้นผิวทองไปถึงชองอวัยวะสืบพันธุ พบใน S. chondropus (รูปที่ 6)

รูปที่ 6

สีสี ลําตัวสีเงินถึงเทา หรือเขียว บางชนิดมีจุดดําบนลําตัวหรือฐานครีบอก
อาหารที
อาหารที่ก่กินิน จัดเปนปลากินเนื้อขนาดเล็ก กินพวกหนอน กุง ปู และหอยขนาดเล็กเปนอาหาร
เครื
เครื่อ่องมื
งมืออทีที่ใ่ใชชททําําการประมง
การประมง ไดแก อวนลอม อวนครอบ อวนจมปลาเห็ดโคน อวนทับตลิ่ง ลอบปลา และเบ็ดมือ
การนํ
การนําาไปใช
ไปใชปประโยชน
ระโยชน ปลาเห็ดโคลนเปนปลาเนื้อขาว นุม รสชาติอรอย กางนอย มันเล็กนอย และยอยงาย เมื่อนํา
เนื้อปลาไปนึ่งจะนิยมนําไปเปนอาหารใหคนไขและเด็กทารก พบจําหนายทั้งในลักษณะสดและแชแข็ง เปนที่ตองการ
ของตลาดและสงเปนสินคาออก
ขขนาดปลาเห็
นาดปลาเห็ดดโคนที
โคนที่พ่พบในประ
บในประเทศไทย
เทศไทย
S. sihama

ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)
Sillago spp. ขนาด (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)

ป 2546
15.75-18.25
17.1±0.75
-

อาวไทย
ป 2547
12.25-15.25
14.08±1.61
12.25 – 13.75
13.08±0.76

ป 2548
17.25-17.25
10.25 - 17.75
14.67±3.37

อันดามัน
ป 2546
ป 2547
ป 2548
11.75-19.75 12.25-21.25 9.75-23.25
15.62±1.91 15.59±1.86 14.89±2.24
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เสาวนีย สิงหไกรวรรณ. 2540. เอกสารวิชาการฉบับที่ 66 เรื่อง ชีววิทยาบางประการของปลาเห็ดโคน Sillago aeolus (Jordan
and Evermann) และ S. sihama (Forsskal) บริเวณอาวเพ จังหวัดระยอง. ศูนยพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก,
กองประมงทะเล, กรมประมง. 39 หนา.
Kent E. Carpenter and Volker H. Niem. 1999. FAO SPECIES IDENTIFICATION GUIDE FOR FISHERY PURPOSES THE
LIVING MARINE RESOURCES OF THE WESTERN CENTRAL PACIFIC Volume 4 Bony fishes part 2 (Mugilidae
to Carangidae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, Rome.
www.fishbase.org

ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว
What do you do? เปนการถามวา คุณทํางานอาชีพอะไร แตในกรณีที่คุณตกงาน กําลังหางานอยู ก็ใช
ประโยคเหลานี้ตอบคําถามครับ
- I lost my job. (ผมตกงาน)
- I was fired from my last job. (ผมถูกไลออกจากงานลาสุดของผม)
- I was let go from my last job.
(ผมถูกปลดจากงานลาสุดของผม... ใช let go หรือ released ในความหมายวา ถูกปลด)
- I quit my last job. (ผมลาออกจากงาน)
- I was laid off.
(ใช to lay off ในความหมายวา บริษัทปลดพนักงานออก สวนใหญเปนเพราะเศรษฐกิจไมดี)
แตถาอยากจะบอกวา ผมวางงาน ไมมีงานทํา อาจใช
- I’m unemployed. (ตอนนี้ตกงาน ไมมีงานทํา)
- I’m looking for a job. (กําลังหางานอยู)
หรือจะใชสํานวน I’m in between jobs. (ขณะนี้อยูระหวางการหางาน)
ที่มา : www.komchadluek.net
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คําอธิบายภาพปก

ภาพปกของ “วารสารการประมง” ฉบับปใหมนี้ แสดงภาพปลา
หนาดินติดเครื่องหมาย ปลาชนิดนี้ คือ ปลาตาโต มีชื่อทางวิทยาศาสตร
วา Priacanthus tayenus เปนปลาหนาดินที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่งในบรรดาปลาหนาดินจํานวนหลายรอยชนิดในอาวไทย
หนว ยงานอนุรั กษ ป ลาหน าดิ น กองสํา รวจและค น คว า กอง
สํารวจและคนควา กรมประมง ไดริเริ่มงานติดเครื่องหมายปลาหนาดินที่
มีชีวิตมาตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2509 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะ
ศึ ก ษาชี ว ประวั ติ เ บื้ อ งต น เฉพาะของปลาหน า ดิ น ชนิ ด ที่ มี คุ ณ ค า ทาง
เศรษฐกิจเทานั้นกอน อาทิเชน การอพยพยายถิ่นการเจริญเติบโต การ
ปะปนของสตอก เปนตน ซึ่งผลการวิเคราะหและวิจัยของขอมูลดังกลาว
นี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งเกี่ยวกับงานดานอนุรักษทรัพยากรของปลา
ตั้งแตไดเริ่มโครงการดังกลาว หนว ยงานอนุรักษปลาหนาดิน
กองสํารวจและคนควาไดดําเนินการติดเครื่องหมายปลาหนาดินที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจทั้งหมดเปนจํานวน 8
ชนิด คือ ปลาทรายแดง 5 ชนิด ปลาทรายขาว 1 ชนิด ปลาตาโต 1 ชนิด และปลากะพงแดง 1 ชนิด รวมปลาติด
เครื่องหมายที่ปลอยลงทะเลทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ตัว เครื่องหมายที่ใชติดปลาหนาดินนี้เปนเครื่องหมายแบบ
ลูกศร ทําดวยพลาสติกแผนบางๆ ขนาดกวาง 2 มม. ยาว 6 มม. มีลูกศรทําดวยพลาสติกสีขาวรูปคลายชนัก
เสียบติดอยูที่ปลายอีกขางหนึ่ง สวนดานบนของแผนพลาสติกมีหมายเลขลําดับและตัวอักษรเขียนดวยหมึกคําวา
“กรมประมง” หัวลูกศรฝงอยูในเนื้อปลาบริเวณใตครีบสันหลัง สวนปลายอีกดานหนึ่งของแผนพลาสติกจะติด
หอยอยูที่ตัวปลาดังปรากฏในภาพหนาปก สีของเครื่องหมายที่ใชมีสีแดง สีเหลือง และสีเขียว เพื่อที่จะใหการ
ปฏิบัติงานไดผลตามจุดมุงหมาย จึงจําเปนที่กรมประมงจะตองไดรับคืนปลาหนาดินที่ติดเครื่องหมายมากที่สุดที่
จะมากได ดังนั้นกรมประมงจึงไดตั้งเงิน รางวัลใหแกผูที่จับปลาหนาดิน ติดเครื่องหมายได และสงคืนใหกรม
ประมงตัวละ 20 บาท โดยมีเงื่อนไขวาผูที่จะไดรับเงินรางวัลดังกลาวจะตองแจงแหลงที่จับ ความลึกของน้ําที่ทํา
การประมง เครื่องมือที่ใชทําการประมง พรอมทั้งสงตัวปลาติดเครื่องหมายที่จับไดและเครื่องหมายใหกรมประมง
ดวย ในกรณีที่สงไดเฉพาะเครื่องหมายเทานั้น ผูที่จะไดรับเงินรางวัลจะตองแจงขนาดของปลา (ความยาวและ
น้ําหนัก) ไปดวย ในปจจุบันนี้ หนวยงานอนุรักษปลาหนาดินไดรับปลาหนาดินที่ติดเครื่องหมายคืนมาในอัตราที่
ต่ํามาก จึงหวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคต คงจะไดรับความรวมมือจากพี่นองชาวประมงและผูประสบพบเห็นนํา
ปลาที่ติดเครื่องหมายคืนมามากกวาในปจจุบัน โครงการนี้ จะบรรลุผลสําเร็จไดก็ตองอาศัยความรวมมือจากพี่
นองชาวประมงและผูประกอบกิจการแพปลาเปนสําคัญ กรมประมงขอเรียนขอความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ดวย.
ภาพเขียนโดย นายพิศิษฐ งามงด
ที่มา : วารสารการประมงปที่ 22 เลม 1 พ.ศ. 2512
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ป.ปลานารู
ลักษณะเดนเพื่อการจําแนกกลุมปลาปกเปา
ORDER: TETRAODONTIFORMES

แผนกระดูกปกคลุมตัวมีรูปแบบ 3, 4 หรือ 5 เหลี่ยม
ไมมีแผนกระดูกปกคลุม

FAMILY: OSTRACIIDAE, Boxfishes
กานครีบแบบแตกแขนง 8 กาน

กลางผนังทองมีตุมสีดํา
ฟน 3 ซี่

FAMILY: TRIODONTIDAE,
Threetooth puffer
ผนังทองใหญมาก

ลําตัวไมมีเกล็ด

FAMILY: TETRAODONTIDAE, Puffers
ฟน 4 ซี่

ไมมีครีบทอง

กานครีบแบบแตกแขนง

FAMILY: DIODONTIDAE,
Porcupinefishes (burrfishes)
ฟน 2 ซี่ เปนแผน

รางกายปกคลุมดวยหนาม

ที่มา: www.fishbase.org
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บานเราจะนาอยู

9 แนวคิดนําพาชิวิตใหสดใส
ในโลกที่สับสนวุนวายในปจจุบัน คนเราแทบจะไมมีเวลาใหความสําคัญกับสิ่งดีๆ ที่จะนําพาชีวิตให
สดใส และมี ค วามหมายมากขึ้ น บ อ ยครั้ ง ที่ ห ลายคนใช ชี วิ ต เหมื อ นเครื่ อ งจั ก รที่ เ ดิ น เครื่ อ งอั ต โนมั ติ ไ ปวั น ๆ
มากกวาการใชชีวิตอยางมีสติ
บางที 9 แนวคิดนี้อาจชวยใหผูที่ปฏิบัติตามอยางมีสติ ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิต

1. มีความสุข
เคล็ดลับของการมีความสุข คือ การยอมรับทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต และปลอยวางเรื่องที่เปนอุปสรรคออกไป
ฟงดูเหมือนทําไดยาก แตจริงๆ แลวไมยากเลย เพราะความสุขเปนสิ่งที่เราเลือกได ไมวาจะยากดีมีจน ตรงกัน
ขามคุณจะไมมีความสุขจนกวาจะยอมรับความจริงที่วา ในโลกนี้ไมมีอะไรสมบูรณแบบ แมแตตัวเราเอง
คุณไมใชตัวปญหา ปญหาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นปกติในชีวิต คนเราทุกคนตองเผชิญกับมันดวยความอดทน
ซึ่ง เปนสัจธรรม ถาคุณไมมีความสุข นั่นเปนเพราะคุณรูถึง ปญ หา แตเลือ กที่ จะเก็บ มันไวในใจ ดัง นั้น ควร
เปลี่ยนแนวคิดเพื่อพลิกชีวิต เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จงจัดการและปลอยวางเพื่อเดินหนาตอไป

2. รูจักยอมรับ
บางครั้ง คําพูดที่วา “เดี๋ยวมันก็จะผานไปเอง” หรือ “เวลาจะชวยเยียวยา” นั้น อาจไมชวยใหสถานการณ
ดีขึ้นได คุณจึงไมควรปลอยเวลาใหผานพนไปโดยไมไดลงมือทําอะไรเลย มีเพียงหนทางเดียวที่จะเอาชนะความ
ทุกขและความยากลําบาก คือ ตองยอมรับวามันเกิดขึ้นจริงและกําลังทํารายคุณ เมื่อคิดไดแลวหาทางแกไขจนสุด
ความสามารถ คุณก็จะสามารถกาวขามและดําเนินชีวิตตอไปได

3. ควบคุมปฏิกิริยาโตตอบ
ความคิดและความเชื่อทั่วไปที่เรามีเกี่ยวกับชีวิต เปนตัวสรางสภาพที่เปนจริงภายนอก เมื่อเราเชื่อในสิ่งใด
ก็จะเห็นในสิ่งนั้น
คนทุก คนลวนมีปญหา และมั ก ถูก ทดสอบจากเหตุก ารณที่อ ยูเหนือ ความควบคุมของเราเสมอ หากมัน
เกิดขึ้นใหจําไววา แมคุณไมอาจควบคุมสถานการณภายนอกได แตคุณสามารถควบคุมปฏิกิริยาโตตอบได และไม
วาคุณจะรูหรือไม พลังนี้มีอยูในตัวคุณเสมอ

4. วิกฤตคือโอกาส
หากคุณคาดหวังใหชีวิตคลี่คลายไปในทางที่ดีที่สุดสําหรับคุณละก็ จะตองยอมรับใหไดวาอุปสรรคทุก
อยางที่กําลังเผชิญอยูนั้น คือโอกาสที่ชวยใหคุณไดพัฒนาและเรียนรู บางครั้งแมในสถานการณที่ดูเลวรายสุดๆ
อาจแปรเปลี่ยนเปนสิ่งดีๆ ที่แอบแฝงมาก็เปนได เพราะชีวิตเปนเรื่องของการรับรู และการรับรูเปนเรื่องของจิตใจ

5. ขจัดความสงสัยในตัวเอง
คนเรามักตัดสินตัวเอง สงสัยในตัวเอง วิพากษวิจารณตัวเอง และมัก พร่ําบอกตัวเองวา ทําไมจึงไมมี
ความสามารถพอที่จะทําสิ่งที่ตองการจริงๆ ในชีวิตใหสําเร็จ และเชื่อแนวา คุณก็คงไมปลอยใหใครคนใดมาพูด
ใสหนาเชนนี้ แลวเหตุใดคุณจึงปลอยใหใจที่เคลือบแคลงของคุณคิดเชนนั้นเสียเอง
สิ่งที่ควรทําคือ จงเฝาดูจิตที่สงสัยในตัวเอง และพยายามขจัดพฤติกรรมทําลายตนเองออกไป เพราะคุณ
ไมใชจิต แตเปนคนควบคุมจิตนั่นเอง
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6. ใชชีวิตอยางมีสติ
จงมีความสุขและพอใจในจุดที่คุณยืนอยู ณ ปจจุบัน และโปรดอยาทําผิดพลาดดวยการเลื่อนเวลาแหง
ความสุขออกไป เพียงเพราะคุณกําลัง รอคอยเวลาที่เหมาะสมใหมาถึง แตควรใชชีวิตอยางมีความสุขและมีสติ
เพราะชีวิตไมจีรังยั่งยืน ทุกนาทีที่ยังมีลมหายใจจึงเปนเหมือนพรอันประเสริฐ จงใหความสําคัญกับปจจุบัน ฟงดู
ไมงาย แตคุณสามารถเลือกทําไดอยางแนนอน

7. ปรับเปลี่ยนการรับรู
เหตุที่เรามักผูกอารมณและเจตนา รวมไปกับสถานการณและเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิต เราจึงพลอยเชื่อ
ไปตามนั้น แตถาเราถอยมาตั้งหลัก แยกอารมณออกจากสถานการณ และเฝามองอยางมีเหตุผล เราจะเห็นวาทุกสิ่ง
ทุกอยางที่เรารับรูนั้น มีทั้งดานดีและเลวเสมอ อุปมาดั่งเหรียญที่มี 2 ดาน ซึ่งเราจะมองเห็นเพียงดานเดียวในแต
ละครั้ง คนหนึ่งจะรับรูไดถึงสิ่งเลวราย ในขณะที่อีกคน จะรับรูถึงสิ่งดีๆ ตัวสถานการณนั้นมีความเปนกลาง แต
ความเชื่อ การตัดสิน และอคติของเราจะเปนตัวกําหนดลักษณะของผลที่ออกมา
ลองมองปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําในชีวิต และถามตัวเองวา ไดเวลาที่คุณควรหาวิธีอื่นในการแกปญหา
หรือ ยัง เพราะบอ ยครั้ง ที่เ รามัก โตตอบอัตโนมั ติอ ยา งเปนนิ สัย และไมเ คยแกป ญหาได จงถามตัว เองวา มันคุ ม
หรือไมที่จะมองปญหาเหลานี้ในแบบเดิมๆ ถึงเวลาหรือยังที่ตองพลิกดูอีกดานหนึ่งของเหรียญบาง
ควรระลึกเสมอวา ในความเปนจริง สถานการณจะไมเปลี่ยนแปลง แตเมื่อคุณเปลี่ยนการรับรูสถานการณ
ก็จะเปลี่ยนไปในสายตาคุณไดเชนกัน

8. อยาเพียงมีชีวิต...แตจงใชชีวิต
นับ เปนเรื่อ งสําคัญยิ่ง ที่ตอ งไมปลอ ยใหสิ่ง ภายนอกควบคุมพฤติก รรมของเรา อยาตกเปนเหยื่อ ของมัน
เพราะจะไมเกิดประโยชนอันใดเลย หากเต็มใจยอมพายแพตอสิ่งภายนอกที่เราไมสามารถควบคุมได เราทุกคน
ลวนมีพลังขอจงอยายอมแพ
ทุกคนบนโลกนี้มีสิทธิใชชีวิตตามแบบของตัวเอง จงยอมรับในแบบที่เขาเปน มิใชในแบบที่คุณตองการให
เปน คุณควบคุมโลกไดดวยการควบคุมตัวเอง จงเปนในแบบที่คุณเปน
เมื่อคุณตองทําตามสิ่งนอกกาย นั่นคือ คุณมีชีวิต แตถาทําตามสิ่งที่อยูภายในใจ นั่นคือ คุณใชชีวิต และ
หากคุณยังไมไดทํา จงเริ่มดวยการรักและเคารพตัวเอง ทําใหตัวเองกอน จากนั้นคอยยอมรับจากภายนอก

9. ใจเปนประธานคุมกายและจิต
ระลึ ก เสมอว า ใจของคุ ณ คื อ ประธานที่ ค วบคุ ม ร า งกาย และความรู สึ ก นึ ก คิ ด ให ไ ปในทางที่ ดี มิ ใ ช
เหตุการณที่เกิดขึ้นวันนี้เดี๋ยวนี้ ที่เปนตัวชี้วา วันนี้ของคุณจะดีหรือเลวอยางไร จงตั้งเปาหมายที่จะไมปลอยให
ใครหรือสิ่งใดมาทําใหแตละวันในชีวิตของคุณอับเฉา
และสิ่งสําคัญที่จะลืมไมได คือ คุณไมใชจิต แตคุณ คือ ผูควบคุมจิต

ที่มา : หนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 129 เดือนสิงหาคม 2554 โดยประกายรุง
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วิธีเลน : มาเลนเกมตารางไขวกันนะคราบ...จากตารางที่กําหนดให จงนําจํานวนที่
กําหนดให เติมลงในแถวหรือตารางใหถูกตอง
จํานวน 2 หลัก คือ 42, 44, 47
จํานวน 3 หลัก คือ 269, 273
จํานวน 4 หลัก คือ 1548, 3219, 4247, 4328, 4405, 4653
จํานวน 5 หลัก คือ 12674, 18425, 39463
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คําถามประจําเดือนกันยายน 2554
1. กรดที่นิยมใชในการยอยตัวอยางอาหารดวยคลื่นไมโครเวฟ คือ
2. พายุที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเสนผานศูนยกลางนอย แตหมุนดวยความเร็วสูง
คือพายุใด
3. ทาขึ้นสัตวน้ําสําหรับเรือประมงทองถิ่นในสิงคโปร มีชื่อวา
** กติกาการรวมสนุก : ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท
สงมาที่ E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.com
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 30 กันยายน 2554
*** ของรางวัลประจําเดือนกันยายน :

สบูเปลือกหอย

เฉลยคําถามเดือนสิงหาคม 2554
1. ปลาทูนาชนิดที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ คือ?
ตอบ Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii)
2. ประเทศเปรู เปนแหลงอาหารที่สําคัญของเตาทะเลกี่ชนิด อะไรบาง?
ตอบ 5 ชนิด คือ เตาหัวฆอน, เตาตนุ, เตามะเฟอง, เตาหญา และเตากระ
3. การทําประมงในฟลิปปนส แบงเปน 3 ลักษณะ คือ?
ตอบ 1. การประมงขนาดเล็ก (Municipal Fisheries)
2. การประมงขนาดใหญ (Commercial Fisheries)
3. การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture Fisheries)
ผู ที่ ต อบคํา ถามประจํา เดื อ นสิ ง หาคม 2554 ถู ก ต อ ง ได แ ก คุณจริยา ออนทอง
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู ที่ ต อบคํา ถามได ถู ก ต อ งด ว ยนะครั บ ทางเราจะจั ด ส ง ของรางวั ล ไป
ตามที่ อ ยู ที่ ไ ด ใ ห ไ ว ใครอยากได ข องรางวั ล ก็ ร ว มสนุ ก ในการตอบคํา ถามกั บ เราเยอะๆนะคร า บ…

¡ÅØÁÇÔªÒ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÁ§·ÐàÅ
15

