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พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช 2551 
วันจันทรท่ี 31 ธันวาคม 2550 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดํารัสแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม   

บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม พุทธศักราช 2551 แลว ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแกทานทุกๆคน และขอ

ขอบใจทานเปนอยางมาก ในน้ําใจไมตรีท่ีทุกคน ทุกฝายแสดงใหเห็น ท้ังในคราวที่เจ็บปวย และในการจัดงานวันเกิดครบ 80 

ป รวมท้ังไดแสดงความวิตก หวงใยอยางจริงใจ ในการเจ็บปวยของพี่สาวขาพเจา สถานการณของบานเมืองเราแตปกอน และ

ตอเนื่องมาถึงปท่ีแลว เปนอยางไร ก็เปนท่ีทราบกันอยูแกใจ 

แตอยางไรก็ตาม เราไดมีรัฐธรรมนูญ และไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว นับวาประเทศชาติของเรา 

ไดผานหัวเล้ียวสาํคัญอีกขั้นหนึ่ง จึงเปนหนาท่ีของเราทุกคน ท่ีจะตองชวยกันประคับประคองกิจการของบานเมือง ใหดําเนินไป

ดวยดี ใหมีความเปนปกแผนและรมเย็น เปนปกติสุข 

ทางท่ีเราจะชวยกันไดก็คือการทําความคิดใหถูกตองและแนวแน ในอันท่ีจะยึดถือชาติบานเมืองเปนท่ีหมาย แตละคน 

แตละฝาย จะตองเพลาการคิดถึง ประโยชนเฉพาะตัว พยายามโอนออนผอนปรนเขาหากัน ดวยไมตรีจิตและความเมตตากรุณา 

อยากอปญหาและกอเงื่อนไข อันเปนเหตุใหเกิดความไมสงบและแตกแยก ผูใดมีภาระหนาท่ีอันใด ก็เรงกระทําใหสําเร็จลุลวง

ไป ใหทันการณทันเวลา ผลงานของทุกคนทุกฝาย จักไดประกอบสงเสริมกัน ใหประเทศชาติอันเปนท่ีอยูท่ีอาศัยของเรา ดํารง

มั่นอยูดวยความผาสุกรมเย็นตลอดไปขออานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวไทยเคารพบูชา จงคุมครอง

รักษาใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย ใหมีความสุขกาย สุขใจ และประสบแตส่ิงท่ีพึงประสงคตลอดศกหนานี้โดยท่ัวกัน 



มหัศจรรย จาก ปลาทู 
 
 "ปลาทู" ปลาทะเลที่ผูคนคุนเคยกันมาตั้งแตไหนแตไรดวยเปนสัตวทะเลที่เปนเหมือนเพื่อนสนิทกับ
สํารับกับขาวคนไทยมานานเทานาน 

 
ปลาทูคลุกขาวเคลาน้ําปลา น้ําพริกปลาทูอันเลื่องชื่อ ตมยําปลาทู 
เมี่ยงปลาทู ปลาทูตมกะทิ ฯลฯ ลวนแตเปนอาหารอรอยทรงคุณคา 
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ตั้งแตเด็กไปจนถึงวัยรุน วัยทํางาน และ
คนชรา 
 
นั่นเปนเพราะคุณสมบัติอันเพียบพรอมของปลาทูที่เปยมไปดวย 
"วิตามินดี" ที่ชวยใหรางกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสเขา
ลําไส เพื่อนําไปสรางเสริมและซอมแซมกระดูกและฟน ทั้งยังชวย
รักษาระบบประสาทและการทํางานของหัวใจใหอยูในสภาพที่ดี

สม่ําเสมอ และยังชวยในเรื่องการแข็งตัวของเลือด ชวยควบคุมแคลเซียมไปยังสวนตางๆ อยางเพียงพอ 
ทั้งยังมีไอโอดีนสวนประกอบสําคัญของฮอรโมนที่ทําหนาที่ควบคุมใหรางกายเจรญิเติบโตตามปกติ  
 
ปลาทูยังมีกรดอะมิโนโปรตีนที่จําเปนตอรางกายสูงกวาปลาชนิดอื่น โดยเฉพาะไลซีน ที่เพิ่มความ
แข็งแรงใหกับกลามเนื้อ กระดูก เสนเอ็น ขอ และทรีโอนีน ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตในวัยเด็ก  
 
ที่สําคัญปลาเพื่อนรักตัวนี้ยังมี "โอเมกา 3" ที่ทรงคุณคากับรางกายมากมาย 
 
ศ.น.พ.ปติ พลังวชิรา ผอ.ศูนยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 
ผูเชี่ยวชาญดาน Antiaging Medicine กลาววา "โอเมกา 3" เปนกรดไขมันประเภทไมอิ่มตัว ซึ่งจากการ
วิจัย พบวาการรับประทานอาหารที่มีไขมนัที่จําเปนตอรางกายที่มีอยูในปลานั้น จะมีสวนชวยลด
คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรดสรางสมดุล ปรับระดับความขนของเลือดใหอยูในภาวะปกติเปนการชวย
ลดอัตรา การเกิดโรคหัวใจ และยังชวยบํารุงตับออนเลี่ยงความเสี่ยงที่จะ ทําใหเกิดโรคเบาหวานได  
 
นอกจากนี้มีการพบวาการรบัประทานอาหารที่อุดมไปดวยโอเมกา 3 ชวยใหระบบประสาทและสมองดีขึ้น 
ปองกันและแกไขโรคความจําเสื่อม หรือโรคที่สมองไมส่ังงาน ชวยเสริมสภาวะจิตใจ สุขภาพสายตา 
เสริมสรางภูมิคุมกันโรค และชวยปองกันมะเร็งบางชนิด 
 
คุณสมบัติอันเต็มเปยมนี้สวนใหญแลวจะพบอยูใน "น้ํามันปลา" หรือน้ํามันที่สกัดจากปลาที่อยูในเขต
หนาว แซลมอน ปลาแมคเคอเรล หรือ ปลาทะเลน้ําลึก อยางปลาโอ ปลาซาบะ ปลาทูนา รวมไปถึงปลา
กะพง และ "ปลาทู" ยอดฮิตของเราดวย 
 
เนื้อปลาทู 100 กรมั จะมีสารโอเมกา 3 อยูประมาณ 2-3 กรัม ซึ่งเพียงพอตอความตองการของรางกายที่
ตองการไดรับโอเมกา 3 ประมาณวันละ 3 กรัมเทานั้น 
 
"ผูที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีควรจะหาอาหารที่ประกอบดวยโอเมกา 3 และหาน้ํามันปลารับประทานได
ตั้งแตในวัยเด็ก ซึ่งเปนวัยแหงการ เจริญเติบโต และที่สําคัญในวัยนี้โอเมกา 3 จะชวยบํารุงสมอง จนถึง
วัยสูงอายุที่รางกายเริ่มเส่ือมสภาพ โอเมกา 3 ก็ชวยปรับสมดลุ ใหคุณภาพชีวิตดขีึ้นได"  
 
หากผูที่ตองการจะเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงโดยอาศัยประโยชนจากปลาทะเลน้ําลึกแลว ปลาทูถือ
เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ  
 
นี่คือ มหัศจรรยปลาทู เพื่อนสนิทคนไทย 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ภาวะโลกรอนทําเอเชียอวม ครองแชมปเสียหายหนักสุด  
"ผลวิจัยเยอรมันวอทช" พบปที่แลว ภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบหนักสุดจากภาวะโลกรอน ไดเปลี่ยนจากอเมริกา

กลาง มาเปนเอเชีย นําโดยฟลิปปนส เกาหลีเหนือ และอินโดนีเซีย เตือนทุกภูมิภาคเรงเพิ่มความพรอมรับมือภัยธรรมชาติที่
จะเกิดมากขึ้น  

กลุมสิ่งแวดลอม เยอรมันวอทช เปดเผยรายงานเรื่อง "ดัชนีความเสี่ยงสภาพอากาศโลก" เมื่อวานนี้ ปรากฏวา 
เอเชียเปนภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอนมากที่สุดเมื่อปที่แลว  

สเวน ฮารเมลลิง ผูทํารายงานระบุวา ชาติที่ครองอันดับ 1 ป 2549 ไดแก ฟลิปปนส เกาหลีเหนือ และอินโดนีเซีย 
โดยพายุฝนและเหตุน้ําทวมในฟลิปปนสและอินโดนีเซีย คราชีวิตผูคนเกือบ 1,300 คน สวนอันดับ 4-10 ไดแก เวียดนาม 
เอธิโอเปย อินเดีย จีน อัฟกานิสถาน สหรัฐ โรมาเนีย  

ป 2549 เกิดภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศ 953 ครั้ง เทียบกับป 2548 ซึ่งเกิด 716 ครั้ง และ ป 2547 เกิด 718 ครั้ง 
สวนยอดผูเสียชีวิตป 2549 อยูที่ 12,422 คน เทียบกับ 10,975 คนในป 2548 และ 11,953 คนในป 2547  
รายงานซึ่งไดรับการเปดเผยในที่ประชุมสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแหงสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียช้ี
วา หนึ่งปกอนนี้ อเมริกากลางไดรับความเสียหายหนักสุดจากเฮอริเคน โดยกัวเตมาลา ครองอันดับหนึ่ง แตในป 2549 เอเชีย
กลับเปนภูมิภาคที่ไดรับความเสียหายมากที่สุด  

หากจัดอันดับชาติที่ไดรับความเสียหายหนักสุดรอบ 10 ป ชาติในอเมริกากลางยังครองอันดับ 1 และ 2 ไดแก 
ฮอนดูรัส นิการากัว สวนอันดับ 3-10 ไดแก บังกลาเทศ เวียดนาม โดมินิกา เฮติ อินเดีย เวเนซุเอลา ฝรั่งเศส และเยอรมนี 
สะทอนชาติยากจนยังคงไดรับผลกระทบในระดับรุนแรงกวาชาติพัฒนาแลว และวาภูมิภาคตางๆ ควรเพิ่มการเตรียมพรอม
รับมือสภาพอากาศสุดขั้วที่จะเกิดเพิ่มขึ้น ในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีสุสิโล บัมบัง ยูโดโยโน แหงอินโดนีเซีย ไดเรียกรอง
ในพิธีเปดการประชุมรัฐมนตรีคลังจาก 20 ชาตินอกรอบการประชุมโลกรอนบาหลีวา รัฐมนตรีชาติตางๆ ควรเขามามี
บทบาทมากขึ้น ในการแกปญหาโลกรอน  

เปนครั้งแรกที่มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีคลังเพื่อหารือถึงการกระตุนการชวยเหลือการเงินรับมือภาวะโลกรอน 
โดยการประชุมจะมีขึ้น 2 วัน ขณะนางศรี มัลยานี อินทราวาตี รัฐมนตรีคลังอินโดนีเซีย ระบุวา ที่ประชุมจะหารือและ
ประเมินความเปนไปไดคาใชจายดานภาวะโลกรอน และการสนับสนุนดานการพัฒนา อีกทั้งสหรัฐใหคํามั่นจะยกหนี้ราว 
20 ลานดอลลารใหอินโดนีเซีย เพื่อแลกกับโครงการอนุรักษปา ซึ่งมาตรการดังกลาวเรียกวา "หนี้แลกธรรมชาติ"  
"เราเรียกรองใหรัฐมนตรีคลังเห็นพองกับเงินทุนเพื่อนําไปสูการปฏิวัติพลังงาน" นายสเวน เทสเก แหงกลุมกรีนพีซ กลาว 
และวาการลงทุนเพื่อการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนจะชวยประหยัดตนทุนเชื้อเพลิง 10 เทา หรือปละ 180,000 
ลานดอลลาร และลดการปลอยกาซเรือนกระจกครึ่งหนึ่งภายในป 2563  
 
ที่มา หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (Th) 
 
 
 



10 ปรากฏการณประหลาด ผลกระทบวิกฤตโลกรอน!  
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากภยั “โลกรอน” ไมเพียงแตกอใหเกิด ความ

เปลี่ยนแปลงทีเ่ห็นชัดเจน อาทิ อากาศรอนข้ึน นํ้าแข็งข้ัวโลกละลาย หรือระดับ
ทะเลสูงข้ึนเทานั้น แตปจจุบันยังยังเปนตนเหตุของปรากฏการณแปลกๆ มากมาย 
ซึ่งเก่ียวพันกับการหายสาบสญูของทะเลสาบ โรคภูมิแพโดยไมทราบสาเหตุ วิถี
โคจรของดาวเทียมในอวกาศ ฯลฯ  
1. สารภูมิแพแพรระบาด ในชวงไมก่ีปทีผ่านมา ในประเทศสหรัฐอเมริกาได
เกิดปรากฎการณประหลาดขึ้นทุกๆ ชวงฤดูใบไมผล ิน้ันคือประชนชน จาม เปน
ภูมิแพ และหอบหืดกันงายข้ึนและบอยข้ึนโดยไมทราบสาเหตุ จากการศึกษาที่
ผานมา พบวาวถิีชีวติที่เปลีย่นแปลงไปกับสภาพมลพิษในอากาศเปนสาเหตุ
สําคญัของอาการดังกลาว อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยใหมๆ ชี้ใหเห็นวาวิกฤต
อุณหภูมิโลกรอนข้ึนและมรีะดบักาซคารบอนไดออกไซดในอากาศมากขึ้น คือ 
ตนเหตทุําใหพืชพรรณตางๆ ผลิใบเร็วกวาเดิม ขณะเดียวกันปริมาณละอองเกสร
ที่ฟุงกระจายไปตามอากาศก็มากขึ้นเชนกัน คนเปนภูมิแพหรอืหอบหืด เม่ือสูด
ละอองเหลานี้เขาไปมากๆ อาการจึงกําเริบงาย  
 
2. สัตวอพยพไรที่อยู ผลกระทบจากปญหาโลกรอน ทําใหสตัวบางชนดิ เชน กระรอก ตัวชปิมังก หรือแมกระทั่ง
หนู ตองอพยพหนีข้ึนไปอยูบนที่สูงข้ึน สตัวทีกํ่าลังเผชิญปญหาใหญไดแก “หมีข้ัวโลก” ที่ในอนาคตอาจทีช่ีวิตอยู
ในถิ่นฐานเดิมแถบอารกติกข้ัวโลกเหนือไมได เน่ืองจากธารน้ําแข็งละลายอยางรวดเรว็  
 
3. “พืช” ขั้วโลกคืนชีพ ชวงไมก่ีทศวรรษทีผ่านมา ผลจากภาวะน้ําแข็งข้ัวโลกละลายเพราะโลกรอน สงผลตอ
การดํารงอยูของพืชและสตัวจาํนวนมาก ตามปกติพืชแถบอารกติกจะถูกปกคลุมอยูในน้ําแข็งตลอดตนป แตปจจบัุน
เม่ือน้ําแข็งละลายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในชวงกอนฤดใูบไมผล ิจึงทําใหพืชที่เคยถูกหอหุมดวยน้าํแขง็
กลายเปนอิสระ สามารถเริ่มกระบวนการสังเคราะหแสงและกลับมาเติบโตข้ึนอีกครั้ง กลายเปนอีกหนึ่งปรากฏการณ
ใหมของพ้ืนที่ข้ัวโลกเหนือ 
  
4. ทะเลสาบหายสาบสูญ เรือ่งประหลาดๆ ที่เกิดข้ึนในเขตอารกติกหรือข้ัวโลกเหนือยังไมหมดแคน้ัน มีงานวิจัย
ชี้ใหเห็นวา ในชวง 20-30 ปทีผ่านมา “ทะเลสาบ” ประมาณ 125 แหง ไดหายสาบสญูไปจากเขตอารกติก เปน
สัญญาณหนึ่งทีช่วยใหเห็นวาภยัโลกรอนสงผลกระทบเร็วมากตอสภาพแวดลอมแถบขั้วโลก สาเหตทุี่ทะเลสาบ
หายไปก็เพราะ “เพอรมาฟรอสต” (Permafrost) ที่เปนน้ําแข็งแข็งตัวอยูใตพ้ืนทะเลสาบนัน้ละลายหมดสิน้ไป 
ดังนั้นน้ําในทะเลสาบจึงซึมเขาสูพ้ืนดินขางใตได เหมือนกับเวลาเราดึงจุกปดน้ําออกจากอางอาบน้ํา นํ้าจงึไหล
หมดไปจากอางนั้นเอง นอกจากนี้ การทีท่ะเลสาบขั้วโลกหายวับไป ยงัสงผลลูกโซปนปวนไปถึงระบบนิเวศในพื้นที่
ที่พ่ึงพิงน้ําจากทะเลสาบ อีกดวย  
 
5. นํ้าแข็งใตพื้นโลกละลาย ภาวะโลกรอนไมไดเพียงแคทําใหธารนํ้าแข็งข้ัวโลกละลายอยางตอเนื่องเทานั้น แต
ยังสงผลใหชั้นน้ําแข็งถาวรที่มีอยูใตพ้ืนผิวโลกคอยๆ ละลายลดปริมาณลงไปเชนกัน ผลลพัธที่อาจเกิดข้ึนตามมา
ในอนาคตกค็ือ จุดใตพ้ืนโลกซึง่เคยเปนน้ําแขง็หายไปจนเกิดเปนรูรั่วใตดินข้ึนมา เม่ือเปนเชนนี้ สภาพทาง
ภูมิศาสตรในพืน้ที่ยอมเปลีย่นไป สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งกอสรางของมนุษย เชน ทางรถไฟ ถนน บานเรือน ฯลฯ ซึ่ง
ตั้งอยูเหนือจุดดังกลาวมีโอกาสไดรับความเสยีหายตามไปดวย ถาปรากฎการณนํ้าแข็งละลายเกิดข้ึนบนที่สูงเชน
ภูเขา จะกอใหเกิดภัยธรรมชาตติามมา อาทิ หนิถลมและโคลนถลม เปนตน  
 
6. ชนวนเกิดไฟปา นักวิทยาศาสตรสวนใหญยืนยันตรงกันทั่วโลกวา ภัยโลกรอนเปนสาเหตุใหธารนํ้าแข็งละลาย 
และพายุกอตัวบอยและรุนแรงข้ึนกวาในอดีต ยิ่งไปกวานั้น ภาวะโลกรอนยังเปนปจจัยหนึ่งที่ทาํใหเกิดไฟปา ได
งายข้ึนในหลายประเทศทั่วโลกและชาติเมืองหนาวในซีกโลกตะวันตก ซึ่งตามปกติไมคอยมีปญหาเรื่องไฟปา ก็เริ่ม
รูสึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้กันแลว เหตุเพราะสภาพปาแหงกวาเดิม จึงเปนเชื้อไฟอยางด ี 
 
7. ผูแข็งแกรงเทาน้ันจงึอยูรอด โลกรอนสงผลใหหนาหนาวหดสั้นลง และหนารอนมาถึงเร็วข้ึน บรรดานกอพยพ
หลายสายพันธุตางมึนงงปรับ นาฬิกาชีวภาพ ในตัวของมันใหเขากับสภาพความผันแปรของฤดูกาลที่บิดเบี้ยวไปไม
ทัน สัตวที่จะเอาชีวิตรอดจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนในทกุวันนี้ไดตองเปนสายพันธุทีแ่ข็งแรงทีส่ดุเทานัน้ ใน
ที่สดุสัตวที่อยูรอดจะตองกลายพันธุ หรอืปรับพันธุกรรมในตัวมันเสียใหมเพ่ือรับมือภัยโลกรอนใหได และมสีัตว
หลายชนิดกําลงัวิวัฒนาการตัวเองเชนนั้นอยู  
 
8. ดาวเทียมโคจรเรว็กวาเดมิ การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟาถานหิน 
ยวดยานพาหนะ ฯลฯ คือตัวการสําคัญของวิกฤตโลกรอน ลาสุดพบวา เจากาซตัวเดยีวกันนีเ้องที่ข้ึนไปสะสมมาก
ข้ึนในชั้นบรรยากาศโลก ไดกลายเปนตนเหตทุําใหดาวเทียมที่อยูในวงโคจรโลกเคลื่อนที่เรว็กวาเดิม ตามปกติ
อากาศในบรรยากาศชั้นนอกสดุของโลกจะเบาบาง แตโมเลกุลของอากาศจะยังคงมีแรงดงึดูดมากพอในการทําให



ดาวเทยีมที่เอยูในวงโคจรโลกเคลื่อนที่เร็วกวาเดิม ตามปกตอิากาศในบรรยากาศชั้นนอกสดุของโลกจะเบาบาง แต
โมเลกุลของอากาศจะยังคงมีแรงดึงดดูมากพอในการทาํใหดาวเทียมโคจรชาๆ ดังนั้นเราอาจเคยไดยินขาวกันมาก
บางวาผูควบคมุตองจุดระเบิดดาวเทยีมเปนระยะๆ เพ่ือใหดาวเทียมโคจรตอไปอยางถูกตอง อยางไรก็ตามเม่ือ
คารบอนไดออกไซดลอยไปสะสมในบรรยากาศชั้นลางมากไป จะทําแรงดึงดูด ของบรรยากาศชั้นนอกสดุลดกําลัง
ลง ดาวเทยีมจงึโคจรเรว็กวาปกติ  
 
9. ภูเขากระเดงตวัเหนือพืน้โลก ภูเขาและเทือกเขาสูงหลายแหงทัว่โลกกําลังขยายตัวสูงข้ึน เพราะผลจากภาวะ
โลกรอน น้ันเปนเพราะตามธรรมชาตทิีผ่านๆมานับพันป ยอดภูเขาในเขตหนาวเย็นโดยทั่วไปจะมีนํ้าแข็งปกคลุมอยู 
ทําหนาที่เปนเสมือนกับตุมนํ้าหนักที่คอยกดทับใหฐานลางของภูเขาทรุดต่าํลงไปใตพ้ืนผวิ เม่ือนํ้าแข็งบนยอดเขา
มลายสูญสิ้นไป สวนฐานลางทีเ่คยถูกกดจมดนิลงไปจะคอยๆ กระเดงคืนตวักลับมาเหนือผวิโลกอีกครั้ง  
 
10. โบราณสถานเสียหาย โบราณสถาน เมืองเกาแก ซากปรักหักพังทางประวัตศิาสตร ฯลฯ อันเปนสิ่งแสดงถึง
วัฒนธรรมอันรุงเรืองของมนุษยในอดีตไดรับผลกระทบจากภาวะโลกรอน เหตุเพราะภาวะโลกรอนทําใหอากาศทัว่
โลกแปรปรวน ทั้งเกิดพายุ นํ้าทวม ภยัแลง ระดับน้ําทะเลเพิม่สูง ลวนแตยิ่งสรางความเสียหายใหกับมรดกตกทอด
ทางประวัตศิาสตรดังกลาว ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมอยูแลว โบราณสถานอายุ 600 ป ในจังหวัดสุโขทัยเคยเสียหาย
อยางหนักเพราะภัยนํ้าทั่วใหญ ซึ่งเปนผลกระทบจากสภาวะโลกรอนมาแลวเชนกัน 
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สวัสด์ิดีปใหมครับสมาชิก More to it ทุกทาน ปเกา(หมู)ผานไปปใหม(ปหน)ูก็เขามา วากันวา

เปนปหนู ราย ตามทีน่ักทํานายทายทักเขาทายกันวาปนีจ้ะมีเหตุนั่นเหตุนี่เกิดขึ้น แตก็เปนเพียงการ

ทํานาย แลวแตวาคนจะเชื่อมากนอยเพียงใด เอาเถอะครับไมวาจะเปนปไหนๆก็ขอใหเปนปที่มี

ความสขุของทกุทานก็เพียงพอแลวใชไหมหละครับ วันนีผ้มจะเอาบทความหนึ่งที่ผมไดอานแลวก็เปน

เรื่องที่นาสนใจเลยทีเดียวเลยหยิบขึน้มานาํเสนอใหทานๆไดอานดนูะครับ เปนเร่ืองของความเชื่อๆที่

ผิดๆเกี่ยวของเรื่องวิทยาศาสตร 

ควรดื่มน้ําเปลาวนัละ 8 แกว จะมีสุขภาพดี และการอานหนังสือในที่มดืจะทําใหเสียสายตาเสียสวน

บางคนเชื่อวา เราใชสมองกันแคเพียง 10% หรือความเชื่อทางฝรั่งที่วา ถาเราโกนขนหนาแขง จะทําให

ผมเราดกดําขึน้ 
โดย “ความเชื่อทางวทิยาศาสตร” มีดังนี้ครับ 

1. เราควรดืม่น้าํเปลาวนัละ 8 แกวตอวนั 
2. เราใชแค 10% ของสมองของเราทัง้หมด 
3. ผมและเล็บสามารถงอกยาวขึน้หลังจากที่เราตายแลว 
4. อานหนังสือใหแสงสลัว ๆ ทําใหเราสายตาเสีย 
5. การโกนขนหรือผม จะทาํใหผมเรางอกใหมเรว็ขึน้และแข็งขึน้ 
6. การใชโทรศัพทมือถือในโรงพยาบาล อาจกอใหเกิดอันตรายได 
7. การกนิไกงวง จะทําใหเรางวงกวาปกติ 
แตวามีรายงานวิจยัจากนกัวิจยัสหรัฐอเมริกาออกมาครับ วา 
“ความเชื่อทางวทิยาศาสตร” บางเรื่องกเ็ปนเรื่องที่ไมจริง ในขณะที่
บางเร่ืองไมมหีลักฐานพิสูจน ตามรายงานจาก British Medical 
Journal ครับ 

โดยนักวิจัยจาก Indiana University School of Medicine ไดออกมาอธิบายความเชื่อตาง ๆ เหลานี้

ครับเรื่องดื่มน้ําเปลาวันละ 8 แกวตอวนัจะสุขภาพดี ไมเปนความจริง เพราะวาเราสามารถไดน้ําอยาง

พอเพียงจากการดื่มน้ําชนิดอื่น ๆ ดวยเชนกัน ไมวาจะเปนน้าํผลไม, นม หรือแมกระทั่งเครื่องดื่มอยาง

กาแฟครับในขณะเดียวกัน ด่ืมน้ํามากเกนิไปอาจจะทําใหสงผลรายตอรางกายไดอีกตางหาก 

สวนความเชื่อท่ีวาเราใชเพียง 10% ของสมองทั้งหมดกไ็มเปนความจรงิ โดยเมื่อเราศึกษาจากผูปวย



ดานสมองจะพบวา สมองไมวาสวนใด ถามีการเสียหายไมวาระดับไหนก็จะสงผลกระทบสวนใดสวน

หนึ่งของราย ไมวาจะเปนดานจิตใจ, การสั่งการเคลื่อนไหว หรือวาจะเปนดานอารมณซ่ึงการศึกษาที่

ผานมา พบวาไมมีสมองสวนไหนเลยที่ไมไดใชงานสวนความเชื่อที่วาผมและเล็บสามารถงอกยาวขึ้น

ไดหลังจากตาย นั่นกน็าจะเปนเพราะเมื่อคนเสียชีวิตลงไป กลามเนื้อจะเกิดอาการหดตัวตัง ทําใหคิด

ไปวาเล็บและผมงอกยาวขึน้นอกจากนัน้การที่ผมและเล็บจะงอกยาวขึ้นไดจะตองใชระบบฮอรโมนอัน

ซับซอนซึ่งไมนาจะทาํงานไดหลังจากเสียชีวิตเชนเดียวกัน ความเชื่อที่วาการโกนขนจะทําใหขนงอกเร็ว

ขึ้น เยอะขึน้ และแข็งขึน้ ตามรายงานของ Rachel Vreeman จาก BMJ Journalรายงานนัน้ไดสรุปวา

การโกนขนไมไดทาํใหขนทีข่ึน้มาใหมงอกเร็วขึน้เลย รวมทั้งไมไดเยอะขึ้นหรือแข็งขึน้เลย 

และเชนกนั นักวิจัยก็ไดบอกวาการอานหนังสือในที่มืดก็ไมไดทาํใหเราสายตาเสียแตอยางใด รวมถึงไม

มีหลักฐานยืนยันวาการใชโทรศัพทมือถือในโรงพยาบาลจะรบกวนการทํางานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิ

กแตอยางใด เนื่องจากคลื่นจากโทรศัพทมือถือเบาเกินกวาจะสรางความเสียหายใหเครื่องมือใน

โรงพยาบาลสุดทาย ความเชื่อที่วา Tryptophan ซ่ึงเปนกรดอะมิโนในไกงวงจะทําใหเรางวงนอน

ผิดปกติ ซ่ึงในความจริง เนื้อชนิดอื่น ๆ เชน ไกหรือเนื้อวัวก็มี Tryptophan เชนกันในปริมาณที่พอ ๆ กัน 

โดยนักวิจัยอธบิายวา “การกนิอาหารมื้อใหญ ๆ หนัก ๆ อาจจะทําใหเรารูสึกงวงนอนได เนื่องจากเลือด

และออกซิเจนไปเลี้ยงนอยลง และอาหารที่มีโปรตีนหรือคารโบไฮเดรทเยอะก็สามารถทําใหเรางวงนอน

ได รวมถึงการดื่มไวนก็อาจจะทําใหเรางวงนอนเชนกนั” แต Dr. David Tovey บก. ของ Clinical 

Evidence journal บอกวา “มันก็เปนเร่ืองยากที่จะ พิสูจนวาเรื่องเหลานี้ผิด”  

“เรื่องนี้มี 2 ดาน การทีไ่มมหีลักฐานไมไดหมายความวาเรื่องพวกนี้ไมมผีลกระทบเลย” 

“ความเชื่อบางเร่ืองก็ไมมีอันตราย แตในขณะเดียวกนัเราก็

พบวาบางเรื่องตรงกันขามกบัที่เราเชื่อและปฏิบัติโดยสิ้นเชิง”

โดย Dr. David Tovey ยกตวัอยางความเชื่อผิด ๆ ที่มีอันตราย 

เชน การที่มีความเชื่อใหเด็กทารกนอนคว่าํ ซึ่งจริง ๆ การให

ทารกนอนหงายจะลดอันตรายมากกวาซึ่งความเชื่อแตละ

อยางก็ควรจะใชวิจารณญาณกันใหดีนะครับ เพราะในบานเรา

บางเรื่องก็มีการโฆษณาเกนิจริงพอสมควรครับ 

 

ที่มา http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7153880.stm 

 

 



ป.ปลานารู 

คูมือการจําแนกปลาหูชางในภาคสนาม 
ครอบครัว Ephippidae  สกุล Platax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juveniles 

7-9 cm standard length 

12 cm standard length 

Platax  batavianus 
Zebra batfish 

Platax  orbicularis 
Copper batfish 

Platax  teira 
Spotbelly batfish 

ตัวสีน้ําตาล-แดง  

จุดสีดําบนลําตัว 

สวนหัวมีลักษณะโคงนูนหรือ
โหนกชัดเจน 

จงอยปากเวา 

กระดูกระหวางตานูน 

จงอยปากเวา 

กระดูกระหวางตานูน 

ครีบทองสีเหลือง 

จุดสีดําระหวาง 
ครีบอกและครีบทอง  

ครีบทองสีดํา 

ขอบครีบหลัง ครีบกน
และครีบหาง มีสีดํา 

ขอบครีบหลัง ครีบกน
และครีบหาง มีสีดํา 

ครีบมีสีน้ําตาล-ดํา 

มีเสนสีขาวพาดขวางลําตัวและครีบ 

ครีบหลังและครีบกนมีสีดํา 

จุดสีดําระหวาง 
ครีบอกและครีบทอง  



บานเราจะนาอยู 
จิตรูสํานึก หรือจิตในขณะที่เราตื่นโดยปกตินั้น มีธรรมชาติที่ตองรับรูอารมณอยูตลอดเวลา เปนไป
โดยอัตโนมัติ ตามคุณภาพของจิต ตามกาํลังของสติ 
 

• กวัดแกวง ดิ้นรน ... คอยเขาไปรับรู เขาไปรับเอาการกระทบตางๆอยูตลอดเวลา ทํางานอยู
ตลอดเวลา ไมหยุดนิ่ง 
 

• รักษาไวไดยาก ... จะรักษาใหรับรู สนใจ ตั้งมั่น หรือจดจออยูกับอารมณอยางเดียว (มี
สมาธิ) ทําไดยาก หากไมไดรับการอบรมฝกฝนอยางดีมากอน 
 

• บังคับเอาไมได ... จะสั่งใหเปนเชนนั้นเชนนี้ตามใจเราไมได (จิตตางหากที่เปนผูส่ัง) แต
สามารถฝกอบรมได โดยการฝกเจริญสติ สมาธิ และปญญา (วิปสสนา) 
 

• เผลอ หรือหลงไปตามใจที่ชอบ ... เมื่อไมมีสติคอยกําหนด คอยกํากับ ไมมีสติที่มีกําลัง
เพียงพอ ยอมเผลอไปรูสึก เผลอไปคิดตามที่ใจชอบ หรือไมชอบ ปรุงแตงไปตามการสั่งสมของ
โมหะหรืออวิชชา 
จิตท่ีดีเปนอยางไรจิตที่ดี คือ จิตที่รูอยูเสมอ มีความตื่นตัววองไว ไมแข็งทื่อ เหมาะแกงาน มีความ
เบิกบานใจ 
 

• รู ... รูจริง ไมหวั่นไหวไปตามการกระทบ ไมตกผลัดหลงเขาไปใน
ความยินดียินราย ไมเขาไปยึดเกาะ 
 

• ตื่น ... ตื่นดวยสติที่สมบูรณ ดวยสติที่มีกําลังแข็งแรงอยูเสมอ ไมเฉ่ือย
ชา ไมงวงซึม ไมเกียจคราน ไมประมาท 
 

• เบิกบาน ... มีความปติ อิ่มใจ สุข สงบระงับ ไมขาดพรอง ไมดิ้นรน 
สติ คือ รู ... รูตัว ( รูทัน ไมหลง ไมเผลอไมเขาไปยึด ไมเอา ) 
 

• รูสึกตัว ... รูวามีความรูสึกอะไร อยางไร 
 

• รูทันความคิด ... รูวาคิดอะไร คิดดวยความรูสึก คิดดวยการจดจํา คิด
ดวยความเขาใจที่เปนอยางไร เปนไปดวยกุศล หรืออกุศล 

 
 
 

โดยทั่วไป คนเราจะขาดสติ มีสติไมสมบูรณ มีความรูสึกนึกคิด การกระทําตางๆ ไปตามความเคยชิน 
 

• รูสึกตัวผิด ... รูสึกไปตามที่ยึดไววา ชอบ ไมชอบ หรือเพิกเฉยไมสนใจ 
 

• ไมรูทันความคิด ... คิดไปตามใจที่ชอบ หรือคิดไปตามใจที่ไมชอบ คิดปรุงแตง คิดไปตาม
ความเขาใจที่ผิด ดวยจิตที่เปนอกุศล 
อาการโกรธ คือตัวอยางการขาดสติที่รุนแรง อันตราย นากลัว และเห็นไดงายที่สุดชนิดหนึ่ง 
 

• โกรธเพราะไมไดดังใจ ... ขัดใจ ไมเปนอยางที่อยากใหเปน ไมเปนอยางที่คิด อยางที่
อยากจะได 
 

• โกรธเพราะถูกทําใหเดือดรอน ... ถูกกระทําจากสิ่งภายนอก หรือคนอื่น  
ที่เปนการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ ไมยุติธรรม ไมรบัผิดชอบหรือเห็นแกตัว เปนตน 
ควรจะมีสติอยูเสมอ ทุกครั้ง ทุกขณะที่มีการกระทบทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ 
 

• อาการรูจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบ ... จึงตองฝกใหรับรูการกระทบตางๆ ดวยสติ ไมให
หลงไปกับการกระทบตางๆ ไมหลงไปกับการคิดปรุงแตง 
 



• คอยสํารวมระวังการกระทบที่ไมกอประโยชน ... ไมทําใหเกิดขึ้น ไมแสวงหา หรือเชื้อ
เชิญการกระทบที่ทําใหเกิดอกุศล 
ใหรับรูการกระทบตางๆตามจริง ไมใชรูชนิดที่หลงไปตามความเคยชนิ ตามใจอคติที่ชอบ หรือเกลียด 
ชอบใหกําหนดรูวาชอบ ไมชอบก็ใหกําหนดรูวาไมชอบ แลวอยาไปเอาดวย อยาไปยึดเอาไวอีกเชน
เคย ใหวาง ใหปลอย ใหเปนอิสระ ฝกทําใจใหเปนปกติ มีใจที่เปนกลาง  
 

• รูเทาทันความจําฝงใจเดิมๆที่เคยยึดเอาไว ... โดยการกําหนดรูการกระทบครั้งใหมให
ถูกตองตามจริง เพื่อแกไขความจดจําเดิมที่ไมถูกตอง 
 

• ไมสรางหรือกอการจดจําอันใหมท่ีจะเผลอใจเขาไปยึด ...ไมวาจะเปนการยึดดวยอาการ
หลงติดใจวาชอบพอใจ หรอืยึดดวยอาการขัดเคืองวาไมชอบไมพอใจ 
 

• ใหหลุดจากความติดใจ ... หลุดจากการเขาไปคลุกคลี ส่ังสม หมกมุน ทําซ้ําๆ  
อยากไดอีก อยากทําอีก อยากเสพ ไมรูจักพอ ... ฝกใหหลุดจากนิสัยที่คอยตามใจกิเลสอยูเรื่อยไป 
 

• ใหหลุดจากความติดสบาย ... หลุดจากความประมาท การพลัดวันประกันพรุง หลุดจาก
ความหลงในวยั หลงในรางกาย และทรัพยสิน ส่ิงที่ครอบครองภายนอกตางๆ 

 
อาการพูดที่ไมระมัดระวัง เปนอีกตัวอยางหนึ่งของการขาดสติที่เราเผลอทําไดงายๆ บางคนทําบอยๆ 
จนติดเปนนิสัย 
 

• พูดไมมีสาระ ... พูดมาก พูดสนุกสนานคึกคะนอง พูดแตเรื่องของคนอื่น 
 

• พูดดวยใจที่เปนอกุศล ... พูดกลาวราย ดูถูก เหยียดหยาม  
 

• พูดโออวด ... อวดดีอวดเดน ยกตนขมผูอื่น  
 

• พูดความเท็จ ... โกหก หลอกลวง เสแสรง หรือบิดเบือน  
 

• พูดตามความรูสึก ... พูดโดยที่ไมรูจริง ไมมีขอมูล  
 

• พูดเอาแตได ... เห็นแกตัว นึกถึงแตเรื่องผลประโยชนที่ตนจะ
ได  
 

• เปนผูพูดท่ีไมฟงคนอื่น ... คอยแตจะพูดเรื่องของตัวเอง แต
ไมสนใจฟงเวลาที่คนอื่นพูด 
ใหถามตัวเราเองเสมอวา เกิดมาทําไม จะใชชีวิตอยางไร มีอะไรเปนเปาหมายของชีวิต  
ควรจะเพียรพยามทําอะไร กอนที่เราจะตาย จบสิ้นชีวิตนี้ 
 

• รางกายนี้ไมใชของเรา ... เมื่อมีความเกิด ความเจ็บ ความแก ความตายนั้น 
เปนเรื่องธรรมดา ความทุกขจากรางกายนี้เปนเรื่องปกติ แมเราจะดูแลรักษาใหดีอยางไรก็ตาม ทําได
เพียงประคองไว เมื่อรางกายเติบโตเต็มที่แลวก็จะคอยๆเส่ือมสภาพไปตามลําดับ จะบังคับใหสวยงาม 
มีกําลัง มีความสบายกายอยูเสมอไมได พิจารณาใหเห็นวา แมเราจะใชรางกายนี้ ... รางกายก็ไมใช
ของเรา บังคับเอาตามใจเราไมได จึงไมควรเขาไปยึดวาเปนของเรา 
 

• ความเขาใจ ขอตกลงทางโลก ลวนเปนสิ่งสมมติ ... สวนหนึ่งเปนขอตกลงเพื่อใหอยู
รวมกันอยางสันติ ไมเอาเปรียบเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แตก็มีหลายสวนที่ถูกปรุงแตงขึ้นมาตามใจ
ของกิเลส ถูกปรุงแตงขึ้นมาเปนระบบการลงโทษ หรือใหรางวัล และกลายเปนระบบของอํานาจ เกิด
มีความแตกตางในเรื่องของโอกาส มีระบบการแขงขัน มีการสั่งสมทางวัตถุและเกิดชองวางทางสังคม 
... การใหแบงปน การชวยเหลือกัน อยางเขาใจและจริงใจ ยังมีอยูนอย เมื่อเทียบกับความเห็นแกตัว 
การฝกอบรมจิตในขั้นตนนั้น อาศัยการคอยตามดูจิตอยูเสมอ ดูดวยสติ โดยยึดหลักที่สําคัญคือ ไม
บังคับ และไมปลอย 
 

• ไมบังคับ... เราจะไปบังคับ ไปสั่งใหเปนอยางนั้นอยางนี้ไมได เพราะการไปบังคับไปสั่ง 
อยากใหเปนอยางนั้น อยากใหสงบ อยากใหสบายนั้น เปนกิเลสหรืออกุศลอีกตัวหนึ่ง ซึ่งจะทํางาน



ซอนทับเขามาอีก เมื่อเราขาดสติ ขาดความเขาใจที่ถูกตอง (ยังยึดเอา ยังมีความเขาใจที่ผิด 
คลาดเคลื่อน(มิจฉาทิฏฐิ)) ... เมื่อจิตเขาจะคิดปรุงแตง ก็ไมตองไปบอกวาไมตองคิด ไมตองไปหาม 
ไปหยุด (จริงๆ แลว เราหยุด หรือหามเขาไมได) คือ ไมใหไปสรางความอยาก ความขัดเคืองใจ 
หรือไมพอใจ ที่จิตเขาคิดปรุงแตง ฟุงซาน ไปทางนั้นบาง ทางนี้บาง ... ไมใหไปคิดปรุงแตง เพิ่ม
ความอยาก ความไมพอใจเขาไปซอนทับเพิ่มเติม 
 

• ไมปลอย ... ถึงเราจะบอกวา ไมไปบังคับ (บังคับเอาดวยความอยาก) แตเราก็ ... "ไม
ปลอย" คือ จะไมปลอยใหเปนตามความเคยชิน ตามนิสัยเดิมๆของเรา ... ที่เราตองทําคือ ใหมีสติ
เพิ่มเขาไป ใหกําหนด หรอืมีความตั้งใจ ความใสใจ ที่จะคอย "ตามดู" ... ใหเราคอยตามดูอาการ
ของจิต เมื่อมกีารกระทบตางๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ... ใหรูวา ตอนนี้มีการกระทบอะไร เชน 
เห็นรูปที่สวยงามยั่วยวน แลวใหรูวามีอาการอยางไร รูสึกอยางไร ชอบหรือไมชอบ ไมพอใจอยางไร 
ทําไมจึงเปนเชนนั้น พอชอบใจ มันอยากจะดูอีก มันคิดมันปรุงแตงอยางไร ... หรือพอไดยิน
เสียงเพลงที่ไพเราะชอบใจ จิตเขาแสดงอาการอยางไร เราเผลอเขาไปฟง เคลิ้มตาม คิดตามหรือไม 
อยางไร ...เมือ่มีการกระทบอยางหนึ่งเกิดขึ้น มันทําใหใจเราคิด ชักจงู ชักชวน โนมนาว หลอกลอให
คิด เตลิดไป โยงใยไปหาเรื่องราวตางๆอยางไร ความจําเกาๆ ความคิด ความรูสึกเกาๆ มันผุด
ขึ้นมาทํางานไดอยางไร ... เมื่อกระทบแลว จิตของเราสั่งการใหพูด ใหแสดงการกระทําอะไร 
ออกไปอยางไร ... คอยตามดูจิต ใหเห็นวาเขามีธรรมชาติหรือคุณภาพทั้งในสวนของกุศลและอกุศล
จิตอยูเปนอยางไร ... ใหเหน็วาเราคอยตามใจในสวนของอกุศลจิตอยางไร ... เมื่อคอยๆเห็นแลว ก็
ใหพิจารณาดวูา ยังจะคงตามใจที่ชอบ ที่ไมชอบ ตามความเคยชินเดิมๆอีกตอไปหรือไม? 

 



เรื่องเกา...เลาความหลัง 
 
 
 
 
 
 
 



...ทาทาย...สมอง… 
 
 

7  2  8  1   
  1 3  9    
9  5  7  4  3
   5  6   1
6    1 3 9   
8 1 9 4    3 5
 4    2  9  
   9 6   1 4
3 9 8  4 5 7  2

 
 

คุณตองเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตารางโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
o ในตารางใหญ  ตัวเลขทุกแถวทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยตัวเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน 
o ทุกตารางยอย 3 x 3  ใชตัวเลข  1 ถึง  9 ที่ไมซ้ํากัน 

 

เฉลยปริศนาตัวเลขเดือนธันวาคม 2550 
 
 

2 3 7 8 6 4 1 5 9
1 8 4 5 3 9 2 7 6
5 6 9 7 2 1 4 8 3
3 7 2 9 5 6 8 4 1
4 5 6 1 8 3 9 2 7
9 1 8 2 4 7 6 3 5
6 4 1 3 7 2 5 9 8
7 2 5 6 9 8 3 1 4
8 9 3 4 1 5 7 6 2

 
 
 
 



 
 
 

อานดีๆ มรีางวัล 
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พ่ี นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา  ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆ 

1.ทะเลสาบในเขตุขั้วโลกหายไปไดอยางไรในเมื่อน้ําแข็งละลายแทนที่จะมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น 
 

 
 
  
 

             
 
 
 
 
 
กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุช่ือ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th 
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ  และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่  25 มกราคม 2551   

และฉบับสุดทายกอนหมดเขต(วันที่ 28 มกราคม 2551) 
 
 

 

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับสําหรบัPCของคุณ 
 
กําหนดใหมีการปดหนาจอโดยอัตโนมัติกรณีนี้เปนการพักหนาจอโดยไมใช Screen sarver เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน โดย หนาจอของทานก็ทําการปดเอง เม่ือมีการพักการใชงานชั่วขณะหนึ่งโดยที่ทานสามารถกําหนดไดวาจะให
ปดไดเม่ือไหร มีวิธีการแบบนี้ครับ 
1.  ใหคลิกขวาบนพื้นที่วางของหนา Desktop เลือก Properties 
2.  เมื่อทานอยูบนหนาตาง Display Properties แลวใหคลิกเลือกแท็บ Screen saver 
3.  ใหคลิกที่ปุม Power ที่อยูดานลางสุดของตารางซึ่งจะอยูในสวนของ Mornitor power 
4.  จะปรากฏหนาตางของ Power option properties ขึ้นมาใหทานเลือกที่แท็บ Power schemesในกรอบของ Setting 
for home / Office desk power schemes  ใหทานเลือกคลิกที่ลูกศรที่อยูทายตารางตรงหัวขอ Turn off mornitor : ซึงโดย
ปกติแลวตรงตารางนี้จะเซ็ตคามาเปน Never ทานก็ สามารถเลือกไดตามความตองการของทานวาจะใหปดหนาจอเมื่อไม
มีความเคลื่อนไหวบนหนาจอแลว ก่ีนาทีหรือกีช่ัวโมง ก็คือการทํางานของ Option นี้จะทําการปดหนาจอเมื่อทานไมมี
การทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรแลวครบตามเวลาที่กําหนดไว แตเมื่อทานตองทํางานตอทานก็เพียงขยับเมาสหรือกดคีย
ใดๆหนาจอก็จะเปดขึ้นใหทานไดทํางานตอแลวครับ 
 
 
 



เฉลยคําตอบฉบับที่แลว 

 
 

1.  พายุเฮอริเคนที่พัดกระหน่าํชายฝงของรัฐหลุยเซียนาในปที่แลว ประเทศอเมริกามีช่ือวาอะไร 
ตอบ  พายุเฮอริเคน แคทรินา 

 
 
 
 
 
 
2.  บอกลักษณะเดนของปลา 
 

ตอบ  ช่ือวิทยาศาสตร  Lethrinus nebulosus   
ลักษณะเดนกค็ือ  มีแถบสีฟาพาดจากขอกรรไกรบนถึงตา บางเกล็ดมีจดุสีฟา  
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามฉบับประจําเดือนไดถูกตอง 
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ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ  
 

“คุณรูไหมวา” 

คนในสมัยกอน ใชอะไรเปนเคร่ืองวัดปริมาณน้ําฝน 
คนโบราณ เขาใช บาตรพระ ไปตั้งกลางแจง น้ําฝนเต็ม 1 บาตร 
เรียกวาฝนตก 1 หา  ถาเต็ม กเ็อาบาตรใหมไปตั้งแทน ถาเต็มอีก ก็ 
เรียกวา ฝนตก 2 หา ถาไมเตม็บาตร ก็เรียกวา คร่ึงหา  




