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ความจริง ของคนเป็นแม ่
 
สิงหาคม เดือนแหง่การระลกึถงึพระคณุแม่ หันไปทางไหนกเ็ชื้อเชญิให้ระลึกถึงอกอุน่ บรรดาร้าน 

รวงจัดเทศกาล ดอกมะลิขาวพราววางขายเกลื่อน เด็กนักเรียนหว่งเขียนคํากลอนส่งครู ชว่งเวลาพิเศษ 
สําหรับแสดงความนบนอบขอบคณุ หรือแม้แต่คําขอโทษ 

หลายครอบครวัแสดงความรกัตอ่กันเป็นปกติ บางบ้านบอกรักกอดหอมกันจนโต บางบ้านแค่สายตาอาทรก็
อุ่นใจ วันแม่เพียงหนึ่งวัน คุณแม่หลายท่านแอบลุ้นอยู่ในใจ อดนอ้ยใจไม่ได้ถ้าลูกทําเฉย แค่ลูกมากราบ มีการ์ดสัก
ใบ อาหารอรอ่ยสักมือ้ ถ้าอยู่ไกลแค่โทรศัพท์หาก็ชื่นใจนัก ประเดี๋ยวลองดูเถอะ จะต้องมีใครซนๆ แสดงความกังขา
ว่าเราไม่ได้รักแม่ทุกวันหรอกหรือ? 

เคยเจอคุณลูกหลายท่านไม่เห็นด้วยกับการเห่อตามประเพณี ทุกท่าน
ล้วนมีเหตผุล บางคร้ังงานเทศกาลก็อาจใช้เป็นเครื่องมอืวัดว่า เราเลือกทําเพื่อ
รอยยิ้มของแม ่หรือยึดท่ีความคิด หลักการของเราฝ่ายเดยีว แม่ลูกหลายคู่เคย
น้อยใจกัน เคยโกรธ เคยทะเลาะกันก็มี  เรือ่งบางเรื่องคนอื่นทําได้ แตถ่้าแม่ทํา
เป็นเรื่อง  ทนคนอื่นได้ แตท่นแม่ไม่ได้ พูดกับคนอื่น ดีกวา่พูดกับแม่ เกรงใจคน
อื่นมากกว่าเกรงใจแม ่ก็แปลกด ี

ลองนับน้ิวดูเถดิ ในชีวิตนี้เราควบคุมอะไรได้ดั่งใจบ้าง เป็นไปไม่ได้ที่
ชีวิตจะเพียบพร้อมทุกอย่าง สิ่งที่เราอยาก อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรามี  เราจะใช้วัน
เวลาในการตามหาสิ่งที่อยาก  หรอืเรียนรู้จะอยู่อย่างราบรื่นกับสิ่งท่ีมีความ 
สัมพันธ์แม่ลกูก็ควบคุมให้เปน็ดั่งใจฝันไม่ได ้เราอาจมแีม่ท่ีเหมือนยืนกันคนละขั้ว 
เราอาจมอีารมณ์ต่างๆ มากมายต่อท่าน แตค่วามจริงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงคอื ชาตินี้

เรามีแม่ผูใ้ห้กําเนิดอยู่คนเดียว 
เคยสัมผสัว่าบ่อยครั้งที่เราอาจเจอสถานการณ์แม่ก็รักลูก ลูกก็รักแม่ ห่างก็คิดถึง พออยู่ร่วมบ้านก็ทะเลาะ

กันด้วยเร่ืองไมเ่ป็นเรื่อง  เป็นความจริงว่าไม่ใช่เร่ืองบังเอิญที่เราได้มาเป็นแม่ลูกกัน  ตอ้งมีวาระที่อาจมองด้วยตา
เปล่าไม่เห็น เราจึงได้มาข้องเกี่ยวกัน  เราควบคุมสิ่งท่ีเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ ควบคุมอารมณใ์นใจไม่ได้ แต่ควบคุมกิริยา 
ควบคุมวาจาได้ ลองได้เวลาด้วยการพยายามทําความเข้าใจ รับฟังท่านให้มากขึ้น 

ลูกหลายรายวิจารณ์แม่รุนแรง เคยพบทั้งแพทย์ วิศวกร นักธุรกิจ ตําหนิแมต่ัวเองด้วยเรื่องต่างๆ มนี้อยใจ 
โกรธ ไมร่ัก ไมอ่ยากพบ ไม่คลุกคลี ไม่เลี้ยงดูท่าน  นึกถึงบรรดาน้องสาวจากแดนไกล พวกเธอถูกครอบครัวตดัสินให้
ตอ้งทําสิ่งที่ฝืนใจ สาวนอ้ยผ่านวันทุกข์ยากดว้ยน้ําตาที่สุดก็สู้ส่งเงินให้แม ่ทําหน้าที่ลูกอย่างดี น้ําใจ ความอดทน
เสียสละ และให้อภัย ของพวกเธอน่าชื่นชมนัก 

ไม่ว่าแม่จะทําหน้าที่แม่ได้ถูกใจลูกไหม ก็ไมเ่ป็นเหตุผลใหลู้กไม่ทําหน้าทีลู่ก หน้าที่ความเป็นแม่ เอาแค่ยอม
ตั้งครรภ์เลี้ยงดจูนเราพูดได้เถยีงชัด ก็ชดใช้ไม่รู้จบแล้ว การเป็นแม่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ทัง้ทางสรีระ
ร่างกาย อารมณ์ สังคม บทบาท หน้าที่ การเงิน ความคล่องตัว ความอดทนและเสียสละ ที่ตอ่เนือ่งยาวนาน  คุณ
เคยวิงเวียน คลื่นไส้ หิวแต่กินไม่ได้ หน้ามดื เป็นลมง่าย มือเท้าบวม ปวดปัสสาวะบอ่ย คันตามตัว ฝา้ขึ้น ผิวหยาบ
แตกลายงา น้ําหนักขึ้นสิบกว่ากิโลกรัม หลายส่วนของร่างกายเปลี่ยนแปลงชนิดกลับคืนมาไม่ได้ และไม่เปลี่ยนแบบ
ที่สวยขึ้นแน่ๆ  
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เคยตอ้งเข้าคิวยาวเหยียดที่โรงพยาบาลทุกเดอืน ถูกเจาะเลือดฉดียาเจ็บๆ หลายครั้ง ตอ้งใช้เงินก้อนใหญ่ 
ตอ้งทนเจ็บท่ีสดุในชีวิต ร่างกายท่ีค่อยๆ ขยาย ถูกบีบ ถูกฉีก เฉอืนออกทีละน้อย ความเจ็บปวดยาวนานที่เป็น
ระลอกคลื่น ทวีคูณ ตดิตอ่กนัเป็นวันๆ ทุกท่านทราบดีว่านี่คืออาการของคนตั้งครรภ์ แม่ทุกคนก็ทราบแต่ยังเลอืกขอ
เผชญิกับทุกขัน้ตอน แลกกับการเกิดมาของคุณ  คุณเคยตอ้งเสียสละทุกสิ่งในชีวติโดยไม่มีขอ้แม้ไหมทุกวันนี้กลับ
จากที่ทํางานเหนื่อยๆ แล้วถกูแม่วานให้รินน้ํา เราคงโวยว่าเหนื่อยแล้วนะ หลายสิบปีทีแ่ล้ว เวลาเรารอ้งหิวนม แม่

ตอ้งท้ิงทุกอย่าง รีบชงนมให้เร็วที่สุด ถ้าเราเล่นเกมเพลินๆ อยู่ 
แล้วแม่วานให้เปิด MP3 ลูกอย่างเราๆ คงทําหูทวนลม แตห่ลาย
สิบปีที่แล้ว เวลาเรานอนไม่หลับ จะเสียงแหบเสียงแห้งแค่ไหน แม่
ก็ร้องเพลงกลอ่มเราจนหลับ ผู้หญิงหลายคนตอ้งเลือกระหว่างงาน
กับลูก บางคนเลือกงานแต่แม่ของพวกเราเลือกลูก ถ้ากลบัไปถาม
แม่ว่า ท่านตอ้งเสียโอกาสอะไรในชีวติไปบ้าง ท่านก็คงตอบไม่ได้ 
เพราะคนเป็นแม่เลอืกที่จะให้ จนลืมคิดว่าตอ้งเสียอะไรไปบ้าง 
แปลกดีที่ลูกเลอืกท่ีจะไมใ่ห้ เพราะคิดว่าตัวเองสมควรได้รบั
อะไรบ้าง ลูกมเีหตุผลมากมายที่จะปฏิเสธแม่ ในขณะที่ความเป็น
แม่กลับเฝ้าตามรับผิดชอบลกูจนโต เวลาผา่นไปนานขนาดไหน แม่
ก็ยังเห็นลูกเป็นเด็กนอ้ยคนเดิมอยู่ด ี

บุญคุณของแม ่เอาแคย่อมตั้งครรภ์ ยอมคลอด ยอมเลี้ยงดชู่วงที่เราออ่นแอที่สดุ ก็เพียงพอและยิ่งใหญ่จน
ตอบแทนไม่หมดอยู่แล้ว พระพุทธองค์เคยเปรียบเทียบว่า ตอ่ให้แบกท่านใส่บ่าดแูลทกุสิ่งพร้อมสรรพถึงร้อยปีก็ยัง
ชดใช้ไม่หมด  การตอบแทนพระคุณแม่ทีด่ทีี่สุดมี ๔ ประการ คือทําใหแ้ม่ผู้ไม่มศีรัทธา มีศรัทธามั่นคง ทําใหแ้ม่ผู้
ทุศีล ตั้งมั่นในศีล ทําให้แม่ผูต้ระหนี่ มีการบริจาคทานเป็นนิจ ทําใหแ้มผู่้ไม่มีปัญญา มปัีญญาเป็นเครือ่งนําทางที่
ถูกตอ้งได ้มีความจริงอยู่ว่า ไม่ช้าก็เร็ว ไม่วา่จะรู้สึกอย่างไรกับแม่กต็าม วันเวลาของท่านก็เหมือนนาฬกิาเดินถอย
หลัง เราจะมีแม่ให้นอนหนุนตักไดส้ักก่ีคืน เมื่อวันนั้นมาถึง เราจะมาคร่ําครวญหวนไห้ เอาของอรอ่ยมาตั้งสูงเท่า
ภูเขา น้ําตาพรูเป็นสายเลือดก็เรียกย้อนเวลากลับมาไม่ได ้

วันคนืที่ยังไดอ้ยู่ร่วมกัน ขอให้ลกูดูแลแม่ พระอรหันต์ในบ้านของเราให้ดี ดูแลท่านทั้งทางกาย ท้ังทาง
ธรรม ร่มเยน็เป็นสขุร่วมกัน วันแม่ปนีี้ชวนแมไ่ปวัดด้วยกันนะคะ 

           ที่มา บทความจากวารสารธรรมะ...แบ่งปัน บ้านอารีย์ http://www.baanaree.net 
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GADGET ดีไซน์สุดชิคท่ีห้ามพลาด 
BY แพรวดอทคอม   •   ๖  MONTHS AGO  •   TECHNOLOGY,  L IFESTYLE 

 
EVERPURSE MINI:PHONE CHARGING Wallet 

กระเป๋าตังค์พาวเวอร์แบงก์ สารพัดประโยชน์เป็นทั้งกระเป๋าสตางค์ เกบ็นามบัตร และชาร์จมอืถอื ด้วย

ความสามารถชาร์จได ้๓ คร้ังต่อวัน สวยและชิคได้แบบไม่กลัวแบตหมด 
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MEMORY Ring 

สวยแบบมีฟังก์ชัน แหวนพร้อมยูเอสบีในตวั ดีไซน์เท่ๆ เกไ๋ม่เหมือนใคร เพียงเปิดหัวแหวนออกมา กส็ามารถเสียบ

กับคอมพิวเตอร์ใช้งานไดท้ันที ทั้งสวย ทั้งเก๋แบบนี้ ฟังก์ชนัดีๆ ครบครัน 

 

๖



 

 CHICBUDS ARTS Earbuds 

คราวนี้เราก็หยิบหูฟังขึ้นมาโชว์ได้แล้ว ด้วยหฟูังสุดจ๊ีดจาก ChicBuds สีสนัและลวดลายสะดดุตา พร้อมทั้งคุณภาพ

เสียงระดับครสิตลัเคลียร ์มีไมโครโฟนในตวั อีกทั้งสายหฟูังเป็นแบบสายแบน หมดปัญหาสายพันกนัได้เลย 

   

Equil SMARTPEN ๒ 

ปากกาสุดไฮเทคมาพร้อมเครื่องยิงสัญญาณอินฟราเรดและอัลตราซาวนด์ขนาดจิ๋ว เครื่องยิงสัญญาณจะแปลงทุก

อย่างที่เราเขียนให้ปรากฏอยูใ่นหน้าจอแท็บเล็ตหรอืสมาร์ทโฟนของเรา สะดวกและไฮเทคขนาดนี้ไม่มไีม่ได้แล้ว 

ที่มา http://www.praew.com 
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กระตุ้นสมองแก้หลงลืมในวัยทํางาน 
สมองคนเรามหัศจรรย์กว่าเจ้าคอมพิวเตอร์สมองกลเป็นไหนๆ 

โดยเฉพาะคนวัยทํางานสมองดี ความจําด ีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง หากโหม

ทํางานจนละเลยสุขภาพตัวเอง อะไรๆที่เคยใช้การไดด้ีก็อาจรวนขึ้นมาได้
บ้าง ใครที่รู้ตัวว่าเร่ิมจะขี้หลงขี้ลืมบ้างแล้ว วันนี้มีสารพัดวธีิมาช่วย
กระตุ้นสมองให้ความจําดีขึ้นได้ค่ะ  

ยังไม่แก่…แต่ทาํไมขี้ลืม 
   อาการหลงลืมง่ายของคนวัยทํางานมักเกิดจากความเครียด 
ความวิตกกังวลจากการงานระหว่างวัน ทําให้เมื่อถึงเวลานอน

หลับพักผอ่นกห็ลับไม่สนิท นอนหลับๆ ตื่นๆ ทําให้เวลาพักผ่อน
ไม่เพียงพอ อาจทําให้เกดิอาการออ่นเพลียเรื้อรังตามมา  
 

   นอกจากนั้นแล้วชีวิตที่รีบเร่งซึ่งทําให้รับประทานอาหารไม่

ถูกตอ้ง และขาดการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไมด่ีเทา่ที่ควร ทําให้ความสามารถใน
การจําลดลงได ้ 
   วิธีฟื้นความสามารถในการจดจํามอียู่หลากหลายวิธี ได้เวลาปรับเปลี่ยนชีวิตนดิๆหนอ่ยๆ ให้ไม่หลงลืมง่ายและจํา
แม่นขึ้นแล้วค่ะ 

กระตุ้นสมองช่วยจํา 

มีเคลด็ลับที่น่าสนใจว่าแต่ละคนมีความถนดัในการเก็บขอ้มลูเข้าสู่สมองแตกต่างกันออกไป บางคนชอบที่จะ
ฟังเพื่อเก็บข้อมูล บางคนชอบเรียนรู้ผ่านภาพ การกระตุน้สมองควรทําทุกอย่างควบคูกั่นไป 

• กระตุ้นสมองให้ตื่นตัวเสมอ ยามว่างลองใชเ้วลาเล่นปริศนาอักษรไขว้ (crossword) หรือเกมปริศนาอืน่ๆ
เช่น เกมปริศนาตัวเลขซโูดคุ การเล่นเกมปรศินาเหล่านี้ มสี่วนช่วยกระตุน้สมองใหต้ื่นตวั และทํางาน
ประสานกันดีขึน้ ช่วยฝึกไหวพริบ และกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ 

• ติดตามข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นข่าวสารของครอบครัว ข่าวภายในประเทศ และข่าวต่างประเทศ นอกจากน้ัน
แล้วการอ่านหนังสือทีใ่ห้ความรู้ใหม่ๆ  ก็กระตุ้นสมองไดอ้ย่างดี 
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• เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ที่ท้าทายความสามารถ เช่น เรียนภาษาต่างประเทศ สมาคมพบปะพูดคยุแลกเปลี่ยน
ประสบการณกั์บเพ่ือนกลุ่มใหม่ๆ ก็ช่วยกระตุ้นสมองใหต้ืน่ตัวได้เช่นกัน 

• กระตุ้นความจาํระยะยาว หลายคนคงเคยมีประสบการณจํ์าอะไรๆได้เพยีงระยะเวลาสัน้ๆ การกระตุน้
ความจําระยะยาวจึงควรฝึกอย่างสม่ําเสมอ หากมีขอ้มูลสําคัญยากๆทีต่อ้งจดจํา ก็ลองใช้วิธีจับตัวอักษรของ
ข้อมลูนั้นสร้างสัญลักษณ์หรือผูกเป็นประโยค เพื่อให้จําง่ายขึ้น&nbsp; 

• เตือนความจํา ทบทวนข้อมูลใหม่ๆ ซ้ําเสมอเป็นสิ่งจําเป็น วิธีหนึ่งที่ช่วยได ้ก่อนนอน ใช้เวลาทบทวนสิ่งที่ได้
ทํามาในแต่ละวัน 

• จดบันทึกช่วยจํา การจดบันทึกอีกครั้งช่วยให้จําไดแ้ม่นยําขึ้นได้ ทีส่ําคัญคอืช่วยให้เราไม่พลาดลืมสิง่สําคัญๆ 

หายใจอยา่งไรให้ความจาํด ี  การหายใจบางวิธีมีส่วนช่วยให้การจดจําดขีึ้น การหายใจตื้นและเร็วขณะวิตก

กังวลทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ไมด่ีเทา่ที่ควร ในระยะยาวอาจมผีลเสียตอ่ความจําได้ การหายใจแบบโยคะ
ตอ่ไปนี้ช่วยได ้ลองฝึกดูค่ะ 

๑. นอนหงายในทา่ศพหรือที่เราเรียกกันว่าแผ่สองสลึง อาจมผีา้พับรองศีรษะหรือหลังไว้  
๒. หลับตา แต่ใหคิ้ดว่าสายตาจดจ้องอยู่ตรงหน้าอก ผอ่นคลาย และสังเกตว่าลมหายใจคอ่ยๆ ช้าลง  
๓. รับรู้ตามลมหายใจที่ผ่านเข้าออกร่างกาย 
๔. ฟังเสียงหายใจเบาๆ สังเกตความแตกต่างระหว่างลมหายใจเข้าและลมหายใจออก 

    รับรองว่าวิธีหายใจแบบนี้ทําให้หายใจไดล้ึก ซึ่งทําให้รู้สกึสบายและผอ่นคลายขึ้น พลอยทําให้ความจําดีขึ้น
ด้วย อาหารบํารงุสมอง   การกินอาหารเพื่อรักษาระดบัน้ําตาลในเลอืดช่วยให้สมองทํางานได้ดี จงึขอแนะนําให้
กินมื้อละนอ้ยๆ แต่บ่อยครั้ง อาหารบางประเภทมีประโยชน์ตอ่สมองและความสามารถในการจดจําโดยตรง ซึ่งมี
ดังนี้ค่ะ 

  ๑.  อาหารพวกธัญพืช ถั่วเปลือกแข็ง เมล็ดพืชต่างๆ อาหารเหล่านี้อดุมด้วยกรดโฟลิก แคลเซียม ทองแดง 
ไอโอดีน เหล็ก สังกะสี แมกนเีซียม แมงกานีส ซลีีเนียม กรดไขมันจําเป็น วิตามินบี และวิตามินอ ีซึ่งสารอาหาร
เหล่านี้ช่วยการทํางานของระบบประสาทและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง   

๒.  ปลาท่ีมีมันมาก เช่น ปลาแซลมอน มีกรดไขมันโอเมก้า ๓ ที่เป็นกรดไขมนัจําเป็น และยังม ีDHA และ 
ฟอสโฟไลปดิ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของผนังเซลล์ทุกชนิด  

๓.  วิตามินเสรมิและเกลอืแร่รวมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวติามินบี วิตามินอี น้าํมันปลา ฟอสฟาทิดิล ซีรีน 
(phosphatidyl serine) ซึ่งสมองใชใ้นการเรียกความทรงจํา และยังชะลออาการหลงลมืไดด้้วย 
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ข้อดีและข้อเสียของการกินอาหารรสเผ็ดจัด 
         ประโยชน์ของพริกมีหลายอย่าง เช่น ช่วยเพิ่มสารแห่ง 
ความสุข คือ เอ็นโดรฟิน บรรเทาอาการ เจ็บปวด บรรเทา อาการ
ไข้หวัด ลดน้ํามูก ลดปริมาณคอเรสเตอรอลจากงานวิจัยของญี่ปุ่น 
พบว่า พริกช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายและช่วยในการเผาผลาญ มี
ประโยชน์เรื่องการควบคุมน้ําหนัก ขณะเดียวกันยังช่วยละลายเสมหะ
ที่เหนียวข้นให้จางลง ช่วยให้ขับเสมหะออกมาได้ง่าย สําหรับผู้ป่วย
หอบหืด พรกิจะช่วยทําให้หลอดลมขยายตัวได้ดี ไม่หดเกร็ง ดังนั้นคน

ท่ีเป็นโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดกนิพริกจะด ี
        การกินพริก ยังช่วยลดปริมาณสารท่ีทําให้แก่ คือ อินซูลิน มีรายงานว่า ๓๐ นาทีหลังกินพริก อินซูลินจะไมข่ึ้นเลย 
พออินซูลินไม่ขึน้ ก็จะไม่ทําให้รู้สึกอยากหวาน นอกจากนี้วิตามินซีในพริก ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยง ในการเกิด
โรคมะเร็ง จากผลการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่า พริกยังช่วยในการสลายลิ่มเลือดด้วย 

นอกจากการบริโภคแล้ว พริกยังถูกนํามาทําเป็นเจล ใช้ทารักษาผิวหนังอักเสบ แก้ปวดข้อ ปวดเมื่อยตามตัว เข่า
อักเสบ เริม หรืองูสวัด 

ส่วนท่ีหลายคนมีความเช่ือว่าการกินพริกมากๆ หรือ รับประทานอาหารรสเผ็ดจัด จะทําให้เป็นโรคกระเพาะอาหาร
นั้น นพ.กฤษดา บอกว่าสารในพริกมีฤทธ์ิเป็นกรดก็จริง แต่พริก ไม่ได้ทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหาร ปัจจัยท่ีทําให้เกิดโรค
กระเพาะอาหาร น่าจะมาจากการกินอาหารมนั ๆ มากกว่า เช่น ข้าวขาหมู กว่าจะย่อยต้องใช้เวลา ๒-๓ ชม. ทําให้เกิดกรด
ในกระเพาะอาหาร แต่การกินอาหารเผ็ดจัด อาจทําให้เกิดอาการ เหมือนคนเป็นโรคกระเพาะอาหาร เพราะสารในพริกซ่ึง
เป็นกรด จะไปทําให้หลอดอาหารหดเกร็ง ทําให้รู้สกึจุกแน่นลิ้นปี ่

  กรณีท่ีกินอาหารเผ็ดมากๆ วิธีแก้ คือ ต้องกินอาหารที่มันๆ เพราะสารแคปไซซิน จะละลายได้ดีในไขมัน แต่ละลาย
ในน้ําได้เพียงเล็กน้อย การดื่มน้ําเย็นจะไม่ช่วยทําให้หายเผ็ด ถ้าจะแก้เผ็ดต้องดื่มนม หรอื ไอศกรีม ท้ังนี้ ถือเป็นภูมิปัญญา
ของคนไทยที่ใช้ความมันจากกะทิมาดับเผ็ด เห็นได้จากการทําแกงเขียวหวาน หรือแกงต่าง ๆ ท่ีใส่กะทิ 

ข้อควรระวัง คือ ในคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้ว ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาหารรสเผ็ดจัด จะยิ่งทําให้กรดไป
กัดแผลในกระเพาะอาหาร ส่วนเด็กและคนแก ่ท่ีสําลักง่าย ก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน เพราะถ้าสําลักเข้าหลอดลม กรดอาจจะ
ไปกัดหลอดลม ทําให้เกิดปัญหาหลอดลมหดเกร็ง ตีบ บวม หายใจไม่ออกได ้

สรุปว่า การกินอาหารเผ็ด ๆ มีแตข่้อดี แทบจะไม่มีข้อเสีย แต่ก็ควรระวังพริกป่น พริกซอง ท่ีอาจมีสารอะฟลาทอก

ซิน เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับ 
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สระแก้ว…. มหัศจรรย์ชายแดนบูรพา 
“ชายแดนเบื้องบูรพา  ป่างาม 

น้ําตกสวย  มากด้วยรอยอารยธรรม
โบราณ  ยา่นการค้าไทย – เขมร” 

 แม้จะเพิ่งได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดมา
เพียง ๒๐ ปีเศษ แต่ท่ีจริงแลว้สระแก้วมีความเป็นมา
ยาวนานกว่า ๔,๐๐๐ ปี ดังมีหลักฐานเป็นโบราณสถาน
สําคัญที่พบอยู่มากมาย สระแก้วในอดตีเคยเป็นส้นทาง
เดินทัพของทหารไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี 
ซึ่งปัจจุบันก็สระแก้วยังคงความสําคัญในฐานะเมอืง
ชายแดนที่เชื่อมตอ่กับประเทศเพื่อนบ้านอยา่งกัมพูชา 
และมีตลาดโรงเกลือเป็นตลาดการค้าชายแดนทีใ่หญ่
ที่สุดในประเทศ จนใคร ๆ ตา่งสถาปนาให้สระแก้วเป็น 
“ประตูสูอ่ินโดจีน” 

นอกเหนอืจากตลาดการค้าชายแดนที่ย่ิงใหญ่ 
สระแก้วยังเป็นจังหวัดที่ร่ํารวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สวยงาม แหล่งประวัติศาสตร์และศิลปวฒันธรรมที่
ทรงคุณค่าอีกมากมาย 

ปราสาทสดก๊ก๊อกธม หรือปราสาทเมืองพร้าว ตั้งอยูท่ี่บ้านหนองเสมด็ ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่๑๕-๑๖ เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของภาคตะวันออก มีลวดลายประดับสวยงาม 
เป็นอีกหน่ึงปราสาทหินที่บูรณะด้วยวิธีอนสัตโิลซิส หรอืการรื้อปราสาทออกมาทลีะชิ้นแล้วนํากลับไปประกอบขึ้นใหม่
ให้มั่นคง ปัจจุบันการบูรณะเสร็จเรียบรอ้ย สามารถชมความงดงามอลังการของปราสาทได้ทุกมุมมอง 

บนพื้นที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ของบ้านคลองยาง ในอําเภอตาพระยา คุณจะ
ได้พบกับประตมิากรรมธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ อย่าง “ละล”ุ อันเป็น
ปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นท่ีที่เป็นดินปนทราย โดยส่วนของพื้นดินที่ออ่นแอ
และหนาแน่นน้อย เกดิการยบุตัวหรือพังทลายด้วยอทิธิพลของน้ําและลมที่กัด
กร่อน ส่วนบริเวณท่ีดินทีม่ีความหนาแน่นมากและแข็งจะไม่ยุบตัว จึงทําให้เกิด

รูปร่างลักษณะของดินท่ีแปลกตา บางส่วนอาจดูเหมอืนกาํแพงหน้าผา หรือเป็น
แท่งคล้ายรูปสลัก ยอดเจดีย์ ตามแต่จินตนาการ โดยละลุจะเปลี่ยนแปลงไปทุกปี 
ตามอิทธิพลของลมและฝนสถานที่ทางธรรมชาตอิีกแห่งหนึ่งของสระแกว้ที่ไม่ควร
พลาด คือ อุทยานแห่งชาตปิางสีดาที่ไดช้ือ่ว่าเป็น “เมืองผีเสื้อแห่งป่า
ตะวันออก” เพราะมีผีเสื้อให้ชมมากกว่า ๔๐๐ ชนดิ 
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 โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคมของทุกปี อุทยานฯ แห่งนี้ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ และ
เชื่อมตอ่กับผืนป่ามรดกโลกอย่างดงพญาเย็น-เขาใหญ ่ปางสีดามีทั้งน้ําตกสวยๆ เช่น น้าํตกปางสีดา มทีุ่งหญ้าบุตา
ปอด จุดชมวิว และสัตว์ป่าทีห่ายากให้ชมมากมาย นอกจากนี้ปางสีดายังเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารหลายสายอีกด้วย 

สระแก้ว ยังมีสถานที่น่าสนใจซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดย
ฝีมอืมนุษย์ แตก่ลมกลืนกับธรรมชาติและกลายเป็นเอกลักษณ์
ท่ีไม่เหมอืนใคร เช่น วัดถ้ําเขาฉกรรจ ์ซึ่งตั้งอยู่ทีอ่ําเภอเขา
ฉกรรจ์ อันมีภูเขาหินปูน ๓ ลูก ตั้งตระหง่านเรียงต่อกัน โดยมี
เขาภูมิ่งอยู่ด้านซ้าย เขาฉกรรจ์อยู่ตรงกลาง และเขาผาละอยู่
ด้านขวา ซึ่งวัดตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฉกรรจ์ ซึ่งมีทางเดินที่
สามารถขึ้นไปจนถึงยอดเขา ซึ่งเป็นจุดชมววิที่สวยงาม และ
ภายในบริเวณโดยรอบมโีพรงถ้ําอยู่มากมาย และ บางแห่งเปิด

ให้เข้าชมได ้ อ่างเก็บน้ําพระปรง เป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดาํริท่ีสร้างขึ้นเพ่ือกักน้ําฝนไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
ถือเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญของภาคตะวันออก ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นจุดนั่งเรือไปดนูกอ้ายง่ัว หรอื
นกงู นกหายากที่พบมากในชว่งเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม สมกับสโลแกนที่ว่า “ล่องเรือ ตกปลา เดินป่า ทีอ่่าง
เก็บนํ้าพระปรง” 

 

สุดเขตแดนที่อรัญประเทศ คือ ตลาดโรงเกลือ ที่ว่ากันว่าเป็นตลาดการคา้ชายแดนที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ
ไทย มีร้านค้ากว่า ๓ พันร้าน และเป็นทีโ่ปรดปรานของสาวกสินค้าแบรนด์เนม เนือ่งจากเป็นแหล่งรวมของสินค้ามือ
สองสภาพดีราคาถูกให้เลอืกเพียบ และยังมเีครื่องใช้ไม้สอยมือใหม ่ของกินของใช้ทุกประเภททุกแนวรวมไว้ในที่เดียว  
สระแก้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย รอใหเ้ราเดินทางไปค้นหาและสมัผสักับความงามแห่งอดตี 
ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ และไมตรจีิตรของคนในทอ้งถิน่ที่พร้อมจะมอบประสบการณ์สุดประทับใจให้กับแขกผู้มา
เยือน 
         ท่ีมา : http://blog.unseentourthailand.com/ 
 

 

 

 

๑๒



หมี่คุก 

 
 

หมี่คุก 
จากคําบอกเลา่ของคนลับแล คําว่า “คุก” เป็นภาษาพ้ืนเมือง ไม่มีความหมายสันนิษฐานว่าเพ้ียนมาจากคํา
ว่า “คลุก”ซึ่งตรงกับวิธีการปรุงของเมนูนี้ โดยท่ีนําเส้นหมี่ขาวมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงให้ได้รสเคม็ เผด็ และ
เปรี้ยว คล้ายกับปรุงก๋วยเตี๋ยวแห้งอย่างไรอย่างนั้น ทีเด็ดจานนี้อยู่ที่กระเทียมเจียวและกากหมูพร้อมกับแคบหมตูิด
มันที่โรยหน้ามาเพ่ิมความอรอ่ย 

สว่นผสม (สําหรับ ๖ ที่) เตรยีม ๑๕ นาที ปรุง ๒๐ นาที 

• เส้นหมี่ไวไวลวก ๔ ถ้วย 
• ถั่วงอกลวก ๑ ถ้วยครึ่ง 
• ผักชฝีรั่งซอย ครึ่งถ้วย 
• นํ้ามันที่เหลอืจากการเจียวกากหมูและ 
• กระเทียม ครึ่งถ้วย 
• นํ้าปลา ๒ ช้อนโต๊ะ 
• พริกป่น ๒ ช้อนโต๊ะ 
• กระเทียมเจียวและกากหมูเจยีวสําหรับโรยหน้า 
• แคบหมูสําหรบัโรยหน้า 
• มะนาวผ่าซีก 

วิธทํีา 
คลุกเส้นหมีกั่บน้ํามัน ปรุงรสด้วยน้ําปลา พริกป่น และนํ้าตาลทราย เคลา้ให้เข้ากันจากนั้นใส่ถั่วงอกและผักชฝีรั่งลง
ไป คลุกเคล้าอกีครั้ง ตักใส่จาน โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและกากหมูเจยีว แคบหม ูวางมะนาวเคียงไว้เผื่อเพิ่มรส
เปรี้ยวตามชอบ พร้อมเสิร์ฟ 

พลังงานต่อหนึง่หน่วยบริโภค ๔๔๖.๕๕ กิโลแคลอร ี
โปรตีน ๗.๓๑ กรัม ไขมัน ๑๙.๕๑ กรัม 
คาร์โบไฮเดรต ๖๐.๘๔ กรัม ไฟเบอร์ ๑.๖๐ กรัม 
 

ที่มา : http://www.healthandcuisine.com/recipedetail.aspx?id=16668#.VaXMtF_5ddg 

 

\ 
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ในเดอืนสิงหาคมนี้ มีวันสําคัญที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจลูกๆ อยู่ ๑ วัน นั่นคอื 
“วันแม่” เป็นวันที่เปิดโอกาสให้ลูกท่ีไม่ค่อยกล้าแสดงออกถึงความรักที่มีตอ่แม่  ได้
ถือโอกาสใช้วันนี้แสดงความรัก ความคิดถึงที่มีตอ่แม่  ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์ เช่น มอบดอกมะลิ หรือแสดงออกเชิงพฤตกิรรม เช่น พาแม่ไปทาน
อาหารมือ้พิเศษ  ล้างเท้าให้แม่ กราบตักแม่ เป็นต้น  ทุกๆ สิ่งทีท่ําย่อมนํามาซึ่ง

ความอิ่มเอมใจของผู้เป็นแม่ เป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ 
 

แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.ฯ ขอแสดงความชื่นชมในพฤติกรรมทั้งปวงท่ีทุกท่านแสดงความรักต่อผู้มีพระคุณ 
 

 ความรักเป็นความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional Attachment)   
 ที่แสดงออกใน ๓ ด้าน นั่นคือ  ด้านความรู้สึก ความคิด และการกระทํา 
 

  
ด้านความรู้สึก จะมุ่งเน้นไปที่การแสดงออกทางอารมณ์ ถ้าอารมณ์ของคน

ในครอบครัวไม่เป็นสุข จะส่งผลให้ครอบครัวไม่เป็นสุขด้วย เช่นเดียวกัน ถ้าต้องการ
ให้แม่มีความสุข ผู้เป็นลูกก็ต้องดูแลตนเองให้มีความสุข รักษาอารมณ์ตนเอง ไม่เป็นคนหงุดหงิดฉุนเฉียว ฝึกสติเพื่อ
รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง และพัฒนาอารมณ์ขัน 

 

 ด้านความคิด ต้องเข้าใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับวันสังขารของแม่ก็เริ่ม
เสื่อมลงตามธรรมชาติ ความคิดความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ความเจริญของวัตถุ และเทคโนโลยีอาจทําให้มี
ช่องว่างระหว่างวัยมากขึ้น ผู้เป็นลูกจําเป็นต้องเข้าใจส่ิงต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้แม่รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่า ได้รับการ
ยอมรับและยังคงเป็นศูนย์รวมดวงใจของลูกๆ ทุกคน 
 

 สุดท้าย ด้านการกระทํา ในด้านนี้คงไม่ต้องเอ่ยถึงมาก เพราะเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ สําคัญท่ีว่าเป็น
การกระทําที่ออกมาจากส่วนไหนของจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น ใน ๑ ปี มาพบแม่เพียง ๑ วัน พาแม่ไปทานอาหารนอก
บ้าน แล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook, Instagram พรรณนาถ้อยคํารักแม่มากมาย เพื่อให้คนมากด Like แสดงว่าคุณ
เป็นลูกที่แสนประเสริฐย่ิง นั้น อยากให้ท่านผู้อ่านลองทบทวนโดยการนํารูปที่ลงใน Socail Network มาเรียงดูว่าใน 
๑ ปี คุณมีรูปที่ทํากิจกรรมกับแม่ก่ีรูป และรูปที่คุณไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนกี่รูป     ถ้าจะให้
คิดมากขึ้นอีกนิด ทบทวนดูว่าคุณใช้จ่ายในการเลี้ยงผู้อื่น กับการใช้จ่ายเงินในการเลี้ยงดูแม่ 
อย่างไหนมากกว่ากัน 
 ด้วยอานุภาพความรักอันย่ิงใหญ่ของแม่  ทําให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่
เข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี ถ้าทุกครอบครัวเป็นเช่นนี้  ย่อมส่งผลต่อสังคมประเทศไทย
ของเราให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ขอให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาใน “วันแม่” อย่างมีคุณค่าและมี
ความสุขค่ะ 

รวบรวมและเรยีบเรียงโดย  แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. 
 

 

๑๔



 

  
๑ สิงหาคม 

  น.ท.หญิง แพรวรัตน์  หลาวทอง 
ร.ต.สาธิต  พนสัอําพล ร.น. 
๒ สิงหาคม 
พ.จ.อ.ปัญญา  เปล่งปลั่ง 
นาย สมหมาย  ขําวิเศษ 
นางสาว พรทิพย์  ปัญญาไว 
๓ สิงหาคม 
พ.ท.เจษฎา  ศรีสันต ์
นาย สมนึก  กิจพรั่งพร้อม 
นาย ณฤชา  ธีระจันทร ์
๔ สิงหาคม 
พ.ท.หญิง สกุลกาญจน์  นิยมพลอย 
ร.อ.อรรถสทิธ์ิ  สารพัฒน ์
จ.ส.อ.อรรถพล  พดัมา 
๕ สิงหาคม 
จ.ส.อ.สมศักดิ์  เพ็งอารีย์ 
นาง บัวทิพย์  ปานหิรัญ 
๖ สิงหาคม 
นาง ศกุนิชญ ์ ยันตะศิริ  
นาย สนธยา  สุกพันธ์ด ี
๗ สิงหาคม 
พ.อ.ทฤษฎี  คงชนะ 
ร.อ.พินิจ  ทองกําเนิด ร.น. 
จ.ส.อ.ปรีดา  พุทธายะ 
นาง วิมลรัตน์  ตุพิมาย 
นาย อภิสิทธ์ิ  จิหมาด 
๙ สิงหาคม 
จ.ส.อ.ประกาศติ  เนียมทดั 
 

๑๐ สิงหาคม 
น.ท.หญิง อารมณีย์  ขุนวิเศส 
๑๑ สิงหาคม 
พ.อ.ภคเดชน ์ มหัจฉริยวงศ ์
ร.ท.ธนภัทร  หาญธรรมกติ 
๑๓ สิงหาคม 
จ.ส.อ.สมบัต ิ โทนออ่น 
นาย ชูชีพ  เหมเสถียร 
นาย ธนกร  บํารุงจิตต ์
๑๔ สิงหาคม 
พ.ท.หญิง ศิรินทร  จันทวัฒน ์
ร.อ.หญิง พรเพ็ญ  กุมารเพชร  
นางสาว กานต์สินี  ธรรมสุวรรณ์ 
๑๕ สิงหาคม 
นาย สุเมธ  ฌายีเนตร 
๑๖ สิงหาคม 
พ.อ.เฉลิมชัย  ร่ืนภิรมย์ 
ร.อ.หญิง นศิาชล  สารพัฒน ์ร.น. 
๑๗ สิงหาคม 
ส.ท.รัตนะ  จรัญพงษ์ 
๑๘ สิงหาคม 
พ.อ.เชลงศักดิ์  วชราภรณ์พินทุ 
ร.ท.ตุลย์เมธ ี จุตชิัยธนโชติ 
ส.อ.หญิง อาพาภรณ์  ขันแกว้ 
๒๐ สิงหาคม 
จ.ส.อ.เอกพล  ขวัญศิริ 
นางสาว สุมารี  บุษบงค ์
๒๒ สิงหาคม 
น.ต.หญิง พชัรภรณ์  ภูวรกิจ 
ร.อ.หญิง ชริญรัชต์  กติสิุขกุลสิทธ์ิ   

๒๓ สิงหาคม 
พ.อ.ทวิช  หิรญัชัย 
จ.ส.อ.วิฑูรย์  ทองใบ 
ส.ท.เอกชัย  ไพศาล 
๒๔ สิงหาคม 
นาย สมบัติ  พ่วงปาน 
๒๖ สิงหาคม 
จ.อ.ธนกร  รอดทองด ี
๒๗ สิงหาคม 
ร.อ.หญิง ศศตภ์รณ์  นติิอภัยธรรม 
จ.ส.อ.หญิง สภุาวดี  ดอกจนัทร์ 
นางสาว นวรัตน์  สินธ์ุประเสริฐ 
๒๘ สิงหาคม 
พ.ท.ธนเดช  ธรรมชัย 
นาง วิไลลักษณ์  ย้ิมมั่น 
๒๙ สิงหาคม 
จ.ส.อ.หญิง บุญหลง  คลายทุกข ์
๓๐ สิงหาคม 
นาง เรียม  ฉ่ํามาก 
นาง วาสนา  ชาญนอก 
๓๑ สิงหาคม 
พ.อ.หญิง พรทพิย์  คล้ายคลึง 
นาย อภินัน  ชวีะสิทธิ ์
 

ข้อมูลจาก กกพ.บก.รร.ตท. 
โทร ๕๑๑๐ 

 

 

 

 
 

 

คณะผูจ้ัดทําจุลสาร ห้องสมดุ กสป.รร.ตท. ขออาราธนาสิ่งศักดิส์ิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก 

โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครวัประสบแต่สรรพสิ่ง มิ่งมงคล  สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

๑๕



 

      

      

วันที่ ๑ ก.ค. ๕๘ 

พล.อ.วรพงษ ์ สง่าเนตร  ผบ.ทสส.และคณะตรวจเยี่ยม รร.ตท. 

     

      

วันที่ ๒ ก.ค. ๕๘ 

พล.ต.ชนนิทร ์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพธิไีหวค้ร ู

และพธิีมอบรางวัลการศกึษา นตท. ณ หอประชุมนวนครินทร์  

๑๖



     

      

วันที่ ๓ ก.ค. ๕๘ 

พล.ต.ชนนิทร ์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพธิีมอบทุนการศกึษา แก่บุตร ขรก.รร.ตท. 

และพธิีเปิดห้องสมุดปันกนัอ่าน ณ บ้านพัก รร.ตท. 

     

      

วันท่ี ๒๔ ก.ค. ๕๘ 

พล.ต.ชนนิทร ์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพธิแีต่งเครื่องแบบ  

และประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน นตท.ชั้นปีที ่๑ รุ่นที่ ๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.รร.ตท. 

๑๗



 

๑๗


