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นักฆ่าโหดแห่งทะเลลึก
หมึกจัมโบ้ คือ ผู้ล่าที่เก่งกาจเอาการ
ด้วยฟันแหลมคมซึ่งทําให้เหยื่อเป็นอัมพาตได้ บวกกับนิสัยอันดุดันโหดร้าย ผู้ที่เผชิญหน้ากับหมึกจัมโบ้
หรือหมึกฮัมโบลต์ (Dosidicus gigas) มักลงเอยด้วยประสบการณ์เลวร้ายทั้งสิ้น ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน
พยายามสร้างแบบแผนเทคนิคการล่าของพวกมัน จนไปสู่การค้นพบที่น่าตระหนก พวกเขาพบฝูงหมึกจัมโบ้ราว 40
ตัว ช่วยกันออกล่าเป็นฝูงเช่นเดียวกับหมาป่า พฤติกรรมกินพวกเดียวกัน (Cannibalism) เป็นเรื่องปกติในหมึก
จัมโบ้ แม้ว่าพวกมันจะช่วยกันล่าเป็นฝูงใหญ่ แต่พวกที่มีขนาดเล็กกว่า ก็ต้องคอยรักษาระยะห่างเอาไว้ ไม่เช่นนั้น
มันอาจจะกลายเป็นเหยื่อไปด้วย
ฟันที่แหลมคม พิษที่ทําให้เหยื่อเป็นอัมพาต และการออกล่าเป็นฝูง นี่คือลักษณะสําคัญๆ
ของหมึกจัมโบ้ซึ่งอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ที่เชื่อว่าจะต้องทําให้คุณสยองแน่ๆ
งานวิจัยชิ้นใหม่พบว่าหมึกที่มีหนวดยาว (tentacle) 10 เส้น นิยมการล่าเหยื่อในเวลา
กลางคืน และมักจะออกล่ากันเป็นฝูงเหมือนหมาป่า การค้นพบนีน้ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจมาก เพราะ
นับเป็นเรื่องแปลกที่สัตว์พวกมอลลัสก์ (Mollusc) คือ สัตว์กลุ่มหมึกและหอย ออกล่าเป็น
ฝูง นักวิทยาศาสตร์เองก็สงสัยกันมานานแล้วว่า พวกมันอาจล่าเหยื่อร่วมกัน แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้
ศาสตราจารย์เคลลี เบอนัวต์-เบิร์ด จากมหาวิทยาลัยรัฐโอเรกอน และวิลเลียม กิลลี จากมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ตัดสินใจค้นหาคําตอบของปริศนาเทคนิคการล่าของหมึกจัมโบ้ ในช่วงปี 2007-2011
พวกเขาศึกษาพฤติกรรมของหมึกในอ่าวแคริฟอเนียโดยใช้เทคโนโลยีคลื่นสะท้อน เมื่อคลื่นถูกปล่อยอออกไป
มันจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของหมึกได้ในระยะ 500 เมตร วิธีการนี้ไม่เคย
ถูกนํามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของหมึกมาก่อน จึงทําให้เพื่อนร่วมงานของทัง้ สองคนรู้สกึ กังขา พวกเขาไม่เชื่อว่า
พวกมอลลัสก์จะสามารถสะท้อนคลื่นเสียงกลับมาได้ แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว ผลการศึกษานี้ช่วยเปิดประตูสู่ความรู้
ความเข้าใจถึงวิธีการออกล่าที่ซับซ้อน และทําให้เราเห็นว่าหนึ่งในผู้ล่าที่ทรงประสิทธิภาพ ของมหาสมุทรแปซิฟิก
อย่างหมึกจัมโบ้นั้นฉลาดเฉลียวกว่าที่เคยคิดกันมา

ศาสตราจารย์เคลลี เบอนัวต์-เบิร์ด ผู้ศึกษาเทคนิคการล่าของหมึกจัมโบ้ กล่าวว่า
เทคนิคคลื่นสะท้อนเผยพฤติกรรมล่าเหยื่อเป็นฝูงของหมึกจัมโบ้ สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกของสัตว์
จําพวกมอลลัสก์
1. การใช้ เ ทคนิค คลื่น สะท้ อ นของ เคลลี เบอนัว ต์ จะสร้ า งคลื่ น เสี ย งที่ ทั้ง มนุษ ย์ และหมึก ไม่
สามารถรับรู้ได้ออกไป เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบกับหมึกจัมโบ้ ก็จะเกิดการสะท้อนกลับมายังเรือ
เครื่องมือนี้ให้ผลอันน่าประทับใจ ที่ทําให้พบแบบแผน การเต้นรําล่าเหยื่อแบบวนเป็นเกลียว
2. ในแต่ละระดับของเกลียวหมุนนั้น หมึกแต่ละตัวจะเคลื่อนที่อย่างพร้อมเพียงเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการล่าปลาและเคย
3. เมื่อหมึกจัมโบ้เคลื่อนที่มาใกล้ผิวน้ํา พวกมันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงดิ่งสู่ใต้น้ํา และเริ่มต้นการ
เต้นรําเพื่อล่าเหยื่อใหม่อีกครั้ง
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หนวดยาวทั้งสิบ
ขากรรรไกร และ
ฟันอันแหลมคม

แมนเทิล (Mantle)
ทําหน้าที่เหมือนกับเครื่องยนต์เจ็ต หมึกจัมโบ้สามารถบีบกล้ามเนื้อในแมนเทิล (เนื้อเยื่อ
ร่างกายของหมึก) เพื่อให้น้ําพุ่งออกมาคล้ายไอพ่น ด้วยความเร็ว 25 กิโลเมตร/ชั่งโมง

น้ําหมึกใช้ป้องกันตัว
ถุงหมึกที่อยู่ระหว่างเหงือกบรรจุสารสีดําซึ่งสามารถพ่นออกมาเพื่อป้องกันตังเองได้

หัวใจสามดวงคอยปั๊มเลือด
เลือดของหมึกมีประสิทธิภาพในการขนส่งออกซิเจนต่ํา ดังนั้นมันจึงจําเป็นต้องมีหัวใจ
ถึง 3 ดวง เพื่อปั๊มเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

หลอดอาหารในสมอง
หลอดอาหารของหมึ ก จะพาดผ่ า นสมอง นั่ น หมายความว่ า
บางครั้งกระดูกปลาอาจจะติดอยู่ในสมองก็ได้

ดวงตาใหญ่ยักษ์
ดวงตาของหมึกจัมโบ้มีขนาดใหญ่มาก
เมื่ อ เที ย บกั บ ร่ า งกาย มั น สามารถ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวในทะเลได้อย่าง
รวดเร็ว สิ่งนี้ช่วยให้มันกลายเป็นนักล่า
มือฉมัง

หมึกจัมโบ้และขากรรไกร
จะงอยปากของหมึกซ้อนอยู่ตรงกลาง
ระหว่ า งหนวดทั้ ง สิ บ มี รู ป ร่ า งคล้ า ย
จะงอยปากของอินทรีที่กลับด้านในเข้า
ลิ้นของพวกมันมีรูปร่างคล้ายเครื่องบด
และสามารถทํ า ให้ เ หยื่ อ เป็ น อั ม พาต
ด้วยพิษก่อนจะกัดกลืนลงไป

ตะขออันแหลมคมฉีกร่างเหยือ่ ออกเป็นชิน้ ๆ
หมึกจัมโบ้มีหนวดยาว 2 เส้นที่ประกอบด้วยตะขอ
อันแหลมคมสําหรับจับเหยือ่

สื่อสารด้วยสัญญาณสี
นิสัยอันดุดันโหดร้ายและความสามารถในการเปลี่ยนสีจากขาวเป็นแดง ทําให้หมึกจัมโบ้มีชื่อเล่นว่า
“ปีศาจแดง” (Red Devil) หมึกพลางตัวด้วยการเปลี่ยนสี เมื่อพวกมันพยายามที่จะหนีจากวาฬหัวทุย โลมา
แมวน้ํา และภัยคุกคามอื่นๆ แต่นักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อด้วยว่า การเปลี่ยนสีเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการล่าอัน
ซับซ้อนนี้ด้วย พวกเขาคิดว่าพวกหมึกช่วยกันทําให้เหยื่อตกใจ ด้วยการเปลี่ยนสี ปลาซึ่งตกใจและหลงออกจากฝูง
ก็จะกลายเป็นอาหารอันโอชะมื้อต่อไปของพวกหมึก นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยว่า หมึกจัมโบ้จะเปลี่ยน
สีเมื่อพวกมันพบกับตัวอื่นๆ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถถอดรหัสข้อความสื่อสารนั้นได้
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ท่วงท่าการล่าของหมึกจัมโบ้ดูละม้ายกับการเต้นรํา ฝูงหมึก
กว่า 40 ตัวเคลื่อนวนเป็นเกลียว ขึ้นสู่ผิวน้ํา แถมในแต่ละ
ระดับมันยังสามารถเคลื่อนที่สลับทิศทางหน้าและหลังในขณะล่าเหยื่อได้อีกด้วย
ผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับฝูงสัตว์ทะเลขนาดยาว 2-4 เมตร และหนัก 45 กิโลกรัม มักจะเป็นเหล่าอาหาร
โปรดของพวกมัน นั่นก็คือ ปลา กุ้ง และหอย ถึงกระนั้นมนุษย์เอง ก็อาจจะพบประสบการณ์อันไม่เป็นมิตรจากเจ้า
สัตว์สิบแขนชนิดนี้ได้เช่นกัน
เบอนัวต์-เบิร์ด และกิลลี เชื่อว่า พวกหมึกสามารถจับเหยื่อได้มากขึ้นหากมารวมตัวกัน สร้างพายุรูป
เกลียวนี้ แต่พวกเขาก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้น เคลลี เบอนัวต์-เบิร์ด ให้ข้อมูลว่า ในเวลาปกติแล้ว พวก
มันจะต่างคนต่างอยู่ แต่ละตัวจะมีพื้นที่หากินของตัวเองมันยังคงลักษณะเช่นนี้ ยามร่วมกันล่าเป็นฝูง พวกเขา
พบว่าหมึกตัวเล็กและตัวใหญ่จะมีระยะห่างระหว่างกันมากกว่าพวกที่มีขนาดใกล้เคียงกัน นี่อาจเป็นเพราะว่า
หมึกจัมโบ้มีแนวโน้มที่จะกินพวกเดียวกัน โดยเฉพาะพวกที่อ่อนแอหรือบาดเจ็บ ข้อมูลนี้ได้มาตอนที่เบอนัวต์
ทดลองนําคลื่นสะท้อนมาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมสัตว์เป็นครั้งแรก ทีมนักวิทยาศาสตร์จับหมึกจัมโบ้จํานวนหนึ่ง
แล้วใช้เชือกมัดตรึงไว้กับเรือ พวกเข้าต้องการทดสอบว่า เทคโนโลยีเสียงสะท้อนนั้นใช้งานได้จริงหรือไม่ ทันใดนั้น
หมึกตัวใหญ่ที่ไม่ได้ถูกมัดไว้ก็ปรากฏตัวขึ้น เบอนัวต์เห็นผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ มีหมึกตัวหนึ่งกําลังพุ่งเข้าชน จน
เมื่อมันหายไป สัญญาณสะท้อนเผยว่า หมึกตัวที่ถูกมัดไว้นั้นเหลืออยู่เพียงแค่ครึ่งเดียว พอพวกเขาดึงเชือกขึ้นมาก็
พบว่าเป็นเช่นที่คาดการณ์ได้จริงๆ นั่นก็คือหมึกตัวที่ถูกมัดมีเหลือแค่เพียงส่วนหัวเท่านั้น

กินพวกเดียวกันและออกล่าด้วยกัน

โดยทั่วไปหมึกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสมองขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับร่างกาย และ
หมึกแปดแขนยังจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตน้ําลึกที่ฉลาดที่สุด ก่อนหน้านี้หมึกจัมโบ้
ยังไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาแต่นั่นเป็นเพราะความรู้อันจํากัดของพวกเรา งานวิจัยชิ้นใหม่ทําให้
เราเห็นว่า สัตว์หลายชนิดสามารถสื่อสารกับพวกเดียวกันด้วยการเปลี่ยนสี และในเวลาเดียวกันพวกมันยังมี
ความสามารถในการประสานงานที่ซ้ําซ้อน จนทําให้เกิดรูปแบบการเต้นรําล่าเหยื่อแบบวนเป็นเกลียวที่มาจากการ
ร่วมมือร่วมใจกันล่าเหยื่อของหมึกกว่า 40 ตัว งานวิจัยของเคลลี เบอนัวต์-เบิร์ด และวิลเลียม กิลลี แสดงให้เห็นว่า
หมึกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดอย่างยิ่ง

หมึกเป็นสิ่งที่ฉลาดมาก

ด้ ว ยการกระตุ้ น ทางประสาทที่ ก ล้ า มเนื้ อ หมึ ก บางชนิ ด
สามารถทะยานขึ้ น จากผิ ว น้ํ า และร่ อ นอยู่ ใ นอากาศเป็ น
ระยะทางหลายเมตร หมึกบินญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ใช้เทคนิคนี้บ่อยครั้ง และแม้แต่หมึกที่มีความ
ยาวกว่า 2 เมตร ก็ ส ามารถพุ่ งขึ้ น จากผิ วน้ํ า ได้ ความสามารถนี้ใ กล้เ คีย งกับขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ก ลางถึง 1.5
มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเส้นประสาทของมนุษย์ 100 เท่า ด้วยการปล่อยกระแสประสาท หมึกจัมโบ้สามารถ
กระตุ้นกล้ามเนื้อทั้งหมดในแมนเทิลได้พร้อมๆ กัน เมื่อแมนเทิลมีการหดตัว น้ําที่อยู่ในช่องว่าง แมนเทิลจะถูกขับ
ออกมาคล้ายไอพ่น เครื่องยนต์ไอพ่นชนิดพิเศษนี้สามารถทําให้หมึกจัมโบ้พุ่งขึ้นเหนือผิวน้ําด้วยความเร็วถึง 25
กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ “บิน” หนีไปจากสถานการณ์คับขันได้ทันท่วงที

หมึกสามารถทะยานขึ้นจากผิวน้ําได้

ที่มา : วารสาร Science Illustrated ประจําเดือนตุลาคม ฉบับที่ 28/2013 หน้า 74-79
ภาพจาก : http://www.gettyimages.com/creative/dosidicus-gigas-stock-photos#
http://www.aquaportail.com/aquabdd/photos/dosidicus-gigas.jpg
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คิดว่าในน้าํ ทะเลหนึง่ หยด
หยด……คุณจะพบอะไรบ้างง??
อย่ า งที่ เ ราทราบกั น ดี ว่ า ทะเลนั้ น เป็ น จุ ด กํา เนิ ด ของชี วิ ต แต่ มั น คงไม่ ง่ า ยนั ก ถ้ า จะให้ เ ราจิ น ตนาการว่ า ในทะเลนั้ น
มีความหลากหลายของชีวิตมากน้อยแค่ไหน เราลองมาดูภาพจากกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายถึง 25 เท่าของน้ําทะเล 1 หยด
ภาพดังกล่าวเป็นผลงานของช่างภาพใต้น้ําชื่อ David Littschwader
ที่ถ่ายหยดน้ําทะเลผ่านกล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 25 เท่า ซึง่ แน่นอนว่า
นี่คงเป็นภาพที่ทําให้หลายๆ คนอดคิดไม่ได้ว่าการลงไปเล่นน้ําแต่ละครั้ง
เราจะมีอะไรติดตัวขึ้นมาบ้าง และถ้าอยากรู้ว่าสิ่งมีชีวิตในภาพนั้นคือ
อะไร เราตามไปดูพร้อมๆ กันเลย

1. ตัวอ่อนปู
กว่าจะมาเป็นปูนึ่งตัวแดงๆ ให้เรา
ได้ กิ น เจ้ า สั ต ว์ เ ปลื อ กแข็ ง พวกนี้
เริม่ ต้นด้วยการเป็นแพลงก์ตอนสัตว์
ข น า ด จิ๋ ว ที่ ล่ อ ง ล อ ย ไ ป ต า ม
กระแสน้ําและเป็นส่วนหนึ่งในห่วง
โซ่อาหารขั้นพื้นฐานของท้องทะเล

2. Cyanobacteria
หนึ่งในสิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มที่อยู่มา
จนถึ ง ปั จ จุ บั น และจั ด เป็ น ส่ ว น
สํ า คั ญ ในการผลิ ต ออกซิ เ จนแห่ ง
มหาสมุทร

3. Diatoms
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กจิ๋วที่มี
จํ า นวนมากมายมหาศาลจนไม่
สามารถระบุจํานวนได้

5. Chaetognaths
ด้ ว ยขนาดที่ ส ามารถโต
เต็ ม ที่ เ กือ บนิ้ ว มัน จั ด เป็ น
แพลงก์ตอนที่มีขนาดใหญ่
ม า ก แ ถ ม พ ว ก มั น ยั ง มี
วิวัฒนาการที่ไกลกว่าแพลงก์ตอนประเภทอื่นอีกด้วย
เพราะ Chaetognaths นั้ น มี ทั้ ง ระบบประสาท ฟั น
ครีบว่ายน้ํา และนักวิทยาศาสตร์บางคนยังเชื่อว่าพวก
มันมีพิษที่ทําให้เหยื่อเป็นอัมพาตได้ด้วย

6. ไข่ปลา
ปลาทะเลส่ ว นใหญ่ มั ก วางไข่ แ ละ
ปล่ อ ยให้ ไ ข่ จํ า นวนมหาศาลของ
ตัวเองเอาตัวรอดตามธรรมชาติและ
หวังว่าในบรรดาไข่นับล้านฟองนั้น
จะมีสัก 10 ฟองที่รอดจนโตเต็มวัย

4. Copepods
แพลงก์ ต อนสั ต ว์ รู ป ร่ า งคล้ า ยกุ้ ง
ที่พบได้ทั่วไปในมหาสมุทรทั่ว โลก
และยั ง เป็ น แหล่ ง อาหารพื้ น ฐาน
ของห่ ว งโซ่ แ ห่ ง ท้ อ งทะเล ซึ่ ง
นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าพวกมันมีมากมายจนไม่
สามารถระบุจํานวนได้

7. Marine worm
ยากที่จะระบุว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหน
เพราะมีพวกมันเยอะมากในน้ําทะเล
และส่วนใหญ่เรามักมองไม่เห็นตัวมัน
ซะด้วย

ที่มา : http://animals.spokedark.tv/2014/05/08/magnified-drop-of-seawater/#.U6ENKYHWLXA
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บานกาแฟ
By…Mr. T

Genus : Scylla
Family : Portunidae
Order : Decapoda
Class : Malacostraca
ปู ท ะเล เป็ น ชื่ อ เรี ย กของปู ใ นสกุ ล Scylla ทั่ ว โลกมี อ ยู่ 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ Scylla serrata, S. olivacea,
S. paramamosain และ S. tranquebarica แต่การจําแนกชนิดปูในสกุลนี้ค่อนข้างยาก และซับซ้อน เนื่องจาก
การจําแนกต้องใช้ทั้งลักษณะภายนอก DNA รวมถึงการจําแนกด้วยข้อมูลอัลโลไซม์ ดังนั้นจึงมักใช้ S. serrata
เป็นการเรียกรวมทั้ง 4 ชนิด
ลักษณะทั่วไป : กระดองเรียบ รูปร่างสั้นกว้าง คือมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง ขอบด้านหน้ากว้างและมีรอยหยัก
ลักษณะคล้ายฟันเลื่อย กระดองมีสนั แข็งตามแนวขวางและมีรอ่ งตรงกลางในบริเวณที่เป็นกระเพาะอาหาร ลักษณะ
คล้ายตัว H โดยกระดองของ S. olivacea จะเรียบและมันกว่า S. serrata และมีรอ่ งบริเวณกระเพาะอาหารตืน้ กว่า
รอยหยั ก ด้ า นหน้ า ของ S. serrata และ S. paramamosain มีลั ก ษณะแหลมและคม ส่ วน S. olivacea และ
S. tranquebarica จะค่อนข้างมน
สี : S. serrata มีสีเขียวจนถึงเกือบดํา
S. olivacea มีสีน้ําตาลจนถึงเขียวปนน้ําตาล บางครั้งพบว่ามีสีส้ม
S. paramamosain มีสีเขียว เขียวอ่อน น้ําเงินเขียว ฐานของก้ามอาจพบเป็นสีเหลืองถึงส้มเหลือง
S. tranquebarica มีสีน้ําตาลจนถึงเกือบดํา
ขนาด : S. serrata ในเพศผู้ ความยาวสูงสุดของกระดองอยู่ที่ 25-28 เซนติเมตร น้ําหนักสูงสุดอยู่ระหว่าง 2-3
กิโลกรัม
S. olivacea ในเพศผู้ ความยาวสูงสุดของกระดองอยู่ที่ 18 เซนติเมตร
S. paramamosain และ S. tranquebarica ในเพศผู้ ความยาวสูงสุดของกระดองอยู่ที่ 20 เซนติเมตร
ขนาดทั่วไปอยู่ระหว่าง 15-18 เซนติเมตร น้ําหนักสูงได้ถึง 2 กิโลกรัม
การกินอาหาร : กินเนื้อสัตว์พวกหอย กุ้ง ปลา ปลาหมึก และครัสเตเชียนอื่นๆ โดยเฉพาะปูแสม เป็นต้น
แหล่งอาศัย : S. serrata มักจับได้ในเขตน้ําเค็ม ห่างจากฝัง่ ได้ถงึ 50 กิโลเมตร ในบริเวณพืน้ ทะเลทีเ่ ป็นโคลน ส่วนอีก
3 ชนิด ชอบความเค็มต่ํากว่า มักพบในบริเวณชายฝั่งทะเล รวมไปถึงบริเวณป่าชายเลน โดย S. paramamosain
บางครั้งพบอาศัยอยู่บริเวณที่เป็นหิน หรือบริเวณใกล้แนวปะการัง

6

การแพร่กระจาย : ทั้ง 4 ชนิด พบแพร่กระจายทั่วไปในอินโดแปซิฟิกตะวันตก

Scylla paramamosain

Scylla serrata

เครื่องมือที่จับ : อวนจมปู ลอบปูแบบพับได้
การนําไปใช้ประโยชน์ : เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดทัง้ ในและนอกประเทศ มีราคาสูง นิยมใช้เป็นอาหารในรูปแบบสด
ทั้งในรูปของ ปูเนื้อ ปูไข่ และปูนิ่ม

ภาพแสดงลักษณะภายนอกของปูทะเลในสกุล Scylla
Scylla serrata
(Giant mud crab)

Scylla olivacea
(Orange mud crab)

Scylla paramamosain
(Green mud crab)

Scylla tranquebarica
(Purple mud crab)

เอกสารอ้างอิง :
พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข และ ศรีรัตน์ สอดศุข. 2550. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปูม้าและปูทะเลของไทย”. ชุดโครงการ “พันธุศาสตร์พืชและสัตว์น้ํา”
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 145 หน้า
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://www.sealifebase.ca/summary/Scylla-serrata.html
http://www.sealifebase.ca/summary/Scylla-paramamosain.html
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ชาวกัมพูชานับล้านคนที่อาศัยตามริมแม่น้ําโขง
กับ แม่ น้ํ า โตนเลสาบ ทราบกัน มาแต่ โ บราณกาลว่ า
ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม คือช่วงเดือนที่ฝูง
ปลาเริ่มอพยพกลับเข้าสู่ทะเลสาบใหญ่ในภาคกลาง
ของประเทศ ขณะน้ําในแม่น้ําไหลย้อนกลับ และเริ่ม
ลดระดับต่ําลงเรื่อยๆ โดยในเรื่องนี้ไม่มีใครสอนใครทั้ง
ปลาทั้งคนต่างเรียนรู้จากธรรมชาติ
โดยฤดูแห่งการจับปลาเพื่อทําปลาเจ่าหรือ “ประฮ็อก” (Prahok) จะดําเนินไปจนถึงคืนเพ็ญสุดท้ายของ
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งปริมาณปลาในแม่น้ําจะเริ่มลดน้อยลงและจับได้ลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่คุ้มค่าเหนื่อย และ
การตามเข้าไปจับในโตนเลสาบนั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีอาณาบริเวณกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสให้ฝูงปลา
นานาพันธุ์ได้เติบโตเตรียมขยายพันธุ์ในฤดูฝนข้างหน้าก่อนจะอพยพออกจากทะเลสาบไปตามลําแม่น้ําอีกครั้งหนึ่ง
ในฤดูน้ําหลาก
หลายปีมานี้ทางการกัมพูชาได้มีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องมือในการจับปลา ห้ามใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่
เช่น เรือลากอวน หรือใช้โพงพางขนาดใหญ่ ไม่เปิดทางให้นายทุนกวาดเก็บเอาปลาชนิดต่างๆ ไปจนหมด ซึ่งเสี่ยง
ต่อการทําให้ปลาหลายชนิดสูญพันธุ์ไป แต่ไม่ได้ห้ามราษฎรทั่วไปที่ใช้เครื่องมือหาปลาพื้นเมือง
เพราะฉะนั้นระหว่างปลายเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี จึงเป็นช่วงเดือนแห่งการจับปลา
อย่างมีชีวิตชีวามากที่สุดของชาวกัมพูชาในย่านนี้ บ้างก็จับเพื่อเก็บถนอมเป็นอาหาร บ้างก็จับขายให้พ่อค้าแม่ค้า
ปลาตัวโตก็จะกลายเป็นปลาย่างรมควัน เป็นปลากรอบที่เลื่องลือชื่อ สําหรับตัวเล็กตัวน้อยก็จะกลายเป็นประฮ็อก
ในที่สุด

คนงานกัมพูชานําปลาไปกองพะเนินเตรียมล้าง
ทํ า ความสะอาดและเข้ า สู่ ขั้ น ตอนในการทํ า
ประฮ็ อ ก (Prahok) ที่ ห มู่ บ้ า นจรางจํ า เระ
(Chrang Chamreh) ตอนเหนือของกรุงพนมเปญ

ปลาตัวโตที่จับได้ออกผึ่งแดดให้แห้ง ตัวโตกว่านี้
จะนําไปรมควันจนแห้งกรอบ ที่นี่เป็นแหล่งผลิต
"ปลากรอบเขมร" ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ส่วนตัว
เล็กก็จะกลายเป็น "ประฮ็อก"

เอกสารอ้างอิง
http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9570000003625
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แมจะถูกเรียกวา “หอย” แตแทจริงแลวหอยงวงชาง จัดอยูในวงศ Nautilidae ซึ่งเปน “ปลาหมึก” ที่สราง
เปลือกเหมือนหอย และไมสามารถสรางน้าํ หมึกไดเหมือนหมึกทั่วไป
เปลือกของหอยงวงชางขดเปนวง มีผนังกั้นภายในตามขวาง
แบงเปนชองอยูดานในคลายหอง ชองนอกสุดที่มีขนาดใหญสุด เปนชอง
ที่ ตั ว หอยงวงช า งอาศั ย อยู อากาศที่ อ ยู ใ นช อ งของเปลื อ ก ทํ า ให
หอยงวงชางลอยตัวได เมื่อจะดําน้ําลง จะปลอยอากาศที่อ ยูในชอง
เหล า นี้ อ อกมา แล ว ให นํ้ า เข า มาแทนที่ ทํ า ให ตั ว หนั ก และจมลงได
การว า ยน้ํ า เป น การว า ยแบบถอยหลั ง โดยการพ น น้ํ า ออกไปทาง
ทอไซฟอนเชนเดียวกับหมึก แตไมรวดเร็วเทาหมึกเนื่องจากมีเปลือก
หอยงวงชางเปนหมึกที่มีอายุยืน ยาวมากที่สุดในกลุ มหมึกทั้งหมด
จากการศึกษาโดยการติดเครื่องหมายพบวาหอยงวงชางสามารถมีชีวิตอยู
มากกวา 20 ป หลายทานอาจสงสัยวาหอยงวงชางออกลูกเปนตัวหรือเปนไข
คําตอบคือออกลูกเปนไข จากการทดลองเลี้ยงพบวา หอยงวงชางมีการวางไข
ติ ด กั บ ก อ นหิ น ไข ใ ช ร ะยะเวลาฟ ก ประมาณ 14 เดื อ น (ที่ อุ ณ หภู มิ 22-25
องศาเซลเซียส) ระยะเวลาในการฟกอาจจะมากกวาหรือนอยกวานั้นขึ้นอยูกับ
อุณหภูมิของน้ํา แตจนถึงปจจุบันยังไมสามารถเลีย้ งลูกหอยงวงชางจนกระทั่งโตเต็มวัยได
หอยงวงชางถือเปนสิง่ มีชวี ติ ดึกดําบรรพทใ่ี กลสญ
ู พันธุ พบแพรกระจายบริเวณ Indo-West Pacific ทีร่ ะดับ
ความลึก 50‐500 เมตร สําหรับประเทศไทยพบไมมากนักทางฝง ทะเลอันดามัน และไมพบทางฝง อาวไทย
ที่มา: Carpenter, K. E. and V. H. Niem. 1998. FAO Species Identification Guide for Fisheries purposes.
The Living Marine Resources of the Western Central Pacific. Vol. 2. p. 709.
ภาพจาก: http://protecttheoceans.org/wordpress/?p=146
http://commonfossilsofoklahoma.snomnh.ou.edu/cephalopods

ภาษาอาเซียน

ขอบคุณ
ไทย

ขอบคุณ

บรูไน

เตริมา กะชิ

ลาว

ขอบใจ

อินโดนีเซีย

เทริมากาสิ

กัมพูชา

ออกุน

มาเลเซีย

เตริมา กะชิ

พมา

เจซูติน บาแด

สิงคโปร

ซี่ยย เซี่ย

เวียดนาม

กาม เอิน

ที่มา : http://www.ais.co.th/AEC.html
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ปลาเป น อาหารสุ ข ภาพที่ อ ร อ ย ย อ ยง า ย ราคาไม แ พง แถมยั ง มี ป ระโยชน ต อ สุ ข ภาพ
มากมาย กลุมวิเคราะหคุณคาโภชนาการ กองโภชนาการ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได แ นะนํ า สารอาหารโดดเด น สู ง สุ ด ที่ พ บใน
ปลาไทย สรุปไวในบทความ “ปลา อาหารคูชีวิต” ดังนี้

โปรตีน
ชวยเสริมสรางเนื้อเยื่อ ซอมแซม
สวนที่สึกหรอ ในเนื้อปลา 100 กรัม
พบโปรตีนในปลาดุก 23.0 กรัม
ปลาตะเพียน 22.0 กรัม
ปลากระบอก 20.7 กรัม

กรดไลโนเลอิค
(Linoleic acid)
ชวยควบคุมความดันโลหิต
ลดคอเลสเตอรอล เนื้อปลาที่พบปริมาณ
กรดไลโนเลอิคสูงสุด คิดเปนรอยละจาก
ปริมาณไขมันทั้งหมด คือ ปลาตะเพียน
รอยละ 19.3 ปลากราย รอยละ 13.4
ปลาดุก รอยละ 11.8

กรดดีเอชเอ
(DHA - Docosacexaenoic acid)
ชวยการทํางานของเซลลสมองและจอตา
เนื้อปลาที่พบปริมาณกรดดีเอชเอสูงสุด
คิดเปนรอยละจากปริมาณไขมันทั้งหมด คือ
ปลาตาเดียว รอยละ 25.3 ปลาทรายแดง
รอยละ 25.0 ปลาไสตัน รอยละ 20.7

ของอรอย เปยมคุณคา
ราคาประหยัดแบบนี้...
หามพลาดกันนะคะ

ที่มา : http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=6&articleId=2569
10

ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกชนิดปลากระเบนภาคสนามที่พบในนานน้ําไทย
และนานน้าํ ใกลเคียง Family RHINOBATIDAE (Wedgefishes)

Rhinobatos thouin ,
Clubnose guitarfish 1
ปลายจะงอยปากเปนติ่ง
คลายไมกระบอง
ปลายจะงอยปากแหลม ความยาว 9-14 เทา
ของเสนผานศูนยกลางตา

Rhinobatos granulatus,
Granulated guitarfish 2
มีเกล็ดเปนตุมเรียงเปนแนวดานบน
กลางลําตัว
ปลายจะงอยปากแหลม ยาว 4-6 เทา
ของเสนผานศูนยกลางตา
Rhinobatos schlegelii,
Brown guitarfish 3

ลําตัวมีลายสีน้ําตาลกระจายทั่วไป

ที่มาภาพ :, www.fishbase.org 1, 2, กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล3
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บานเราจะนาอยู

4 วิธี สลัดความขี้เกียจทิ้งไป
รู้ ห รื อ ไม่ ว่ า ...ความขี้ เ กี ย จ คื อ หนึ่ ง ในศั ต รู ตั ว ฉกาจของการใช้ ชี วิ ต ที่ จ ะขั ด ขวางไม่ ใ ห้ คุ ณ ไปถึ ง
เป้าหมาย เพราะมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ และหากมันเกาะติดตัวไปนานๆ มันจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็น
คนหยุดนิ่ง เฉื่อยชา จนไม่อยากจะทําอะไรอีกต่อไป เพราะฉะนั้น จําเป็นต้องสลัดความขี้เกียจทิ้งไปโดยด่วน
ดังนี้

วิธีที่หนึ่ง : ดูแลร่างกายและจิตใจ
ถ้าคุณรู้สึกขี้เกียจ สิ่งแรกที่อยากให้นึกถึงคือ อาจเป็นเพราะร่างกายและจิตใจของคุณยังไม่พร้อม จึงควรหา
วิธีดูแล เพื่อสร้างพลังให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนี้
1. นอนหลับ ควรนอนหลับให้ได้วันละ 8 ชม. และพยายามนอนให้ตรงเวลาทุกวัน เพราะการเข้านอนไม่เป็นเวลา
หรืออดนอน อาจส่งผลให้หมดเรี่ยวแรงและขี้เกียจได้
2. ออกกําลังกายเป็นประจํา เริ่มง่ายๆด้วยการเดินเร็วๆ ก็จะช่วยเพิ่มพลัง และทําให้ร่างกายหลั่งสารเอนดอร์ฟิน
ซึ่งช่วยให้อารมณ์ดี กระตุ้นให้คุณรู้สึกอยากออกไปทําบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จ
3. กินอาหารที่มีประโยชน์ การกินอาหารไม่ครบหมวดหมู่ อาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้า และความรู้สึกขี้เกียจก็จะ
ตามมา ทางที่ดีควรพยายามงดพวกอาหารขยะ (Junk Foods) และหันมากินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบมื้อทุกวัน
4. ขอความช่วยเหลือ หากทําตาม 3 ข้อข้างต้นแล้ว ยังรู้สึกขาดเรี่ยวแรงและขี้เกียจอยู่ นั่นอาจเกิดจากภาวะซึมเศร้า
หรือปัญหาสุขภาพจิตร้ายแรง เช่น โรคสมาธิสั้น จึงควรได้รับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

วิธีที่สอง : สร้างความรู้สึกดีๆให้ตัวเอง
ความรู้สึกขี้เกียจ เฉื่อยชา มักเกี่ยวข้องโดยตรงกับความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองหรือชีวิต และต่อไปนี้คือวิธี
ง่ายๆที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นได้
1. ทําความสะอาดบ้านและที่ทํางาน บ่อยครั้งที่การจัดบ้านและที่ทํางานให้แลดูสะอาด เป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง
เปรียบเสมือนการหยิบความยุ่งเหยิงออกจากใจ ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมีพลัง อยากทํางานมากยิ่งขึ้น
2. เริ่มต้นวันด้วยการพูดเรื่องดีๆกับตัวเอง เช่น “วันนี้ฉันจะเคลียร์งานที่ได้รับมอบหมายมาให้เสร็จ”
3. ฟังดนตรีเร้าใจ อย่างเช่นดนตรีที่ใช้ประกอบการออกกําลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิค จะกระตุ้นให้เกิดพลัง
และความกระปรี้กระเปร่า คุณจึงเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างแจ่มใส
4. เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง มีผลทําให้ผลงานที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น
ถ้ า คุ ณ พยายามทํ า งานชิ้ น หนึ่ ง ในห้ อ งนอน มี แ นวโน้ ม ที่ คุ ณ จะอยากเอนตั ว ลงนอน มากกว่ า นั่ ง ทํ า งาน
ดังนั้น หากต้องการทํางานนั้นให้สําเร็จ ควรเปลี่ยนสถานที่ในการทํางานนั้นๆ
5. อยู่ท่ามกลางคนคิดบวก คุณอยู่ใกล้คนแบบไหน ก็จะมีพฤติกรรมคล้ายคนแบบนั้น จึงควรพาตัวเองเข้าไป
คลุกคลีกับกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ เพราะพลังด้านดีจากคนเหล่านั้นจะเผื่อแผ่
มายังคุณด้วย
6. บอกเป้าหมายของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ ถ้าคุณกําลังคิดจะเปลี่ยนงานหรือเรียนต่อ จงบอกให้คนรอบข้างรับรู้
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้คุณขี้เกียจไม่ได้ และเป็นเงื่อนไขว่าคุณต้องทําให้สําเร็จ
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วิธีที่สาม : จัดแบ่งเวลาให้ลงตัว
หากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทํา จนไม่รู้จะเริ่มต้นทําอันไหนก่อนดี ลองทําตามวิธีต่อไปนี้ ที่จะช่วยให้
คุณจัดสรรเวลาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เขียนรายการสิ่งที่ต้องทํา เมื่อมีหลายเรื่องที่ต้องทําในแต่ละวัน ควรเขียนลําดับความสําคัญของงานลงบน
กระดาษ เพื่อช่วยให้เห็นถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดที่ต้องทํา ดังนี้ “สิ่งที่ต้องทํา” “สิ่งที่ควรทํา” และ “สิ่งที่น่าจะทํา”
2. อย่าทําเรื่องยากเป็นเรื่องแรก เมื่อเริ่มต้นวัน ขอให้อุ่นเครื่องด้วยการทํางานง่ายๆ เป็นอันดับแรกก่อน จะได้มี
เวลาเหลือไว้ทําเรื่องยากที่สุด เพราะงานยากมักต้องใช้เวลาทํามากกว่าปกติ ซึ่งการทํางานง่ายๆให้สําเร็จก่อน
จะช่วยให้มีกําลังใจทํางานชิ้นยากๆต่อไปได้
3. ทําตามกําลัง อย่าเหมางานทั้งหมดมาทําเอง เพราะงานที่มากเกินกําลัง จะทําให้รู้สึกขี้เกียจ จนไม่อยากทํา
ขอให้เลือกเพียง 1-2 เรือ่ ง และทุม่ เททํามันให้สําเร็จ ทีส่ ําคัญ อย่าทําหลายๆ เรือ่ งพร้อมกัน จนทําไม่ได้ดสี กั เรือ่ ง
4. ย่อยงานเป็นชิ้นเล็กๆ มีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยหลีกเลี่ยงความรู้สึกว่ากําลังทํางานชิ้นใหญ่ คือ การย่อยงานเป็น
ชิ้นเล็กๆ แล้วลงมือทําแต่ละชิ้นให้สําเร็จ

วิธีที่สี่ : ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า
เวลาของคุณมีค่าเสมอ จึงต้องรู้วิธีจัดการ เพื่อขจัดความขี้เกียจ และใช้เวลาในแต่ละวันให้คุ้มค่า ดังนี้
1. ใช้เวลาว่างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หาเวลาว่างทํางานอดิเรกหรือสิ่งที่สนใจใหม่ๆบ้าง เพราะมันจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ทําทันที หากมีงานที่ได้รับมอบหมายให้ทํา อย่าเลื่อนไปจนถึงวันหยุด ค่อยลงมือทํา แต่ขอให้เริ่มต้นทําทันที
3. ขจั ด โรคเลื่ อ น ต้ อ งรู้ ถึ ง สิ่ ง ที่ ทํ า ให้ คุ ณ ผั ด ผ่ อ นไปเรื่ อ ยๆ และกํ า จั ด มั น ทิ้ ง ไป เช่ น หากเป็ น คนติ ด
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ขอให้ย้ายไปทํางานในห้องที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ หรือหากกําลังติดเล่นไลน์
ขอให้ปิดโทรศัพท์มือถือขณะทํางาน
4. ต้องตรงต่อเวลา ถ้าตั้งใจว่า จะเริ่มต้นทํางานเวลา 9 โมงเช้า ก็ต้องทําตามนั้น พยายามอย่าเลื่อนเวลา
ออกไป
5. กําหนดเวลาทํางานและหยุดพัก มันเป็นเรื่องปกติที่การทํางานต้องมีช่วงเวลาหยุดพักบ้าง แต่ควรกําหนดไว้
เช่น ตั้งกฎว่า เมื่อทํางานครบทุก 50 นาที จะหยุดพัก 10 นาที
6. มีวินัย หากเปรียบความขี้เกียจคือโรคแล้วละก็ ต้องบอกว่า ปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายขาด มีเพียงหนทาง
เดียวที่จะกําจัดได้ คือ ขอให้มีความตั้งใจที่จะทํางานให้สําเร็จ และมีวินัยต่อตัวเอง

ที่มา : นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 161 พฤษภาคม 2557
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เกมสทาทายสมอง

ประลองปญญา

เด็กสองคนยืนอยูที่เชิงเขาแหงหนึ่ง ทันใดนั้นก็มีฝูงนกบินผานมาฝูงหนึ่ง
เด็กคนที่หนึ่งรองบอกกับเพื่อน วา “เฮ ดูนั่นซี่ นกฝูงนั้นตองมี 100 ตัวแนๆ ”
เด็กคนที่สองพูดวา “อาไร ตั้ง 100 ตัวเชียว เปนไปไมไดหรอก นกฝูงนั้นนะถามีมากขึ้นอีก
เทาหนึ่ง กับอีกครึ่งเทา และกับอีกหนึ่งในสี่เทายังนอยกวา 100 ตัวอยูอีก 1 ตัวเลย”
คุณคิดวานกฝูงนี้มีกี่ตัว?

เฉลยเกมสฉบับที่แลว
A
B
C
D
F E

A
F
B
E
C
D

F
E
C
D
A
B

B
C
D
A
E
F

D
A
F
C
B
E

C
B
E
F
D
A

E
D
A
B
F
C

อานดีๆมีรางวัล
คําถามประจําเดือนพฤษภาคม-มิถนุ ายน 2557
1. Cannibalism คือ
2. หมึกจับโบ มีชอื่ เลนวาอะไร
3. หอยงวงชาง เปนหอยหรือปลาหมึก
** กติกาการรวมสนุก
ตอบคําถามใหครบถวน พรอมระบุชื่อ ที่อยู
และเบอรโทรศัพท สงมาที่
E-mail : mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
หมดเขตรวมสนุก วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
***ของรางวัล คือ สมุดโนต ร. เรือ

เฉลยคําถามประจําเดือนมีนาคม-เมษายน 2557
ประเทศที่สหภาพยุโรปเตรียมจะใชมาตรการหาม
นําเขาสินคาประมง มีกี่ประเทศ อะไรบาง
ตอบ 3 ประเทศ ไดแก ประเทศเบลิส กัมพูชา
และกินี
ผูท ตี่ อบคําถามประจําเดือนตุลาคมไดถกู ตอง คือ
คุณชํานาญ โปวานนท
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตอง
และเตรียมรอรับของรางวัลไดเลยคราบ...
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