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  ภัยรายที่คุณไมรู                    10 เคล็ดลับขจัดคราบงายๆ      
 

  หลักธรรม 3 ประการในชีวิตประจําวัน      ปางพระพุทธรูปประจําวัน 
 

  เครื่องดื่มตามกรุปเลือด                                  ออกกําลัง...ว่ิงหนีโรค 
 

 ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตคลองสาน      คิดกอน..มีเมีย/ คุณเคยเช่ือแบบนี้ไหม..ใน

          วัยเด็ก    

 



 
 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  018       คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับประโยชน
และมีสุขภาพกายและใจ         ดียิ่งขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป 
 

 สําหรับในเดือนเมษายน - มิถุนายน  2550     เนื้อหาสาระใน  Newsletter  ฉบับที่ 
018      ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม  คือ  เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมีอุป

การคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีย่ิงขึ้น มากกวาผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนาย   ใน
สวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน  คติสอนใจ  
การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา    อาหารเพื่อสุขภาพ    การออกกําลังกาย    คลายเครียด    
สถานที่ทองเที่ยว        การอบรมและพัฒนาจิต   อยางไรก็ดี  ในสวนของบริษัทฯ  ก็จัดใหมี
กิจกรรมสันทนาการ         และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน  เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ  มี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี              มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณ
ดวยประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ในสวนการจัดทําวารสารในป 2550 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. และคลายคลึงตอเนื่องถึงสิ้นป  
2550  
 

        ทายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการ

สนับสนุนบริษัทฯ  ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง  หากทานจะกรุณาสละเวลาให

ความเห็นและ      ติชม ในการจัดทําวารสารนี้ 



 

 
   สารบัญ 

 
 

       สรรสาระ 
 ภัยรายที่คุณไมรู       4 
 10 เคล็ดลับขจัดคราบงายๆ       6 
 หลักธรรม 3 ประการในชีวิตประจําวัน      8 
 ปางพระพุทธรูปประจําวัน      10 

 

       คุณภาพชวิีต 
 เครื่องดื่มตามกรุปเลือด      12 
 ออกกําลัง...ว่ิงหนีโรค      14 
 ทองเที่ยว 50 เขต ณ  เขตคลองสาน     16 
 คิดกอน...มีเมีย        21 
 คุณเคยเชื่อแบบนี้ไหม...ในวัยเด็ก     22 

      

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 ในวาระที่บริษัทฯ  จะมีอายุครบ  26 ป  ในวันที่  18 มิถุนายน  2550 นั้น          
ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการสนับสนุน 
บริษัทฯ  ใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงจนถึงทุกวันนี้   
 

                 เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ ทางกองบรรณาธิการขอมอบสิ่ง
ที่มีคุณภาพและสาระตางๆ  ที่เต็มไปดวยความรู  และจะพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา
สาระ   ใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม  เพื่อเปนประโยชนแดทานผูมีอุปการคุณมากที่สุด  โดยเนื้อหาใน
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2550   ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่องจากฉบับที่ 017 มานําเสนอใน  
Newsletter  ฉบับที่ 018  ดังตอไปนี้คะ 
 

 ปางพระพุทธรปูประจําวัน   ตั้งแตพระประจําวันอาทิตย ถึง พระประจําวันพระเกตุเสวย

อายุ  
 

 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ    คือ  เขตคลองสาน 
 

 ซึ่งในฉบับที่ 018  จะนําเสนอปางพระพุทธรูปประจําวันอาทิตย ถึง ปาง

พระพุทธรูปประจําวันพระเกตุเสวยอายุ  และในฉบับที่ 019 จะนําเสนอปาง
พระพุทธรูปประจํา       เดือนอาย  ถึง  ปางพระพุทธรูปประจําเดือนสิบสอง  ทาน
สามารถติดตามเรื่องราวใหมๆ  ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไดในฉบับตอไปคะ 
 

  สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน มีสถานที่ทองเที่ยว          
หลากหลายแหง  มานําเสนอทานในฉบับที่  018    โดยมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง  
เชน พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช    ทานสามารถพาครอบครัวหรือ
คนที่  ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ 

 

  ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ  ที่ถูกรางวัลใน  Newsletter  ฉบับที่   017      
ดวยคะ (รายช่ือผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24) 
 

              ทายสุดนี้ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ท่ีกรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ       

แกบริษัทฯ ท้ังนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา / 

ปรับปรุง   เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด  



 

 
......ภัยรายมันฝร่ังทอด   

มันฝรั่งทอด >> คุกกี้กรอบๆ หรือขนมสําเร็จรูปในถุงสวยๆ 
ทั้งหลายไมไดทําใหอวน หากออกกําลังกายสม่ําเสมอและควบคุม
ปริมาณอาหารที่กินในแตละวัน แตอาหารเหลานี้เต็มไปดวยไขมัน
ชนิดที่เปนอันตราย    ตอรางกาย ทําใหมีโอกาสเปนโรคหัวใจและ
โรคมะเร็งมากขึ้น... 

 
......ผลขางเคียงของยาคุมกําเนิด 

ยาคุมกําเนิด >> ทําใหกระดูกบางลงได นําไปสูปญหากระดูกพรุน เมื่อแกตัวลง ดังนั้นหาก
จําเปนตองกินหรือฉีดยาเหลานี้ ก็อยาลืมหมั่นกินอาหารที่มีแคลเซียมสูง เชน ผักใบเขียวเขม     
ปลาเล็กปลานอย ฯลฯ หรือทานแคลเซียมเสริมไวดวย... 
 
........ผูหญิงชอบดื่มพึงระวัง 
 

คุณผูหญิงท่ีชอบดื่ม  >> พึงระวังเพราะรางกายคุณจะซึมซับแอลกอฮอลไดเร็วกวา
ผูชาย            (เมาเร็วกวา) แลวคุณยังมีโอกาสเปนมะเร็งเตานม… 
 
........นั่งรถตรงไหนปลอดภัยท่ีสุด 

นั่งรถเกงที่เบาะหลังตรงกลางปลอดภัยท่ีสุด รองลงมา คือ ที่นั่งดานหลัง
ทางซาย (หลังคนนั่งขางคนขับ) เพราะตามสถิติอุบัติเหตุจะเกิดทาง
ดานหนา และดานคนขับมากกวา และหากมีคนนั่งรถไปกับคุณดวยน้ําหนัก
ที่เพ่ิมขึ้น จะลดอันตรายจากอุบัติเหตุการชนดานหนารถลงไปดวย... 

 
.......ทานกะหล่ําปลีดิบมีพิษนะ 

ในกะหลํ่าปลีดิบจะมีสารพิษ ที่เรียกวา กอยโตรเจน (Goitrogen) ซึ่งเปนสารที่จะไปกันไมให    
ตอมไทรอยดจับไอโอดีนไปสรางเปนฮอรโมนไทรอกซิน(Thyroscine)ได ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ จะทําให 
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เกิดเปนโรคคอหอยพอกแตสารพิษเหลานี้จะถูกทําลายไดโดยการตม จึงควรรับประทาน
กะหล่ําปลีสุก จะดีกวากะหล่ําปลีดิบ... 
 
…...ถั่วงอกดิบมีโทษครับ 

ในผักสดบางชนิดมีสารพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน ในถั่วงอก  มีสารพิษพวกที่เรียกวาไฟ
เตท ซึ่งเมื่อกินเขาไปจะไปจับแรธาตุบางชนิดที่อยูในอาหาร ทําใหรางกายไมสามารถดูดซึม
แรธาตุเหลานั้นเขารางกาย รางกายจะเปนโรคขาดแรธาตุ สารพิษเหลานี้สามารถทําลายได
โดยการตม จึงควรรับประทานถั่วงอกสุกดีกวาถั่วงอกดิบ… 
 
.......วิธีปองกันตะคริว 

ตะคริว >>  เกิดขึ้นเนื่องจากรางกายขาดน้ําและเกลือแร การดื่มน้ําและรับประทานผลไมสด
มากๆ จึงชวยลดการเปนตะคริวได... 
 
.......อดนอนบอยๆ ระวังเปนเบาหวาน 

รางกายท่ีไมไดรับการนอนหลับพักผอนอยางเต็มอิ่ม จะใชอินซูลินได
นอยลง คนอดนอนบอยๆ จึงมีโอกาสเปนโรคเบาหวานสูงกวาปกติ... 
 
.......ตรวจฉี่ดวยตัวเอง 
รางกายแตละคนตองการน้ําไมเทากัน แพทยแนะนําวาควรดื่มมากพอที่จะถายปสสาวะได
ทุกๆ 3-4 ช่ัวโมง หากปสสาวะคุณเปนสีเหลือง เขมกวาปกติ แสดงวาคุณกําลังขาดน้ํา... 
 
........เนยแท & เนยเทียม 

เนยแทๆ >> ที่ทํามาจากนม อรอยและมีประโยชนตอรางกายกวาเนยเทียม หรอืมารการีน           
ซึ่งไมมีประโยชนเลยแถมเปนพิษตอรางกายอีกตางหาก แตไมควรจะบริโภคเนยใหมาก
นัก เพราะมากไปก็ทําใหเปนโรคหัวใจ และความดันไดงาย... 

 
ขอมูลจาก : www.namjai.com 
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…ส…ี 
           ถาเสื้อผาคุณบังเอิญถูกสีกระเด็นใส   คุณสามารถขจัดคราบไดโดย
การ  ใชน้ํามันสนเช็ดบริเวณที่เปอนสีทิ้งไวสักพัก แลวจึงลางออกดวยน้ําสบู 
หรือใชแอมโมเนียผสมน้ํา จากนั้นเอาผาที่เปอนสีแชไวครึ่งช่ัวโมงแลวนําไป
ซักดวยผงซักฟอกธรรมดา รอยเลอะของสีจะหลุดออกจากเสื้อผาของคุณ 

 
...เลือดสด… 
          ทันทีที่รูวาเสื้อผาคุณกําลังเปอนคราบเลือด คุณควรจะรีบนําไปแชน้ํากับผงซักฟอก แต
หาก     คราบเลือดนั้นไมใชคราบเลือดสด ใหคุณนําเสื้อที่เปอนเลือดไปชุบน้ําเย็นหลัง
จากนั้นเอาเกลือโรยตรงบริเวณคราบเลือดทิ้งไว 1 ช่ัวโมงแลวจึงนํามาซักดวยน้ําสบูอีกทีหรือ
ใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดหยดบนรอยเปอน ซึง่จะทําใหเกิดฟองเมื่อหมดฟองใชมือปดให
แหง แลวจึงนําไปซักตามปกติ 
รอยเลือดที่ติดอยูบนเสื้อผาคุณก็จะไมเปนปญหากวนใจคุณอีกตอไป 

 

...น้ําผลไม / ยางผลไม… 

             สิ่งที่จะชวยในการกําจัดคราบเห็นจะไมพนผลไมดวยกัน คือ " มะนาว " ใหใช
มะนาวถูลงบริเวณที่เปอน แลวขยี้ออกดวยน้ําอุนอีกครั้งสวนเสื้อผาที่เปอนยางผลไม ใหใช
แอลกอฮอลเช็ดตรงรอยเปอนยางผลไมจะหลุดออกแลวจึงนําไปซักตามปกติ 

…ลิปสติก… 
อันนี้อาจจะเปนปญหาสําหรับสาวๆ  หรือแมกระทั้งคุณผูชายที่ชอบมี
กุกกิ๊ก    จนหนูๆ ฝากรอยรักไวที่เสื้อสุดเทของคุณ คุณสามารถกําจัดคราบ
ลิปสติก     ไดงายๆ โดยการนําน้ําตาลทรายมาผสมน้ําแลวถูตรงบริเวณ

ที่มีลิปสติกเปอน จากนั้นหาผาชุบน้ําแลวเช็ดออก อีกวิธีคือใชยาสีฟนหรือวาสลีนทาตรงรอย
เปอน แลวเอาไปซักตามปกติคราบลิปสติกที่คุณกังวลก็จะจ

    

างหายไป 
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…หมึก… 
         เมื่อชุดสุดรักโดนหมึกหยดใส   คุณสามารถแกปญหาไดถามีสเปรยฉีดผม
อยู   ใกลๆมือ ใหฉีดสเปรยลงบนเสื้อที่เลอะรอยหมึกทันที เพราะจะชวยทําให
ซัก     รอยหมึกออกไดงายขึ้น หรือใชสําลีชุบแอลกอฮอลเช็ดหากรอยหมึกยัง

ไมออก     ใหราดดวยน้ํามะนาวและผสมเกลือแชทิ้งคางคืนไวแลวคอยซักตามปกติ รอยหมึก
ก็จะเลือนหายไป  แคนี้คุณก็สามารถใสชุดสุดรักไดอีกครั้ง 

...น้ําหอม… 
          มนตเสนหตราตรึงสําหรับหนุมๆสาวๆ   แตหากการใชน้ําหอมตองทําใหเสื้อผาคุณ
เปอนเปนคราบน้ําหอมแลวคุณควรนําเสื้อผาที่เปอนคราบน้ําหอมลางออกดวยน้ําเย็น ถายัง
ไมออกใหใชสําลีชุบน้ํามันสนเช็ดบริเวณที่เปอนแลวนําไปซักใหมอีกครั้ง 

...หมากฝร่ัง… 
              เคล็ดลับงายๆเมื่อมีคนวางกับดัก  และคุณก็เจอแจคพ็อตเขาใหเสื้อตัวโปรดคุณโดน   
หมากฝรั่งติดหนึบมาแบบเต็มๆใหคุณเอาเสื้อที่มีหมากฝรั่งติด ไปแชชองน้ําแข็งเพื่อใหหมาก
ฝรั่งแข็งตัว แลวคอยดึงออกเทานี้คุณก็หลุดจากกับดักที่มีคนวางไวแลว 

...ช็อกโกแล็ต หรือ กาแฟ… 

หากเสื้อผาคุณเปอน ช็อกโกแล็ต หรือ กาแฟ คุณสามารถกําจัดคราบได
โดยใชกลีเซอรีนทาทิ้งไวบริเวณที่เปอน หลังจากนั้นจึงคอยลางออกดวย
น้ําอุน  กึ่งรอนอีกครั้ง เพื่อละลายไขมันคราบเปอนที่เกิดจากช็อกโกแล็ต 
และกาแฟ ก็จะจางหายไป 

...คราบเหลืองบนเสื้อขาว… 
           คราบที่เกิดจากการเก็บผาไวในตูเปนเวลานานๆ หรือมฝีุนจับใหนําผาไปตมน้ําโดย
เติมโซดาไบคารบอเนตหรือที่เรียกกันวา "เบ็กก้ิงโซดา" ลงไป แลวจึงนํามาซักดวยวิธี
ธรรมดา  คราบสกปรกจะหายไปแลวคุณก็จะไดเสื้อขาวเหมือนใหมกลับคืนมา 

 
ขอมูลจาก : www.yenta4.com 
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      พระพุทธเจาไดเทศนาสั่งสอนประชาชน หลังจากตรัสรูแลวเปนเวลา       
ถึง ๔๕ ป พระธรรมคําสั่งสอนของพระองคจึงมีมากมาย รวมเรียกวา 
พระไตรปฎก มีเนื้อความทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ อัน
ประกอบดวย พระวินัยปฎก (๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ) พระสูตร หรือ 

พระสุตตันตปฎก (๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ) พระอภิธรรมปฎก (๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ) 
เปนหนังสือภาษาบาหลีจํานวน ๔๕ เลม และแปลเปนภาษาไทยออกมาได ๘๐ เลมขนาด
ใหญ หลักธรรม ๓  เรื่องที่มีประโยชนตอชีวิตประจําวันมาก 

๑. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือ ปฐมเทศนา ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงโปรดพระปญจวัคคีย          
(มี ๕ องค คือ อัญญาโกณฑัญญะ, วัปปะ, ภัททิยะ, มหานานะ,อัสสชิ) เปนครั้งแรกจนทําให
ทานอัญญาโกณฑัญญะ    ไดดวงตาเห็นธรรม    อันแสดงวาการตรัสรูของพระพุทธเจา        
อาจมี         ผูสามารถรูตามได ในสูตรนี้พระองคทรงแสดงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข ๑ เหตุใหเกิด
ทุกข ๑               การดับทุกข ๑ และทางที่จะดําเนินไปสูความดับทุกข ๑ ซึ่งทางที่จะดําเนิน

ไปสูความดับทุกขนี้ เรียกกันวา มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง 

      ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ พระสูตรวาดวยการยังธรรมจักรใหเปนไป หรือพระ
สูตรวาดวยการหมุนวงลอธรรม พระพุทธเจาทรงแสดงที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง
พาราณสี แควนกาสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ หลังจากวันซึ่งพระพุทธเจาไดตรัสรูสองเดือน 

๒. อนัตตลักขณสูตร ในสูตรนี้พระพุทธเจา ทรงแสดงใหเห็นความไมเที่ยงของสิ่งตาง 
ๆ            คือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมสามารถทนอยูใน
สภาพเดิมตลอดไปไดทั้งเปนสิ่งที่ไมมีตัวตนจริง ๆ เลย เปนการสมมุติขึ้นมาเทานั้นเอง 
เพราะฉะนั้นเราจึง  ไมสามารถบังคับใหมันอยูในอํานาจของเราได 
      อนัตตลักขณสูตรเปนพระสูตรที่แสดงลักษณะแหงเบญจขันธวาเปนอนัตตา 
พระพุทธเจาทรงแสดงแกภิกษุปญจวัคคีย ภายหลังจากแสดงปฐมเทศนาแลว ภิกษุปญจวัคคีย 
ทั้ง ๕ ไดสําเร็จพระอรหันตดวยไดฟงอนัตตลักขณสูตรนี้ 
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๓. กาลามสูตร พระสูตรนี้ไดแสดงใหเห็นความเปนนักเสรีประชาธิปไตยของพระพุทธเจา 
เพราะพระองคทรงสอนใหคนใชความคิดดวยเหตุผลโดยรอบคอบเสียกอนแลวจึงคอยเชื่อ 
พระพุทธเจาทรงสอนวาจงอยาไดเช่ือโดยการอางตํารา หรือเพราะครูอาจารยสอนไวอยางนั้น 
หรือเพราะคําพูดนั้นตรงกับความเห็นของเรา หรอืเพราะผูนั้นเปนบุคคลที่ควรเชื่อ หรือโดย
การคาดคะเนหรือ นึกเดาเอาหรือโดยการใชเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร พระองคทรงสอน
วาการกระทําใด ๆ ถาจะไมกอใหเกิดความทุกขในภายหลัง นักปราชญไมติเตียน ไมเปนไป
เพื่อเบียดเบียนตนและผูอื่นแลวพึงทําเถิดแตถาตรงกันขามกันก็อยาทําเลย 
           กาลามสูตร เปนสูตรหนึ่งในคัมภีรติกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระพุทธเจาตรัสสอน     
ชนชาวกาลามะแหงเกสปุตตนิคมในแควนโกศล ไมใหเช่ือถืองมงายไรเหตุผล ตามหลัก ๑๐ 
ขอ คือ อยาปลงใจเชื่อเพราะ 

 
            ๑.  ดวยการฟงตามกันมา  
            ๒.  ดวยการถือสืบ ๆ กันมา  
            ๓.  ดวยการเลาลือ  
            ๔.  ดวยการอางตําราหรือคัมภีร  
            ๕.  ดวยตรรก 
            ๖.  ดวยการอนุมาน 
            ๗.  ดวยการคิดตรึกตรองตามแนวเหตุผล  
            ๘.  ดวยเพราะเขากันไดกับทฤษฎีของตน  
             ๙.  ดวยเพราะมองเห็นรูปลักษณะนาเชื่อ  
            ๑๐. ดวยเพราะนับถือวา ทานสมณะนี้เปนครูของเรา 

     

         ตอเมื่อใด พิจารณาเห็นดวยปญญาวา ธรรมเหลานั้นเปนอกุศลเปน
กุศล   มีโทษ  ไมมีโทษ เปนตน   แลวจึงควรละหรือปฏิบัติตามนั้น 

              ขอมูลจาก : www.dhammathai.org 
 

 9



 
 

 พระประจําวันอาทิตย          
           ปางถวายเนตร  พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน ลืมพระเนตร       
ทั้งสองเพงไปขางหนา     พระหัตถทั้งสองหอยลงมาประสานกันอยู
ขางหนาระหวางพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาซอนเหลื่อมอยูบนพระ
หัตถซาย      อยูในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูตนพระศรีมหาโพธิ์ 
 

  พระประจําวันจันทร 
         ปางหามสมุทร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถทั้ง
สองแบตั้งขึ้นยื่นออกไปขางหนาเสมอพระอุระ (อก) เปนกิริยาหาม บาง
แบบเปนพระทรงเครื่อง (บางตําราใชพระปางหามพยาธิเปนพระประจําวัน
จันทร)  
       ปางหามญาติ    พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน     พระหัตถทั้งสอง  

ยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก)       ต้ังฝาพระหัตถยื่นออกไปขางหนาเปนกิริยาหาม  เปนปาง
เดียวกันกับปางหามสมุทร  นิยมทําเปนแบบพระทรงเครื่อง 

 พระประจําวันอังคาร 

ปางโปรดอสุรินทราหู (ปางไสยาสน) พระพุทธรูปอยูในพระ
อิริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองซอนทับเสมอกัน   พระ
หัตถซายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถขวาตั้งขึ้นรับพระเศียร
และมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยูใตพระ

กัจฉะ (รักแร) 
  พระประจําวันพุธ 

          ปางอุมบาตร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถทั้งสอง
ประคองบาตรราวสะเอว 
          ปางปาลิไลยก   (พระประจําวันพุธกลางคืน)     พระพุทธรูป
อยูใน          พระอิริยาบถประทับ (นั่ง)     บนกอนศิลา     พระบาททั้ง
สองวางบนดอกบัว      พระหัตถซายวางคว่ําบนพระชานุ (เขา)  พระหัตถ
ขวาวางหงายนิยมสราง    ชางหมอบใชงวงจับกระบอกน้ํา     อีกดานหนึ่ง
มีลิงถือรวงผึ้งถวาย  
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 พระประจําวันพฤหัสบดี 

         ปางสมาธิหรือปางตรัสรู  พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถ
ประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถทั้งสองวางหงายซอนกันบนพระ
เพลา (ตัก) พระหัตถขวาทับพระหัตถซาย พระชงฆ (แขง) ขวาทับ
พระชงฆซาย 
 

 พระประจําวันศุกร 
          ปางรําพึง  พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน   พระหัตถทั้ง
สองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถขวาทับพระ
หัตถซาย 

 
 
 

 พระประจําวันเสาร 
          ปางนาคปรก  พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) 
ขัดสมาธิ        หงายพระหัตถทั้งสองวางซอนกันบนพระเพลา (ตัก) 
พระหัตถขวาซอนทับพระหัตถซายเหมือนปางสมาธิ  แตมีพญานาค
ขนดรางเปนวงกลมเปนพุทธบัลลังกและแผพังพานปกคลุมอยูเหนือ
พระเศียร 

 
 

 พระประจําวันพระเกตุเสวยอายุ 
          ปางสมาธิเพชร     พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) 
ขัดสมาธิไขวพระชงฆ (แขง)     หงายฝาพระบาททั้งสองขาง     ฝา
พระหัตถวางหงายซอนกันบนพระเพลา (ตัก)   พระหัตถขวาวางบน
พระหัตถซาย 

 
 

ขอมูลจาก :  หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน 
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   เลือดกรุป โอ จะมีกรดในกระเพาะอาหารสูง       สามารถยอยอาหารจําพวกเนื้อสัตว

ไดอยางรวดเร็ว แตไมควรกินอาหารจําพวกแปงมากเกินไป เพราะจะยอยยาก และเมื่อเกิด
การ     สะสมแปง รางกายจะเปลี่ยนแปงใหเปนน้ําตาล และจะกลายเปนโรคเบาหวานและ
ทําใหอวนงาย อาหารที่ควรทาน คือ อาหารจําพวกสาหราย เกลือ
ไอโอดีน   อาหารทะเล และควรกินตับ กินบร็อกโคลี ผักโขม 
เพราะจะชวยในเรื่องประสิทธิภาพการเผาผลาญมากขึ้น 
 

เคร่ืองดื่มท่ีเหมาะกับเลือดกรุปโอ    คือ   น้ําสับปะรด   น้ําลูกพรุน   แตไมควรดื่มน้ํา
แอปเปล น้ําสม น้ํากะหล่ําปลี 
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  เลือดกรุป เอ กรุปนี้จะตรงขามกับกรุปโอแทบจะทุกอยาง เพราะเลือดกรุปนี้จะมี
กรด          ในกระเพาะอาหารต่ํา จึงเหมาะกับอาหารมังสวิรัติและควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว 
เพราะหากกิน       มากเกินไปรางกายจะไมยอมยอยทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ เชน 
โรคหัวใจและโรคมะเร็ง            หากตองการกินเนื้อจริงๆ ควรบริโภคแคเนื้อไกเพราะไมมี
ไขมันมาก หรือกินถั่วเหลืองแทนเพื่อทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว แลวควรหลีกเลี่ยงอาหาร
จําพวกอาหารสําเร็จรูป เชนไสกรอก แฮม เพราะอาหารจําพวกนี้มีสารดินประสิวที่ไป
กระตุนใหเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร ควรหันมา    กินผักและอาหารจากถั่วเหลืองเพื่อชวย
ในเรื่องของระบบยอยอาหารใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
 

เคร่ืองดื่มท่ีเหมาะสมกับคนเลือดกรุปเอ คือ น้ําแอปริคอต            
น้ําแครอท      น้ําเซอเลอรี    น้ําเกรปฟรุต   น้ําสัปปะรด   น้ํามะนาว   
เพราะมีวิตามินซีสูงแตไมควรด่ืมน้ําสม น้ํามะละกอ และน้ํามะเขือเทศ 
 
 



 

 
 

   เลือดกรุป บ ี   เปนกรุปเลือดที่สามารถตานทานโรคมะเร็งและ
โรคหัวใจได แตยังมีปญหาเรื่องภูมิคุมกันของรางกาย  จึงควรกินอาหาร
จําพวกผักใบเขียว ตับ  ไข   นมไขมันตํ่า       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ   
เผาผลาญ  
 

เคร่ืองดื่มท่ีเหมาะกับเลือดกรุปบี  คือ   กะหล่ําปลี   น้ําแครนเบอรรี่   น้ําองุน                           
น้ํามะละกอ  น้ําสับปะรด  แตไมควรดื่มน้ํามะเขือเทศ 
 
 

  เลือดกรุป เอบี คนเลือดกรุปนี้เสี่ยงตอการเปนมะเร็งในกระเพาะอาหาร 
จึงควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินซี    เชน    บร็อกโคลี      เชอรรี่      สมโอ 
เกรปฟรุต กะหล่ําปลี  
 

เคร่ืองดื่มท่ีเหมาะสมกับเลือดกรุปเอบี คือ น้ําแครอท น้ําเซอเลอรี น้ําแครนเบอรรี่ น้ํา
องุน และน้ํามะละกอ เพราะชวยตานมะเร็งได แตไมควรดื่มน้ําสมเพราะทําใหยอยยาก 
 
 
 

ขอมูลจาก : www.horapa.com 
  
 
 
 
 
 

 
13
 



 

 
 

         แฟชั่นการออกกําลังกายกําลังฮิต เรียกวา เปดทีวีชองไหน ก็เห็น

โฆษณา     ชองนั้น อยางไรก็ตาม แมจะฮ็อตและฮิตขนาดไหน บางคนก็ยัง
มีขอถกเถียงงายๆ วา "ไมมีเวลา" หรือหนักเขาก็บอกวา "ไมมีเพื่อน"  

จนถึง "ไมรูจะทําอยางไร" 
 

5เลนไลจับ2:2สรรพคุณแกเด็กนอนกรน 
พญ.แคเธอรีนแอล เดวิส จากวิทยาลัยแพทยจอรเจีย สหรัฐอเมริกา ศึกษาการออกกําลังกาย
เพื่อลดปญหาการหายใจผิดปกติจากปญหาการนอนกรนของเด็กอวน โดยแบงกลุมเด็กอวน 
100 คน      ใหออกกําลังกาย ไดแก การเลนไลจับ บาสเกตบอล เลนเกมกีฬาเปน 3 กลุม คือ 
1) กลุม "ไฮโดส" การออกกําลังกายในปริมาณสูง 40 นาทีเปนประจําทุกวัน 2) "โลวโดส" 
ปริมาณต่ํา 20 นาที          3) กลุมไมออกกําลังกายเลย   พบวา 50%  ของเด็กอวน  ใน  2  
กลุมแรกหายกรนอยางสนิท   โดยกลุมแรก"ไฮโดส"ไดผลมากกวากลุม"โลวโดส" 
 

5ขี่จักรยาน / เตนรํา : สรรพคุณทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง แกโรคหัวใจ ภูมิแพ หอบหืด ฯ 
การออกกําลังกายแบบแอโรบิค ไดแก การขี่จักรยาน วายน้ํา กระโดดเชือก ฝกโยคะ เตนรํา 
ฯลฯ เปนการออกกําลังกายชวยสรางเสริมสมรรถภาพความแข็งแรงอดทนของหัวใจและ
ปอด โดยการสูบฉีดเลือดและนําอากาศเขาสูรางกาย เพื่อสงไปหลอเลี้ยงเซลลสวนตางๆ ของ
รางกายใหเจริญเติบโตและทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
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5รํามวยจีน5"จินกังกง"5:5สรรพคุณแกเบาหวาน5ความดัน5ลดพุง 

ผูที่ฝกติดตอกันตั้งแต 20-30 วัน จะมีความดันและน้ําตาลในเลือดลดลง ลดพุง ทําใหการทรง
ตัว ความจําดีขึ้น สมาธิดีขึ้น    และนอนหลับงายขึ้น เปนกิจกรรมที่เหมาะกับผูสูงอายุ         
โดยใชเวลาประมาณ305นาทีตอวันและหามฝกหลังอาหารอยางนอย525ช่ัวโมง 
 

5เตนรําในน้ํา5:5สรรพคุณแกแพทอง5ชวยคลอดงาย 
การเตนรํา/แอโรบิคในน้ํา     หรือการออกกําลังกายเบาๆ   ของคุณแมที่กําลังต้ังครรภ   ชวย
บรรเทาอาการแพทอง5ชวยใหคลอดงายขึ้นได 
 



 ยกน้ําหนัก : สรรพคุณทําใหรูปรางสมสวน ชะลอความเสื่อมของกลามเน้ือและกระดูก      
การยกน้ําหนัก ดึงขอ ดึงยางยืด หรือการออกกําลังกายที่กลามเนื้อ            
มีการออกแรง เปนการออกกําลังกายเพื่อสรางเสริมความแข็งแรงและ
อดทนของกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อและรูปรางทรวดทรงแข็งแรง
กระชับไดสวน ชะลอความเสื่อมของกลามเนื้อและกระดูก บรรเทา
อาการ      ปวดเขาปวดหลังและกลามเนื้อสวนตางๆของรางกาย 

 
5โยคะ2:2สรรพคุณบรรเทาการปวดเกร็ง2ลดบาดเจ็บของกลามเนื้อ  

การยืดเหยียดกลามเนื้อในรูปแบบตางๆ เชน โยคะ สามารถทําดวยตนเองหรือใหผูอื่นชวย         
ยืดเหยียดกลามเนื้อใหได โดยตองทําอยางถูกตอง กลามเนื้อสวนตางๆ ตองอยูในทาผอน
คลาย ไมกลั้นลมหายใจขณะยืดกลามเนื้อ การออกกําลังกายแบบนี้เพื่อสรางเสริมความออน
ตัวและยืดหยุนของกลามเนื้อ ชวยผอนคลายการปวดเกร็ง ลดและปองกันการบาดเจ็บของ
กลามเนื้อและขอตอ ทําใหการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อสวนตางๆ ดีขึ้น ทําให
กลามเนื้อพรอมใชงาน  ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

5เดิน/วิ่ง2:2สรรพคุณแกโรคเบื่อเซ็ง2ซึมเศรา 
การเดินเปนการออกกําลังกายแบบเบา ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน ไทเกก ช่ีกง โยคะ ซึ่งตองทํา
เปนประจําอยางนอยครั้งละ 30 นาที หากเพิ่มใหหนักขึ้นเปนการวิ่งสามารถแกโรคซึมเศรา
ได  
      ...สุดทายลองดูนะคะวา 2"เดิน"2สะสมไมล2-2รักษาโรคตองใชระยะทางเทาไหร
กัน ***เดิน  1.5-2.5 กิโลเมตร/วัน2:2รักษาสุขภาพทั่วไปทําใหรางกายแข็งแรงเปนปกติ2 
***เดิน 2.5-4.5 กิโลเมตร/วัน : ดวยอัตราความเร็ว 7-8 นาที/กิโลเมตร ปองกันและลดการ
เกิดโรคหัวใจ  ไขมันอุดตันในหลอดเลือด และเบาหวาน2 
***เดิน 4.5-6.5 กิโลเมตร/วัน : ดวยอัตราความเร็ว 9-10 นาที/กิโลเมตร  ลดไขมันสะสม   
ปองกันโรคอวน2ความดันสูง2ภูมิแพ2เครียด2ระบบไหลเวียนเลือด2ฯลฯ 
 ...ถนัดแบบไหนเลือกแบบนั้นแลวกัน ไมเห็นยากสักนิดเลย เริ่มจากทําใจใหได
กอนวาอยากสวย อยากสุขภาพดี   ก็ตองเหนื่อยกันหนอยนะคะ 
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ขอมูลจาก : www.saranair.com        
      

   



 
5บานพาทยกุล 

   นายเตือน พาทยกุล  ผูซึ่งเปนศิลปนช้ันครูและศิลปน
แหงชาติ ป 2535   สาขาศิลปะการแสดง   (ดนตรีไทย)   ไดเปด
บานพาทยกุล เปนโรงเรียนสอนดนตรีไทยและนาฏศิลปไทยใหกับ
ผูที่สนใจโดยไมจํากัดวุฒิการศึกษ
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า 
 
 นายเตือนเปนนักดนตรีต้ังแตอายุเพียง 7 ป คลุกคลีและ
ทํางานอยูในวงการดนตรีไทยมากกวา 80 ป ไมเพียงแตจะมี

ความสามารถทางดานดนตรีไทย โดยเฉพาะในทางปพาทยและซอสามสาย หากแตยังได
ประพันธเพลงที่ไพเราะไวเปนจํานวนมาก เชน เพลงโหมโรงเทพอัศวิน แขกมอญบางชาง 2 
ช้ัน ฯลฯ และยังสามารถประดิษฐเครื่องดนตรีไทยไดทุกชนิด รวมทั้งยังคิดประดิษฐเครื่อง
ดนตรีไทยยอสวนจากขนาดมาตรฐาน  แตสามารถใชบรรเลงไดเหมือนกับขนาดมาตรฐาน
อีกดวย 
 

5ปอมปองปจจามิตร 
  เมื่อการขุด “คลองผดุงกรุงเกษม”  เสร็จสิ้นลง  รัชกาลที่ 4    
ไดโปรดฯ      ใหสรางปอมปราการปองกันขาศึก        ตามริมคลองที่ขุด
และตามลําน้ําเจาพระยาดวย โดยปอมปองปจจามิตรไดสรางขึ้นที่      
ฝงแมน้ําเจาพระยาดานตะวันตก     ตรงขามกับปอมปดปจจานึกที่สราง  
ณ  ปากคลองผดุงกรุงเกษม      
          
 ในสมัยรัชกาลที่ 5    กรมเจาทาไดใชเปนที่ต้ังเสาธงสัญญาณแจงขาวเรือสินคาเขา-
ออก วาเปนเรือของบริษัทใด เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 6 จึงไดยายเสาธงสัญญาณมาไวยังที่ต้ัง
ปจจุบัน      สวนการชักธงสัญญาณเรือเขา-ออก ไดเปลี่ยนไปทําที่การทาเรือแหงประเทศ
ไทยในเขตคลองเตย เสาธงที่ปอมจึงใชชักธง แสดงสภาพลักษณะอากาศตามการพยากรณ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ภายหลังจึงเลิกใชเสาธงสัญญาณอยางถาวร 
 



 
5พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

                นายทองอยู  พุฒพัฒน  ผูแทนราษฎร จังหวัดธนบุรี        
เปนผูนําในการเสนอเรื่องใหรัฐบาล สมัยพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 
นายกรัฐมนตรี  สรางพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช  ณ  กลางวงเวียนใหญ              
 
 กรมศิลปากรออกแบบไว 7 แบบ     แลวนําออกตั้งแสดงในงานรัฐธรรมนูญ  ป 
2480 เพื่อขอมติมหาชน     โดยผูที่ชอบแบบใดก็ขอใหบริจาคทรัพยเปนคะแนนเสียงใสในตู 
ซึ่งต้ังอยูตรงหนาแบบนั้น   การนับคะแนนเสียงนับช้ินหนึ่งเปนหนึ่งเสียง โดยไมคํานึงถึง
จํานวนเงิน และเงินเหลานั้นจะสงเขาสมทบทุนสรางพระบรมราชานุสาวรีย ปรากฏวาแบบที่

ปรากฏอยูทุกวันนี้เปนแบบที่ไดรับคะแนนสูงสุด คือ 3,932 คะแนน 
 

 วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร
 เดิมช่ือ ”วัดทองบน”  เปนวัดโบราณไมปรากฏนามของ
ผูสราง เปนวัดคูกับวัดทองลางหรือวัดทองนพคุณ  
                  พระอุโบสถ        เปนทรงแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย   
บานประตูหนาตางดานนอก      ลงรักเขียนทองเปนลายกลับสองชั้น
ภาพจิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธาน  แสดงชีวิตความเปนอยูและ
ลักษณะชุมชนวังบูรพาภิรมยในสมัยกอน     ที่หนาบันแกะสลักเปน
รูปเทพนมบนลายกานขด     บริเวณดานหนาพระอุโบสถมีสิงโตหิน  
2 ตัว  วางประดับ  
                   พระประธาน      เปนพระปางมารวิชัยสรางในรัชกาลที่ 2     มีพระ
นามวา  
“พระพุทธชินชาติมาศธรรมคุณ”  
                   พระวิหารสรางในสมัยรัชกาลที่ 1      เปนศิลปะสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน  
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางตาง ๆ  
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       ธรรมาสนไม   เปนบุษบก 3 ช้ัน     ใชเปนที่ประทับในพระราชพิธี
โสกันต         สมเด็จ ฯ เจาฟามหาวชิรุณหิศ 



5วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร 
 เดิมเปนวัดราง สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติไดทําการ
ปฏิสังขรณ แลวถวายเปนพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทาน
นามวา “วัดพระยาญาติการาม” ตอมารัชกาลที่  4 ทรงพระราชทาน
นามใหม เปน“วัดพิชยญาติการาม”แตคนทั่วไปนิยมเรียก“วัดพิชัยญาติ”  
  พระอุโบสถ เปนศิลปะแบบจีน ที่ฐานพระอุโบสถเปน      
หินแกะสลักเรื่องสามกก  พระประธานเปนพระปางมารวิชัยมีพระนามวา 
“สมเด็จพระสิทธารถพุทธเจา”   
  พระปรางค 3 องค องคใหญประดิษฐานพระพุทธเจา 4 องค องคเล็กทางดาน        
ทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง 4 รอย สวนทิศตะวันออกประดิษฐาน                  
พระศรีอริยเมตไตรย  
   วิหารคต เปนซุมประตูทรงไทย 3 ซุม ศาลาตั้งพระอสีติมหาสาวก 6 หลัง และ
ศาลาอาคันตุกะ 2 หลัง 
 

5วัดอนงคาราม วรวิหาร 
   ทานผูหญิงนอยภริยาสมเด็จเจาพระยาบรมมหา

พิชัยญาติสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนวัดคูกับวัด
พิชยญาติการาม วรวิหาร   เดิมช่ือ    “วัดนอยขํา
แถม”    ตอมารัชกาลที่ 4 ทรงไดพระราชทาน
นามใหมวา “วัดอนงคาราม”                  

 พระอุโบสถ เปนอาคารทรงไทยกออิฐถือปูน      
หลังคาลด 2 ช้ัน มุงกระเบื้องเคลือบสี ประดับชอฟาและใบระกา มีเสารายรอบขางนอก หนา
บันเปนลายดอกลอย ซุมประตูและหนาตางทําเปนลวดลาย  ปูนปน ซึ่งยกยองกันวางดงาม
มากบานประตูเขียนลายรดน้ํา เซี่ยวกางและยักษ บานหนาตาง      ดานนอกเขียนภาพเทพถือ
อาวุธ แตปจจุบันลบเลือนจนเกือบหมดแลว ตามผนังดานในและ          ฝาเพดานทาสี
ปดทองลองชาด (ใชชาดทาสอดลงในพื้นทอง)                 
   พระวิหาร ต้ังอยูดานหนาวัด หนาบันประดับกระจกเปนลายดอกไม ซุมประตู
ลวดลายปูนปน ทําไดงดงามประณีตมาก บานหนาตางตอนลางเขียนภาพทศชาติ พระ
ประธานเปนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยหลอโลหะปดทองนามวา“พระจุลนาค” 
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 พระมณฑป สรางขนาบขางพระวิหาร หลังที่อยูดานทิศตะวันออกประดิษฐาน
พระพุทธรูปไสยาสนซึ่งจําลองมาจากวัดราชาธิวาส สวนหลังที่อยูทางดานทิศตะวันตก
ประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองโลหะ 
  ตูพระไตรปฎก เก็บอยูในกุฏิสงฆ เปนศิลปะในสมัยอยุธยาตอนปลาย เขียนรูป
ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารคเปนลายทอง สวนบานประตูดานหนาเปนภาพ
พระมโหสถตอนขาศึกเขาลอมเมือง ฝมือการเขียนงดงามมาก 
 

5อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
         บริเวณที่ต้ังของอุทยานแหงนี้ อยูใกลเคียงกับบานเดิมของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งยังมีตึกแถวเกาสมัย
รัชกาลที่ 3 อันเปนอาคารบริวารของบานเจาพระยาศรีพิพัฒนฯ        
(แพ  บุนนาค)  หลงเหลืออยู   
   
         พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหทําการบูรณะเปน
พิพิธภัณฑ เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาเปนสวนสาธารณะพระราชทานแกชุมชน 
 

         บริเวณสวนพักผอน  แบงเปนสวนสวนหนา       และสวน
ใน เปนที่พักผอน   ศึกษาพืชพันธุไม   จัดนิทรรศการ   อบรมศิลปะ   

น    

 
        อาคารจําลอง  จําลองบานเดิมที่สมเด็จยาเคยประทับ  เมื่อ
ครั้งยังทรงพระเยาว  จัดแสดงอยูบริเวณสวนสวนใ
 

  อาคารพิพิธภัณฑ  
หลังที่ 1 จัดแสดงพระราชประวัติสถานที่เคยประทับ    ประวัติชุมชนยานวัดอนงคาราม      
                              และของที่ประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
หลังที่ 2 จัดแสดงพระราชจริยาวัตร สิ่งของเครื่องใชสวนพระองคและงานฝพระหัตถ 
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  แผนหินแกะสลัก เปนประติมากรรมบน
แผนหินทราย สีเขียวแบบนูนตํ่า แสดงพระราช
กรณียกิจและงานไหวสาแมฟาหลวง ต้ังแสดงอยู
กลางอุทยานใกลบานจําลอง   
  
  อาคารอเนกประสงค เปนที่อาน
หนังสือ     จัดนิทรรศการ บริเวณอุทยานยังคง
มีตนไมใหญ       อายุกวา 100 ป ทีใ่หความรม
รื่นอยูทามกลางอุทยานมากมายหลายชนิดทีเดียว 
 
 

 
          ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ 
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 มีเมีย  เหมือนมือถือ  เปนเหมือนสื่อคอยติดตาม 
 มีเมีย  เหมือนมียาม คอยสอบถามยุมยามใจ 
 มีเมีย  เหมือนมอเตอรไซด  วิ่งเร็วไปอาจถึงตาย 
 มีเมีย  เหมือนมีรถ  ราคาหดเวลาขาย 
 มีเมีย  เหมือนผีพราย  หากรางกายไมแตงเติม 
 มีเมีย  เหมือนบัตรเสริม  ตองคอยเติมเงนิเรื่อยไป 

 

 มีเมีย  เหมือนปศาจ  คอยอาละวาด นาตกใจ 
 มีเมีย  เหมือนมีไห ปลาราใส หลายรอยป 
มีเมีย  เหมือนมีคอมฯ  ตองคอยซอม บอยเหลือที ่

 
  มีเมีย  เหมือนปลากระดี่ ไดน้ําดี ก็จากไป 
  มีเมีย  เหมือนมีเสือ  ขย้ําเหยื่อ จะเหลอืไร 
  มีเมีย  เหมือนกรรไกร  ตัดทีไร ขาดทุกที 
 
     มีเมีย  ชอบจายดะ  ซื้อไมละ ...นะคุณพี่ 
     มีเมีย  ชอบเซาซี้  บนทุกที ท่ีเจอกัน 
     มีเมีย  ละเหี่ยใจ  แลวทําไม ชอบมีกัน 
     มีเมีย  สุดกดดัน  ...จําใหมั่น  อยามีเมีย 
 

ขอมูลจาก : www.narak.com 
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 เห็นคนโปจะเปนตากุงยิง 
 คิดวาดวงเปนแมลงสาบที่แข็งแรง 
  
 จิ้งจกคือตะพาบถอดกระดอง 

 ตุกแกเปนพอจิ้งจก 
 จิ้งจกโตขึ้นไปเรื่อยๆ จะกลายเปนจระเข 
 
 ถาเอากิ้งกือมาตอกันจะไดกิ้งกือตัวยาว 
 ถาดูดนิ้วไปเรื่อยๆ นิ้วจะงอกขึ้นมาอีกนิ้ว 
 ถาถูกยุงกัดเยอะๆ เลือดจะหมดตัว 
 
             ถาช้ีรุงกินน้ําแลวนิ้วจะกุดตองแกเคล็ด 
              ถากลืนเม็ดแตงโมเขาไปมันจะงอกออกมาทาง
สะดือ 
 
 
 เอาไมหนีบผาหนีบจมูกแลวจมูกจะโดง 
 คิดวาตุกแกกินตับ 
 เชื่อวาเข็มฉีดยาเจ็บเทามดกัด 
 เรอ คือ ตดที่ออกจากปาก 
 

                     
                                                                                 ขอมูลจาก : www.narak.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  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
ประโยชนที่ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ 
ตรวจวัด ปรับแตง  และ   ที่สําคัญ คือ บุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญ  ซึ่งไดรับการอบรม 
ถายทอดจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 

สนใจการบริการ ติดตอไดท่ีแผนกชางบริการ หรือเย่ียมชมจาก 

www.sciencetech.th.com 

อน่ึงปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อไขหวัดนก(H5N1)  แผนกชางบริการ
กําลังพิจารณาการบริการในสวนเคร่ืองกําจัดมลพิษชนิดแพรกระจายในอากาศ (Air 
Cleaner or  Purifier)   ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับทานผูมีอุปการคุณ แต
ถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันทีที่ E-mail :  
service@sciencetech.th.com 
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 สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ              

ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 017  นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช่ือผูโชคดีดังตอไปนี้คะ 
 
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 1 เมษายน 50          หมายเลข 93 
 คุณสายใจ  บุญพัฒนา โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ    093 
 คุณเบญจวรรณ  เพชรสุขศรี กรมวิทยาศาสตรการแพทยนนทบุรี  193 

 

 รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่  16 เมษายน 50          หมายเลข 63 

 คุณมัณฑนา  คุณารูป  โรงพยาบาลแมน้ํา     063 
 คุณอนุเชษฐ  ศรีเจริญ บริษัท สยามแทงคเทอรมินอลส จํากัด   263 
 คุณสมพงษ  แกววารี บริษัท  ก่ิวไป (ประเทศไทย) จํากัด 363 

 

   รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่  2 พฤษภาคม 50                หมายเลข 81 

ไมมีผูถูกรางวัล 

 

 

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ท่ีได

เสียสละเวลาอันมีคาย่ิงของทาน   ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกอง

บรรณาธิการขอให       ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน  ฉบับที่ 018   นี้
ตอไปนะคะ 
  

ขอขอบคุณภาพจาก... 
1. หนังสือ : Greeting Cards And Arts  
2. www.bangkoktourist.com 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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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