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เนื่องจากในวันที่ 18 มิถุนายน 2550 นี้ บริษัทฯ จะมีอายุครบ 26 ป และจากที่
บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมานานกวา 26 ปแลว ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมาจนถึงวันนี้ได
เนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ จนทําใหบริษัทฯ
สามารถกาวมาสูปที่ 26 ไดอยางมั่นใจ และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมีอุปการคุณ
ทางบริษัทฯ ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพ
ชีวิต ของทานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ
เพื่อให
ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน
Newsletter ฉบับที่ 019 คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับ
ประโยชนและมีสุขภาพกายและใจ ดียิ่งขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป
สําหรับในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2550 เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับ
ที่ 019
ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม คือ เนนคุณภาพชีวิตของทานผู
มีอุปการคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย
ในสวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน
คติ
สอนใจ การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย คลาย
เครียด สถานที่ทองเที่ยว การอบรมและพัฒนาจิต อยางไรก็ดี ในสวนของบริษัทฯ ก็
จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการ และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ มี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผูมีอุปการ
คุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด
ในสวนการจัดทําวารสารในป 2550 ยังคงใชวิธีเดิม คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการ
คุณ ปละ 4 ครั้ง โดยชวงที่ 1 ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษี
ของ
ชวง 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
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ในวาระที่ บ ริ ษั ท ฯ จะมี อ ายุ ค รบ 26 ป ในวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2550 นั้ น
ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการสนับสนุน
บริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงจนถึงทุกวันนี้
เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ ทางกองบรรณาธิการขอมอบสิ่ง
ที่มีคุณภาพและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวยความรู และจะพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา
สาระ ใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม เพื่อเปนประโยชนแดทานผูมีอุปการคุณมากที่สุด โดยเนื้อหาใน
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2550 ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่องจากฉบับที่ 018 มานําเสนอใน
Newsletter ฉบับที่ 019 ดังตอไปนี้คะ
ปางพระพุทธรูปประจําเดือน จํานวนทั้งหมด 12 ปาง โดยลงฉบับที่ 019 จํานวน 6
ปาง
ตั้งแตปางพระพุทธรูปประจําเดือนอาย ถึง ปางพระพุทธรูปประจําเดือนหก
สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ คือ เขตวัฒนา
ซึ่งในฉบับที่ 019 จะนําเสนอปางพระพุทธรูปประจําเดือนอาย ถึง ปาง
พระพุทธรูปประจํา เดือนหก
และในฉบั บ ที่ 020 จะนํา เสนอปางพระพุ ท ธรู ป
ประจํา เดื อ นเจ็ ด
ถึ ง ปางพระพุ ท ธรู ป ประจํา เดื อ นสิ บ สอง ท า นสามารถ
ติ ด ตามเรื่ อ งราวใหม ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ พระพุทธศาสนาไดในฉบับตอไปคะ
สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา มีสถานที่ทองเที่ยวหลาย
แหง มานําเสนอทานในฉบับที่ 019 โดยมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง เชน บาน
ชางไทย
ซึง่ จัดทําหุนกระบอก ทานสามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทานรักไปเที่ยว
พักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ
á ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ ที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 018
ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24)
ทายสุดนี้ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ
แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา /
ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

เคล็ดเสริมดวงใหโชคดี ที่นํามาบอกเลานี้คัดลอกมาจากหนังสือ 79 เคล็ดเสริมดวง
ใหโชคดี แลวแตความเชื่อ เพราะเปนเคล็ดเสริมโชคของไทยเราปฏิบัติไดสบายใจไมใชเรื่อง
งมงายจะ บางชวงดวงชะตาอาจออนกําลังลงเราจึงมักพบเรื่องยุงยากวุนวาย
บอยกวาปกติ ลดอุปสรรค ขจัดเคราะหภัย เรียกโชคดี สรางวันสดใส ดวยเคล็ด
เสริมดวงชะตาที่เปนมงคล
2กระเปาสตางค
เปลี่ยนกระเปาสตางคใบใหมเสมอในวันขึ้นปใหม ใสเงินจํานวน 900 หรือ 9,000 ในกระเปา
ไวสักวันหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็ม ๆ เพื่อเอาเคล็ดเอาฤกษเพื่อใหกระเปาใบนั้นเปนกระเปาที่ดี
เรียกเงิน เรียกทอง เขากระเปาไดมาก มีเก็บมากกวาจะตองควักออกไป และทุกครั้งที่รับ
เงินสดเขามา ควรนําเงินมาใสกระเปาเอาไวกอน บางคนอาจจะยังคงปลอยเงินไวในซอง
แลวก็นําไปฝากธนาคาร ซึ่งถาจะเอาเคล็ดเรียกโชคกันจริง ๆ ตามความเชื่อของคนเฒาคนแก
ก็ควรเอาเงินเก็บใสกระเปาสตางคไวกอน
2เตียงนอน
อยาตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับผนังหองน้ํา เพราะจะทําใหเสื่อมโชคอับโชค
อยาตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงตรงกับประตูทางเขาพอดีเพราะจะทําใหฝนรายและอับ
โชค
2สุนัขแมวจรจัด
แบงอาหารและน้ําใหแกสุนัขหรือแมวจรจัดที่หิวโหยบาง ในวันฝนตกก็
อนุญาตใหสัตวจรจัดเขามาหลบฝนในชายคาบาน การทําบุญทําทานกับ
สัตวนั้นใหอานิสงสผลบุญแกตัวเราไดอยางมหาศาล
2ครัว
ดูแลปดกวาดเช็ดถู และจัดขาวของเครื่องใชในครัวใหสะอาดอยูเสมอ อยาปลอยใหครัว
สกปรก เพราะครัวเปนขุมพลังของบาน บานที่ปลอยใหครัวสกปรกจะอับโชค เงินทองหา
มาไดก็ตองจายออกไปเจริญรุงเรืองชานัก
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2กระจก
ขัดถูกระจกในบานใหสะอาดใสอยูเสมอ ถาปลอยใหกระจกขุนมัวเปนประจํา
ดวงชะตาของคนในบานจะหมนหมองทําอะไรไมขึ้น
2เหรียญนําโชค
เมื่อเจอเงินหรือเหรียญบาทตกอยูตามทางเดิน ใหถือเสมือนเปนเหรียญนําโชค การเดินผาน
ไป เพราะเห็นวาเปนเพียงเหรียญบาท เหรียญสลึงนั้น ถือเปนการดูถูกเงินทองไมเห็นคุณคา
ของเงิน คนเฒาคนแกเชื่อกันวามันจะทําใหคุณอับโชคทั้งวัน หรือในชวง 3-7 วันนั้น
2ทําบุญโลงศพ
ไปที่มูลนิธิใกลบาน ทําบุญบริจาคเงินรวมกันซื้อโลงศพใหศพอนาถาที่ไรญาติ การทําบุญ
โลงศพจะชวยเสริมดวงชะตาใหกลาแข็ง22เหมาะสําหรับชวงดวงออนและมีทุกขมีเคราะห
2พระพรหมศักดิส์ ิทธิ์
หาโอกาสไปกราบไหวพระพรหมสักครั้ง
ถาอยูที่กรุงเทพก็ไปไหวที่หัวมุมสี่แยกราช
ประสงค โรงแรมเอราวัณก็ได หรือที่ศาลพระพรหมแหงใดก็ไดทั้งนั้น เพราะที่กลาวขวัญ
กันมากวา
บนบานอธิษฐานขออะไรมักไดดังปรารถนาดวยวาทานเปนเทพแหง
ความสําเร็จนั่นเอง
2หิ้งพระ
หิ้งพระ หรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไมวาจะเปนเทพตาง ๆ หรือ ร.5 ในหลวงของเรา
เมื่อตั้งหิ้งบูชาแลวจะตองหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ หมั่นเปลี่ยนดอกไม
พวงมาลัย ถวายน้ําสะอาด ถาปลอยใหหิ้งสกปรก มีแตฝุนจับเต็มไปหมด บานนั้นจะมีแต
ความเสื่อมถอย
โชคลาภหดหายยากที่จะเจริญรุงเรือง
2ไขและสม
ในบานเรือนควรมีไขและมีสมไวในตะกราเสมออยาใหขาด เพื่อเรียกความสมบูรณพูนสุข
เขาบาน ทําใหชีวิตอยูดีมีสุขตลอดไป ไขและสมเปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณและ
ความโชคดี
ขอมูลจาก : www.saranair.com
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10 วิธีตอไปนี้ไมควรทํานะคะ เห็นมันมีประโยชนดีเลยเอามาฝาก
1. ไมทานอาหารเชา
หลายคนคิดวาไมทานอาหารเชา แลวจะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา แตการไม
ทานอาหารเชา จะเปนสาเหตุใหสารอาหารไปเลี้ยงสมองไมเพียงพอ ทําใหสมองเสื่อม
2. กินอาหารมากเกินไป
การกินมากเกินไปจะทําใหหลอดเลือดแดงในสมอง
แข็งตัว เปนสาเหตุใหเกิดโรคความจําสั้น
3. การสูบบุหรี่
เปนสาเหตุใหเปนโรคสมองฝอและเปนสาเหตุของโรคอัลไซเมอร
4. ทานของหวานมากเกินไป
การกินของหวานมาก จะไปขัดขวางการดูดกลืน
โปรตีนและสารอาหารที่เปนประโยชน เปนสาเหตุของการขาด
สารอาหารและขัดขวางการพัฒนาสมอง
5. มลภาวะ
สมองเปนสวนที่ใชพลังงานมากที่สุดในรางกายการสูดเอาอากาศที่เปนมลภาวะ
เขาไปจะทําใหออกซิเจนในสมองมีนอยสงผลใหประสิทธิภาพของสมองลดลง
6. การอดนอน
การนอนหลับจะทําใหสมองไดพักผอนการอดนอนเปนเวลานานจะทําใหเซลล
สมองตายได
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7. นอนคลุมโปง
การนอนคลุมโปง จะเปนการเพิ่มคารบอนไดออกไซดใหมากขึ้นและลด
ออกซิเจนใหนอยลงสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของสมอง
8. ใชสมองในขณะที่ไมสบาย
การทํางานหรือเรียนขณะที่กําลังปวย จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของสมอง
ลดลงเหมือนกับการทํารายสมองไปในตัว
9. ขาดการใชความคิด
การคิดเปนสิ่งที่ดีที่สุดในการฝกสมองการขาดการใชความคิดจะทําใหสมองฝอ
10. เปนคนไมคอยพูด
ทักษะทางการพูดจะเปนตัวแสดงถึงประสิทธิภาพของสมอง
เมื่อรูแลวก็พยายามเลี่ยงกันนะคะ…

ขอมูลจาก ; www.friendthai.com
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ความชะลาใจ...คือ เชื้อไฟอยางดี ของความประมาท
คนมั่งมี... สมควรทําบุญ-ทําทานใหมาก คนฉลาด...สมควรโออวดใหนอย
คนดี...มักไมมองคนอื่นราย คนราย...มักไมยอมมองคนอื่นดี
คน..ไมถูกตักเตือน...ไมมีทางไดดี ระฆัง...ไมถูกเคาะ ไมมีวันดัง
ไมละโมบ-โลภมาก เภทภัย..ทุกขยาก...ไมมาเยือน
เคล็ดลับของความสําเร็จในชีวิต...อยูที่ความขยัน
เคล็ดลับของความสุขในบาน...อยูที่ ความสามัคคี
อยาทําตนใหเปนคนทุกขงาย ...สุขยาก
จงทําตนใหเปน ...คนสุขงาย...ทุกขยาก
สุขจากการให...มีคามากมายกวาสุขจากการรับ
ความดี คือ การลงทุนที่ไมเคยลมเหลว
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จงยอมรับวาความไมแนนอน คือ สัจธรรม
จุดธูปเปนกํา ถา...ไมปฏิบัติธรรมก็ปวยการ
พนมมือไหวพระ แต...ใจไมมีธรรมะก็แคนั้น
ทุกๆ วันควรทําความดี อยางนอย...วันละครั้ง
คนที่ไมสามารถแยกดี-ชั่วได...เปนบุคคลที่นาหวงใยที่สุด
มารดา-บิดา ทานเรียกวาเปน... พรหม
ธรรมใดๆ ก็ไรคา ถาไม...ปฏิบัติ
พูดแลวไมคิด เทากับ ...การพนพิษ ใสผูอื่น
ความโลภ...ไมเคยทําใหผูใดเปนสุข...คบคนเชนใด ก็เปนคนเชนนั้น
เกิดเปนคน อยาใหจนความดี...รูจักฟง ยอมได... ปญญา

ขอมูลจาก : www.one2car.com/tentrattanakosin/index.aspx
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พระประจําเดือนอาย
ปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผาบังสุกุล
พระพุทธรูปอยูในพระ
อิริยาบถยืน พระหัตถซายทรงธารพระกร2(ไมเทา) ยื่นพระหัตถขวา
ออกไปขางหนา ทอดพระเนตรลงเบื้องต่ํา เปนกิริยาชักผาบังสุกุล บาง
แบบพระหัตถซายหอยลงทาบที่พระเพลา (ตัก)

พระประจําเดือนยี่
ปางชี้มาร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถซายหอยลง
ขาง พระวรกาย พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระพักตร ชี้นิ้วพระหัตถไป
ขางหนา

พระประจําเดือนสาม
ปางประทานโอวาท หรือ ปางแสดงโอวาทปาติโมกข พระพุทธรูป
อยูใน พระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถทั้งสองยกขึ้น จีบ
นิ้วพระหัตถไวเสมอพระอุระ (อก)
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พระประจําเดือนสี่
ปางนาคาวโลก พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถขวาหอย
เยื้องมาขางหนา พระหัตถซายหอยลงตามปกติ บางแบบพระหัตถซาย
หอยมาขางหนา พระหัตถขวาหอยลง เอี้ยวพระวรกายผินพระพักตร
เหลียวไป ขางหลัง บางแบบยกพระหัตถขวาขึ้นเสมอพระอุระ (อก)

พระประจําเดือนหา
ปางคันธารราฐ หรือ ปางขอฝน (นั่ง) พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถ
ประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ทรงผาวัสสิกสาฎก (ผาอาบน้ําฝน) พระหัตถ
ขวายกขึ้นเปนกิริยากวักขอฝน พระหัตถซายวางอยูบนพระเพลา (ตัก)
บางแบบหงายพระหัตถซายวางอยูบนพระชานุ (เขา)

พระประจําเดือนหก
ปางมารวิชัย พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ(นั่ง) ขัดสมาธิ
พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา(ตัก) พระหัตถขวาวางบนพระชานุ
(เขา) นิ้วพระหัตถชี้ลงพื้นธรณี พระปางนี้ นิ ย มสร า งเป น พระ
ประธาน
ในพระอุโบสถ

ขอมูลจาก : หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน
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ราศีมังกร
คนธาตุดิน ไมตองการรสชาติโดดเดน และเนนความประณีต ประดิดประดอย
ราศีกุมภ
คนธาตุลม ไมคอยชอบอะไรงายๆ สนใจเคก ขนมปง ประเภทเบเกอรี่
มากกวาขนมไทย ชอบดื่ม น้ําสม น้ําเสาวรส น้ําแอปเปล ฯลฯ

ราศีมีน
คนธาตุไฟ ไมคอยรอนเทาไร ตองเลือกขนมฟองมุก ขนมเล็บมือนาง และประเภทขาวเมา
ขาวตัง
เสริมการมีมนุษยสัมพันธกับคนรอบขาง และชอบน้ําผัก ผลไมเพื่อสุขภาพ
ราศีเมษ
คนธาตุไฟ เหมาะกับขนมประเภทเย็นๆ พวกกะทิ อยางเชน ลอดชอง ซาหริ่ม
ลอยแกวตางๆ สวนเครื่องดื่มผลไมตามฤดูกาล

ราศีพฤษภ
คนธาตุดิน รักชอบในศิลปะแบบโบราณ ขนมไทยตองกึ่งแหงกึ่งเปยก เชน ขนมชั้น เปยก
ปูน ขนมถวย เครื่องดื่มอยางน้ํามะตูม น้ําตะไคร เกกฮวย

ราศีเมถุน
คนธาตุลม เอาแนเอานอนยาก จะกินขนมที่หายาก เชน ขนมกระจัง
ขนมหนานวล หรือขนมตามวัฒนธรรมประเพณีตางๆ เครื่องดื่มประเภทค็อกเทล น้ํา
ผลไมผสมแอลกอฮอลนิดหนอย
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ราศีกรกฎ
คนธาตุน้ํา ที่ใจเย็น ใจดี นุมนวล ขนมประเภทหวานมัน อยางขาวเหนียวสังขยา ขนม
ประเภทแกงบวด เครื่องดื่มน้ําหวานธรรมดา ชา กาแฟทั้งรอน ทั้งเย็น
ราศีสิงห
คนธาตุไฟ คอนขางเอาแตใจ ขนมตองการสีสันสดใส เชน สีแดง สม ทอง ประเภท
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง จามงกุฎ ขาวเหนียวแดง ดื่มน้ําผลไมผสมแอลกอฮอลนิด
หนอย
หรือน้ําสมุนไพร ชาดอกคําฝอย จับเลี้ยง
ราศีกันย
คนธาตุดิน คอนขางใจเย็นและมั่นคง ชอบทําขนมคูบารมีตองมีสีขาว หรือสีนวลงามตา
อยางเชน ขนมผิง ขนมหนานวล วุนกะทิ เครื่องดื่มประเภทเพื่อสุขภาพ รังนก โสม น้ํา
สมุนไพรเปนสิริมงคล
ราศีตุลย
คนธาตุลม ไมคอยยินดียินรายอะไร ตองขนมลา ขนมฝกบัว สําปนนีออน
ชอมวง ชอบน้ําผักผลไมคั้นสดๆ
ราศีพิจิก
คนธาตุน้ํา ชอบขนมประเภทน้ํา และมีกะทิเปนสวนประกอบ ประเภทแกงบวด ขนม
ครองแครง ปลากริมไขเตา บัวลอย หรือโรตีสายไหม เครื่องดื่มตองมีรสเปรี้ยวอยางน้ํา
มะนาว สับปะรด น้ํามะขามเสริมความเปนตัวเอง และความมั่นใจ
ราศีธนู
คนธาตุไฟ เหมาะกับขนมมงคลพิธีตางๆ เครื่องดื่มประเภทของสูง
เชน น้ํามะพราว น้ําตาลสด ชา กาแฟใสนม
ขอมูลจาก ; www.horapa.com
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โยคะกับสุขภาพ การปฏิบัติโยคะอยางถูกตองและครบถวน
สมดุล ผูปฏิบัติยอมไดรับผลดีทั้งในระบบโครงสราง ระบบ
พลังงาน และระบบสั่งการอยางทั่วถึง
โดยชีวิตจะไดรับการปรับระดับเสียใหม จากที่เคยเฉื่อยชา
เซื่องซึม มาเปนกระฉับกระเฉง ตื่นตัว แจมใส และ
คลองแคลววองไว การที่จะปฏิบัติโยคะอยางถูกเทคนิควิธี เขาถึงความสมบูรณของทวงทา
และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ผูปฏิบัติจะตองมีจิตใจที่ตื่นตัวและละเอียดออน
สังเกตแตละขณะแหงการเคลื่อนไหว การหยุด ตองมีจิตใจที่มั่นคง
เมื่อเพียรปฏิบัติโยคะอยางสม่ําเสมอแลว
จิตใจยอมไดรับการพัฒนาใหมั่นคง
ตื่นตัว
นั่นคือ คุณสมบัติของจิตที่มีสมาธิ จิตที่เขมแข็ง ทําใหสามารถเผชิญกับปญหา
ตางๆ หรือโรคภัยนั้นอยางเขมแข็ง และสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว อันหมายถึง การมี
สุขภาพดีอยางแทจริง
ทาลดหนาทอง ของโยคะมีหลายชุด สําหรับฉบับนี้มีมาใหผูหญิงที่รักสวยรักงามไดลองฝก
กันหนึ่งทาคะ
ประโยชน
ชวยฝกกําลังและลดไขมันหนาทองและเอว
ชวยใหกลามเนื้อหลังแข็งแรง
บริหารตนขา ลดไขมันตนขา
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วิธีปฏิบัติ
นอนหงาย มือประสานกันใตศีรษะ เทาชิด
หายใจเขา หายใจออก ยกลําตัว ยกขาซายขึ้น 45 องศา ขาตรง ไมงอ
เขา
เกร็งหนา ทอง ไมกลั้นหายใจ คางไว หายใจเขา-ออก 5–10 วินาที
ลดลง
หายใจเขา หายใจออก ยกขาขวา ยกลําตัว หายใจเขา-ออก 5–10 วินาที แลว
ลดลง ทําซ้ําอีก 2-3 ครั้ง
หายใจเขา หายใจออก ยกทั้งสองขาและลําตัว คางไวหายใจเขาออก 10
วินาที แลวลดลง
โยคะ นับไดวาเปนวิธีหนึ่งที่เปนการแกไขรูปรางที่ดี และยังสงผลใหรางกายแข็งแรงอีกดวย
. . . อยาลืมนําไปปฏิบัติกันนะคะ

ขอมูลจาก : www.thaihealth.info/fitness31.htm
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⌦ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ
กอตั้งขึ้นปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ในป 2447 เปนองคกรสาธารณกุศล เพื่อการศึกษา
สงเสริมศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรของประเทศไทยและประเทศใกลเคียง
โดยสมาคมฯ ไดจัดตั้งหองสมุด พิพิธภัณฑ จัดพิมพวารสารและหนังสือทาง
วิชาการ จัดใหมีการปาฐกถา ประชุมสัมมนา ศึกษาสัญจร นิทรรศการ รวมทั้งจัดแสดง
ดานศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เพื่อการศึกษาคนควาและเผยแพรผลงานในดานตางๆ

หองสมุด เปนแหลงรวมของหนังสือตนฉบับ เอกสาร
ทางมานุษยวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตร สังคมวิทยา
สิ่งแวดลอม ชีววิทยาและอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับประเทศไทย
และประเทศใกลเคียง
⌦ พิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยา
เปนการจัดพิพิธภัณฑเพื่อแสดงลักษณะทางวัฒนธรรม
ของกลุมชน เชน เรือนคําเที่ยง ซึ่งเปนเรือนลานนาทรงกาแลนั้น
จัดตามชีวิตความเปนอยูของชาวลานนา ในลักษณะการใชสอย
พื้นที่และวัตถุประสงคตามจริง โดยจัดวางสิ่งของ และเครื่องใช
ในครัวเรือนตามการใชงานนอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับชาวเขา
ไมแกะสลักเครื่องมือและเครื่องใชของชาวไทยภาคเหนือดวย
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⌦ สวนพฤกษศาสตรวัฒนาวิทยาลัย
พื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร
มีการจัดแบงปลูก
ตนไมเปนกลุมตามประเภทพรรณไม เชน ลานสมุนไพร
ไมแขวน ไมเลื้อย เฟรน คลา เปนตน โดยมีทางเดินลัดเลาะ
ใหเขาชม ตนไมแตละตนจะมีปายชื่อ และปายบรรยายลักษณะ
ตามกลุม รวมทั้งมีลานหองเรียนกลางแจงที่รมรื่นสําหรับเปน
หองเรียนธรรมชาติที่สามารถศึกษาพรรณไมจากของจริง
สวนอาคารบานพักมิสชันนารีเดิมซึ่งอยูในบริเวณเดียวกัน ไดจัดเปนหองสมุดที่
ใหความรูดานธรรมชาติศึกษา และใชเปนที่คนควาความรูเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนหรือผูที่
สนใจ
⌦ บานชางไทย
จากความรักในการทําหุนกระบอกและความเปนชาง คุณกฤษฎา สดประเสริฐ
จึงเปดบานชางไทยใหเปนที่เรียนและเผยแพรงานฝมือชางไทยดั้งเดิม โดยเปดสอนการทําหุน
กระบอกไทย เขียนลายรดน้ํา ออกแบบลายไทย จิตรกรรมไทย สีน้ํา สีน้ํามันและสีฝุนแกผู
ที่สนใจ
นอกจากนี้ ยังเปดสอนวิชาศิลปะปองกันตัวของไทยแทคือ มวยไทยโบราณคาด
เชือก ตําหรับมวยไชยาของอาจารยเขตร ศรียาภัย ในวันอาทิตยอีกดวย
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⌦ สถาบันปรีดี พนมยงค
จัดตั้งเปนอนุสรณแด ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค เพื่อดําเนิน
กิจกรรมสรางสรรคที่มีประโยชนตอประชาชน

E แนวทางของสถาบันสืบทอดตามแนวคิดของ ฯพณฯ
ปรีดี
ฯพณฯ ปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส โดยมุงเนนพัฒนาสังคมในดานตางๆ
เชน เศรษฐศาสตรทางการเมือง ประวัติศาสตร ฯลฯ
ชวยเหลือใหบริการดานกฎหมายแกประชาชน
สนับสนุนสงเสริม
การจัดนิทรรศการ
ปาฐกถา สัมมนา อภิปราย ตลอดจนการแสดงดาน
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและการละคร

ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ
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ฝากมาบอกวา ... คูรัก และ คูแตง….
คูรัก : คอยคุณที่หนาอําเภอ (แตง)
คูแตง : คอยคุณที่หนาอําเภอ (หยา)
คูรัก : นัดเจอกันในงานเลี้ยง
คูแตง : เธออยูบาน ฉันจะไปงานเลี้ยง

คูรัก : เปดหนังโรแมนติก รองไหดวยกันตอนจบ
คูแตง : ซื้อทีวีรุนจอเดียว แยกไดสองชอง
คูรัก : ไมพยายามคิดเรื่องทะเลาะกัน
คูแตง : พยายามคิดเรื่องเปนโสด
คูรัก : สนใจทุกเรื่องรวมกัน
คูแตง : สนใจเงินในบัญชีธนาคารรวมกัน
คูรัก : โลกนี้เปนของเราสองคน
คูแตง : เรื่องทั้งโลกกลาย เปนเรื่องระหวางเราสองคนได
ทั้งนั้น รวมทั้งเรื่องของพอตาแมยาย และญาติสนิทมิตรสหาย
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คูรัก : โทรศัพทถึงคุณเพื่อบอกวา "รักเธอเหลือเกิน"
คูแตง : โทรศัพทมาเพื่อบอกวา "กลับดึก ไมตองคอย"
คูรัก : ทุกครั้งที่เขียนใสสมุดบันทึก คือ บทกวีหวานกลั่นจากหัวใจ
คูแตง : ทุกครั้งที่เขียน คือ เช็คสวนบุคคล และบันทึกคาใชจาย
คูรัก : ตาสบกันริมถนน
คูแตง : หลังชนกันบนเตียง
คูรัก : แสดงความอาทรใหเขาสังเกต
คูแตง : แสดงอารมณโดยไมสะกด

คูรัก : กลาวคําอําลาวา "รักเธอ"
คูแตง : กลาวคําอําลาวา "ซักผาดวย"
คูรัก : เรียกคุณวา ที่รักดวยเสียงออนหวาน
คูแตง : เรียกคุณวา ที่รัก ชงกาแฟแกว
คูรัก : สนใจขนาดนิ้วสวมแหวน
คูแตง : สนใจรอยลิปสติกที่ปกเสื้อ
คูรัก : เมื่อคุณเลาเรื่องตลก เขาตั้งใจฟง และขํากลิ้ง
คูแตง : เมื่อคุณเลาเรื่องตลก เขาใหคุณชวยอธิบายอีก
หานาที พยักหนาเขาใจ และกมหนาอาน หนังสือพิมพตอ
ขอมูลจาก : www.saranair.com
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ชื่อธาตุ
WOMAN
WO + MA + N
สูตรทางเคมี
MAN
ผูคนพบ
มวลอะตอม
มาตรฐาน 50 Kg แตอาจแปรเปลี่ยนไดจาก 40-80 Kg
คลายกันหมดหากอยูในเขตเมือง
ลักษณะทั่วไป
⌦ คุณสมบัติทางฟสิกส
1. พื้นผิวสวนใหญเคลือบดวยสารหอมระเหย และน้ํามันบํารุงผิว
2. เดือดที่อุณหภูมิตางๆ เอาแนไมได
3. ถึงจุดเยือกแข็งทันทีทันใดโดยไมรูสาเหตุ และอาจอยูที่จุดเยือกแข็งไดเปนอาทิตย
4. หลอมละลายหากไดรับการเอาอกเอาใจถูกวิธี
5. มีรสเผ็ดและขม ถาใชผิดวิธี
6. แปรเปลี่ยนไดหลายสถานะ ตั้งแตแข็งเปนหินจนถึงออนเปนขี้ผึ้ง ลนไฟ
7. ไมทนตอการเสียดสี กระแทกกระทั้น
⌦ คุณสมบัติทางเคมี
1. บางมีฤทธิ์เปนกรด บางหวานกวาน้ําตาล บางเปรี้ยวกวามะนาว
บางเปรี้ยวอมหวาน
2. ทําปฏิกิริยาอยางรวดเร็วกับเพชร พลอย ทับทิม ทอง ดอกไม และ
สิ่งสวยงามทุกชนิด
3. ดูดซึมขาวสารรอบตัวไดมากมายมหาศาล และคายขอมูลขาวสาร
ไดรอบทิศทาง
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4. อาจระเบิดไดอยางตอเนื่อง โดยไมมีเหตุผลและอาการเตือนลวงหนา
5. มีคุณสมบัติ ละลายเงินในกระเปาเมื่อเดินผานหางสรรพสินคา
6. เขากันเปนเนื้อเดียวกับผลไมรสเปรี้ยว ผัก สลัด และไมเขากับไขมันทุกประเภท
⌦ ผลการทดลอง
1. วัตถุตัวอยางจะเปลี่ยนเปนสีชมพู เมื่อถูกสัมผัสอยางถูกที่
2. วัตถุตัวอยางจะเปลี่ยนเปนสีเขียว เมื่อมีวัตถุตัวอยางที่สวยกวาวางอยูใกล
3. วัตถุตัวอยางจะสงเสียงไมหยุด เมื่ออยูรวมกันเปนกลุม
⌦ ประโยชน
1. แบกโลกไวครึ่งหนึ่ง
2. ดํารงเผาพันธุมนุษย
3. ทําใหโลกสดใส
4. สรางความออนโยนใหเกิดในสังคมมนุษย
⌦ ขอควรระวัง
1. สัมผัสดวยความประณีตและใหเกียรติ มิฉะนั้นอาจไดรับอันตราย
2. ครอบครองไดเพียงชิ้นเดียว ใครฝาฝนจะเกิดอาการ สามเสาดีซีส ทําใหทุรนทุราย
3. ระวังของปลอม ซึ่งขณะนี้ไดระบาดอยูทุกพื้นที่

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 หรือฉีกขาดที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่สูง
หรือต่ําจากระดับมาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ ไดดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ
เครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจําหนายและไมไดจัดจําหนายมากกวา 400 เครื่อง โดยทางแผนก
ชางมีความพรอมทั้งดานบุคลากรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากตางประเทศ
ตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริการใหหนวยงานตางๆ
ไดทั่วประเทศ
Calibration for pH meter
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใช วาผลการวิเคราะหใหคา pH
ไดถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50
ยี่ ห อ
บางยี่ ห อ หรื อ บางชนิ ด คุ ณ ภาพค อ นข า งต่ํ า ไมส ามารถให ค วามถู กต อ งระดั บ
ทศนิยม 1 ตําแหนงได
อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ
เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิต
กําหนดไว
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และ
ประโยชนที่ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ
ตรวจวัด ปรับแตง และ ที่สําคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม
ถายทอดจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก
www.sciencetech.th.com
ถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันทีที่
E-mail : service@sciencetech.th.com
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สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ
ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 018 นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ

ที่

รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 1 กรกฎาคม 50
หมายเลข 76
คุณวิลาวัลย ทวีวงษ
โรงพยาบาลเจตนิน
076
คุณมาลินี แซเอี้ยะ
บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) 176
คุณสุนทรี สดศรีตระกูล หจก.เอสซายนอุปกรณเคมี
276
คุณศิรินทรา ยิ้มฉาย
บริษัท แคดเบอรี อาดัมส (ประเทศไทย) จํากัด376
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 16 กรกฎาคม 50
หมายเลข 77
คุณเศวรี ตันติกุล
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
077
คุณวิเทศ เศรษฐบรรจง
บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด 177
คุณสาวิตรี สุดดี
หองปฎิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตร277
และอาหาร จํากัด สาขาขอนแกน
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 1 สิงหาคม 50
คุณกันตกวิน ภูมิสวัสดิ์
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปารค

หมายเลข 29
029

และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ได
เสียสละเวลาอันมีคายิ่งของทาน ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด ทางกอง
บรรณาธิการขอให ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 019 นี้
ตอไปนะคะ
ขอขอบคุณภาพจาก...
หนังสือ : Greeting Cards And Arts
ภาพปกจาก : www.dbdmart.com
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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

