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  ไมไดเปนแค...ยาสีฟน                    วิธีขจัดกลิ่นเหม็นจากตูเย็น     
 

  มงคลธรรม                        ปางพระพุทธรูป ปางท่ี 65  ถึง ปางท่ี  73   
 

  อาหารอันตราย...ขณะทองวาง                     การบริหารกลามเน้ือหนาอกและ 

           กลามเน้ือกน 
 

 ทองเที่ยว 50 เขต  ณ  เขตพระนคร(ตอ)       ทาจะจริง 

 
 



 
 จากที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมานานกวา  25  ปแลว    ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมา
จนถึงวันนี้ไดเนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ จนทําให
บริษัทฯ สามารถกาวมาสูปที่  26 ไดอยางมั่นใจ และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมีอุป

การคุณ ทางบริษัทฯ  ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ  โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพ
ชีวิต ของทานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ  
เพื่อให  ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน 
Newsletter ฉบับที่  017       คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับ
ประโยชนและมีสุขภาพกายและใจ         ดียิ่งขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป 
 

 สําหรับในเดือนมกราคม - มีนาคม  2550     เนื้อหาสาระใน  Newsletter  ฉบับที่ 
017      ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม  คือ  เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมี

อุปการคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีย่ิงขึ้น มากกวาผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนาย   
ในสวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน  คติ
สอนใจ  การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา    อาหารเพื่อสุขภาพ    การออกกําลังกาย    คลาย
เครียด    สถานที่ทองเที่ยว        การอบรมและพัฒนาจิต   อยางไรก็ดี  ในสวนของบริษัทฯ  ก็
จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการ         และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน  เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ  
มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี              มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผูมีอุปการ
คุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ในสวนการจัดทําวารสารในป 2550 ยังคงใชวิธีเดิม คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการ
คุณ            ปละ 4  ครั้ง  โดยชวงที่ 1  ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับ
ภาษีของชวง            3  เดือนที่ผานมา   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา    ชวงที่ 2 ของป 
หรือ เม.ย. – มิ.ย.   จะใชฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึง
ตอเนื่องถึงสิ้นป  2550  
 

        ทายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการ

สนับสนุนบริษัทฯ  ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง  หากทานจะกรุณาสละเวลาให

ความเห็นและ      ติชม ในการจัดทําวารสารนี้ 



 
 

   สารบัญ 
 
 

       สรรสาระ 
 ไมไดเปนแค...ยาสีฟน      4 
 วิธีขจัดกลิ่นเหม็นจากตูเย็น      6 
 มงคลธรรม        8 
 ปางพระพุทธรูป ปางที่ 65  ถึง ปางที่  73    10 

 

       คุณภาพชวิีต 
 อาหารอันตราย...ขณะทองวาง     12 
 การบริหารกลามเนื้อหนาอกและกลามเนื้อกน    14 
 ทองเที่ยว 50 เขต ณ  เขตพระนคร(ตอ)     16 
 ทาจะจริง         21 

      

       ขาวสาร  
 บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ     23 
 รายช่ือผูโชคดีที่ไดรับรางวัล      24 
 รวมชิงโชคเช็คเงินสดมูลคา 1,000 บาท ในแบบเรียนถามฯ แนบทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหมป 2550  นี้  ทางกองบรรณาธิการขอมอบความสุขแด
ทาน           ผูมีอุปการคุณที่ไดใหการสนับสนุนบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคง
จนถึงทุกวันนี้   
 

                 และในป 2550 นี้  เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ ทางกอง
บรรณาธิการ      ขอมอบสิ่งที่มีคุณภาพและสาระตางๆที่เต็มไปดวยความรู และจะพัฒนา/
ปรับปรุงคุณภาพของ      เนื้อหาสาระใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม  เพื่อเปนประโยชนแดทานผูมีอุป
การคุณมากที่สุด  โดยเนื้อหาในเดือนมกราคม – มีนาคม 2550   ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่อง
จากฉบับที่ 016 มานําเสนอใน             Newsletter  ฉบับที่ 017  ดังตอไปนี้คะ 

 ปางพระพุทธรูป จํานวน 9  ปาง ต้ังแตปางที่ 65-73  (ตอจากปางที่ 57-64   ฉบับที่ 

016) 

 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ    คือ เขตพระนคร (ตอจากฉบับที่ 016) 
 
 ซึ่งในฉบับที่ 017  ปางพระพุทธรูป  จะแสดงพระอิริยาบถตางๆ  ต้ังแตปางโปรด            

องคุลิมาลโจร   ถึง   ปางปรินิพพาน และในฉบับที่ 018 ทานสามารถติดตามเรื่องราวใหมๆ              
ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไดในฉบับตอไปคะ 
 

  สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร มีสถานที่ทองเที่ยว          
หลากหลายแหง  มานําเสนอทานในฉบับที่ 017    ก็จะมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญๆ  หลาย
แหง  เชน วัดพระแกว  โรงละครแหงชาติ  ทานสามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทานรักไป
เที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ 

 

☺ ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ  ที่ถูกรางวัลใน  Newsletter  ฉบับที่   016      
ดวยคะ (รายช่ือผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24) 
 

              ทายสุดนี้   ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน      ท่ีกรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา

ตางๆ       แกบริษัทฯ ท้ังนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทาน

ไปพัฒนา / ปรับปรุง   เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด  
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 เมื่อพูดถึง “ยาสีฟน” ทุกคนก็ตองนึกถึงครีมที่ใชทํา    
ความสะอาดฟน ซึ่งในความเปนจริงแลว  ยาสีฟนไมไดมีประโยชนแค
ทําใหฟนขาว สะอาด แข็งแรง อยางเดียวเทานั้น แตในหลายๆ 
สถานการณ ยาสีฟนก็มีประโยชนกับเราเชนกัน เรามาลองดูกัน   
นะคะวายาสีฟนใชประโยชนอะไรไดอีกบาง 

 ทําความสะอาด คราบและรอยขีดขวนบนพื้นผิววัสดุ 

 หนาปดนาฬิกา แตะกับเศษผาสักหลาดแลวขัดเบา ๆ 

 ชอน สอม สแตนเลส ขัดถูดวยผานุม 

 รอยขีดขวนบนกระจกปูโตะ ปายที่รอยแลวใชผานุมขัดเบา ๆ  

 รอยสกปรกบนโตะพลาสติก 

 เครื่องประดับเงินแท แตะสําลีหรือผานุม ๆ ขัดถู 

 หัวกอกน้ํา  ใชเศษยาสีฟนที่รวงขณะแปรงฟนขัดถูหัวกอก จะเงาเปนประกาย 

 บรรเทาอาการแสบรอน      โดนน้ํารอนกระเด็นใส     หรือ    น้ํามันจาก
กระทะกระเด็นใส    ใหปายยาสีฟนที่แผลจะบรรเทาอาการแสบรอนได        
(ไมแนะนํากรณีบาดแผลกวาง      ควรปฐมพยาบาลดวยการใชน้ําเย็นจัด  
ราดที่แผลหรือผาชุบน้ําเย็นจัดโปะแผล) 

 

 
 
 



  

   กลบเกลื่อนรองรอย 

  คราบลิปสติกที่ติดเสื้อ  ใชยาสีฟนทารอยเปอนแลวซักตามปกติ 

  กลิ่นแรงที่ติดมือหลังทําครัว  อยางกลิ่นกระเทียม หอม แตะยาสีฟนเล็กนอยแลว
ลางมือกับสบู กลิ่นจะหายไป 
  

           อยางไรก็ตาม แนะนําใหใชยาสีฟนเพื่อการอื่น ๆ  เฉพาะเวลาฉุกละหุก
เทานั้น ไมแนะนําใหทําอยางเปนจริงเปนจัง อีกอยางเวลาจะแปรงฟน    อยาบีบยาสี
ฟนแบบโฆษณา    ฟองจะหกลนปากสิ้นเปลืองเปลา ๆ   บีบแคเทาเม็ดถั่วเหลือง  ก็พอแลว 

ขอมูลจาก :  www.elib.fda.moph.go.th 
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 ตูเย็น ถาเราใชไปนานๆ ไมบํารุงรักษา อาจจะเกิดกลิ่นเหม็นอับ วันนี้มีวิธีทําความ
สะอาด ตูเย็นมาฝากคะ (ทําความสะอาดตูเย็น อยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง) 

 

6

1. สําหรับสวนที่เคล่ือนยายออกมาได 
ทําความสะอาดดวยน้ําสบูอุน  ๆ 

2. สําหรับดานในตูเย็น ใหผสม    
ผงฟู 2 ชอนโตะ กับน้ําอุน        
1/4  แกลลอน เช็ดดานในตูเย็น 
ลางน้ําใหสะอาด แลวปลอยให

แหง  

 

3. เพื่อปองกันไมใหตูเย็นเกิดกลิ่นไมร่ืนจมูก หลังทําความสะอาดตูแลวคุณอาจใชสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ตอไปนี้ปรับอากาศ ในตูใหมีกลิ่นหอมอยูเสมอ (เลือกใช)  

• ผงฟู  วางถวยผงฟูไวมุมตู เปลี่ยนทุก 3 เดือน  

• ถานหุงตม หากระปุกเล็กๆ  ที่ไมใชแลวใสถานหุงตม 2 - 3 นิ้ว สัก 2-3 กอน  
วางไวในตู เปลี่ยนทุก 3 เดือน  

• วานิลลา นําสําลี 2-3 กอน  ที่ชุบกลิ่นวานิลลาเรียบรอยแลว วางบนชั้นวาง
อาหาร จะสงกลิ่นหอมไปหลายอาทิตย  

 
 
 
 



 

• กาแฟแบบบด วางถวยใสกาแฟบดทิ้งไวในตูเย็น จะชวยไลกลิ่นอับ   ไปได
หลายเดือน แตระวังวากาแฟบด อาจทําใหไอศกรีมหรือน้ําแข็ง            ติด
กลิ่นกาแฟ คุณจึงควรเก็บของเหลานี้ไว ในถุงพลาสติก หรือหาภาชนะปดให
มิดชิด  

• มะนาว นํามะนาว 1 ลูกฝานครึ่ง แลวนําไปวางหงายใน
ตูเย็น  

• เกลือและผลไมประเภทมะนาว (เชน สม มะกรูด) ผา
ครึ่งสม มะนาว มะกรูด เอาเนื้อขางในออก จากนั้นเอา
เกลือใสเขาไปแทนจะชวยขจัดกลิ่นในตูเย็นไดนาน
ประมาณ 2 อาทิตย  

 ...หม่ันรักษาความสะอาดตูเย็นบอยๆ นะคะ ตูเย็นจะไดไมมีกล่ินเหม็นอับคะ 

 

ขอมูลจาก  :  www.sakid.com 
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                ถาทานทํางานแขงกับสังคม    ความพินาศลมจมจะตามมา 
                ถาทานทํางานเห็นแกหนา    ทานจะพบปญหาเรื่อยไป 
                ถาทานทําตัวเห็นแกได    ทานอยาหวังน้ําใจจากเพื่อนฝูง 
                ถาทานกลาเกินไป    ทานจะทําอะไรไมสําเร็จ 
                ถาทานกลาจนเกินงาม    ทานจะพบกับความเดือดรอน 
                ถาทานขาดความพอดี    ทานจะพบกับความทุกขอยางมหันต 
                ถาทานขาดความยั้งคิด    ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมาย 
                ถาทานทําใจใหสงบ    ทานจะพบกับความสุขที่เยือกเย็น 
                ถาทานมีความพอดี    ทานจะเปนเศรษฐีในเรือนยาจก 
                ถาทานมีแตความงก    ทานจะเปนยาจกในเรือนเศรษฐี 
                ถาทานมีเมตตาจิต     ทานจะมีญาติมิตรทั่วบาน 
                ถาทานเมตตาเกินประมาณ    ทานจะพบคนพาลทั่วเมือง 
                ถาทานคิดถึงความหลัง    ทานจะพบรังแหงความเศรา 
                ถาทานมีความมัวเมา    ทานจะพบความปวดราวภายหลัง 
                ถาทานทําดีเพื่อเดน    ทานจะถูกเขมนจากญาติมิตร 
                ถาทานทําดีเพื่อน้ําจิต    ทานจะมีชีวิตอยูอยางสบาย 
                ถาทานหวังพึ่งแตคนอื่น    ทานจะตองกลืนน้ําตาตัวเอง 
                ถาทานรูจักใชเวลา    ชีวิตจะมีคากวานี้ 
                ถาไมกินอยูเทาที่มี    จะไดเปนเศรษฐีเงินกู 
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  ถามั่วสุมกับอบายมุข    จะพบความทุกขในเบื้องปลาย 
                  ถาทําหูเบาตามเขาวา    จะตองน้ําตาตกใน 
                  ถาพูดโดยไมคิด    เทากับพนลมพิษใสคนอื่น 
                 ถาจริงจังกับโลกเกินไป    จะตองตายเพราะความเศรา 
                 ถาตองการความเปนอิสระ    ใหพยายามชนะใจตัวเอง 
                 ถาไมรูจักความทุกข    จะพบกับความสุขไดที่ไหน 
                 ถาไมยอมปลอยวาง    จะพบกับความวางไดอยางไร 
                 ถาหาความสุขจากความมัวเมา   ทานกําลังจับเงาในกระจก 
                 ถาอยากเปนคนงาม    อยาวูวามโกรธงาย 
                 ถาอยากเปนคนสบาย    อยาเบื่อหนายความเพียร 
                 ถาอยากเปนคนมั่งมี    อยาเปนคนดีแตจาย 
                 ถาอยากเปนคนนําสมัย    อยาทําลายวัฒนธรรม 
                 ถาอยากเปนคนมีเกียรติ     อยาเหยียดหยามคนอื่น 
                 ถาอยากเปนคนมีความรู    อยาลบหลูอาจารย 
                 ถาอยากหาความสําราญ    อยาลางผลาญสมบัติ 
                 ถาอยากเปนคนมีอํานาจ    อยาขาดความยุติธรรม 
                 ถาอยากเปนคนดัง     อยาหวังความสงบ 
  
                                                                                      ขอมูลจาก  : www.wattampa.iirt.net 
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     การสรางปางพระพุทธรูปตางๆ น้ี นิยมสรางตามพระอิริยาบถตางๆ  นับตั้งแตประสูติ   ตรัส
รู จนถึงปรินิพพาน  ในเลมนี้ขอนําเสนอปางพระพุทธรูปเพิ่มทั้งหมด 9 ปางตอจากฉบับที่ผาน
มาคะ      ซึ่งในฉบับน้ีปางพระพุทธรูปไดนําเสนอมาถึงปางปรินิพพานแลวน้ัน ซึ่งใน ฉบับที่  
018  ทานสามารถติดตามเรื่องราวใหมๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไดในฉบับตอไปคะ 
 
๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร 

 พระพุทธรูปปางโปรดองคุลิมาลโจร วัดพระปฐมเจดีย ราช
วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม  พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน  พระหัตถ
ซายหอยลงขาง      พระวรกาย พระหัตถขวายกขึน้เสมอพระอุระ(อก) น้ิวพระ
หัตถตั้งตรงหันฝาพระหัตถไปทางซาย 

๖๖.ปางโปรดพกาพรหม 
  พระพุทธรูปปางโปรดพกาพรหม วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร    
จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืนบนเศียรพกาพรหมซึ่ง
ประทับบนหลังโคอุสุภราช พระหัตถทั้งสองวางทาบบนพระเพลา (ตัก) บาง
แบบพระหัตถประสานกันอยูระหวางพระเพลา   พระหัตถขวาทับพระหัตถซาย  

ทอดพระเนตรลงเบื้องต่ํา 

๖๗.ปางพิจารณาชราธรรม 
 พระพุทธรูปปางพิจารณาชราธรรม วัดพระปฐมเจดีย  ราชวรมหาวหิาร     
จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (น่ัง) ขัดสมาธิ   พระ
หัตถ     ทั้งสองวางคว่ําอยูบนพระชานุ (เขา) ทั้งสองขาง 
 

๖๘.ปางปลงอายุสังขาร 
                พระพุทธรูปปางปลงอายุสังขาร  วัดพระปฐมเจดีย   ราช
วรมหาวหิาร    จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (น่ัง) 
ขัดสมาธิ พระหัตถซายวางบนพระชานุ (เขา)  บางแบบวางหงายบนพระเพลา 
(ตัก) พระหัตถขวายกขึ้น       ทาบที่พระอุระ(อก)   เปนอาการลูบพระวรกาย 
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๖๙.ปางนาคาวโลก 
พระพุทธรูปปางนาคาวโลก  วัดพระศรีมหาธาตุ  

วรมหาวิหาร         จังหวัดกรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถ
ยืนพระหัตถขวาหอยเยื้องมาขางหนาวางไวที่พระเพลา (ตัก) ดานซาย พระ
หัตถซายหอยลงขางพระองคตามปกติ บางแบบพระหัตถซายหอยมาขางหนา 
พระหัตถขวาหอยลงตามปกติ     เอี้ยวพระวรกายผนิพระพักตรเหลียวไปขาง
หลัง บางแบบพระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) 

๗๐.ปางทรงรับอุทกัง 
พระพุทธรูปปางทรงรับอุทกัง วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร 

จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ(น่ัง)ขัดสมาธิ พระหัตถ     
ซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาทรงบาตรวางบนพระชานุ (เขา)     
เปนกิริยายื่นบาตรออกรับอุทกัง คอื รับน้ํา 

๗๑.ปางทรงพยากรณ 
  พระพุทธรูปปางทรงพยากรณ วัดพระปฐมเจดีย ราช

วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม  พระพุทธรูปอยูในพระอิรยิาบถบรรทมตะแคง
ขวาลืมพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน)พระหัตถซายทอดทาบ
ไปตามพระวรกาย   พระหัตถขวายกขึ้นวางที่พระอุทร (ทอง) 

๗๒.ปางโปรดสุภัททปริพาชก 
พระพุทธรูปปางโปรดสุภัททปริพาชก วัดพระปฐมเจดีย ราช

วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิรยิาบถบรรทมตะแคง
ขวา ลืมพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน) พระหัตถซายทอดทาบ
ไปกับพระวรกาย      พระหัตถขวายกตั้งขึ้นจีบน้ิวพระหัตถเปนกิริยาแสดง
ธรรมโปรดสุภัททปริพาชก 

๗๓.ปางปรินิพพาน 
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน    วัดพระปฐมเจดีย   ราช

วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถบรรทม
ตะแคงขวาหลับพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย (หมอน) พระหัตถซาย
ทอดทาบไปตามพระวรกาย     พระหัตถขวาวางหงายอยูขางพระเขนย   
พระบาทซายทับซอนพระบาทขวา     
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อาหารทุกชนิดก็มีประโยชนแตกตางกันออกไป แตก็มีอาหารอีกบางชนิด       ที่
เปนอาหารที่เมื่อรับประทานในขณะที่ทองไมวางนั้น จะเกิดประโยชน แตถาเกิดรับประทาน
ขณะทองวางรับรองวาเกิดโทษมากกวาประโยชนแนนอน   เรามาดูกันดีกวาวาอาหารชนิด
ใดบางที่หามรับประทานขณะทองวาง  

  นมและนมถั่วเหลือง... 
แมวานมถั่วเหลืองจะอุดมไปดวยโปรตีน แตจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
เม่ือกระเพาะอาหารมีสารประเภทแปงอยู  

  เหลา … 
หากดื่มเหลาในขณะทองวาง     จะไปกระตุนเยื่อบุกระเพาะอาหารทําใหเปน
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ และเปนแผลในกระเพาะอาหารได 

 

  น้ําตาลหรืออาหารหวาน … 
ไมควรรับประทานอาหารหวานหรือน้ําตาล    เชน     น้ําอัดลม     ลูกอม    ช็อกโกแลต      
เพราะหากรับประทานขณะทองวางจะทําใหโปรตีนรวมตัวกับน้ําตาล     สงผลตอการ   ดูด
ซึมโปรตีนทุกชนิด    และลดสมรรถภาพการทํางานของระบบ
หมุนเวียนเลือดและไต 

   ชาที่แกเกินไป … 
ชาทําใหกรดเกลือในน้ํายอยในกระเพาะอาหารเจือจาง สงผลใหการทํางานของระบบ
ยอยอาหารลดลง และเกิดอาการใจสั่น เวียนศีรษะมือเทาไมมีแรง จิตใจไมสงบ 

 
 
 



 

   ลูกพลับ…  

 ไมควรรับประทานลูกพลับในขณะที่ทองวาง     เพราะกระเพาะอาหาร
จะหลั่งกรดเกลือออกมามากหากไปรวมตัวกับยาง    และสารแขวนลอย    
ในลูกพลับแลวจะทําใหเจ็บหนาอก คล่ืนไส    และเปนแผลในกระเพาะอาหาร                

 กลวย…  
เพราะกลวยอุดมไปดวยธาตุแมกนีเซียม     การรับประทานกลวยขณะทอง
วาง จะทําใหปริมาณธาตุแมกนีเซียมในเลือดสูงขึ้น  ทําใหสูญเสียสัดสวน

ของแคลเซียมและแมกนีเซียมไป เปนการยับยั้งการทํางานของ               
หลอดเลือดหัวใจ เปนอันตรายตอสุขภาพอยางยิ่ง  

 กระเทียม... 
เพราะจะทําใหเยื่อบุกระเพาะอาหารไดรับการกระตุนเกิดโรค 

กระเพาะอาหารอักเสบอยางรุนแรง  

  

 ผัก...   การรับประทานผักอยางเดียวขณะทองวาง จะทําให               
กระเพาะอาหารเกิดอาการผิดปกติ  

 นอกจากนั้นยังไมควรอาบน้ําหลังออกกําลังกายดวยเชนกัน เพราะการอาบน้ํา และ
การออกกําลังกายภายในขณะที่ทองวาง จะทําใหเกิดอาการช็อก  เนื่องจากน้ําตาลในเลือดต่ํา
ไดงาย  

 ดังนั้น    เราก็ควรรับประทานอาหารใหครบทั้ง   3  ม้ือ  และเลือกทานอาหาร        

ท่ีมีประโยชนกับรางกายของเราดีกวานะคะ... 

ขอมูลจาก :  www.health.deedeejang.com 
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การบริหารกลามเนื้อหนาอกและกลามเนื้อกน 

         เคยสังเกตไหมวาบรรดานางแบบทั้งหลายหรือดาราที่มีอายุบางทานมีทรวงอก     และ
รูปราง  ที่นาแอบมอง มีเสนหนาหลงใหล สวนหนึ่งเกิดจากกรรมพันธุ แตสวนที่สําคัญเกิด
จากการดูแล   เรื่องอาหารการกิน การออกกําลังกายและที่สําคัญ  คือการบริหาร โดยเฉพาะ
ชวงอกของผูหญิง     เปนสวนที่ตองดูแลเปนพิเศษ เพื่อใหทรวงอกกระชับตึงสวยไมหยอน
คลอย ชวยเพิ่มเสนห            เสริมบุคลิกที่ดี ทาการบริหารทรวงอกที่นําเสนอเปนทางาย ใช

เวลาและอุปกรณไมมาก ใหทํา              คร้ังละ 3 เซต เซตละ 12-20 นาที  อยาลืมทุกคร้ัง

กอนเขาสูการบริหารกลามเนื้อ  ตองยืดกลามเนื้อ             ประมาณ   10-15  นาที 
 
การบริหารกลามเนื้อหนาอก 

  วิดพื้น...   
        การวิดพื้นหากกระทําเปนประจํา จะทําใหกลามเนื้อ
ทรวงอกแข็งแรง   วิธีการทาํใหอยูในทาคุกเขา     กางมือออก
ใหกวางกวาไหลเล็กนอย  ดังรูป a  งอขอศอกพรอมกับให
ทรวงอกลงใกลพ้ืน ดังรูป b ดันมือเพื่อใหขอศอกตั้งตรงกลับสู
ทา  ดังรูป a ทําซ้ํา 12-20 ครั้ง 

 
  วิดพื้นดานขาง...   

         ทานี้บริหารงายกวาทาแรก ใหนั่งดังรูปกมตัวลงใกลพ้ืน
ดังรูป และดันตัวต้ังเหมือนทาเริ่มตน ทําซ้ํา 12-20 ครั้ง 
 
 
    

   การใชน้ําหนัก... 
          การบริหารทานี้  จะทําใหกลามเนื้อหนาอกกระชับมาก
ขึ้น       นั่งตัวตรง     มือถือน้ําหนักพอเหมาะ   กางแขนระดับ
ไหล  ดังรูป  a  นําแขนชิดกัน ดังรูป b   แลวกางออกทําซ้ํา 12-
20 ครั้ง 
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การบริหารกลามเนื้อกน 

    การออกกําลังกายนอกจากจะทําใหทานลดน้ําหนักลงได      และยังลดปริมาณ
ไขมันในรางกาย การบริหารบางทาจะชวยใหทานมีกลามเนื้อกระชับมากขึ้น   ทานที่มีกน
ยอยกนยาน   ทานลองอานและปฏิบัติดูจะทําใหทานมีกนงามยิ่งขึ้น 

 ยกเทาขึ้น 

        นอนคว่ําศีรษะวางบนมืองอขอเขาและขอเทา   90  องศา  
ยกเขาขึ้นใหสูงจากพื้น   4   นิ้ว  อยาเกร็งกลามเนื้อหลัง     
สะโพกอยูบนพื้นคอยวางเทาลงแลวสลับเทา 

 

  วางเทาบนบันได 

        ยืนบนปลายเทา กาวเทามาขางหนาอาจจะวางบนบันได     
หรือวัสดุที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ดังรูป a   ลําตัวต้ังตรง          
ยอเขาของเทาหลังใหใกลพ้ืน   ดังรูป b เขาไมจําเปนตอง       
ติดพื้น   กลับทาเริ่มตน   ใหทําซ้ํา      ขางละ  20 ครั้ง 

 

  ทายอเทา 

        ยืนแยกเทาทั้งสองขางกวางระดับไหล ตามองตรง ยอเขา
ลงเหมือนนั่งเกาอี้ใหเขาทํามุม 90 องศา  ดังรูป a  หลังจากนั้น
ใหยืนขึ้นและยกเทาขางหนึ่งไปขางหลัง ดังรูป  b หากทรงตัว
ไมดีใหเกาะผนังหรือเกาอี้     กลับเริ่มตน   รูป a    และทําตาม    
รูป b  แตสลับเทา 

ขอมูลจาก : www.siamhealth.com 
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 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแกว) 
 ต้ังอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางทิศตะวันออก
ของพระบรมมหาราชวัง ภายในไมมีพระภิกษุสงฆอยูจํา
พรรษา     รัชกาลที่ 1 โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นพรอมกับ
พระบรมมหาราชวังและกรุงรัตนโกสินทร    ซึ่งเปนการสรางวัด
ในพระราชวังตามอยางวัดพระศรีสรรเพชญของกรุงศรีอยุธยา 

  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแกวมรกต) เปนพระประทับนั่งอยาง
สมาธิราบ   ในสกุลชางลานนาประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 ถือเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง  
ซึ่งรัชกาลที่ 1 ไดทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร 
  นครวัดจําลอง รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯ ใหพระสามภพพายสรางขึ้น โดยจําลอง
แบบจากปราสาทหินนครวัดของกัมพูชา เมื่อถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น
ใหมดวยปูน     เพื่อฉลองพระนครครบรอบ 100 ป 
  ปราสาทพระเทพบิดร เดิมเรียก “พุทธปรางคปราสาท”  เปนปราสาทยอดปราง
จตุรมุข  สรางในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1-8 เปดให
ประชาชนเขาถวายบังคมพระบรมรูปในวันจักรี (6 เม.ย.) ของทุกป 
  พระมณฑป  ต้ังอยูทางดานหลังปราสาทพระเทพบิดรสราง
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1    ภายในมีตูเก็บพระไตรปฎกทรงมณฑปประดับมุก 
ฝมือประณีตงดงาม 
  พระระเบียง เปรียบเสมือนกําแพงวัด ผนงัดานในเขียน
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรต์ิต้ังแตตนจนจบ  โดยที่เสาระเบียงจะมี
โคลงอธิบายภาพจารึกบนแผนศิลาติดอยู 
    พระศรีรัตนเจดีย  สรางขึ้นตามแบบเจดียวัดพระศรีสรรเพชญสมัยกรุงศรี
อยุธยา  ต้ังอยูดานตะวันตกของพระมณฑป  ภายในมีเจดียองคเล็กประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ 
 พระอัษฎามหาเจดีย  บริเวณดานหนาพระอาราม สรางในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อ
ถวายแด สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ต้ังอยูภายนอกระเบียง 6 องค ภายในระเบียง 2 องค  มีช่ือประจําทุก
องค 
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  ยักษทวารบาล  ต้ังเรียงรายที่ชองประตูพระระเบียง  มี 6 คู  
เปนยักษตัวเอกจากเรื่องรามเกียรต์ิ  แตละตนตางมีช่ือประจําตัว  สราง
ดวยปูนปนทาสี  และประดับกระเบื้องเคลือบ 
 
  หอพระคันธารราษฎร  ที่มุมระเบียงดานตะวันออกเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธคันธารราษฎร ซึ่งเปนพระประธานในพิธีพิรุณ
ศาสตร  และพระราชพิธีพืชมงคล ภายในหอมีภาพเขียนเกี่ยวกับฝนในแต
ละฤดูและฝนโบกขรณีฝมือขรัวอินโขง 
 
  หอพระราชกรมานุสร  เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางตางๆ 34 องค                  
ซึ่งรัชกาลที่ 3 ทรงสรางเปนพระราชอุทิศถวายแดพระมหากษัตริยในกรุงศรีอยุธยาและกรุง
ธนบุรี 
 

   หอพระราชพงศานุสร        สรางในสมัย
รัชกาลที่    4     เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจํารัชกาล
ของพระมหากษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร ฝาผนังมีภาพ
จิตรกรรม   พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฝมือขรัวอินโขง 
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  หอพระนาก  อยูดานหลังวิหารยอด  เปนอาคาร       

ทรงไทยหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี  ภายในเปนที่ประดิษฐาน   พระอัฐิพระบรมวงศ   
 
นอกจากนี้ บริเวณวัดยังมีเครื่องประดับพระอาราม เชน กระถางเขามอ        กระถางตนไม  แทนหิน  ไม
ดัดไทย  อับเฉา  วางประดับเรียงรายอยูโดยรอบ 
  
 นอกจากนี้ยังมีวัดในเขตพระนครอีกหลายแหง เชน วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร          
วัดเทพธิดาราม วรวิหาร  วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวหิาร วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร                     
วัดมหาธาตุยุวราชรงัสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร  วัดราชนัดดาราม วรวหิาร  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ราช
วรวหิาร  วัดราชบรุณะ  ราชวรวิหาร   วัดราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม  ราชวรวิหาร  วัดสุทัศน
เทพวราราม-   ราชวรมหาวิหาร และ วัดอินทรวิหาร 
 
 



  อนุสาวรียทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 
 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 อุบัติขึ้นในป 2457 ประเทศไทยไดเขารวมกับฝาย
พันธมิตร      โดยสงกองทหารอาสาสมัครเขารวมปฏิบัติการรบ ณ สมรภูมิในทวีปยุโรปเมื่อ
ป 2461 เมื่อสงครามยุติโดยที่พันธมิตรเปนฝายมีชัย กองทหารอาสาสมัครจึงเดินทางกลับ
ประเทศไทยในป  2462 
 
 สวนทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาที่ ไดทําการฌาปนกิจศพในยุโรปแลว
นําอัฐิกลับมาบรรจุยังอนุสาวรียแหงนี้ โดยรัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ กรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศทรงออกแบบ 
 
 สถาปตยกรรมเปนเจดียทรงกลมประยุกตทําดวยหินขัดสีขาว โดยมีตนแบบมาจาก
ศิลปะ ศรีวิชัย ทั้ง 4 ดาน จารึกความเปนมาของการเขารวมสงครามและรายนามของ
ผูเสียชีวิตในสงคราม 
 

  อนุสาวรียประชาธิปไตย 
 สรางขึ้นในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อ
เปนที่ระลึกในการที่คณะราษฎรขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
  ปกทั้ง 4 ดาน วัดสวนสูงจากฐานลาง 24 เมตร พ้ืนฐานมีรัศมียาว 24 เมตร 
หมายถึง วันที่ 24 มิถุนายน  
  ปนใหญ 75กระบอกที่วางโดยรอบหมายถึงปที่เปลี่ยนแปลงการปกครองคือป 2475 
   ภาพปูนปนที่สวนลางของปกทั้ง 4 แสดงการดําเนินการของคณะราษฎร  
         ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
  พานรัฐธรรมนูญ สูง 3 เมตร หมายถึงเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงปกครอง 
        คือ  มิถุนายน (นับแบบไทย) 
  รูปพระขรรค 6 เลม ที่ปอมประตู 6 ดานหมายถึงหลัก 6 ประการคือ เอกราช                  
          ความสงบภายใน เสรีภาพ สิทธิเสมอภาค เศรษฐกิจและการศึกษา 
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  ปอมมหากาฬ 
 สรางในสมัยรัชกาลที่ 1 เปนปอมตามมุมหักของกําแพง
พระนครชั้นนอก  สรางรายลอมแนวคลองรอบกรุงไปจนถึงแมน้ํา
เจาพระยา  เดิมมี   14  ปอม   ปจจุบันคงเหลือเพียงปอมมหากาฬกับ
ปอมพระสุเมรุ 
 ปอมทั้งสองเปนรูป 8 เหลี่ยม ตรงกลางเปนเชิงเทิน
คลายกัน แตปอมมหากาฬมีขนาดเล็กกวาเนื่องจากตั้งอยูริมคลอง   
ซึ่งความสําคัญในการปองกันนอยกวาทางริมแมน้ํา 
 

  โรงละครแหงชาติ   
 โรงละครเดิมนั้น เปนเรือนไมขางพระที่นั่งศิวโมกขพิมานในพิพิธภัณฑฯ พระ
นคร  ตอมารัฐบาลไดมีมติจัดสรางโรงละครแหงชาติขึ้น    เพื่อเปนสถานที่จัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําชาติ เชน โขน ละคร  ฟอนรําและดนตรี 
 อาคารโรงละคร  แบงเปน 3 สวน  โดยปกขวาเปนโรงละครเล็ก ปกซายเปนหอง
ทํางานฝายชาง ตรงกลางเปนโรงละครใหญ  ดานขางโรงละครมีสังคีตศาลาสําหรับใชแสดง
ดนตรีกลางแจง 
 พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ หลอดวยโลหะรมดําขนาด
เทาพระองคจริง  ประดิษฐานอยูบริเวณดานหนาโรงละคร 
 

  พิพิธภัณฑกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 
 กองทัพบก ไดทําการใชอาคารกองบัญชาการ
และอาคารสรรพาวุธของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

เดิม จัดตั้งขึ้นเปนพิพิธภัณฑของกองทัพบก สํานักราช

เลขาธิการไดอนุญาตใหใชช่ือพิพิธภัณฑวา “พิพิธภัณฑ
กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ”      มีตรากาญจนาภิเษก 
ประดับที่อาคารพิพิธภัณฑ เปดใหเขาชมในป 2539 อัน
เปนปแหงการเฉลิมฉลองการครองราชสมบัติครบ 50 ป 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในรัชกาลปจจุบัน 
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  พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย 
 ตั้งอยูในวังบางขนุพรหม   ซึ่งแตเดิมเปนที่ประทับของ
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต  หลังการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองในป 2475 วังแหงน้ีไดถูกยกใหเปนของรัฐบาล ปจจุบัน
ใชเปนที่ทําการของธนาคารแหงประเทศไทย 

  พิพิธภัณฑปนใหญโบราณ 
 บริเวณกระทรวงกลาโหมในอดีตเคยเปนที่ตั้งของวงั 3 แหง ซึ่งรัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให
สรางพระราชทานแกพระเจาลูกยาเธอ โดยอาคารที่จัดแสดงปนดานหนานั้นเดิมคือ โรงทหาร
หนา ลักษณะของอาคารเปนสถาปตยกรรมแบบยุโรป รัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นเพื่อ
เปนที่อยูของทหารประจํารักษาพระนคร 

  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
 เดิมนั้นเปนพิพิธภัณฑสถานสวนพระองค ของรชักาลที่ 4 ซึ่งจัดเก็บรักษาศิลป
โบราณวัตถุและเครื่องราชบรรณาการตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ   ใหใชศาลาส
หทัยสมาคม   หรือหอคองคอเดียในพระบรมมหาราชวังจัดตั้ง “พิพิธภัณฑสถานสําหรับ
ประชาชน”  ขึ้นจากนั้นพิพิธภัณฑไดยายมายังพระที่น่ัง 3 องคในพระราชวังบวรสถานมงคล
(วังหนา)ในสมัยรัชกาลที่ 7      ทรงพระราชทานพระที่น่ังและหมูพระวิมานทั้งหมดในวงัหนาใหเปน 
“พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร” 

  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศิลป  พีระศรี  อนุสรณ  
 พิพิธภัณฑแหงน้ีจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแก   ศ.ศิลป    ผูเปน       “บิดาแหงศิลปะ
สมัยใหมของประเทศไทย”  ตัวตึกตั้งอยูดานซายของอาคารที่ทําการกรมศิลปากร   ภายใน
บริเวณเดียวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในอดีตเปนสถานที่ใชชีวิตการทํางานศิลปะ   และสอน
นักศึกษาโดยทานเปนผูออกแบบเอง 

  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป 
 เน่ืองจากการคาขายกับประเทศทางตะวันตกมีมากขึ้นเงินพดดวงที่ใชมีปริมาณ
ไมพอ    รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกลาฯ ใหซื้อเครื่องจักรทําเหรียญเงินมาติดตั้งที่โรง
กษาปณสิทธิการ                       ในพระบรมมหาราชวังซึ่งตอมาไดเลิกไป เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 
5 โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นใหม           แทนของเดิมเมื่อทําการผลิตจนเครื่องจักรเสือ่มสภาพลง
จึงยายไปตั้งที่ถนนปฎิพัทธิ์อาคารโรงกษาปณ   จึงวางลงกรมศิลปากรไดขอใชอาคารน้ีจาก
กรมธนารักษทําการปรับปรุงเปนหอศิลปแหงชาติในป   2517 

ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรงุเทพ 
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                                >>> เคาเลาวา.... 

 ผูหญิงอวน     มักจะนิสัยดี 

 ผูหญิงหนาตาดี มักจะมีแฟนเปนทอม 

 ผูหญิงนารัก แฟนมักจะไมหลอ 

  ผูหญิงที่แฟนหลอ  จําเปนตองรวย 

  ผูหญิงอยากรวย  ตองมีแฟนคราวพอ 

 ผูหญิงชางจอ     มีแฟนมากมาย 

 ผูหญิงขี้อาย       มักจะเสนหจัด 

 ผูหญิงอวบอัด    มักทําศัลยกรรม 

 

>>> เคาเลาวา.... 

 ผูชายนิสัยดี มักจะขี้เหร 

 ผูชายท่ีหลอ มักไมสุภาพ 

 ผูชายท่ีท้ังหลอ และสุภาพ    มักเปนเกย 

 ผูชายท่ีหลอ สุภาพ และไมใชเกย        มักแตงงานแลว                                  

 ผูชายท่ีไมคอยหลอ และนิสัยดี            มักไมมีสตางค 

ผูชายท่ีหลอ นิสัยดี และมีสตางค        มักจะคิดวาเราเห็นแกสตางคของเขา 

ผูชายท่ีหลอ แตไมมีสตางค      มักจะเห็นแกสตางคของเรา 

ผูชายท่ีหลอและเปนชายแท แตนิสัยไมดี           มักจะคิดวาเราไมสวยพอ 

ผูชายท่ีเห็นวาเราสวย และเหมาะกับเขา            มักเปนคนขาดความมั่นใจ 

ผูชายท่ีหลอ สุภาพ มีฐานะ และเปนชายแท       มักจะขี้อายและกลัวการเริ่มตน 

ผูชายท่ีกลัวการเริ่มตน         มักเปนผูชายที่ผูหญิงไมสนใจ 
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>>> เคาเลาวา.... 

  ผูหญิงเกง         มักชอบบงการ 

  ผูหญิงเกงที่ไมชอบบงการ  มักเสแสรงเฉพาะชวงแรกๆ 

  ผูหญิงสวย      มักจะโง        แตผูหญิงโงๆ      มักจะรวย 

  ผูหญิงที่ไมโง และรวย         มักไมยอมแตงงาน 

  ผูหญิงที่ไมโง รวย และไมยอมแตงงาน         มักชอบคนมีครอบครัวแลว 

 

 >>> เคาเลาวา.... 

  สมัยหนุมๆ ผูชายมักทุมเทเวลา ทํางานหนักจนลืมภรรยาสาว 
  เพราะตองการจะสรางเนื้อสรางตัว  พอสรางเนื้อสรางตัวไดแลว 
  เขาก็จะลืมภรรยาแกๆ เพราะตองการทุมเทเวลาใหกับอีหนูสาวๆ 

>>> เคาเลาวา... 

ผูชายท่ีขาดความเชื่อม่ันในตัวเอง 
จนกวาจะมีผูหญิงสักคนมาเช่ือมั่นในตัวเขา หลังจากนั้น 
เขาก็จะเชื่อม่ันมากพอ  จนกลาทิ้งผูหญิงคนนั้น 
เพื่อจะไปหาผูหญิงคนใหม  มาเช่ือมั่นในตัวเขาอีกครั้ง 

>>> เคาเลาวา… 

 ผูหญิงที่ดี    มีแฟนคนเดียว 

 ผูหญิงเกง   คือ   ผูหญิงที่หาเงินไดมากกวาสามี และเก็บไวใชเองคนเดียว 

 ผูหญิงฉลาด   คือ  ผูหญิงที่หาเงินไดนอยกวาสามีและเก็บเงินของสามีไวใชคนเดียว 

 ผูหญิงอัจฉริยะ   คือ  ผูหญิงที่หาเงินไดมากกวาสามี  ใชเงินของสามี...และเก็บ
มรดกของสามีไวใชคนเดียว 

 ผูหญิงยอดอัจฉริยะ    คือ  ผูหญิงที่หาเงินไดมากกวาสามีใชเงินของสามี เก็บ
มรดกสามีเอาไว แลวเริ่มหาสามีใหม                                                        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
กระจาย ของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑความถูกตอง
และปลอดภัย    เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น    เมื่อ
มีการรั่ว หรือฉีกขาดที่พ้ืนผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งความเร็วลมที่สูง
หรือตํ่าจากระดับมาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ  ไดดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ
เครื่องทั้งที่บริษัทฯ   จัดจําหนายและ  ไมไดจัดจําหนายมากกวา  300  เครื่อง 

 

 Calibration for pH meter 
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter  ที่ใช  วาผลการวิเคราะหใหคา pH 

ไดถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม  เนื่องจาก  pH meter  ปจจุบันมีมากกวา 50 
ยี่หอ        บางยี่หอหรือบางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับ
ทศนิยม 1 ตําแหนงได                   อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่อง
ทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนด
ไว 

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

สนใจการบริการ ติดตอไดท่ีแผนกชางบริการ หรือเย่ียมชมจาก 

www.sciencetech.th.com 

อนึ่งปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อไขหวัดนก(H5N1)  แผนกชางบริการ
กําลังพิจารณาการบริการในสวนเคร่ืองกําจัดมลพิษชนิดแพรกระจายในอากาศ (Air 
Cleaner or  Purifier)   ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับทานผูมีอุปการคุณ แตถาหากทาน
มีปญหา เร งด วนสามารถติดต อแผนกช า งบริ การไดทันทีที่  E-mail :  
service@sciencetech.th.com 
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 สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ              
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 016  นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช่ือผูโชคดีดังตอไปนี้คะ 

 
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 30 ธันวาคม 49        หมายเลข 07  
 คุณโชติมา  เพลินเจริญศรี      โรงพยาบาลบํารุงราษฎร    007 
 คุณสายใจ  บุญพัฒนา    โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ     107 

 

 รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่  16 มกราคม 50        หมายเลข 55 

 คุณพงษศักดิ์  จันทรลอยนภา     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     255 
 คุณศิริพล  เตชะโสภณ     บริษัท สามัคคีเภสัช จํากัด 355 

 
 รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่  1 กุมภาพันธ 50       หมายเลข 56 

 คุณมาลินี  บุญกอ       โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 056 
 คุณวีณา  พวงศิลป                      รานประสิทธิ์ ซัพพลาย     156 
 คุณสิริมา  สายรวมญาติ       กรมวิทยาศาสตรการแพทย 256 
 คุณบุษยา  ดาทวี       บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)356 
 คุณปาริชาต  หวังประโยชน       บริษัท ที โอ ฟารมา จํากัด  456 

 

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ท่ีได

เสียสละเวลาอันมีคาย่ิงของทาน   ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกอง

บรรณาธิการขอให       ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน  ฉบับที่ 017   น้ี
ตอไปนะคะ 
 

 ขอขอบคุณภาพจาก... 
หนังสือ : Greeting Cards And Arts  
ภาพจาก www.yipintsoi.com   และ  www.bangkoktourist.com 
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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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