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  เคล็ดลับในครัวเรือน          การบริหารตา บอกลาแวน   
 

  สัปปุริสธรรม ๗        ปางพระพุทธรูป ปางที่ 49 ถงึ ปางที่ 56   
 

  เคล็ด... การออกกําลงักายใหตลอดรอดฝง       สมุนไพรคูบาน   
 

 ทองเท่ียว 50 เขต  ณ  เขตพระนคร        ไหวพระขอพรไดโชค 9 พระอารามหลวง 
    

  นิยามนักเรียน         คําถามกวนๆ...ชวนขํา 
 
 



  สารจากบริษัทฯสารจากบริษัทฯ  
  

 ในขณะนี้  บริษัทฯ ไดมีอายุครบ  25  ปแลว    ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมาจนถึง
วันน้ีไดเนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ จนทําใหบริษัท
ฯ สามารถกาวมาสูปที่  25 ไดอยางมั่นใจ และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมีอุปการคุณ   
ทางบริษัทฯ  ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ  โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพชีวิต
ของทานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ  เพ่ือให
ทาน           ผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุด    และหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน  
Newsletter ฉบับที่  015       คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ  ครอบครัว และคนที่ทานรัก   
ไดรับประโยชนและมีสุขภาพกายและใจ         ดีย่ิงขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป 
 

 สําหรับในเดือนกรกฎาคม - กันยายน  2549     เนื้อหาสาระใน  Newsletter  
ฉบับที่ 015      ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม  คือ   เนนคุณภาพชีวิตของทานผู

มีอุปการคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีย่ิงข้ึน มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย   ใน
สวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน  คติสอนใจ  การ
ปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา    อาหารเพื่อสุขภาพ    การออกกําลังกาย    คลายเครียด    สถานที่
ทองเที่ยว    การอบรมและพัฒนาจิต   อยางไรก็ดี  ในสวนของบริษัทฯ  ก็จัดใหมีกิจกรรม
สันทนาการและกีฬาสีสลับกันทุกเดือน  เพ่ือใหบุคลากรของบริษทัฯ  มีสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจที่ดี  มีความพรอม สามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ในสวนการจัดทําวารสารในป 2549 ยังคงใชวิธีเดิม คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณ            
ปละ 4  ครั้ง  โดยชวงที่ 1  ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษีของ
ชวง  3  เดือนที่ผานมา   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา    ชวงที่ 2 ของป หรือ เม.ย. – 
มิ.ย.   จะใชฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคลายคลงึตอเนื่องถึง
สิ้นป  2549  
        
 ทายสุดนี้  บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมอุีปการคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการ

สนับสนุนบริษัทฯ  ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง  หากทานจะกรุณาสละเวลาให

ความเห็นและติชม       ในการจัดทําวารสารนี้ 
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  ในวาระที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจจนมีอายุครบรอบ 25 ปเต็มแลวน้ัน ทางกอง
บรรณาธิการ     ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง ท่ีไดใหการสนับสนุนบริษัทฯ 
ใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงจนถึงทุกวันน้ี   
 
 
 

                 เพ่ือเปนการตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ ทางกองบรรณาธิการขอมอบสิ่งที่มี
คุณภาพและสาระตางๆที่เต็มไปดวยความรู และจะพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาสาระให
ดีย่ิงขึ้นกวาเดิม  เพ่ือเปนประโยชนแดทานผูมีอุปการคุณมากที่สุด  โดยเนื้อหาในเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2549   ยังคงนําเรื่องราวตอเน่ืองจากฉบับที่ 014 มานําเสนอใน  
Newsletter  ฉบับที่ 015  ดังตอไปนี้คะ 
 
 
 

 ปางพระพุทธรปู จํานวน 8 ปาง ตั้งแตปางที่ 49-56  (ตอจากปางที่ 41-48  ฉบับที่ 014) 

สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ   จํานวน  1  เขต คือ เขตพระนคร และเพิ่มเติมสถานที่

ทองเที่ยวที่นาสนใจอีกแหง  คือ ไหวพระขอพรไดโชค 9 พระอารามหลวง    

 

 

 ซึ่งในฉบับที่ 015 ปางพระพุทธรูป จะแสดงพระอริิยาบถตางๆ  ต้ังแตปางคันธารราฐ
หรือปางขอฝน (ยืน)  ถึงปางประทานพร (ยืน) 
 
 

  สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตพระนครมีสถานที่ทองเที่ยว
หลากหลายแหง  มานําเสนอทานเปน 3 ชวง โดยจะลงในฉบับที่  015, ฉบับที่ 016  และฉบับที่ 
017  ก็จะมีสถานที่ทองเที่ยวท่ีสําคัญๆ  หลายแหง  เชน  สนามหลวง    ทานสามารถพา
ครอบครัวหรอืคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ น้ีคะ 

• ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ  ท่ีถูกรางวัลใน  Newsletter  ฉบับที่   014  
ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24) 

   
            ทายสุดน้ีขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ แก

บริษัทฯ ทั้งน้ีทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา / 

ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด  

 

 



 
 
 
 

 
สําหรับสาวยุคใหม  อยาคิดวาสิ่งเล็กๆ   นอยๆ  ในครัวเรือนเหลานี้จะไมสําคัญ      

แหม!    ยิ่งถาอยากจะเอาใจคุณแมสามีใหอยูหมัดละก็  รับรองเคล็ดลับเหลานี้ชวยได 100%  
ลองมาดูมากันดีกวาวามีเคล็ดลับอะไรบาง 

 
1.  อางลางจานหรืออางที่เปนสแตนเลส 
      อางลางจานหรือตูเก็บถวยจานที่เปนสแตนเลส   ใหใชแอลกอฮอล หรือยาสีฟน    เเลวจึง
ขัดออกทําความสะอาดดวย  น้ําเปลาอีกครั้ง เช็ดดวยผานุมๆ ใหแหง 
 

2.  ลางภาชนะที่เปอนแปง ไข นม 
     จาน ชาม หรือภาชนะที่เปอนแปง ไข  นม      ใหลางดวยน้ําเย็นธรรมดาจะลางออกงาย
กวาน้ําอุน จะทําใหเเปง ไข นมติดแนน ยิ่งขึ้น เพราะวาความรอนทําใหแปง ไข นม ที่ติดกับ
ภาชนะสุก  ทางที่ดีใชฟองน้ําชุบน้ําเย็นเช็ดออกกอน แลวลางดวยสบูหรือน้ํายาลางจาน แลว
จึงลางดวยน้ําสะอาด 
 

3.  ลางขวดแกว 
     ขวดแกวที่หมองขุน ใสทรายลงไปเล็กนอย เติมน้ําอยาใหเต็ม เขยาแรงๆ  แลว
จึงเทออก ลางดวยน้ําผสมผงซักฟอก  แลวจึงลางใหสะอาดดวยน้ําเปลา ขวดจะใส 
 

4.  ลางถาดเงิน      
ถาดเงินเมื่อใชเเลว  ตองลางใหสะอาดทันที แลวเช็ดใหแหงจึงเก็บการเก็บเพื่อ
ไมใหถาดเงินดางดํา   ใหวางสารสมไวสัก  1  กอน   จะทําใหถาดนั้นสะอาดอยูเสมอ  

 
5. ปญหาเมื่อซื้อจานชาม หรือแกวน้ําใหม 
       เมื่อแกะฉลากออกเเลว    แตรอยที่เปนกาวเหนียวๆ  ยังติดอยู  ลางไมออกทําใหมองไม
นาใชโดยเฉพาะจะใชรับแขก  วิธีท่ีงายที่สุด คือ หยดน้ํามันพืชบนรอยเปอน  ทิ้งไวสักครู
กาวก็จะหลุดออก  แลวจึงลางออกดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง 
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6. ขจัดกลิ่นคาวที่ติดมีด 
     บางครั้งเมื่อเรานํามีดมาหั่นผักหรือผลไม  กลิ่นคาวที่ติดอยูกับมีด จะทําให
ผลไมนั้นคาวไปดวย ฉะนั้น ใหใชน้ํามะนาว ลางมีด หลังจากใชหั่นของคาว หรือ
กอนที่จะหั่นผักผลไม  จะทําใหมีดหาย เหม็นคาวได 
 
7.  แกกล่ินเหม็นติดภาชนะพลาสติก 

     ปจจุบันเครื่องพลาสติกถูกนํามาใชประโยชน        สําหรับใสอาหาร
จํานวนมาก    แตปญหาที่มักพบบอยๆ   คือ   กลิ่นอาหารจะติดภาชนะลาง
อยางไรก็ไมออก   เเละบางครั้งกลับไปมีกลิ่นของสบูหรือ   น้ํายาลางจานแทน      

เมื่อนํามาใสอาหารอื่นๆ  กลิ่นก็จะติดอาหารได     วิธีแก    คือ  ใหแชน้ําสมสายชูเล็กนอย แช
ไว  2  วัน         แลวจึงลางดวย   น้ําธรรมดากลิ่นก็จะหมดไป 
 

8.  น้ําตมผัก 
     อยากทําน้ําพริกกะปหรือน้ําพริกอื่นๆ ที่ตองเติมน้ําสุกใหรสชาติอรอยมากยิ่งขึ้น  อยากให
ลองเติมน้ําตมผักท่ีเราตักผักขึ้น   จะชวยเพิ่มความอรอยมากขึ้น 
 

9.  การลางตูเย็น 
     จะลางตูเย็นใหสะอาด  ใหใชโซดาคารบอเนต (โซดาทําขนม หรือเบกกิ้งโซดา) 1 ชอน
โตะ    ใสลงไปในน้ําประมาณ 1 ลิตร หรือ 4  ถวย เเลวลางออก  กลิ่นเหม็นจะหมดไป 
 
10. ทําชอนสอมใหดูใหม 

      ชอนสอมนับเปนเครื่องใชที่จําเปนของแทบทุกบาน  และไมคอยเกิดการ
ชํารุดเสียหาย   ฉะนั้น หากดูแลดีๆ  ชอนสอมจะใชไปไดนาน  ถาไมเกิดหายไป
เสียกอน   เเตชอนซอมที่ใชไปนานๆ นั้นจะมองดูเกา  ดังนั้น ใหนําชอนสอมที่ดู
เกาแลว   จุมลงไปในน้ําผสมเกลือ ประมาณ  1  ชอนชา กับน้ํามัน  2-3 หยด ตอ
น้ํา 1  เเกว  ชอนสอมจะดูใหมนาใชขึ้น 

ขอมูลจาก : www.love-matchine.com
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การบริหารดวงตา นอกจากลดสายตาสั้น กันสายตายาว ไมตองเปลี่ยนแวนบอยๆ แลว ยัง
ชวยลด และปองกันอาการบกพรองที่จอรับภาพไดอีกดวย (อาการบกพรองที่จอรับภาพ คือ 
รูสึกตามีแสงแปลบปลาบ หรือ เห็นหิ่งหอยว่ิงไปมา หรือ เห็นเปนแสงสวางวงๆ วาบๆ 
บอยๆ  อาการเหลานี้หากปลอยไว จอรับภาพอาจพิการ หรือ ถึงกับมองไมเห็นได) ทํา
สม่ําเสมอทุกๆ วัน ชวยใหเลือดมาเลี้ยงจอรับภาพมากขึ้น อาการบกพรองจะนอยลง หรือ 
อาจหายไปได   สวนคนที่สายตาปกติดีอยูแลว การบริหารนี้ก็ชวยใหกลามเนื้อตาแข็งแรง  
นัยนตาสดใส 
ทาที่ 1   กลอกลูกตามองไปทางซายสุด และมองมาทางขวาสุดเทาที่จะทําได ทํา 10 คร้ัง  
 

 
 

ทาที่ 2   เหลือบลูกตาขึ้นมองเพดาน โดยวางหนาตรง ไมแหงน และเหลือบตาลงลางสุดมอง
พ้ืน ทําขึ้นๆ ลงๆ  10 คร้ัง  

 
 

ทาที่ 3  เหลือบตามองขึ้นไปที่ปลายคิ้วซาย  และลากเหลือบลงมาที่แกมขวา  ทํา 10 คร้ัง  

 
 

ทาที่ 4  เหลือบตามองขึ้นไปที่ปลายคิ้วขวา และลากตาเหลือบลงมาที่แกมซาย  
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ทาที่ 5  กลอกลูกตาหมุนไปเปนวงกลมซาย-ขวา  ทําขางละ 10 คร้ัง  

 
 

ทาที่ 6  เปนการเพงลูกตาเพื่อบริหารกลามเนื้อทั้ง 6 มัดพรอมกัน โดยการนั่งบนเกาอี้ วัด
ความสูงจากยอดศีรษะตนเอง  ถึงกนที่นั่งบนเกาอี้ เชน วัดได 70 ซ.ม. เอาความยาว 70 ซ.ม. 
วัดจากลูกตาไปที่กําแพงในทานั่งเกาอี้ แลวจุดหรือทําสัญลักษณไวที่กําแพงระดับเดียวกับลูก
ตา ในขณะที่นั่งเกาอี้นั้น จากนั้นคอยๆ เพงมองจุดหรือสัญลักษณนั้น หามกะพริบตา จนรูสึก
แสบตา น้ําตาเออออกมา  จึงคอยกระพริบตา  ทําหลายๆ ครั้ง จะรูสึกวาสายตามองชัดเจนขึ้น  

                                                    
 

 

 

 

ทาที่ 7  หลับตาทั้งสองขาง เอานิ้วช้ีทั้งสองขางวางเหนือคิ้วแตละขาง  แลวคอยๆ กดนวดคิ้ว
และรอบดวงตา  เพื่อเปนการผอนคลายกลามเนื้อที่อยูรอบนอกของตา  

                                                     
 

ขอมูลจาก : www.lib.ru.ac.th/miscell/index3.html 
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          ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทําใหเปนสัตบุรุษ,  

          คุณสมบัติของคนดี, ธรรมของผูดี  

 

๑. ธัมมัญุตา (ความรูจักธรรม รูหลัก) หรือ (รูจักเหตุ)  คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รู
หลักเกณฑ รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล เชน 
ภิกษุรูวาหลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการ
ปกครองตามราชประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือกระทํา
ตามหลักการขอน้ีๆ จึงจะใหเกิดผล    ที่ตองการอันนั้นๆ เปนตน          

๒. อัตถัญุตา (ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย) หรือ (รูจักผล)  คือ รูความหมาย  รูความ
มุงหมาย  รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีจะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา หรือความ
เปนไปตามหลัก         เชน   รูวาหลักธรรมหรือภาษิตขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร    หลัก
นั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร กําหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่
ตนกระทําอยูมีความมุงหมายอยางไร เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง   

 ๓. อัตตัญุตา (ความรูจักตน)  คือ รูวาเรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติให
เหมาะสม และรูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป   

๔. มัตตัญุตา (ความรูจักประมาณ) คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับและ
บริโภคปจจัยสี ่   คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย   พระมหากษัตริยรูจัก
ประมาณในการ        ลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี  เปนตน  

๕. กาลัญุตา (ความรูจักกาล) คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม  และระยะเวลาที่จะตองใชในการ
ประกอบกิจ  กระทําหนาที่การงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ให
เหมาะเวลา  เปนตน  
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๖. ปริสัญุตา (ความรูจักบริษัท)  คือ รูจักชุมชน และรูจักท่ีประชุม รูกิริยาที่จะประพฤติตอ
ชุมชนนั้นๆ วาชุมชนนี้เมื่อเขาไปหา จะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้ควร
สงเคราะหอยางนี้ เปนตน  

๗. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา (ความรูจักบุคคล) คือ ความแตกตางแหงบุคคลวา 
โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะ
ปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดี  วาควรจะคบหรือไม จะใชจะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอน
อยางไร เปนตน  

 

ภิกษุผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม  ๗  ขอนี้   ช่ือวาเปนผูประกอบดวยสังฆคุณครบ   
๙       แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  และพระเจาจักรพรรดิ ก็ทรงประกอบดวยธรรม
เหลานี้   (ทานแสดงไวเฉพาะขอหลัก ๕ ขอ คือ ขอ ๑-๒-๔-๕-๖)  จึงทรงยังธรรมจักรและ
อาณาจักรใหเปนไปดวยดี  

ขอมูลจาก : www.dhammathai.org 
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 การสรางปางพระพุทธรูปตางๆ นี้   นิยมสรางตามพระอิริยาบถตางๆ      นับตั้งแต
ประสูติ    ตรัสรู จนถึงปรินิพพาน ในเลมนี้ขอนําเสนอปางพระพุทธรูป เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 8 
ปางตอจากฉบับที่ผานมานะคะและในฉบับหนาจะขอนําเสนอปางพระพุทธรูปตอไปใหทาน
ไดชมคะ 
 

๔๙.ปางคันธารราฐหรือปางขอฝน (ยืน) 
พระพุทธรูปปางคันธารราฐหรือปางขอฝน (ยืน)   วัดชนะสงคราม    ราช

วรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน ทรง
ผาวัสสิกสาฎก                    (ผาอาบน้ําฝน) พระหัตถขวายกขึ้นเปนกิริยากวัก 
แสดงอาการขอฝน พระหัตถซายหงายรองรับน้ําฝน 

 

๕๐.ปางชี้อสุภะ 
พระพุทธรูปปางชี้อสุภะ วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัด

นครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถซายหอยลงแนบพระ
วรกาย  พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ช้ีนิ้วพระหัตถตรงไป
ขางหนา 

 

 

๕๑.ปางชี้มาร 
พระพุทธรูปปางชี้มาร วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัด

นครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถซายหอยลงขางพระ
วรกาย พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระพักตร ช้ีนิ้วพระหัตถไปขางหนา 
 

 

๕๒.ปางปฐมบัญญัติ 
พระพุทธรูปปางปฐมบัญญัติ   วัดพระปฐมเจดีย  ราชวรมหาวิหาร    

จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ยกฝา
พระหัตถ      ทั้งสองขางตะแคงยื่นออกไปขางหนา 
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๕๓.ปางขับพระวักกลิ 
พระพุทธรูปปางขับพระวักกลิ   วัดพระปฐมเจดีย ราช

วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ 
(นั่ง) ขัดสมาธิ          พระหัตถซายวางบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวา
ตะแคงอยูบริเวณพระนาภี (สะดือ) บางแบบพระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระ
อุระ (อก) แสดงกิริยาทรงโบกพระหัตถขับไลใหออกไป 
 

๕๔.ปางสนเข็ม 
พระพุทธรูปปางสนเข็ม วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร 

จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ 
พระหัตถ      ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ  (อก)       พระหัตถซายอยูในพระ
อิริยาบถจับเข็ม พระหัตถขวาจับเสนดาย  เปนกิริยาสนเข็ม 

 

๕๕.ปางประทานพร (นั่ง) 
พระพุทธรูปปางประทานพร (นั่ง) วัดพระปฐมเจดีย ราช

วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ 
(นั่ง) ขัดสมาธิ         พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) แบฝาพระ
หัตถขวายื่นออกไปวางที่พระชานุ (เขา) 

 

๕๖.ปางประทานพร (ยืน) 
พระพุทธรูปปางประทานพร (ยืน) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนา

ราม     ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน 
ยกพระหัตถขวาขึ้นเสมอพระอุระ (อก) แบฝาพระหัตถออกไปขางหนา 
พระหัตถซายหอยลง แบฝาพระหัตถออกไปขางหนา บางแบบยกพระหัตถ
ซายขึ้น   หอยพระหัตถขว 

                      
                        ขอมูลจาก :   หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน 
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สมุนไพรนอกจากจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไขเจ็บแลว บางครั้งแคอาการ
เพียงเล็กนอยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  สมุนไพรภายในครัวเรือนก็สามารถชวยได 
 
>> กางปลาติดคอ   

ฝานมะนาวเปนช้ิน แลวนํามาอมจนหมดเปรี้ยว  ทําสัก 2-3 
ครั้ง  กรดจากมะนาวจะชวยใหกางปลาละลายได   หรืออาจใช
วิธีบีบน้ํามะนาวลงคอเลย   สักพักก็จะหาย     เมล็ดและรากของ
ตนเทียน  มีฤทธิ์ละลายกระดูก นํามาตําใหละเอียดแลวกลืน    
แตตองระวังอยาใหโดนฟน และหามใชในสตรีมีครรภ 

 
 
>>  มีกล่ินตัว   
ใบพลู นํามาขยี้แลวทารักแรหลังอาบน้ํา ใบฝรั่ง นํามาโขลกใหละเอียด ทารักแรหลังอาบน้ํา
เชนกัน 
 
>>  ถูกมดกัด 
ใชน้ําราดลางตัวมดออก   แลวนําขมิ้นมาลูบ  ทั้งที่ยังเปยกอยู  ขมิ้นจะชวยดับพิษมดแดงให
หายปวด  หายคัน  และยังชวยรักษาแผลอีกดวย 
 
>>  ลบรอยแผลเปน 
รอยแผลเปนใหมๆ ที่ยังไมถึง 6 เดือน ใชน้ําเมือกวานหางจระเขทาบอยๆ วันละ 3-4 ครั้ง 
แผลจะคอยๆ จางไป 
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>>  บรรเทาอาการหวัดดวย “มะขาม” 
ตมน้ํา 1 หมอใหญ  ใสใบมะขาม 1 กํามือลงไป  รอจนเดือดแลวยกลง ทุบหัวหอม 3-4 หวัลง
ไป ใชผาคลุมทั้งศีรษะและหมอเอาไว แงมฝาหมอใหไอน้ําระเหยออกมา สูดไอที่ระเหย    
จะชวยใหหายคัดจมูก และเปนการขับเหงื่อดวย เมื่อสูดจนหมดไอ  ผสมน้ําเย็นลงไปพออุนๆ 
นํามาอาบ    ทําวันละ 1-2 ครั้ง ประมาณ 3-4 วันก็หาย 
 
>> กลวยน้ําวาเยียวยาโรคกระเพาะ  

นําผลมาปอกเปลือก หั่นเปนแวนบางๆ ตากแดดใหแหง บดใหละเอียดเปนผง             
1-2  ชอนโตะ ชงน้ํารอนดื่ม  หรือผสมกับน้ําผึ้ง 1 ชอนโตะ   ผสมใหเขากัน          
กินกอนอาหารและกอนนอน  

 
>>  ทองผูก 
ทองผูกเปนประจําและไมมีโรคหัวใจ ใชสมุนไพรที่กระตุนการทํางานของลําไสอยางแรง 
เชน คูน ชุมเห็ดเทศ มะขามแขก และวานหางจระเข  เริ่มมีอาการทองผูก  หรือเปนผูสูงอายุที่
มีโรคหัวใจ ใชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ระบายอยางออน เชน ขี้เหล็ก มะขาม หรือสมุนไพรที่ชวย
เพิ่มกากและ      หลอลื่นลําไส  เชน  แมงลัก  กอนใชควรแชแมงลักในน้ําเพื่อให
พองตัวเต็มที่      เพราะถาแมงลักพองตัว ไมเต็มที่มันจะ   ดูดน้ําจาก
ทางเดินอาหารทําใหขาดน้ํา และอาจ อุดตันลําไสได 
 

 
ที่มา  :  www.thaihealth.com 
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การมี 

รูปรางที่สมสวนดูดีต้ังแตศีรษะจรดเทา เปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แตหลายคน               มักประสบปญหา
เดียวกัน คือ   ความตั้งใจสูง แตความพยายามต่ํา  ทําใหตองลมเลิกความตั้งใจไปในที่สุด แตถาใครอยากจะออก

กําลังกายใหไดตลอดรอดฝง โดยไมเลิกกลางคันเสียกอน ลองทําตามกลเม็ดที่นํามาแนะนํากันได 

 1.  เขียนเปาหมายของตัวเอง      จดเปาหมายของตัวเองไวในกระดาษ   วาตองการลด
น้ําหนักสักกี่กิโลกรัม    หรือตองการเขาโรงยิมกี่ครั้งตอสัปดาห    จากนั้นใหสําเนาไปแปะ
ไวในทุกที่     อาทิในรถ,โตะทํางาน, ตูเย็น, หองนอน, หองน้ํา  เพื่อย้ําเตือนความจํา  

2. หาเพื่อนคูหู  เพื่อสรางแรงจูงใจในการออกกําลังกาย ควรจะหาเพื่อนสักคนไปเลนกีฬา
ดวยกัน จะไดชวยกันกระตุนกันไปออกกําลังกายเวลาที่คนใดคนหนึ่งรูสึกขี้เกียจ  

3. การจางเทรนเนอรสวนตัว   วิธีนี้อาจจะเสียเงินคอนขางสูง แตจะเห็นผลไดรวดเร็วกวา
การฝกเพียงลําพังคนเดียว  

4. ติดตามผล    จดบันทึกพัฒนาการและความกาวหนาของตัวเองในแตละวัน 
หรือแตละสัปดาห จะไดเปนการสรางแรงจูงใจใหออกกําลังกายอยางตอเนื่อง  

5. คอยเปนคอยไป      ไมควรเรงตัวเอง       เพื่อจะไปใหถึงเปาหมายเร็ว
เกินไป   เนื่องจากจะมีผลเสียมากกวาผลดี   และควรจะตั้งเปาหมายไวทีละอยางจะดีกวา  

6. รูสภาพที่แทจริง    ควรจะรูสภาพที่แทจริงของตัวเองดวย  วาชวงเวลาใดที่สามารถ            
ออกกําลังกายได  จะไดต้ังเปาหมายใหเหมาะสมกับระยะเวลาในการออกกําลังกาย  

7.  ยืดหยุนได   ถาไมสามารถออกกําลังกายตามที่ต้ังใจไวได  เนื่องจาก           
ติดประชุม  ฝนตกหนัก อาจจะหาเวลาสัก 10 นาที  ในการยืดกลามเนื้อแทน       
โดยไมจําเปนตองรูสึกผิด  ที่ไมไดเขาโรงยิมไปออกกําลังกาย  

8.  มีวันหยุดสักวัน    หาวนัวางสักวัน  เพื่อผอนคลาย   อาจจะเปนการ
อานหนังสือ, ดูหนัง   ทานอาหารค่ําขางนอกกับครอบครัว   หรอืเพื่อน
ฝูงบาง      ขอมูลจาก : www.thaihealth.info/fitness19.htm 
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  สนามหลวง   

เมื่อแรกสรางกรุงเทพฯ บริเวณนี้เคยเปนสถานที่ปลูกพระเมรุ  และทําพิธีพระเมรุ
มาศ   ในเวลาถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระมหากษัตริย และพระบรมวงศช้ันสูง  จึง
เรียกวา   “ทุงพระเมรุ”    ในสมัยรัชกาลที่ 3   ทรงใชเปนที่ทํานา   เพื่อแสดงใหชาวตางชาติ
เห็นวาเมืองไทยมีความอุดมสมบูรณ และมีการสะสมเสบียงจนถึงขนาดปลูกขาวมาจนถึงกําแพงวัง  ตอมา
รัชกาลที่ 4     โปรดเกลาฯ ใหทํานาหลวง ประกอบราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร และให
เรียก                “ทองสนามหลวง”  แทนชื่อเดิมที่ทรงมีพระราชดําริวาอัปมงคล 
 

            แตเดิมสนามหลวงมีพ้ืนที่เพียงซีกดานใตของปจจุบันเมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิก
ตําแหนงกรมพระราชวังบวรฯ  โปรดเกลาฯ  ใหรื้อกําแพงปอมปราการ  สถานที่ตางๆ    
สวนช้ันนอก     ด านตะวันออกของพระราชวังบวรลง  เพื่ อ
ขยาย เขต                         ทองสนามหลวง  ภายหลังจากเสด็จ
กลับมาจากประพาสยุโรปครั้งแรก โปรดเกลาฯ ใหสรางตึกเพื่อเปนที่
ทําการ ของกระทรวงธรรมการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
คมนาคม ภายหลังไดรื้อออก           แลวสรางโรงละครแหงชาติแทน  
ทรงใหปลูกตนมะขามโดยรอบเพื่อใหเกิดความรมร่ืนเหมือนถนนใน

ตางประเทศ 
 
        สนามหลวง ถือเปนที่อเนกประสงคมาตั้งแตแรกต้ังกรุงรัตนโกสินทร  เปนที่ประกอบ
ราชพิธีและพิธีที่สําคัญของทางการมาทุกรัชกาล เคยเปนสนามแขงมา สนามกอลฟและตลาด
นัด วันเสาร-อาทิตย  กอนที่จะยาย       ไปยังสวนจตุจักร   ในปจจุบันสนามหลวงเปน
สวนสาธารณะ  และที่พักผอนหยอนใจกลางเมืองของคนกรุงเทพฯ  สวนการแขงวาว   การ
สรงน้ําพระในวันสงกรานตพระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ยังคง
กระทําอยูเปนประจําทุกป 
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 สวนรมณีนาถ 

              ในป 2432  รัชกาลที่ 5  โปรดเกลาฯ ใหจัดซื้อที่ดิน
บริเวณนี้       เพื่อสรางสถานคุมขังและอบรมผูตองโทษให
กลับตนเปนคนดี   

เมื่อสรางเสร็จจึงเรียกวา “กองมหันตโทษหรือคุก
ใหม”    ไดมีการเปลี่ยนช่ือสถานที่นี้หลายครั้งในครั้งหลังสุด

ไดเปลี่ยนเปน  “เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร”       เพื่อเปน
การเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  5  รอบ  ใน
ป 2535  กรมราชทัณฑ จึงทําการยายเรือนจําออกไป  แลว
จัดสรางสวนรมณีนาถอันมีความหมายวา “สวนแหงพระนางผู
เปนที่พึ่ง”  ขึ้นแทน 

 
 #  ประติมากรรมสังขสัมฤทธิ์   
       ต้ังอยูกลางสระน้ําพุเฉลิมพระเกียรติ  โดยอยูบนตําแหนงที่สูงที่สุดของสวน
สังขและพาน  หลอดวยโลหะทําผิวสัมฤทธิ์   ภายในบรรจุแผนยันตมหาโสฬสมงคลและ
สังของคจริง 
 
 #  พิพิธภัณฑราชทัณฑ 
                      อยูดานถนนมหาไชย  ประกอบดวยอาคาร 4 หลัง  คือ  ตึกศาลอาญา  ตึก
รักษาการณ  ตึกรานคากรมราชทัณฑ  และอาคารแดน 9 ภายในจัดแสดงเครื่องมือลงฑัณฑ  
และวิวัฒนาการของการราชทัณฑไทย  
  

นอกจากนี้ยังมีลานอเนกประสงค  
สนามเด็กเลน  ลานออกกําลังกาย  ถนนเดินและ
ว่ิง  ฯลฯ  ภายในบริเวณสวนดวย 
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  สวนสราญรมย 

        เดิมเปนเขตพระราชอุทยานในพระราชวังสราญรมย       ที่
รัชกาลที่ 4  ทรงมีพระราชดําริใหสรางขึ้น  เพื่อเปนที่ประทับในปลาย
รัชสมัย  แตทรงสวรรคตกอนที่จะเสด็จไปประทับ   
 

 พระราชวังสราญรมย  ไดใชเปนที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศและเปน
สถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะจากตางประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 และเปนที่จัดงานฤดู
หนาว    ตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่  6 

ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองรัชกาลที่ 7  ทรงโปรดเกลาฯ  มอบใหรัฐบาล  
เพื่อใหคณะราษฎรใชเปนที่ทําการและเปนที่ต้ังสมาคม “สโมสรคณะราษฎร” เมื่อถึงป 
2503  คณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบใหเทศบาลกรุงเทพฯ จากนั้นไดมีการปรับปรุงบริเวณพระ
ราชอุทยานใหเปนสวนรุกขชาติและสวนสาธารณะมาจนถึงปจจุบัน 

 
  พระอนุสาวรียสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตนและสมเด็จพระเจาลูกยา

เธอเจาฟากรรณาภรณเพชรรัตน  อยูกลางอุทยานคอนไปทางทิศใต    รัชกาลที่ 5 โปรดเกลา
ฯ ใหสรางขึ้นเพื่อเปนที่บรรจุพระอัฐิ  และเปนอนุสรณแหงความรักของพระองค  ตัว
อนุสาวรียทําจากหินออน  มีจารึกพระราชประวัติและคําอาลัยของรัชกาลที่ 5 เปนรอยแกว
และรอยกรอง  โดยจารึก   ลงบนแผนหินออนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

     ศาลเจาแมตะเคียนทอง    
       เปนศาลเกาแก  สรางในสมัยรัชกาลที่ 6  ต้ังอยูทางทิศเหนือ  ลักษณะ
สถาปตยกรรมเปนเกงจีนทรงหกเหลี่ยมสูง  3  ช้ัน   
 

  โรงเรียนตนไม   
      เปดสอนและอบรมเรื่องตนไม  เชน  การปลูกไฮโดรโปนิค  (ไมใชดิน)  การจัด
สวน  การขยายพันธุ  ฯลฯ 
 
  

 ขอมูลจาก  :  หนังสือของดีกรุงเทพฯ 
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  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  (วัดพระแกว) 
         ชมพระอุโบสถที่ประดิษฐาน “พระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร”                (พระแกวมรกต) และภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเร่ืองรามเกียรต์ิ  ท่ีวิจิตรตระการตาและยาวที่สุดในโลก  ชม
ปราสาทพระเทพบิดร ปราสาทยอดปราง       ซึ่งเปนที่

ประดิษฐานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๑ – ๘  และชมรูปปนยักษ  ๖ คู จากเรื่องรามเกียรต์ิศิลปะ
ปูนปนทาสีประดับดวยกระเบื้องสีตาง ๆ            ซึ่งประจําอยูที่ประตูพระระเบียง 
 

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธ์ิ)   
         สรงน้ําพระนอน สักการะ “พระพุทธเทวปฏิมากร” ที่ประดิษฐานอยูในอุโบสถ ซึ่งใต
ฐานบรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ ๑ และพระวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนที่
สวยงามและใหญเปนอันดับ ๔ ในประเทศ เยื่ยมชมพระเจดียที่ประดิษฐานอยูภายในพระ
อาราม  ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในประเทศถึง ๙๙ องค รวมทั้งชมพระมหาเจดีย ๔ รัชกาล คือ
รัชกาลที่ ๑ – ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร 
 

  วัดชนะสงคราม 
         สักการะ “พระพุทธนรสีหตรีโลกเขฎฐมเหทธิศักด์ิ ปูชนียะชยันโคดม บรมศาสดาอ
นาวรญาณ” ที่ประดิษฐานอยูในพระอุโบสถที่สวยงามวิจิตร 
 

  วัดระฆังโฆสิตาราม 
         ชมพระอารามหลวงโบราณ  สมัยอยุธยาและพระอุโบสถ   ซึ่งเปนสถาปตยกรรมสมัย
รัชกาลที่ ๑  ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และสักการะพระประธาน “ย้ิมรับฟา” รวม
สรงน้ําพระสมเด็จทั้ง ๓ องค คือ 

๑. สมเด็จพุทธโฆษาจารย   (ม.ร.ว. เจริญ อิศรางกูร) 
๒. สมเด็จพระพุฒาจารย   (ม.จ. ทัด เสนีวงศ) 
๓. สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) 

และเยี่ยมชม หอพระไตรปฎก, ตําหนักแดง, พระเจดีย ๓ องคและพระวิหารสมเด็จ
พระสังฆราช 
 

18 



 

 
 

  วัดสุทัศนเทพวราราม 
         สักการะ “พระศรีศากยมุนี”  ในวิหารหลวง  ซึ่งเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยหลอ
ดวยสําริดอัญเชิญมาจากสุโขทัย ชมพระวิหารถะ หรือเจดียศิลาแบบจีน รวมสักการะ “พระ
พุทธตรีโลก-เชฎฐ” พระประธานปางมารวิชัยที่ประดิษฐานอยูในอุโบสถที่ยาวที่สุดใน
ประเทศ และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามภายในอุโบสถ 
 

  วัดบวรนิเวศวิหาร 
         สักการะพระบรมสารีริกธาติ สรงน้ําพระพุทธชินสีห (จําลอง) พระสุวรรณเขต 
(พระโต) สักการะพระพุทธบาทจําลอง และชมพระวิหารเกง ที่ตกแตงภายในดวยภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องสามกกพรอมคําอธิบาย 
 

  วัดสระเกศ 
         สักการะพระบรมสารีริกธาติ  ในบรมบรรพต  พระประธานในพระ
อุโบสถ และหลวงพอดํา หลวงพอโต 
 

  วัดอรุณราชวราราม (วัดแจง)   
         ชมพระปรางคท่ีใหญท่ีสุดในโลก สักการะ “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาติดิลก” 
พระอรุณ หรือ พระแจง  ที่รัชกาลที่ ๔  ทรงอัญเชิญมาจากเวียงจันทน     และชมยักษปูนปน
ขนาดใหญ (ยักษวัดแจง)   ที่ต้ังอยูหนาประตูซุมยอดมงกุฎ 
 

  วัดกัลยาณมิตร 
         สักการะ “พระพุทธไตรรัตนนายก” (หลวงพอโต) หรือที่รูจักกันในนามซําปอกง 
สักการะพระพุทธรูปปางปาลิไลยกที่ประดิษฐานอยูในอุโบสถ ชมจิตรกรรมฝาผนังพุทธ
ประวัติ           และหอพระไตรปฎกที่ใชเปนที่เก็บพระไตรปฎกและพระคัมภีรตางๆ 
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วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว) 
คติ   “เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย” 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 
คติ   “รมเย็นเปนสุข”  
วัดชนะสงคราม 
คติ   “มีชัยชนะตออุปสรรคทั้งปวง”          
วัดระฆังโฆสิตาราม 
คติ   “ช่ือเสียงโดงดัง คนนิยมชมชอบ” 
วัดสุทัศนเทพวราราม 
คติ   “วิสัยทัศนกวางไกล มีเสนหแกคนทั่วไป” 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
คติ   “พบแตสิ่งดีงามในชีวิต” 
วัดสระเกศ 
คติ   “เสริมสรางความคิดอันเปนสิริมงคล” 
วัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) 
คติ   “ชีวิตรุงโรจนทุกคืนวัน” 
วัดกัลยาณมิตร 
คติ   “เดินทางปลอดภัย มีมิตรไมตรีที่ดี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                ขอมูลจาก ; โบรชัวร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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   ผูมีอาชีพรับจางเรียนหนังสือจากผูปกครอง 
  บุคคลที่มีประสาทหูไวตอเสียงอ็อดหมดชั่วโมง  

 
 นักรองวงคอรัสเพลงชาติไทย เปดคอนเสิรตทุกแปดโมงเชา  
 นักบริโภคมืออาชีพ ถนัดในการบริโภคขนมใตโตะเรียน 

 
 ผูมองการณไกล คํานวณขอคาอุปกรณการเรียนเกินไวกอน  
 นักทอลคโชวฝปากเดนทอลคได  แมขณะครูสอนหนาหอง 

 
 นักโบราณคดี สํารวจลายมือของเพื่อนตอนลอกการบาน  
 ดีไซนเนอรไอเดียเลิศ มีความสามารถในการดัดแปลงชุดนักเรียนสไตลใหม  

 
 ผูที่ถูกบังคับ ใหตองทําเวรทุกสัปดาหและเรียกมันวา "มีเวร มีกรรม"  
 ผูแบกภาระหนักอึ้ง  แตในกระเปานักเรียนกวาครึ่ง เปนหนังสืออานเลน 

 
 ผูมีสายตาประดุจเหยี่ยว มองเห็นฝายปกครองในระยะ 100 เมตร  
 ผูที่มีสายตายาวเกินอายุ  เมื่อเวลาเขาหองสอบ 

 
 ผูที่มักจะว่ิงเร็วกวา *** อยางเทียบไมติด 

 
 
 
 
 
 

ที่มา :  www.saranair.com 
 



 

 

 มดอะไรเอย ตกน้ําแลวไมลอย_________มดดําไง  บุมๆๆๆ  
 

 ถาโดนขวานจามใสหนาจะทํายังไง_______กินยาแกไขหวัด 
 

 กระดาษอะไรเราใชไมได__________กระดาษซับหนามัน 
 

 ประเทศอะไรไมใชเงินสด__________สาธารณเชค 
 

 หองอะไรไมรับคนจีน_________หองรับแขก 
 

 คนประเทศอะไรรวยที่สุดในโลก__________ชาวไอริช 
 

 สตารวอลลภาคไหนที่คุณดูแลวรูเรื่องที่สุด________ภาคเปนภาษาไทย 
 

 ปลาอะไรเอย? คูกับปลาปรันยา_______ปลาปรันปู 
 

 มดเดินเรียงกันมา3ตัวเรียกวาอะไร________แอน แอน แอน 
 

 ปลาอะไรเอย ไมมีสัมมาคาราวะ_________ปลาตายเพราะมันไมวาย 
  อะไรเอยอยูบนกระดาษ________ซาลาเปา 

 
 อะไรเอยอยูใตกระดาษ________ซาลาเปาคว่ํา 

 
ขอมูลจาก : www.saranair.com
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 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู  Biosafety  Cabinet ที่ใช  ยังสามารถใช

งานปองกัน  “สารตัวอยาง”  และปองกัน “ผูปฏิบัติ”  รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการ
กระจายของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑความถูกตองและ
ปลอดภัย    เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น    เมื่อมีการ
รั่ว หรือฉีกขาดที่พ้ืนผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือตํ่า
จากระดับมาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ  ไดดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง
ทั้งที่บริษัทฯ   จัดจําหนายและ  ไมไดจัดจําหนายมากกวา  300  เครื่อง 

 

 Calibration for pH meter 
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter  ที่ใช  วาผลการวิเคราะหใหคา pH 

ไดถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม  เนื่องจาก  pH meter  ปจจุบันมีมากกวา 50 
ยี่หอ       บางยี่หอหรือบางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับทศนิยม 
1 ตําแหนงได                   อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุก
เครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว 

         ท้ัง 2 บริการนี้  แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และ
ประโยชนที่    ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ 
ตรวจวัด ปรับแตง และ   ที่สําคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ  ซึ่งไดรับการอบรม 
ถายทอดจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 

สนใจการบริการ ติดตอไดท่ีแผนกชางบริการ หรือเย่ียมชมจาก 

http://www.sciencetech.th.com 

อนึ่งปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อไขหวัดนก(H5N1)  แผนกชางบริการ
กําลังพิจารณาการบริการในสวนเคร่ืองกําจัดมลพิษชนิดแพรกระจายในอากาศ  (Air 
Cleaner or  Purifier)   ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับทานผูมีอุปการคุณ แตถาหากทานมี
ปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันที 
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 สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ              
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 014  นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช่ือผูโชคดีดังตอไปนี้คะ 
ผูถูกรางวัลประจํางวด 1 ก.ค. 49  หมายเลข  (65) 
ภก. วีระชัย  โฆษิตชัยยงค โรงพยาบาลเจาพระยายมราช         065 
คุณอารี  ทัตติยพงศ   กรมวิทยาศาสตรการแพทย        165 

 
ผูถูกรางวัลประจํางวด 16 ก.ค. 49  หมายเลข  (48) 
1.  คุณอรวรรณ  สดิดุสดี  มหาวิทยาลัยมหิดล        148 
2.  คุณกาญจนา  โมชินา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (รังสิต)      248 
3.  คุณหมอพัฒนา  มังจักร  บริษัท ไทย พี ดี เคมีคอล จํากัด      348 
4.  คุณชุติกาญจน  แสงนาง  บริษัท กริฟฟทท ทีเอ็นเอฟ จํากัด      448 
  
ผูถูกรางวัลประจํางวด 1 ส.ค. 49  หมายเลข  (88) 
1.  คุณซอรา  แซะอาหลี บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตร       188 

และอาหาร จํากัด     

2.  คุณสมนึก  เต็งชาตะพันธ SURINT OMYA CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD   288 
3.  คุณรังสิชนม  พิศาลนรเดชบริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด                             388 

 

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ท่ีได

เสียสละเวลาอันมีคาย่ิงของทาน   ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกอง

บรรณาธิการขอให       ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน  ฉบับที่ 015   นี้
ตอไปนะคะ 
 

*** ขอขอบคุณภาพจากหนังสือ : Greeting Cards And Arts 

 
 
 

24  



 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพ คู คุณธรรม ซายนเทคม่ันย้ํา 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 
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