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พบกับ...
D ความลับของกลดึงกระตายออกจากหมวก D เปลี่ยน พ.ศ. ใหมเปลี่ยนอะไรดี
D ปางพระพุทธรูป ปางที่ 25 ถึง ปางที่ 32

D ผมสวยดวยพืชผัก

D บริหารกลามเนื้อเพิ่มพลังตนขา

D ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตดุสิต(ตอ)

D ขําขันกับรถเมล

D คําศัพทขําขันนารู

จากที่บริษัทฯไดดําเนินธุรกิจมานานกวา 24 ป และในวันที่ 18 มิถุนายน
2549 จะมีอายุครบ 25 ป บริษัทฯ ใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ ที่ไดใหการ
สงเสริมและสนับสนุนใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยดีมาโดยตลอด จนทําใหบริษัทฯ
สามารถกาวเขาสูปที่ 25 ไดอยางมั่นใจและมีความมั่นคงที่จะอยูใหบริการแดทานผูมีอุปการ
คุณไดตราบนานเทานาน
เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทาน บริษัทฯ ขอมอบสิ่งที่มีคุณภาพและสาระ
ตางๆ เพื่อใหทานผูมีอุปการคุณ มีความพึงพอใจสูงสุด และหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน
Newsletter ฉบับที่ 012 คงทําให ทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับ
ประโยชน และ มีสุขภาพกายและใจดียิ่งขึ้นมากกวาเดิม
สําหรับในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2548 เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่
012 คงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม คือ เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมีอุปการคุณ ใหมี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย ในสวนเนื้อหา
สาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับ
เกร็ดความรูชีวิตประจําวัน
คติสอนใจ
การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย คลายเครียด
สถานที่ทองเที่ยว การอบรมและพัฒนาจิต อยางไรก็ดีในสวนของบริษัทฯ ก็จัดให
มีกิจกรรมสันทนาการ และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ มีสุขภาพ
กายและสุขภาพใจที่ดี
มีความพรอม สามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวย
ประสิทธิภาพสูงสุด
ในสวนการจัดทําวารสาร ยังคงใชวิธีเดิมคือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณปละ 4
ครั้ง โดยชวงที่ 1 ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษีของชวง
3 เดือน ที่ผานมา คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา ชวงที่ 2 ของป หรือ เม.ย. – มิ.ย.
จะใชฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณเดือน ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเนื่องถึงสิ้นป
2548
ทายสุดนี้ บริษัทฯ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให ทานผูมีอุปการคุณ มี
แตความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง หากคิดสิ่งใด ขอใหสมปรารถนาทุกประการ และบริษัท
ฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจัก
ยินดีเปนอยางยิ่ง หากทานจะกรุณาสละเวลาใหความเห็นและติชมในการจัดทําวารสารนี้

 สารบัญ
สรรสาระ
¾ ความลับของกลดึงกระตายออกมาจากหมวก
¾ เปลี่ยน พ.ศ. ใหมเปลี่ยนอะไรดี
¾ ปางพระพุทธรูป ปางที่ 25 ถึง ปางที่ 32
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คุณภาพชีวติ
¾ บริหารกลามเนื้อเพิ่มพลังตนขา
¾ ผมสวยดวยพืชผัก

10
12

¾ ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตดุสิต(ตอ)
¾ ขําขันกับรถเมล
¾ คําศัพทขําขันนารู
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ขาวสาร
¾ บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ
¾ รายชือ่ ผูโชคดีที่ไดรับรางวัล
¾ รวมชิงโชคเช็คเงินสดมูลคา 1,000 บาท ในแบบเรียนถามฯ แนบทาย
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ในวาระที่บริษัทฯ จะมีอายุครบ 25 ป ในวันที่ 18 มิถุนายน 2549 นั้น
ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการสนับสนุน
บริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงจนถึงทุกวันนี้
เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทาน
ทางกองบรรณาธิการขอนําเสนอสาระนารู
ตางๆ และจะพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาสาระ ใหเปนประโยชนแดทานผูมีอุปการ
คุณ
มากที่สุด เพื่อใหทานไดมีสุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึ้นกวาเดิม โดยเนื้อหาในเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2548 ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่องจากฉบับที่ 011 มานําเสนอใน
Newsletter ฉบับที่ 012 ดังตอไปนี้คะ
ปางพระพุทธรูป จํานวน 8 ปาง ตั้งแตปางที่ 25-32 (ตอจากปางที่ 17-24 ฉบับที่ 011)
 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ จํานวน 1 เขต คือ เขตดุสิต (ตอจาก ฉบับที่ 011)


ซึ่งในฉบับที่ 012 ปางพระพุทธรูป จะแสดงพระอิริยาบถตางๆ ตั้งแตปางปฐม
เทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร ถึง ปางประทานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทปาติโมกข
สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต มีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลาย
แหง
มานําเสนอทานตอจากฉบับที่ 011 โดยในฉบับนี้ก็จะมีสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญๆ หลายแหง เชน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สวนสัตวดุสิต ทานสามารถพา
ครอบครัวหรือคนที่ทานรัก ไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ
และทางกองบรรณาธิการขอเรียนแสดงความยินดี กับท านผูมีอุปการคุณ ที่ถูก
รางวัล ในฉบับที่ 011 ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนาที่ 24)
ทายสุดนี้ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน มีความสุขทั้งกายและใจกับวันขึ้นป
ใหม ที่กําลังจะมาถึงนี้ และขอขอบพระคุณ ที่กรุณาใหขอคิดเห็น และคําแนะนําตางๆ แก
บริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา /
ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

ยอดนักเลนกลฮูดินีไดแสดงความเห็นวา กลดึงกระตายออกมาจากหมวก
เปนกลที่นาทึ่งมากกวากลลวงตาอื่นๆ “มันดูไมนาจะเปนไปไดเลย” เขากลาว
“แตกระตายมันก็โผลออกมาจริงๆ”
แบบกลที่ ใ ช กั น มากที่ สุ ด คื อ นั ก มายากลจะยื น อยู
หลั ง โต ะ ซึ่ ง มี ผ า สั ก หลาดผื น ใหญ ค ลุ ม อยู เขาจะเชิ ญ คนดู ใ ห ขึ้ น มาบนเวที แ ละ
ตรวจดูหมวกทรงสูงซึ่งตั้งหงายอยูบนโตะ เพื่อยืนยันวาไมมีอะไรอยูในหมวก
จริงๆ จากนั้นอาสาสมัคร
ก็จะถือปกหมวกไวดวยมือทั้งสองขาง แลวนัก
มายากลก็ยื่นมือลงไปในหมวก
ดึงเอากระตายเปนๆ ออกมา
กลนี้ใชความวองไวของมือ การคะเนเวลาอยางรวดเร็วและตาอันแหลม
คมสําหรับกะมุมมองของสายตาคนดู เมื่ออาสาสมัครกาวขึ้นมาบนเวที นักมายา
กล
จะจับปกหมวกไวดวย
มือขวา สวนมือซาย จะควานหา
ชองในผาปูโตะ
แลวรวบถุง
ผาสักหลาดสีดํา
ที่หอยเชือก
หูรูดอยูจากตะปูไมมีหัวทางดาน
หลังของโตะ
จากนั้นเขาก็จะนําถุง (ซึ่งมีกระตายอยูขางใน) ขึ้นมาทางดานหลังของ
หมวก ใหหมวกบังไวมิดชิด ไมใหคนดูหรืออาสาสมัครเห็นได เมื่ออาสาสมัคร
ตรวจดูหมวกเสร็จ นักมายากลก็จะใชมือขวาหันใหยอดหมวกหันไปทางผูชม
ขณะเดียวกันก็รีบแกวงถุงสักหลาดเขาไปไวในหมวกดวยมือซาย
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เมื่อถุงกระตายเขาไปอยูในหมวกเรียบรอยแลว
เขาก็จะใชมือซายนั้น
รวบปากถุงพรอมกับจับขอบหมวกไว แลวปลอยมือขวา เขาจะใชมือขวาชี้ใหผูชม
ดูวา ไมมีอะไรซอนอยูตามดานขางหรือปกหมวก
ในระหว า งที่ เ ล น กล นั ก แสดงมายากลจะมองตรงไปที่
อาสาสมัครและชวนคุยอยางสนุกสนาน เพื่อ ดึงดูดความสนใจ
ไมใหสังเกตหมวก
แลวเขาก็จะชูหมวกขึ้นใหสูงกวาระดับ
สายตาดวยมือทั้งสองขาง พรอมทั้งบอกอาสาสมัครใหจับปกหมวก ทั้งสอง
ดาน เขาจะคอยๆ ปลอยหมวกแลวพูดวา “ตอนนี้หมวกจะคอยๆ เริ่มหนักขึ้น
หนักขึ้น”
พอเปลี่ยนใหอาสาสมัครรับน้ําหนักหมวกไวทั้งหมด นักมายากลก็จะรีบ
ลวงมือทั้งสองขางเขาไปในหมวก รีบเปดปากถุงโดยดึงเชือกที่รอยหูอยูออก แลวใช
มือขวาดึงเอากระตายออกมาระหวางนั้นมือซายก็คอยระวังไมใหคนดูเห็นถุงที่อยู
ในหมวกทรงสูงนั้น
ที่มา : หนังสือ 108 ซองคําถาม เลม 5
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เปลี่ยน พ.ศ. ใหม เปลี่ยนใจหรือยัง ? ที่ตั้งเปนคําถามไว จุดมุงหมาย
ประสงคใหเปลี่ยนใจ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดใหถูกตอง
อะไรที่เปนอุปสรรคก็เปลี่ยนเสีย หัดมีความคิดริเริ่มใหม ๆ รูจักเสริมสรางบุคลิก
ใหม ๆ ใหดีงามแจมใสขึ้น วิธีเปลี่ยนพึงปฏิบัติ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

มองโลกในแงดี
มีเมตตา
ไมริษยาใคร
ใหอภัยซึ่งกันและกัน

*เพียง ๔ วิธีนี้ก็มั่นใจวาความผองใสไพโรจนจะเกิดแกทุกทานอยางแนนอน*
๑. มองโลกในแงดี – การรูจักมองโลกและคนอื่นในแงดีจะเปนมงคลทางความรูสึก
แกตน เพราะมองดียอมพบดี มองรายยอมประสบพบแตเรื่องรายๆ ดังทานประพันธ
ไววา...
มองโลกดานดีมีผล
เห็นคนอื่นดีมีคา
ปลุกใจใหเกิดศรัทธา
ตั้งหนาทําดีมีคุณ
มองโลกดานรายกลายกลับ
ใจรับแตเรื่องเคืองขุน
เหนื่อยหนายเลิกรางทางบุญ
ชีพวุนวายแทแนเลย
มองดีมีคุณ….
มองใหเห็นดีแลวเราจะมีสุข ความสุขอยูที่ความเห็นดี, ยินดี, มีความพอใจ
ดังที่ทานกลาววา“พอใจในสิง่ ที่ตนมี ยินดีในสิ่งที่ตนได” หรือ“ พอใจตามมียินดี
ตามได” ที่ฟุงซานรานรนหาสุข เพราะไมพอใจ, ไมเห็นดี, ไมยินดี, ในสิ่งที่ตน
มีตนได การมองโลกในแงดีจึงมีคุณดวยประการทั้งปวง เชน...
ไดแฟนอวน
ผอม

ก็ดี
ก็ดี

ลักษณะมีอันจะกิน
ไมมีโรค
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ก็ดี
เวลาเดินยังกับหงสเหิร
ตาเหล
ก็ดี
เวลาชําเลืองดูมีศิลปะ
หัวลาน
ก็ดี
ราศีเศรษฐี
ดํา
ก็ดี
ดูไมจืด, คมขํา, เขม, ไมเปลี่ยนสี
ขาว
ก็ดี
ดูแลวสะอาดผองใส จิตใจสดชื่น ฯลฯ
อยาลืมวา... “มองแตดีมีคุณจริง” ชวยปรุงจิตใหละเมียดละไม เพราะ....

ขาเป

สุขหรือทุกขอยูที่ใจมิใชหรือ
ถาใจถือก็เปนทุกขไมสุขใส
หากไมถือก็เปนสุขไมทุกขใจ
เราอยากไดความสุขหรือทุกขนา......
๒. มีเมตตา – หัดรักผูอื่นแลวจะรูวาความสดชื่นเปนอยางไร มีผลตางกับเกลียดกัน
อยางไร ?
๓. ไมริษยาใคร – พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อรติ โลกนาสิกา ความริษยายัง
โลกา ใหพินาศ หัดยินดีปรีดายามผูอื่นไดดี แลวจิตจะเปนสุขและสะอาด
๔. ใหอภัยซึ่งกันและกัน - รูจักใหอภัย ใหโอกาสแลวอํานาจจะตามมา “ความ
ผิดพลาดเปนเรื่องของมนุษย แตการใหอภัยเปนวิสัยของเทวดา” อานุภาพของการ
ใหอภัยชวยสรางสามัคคีและสันติภาพใหเกิดขึ้น ดังบทประพันธที่วา...
ถาไมมีการใหอภัยผิด
และไมคิดที่จะลืมซึ่งความหลัง
จะหาสามัคคียากลําบากจัง
ความพลาดพลั้งยอมมีทั่วทุกตัวตน ฯ
ที่มา : หนังสือเทศนาวาไรตี้
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การสรางปางพระพุทธรูปตางๆ นี้ นิยมสรางตามพระอิริยาบถตางๆ นับตั้งแต
ประสูติ ตรัสรู จนถึงปรินิพพาน ในเลมนี้ขอนําเสนอปางพระพุทธรูป เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 8
ปางตอจากฉบับที่ผานมานะคะและในฉบับหนาจะขอนําเสนอปางพระพุทธรูปตอไปใหทาน
ไดชมคะ
๒๕. ปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร
พระพุทธรูปปาง ปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร
วัดพระ
ปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูป อยูในพระ
อิริยาบถ ประทับ(นั่ง)ขัดสมาธิ บางแหงสรางเปน พระอิริยาบถนั่งหอย
พระบาท พระหัตถขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถเปนวงกลม เปน
เครื่องหมายธรรมจักร พระหัตถซายวางบนพระเพลา (ตัก) บางแบบพระ
หัตถซาย ประคองพระหัตถ ขวาหรือพระหัตถซายยกขึ้นถือชายจีวร
๒๖. ปางประทานเอหิภิกขุ
พระพุทธรูปปางประทานเอหิภิกขุ วัดสุทัศนเทพวราราม ราช
วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถ
ประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระ
หัตถขวายกตั้งขึ้น ฝาพระหัตถแบ นิ้วพระหัตถงองุมลงเล็กนอย
๒๗. ปางภัตกิจ
พระพุทธรูปปางภัตกิจ วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัด
นครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระ
หัตถซายประคองบาตรซึ่งวางอยูบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวา
หยอนลงในบาตร เปนกิริยาเสวย
๒๘. ปางหามสมุทร
พระพุทธรูปปางหามสมุทร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถทั้ง
สองแบตั้งขึ้นยื่นออกไปขางหนาเสมอพระอุระ (อก) เปนกิริยาหาม บาง
แบบเปนพระทรงเครื่อง
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๒๙. ปางหามญาติ
พระพุทธรูปปางหามญาติ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช
วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน แบ
พระหัตถทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝาพระหัตถยื่น
ออกไปขางหนาเปนกิริยาหาม เปนปางเดียวกันกับปางหามสมุทร
นิยมทําเปนแบบ
พระทรงเครื่อง
๓๐. ปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผาบังสุกุล
พระพุทธรูปปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผาบังสุกุล วัดพระปฐม
เจดียราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระ
อิริยาบถยืน พระหัตถซายทรงธารพระกร (ไมเทา) ยื่นพระหัตถขวา
ออกไปขางหนา ทอดพระเนตรลงเบื้องต่ํา เปนกิริยาชักผาบังสุกุล
บางแหงสรางแบบพระหัตถซายหอยลงทาบที่พระเพลา (ตัก)
๓๑. ปางชี้อัครสาวก
พระพุทธรูปปางชี้อัครสาวก วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร
จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง)
ขัดสมาธิ พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาชี้
ไปขางหนา เปนกิริยาทรงประกาศอัครสาวกใหปรากฏในที่ประชุม
สงฆ
๓๒. ปางประทานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทปาติโมกข
พระพุทธรูปปางประทานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทปาติโมกข
วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐม พระพุทธรูป
อยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ
พระหัตถทั้งสอง
ยกขึ้น
จีบนิ้วพระหัตถ ไวเสมอพระอุระ(อก) เปนกิริยาทรง
ประทานโอวาทปาติโมกข
ที่มา : หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน
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การบริหารรางกายดวยทาใหมๆ ชวยสรางความรูสึกสนุกสนาน ตื่นเตน
ไมซ้ําซากจําเจหรือไมนาเบื่อใหกับผูที่รักการออกกําลังกาย
เราจึงขอนําเสนอทา
บริหารที่ประยุกตมาจากกีฬาคาราเต ดวยทวงทาการเคลื่อนไหวอยางชาๆ จะชวยให
กลามเนื้อทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ มากกวาใชความรวดเร็วเพียงอยางเดียว
ทาบริหาร 4 ขั้นตอนนี้ จะชวยสรางสมรรถนะที่แข็งแกรงตอสะโพก
กลามเนื้อตนขาดานหลัง ตนขาดานหนา ซึง่ จะชวยเพิ่มพลังการทรงตัวขณะเลนกีฬา
ตางๆ ไดดีมากขึ้นดวย เริ่มกันเลยนะคะ
♦ ทาเริ่มตน
ยืนแยกขาหางกันเล็กนอย งอเขาลงสองขางจนหัวเขาขวาจรดพื้น ให
หนาแขงขวาขนานแนบอยูกับพื้น เขาซายงอตัวตั้งไว เทาซายวางราบอยูดานหนา
โนมตัวไปขางหนา
♦ ทา A
กําหมัดทั้งสองขาง วางหมัดซายหนาเขาซาย แขน
เหยียดตรง วางหมัดขวาหนาหมัดซาย ใหสนเทาขวา
อยูหนามัดขวา จนอยูในระนาบเดียวกัน
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♦ ทา B
คอยๆ ลุกขึ้นยืนชาๆ ปลอยมือขางลําตัวตามสบาย ยกเขาขวา
ออกจากพื้น หมุนตัวไปทางขวา โดยใชสนเทาซาย จนเกิดเปน
รูปวงกลมที่เทาขวา จบทาดวยตามองตรงไปยังเบื้องหนา กางขา
ออกขนานกัน งอขอศอกแนบลําตัว มือตั้งตรงบริเวณอก โดยให
ฝามือแตละขางหันเขาหากัน
♦ ทา C
ขณะที่ยังทรงตัวในทายืน ยืดหลังตรง ใหคอยๆ งอเขาลง
สองขาง ยอตัวลงจนตนขาเปนแนวขนานกับพื้น ไมควรยก
สนเทาจากพื้น หรือหมุนตัว ใหน้ําหนักที่หัวเขากดลงที่หัว
แมเทา ยอเขาประมาณ 1 วินาที และใชเวลา 1 วินาที ยืดตัว
ใหอยูในทายืนตรง โดยไมตองเกร็งตัว
พยายามทําตามเพียง 3 ขั้นตอนแรกกอน โดยเริ่มตนวันละ 10-12 ครั้ง
วันเวนวันจนรูสึกคลองตัว แลวคอยๆ พัฒนาทําขั้นตอนที่ 4 ชาๆ จนสามารถ
บริหารครบทุกขั้นตอนไดวันละ 15 ครั้ง แลวคุณจะรูสึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นใน
ตัวเอง
ที่มา : หนังสือลิซา
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ผมสวย นอกจากจะชวยใหใบหนาของคุณดูดีขึ้นแลว เสนผมนิ่มสลวย ยัง
บงบอกถึงสุขภาพที่ดีอีกดวย แตถาคุณกําลังกลุมใจกับปญหาผมเสีย เรามีวิธีแกดว ย
พืชผักมาบอกกันคะ
น้ํามะกรูด คั้นเอาน้ํา 1-2 ชอนชา ชโลมนวดใหทั่ว
ศีรษะ ทิ้งไวประมาณ 5 นาที แลวจึงลางออกดวยน้ําสะอาด แคนี้
ผมของคุณก็จะดูสวยมีชีวิตชีวากับเขาบางแลวละคะ
ตะไคร ที่เราใสในตมยํา นี่แหละคะ ใชแกปญหาผมแตก
ปลายไดผลดีทีเดียว
ใหใชตะไคร 2-3 ตน นํามาโขลกให
ละเอียด กรองเอาแตน้ํา หลังจากสระผมสะอาดดีแลว นําน้าํ
ตะไครมาชโลมประจําสัก 2 เดือน รับรองไดวา ปญหาผม
แตกปลาย จะไมใชเรื่องกวนใจคุณอีกตอไปคะ
ชะอม ถาผมของคุณขาดชีวิตชีวา เจอลมแรงยัง
แทบไมกระดิก แลวละก็ แนะนําวาใหใชสูตรชะอม โดยใชใบ
ชะอมประมาณ 1 กํามือนํามาตมกับน้ําสะอาด 3 ถวยจนเดือด
กรองเอาแตน้ําเขียวๆ นําไปวางไวใหเย็น หลังจากสระผมสะอาด
แลว นําผาขนหนูชุบน้ําชะอมพอ หมาดๆ เช็ดถูใหทั่วศีรษะ จะ
ชวยคืนสภาพเสนผมใหดีขึ้นได และยังชวย ไมใหผมแตกปลาย
อีกดวย แตก็คงตองทนกลิ่นเหม็นเขียวของชะอมสักหนอยนะคะ
12

กลวยน้ําวาสุก นํามาบดหยดน้ํามันอัลมอนดลง
ไปเล็กนอย ผสมใหเขาเปนเนื้อเดียวกนั แลวนํามานวดลงบนเสน
ผมใหทั่วศีรษะ ทิ้งไวประมาณ 15 นาที เพื่อใหสวนผสม คอยๆ
ซึมเขาไป แลวจึงลางออกใหสะอาด ทําสัปดาหละ 2 ครั้ง ผม
แหงกรอบ ขาดชีวิตชีวา ก็จะฟนคืนชีพได
น้ํามันมะกอก นํามาผสมกับน้ํามันหอมโรสแมรี่ และนวด
ใหทั่ว หมักผมคางไว 1 คืน แลวคอยสระผมในตอนเชา จะชวย
ขจัดรังแคได
วีทเจิรม สูตรคอนดิชั่นเนอรชนิดเขมขน นํา
วีทเจอรม มาผสมกับน้ํามันมะกอก แลวนวดใหทั่วศีรษะ ใช
ผาขนหนูชุบน้ําอุน บิดใหแหง นํามาคลุมผมไว ทิ้งไว 10 นาที
แลวจึงลางออก

ที่มา : www. thaimedicinalplant.com
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พิพธิ ภัณฑรถมาพระที่นั่ง….
รถมาเขาสูประเทศไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
เริ่มเปนที่นิยม
แพรหลายหลังจากรัชกาลที่ ๕ กลับจากเสด็จเยือนยุโรป ความนิยมรถมาเพิ่มมากขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ ๖ จนมาถึงรัชกาลที่ ๘ ก็เริม่ เสื่อมความนิยม เนือ่ งจากมีรถยนตเขามาแทน
รถมาที่จดั แสดงเปนรถมาพระทีน่ ั่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ประกอบดวยรถ
มาพระที่นั่ง รถมาพระที่นั่งรองและรถมาพระประเทียบรวมทั้งสิ้น ๑๓ องค
พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว….
สรางเปนเครื่องประกาศพระเกียรติคุณและเพื่อเปนการสนอง
พระมหากรุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธรี ัชมังคลาภิเษก ในวโรกาสที่
รัชกาลที่ 5 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 40 ป ในการสรางพระบรมรูป
รัชกาลที่ 5 ไดทรงเสด็จประทับใหปติมากรชาวฝรั่งเศสปนพระบรมรูป ณ กรุงปารีสในป
2450 พระบรมรูปทรงมาหลอดวยทองสัมฤทธิ์ ทรงเครื่องยศจอมพลทหารบก เสด็จ
ประทับบนมาพระที่นั่งวางบนแทนหินออน
ดานหนามีจารึกบนแผนโลหะประดับ
สรรเสริญพระเกียรติคุณ
พิพธิ ภัณฑสถานเครื่องราชอิสริยาภรณไทย หอวิวัฒนาการคณะรัฐมนตรี และราชกิจจา
นุเบกษา....
เครื่องราชอิสริยาภรณไทยที่ใชประดับกับเสื้อ เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4
โดยทรงมีพระราชดําริใหสรางเหรียญตราขึ้นในป พ.ศ. 2400 เพื่อใชประดับเสื้อแสดง
ฐานะผูที่ไดรับพระราชทาน ทรงโปรดเกลาฯ ใหเรียกวา “เครื่องประดับสําหรับยศ”
และเครื่องประดับขุนนางทรงเรียกวา “เครือ่ งสําคัญยศ” และเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5
ทรงเรียกเครื่องประดับสําหรับยศวา “เครื่องราชอิสริยาภรณ” เปนครั้งแรกพิพิธภัณฑ
สถานเครื่องราชอิสริยาภรณไทย จัดแสดงที่ ชั้นลาง ประกอบดวยประวัติ เนื้อหา การ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณตระกูลตางๆ
โดยจัดแสดงบนหุน เรียงลําดับตาม
ความสําคัญของเครื่องราชอิสริยาภรณ
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• หองแสดงราชกิจจานุเบกษา พระราชลัญจกร รัฐธรรมนูญไทย จัดแสดงที่
บริเวณหองชั้นบนดานทิศเหนือของอาคาร
• หองแสดงวิวัฒนาการคณะรัฐมนตรีไทย จัดแสดงที่หองชั้นบนดานทิศใต โดย
แสดงถึงประวัติ ความเปนมาและลําดับการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในการปกครอง
ประเทศของไทย
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ ชางตน ….
เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังดุสิต ได
ปรากฏชางเผือกเขามาสูพระบารมี จึงทรง โปรดเกลาฯ
ใหสรางโรงชางตน
ขึ้นในบริเวณพระราชวังดุสิต ซึ่งก็คือ ที่ตั้งของพิพิธภัณฑในปจจุบัน
• อาคารที่ 1 จัดแสดงโบราณวัตถุ เชน รูปปนชางเผือกงาขนาย
ชางตน เครื่องรางของขลังประจําตัวควาญชาง
• อาคารที่ 2 จําลองพระราชพิธสี มโภชในการขึน้ ระวางชางเผือกซึ่ง
ทรงเครื่องคชาภรณ และเครื่องประกอบในพระราชพิธี
ราชตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทย….
ในวโรกาสที่รั ชกาลที่ 5 ทรงเสด็ จกลั บจากเสด็ จประพาสยุโ รปเมื่ อป 2440
สโมสรน้ํ า เค็ ม ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ส มาชิ ก เป น ข า ราชการหรื อ นั ก เรี ย นที่ ยุ โ รป ได ร ว มกั น
จั ด การแข ง ขั น ม า ที่ ท อ งสนามหลวง น อ มเกล า ถวายฯ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี
การแขงขันนั้นทําโดยใชมาเทียมรถของเจาของคอกมาตางๆ มาแขงกัน อันเปนที่มา
ของการแขงมาแบบฝรั่งครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อถึงรัชกาลที่ 6 พระยาประดิพัทธ
ภูบาล และพระยาอรรพการประสิทธิ์ไดทําหนังสือทูลเกลาฯ ถวายขอตั้งสโมสรสนามมา
แขง เพื่อบํารุงพันธุมา ทรงมีพระบรมราชานุญาต พรอมกับพระราชทานนามวา
“ราชตฤณมัยสมาคม” และทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมภ
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ปจจุบันสมาคมฯ หนาที่ในการดําเนินกิจการแขงมา จัดทําทะเบียนประวัตมิ า
เจาของและผูที่เกี่ยวของ เปนศูนยฝกอบรมมาแขงและทดสอบมา สวนการแขงขันมาใน
แตละป
จะมีประมาณ 26 นัดแขง โดยการแขงขันจะจัดในวันอาทิตยเวนอาทิตย
สลับกับสนาม
ราชกรีฑาสโมสร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร…
เมื่อรัชกาลที่ ๕ ทรงสรางพระราชวังสวนดุสิตไดทรงใชพื้นที่
วัดดุสิตและวัดรางอีกแหงเปนทีส่ รางพลับพลาและตัดถนน ซึ่งตาม
ประเพณีจะตองสรางวัดขึ้นทดแทน
แตทรงมีพระราชดําริวาการ
สรางวัดใหมหลายแหง ยากตอการบํารุงรักษา แตถาทําวัดใหญ
เพียงแหงเดียวดวยฝมือประณีตนั้น จะดีกวา จึงทรงเลือกสถาปนา
วัดเบญจมบพิตร และโปรดเกลาฯ
ใหสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศ ออกแบบจากนั้นโปรดเกลาฯ ใหแกชอื่ เปน “วัดเบญจมบพิตร” ซึ่งแปลวา
“วัดของพระเจาแผนดินรัชกาลที่ ๕”
พระอุโบสถ ถือเปน “สถาปตยกรรมที่สมบูรณแบบของศิลปะไทย” สรางดวย
หินออนจากประเทศอิตาลี เปนทรงจตุรมุข หลังคาซอน ๔ ชั้น มีพระระเบียงรอบ
ดานหลัง
พระพุทธชินราชจําลอง ประดิษฐานเปนพระประธานในพระอุโบสถ ใตรัตน
บัลลังกบรรจุพระสรีรางคาร รัชกาลที่ ๕
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ วัดเบญจมบพิตร จัดแสดงพระพุทธรูปปางและสมัย
ตางๆ ทั้งของไทยและตางประเทศ เชน ปางลีลาสมัยสุโขทัย ปางทุกรกิริยา
ฯลฯ สะพานขามคลอง เชื่อมเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสมี แบบตางๆ
เชน สะพานถวย สะพานงา สะพานพระรูป ฯลฯ
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร…
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาจาก “วัดสมอราย” มีการปฏิสังขรณ
ตอเนื่องตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดทรงปฏิสังขรณ
ใหมแลวทรงพระราชทานนามใหมวา “ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ” ซึ่งความหมายวา
“วัดอันเปนที่ประทับของพระราชา ”
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• พระอุโบสถ เปนสถาปตยกรรมเลียนแบบศิลปะขอม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายใน เขียนโดยจิตรกรชาวอิตาเลียน โดยการใชสีปูนเปยก
• ศาลาการเปรียญ เปนศาลาเครื่องไมสักสรางเลียนแบบอยุธยา สมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงออกแบบโดยจําลองแบบจาก
ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม ทีจ่ ังหวัดเพชรบุรี มีผกู ลาว
ยกยองความโดดเดนของสถาปตยกรรมวา “ เปนอาคารไมที่
สวยงามและมีขนาดใหญที่สุดในตะวันออกไกล ”
วังจันทรเกษม….
รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหสรางเปนที่ประทับของรัชกาลที่ 6 ครั้งที่ทรงดํารงยศ
เปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมือ่ คราวเสด็จกลับจากอังกฤษ
หลังจากที่ทรงสําเร็จการศึกษา วังแหงนี้ ไมเคยเปนที่ประทับของเจานายพระองคใด การ
ตกแตงภายในจึงมีลักษณะธรรมดา ปจจุบันเปนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สิ่งที่
พิเศษ คือ หนาบันเดิมนั้นมีตรา “ราชวัลลภ” แตถูกปดอยูใตตราเสมาธรรมจักรซึ่งเปน
หนาบันที่สรางใหม
วังปารุสกวัน….
รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางวังที่ประทับใกลพระราชวัง
สวนดุสิต โดยทรงพระราชทานพระตําหนักสวนปารุสกวัน แดจอมพลสมเด็จฯ เจาฟา
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ปจจุบันอยูในความดูแลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สวนพิพิธภัณฑกรมตํารวจที่เคยมีอยูเดิมนั้นไดยายไปอยูที่โรงเรียนนักเรียนนายรอยสาม
พรานที่จังหวัดนครปฐม
สวนสัตวดุสิต….
เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังสวนดุสติ ทรงสราง
“เขาดินวนา” เปนสวนพฤกษชาติสวนพระองคตอมาในสมัยรัชกาลที่ 8
ได
พระราชทานใหเทศบาลนครกรุงเทพฯ ดําเนินการจัดสรางใหเปนสวน
และ
สถานที่พักผอนหยอนใจสําหรับประชาชน
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ภายในสวนสัตวเปนทีร่ วบรวมสัตวปานานาชนิด โดยจัดให
สัตวแตละชนิดมีอยูใกลเคียงธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งบาง
ชนิด เปนสัตวหายากหรือเกือบสูญพันธุ มีทั้งสัตวเลี้ยง
ลูกดวยนม สัตวปก และสัตวเลื้อยคลาน นอกจากจะเปน
สถานทัศนศึกษาและผสมพันธุส ัตวปาไมใหสญ
ู พันธุแลว
ภายในสวนสัตวดุสิต ยังเปนสวนพักผอนหยอนใจของ
ประชาชนดวย สวนสัตวดุสิตเปดใหเขาชมทุกวัน ไมเวนวันหยุด ตั้งแตเวลา 08.0018.00 น. อัตราคาเขาชม ผูใหญ 30 บาท เด็ก 5 บาท ชาวตางประเทศ 30 บาท สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มไดที่ โทร. 0-2281-2000,
0-2281-9027-8
หมุดคณะราษฎร….
“ณ ที่ นี้ คณะราษฎรได กอ กํ าเนิ ดรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ความ
เจริ ญ ของชาติ 24 มิ ถุ น ายน 2475 เวลาย่ํ า รุ ง ” สถานที่
ประวัติศาสตรที่คณะราษฎร ยืนอานแถลงการณเปลี่ยนแปลง
ก า ร ป ก ค ร อ ง จ า ก ร ะ บ อ บ ส ม บู ร ณ า ญ า สิ ท ธิ ร า ช ย ซึ่ ง
พระมหากษัตริยมีอํานาจสูงสุดมาเปนระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทย
หอสมุดแหงชาติ….
เดิมริเริ่มตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวังมีชื่อวา “หอสมุดวชิรญาณ”
ต อ มาได ข ยั บ ขยายมาสร า งขึ้ น บริ เ วณท า วาสุ ก รี ในป พ.ศ. 2509
เปนอาคารใหญ สูง 4 ชั้น ปจจุบันไดขยายการบริหารคนควาออกไปมาก
ประกอบดวย หอพระสมุดวชิรญาณ ใชเปนสถานที่เก็บศิลาจารึก
และตูพระธรรม หองสมุดดนตรีทูลกระหมอมบริพัตร หองหนังสือภาษาโบราณ ศูนยนราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร หองโสตทัศนวัสดุสุนทรา
ภรณ นอกจากนี้ยังมีบริการฉายภาพยนตรสารคดี และจัดอภิปรายที่หองประชุมหอสมุด
ฯ และนิทรรศการตางๆ ที่จัดขึ้นเปนประจํา เปดบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 09.00-19.30
น.
เวนวันหยุดนักขัตฤกษ สอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2281-5313, 0-2281-5212
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หัตถกรรมประดิษฐเรือรบจําลอง….
ด ว ยความสนใจเรื่ อ งเรื อ โบราณ อยู แ ต เ ดิ ม และเชื่ อ ว า
“คนไทยก็นาจะทําได” ประกอบกับ
เคยเรียนจิตรกรรมที่
โรงเรียนเพาะชาง คุณมาโนชย มุสิกบุตร
จึงเริ่มประดิษฐเรือรบ
โบราณจําลอง หลังจากเห็นเรือรบจําลอง หลอพลาสติก ณ กรุง
เวียนนาที่ประเทศออสเตรีย เมื่อ 20 กวาปมาแลว ในระยะแรกทําแต
เรื อ ต า งประเทศเพราะขาดแม แ บบเรื อ รบไทย ต อ มาได ช มพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก องทั พ เรื อ ที่
สมุทรปราการจึงสเก็ตซแบบเรือรบโบราณของไทย ซึ่งมีอยู 7 – 8 ชนิด แลวนํามา
ทําใหไดสัดสวน ปจจุบันผลิตเรือรบจําลองได 20 กวาแบบ วัสดุที่ใชเปนวัสดุธรรมชาติ
ตัวเรือทําจากปกไมสักที่เหลือจากโรงงานผลิตไมสักแปรรูป ใบเรือทําจากผาและใช
เชือกสําหรับผูก การเปดแสดงและจําหนายจะทําเพียงปละครั้ง ตามสถานที่ตางๆ
ใหผูที่สนใจไดชมและเลือกซื้อ สวนสาเหตุที่ไมผลิตสงขายตามรานคา หรือสงขายยัง
ตางประเทศ ก็เพราะ “หากเปนธุรกิจ หรือโรงงานผลิต งานก็คงไมประณีตอีกตอไป”
หัตถกรรมเรือสุพรรณหงสจําลอง…..
ในกระบวนพยุหยาตราใหญทางชลมารคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร เรือสุพรรณ
หงสจะเปนเรือ 1 ใน 3 องคที่ใชเปนเรือพระทีน่ ั่งกิ่ง นอกจากนี้ คือ เรือพระที่นั่งอนันต
นาคราชและเรือพระที่นั่งสมรรถไชยการทําเรือสุพรรณหงสของ คุณไพศาล เนตตสุต
นั้น เริม่ มาจากการทํางานอดิเรกเพิ่มรายได แตดวยความชอบและพัฒนาฝมือตลอดเวลา
ผลงานที่ได จึงมีความประณีตสวยงามอยางยิ่ง
เมื่อมีผูสั่งทํามากขึ้น
จึงลาออกจากอาชีพครูหันมาประดิษฐเรือสุพรรณหงส
จําหนายมากกวา 20 ปมาแลว ผลงานของคุณไพศาลไดรับคัดเลือกจากผูว าราชการ
กรุงเทพมหานครถวายแดสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และมอบใหประธานาธิบดี
แหงสหรัฐอเมริการะหวางการมาเยือนประเทศไทย เมื่อป 2539
ที่มา : หนังสือของดีกรุงเทพฯ
19

1. รถเมล = รถประจําทางสําหรับผูรักการผจญภัย และ พาหนะที่มักจะไมมา
เมื่อคุณรอ และวิ่งใหวอนเมือ่ ไมตองการ
2. พขร. = พนักงานแขงรถ
3. พกส. = พนักงานเก็บเงินผูยิ่งใหญที่สุด มีอํานาจสั่งการใหผูโดยสา
ไปไหนก็ได และเปนคนเดียวที่คุยกับ พขร. รูเรื่อง
= บุคคลผูเจียมเนือ้ เจียมตัว บางครัง้ ถูกเปรียบใหเปนปลา
(กระปอง)
5. นายตรวจ = คนเดียวที่ พกส. กลัว
6. คาโดยสาร = จํานวนเงินที่ตองจายเปนเศษสตางค ไมรับ แบงค ใหญ
กวา 100 ฝาฝนอาจถูกสรรเสริญจาก พกส.
7. ปาย
= ไป (สันนิษฐานวา เลยไปเลย โดยสังเกตจาก พกส. จะ
พูดคํานี้ ทุกครั้งเมือ่ ถึงปาย)
4. ผูโดยสาร

8. ที่นั่งสําหรับ ภิกษุ สามเณร = ที่นั่งสําหรับ ปาตาถั่ว หรือ ตาบอดสี
โดยเฉพาะ สีเหลือง
9. ที่นั่งสําหรับ คนพิการ
= ดูขอ 8 (คลาย ๆ กัน)
10. เด็ก สตรี และคนชรา
= ประชาชนสวนใหญ ที่ประชาชนสวนนอย
ตองเอื้อเฟอจึงมักจะ (ดูตอขอ 11)
11. แกลงหลับ
= วิธีหลีกเลี่ยงจากขอ 10
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12. คนดีมีน้ําใจ
13. กริ่ง
14. รถไฟฟา
15. เรือดวน
16. แท็กซี่
17. สามลอ
18. ไมโครบัส
19. ครีมน้ําเงิน
20. ยูโร

=
=
=
=

คนประหลาด ในสายตาขอ 11
กดสองที ฟรีสองปาย
พาหนะที่บรรเทารถติดสามารถไปไดทุก ๆ ที่ ยกเวน บานคุณ
เครื่องชวยหายใจอีกอยาง เหมาะสําหรับ คนวายน้ําเปน
และ น้ําหนักตัวนอย
= พาหนะที่พาคุณ ออมไปจากเสนทางจริง
= พาหนะสําหรับ ผูมีสุขภาพปอดดี เคลื่อนที่ไปทุกๆ
พื้นที่ ที่มีที่วางมากกวา 2 นิ้ว
= สูงสุดคืนสูสามัญ(จากราคา 15 เปน 20 เปน 25 เปน 30
และกลับมาเปน 20 และเปน 25 ในปจจุบัน)
= วิธีการรีไซเคิลเพื่อใหไดประโยชนสูงขึ้น (จากเดิม 2.50
เปน 5 บาท และในปจจุบัน 7 บาท)
= วิธีการขึ้นราคาคาโดยสารแบบมัดมือชก ราคา...มากกวา
แตคุณภาพ…….เหมือนเดิม
ที่มา : www.saranair.com
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อก ........................... ในวัยรุนมักเปราะบาง....หักบอย ๆ
แหว ......................... อาหารเสริมของคน "อ ก หั ก"
น้ําตา ....................... สุข หรือ เศรา ก็มีเขาเปนเพื่อนแท
กรู ............................ไมใชมรึง
มรึง ..........................ไมใชกรู
เสือ...ก ................. ... ความหวังดีที่ผิดกาลเทศะ...ไมมีใคร ตอง การ
ดอกเบี้ย ................... ดอกที่ไมเคยโรยรา....มีเกือบทุกบาน
ปาก ......................... บางก็มีไวพูดบางมีไวถากถาง
กระเทย .............เธอทําได เชน ผูหญิงทุกอยางยกเวน "ค ล อ ด ลู ก"
แรด .................ในปาหายากใกลสูญพันธุ....ในเมืองกลับเกลื่อน
งู ....................สัตวชนิดหนึ่งพอเฒานิยมเลี้ยงไวตามศีร ษะ
ตําราเรียน ...........สิ่งที่ใชหนุนหัวแทนหมอนยามใกลสอบ
ขยะ ...................... ...แยกประ เภทแลวรีไซเคิลกลับมาใชใหมได
ขยะสังคม ................ ไมควรรีไซเคิลกลับมาใชอีก...อันตราย !!
มอบ ................ ........ กลุมคนที่การงานไมทําชอบทําการปดยึดถนน
สุรา .......................... ยาแกโรคตับออน....กินแลวตับแข็ง แรง
สอด ................ เปนชื่อปลาจะนารัก....เปนกริ ยาจะ นา.....
ปา .................. มีนอยลงทุกวัน...แต "ป าเดียวกั น" เริ่มมีมากขึ้น
ตีนกา ..................... ตีน !! ที่คุณผูหญิงไมปรารถนา
รัก .......................... ไขใจชนิดหนึ่งมีอาการหลากหลาย
ระกํา ...................... อาหารหล ักสําหรับ "คนช้ําใ จ"
ที่มา : www.narak.com
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Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726

คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู Biosafety Cabinet ที่ใช ยังสามารถใชงาน
ปองกัน “สารตัวอยาง” และปองกัน “ผูปฏิบัติ” รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการ
กระจายของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน หรือเกณฑความถูกตองและ
ปลอดภัย เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น เมื่อมีการ
รั่ว หรือฉีกขาดที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่ํา
จากระดับมาตรฐาน


Calibration for pH meter

คือการตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใชวา ผลการวิเคราะหใหคา pH ได
ถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ
บางยี่ ห อ หรื อ บางชนิ ด คุ ณ ภาพค อ นข า งต่ํ า ไม ส ามารถให ค วามถู ก ต อ งระดั บ ทศนิ ย ม 1
ตําแหนงได
อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่อง
เมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่
ท า นผู มี อุ ป การคุ ณ จั ก ได รั บ จึ ง ได ล งทุ น ทั้ ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ส อบเที ย บ ตรวจวั ด
ปรับแตง และ ที่สําคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอด
จากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก

http://www.sciencetech.th.com
อนึ่งปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อไขหวัดนก แผนกชางบริการกําลัง
พิจารณาการบริการในสวนเครื่องกําจัดมลพิษชนิดแพรกระจายในอากาศ (Air Cleaner or
Purifier) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับทานผูมีอุปการคุณ แตถาหากทานมีปญหา
เรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันที
ÕÕÕÕ
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สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 011 นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คุณพรรณี จตุรพิธพรชัย
คุณกานตสิรี พงษสระพัง
คุณดวงใจ ตันติยาภรณ
คุณชนินทร ธนสุกาญจน
คุณละเอียด สินธุเสน
คุณรัศมีพร จิระเดชประไพ
คุณสุนันทชัย แสนเหล็ก
คุณศศิกัญญา วิภาศิริ
คุณกิ่งกาญจน หลีจิ้น
คุณประนอม ชื่นปยะสุนทร

• คุณรัชฎาภรณ โชติมณีโรจน

โรงพยาบาลธนบุรี 2
โรงพยาบาลสายไหม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลเมโย
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมประมง
THAI BEVERAGE CAN LTD.
บริษัท เขาชองอุตสาหกรรม 1979 จํากัด
บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหาร จํากัด

และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ได
เสี ยสละเวลาอันมีค ายิ่งของทาน ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด ทางกอง
บรรณาธิการขอให ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 012 นี้ตอไป
นะคะ
áááááá
*** ขอขอบคุณภาพปกจากหนังสือ : Greeting Cards And Arts
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คุณภาพ คู คุณธรรม ซายนเทคมั่นย้ํา สินคาพรอมบริการ

321/43 ถนนนางลิ้นจี่ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
TEL. 0-2285-4101 (อัตโนมัติ) FAX.0-2285-4856,0-2285-4178
321/43 NANGLINCHEE ROAD CHONGNONSEE YANNAWA BANGKOK 10120
TEL.0-2285-4101 (Auto) FAX.0-2285-4856, 0-2285-4178

