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สารจากบริษัทฯ
สุขภาพกายและใจที่ดี ไมเพียงสงผลดีใหเฉพาะกับบุคคลเทานั้น แตยังรวมไปถึง
ครอบครัว หนวยงาน สังคม และประเทศชาติดวย บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญใน
เรื่องนี้เปนอยางดี โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจกลางป 2540 จึงไดเริ่มใหมีการ
จัดทําโครงการ “คุณภาพชีวิต” ซึ่งประกอบดวยการใหความรูและสงเสริมใหพนักงานหา
ความรูเกี่ยวกับอาหาร การออกกําลังกาย การพักผอน การทําสมาธิ หรือการพัฒนาอบรม
จิต โดยจั ดใหมี การแขงขันกีฬาสีในทุกเดือ น อี กทั้งการขอความกรุณาจากทานผูท รง
ความรู และคุณธรรมมาใหการอบรมพนักงาน
นอกจากนั้น ยังมีการประกวดจัด “บอรด” ซึ่งแตละแผนกของบริษัทฯ จะคนควาหา
ขอมูลมาเผยแพรในหมูพนักงาน จากขอมูลที่แตละแผนกจัด “บอรด” ในหลายปที่ผานมา
หลายๆ เรื่องเปนเรื่องที่มีประโยชนมาก สมควรที่จะเผยแพรไปยังคนที่รัก โดยเฉพาะผูมี
พระคุณตอบริษัทฯ แตเนื่องจากการจัดทําวารสาร หรือขาวสาร ไมใชเรื่องงาย รวมทั้ง
จะตองคํานวณงบประมาณคาใชจายพรอมวิธีการจัดสงวา จะตองทําอยางไร วารสารที่
จัดทํานี้จึงจะยั่งยืนและอยูในภาวะที่บริษัทฯ สามารถจัดทําไดอยางตอเนื่อง
ดวยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงใครขอทดลองจัดทําวารสารจัดสงใหทานปละ 4 ครั้ง โดย
ฉบับแรก ม.ค.-มี.ค. 2546 จะจัดสงใหทานผูมีอุปการะคุณ โดยใชฐานขอมูลตามใบสง
สินคาของบริษัทฯ ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2545 สําหรับฉบับที่สอง เม.ย.-มิ.ย. 2546 จะใช
ฐานขอมูลของทานผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2546 และคลายคลึงกัน
ถึงสิ้นป 2546
ทา ยสุ ดนี้ บริษั ท ฯ ขอขอบพระคุ ณท า นผูมี อุ ป การะคุ ณเป น อย า งสู ง ที่ ไ ด ใ ห ก าร
สนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง ถาหากทานจะใหความเห็น
และติชมในการจัดทําวารสารนี้
บริษัท ซายนเทค จํากัด

ขาวจากกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการะคุณทุกๆ ทาน ที่ไดกรุณาใหความ
คิดเห็น / ขอเสนอแนะผานแบบเรียนสอบถามความคิดเห็นฯ Newsletter ฉบับที่ 003 ก.ค.
– ก.ย. 2546 สงกลับคืนยังบริษัทฯ ทางกองบรรณาธิการขอมอบบัตรกํานัลมูลคา 1,000 บาท
จากหมายเลขล็อตเตอรี่รางวัลเลขทาย 2 ตัว ประจํางวดวันที่ 16 ตุลาคม 2546 ไดแก หมายเลข 03
รายชื่อผูโชคดีประกอบดวย
1. คุณนลิณี จิตรกร ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
2. อาจารยสุรางครัตน ศรีสุรภานนท ภ.พยาธิวิทยาคลินิค คณะแพทยศาสตร มศว. (ประสาน
มิตร)
3. คุ ณ มาลี ตั้ ง พิ สิ ฎ โยธิ น ภาควิ ช าทั น ตแพทย คณะทั น ตแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
และทางบริษัทฯ ขอมอบผลิตภัณฑ Dye witness อุปกรณปองกันตนเอง แด
หมายเลขขางเคียงคือ 02 และ 04 ซึ่งรายชื่อผูโชคดีประกอบดวย
 คุณอังคณา โทการกุล
บริษัท เอสแอนดพีซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
 คุณยุพาพร จันทรเปลง
บริษัท ไอคิวเอ-นอรเวส แล็บส จํากัด
 พ.ต.อัจฉรา อุไรเลิศ
รพ.คายสุรนารี
 คุณพงษเดช เอกวนิชชา บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
 คุณเอกมล แกนแกว
บริ ษั ท พรอคเตอร แ อนด แ กมเบิ ล แมนู แ ฟคเจอริ่ ง จํ า กั ด
(มหาชน)
 คุณนารี จันทนโชติวงศ บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด
สําหรับฉบับที่ 004 ต.ค. – ธ.ค. 2546 นี้ ทางบริษัทฯ ยังคงไวซึ่งแบบเรียนถามความ
คิ ด เห็ น / ข อ เสนอแนะ เพื่ อ ให ท า นผู มี อุ ป การะคุ ณ ได ลุ น ความสนุ ก สนานอี ก เช น เคย โดย
สมนาคุณเปนบัตรกํานัลมูลคา 1,000 บาท ใหทานผูมีอุปการะคุณไดมีโอกาสลุนถึง 2 ครั้ง โดย
ใชหมายเลขล็อตเตอรี่รางวัลเลขทาย 2 ตัว ประจํางวดวันที่ 30 ธ.ค. 2546 และ 16 ม.ค. 2547
ทายสุดนี้ กองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทุกทาน เพื่อนําไป
พัฒนา ปรับปรุง Newsletter ฉบับตอๆ ไป ใหตรงกับความตองการของทานผูมีอุปการะคุณมาก
ที่สุดตอไป
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คําสอนของ…พอ
มีสํานวนสมัยกอนที่เกี่ยวกับพอแมและลูกมากมาย เชน “เชื้อไมทิ้งแถว” “ลูกไมหลนไม
ไกลตน” “รักวัวใหผูก รักลูกใหตี” ถาลูกเตาประพฤติตัวดี สุภาพเรียบรอย พูดจาออนโยน
นุมนวลนาฟง รูจักเด็กรูจักผูใหญ เรียกวา “มีสัมมาคารวะ” ผูคนก็จะชมเชยวาเปนเด็กดี และพูด
ถึงผูใหกําเนิดวา “รูจักอบรมสั่งสอนลูกเตาดีมาก” หรือไมก็ “พอแมดี ลูกก็ดีดวย” ถึงแมวา
การอบรมสั่งสอนลูกเตาใหเปนเด็กดี หรือคนดีในวันหนาจะไมใชเรื่องงายๆ เนื่องจากเด็กหรือ
วัยรุนมักจะเชื่อคําพูดของเพื่อน และคนอื่นมากกวาจะเชื่อพอแมตนเอง แตถาพอแมมีความตั้งใจ
จริง และอดทนตอความดื้อรั้นของลูก และรูจักหาวิธีการหรืออุบายมาสั่งสอนขัดเกลานิสัยให
เปนเด็กดี เพื่อประโยชนของเด็กและสังคมสวนรวมในอนาคต ก็เชื่อวามิใชสิ่งที่เหลือบากวาแรง
เกินไปนัก
ตัวอยางเชน มีเด็กนอยคนหนึ่งที่สีหนาแสดงอารมณไมคอยจะดีนัก พอของเขาจึงให
ตะปูกับเขาถุงหนึ่ง และบอกกับลูกวา ทุกครั้งที่ลูกรูสึกโมโหหรือโกรธใครสักคนใหตอกตะปู 1
ตัวเขาไปกับรั้วที่หลังบาน วันแรกผานไปเด็กนอยคนนั้นตอกตะปูเขาไปที่รั้วหลังบานถึง 37
ตัว และก็คอยลดจํานวนลงเรื่อยๆ ในแตละวันที่ผานไป ก็ลดจํานวนนอยลง นอยลง นอยลง
เพราะเขารูสึกวา การรูจักควบคุมอารมณของตนเองใหสงบนั้น งายกวาตอกตะปูตั้งเยอะ และ
แลวหลังจากที่เขาสามารถควบคุมตนเองไดดีขึ้น ใจเย็นมากขึ้น เขาจึงเขาไปพบพอ และบอกกับ
พอของเขาวา
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ตัวเองสามารถควบคุมอารมณของตนเองไดแลว ไมมุทะลุเหมือนแตกอนที่เคยเปนมา พอยิ้ม
แลวบอกลูกชายวา ถาเปนเชนนั้นจริง เจาตองพิสูจนใหพอรู โดยทุกๆ ครั้งที่เจาสามารถควบคุม
อารมณฉุนเฉียวของตนได ใหถอนตะปูออกจากรั้วหลังบาน 1 ตัวทุกครั้ง วันแลววันเลา เด็ก
นอยคนนั้นก็คอยๆ ถอนตะปูออกทีละตัวจาก 1 เปน 2 จาก 2 เปน 3 จนในที่สุด ตะปูทั้งหมด
ก็ ถู ก ถอนออกจนหมด เด็ ก น อ ยดี ใ จมากรี บ วิ่ ง ไปบอกพ อ ว า “ผมทํ า ได ใ นที่ สุ ด ผมก็ ทํ า จน
สําเร็จ” พอไมไดพูดอะไร แตจูงมือลูกออกไปที่รั้วหลังบาน และบอกกับลูกวา “ทําไดดีมากลูก
พอ และลูกลองมองกลับไปที่รั้วเหลานั้นสิ ลูกเห็นหรือเปลาวา รั้วนั้นมันไมเหมือนเดิม ไม
เหมือนกับ…ที่มันเคยเปน” จงจําไวนะลูกรัก…เมื่อใดก็ตามที่เจาทําอะไรลงไปโดยใชอารมณ
สิ่งนั้นมันจะเกิดเปนรอยแผล เหมือนกับการเอามีดที่แหลมคมไปแทงใครสักคน ตอใหใชคําพูด
วา “ขอโทษ” สักกี่หน ก็ไมอาจลบความเจ็บปวด ไมอาจลบรอยแผลที่เกิดขึ้นกับเขาคนนั้นได
ฉันใดก็ฉันนั้น กับเพื่อน….เพื่อนที่ดีกับเราก็เปรียบเสมือนอัญมณีอันมีคาที่หายาก เปนคนที่
ทําใหเรายิ้ม เปนคนที่คอยใหกําลังใจ และยินดีเมื่อเราพบกับความสําเร็จ เปนคนที่ปลอบใจเรา
เมื่อยามเศรา รวมทุกขรวมสุขกับเรา และจริงใจกับเราเสมอ….แสดงใหเขาเห็น วาเราหวงใย
เขามากแคไหน และระวังสิ่งที่เราทําไปไมวา จะเปนคําพูดหรือการกระทํา และจงจดจําไวเสมอ
วา “คําขอโทษ” ไมวาเขาจะยกโทษใหเราหรือไมก็ตาม แตสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ รอยราวที่เขาคง
ไมอาจลืมมันได…....ตลอดไป
www.saranair.com
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วิเคราะหโดยระบบ ISO 9001: 2000 และระบบสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
สมัยพุทธกาล หรือเมื่อ ๒,๕๐๐ ปลวงมาแลว ครั้งกระนั้นมีพอคาจํานวนมากมีความ
สงสัยกันวา อะไรเปนสาเหตุดลบันดาลใหคนประสบความโชคดี หรือตองประสบเคราะหราย
โดยเฉพาะเมื่อทําการคา บางคนก็เฮงหรือโชคดีเหลือเกิน จังหวะโอกาสทุกอยางเอื้ออํานวยไป
หมด จะจับทําอะไรก็รวยหรือกําไร มีความเจริญรุงเรือง ขณะที่บางคนตั้งใจทําแตก็พออยูได ไม
รวยรวดเร็วแตก็ไมเจง แตบางคนแมวาจะวางแผนอยางดี มีทั้งกําลังเงิน บุคลากร และทรัพยากร
ทุกอยาง กลับไมประสบความสําเร็จ การคาขายตองขาดทุนอยางตอเนื่อง หรือเจงไปในที่สุด
หรือทางดานธุรกิจไปไดดีแตชีวิตเต็มไปดวยความเดือดรอน วุนวาย ทั้งในเรื่องสวนตัวและดาน
ครอบครัว หาความสุขที่แทจริงไมไดเลย ดังนั้นพอคาจึงไดนําขอสงสัยมาขอใหทานพระสารี
บุตรชวยกราบทูลถามองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งพระองคทานทรงเฉลยพอสรุปไดวา
สาเหตุข อง โชค/เคราะห , ความเฮง/ความซวย, รวย/จน, รุง เรือ ง/เจง นั้นมี ค วาม
เกี่ยวของวา บุคคลนั้นมีความประพฤติอยางไร ทั้งในอดีตชาติ และในชาติ
ปจจุบันในการ
1. ดูแลพระในบาน คือ ดูแลพอ แม
2. ดูแลพระนอกบาน คือ ผูทรงศีลที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
3. การมีสัจจะ รักษาคํามั่นสัญญา หรือคําพูดของตนเอง
ซึ่งรายละเอียดคําอธิบายที่สมบูรณอยูในวณิชชสูตร แตถาเรามา
ชวยกันวิเคราะห ทั้งระบบที่ปจจุบันเชื่อวา ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด ในแงของ
การบริหารจัดการ คือ ISO 9001: 2000 และระบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือระบบ
ฟาดิน ซึ่งหลายคนพึ่งพา หรือไมพึ่งพาแตก็ไมกลาที่จะลบหลูก็จักพบวา
วิเคราะหตามระบบ ISO 9001: 2000 ระบบนี้ยกยองใหความสําคัญกับลูกคาเปน
ศูนยกลาง ลูกคาเปนผูมีอุปการะคุณ หรือเปนผูกําหนดความเจริญรุงเรืองของผูขาย ดังนั้นถาเรา
พิจารณาโดยหลักการ ผูขายหรื อพอคาที่ลูกคาใหการสนับสนุน ควรมีจิตใจและพฤติกรรม
ประกอบดวย
มีความกตัญู หรือมีสํานึกวา ลูกคาเปนผูมีพระคุณ มีการกระทําตอบแทนลูกคาดวยจิตใจที่ดี
ไมใชกลยุทธตามตําราการคาขาย ซึ่งบุคคลจะมีความกตัญูตอลูกคาหรือ
6

มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ซึ่งเปนหนึ่งในคุณสมบัติที่จะผูกใจลูกคา ซึ่งอุปนิสัย หรือ
คุณสมบัตินี้บุคคลผูที่ไมเคยทําบุญ ทําทาน ชวยเหลือหรือเกื้อหนุน พระภิกษุหรือผูทรงศีลแลว
ยากจะมีได เพราะผูทรงศีล หรือพระภิกษุที่แทจริง คือ ผูประเสริฐ คือผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
สมควรแกการยกยอง และการทําบุญ ทําทาน แตหากยังมีจิตตระหนี่ถี่เหนียวก็ยากที่จะคิดถึง
ผูอื่นหรือลูกคาได
1. การมีสัจจะ ขอนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง ไมเฉพาะในการคาขาย การทําธุรกิจ แต
รวมถึงการดํารงความเปนมนุษย พอคาจะไดรับความเชื่อถือ สงเสริม สนับสนุน
จากลูกคาได สิ่งสําคัญก็คือ การรักษาคําพูด รักษาคํามั่นสัญญา
สามขอหลักที่พระพุทธองคทรงใหแนวทางเมื่อ ๒,๕๐๐ ป มาเปนหลักการในการ
บริหารงานขององคกรในปจจุบัน
วิเคราะหตามระบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เบื้องบน ฟาดิน (พระภูมิ เจาที่ เทพ เทวะ และองคเทพเจา)
กอนอื่นจักตองทําความเขาใจกอนวา เทพหรือสูงกวาเทพนั้นคืออะไร ถาเราเคยศึกษา
คําอธิบายคําจํากัดความจะพบวา เทพก็คือผูซึ่งสามารถเสกหรือเนรมิตสิ่งของที่ตองการได ไมวา
จะเปนกินหรือของใช สวนพระภูมิ เจาที่ เจาพอ เจาแม เจาปา เจาเขา ทานมีฤทธิ์อํานาจนอยกวา
เทพทั่วไปไมสามารถเสกของทิพยได ยังตองการเครื่องเซนสังเวย แตทั้งสองระดับโดยเฉพาะ
เทพ เปนผูประเสริฐประพฤติธรรมดี ดังนั้นถาทานจะชวยอํานวยโชคดีใหกับใคร คนๆ นั้นไม
จําเปนตองเซนสังเวย เพราะสิ่งที่สังเวยนั้น เมื่อเทียบกับของทิพยที่ทานเนรมิตไดแลวแตกตาง
กัน แตคนๆ นั้นตองมีคุณสมบัติ คือ เปนคนมีความกตัญู นอบนอม มีความเอื้ออารี ใจบุญสุน
ทาน และมีสัจจะ สวนการเซนสังเวยอาจใชในระดับที่ยังต่ํากวาเทพ เพื่อแสดงความคารวะ
สักการะแตเครื่องเซนที่ควรถวายทานเหลานั้นควรเปนอานิสงส ผลบุญหรือความดีงาม เพื่อจะ
เพิ่มพูนชวยสงเสริมทานใหเปนเทพชั้นสูง เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับตนมีฤทธิ์อํานาจจํากัด ไม
สามารถดลบันดาลความรุงเรือง หรือสมปรารถนาระดับสูงไดแมทานปรารถนาจะชวยเรา
จากการวิเคราะหทั้ง 2 ระบบ เชื่อวา ความสงสัยของพอคาเมื่อ ๒,๕๐๐ ปกอนจนถึง
ป จ จุ บัน ตลอดจนขอ สงสัย ทํ า ไมชีวิต ของคนบางคนถึ งโชคดี บางคนถึ ง โชคราย น าจะได
คําตอบที่ชัดเจน
โดยนายดนัย พรเจริญ วันที่ 29 ตุลาคม 2546
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เครื่องเทศสมุนไพร.........ภูมิปญญา
ไทย ในการดูแลรักษาสุขภาพ
www.siamhealthy.com
......เสน ห แ ห ง การปรุ ง แต ง กลิ่ น และชู
รสชาติอาหารที่คนไทยเราคุนเคยกันมาแตโบราณ คือการเลือกสรรใชเครื่องเทศชนิดตางๆ มา
ปรุงแตงกลิ่น และรสชาติอาหารใหนารับประทาน และนํามาชวยดับกลิ่นคาว
ของเนื้อสัตว เพราะในเครื่องเทศสวนใหญนั้นจะมีน้ํามันหอมระเหยในตัวเอง
คนไทยเรารูจั กนํ าเอาสรรพคุณ ของเครื่อ งเทศมาสอดแทรกไวใ น
ตํารับการปรุงอาหารไทยในรูปของการ “กินแกกัน” ซึ่งหมายถึง การนํา
เครื่องเทศบางอยางมาใชประกอบอาหาร สรรพคุณของเครื่องเทศนั้นๆ จะ
ปองกันโรค หรืออาการไมสบายที่อาจเกิดจากการกินอาหารชนิดนนได
ั้ เชน ตะไครที่ใชในการ
ทํายําเนื้อ นอกจากจะชวยดับกลิ่นคาว และแกเลี่ยนของเนื้อสัตวแลว ยังชวยปองกันไมใหปวด
ทอง รักษาระบบทางเดินอาหารใหเปนปกติ หรืออยางเมี่ยงคํา 1 คํา ประกอบไปดวย ใบชะพลู
มะพราว ขิง หัวหอม มะนาว ซึ่งในทางโภชนาการนั้น ใบชะพลูมีธาตุเหล็กและวิตามินเอสูง แต
ว า ร า งกายไม ส ามารถนํา วิต ามิ น เอไปใช งานได ถ า ไม มีไ ขมัน รว มด วยจึง ตอ งใช ไ ขมั น จาก
มะพราว ขิงชวยไมใหปวดทอง และทองอืดอันเนื่องจากทานผักสดเขาไป เปนตน
มะกรูด

สวนที่ใช

:

ทั้งผลและใบ

ประโยชน : ฟอกโลหิต แกไอ กระหายน้ํา ขับเสมหะ บํารุงผิว แกเรอ
แนนหนาอก แนนทอง ใชน้ําผสมปูนแดงทาแกปวดทอง น้ําใชถูฟนรักษาโรคเลือดออก
ตามไรฟน ใบใชดับกลิ่นคาวในอาหาร น้ําใชปรุงอาหาร ผลสดผาซีกหรือคั้นน้ําใชสระ
ผมทําใหผมดกดําเปนเงางาม
กระชาย สวนที่ใช : เหงาและราก
สารสําคัญ : essential oil ที่มีสารประเภท flavonoid และ chromone
ประโยชน : บํารุงหัวใจ รักษาอาการทองรวงหรือทองเดิน รักษาริดสีดวง
ทวาร เปนสวนผสมในเครื่องแกง ชวยดับกลิ่นคาวโดยเฉพาะในแกงปลาดุก
ปลาไหล หอหมก หรือน้ํายา
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ตะไคร สวนที่ใช : ตน ใบ เหงา
สารสําคัญ : ในน้ํามันหอมระเหยมีสาร citral
ประโยชน : ขับลม ขับเหงื่อ แกอาเจียน แกหวัดลมเย็น ปวดศีรษะ ปวด
ทอง ชวยใหระบบขับถายดี ใชทาแกปวดเมื่อย ฟกช้ําเนื่องจากถูกตี ใชปรุง
อาหารดับกลิ่นคาว น้ํามันตะไครใชเขาเครื่องสําอาง พวกโอเดอโคโลญ สบู
ขา

สวนที่ใช

:

เหงาสดทั้งแกและออน

สารสําคัญ : methyl-cinnmate, cineol, การบูร และ d-pinene
ประโยชน : ใชดับกลิ่นคาวในอาหาร ขับลม แกจุกเสียด แนนทอง ทอง
อืด ทองเฟอ ขับเสมหะ แกอาการคลื่นไ สอาเจียน ขับเหงื่อ แกบวม
ฟกช้ํา ใชขาแกฝานบางๆ ชุบเหลาโรงทาแกเกลื้อนหรือลมพิษ
กระเทียม
สวนที่ใช : หัวหรือกลีบ
สารสํ า คั ญ :
น้ํ า มั น หอมระเหย allicin
ซึ่ ง ประกอบด ว ย
allyldisulphide, diallyldisulphide เปนสารประกอบพวก
กํามะถัน มีคุณสมบัติเปนยาฆาเชื้อโรคที่แข็งแรงพอสมควร
ประโยชน : ขับลม แกทองอืดทองเฟอ ขับเสมหะ ขับเหงื่อ ลดไขมัน ลด
ความอวน ใชทารักษาโรค ผิวหนัง กลากเกลื้อน ชูกลิ่นอาหารใหหอม ดับกลิ่นคาว
พริก สวนที่ใช : ผลสดและแหง
สารสําคัญ: วิตามินซี โปรตีน ไขมัน เกลือแร และสารรสเผ็ดรอน คือ capsaicin
ประโยชน : ขับลม บํารุงธาตุ กระตุนการทํางานของกระเพาะอาหารใหเจริญอาหาร แกปวด
ทองเนื่องจากรับประทานของเย็น ทาแกเคล็ด ขัดยอก บวม ฟกช้ําดําเขียว ใชผสมอาหาร
เครื่องแกงใหมีกลิ่นหอม รสเผ็ดรอน
โปยกั๊ก สวนที่ใช : ผล (รูปรางคลายดาว 8 แฉก)
สารสําคัญ : มีน้ํามัน anethol oil
ประโยชน : ใสในตมพะโลใหมีกลิ่นหอม รักษาโรคปวดหลัง เหน็บชา
ไสเลื่อน แกลม หนามืด ใจสั่น ตามตําราจีนเชื่อวา โปยกั๊กชวยเพิ่มพลังห
ยาง โดยเฉพาะในกลามเนื้อและผิวหนัง ทําใหพลังในตัวหมุนเวียนไมติดขัด
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ผูเชี่ยวชาญบอกวา สิ่งที่ทําใหคนเราแกกอนวัย หรือสุขภาพรวงโรยมีอยู 4 อยาง คือ
แสงแดด ความเครียด อาหาร และขาดการออกกําลังกาย
แสงแดด ไมเพียงเปนสาเหตุหลักของผิวแกกอนวัย แตยังเปนตัวการของมะเร็งผิวหนังอีกดวย
แพทยผิวหนังกลุมหนึ่ง คาดการณวาภายในป ค.ศ. 2001 ประชากร 1 คน ในทุกๆ 150-200
คน จะเป น มะเร็ ง ผิ ว หนั ง ชนิ ด ร า ยแรงที ่เ รีย กวา
“Melanoma” นอกจากนี้ ยังระบุอีกวา มะเร็ง
ผิวหนังเปนมะเร็งที่พบมากในคนที่มีอายุต่ํากวา 45
ป ถาคุณเคยเชื่อวา อากาศบริสุทธิ์ในตางจังหวัด ทําให
คุณตากแดดตากลมโดยปราศจากครีมปกปองใดๆ แลว
ละกอ ขอบอกวาเปนความเขาใจที่ผิดถนัด เพราะในแสงแดดมีรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีอิทธิพล
ตอผิวอยู 2 ชนิด คือ UV-A และ UV-B โดย UV-A นั้นสามารถทะลุทะลวงถึงผิว
ชั้ น หนั ง แท เป น สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ผิ ว เหี่ ย วก อ นวั ย และยั ง เป น ตั ว เพิ่ ม ความเสี่ ย งให เ กิ ด
โรคมะเร็งผิวหนังดวย สวน UV-B สามารถทะลุทะลวงผิวหนังไดตื้นๆ แตก็ทําใหผิวหนัง
ไหมแดงได การหลบเลี่ยงแดดในชวงใกลๆ เที่ยงหรือบายแกๆ ไดจะเปน
วิ ธี ป อ ง กั น ที่ ดี
ที่สุด แตถาคุณจําเปนตองเผชิญแดดกลาจริงๆ หาหมวกปกกวางมาสวม กางรมหรือใส แวนกันแดด
เลือกชนิดที่มีการติดฉลาก CE กํา กับวา สามารถปองกันรัง สี ไดทั้ง UV-A และ UV-B
แตสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณตองทํา เพื่อปกปองผิวสวยไมใหเหี่ยวยนกอนวัย ก็คือ การทาครีมกันแดด
ทุกวัน และควรเลือกชนิดที่มีคา SPF ไมนอยกวา 15

ความเครียด มนุษยปุถุชนแทบทุกคนยอมหลีกหนีความเครียดปวดขมองไปไมพน เพราะทุก
วันนี้เราตองเผชิญกับการแขงขันทุกกาวยาง ลวนทําใหเราเครียดกันไดงายๆ ซึ่งความเครียดชนิด
เบาะๆ กลับเปนพลังกระตุนใหคนเรามีความฮึกเหิมที่จะทําใหไดอยาง
ที่ ฝ น ไว แต ค วามเครี ย ดชนิ ด ที่ มี ดี ก รี เ ข ม จั ด จนทํ า ให โ รคกระเพาะ
กํ า เริ บ เป น สิ ว เต็ ม หน า ปวดหั ว จี๊ ด ๆ หรื อ ปวดหลั ง จะเป น ต น เหตุ
สําคัญในการบั่นทอนสุขภาพ ถา
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2. ผูอื่นได บุคคลนั้นจะตองมีความกตัญูรูคุณในเบื้องตนตอผูมีอุปการะคุณสูงสุด
คือ พอแม
ปลอยใหอยูในภาวะเชนนี้นานๆโรครายจะถามหาเอาไดงายๆ ไมวาจะเปนมะเร็ง หรือหัวใจ วิธี
จัดการกับความเครียดงายๆ ก็คือ ฟงเพลงสบายๆ รูจักปลอยวาง ออกกําลังกาย สวนวิธีที่ตอง
ฝกฝนก็คือ การทําสมาธิ หรือโยคะ
อาหาร นอกจากการออกกําลังกายแลวอาหารที่เรากินเขา
ไปทุกวันนี่แหละที่จะชวยสงเสริม หรือทําลายสุขภาพได
อยางที่ฝรั่งเขาวาไว "You are what you eat"
ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการสวนใหญก็แนะนําเหมือนๆ
กันคือ ใหบรรจุผักและผลไมสดรวมทั้งธัญพืชที่ไมขัดสี
ไวในเมนูอาหารหลัก เพราะอาหารเหลานี้จะชวยเพิ่ม
ภูมิคุมกันใหแกรางกาย และปกปองคุณจากโรคภัย

การออกกําลังกาย คนเรามักมีขออางสารพัด เพื่อหลีกเลี่ยงการออกกําลังกาย บางก็วาแกแลว
ออกกําลังกายจะไหวเหรอ อวนนักออกกําลังกายมากไมดี ยังหนุมยังสาวไฉนตองออกกําลังกาย
พุงฉันไมโตทําไมตองออกกําลังกายดวยหละ ทั้งที่ความจริงแลว คนทุกเพศทุกวัยที่ตองการอยู
อยางมีสุขภาพจิตแจมใส สุขภาพกายแข็งแรง จําเปนที่จะตองออกกําลังกายเปนประจํา การวาย
น้ํา แอรโรบิคส วิ่ง เดิน แมกระทั่งการเดินขึ้นลงบันไดวันละ 15 นาที ก็พอชวยได ถาทําอยาง
สม่ํ า เสมอ นอกจากจะทํ า ให ก ล า มเนื้ อ แข็ ง แรงแล ว ยั ง ทํ า ให จิ ต ใจสดชื่ น และยั ง ช ว ยลด
ความเครียดไดอีกดวย
www.saranair.com
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อาทิตย พิชิต 10 กิโลเมตร
www.siamhealthy.com
“รางกายบอกใหฉันหยุด .. แตหัวใจไมเคยรับฟง”
"วิ่ง" เปนกีฬาที่ไมยุงยาก เนื่องจากไมตองการอุปกรณอะไรมากมาย สิ่งสําคัญมีเพียง
รองเทาวิ่งที่เหมาะสมกับความตั้งใจจริงเทานั้นก็พอคะ อยางไรก็ตาม กีฬาที่ดูเหมือนจะงาย
ประเภทนี้ก็ทําเอาหลายคนทอใจไดเหมือนกันใชมั้ยคะ เพราะแคไมถึง 10 เมตรแรก ก็ทํา
ใหบางรายถอดใจซะแลว อยาวาแต 10 กิโลเมตรเลย เรามีโปรแกรมเตรียมความพรอม
สําหรับมือใหมหัดวิ่งมาฝากคะ ซึ่งโปรแกรมนี้คุณจะนําไปใชบนเครื่องวิ่งอัตโนมัติ หรือจะ
ออกไปวิ่งนอกสถานที่ชมวิวใหเพลินตาเพลินใจก็ไดเหมือนกันคะ มาเริ่มกันเลยนะคะ แลวคุณ
จะรูวา 10 ก.ม. นั้นไมไกลเกินฝนเลยคะ
วัน
วันอังคาร
จันทร
อาทิตย เริ่มวิ่ง พัก
ที่ 1 วัน
แรก
20
นาที

อาทิตย พัก
ที่ 2

วิ่งชาๆ
สบายๆ 35
นาที

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วิ่งเร็วๆ 5
นาที สลับกับ
วิ่งเหยาะๆ 3
นาที (ทํา 3
ชุด)
พัก
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วันศุกร

วันเสาร

พัก

วิ่งดวย
ความเร็ว
คงที่ 25
นาที

พัก

วิ่งชาๆ
สบายๆ 20
นาที

พัก

วิ่งเร็วๆ
10 นาที
สลับกับ
เดิน 4
นาที (ทํา
2 ชุด)

วัน
อาทิตย
วิ่งชาๆ
สบายๆ
30 นาที

วิ่งชาๆ
สบายๆ
40 นาที

อาทิตย พัก
ที่ 3
อาทิตย พัก
ที่ 4

อาทิตย พัก
ที่ 5

วิ่งดวย
ความเร็ว
คงที่ 30
นาที
วิ่งดวย
ความเร็ว
คงที่ 35
นาที
วิ่งดวย
ความเร็ว
คงที่ 30
นาที

วิ่ง 5 นาที สลับ พัก
กับวิ่งเหยาะๆ
3 นาที (ทํา 3
ชุด)
พัก
วิ่งดวย
ความเร็ว
คงที่
40
นาที
วิ่งชาๆ แต
พัก
สม่ําเสมอ 8
นาที สลับกับวิ่ง
เหยาะๆ 2 นาที
(ทํา 3 ชุด)
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วิ่งดวยความเร็ว
คงที่ 35 นาที

พัก

วิ่งชาๆ
สบายๆ
50 นาที

วิ่ง 6 นาที สลับ
กับเดินหรือวิ่ง
เหยาะๆ 3 นาที
(ทํา 4 ชุด)

พัก

วิ่งชาๆ
สบายๆ
60 นาที

วิ่งดวยความเร็ว
คงที่ 25 นาที

พัก

วิ่งได
สบายๆ
10
กิโลเมตร
เย

โครงการจด
ั นําเทีย่ วตามรอยผน
ู าํ เอเปค
“One day in Bangkok”
ทุกวันหยุดสุดสัปดาหตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2546
www.tat.ro.th/tourthai
ททท. เปดโครงการ “จัดนําเที่ยวตามรอยผูนําเอเปค” เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ
การจัดประชุมผูนําเอเปค สรางความภาคภูมิใจในฐานะเจาภาพการจัดประชุม และยังเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตร สถาปตยกรรมของกรุงเทพฯ อีกดวย โดยรายการ
นําเที่ยว นี้ไดจําเพาะเจาะจงสถานที่ที่รัฐบาลเชิญบรรดาผูนําสุดยอดเขาเยี่ยมชมตามเสนทาง
Unseen Bangkok Paradise (ดูกําหนดการ) เดินทางพรอมผูทรงคุณวุฒิทางดาน
ประวัติศาสตรและโบราณคดี ซึ่งจะเปนผูบรรยายขอมูลเกี่ยวกับแตละสถานที่อยางเจาะลึก
กําหนดการจัดงาน

ทุกวันหยุดสุดสัปดาหตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. - 28 ธ.ค. 2546
สถานที่จัดงาน

เริ่มจากตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล ไปสูพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หอประชุมราชนาวิกสภา
พิพิธภัณฑเรือพระราชพิธี ซึ่งในแตละรายการมีมัคคุเทศกที่มีความเชี่ยวชาญ ทําหนาที่บรรยาย
ตลอดรายการ พรอมแจกคูมือประกอบระหวางการเดินทางทองเที่ยว
ตารางการนําเที่ยว
เวลา
กิจกรรม
07.30 คณะเดินทาง ออกเดินทางพรอ มกัน ณ ลานพระบรมรูปทรงมาฝงสนามเสือ ปา
น.
ลงทะเบียนรับหนังสือคูมือนําเที่ยวตามเสนทาง “ตามรอยผูเอเปค”
08.30 เดินทางถึงตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล เดิมชื่อบานนรสิงหเปนบานที่ ร.6 ทรงสราง
น.
(รับฟงประวัติความเปนมาจากวิทยากร)
10.30 เดินทางถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สรางในสมัย ร. 5 พ.ศ. 2419 เปน
น.
สถาปตยกรรมผสมระหวางยุโรป - ไทย ใชเปนสถานที่ประกอบพระราชพิธี
สําคัญๆ (รับฟงประวัติความเปนมาจากวิทยากร)
12.00 เดินทางถึงหอประชุมราชนาวิกสภา ซึ่งตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาตะวันตก บริการ
น.
อาหารกลางวัน (แบบกลอง) จากภัตตาคารจิตรมาศ…...พรอมเครื่องดื่มและ
ผลไม
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13.00 นําทานเยี่ยมชม หอประชุมราชนาวิกสภา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 โดยคําสั่ง
น.
กระทรวงทหารเรือ
ความมุงหมายในการจัดตั้ง เพื่อใชเปนสถาบันสงเสริม
การศึกษา (รับฟงประวัติความเปนมาจากวิทยากร)
15.30 เดินทางถึงพิพิธภัณฑเรือพระราชพิธี ซึ่งใชในการประกอบพระราชพิธีทาง
น.
ชลมารค อาทิเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ อนันตนาคราช นารายณทรงสุบรรณ ฯลฯ
(ฟงบรรยายความเปนมาจากวิทยากร)
17.00 เดินทางกลับมายังบริเวณลานพระบรมรูปทรงมา ฝงสนามเสือปา...สิ้นสุดการ
น.
เดินทาง
ทานละ 399 บาท อภินันทนาการฟรีหมวกปกกันแดดสําหรับทุกทาน อัตรานี้รวม
คาพาหนะเดินทางโดยรถปรับอากาศ เดินทางพรอมมัคคุเทศกบริการขอมูลเกี่ยวกับสถานที่
สําคัญตลอดเสนทางการเดินทาง
คาบริการสําหรับผูทรงคุณวุฒิทางดานประวัติศาสตร บรรยายขอมูลแบบเจาะลึกในแตละ
แหงสถานที่ทองเที่ยว
คาบริการอาหารกลางวัน (แบบกลอง) จากภัตตาคารจิตรมาศ พรอมเครื่องดื่ม + ผลไม
คาประกันการเดินทางวงเงิน 200,000 บาท และวงเงิน 100,000 บาท คา
รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ

อัตราคาบริการ

1.
2.
3.
4.

การแตงกาย

ชาย / หญิงแตงกายสุภาพ หามใสรองเทาแตะ และกางเกงขาสั้น ผูหญิงควรสวมกระโปรง
หมายเหตุ

จอง 40 ที่นั่งแถม 2 ทาน โทร. 0-2537-8698, 0-2537-8517 และ 02537-8014 กรุณายืนยันการเดินทางโดยการโอนเงินเขาบัญชี นฤมล สองเมือง ธนาคาร
ไทยพาณิชย สาขาพระราม 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 035-3-02386-2 เมื่อโอน
แลวกรุณาแฟกซหลักฐานการโอนเงิน พรอม ชื่อ นามสกุล ระบุวันที่ที่ตองการเดินทาง พรอม
หมายเลขโทรศัพทสําหรับติดตอกลับ ที่โทรสารหมายเลข 02-512-4018
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บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ
Ê

Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726

คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู Biosafety Cabinet ที่ใช ยังสามารถใชงานปองกัน
“สารตัวอยาง” และปองกัน “ผูปฏิบัติ” รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการกระจายของเชื้อ
ออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน หรือเกณฑความถูกตองและปลอดภัย เนื่องจาก
จุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่พื้นผิว
ของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่ําจากระดับมาตรฐาน
Ê

Calibration for pH meter

คือการตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใชวา ผลการวิเคราะหใหคา pH ไดถูกตอง
เที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ บางยี่หอ
หรือบางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับทศนิยม 1 ตําแหนงได อีก
ประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่ง
ยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่
ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแตง
และที่สําคัญ คือบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอดจากบริษัทผูผลิต
หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก

http://www.sciencetech.th.com
อนึ่งปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อหวัดมรณะ (SARS) แผนกชางบริการกําลัง
พิจารณาการบริการในสวนเครื่องกําจัดมลพิษชนิดแพรกระจายในอากาศ (Air Cleaner or
Purifier) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับทานผูมีอุปการะคุณ แตถาหากทานมีปญหา
เรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันที
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คุณภาพ คู คุณธรรม ซายนเทคมั่นย้ํา 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

