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CONTINUOUS VACUUM PAN CALANDRIA
เป็ นอีกหนึ่งผลงานที่ บริษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าชัน้ นา ประเทศอเมริกา ให้เป็ นผูผ้ ลิต
CONTINUOUS VACUUM PAN CALANDRIA ซึง่ เป็ นส่วนประกอบหนึง่ ของหม้อเคี่ยวนอน โดยทางลูกค้าไว้วางใจให้ MRP ทาการผลิต
เป็ นโครงการที่สอง ซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 3,600 x 24,200 x 1,500 mm และมีนา้ หนักชิน้ งานมากถึง 28 ตัน เป็ นชิ น้ งานที่ตอ้ งใช้เครื่องจักร
และเทคโนโลยีขนั้ สูงในการผลิตเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด และมีความปลอดภัยสูงเมื่อนาไปใช้งานจริง
เราได้ให้ความใส่ใจในทุกขัน้ ตอนการผลิตเพื่อให้
ได้ตามตามมาตรฐานกาหนด โดยเริ่มตัง้ แต่การวางแผน
งาน การจัดเตรียมวัสดุ การเชื่อมประกอบ การควบคุมแนว
เชื่ อมให้แ ข็งแรง รวมทั้งงานแมชชี น ต้องมีความแม่นย า
เที่ ย งตรงสู ง เพื่ อ ให้ ม่ ั น ใจได้ ว่ า งานที่ ผ ลิ ต ออกมามี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ เป็ นที่พึงพอใจต่อความต้องการ
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ของลูกค้า และผูใ้ ช้งาน
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“นานาสาระทางวิศวกรรม”

สารเคมีที่มีคณ
ุ สมบัติในการระบายความร้อน และลด
แรงเสีย ดทานผสม เช่ น Boramide compounds,
Alkanolamine Esters and Reaction Products และ
3,3-Methylenebis(5-Methyloxazol Idyne) เป็ นต้น
น า้ ผลิ ต ภัณ ฑ์นี ม้ ี ลัก ษณะเป็ น สารละลาย สี ข าวขุ่น
คล้ายนา้ นมหรือสีอื่นๆตามชนิดของสารเคมี เหมาะ
ส าหรับ งานที่ ต ้อ งการความละเอี ย ดสู ง เช่ น งาน
เจียระไน งานตัดเฟื องเกียร์ เป็ นต้น

นา้ มันหล่อเย็น (Cutting Fluid) หรือเรียก นา้ หล่อเย็น
เป็ นผลิตภัณฑ์สารหล่อเย็นที่ใช้สาหรับระบายความร้อน และลด
แรงเสียดทานขณะการตัดเฉื อนโลหะ การตัดโลหะพบมากใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก ชิน้ ส่วนโลหะ โดยการใช้
เครื่องมือกลสาหรับตัดชิน้ งานโลหะ ซึ่งจะทาให้ความร้อนจาก
การตัด แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
– การตัดเฉือน และการเสียรูปของโลหะ
– แรงเสียดทานระหว่างใบเลือ่ ยกับผิวโลหะขณะตัดเฉือนโลหะ
ความร้อนที่เกิดขึน้ จะถูกถ่ายเทไปยังส่วนต่างๆ ได้แก่ เศษโลหะ
ประมาณ 50% ใบเลื่อย และเครื่องตัดประมาณ 10% ชิน้ งาน
ประมาณ 15% และใช้เป็ นพลังงานในการตัด 25% ดังนัน้ หาก
มีสารที่ช่วยลดความร้อน และแรงเสียดทานของการตัดก็จะทา
ให้เพิ่มประสิทธิภาพการตัดมากยิ่งขึน้
ประโยชน์น้ามันหล่อเย็น
ลดความร้อนของอุปกรณ์ตา่ งๆขณะตัดโลหะ
ป้องกันรอยที่อาจเกิดขึน้ กับรอยตัดชิน้ งาน
ลดค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือกล จาการเสื่อมสภาพ สุก
กร่อน และชารุดของอุปกรณ์
เพิ่มความเร็วในการตัดโลหะ ทาให้ประหยัดเวลาใน
การทางาน
ลดค่าใช้จ่ายในการทางาน หากใช้วิธีการตัดแบบอื่น
ประเภทน้ามันหล่อเย็น
1. สารเคมีสงั เคราะห์ผสมนา้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
หลัก 2 ชนิด คือ

3. นา้ มัน 100% เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีนา้ มัน 100% สามารถใช้งาน
ได้เลยโดยไม่ตอ้ งผสมนา้ มักผลิต จากน า้ มันแร่ ซึ่ง นา้ มัน นี ม้ ี
คุณสมบัติในการลดความร้อน และแรงเสียดทานที่เกิดจากการ
ตัด โลหะ มี ร าคาถูก เหมาะส าหรับ งานตัด ที่ มี ร อบต่ า งานที่
ต้องการความละเอียดสูง มี ข ้อเสีย คือ มีกลิ่นฉุนขณะใช้งาน
และมีควันมาก
4. นา้ มันสังเคราะห์ 100% เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีนา้ มันสังเคราะห์
100% ไม่มีองค์ประกอบของนา้ มันแร่ และนา้ แต่อาจทาการ
ผสมน ้า กลั่น 1:10-40 ก่ อ นใช้ง าน ซึ่ ง น ้า มัน สัง เคราะห์นี ้มี
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นา้ มันหล่อเย็น/นา้ หล่อเย็น (coolant)

2. นา้ มันผสมนา้ /โซลูเบิลออยล์ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบ
หลัก คื อ น ้า มัน และน ้า โดยมี อัต ราส่ว นน ้า มัน มากกว่ า น ้า
โดยทั่ว ไปประมาณ 60-90% ด้ว ยการเติ ม สารที่ ท าให้น า้ มัน
ละลายรวมตัวกับนา้ หรือเรียกว่า อิมลั ซิไฟเออร์ เป็ นการนาข้อดี
ของนา้ มัน และนา้ เข้าด้วยกัน เหมาะสาหรับงานเบา และงาน
ปานกลาง มี ขอ้ เสียคือ อายุใช้งานน้อย เน่าเสีย ง่า ย ชิ น้ ส่ว น
โลหะเกิดสนิม
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คุณสมบัติในการลดความร้อน และแรงเสียดทานที่เ กิดจากการ
ตัดโลหะ เช่น นา้ มันแร่ นา้ มันผสมนา้ มันสัตว์

เจริญเติ บโตของจุลิน ทรีย ์ สารเหล่า นี ้ ได้แก่ สารใน
กลุม่ อินทรียแ์ ฮโล
สารรักษาความเป็ นกรด-ด่าง ทาหน้าที่เป็ นตัวบัฟเฟอร์
รักษาสภาพความเป็ นกรด-ด่าง ของนา้ มันหล่อเย็นให้
คงที่ ซึ่งทั่วไปจะให้มีค่าในช่วง 8.5-9.0 นอกจากนัน้
ยัง ต้า นการเจริ ญ ของเชื ้อ จุ ลิ น ทรี ย ์ไ ด้อี ก ทาง สาร
เหล่านี ้ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ และเอทาโนลาไมท์
สารเพิ่มความเสถียร ทาหน้าที่สร้างความเสถียรให้แก่
สารละลายของนา้ มันหล่อเย็น ป้องกันการแยกตัวของ
นา้ มัน สารเหล่านี ้ ได้แก่ แอลกอฮอล์ และไกลคอล

2. นา้ มันแร่ เป็ นนา้ มันที่ได้จากการกลั่นนา้ มันดิบหรือนา้ มันที่ใช้
แล้ว แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ นา้ มันแร่พาราฟิ นิก และนา้ มันแร่แนฟ
ทานิ ก ซึ่งปั จ จุบันนิย มใช้นา้ มันแร่พาราฟิ นิก เพราะมีสารก่ อ
มะเร็งน้อยกว่าแนฟทานิก ซึ่งนา้ มันแร่ที่ใช้มีคุณสมบัติในการ
หล่อลืน่ และระบายความร้อนได้ดี
3. สารเติมแต่งชนิดต่างๆ
สารอิมลั ซิไฟเออร์ และลดความตึงผิว ทาหน้าที่ผสม
นา้ มันให้รวมตัวกับนา้ และลดแรงตึงผิวทาให้นา้ มัน
หล่อเย็นแทรกซึมเข้าสูผ่ ิวโลหะได้ดี
สารรับแรงกดสูง ทาหน้า ที่หล่อลื่น ผิวโลหะทาให้ร ับ
แรงกดได้เ พิ่ ม ขึ น้ สารเหล่า นี ้ ได้แ ก่ สารประกอบ
ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส คลอรีน เป็ นต้น
สารป้ อ งกั น การกัด กร่ อ น ท าหน้า ที่ ป้ อ งกัน การกั ด
กร่อนผิวโลหะ วัสดุตดั จากปฏิกิริยาเคมีของกรด สาร
เปอร์ออกไซด์ และความร้อน ได้แก่ โซเดียมโมลิบเดต
เอมีน เอไมด์ เป็ นต้น
สารลดแรงเสียดทาน ทาหน้าลดแรงเสียดทานผิวโลหะ
ด้วยแผ่นฟิ ลม์ บางๆที่จบั หน้าผิวโลหะ
สารป้ อ งกั น การเน่ า เสี ย ท าหน้า ที่ ฆ่ า เชื ้อ จุ ลิ น ทรี ย ์
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ น ้ า มั น หล่ อ เย็ น เสี ย ง่ า ยจากการ

สารป้องกันฟอง ทาหน้าที่ลดการเกิดฟองขณะใช้งาน
โดยเฉพาะในส่วนผสมที่มีสารลดแรงตึงผิวสูงซึ่งเป็ น
สาเหตุใ ห้เ กิ ด ฟองได้ข ณะใช้ง าน สาเหล่า นี ้ ได้แ ก่
ซิลกิ อน
สารลดความกระด้าง ทาหน้าที่ลดความกระด้างที่เกิด
จากสารประกอบในกลุ่ม ของเกลื อ แคลเซี ย ม และ
แมกนีเซียม สารพวกนี ้ ได้แก่ สารในกลุ่มของเอทิลีน
ไดแอมมีนเตตระอะซิติก
ขอบคุณข้อมูล: www.siamchemi.com
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องค์ประกอบทั่วไปน้ามันหล่อเย็น
1. นา้ เป็ นองค์ประกอบหลัก ซึ่งจะมีอตั ราส่วนมากกว่านา้ มัน
หรือสารอื่นๆ มีคณ
ุ สมบัติช่วยระบายความร้อนได้ดี
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ปี ใหม่ทงั้ ทีไปเที่ยวที่ไหนดี
ปี ใหม่ 2565 นี ้ เป็ นช่วงที่ลมหนาวกาลังพัดมา อากาศ
ดีทีเดียวค่ะ สาหรับวันหยุดยาวที่กาลังจะมาถึง เชื่อว่าหลายๆ
คนจะต้องกาลังมองหาสถานที่ เที่ยวกันอย่างแน่นอน เพื่อใช้
เวลาหยุดยาวสิน้ ปี พกั ผ่อนกับครอบครัว หรือ คนรัก เดินเที่ยว
ชาร์ จ แบตเติ ม พลั ง ก่ อ นที่ จ ะกลั บ ไปลุ ย งานต่ อ ในปี หน้ า
เพราะฉะนัน้ อย่ารอช้า เรามาดูกนั ดีกว่าว่ามีที่ไหนกันบ้าง

ไอคอนสยาม กับพล ุปีใหม่

สดชื่ นมาก บรรยากาศชานเมืองอันเงี ยบสงบติดริมแม่นา้ โขง
เหมาะแก่การพักผ่อนในช่วงข้ามปี มาก และที่เชียงคานก็มีจุด
เ ช็ ค อิ น
มากมาย
ภายใน
เ มื อ ง มี
ถนนคน
เ ดิ น ที่ มี
ของขาย
มากมาย
แถมเป็ นแหล่งท่องเที่ยวด้วย ที่พลาดไม่ได้เมื่อคุณไปเชียงคาน
คือ จุดชมวิวทะเลหมอก ถ้าจะหาทะเลหมอกใกล้ ๆ ก็ที่นี่เลย
แล้ว ไปสัม ผัส ชี วิ ต สโลว์ไ ลฟ์ ในช่ ว งปี ใ หม่ กัน ได้ที่ เชี ย งคาน
จังหวัดเลย

เปิ ดตัวมาที่ พลุปีใหม่ที่ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เหนือ
น่านนา้ เจ้า พระยา แน่นอนเรามาที่สถานที่ใกล้ ๆ อย่างเมือ ง
กรุงเทพฯก่อน กับการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี เก่าที่ไอคอนสยาม ใจ
กลางเมื อ งกรุ ง เป็ น งานที่ ถูก จัด มาอย่า งยิ่ ง ใหญ่ ทุก ปี และมี
หลายธี ม ภายในงานก็มีกิจกรรมให้รว่ มสนุกมากมาย ไฮไลท์ที่
สาคัญคืองานแสดงพลุมากกว่า 25,000 ดอก ดูกนั ยาว ๆ ไปเลย
สิคะ แล้วไปเพลิดเพลินบรรยากาศภายใต้แสงพลุ อันสวยงาม
ณ ริมแม่นา้ เจ้าพระยาได้ที่ ไอคอนสยาม กับงาน Amazing
Thailand Countdown 2022

เชียงคาน
ริม แม่ น า้ โขง จ.เลยเชี ย งคาน เมื อ งเล็ก ๆ ที่ ติ ด กับ
แม่นา้ โขง ในจังหวัดเลย สิน้ ปี นีค้ งจะถึงฤดูหนาวพอดี ในช่วงนี ้
อากา ศที่
เชี ย งคาน
จะดี ม าก
ๆ ในช่ ว ง
เช้า ถ้า ตื่ น
ม า รั บ
อากาศจะ

สายธรรมชาติตอ้ งที่นี่เลย กับ การนอนชิลที่แพเมือง
กาญ ใครที่อยากพักผ่อนแบบฟิ ลธรรมชาติรอบตัวก็ตอ้ งมาที่ แพ
ริมนา้ ในแม่นา้ แคว จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับบรรยากาศใกล้ชิด
ธรรมชาติ ร อบตัว ในขนาดที่ พักผ่อ นบนแพ เพราะแพริม น า้ ที่
กาญ ส่วนมากจะตัง้ อยู่กลางลุ่มแม่นา้ ที่รายล้อมไปด้วยป่ าไม้
ธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ชนิดที่คุณจะได้ยินเสียงนกป่ า เสียง
นา้ ธรรมชาติ และแมลงต่าง ๆ ในระดับใกล้ชิด รับรองได้เลยว่า
การพัก ผ่ อ นนอนชิ ล ของคุ ณ ตลอดทั้ง วัน หยุ ด ปี ใหม่ คุ้ม ค่ า
แน่นอน และที่กาญก็มีที่พกั แพดี ๆ มากมายให้คณ
ุ ได้มาพักผ่อน
จะหนีความวุน่ วายทัง้ ทีก็มาสถานที่สงบแห่งนีก้ นั เถอะ
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นอนชิลที่แพเมืองกาญจนบ ุรี

December 2021

MRP ENGINEERING CO.,LTD.

เกาะสิมิลนั พังงา

บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน

เที่ยวปี ใหม่นีจ้ ะพลาดได้ไง กับการลงใต้เที่ยวเกาะรับ
ไอลมจากทะเลและสถานที่ตอ่ ไปนีท้ ี่จะแนะนาให้คณ
ุ ไปเที่ยวกัน
คือ เกาะสิมิลนั จังหวัดพังงาเป็ นจังหวะดีที่สายทะเลต้องรีบไป

บ้านรักไทย หมูบ่ า้ นชาวจีนยูนนาน ที่เที่ยวแม่ฮ่องสอน
ที่รายล้อมด้วยหุบเขาใหญ่ อากาศหนาว ท่ามกลางขุนเขา ทะเล
หมอก ดอกไม้
บา น สะ พ รั่ ง
แ ล ะ ช า อุ่ น ๆ
บ อ ก เ ล ย ว่ า
ที่ นี่ เ ป็ นอี ก ที่
เที่ ย วส าหรั บ

เพราะเกาะสิมิ ลัน เปิ ด ได้ปี ละครัง้ และที่ นี่ ก็ เ ป็ น อี ก
สถานที่ที่มีความสวยงามมาก นา้ ทะเลที่ใสเหมือนกระจก ความ
อุดมสมบูรณ์ใต้นา้ เพราะที่นี่ตอ้ งปิ ดและดูแลธรรมชาติเสมอทา
ให้ทกุ ปี ธรรมชาติใต้นา้ ทะเลก็จะอุดมสมบูรณ์ วันหยุดปี ใหม่นีก้ ็
เป็ นช่ วงเวลาที่ ดีที่ จะไปเที่ ยวเกาะกัน แล้วไปดานา้ ชมความ
สวยงามของใต้ทะเล

คนชอบความ
เ งี ย บ ส ง บ
และสโลว์ไลฟ์
ใครที่อยากมา
เ ที่ ย ว ปี ใ ห ม่
ค น น้ อ ย ๆ
เงี ยบๆ แล้วล่ะก็ ที่นี่ตอบโจทย์มากๆ เลยค่ะ อีกทัง้ ยังมี ไร่ชา
บ้านดิน และทะเลสาบ ที่ถ่ายรู ปออกมาสวยอลังการ เหมือนไป
เที่ยวเมืองนอกกันเลยทีเดียวน้า

ม่อนแจ่ม เชียงใหม่
ขอบคุณข้อมูล: https://th.trip.com
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มาถึงที่สดุ ท้ายแล้ว สถานที่ในฤดูหนาวแบบนี ้ คงขาด
ไปไม่ได้กบั การไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวที่เชียงใหม่ และทีม่ อ่ นแจ่ม

ก็เป็ นอีกสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกัน ด้วยสถานที่ที่
ตัง้ อยูบ่ นเขาทาให้เห็นวิวธรรมชาติจากด้านล่างได้ ที่ม่อมแจ่มก็
ไม่ได้แค่วิวภูเขาแต่ยงั มีสถานที่เที่ยวมากมาย ไม่วา่ จะไปถ่ายรู ป
ท่ามกลางสวนดอกไม้หรือชมทะเลหมอก ก็ มีหมด หยุดยาวปี
ใหม่ครัง้ นี ้ เตรียมเสือ้ หนาวไปพักผ่อนจิบกาแฟท่ามกลางทะเล
หมอกได้แล้วที่ ม่อมแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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ด ูแลส ุขภาพกายและใจ...ให้ห่างไกลโรค
การมีสขุ ภาพที่ดี ควรเริม่ ให้ความสาคัญตัง้ แต่พืน้ ฐาน
การส่ง เสริม สุข ภาพ ซึ่ง ก็ คื อ กลไกการสร้า งสุข ภาพให้ดี ห รื อ
แข็ ง แรงยิ่ ง ขึน้ ด้ว ยวิ ธี ต่ า งๆ เช่ น การรับ ประทานอาหารและ
เครือ่ งดื่มที่มีประโยชน์ การออกกาลังกาย การฝึ กทาสมาธิ และ
การป้อ งกัน ปั ญหาสุขภาพ ซึ่งเป็ นการสร้างภูมิ คุม้ กัน เพื่ อลด
ความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดโรค โดยกลไกทัง้ สองสามารถ
ทาได้ง่าย ใช้ตน้ ทุนน้อย ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าถ้าเทียบกับการ
ต้องเข้ารับการรักษาและฟื ้ นฟูสขุ ภาพภายหลัง

การดื่ ม น ้า เป็ นสิ่ ง ส าคัญ พื ้น ฐานการมี สุข ภาพดี ที่
สาคัญขาดไม่ได้เลยในชีวิตประจาวัน แต่กลับเป็ นเรื่องที่คนส่วน
ใหญ่มกั มองข้าม การดื่มนา้ เปล่านอกจากจะช่วยให้เรารู ส้ กึ สด
ชื่นกระปรีก้ ระเปร่าแล้ว ยังช่วยปรับสมดุลย์ของร่างกาย บรรเทา
ความเมื่อยล้า ช่วยในเรือ่ งระบบเผาผลาญและการขับถ่าย แถม
ยังช่วยให้สขุ ภาพผิวของเราดีขนึ ้

วิธีด ูแลส ุขภาพให้ดีได้ดว้ ยตัวเอง

ปริ ม าณน ้ า ที่ เ หมาะสมกั บ ร่ า งกายในแต่ ล ะวั น
โดยประมาณคือ 2 ลิตร ดังนัน้ เราจึงควรดื่มนา้ ให้ได้อย่างน้อย
วันละ 8-10 แก้ว เพื่อการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์ สาหรับคนที่ดื่ม
นา้ น้อย ลองกรอกนา้ ใส่ขวดไว้แล้วตัง้ เป้าหมายว่าต้องดื่มนา้
เรือ่ ยๆ ให้หมดขวดภายในหนึ่งวัน แบบนีก้ ็สามารถทาให้เราดื่ม
นา้ ได้มากขึน้ เช่นกัน
3. ออกกาลังกาย
เมื่อเลือกทานอาหารที่ดีแล้วสิ่งที่สาคัญไม่แพ้กนั นั่นก็
คือการออกกาลังกาย ปั จจุบนั การออกกาลังกายมีหลายรู ปแบบ
ขึน้ อยูก่ บั ความชอบ ไลฟ์ สไตล์ และสภาพร่างกายของแต่ละคน
แต่ไม่ว่าจะเป็ นการออกกาลังกายชนิดไหน ก็ มีส่วนช่วยทาให้
ร่างกายแข็งแรงและมีสขุ ภาพดีมากขึน้ ทัง้ นัน้

แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถ
กินอาหารที่คุณชอบแต่อาจจะไม่ค่อยดี ต่อสุขภาพนัก แถมยัง
รู ส้ ึกผิดทุกครัง้ ที่กินเข้าไปได้ แน่นอนว่าคุณสามารถกินเค้กชิน้
เล็กๆ ชานมไข่มกุ หรือเมนูประเภทปิ ้งย่างได้เช่นกัน แต่ตอ้ งระวัง
ไม่ให้เผลอกินในปริมาณที่มากเกินไป เพราะถ้าหากคุณกินใน
ปริมาณที่พอดีก็จะเป็ นผลดีต่อร่างกายและจิ ตใจแถมยังช่วย
เยียวยาอารมณ์ให้ดีขนึ ้ ได้โดยไม่เสียสุขภาพด้วย
2. ดื่มน้าให้เยอะ เพื่อส ุขภาพและผิวพรรณ

การออกกาลังกาย ไม่จาเป็ นต้องออกกาลังกายอย่าง
อย่ า งหนั ก แต่ ก ารออกก าลั ง กายที่ ดี ค วรท าเป็ นประจ า
สม่าเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที และควรออกกาลังกายให้ได้
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1. เลือกทานอาหารที่ดีต่อส ุขภาพ
อาหารกับสุขภาพเป็ นของคูก่ นั การที่เราจะมีสขุ ภาพดี
ได้นนั้ การกินถือเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยหลักในการดูแลตัวเอง เป็ น
การดูแลจากภายในสูภ่ ายนอก เราจึงควรต้องกินอาหารให้พอดี
และหลากหลายในแต่ ล ะวัน เลื อ กกิ น อาหารที่ มี คุณ ค่า ทาง
โภชนาการครบทัง้ 5 หมู่ โดยเน้นไปที่โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต
ที่มีประโยชน์เป็ นหลัก เสริมผัก ผลไม้ที่ให้เกลือแร่และวิตามิน ที่
ส าคั ญ ควรหลี ก เลี่ ย งอาหารจ าพวกไขมั น และอาหารที่ มี
คลอเรสเตอรอลสูง
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สัป ดาห์ล ะ 2-3 ครัง้ โดยเลือ กรู ป แบบการออกก าลัง กายให้
เหมาะสมกับ สภาพร่างกายช่วงวัยและความถนัด ไม่ว่าจะเป็ น
การวิ่ง ว่ายนา้ ปั่ นจักรยาน เต้น แอโรบิค บอดีเ้ วท หรือโยคะ
เพราะการได้ออกกาลังกายในรูปแบบที่เราชอบ จะช่วยทาให้เรา
ออกกาลังกายได้นานขึน้ และออกกาลังกายได้อย่างไม่มีเบื่อ
แถมได้ลดนา้ หนักไปในตัวอีกด้วย
4. พักผ่อนให้เพียงพอ
ปั จจุบนั เรา ใช้เวลาในการทากิจกรรมต่างๆ จนลืมไป
ว่าสิง่ ที่ทาได้ง่ายที่สดุ และเป็ นสิง่ ที่สาคัญอันดับต้นๆ ในการดูแล
ตัวเองให้มีสขุ ภาพดีนนั้ ก็คือการนอนการนอนหลับให้เพียงพอ
ซึง่ ถือเป็ นการพักผ่อนที่ดีที่สดุ เพราะในช่วงเวลาที่เรานอนหลับ
อวัยวะต่างๆ จะได้หยุดพัก หรือทางานน้อยลง เป็ นช่วงเวลาที่
ระบบภูมิ ต ้า นทานจะท างานได้อ ย่า งเต็ ม ประสิท ธิ ภาพ และ
สะสมพลังงานสารองไว้ซอ่ มแซมส่วนที่สกึ หรอ

หากเรานอนครบ 8-10 ชั่วโมงต่อคืน จะทาให้เราตื่น
มาแล้วรู ส้ ึกสดชื่นและสามารถทากิจกรรมต่างๆ ในวันถัดไปได้
อย่างไม่รูส้ กึ เหนื่อยล้า เปรียบเสมือนการได้ชาร์ตแบตร่างกายให้
เต็ม100% ในทุกๆ วัน ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สดุ ในการเข้าเข้า
นอนก็คือ ช่วงเวลาระหว่าง 22.00-02.00 น. เพราะเป็ นช่วงเวลา
ที่รา่ งกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมน เพื่อทาให้ร่างกายได้ฟื้นฟูระบบ
ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และทาให้คณ
ุ ภาพการนอนได้รวมดีขนึ ้ อีก
ด้วย

หงุดหงิดง่าย บางคนเครียดแล้วป่ วยบ่อย บางคนก็นอนไม่หลับ
เราจึงควรต้องหาวิธีจัดการและบรรเทาความเครียดที่เกิ ดขึน้
เพื่อให้เรามีทงั้ สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีในเวลาเดียวกัน

การจัดการกับความเครียดนัน้ ทาได้หลายวิธี ไม่ว่าจะ
เป็ นการไปออกกาลังกาย การนั่งสมาธิฝึกจิตใจ ธรรมชาติบาบัด
การอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟั งเพลง ตลอดจนการจัดสรรเวลาในชีวติ
ไม่ให้โฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ จมอยู่กับความเครียดมาก
จนเกินไป จนอาจกระทบต่อตนเองและคนรอบข้างได้
6. ปรับวิธีคิดเพื่อเพิ่มพลังบวก
การจมอยู่กับความวิตกกัง วล หรือปั ญ หาใดปั ญหา
หนึ่งมากจนเกินไป อาจทาให้กลายเป็ นความเครียดสะสม ซึ่ง
เป็ นสาเหตุของความทุกข์ในใจ ทาให้เกิดทัศนคติลบ จนส่งผล
ให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็ นไปในทิศทางที่แย่ลง ลองเอา
ตัว เองออกจากความกังวลเหล่า นัน้ และปรับ มุมมองปั ญ หา
ต่างๆ อาจจะทาให้เรามองเห็นสาเหตุของปั ญหาและวิธีแก้ไขได้
ง่ายขึน้ หากเรายอมรับข้อบกพร่องและพยายามทาความเข้าใจ
กับมันอย่างมีสติ ก็ จะช่วยให้เรามีสุขภาพใจที่แข็งแรง และมี
ความสุขกับสิ่งรอบตัวได้ง่ายขึน้ หรือถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็ น
เรือ่ งเล็กน้อยก็ลองมองข้ามข้าม หรือปล่อยผ่านไปบ้างก็ได้

5. วางแผนจัดการกับความเครียด ไม่ให้เสียส ุขภาพจิต
ความเครียดถือเป็ นศัตรู ตวั ร้ายที่คอยบั่นทอนสุขภาพ
เป็ นสภาวะอารมณ์ข องคนที่ต ้อ งเจอกับ ปั ญ หาต่า งๆ จนเกิ ด
ความไม่สบายใจ วิตกกังวล และรู ส้ ึกกดดัน หลายครัง้ ที่เรามัก
เรี ย กโดยที่ เ ราไม่ รู ้ตัว แต่ สิ่ ง เหล่ า นี ม้ ัก จะแสดงออกมาทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ หรือพฤติกรรม บางคนเครียดแล้วทาให้
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