รวมเรื่องสั้นหนอนหนังสือ
ชุด 5
30 สูตรสมุ นไพรสูโรค (ตอน 3) / 7 เรื่องนารูของ น้ํามัน ที่มันไม ธรรมดา /
15 ราชสกุลในรัช กาลที่ 5 / พอ / ยืดคอคลายเส น / สมุนไพรรั กษาสิว /
น้ํามันสมชวยงานบาน / มาทําน้ํามันกุหลาบใชกันเถอะ / ทัพบกปกปอง
คุมครองชาติไทย / อานบริษัท จาก "งบดุล"

27 สิงหาคม 2552
30 สูตรสมุ นไพรสูโรค (ตอน 3)
ตะไคร สมุนไพรหอมสารพั ดประโยชน
ตะไครเปน สมุนไพรที่ใชรักษาโรคได มากมาย เชน แกท องอืดทองเฟ อ ขับ ปสสาวะ ขับ
เหงื่อ ลดไข แกเคล็ ดขัดยอก ทําใหกลามเนื้อคลายตัว แกหวัด และใชใ นการอบสมุนไพร เปน
ตนนอกจากใชเปนยาโดยตรงแลว ตะไครยังทําเปนชาหรือทําน้ําสมุนไพรดื่ม ไดป ระโยชนดาน
อื่นๆ อีกดวย
สูตรที่ 11 แกขัดเบา ใชตนแกหรือเหงาแก( ตนหรือเหงาสดให ใช 40-60 กรัม ตนหรือ
เหงาแหงใช 20-30 กรัม) ลางใหสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็ กๆ คั่วไฟใหเหลือง ต มกับ น้ําประมาณครึ่ง
ลิตร ดื่มเปนยาขับ ปสสาวะวัน ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ถวยชา กอนอาหาร
สูตรที่ 12 แกป ากแหง ปากแตก ใชตนตะไครส ดแกๆ ประมาณ 1 กํามือ ทุบ พอแหลก
ตมกับ น้ําประมาณ 1 ลิตร กรองเอาแต น้ํา ดื่มแทนน้ําเปลาไดท ั้งวัน ตะไครมีส รรพคุณแกรอ นใน
กระหายน้ํา และชวยแกริม ฝป ากแหงแตกได
ตําลึง วัช พืช ริมรั้งอุ ดมวิตามิน
ตําลึงเปนผัก พื้ นบานไทยที่หากินไดงาย แถมกินได ตั้งแต ตน ใบ ไปจนถึงผล ไมวาจะ
เปนยอดออนๆ ต มหรือลวกกิ นกับ น้ํา พริก ก็ได แกงเลียงก็ดี หรือจะใชใบตําลึงผัด น้ํามันหอย
สําหรับ ผลออนนั้นยังนําไปดองไดเชนเดียวกับ ผลแตงกวาอีกดวย
นอกจากอุด มไปดวยคุณคา
ทางอาหารแลว ตําลึงยังเปนผักสมุนไพรใกลมื อที่มีป ระโยชนอยางยิ่ง ตํารับ ยาไทยนิยมใชตําลึง
รักษาอาการโรคตางๆเปนประจํา ทั้งแกไขตัวรอน แกคั น แกเจ็บ ตา และแกอาเจียน
สูตรที่ 13 แกกลิ่น ตัว ใชตําลึงสด(ทั้งตนและใบ) ประมาณ 1-2 กํามือ ลางใหสะอาด
นํามาตําใหละเอียด ผสมกับ ปูนแดงเล็ก นอยใชท าที่รักแร ทิ้งไวสักครูคอยลางออก ทําเชนนี้
ติดตอกั นเปนประจําประมาณหนึ่งสัป ดาหจะชวยลดกลิ่นเหม็ นที่รักแรได
สูตรที่ 14 แกพิษแมลงสั ตวกัดตอย ใชใบตําลึงสด 1 กํามือ ลางใหสะอาดและตําให
ละเอียดจากนั้ นเติมเหลาขาวพอชุม คนใหเขากั น ใชน้ําที่ไดท าหรือใชท ั้งน้ําและเนื้อ พอกแผลที่
โดนแมลงกั ดตอย ทาบอยๆ จนกวาจะหาย สูตรนี้ใชดีสําหรับ แก พิษมดคัน ไฟ
30 สูตรแกโรคจากสมุ นไพรในครัว(รวมสูตรยานารู สําหรับ คนยุคใหม)
จากหนังสือคูมือชีวจิต เลมที่ 259 ปท ี่ 11 ฉบับ วันที่ 16 กรกฏาคม 2552
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2 ตุลาคม 2552
7 เรื่องนารูของ น้ํามัน ที่มันไมธรรมดา
คุณเคยสงสัย มั้ยวา น้ํามัน พืช หลากหลายชนิดที่วางจําหนายในปจจุบ ัน มีความเหมือน
หรือแตกตางกั นอยางไร และควรจะใชเกณฑอะไรในการเลือ กน้ํามัน พืช สักขวด 7 เรื่องตอไป
นาจะใหคําตอบที่ช ัดเจนแกคุณได
1.ทุก ๆ น้ําหนัก 1 กรัมของน้ํามั น พืช ทุกชนิดให พลังงาน 9 กิโลแคลอรี เทากัน
2.ไมวาขวดไหน...ก็ไรคอเลสเตอรอล เพราะพืช ไมสามารถสังเคราะห คอเลสเตอรอลได
น้ํามัน พืช จึงไมมีคอเลสเตอรอล
3.สีของน้ํามั นไมเกี่ยวกับ เรื่องคุณ ภาพ สีท ี่ออนหรื อเขมของน้ํามันมาจากสีข องวัตถุดิบ ที่
นํามาผลิ ต ไมไดเปนตัวบงบอกคุณภาพ หรือ คุณประโยชนของน้ํามัน เชน ผลมะกอกมีสีเขียวน้ํามันมะกอกจึงมีสีเหลืองอมเขียว รําขาวมีสีน้ํา ตาล-น้ํามันรําขาวจึงมีสีเหลืองอมน้ําตาล เมล็ด
ทานตะวันมีสี ขาวนวล-น้ํามันทานตะวันจึงมีสีเ หลืองออ น
4.น้ํามันทุกชนิดประกอบไปดวยกรดไขมันทั้ง 3 ชนิดเหมือนกัน คือ กรดไขมั นอิ่มตัว
(SFA) กรดไขมั นไมอิ่ม ตัวตําแหนงเดียว (MUFA) และกรดไขมั นไมอิ่ม ตัวหลายตําแหนง
(PUFA) แตมีใ นสัด สวนที่ตางกัน ปจจุบ ันองคการอนามัยโลก ( WHO) สมาคมโรคหัว ใจแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา (AHA) และมู ลนิธิหัว ใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัมภ แนะนําให
บริโภคน้ํามัน และไขมันที่มีสั ดสวนของกรดไขมัน MUFA สูงเพราะจะชวยลดปจจัยเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดได น้ํามัน พืช ที่จัดอยูในกลุม MUFA สูง ไดแก น้ํามันมะกอก
น้ํามันคาโนลา และน้ํามั นรําขาว
5.ไขขอสงสัยเรื่อง โอเมกา 3 โอเมกา 6 โอเมกา 9 โอเมกา 3,6 ที่มีในน้ํามัน พืช ก็คือ
กรดไขมั น กลุ ม PUFA นั่นเอง และโอเมกา 9 ก็คือกรดไขมันกลุ ม MUFA ดังนั้นจากข อมูลในขอ
4 จึงสรุป ไดวา น้ํามันพืช สวนใหญมีท ั้งโอเมกาแตละชนิ ด ถาจะเลือกน้ํามั น พืช ที่ดีตอสุ ขภาพ ก็
ควรเลือกน้ํามั นที่มีโอเมกา 9 สูง หรือ มีกรดไขมัน MUFA สูงนั่นเอง สําหรับ โอเมกา 3 ที่มีใน
น้ํามัน พืช เปนคนละตัวกับ โอเมกา 3 ที่มีอยูในน้ํามั นปลา (EPA และ DHA) เพราะมีโครงสราง
โมเลกุลตางกั น
6.วิตามินและสารอาหาร...ของดีท ี่มีในน้ํามั น พืช น้ํามัน พืช ทุกชนิดจะมีวิ ตามินอี เปนของ
ดี พื้นฐาน ถาอยากไดวิตามิ น และสารอาหารอื่นเพิ่ มเติม ก็เ ลือกไดจากตารางนี้
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ชนิดของน้ํามัน

วิตามินอี

วิตามินอี

โพลีฟนนอล

โอรีซานอล

ไพโตสเตอรอล

โทโคฟรอล

โทโคไตรอีนอล

น้ํามันมะกอก

153

0

65

0

2210

น้ํามันรําขาว

201

419

0

3000

18300

น้ํามันถั่วเหลือง

946

0

0

0

2930

น้ํามันทานตะวัน

411

0

0

0

1000

น้ํามันขาวโพด

143

0

0

0

9680

7.จุดเกิดควัน (Smoke Point) เรื่องสําคัญที่ตองรู เพราะเปนตัว ใชวัดระดับ การทนตอ
ความรอนของน้ํามัน ถาเลือ กใชน้ํามันที่มีจุดเกิด ควันสูงอยางน้ํามั นรําขาว ก็สามารถใชท ําอาหาร
ไดท ุกเมนู ไมวาจะทอด หรือ ผัดไฟแดง ผัดเครื่องแกง หมักอาหาร หรื อทําน้ําสลัด โดยไมตอง
แยกใชน้ํามันสําหรับ ทอด สําหรับ ผัดอยางละขวดใหยุงยาก

ขอมูลจากหนังสือ ขวัญเรือน ฉบับ 909 ปกษแรก ตุลาคม 2552
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27 ตุลาคม 2552
15 ราชสกุลในรัช กาลที่ 5
เนื่องดวยเดือนตุลาคมนี้ มีวัน สําคัญของคนไทย คือ วันปยมหาราช ตรงกันวั นที่ 23
ตุลาคมของทุกป ซึ่งป 2552 เปนวันครบรอบ 99 ปสําหรับ การเสด็จสวรรคต ของ
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัช กาลที่ 5 แหงราชวงศจักรี ผมไปอานเจอในพลอย
แกมเพชร เกี่ยวกับ ราชสกุลในจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ แลวนาสนใจจึงไดเอามาฝาก
ปจจุบ ันมีราชสกุลในจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ 15 ราชสกุลดวยกัน คือ
ราชสกุลจักรพงษ ตนราชสกุล คือ สมเด็จ พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูว นาถ กรมหลวง
พิษ ณุโลกประชานาถ ประสูติแ ตสมเด็จ พระศรี พัช รินทรา บรมราชินีนาถ
ราชสกุลจุฑาธุช ตนราชสกุล คือ สมเด็จ พระเจาบรมวงศเธอ เจา ฟาจุฑาธุช ธราดิลถ กรมขุน
เพ็ช รบูรณอิ นทราชัย ประสูติแตสมเด็จ พระศรี พัช รินทรา บรมราชชินีนาถ
ราชสกุลมหิดล ตนราชสกุ ล คือ สมเด็จ พระมหิ ตลาธิเบศร อดุ ลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ประสูติแต สมเด็จ พระศรี สวรินทิรา บรมราชเทวี พระพั นวัสสาอัยยิกาเจา
ราชสกุลบริ พัตร ตนราชสกุล คือ สมเด็จ พระเจาบรมวงศเธอ เจา ฟาบริ พัตรสุขุม พั น ธุ กรมพระ
นครสวรรควรพินิ ต ประสู ติแต พระนางเจาสุขุมมาลมารศรี พระราชเทวี ที่ตอมารัช กาลที่ 7 ทาง
สถาปนาเปนสมเด็จ พระปตุจฉาเจาสุขุม มาลมารศรี พระอั ครราชเทวี
ราชสกุลยุคล ต นราชสกุล คือ สมเด็จ พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟายุค ลทิฆัม พร กรมหลวงลพบุรีรา
เมศวร ประสูติแต พระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลี ภิรมย กรมพระสุท ธาสินีนาฏ ปยมหาราช
ปดิวรัดา
ราชสกุลรังสิต ต นราชสกุล คือ สมเด็จ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารังสิตประยูร ศักดิ์ กรมพระ
ยาชัยนาทนเรนทร ประสูติแตเจาจอมมารดาหมอมราชวงศเนื่อง
ราชสกุลกิติยากร ต นราชสกุล คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจากิติยากรวรลักษณ กรมพระ
จันทบุรีนฤนาท ประสูติแตเจาจอมมารดาอวม
ราชสกุลฉัตรชัย ตนราชสกุ ล คือ พระเจาบรมเธอ พระองคเจาบุรฉัตรไชยากร กรมพระกําแพง
เพ็ช รอั ครโยธิ น ประสูติแ ตเจาจอมมารดาวาด
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ราชสกุลรพี พัฒน ตนราชสกุล คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพี พัฒ นศัก ดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแตเจาจอมมารดาตลับ
ราชสกุลจิรประวัติ ตนราชสกุ ล คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาจิรประวัติวรเดช กรมหลวง
นครไชยศรีสุรเดิช ประสูติแตเจาจอมมารดาทับ ทิม
ราชสกุลวุฒิช ัย ตนราชสกุล คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิง
หวิกรมเกรียงไกร ประสูติ แตเจาจอมมารดาทับ ทิม
ราชสกุลประวิตร ตนราชสกุล คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงป
ราจิณกิติบ ดี ประสูติแตเจาจอมมารดาแชม
ราชสกุลอาภากร ต นราชสกุล คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวง
ชุมพรเขตรอุ ดมศัก ดิ์ ประสูติแ ตเจาจอมมารดาโหมด
ราชสกุลเพ็ญ พั ฒน ต นราชสกุล คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาเพ็ญ พั ฒนพงศ กรมหมื่ น พิ
ไชยมหินทโรดม ประสูติแตเจาจอมมารดามรกฎ
ราชสกุลสุริยง ตนราชสกุล คือ พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาสุริยงประยูร พั นธุ กรมหมื่นไชยา
ศรีสุริโยภาส ประสูติแตเจาจอมมารดาโหมด

จากหนังสือ พลอยแกมเพชร ปท ี่ 18 ฉบับ ที่ 426 31 ตุลาคม 2552

ลองสังเกตราชสกุล ของบุคคลรวมสมัย การติ ดตามต นราชสกุล จะมีความสนุกและมีความรู ใน
ประวัติศาสตรไทยในยุคนี้ (ผู คัดลอก)
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12 ธันวาคม 2552
พ อ
คําวา "พ อ" มีความหมายลึ กซึ้งยิ่งใหญป านใดไมมีใครปฎิเสธ ผูช ายคนหนึ่งเมื่อแตงงาน
มีหนาที่และบทบาทที่สําคัญในการเปนทั้ง "สามี" และ "พอของลู ก" "บทบาทของสามี" ใน
ความหมาย ไมไดหมายถึงเพียงแคความรักหรือการไมน อกใจ หรือการเอาอกเอาใจ หรือการให
ภรรยาทําหนาที่ของแมอยางเต็มที่
แตนาจะหมายถึง การใชช ีวิตรวมการเปนเพื่อนชีวิต และการเขาใจชีวิตครอบครัว
"บทบาทพอของลู ก"
ก็เชนกัน
ถาเปนเพียงแค มีสวนทําใหช ีวิตหนึ่งเกิด ขึ้นมาโดย
ปราศจากการทําหนาที่อื่นๆ
ที่คนเปนพอ พึ งมีสวนรวมดวยก็คงเพี ยงแตไดถู กใครคนหนึ่งเปลง
วาจาเรียกวา "พอ"เทานั้น แตนัย สําคัญ เมื่อวันหนึ่งเราไดมีโอกาสเปน พอและแม คน เราก็อยาก
เรียกใครคนพิเ ศษของเราวา พอ และแมเต็มหัวจิตหัวใจ เปนความรักที่กอ ตัวจากมนุษยสูมนุษย
ไมวาจะเปนการเลี้ยงดู
การเอาใจใส ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการสงเสริม และ
สนับ สนุนอยางรอบดานเพื่ อให ลูกสามารถเติบ โตขึ้นมาเปนเด็กที่มี ความสุข และมีคุ ณภาพ
นโนภาพของพอที่ดี ควรเปนอยางไร..?
ความสําคัญของพ ออาจไมเทาแม แตบ ทบาทของพอ ตางหากที่ไมยิ่งหยอนไปกวาแม
มนุษยนอยคนหนึ่งที่มีแมเ พียงคนเดียว อาจสามารถมีช ีวิตอยูไ ด แตความสมบูรณของการเขาใจ
องคป ระกอบของชีวิตบางดานอาจหายไป
โดยมีแมเลี้ยงดูโดยลํา พังเด็กเหลา นั้นก็สามารถ
เด็กชายจํานวนมากที่เติบ โตขึ้นมา
เติบ โตเปนคนดี คนเกง และมีความสุขได แตช ีวิตบางดานอาจขาดหายไป ดานที่ควรจะได
แบบอยางจากพอ ไมวาจะเปนนิสัยใจคอ พฤติ กรรมของผูช าย หรือแมแตความเขาใจทางดาน
อารมณความรูสึก และสรี ระของเด็กชายที่คนเปนแมไมมี
แลวหนาที่และบทบาทของคนเปน พอล ะ..?
พ อของลู ก ซึ่งเปนคนขางกาย และขางใจให ความหมาย "พอ" ที่บ อกเตือนตัวเองอยู
เสมอวา
หนึ่ง- ความผูก พัน สามารถเกิด ขึ้นได กับ คนมากกวาหนึ่ง อั นเปน พื้นฐานในการสรางความ
รักความผูก พั นกับ บุคคลอื่น ๆ เมื่อเขาเติบ โตขึ้ นตอ ไป
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สอง- ความผูก พันของลูกที่มีตอ พ อ และแมมีลั กษณะเฉพาะตัว และแตกตางกัน ลูกจะ
เรียนรูและแยกแยะวา พอเปนอยางหนึ่ง แมเปนอยางหนึ่ง และตอบสนองตางกัน
สาม- สงเสริม พัฒนาการดานความมั่ นใจ และการปรับ ตัวตอสิ่ง ใหม พบวาลูกที่มี พอชวย
เลี้ยงดูดวย เมื่อจําเปนตองแยกจากพอแมช ั่วคราวจะมี ความมั่นใจมากกวา และรองกวนน อยกวา
เด็กที่ไมมี พอชวยดูแล
สี่- สงเสริม พัฒ นาการดานรางกาย และสติป ญญาโดยการเลนที่หลากหลาย พ อและแมมี
วิธีการเลนกับ ลูก ตางกัน คือแม มักใชของเล นเปนสื่อ ขณะที่ พอจะใชของเล นนอยกวา แตจะให
สํารวจสิ่งแวดลอมตาง ๆ และมักใชตัวของพ อในการเลน โดยอุม ใหลูกเปนเครื่องบินบาง ใหป น
ปายบนตัวพอบาง
เหมือนกับ พ อเปนสนามออกกําลังกาย
เด็กจ ะมี พัฒนาการโดยเฉพาะ
กลามเนื้อ การเลนที่แตกตางของพ อ และแมจะสงเสริมกัน และชวยพั ฒนาการตอบสนองของ
เด็กทั้งสองรูป แบบดวย
หา- พัฒ นาการดานจริยธรรม การศึกษาวิจัยพบวาครอบครัวที่ พอ มีสวนชวยในการเลี้ยง
ลูก
จะทําใหลูกมีความสามารถในการควบคุมและยับ ยั้งชั่งใจตนเองไดดีกวา
โดยพบวา
เด็กผูช ายที่เติบ โตมาโดยไมมีแบบอยางของพอ จะกาวราวกวาเด็กที่มี พอชวยเลี้ยงดู เด็กทุกคน
การที่มี พอสอนใหเขายับ ยั้งชั่งใจจะชวยใหเด็กควบคุมความ
ตองผานวัยที่เอาแตใจตัวเอง
กาวราวของตนเองตอ ผูอื่นไดดี ขึ้น

จากหนังสือ Mother&Care ฉบับ เดือนธันวาคม 2009
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6 มกราคม 2553
ยืดคอคลายเสน
ขณะที่รถติด ๆ อยามัวแตช ะเงอมองวาเกิด อะไรขึ้นขางหนา ใหป วดคอเลย สูเอาเวลานั้น
มาทําใหรูสึกสบายคอ สบายไหลกันดีกวา
1.นั่งหลังตรง ตัวยืด โดยปลอยไหลตามสบาย มือสองขางวางบนตัก
2.หายใจเขาประมาณ 5 วินาที
3.หายใจออกประมาณ 5-6 วินาที พรอมเอนศีรษะไปขางใดขางหนึ่ง ขอใหเอนเฉพาะ
ศีรษะ อยาเอนลํา ตัวตาม เอนจนรูสึ กตึงที่เสนคออีกขางแลว คางเอาไว
4.หายใจเขา
5.หายใจออกพรอมหมุนคอมาดานหนา กับ กมศี รษะจนคางชิดหนาอก คอย ๆ หมุนคอ
เอียงไปอีกขาง
6.หายใจเขาดึงศีรษะกลับ มาอยูในทาตั้งตรงแตละจังหวะทําชา
กลามเนื้อยืดไดเต็มที่ ทําซ้ําไดหลายครั้ง

ๆ

เพื่อใหเสน และ

เคล็ด ลับ
เมื่อทําแลวจะรูสึกวาเสนไหล เสนคอดานหลังที่ตึงอยู คลายลงทันที
ผลที่ไดรับ
ทําทานี้ 1 นาที เผาผลาญพลังงานได 3.2 แคลอรีใช พลังงานมากกวาการนั่งเฉยๆ ถึง 3 เทา
ขณะที่คุณบริหารคอดวยทานี้ รถคันหลังอาจจะปวดคอเพราะคอยชะเงอมองวาคุณทําอะไร
หรืออาจจะทําตามอยูก็ได

จากหนังสือ พลอยแกมเพชร ปท ี่ 18 ฉบับ ที่ 431 วันที่ 15 มกราคม 2553
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13 กุมภาพัน ธ 2553
สมุนไพรรักษาสิว
ตองบอกวา "สมุนไพรไทย" นอกจากจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ แลว บาง
ชนิดยังมีสรรพคุณในรักษาโรคผิวหนังอีกดวย ไมวาจะเปนอาการคั น แพ ผด ผื่ น หรือแมกระทั่ง
"สิว" ที่มักเกิดขึ้นกับ "วัยรุน" หรือในบางเครสอาจจะเกิดขึ้น อันเนื่องจากการใช "เครื่องสําอาง"
ก็มีมากเชนกัน หลายทานอาจจะตองหมดเงิ นเปนจํานวนมากเพื่อรั กษา "สิว" ดวยการรักษาทาง
การแพทยแผนปจจุบ ันโดยหารูไมวา "สมุนไพรไทย ก็มีสรรพคุ ณในการรั กษาไดเชนกัน ทั้ง
ราคาถูกและยังหาไดงายโดยทั่วไป ที่สําคัญ "สมุนไพรไทย" ไมท ําใหเกิด ผลกระทบหรือ
ผลขางเคียงที่เปนอัน ตรายใด ๆ กับ ผูใชอีกดวย นาสนใจใชไหมล ะ
"สมุนไพรไทย" ชนิดแรกที่จะนําเสนอคือ "วานหางจระเข" ใหนําวุนใส ๆ ตัดเปนแวน ๆ
แลวนําไปทาบริเวณที่สิว รอยดางดํา ทาทิ้งไวป ระมาณ 10 นาที แลวลางออก ใชเปนประจํารอย
สิวจางหายไปครับ แตออ...ระวังยางเหลือง ๆ ที่ผสมปนอยูดวยครับ เพราะบางคนอาจจะแพท า
แลวเกิดแสบรอน ฉะนั้นก อนที่จะนํามาทาใบหนาก็ควรนําวานหางจระเขท ี่ตั ดมาใหม ๆ ทา
บริเวณทองแขน ทิ้งไวป ระมาณ 3 นาที ถามีอาการคัน แปลวาผิวเราแพ ครับ ก็ไมควรนํามาใช
แตนอกจาก "วานหางจระเข" ยังมีส มุนไพรอื่น ๆ อีกที่เราสามารถนํามาใชบ ํารุงผิวหนาได
อยางเชน "หอมแดง" ที่นอกจากจะแกหวัดไดแลวยังสามารถรักษาสิว รอยดางดําไดอีก ดวย
โดยนํามาฝานเปนแวน ๆ บาง ๆ นําไปทาบริเวณที่เปนสิว รอยดางดํา ทาทิ้งไวป ระมาณ 10 นาที
แลวลางออก ใชเปนประจํารอยสิวจะหายไปครับ
"กลวยหอม" ก็มีป ระโยชนตอ ผิว พรรณเชนกัน โดยนํา กลวยหอม 1 ผลไปปนกับ น้ําผึ้ง
1/2 ถวย นํามาพอกหนาไว 15-20 นาที แลวลางออกก็จะทําใหหนาตาผิว พรรณสดใส
"มะนาว" สามารถนํามาใชป ระโยชนในการดูแลใบหนาไดมากทีเดียว จะใชมะนาวลาง
หนาแทนสบูหรือโฟมได
หรืออาจจะใชไขขาว 1 ชอนชา ดินสอพอง 2 เม็ดใหญ มะนาว 1/2 ลูก น้ําผึ้ง 1 ชอน
น้ํามันมะกอก 1/2 ชอนชา ผสมใหเขากันจะไดค รีมขน นํามาพอกหนา พอกตัวประมาณ 20-30
นาที แลวลางออก ทําวันเวนวัน ไมนานผิว พรรณจะใสนุมเนียน
นี่หากมีการนําไปประยุกต ปรับ ใหเปนสินคาก็ นาจะเพิ่มมู ลคาให กับ "สมุนไพรไทย" ได
อีกโข ทั้งยังไมตองพึ่ง พาผลิต ภัณฑจากตางประเทศ ประเทศไทยเรานี่มีของดี มากมายจริง ๆ

จากหนังสือมหาประชาชน ฉบับ ความจริงวันนี้ ปท ี่ 3 ฉบับที่ 62 วันที่ 9-11 กุมภาพั นธ 2553
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26 กุมภาพัน ธ 2553
น้ํามันสมชวยงานบาน
น้ํามันสมเปนหนึ่ง ในน้ํามั นหอมที่ใชไดดี กับ การทําความสะอาดบาน ดวยกลิ่ นหอม และ
สรรพคุ ณที่ช วยกําจัดความมันตางๆ ไดดี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ ในการไลแมลงตามธรรมชาติ และ
คุณยังสามารถทําน้ํามันสม ใชเองไดท ี่บ านดวยวิธีงายๆ ตอไปนี้
1.เอาเปลือกสมไปตากใหแหงจนแข็ง (เลือกเปลือกส มฝรั่งที่หนาๆ ซึ่งจะใชน้ํามันสม
มากกวา) ใชเวลาราวหนึ่งหรือสองวันขึ้นอยูกับ อุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ และมันจะแหง
เร็วขึ้นถาฉีกเปลืองส มเปนชิ้นเล็กๆ
2.เอาเปลือกสมแหงไปปนหยาบๆ ในเครื่องบดอาหาร อยาปนละเอียดเกิ นไปเพราะจะ
ทําใหน้ํามันจากเปลือกสมหายไป จากนั้น เอาเปลือกสมที่ป นแลวใสในโหลแกวที่มีฝาปดได
สนิท
3.เอาขวดวอดกา วางลงในชามที่ใสน้ํารอนเอาไว เพื่อ ใหวอดกาอุ นขึ้นแตไมถึงกับ รอน
น
้
เทวอดก
า ลงในโหลแกวจนกระทั่งทวมเปลือกสม
จากนั
4.ปดฝาแลวเขยาแรงๆ สักหลายๆ นาที และเขยาแบบนี้วันละหลายๆ ครั้งตลอดเวลา
อยางนอย2-3 วัน ยิ่งเขยาเทาไหร และทิ้งเปลือกสมแชในวอดกานานแค ไหน คุณก็จะไดน้ํามัน
เพิ่ มขึ้นเทานั้น
5.กรองเอาเปลือกสมออกโดยใชท ี่กรองกากกาแฟ
บีบ เอาน้ําออกจากเปลือกใหมาก
ที่สุด และใชผาคุมชามที่ใสน้ําเปลือกส มเอาไว ระวังอยาให ผาตกลงไปในน้ํา ปลอยทิ้งไวอยาง
นั้นสองถึงสามวัน เมื่อแอลกอฮอลระเหยออกไป สิ่งที่เหลืออยูก็คื อน้ํามัน สมที่สามารถนําไปใช
ได
ผลิต ภัณฑท ําความสะอาดจาก เปลือกส มถาไมเอาเปลือกสม ไปกลั่นน้ํามั น
ผลิต ภัณฑ ทําความสะอาดโดยตรงก็ได และนี่ คือวิธีการ

ก็สามารถใชท ํา

1 เทน้ําสมสายชูกลั่นใสในชามใบใหญ
2 เอาเปลือกสมใสลงไปในน้ําสมสายชู แชท ิ้งไว 30 นาที
3 เทน้ําสมสายชูท ี่แชเปลือกสมใชเปลือกสมใสเหยือก และเติมน้ําลงไปเท า กั บ ป ริ ม าณ
น้ําสมสายชูท ี่คุณใช
4 ปดฝาขวด และเขยาใหเขากันดี ปลอยสวนผสมนี้ท ิ้งไวหนึ่งสัป ดาห
5 เทสวนผสมลงในขวดสเปรยและใชไดตามตองการ
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2 มีนาคม 2553
มาทําน้ํามันกุหลาบใชกันเถอะ
กุหลาบเปนของคูกับ วาเลนไทน และน้ํามันกุห ลาบก็เปนน้ํามันที่ดีตอ ผิว พรรณ รวมทั้งมี
กลิ่นหอมที่ช วยบรรเทาความเครียด และความหงุดหงิ ดไดเปนอยางดี มาลองทําน้ํามันกุ หลาบ
ใชเองที่บ าน แมจะไมมีคุณสมบัติเทากับ น้ํามันกุหลาบจากราน แตก็ สามารถใชไดดี สําหรับ การ
นวดตัวหรือทาผิว
1 เลือกกลีบ กุหลาบสดสักสองสามกํามือ เลือกใชไมซ้ํา และไมมีรอยแมลง ถาเปนดอก
กุหลาบปลูกเองที่บ าน ก็เลือกเก็บ ในตอนเชาที่กลีบ กุหลาบยังสดชื่นดวยหยาดน้ําคาง
2 บี้กลีบ กุหลาบเบาๆ เพื่อชวยใหกลิ่นและน้ํามั นหลั่งออกมา
3 เอากลีบ กุหลาบใสในโหลแกวใบใหญแบบมีฝาปด และเทน้ํามัน (เชน น้ํามันโจโจบา
น้ํามันมะพราว หรือน้ํามัน มะกอกคุณภาพดี) ลงไปใหท วมกลีบ กุหลาบ
4 ปดฝาขวดใหสนิท และปลอยทิ้งไว 24 ชม.
5 เอากลีบ กุหลาบออกจากน้ํามันหลังจากครบ 24 ชม. แลวกรองน้ํามันอีกครั้งเพื่ อขจัด
เศษผงที่ตกคางอยู
6 เติมกลีบ กุหลาบสดเขาไปอีกครั้งและปลอยทิ้งไวอีก 24 ชม.
7 เอากลีบ กุหลาบออก และกรองน้ํามันอีก ครั้งแลวใสกลีบ กุหลาบลงไปอีก ทําซ้ําตาม
ขั้นตอนนี้อีกราว 6-7 ครั้ง จนกระทั่งไดน้ํามันกลีบ กุหลาบ และเทใส ขวดเอาไวตามตองการ

จากหนังสือ LISA ฉบับ VOL. 11 NO.6 10.2.10
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17 เมษายน 2553
ทัพบกปกปองคุมครองชาติไทย
พู ดถึง "มารช กองทัพบก" ไปเมื่อสองสัป ดาหท ี่แลว เชาวันที่เขียนคอลัมน นี้ "กองทัพ"
ทหารบกเพิ่งรบกับ "กองทัพ" เสื้อแดงไปเมื่อคืนก อน คนทั้งประเทศไดเห็นภาพนิ่งและภาพวิ่ง
จากวิดีโอกันเต็มตา เปนภาพที่คนไทยสวนมากไม คิดวาจะตองมาพบเห็นอีกแลวในชาตินี้
แตแลวภาพที่ก ลับ มายิ่งเลวรายกวาเดิม
มิหนําซ้ํายังจูงมือมากับ เทคโนโลยีสมัยใหม
เสนอหนามาใหเห็ นทุกแงท ุกมุมในจอโทรทัศน และจอคอมพิวเตอร ราวกับ จะตอกย้ําใหเห็นถึง
วิธีการและความคิดที่ช ั่วชา บวกความโงเงา ที่ผลักดันสถานะการณใหรายแรงยิ่งกวาครั้งใด ๆ
ใน 78 ปของประเทศไทยยุคประชาธิป ไตย
ภาพกองทั พทหาร รถยานยนตหุมเกราะพร อมปนกลหนัก อีกทั้งเฮลิคอปเตอร ที่ขวาง
แกสน้ําตาลงมาใสหมูค นที่อยูขางลางภาพทหารแบกปน ไมใชท หารแบกปน ไปเบิกปูนมาโบก
ตึก อยางที่เด็ก ๆ รองเลนกัน
แตเปนทหารพรอมอาวุธ สงครามที่ถูกผูมี อํานาจสั่งมาใหเผชิญหนากับ คนไทยดวยกันมือ
วิดีโอรายหนึ่ง นําเสนอภาพค่ําคื นแหงมิค สัญญีนี้ พรอมกับ ใชเพลงมารช กองทั พบกเปนแบ็ค
กราวด เพลงที่เคยฟงแลวเราใจ กลายมาฉุดใจให หดหู
ใครไมเ คยตั้งใจ ฟงเนื้อเพลง "มารช กองทั พบก" ที่เขียนโดยครูแกว อัจฉริยะกุล ก็จง
ลองอานดูท ี่เห็นขางลางนี้ "เกิดเปนชายชาญ ทหารบกไทย เกงกาจใจฉกรรจ องอาจฟาดฟน
รบรันปจจา หากศัตรูจู จะยกมา เขาอาสาฟนฝา รักษาถิ่น"
ประชาชนเปน "ปจจา" ของทหารหรือ ??
"เราเกิดเปนไทย สมใจอาจิณ ปราบริป ู อยูบ นพื้นดิ น จะประหารใหสิ้ น พื้น ดินไทย"
ประชาชนเปน "ริป ู" ของทหารหรือ ??
"ทัพบกปกปองคุมครองชาติไทย จะไมยอมหมูอมิ ตรใด เลือดและเนื้อ พลีให ยอมถวาย"
ประชาชนเปน "อมิตร" ของทหารหรือ ทหารจึงยอมพลีเลือ ดเนื้อเพื่ อปราบเขา ??
ทหารจะปกปองคุมครองชาติไทย แตท หารลืมไปแลวหรือวา "ชาติ" คือ "ประชาชน" ??
"ตางยอมอุท ิศ ใจกาย ชีวาตมมลาย ยอมตายเพื่อชาติ เรารบจนใจขาดเพื่อชาติของ
ไทย"
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ไฉนทหารรบจึงจนใจขาด "กับ " ประชาชน ไมใช "เพื่อ" ประชาชน"
"ณรงคการศึก เกียรติมีบ ันทึก จารึกประวัติศาสตร คุณความดี สามารถไพรีแ พ พินาศถอย
ไป"
ประชาชนเปน "ไพรี" ของทหารหรือ ? การรบกับ ประชาชนเปนเกียรติเปนคุณงามความดี
หรือ?? แนใจหรือวาการปฎิบ ัติการของทหารครั้งนี้สมควรที่จะจารึกไวในประวัติศาสตร ??
วีรชนสมชื่อคือ บางระจัน จํามั่นไว เราเกิดมารุ นหลัง ทุกวัยมิยอมโดยงาย ขอตั้งใจวา
จะปฎิญาณรวม รักษาไทยมั่นใจไมหวั่น รุกโรมประจัญ โถมที่มั่นทลาย
เราไมยอม ถอยรน เราจะรบจนเลือดหยาดสุดทาย หากศัตรู มากนอย สู ตาย ฝากลายไว
ให
เกิดเปนชาย เชื้อชาติช าญ ทหารบกไทย เกงกาจใจฉกรรจ
เหลาทหาร เปนสงาทาที่ อยูเปนศรีเฟ องฟู คูไ ผท ปราบเสี้ยนหนามแผน ดิน จนหมดสิ้น
ไป ใหไตรรงค ของไทย คงอยู
หากทหารมองประชาชนเปน "เสี้ยนหนามแผนดิ น" ที่ตองปราบใหหมดสิ้นไป ไตรรงค
ของไทยจะคงอยูโดยไมมีป ระชาชนหรือ ?
เกียรติท หาร กองทัพบกชาติไทย อยูท ี่ไหนภูมิใจ ไมอ ดสู
ทหารแนใจหรือวาทั้งวันนี้และวันหนา จะไม อดสูกับ เหตุการณในวันเสารท ี่ 10 เมษายน
2553 ??
เกียรติป ระวัติช ี้ไวใคร ๆ ยอมรูท ั้งโลกเชิดชูท ั พบกชาติไทยไวแน
โปรดดูขาวรอบโลกที่เสนอเหตุ การณคืน มิคสัญญี!!
ครูแกว อัจฉริยะกุล ไม ใชท หาร แตครูเขียนเนื้ อรองไดงามสงา เทียบเทียมกับ
ทวงทํานองมารช ของครูนารถ
ถาวรบุตร ทําใหเห็นทหารในมโนภาพ และความหวังของ
ประชาชน ทหารทรงเกียรติ เขมแข็ง กลาหาญ ผูสามารถปกปองคุมครองประชาชน และแผ นดิน
แตผูมีอํา นาจกลับ เลือกที่จะดึงรั้วของชาติมาลอ มบาน และตําแหนง ของตนเอง ดึงกําลังทหาร
จากชายแดนและที่ตาง ๆ กวาครึ่งแสน (พล.อ.อนุ พงษใชคําวา "มหาศาล") หรือประมาณหนึ่ง
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ในสี่ของกองทั พบก เพื่อมาเตรียมปราบประชาชนในกรุงเทพฯ โดยไมคํานึงถึง ความปลอดภัย
ของประชาชนในแนวชายแดน ที่ตองอยูโดยปราศจากกําลังทหารคุมครอง
ใชอะไรคิด ก็ไมรู
ดวยความโฉดเขลาของผูบ าอํานาจเพียงไม กี่คน ในที่สุด ประเทศไทยก็ตองสูญเสีย ทั้ง
อาวุธยุท โธปกรณสูญเสียทั้งประชาชน
และทหารหาญที่ควรไดไปปฎิบ ัติหนาที่อันทรงเกียรติ
และเหมาะสมของตนไปเปนจํานวนมาก ขอแสดงความเสียใจอยางสุด ซึ้งกับ ครอบครัวทหารและ
ครอบครัวประชาชน รวมทั้งนักขาวที่ตองสูญเสียชีวิต และไดรับ ความบาดเจ็บ ในครั้งนี้

ขอแสดงความเสียใจรวมคนไทยทั้งประเทศ

จากหนังสือ พิม พ มติช นรายวัน ฉบับ วันอาทิตยท ี่ 18 เมษายน 2553 คอลัมนท องโลกผานเพลง
โดยคุณ ศุภาศิริ สุ พรรณเภสัช
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23 มิถุนายน 2553
อานบริษัท จาก "งบดุล"
งบการเงินมีสวนประกอบหลายสวน วันนี้ ขอเริ่มจาก "งบดุล" ตัวเลขในงบดุลเปน ตัวเลข
สะสม และยกยอดมาเรื่อย ๆ จากงวดบัญชีกอนหนา โดยรายการในงบดุลแบงเปน 3 หมวดใหญ
คือ "สินทรั พย" อยูท างดานซายมือของผูอานงบ สําหรับ "หนี้สิน" และ "สวนของผูถือหุน" อยู
ทางดานขวามือของผูอานงบ ตัวเลขรวมของทั้งสองดานเทากัน นั่ นหมายถึงวาสินทรั พยของ
บริษัท มาจากแหลงเงินทุน 2 แหลงคือ จากหนี้สิน (หรือกูยืม) และจากสวนของผูถือหุ น ซึ่งหลัก
ๆ ไดแก การออกหุนและกําไรสะสมที่มาจากงวดกอนหนา
การใชป ระโยชนตัวเลขจาก
"งบดุล"
มีไดหลายวิธีตัวอยาง
เริ่มจากงายที่สุดคือ
เปรียบเทียบตัวเลขรายการเดียวกันของปนี้ กับ ปกอนซึ่งแสดงไวคูกัน การเปรียบเทียบกันนี้ท ํา
ไมวาจะเพิ่ม ขึ้นหรือ ลดลงซึ่งเราตองให
ใหเราเห็นวามีรายการใดที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
ความสนใจในรายการนั้น
และหาคําอธิบ ายถึงสาเหตุซึ่งบางรายการอาจมีบ อกไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หรือไปพลิกอา นคําอธิบ ายของผูบ ริหารในแบบแสดงราการข อมูลประจําป
ของบริษัท ก็ได
วิธีตอมาคือ การวิเคราะหเปรียบเทียบรายการที่เกี่ยวของกัน เชน แหลงทุนของบริษัท มา
จากการกูยืม หรือทุนจากผูถือหุน ซึ่งถามาจากการกูยืมเปนหลัก บริษัท ก็ตองมีภาระในการหา
รายไดมาชําระคืน เงินต นและดอกเบี้ย ซึ่งงบดุลจะชวยสะทอนถึงสภาพคลองของบริษัท ได ดวย
วาบริษัท มีความสามารถในการชําระหนี้ หรือภาวระผูก พั นที่กําลังจะมาถึงนี้ ไดหรือไม โดยดู
เปรียบเทียบรายการสินทรัพยร ะยะสั้ น กับ หนี้สินระยะสั้น ซึ่งหากมีหนี้สิ นระยะสั้นมากกวามาก
แสดงวาบริษัท อาจมีความเสี่ยงดานนี้
เพราะอาจไมมี สินทรั พยร ะยะสั้ นหรือเงิน สดมาจายชําระ
หนี้ดังกลาว
นอกจากนี้เราสามารถดูถึงประสิท ธิภาพการจัดหาทรั พยสิน ของผูบ ริหารของบริษัท ได
จากงบดุล โดยหากสินทรั พยส ภาพคลอง (เปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย) มีสัดสวนที่สอดคลองกับ
หนี้สินระยะสั้ น สวนสินทรั พยท ี่เปลี่ยนเปนเงินสดไดยาก เชน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร มีสั ดสวน
ที่สอดคลองกับ หนี้ สินระยะยาว อยางนี้ผูลงทุนก็ สบายใจได
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อีกตัวอยางหนี่งที่นิยมใชในการวิค ราะหบ ริษัท คือ อัต ราสวนทางการเงิน หรือ Financial
ratio ซึ่งอัตราสวนที่คํานวณไดนอกจาก ใหเปรียบเทียบกับงวดกอนของบริษัท เองแลว ยัง
สามารถใชเทียบกับบริษัท คูแขง หรือบริษัท ที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกั น ซึ่งจะทําใหเห็นความ
เสี่ยง และความสามารถในการจัดการของผูบ ริหารบริษัท ไดดวย

อัตราสวนจากงบดุลที่มักนํามาใชไดแ ก อัตราสว นหนี้สิ นตอทุน ซึ่งบริษัท ที่มีอัตราสวนนี้สูงก็จะมี
ความเสี่ยงมาก หรือหากอัต ราสวนนี้ ต่ํา หมายความวาบริษัท ยังมีโอกาสกอหนี้เ พื่อ ขยายธุรกิจได
อีก และยังมีอั ตราสวนสภาพคลอง
(สิ นทรั พยหมุนเวียนตอหนี้ สินหมุ นเวียน)
ซึ่งบอกถึง
ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น เปนตน

จากเว็บ ไซต สํานักงานคณะกรรมการกําลังหลักทรั พยและตลาดหลักทรั พย
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