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*    พระราชดาํรัส..พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
*    มาตรการ....ระวังหวัดระบาด 
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สารจากบริษัทฯ 
 

สุขภาพกายและใจที่ดี ไมเพียงสงผลดีใหเฉพาะกับบุคคลนั้นๆ แตยังรวมไปถึง

ครอบครัว หนวยงาน สังคม และประเทศชาติดวย บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญใน
เรื่องนี้เปนอยางดี   โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจกลางป 2540  จึงไดเริ่มใหมีการจัดทํา

โครงการ “คุณภาพชีวิต” ซึ่งประกอบดวยการใหความรูและสงเสริมใหพนักงานหาความรู

เกี่ยวกับ อาหาร การออกกําลังกาย การพักผอน การทําสมาธิ หรือการพัฒนาอบรมจิต โดยจัด
ใหมีการแขงขันกีฬาสีในทุกๆ เดือน อีกท้ังการขอความกรุณาจากทานผูทรงความรูและ
คุณธรรม มาใหการอบรมพนักงาน 

นอกจากนั้น ยังมีการประกวดจัด “บอรด” ซ่ึงแตละแผนกของบริษัทฯ จะคนควาหา
ขอมูลมาเผยแพรในหมูพนักงาน จากขอมูลที่แตละแผนกจัด “บอรด” ในหลายปที่ผานมา 

หลายๆเรื่องเปนเรื่องที่มีประโยชนมาก สมควรที่จะเผยแพรไปยังคนที่รัก โดยเฉพาะผูมี

พระคุณตอบริษัทฯ    แตเนื่องจากการจัดทําวารสาร หรือขาวสาร  ไมใชเร่ืองงาย รวมทั้ง
จะตองคํานวณงบประมาณคาใชจายพรอมวิธีการจัดสงวา จะตองทําอยางไร วารสารที่จัดทํา
นี้จึงจะย่ังยืนและอยูในภาวะที่บริษัทฯ สามารถจัดทําไดอยางตอเนื่อง 
         ดวยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงใครขอทดลองจัดทําวารสารจัดสงใหทานปละ 4 คร้ัง โดย
ฉบับแรก ม.ค.-มี.ค. 2546 จะจัดสงใหทานผูมีอุปการะคุณ โดยใชฐานขอมูลตามใบสงสินคา
ของบริษัทฯ ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2545 สําหรับฉบับที่สอง เม.ย.-มิ.ย. 2546 จะใชฐานขอมูล
ของทานผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2546 และคลายคลึงกันถึงส้ินป 2546 
        ทายสุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการะคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการ
สนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางย่ิงถาหากทานจะใหความเห็นและติ
ชมในการจัดทําวารสารนี้ 

 
บริษัท ซายนเทค จํากัด 
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พระราชดํารัส...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 จงพิจารณาความเปนไปไดที่วา การชอบทํางานเกินเวลาจนเปนนิสัยของคุณนั้น 

 แสดงวาคุณตองการสํานักงานมากกวาที่สํานักงานตองการคุณ 

 

 อยาทํางานเกินเวลาจนติดเปนนิสัย เม่ือมันกลายเปนนิสัยจะทําใหมันหมดคุณคา   
ปลอยตัวตามสบายได แตอยาถึงกับใหดูโทรมนัก 

 

 จงทําตัวใหราเริง คอยชวยเหลือ และทําหนาที่ใหดีในการทํางานของคุณ  
คุณจะพบวาไมมีใครมาแขงขัน 

 

 อยาไดไวเนื้อเช่ือใจวา ความสามารถ ความมีเสนห และจินตนาการจะนําพาคุณขึ้นไปสู
ตําแหนงสูงสุดได   คุณควรจะมีผมสีเทาและพุงปองกลางอีกหนอยดวย 

 

 อยาไดเปนกังวลในเรื่องการปลอยเวลาใหเปลาประโยชนในสํานักงาน                                          
แตเปนกังวลกับการปลอยชีวิตคุณเปลาประโยชนจะดีกวา 

 

 อยาโทษคอมพิวเตอรสําหรับความผิดพลาดที่คุณทําขึ้นเอง 
 

 ลองคิดถึงเวลาที่คุณไมมีเงินเดือนดูบาง 
 

 จงถือวาสุขภาพคือทรัพยสมบัติประการแรก 
 

 อยาไดกมหนากมตาทํางานจนไมเคยสังเกตเห็นนก ตนไม ดอกไม และปุยเมฆ 
 

 ในเวลาอาหารกลางวันจงเลือกรับประทานอยางฉลาด 

แตในบางครั้งจงรับประทานใหเต็มที ่
 

3 



 
 

 เมื่อใดที่สํานักงานทําใหคุณรูสึกเศราสรอย จงนึกเสียวานี่เปนเกมกีฬา 

สําหรับคนที่ยังไมเปนผูใหญ  และอยาไดนํามันกลับบานไปดวย 

 

 จําไววายังมีอะไรๆ อีกมากในการทํางานและในชีวิตมากกวา 

การทํางานใหมีชีวิตอยู หรือมีชีวิตอยูเพื่อจะทํางาน 
 

 อยาทําเปนคนตรงตอเวลา ใหไปถึงกอนเวลาจะดีกวา 
 

 อยาไดหลอกตัวเองวา  การมีสิ่งของรกอยูบนโตะหมายถึงการมีงานมาก 

เพียงแตหมายความวา  คุณยังไมไดทํามันนั่นเอง 
 

 จัดเก็บโตะของคุณใหเรียบรอยบุคคลสวนใหญที่ประสบความสําเร็จมีโตะทํางานที่วาง
โลง 

 

 อยาเปนกังวลมากจนเกินไปวา   เพื่อนรวมงานคิดอยางไรกับคุณ  
เพราะสวนใหญในชีวิตของพวกเขาไมไดคิดถึงคุณเลย 

 

 จงร่ํารวยเงินสด 
 

 จงหาเวลาแทนที่จะรอใหมีเวลา 
 

 จงยิ้มไวเสมอ 
 

 จงมีความเพียรอันบริสุทธิ.์..สติปญญาที่เฉียบแหลม... 
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         รางกายท่ีสมบูรณ...จะนํามาซึ่งความสําเร็จ 
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เข็มนาฬิกากับหนาท่ี  
 

                                                      ณ หองนั่งเลนของบานหรูสไตลตะวันตกหลังหนึ่ง มีนาฬิกาเรือนงามเรือนหนึ่ง
ประดับเดนอยูบนผนังของหองนั่งเลนนั้นเข็มนาฬิกาทั้งสามบนหนาปดนาฬิกาเรือนงามนี้ตาง
ภูมิใจในหนาที่ของพวกตน ที่ไดบอกเวลาอยางเที่ยงตรงแกเจาของบานและผูมาเยือนมาโดย
ตลอด 
 

                                                    วันหนึ่งเจาเข็มวินาทีสีแดงสดรูปรางเพรียวบางรูสึกเหนื่อยหนายกับภาระหนาที่
ของตัวองที่ตองตรากตรําเดินอยูบนหนาปดตลอดเวลาอยางเหน็ดเหนื่อย  ในขณะที่ในวัน
หนึ่งๆ เจาเข็มสั้นและเจาเข็มยาวไมคอยไดเดินสักเทาไรเลย เจาเข็มวินาทีจึงรูสึกวาตนถูกเอา
รัดเอาเปรียบอยางมาก จึงโวยวายออกไปวา 

        “ขาทนไมไหวแลวนะ พอทีเถอะ ขาเหนื่อยเหลือเกินกับการทําหนาที่ของขา 

พวกเจาเอาเปรียบ ขาไมเคยไดพักอยางพวกเจาบางเลย ขาไมอยากเดินอีกตอไปแลว พอกันที” 

 
เมื่อไดฟงดังนั้น เจาเข็มสั้นจึงบอกกับเจาเข็มวินาทีไปดวยเสียงอันแหลมเล็กวา 

“โอะ.........โอ!! โถๆๆๆ เจาเข็มวินาทีเอย เจาหาวาพวกขาเอาเปรียบงั้นรึ?  

เจาจงมองดูรูปรางของขาสิอวนอุยอายและยังตัวสั้นเตี้ย แถมขายังมีหัวท่ีโตมากอีกตางหากขา

ตองแบกหัวหนักๆ นี้ไวตลอดเวลาเลย กวาขาจะเดินไดแตกาวนี่ชางยากลําบากกวาเจาเปน

ไหนๆ 

แลวอยางนี้เจาจะมาหาวาขาเอาเปรียบเจาไดอยางไรกัน” 
 

เจาเข็มยาวก็กลาวเสริมวา “เจาเขม็วินาทีเอยเจาคงไมรูหรอกนะวา 

ขาแอบอิจฉาเจาที่เจามีรูปรางเพรียวบางสามารถเดินไดอยางคลองแคลว 

และมีสีแดงสดใส สะดุดตาเชนเจานี้ ผิดกับขานักท่ีตัวดําและหนาเทอะทะ” 
 

“ไมจริง พวกเจาโกหกไมตองมาหลอกขาซะใหยาก  

บอกวาขาดีอยางนั้นอยางนี้ ทําไมไมมาเปนขาดูบางละ  

ขาจะไดพักผอนเสียที”   เจาเข็มวินาทีกระแทกเสียง 

 



6 

 

  เจาเข็มนาฬิกาทั้งสามจึงสลับหนาที่กัน โดยที่เจาเข็มส้ันทําหนาที่แทนเจาเข็มยาว 
ขณะที่เจาเข็มยาวทําหนาที่แทนเจาเข็มวินาที  

สวนเจาเข็มวินาทีไดแตนอนดูเพื่อนๆ เดินตามหนาที่ใหม 
มันดีใจมากที่ไมคอยไดเดินสักเทาไรเพราะมันทําหนาที่แทนเจาเข็มสั้น 
 
                          

                      ทันใดนั้นเจาของบานที่กําลังนั่งอยูในหองนั่งเลนก็เกิดความประหลาดใจมาก 

ที่เห็นนาฬิกาเรือนงามบนผนังเดินผิดปกติ  กึก...กึก..........กึก........ 

เจาเข็มวินาทีสะดุงเฮือก เมื่อรับรูถึงการสั่นสะเทือนของนาฬิกา 

“โอย....... เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ?” เจาเข็มวินาทีถามขึ้น 

“แยแลว..... พวกเราไมมีประโยชนอีกตอไปแลวหรือนี ่
ทําไมเขาถึงยกนาฬิกาที่เราอยูลงจากผนังเสีย ? เราจะทําอยางไรดีละทีนี้” 

เจาเข็มสั้นพูดดวยเสียงอันสั่นเครือ 

“เม่ือพวกเราตางไมไดทําตามหนาที่ของตน 

นาฬิกาเรือนนี้ก็ไมสามารถบอกเวลาไดอยางแมนยําเหมือนเดิมไดอีกแลว 

เจาของบานเขาคงเห็นวาเราคงหมดประโยชนแลวละ 

แตขาวามันคงไมสายเกินไปนะ ที่พวกเราจะทําใหนาฬิกาเรือนที่เราอยูนี้มีคุณคาขึ้นอีกครั้ง 
โดยที่เราตองทําตามหนาที่ของแตคนตามเดิม” เจาเข็มยาวบอก 
 

“ขาผิดไปแลว เพราะขาคนเดียวทําใหพวกเราหมดคุณคาไป “ เจาเข็มวินาทีพูดดวยความสํานึก
ผิด 

แลวเจาเข็มนาฬิกาทั้งสามก็กลับมาทําหนาที่ของพวกตนตามเดิม 

เมื่อเจาของบานเห็นวานาฬิกาเรือนงามของเขาสามารถบอกเวลาไดตามปกติแลว 

เขาจึงนํานาฬิกาเรือนนั้นไปแขวนที่ผนังหองนั่งเลนตามเดิม 

เจาเข็มนาฬิกาทั้งสามก็เดินบนหนาปดนาฬิกาเรือนงามตามหนาที่ของพวกตนอยางมีความสุข 
 
 
 
 
 
 



 

5 วิธีสกัดความเครียด 
เครียด ศัตรูตัวรายของหนทางสุขภาพดี เปนตนเหตุของอาการปวดหัว ปวดทอง ความ

ดันโลหิตสูง ฯลฯ ซึ่งเราแทบทุกคนคงเคยสัมผัสกับพิษสงของความเครียดมาแลว และเพื่อ
ไมใหความเครียดมากอกวนสุขภาพกายและใจไดอีก ลองหันมาใช 5 วิธีนี้สกัดกั้นความเครียด
กันเถอะคะ 

1.  เชื่อม่ัน  สิ่งหนึ่งที่สรางความเครียดใหกับเราก็คือ ความหมั่นวิตกคะ ฉะนั้นจงสรางความ
เช่ือมั่นใหกับตัวเองวา ทุกปญหามีทางแกไขไดระดับหนึ่งเสมอ ไมมีปญหาใดที่ไม
มีทางออก และจะเห็นวา หลายครั้งที่เวลาชวยใหปญหาคลี่คลายไปไดเอง 

2. มีสติ       ความเรงรีบก็เปนตัวสรางความเครียดตัวฉกาจตัวหนึ่ง กอนทํากิจกรรมใดๆ จึงควร
มีสติและเตรียมตัวแตเนิ่นๆ เชน เขานอนใหเร็วขึ้น เพื่อต่ืนแตเชามาทําธุระสวนตัว
ไดอยางสบายๆ มีเวลาพอที่จะชื่นชมกับธรรมชาติยามเชา และมีเวลาคิดวางแผนวา 
วันนี้จะตองทําอะไร อยางไรบาง ก็จะชวยลดความเครียดไปไดมากทีเดียว 

3. หวังตามที่เปนจริง  ไมคาดหวังวาคนนั้น หรือสิ่งของนี้จะตองเลิศเลอสมบูรณแบบ แตหาก
เผลอไปตั้งความคาดหวังแลวพบวา สิ่งที่เกิดขึ้นหรือไดรับไมสมดังที่
หวังไว ก็ปลอยวางไปบาง หรือหาทางปรับปรงตามเหตุผลแทนอารมณ 

4. ยอมรับพฤติกรรมผูอ่ืน หากทาที คําพูด สีหนา และอารมณของผูอื่นสรางความไมพอใจและ
ความเครียดใหกับเรา จงคิดเสียวา เขาก็เปนอยางนั้นแหละ พยายาม
เห็นใจและใหความเมตตากับเขา เพราะถาเขาแสดงพฤติกรรมไมดี
ตอเรา เขาก็มักแสดงพฤติกรรมเหลานั้นกับผูอื่นดวย จึงเปนปญหา
ของเขาเอง ไมควรจะรับเอามาโกรธ หรือเสียใจใหเปลืองอารมณ 
และทํารายตัวเราเอง 

5.  ลดอารมณทางลบ เพิ่มอารมณทางบวก  ความกังวล ความกลัว ความโกรธ ทําใหเครียด 
หมั่นทําความเขาใจกับตนเองวา  ความรูสึก
เหลานั้นเกิดจากเหตุใด หรือหาที่ปรึกษาเมื่อรูสึก
คับของใจ ขณะเดียวกันลองคนหาแนวทางผอน
คลายที่ตนเองชื่นชอบใหพบ เชน การรองเพลง 
ออกกาํลังกาย เลาเรื่องตลก เปนตน 

หากทําไดครบทั้งหาวิธี รับรองความเครียดไมเย่ียมหนามาเยือนแนนอน 
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มาตรการ...ระวังหวัดระบาด 

พญ.ลลิตา ธีระสิริ 

ในขณะที่มีการระบาดของหวัด หากระแคะระคายถึงการระบาดของไขหวัดจะปองกัน
ตัวเองไดดังนี้ 

 ดูแลตัวเองดวยอาหาร การออกกําลังกาย  และพักใหเพียงพอ 

 งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลดการกินเค็มลง เพราะทั้งแอลกอฮอลและเกลือที่มาก
เกินไป 

 งดนมวัวและผลิตภัณฑจากนมวัว กะทิ ของมันๆ เพราะเหลานี้จะทําใหเกิดเสมหะ
ในทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อ 

 กระตุนภูมิตานทานของตัวเองโดยใชความรอน เพราะอุณหภูมิที่สูงกวา 37 องศา
เซลเซียส จะกระตุนการทํางานของเม็ดเลือดขาว ทําใหสามารถทําลายเชื้อไวรัสได
มากกวาปกติ      ทําไดโดยการอบสมุนไพร อบซาวนา หรือแชน้ําอุนจัดๆ 

 ใชวิตามินซีเปนอาหารเสริม เพราะเม็ดเลือดขาวของเราจะแข็งแกรงขึ้น 

 หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อากาศถายเทไมดี 
 ไมควรอดนอนใหภูมิตานทานลดลง 

 ทําตัวใหอบอุนอยูเสมอ 
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ตอไปนี้เปนเมนูที่นาจะนําไปเปนแนวคิดในการดัดแปลง อาหารประจําวัน ในระยะที่มีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสหวัดนะคะ 
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ขาวตมปองกันหวัด 

เครื่องปรุง                        1) ขาวกลอง 1 กํามือ    2) น้ําซุปไก 1 ชาม                  3) ไขไก 1 ฟอง              
4) หอมแดง 3-4 หัว     5) ขิงสดซอย 1-2 ชอนโตะ      6) กระเทียม 4-
5 กลีบ       7) น้ําสมสายชูหมัก 1 ชอนชา          8) ซีอิ้วขาว 9) 
พริกไทย 
 

วิธีทํา    ตมขาวกลองกับน้ําซุปตุนจนเปอย แลวใสหอมแดงลงไปทั้ง
หัว ตมใหเดือดอีกครั้ง แลวจึงใสไขไกลงไป โรยหนาดวยขิงซอย สําหรับกระเทียมปอกเปลือก
ออกแชไวในน้ําสมสายชูคางคืนไวกอน เวลาเสิรฟตักเอาหอมแดงออก ใสกระเทียมกับ
น้ําสมสายชูหมักลงไป ปรุงรสดวยซีอิ้วขาว โรยดวยพริกไทย 

 

หมายเหตุ        หอมแดง ขิง กระเทียม และพริกไทย ลวนเปนยาขับเหงื่อ ซึ่งเปนวิธีขับสารพิษ
ออกจากรางกายวิธีหนึ่ง หลังจากกินขาวตมชามนี้แลวเหง่ือจะออก หลังกินควร
นอนพักจะชวยปองกันหวัดได สวนไขไกเปนอาหารที่ยอยงาย เหมาะสําหรับ
เปนอาหารบํารุงในยามที่เราไมตองการใหรางกายตองทํางานหนักจากการยอย
อาหาร 

 

น้ําเตาหูเพิ่มภูมิตานทาน 

เครื่องปรุง     1. น้ําเตาหู 1 แกว     2. ผักชีสด 1 ตน      3. น้ําตาลทราย
แดง  
วิธีทํา ตมน้ําเตาหูกับตนผักชีที่หั่นแลวนานประมาณ 15 นาที 
เติมน้ําตาลทรายแดงลงไปเล็กนอย ดื่มใหหมด แลวนอนพักรอให

เหงื่อออก  

 

หมายเหต ุ ตํารานี้เปนตําราจีนที่เขาใชปองกันไขหวัดใหญ ระวังอยาใสน้ําตาลทรายแดงจน
หวานมากเกินไป เพราะถาหวานเกินไปจะทําใหน้ําลายและเสมหะเหนียว เสี่ยง
ตอการติดเ ช้ือเปลาๆ  ถาเปนไปไดหากกินโดยไมใสน้ํ าตาลไดจะดีกวา
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น้ําขิงปองกันหวัดเย็น 

เครื่องปรุง 1) ขิงแก 5 - 6 แวน    2) น้ําตาลทรายแดง 

วิธีทํา เอาขิงตมกับน้ํา 3 ถวย ตมใหเดือดแลวราไฟเคี่ยวตอไปให
เหลือนํ้าเพียง 1 ถวย เติมน้ําตาลทรายแดงเล็กนอยพอใหหวาน ตมตอ
จนน้ําตาลทรายละลาย ใหกินกอนนอนทุกวันในระยะเปนหวัด 

หมายเหต ุ เมนูนี้ควรกินกอนนอนจึงจะไดผล ถาเปนเด็กกินแลวใหนอนหมผาจนเหงื่อ
ออกกอนจึงจะใชได 

วิธีนี้ใชปองกันหวัดในยามอากาศเย็นเทานั้น หากเปนหวัดยาม
อากาศรอนตองใชสูตรอ่ืนนะคะ 

 

สาลี่ปองกันหวัดหนารอน 
เครื่องปรุง    1) สาลี่ 1 ลูก   2) เห็ดหูหนูขาว 1 ดอกเล็กๆ  3) ลําไยแหง 4-

5 ลูก 
 

วิธีทํา ปอกสาลี่หั่นเปนช้ินเล็กๆ แชเห็ดหูหนูขาวจนบานดีแลว 
สับเปนช้ินเล็กๆ ตักมาเพียง 2 ชอนโตะ นําเอาสาลี่ เห็ดหูหนูขาว และ

ลําไยแหงมาตมรวมกัน พอเดือดแลวเคี่ยวตอดวยไฟออนๆ นานประมาณ 20 นาที 
 

 

หมายเหต ุ     เมนูนี้ใหแบงเปน 2 สวน กินกอนอาหารเชาและเย็น จะชวยปองกันหวัดในหนา
รอนได 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กินยาหลายชนิด...อันตราย!!! 
  

 การรับประทานยาโดยไมรับคําปรึกษาจากแพทย อาจกอใหเกิดอันตรายกับรางกาย
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการรับประทานยาหลายชนิดควบคูไปพรอมๆ กัน มีผลการวิจัยจากนัก
เภสัชศาสตร และนักธรรมชาติบําบัดชาวออสเตรเลียระบุวา การบริโภคยาหลายๆ ชนิดรวมกัน
บอยๆ ในปริมาณมากจะเกิดปฏิกิริยาการไมรวมตัวกันของยา ทําใหเกิดผลขางเคียงและเปน
อันตรายถึงชีวิตได  เชน 

 ยาแกไขหวัดและแกไข  กอนการใชยาทุกครั้งตองอานฉลากยาใหดี เพราะมีตัวยาหลาย
ชนิดที่ใหสรรพคุณตางๆ กัน ถาหากคุณเปนหวัด และรับประทานยาแกไขหวัดแลว 2 

เม็ด คุณก็ไมควรที่จะรับประทานยาพาราเซตามอลเขาไปอีก เพราะในยาแกไขหวัดโดย
สวนใหญจะมีพาราเซตามอลผสมอยูดวย นั่นทําใหคุณไดรับโดสยาสูงเปน 2 เทา ซึ่งอาจ
กอใหเกิดอาการแพยาได 

 ยาแกไขหวัดที่มีสวนผสมของแอนติฮิสตามีน ที่แกแพหรือลดน้ํามูก ไมควรใชในผูปวย
ที่เปนโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคความดันในลูกตาสูงกวาระดับปกติ รวมถึงโรคตอ
หิน เพราะอาจทําใหตาบอดได และหากบริโภคยานี้รวมกับยาระงับประสาทอาจทําใหเกิด
อาการงวงซึมไดดวย 

 พาราเซตามอล หากรับประทานมากๆ และบอยครั้ง 
อาจเกิดการสะสมจนทําใหเกิดอาการตับวายและเสียชีวิตได 

 ยาแกโรคหืด ไมควรบริโภครวมกับยาแอสไพริน จะยิ่งทําใหอาการแยหนักขึ้น และหาก
คุณมีอาการของโรคความดันโลหิตสูง หรือคออักเสบอยู แอสไพรินอาจทําใหคุณถึงตาย
ได 

 ยาคุมกําเนิด ไมควรใชรวมกับยาปฏิชีวนะ และยาบางชนิดที่มีผลกระทบกับเอนไซม
ของตับ เชน ยารักษาโรคลมชัก หรือลมบาหมู ยาที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อรา รวมถึงอาหารเสริม
สมุนไพรบางชนิด อันจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนเอสโตรเจน 
จนทําใหประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดลดลง  และไมควรกินยาคุมกําเนิดจนกวาจะเลิก
ใชยาอื่นๆ อยางนอย 1 สัปดาห 
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ยามีท้ังคุณและโทษหากใชอยางระมัดระวัง อันตรายก็จะไมเกิดกับคุณ 

 
 



 

โยคะคืออะไร 

 

คําวา อาสนะ มาจากรากศัพทภาษาสันสกฤตวา อาส ซึ่งหมายถึง มี
อยู อาศัยอยูใน นั่งเงียบๆ อยูอาศัย พํานัก ตามศัพทอาสนะ 
หมายถึง การนั่งหรือนั่งในทาใดทาหนึ่ง     ในเรื่องโยคะอาสนะ

หมายถึงทาและตําแหนงตางๆ ในการฝกโยคะ เชน การยืนดวยศีรษะ (ศีรษะอาสนะ) ฯลฯ 

อาสนะนับเปนหนึ่งในแปดแขนงของโยคะแบบดั้งเดิม การฝกโยคะนั้นตางจากการออกกําลัง
กายแบบอื่นๆ ที่เปนที่นิยมกัน เชน          แอโรบิค จุดประสงคของการฝกอาสนะไมใชการ
พัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ หรือความแข็งแรงของกลามเนื้อหัวใจ (แมโยคะจะมี
ประโยชนเชนนั้นดวยก็ตาม) แตโยคะมีจุดประสงค เพ่ือฟนฟูจิตของกายใหกลับมาสูสภาวะ
ความเปนอยูที่ดี ผอนคลาย และตื่นตัวอยูเสมอ การฝกโยคะมีผลตอจิตของกายในทุกๆ ดาน 
เชน ในดานรางกายโดยผอนคลายรักษา และสรางความแข็งแรง ยืดเสนยืดสายระบบกระดูก 
กลามเนื้อ กลามเนื้อหัวใจ ระบบการยอยอาหาร ต

วามแข็งแกรงจาก “ภายใน” 

อมตางๆ ในรางกาย และระบบประสาท ผล
ทางดานจิตใจจะเกิดผานการสรางจิตใจที่สงบ  ความตื่นตัวและสมาธิ  ผลทางดานจิต
วิญญาณ คือ การเตรียมพรอมสําหรับการทําสมาธิ และสรางค
 

โยคะทาพื้นฐาน 
 สุริยะนมัสการ (ไหวพระอาทิตย)  

ประโยชน    ทําใหการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น เลือดกระจายไปตามสวน
ตางๆ ของรางกาย ทําใหกลามเนื้อทุกสวนของรางกายนับต้ังแตตนคอ 
หนาอก แขน หนาทอง ลําตัว และขาไดเคลื่อนไหว ทําใหกลามเนื้อและ
เอ็นยืดออก จึงทําใหการบริหารในทาอื่น ทําไดงายขึ้นเหมือนเปนการ
อบอุนรางกาย 

 ดึงขา ยกขา 

ประโยชน    ชวยยืดหยุนกลามเนื้อสวนขาและหนาทองแกอาการปวดหลัง 
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 ทาตัวแอล 

ประโยชน ทําใหขาแข็งแรง ลดหนาทอง 
 
 
 



 
 

 ทาแมวคลาน 

ประโยชน        ชวยยืดและคลายกระดูกสันหลัง ทําใหระบบเสริมสราง
ในรางกายทํางานประสานกัน ขจัดอาการทองผูกบรรเทาอาการปวด

ประจําเดือน ทําใหสะโพกและขาออนกระชับ 

 ทาเด็ก 

ประโยชน ทําจิตใจและอารมณสงบ เปนการสะสมพลังงาน เปน
การยืดและผอนคลายกลามเนื้อ เสริมสรางพื้นที่กระดูกเชิงกราน และ
อวัยวะในทางเพศ ทําใหการทํางานของไตมีระเบียบขึ้น 
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ยอย
ตึง เพราะมีการยืดกลามเนื้อ ทําใ มัน

 ทาหาลอาสนะ (ทาคันไถ)  

ะ ต
หมุนเวียนของโลหิตดีขึ้น โ

 ทาชานุศรีษะอาสนะ (หัวถึงเขา)  

ประโยช  แกทองผูก ทําใหนองและเขา
หาย หหลังแข็งแรง ชวยลดไข
หนาทอง ทําใหอวัยวะในทอง เชน ไต ตับ ตับออน ทํางานไดดีขึ้น 

แกอาการปวดศีรษะ 

น ปองกันอาหารไม

 ทาวัชรอาสนะ (ทาเพชร)  

ประโยชน ทําใหเลือดมาเลี้ยงสมองมากขึ้น สมองแจมใส
ปญญาดี ชวยใหกลามเนื้อหนาทองแข็งแรง การหายใจสะดวก
ขึ้น (เปนผลดีแกผูที่เปนโรคหืด หรือหายใจไมสะดวก) ชวยไล
แกสในลําไส แกอาการทองอืดทองเฟอ และทําใหการเจ็บปวด
กลามเนื้อที่ขาและเขาหาย 

ปร อกระดูกสันหลังทั้งหมด ทําให
การ ลหิตจะถูกสงไปหลอเลี้ยงศูนย
ประสาทในไขสันหลัง ชวยใหอาการปวดหลังหายไป และ

สามารถขจัดความเหน็ดเหนื่อยไดอยางรวดเร็ว ทําใหรูสึกสดชื่นมีพละกําลัง 

โยชน       ทานี้เปนประโยชน



 
 

 ทานอนบิดไขวขา 

ประโยชน ชวยกลามเนื้อสวนเอว แขน ขา และคอ 

 ทาดรีม (ยืดหลัง)  

ประโยชน ชวยกําจัดไขมันหนาทองใหหายไป ทําใหชองทองมี
กําลังแข็งแรง 

 ทาภุชงคอาสนะ (ทางู)  

ประโยชน ชวยนวดกลามเนื้อสวนหลัง บรรเทาอาการปวดเมื่อย
หลัง ชวยผอนคลายความเครียดกอนมีประจําเดือน และทําใหไมปวด
ทองกอนมีประจําเดือน ฝกทางูเปนประจําจะทําใหหนาอกใหญขึ้น 
และกนจะสวย 

 ทาตะขอ 

ประโยชน        ลดไขมันหนาทอง ทําใหกลามเนื้อหนาทองแข็ง 
ชวยกระชับตนขา 

 ทาศิลาอาสนะ (ทาตั๊กแตน)  

ประโยชน ชวยใหปอดยืดหยุนดีขึ้น  บํารุงตับทําให
กลามเนื้อบริเวณหัวใจเตนแข็งแรงขึ้น ทําใหเลือดมาเลี้ยงไต
มากขึ้น และทําใหกลามเนื้อหลังแข็งแรง ไมปวดหลัง ไม
เหมาะสําหรับผูที่เปนโรคหัวใจ 

 ทายกขาเกร็งหนาทอง 

ประโยชน ชวยลดไขมันหนาทอง ลดหนาขา ทําใหตนขาเล็กลง นอกจากนี้ยังทําให
ตับแข็งแรงเนื่องจากมีเลือดไหลเวียนมากขึ้น 

 ทาธนู (ทาคันศร)  

ประโยชน ทําใหกระดูกสันหลังออนชอย และแข็งแรง ชวย
กระตุนตอมไรทอตางๆ เชน ตอมไทรอยด ตอมหมวกไต ตับออน 

ใหทํางานดีขึ้น ชวยลดไขมันสวนสะโพก กน หนาทอง ทําใหแข็งแรง 
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 ทากระตาย 

ประโยชน ทานี้มีประโยชนโดยที่ศูนยประสาทและตอมตางๆ ในสมองถูกกระตุน จะ
ทําใหกระปรี้กระเปรา มีเลือดมาหลอเลี้ยงที่ใบหนา และผมมากกวาปกติ มีประโยชน
คลายกับทาศีรษะอาสนะ เหมาะแกผูที่ปวดศีรษะ และเวียนศีรษะบอยๆ เพราะโลหิตมา
เลี้ยงสมอง ทําใหอาการคอยๆ ทุเลาลง 

 ทาสงบจิต 

ประโยชน ทําใหนอนหลับสบาย ทําใหประสาทคลายความเครียด และทําใหโลหิตมา
หลอเลี้ยงที่หนามากขึ้น 

 ทาบิดตัว 

ประโยชน ทําใหกระดูกสันหลังแข็งแรง ชวยแกอาการปวดบั้นเอว และกลามเนื้อ
บริเวณหลัง 

และแกอาการทองผูก 

 ทาแหงความม่ันคง 

ประโยชน ทําใหความจําดีขึ้น ลดไขมันหนาทอง ทําใหตนขาแข็งแรง 
และทําใหใบหนาเตงตึงดูออนกวาวัย 

 ทาดอกบัว 

ประโยชน ชวยใหอวัยวะตางๆ ในชองทองถูกกระตุนและทํางานดีขึ้น แกทองอืด
ทองเฟอ และลดไขมันตนแขน  

 ศพอาสนะ 

ประโยชน ชวยปรับปรุงความดันโลหิตใหเปนปกติ 
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ยอนอดีตตลาดน้ําลําพญา และตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย ริมแมน้ําทาจีน จังหวัดนครปฐม
 บันทึกการเดินทาง 
 สวัสดีคะ ไปชมชวีติชนบทกันที่ตลาดน้ําลําพญา และตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย การเดินทางเริ่มจาก
สะพานกรุงธนนะคะ สังเกตดานซายมอืจะเปนสะพานแขวนใหมเอี่ยมที่เพิ่งเปดบริการ  มองจากทางไกลสวย
สงามาก ตรงไปถนนสิรินธรตอถนนบรมราชชนนี ใชเสนทางตรงไปนครชัยศรี สังเกตถึงถนนตัดสายพุทธ
มณฑลสาย 4 จะมีทางโคงตางระดับใหขึ้นทางตางระดับไปศาลายา ประมาณ 1 กม. สังเกตดานซายมือผาน
มหาวิทยาลัยมหิดล เจอสามแยกไฟแดง ขับตรงไปนิดจะเจอทางตัน ถาตรงไปจะตอง U-turn แลวก็ใหเลี้ยว
ซายไปทางที่วาการ อ.พุทธมณฑลก็จะเห็นปายนําทางไปตลาดน้ําลําพญาดานซายมือ ใหเลี้ยวขวาขางสถานี
ตํารวจพุทธมณฑล แลวก็ตรงคะ ตลาดจะเปดขายเฉพาะวนัเสาร+อาทิตย ตลาดน้ําลําพญาตั้งอยูในบริเวณวัด
ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม  
  
 รานคาทั้งหมดที่นี่จะนําสินคาประเภทผัก ผลไม ขนมหวาน และอาหารคาววางขายกันบนเรือคะ 
สวนในแพสวนกลางจะมีรานบนแพบาง สวนขางแพก็เปนเรือมาเทียบมองดเูปนตลาดน้ําซะจริงๆ  ถาจะ
เทียบจํานวนรานคาของตลาดน้ําลําพญาก็ประมาณตลาดน้ําตลิ่งชันคะ ไมใหญมากเทาตลาดดอนหวาย สวน
ราคาสินคาก็ไมถึงกะราคาถูกมาก และที่ตลาดที่นี่มีเรือแพบริการนั่งเรือชมชีวิตชนบทริมแมน้ําทาจีน
เหมือนกับที่ดอนหวายคะ   
 
 จากบริเวณวัดลําพญาสังเกตปายบอกทางวา ณ จุดนี้ระยะทาง 40 กิโลเมตรถึง กทม. ขับรถตรง
ไปสักพักผานทางแยกตางระดับศาลายา หลังผานสี่แยกทางตางระดับไปศาลายาขับออกเสนทางคูขนาน เพื่อ
จะไดไมขับเลยทางแยก หลังผานปมน้าํมันเอสโซ ชะลอรถเลี้ยวซายไปตามทาง ซึ่งจะมีปายบอกทางตลอดไม
นานนักก็ถงึตลาดรมิน้ําวัดดอนหวาย   
 
 ตลาดดอนหวาย มีรานคามีมากมาย เดินชม+ชิม ผลไม ขนมหวาน อาหารคาว
มากมายหลายรานมีปายประกันคุณภาพจากนักชิมดังๆ ท้ังนั้น ไมวาจะเปนขนมตาลปาไข เปด
พะโลนายโอ ไขเค็ม ฯลฯ มีใหเลือกซื้อมากมาย แตท่ีนาสนใจเปนพิเศษจะเปนขนมไทยโบราณ
คะ เชน ขนมหรุม-ลาเตียงไสไกรสชาติคลายสาคูไสหมู สวนอยางอื่นก็มี หมูสะเตะท่ีหอม
เคร่ืองเทศอรอยเต็มคําดวยวิธีการเสียบไมแบบกลมๆ อวนๆ อรอยมากคะ สมกับที่มีปาย
ประกันความอรอย ขากลับก็อยาลืมแวะซื้อสมโอ ชมพูสีแดงสดนาทานไปฝากเพื่อนที่ทํางาน
นะคะ สวนผักท่ีตลาดดอนหวายจะสด สะอาด แถมราคาถูกอีกดวยคะ ถาเพื่อนๆ ท่ียังไมเคย
มาตลาดริมน้ําแหงนี้ มีเวลาวางก็ลองแวะมาไดนะคะไมไกลจากกรุงเทพฯ  

 



 
 

ตลาดน้ําลําพญาจะเปดขายตั้งแตเชาถึงประมาณ 16.00 น. แมวาระยะทางของตลาดน้ํา 2 แหงนี้
จะไกลไปหนอย แตถาคุณมีเวลาวางพอ และชอบเที่ยวชมธรรมชาติละก็เหมาะมากคะ แตถา
ไมชอบการขับรถไกลละก็ขอแนะนําตลาด อ.ต.ก. ที่อยูตรงขามกับตลาดนัดสวนจตุจักร มีขนม
ไทยโบราณ ผัก ผลไม รวมถึงอาหารคาวหวานมากมายคะ แตราคาก็ตองสูงตามสภาพสินคาคะ 
หวังวาตลาดน้ําทั้ง2 แหงนี้คงมีโอกาสตอนรับนักทองเที่ยวมากขึ้นในอนาคตนะคะ แมวาที่
ตลาดวัดดอนหวาย วันนี้จะมีผูนิยมมาจับจายสินคากันเนื่องแนน แตพวกเราก็ยังอยากจะ
แนะนําใหลองไปสัมผัสดูสักครั้งคะ…. 

 
ภาพซาย : หมูสะเตะเจาอรอยหอมเครื่องเทศ 
ภาพขวา : ปลาตมเค็ม ราคาตัวละ 30 บาท 
 
 

ภาพซาย : ทองมวนสดไดใบประกันความอรอย 

 
 

 
 

 

 
ท 

ย 
 

 
ะ 

ทรง 

 

ภาพขวา : หมูสะเตะเจานี้ประกันความอรอย 

ภาพซาย : ขนมชั้นสีจากธรรมชาติ สีมวงจากดอกอัญชัญ
สีเขียวจากใบเตย สเีหลืองจากฟกทอง สีสมจากแครอท
ภาพขวา : ขนมตาลเจาเกาท่ีโดงดังมานาน

ภาพซาย : ชมพูสดจากตน ราคา กก. ละ 20 บา
ภาพขวา : เปดพะโลอาหารดังตลาดดอนหวา

ภาพซาย : ผักหวานบานใสแกงเลียงกุงสดอรอยค
ภาพขวา : ขนมเปยะครูสมทรง ขนมลอืชื่อของตลาดน้ํา
ลําพญาคนยืนหนารานคือคุณแมครูสม
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ขอขอบคุณ 

 
1. พระราชดํารัส   จาก เว็บไซด 
2. เข็มนาฬกิากับหนาที ่  จาก เว็บไซด 
3. 5 วิธีสกัดความเครียด  จาก นิตยสาร “ชีวจิต” 
4. มาตรการ..ระวังหวัดระบาด จาก นิตยสารขวัญเรือน 
5. กินยาหลายชนิด..อันตราย จาก วารสารน้าํดื่มสปริงเคิล 
6. โยคะคืออะไร   จาก เว็บไซด  
7. ยอนอดีตตลาดน้ําฯ  จาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

คุณภาพ คู คุณธรรม ซายนเทคม่ันย้ํา สินคาพรอมบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

321/43 ถนนนางลิ้นจี่ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
321/43 NANGLINCHEE ROAD CHONGNONSEE  YANNAWA BANGKOK 10120 

TEL.0-2285-4101 (อัตโนมัติ) FAX.0-2285-4856, 285-4178 
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