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การรั่วไหลของน้ํามันสามารถเกิดไดทั้งตามธรรมชาติ เชน รั่วจากแหลงน้ํามันใตดิน หรือจากการกระทําของ
มนุษย เชน อุบัติเหตุจากเรือ การขุดเจาะน้ํามัน หรือการลักลอบปลอยทิ้งสูแหลงน้ํา การรั่วไหลสวนมากมักมีที่มา
จากกิจกรรมของมนุษย
สาเหตุหนึ่งของน้ํามันรั่วไหลในทะเลมาจากกิจกรรมการขนสงทางทะเล การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะ
ควบคูไปกับความตองการพลังงานภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศเพิ่มขึ้น และ
อาจเกิดอุบัติเหตุทําใหน้ํามันบางสวนเกิดรั่วไหลลงสูทะเลเสมอ ถึงแมจะมีมาตรการปองกันตางๆ แลวก็ตาม
น้ํามันที่รั่วไหลสูแหลงน้ําจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพ ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เริ่มจาก
น้ํามันบางสวนระเหยไป น้ํามันที่เหลือจะเปลี่ยนสภาพไปตามคุณสมบัติเฉพาะของชนิดน้ํามันนั้นๆ และปจจัยตางๆ
เชน แสงแดด กระแสน้ํา อุณหภูมิ ฯลฯ ผลกระทบจากคราบน้ํามันนั้นจะมีตั้งแตการเปนพิษตอสัตวซึ่งไมทําใหถึง
ตาย จนไปถึงการทําใหสัตวขนาดใหญขาดอากาศหายใจ
> สําหรับแพลงกตอน คราบน้ํามันยอมเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหลานี้
แต ก ารศึ ก ษาในรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผลกระทบต อ แพลงก ต อนนั้ น ทํ า ได ย าก
เนื่องจากพวกมันมีขนาดเล็กมาก และประชากรของพวกมันมีการกระจาย
แตกตางกันสําหรับสถานที่และชวงเวลาที่แตกตางกัน จนปจจุบันเรายังไมมี
หลักฐานวาคราบน้ํามันจะมีผลกระทบตอปริมาณไขและตัวออนของแพลงกตอน
หรือไม
> ผลกระทบตอนกน้ํา (Seabirds) เราจะเห็นภาพนกเปดน้ําหรือ
นกเพนกวินที่เปยกคราบน้ํามันอยูบอยๆ พวกมันถูกหอหุมดวยน้ํามัน เพราะ
พวกมันจําเปนตองดําน้ําลงไปหาอาหารในทะเล แตสาเหตุหลักทีท่ ําใหพวกนกตาย
คือ การจมน้ํา ความหิวโหย และการสูญเสียความรอนจากรางกายหลังจากที่
ขนของพวกมันถูกหอหุมดวยน้ํามัน
> ระบบนิเวศวิทยาในบริเวณน้ําตื้นรวมไปถึงปะการังยอมไดรับผลกระทบจาก
คราบน้ํามัน นอกจากคราบน้ํามันจะเปนพิษโดยตรงตอปะการังแลว น้ํามันยัง
สกัดกั้นแสงอาทิตยไมใหสองลงไปถึงปะการังทําใหพวกมันสังเคราะหแสงไมได
การที่ ป ะการั ง ตายจะส ง ผลลบอย า งมหาศาลต อ ระบบนิ เ วศวิ ท ยาในทะเล
เนื่องจากพวกมันเปนแหลงอาศัยและอาหารสําหรับสัตวน้ํานานาชนิด
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> ชายหาด เปนสถานที่ที่คราบน้ํามันมีโอกาสลอยมาสะสม พืชและ
สัตวที่อาศัยอยูบนหาดสามารถทนตอพิษของคราบน้ํามันได หาดทรายและ
หาดหินที่มีคลื่นซัดตลอดเวลาจะมีความสามารถในการทําความสะอาดตนเอง
ซึ่งจะแตกตางกับหาดโคลนในบริเวณปาชายเลนที่ไมมีคลื่นชวยในการทํา
ความสะอาด โดยปกติ ห าดโคลนจะเป น บริ เ วณที่ มี Biological
productivity สูงและเปนสถานที่อนุบาลลูกสัตวน้ํารวมทั้งยังเปนแหลงอาหารของสัตวตางๆ หากคราบ
น้ํามันลอยไปติดหาดโคลน คราบน้ํามันจะเกาะอยูเปนเวลานานหลายป สงผลลบอยางมหาศาลตอสภาพแวดลอม
> ในบริเวณปาชายเลนซึ่งมีอยูมากในบริเวณเสนศูนยสูตรและประเทศไทย
คราบน้ํามันสามารถทําใหตนไมในปาชายเลนตายโดยการไปเคลือบรากทําใหขาด
อากาศหายใจ น้ํามันบางสวนจะตกตะกอนทําใหดินบริเวณนั้นเปนพิษ
นอกจากนั้น คราบน้ํามันยังสงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยว ประมงและการเพาะลี้ยงชายฝง เชน
สัตวน้ําตายจากคราบน้ํามัน ขาดออกซิเจน ชายหาดสกปรกจากคราบน้ํามัน ทําลายทัศนียภาพ มีกลิ่นเหม็น
ไมเหมาะกับการทองเที่ยวและพักผอน สงผลกระทบทางออมตอเศรษฐกิจในชุมชนทองถิ่นและระดับประเทศ
โดยความรุนแรงของผลกระทบจากน้ํามันรั่วไหลขึ้นอยูกับหลายปจจัย ทั้งชนิดของน้ํามัน ปริมาณที่รั่วไหล
สภาพภู มิ ศ าสตร ข องบริ เ วณที่ เ กิ ด รั่ ว ไหล กระแสน้ํ า กระแสลม การขึ้ น -ลงของน้ํ า ทะเล ตลอดจน
ความหลากหลายและความสมบูรณของทรัพยากรรอบๆ บริเวณนั้น

ผลกระทบดานตางๆ ตอทรัพยากรสัตวน้ํา
1.ทางกายภาพ (Physical impact)

เมื่อขนสัตวซึ่งปกติจะกันน้ํา ถูกน้ํามันเปอน ขนจะจับกันเปนกอนทําใหน้ําซึม
เข า ถึ ง ผิ ว หนั ง มี ผ ลให สั ต ว ไ ม ส ามารถรั ก ษาอุ ณ หภู มิ ข องร า งกายได จึ ง หนาวตาย
(มักเกิดในประเทศเขตหนาว เชน แคนาดา อเมริกาเหนือ หรืออาจเกิด overheat ในเขตรอน) และ
อาจทําใหสัตวจมน้ําตายได นอกจากนั้น คราบน้ํามันยังอาจอุดตันจมูก ปาก หรือระคายเคืองตาได และในภาวะ
ดังกลาวสัตวผูลาก็จะลาสัตวเหลานี้ไดโดยงาย (แตหมายถึงไดกินอาหารที่ปนเปอนสารพิษ) ขณะที่คราบน้ํามันที่
เคลือบผิวหนังจะถูกดูดซึมเขาสูรางกายไปยับยั้งการสืบพันธุและการเจริญเติบโต โดยเฉพาะไขนกจะไมสามารถฟก
ออกเปนตัวได
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2.การปนเปอนของสารพิษ (Toxic contamination)

น้ํามันมีความเปนพิษตอทางเดินอาหาร (ทํ าใหเกิดแผลหลุมและมีเลือดออกใน
ทางเดินอาหาร), ตับ, ตับออน, ไต (ทําลายเนื้อเยื่อเหลานี้อยางรุนแรง),
ปอด (ปอดบวมจากการสําลัก), ระบบประสาทสวนกลาง และมีผลระยะยาวตอระบบสืบพันธุ น้ํามันสามารถ
เขาสูตัวสัตวไดทั้งทางการหายใจ (ไอระเหย) ซึมผานทางผิวหนังและทางปาก (จากการปนเปอนในอาหารและ
จากพฤติกรรมการไซรขนเมื่อขนเปอนน้ํามันจะทําใหสารที่เปนพิษจากน้ํามันจะเขาสูตัวสัตวได)
3.ผลตอแหลงอาหาร (Food resource contamination)

สัตวน้ําที่ปนเปอนน้ํามันจะมีสารพิษในตัว เมื่อสัตวผูลากินเขาไปก็จะไดรับสารพิษ
และสัตวที่ปนเปอนมักมีกลิ่นน้ํามันทําใหผูลาไมกิน เกิดภาวะขาดอาหาร นอกจากนี้
คราบน้ํามันยังปดกั้นแสงสวางที่สองลงมาสูพื้นทองน้ํา มีผลตอขบวนการสังเคราะหแสง
ของพืชน้ํา น้ํามันที่ความเขมขนสูงอาจทําใหสัตวน้ําตายได น้ํามันที่มีความหนาแนนสูงเมื่อจมลงสูพื้นทองทะเลมีผล
ตอสัตวหนาดิน แนวปะการัง และแหลงหญาทะเล คราบน้ํามันเมื่อเคลื่อนตัวเขาสูชายฝงจะสงผลกระทบตอระบบ
นิเวศชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบนิเวศหาดทราย
ผลกระทบที่กลาวมานี้ จะสงผลเสียรุนแรงตอความสมบูรณและความหลากหลายของระบบนิเวศนบริเวณที่โดน
กระทบจากคราบน้ํามัน หวงโซอาหารถูกตัดขาด สรางความเสียหายตอวิถีประมงพื้นบานและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตามชายฝงทะเล ทําลายคุณภาพของแหลงทองเที่ยว เปนตน

เอกสารอางอิง
http://www.oknation.net/blog/Mynews/2013/07/31/entry-1
http://zoowildlifevet.com/?p=62
http://www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-05-34/2011-08-24-04-53-01
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หมึกแวมไพร ชือ่ สุดนากลัว แตตัวกลับไมมีอนั ตราย
หมึ ก แวมไพร (Vampire squid) มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า
Vampyroteuthis infernalis เป น สั ต ว ที่ มี อ ายุ อ ยู ม านาน
กวา 200 ลานปแลว โดยจัดอยูในวงศ Vampyroteuthidae
และสกุล Vampyroteuthis ซึ่งมีเพียงชนิดเดียวเทานั้นที่ยังดํารง
เผาพันธุมาจนถึงปจจุบัน
หมึกแวมไพร ไดชื่อนี้มาจากรูปรางหนาตาที่แลดูนากลัว โดยมีพังผืด
เชื่อมตอกันระหวางหนวดแตละเสนทั้งหมด 8 เสน เสมือนรมหรือครีบ
แลดูคลายเสื้อคลุมตัวใหญ ใชสําหรับวายไปมาเหมือนการบินของนกหรือ
คางคาว แตหมึกแวมไพรกลับเปนสัตวที่ไมมีอันตรายใดๆ มีความยาวเต็มที่
ประมาณ 28 เซนติเมตรเทานั้น มีสีผิวน้ําตาลแดงปนดํา ดานในของ
ลําตัวเปนสีดําสนิทและมีหนามแหลมๆ เรียงตัวตามแนวของหนวด มีดวงตา
กลมโตสีแดงก่ํา หรือสีน้ําเงิน
หมึ ก แวมไพร เป น หมึ ก ที่ อ าศั ย อยู ใ นทะเลลึ ก ที่ มี ค วามลึ ก ตั้ ง แต
300-3,000 เมตร เปนสถานที่ๆ ไมมีแสง และมีปริมาณออกซิเจน
นอย แตหมึกแวมไพรก็อาศัยอยูไดเปนอยางดี และมักตกเปนอาหารของ
สัตวทะเลที่มีขนาดใหญกวาได จึงมีกลไกในการปองกันตนเองดวยการเรือง
แสงลําตัวตัวเองได ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียที่สองแสงเรืองๆ เปนสีฟา หรือ
สีน้ําเงิน ซึ่งทําใหตาของผูที่มาคุกคามพรามัวไปได

ที่มา : http://www.nextsteptv.com/?p=3458
ภาพจาก : http://news.nationalgeographic.com
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Scientific name : Scomberomorus commerson
Common name : Narrowbarred Spanish mackerel
Family : Scombridae
Order : Perciformes
Class : Actinopterygii (ray-finned fishes)

ลักษณะทั่วไป : รูปร่างเรียวยาวแบบกระสวย ลําตัวแบน
ข้าง แต่น้อยกว่าอินทรีจุด ปลายหางคอด จะงอยปากแหลม
ครี บ หลั ง แยกออกเป็ น 2 ตอน โดยครี บ หลั ง ตอนหน้ า
ประกอบด้ ว ยก้ า นครี บ แข็ ง 15-18 ก้ า น ตอนหลั ง
ประกอบด้ ว ยก้ า นครี บ อ่ อ น 15-20 ก้ า น และตามด้ ว ย
ครี บ ฝอย (finlet) 8-11 อั น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของครี บ ก้ น จะอยู่
บริ เ วณกึ่ ง กลางของครี บ หลั ง ตอนที่ ส อง ประกอบด้ ว ย
ก้านครีบอ่อน 16-21 ก้าน และตามด้วยครีบฝอย 7-12 อัน
ระดับของเส้นข้างลําตัวต่ําลงบริเวณด้านท้ายของลําตัว

สี : ด้านหลังมีสีน้ําเงินอมเทาวาว ด้านข้างลําตัวมี
สีเงิน และมีแถบหยักเป็นคลื่นสีน้ําเงินอ่อนตาม
แนวตั้ง แต่ในขณะเป็นลูกปลาจะมีลักษณะเป็นจุด
ขนาด : ขนาดใหญ่ สุ ด ความยาวส้ อ มหางอยู่ ที่
220 เซนติเมตร (เป็นชนิดทีม่ ขี นาดใหญ่สดุ ในสกุล)
ขนาดโดยทั่วไปอยู่ที่ 90 เซนติเมตร
การกิ น อาหาร : กิ น ปลาขนาดเล็ กที่ อ ยู่ ร วมกั น
เป็นฝูง เช่น ปลากะตัก และปลาซาร์ดีน
แหล่ ง อาศั ย : เป็ น ปลาผิ ว น้ํ า อาศั ย อยู่ บ ริ เ วณ
ชายฝั่ง ที่ระดับความลึกระหว่าง 15 ถึง 200 เมตร
อยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ

การแพร่กระจาย : พบตลอดแนวชายฝั่ง เขตอบอุ่นของอินโดแปซิฟิกตะวันตกและตะวันออก ทางเหนือของ
ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น จนถึงทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย และฟิจิ
เครื่องมือที่จับ : อวนติดตา โป๊ะ อวนลากกลางน้ํา และเบ็ด
การนําไปใช้ประโยชน์ : นิยมบริโภคในรูปแบบสดและผ่านการแปรรูปเป็นปลาเค็มและลูกชิ้นปลา
เอกสารอ้างอิง :
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 6 Bonyfishes part 4 (Labridae to Latimeriidae). FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE
UNITED NATIONS, ROME.
http://www.fishbase.org/summary/Scomberomorus-commerson.html
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สืบเนือ่ งจากเมือ่ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา ได้เกิดเหตุน้ํามันดิบปริมาณ 50,000 ลิตร รัว่ ไหล
ออกจากท่อขนส่งลงสูท่ ะเลจังหวัดระยองในขณะทีม่ กี ารส่งถ่ายจากเรือไปยังทุน่ รับน้ํามันดิบเพือ่ ส่งไปยังโรงกลัน่ ของ
บมจ.พีทที ี โกลบอล เคมิคอล และได้มคี ราบน้ํามันถูกชัดเข้าฝัง่ บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด กินพืน้ ทีย่ าวกว่า 600 เมตร
คราบน้ํามันมีความหนาประมาณ 20-30 เซนติเมตร บางส่วนลอยอยู่เป็นระยะๆ มีลักษณะคล้ายฟิล์มบางๆ จากฝั่ง
ออกไปในทะเลอีกประมาณ 200 เมตร เหตุการณ์ครัง้ นีท้ ําให้ “น้ํามันดิบ” กลายเป็นประเด็นทีถ่ กู พูดถึงเป็นอย่างมากใน
สังคม ทําให้เรือ่ งเล่า...ชาวทะเลพลาดไม่ได้ทจี่ ะนําเสนอเรือ่ งราวต่างๆ ของ “น้ํามันดิบ” ต่อท่านผูอ้ า่ นในฉบับนี้

น้ํ า มั น ดิ บ คื อ สารประกอบของไฮโดรคาร์ บ อนกั บ สารเคมี อื่ น ๆ จํ า นวนเล็ ก น้ อ ย เช่ น
สารประกอบซัลเฟอร์ ไนโตรเจน และออกซิเจน โดยการที่จะนําสารต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ได้ พวกมัน
จะต้องถูกแยกออกออกจากกันเสียก่อน กระบวนการแยกเรียกว่า การกลั่น (Refining) น้ํามันดิบที่
แตกต่างกันในแต่ละที่ของโลก หรือแม้แต่ความลึกที่แตกต่างกันของน้ํามันหลุมเดียวกันเองก็ยังคงบรรจุ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารประกอบอื่นๆ ที่แตกต่างกัน นั่นคือเหตุผลว่าทําไมพวกมันจึงมี
ตั้งแต่สารระเหยง่ายสีอ่อนไปจนถึงน้ํามันดําขุ่นหนา (หนามากเสียจนมันยากที่จะปั้มมันขึ้นมาจาก
พื้นดินเสียด้วยซ้ํา)
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> ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ คาดการณ์ผลกระทบในระยะสั้นต่อบุคคล 2 กลุ่ม
คือ
1. ผู้ปฏิบัติงานกําจัดคราบน้ํามัน
2. ผูอ้ ยู่อาศัยในบริเวณนั้นซึ่งสัมผัสโดยตรงหรือใกล้ชิดกับน้ํามันดิบที่รั่วไหลออกมา
อาจมีอาการผิดปกติของระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต และ
ระบบอื่นๆ ซึ่งมักจะเกิดอาการผิดปกติหลังจากการสัมผัสถูกผิวหนัง การได้รับไอระเหยของน้ํามันดิบทางลมหายใจ
หรือการดื่มน้ําหรืออาหารที่มีสารจากน้ํามันดิบปนเปื้อน ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคหอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคหัวใจ ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่
นอกจากผลกระทบในระยะสั้นแล้ว การรั่วไหลของน้ํามันดิบยังอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว โดย
น้ํามั นดิบประกอบไปด้ วยสารต่างๆ ที่มีคุณสมบั ติเป็นสารพิษอยู่จํานวนมาก ในจํานวนนี้ มีส ารที่มีคุณ สมบัติ
เป็ น สารก่ อ มะเร็ ง (Carcinogen) รวมอยู่ ด้ ว ย โดยสารก่ อ มะเร็ ง ในน้ํ า มั น ดิ บ ที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ เบนซี น
(Benzene) และสารในกลุ่ม โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน หรือ พี เอ เอช (Polycyclic Aromatic
Hydrocarbon; PAH)

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจึงแนะนําประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุดังกล่าว สังเกต
อาการผิดปกติของตนเองและบุคคลในครอบครัวอย่างใกล้ชิด ใส่ใจกับการตรวจสุขภาพเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ
รวมทั้งเตรียมพร้อมด้านจิตใจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบริเวณที่เคยอยู่อาศัยที่อาจจะแตกต่าง
ไปจากเดิมและอาจมีผลต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งการดําเนินชีวิตประจําวันด้วย สําหรับผู้ที่อยู่อาศัยห่างออกมา
จากบริเวณที่มีคราบน้ํามันและไม่แน่ใจว่าตนเองจะได้รับกระทบหรือไม่ ควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นระยะๆ อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง
http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000095017
http://news.th.msn.com/
http://kanchanapisek.or.th/knowledge/index.th.html
http://www.dkt.ac.th/kruya/energy/oil/main.html
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หลายคนสงสัยวา ปลามีหูหรือไม ถามีแลวหูของปลาอยูตรงไหน ไปหาคําตอบพรอมกันเลยคะ
> หูของปลาอยูภายในหัวกะโหลก มีหนาที่ชวยในการรับเสียงและชวยในการทรงตัวตลอดจนกําหนดทิศทาง
ของปลา นอกจากนี้หูยังชวยรับรูการเปลี่ยนแปลงความเร็วและทิศทางในขณะวายน้ํา
> หู ด า นในของปลาประกอบไปด ว ยร อ งคดเคี้ ย วไปมา ซึ่ ง ไวต อ การเปลี่ ย นแปลงความดั น ของน้ํ า
ที่ ฐ านของหู เ ป น กระดู ก อ อ นซึ่ ง มี ค วามหนาแน น กว า กระดู ก ส ว นอื่ น ของปลา แตกระดูกหูจะลอยตัวไดดีในน้ํา
เมื่อมีคลื่นเสียงมาปะทะและผานตัวปลา ทําใหตัวปลาแกวงไปมา กระดูกหูซึ่งลอยในของเหลวในอัตราเร็วที่ชากวา
การแกวงตัวของปลา ทําใหกระดูกหูไปสัมผัสกับขนออนที่รับความรูสึกและสงสัญญาณไฟฟาไปยังสวนรับเสียง
ในสมอง
ปลาบางชนิ ด เช น ปลาดุ ก ปลาตะเพี ย น ใช
กระเพาะลมของมั น ในการรั บ เสี ย ง ซึ่ ง ไวต อ การ
เปลี่ยนแปลงความดันของน้ํา เมื่อกระเพาะลมสั่นจะสง
สัญญาณการรับรูนี้ไปยังสวนหูโดยสงผานกระดูกชิ้นเล็กๆ
ที่ตอกันเปนสาย เรียกวา กระดูกออนเวบเบอรเรียน
ที่มา : http://www.xn--42c8ao1akazf5c2be0gsk.com/สาระนารู/สาระนารูเรื่องสัตว/ปลามีหูหรือไม.html

ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว
end in talk หมายถึง สิ้นสุดดวยลมปาก
เชน This scheme will end in talk. (โครงการนี้เปนแตเพียงลมปากเทานั้น)
บางที talk ก็ถูกนําไปใชในความหมายบรรยาย ที่ตามดวยบุพบท on
เชน My father will give a talk on Cambodian history. (พอผมจะไปบรรยายเรื่องประวัติศาสตรเขมร)
การพูดจนใครเปลี่ยนใจใช ประธาน+talk+กรรม+out+ resolution
เชน John talked me out of my resolution. (จอหนพูดจนฉันเปลี่ยนใจ)
สวนคุยใหญคุยโต ใชคําวา talk big เชน Don’t talk big. (อยาคุยใหญคุยโตนักเลย)
เคยมีคนถามวาจะใช talk to หรือ talk with ถึงจะถูกตอง เชน Talk to me. หรือ Talk with me.
ขอเรียนวา สามารถใชไดทั้งสองแบบครับ เชนเดียวกับคําวา speak to หรือ speak with ก็ใชไดทั้งสอง
อยางเหมือนกัน.
ที่มา : http://www.nitipoom.com/Article2Item.aspx?ID=4840
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เกร็ดสุขภาพ
ในน้ําทะเล 1 ลิตร มีเกลือละลายอยู 35 กรัม มีแรธาตุประเภทซัลเฟอรแมกนีเซียม แคลเซียมโบรไมด เหล็กสังกะสี
และแรธาตุอื่นๆ อีกมากมายละลายอยูในสัดสวนที่สมดุล ซึ่งนักบําบัดจะบอกคุณวา ธาตุตางๆ ที่ละลายในน้ําทะเล มีความ
คลายคลึงกับสารละลายในพลาสมาของเลือดเรา รางกายสามารถซึมซับเอาแรธาตุจากน้ําทะเลผานการออสโมซิส โดยเฉพาะเมื่อน้ํา
ทะเลถูกอุนใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิของรางกาย
และการพิสูจนทางวิทยาศาสตรสามารถยืนยันไดวา ผิวสามารถซึมซับธาตุอาหารสําคัญๆ จากน้ําทะเล อยางทะเลเดดซี
การบําบัดดวยน้ําทะเล ใชวิธีเดียวกับการบําบัดดวยน้ํา คือ ผานการอาบการนอนแช การนวดใตน้ําดวยหัวฉีดน้ําความดันสูง
การออกกําลังกายในน้ํา และอื่นๆ การปรับอุณหภูมิน้ําทะเลใหรอนขึ้นหรือพออุน ยังเปนหัวใจสําคัญของการบําบัด ทรีตเมนต
บําบัดที่คุณจะพบตามสปาริมทะเล ลวนมีจุดมุงหมายกระตุนการหมุนเวียนโลหิต บรรเทาความเหนื่อยลา ลดการสะสมของสารพิษ
และของเสียภายในอันนําไปสูปญหาผิวสม (เซลลูไลต)
กรณีที่คุณไมมีเวลาไปสปาริมทะเลคุณอาจซื้อผลิตภัณฑสปาจากทะเลจําพวกเกลืออาบน้ํา สาหรายหรือโคลนทะเล
มาผสมน้ําอุนๆ นอนแชที่บาน เพียงตองตระหนักวาอุณหภูมิของน้ําที่แตกตางจะใหผลตอสุขภาพที่แตกตางกัน ดังนี้
25-30 องศาเซลเซียส เพื่อกระตุนและกระชับผิว
31-34 องศาเซลเซียส เพื่อปลุกปลอบจิตใจใหคืนสูความนิ่งสงบ
35-36 องศาเซลเซียส เพื่อผอนคลาย (เฉพาะผูที่สุขภาพแข็งแรง)
37-38 องศาเซลเซียส เพื่อลดน้ําหนักและลดปญหาผิวสม (แตอุณหภูมิขนาดนี้ตองหามสําหรับผูมีปญหาโรคหัวใจ)
ถาตองการผลดานการบําบัดอยางจริงจัง ควรนอนแชอาทิตยละ 2-3 ครั้ง และตองใหความสําคัญกับอุณหภูมิของน้ํา
ควรมีเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิน้ําไวในบาน การบําบัดใหผลเมื่อคุณนอนแชได 5 นาที อาจเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆ แตไมควรนอนแช
เกิน 20 นาที
ผูเชี่ยวชาญดานการบําบัดดวยน้ํา มักบอกกับคนทั่วไปวาการนอนลอยตัวในน้ําอุนๆ เพียง 15 นาที จะใหผลผอนคลาย
ระดับลึกเชนเดียวกับการไดหลับ 1 ชั่วโมง ขอแนะนําวาเปนความสุขอยางยิ่ง สําหรับสาวออฟฟศที่ตองรบกับความเครียดมาทั้งวัน

ที่มา : http://health.kapook.com/view5578.html
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกวงศปลากระเบนภาคสนามที่พบในนานน้ําไทย
และนานน้าํ ใกลเคียง

Order PRISTIFORMES : Family: PRISTIDAE, Sawfish

1

จะงอยปากยื่นยาวมาก ลักษณะคลาย
ใบเลื่อย และมีซี่ฟนเปนแถวดานขาง

Order RHINOBATIFORMES :
จะงอยปากสั้น
ไมมีลักษณะคลายใบเลื่อย

ครีบหลังขนาดใหญ 2 อัน
ขอบทายโคงเวา
Family: RHINIDAE,
Wedgefish 2
แพนครีบหางตอนลาง
เปนแผนหนา

ขอบทายครีบอกยาวไมถึง
ฐานครีบทอง

จะงอยปากสั้น
ไมมีลักษณะคลายใบเลื่อย

ครีบหลังขนาดใหญ 2 อัน

Family: RHINOBATIDAE,
Guitarfish 3
แถวหนามขนาดเล็ก
กลางลําตัวดานบน

ครีบอกแผขยายคลุมสวนหัว
คลายรูปลิ่ม และยาวถึงฐานครีบทอง

ที่มา : www.portal.nfrdi.re.kr 1, กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 2, 3
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7 หลักคิด

บานเราจะนาอยู

พลังแหงชีวิต
ของทาน ว.วชิรเมธี
1. ความคิดดีๆ เปนที่มาแหงความสุข แนนอนวาเมื่อเรามีความคิดดีๆ โลกก็จะดีตามอยางที่เราคิด ดังที่ทานวาไวในหนังสือ
เลมนี้วา "โลกเปนอยางไร ขึ้นอยูกับวาเราใสแวนตาสีอะไรมองโลก หากมองโลกในแงดี ชีวิตมีแตส่ิงรื่นรมย หากมองโลกในแง
ราย ชีวิตมีแตความวุนวาย และทุกขระทม"
2. ปญญาดียอมมีความสุข คนมีปญญายอมใชปญญาในการแกปญหาเพื่อใหพนทุกข ดังนั้น สําหรับคนมีปญญา วิกฤตอยูไหน
ปญญาอยูนั่น สวนคนดอยปญญา โอกาสอยูไหน วิกฤตอยูนั่น จงเรียนรูท่ีจะเปลี่ยนปญหาใหเปนปญญา เปลี่ยนอุปสรรคเปน
อุปกรณ
3. ชีวิตของคนดี คือชีวิตที่มีความสุข ดังทานวา ดอกไมหอมไดบางดอก แตมนุษยหอมไดทุกคน หากเขาเปนคนดี กลิ่น
ดอกไมแมหอมขนาดไหน ก็หอมไดแตตามลมเทานั้น สวนกลิ่นความดีของคนดีนั้น หอมหวนทวนลม ฟุงกระจายไปในทิศทั้งสี่
ดอกไมผลิบานแลว ไมนานก็รวงโรย แตความดีของคนนั้น สถิตเปนนิรันดรเหนือกาลเวลา
4. ปฏิสัมพันธดีก็มีความสุข ซึ่งเปนการเลือกคบมิตร โลกนี้มมี ิตรอยู 3 ประเภทคือ
• 4.1 ปาปมิตร เพื่อนชั่ว จงอยาคบ
• 4.2 กัลยาณมิตร เพื่อนดี จงคบ
• 4.3 พันธมิตร เพื่อนที่ผูกพันกันดวยผลประโยชน จงระวัง
5. ทํางานดีก็มีความสุข ทานวาไว คนจํานวนมากเปนทุกขขณะทํางาน แตเบิกบานเฉพาะเสาร-อาทิตย โดยหารูไมวา ใน
หนึ่งสัปดาหมี เสาร-อาทิตย แคสองวัน จงเปนสุขขณะทํางาน จงเบิกบานขณะหายใจ
6. มองโลกในแงดี ชีวิตมีความสุข ดังผูรูทานหนึ่งกลาววา “ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้มันถูกอยูแลว มีแตความเห็นของเรา
เทานั้น
ที่ผิด” ใครทําความเขาใจคํากลาวนี้ไดอยางลึกซึ้ง คนนั้นจะไมทุกข และเขาจะไมหวั่นไหว ในความผันแปรของ
ชีวิต สิ่งใดเกิดขึ้นมา เขาจะอุทานอยูเสมอวา “มันเปนเชนนั้นเอง”
7. ครอบครัวดีทวีความสุข ครอบครัวคือพื้นฐานสําคัญของชีวิต บุตรธิดาคืออนุสาวรียของพอแม หากลูกเปนคนดี อนุสาวรีย
ของพอแมก็งดงาม หากลูกเลวทราม อนุสาวรียของพอแมก็อัปลักษณ
สําหรับ 7 หลักคิดในเชิงบวกของทาน ว.วชิรเมธี สามารถหยิบมาเปนขอคิด และยาชูกําลังใหตัวเองในยามที่เรา
หมดหวัง และสิ้นหวังไดอยางดีเยี่ยม โดยในหลัก ทั้ง 7 ขอ จะชวยเติมเต็มสิ่งที่คุณกําลังกังวล สิ่งที่คุณขาด สิ่งที่คุณกําลัง
คิดมาก ใหผานพนไปดวยหลักเห็นความสุข
ที่มา : http://www.108health.com/108health/topic_detail.php?mtopic_id=2544&sub_id=71&ref_main_id=2
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More to it ฉบั บนี้ มีเกมสลับสมองมาฝากเหมือ นเชนเคย
นั่นคือ ชวยเติมตัวเลขในชองสี่เหลี่ยมแตละชอง ซึ่งในแตละแถว
ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนั้น จะประกอบดวยตัวเลข 1-6 โดยไมซ้ํา
กั น และภายในกรอบสี แ ดงตั ว เลขเหล า นั้ น จะต อ งรวมกั น ตาม
เครื่องหมายที่กําหนดไวมุมบนซายของกรอบสีแดง ใหไดคําตอบ
ตามมุมบนซายของแตละกรอบสีแดง เชน 16x คือ นําตัวเลขมาคูณ
กันเพื่อใหได 16 นั่นเอง
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คําถามประจําเดือนสิงหาคม 2556
1. คราบน้ํามัน สงผลกระทบตอแนวปะการังอยางไร?
2. หมึกแวมไพร มีชื่อวิทยาศาสตรวาอะไร?
3. สารกอมะเร็งในน้ํามันดิบ คือสารอะไร?

เฉลยคําถามประจําเดือนกรกฎาคม 2556
1. ไมโอโกลบิน (myoglobin) ในวาฬและแมวน้าํ มีคุณสมบัติ
พิเศษอยางไร?
ตอบ มีคุณสมบัติ ไมหนืด ทําใหสามารถกักออกซิเจนปริมาณ
มากไวในกลามเนือ้ ได โดยไมเกิดการอุดตัน
2. "อิ่งออย" ที่ชาวอีสานเชื่อวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แทจริงแลว
คืออะไร?
ตอบ ฝาปดเปลือก (operculum) ของกลุมหอยตาวัว
3. Scombrotoxin คืออะไร?
ตอบ สารพิษที่ทาํ ใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ ซึง่ เกิดจากการ
รับประทานอาหารที่มีสารฮีสตามีนปริมาณมาก

** กติกาการรวมสนุก
ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ที่อยู
และเบอรโทรศัพท สงมาที่
E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
หมดเขตรวมสนุก
วันที่ 5 กันยายน 2556
***ของรางวัล คือ หนังสือ ป.ปลา

ผูท ตี่ อบคําถามประจําเดือนมิถนุ ายนไดถกู ตอง คือ

คุณกัลยากร เพ็ญพสิษฐ
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตอง
และเตรียมรอรับของรางวัลไดเลยคราบ...

... ¡ÅuÁ ÇiªÒ¡ÒÃ ÊíÒ¹a¡Çi¨Âa æÅa¾a²¹Ò»ÃaÁ§·aeÅ ...
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