
เกร็ดความรู้ทั่วไป 
 
1. ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลนํ้าร้อนลวกได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 โดยใช้ไข่ขาวมาทาท่ีน้ําร้อนลวกให้ท่ัวท้ิงไว้จนแห้ง ไปเอง แล้วรอสักพักใหญ่ๆ จึงล้างออกจะไม่มี
รอยแดง หรือพองเลย ข้อสําคัญก่อนทาไข่ขาวอย่าให้ถูกน้ําเย็นหรือของอื่นเลย และอย่าไปแกะ หรือเกา
ตอนท่ีใกล้จะแห้ง เพราะจะทําให้หนังถลอก  

2. ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเป้ือนผ้าได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 โดยการใช้ยาหม่องถูตรงยางเหนียวๆของหมากฝร่ังไปมา ไม่นานยางของหมากฝร่ังก็จะหลุดออก
หมดแล้ว จึงนําผ้าไปซักตามปกติ  

3. ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทําให้เทออกง่าย จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
  โดยการใส่หลอดลงไปให้ลึกถึงก้นขวดเพื่อให้อากาศสามารถแทรกผ่านเข้าไปในขวด จากนั้นเทซอส
มะเขือเทศ ก็จะไหลออกมาง่ายข้ึน  

4. ถุงน่องแช่นํ้าเกลือช่วยให้ถุงน่องไม่ขาดง่าย จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 โดยการนําเกลือ 2 ถ้วยผสมกับน้ํา 1 แกลอน แช่ถุงน่องใหม่ไว้นาน 3 ช่ัวโมง แล้วล้างด้วยนํ้าเย็น ยก
ถุงน่องขึ้น มาตากให้น้ําหยดจนแห้ง ก็จะทําให้ถุงน่องคงสภาพ และเหนียวทนนาน  

5. มันฝรั่งกําจัดกล่ินปลาร้าติดมือได้ จรงิหรือ  
เฉลย : ไม่จรงิ  
 แต่มันฝรั่งสามารถกําจัดกล่ินหัวหอมติดมือได้ โดยการนํามันฝรั่งท่ีปอกแล้ว มาถูมือท่ีมีกล่ินหัวหอม
ติดอยู่ กล่ินหัวหอมก็จะค่อยๆ จางหายไป  

6. พริกแห้งใช้ไล่แมลงวันได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เวลาตากของแห้งไว้จะมีแมลงวันมาตอม ให้เอาพริกแห้ง 5 - 6 เม็ด เสียบไว้รอบกระด้ง ไอร้อนของพริก
จะทําให้แมลงวันไม่กล้าเข้าใกล้  
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7. เบียร์ช่วยคลายเกลียวข้ึนสนิมได้  
เฉลย : จริง  
 ให้รินเบียร์ลงไปบนเกลียวขึ้นสนิมนิดหน่อย รอ 2 - 3 นาที ความเป็นกรดของเบียร์จะช่วยขจัด   
ส่ิงสกปรก และเศษสนิม ทําให้เกลียวหมุนเปิดได้ง่ายขึ้น  

8. เอาผ้าไหมแช่ช่องแข็งจะทําให้รีดง่าย จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 การรีดผ้าไหม ควรใช้ไฟอ่อนๆ เพราะผ้าไหมจะไหม้เกรียม หรือเป็นสีเหลืองได้ง่าย แต่ถ้าผ้าไหมยับมาก 
ก่อนรีดควรฉีดพรมน้ํายาให้ท่ัว แล้วพับใส่ถุงพลาสติก นําไปแช่ในช่องแข็งของตู้เย็น ประมาณ 10 -15 นาที 
แล้วจึงนําออกมารีด จะทําให้รีดผ้าไหมได้ง่าย และเรียบยิ่งข้ึน  

9. นําเหรียญสลึงใส่แจกันช่วยให้ดอกไมไ้ม่เห่ียวเฉาได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 โดยให้หย่อนเหรียญสลึงลงไปในแจกัน ส่วนผสมท่ีเป็นทองแดงในเหรียญจะช่วยยับยั้งการเจริญ 
เติบโตของเชื้อแบคทีเรียซ่ึงเป็นสาเหตุให้ดอกไม้เหี่ยวเฉา  

10. ใบฝรั่งช่วยดูดกล่ินได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 โดยให้นําใบฝรั่งมาตําให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ําแยกกากใบออก น้ํามันหอมระเหยท่ีได้จะทําหน้าท่ี 
ดับกล่ิน ส่วนกากใบท่ีได้ให้นําไปวางไว้ตามจุดต่างๆเพื่อช่วยดูดกล่ินได้  
 
ชุดคําถามท่ี 2 : หมวดกินเพ่ือสุขภาพ  

1. กินนํ้ามะนาวป่ันสามารถแก้อาการเมาค้างได้ จริงหรือ  
เฉลย : ไม่จริง  
 แต่แก้อาการเมาค้างได้โดยการดื่มน้ํากล้วยป่ันกับนมและน้ําผ้ึง เพราะกล้วยจะทําให้กระเพาะของ
เราสงบลง ส่วนน้ําผ้ึงจะเป็นตัวช่วยหนุนเสริมปริมาณน้ําตาลในเส้นเลือดท่ีหมดไป ในขณะท่ีนมก็ช่วยปรับ
ระดับของเหลวในร่างกายของเรา ทําให้อาการเมาหายไปได้  

2. เม่ือเป็นไข้ไม่ควรกินฝรั่ง จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะในฝร่ังมีแร่โพแทสเซียมสูง เม่ือเวลาเป็นไข้ร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น การกินอาหารท่ีมี
โพแทสเซียมสูงจะส่งผลให้เกิดอาการชักได้  
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3. มันฝรั่งช่วยลดความดันโลหิตให้ต่ําจริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะในมันฝรั่งมีสารเคมีท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ีช่ือว่า คูคัวไมน์ส มีสรรพคุณในการควบคุม  
ความดันโลหิตให้ตํ่าลง และมันยังรักษาโรคท่ีลึกลับท่ีเรียกว่าโรคนอนหลับได้อีกด้วย  

4. ดื่มนมร้อนก่อนนอนจะช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ จริงหรือ  
เฉลย : ไม่จริง  
 แต่การดื่มนมร้อนก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้น เพราะนมร้อนจะส่งเสริมให้สมองหล่ังสาร  

5. การเค้ียวหมากฝรั่งช่วยเพ่ิมฮอร์โมนเพศชายได้ จริงหรือ  
เฉลย : ไม่จริง  
 แต่การเคี่ยวหมากฝรั่งช่วยให้คนไข้ผ่าตัดลําไส้ใหญ่หายเร็วขึ้น เพราะการเคี้ยวหมากฝรั่งหลังการ
ผ่าตัดเป็นการบริหารให้ลําไส้กลับมาทํางานตามปกติได้เร็วขึ้นคนไข้จะไม่เกิดอาการลําไส้อืด ซ่ึงทําให้ปวดท้อง
และท้องอืด หลังจากท่ีต้องหยุดทํางานไปพักหนึ่ง  

6. การกินเนยก่อนนอนทําให้นอนหลับสนิทข้ึน จริงหรือ  
เฉลย : จรงิ  
 เพราะในเนยมี กรดอะมิโน ท่ีมีช่ือว่า “ทริปโตพัน” ซ่ึงมีสรรพคุณช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย 
และสะกดให้หลับได้สนิทดีข้ึน  

7. กินส้มช่วยแก้อาการเซ็งได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 การรับประทานส้มโดยปอกเปลือกเองจะมีกล่ินส้มท่ีช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และวิตามินซีท่ีร่างกาย
ได้รับในจํานวนท่ีเพียงพอ ช่วยให้สมองหล่ังฮอร์โมนท่ีทําให้คลายความเครียดลงได้ดีออกมาด้วย  

8. การกินช็อกโกแลตช่วยแก้ไอได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะโกโก้ท่ีใช้ทําช็อกโกแลตมีสารท่ีช่ือว่า ธีโอโบรไมน์ จะไปออกฤทธ์ิท่ีเส้นประสาทช่ือ เวกัสเนอร์ฟ 
ท่ีทําหน้าท่ีเกี่ยวกับการไอทําให้สามารถหยุดอาการไอเรื้อรังอย่างได้ผล  

9. การกินบ๊วยช่วยเพ่ิมกําลังได้ จริงหรือ  
เฉลย: จริง  
 เพราะการท่ีคนเรามีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย เพราะกรดในเลือดสูง ร่างกายไม่สามารถปรับดุล
ความเป็นด่างได้ทัน แต่บ๊วยมีความเป็นด่าง Ph 7.35 ใกล้เคียงกับเลือดคนเรา จึงช่วยถ่วงดุลความเป็นด่างได้ 
และยังมีโปรตีน เกลือแร ่และสารอาหารจําเป็นอยู่มากอีกด้วย  
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10. การกินอาหารมื้อเช้าช่วยป้องกันความจําเส่ือมได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะเลือดตอนเช้าจะแข็งตัวง่ายกว่าปกติ จึงมีโอกาสที่หลอดเลือดอุดตันมากข้ึนสารอาหารไป
เล้ียงสมองได้น้อยลงสมองจึงค่อยๆ เส่ือม  
 
ชุดคําถามท่ี 3 : หมวดรู้ไว้ใช่ว่า  

1. การแลบล้ินให้นํ้าลายยืดลงพ้ืน 3 หยดจะแก้เผ็ดได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 อาการเผ็ดเกิดจากสารท่ีช่ือ แคปไซซิน ท่ีอยู่ในพริกเข้าไปจับกับปลายประสาทรับรสท่ีล้ิน ร่างกาย
จะก็จะแสดงปฏิกิริยาโดยขับน้ําลายออกมาชะล้างเอาเจ้าสารนี้ออกไป  

2. ดูดนมยางของเด็กทารกตอนนอนจะแก้อาการนอนกรนได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 การคาบหรืออมนายางของเด็กทารกไว้ในปากจะทําให้ล้ินในปากอยู่นิ่ง ก็จะพลอยให้เนื้อเยื่อของ
เพดานไม่กระเทือนส่ันไหว ขึ้นจึงไม่เกิดอาการกรนและไม่นอนอ้าปากอีกด้วย  

3. การสูดกลิ่นตัวผู้ชายทําให้หายเครียดได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะกล่ินตัวผู้ชายท่ีเป็นคนรักนั้นมีสารฟีโรโมนผสมอยู่ โดยเฉพาะในผมและผิวของเขา เม่ือสูดดมแล้ว
จะช่วยลดอาการเครียดและเหนื่อยล้าลงได้  

4. แอปเป้ิลผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 ถ้าเสียบแผ่นสังกะสี และแผ่นทองแดง กรดในแอปเปิ้ลจะทําให้เกิดการแตกตัวของไอออน ทําให้ 
ลูกแอปเป้ิลเป็นเหมือนแบตเตอร่ี ซ่ึงผลไม้ชนิดอ่ืนเช่น มะนาว เกรปฟรุ๊ต หรือมันฝร่ัง ก็ทําได้เช่นกัน  

5. ปัสสาวะมนุษย์ใช้ทํายาสีฟันในสมัยโบราณ จริงหรือ  
เฉลย : จริง 
 โดยแพทย์ชาวโรมันเช่ือว่าปัสสาวะมนุษย์มีคุณสมบัติทําให้ฟันขาวและแข็งแรง ยาสีฟันในยุค
ดังกล่าวจึงเป็นน้ํายาบ้วนปากท่ีทําจากปัสสาวะมนุษย์  

6. วัวกระทิงเกลียดสีแดง จริงหรือ  
เฉลย : ไม่จริง  
 เพราะวัวเป็นสัตว์ตาบอดสีไม่สามารถแยกแยะสีต่างๆ ได้ แต่การท่ีวัวเม่ือถูกล่อด้วยผ้าแดงเหมือน
ในสนามสู้วัวแล้วก็พุ่งเข้าใส่นั้น เป็นเพราะความรําคาญและเพราะถูกย่ัวยุมากกว่า  
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7. เพชรแท้จะไม่ติดสีหมึก จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 การทดสอบดูเพชรแท้นั้น ให้ป้ายน้ําหมึกสีดําไปบนเพชร ถ้ามีความล่ืนออกไม่ติดอยู่บนเพชร   
แสดงว่าเป็นเพชรแท้ แต่ถ้ายังมีจุดดําตรงท่ีแต้มอยู่แสดงว่าเป็นเพชรเทียม  

8. การทะเลาะกันทําให้แผลหายช้า จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะความเครียดท่ีเกิดขึ้นท้ังระหว่างและหลังจากการทะเลาะกัน จะส่งผลให้ร่างกายลดการผลิต
โปรตีนเม็ดเลือดท่ีมีประโยชน์ต่อการรักษาบาดแผล หรือส่วนท่ีสึกหรอในร่างกายให้น้อยลงทําให้บาดแผล
ต่างๆ หายช้า  

9. แสงแดดอ่อนๆ ช่วยป้องกันโรคซึมเศร้าได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะแสงแดดอ่อนๆ จะช่วยลดการสร้างฮอร์โมน เมลาโตนิน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีควบคุมการนอนหลับ      
ถ้าหากเก็บตัวอยู่แต่ในท่ีมืดจะทําให้ฮอร์โมนตัวนี้สูงขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดการง่วง เหงา ซึมเซาได้  

10. การฟังเพลงช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะ การฟังเพลงทําให้สมองหล่ังสารเอนดอร์ฟินส์ ซ่ึงเป็นฮอร์โมนสร้างความสุขออกมาช่วยลด
ความดันโลหิตและบรรเทาอาการปวดข้อลงได้  
 
ชุดคําถามท่ี 4 : หมวดความสวยความงาม  

1. กินหวานมากทําให้ผิวเหี่ยว จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะ เมื่อร่างกายมีน้ําตาลอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไป มันจะไปเกาะติดกับเส้นใยโปรตีนท่ีอยู่
ระหว่างเซลล์ผิว ทําให้เกิดภาวะผิวเครียดและนําไปสู่อาการแก่ก่อนวัย ผิวหยาบกร้านและเหี่ยวย่นในท่ีสุด  

2. การยืนเอาปลายน้ิวมือแตะปลายน้ิวเท้าจะทําให้ผิวหน้าดูสดใส จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 โดยการยืนเอาปลายนิ้วมือแตะปลายนิ้วเท้า ก้มตัวต่ําๆ ค้างไว้นับ 1 - 30 แล้วค่อยๆ ยืนข้ึนจะทําให้
โลหิตบริเวณหนังศีรษะและใบหน้าหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลกระทบให้ผิวหน้าดูสดใสข้ึน  
 
 
 



6 
 
3. เอานํ้าแข็งถูหน้าก่อนนอนจะทําให้หายมันได้ จริงหรือ  
เฉลย : ไม่จริง  
 แต่แก้ปัญหาหน้ามันได้โดยการใช้น้ําเมือกว่านหางจระเข้ทาหน้าให้ท่ัวใบหน้า โดยไม่ต้องล้างออก   
น้ําเมือกจะแห้งไปเองภายใน ๕ - ๑๐ นาที ทําก่อนนอน แค่นี่หน้าก็จะหายมัน  

4. การสวมเสื้อผ้าหนาๆ เพ่ือให้เหงื่อออกเยอะๆ จะทําให้ผอมเร็วจริงหรอื  
เฉลย : ไม่จริง  
 การท่ีเหง่ือออกเยอะ คือ ภาวะท่ีร่างกายโดนความร้อนแล้วระบายความร้อนออกมา ไม่ใช่การเผาผลาญ
ไขมันออกมา ดังน้ันพอเราดื่มน้ําเข้าไปน้ําหนักก็จะเท่าเดิม  

5. คนผิวแห้งมีโอกาสเกิดริ้วรอยกว่าคนผิวมัน จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะคนผิวแห้งขาด ซีบัม หรือสารไขมัน ทําให้กลไกการปกป้องตนเองของผิวหนังทํางานได้ไม่ดี
ท่าท่ีควร ดังนั้นคนท่ีมีผิวแห้งควรดูแลและทาครีมบํารุงเพื่อความชุ่มช่ืนแก่ผิวพิเศษกว่าคนผิวมัน  

6. การฝึกกลั้นหายใจสามารถชะลอหน้าแก่ก่อนวัยได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 โดยการหายใจออกทางปากอย่างช้าๆ จนสุดลม แล้วหายใจเข้าทางจมูกอย่างช้าๆ ให้เต็มปอด กล้ันไว้
ระยะหนึ่ง แล้วจึงหายใจออกอย่างช้าๆ ทําแบบนี้วันละ 2 ครั้งๆ ละ 20 นาที จะช่วยชะลอผิวแก่ก่อนวัย    
และรอยคลํ้าได้  

7. การร้องไห้ช่วยลดความอ้วนได้ จริงหรือ  
เฉลย : ไม่จริง  
 แต่การหัวเราะต่างหากท่ีช่วยเผาผลาญแคลอรีให้หมดไปได้ดีกว่าอยู่เฉยๆ ได้มากถึง 20% ซ่ึงหากได้
หัวเราะวันละสัก 10 - 15 นาที จะช่วยเผาผลาญพลังงานลงได้มากถึง 50 แคลอร่ี  

8. กาวตราช้างใช้รักษาส้นเท้าแตกได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะเม่ือปิดหนังท่ีแตกด้วยกาวตราช้าง ส่ิงสกปรกจะเข้าไปในรอยแตกไม่ได้ ผิวจะไม่ถูกรบกวน 
จึงมีการซ่อมแซมตนเองขึ้นมา มีการสร้างเซลล์ใหม่ และผลัดเซลล์เก่าออก กาวช้างก็จะหลุดออกไป แต่ห้าม
ใช้กับคนท่ีแพ้กาวตราช้าง  

9. การเต้นรําทําให้ผิวสวยได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะการเต้นรําเพียงวันละ 20 นาที ช่วยเผาผลาญแคลอรี่ กระตุ้นระบบการหายใจและระบบ
หมุนเวียนโลหิต ทําให้เลือดลมเดินท่ัวผิว ทําให้ผิวสวยมีสุขภาพดี  
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10. การใส่กระโปรงสั้นในห้องแอร์เป็นประจําทําให้ขาใหญ่ได้ จริงหรือ  
เฉลย : จริง  
 เพราะช่วงขาส่วนท่ีอยู่นอกกระโปรงจะเกิดการสะสมไขมันเป็นพิเศษ เพ่ือให้เข้ากับสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะเม่ือผิวหนังเจอความหนาวเย็นทําให้เกิดเซลลูไลท์เป็นสาเหตุทําให้ขาใหญ่ หากจําเป็นต้องใส่
กระโปรงส้ันจริงๆ ควรใส่ถุงน่องเพ่ือเพิ่มความอบอุ่น 
 

------------------------------------------------------ 
 

สนับสนุนข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการการแรงงานฯ 
โดย นางสาวอุทุมพร  พลางกูร 


