
คือ หลายคนตอนพ่อแม่อยู่ไม่เห็นค่อยได้ไป
เอาใจใส่ดูแลปรนนิบัติ แต่ตอนจัดงานศพเอา
เสียใหญ่โต บางทีมีน�้าหูน�้าตาเกือบท่วมวัดนะ
คะ และถ้ามีกงเต็กนี่ละก้อ ต้องจ่ายระดับแสน
เลยทีเดียว และระหว่างค่าใช้จ่ายของการเผา
ศพกับฝังศพแล้วละก้อ ฝังศพก็จะมีค่าใช้จ่าย
สูงกว่ามากขึ้นไปอีกนะคะ ส่วนโลงศพนั้นถ้า
เป็นไม้จริงก็จะแพงมาก ถ้าเป็นไม้ MDF ก็จะ
ถูกกว่า ถ้าอยากได้โลงที่มีภาพวาดสวยๆก็จะ
แพงข้ึนไปอีก อยู่ที่ลายที่วาดด้วยนะคะ ส่วน
ดอกไม้นั้นแน่นอนจะจัดเต็มที่เหมือนนอนอยู่
ในสวนดอกไม้เลยก็ได้ หรือจะเอาพอเป็นพิธี
ก็ได้เช่นกันนะคะ

มีหลายคนถามกันว่า จัดใหญ่โตหรูหรา
มากมายขนาดนี ้สงสยัว่าจะรกักนัมากๆเลยใช่
ไหม ค�าตอบนัน้ ตอบไม่ได้นะคะ เพราะบางคน
ตอนที่มีชีวิตอยู่เขาทุ่มเทดูแลรักษาเต็มที่ จน
เกือบหมดเนื้อหมดตัว งานศพเลยจัดเล็กๆ 3 
คนืแล้วเผา ง่ายๆ แต่บางรายตอนมชีวีติปล่อย
คนอื่นดูแล แต่พอตายขึ้นมาก็ต้องแสดงออก
ถึงความรัก ความกตัญญู กันใหญ่โตหน่อย 
เฮ้อ...พูดยากนะคะ

มีการส�ารวจว่าขณะนี้คนไทยที่เกิดหลัง
สงครามโลกมมีากมาย เป็นประชากรส่วนใหญ่                                          

เขียนแบบนี้ถ้าแฟนเราเขาจากไปมีคนใหม่ 
หรือไปที่ชอบที่ชอบ เราก็คงแค่น�า้ตาตก แต่

คงไม่ค่อยต้องเสียเงินเสียทองเท่าไร แต่ถ้า
คนทีเ่รารกัจากไปสวรรค์นีซ่คีะ จะท�าอย่างไรดี

ดิฉันเคยได้ยินว่ามีหญิงรายหนึ่งสามีตาย 
จะน�าศพไปวัด แต่ที่วัดคิดเงินวันละ 1,500.-
บาท ก็ไม่มีเงินเลย จะต้องตระเวณหาวัดที่คิด
น้อยกว่านี้ ฟังแล้วน่าเศร้ามากนะคะ ญาติที่
จะให้เงินก็จนพอๆกัน บางทีดิฉันก็นึกถึงค�า
โบราณที่ว่า “คนตายขายคนเป็น” เพราะว่า
ในการจัดงานศพนั้น คนที่อยู่ต้องเสียเงินเสีย
ทองมากทีเดียว

ดฉินัเข้าใจว่างานแต่งกม็ ีOrganizer เปิด
ตัวสินค้าก็มีออแกไนเซอร์ บัดนี้คุณทราบไหม
คะว่า งานศพตั้งแต่เริ่มต้นรดน�้า แต่งศาลา 
จัดอาหาร จัดต้อนรับ ก็มีออแกไนเซอร์รับ
ท�าแล้วนะคะ เขาจะรับจัดตั้งแต่จัดหาโลงศพ
สวยๆตามใจเจ้าภาพ มีรถรับศพ มีการจัด       
ดอกไม้ เตรียมอาหารเลี้ยงแขก ตลอดจน
พิมพ์บัตรหรือพิมพ์หนังสือ ขณะเดียวกันท่ีวัด
ก็มีบริการเช่นนี้เหมือนกัน ร้านดอกไม้ก็เพ่ิม
บริการขึ้นเพื่อจะได้ครอบคลุมให้มากขึ้น ที่วัด
ธาตุทองนั้นก็มีให้เลือกตั้งแต่ 20,000.- ไป
จนถึงเป็นล้าน ถ้าใครยินดีจ่ายเต็มที่ ที่ตลก

ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘เจ’แอลที’

ก า ร จ า ก ไ ป ข อ ง  ผู้ที่เรารัก

และพวกนี้อายุเลย 60 แล้ว (รวมทั้งตัวผู้เขียน
ด้วย) ดังนั้นธุรกิจจัดงานศพต่อไปจะเบ่งบาน
เอามากๆเลยละค่ะ เพราะใครๆก็ไม่มีเวลา
มาจัดงานอะไรเองแล้ว จ้างออแกไนเซอร์ไป
เลยดีกว่า

พูดถึงเรื่ องนี้แล ้ว ขอเข ้า สู ่อีกเรื่ อง
หนึ่งได้ไหมคะ ได้นะคะ คือ ว่าคนไทยเรา                   
เดี๋ยวนี้มีสุนัขเล้ียงกันเกือบๆทุกบ้าน มีความ
รักดั่งเพื่อนสนิท คุณหมาหรือน้องหมาก็      
ใกล้ชิดดูแลเจ้านายเต็มที่ ดังนั้นประชากร   
น ้องหมาที่จะตายลงก็มีมากนะคะ น ้อง                                              
หมาตายท�าไงดีละคะ อยู่คอนโดมิเนียม อยู่  
อพาร์ทเมนท์ หรือทาวน์โฮม แบบคนสมัยใหม่ 
ไม่มีที่ฝัง นี่ค่ะ นอกจากออแกไนเซอร์ของคน
แล้ว ขณะนี้มีออแกไนเซอร์ของน้องหมาด้วย
แล้วนะคะ มีสตรีท่านหนึ่งท่านมีสุนัข 30 ตัว 
เวลาตาย โอ้โห คิดถึงเพื่อนรักของเราเวลา
ตายจะเอาใส่ถุงด�าทิ้งเหรอคะ ไม่ได้ค่ะ ใจมัน
จะขาด เราต้องฝังเขาเป็นที่เป็นทาง ท่านจึง
คิดหาวิธีท�าที่เผาศพให้สัตว์เลี้ยงค่ะ ขณะนี้มีที่
วัดธาตุทอง, วัดบางบัว และที่อื่นๆอีกด้วยนะ
คะ เป็นการช่วยผู้เลี้ยงคนอื่นด้วยที่ไม่อยาก
เอาเพื่อนรักใส่ถุงด�าไปทิ้งนะคะ

ทีห่น้าบ้านดฉินัมลีกูๆดฉินั คอื คณุ Leo 1 
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และ Leo 2 ฝังอยู ่2 ตวั พร้อมกบัน้องตุต๊๊ะ แต่
หลายคนไม่มีที่ นี่ค่ะที่โรงพยาบาลสัตวแพทย์ 
4 แถวประชาชื่น เขามีบริการตั้งแต่รักษา ไป
จนถึงดูแลจัดพิธีฝังหรือเผาให้เมื่อน้องรักของ
เราทีต่ายไปให้สมกบัความจงรกัภกัดทีีเ่ขามต่ีอ
เรามาตลอดชีวิตของเขา

ตอนที่ Leo 1 และ 2 ของดิฉันตาย พวก
น้องๆที่บริษัทเข้าคิวกันวางดอกไม้ให้เขาใน
หลุมศพ หลายคนหลั่งน�้าตาให้กับความน่า
รักของเขา ความดีที่เขาได้เฝ้าบ้านให้เราทุก
คืน เป็นพิธีศพที่พวกเราท�าให้กับเพื่อนที่จาก
ไป หลายคนอาจจะนึกว่าพวกนี้สติไม่ดี ท�าศพ     
ให้หมาแบบเอกิเกรกิ แต่ถ้าถามว่าเราท�าพธีิลา
ให้กบัเพือ่นผูม้บีญุคณุให้กบัเราตลอด 10 ปี คุม้
ไหม คุ้มค่ะ คุ้มมากๆเลย

มันก็สอนใจเราอีกทางหนึ่งนะคะ คนเรา
ถ้าตอนอยู ่มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย
กัน สร้างแต่ความดี การจากไปของคนๆนั้น
ย่อมเป็นที่อาลัยอาวรณ์ของเพื่อนมนุษย์ด้วย
กันนะคะ

งานศพหรจู�าเป็นไหมคะ ดฉินัว่าไม่ต้องหรู 
แต่มคีนพดูถงึเราแต่ในทางทีด่ยีามเมือ่เราจาก
ไป เห็นทีจะดีกว่านะคะ
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

6.  ถึงคุณจะเป ็นปล้ืมกับความแซ ่บ
ของบะหมี่รสโปรด แต่ก็ไม่ควรกินบะหมี่ก่ึง
ส�าเร็จรูปติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะท�า 
ให้ร่างกายมีโซเดียมมาสะสมอยู่มากเกินไป ดี
ไม่ดโีรคความดนัโลหติสงูถามหาล่ะก้อ, แย่เลย

สดุท้ายขอมคีวามสขุในการบรรเทาเวทนา
มื้อกลางวันครับ

โฟเลท 
มีมากในผัก-ผลไม้ 

หลายคนอาจจะได้ยินค�าว่า  “โฟเลท” มา
จากโฆษณา แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร 

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า...
ในผักผลไม้มีวิตามินชนิดหนึ่ง คือ  โฟเลท มี
ความส�าคัญในการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ 
ในร่างกายให้เจรญิเตบิโต รวมทัง้ระบบสืบพนัธ์ุ 
ซึง่เป็นเซลล์ทีแ่บ่งตวัเรว็ หากขาดสารโฟเลทจะ
ท�าให้การเจริญเติบโตของเซลล์หยุดชะงัก โดย
เฉพาะเซลล์ที่เติบโตเร็ว เช่น เซลล์เม็ดเลือด
แดงในไขกระดูก ท�าให้เกิดโรคโลหิตจางชนิด
เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่กว่าปกติ  (Macro-

แล้วก็ถึงเวลาสรรหาเรื่องดี ดี มาเล่าสู่กัน
ฟังอีกครั้ง  เที่ยวนี้มีอยู่ห้าหัวข้อใหญ่ๆ 

แต่มีรายละเอียดแยกย่อยออกไปพอประมาณ 
เป็นอะไร เรื่องใดบ้าง ติดตามจากบรรทัดถัด
ไปได้เลยครับ

อ้อ, ที่มาที่ไป ก็ได้ใครคนเดิมๆน่ันแหละ 
ที่ Fwd เมลมาให้

คาร์โบไฮเดรตละเอียด มีคุณสมบัติย่อยง่าย
กว่าคาร์โบไฮเดรตชนิดธรรมดา  จึงกินได้ไม่
อ้วนเหมือนกินข้าว สาวกบะหมี่ที่ก�าลังไดเอ็ท
รู้อย่างนี้แล้วคงยิ้มออก

5. จะให้ดี ควรจะซื้อบะหมี่ที่บนซองเขียน
ว่ามสีารไอโอดนี ธาตเุหลก็ และวติามนิ-เอ เสยี
เงินแล้วต้องได้คุณค่าอาหารกลับมาบ้าง

เรื่องน่ารู้
ของคน “กินเส้น” 

เรื่องนี้เหมาะมากเลยครับ ส�าหรับพวกที่
มุ่งท�างานโดยมี ถ้วย (บะหมี่ส�าเร็จรูป)  เป็น
รางวัล ก็ประเภทวันๆ ท�าแต่งานไม่ออกไปพัก
บ้างเลย ขนาดมือ้กลางวนัยงัฝากท้องเอาไว้กบั
บะหมี่ซอง บะหมี่ถ้วย เห็นมีคนเขียนเอาไว้ใน 
Blog เข้าท่าดี ก็เลยน�ามาฝากกันครับ

1. ให้ใส่เครื่องปรุงที่ติดมากับซองบะหมี่
แค่ครึ่งเดียว  เพราะในนั้นอุดมไปด้วยชูรส
และโซเดียม ซึ่งเป็นวายร้ายตัวแม่ ตัวพ่อ ทั้ง
นั้นเลย

2. จะกินทั้งทีควรให้ร่างกายให้รับสาร
อาหารด้วย ฉะนั้นอย่าลืมเพิ่มผักหรือเนื้อสัตว์
ลงไปในชามบะหมี่ด้วย

3. วิธีต้มยอดนิยมด้วยการใส่บะหมี่ลง
ไปในน�้าร้อน ทิ้งไว้ 3 นาทีนั้น  เป็นวิธีที่ผิด 
เพราะบนเส้นบะหมี่มีแว็กซ์เคลือบอยู่ การต้ม
ที่ถูกต้องจึงต้องเทน�า้ที่ลวกเส้นบะหมี่ครั้งแรก                                                
ทิ้งไปก่อน เพื่อให้แว็กซ์หลุดออกไป จากนั้น
จึงใส่น�้าร้อนอีกครั้ง  เติมเครื่องปรุง  ไข่ ผัก 
เนื้อสัตว์

4. แป ้งที่ ได ้จากบะหมี่ส�าเร็จรูปเป ็น
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cytic Anaemia) อกีทัง้ยงัท�าให้เซลล์ต้นก�าเนดิ
ในไขกระดกูของสมอง และไขสนัหลงั มรีปูร่าง
ผดิปกติ เสีย่งเกดิโรคหลอดประสาทพกิาร ปาก
แหว่งเพดานโหว่ในทารกแรกเกิด 

ทางการแพทย์ได้ค ้นพบว่าหญิงที่ขาด        
วิตามินโฟเลทในช่วงแรกของการต้ังครรภ์  มี
โอกาสท�าให้เกิดการแท้ง หรือการสร้างส่วน
ประสาทของลกูผดิปกตไิด้ เนือ้ประสาทของลกู
อาจจะยืน่ออกมากลางหลงั ซ่ึงอาจท�าให้ลกูเสยี
ชีวิตหลังคลอดได้ 

ฉะนั้นหญิงตั้งครรภ์จึงต้องการปริมาณ   
โฟเลทสูงกว่าคนปกติ

โครงการการศึกษาปริมาณโฟเลทใน
อาหารไทย  โดย คุณภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนกุล 
กลุ ่มวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ  กอง
โภชนาการ  สรุปผลการศึกษา  (จากกลุ ่ม
ตัวอย่าง) ว่า อาหารที่มีโฟเลทสูงสุด คือ กลุ่ม
ผลไม้ และผลติภณัฑ์รองลงมา คอื กลุม่ธญัพชื 
และผลติภณัฑ์ทีม่ปีรมิาณโฟเลทต�า่สดุ คอื กลุม่
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  อาหารที่ผ่านขบวนการ
แปรรูปมาแล้ว ให้ค่าปริมาณโฟเลทลดลงกว่า

โฟเลทบ่อยๆ งดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล ์
เพราะมีผลเสียต่อการดูดซึมและเมทาบอลิซึม
ของโฟเลท

ไฟฟ้าช็อตตาย
ช่วยให้ฟื้นได้ครับ

ก่อนอ่ืนผมขอออกตัวนะครับ ว่าไม่ใช่ผู้ที่
มีความรู้เลิศเลอมากมาย  เพียงแต่อยากจะ
น�าความรู้ท่ีพอมี และประสบการณ์มาแบ่ง
ปันกันบ้าง ผมไปเรียนซ่อมวิทยุ  โทรทัศน ์
เครื่องขยายเสียง และ..ฯลฯ กับคุณครูถาวร          
ค�ามณีจันทร์ คนขอนแก่น ท่านเป็นช่างยุค
แรกๆ ของเมอืงไทย เคยอยูโ่รงเรยีนแสงทอง
วิทยุ โทรทัศน์, อีเล็คทรอนิคส์ กรุงเทพ-รังสิต 
สุดท้ายกลับบ้านสร้างโรงเรียนสอนซ่อม
โทรทัศน์ที่ อ�าเภอชุมแพ ขอนแก่น

ท่านแนะน�าเกี่ยวกับคนที่โดนไฟฟ้าช็อต
ตาย ตายนะครับ อย่าปล่อยไว้นานเกิน 1 
ชัว่โมง และอย่าเพิง่รบีส่งโรงพยาบาล แต่ให้หา
ทางคลายประจุไฟฟ้าในตัวคนตายก่อน 

โดยหาแผ่นเหล็ก หรือสังกะสี มารองโดย

กับน�้าเป็นถัง แต่ถ้าน�าไปโรงพยาบาลทันที 
โดนปั๊มหัวใจทันที ตับแตกตายแน่นอนครับ
ท่าน สาเหตุเพราะว่ากระแสไฟฟ้าชาร์จประจุ
อยูเ่ตม็ตวั ฉะนัน้จงึให้คลายประจดุงัทีบ่อกก่อน 
จึงค่อยส่งโรงพยาบาล

และขอแนะน�าว่า  เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ให้ท�าการต่อสายดิน เอาที่เส้นโตๆหน่อย หา
เหล็กแท่งมาตอกลงดิน เทน�้าให้ชื้นๆ คนใช้ก็
จะปลอดภัยครับ ส่วนสาเหตุที่เมื่อต่อสายดิน
แล้ว ท�าไมไฟฟ้าไม่ช็อตนั้น ตามหลักการแล้ว 
กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตวัน�าทีเ่ป็นสือ่ทกุชนดิ 
มากน้อยแล้วแต่ความต้านทานของสื่อไฟฟ้า
ครับ ความต้านทานน้อยกระแสไฟฟ้าจะไหล
ผ่านมาก ความต้านทานมากกระแสไฟฟ้าจะ
ไหลผ่านได้น้อย 

ขอให้ท่านสังเกตดูนะครับ  ว่าเสาไฟฟ้า
แรงต�่าจะมีสายต่อลงดินเป็นระยะๆไป นั่น
ก็เป็นการป้องกันในระดับหนึ่งครับ  เรื่อง
ของสายล่อฟ้าก็เช่นเดียวกัน  ไม่ใช่ไม่ให้ฟ้า
ลงนะครับ แต่เป็นการล่อให้มันลงมา ลงมา
ทีละน้อยๆไง มันจึงไม่ผ่าเพราะประจุไฟฟ้า
ไม่มากพอ 

ถ้าท่านไม่เชือ่ ในขณะครืม้ฟ้าครืม้ฝนลอง
ไปยืนใกล้ๆ สายล่อฟ้าดูนะครับ จะมีกระแส
ไฟฟ้าท�าให้เราขนลุกได้ แต่ไม่มีอันตราย......

มากินกล้วยหอม
ยอดผลไม้มหัศจรรย์กันเถอะ

หลังจากอ่านบทความนีจ้บ.....ท่านจะมอง
กล้วยหอมในอีกแง่มุมหนึ่งทันที

กล้วยหอมมีสารน�้าตาลอยู่  3 ชนิด คือ   
ซุคโคส ฟรุคโตส และกลูโคส (Sucrose, Fruc-
tose and Glucose) รวมทัง้เส้นใยอาหาร มนั
จะให้พลังงานแก่ร่างกายพร้อมน�าไปใช้ทันที
เลยครับ

เขาวิจัยมาแล้วว่ากล้วยหอม  2  ใบ  ให้
พลงังานเพยีงพอ ให้เราท�างานถงึ 90 นาท ีไม่
ต้องสงสัยเลยนะครับ ....นักกีฬาระดับโลกถึง
ชอบกินกล้วยหอมกันนัก  (เคยเห็นในสนาม
เทนนิส....พอพักเบรค บางคนหยิบกล้วยหอม 
มากัดกินสัก 2-3 ค�า)

ยังไม่หมดนะ....เจ้ากล้วยยังมีคุณอนันต์ 
ป้องกันโรคภัยและภาวะต่างๆของร่างกายได้
อีกด้วย...มาดูกันครับ

ความเศร้าซึม
จากการส�ารวจและวิจัย  ไต่ถาม พร้อม

สุ่มตัวอย่างจากคนไข้ ที่ป่วยเป็นโรคเศร้าซึม 

วางคนที่โดนไฟฟ้าช็อตบนนั้น แล้วเทน�้าราด 
(อย่าให้น�้าเข้าจมูกนะครับ) กระแสไฟที่อยู่ใน
ตัวจะถูกคลายประจุลงดินครับ..เขาจะค่อยๆ 
รู้สึกตัว หรือร้องลั่นก็แล้วแต่ เมื่อฟื้นแล้วค่อย
ส่งโรงพยาบาล

ผมเคยเจอมากับตัวเองครับ ฟื้นครับ สิบ
รายฟื้นทั้งสิบครับ

สมัยก่อนนะครับ คนที่ถูกฟ้าลงข้างๆตัว 
(ไม่ถึงกะตัวไหม้เกรียมนะครับ) เขาใช้น�้าเหล้า
ขาวที่ดื่มกันมาเป่า ก็ยังฟื้นได้ นับประสาอะไร

ที่เป็นวัตถุดิบ
มีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้
การรับประทานอาหารเพื่อให้ได้ปริมาณ 

โฟเลทสงู  ควรรบัประทานอาหารทีเ่ป็นของสด 
โดยเฉพาะกลุม่ผลไม้และผกั อาหารทีต้่องผ่าน
ขบวนการปรงุอาหาร  ควรเลอืกใช้วธิทีีท่�าลาย
โฟเลทให้น้อยที่สุด  เช่น การน่ึงท่ีความร้อน
ต�่าในช่วงเวลาสั้นๆ โฟเลทเป็นสารอาหารที่มี
การสญูเสยีได้ง่าย อกีทัง้ร่างกายดดูซมึได้น้อย

ดังนั้นควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณ 
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พบว่าส่วนใหญ่จะรู ้สึกดีขึ้นเม่ือได้กินกล้วย
หอม เพราะว่ามันมี Tryptophan ซึ่งเป็นกรด                                                        
อะมิโนโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งร่างกายสามารถ
แปลงเป ็น  Serotonin  สารกระตุ ้นที่ท�า           
ให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์สดใสและมี
ความสุขมากยิ่งขึ้น

PMS (Premenstrual Syndrome)
ส�าหรับสุภาพสตรีแล้ว ก่อนที่จะมีประจ�า

เดือน อารมณ์จะหงุดหงิดง่าย ไม่อยู่กับร่อง
รอยและก่อให้เกดิสภาวะต่อร่างกาย....เช่นปวด
ท้อง ปวดหัว....ฯลฯ รีบกินกล้วยหอมซะดีๆ....
ยาแก้ปวดลืมไปได้เลย....มันสามารถป้องกัน
ได้นะจ๊ะ.........

โรคโลหิตจาง (Anemia)
ธาตเุหลก็ในกล้วยหอมสามารถทีจ่ะกระตุน้

ร่างกายให้ผลิต Hemoglobin (ฮีโมโกลบิน) ใน
กระแสโลหิต ช่วยหยุดยั้งภาวะโลหิตจางได้ แต่
คงไม่ช่วยแก้โรคทรัพย์จางได้หรอกนะ....ฮ่า...
(โรคนี้ผมเป็นบ่อยๆ.....หุ...หุ...)

ความดันโลหิต (Blood Pressure)
กล้วยหอมมีเกลือโปแตสเซียมเหลืองอยู่

เยอะ  เป็นตัวช่วยความดันเลือดจนกระทั่ง 
US Food and Drug Administration อนุมัติ      
ให้กล้วยหอมยอดผลไม้มส่ีวนช่วยลดภาวะความ
เสี่ยงความดันได้จริง

เสริมสร้างพลังสมอง (Brain Power)
ที่อังกฤษในแคว้น Middlesex มีนักเรียน

จ�านวน 200 คน จาก Twickenham School 
อ้างว่าพวกเขาสอบผ่านเพราะได้กนิกล้วยหอม
เป็นอาหารเช้า รวมทัง้กนิอกีนดิหน่อยในตอน
มื้อเที่ยงเพื่อท�าให้สมองสดชื่น  เขาได้วิจัยพบ
ว่าโปแตสเซียมในกล้วยช่วยนักเรียนให้ตื่นตัว
อยู่เสมอ

อาการท้องผูก (Constipation)
เส้นใยอาหารในกล้วยหอม ช่วยท�าให้ระบบ

ขับถ่ายในร่างกายท�างานได้ดี
เมาค้าง (Hangovers)
วิธีแก้เมาค้างที่เร็วและดีอีกวิธีหนึ่งก็คือ 

กินกล้วยหอมปั่น Banana Milkshake โดย
การใส่น�้าผ้ึงลงไปด้วย (ฮ่า...ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย... 
ต้องลองแน่ๆ) ด้วยสรรพคุณของน�้าผึ้งและ
สารวติามนิในกล้วยจะช่วยให้ปรบัระดบัน�า้ตาล

ในเส้นเลือด และท�าให้กระเพาะอาหารอยู่ใน
สภาวะที่พร้อมท�างานได้เร็วขึ้น

จุกเสียดแน่นท้อง (Heartburn)
กล้วยหอมมีสารลดกรดตามธรรมชาติอยู่ 

ดังนั้นการกินกล้วยก็จะช่วยให้ลดอาการดัง
กล่าว

Morning Sickness
ไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรดีนะ...อาการงี่เง่า

ตอนเช้า เช่น ไม่อยากจะตื่นบ้าง.. ฯลฯ ถ้าเรา
กนิกล้วยหอมสกัค�า 2 ค�า ระหว่างมือ้เช้า เทีย่ง 
หรือเย็น มันจะช่วยปรับระดับน�้าตาลในเลือด
และแก้อาการดังกล่าวในตอนเช้าได้

บรรเทาแผลยุงกัด
ก่อนที่จะใช้ยาทา ลองใช้เปลือกกล้วยหอม

ด้านในถูบริเวณที่ถูกยุงกัด จะช่วยลดอาการ 
คันหรือบวมได้...คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
จริงๆ

ระบบประสาท (Nerves)
วิตามินบีที่มีอยู่มากในกล้วยหอม จะช่วย

ลดความเครียด...อ่อนล้าได้
อ้วนจากท�างานมากเกินไป
ที่สถาบันจิตวิทยาในออสเตรียได้ศึกษา

และพบว่า ความเครียดจากที่ท�างานท�าให้คน
กินช็อกโกแล็ตและพวกโปเตโตชิปมากเกินไป 
ท�าให้น�้าหนักเพิ่มมากขึ้น จากที่กล่าวมาแล้ว
ถ้ากนิกล้วยหอมสกัเลก็ๆน้อยๆ ประมาณทกุๆ 
2 ชั่วโมง มันจะช่วยปรับระดับน�้าตาลในเลือด 
และลดการอยากกินของจุกจิก

แผลในล�าไส้และกระเพาะอาหาร รวมทั้ง
ผิวหนังพุพองเป็นแผล (Ulcers)

สารและเส้นใยในกล้วยหอมช่วยให้การ
ย่อยอาหารของล�าไส้เล็กดีขึ้น  รวมทั้งกรด
ต่างๆทีม่อียู ่ท�าให้มกีารเคลอืบผวิของกระเพาะ 
ลดการเป็นแผลในกระเพาะได้

ปรับระดับอุณหภูมิในร่างกาย (Temperature 
Control)

ในประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรที่มีอากาศ
ร้อน ผู้คนชอบกินกล้วยหอมดับร้อนกันครับ 
และเชือ่ว่ามนัเป็นผลไม้เยน็ฉ�า่ชนดิหนึง่ อย่าง
เช่นในไทย มีความเชื่อกันว่าผู้หญิงท้องควร
กนิกล้วยหอมเป็นประจ�า เพือ่เดก็ทีเ่กดิมาจะมี
อารมณ์เยือกเย็น

ลดความอยากสูบบุหรี่
ส�าหรบัท่านทีต้่องการเลกิบหุรี ่กล้วยหอม

อาจช่วยท่านได้  เพราะมีวิตามิน B6, B12 
โปแตสเซยีมและแมก็นเีซยีมทีม่อียูม่าก จะช่วย
ให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วจากการขาดสารนิโคติน
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เห็นไหมครับว่า กล้วยหอมน้ันเป็นยอด
ผลไม้จริงๆ

เปรียบเทียบกับแอปเปิลแล้ว
กล้วยหอมมีโปรตีนมากกว่า 4 เท่า
มีคาร์โบไฮเดรตมากกว่า 2 เท่า
ฟอสฟอรัสมากกว่า 3 เท่า
วิตามินเอและธาตุเหล็กมากกว่า 5 เท่า
วิตามินและเกลือแร่ต่างๆมากกว่า 2 เท่า
ดังนั้นจากที่ฝรั่งเคยพูดกันว่า ‘An apple 

a day keeps doctor away.’ ต่อไปคงจะต้อง
เปลี่ยนเป็น

‘A banana a day keeps doctor away.’ 
ซะแล้วมั้ง.....

ถ้ามนัไม่ใช่เป็นการเขยีนบทความนีข้ึน้มา
เพื่อโพรโมทพ่อค้ากล้วยหอมแล้ว ผมว่ากล้วย
หอมเนี่ยมันแจ่มจริงๆ.....ถ้าต่อไปมันแพง
มาก กไ็ม่ต้องกนิมนัหรอกครบั แต่หากเราช่วย
กนัปลกูเยอะๆ เรากจ็ะได้กนิผลไม้มหัศจรรย์ที่
มีราคาถูกลงได้ไงครับ

อ้อ...แถมท้ายอีกอย่างหนึ่ง รองเท้าหนัง 
ถ้าอยากขัดให้มันวาวแบบเร็วๆก็เอาเปลือก
กล้วยหอมด้านในถูรองเท้าไปเลย  เสร็จแล้ว
เอาผ้าแห้งเช็ดขัดออก...รองเท้าจะมันแผล็บ

โรงพยาบาลธรรมชาติ
รักษาเองได้ ก่อนไปหาหมอ

ไม่พูดพล่ามท�าเพลง หรือบรรเลงอะไร
โหมโรงก่อน ไปดกูนัแบบเนือ้ๆ เน้นๆ เลยครบั

ไขมันในเลือดสูง  แทนที่จะหายามากิน      
ให้ปวดหัว  ตับพัง ก็หากระเทียมสดมากินสัก
วันละ 10 กลีบ กับกินหอมหัวใหญ่สดวันละ 
ครึ่งหัว

ปวดหัว  ให้หา  ผักคะน้า  หรือปวยเล้ง 
(แมกนีเซียม) กินวันละ 5 ขีด และกินปลาทู
อีกวันละ 2 ตัว (น�้ามันปลาลดการอักเสบได้) 
หรือจะชงโกโก้กินหน่อย ก็ช่วยได้

เป็นหวดั ไอ จามบ่อย ให้หมัน่แปรงลิน้ และ
กินกระเทียม, หอม, พริกไทย มากเข้าไว้

ภูมิแพ้ แค่กินฝรั่งวันละ 5 ชิ้น กับเมล็ด
ฟักทองวันละ 1 ก�ามือ (สังกะสี)

แพ้ฝุ่นละออง ไร ฝุ่น หาโยเกิร์ตแบบรส
ธรรมชาติและนมเปรี้ยวไม่หวานจัดมากิน

โรคหืดหอบ ไอเรื้อรัง  กินต้มย�าไก่,  กิน      
หัวหอมใหญ่, หอมแดง, ต้นหอม และเอาหอม
ซุกไว้ใต้หมอน

นอนไม่หลบั ตกัน�า้ผึง้กนิก่อนนอนสกัวนัละ 
2 ช้อนโต๊ะ ถ้าหาน�้าผึ้งไม่ได้ใช้น�้าตาลทราย 2 
ช้อนโต๊ะแทน ถ้าอยากให้หลับสบาย เพิ่มเติม 
ขี้เหล็ก และมะรุม เข้าไปหน่อย

ไขข้ออักเสบ หาปลาเนื้อมันๆ  กินวันละ 
2 ขีด เช่น ปลาทู, ปลาสวาย, ปลาแซลมอน, 
ปลาซาร์ดนี, ปลาทนู่า หรอืแม้แต่ปลากระป๋อง 

กระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อย  ให ้กินน�้า
กระเจี๊ยบไม่หวานจัดวันละ  3 มื้อ หรือน�้า     
แครนเบอรีของฝรั่งในปริมาณเท่ากัน (เปรี้ยว
จัดมาก)

ท้องอืด แก๊สมาก ให้กินกล้วยหักมุกปิ้งหรือ
ขิงบ่อยๆ

ท้องผูก ชงน�้าผึ้งดื่มวันละ 3 ช้อนโต๊ะ และ
ให้กินน�า้มะขามต้มตดิเนือ้มากหน่อย เช้า เยน็ 

โรคกระเพาะอาหาร หากล้วยหักมุกปิ้งกิน, 
กินกล้วยหรือกินผักกะหล�่าปลีให้มากๆ

เวียนหัว คลื่นไส้ง่าย ให้หาอาหารท�าจากขิง
รับประทาน เช่น ปลาผัดขิง, ไก่ผัดขิง, น�้าขิง, 
ชาขิง หรือเต้าฮวย

วัยทอง วูบวาบ อารมณ์แปรปรวน ให้กินปลา
ทูน่าให้มาก และกินเต้าหู้เหลืองวันละ 1 แผ่น 
ถ้ากินเต้าหู้แล้วเบื่อ ให้สลับกับถั่วลิสงวันละ 1 
ก�ามือก็ได้

หงุดหงิดง่าย ให้กินอาหารร่าเริง คือ ข้าว
เหนียวด�า ข้าวโพด กลอย กล้วยหอม และ
ปลาทูน่า

กระดูกพรุน ให้กินงาด�าวันละ 4 ช้อนโต๊ะ 
(ได้แคลเซยีม) มะม่วงจิม้กะปิ และสบัปะรดซึง่มี
ธาตุสมานกระดูกอยู่มาก (แมงกานีส)

ความจ�าไม่ด ีให้กินปลาทูวันละ 2 ขีด หอย
แครงและหอยนางรม ซึ่งมีธาตุสังกะสีช่วย
สมองได้

มะเร็งเต้านม  ให้กินบร็อคโคลี หรือคะน้า 
วันละ 5 ขีด

มะเร็งปอดทางเดินหายใจ  ให้กินเสาวรส 
ฝรัง่ ส้ม มะนาว มะขามป้อม มะละกอ มะม่วง      
ให้มาก เพราะวติามนิ ซ ีช่วยสมานหลอดเลอืด
ในปอดได้ด ีแต่ต้องระวงัวติามนิ เอ โดยเฉพาะ
ผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่

ท้องเสีย ล�าไส้แปรปรวน  กินแอปเปิลเขียว 
วนัละ 1-2 ผล หรอืน�า้แอปเปิลเขยีวป่ันทัง้กาก 
จะเป็นการล้างพิษในตัวด้วย

เจ็บหน้าอก โรคหัวใจ หลอดเลือดตีบ กินปลา
ทะเล น�้ามันมะกอกเอ็กซ์ตรา-เวอร์จิน ผล      
อโวคาโด  เพราะเหล่านี้มีไขมันดีไปช่วยขับ
ตะกรันน�้ามันเก่าออก ถ้าชอบดื่มชา ให้หาชา
เขียวสดมาชงดื่มเองวันละถ้วย

ความดันสูง ต้องตัดบุหรี่และอาหารเค็ม 
ลองหาข้าวโอ๊ตไม่ขัดสีมากิน และผักคึ่นไฉ่สด 
หรือปั่นก็ได้ จะช่วยคุมความดันให้ดีขึ้น

เบาหวานถามหา  ให้เลี่ยงแป้งกับน�้าตาล 
และกินผักเขียวจัดอย่างคะน้า บร็อคโคลี ผัก
โขม ให้มาก ถ้าอยากลดหวานให้กินส้มโอ และ
ฝรั่ง เพราะมีน�้าตาลอยู่น้อยมาก
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จากละแวกนาเกลือ ขึ้นไปพัทยา จดหาด
จอมเทียน ดูเหมือนจะมีร้านอาหารที่ชื่อ 

‘มุมอร่อย’ สักสามร้านเห็นจะได้ และเข้าใจ
ว่ายังจะมีมากกว่านี้เมื่อรวมที่อ่ืนๆอีก เช่น ท่ี
ศรีราชา ส่วนว่าจะเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่า
ไม่ทราบ ทราบแต่ว่าได้ไปพบมุมสบายเข้า
ที่ ‘มุมอร่อย’ แห่งหนึ่งแถวๆนาเกลือ เป็น
ที่ส�าหรับหลบมุมแบบสบายๆ ชิลล์ๆ ที่กิน
ขาดด้านบรรยากาศและที่นั่ง ที่กิน ที่หากคุณ
สามารถเลือกได้บริเวณแถบริมหาดซ่ึงมีอยู ่
เพียงแถวเดียว

มีอยู ่ช ่วงที่ผมต้องขึ้น ล่อง พัทยาอยู ่
เนืองๆนั้น ‘มุมอร่อย’ แห่งนี้เป็นที่ส�าหรับพัก
เหนื่อย และพักผ่อนที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
ได้เป็นอย่างดี

ทุกครั้งที่ขึ้นไปท�าธุระแถบพัทยาที่ว่า ผม
มักจะให้งานการที่ขึ้นมาสะสางนั้นลุล่วงแต่
เนิ่นๆ เพื่อว่าพอบ่ายคล้อยสักหน่อยก็จะได้
มานั่งดื่ม กิน และรับลมที่นี่ แม้ว่าแถบที่นั่ง
ที่ผมชอบเพราะแทนที่จะเป็นเก้าอี้นั่ง เขา
กลับใช้เก้าอี้กึ่งที่นอนแบบเก้าอ้ีริมสระมาต้ัง

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

เอาไว้แทนน้ัน ช่วงบ่ายคล้อยที่ว่าจะยังมีแดด
ยอนเข้ามาก็ตาม ที่ร้านก็มีร่มสนามคันใหญ่
ไว้กางกั้นแสงแดดให้ แม้จะบดบังทัศนวิสัยไป
บ้าง แต่ก็หาได้กระทบความรู้สึกแต่อย่างใด 
จนเมื่อบ่ายตกเย็นที่แดดรอนแสงมากแล้วนั่น
แหละ ท่ีกระจ่างอยูเ่บือ้งหน้าเพราะหลงัเอนองิ
อยู่กับพนักพิง พร้อมทอดเท้ายื่นยาวออกไป
แม้เหยียดเต็มที่แล้ว ก็ยังไม่สุดปลายเก้าอี้ คือ 
ท้องทะเลทีก่ว้างไกลสดุสายตา เป็นบรรยากาศ
ท่ี ณ ห้วงเวลานัน้ พดูกนัเล่นๆแต่เป็นจรงิ ว่า
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม

เป็นมุมสบายที่สามารถใช้ปลดปล่อย
อารมณ์ให้หลุดไปจากสิ่งร้อยรัดทั้งหลาย ทั้ง
ปวง ได้สุดวิเศษจริงๆ

ผมมักจะมาใช้เวลาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยจะนาน
ช่ัวโมงนัก อาจจะเริ่มจากบ่ายสาม หรือกว่า
นั้นเล็กน้อย ขณะที่ทั้งร้านยังโปร่ง โล่ง ขนาด
เลือกได้ว่าจะน่ังอยู่ริมๆแถวไหน ไปกระทั่งส่ี
ซ้าห้าโมงเย็น โต๊ะแถบที่ว่าก็จะมีพนักงานเอา
ป้าย ‘จองแล้ว’ มาตัง้ไว้โต๊ะแล้ว โต๊ะเล่า จนใคร
มาหลังห้าหกโมงเย็นไปแล้ว ก็ยากที่จะได้โต๊ะ

แถบรมิหาดทีว่่านีห้ากไม่ได้โทรศพัท์มาจองเอา      
ไว้ก่อน และพอย่างเข้าทุม่ผูค้นกจ็ะเริม่หนาตา 
มากขึ้น มากขึ้น กระทั่งหลังจากนั้นไม่นานวง
ดนตรสีามส่ีชิน้กับนกัร้องชาย หญิง ขึน้ประจ�า
การบนเวที ผมก็เริ่มเรียกหาบริกรผู้ให้บริการ
มาเก็บเงินเป็นสัญญาณว่าจะลากันแล้วล่ะนะ

ทุกครั้งที่มายังที่นี่ ผมมาด้วยอารมณ์
บรรยากาศเพื่อการปลดปล่อย กับอารมณ์ดื่ม 
กิน แบบแกล้มอะไรเล่นๆ ไม่ได้เอาจริงเอาจัง
แต่อย่างใด โดยเฉพาะไม่มอีารมณ์อาหารทะเล
มาปนด้วยอย่างเด็ดขาด

เนือ่งเพราะหากอยากกนิอาหารทะเล บอก
ตรงๆ ว่าละแวกใกล้เคียง รวมไปถึงที่หาด
จอมเทียน และแถวๆบ้านอ�าเภอ ยังมีอะไร
ในความหมายของร้านอาหาร ที่ให้รสของ
ความเป็นของกินจากทะเลได้เด็ดขาดกว่าที่นี่
อีกหลายแห่งครับ ว่ากันตั้งแต่ความสดไปยัน
รสชาตินั่นเลย และนั้นเองที่ท�าให้ทุกครั้งมาที่
นี่ที่ถูกปากผมกลับเป็นของกินเล่นเบาๆ แบบ
ไก่ย่าง ส้มต�า หรอืไม่กไ็ก่ตะเกยีบกบักะหล�า่ปลี
ผดัน�า้ปลา อะไรแถวๆนีแ้หละครบั ของกินเล่น
เขามมีากพอควร ไม่ผดิหวงัหรอกครบัหากตัง้ใจ
มาอย่างผมนะ

‘มุมอร่อย’ สาขานาเกลือที่ว่านี้ หาไม่ยาก  
ดอกครับ ว่ิงบนถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองชล 
พ้นพัทยามาถึงบางละมุงซ้ายมือจะมีถนน
สายพัทยา-นาเกลือ ก็เลี้ยวเข้าถนนที่ว่านั้น
ไป เป็นถนนอันเป็นที่ตั้งของสถานีต�ารวจภูธร
บางละมุงนั่นแหละครับ เข้าไปจนสุดถนนจะ
เป็นแยกให้ไปซ้าย หรือขวา ก็ให้เลี้ยวไปทาง
ขวา ไปได้หน่อยเดยีวแบบว่าพอรถตัง้ล�าได้ตรง
ก็จะเห็นป้ายและตัวร้านเขาโดดเด่นอยู่ทาง
ด้านซ้ายมอืแนบชายหาดรมิทะเลอยูเ่บือ้งหน้า

ซึ่งถ้าหากมาจากสุขุมวิทเข้าเส้นนี้แล้ว 
เลีย้วไปทางซ้าย ขบัเรือ่ยไปกจ็ะเข้าถนนพทัยา
สาย 3 นั่นก็หมายความว่าหากคุณมาจาก
พัทยาสาย 3 ซึ่งเป็นสายเลียบชายฝั่งมุ่งตรง
ไปยังนาเกลือ ขับตรงไปเรื่อยๆ ประเดี๋ยว
ก็จะไปสุดทางที่ ‘มุมอร่อย’ นี่ละ ไม่มีทางจะ
ผิดไปไหนได้

ไปลองล้ิมชิมบรรยากาศของเขาดูในวันที่
รู้สึกชิลล์ ชิลล์

พ บ มุ ม ส บ า ย ที่

‘มุมอร่อย’
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