รวมเรื่องสั้นหนอนหนังสือ ชุด 4
คาถา 9 บทสะกดใจเจานาย / 6 นิส ัยซื้อใจลูกนอง
พจนานุกรมออนไลนฟรี / ฟงเพลงลดความดัน
กดจุดแกทองผูก / ฝน แปลกๆ ที่ตองแกเคล็ด
กิน ไดกิน ดีกับไข / บะหมี่ในวัน ปใหมที่ซับโปโร
30 สูตรสมุน ไพรสูโรค (ตอน 1) / 30 สูตรสมุน ไพรสูโรค (ตอน 2)

19-8-51
คาถา 9 บทสะกดใจเจานาย
ไมวาจะอยูท ี่มุมนี้หรือมุมไหนของโลก
ถาอยากมีความสุ ขและประสบความสําเร็จใน
หนาที่การงาน สิ่งหนึ่งที่มองขามไมไดเปนอั นขาด ก็ คือ ตองรูวาทํางานอยางไรถึงจะโดนใจ
เจานาย เพราะแม คุณจะเปนลูก นองแสนขยัน สูงานหนักทุกชนิด นิสัยดี สุดยอด แตถาทํางานไม
เขาตานายเอาเสียเลย เรี่ยวแรงที่ท ุมเทลงไปคงสูญเปลา
ตอไปนี้คือคาถา 9 บทสะกดใจเจานาย หากคุณนําไปปฎิบ ัติไดครบทั้ง 9 ขอแลวนายยัง
ไมโปรดก็ใหรูกัน ไป
1.เกงไมกลัว แตกลัวชา บนโตะทํางานของคุณมีงานรอสะสางอยูกี่ช ิ้น บางทีอาจจะมี
มากเสียจนขี้เกียจนับ เพื่ อเรียงลําดับ การทํางานใหถูกตองถาคุ ณสงงานได ตามกําหนดเวลาทุก
ๆ ครั้ง นายจะมั่นใจในตัวคุณ ที่สําคัญคือ กรุณาอยารับ งานชิ้นใหมโดยเด็ ดขาด หากคุณรูแ นวา
จะไมสามารถจัดการไดท ัน ตามกําหนด
2. พู ดจากภาษาเดียวกัน การสื่อ สารในที่ท ํางานที่หลายรูป แบบ เชน พูด คุยแบบเห็น
หนาเห็นตา การทํารายงานสงการใชเครื่องมือสื่อ สารตาง ๆ ซึ่งแตล ะแบบจะมีวิธีใชและให ผล
ลั พธท ี่ตางกั น ลองสังเกตดูวา นายของคุณถนัดการสื่ อสารแบบไหน เพื่อที่คุณจะเลือกใชไดถูก
เชน ถานายถนัดใชอีเมล คุณก็ควรสงรายงานทางอีเมลแทนที่จะพิม พ ใส กระดาษ ถานายใช
ศั พทเทคนิค ในการสนทนาบอย ๆ ก็อยารอชาที่จะเพิ่ม พู นความรู ดานนี้
3.ทําชีวิตนายใหงายขึ้น
ทําทุกอยางใหนายรูสึกวาการทํางานกับ คุณเปนเรื่องแสน
สะดวกเขาไว เชนถาตองสงรายสัก ฉบับ หนึ่ง คุณควรเลือกเขีย นดวยวิธีท ี่ท ําใหนายอานแลว
เขาใจงายที่สุด หรือหากตองรายงานใหนายทราบวางานของคุณเกิ ดปญหา ก็ควรเตรียมวิธี
แกป ญหาไปเสนอดวยอยางนอย 2-3 วิธี
4.ขยันรายงาน ทุกครั้งที่นายมอบหมายงานให คุณควรรายงานความคืบ หนาให นาย
ทราบเปนระยะ ๆ ไมวางานที่ท ําอยูนั้นจะไปไดดีหรือซวนเซก็ ตาม เพราะการไดรับ รูความคืบ หนา
ของงานทีละขั้ นหากเกิดปญหาขึ้น นายจะไดช วยแนะทางแกใหไดอยางทันทวงที หรือ ดี
ยิ่งกวานั้น อาจจะชวยไมใหเกิดปญหาขึ้นเลยก็ได
5.ลดชองวาง สรางสัม พันธ การพู ดคุญเรื่องอื่ นบางนอกจากเรื่องงาน จะทําใหคุณเปน
คนนาคบหาและชวยลดชองวางระหวางเจานายกับ ลูกนองไดดี
เพราะความเขาอกเขาใจเปน
สิ่งจําเปนยิ่งสําหรับ การทํางานรวมกัน
แตหากรูสึกเกรงใจที่จะพู ดคุยกับ นายเกี่ยวกับ เรื่องที่
นอกเหนือจากเรื่องงาน ขอแนะนําใหลองเริ่มดวยการถามถึงสิ่งที่นายสนใจ หรือนําขาวสาร
บานเมืองมาเลาสูกัน ฟงไปกอ นก็ได
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6.ดรีมทีม
ลูกนองที่ฉลาดทํางานคือลูกน องที่รูจักทํางานเปนทีม ไมใชลูกนองที่นั่ง
ทํางานจนดึกดื่นอยูค นเดียว คุณตองรูจักบริหารเวลาและกระจายงานออกไปบางสวนเรื่องใดที่
ชํานาญและชวยเหลือเพื่อนรวมทีมไดก็ไมควรนิ่งเฉย คิ ดวา "ธุระไมใช"
7. นาย is No.1 การคิดถึงนายในแงบ วกจะทําใหคุณยิ้ม รับ คําตําหนิติเ ตียนได อยาง
สบายใจ เพราะการติในวัน นี้จะนําไปสูความสําเร็จรวมกั นในวัน หนา หากคุณเจอปญหาที่แกไม
ตก ก็จงอยารีรอที่จะเดินเขาไปขอคําปรึกษาจากเจานาย
8.รอบรู 360 องศา ความกระตือรื อรนที่จะเรียนรูท ักษะใหม ๆ สนใจติ ดตามขาวสาร
บานเมือง และหาความรูรอบตัวอยูเ สมอจะชวยใหคุณเปน คนทันสมัย มีวิสัยทัศนกวางไกล และ
มีความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนคุ ณสมบัติ ของลูกน องที่เจานายที่ไหนก็อยากได
9.แตงตัวดีมีช ัยไปกวาครึ่ง
เพราะพนักงานคือ กระจกสะทอนภาพลักษณ ขององคกร
บุคลิกภาพที่ดีจึงเปนสิ่งที่บ ริษัท ตองการจากคุณ ลองเริ่มจากเรื่องงายที่สุดคือ การเลือกสวมใส
เสื้อผาที่เหมาะกับ ตัวเอง ใสแ ลวมั่นใจ ไมเชยและดูดีเปนที่เชิดหนาชูตาใหองคกร รับ รองวา
ความพยายามในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ เชนนี้จะสงผลที่ดียิ่งตอตัว คุณอยางคาดไมถึงเลยทีเดียว

จากหนังสือซีเคร็ ต ฉบับ ปฐมฤกษ
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19 สิงหาคม 2551
6 นิสัยซื้อใจลูกนอง
เมื่อทองคาถาบูช านายไดคลองจนเปนที่โปรดปรานของเบื้องบนแลว
ก็อยาลืมวาราย
มนตรส ะกดใจลูกนองผูเปนแบ็กอั พใหงานของเราดวย ลองสังเกตตัวเองดูซิวา คุณมี คุณสมบัติ
ของเจานายที่ดีครบ 6 ขอแลวหรือยัง
1. หมั่นชม แตอยาชมโอเวอร ถาอยากใหลูกน องทํางานดี เจานายตองหมั่นชมเพราะ
มนุษยมักจะทําดวยตามความคาดหวังของคนอื่นโดยอั ตโนมัติ
เจานายที่ฉลาดจึงตองหาขอดี
ของลูกนองแตล ะคนใหเจอ และหมั่ นย้ําถึงขอดีนั้ นอยูเสมอ เพื่อให ลูกนองมี ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง และมี กําลังใจที่จะสรางผลงานที่ดีท ี่สุด
2.ติดดิ น จําไวเลยวา ยิ่งตําแหนงสูงเทาไรก็ยิ่งตองออ นนอมถอ มตนมากขึ้นเทานั้น ดังนั้น
เจานายที่ดีจึงไมควรทําตัวเหินหางเย็นชาดุจน้ําแข็งขั้วโลก ที่เอาแตออกคําสั่งและขมขู ลูกนอง
เพราะถือวามีอํานาจเหนือกวา
จนลูกนองกลัวและเครียด เพราะการทําเชนนั้นมีแตจ ะทําให
ประสิท ธิภาพและความคิดสรางสรรค ในการทํางานลดลง
3.พึ่ งได ถาคิ ดจะเปนเจานาย ไมวาจะเจอปญหาระดับ เหงื่อตกหนาแตกแคไหน ก็ตอง
กลาออกหนาแทนลู กนอง เพราะเมื่องานสําเร็จคนที่ไดหนามากที่สุด ก็คือนาย ดัง นั้น ถางานลัม
เหลว นายก็ไมควรปดภาระ มิฉะนั้นจะทําใหค ะแนนนิยมตกฮวบ
4. อีคิวสูง แค "เกงงาน" หรือมี ไอคิวสูงอยางเดียวไม พอ แต ตอง "เกงคน" หรื อมีอิคิวสูง
ดวย
เพราะคงไมมีใ ครอยากมีเจานายเจาอารมณท ี่เอาแตเกรี้ยวกราด
ตวาดลูก นองตอหนา
ธารกํานัล ลองหั ดบริหารเรื่องงาย ๆ อยางอารมณของตัวเองใหไ ดกอนดีไหม
5.ชัดเจน ผูนําที่ดีตองสามารถทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย ถายทอดวิสัยทัศนลึก ล้ําและ
เรียบงาย
และตรงไปตรงมามากที่สุด
กลยุท ธซับ ซอนในสมองไปสู ลูกนองไดอยางชัดเจน
เพราะแมวาไอเดียจะบรรเจิดแผนงานจะล้ําเลิศ แคไหน แตงานจ ะสําเร็จไมไดเ ลยหากขาดการ
สื่อสารที่ช ันเจน
6.อบอุน หัวหนาที่ฉลาดต องสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานเปนทีมเชน เปดโอกาส
ใหลูกนองทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนและตัด สินใจ รับ ฟงทัศนคติของลูก นอง และเปดใจให
ความเปนกันเองแกลูก นอง เพื่อลดชองวางระหวางกัน ถาสะสมคุณ ความดีได ครบทั้ง 6 ขอแลว
ตอใหงานจะยุงยากหรือหนั กหนาแคไหนก็ไม ตองหวั่น
รับ รองวาลูกนอง
"สูตายถวายหัว"
แนนอน
จากหนังสือซีเคร็ ต ฉบับ ปฐมฤกษ
สํานักงานบัญชี บริษัท เอ็นเอส เบสท จํากัด 120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569 www.nsbes t.com Email : nsbest@nsbes t.com

8 กันยายน 51
พจ นานุกรมออนไลน ฟรี
ทุกวันนี้ ทุกคนใชงานคอมพิวเตอร เขาเว็บ ไซดท ี่มีภาษาอังกฤษจนกลายเปนเรื่องปกติ
การอานภาษาอังกฤษเปนเรื่องธรรมดา ไปเสียแลว เพราะไมวาใครที่ใชงานอินเตอรเน็ ตก็ต องหา
ขอมูล ค นควา จากเว็บ ไซดขอมูลจากตางประเทศ เปนภาษาอังกฤษทั้งนั้น คําศั พท ไหนไม
เขาใจก็เปด พจนานุกรมเปนเลม หรือ ใครที่มี พจนานุกรมอิเ ล็กทรอนิกส ก็เปดคําศั พทไ ด แตถา
ใครที่ไมได ใชงานบอย
ก็จะไมไดซื้อ พจ นานุกรมเลมติ ดตัวไว
และก็ ไมได ใช พจนานุกรม
อิเล็กทรอนิกส ก็อาจจะไปหาซื้อ พจนานุก รมเลมเล็กๆ ที่วางขายตามรานหนังสือชั้นนํา เพื่อ
นํามาใชงานประกอบการเรียน การคนควา
โชคดีสําหรับ คนที่ตองการใฝหาความรู อยากเกงศั พท หรือ สงสัยคําศั พท อยากจะหา
ศั พทอยางดวนจี๋ ก็สามารถคนหาคําศั พท ไดจากพจนานุก รมออนไลน หรือแบบออฟไลน ดาวน
โหลดมาใชในคอมพิวเตอรไดท ันที ยกตัวอยางงายๆ วาตองใชงานคอมพิวเตอรแบบกะทันหัน
วิ่งเขารานอินเตอรเ น็ตแตดันไมได พกดิกชันนารี หรือดิกชัน นารีอิเล็กทรอนิ กส ก็สามารถหา
คําศั พทจากเว็บ ไซด
ที่ใหบ ริการพจนานุกรมแบบออนไลนไ ด
โดยโปรแกรมที่แนะนํานี้จะ
สามารถใชงานไดในแบบออนไลน ฟรี ไมมีคาใชจายใดๆ จึงไมไดแนะนําโปรแกรมที่มีวางขาย
เปนแผนซี ดี อยาง Thai Software dictionary หรือโปรแกรมแปลคําศั พท อื่นๆ ครับ
โปรแกรมแรกที่จะแนะนํา คือ LEXiTRON ซึ่งเปนโปรแกรมพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ>< ไทย ในรูป แบบของ Open Source ใชงานได ฟรี โดยไม ตองเสียเงิน หรือละเมิดลิ ขลิท ธิ์
เพื่ อใหใชงานเต็ม ความสามารถ เหมาะสําหรับ การนําขอ มูลไปใชเ พื่อการคนควาอางอิง สําหรับ
การศึกษาและการวิจัยโปรแกรมดีๆแจกฟรี จากศูนยเทคโนโลยีอิเ ลคทรอนิก สและคอมพิ วเตอร
2
แบบคือแบบออนไลน
ใชงานผานเว็บ ไซต
แหงชาติโดยมีการใหบ ริการ
http://lexitron.nectec.or.th เวลาที่เราไปใชงานที่รานอินเตอรเน็ต ก็สามารถพิ ม พ คําศั พท
ภาษาอังกฤษ หรือไทยเปนแปลภาษาไดเลย สวนใหญเปนคําศั พทท ั่วไป จะมีศั พทเทคนิคที่ใช
กันแพรห ลายอยูดวย บอกไวนิดนึงวา แคหาคําศั พท ไมไชแปลทั้งประโยคนะครับ กับ อีกรูป แบบ
สําหรับ คนที่ใชงานบอย ๆ ก็คือสามารถดาวนโหลดโปรแกรมมาติดตั้งไวท ี่เครื่ องไดเองก็ไ ดจาก
เว็บ ไซดขางตน
ตอมา เปนเว็บ ไซต Siamdic ชื่อเรียกเหมือนคํา พู ดที่เราพูด ติดปากคือ สยามคิ ด เปน
พจ นานุกรม ออนไลน แปลไดท ั้งภาษาอังกฤษ เปนไทย และไทยเปนอังกฤษ ที่สําคัญคือ ฟรี
แถมใชไดกับ ทุกที่ท ี่มีอินเตอรเน็ต เพราใชเบราเซอรเขาเว็บ ไซด เหมือยเราเขาเว็บ ปกติ แค
พิ ม พ คําศั พทท ี่ตองการ ก็หาศั พทไดงายดาย แคจําชื่องายๆ สยามคิด อยากหาคําศัพท อะไรก็
เขาไปคนคําแปลไดเ ลย
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สวนเว็บ ไซดช ื่อดัง ที่ไมรูจะเขาเว็บ ไหน ก็เขาที่นี่กอนเลย บริการจาก Sanook เขาใช
งานไดท ี่ http://guru.sanook.com/dictionary/จะแปลไทยเปนไทยเปนอังกฤษ หรืออังกฤษ
เปนไทยก็เปนเรื่องงายๆที่นี่เขาก็ดึงฐานขอมูลคําศั พทจาก Lexitron เหมือนกันเรื่องการแปล
ความหมาย ชัวรๆเพราะลิขสิท ธิ์ ของเนคเทค
Longdo Dict ชื่อจํางายๆลองเขาไปดู เปนพจนานุกรม และนิยามคําศั พท โปรแกรมนี้
เด็ดมาก เพราะทั้งแปล คนหาคํามีท ั้งภาษาอังกฤษ-ไทย แถมมีการแสดงสถิติคําใหม ลาสุด ดวย
โดยเฉพาะการคนหา คําวา Allมีการบอกครบเลยวาหนาที่ของคําคือ อะไร ความหมายอยางไร
แถมมีคําเหมือน คําตรงขามให ดูดวย
Highlight Dictionary เปนรุน 2.5 โดยรุน นี้เปดตัวเมื่อปท ี่แลว นํามาติ ดตั้งและใชงานได
ฟรีๆเชนกัน
แตหากตองการบริจาคเพื่ อสนับ สนุนผู ผลิ ตก็ได สนใจดาวนโหลดไดจาก
http://www.nextproject.net/dictionary/
ตัวนี้ผมเคยใชสักระยะ ความเร็วใชไดเลย
โปรแกรม Mega dict เปนซอฟแวร พจนานุกรม ที่ดาวนโหลดมาใชบ นเครื่องได หาก
ชอบก็จายเงินเพื่อซื้อรหั สไดเหมือ นกัน ขอดี คือแปลทันทีท ี่เอาเมาสช ี้ ไมวาจะอยูในการเว็บ
ไซด หรืออยุใ นหนาจอใด ก็ แปลไดอยางขยัน ขันแข็งเลยทีเดียว แถมยังอานออกเสียงคําที่แปล
ไดดวย ดาวนโหลดไดจาก www.megadict.com
ถือวา
สมัยนี้ พจนานุกรมออนไลนช วยในการค นควาไดมาก
เพราะเราไมต องแบก
พจ นานุกรมเลมหนา หนักไปดวย แคใชแปลคําศั พทนิ ดๆหนอยๆ ก็ไชงานไดแลวแตฝากเคล็ด
ลับ ที่อยากจะแนะนําคือไม อยากใหเปดศั พทแ ลวเลยผา นไป อยากใหใชบ อยๆทองบอยๆ จะได
จําความหมายและการใชงานไดถูก ตอง
หลายๆ
คนแปลโดยจดคําศั พท
ไวบ นศั พท
ภาษาอังกฤษ สุดทายก็ลืม แตหากแยกออกมาเขีย นความหมาย การใชงาน ทองเปนประจํา ก็
จะจําคําศั พทและนําไปใชไดถูกหนาที่ของกฎของมันเองครับ
ทายที่สุด
แนะนําวาหากหาคําศั พทไมเจอ
ลองลบตัวทายของคําศั พท ดู
เชน
ion,ing,or,er ออก เชน compatibility ตัด ility ตัวหลังออกเหลือ แค compatible ก็จะหา
คําศั พทไดแม นยํายิ่งขึ้น ครับ

จาก ออล แม็กกาซีน ฉบับ ที่ 5 ปท ี่ 3
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6 ตุลาคม 51
ฟงเพลงลดความดั น
“อันดนตรีมีคุณทุกอยางไป ยอมใชไดดั่งจิน ดาคาบุรินทร”
เชื่อกันมานานแลววา เพลงมีผ ลตออารมณและจิ ตใจ การวิจัยใหม ๆ ยังชี้ใหเห็นวา
เพลงจังหวะตาง ๆ สงผลโดยตรงตอการฟ น ฟูสุ ขภาพของเรา ความดันโลหิ ตสูงก็เปนโรคหนึ่งที่
เพลงสามารถชวยเยียวยาได แมโรคนี้จะมีป จจัยกอโรคหลายอยาง แตท ี่จะมองขามไมไ ดคือ
เรื่องของอารมณ ซึ่งเคยมีการศึกษาที่ใหผลวา เพลงประเภทที่ฟงแลวรูสึกสงบสามารถชวยลด
ความดันโลหิ ตลงได
ดังนั้นการเลื อกเพลงควรเลือ กจังหวะที่เบาสบาย ใหความรูสึกผอนคลาย สงบ เชน
เพลงบรรเลงคลาสสิก เพลงไทยบรรเลง เพลงแจสที่เปดคลอเบา ๆ หรือเพลงบรรเลงเสียง
ธรรมชาติ เราสามารถนําเพลงเหลานี้ มาผสานอยูใ นชีวิตประจําวันไดอยางกลมกลืนโดย
ฟงเพลงยามเชาสรางสมาธิ : การฟงเพลงยามเชาชวยกระตุนประสาทสัมผัสการรับ รู
ลองเลือก เพลงบรรเลงที่มีเสียงธรรมชาติ
เปดคลอระหวางทํากิจกรรมยามเชากอนออกไป
ทํางาน หรือระหวางเดินทางก็จะชวยปรับ สภาพจิต ใจใหอยูในภาวะสมดุล และมีสมาธิไปตลอด
ทั้งวัน
ฟงเพลงแกเ ครียด : ความเครียดเปนศั ตรูตัวรายของโรคความดั นโลหิต สูง เมื่ออยูใน
ภาวะเครียด ๆ หรือมีอาการเครียดตอเนื่อง เพลงบรรเลงในแบบที่คุณชอบชวยได เพราะเพลง
สามารถลดระดับ ของฮอรโมนความเครียดคอติซอล ลงไดถึงรอยละ 25
ฟงเพลงเมื่อ มีอาการตึงตัวของกลามเนื้ อ : คนเปน ความดันโลหิตสูงมั กมีอาการตึงตัว
ของกลามเนื้อ เชนบริเวณตน คอ การฟงเพลงที่มีจังหวะสงบ และเบาสบายสามารถชวยผอน
คลายและลดความตึงตัวของกลามเนื้อได
ทีนี้ก็อยูท ี่วาเพลงฟง สบายแนวไหนถูกใจคุ ณที่สุด
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6 ตุลาคม 51
กดจุดแกท องผูก
อาการที่พบบอยในผูสูงอายุคืออาการทองผูก เนื่องจากการไมคอยเคลื่อ นไหวรางกาย
อาการทองผูกสําหรับ บางคน ถึงกลับ กลายเปนปญหาใหญเพราะเปนอาการนําของโรค และ
อาการอื่นๆ เชน ริด สีดวงทวาร โรคลําไส นอกจากการกินอาหารที่มีเส นใย เชน ผัก ผลไม
ธัญ พืช ไมขั ดขาวใหมากขึ้ น และหมั่นดื่ มน้ําใหเปนนิ สัยแลว การกดจุด แกท องผูกก็เปนวิธีห นึ่งที่
ชวยไดลองทําตามนี้ดูนะคะ
1. หาตําแหนงจุดกึ่งกลางขอมื อ ซึ่งอยุเหนือข อมือขึ้ นไปประมาณ 4 นิ้ว
2. กดดวยความแรงปานกลางนาน 2 นาที
การกดจุดนี้ควรทําทุกวันในขณะที่มีอาการ
เมื่ออาการทองผูกทุเลาลงแลวก็อยาลืม
เปลี่ยนลักษณะนิสัยการกิน อยู และออกกําลังกายเบา ๆ อยางสม่ําเสมอ ทําไดตามนี้ รับ รองวา
อาการทองผูกจะไมมากวนใจค ะ

จาก นิตยสารชีวจิต ฉบับ 220 ปท ี่ 10 วันที่ 1 ธันวาคม 2550
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20 พฤษภาคม 2552
ฝนแปลกๆ ที่ตองแกเคล็ด
ฝนวา -กระโดดลงมาจากที่สูง หรือตกจากที่สูง ทํานายวาจะมีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับ งานทีท
่ ําอยู
ควรไปแกฝนกับ เสาเรือ นในบาน หรือเสาโบสถ
ฝนวา -ขี่มา
แพรง

แลวตกลงมา

ทํานายวาจะมีคนนําความเดือดรอ นมาให

ตองไปแก ฝนที่ท างสาม

ฝนวา -ไฟไหม ทํานายวาจะมีเรื่องเดือดเนื้อร อนใจภายในครอบครัว เปนปญหาใหญ ควรไปแก
ในแมน้ํา เอาน้ําในแมน้ําลางหนา ขอพรแม พระคงคาใหช วยคุม ครองครอบครัว
ฝนวา -ไดกลิ่มหอม ทํานายวาจะมีอันตรายมาถึงตัวโดยไมคาดคิดมากอ น ควรไปแก ฝนบนที่นอน
หรือเปลี่ยนที่นอนใหม
ฝนวา -ไดท รั พยร่ํารวย ทํานายวา จะเดือนรอนเรื่องการเงิ นบางคนถึงขึ้น ศาล ควรเอาขาวไปโปรย
ใหสัตวมากินแกวจะแกฝ นได
ฝนวา -เดินลุยโคลน ทํานายวา จะไมสบายถึงกับ ลมหมอนนอนเสื่อ ควรไปกฝ นกับ ตนไม ใหญ
ฝนวา -เดินเขาไปในที่มืด ทํานายวา จะมีเหตุตองเสียของรัก หรือทะเลาะกันจนเกือบจะแยกทาง
กัน ควรไปแกฝน กลางแจงที่มีแดด
ฝนวา -มีเด็กที่ไหนก็ไมรู มาดูดนมเรา ทํานายวา จะเจ็บปวยกระทันหัน ควรไปแกฝนกับ ผูสูง อายุ
หรือญาติผูใหญ ในบาน
ฝนวา -ตกเหว ทํานายวา เปนลางไมดี ควรไปแกฝ นโดยนอนคว่ําหนา คางเกยธรณีป ระตู แลวขอ
พรแม พระธรณี จะทําใหฝนรายกลายเปนดีได
ฝนวา -ตกสวมอุจจาระ มีแตอุจจาระอยางเดียว ทํานายวา เปนฝน ดี จะมีช ื่อเสียง และจะไดท รั พย
มาก ควรไปแกฝนที่กลางสะพาน
ฝนวา -เตนรํา รองเพลงมี ความสุข ทํานายวา จะเสียของที่รักมาก ควรไปแกฝนที่หัวบันได บอก
กลาวเจาที่เจาทาง และขอพรดวย
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ฝนวา -วายน้ําขามฝงไมได ทํานายวา กําลังตกที่นั่งลําบาก ควรไปแกฝนกับ สิ่งศักดิ์สิท ธิ์ เชน
พระพุท ธรูป
ฝนวา -ถูกมดกัด ทํานายวา คนที่ไมช อบเราจะนําเรื่องเดือดรอ นมาให ควรไปแก ฝนกับ พระในวัด
ฝนวา -ใสแวนตา ทํานายวา จะถูกกดดันในที่ท ํางาน ควรไปแกฝนกับ ครูบ าอาจารย
ฝนวา -ถูกโซรัดคอหรื อ พัน คอ ทํานายวา จะมีเคราะหรายมาถึงตัว ควรไปแกฝ นกับ ธรณีป ระตู
ฝนวา -ผมรวงเปนกระจุก ทํานายวา จะมีเหตุตองเสียเงิ นมาก ควรแก ฝน กับ หญิงมีครรภ ใหเธอ
พู ดวา "ฝนดี จะมี ลาภ"

สุดทาย...ถาฝนแลวเคราะหรายมาก ๆ ควรไปบริจาคเงินซื้อโลงศพไมมีญาติ
กลายเปนดีได และจะมีโชคดีอีก ตางหาก ไมเชื่ออยาลบหลู

จะกลับ ราย

จากหนังสือ พลอยแกมเพรช ปท ี่ 18 ฉบับ ที่ 415วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 คอลัมน คัมภีร
ทํานายฝน โดยปนดาว
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6 กรกฎาคม 2552
กินไดกิน ดีกับ ไข
"ไข" เปนอาหารที่อุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ ไข 1 ฟองใหโปรตีนประมาณ 7
กรัม โปรตีนในไขเปนโปรตีนที่สมบูรณ จัดอยู ในอาหารโปรตีนประเภทสูง มีกรดอะมิโนครบทุก
ชนิดตามที่รางกายตองการ สามารถนําโปรตีนจากไขไปใชไดท ั้งหมด ไขท ั้งดีตอหัวใจบํารุง
สายตา ชวยปองกันมะเร็งเตานม และชวยลดน้ําหนัก ไมไดอุ ดมดวยคอเลสเตอรอลอันตราย
อยางที่เขาใจกัน ในไขแดงมี สารอาหารครบครั นถึง 13 ชนิด ขณะที่ในไขขาวมีอัลบูเมน ซึ่งเปน
แหลงโปรตีนสําคัญ และไมมี ไขมัน
อุดมดวยวิตามินบี
ธาตุเหล็กวิตามิ นเอที่ช วยเรื่องการเจริญเติบ โต
และพั ฒนาการ
วิตามินอีช วยตอตานโรคหัวใจและมะเร็งบางประเภท
วิตามินดีช วยใหรางกายดู ดซับ เกลือแร
และทําใหกระดูกแข็งแรง มีไอโอดี น กระตุนการผลิ ตไทรอยดฮอรโมน และฟอสเฟอรัส ซึ่งนํา
เปนตอกระดู ด และฟ น ในไขแดงยังมีสารลูท ีน และซี แซนทีนที่ช วยปกปอง หรือรักษาอาการจุด
รับ ภาพที่จดประสาทตาเสื่อมในผูป วยสูงอายุ
(age-related eye
problem macular
degeneration) ที่สําคัญ ไข 1 ฟองมีแ คลอรี่ต่ําเพียง 75 แคลอรี่ และไขมัน 5 กรัม ซึ่งชวยลด
น้ําหนักได และยังมีงานวิจัยระบุวาถากินไขวันละ 1 ฟองขึ้นไปจะปลอดจากความเสี่ยงในการ
เปนโรคหัวใจมากกวาคนที่ไมกินไขเลย
ไขนี้มีอ ะไร เปลือกไข ( egg shell) อาจมีสีน้ําตาลหรือ สีขาวขึ้นอยูกับ ชนิด ของพั นธุแม
ไก เปลือกไขจะมีรูข นาดเล็ก มาก มองดวยตาเปลาไมเห็น อากาศและความชื้นสามารถแทรก
ผานรูเล็ก ๆ ที่อยูในไขได อากาศจําเปนสําหรับ ตัวออนหายใจ
เยื่อหุมไข มีอยูดวยกัน 2 ชั้น ชั้นนอกที่ติดเปลือกมีช ื่อเรียกวา shell membrane ชั้นใน
ที่ติดกับ ไขขาวเรียกวา egg membrane โพรงอากาศ (air cell) เปนชองวางที่อยูบ ริเวณดาน
ปานของไข อยูระหวางเยื่อหุนชั้นนอก และเยื่อหุ นชั้นใน
ไขขาว (albumen) มีท ั้งหมด 3 ชั้นไขขาวชั้นนอกสุดจ ะคอนขางเหลว อยูติดกับ เยื่อหุม
ไข ถัดมาเปนไข ขาวขน มีป ริมาณมากกวาครึ่งของไข ขาวทั้งหมดสวนชั้นในสุดเปนไข ขาวอยาง
เหลว
เยื่อหุนไขแดง ( viteline membrane) มีป ระโยชนคือ ชวยหุมไขแดงเอาไวโดยรอบ
ไขแดง (yolk) จะอยูกลางฟองโดยการยึด ของเยื่อที่เปนเกลียวแข็ง อยูดานหัว และทาย
ของไขแดง และยื่นเขาไปในไข ขาว ในไขแดงบางฟองอาจมีจุดเลือดมีสาเหตุมาจากเสนเลือด
ฝอยในรัง ไขของแมไกแตก ตอ มาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทําใหจุดเลือดดังกลาวกายเปน
ชิ้นเนื้อเล็ก ๆ ไมไดใ หโทษแตอยางใด สามารถรับ ประทานได
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หากตองการรักษาคุณ ภาพของไขให นาน
ครั้งแรกควรเลือกเก็บ เฉพาะไขท ี่ออกใหม
เปลือกสะอาจ
เพราะถาเปลือกสกปรกอาจทําใหจุลินทรียเขาไปได
และถายังไมถึงเวลา
ทําอาหารไมควรไปลางไขกอน เพราะจะเปนการลางเมือ กที่เคลือบรอบเปลือกไขออกดวย ทํา
ใหน้ําระเหยอากจากไขมากขึ้น
ควรเก็บ ไขไวในภาชนะที่ป ดมิดชิดสะอาด ไมมี กลิ่นเหม็น เก็บ ไวในที่อุณหภูมิต่ํา เชน
ตูเย็น ซึ่งวิธีวางไขบ นที่เก็บ นั้นใหวางดานปานขึ้ น หากเอาดานแหลมขึ้นจะทําให น้ําหนักของ
ไขดัน ใหโ พรงอากาศลอยตัวขึ้ นดานบน เยื่อหุนไขท ั้งสองจะแยกออกจากกัน ไขแดงซึ่งเบากวา
จะลอยตัวขึ้น ขางบนเชนเดียวกัน และทําใหไขแดงติดเปลือกไดงายขึ้น
ไขนี้แตกตาง
ไขไก เปนไขท ี่เนื้อนิ่ม ไมควว มีสารอาหารสมบูรณ ราคาถูก นิยมนํามาทําอาหารทั้งคาว
และหวาน ไขขาว มีคุณสมบัติเหนียวหนืด ใชค ลุกกุง ปลา หรือเนื้อสัตวอื่น ๆ กอนจะชุดแปง
ทอดจะทําใหแปงเกาะและมีกลิ่ นหอม
ไขเปด เนื้อไขจ ะหยาบกวา และมีกลิ่ นคาวมากกวาไขไก แตกอ นไขเปดใชท ําอาหาร
เกือบชุดชนิดยกเวนไขลวก แตเมื่อไขไกมีมากขึ้นจึงใช ไขไก ทําแทนเกือบทั้งหมด แต ไข
พะโล ไขเ ค็ม ไขเยี่ยวมา ก็ยังนิยมใชไขเปนอยูเชนเดิม
ไขนกกระทา จะมีขนาดเล็กรสชาติจืด ที่เปลือกจะเปนลาย ราคาไมแ พงมีคอเลสเตอรอล
สูง ผูท ี่ป วยเปนโรคไขมันในเส นเลือดสูง หรือคนชรา จึงไมควรรับ ประทานหรือทานแตนอย สวน
เด็กถือวาเปนอาหารบํารุงอยางดีท ีเดียว

จากหนังสือมหาประชาชน ฉบับ ความจริงวันนี้ ปท ี่ 3 ฉบับ ที่ 2
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22 กรกฎาคม 2552
บะหมี่ในวันปใหมท ี่ซับ โปโร
วันที่ 31 ธันวาคม 2528 ซึ่งเปนวันสงทายปเกาตอนรับ ปใหม ที่รานบะหมี่ " ฮอกไก "
บนถนนซัป โปโร การกินบะหมี่โซบะในคืนวั นสงทายปเกาตอนรับ ปใหมนั้นเปนประเพณีของชาว
ญี่ป ุน ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหรานบะหมี่ขายดีใ นวันสิ้นป "รานฮอกไก" นี้ ก็เชนกัน
ในวันนี้ คน แน นรานแทบทั้งวัน จนกระทั่งถึงเวลา 22.00 น. คนก็เริ่มนอยลง วันนี้ท ุกคน
จะตองรีบ กลับ บานเพื่ อไปตอนรับ ปใหมกัน ดังนั้ นถนนสายนี้จึงปดรานเร็วกวาปกติ เถาแกของ
ราน "ฮอกไก" เปนคนซื่อ และเถาแกเนี้ยก็เปน คนอัธยาศัยใจคอดี
ในคืนวั นสงทายปเกา พอลูก คาคนสุ ดทายกลับ ไปในขณะเถาแกเนี้ยก็จะปดราน ประตู
รานก็ถูกเปดออกอยางเบา ๆ มีผูหญิงคนหนึ่ง พาเด็กชายสองคน คนหนึ่งประมาณ 6 ขวบกับ อีก
คนหนึ่งประมาณ 10 ขวบเขามาในราน
เด็กชายทั้งสองคนสวมชุดกีฬาใหมเอี่ยมเหมือ นกันทั้งสองคน
เวอรโคท ลายสกอตเกา ๆ เชย ๆ

สวนหญิงคนนั้นสวมโอ

เถาแกรองทักทายออกมา "เชิญนั่งครับ "
หญิงคนนั้นเอยปากอยางขลาดกลัววา "ขอบะหมี่น้ําสั กชามไดไหมค ะ" เด็กชายสองคน
ที่อยูขางหลังสบตากันอยางไมคอยสบายใจนัก "ไดค ะ ไดคะ ทําไมจะไมได ละค ะ เชิญนั่งกอน
คะ" เถาแกเนี้ย พาพวกเขาไปนั่งที่โตะเบอรสองชิดกําแพง แลวตะโกนบอกไปทางหองครัววา
"บะหมี่น้ําหนึ่งชาม"
บะหมี่หนึ่งชามมีบ ะหมี่แคหนึ่งกอ น เถาแกคิ ดแลวก็ใ สบ ะหมี่ เพิ่ มไปอีกครึ่งกอ น ตม
บะหมี่ไดช ามเบอเริ่ม ทั้งเถาแกเนี้ยและสามแม ลูกตางก็ไม รูเรื่อง สามแมลู กนั่งลอ มชามบะหมี่
กินกันอยางเอร็ด อรอย กิน พลางพู ด พลาง
"ทานเถอะครับ " ลูกคนพี่ พูด
"แมท านหนอยสิครับ " ลูก คนนองพู ดไปก็คีบ บะหมี่ ใหแมกิน ไมนานก็กินบะหมี่หมดชาม
จายเงินไปหนึ่งรอยหาสิบ เยนแลวทั้งสามคนก็ช มวา
"ขอบคุณมากคะ(ครับ ) บะหมี่อรอยมากคะ(ครับ )" พรอ มกับ คอมตัวเล็กนอยแลวลาจาก
ไป
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"ขอบคุณมากคะ(ครับ )
ขอบคุณ

สวัสดีป ใหมคะ(ครับ )"

ทั้งเถาแกและเถาแกเนี้ยตางก็ก ลาว

ทํางานไปวันแลววันเลายุงตั้งแตเชาจรดเย็น และแลวก็ ผานไปอีกหนึ่งป วันที่ 31
ธันวาคมก็เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ในวั นสงทายปเกา รานบะหมี่ "ฮอกไก"ก็ยังคงขายดีและ
ดูเหมือนจะขายดีกวาปท ี่ผานมา
สองตายายยังคงยุงวุนวายอยูกับ การคาขาย และแลววันที่วุนวายก็จบสิ้นลง 22.00 น.
กวาในขณะที่เถาแกเนี้ยกํา ลังจะปดรานอยูนั้ น ประตูรานก็ ถูกผลักออกเบา ๆ ผูท ี่เขามาก็คือหญิง
วัยกลางคนกับ เด็กชายสองคน
พอเห็นเสื้อโอเวอรโคท ที่เกา และเชย เถาแกเนี้ยก็นึกขึ้ นมาไดวาเปนลูก คาคนสุดทาย
ในวันสงทายปเกาของปท ี่แลวนั่นเอง
"ขอบะหมี่น้ําหนึ่งชามไดมั๊ยคะ" "ไดค ะ ไดค ะ เชิญนั่งตามสบายนะคะ"
เถาแกเนี้ยนํา พวกเขาไปนั่งที่เดิมที่เคยนั่งเมื่อปท ี่แลว โตะเบอรสอง พลางตะโกนวา
"บะหมี่น้ําหนึ่งชาม" เถาแกรับ คําพลาง จุดเตาที่เ พิ่งจะดับ ไปพลาง "ไดครับ บะหมี่น้ําหนึ่งชาม"
เถาแกเนี้ยแอบไปพู ดที่ขางหูของเถาแกวา "นี่ตาแกต มบะหมี่ให พวกเขาสามชามไมได
หรือ" "ไมได ถาทําแบบนั้นจะทําใหพวกเขาอายและไมสบายใจไดรู มั๊ย" สามีตอบ พลาง แลว
โยนบะหมี่อีกครึ่งกอ นลงไปในหมอที่น้ํากําลังเดือ ดพลาน
เดินไปยืนขางภรรยาแลวก็ยิ้ม ภรรยาก็ พูดขึ้ นวา...... "เห็นเธอซื่อ ๆ ทึ่ม ๆ ไมนึกเลยวา
จิตใจก็ดีเหมือนกั นนะ"
ฝายสามีเ ดินไปตักบะหมี่ช ามใหญท ี่กลิ่นหอมชวนกินชามนั้ นแลวให
ภรรยายกไปใหสาม แมลู ก
สามแมลูกนั่ง ลอมชามบะหมี่ กิน ไป พลางคุยไป พลาง เสียงคุยของสามแม ลูกดังถึงหูของ
ตายาย "หอมจังเลย…ยอดไปเลย…อรอยจริง ๆ "
"ปนี้สามารถกินบะหมี่ของรานฮอกไกได นับ วาไมเลวทีเดียว"
"ถาปหนาสามารถมากินไดอีกก็ ดีนะสิ"
กินเสร็จก็จายเงินไปหนึ่งรอยหาสิบ เยน แลวสามแม ลูกก็เดิ นออกจากรานฮอกไกไป
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"ขอบคุณคะ(ครับ ) สวัสดีป ใหม คะ(ครับ )" มองตามหลังสามแม ลูกจนลับ หายไป
สองตายายก็ยกเรื่องสามแม ลูกมาพู ดซ้ําแลวซ้ําอีก ไปไดระยะหนึ่ง
ในวันสิ้นปของสามปมานี้ กิจการของรานฮอกไกดีมาก สองตายายตางก็ยุงจนไมมีเวลา
คุยกัน แต พอเลย 21.00น.ไปแลว สองตายายก็เริ่มกระวนกระวายใจขึ้น มา พอถึง 22.00น.
พนักงานในรานตางก็รับ อั้งเปาแลวก็แยกยายกันกลับ ไป
พอคนกลับ ไปหมดแลวเจาของรานทั้งสองก็ช วยกันเอาปายราคาบะหมี่ในรา นที่เขียนไว
วา"บะหมี่ช ามละสองร อยเยน" ที่แขวนไวตามผนังทั้งหมดพลิก กลับ หลัง แลวชวยกันเขียนใหม
วา "บะหมี่ช ามละรอยหาสิบ เยน" และเถาแกเ นี้ยก็เอาปาย "จองแลว"
ไปวางไวบ นโตะเบอรสอง
หมดแลวถึงจะมาอยางนั้น แหละ

เหมือนกับ วาจะมีเจตนารอแขกที่ลูกคาออกจากรานไป

22.30 น. ในที่สุดสามแม ลูกก็ป รากฎตัวขึ้น พี่ช ายสวมเครื่องแบบมัธยมของรัฐแหงหนึ่ง
นองชายสวมเสื้อแจคเก็ท ที่พี่ช ายสวมเมื่อปกอนดูหลวมและไม พอดีตัว เด็กทั้งสองคนโตขึ้นมาก
สวนผูเปนแมก็ยัง คงสวมเสื้อโคท ลายสกอตที่ท ั้งเกาและเชยแถมสีซี ดตัวเดิ ม
"เชิญคะ เชิญคะ" เถาแกเนี้ยกลาวทักทายอยางมีน้ําใจ มองใบหนาอันยิ้มแยม และ
ทาทางตอนรับ อยางเต็มที่ของเถาแกเนี้ย
ทําใหผูเปนแมนั้นเปลงคํา พู ดออกมาอยางงกงกเงิ่น
เงิ่นวา
"รบกวนชวยทําบะหมี่น้ําใหสักสองชามไดไหมคะ"
"ไดคะ เชิญนั่งทางนี้คะ" เถาแกเนี้ยนําแมลูกไปนั่งยังโต ะเบอรสอง แลวรีบ เอาปาย "จอง
แลว" ออกเหมือนไม มีอะไรเกิ ดขึ้ น แลวตะโกนบอกไปทางครัววา "บะหมี่น้ําสองชาม" "ไดครับ
บะหมี่น้ําสองชามไดเดี๋ยวนี้แหละครับ "
เถาแก พลางตอบ พลางโยนบะหมี่ลงไปในหมอน้ําสามก อน สามแมลูกกิ นไป พูดไป ดู
แลวเหมือนมี ความสุขกั นมาก
สองสามีภรรยาที่ยืนอยูห ลังโตะทําบะหมี่ไดรับ รูถึงความสุขที่ พวกเขาไดรับ กัน
พลอยเบิกบานไปดวย
"ลูกรัก วันนี้แม ตองขอบคุณ ลูก ๆ เปนอยางมาก"
"ขอบคุณ ?"
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ในใจก็

"ทําไมครับ "
"เรื่องเปนอยางนี้
.......คือคุณ พ อของลู กที่ป ระสบอุบ ัติเหตุเสียชีวิตไปไดท ําใหคนอี กแปดคน
ไดรับ บาดเจ็บ และทางบริษัทประกันก็ไมรับ ผิดชอบในสว นนั้น ในชวงหลายปมานี่ท ําใหเราตอง
จายเงินเดือนละหาหมื่ นเยนทุกเดือ น"
"เอะ เรื่องนี้เราก็ท ราบกันอยูแลวนี่ค รับ " ผูเปน พี่ตอบ
สวนเถาแกเนี้ยไดแ ตตั้งใจ ฟงอยางเงียบ ๆ อยูหลังโตะทําอาหาร "แตเดิม นั้นเเราตองชําระหนี้ไป
จนถึงปหนาเดือนมีนาคม
แตตอนนี้เราไดช ําระหนี้ ไปหมดแลว" "จริง ๆ หรือครับ แม"
"จริงสิจะ นี่เปนเพราะวา พี่ช ายของลูกขยั นไปสงหนังสือ พิ ม พ
สวนตัวลูกเองก็ช วยแมซื้อกับ ขาวทําอาหาร ทําใหแมไปทํางานไดอยางเต็มที่
ทางบริษัทจึงไดใหเงินเบี้ยขยัน พรอมทั้งเงินโบนัส พิ เศษอื่นๆ อีก
จึงทําใหวันนี้สามารถชําระในสวนที่เหลือไดหมด"
"วาว แมครับ พี่ครับ อยางนี้ก็วิเศษสิ ครับ
แตวาตอไปขอให ผมไดช วยทําอาหารตอไปเถอะนะครับ "
"ผมก็จะสงหนัง สือ พิม พ ตอ นะครับ ไอนองชาย เราตองรวมแรงรวมใจกันสูห นอยแลวนะ"
"ขอบใจลูกทั้งสองมาก ขอบใจจริง ๆ "
"แมครับ ผมกับ นองก็มี ความลับ จะบอกกับ แมเหมือนกั นครับ
คือในวันอาทิตยวันหนึ่งของเดื อ พฤศจิกายนโรงเรีย นของนอง
ไดแจงใหผูป กครองไปเยี่ยมชมนักเรียนในห องเรียนในวัน พบผูป กครอง
คุณครู ของนองยังไดแ นบจดหมายมาอีกหนึ่งฉบับ วา
เรียงความของนองไดถูกคัดเลือกใหเปน ตัวแทนของฮอกไกโด
เพื่ อไปแขงขันเรียงความทั่วประเทศ นี่ผมไดยิ นมาจากเพื่อนๆ ของนองนะครับ ผมถึงทราบ
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ดังนั้นในวันนั้น ผมจึงไปเปนตัวแทนแม ไปรวมในงานวัน พบ ผูป กครองของนอง"
"จริงหรือลูก แลวตอมาล ะ"
"หัวขอที่คุณครูใหเรียงความคือ ความปรารถนาของขา พเจา
นองไดเอาเรื่องของบะหมี่น้ําหนึ่งชามมาเขียนเปนเรียงความ
แลวยังไดอานต อหนาทุกคนดวย"
"เรียงความเขียนวา…หลังจากที่คุณ พอประสบอุบ ัติเหตุท างรถยนตแลว
ไดท ิ้งหนี้สินใหเ รามากมาย เพื่อที่จะชําระหนี้ คุณแม ตองทํางานดึกดื่นหาม รุงหามค่ําทุกวัน
แมแตเรื่องของผมที่ตองไปสงหนัง สือ พิม พ นองก็ยังเอาไปเขียนเลย…"
"ยังมีอีก นองยังเขียนถึงในคืนวันที่ 31 ธันวาคม
พวกเราสามคนแมลูกไดมาลอ มวงกันกินบะหมี่ น้ํา
อรอยมาก…สามคนกินบะหมี่น้ําแคช ามเดียว คุณตาคุณยายเจาของรานยังกลาวขอบคุณ พวกเรา
อีก แลวยังอวยพรวันปใหมให พวกเราอีก
เสียงเหลานั้นเหมือ นกับ วาใหกําลังใจใหเข มแข็งที่จะยืนหยัดมีช ีวิตอยู ตอไป
พยายามปลดเปลื้องหนี้สิ นทั้งหลายของคุณ พ อใหหมดใหเร็วที่สุด …"
"ดวยเหตุนี้นองจึงได ตัดสิ นใจวาโตขึ้น นองจะเปดกิจการรานบะหมี่
แลวจะตองเปนเจาของรานบะหมี่ยอดเยี่ยมอันดับ หนึ่ง ของญี่ป ุนอีกดวย
แลวยังจะใหกําลังใจแกลู กคาทุกคน…ขอใหมีความสุขครับ …ขอบคุณครับ …"
สองตายายเจาของรานบะหมี่ท ี่ยืน ฟงอยูหลังโตะทําบะหมี่จู ๆ ก็หายตัวไป
พวกเขาไมไดหายไปไหนเลยเพียงแตคุกเขากั นอยูใ ตโตะ ในมือถือปลายผา ขนหนูกั นคนละขาง
พยายามซับ น้ํา ตาที่ไหลไมยอมหยุ ดเหมือนทํานบ พังนั้ นอยางไมล ดละ
"พอนองอานเรียงความจบ คุณครูก็ พูดวา .......
"วันนี้ พี่ช ายไดมาเปนตัวแทนของคุณแม ดังนั้ นขอเชิญ พี่ช ายขึ้นมากลาวอะไรสักหนอยคะ "
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"จริงหรือลูก แลวลูกทําอยางไรหละ"
"ก็มันกระทันหันเกินไป ตอนแรก ๆ ก็ไมรูวาจะพูดอะไรดี
ผมจึง พูดวา …ขอบคุณทุกคนที่เอาใจใสนองผมเปนอยางดี
นองผมตองไปจายตลาดซื้อกับ ขาวกลับ มาหุงหาอาหารทุกวัน ดังนั้น ในเวลาที่เ พื่อ น ๆ
ทุกคนมีกิจกรรมกั นในตอนเย็น ก็มักจะ อยูรวมกิจกรรมตาง ๆ ไมไดเ พราะตองรีบ กลับ บาน
เมื่อเปนอยางนี้คงจะทําใหท ุกคนวุนวายกัน พอสมควร"
"เมื่อครูนี้ต อนที่ไดยิน นองอานเรียงความเรื่องบะหมี่น้ําหนึ่งชาม ผมรูสึ กอายมาก
แต พอไดเห็นนองยื ดอกอานเรียงความเรื่องบะหมี่ น้ําหนึ่งชามดวยเสียงอัน ดังนั้นจนจบ
ถึงไดรูสึกวาความรูสึก อายเมื่อ สักครู นี้ถึงจะเรียกวาเปนความอายจริงๆ "
"หลายปมานี้ ความกลาของคุณแมท ี่จะสั่งบะหมี่น้ําหนึ่งชามนั้นเพื่ อกิน
กันสามคนนั้น ผมกับ นองจะไม มีวันลืมเปนอั นขาด ผมและนองจะตองขยัน
และดูแ ลแมเปนอยางดี และผมขอฝากนองของผมใหท ุก คนชวยดูแลดวยครับ "
สามแมลูกกุม มือกันเงียบ ๆ ตบไหล กินบะหมี่หมดอยางมีความสุ ขกวาทุก ๆ ป
จายเงินไปสามรอยเยน กลาวขอบคุณคอ มตัวลงเคารพและเดิน ออกจากรานไป
เจาของรานมองตามหลังสามแมลูกไป เจาของรานจึงไดรูสึ กวาปนี้ไดผานไปแลวจริง ๆ
พรอมกับ กลาววา
"ขอบคุณคะ(ครับ ) สวัสดีป ใหม คะ(ครับ )"
.......... และแลวก็ ผานไปอีกปหนึ่ง
พอถึงเวลา 21.00น.ทางรานฮอกไกก็วางปาย"โตะจอง"ไวบ นโตะเบอรสองและเฝารอคอย
การมาเยือนของสามแมลูกเชนเคย แต ในปนั้น สามคนแมลูกไมไดมาปรากฏตัวที่รานเลย
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ปท ี่สอง ปท ี่สาม
โตะเบอรสองก็ยังคงวางอยูเชนเดิม
สามแมลูกไม ไดมาที่รานฮอกไกอีกเลย
กิจการของรานฮอกไกดีมาก ภายในรานมีการตกแตงใหม โตะเกาอี้ก็มี การเปลี่ยนใหม
จะมีก็แตโต ะเบอรสองที่เก็บ รักษาไวเหมือนเดิม
"นี่มันเรื่องอะไรกัน"
ลูกคาหลายคนตางก็ถามดวยความกัง ขา
เถาแกเนี้ยก็เลยเลาเรื่องบะหมี่ห นึ่งชามใหแกลูก คา ฟง
โตะเกาตัวนั้นวางอยูก ลางรานเหมือนกับ วาเปนการใหกําลังใจตัวเองอยางหนึ่ง
และกอไม แนวาวันใดวั นหนึ่งลูก คาทั้งสามอาจจะกลับ มาอีก
พวกเขาหวังวาจะใชโตะเกาตัวนั้น ในการตอนรับ ลูก คาทั้งสามของเขา
โตะเบอรสองตัวนั้ นเปลี่ยนเปนชื่อวา "โตะแหงความสุข"
ลูกคาตางก็ พูดตอๆ กั นไป
มีนักเรียนหลายคนอยากเห็นโตะตัว นี้ถึงขนาดที่วานั่งรถมาจากที่ไกลแสนไกลมากิน บะหมี่
และเจาะจงที่จะนั่งโตะตัวนี้
ผานวันที่ 31 ธันวาคม ไปอีกหลาย ๆ ป
พอถึงวันสิ้นปหลังจากปดรานแลว เจาของรานคาในระแวกใกลเคียงรานฮอกไก
ก็มักจะมารวมตัวฉลองโดยการกิ นบะหมี่ท ี่รานฮอกไก กิ นไป พลาง
ก็รอเสียงระฆังสงทายวันสิ้นปเกาไป พลาง แลวทุกคนก็ไปวัดเพื่อ ไหว พระดวยกัน
เปนธรรมเนียมมา 5-6 ปแลว
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ในวันนี้ พอเลย 21.30น.ไปแลว เจาของรานขายปลามาถึงกอนพรอมทั้งนําซาซิมิมาดวย
ตอจากนั้นก็มี คนมาเรื่อยๆ เปนระยะ บางก็เอาเหลามา บางก็เอาอาหารกับ แกลมมา
ปกติแลวก็จะรวมตัวกัน ไดป ระมาณ 30-40 คน ตางก็คึกคักกั นมาก
ทุกคนที่มานั้นตางก็รู ตํานานเกี่ยวกับ โตะเบอรสอง
ทุกคนก็ พยายามไมเอยถึงมั นแตใ นใจตางก็คิ ดกันวา วันนี้ "โตะจอง"
ตัวนั้นไมมี คนที่ พวกเขาเฝารอมานั่ง มั นคงจะวางเปลาเพื่อสงทายปเกาอีกเชนเดิม
พวกเขาบางก็กินเหลา บางก็กินบะหมี่ บางก็เขาๆ ออก ๆ พอเตรียมกับ ขาวกับ แกลม
ตางก็กินกันไปคุยกั นไป พูดเรื่องการคาบาง คุยเรื่องโนนเรื่องนี้
แมแตน้ําทะเลขึ้นลง ในระยะนี้บ านไหนมีเ ด็กเกิด ใหม ก็นํามาพู ดคุยในวงสนทนา คุยมันทุกๆ
เรื่อง จนเหมือนกับ วาเปนครอบครัวเดียวกัน
เวลาผานไปจนถึง 22.30น.
ทันใดนั้นเองประตูรานก็ถูก ผลั กออกเบา ๆ
ทุกคนในรานหยุ ด พู ดคุยกัน สายตาทุกคูมองตรงไปยังประตูรา น
ชายหนุมสองคนยืน สงาในชุดสูท สากล พาดโอเวอรโคท ไวบ นแขน
พอเห็นวาผูท ี่มาเปนใครทุกคนก็รู สึกวาบรรยากาศเริ่มผอ นคลายลง
และเริ่มสนทนากันต อไปอยางคึกคัก ในขณะที่เถาแกเนี้ยกําลังจะพู ดวา
"ขอโทษคะ ที่นั่งเต็มหมดแลวคะ" เพื่ อปฏิเสธลูกคาที่ไมได รับ เชิญอยูนั้น
ก็มีหญิงคนหนึ่ง สวมชุดกิโมโนเดิ นเขามายืนระหวางกลางของชายหนุมทั้งสองคน
ทุกคนในรานแทบจะหยุดหายใจเมื่อไดยินคุ ณนายผู นั้น พู ดวา
"เออ…รบกวน…รบกวนชวยทําบะหมี่ใหสามชามไดไหมคะ"
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ทันทีท ี่เถาแกเนี้ยไดยินสีหนาก็เปลี่ยนไปทันที เวลาผานไปสิบ กวาปแลว
ภาพของสามแมลูก ในความทรงจํากับ ภาพของสามแมลูก ตรงหนา
เธอพยายามจะนําทั้งสองภาพมาวางซอนกัน
เถาแกท ี่ยืนตะลึงอยูท ี่โตะทําบะหมี่ ชี้นิ้วไปยังทั้งสามแมลูก
"พวกคุณ .. พวกคุ ณ"
เขาพูดไดเ พียงแค นั้น คํา พู ดทุกคําจุกอยูท ี่คอ
ชายหนุมหนึ่งในสองคนเห็นทาทีของเถาแกเนี้ยที่ท ําอะไรไมถูกก็เ ลยพู ดกับ
เถาแกเนี้ยวา
"พวกเราสามคนแมลูกที่เมื่อสิบ สี่ป กอนในวันสงทายปเกาตอนรับ ปใหมมา
สั่งบะหมี่น้ําหนึ่งชามทานกันสามคนไงครับ และพวกเราก็ได รับ กําลังใจจากบะหมี่น้ําชามนั้น
พวกเราจึงไดสามารถยืนหยัด มาถึงวันนี้ได"
"หลังจากนั้นก็อ พยพครอบครัวไปอาศัยอยู กับ ยายที่อําเภอชิกะ
ปนี้ผมสอบผานไดเปนนายแพทยแ ลว
ตอนนี้ ผมเปนแพทย ฝกหัดแผนกกุ มารเวชที่โรงพยาบาลเกียวโต
ปหนาเดือนเมษายนก็จะยายมาประจําโรงพยาบาลกลางของซัป โปโรแลว"
"วันนี้ พวกเราก็เลยแวะมาที่โรงพยาบาลเพื่อทําความรูจักและฝากเนื้อ ฝากตัว
แลวเลยไปไหวสุสานของคุณ พ อ
และนองชายที่ครั้งหนึ่งเคยใฝ ฝนวาจะเปนเจาของกิจการรานบะหมี่นั้ น
ขณะนี้ไ ดท ํางานในธนาคารเกียวโต ไดเ สนอความคิดที่เลิศเลออยางหนึ่งก็ คือ
......ปนี้ในวันสงทายปเกา
พวกเราสามคนแมลูกจะมาเยี่ยมคารวะเจาของรานบะหมี่ฮ อกไกที่ซัป โปโร
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และทานบะหมี่น้ําสามชามของรานฮอกไกดวย"
สองตายายฟงไป พลาง พยักหนาไป พลางดวยน้ําตาคลอเบา
เถาแกรานขายผักที่นั่งอยู ตรงหนาประตู
พยายามใชแรงอยางเต็มที่ท ี่จะกลืนบะหมี่คําที่คาอยูใ นปากลงไปในคอแลวลุกขึ้ นยืน พู ดวา
"อาว…เถาแก… เปนอะไรไปหละ อุ ตสาหเตรียมการมาตลอดสิบ ปเ พื่อเฝา คอยวันนี้
"โตะจอง" ตัวนั้นไงที่ พวกเถาแกจองใหลูก คาที่จะมาตอนหลังสิบ โมงของคืนวั นสิ้นปไง
รีบ ๆ ตอนรับ พวกเขาสิ เร็วเขา"
ในที่สุดเถาแกเนี้ยก็ ไดส ติ ตบไหลของเถาแกรา นขายผัก แลว พูดวา
"ยินดีตอนรับ คะ …เชิญนั่งขางในคะ …นี่ตาเฒา…บะหมี่น้ําสามชามโตะสอง"
เถาแกท ี่ยืนตะลึงอยูก็รีบ ปาดน้ําตาแลวรับ คําวา
"ครับ ..บะหมี่น้ําสามชาม"
หากดูกันตามจริงแลว
สิ่งที่เถาแกรานบะหมี่ท ั้งสองไดใหไปมันไมไดมี คามากมายอะไรเลย
มันเปนแคเ พียงบะหมี่ ไมกี่กอน คํา พูดที่จริงใจและใหกําลังใจเพี ยงไมกี่คํา
รวมทั้งคําอวยพรวา "ขอบคุณคะ(ครับ ) สวัสดีป ใหมค ะ(ครับ )"ก็เทานั้นเอง
แตมันกลับ ใหผูท ี่ถูกความจริงอันโหดรายบีบ ใหจมอยูในสถานการณ
คับ ขับ ไดสามารถกลับ มามีช ีวิตอีกครั้ง
นิท านเรื่องนี้บ อกวา --- อยาพยายามมองขามตัวเอง
ตัวเราเองสามารถมีอิท ธิ พลตอ สิ่งแวดลอ มใหนาอยูไ ด
บางทีมันอาจจะเปนแคเพียงความใสใจความหวงใยอันจริงใจเพียงเล็กนอยเทานั้น
ก็สามารถนํา พาเอาแสงสวางอันเจิ ดจรัสอยางไมมีขี ดจํากัดมาสูโลกได
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เราจะสามารถมอบหัวใจแหงความรักและความเมตตาที่เราอัดเก็บ
ไวในใจมาเปนเวลานานแสนนานนั้นมอบใหกับ คนอื่นดวยความเต็มใจ
จุดประกายแหงความสวางแกโลก
ถึงแมจะเปนแสงเพียงริบ หรี่เทานั้น
.....แตสําหรับ คืนอั นหนาวเหน็บ อันเย็นยะเยือกของฤดูหนาว
มันเปนประกายแหงความอบอุนและแสงสวางอัน สุกสกาวจริงๆ
เรื่องนี้ตอนที่เกิด ขึ้นที่ญี่ป ุน ทําใหคนญี่ป ุนรูสึกประทับ ใจมานับ ไมถวนแลว
ดังนั้นจึงมีคนพู ดกั นวา
"ใครที่อานนิท านเรื่องแลว ไมมี ใครเลยที่จะไมหลั่งน้ําตาให"
ถึงแมคํา พูด นี้ออกจะเกิ นจริงไปบาง แตก็มีคนจํานวนมากที่ไดอานนิท านเรื่ องนี้แลว
รูสึกประทับ ใจจริงๆ จนน้ําตารวง และน้ําตาที่รวงรินเหลานั้น
มันไมใชน้ําตาจากความรันทดใจ
แตเปนน้ําตาที่หลั่งใหแก ความประทับ ใจตอความหวงใยอยางจริงใจ
และน้ําใจไมตรีอันกวางขวางที่มอบใหแกเ พื่ อนมนุษย ดวยกัน

จากฟอรเวิ ลดเมล ฉบับ หนึ่งที่ไดรับ
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29 กรกฎาคม 2552
30 สูตรสมุ นไพรสูโรค (ตอน 1)
กระเทียมผักสมุนไพรคูค รัวไทย
สาระสําคัญที่ท ําใหกระเทียมมีก ลิ่นหอมฉุนเผ็ดรอ น คือ เอนไซมอัล ลิเนส (Allinase) ที่เปลี่ยน
สารอินทรียกํามะถัน อั ลลิอิ น (Alliin) ใหเปนน้ํามันหอมระเหยอัล ลิซิน ( Allieir) และเมื่อ นําหัว
กระเทียมสดมากลั่นดวยไอน้ํา จะไดน้ํามั นกระเทียม (Garlic oil)
อยางไรก็ตาม หากเก็บ กระเทียมไวนานเกิ นไป สาระสําคัญ ในกระเทียมจะลดน อยลง หากจะกิน
กระเทียมใหได ผลดีมากยิ่งขึ้น ควรจะทุบ หรือสับ ใหล ะเอียดและทิ้งไว 10 นาทีกอนที่จะปรุง
อาหาร เพื่อ ใหน้ํามัน ในกระเทียมมีฤทธิ์ในการรั กษามากยิ่งขึ้น
สูตรที่ 1 แกท องอืดทองเฟอ
ปอกเปลือกกระเทียม นําเฉพาะเนื้อ ใน 5-7 กลีบ ซอยใหล ะเอียด รับ ประทานดิบ ๆ หลังอาหาร
หรือเวลามีอาการ
สูตรที่2 แกกลากเกลื้อน
นํากระเทียมสดมาขูดใหเปนชิ้นเล็ กๆ หรือบดให แหลก พอกผิวหนังที่ป นกลากเกลื้อ น แลวปด
ดวยผาก็อซทิ้งไวอยางนอย 20 นาทีจึงแกะออก แลวลางออกใหสะอาด ทําซ้ําเชาและเย็นเปน
ประจําทุกวัน หรือคั้นเอาแตน้ําทาบริเวณที่เปน โดยใชไมเล็กๆ ขูดผิวบริเวณที่เปนพอใหแดงๆ
จึงทาน้ํามันกระเทียม วันละ 2 ครั้งเชาเย็น
กลวยน้ําวา
พืช พื้ นบานอุดมคุณคา
เด็กไทยสมัยกอนเติบ โตมากับ กลวยน้ําวากันทั้งนั้น นอกจากกิน ขาวสุกบดแลว ก็มีก ลวยน้ําวา
เปนเหมือนอาหารเสริมประจําบาน ที่ไมตองซื้อหาเพราะทุกครัวเรือนปลูก ตนกลวยไวเปน ผลไม
อาหาร ยา และสารพัด ขนมที่ออกผลให กินกัน ไดต ลอดทั้งป
กลวยดิบ มีสารฝาดสมานชื่อ แทนนิน ( Tannin) ซึ่งชวยยับ ยั้งการเจริญเติบ โตของแบคทีเรีย
และชวยแกท องเสีย สวนกลวยน้ําวาสุก นั้นกลับ มีสรรพคุณตรงกันขาม คือ เปนยาระบาย แกท อง
ผุก เพราะมี สาร เพกตินอยูมาก จึงชวยเพิ่ม กากใยในล้ําไส ทําใหขับ ถายงาย
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สูตรที่3 แกท องเสีย
กินกลวยน้ําวาหามครั้งละ 1 ผล หรือนํากลวยน้ําวาดิบ 1 ผล ฝานเปนแวนบางๆ ตากแดด
ประมาณ 2 วัน หรืออบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซีย ส แลวนํามาบดเปนผง หากมีอาการ
ทองเสียใหใชผงกลวยน้ําวาดิบ ตากแหง 1 ชอนชาชงกับ น้ําอุน 1 แกว ดื่มทันที
สูตรที่ 4 แกกระเพาะอาหารอักเสบ
นําผลดิบ หรือผลหามของกลวยน้ําวา 1 ผล ฝานเปนแว นๆ ตากแดดประมาณ 2 วัน หรืออบให
แหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียล แลวบดเปนผง จากนั้น ผสมผงกลวย 1 ชอนโตะกับ น้ําผึ้งครึ่ง
ชอนโตะ ปนเปนยาลูกกลอนขนาดเทาเม็ดในของพุท รา กิ นครั้ง ละ 3เม็ด กอนอาหารเชาและ
เย็น
ขิง สุดยอดยาอายุวัฒนะ
ในทัศนะแพทยแผนจีน ขิงเปนทั้งอาหารเครื่องปรุงรส และยาสมุนไพรที่ตองมีไวป ระจําครัวเรือน
ชาวจีนเชื่อวาบรรดาผักสมุนไพรตางๆ ขิงมี คุณคามากที่สุ ด เพราะเปนยาอายุวัฒนะที่มีสรรพคุณ
ชวยขจัดของเสียในรางกาย จึงทําใหสุขภาพแข็งแรง
เคล็ด ลับ นารู การตมน้ําขิงใหหอมอรอยนั้ นใชเวลาตมสั้ นๆ ไมเกิน 2-5 นาที เพราะหากตั้งไฟ
นานๆ กลิ่นหอมของขิงจะหายไปหมด
สูตรที่ 5 แกไอและขับ เสมหะ
ใชขิงแก 1 แงงฝนกับ หินทราย ผสมน้ํามะนาวและเกลือเล็กนอย ใชกวาดคอ หรือ ใชขิงแก
ประมาณ 60 กรัม น้ําตาลทรายแดง 30 กรัม น้ํา 3 แกว นําไปตมเคี่ยวใหเหลือครึ่งแกว แลวจิบ
อุนๆ เวลาไอ
สูตรที่ 6 แกอาการกรน
ใชขิงแกขนาดเทาหัวแมมือ 1-2 แงง หรือประมาณ 5 กรัม ทุบ ใหแตก ตมกับ น้ําประมาณ 500 ซี
ซี หรือ ครึ่ง ลิตรใหเดือดเสร็จแลวตักเนื้อขิงออก จิบ น้ําบอยๆ ทั้งวัน จะชวยใหสดชื่นและระบบ
ทางเดินหายใจทํางานสะดวกขึ้น
30 สูตรแกโรคจากสมุ นไพรในครัว(รวมสูตรยานารู สําหรับ คนยุคใหม)
จากหนังสือคูมือชีวจิต เลมที่ 259 ปท ี่ 11 ฉบับ วันที่ 16 กรกฏาคม 2552
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13 สิงหาคม 2552
30 สูตรสมุ นไพรสูโรค (ตอน 2)
ขา สมุนไพรนั กยอยอาหาร ขาถือเปน พืช พื้ นเมืองของเอเชียเขตรอน เชน อินเดีย ฟ ลิป ปนส
รวมทั้งไทย นิยมปลูกตามบานเปนทั้งพืช สวนครัวและสมุนไพร ขาใชเปนยาขับ ลมในลําไล แก
ทองอืดทองเฟอและแกป วดมวนทองไดดี เพราะในเหงาสดมี น้ํามันหอมระเหยตางๆ เชน ซีนิ
ออล การบูร ยูจีนนอลและซิน นามิกอัล ดีไฮด เปนตน หากกิ นอาหารมากไปนิด ก็กินขาเพิ่ มหนอย
เพื่ อชวยยอยอาหารและคลายแรงดัน ภายในทองของเราได
สูตรที่ 7แกลมพิ ษ นําหัวขาแกขนาดเล็ก 1 แงงลางใหสะอาดตําใหล ะเอียด ผสมเหลาขาวเพียง
เล็กนอยแลวทาบริเวณที่เปนลมพิษ ทายาไดบ อยๆจนกวาจะหายเพื่อ ลดอาการคัน
สูตรที่ 8 แกเวียนศีรษะ ลางต นขาทั้งตนให สะอาด หั่นเปนชิ้นเล็กๆ นําไปตากแดดใหแหง ใชขา
ที่ตากแหงแลวประมาณ 1 กํามือหรือ 15 กรัมตมกับ น้ํา 1ลิตร กรองเอาแต น้ํา ดื่มแทนชา รสรอน
ของขาจะชวยขับ ลมแกจุกเสียด แน นทอง และแก ลมวิงเวียน
ขมิ้นชัน สีเหลืองสวยสรางสุ ขภาพ ขมิ้นชันมี สรรพคุณทางยามากมาย เชน ใชเปนยาลดกรด ขับ
ลม แกป วดทอง แกอาการเกร็งของกลามเนื้อ ทําใหการบีบ ตัวของลําไสล ดลงใชเปนยาเจริญ
อาหาร ขับ น้ําเหลือง ใชรักษารอบเดือนไมป กติ รักษาโรคผิวหนัง โรคตา ดีซาน ทองรวง และ
โรคพยาธิไ ด ขอควรระวัง ไมควรรับ ประทานขมิ้นติ ดตอกั นเปนระยะเวลานานๆเพราะอาจทําให
เกิดอาการกระวนกระวาย อาเจียน และถายเปนเลือด นอกจากนี้ สตรีมีครรภออ นๆไมควร
รับ ประทานขมิ้นในปริมาณมาก เพราะอาจทําใหแทงได
สูตรที่ 9 แกฝ นําขมิ้นชันสดยาวประมาณ 2 นิ้ว ลางใหสะอาด ฝนเหงาขมิ้น กับ หินทรายผสมน้ํา
ตมสุกเล็ กนอย นํายาที่ไดท าบริเวณที่เปน หรือจะใชผงขมิ้นโรยก็ได ใชวัน ละ 3ครั้ง
สูตรที่ 10 แกริดสีดวงทวาร ใชขมิ้นสด 1 แงง ปอกเปลือก ลางใหสะอาด นํามาตําใหล ะเอียด
แลว พอกบริเวณรอบริด สีดวงทวาร ทิ้งไววันละ 2 ชั่วโมงแลวลางออก จะชวยรักษาริดสีดวงทวาร
และแกอาการคันได
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