รวมเรื่องสั้นหนอนหนังสือ ชุด 3

วิตามินกินอยางไร / subprime คืออะไร / สาวไทยมีป ญหาระบบ
ยอย / มนตแม มด / สมุนไพรแกท องผูก / เสนเลือ ดแตกในสมอง
/ สัญญาณอันตรายลูกติ ดอินเทอรเน็ ต / คุณเปน"ไมเกรน"หรือไม
/ กุกมือเดียว / สบูดํา จากพืช รั้วสู พืช น้ํามั น

4-9-50
วิตามินกินอยางไร

ผูคนยุ คอะไรก็ขอสําเร็จรูป อาจรูสึกวาไมต องดิ้นรนหาผัก ผลไมมารับ ประทานเพื่อให
ไดรับ สารอาหารครบถวน ขอแคมีเงินก็ พอ ทุกวันนี้มีท ั้งผลิ ตภั ณฑเสริมอาหารและอาหารเสริม
มากมายหลายยี่หอ
อยากรับ ประทานวิตามินหรือเกลือแรช นิด ไหนก็มีวางจําหนายในแบบ
"สําเร็จรูป " แทบทั้งนั้น จนทําใหหลายคนอาจติดนิ สัย พึ่ง พาวิ ตามิน และเกลือแรเหลานี้เ พียง
อยางเดียว โดยอาจลืมไปวา
วิตามินและเกือบแรสําเร็จรูป ไมใชอาหาร รับ ประทานแทนอาหารไมได แตหากตอง
รับ ประทานดวยสาเหตุท างสุขภาพ หรือในบางครั้งบางคราวก็ควรรับ ประทานพรอมมื้ออาหาร ซึ่ง
เปนวิธีท ี่ช วยใหรางกายดูดซึมวิตามินไปใชงานไดดีท ี่สุ ด หรือรับ ประทานตามคําแนะนําที่ระบุไว
ขางขวด วิตามินและเกลือแรไมวาจะสําเร็จรูป หรือไม ก็ตามไม ใชเทวดาแมวาผลการวิจัยบางชิ้น
แตไมได
พบวาวิตามินและเกลือแรอาจชวยรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บปวยบางอยางได
หมายความวารับ ประทานปุบ
รางกายจะแข็งแรงขึ้นทันตา
หากอยางเห็นผลดีของการ
รับ ประทานวิตามินและเกลื อแร ควรรับ ประทานติด ตอกันอยางน อยเปนเวลา 2 เดือน
วิตามินและเกลือแร สําเร็จรูป ไมใชยารักษาโรค แตจะไปกระตุน ใหรางกายเยียวยาความ
เจ็บ ปวยดวยตนเองตามธรรมชาติ วิตามินและเกลือ แรสําเร็จรูป ไมใชของวาง ที่รับ ประทานพรอม
กับ ชา กาแฟ หรือแอลกอฮอล เพราะชา กาแฟ และแอลกอฮอล จะไปขัดขวางการดู ดซึม
วิตามิน และเกลือแรเขา สูรายกาย โดยเฉพาะธาตุเหล็ก
วิตามินและเกลือแร สําเร็จรูป ไมใชขนมขบเคี้ยวที่เด็กกิ นได ผูใหญกิ นดี วิตามินและเกลือ
แรเปนจํานวนไมนอยไมเหมาะกับ เด็ก และเยาวชน อยาสุมสี่สุมหาหยิบ สงให พวกเขา ควร
ปรึกษาแพทย หรือ ผูเชี่ยวชาญกอนวาเด็กและเยาวชนในปกครองรับ ประทานอะไรไดหรือ ไมได
และในปริมาณเทาใด
วิตามินเกลือแร สําเร็จรูป อาจเปนอันตรายตอรางกายไดเชนกั น เชนผูท ี่อายุ 50 ปขึ้นไป
ควรระมัด ระวังการรับ ประทานธาตุเหล็ กเพราะการรับ ประทานธาตุเหล็ก ในปริมาณสูงอาจทําให
เสี่ยงเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมองเพิ่ม ขึ้น
ยกเวน แพทยสั่งใหรับ ประทานเพื่อรั กษา
อาการเจ็บ ปวดบางอยาง
เพราะฉะนั้นจึงควรศึกษาดวยวาวิตามินและเกลือแร
แต ละชนิด
รับ ประทานไดมากนอยแคไหนจึงจะไมเปนผลเสียตอรางกาย
หากรับ ประทานวิตามินและเกลื อแรสําเร็จรูป แลวมีอาการผิดปกติ ตองหยุดรับ ประทานแลวไป พบ
แพทยท ันทีสุขภาพเปนหนึ่ง ในเรื่องที่เงินซื้อไมได แต ตองลงมือ ดูแลดวยตัวคุณเอง
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Tip
รับ ประทานกลวยหอมหนึ่งชิ้นหรือสองชิ้นทุกสองชั่วโมงชวยปรับ ระดับ น้ําตาลในเลื อดให
คงที่และลดความอยากรับ ประทานอาหารจุบ จิบ นอกจากนั้นวิตามิน บี ในกลวยหอมยังชวยลด
ความเครียดและอาการออ นเพลียออนลาไดดวย

จากหนังสือ แพรว ฉบับ ที่ 672 วันที่ 25 สิงหาคม 2550
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19-9-50
subprime คืออะไร
หลายคนถามมา ปญหา "ซัพพลาย" ที่กําลังเกิดขึ้นในอเมริกานั้น คือ อะไรถามตอบไป
วา คุณเคยไดยิ นคําวา prime rate ที่แปลวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับ ลูกคาชั้นดี ไหมละ คําวา
subprime นั้นก็มีท ี่มาจากคํานั้น แหละ เพียงแตมีความหมายในทางตรงกันขามอยู สักหนอย
(เพราะมีคําวา sub มาเปนอุป สรรคนําหนา prime ซะไงล ะ)
ซับ ไพรม หมายถึง ความที่ดอยคุณภาพกวา หรือคุณภาพที่เปนรอง คํานี้มี ตน ตอมาจาก
คําวา subprime mortgage
mortgage แปลวา การจํานอง ซึ่งก็คือ สัญญาการกูยืมระยะยาวโดยผูกู นําหลักทรั พยมา
ค้ําประกันไว
"ซับ ไพรม มอทกิจ" คือ การจํานองที่ผูกูใชหลักทรั พยท ี่ดอยคุณภาพ คําวา "คุณภาพ"
ในที่นี้หมายถึงทั้งเครดิต ของผูกู และมู ลคาของหลักทรั พยท ี่ค้ําประกั นไมสูงเทาที่ควรจะเปนใน
การกูจากสถาบันการเงินชั้นดี
การกูยืมในอเมริกานั้น นอกจากจะใชวิธีจํานองทรั พยสิ น หรืออสังหาริมทรั พยแลว ยัง
ตองพิจารณาถึง credit ของลูก คา ซึ่งอาจจะไมตองมีหลักทรั พย ค้ําประกัน สูงนัก เพียงมีเครดิต
ที่ดีพอก็กูยืมเงิน ธนาคารได ถาหลักทรั พยท ี่นํามาค้ํา นั้นมีมู ลคาไมถึง ขั้นกูไ ด หรือเครดิต ของผูกู
ไมถึงขั้นดี พอจะให กูได แต ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้ น ๆ ตองการลูก คาเพิ่ม ขึ้น ก็จะพิจารณา
ยอมใหกูได ในฐานะลูกคา "ดอยคุณ ภาพ" การใหกูแบบนี้แหละ เรียกวา subprime lending
บางครั้งก็เรียกวา B-paper lending หรือ near-prime lending หรือ second chance lending
วงการธุรกิจอเมริกันเรียกวาวิธีป ลอยกูแบบนี้สั้น ๆ วา subprime หรือ sub-prime ผูกูใน
กลุมนี้มักจะถู กปฎิเสธจากสถาบันการเงินทั่ว ๆ ไป เจาหนี้หรือผู ใหกูสวนใหญจะตั้งขึ้ นมาใหม
เปนสถาบันการเงินอิสระ จะนําเงินที่ไดมาจากการออก "ตราสารหนี้" จําหนายใหแกกองทุน
การเงินตาง ๆ ทั่วโลก เพื่อ นําเงินมาปลอยกู โดยเอาหลั กทรั พย (โดยเฉพาะอสังหาริมทรั พย) ที่
ลูกคานํามาค้ําประกั นนั้นเปน ตัวค้ําประกัน ตราสารหนี้อี กทีหนึ่ง
สถาบันการเงินอิสระที่ท ําธุรกรรม "ซับ ไพรม" นี้ เกิดขึ้นมากมายในสหรัฐอเมริ กาในชวง
4-5
ปมานี้ ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อลูกหนี้ ไมสามารถนําเงิน มาใชคืนไดเจาหนี้ก็ตองยึด
ทรัพยสิ นที่ค้ําประกัน
ซึ่งสวนใหญเปนอสังหาริมทรั พย ในขณะที่ราคาที่ดินและบาน
(คือ
อสังหาริมทรั พย) กําลังราคาตกต่ําอยางมาก มูล คาทรั พยสิน ไมคุม กันเงินกู สถาบันการเงิน
(เจาหนี้) จึงเกิดภาวะเงินขาดมือที่จะไปจายคืนตราสารหนี้ใหแ กกองทุนทั้งหลายที่ซื้อไว
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ความปนปวนทางการเงินเกิดขึ้น เมื่อสถาบันการเงิ นที่ท ําซับ ไพรมห ลายแหงลม ครืนลง
กองทุนที่ซื้อตราสารหนี้เอาไวไมไ ดเงินคื น ก็ตองดิ้นหาทางแกป ญหา รวมทั้งมีการอัดฉีดเงินเขา
กองทุนกันวุนวายไปหมดนี่ไง เรื่องซับ ไพรมท ี่เปนขาวดังไปทั้งโลก (จนตลาดหุนไทยยัง พลอย
กระเทือนไปดวย)
"ซับ ไพรม" นะ (ออกเสียง "พราย" ไปแลวรีบ หุบ ปากทันที ก็จะไดเสียงที่ถูกตองตาม
ภาษาของเขา) ไมใช "ซัพพลาย" อยางที่เขียนถามมาซึ่งนั่ นนาจะเปน supply หรอกนะ
(ซัพพลาย ทางภาษาธุรกิจแปลวา อุปทาน คือ ปริมาณสินคาที่มีจําหนายอยูในตลาด ณ
ราคาหนึ่ง แตเมื่อ ความตองการ หรืออุป สงค demand สูงขึ้น ทวาอุป ทานไมเ พิ่มตาม ราคา
สินคาก็จะสูง ขึ้นเปนธรรมดา)
จากคอลัมน สองกระจกขามโลก นิตยสารแพรวรายปกษ ปท ี่ 29 ฉบับที่ 673 วันที่ 10 กันยายน
2550
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9-11-50
สาวไทยมีป ญหาระบบยอย
สาวไทยประสบปญหาระบบยอยอาหารผิดปกติสูงสุ ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชื่อวา
สาวๆคงเคยมีป ญหาทองอืดกันอยางแนน อน
ซึ่งหลายคนคงคิดวานี่ไ มใชป ญหาใหญ
และ
บางครั้งเมื่อเปนก็อาจจะทิ้งไวเฉยๆ ใหอาการหายไปเอง แตท ราบไหมคะวาปญหาที่เกิดจาก
ระบบยอยอาหารผิดปกตินี้ไม ไดเล็ก นอยอยางที่คิด
เพราะจะเปนปญหาที่มาบั่นทอนคุณภาพ
ชีวิต และเปนอันตรายต อสุข ภาพมากทีเดียว
ดาว นภาศั พท ผูอํานวยการฝายวิจัย อิ พซอส (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา จากผล
การสํารวจผูหญิงอายุ 18-45 ป พบวา ประเทศไทยมีอัตราของผูท ี่ป ระสบปญหาระบบยอย
อาหารผิดปกติมากที่สุด เมื่อเทียบกับ ประเทศอื่นๆ ในเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต ไดแ ก เวียดนาม
ฟ ลิป ปนส และอินโดนีเซีย และกวา 1ใน 3 ของหญิงไทยกําลังถูกคุกคามดวยปญหาระบบยอย
อาหารผิดปกติใ นชีวิตประจําวัน โดยอาการที่ พบมากที่สุด ทองอืด ซึ่งทําใหเกิด ความรูสึกไม
สบายตัวตางๆ ตามมาเชน อึดอัดเวลาใสเ สื้อผา และหงุดหงิดงาย เปนตน
สําหรับ สาเหตุอันดับ ต นๆ ของอาการทองอืดมักเกิ ดจากความเครียด ขาดการออกกําลัง
กาย รับ ประทานอาหารไมครบหมวดหมู และงดอาหารมื้อสําคัญๆ ไป นอกจากนี้กวา 70
เปอรเซ็นตของผูหญิงที่มีอาการทองอืดกลาววา ตนมัก แกป ญหาดวยการทานยาระบาย หรือซื้อ
ยามาทานเองโดยไมมีใบสั่งแพทย ในขณะที่มีผูหญิงกลุมเล็กๆ เพี ยง 30 เปอรเซ็นตเทานั้น ที่
คิดจะหาวิธีป องกันเพื่ อไมใหเกิ ดอาการดังกลาว
ดวยการรับ ประทานอาหารใหครบหมวดหมู
พั กผอ นใหเ พียงพอ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ ผลการสํารวจยัง พบดวยวาผูบ ริโภคบางสวนก็
ปลอยใหอาการทองอืดหายไปเอง โดยไมไดหาวิธีแก ไขหรือปองกัน ใดๆ ทั้งสิ้น
วิธีการแกไขอาการเหลานี้นั้น ผศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ จากคณะแพทยศาสตร ศิริ
ราชพยาบาล ใหคําแนะนําวา ใหรับ ประทานอาหารใหค รบหมวดหมูและถูกสุข ลักษณะ รวมทั้ง
รูจักวิธีป องกันตั้งแตเริ่ม แรกมากกวาที่จะมาเยียวยาเมื่อเกิดอาการแลว ซึ่งจะชวยใหระยะเวลาที่
อาหารผานระบบยอยทํางานเปนปกติ และทําใหระบบยอยอาหาร รางหาย และจิตใจมีความ
สมบูรณแข็งแรง
หมั่นดูแลตัวเองใหมากยิ่งขึ้ นดีกวานะคะ
ขอมูลจากหนังสือ ขวัญเรือน ฉับ บที่ 863
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9-11-50
มนตแมม ด
แมมดหงําเหงือกแปลงรางเปนหญิงสาวแสนสวยออกไปเดินเล นในปา นายพรานเจาเลห
2 นายเดินผานมาพบเขาจึงคิดแผนชั่วขึ้น ทั้งสองเชิญชวนหญิงสาวไปพักดื่ม น้ําที่บ านสนทนา
กันอยางเพลิ ดเพลิ น
แลวนายพรานหนวดงามก็ป ลีก ตัวออกไปหาผาดํามาขึงปดหนาตางเพื่อ
ลวงหญิงสาววามืดค่ําแลว หากกลับ บานจะเปนอันตรายขอให คางทีนี่ จะจัดหองอยางดีให พัก
ตามลํา พัง หญิงสาวเชื่อและเมื่อถึงเวลาก็เขานอน
นายพรานอีก นายรวบรวมกิ่งไมแหงแลวนําไปสุมไฟที่ ขาง ๆ หองนอนของหญิงสาว
หลอนรอ นจนตองลุ กขึ้นมาเปลื้องผานอน
พรานทั้งสองไดท ีจึงนํากลองมาถายคลิป วีดีโอเก็บ
เอาไว หญิงสาวรูตัววาพลาดทาในอีกไม กี่ช ั่วโมงตอมา เมื่อ พรานทั้งสองนําซีดีลับ ของหลอนมา
เรียกเงินคาไถ มิฉ ะนั้นจะนําไปเผยแพร แลวทั้งสองก็หัวเราะกึกกอง
นายพรานหนวดงามหัวเราะจนหนวดกระดิก
นายพรานอีก คนสายหนาอยางสาแก ใจ
หญิงสาวโกธรแคนจนควันออกจากหู
หล อนคื นรางเปนแมมดหงําเหงือกแลวเสกให นายพราน
ทั้งสองกลายรางเปนวัตถุท ี่เหลือแตหัวในทันที เพื่อชดเชยความเลวเรื่องหลอกลวงเวลา วัตถุ
หนึ่งใหกระดิกหนวดไปตลอดชีวิตและคอยบอกเวลาที่เที่ยงตรงใหกับ ผูคน
เพื่ อชดเชยความเลวเรื่องกอความรอ น วัตถุหนึ่งใหเอาแตสายหนาแลว นํา พาความเย็นมาสูผู คน
“นาฬิกา”และ”พั ดลม” จึงถือกําเนิดขึ้น ดวยเหตุนี้

คอลัมน นิท านพริบ ตาของ อาทิเชนหนังสือมติช นสุด สัป ดาห ฉบับ ที่ 1420 (2-8 พฤศจิกายน
2550)
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14-1-51
สมุนไพรแกท องผูก
อาการทองผูกเกิดจากสาเหตุห ลายประการที่สําคัญ คือ ชอบรับประทานอาหารที่มีกาก
นอย ไดแก อาหารจํา พวกแปง เนื้อสัตว ขาวและขนมหวานตางๆ ไมช อบรับ ประทานผักและ
ผลไม ดื่มน้ําน อยเกินไป ถายอุจจาระไมเปนเวลา และชอบกลั้น อุจจาระ ออกกําลังกายนอย
เกินไป ความเครียดในการงาน คนแก มักทองผูกเพราะความตองการอาหารนอยลงและลําไสไม
คอยทํางาน คนไขท ี่นอนนานๆ ไมได ออกกําลังกาย ลําไสจะไมบ ีบ ตัวและทองผูก
วิธีแกไข
รับ ประทานอาหารที่มีกาก เชน ผัก ผลไม ดื่ มน้ําอยางนอยวัน ละ 8 แกว ออกกําลังให สม่ําเสมอ
ถายอุจจาระใหเปนเวลาทุกวัน ถาจําเปน ใชสมุนไพรที่เปนยาระบาย
ขอควรระวังในการใชยาระบายหรือยาถาย
1.คนไขออนเพลีย
2.มีอาการปวดทองรุนแรงหรืออาเจียน
3.ทองผูกเปนเวลานาน ใชยาระบายไมไดผลควรสงสัยวาอาจเปนเพราะลําไส อุดตั น
4.มีอาการอักเสบในชองทอง เชน ไสติ่งอักเสบ
ผูป วยขางตนควรอยูใ นความดูแ ลของแพทย
หลักการเลือกใชสมุนไพรที่เปนยาระบาย คือ
ควรเลือกใหเหมาะกับ สาเหตุของอาการทองผูก ดังนี้
1.ยาระบายชนิดเพิ่มกาก
เปนสมุนไพรที่มีสวนประกอบปนโพลีแซคคาลายด
ซึ่งมี
โมเลกุลใหญ เชน เม็ดแมงลัก หรือมีเ สนใยมาก ไดแก มะละกอสุก เปนตน เหมาะกับ ผูท ี่
รับ ประทานอาหารที่มีกากนอย
2.ยาระบายชนิดกระตุน ลําไสใหญ ใหบ ีบ ตัวเพื่อขับ ถายเหมาะกับ คนสูงอายุ ผูป วยที่นอน
นานๆ นักธุรกิจที่เครงเครียด หรือทองผูก ดวยสาเหตุอื่นๆ สมุ นไพรในกลุมนี้มี สารแอนทราควิโน
นกลัยโคซายด เปนสาระสําคัญ ไดแก ชุมเห็ดเทศ มะขามแขก เปนตน
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คนไขจะตองรับ ประทานยาถายชนิดนี้ท ุกวัน และตองเพิ่ มขนาดขึ้ น หามใชกับ เด็กและ
หญิงมีครรภ ในบางกรณีควรแนะนําให ผูป วยใชยาทั้งสองกลุมรวมกันจะได ผลดีกวา เชน คนชรา
ซึ่งทองผูก เพราะรับ ประทานอาหารนอย และลําไสไ มคอยทํางาน
ยาระบายชนิดนี้นิยมใชกันมาก
แต ควรใชดวยความระมัดระวัง
ไมควรรับ ประทาน
ติดตอกั นนานเกิ น 7 วัน เพราะพบวามีการทําลายระบบประสาท ที่ควบคุมการบีบ ตัวของลําไส
หรือทําใหลําไสช ินตอยาและไมยอมทํางานตามธรรมชาติ
3.ยาระบายชนิดเปนกรดหรือเกลื อ เชนมะขามเปยก ความเปนกรดหรือเกลือจ ะทําให
ระดับ ความเปนกรดดางในทางเดินอาหารเปลี่ยนไป
รางกายจะขับ น้ําเขามาในทางเดินอาหาร
มากขึ้นเพื่อปรับ สภาพกรดดางจึงทําใหระบายได
มะขาม
ใชมะขามเปยก 10-20 ฝก (70-80 กรัม) จิ้มเกลือรับ ประทาน หรือดื่มน้ํามาก ๆ หรือทําใหเปน
น้ํามะขามดื่ ม
ขอควรระวัง รับ ประทานมากไปอาจทําใหท องเสียได
มะขามแขก
ใชใบ 2 กรัม หรือฝก 10-15 ฝกขิงประมาณ 1 กรัม หรือกานพลู 1-2 ดอกตมกับ น้ํา 1 ถวยแกว
5 นาทีเติมเกลือเล็กนอยรับ ประทานครั้งเดียว
มะละกอ
รับ ประทานเปนผลไม
แมงลัก
ใชเม็ด ครึ่งถึง 1 ชอนชาแชน้ําใหพองแลวรับ ประทานครั้งเดียวกอ นนอน
ขอควรระวัง อยารับ ประทานมากเกินไปจะทําใหแนนทองได

จากวารสาร รมโพธิ์แกว วัดสวนแกว ปท ี่ 14 ฉบับ ที่ 84
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6-2-51
เสนเลือ ดแตกในสมอง
วิธีสังเกตอาการเส นเลือ ดแตกในสมองคราว ๆ มีเพื่อ นคนหนึ่ง หกลม ในงานบาบีคิว
ปารตี้ เพื่อ นในงานแนะใหไปหาหมอ แตเจาตัวบอกวาไมเปนไร เพียงแต ใสรองเทาใหมแลว
สะดุดเทานั้ น
อิงอิงยืนไมคอยมั่ นคง เพื่ อนๆ ชวยปดเปาเสื้อผาให แลวยกอาหารจานใหมให รวมสนุก
กันตอ หลังจากนั้น ผู สามีแจงมาวา อิงอิงถูกสงเขาโรงพยาบาล แตแ ลวก็เสียชีวิตตอน 6 โมง
เย็น
ถาหากเพื่อ นๆ รูจักวินิจฉัยอาการโรค ปานนี้อิงอิงอาจยังมีช ีวิตอยูกับ เพื่อนๆ บางคนเสน
โลหิตในสมองแตก อาจไมตาย แตก็อาจเปน อัม พฤกษหรืออัม พาต แพทยท างประสาทวิท ยา
กลาววา หากผูป วยถึงมือแพทยภายใน 3 ชม. ก็จะมีโอกาสรอด
วิธีวินิจฉัยอาการ
ถาคนขางเคียงไมรูจักวินิจฉัย อาการ สมองผูป วยก็จะถูกทําลายอยางรายแรง แพทยแนะ
วา คนขางเคียงเพียงแคท ดสอบผูป วยดวย 3 ขอ ก็สามารถวินิจฉัยอาการได
โปรดจําเคล็ดลับ STR ดังตอไปนี้
S:(smile) -> ใหผูป วยยิ้ม
T:(talk) -> ใหผูป วยพู ดประโยคที่มีสาระสมบูรณ เชน วันนี้อากาศสดใสดีจัง
R:(raise) -> ใหผูป วย(ยก)ชูแขนสองขางขึ้น
อาการอีกอยางที่ไมควรมองขาม ให ผูป วยแลบลิ้นออก ถาลิ้นมว นหรือเบี้ยวไปขางหนึ่ง
ใชแลว สอ! อาการอันตราย
ถาผูป วยมีอาการผิดปรกติ ขอใดขอหนึ่ง ใหรีบ แจง 119 และเลาอาการใหผูรับ สายฟง

จากอีเมล ฟอรเวิล ด
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6-3-51
สัญญาณอันตรายลู กติด อินเทอรเน็ต
เด็กวัยรุนสมัย นี้ติดอิ นเทอรเน็ต กันยิ่งกวาติดเพื่ อนหรื อติดแฟน ซึ่งเปนเรื่องธรรมดามาก
แตคุณ พ อคุณแมตองคอยสังเกตดวยวา พฤติกรรมของลูกเปลี่ย นไปในทางที่ไมดีจนนาเปนหวง
หรือเปลา เพราะนี่อาจเปนสัญญาณบงบอกวาลูกกําลังเผชิญกับ ความเสี่ยง และภัยที่แ ฝงมากับ
สื่อออนไลน อาการตางๆที่นาสงสัยก็เชน นอนตื่นสาย เก็บ ตัวอยูใ นหองทั้งวัน ลูกอาจใช
เวลาอยกับ คอมพิวเตอรท ั้งวัน อาจกําลังติ ดอะไรบางอยางอยูเชน เกมออนไลน แชทกับ เพื่อน
ตางเพศ หรือแมแตเว็บ ไซต ภาพโป จนไมยอมหลับ ยอมนอน นิ สัยกาวราวขึ้น ถามอะไรนิด อะไร
หนอยก็รําคาญ พูดจาดวยน้ําเสียงฉุ นเฉียวไม พอใจ หรือหยาบคาย เนื่องจากอาจติดนิสัยมาจาก
การใชภาษาที่หยาบคาย หรือเนื้อหาที่รุนแรงในเว็บ ไซตบ างแหง
ซอนหนาจอคอมพิ วเตอรเ มื่อคุณเขาใกล ลู กอาจกําลังดูเว็บ ไซตท ี่ไมเหมาะสม จึงไม
กลาใหคุณเห็ น และรีบ ปด หรือmin imize หนาจอทันทีท ี่คุณเดินเฉียดเขาไปใกล เห็นทีคุณ
พ อคุณแมท ั้งหลายควรหันมาให ความใสใจ ใหความสําคัญ และกํากับ ดูแลลูก ๆ เกี่ยวกับ การใช
อินเตอรเน็ ต อยางจริงจังเสียทีแลว ดวยแนวทางงาย ๆ ดังนี้เรียนรู ใหท ันเรื่องอินเตอรเน็ ต คุณ
พ อคุณแมควรเรียนรูเ กี่ยวกับ การใชงานอินเตอรเ น็ต รวมทั้งคอยติด ตามวารูป แบบเนื้อหานั้นเปน
อยางไร พัฒ นา กาวล้ําไปขนาดไหนแลวอะไรดีหรือไม ดี จะไดมีความเขาใจ รูเทาทัน และ
สามารถใหคําแนะนําที่เหมาะสมแกลูกได ไมงั้นลูก ก็ไมมีท างเชื่อฟง เพราะคิ ดวา พอแมก็ไ ดแต
หาม โดยที่ไมรูเรื่องอะไรเกี่ยวกับ อินเตอรเน็ ตเลย
สงเสริมให ลูกใชอินเเตอรเน็ต อยางฉลาด การหามลูกใชอินเตอรเน็ ตเปนสิ่งที่ไมควรทํา
ควรสงเสริมใหลูกใชอินเตอรเน็ ตอยางสนุก ปลอดภัย และไดป ระโยชน เเนะนําวาอะไรที่ดี ที่ควร
ใช และอะไรที่ควรระวัง หรือหลีกเลี่ยง เชนอยาเอาแตแชทนะลูก ควรหั ดใช search engine
และonline bookmarking ใหคลองแคลวดวย เพื่อไว คนหาขอมู ลที่เปนประโยชน กับ การเรียน
หรือลองหัดสรางเว็บ เพจ หรือบล็อกของตัวเอง เปนตน กําหนดขอบเขตการใชงานอินเตอรเน็ต
ใหลูก อนุญาตใหลูก ใชอินเตอรเ น็ตไดวั นละประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยตองทําการบาน หรืองาน
บานใหเสร็จกอน หรือหามไม ใหเขาเว็บ ไซตท ี่มีเนื้อหารุ นแรง หรือภาพโป ในขณะเดียวกันก็
สงเสริมให ลูก หันไปใชเวลากับ กิจกรรมอยางอื่นบาง เชน อานหนังสือ เลนดนตรี หรือกี ฬา จะ
ไดไมมาติ ดหนาจอคอมพิ วเตอร ตลอดทั้งวัน สิ่งสําคัญที่สุด คือ พอแมควรใหเวลากับ ลู กๆ อยาง
สม่ําเสมอ คอยพู ดคุยถามไถท ุกขสุข ลู กจะไดเ ลาเรื่องตาง ๆ ให ฟง และเราก็สามารถใหคํา
ตักเตือน แนะนําไดอยางทันทวงที เวลาลูกประสบปญหาอยางนี้ถือไดวา เปนการสรางเกราะ
ปองกันภัย ที่แข็งแรงใหแกลูกวัยรุ นไดอยางดีท ีเดียว

จากหนังสือ พลอยแกมเพชร ปท ี่ 16 ฉบับ ที่ 377
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คุณเปน"ไมเกรน"หรือ ไม
ไมเกรน อาการปวดหัวที่เกิดจากการบีบ ตัว และคลายตัวของหลอดเลือ ดแดงในสมอง
มากกวาปกติ ทําใหเกิดอาการปวดศรีษะครึ่งซีก หรือ อาจปวดตุบ ๆ พร อมกับ มีอาการคลื่นไส
อาเจียนในบางราย อาจมีอาการตาพรามัวหรือเห็นแสง ระยิบ ระยับ รวมดวยสวนใหญแ ลวไมเกรน
พบบอยในหญิงที่มีอายุระหวาง 20-40 ป สวนผูช ายนั้นพบวาเปนนอยกวาผูหญิงถึง 3-4 เทาแต
อาการปวดจะรุนแรงมากกวา ปจจัยที่ทาํ ใหเกิดโรคดังกลาวนั้นมีห ลายสาเหตุไมวาจะเปน ภาวะ
ความเครียด การอดนอน การอดอาหาร ทํางานหนักจนไมมีเวลาพัก ผอน มีการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอรโมนระหวางมี ประจําเดือ น นอกจากนี้การรับ ประทานอาหารบางชนิด ก็มีสวนชวยกระตุนให
เกิดโรคไมเกรนได อาทิ เหลา เบียร ไวน กลวยหอม เนยแข็ง และช็อกโกแลต เปนต น
เปนแลวจะทําอยางไร
จากการศึกษาและค นควาของแพทย ผูเชี่ยวชาญ ทําใหมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นกวาแตกอน
ไมวาจะเปนตัวยาใหม ๆ หรือ วิวัฒนาการการรักษาที่ใชเทคนีโลยี เขามามีสวนในการรักษาแต
การรักษาอาการปวดไมเกรนเบื้องตน แพทยจะแนะนํา
ใหผูป วยสรางวิธีผอ นคลายความเครียด ดวยวิธีตางๆ พยายามหลี กเลี่ยงอาหารบางชนิด
ที่จะกอใหเกิดการกระตุนไมเกรน
และที่สํา คัญคือต องออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
ก็จะ
สามารถชวยลดความถี่ และความรุ นแรงของไมเกรนไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามยังคงมี ผูป วย
อีกหลายคนที่ยังไมท ราบวาอาการที่ป วดอยูนั้นเปนไมเกรน
จนสรางความรําคาญใจและเปน
ปญหาตอการดําเนินชีวิตในปจจุบ ัน หากพบวาตนเองเกิดอาการปวดหัวผิ ดปกติ และได รับ ความ
ทุกขท รมานไมวาจะมากนอยแคไหน การไป พบแพทยเ พื่อทําการวินิจฉัยหาสาเหตุ และแกไข
ปญหาที่ถูกตอง ก็เปนสิ่งสําคัญที่ท ุกคนไมควรละเลย

จากหนังสือ make money smes ปท ี่ 8 ฉบับ ที่ 96 เดือนกันยายน 2007
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26-5-51
กุกมือเดียว

สมเดช ชัยเกษม หรือ ตอง เปนพอ ครัวที่ตางจากนักปรุงอาหารทั่วไป ตรงที่มีมือขาง
เดียวสวนมืออีก ขางถูกมัจจุราชยึดไปกอนลวงหนา
ในขอหาขับ รถโดยประมาท
โชครายที่
ลูกนองของเขาเสียชีวิต โชคดีท ี่เขาสูญเสียแคมือ ขางเดียวเทานั้น จึงเหลือมืออีกขางไวท ํามา
หากินเปน พอครัว ในฉายากุกมื อเดียว ที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสรางความลือ ลั่นในการตอ สูช ีวิต
ไมยอทอตอโชคชะตา เปดรานอาหารตามสั่งเล็กๆ อยูใ นตัวเมืองเชียงใหม โดยไมแ ครตอ ฟ าดิน
ถึงมีมือขางเดียวก็ป รุงอาหารอรอยแบบไมตองงอนงอ นักชิม
ใครที่ ผานไปแถวเชียงใหมไนท
บาซาร อยาลืมแวะไปชวยอุดหนุน กุกมือเดียว (สูช ีวิต)

จากคอลัมน ทํามาคาคลอง “คันถช ิต วณิช ดิลกกุล ” นิตยสารขวัญเรือน ปกษแรกพฤษภาคม
เลมที่ 875
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26-5-51
พลังงานทดแทน
สบูดํา จากพืช รั้วสู พืช น้ํามัน
หากปาลมน้ํามันเปน พระเอกในการเปนวัตถุดิบ สําหรับ การผลิตไบโอดีเซล
สบูดําก็จะ
เปรียบเสมือนพระรองเลยทีเดียว สบูดําเปน พืช ที่ช าวโปรตุเกสไดนําเขามาในเมืองไทยในปลาย
สมัยกรุงศรีอยุ ธยา เพื่อให คนไทยไดป ลูก และรับ ซื้อเมล็ดไปบีบ อัดน้ํามัน ทําสบู
สบูดําจะมีลักษณะตัวใบมีหยัก สีเขียวเขม ออกดอกดีในฤดูฝ น ดอกตัวเมียที่ผ สมแลวจะ
พั ฒนาเปน ผล ซึ่งจะสุกใน 60 วันผลสบูดําจะมีลั กษณะสีเ ขียว เมื่อสุกจะมีสีเหลืองและสี ดําใน
ที่สุด แตละผลมี 3 เมล็ด ถาตากแหงแลว เมล็ดสบูดํา 1 กิโลกรัมจะมีป ริมาณ 1,200-1,400
เมล็ด สามารถนํามาหีบ และสกัดเปน น้ํามันสบูดํา ใชแทนน้ํามัน ดีเซลในเครื่องจักรการเกษตรได
ที่ผานมาสบูดํายังเปนเพียงพืช ที่ป ลูกหัวไรป ลายนา
เรายังไมมีการปลูกตน สบูดําอยาง
จริงจัง ทําใหเมล็ดสบูดํามีไมมากพอตอการสกัดเปนน้ํามั น มาใชในชีวิตจริง แตป จจุบ ันรัฐบาล
ไดมีนโยบายสนับ สนุน ให มีการวิจัย พัฒ นาพัน ธุท ี่เหมาะสมแลวใน 2-3 พื้นที่

ขอมูลจากนิตยสารขวัญเรือน ปกษแรกพฤษภาคม เลมที่ 875 คอลัมนเรื่องนารู พลังงานทดแทน
(ชุดไบโอดีเซล)
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