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ฉบับท่ี022/ปท่ี 6 (เม.ย.–มิ.ย.51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพปกจาก  ;  สวนเบญจสิริ  ในเขตคลองเตย 
 
 

 
 

  ถอยหาง 5 พฤติกรรมบ่ันทอนสุขภาพ               จัดระเบียบชีวิตใหม...แบบ 360 องศา 
 

   

  ฝากไวสักนิด...พิจารณาไปพรอมกบังานศพ        ปางพระพุทธรูปประจําป(ปมะเมยี – ปกุน) 

 
  อาหารกับการปองกันโรคหัวใจขาดเลือด             ฟตหุนหลายวิธี...เพือ่รูปรางดีและดอูอนวัย  

 
 ทองเท่ียว 50 เขต  ณ  เขตคลองเตย         วิธีใช...ขางกลองสินคา / ประกาศจาก...ฝายบุคคล(ขําขํา) 

 
 
 
 



  

 เนื่องจากในวันที่ 18 มิถุนายน 2551 น้ี บริษัทฯ จะมีอายุครบ 27 ป และจากที่บริษัท
ฯ ไดดําเนินธุรกิจมานานกวา 27 ปแลว การดําเนินมาจนถึงวันน้ีได เนื่องมาจากการไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ จนทําใหบริษัทฯ สามารถกาวมาสูปที่ 28 ได
อยางมั่นใจ               และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมีอุปการคุณ        ทางบริษัทฯ  
ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ  โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพ
ชีวิตของทานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปยมไปดวยความสุข  กับความรูและสาระตางๆ  
เพ่ือใหทาน       ผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน 
Newsletter ฉบับที่ 022  คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับ
ประโยชนและมีสุขภาพกายและใจดีย่ิงขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป 
 

 สําหรับในเดือนเมษายน - มิถุนายน  2551     เน้ือหาสาระใน  Newsletter  ฉบับที่ 

022         ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม  คือ  เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมีอุป

การคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีย่ิงข้ึน มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย   ใน
สวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน  คติสอนใจ  
การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา    อาหารเพื่อสขุภาพ    การออกกําลังกาย    คลายเครียด    
สถานที่ทองเที่ยว   การอบรมและพัฒนาจิต   อยางไรก็ดี ในสวนของบริษัทฯ  ก็จัดใหมี
กิจกรรมสันทนาการ และกีฬาสสีลับกันทุกเดือน  เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทฯ  มีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจทีด่ี มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

 ในสวนการจัดทําวารสารในป 2551 ยังคงใชวิธีเดิม   คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณ   
ปละ 4  ครั้ง  โดยชวงที่ 1  ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษีของชวง  
3  เดือนที่ผานมา   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา    ชวงที่ 2 ของป หรือ เม.ย. – มิ.ย.   จะใช
ฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคลายคลงึตอเนื่องถึงสิ้นป  2551 
 

        ทายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการ

สนับสนุนบริษัทฯ  ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง  หากทานจะกรุณาสละเวลาให

ความเห็นและ      ติชม ในการจัดทําวารสารนี้ 
 



 
 
 

   สารบัญ 
 
 

       สรรสาระ 
 ถอยหาง 5 พฤติกรรมบั่นทอนสุขภาพ      4 
 จัดระเบียบชีวิตใหม...แบบ 360 องศา       6 
 ฝากไวสักนิด...พิจารณาไปพรอมกับงานศพ     8 
 ปางพระพุทธรูปประจําป     10 

 

       คุณภาพชวิีต 
 อาหารกับการปองกันโรคหัวใจขาดเลือด   12 
 ฟตหุนหลายวิธี...เพื่อรูปรางดีและดูออนวัย   14 
 ทองเที่ยว 50 เขต ณ  เขตคลองเตย    16 
 ประกาศจาก...ฝายบุคคล(ขําขํา)     20 
 วิธีใช...ขางกลองสินคา(ขําขํา)    22 

      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จาก  

 
 ในวาระที่บริษัทฯ  จะมีอายุครบ  27 ป  ในวันที่  18 มิถุนายน  2551 นั้น         
ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง  ที่ไดใหการ
สนับสนุนบริษัทฯ  ใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงจนถึงทุกวันนี้   
 

                 ในป 2551 นี้ เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณทางกอง
บรรณาธิการ   ขอมอบสิ่งที่มีคุณภาพและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวยความรู  และจะพัฒนา / 
ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาสาระ   ใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม  เพื่อเปนประโยชนแดทานผูมีอุป
การคุณมากที่สุด  โดยเนื้อหาในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2551   ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่อง
จากฉบับที่ 021 มานําเสนอใน  Newsletter  ฉบับที่ 022  ดังตอไปนี้คะ 
 

 ปางพระพุทธรูปประจําป ต้ังแตปชวด – ปกุน จํานวนทั้งหมด 12 ปาง (ตอจากปาง

พระพุทธรูปประจําปมะเส็ง)  โดยลงฉบับที่ 022  จํานวน 6 ปาง ต้ังแตปาง

พระพุทธรูปประจําปมะเมีย  ถึง  ปางพระพุทธรูปประจําปกุน 

 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ    คือ  เขตคลองเตย 
 

ซึ่งในฉบับที่ 022 นี้ จะนําเสนอ ปางพระพุทธรูปประจําปมะเมีย ถึง ปาง

พระพุทธรูปประจําปกุน  ทานสามารถติดตามเรื่องราวใหมๆ ที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาไดในฉบับตอไปคะ 
 

สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร   เขตคลองเตย  มีสถานที่ทองเที่ยวหลาย
แหงมานําเสนอทานในฉบับที่  022 โดยมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง   เชน  
ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ  อุทยานเบญจสิริ   ทานสามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทานรัก
ไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ 

 

 ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ  ที่ถูกรางวัลใน Newsletter  ฉบับที่ 021      
ดวยคะ   (รายช่ือผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24) 
 

              ทายสุดนี้ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ท่ีกรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ       

แกบริษัทฯ ท้ังนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา 

/ ปรับปรุง   เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด  
 



 

**ถอยหาง 5 พฤติกรรมบั่นทอนสขุภาพ** 

1...ไมสนอาหารมื้อเชา… 
     เชาๆ กาแฟสักแกว แคนี้ก็อยูทอง หากมื้อเชาของคุณเปน
รูปแบบประมาณนี้ เปลี่ยนโดยดวนคะ พ่ึงอาหารสําเร็จรูป
นานๆ  ครั้งก็พอไหว  หรือถาคิดรวบยอดกับมื้อเที่ยง ก็โปรดอยาลืมวา อาหารเชาเปนมื้อที่
ใหพลังงานเพื่อใหเราสูงานไมถอย  ถาต่ืนเชาอีกหนอยหาเมนูงายๆ  จากรานแถวออฟฟศ
ทาน อยางนี้ดีที่สุดไมจําเปนตองเปนขาวเสมอไปหรอกคะ 
 
2...เครียด...เปนนิจ… 
      ทุกๆ  คนไมมีใครที่จะสมบูรณไปทุกๆ  อยาง   ขืนมัวคาดหวัง  คิดเล็ก   คิดนอยไป
ทุกๆ เรื่อง มันจะทําใหจิตใจทอแท หดหู หมดแรงสูปญหาที่คุณตองเผชิญทั้งงานในบาน
และที่ทํางาน เครียดจนลืมกิน หรือยิ่งเครียดยิ่งกิน โรคอื่นๆ  ก็เขามากอกวนสุขภาพคุณอีก 
ลองจัดลําดับความสําคัญกอน-หลัง สื่อสารกับคนใกลตัวใหรับฟง    ชวยกันคลี่คลาย
ปญหาอยางนอยๆ    ก็ทําใหชีวิตคุณดูมีชีวิตชีวาขึ้น 
 
3...ชอบนอนหงาย… 
       จริงอยูวาการนอน คือ การพักผอนที่ดีที่สุด แตบางทีก็
ทําลายสุขภาพของคุณไดเหมือนกัน โดยเฉพาะคนที่ชอบ    
นอนหงายเปนประจําหรือชอบนอนคว่ํายิ่งไปกันใหญ ทําให
กระดูกสันหลังแอน  เปนสาเหตุที่ทําใหคุณรูสึกปวดหลัง       
ทุกครั้งที่ลุกจากเตียง ทางที่ดีเวลานอนใหใชหมอนขางหนุน   
ใตโคนขา ชวยรักษาทรวดทรงกระดูก ถาเปลี่ยนเปนนอน
ตะแคงไดก็จะดีที่สุด แตขาลางควรเหยียดตรงสวนขาบนและ
สะโพก  ใหกายหมอนขางไว 
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4...ติดฟงเพลงจาก…MP3… 
    การฟงเพลงในโลกสวนตัวดวย MP3  ติดตอกันนานๆ เปนกิจวัตร    ไมดีตอสุขภาพ
การฟง ระดับเสียงของเครื่องเลนเหลานี้ จะดังกวาระดับเสียงมาตรฐานที่พอเหมาะกับหู 
แถมยังต้ังระดับความดังไวเกินกวามาตรฐานอีก...อยางนี้โรคหูตึงอาจมาเยือนไดงายแบบ
ไมตองรอแกเลย 
 

5...สวยดวยสนสูง... 
รองเทาสนสูงเปนคูใจสําหรับสาวทํางานไปเสียแลว จนลืมใส
ใจเทา       ในฐานะอวัยวะที่ถูกใชงานหนักตลอดวัน ใส
รองเทาสนสูงเปนนิจ        พึงระวังโรคขออักเสบมาเยือนยาม
แกตัว ปรับลดความสูงของสน  ลงมาบางสลับเปลี่ยนสนสูงบาง

เต้ียบางก็ดีคะ 
 

ขอมูลจาก  :  www.women.sanook.com 
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 จัดระเบียบชีวิตใหม... แบบ 360 องศา 
 

ในปหนูทองนี้ อยากชวนคุณๆ ลุกขึ้นปดฝุนจัดระเบียบ
ชีวิตใหมแบบ 360 องศา เพื่อเตรียมตอนรับปชวด 
อยางมั่นใจ    เต็มรอย! เร่ิมออกสตารทกาวแรกดวย 

โปรแกรม 12 สัปดาห เพิม่ภูมิคุมกันใหรางกายและ

จิตใจแข็งแกรงขึ้น แลวคอยๆ ไลไปสูการจัดระเบียบชีวิต
ดานอื่นๆ ศักราชใหม... รับรองวาสดใสและ
กระปรี้กระเปราขึ้นกวาเด

 
 สัปดาหท่ี 1-2 ปรับเปลี่ยนอาหารการกิน วิธีการดีที่สุดในการเสริมสรางระบบ

ภูมิคุมกัน คือ การทานอาหารที่มีคุณคาและหลากหลาย ลองเปรียบเทียบแคลอรี่เปนเงิน 
และหมั่นเตือนตัวเองวา “จงอยาใชอยางสะเพรา”  
 

 สัปดาห ท่ี 3-4 ผอนคลายดวยการออกกําลังกาย วิธีนี้ถือเปนยา
เม็ดที่ใชกันแพรหลายและทรงประสิทธิภาพมากที่สุด แตไมควรหัก
โหมออกกําลังกายมากเกินไป แควันละครึ่งช่ัวโมง    กําลังเหมาะ  
 

 สัปดาหท่ี 5-6 รูทันความเครียด โรคยอดฮิตอันดับตนๆ ของคนเมืองในปจจุบัน คือ 
โรคเครียด เปรียบไดกับระเบิดเวลาที่คอยเพิ่มความดันเลือดและอัตราการเตนของหัวใจ 
แลวปลอยฮอรโมนเขามาในเลือด อยางไรก็ตาม ไมมีใครอยูไดโดยปราศจากความเครียด 
เราจึงตองหาวิธีรับมือ             ใหอยูหมัด  
 

 สัปดาหท่ี 7-8 หลับใหสนิท เราเรียนรูมาตั้งแตเด็กวา วันหนึ่งควรนอนหลับใหได 8 
ช่ัวโมง    แตในความเปนจริงแลว แทบไมมีใครสามารถทําได กระนั้น เพื่อเห็นแกระบบ
ภูมิคุมกัน จงทองใหขึ้นใจวา ไมใชแคชวงเวลาที่ต่ืนเทานั้น ที่สําคัญตอชีวิตเรา คนที่รูสึก
เหนื่อยลาเพราะนอนไมพอจะเจ็บปวยไดงาย  
 

รับ
ิมหลายรอยเทา! 
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สัปดาหท่ี 9-10  จัดบานใหมเพื่อสุขภาพ   
บานที่เปนวิมานของเรา อาจกลายเปนแหลงเพาะเชื้อโรคถาเราไมหมั่นดูแลทําความสะอาด
เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ  
 
 
 

สัปดาหท่ี 11-12  อาแขนรับความสุข สิ่งที่พึงทําตอไป ก็คือ รักษาสิ่งที่ปฏิบัติ
มาแลวใหคงอยูอยางตอเนื่อง พรอมๆ กับตั้งเปาหมายใหมวา จะทําอะไรดีๆ เพิ่มขึ้นอีกบาง 
เมื่อทําไดสําเร็จ    คุณจะรูสึกเลยวาชีวิตนี้ชางสดใสและเปยมไปดวยความหวังจริงๆ 
 

ขอมูลจาก  : www.women.sanook.com
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http://women.sanook.com/health/tips/tips_46469.php


 

 ฝากไวสักนิด...พิจารณาไปพรอมกับงานศพ  
 

8

8พระสวด  
        “กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัม
มา...” พระสวดไปใจยังวุนวาย รับรู
ไมไดวาสวดอะไร         คงสวดให
ผูตายฟง เรานั่งเฉยๆ ก็พอ ฟงสวดเพื่อ
มารยาท คงพลาดอานิสงส ใจคงไม
เขาใจ ถาฟงไป ภาวนาไป ใจคงเห็น
ความจริง          วาที่นอนนิ่งอยูนั้น
มิใชใคร คนเคยมีหัวใจ    เชนเรา 

วันนี้เปนโอ “พรุงนี้อาจเปนโอกาสเรา”  
8เคาะโลง  

       เสียงเคาะโลง มีเสียงพูดเบาๆ จากผูเคาะวา  “รับศีลนะ ทานขาวนะ ฟงพระสวดนะ” 
ทําไปเพื่ออะไร หรือเพียงแคเคยทําตามกันมา หรือวา “เคาะประชดคนเปน” ในยามที่มี
ชีวิตอยู เตือนแคไหนก็เตือนเถิด ดูเหมือนไมสนใจกับสิ่งนี้เหลานี้ ในยามนี้ เตือนไปก็คงไร
ความหมาย คนตายจะไปรับรูอะไร เคาะเตือนคนเปน ใหเห็นถึงความจริงที่วา “สิ่งที่ดี เรง
ขวนขวาย” วัวควาย ชาง มา ยามมันมรณาประโยชนได...มนุษยนี่ซิเนาเปอยสูญเปลาไปดี
ช่ัวที่ทําไวสองใหโลกเห็น  
 

2อาหารหนาโลง  
         ชีวิตใครบางคนถาไมตาย ก็คงไมมีใครใหความสนใจมากมายเชนนี้ อาหาร ผลไม
นานาชนิด จัดเรียงรายดานหนาโลงสิ่งที่ผูตายชอบใจแพงแคไหนก็แสวงหามา เพื่อเปน
เครื่องเซนแดดวงวิญญาณ ถาเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น ในยามผูตายมีชีวิตอยู เราคงไดเห็นสี
หนาและไดรับคําขอบใจ อาหารก็ยังคงเปนประโยชนแกผูรับดวย แตเวลานี้... ทุกๆ สิ่ง 
ทุกๆ อยางยังคงอยูสภาพเดิม บุคคลที่จะรับวัตถุสิ่งของเรา ขณะนี้เขาไมรับรูอะไรแลว 
หรือวาทําไปเพียงเพื่อสนองความรูสึกเราในยามมีชีวิต     ถาเราแสดงออก    ซึ่งความ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผใหแกกัน   คงจะเปนสิ่งที่ดีกวาเหตุการณ “อาหารหนาโลง”เปนแน  
 

กาสเขา 



 
 

8ชุดสีดํา  
        ในยามสูญเสีย บุคคลอันเปนที่รัก หรือญาติมิตร คงไมมีใครคิดที่จะดีใจ พกพา
ความสุขและรอยยิ้มหรอกนะ  สีดํา...เปนสีแหงความทุกข โลกใหความหมายไวเชนนั้น 
ในยามมีงานศพ      เรามักพบแตคนใสชุดสีดําสวนมาก บงบอกวา “กําลังไวทุกข” ความ
จริงแลวความทุกขของคน  ใชวาจะมีแตเรื่องความตาย สิ่งเดียวนั้นหาไดไม “การเกิด การ

แก การเจ็บ ความผิดหวัง”           สิ่งเหลานี้ก็คือ ความทุกขทั้งสิ้น การใสชุดดํามางานศพ
เพื่อบอกวาเปนการไวทุกข เปนการทําตามประเพณี แตถาจะใหดี ควรไวทุกขดวยใจ เพง
ถึงสภาวะความพลัดพราก ความไมแนนอน และบอกกับตัวเองวาเหตุการณเชนนี้คงเกิด
ขึ้นกับตัวเรา  
 

8ทอดผาบังสุกุล  
         เสียงพระบริกรรม ในขณะพิจารณาผาบังสุกุลวา... “อนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะ
วะ    ธัมมิโน อุปปตชิตะวา นิรุชฌันติเตสัง วูปะสะโม สุโข” แปลความวา...รางกายนี่
หนอ ไมเที่ยงแทแนนอน มีการเกิดขึ้น ต้ังอยู ดับไป แตกสลายเปนธรรมดา นั่นแหละหนา  
คือ “ความสงบสุข” บทพิจารณาบทนี้ ถามีในใจใคร ถาสิ้นลมหายใจไปดูไมจําเปน ที่จะ
ใหพระรูปใด ตองมาพิจารณา แต...ดูเหมือนวา คนจะไมกลาพิจารณาเพราะกลัววา “จะ
ตายไว” 
 

ขอมูลจาก :  www.dhammathai.org 
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  พระประจําปมะเมีย      
  

ปางสนเข็ม… 
       พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหตัถ
ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) พระหัตถซายอยูในอิริยาบถจับเข็ม 
พระหัตถขวาจับเสนดายเปนกิริยาสนเข็ม 
  
 

 

 พระประจําปมะแม 
 

ปางประทานพร...(ยืน)  
         พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถซายขึ้น
เสมอพระอุระ (อก) แบฝาพระหัตถออกไปขางหนา พระ
หัตถขวาหอยลง แบฝาพระหัตถออกไปขางหนา บาง
แบบยกพระหัตถขวาขึ้น        หอยพระหัตถซายลง 
 

 พระประจําปวอก 
 

ปางปฐมบัญญัติ... 
         พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ 
ยกฝาพระหัตถทั้งสอง ตะแคงยื่นออกไปขางหนา 
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   พระประจําประกา 

 
ปางรับมธุปายาส... 
       พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ แบฝาพระหัตถ
ทั้งสองยื่นออกไปขางหนา เปนกิริยารับถาดมธุปายาส บางแบบอยูในพระ
อิริยาบถประทับ (นั่ง) หอยพระบาท 

11

 
ปางเสวยมธุปายาส... 

     พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ประคองถาดมธุปายาส 
 
 
 

  พระประจําปจอ 
 

ปางชี้อัครสาวก… 
        พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถซาย
วางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาช้ีนิ้วออกไปขางหนา เปนกิริยา
ทรงประกาศอัครสาวก ใหปรากฏในที่ประชุมสงฆ 
 

 
  พระประจําปกุน 

 
ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเคร่ือง… 
        พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ
ซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาวางคว่ําบนพระชานุ (เขา) 
ทรงเครื่องตนอยางพระมหากษัตริย  
 

ขอมูลจาก : หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน 
 
 
 
 



 

 

ปจจุบันนิยมบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง สัดสวนอาหาร
ประเภทคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมันไมเหมาะสม ซึ่งเปนสาเหตุ
ของโรคหลายๆชนิด โรคหนึ่งที่สําคัญ คือ โรคหัวใจขาดเลือด
เนื่องจากเสนเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน มีช่ือเรียกทางการแพทยวา 

Coronary Heart Disease (Coronary artery คือ เสนเลือดแดงที่หลอเลี้ยงหัวใจ)  

 ทางเลือกในการปองกันตนเองจากภาวะไขมันในเลือดสูง คือ 

• ควบคุมการกินอาหารใหไดสัดสวนที่เหมาะสม ลดไขมันใหนอยลง 
เพื่อควบคุมระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดใหนอยกวา 200 mg/dl และ
ไตรกลีเซอไรดใหนอยกวา 150 mg/dl  

• การออกกําลังกาย ซึ่งเปนการเพิ่ม HDL  

 หลักสําคัญในการควบคุมอาหาร 

1. ลดปริมาณการกินไขมันใหนอยลงในแต
ละวันไมเกินรอยละ 30 ของพลังงาน
อาหารทั้งหมด หรือไมเกินวันละ 3-4 
ชอนโตะของน้ํามันพืชที่ใชปรุงอาหาร 
รวมทั้งกะทิ และเนย  

2. ลดปริมาณการกินกรดไขมันอิ่มตัวให
นอยลงจากอาหาร ไดแก เนื้อสัตวติดมัน ไขแดง น้ํามันหมู เนย นม และ
ผลิตภัณฑจากนม รวมทั้งน้ํามันพืชจําพวกน้ํามันปาลม น้ํามันมะพราว  

3. เพิ่มการทานกรดไขมันไมอิ่มตัว เชน น้ํามันถั่วเหลือง รําขาว ขาวโพด มะกอก 
ซึ่งมีกรดไลโนเลอิคที่จําเปนตอรางกาย  
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4. ทานอาหารที่มีคลอเรสเตอรอลใหนอยลงไมเกินวันละ 300 mg อาหารที่มีคลอ
เรสเตอรอลมากไดแก เครื่องในสัตว ไขแดง ไขปลา กุง หอย ปู ปลาหมึก  

5. เพิ่มการทานเสนใยอาหารจากพืชผัก ผลไม ธัญพืช เปลี่ยนจากขาวขาวเปนขาว
กลอง เนื่องจากเสนใยอาหารมีความสามารถจับคลอเรสเตอรอลและน้ําดีในลําไส
เล็กไว ทําใหถูกดูดซึมเขารางกายนอยลง ถูกขับออกทางอุจจาระมากกวาผูที่ไม
ทานเสนใยอาหาร  

6. ลดปริมาณอาหารใหนอยลง เพื่อลดพลังงานสําหรับผูที่
อวนหรือน้ําหนักเกิน ออกกําลังกายเปนประจําจะชวยลด
ไขมันสวนเกิน ไตรกลีเซอไรดและคลอเรสเตอรอลจะ
ชวยเพิ่ม HDL (High Density Lipoprotein) ซึ่งทําหนาที่
พาคลอเรสเตอรอลขับออกจากรางกาย  

7. งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท งดสูบบุหรี่  

  

ขอมูลจาก :  www.geocities.com 
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  ฟตหุนหลายวิธ ีเพ่ือรูปรางดีและดูออนวัย   
 
1.ลุกขึ้นมาวิ่ง  

เปนการออกกําลัง ที่ชวยใหขาและนองแข็งแรงไดรูปสวน 
โดยเฉพาะสาวนองทู หรือ ตนขาโต เต็มไปดวยเซลลูไลตละก็
เหมาะมาก เพราะ   การวิ่งเปนวิธีที่ชวยรีดไขมันไดดีทีเดียว 
นอกจากนี้ในขณะที่ว่ิงหากมีแกวงแขนไปดวย จะชวย
บริหารกลามเนื้อหนาอกไปในตัวใครที่พะวงวา       ว่ิงแลว
จะทําใหเตาคลอย หยอนยาน ก็เลิกกังวลไดแลว ขอดีของ
การวิ่ง  อีกอยาง ก็คือ ชวยบรรเทาอาการปวดประจําเดือน

และเสริมสรางความแข็งแรงใหกับกระดูกคะ  
 คําแนะนําสําหรับนักวิ่งมือใหม : เริ่มตนว่ิงครั้งแรก ไมควรหักโหม อาจเริ่มตนที่

ระยะทาง100…เมตร2กอนแลวจึงคอยๆ2เพิ่มขึ้น  
 
2.ลงน้ํา  
   การวายน้ํา และการแอโรบิคในน้ํา ไมเพียงเปนการออกกําลังกาย   
ท่ีชวยกระชับกลามเน้ือไดทุกสวน และทําใหรูสึกผอนคลายแลว     
น้ํายังชวยโอบอุม ใหเกิดความละมุนละไมตอผิวไดมากกวาการออก
กําลังชนิดอื่น สวนการเลือกวายทาไหน ก็แลวแตความชอบคะ เพราะ
แตละทาก็มีขอดีไปคนละอยาง 
 

 ทากบ ชวยกระชับกลามเนื้อหนาอก ตนแขน และตนขาดานใน 
 ทาผีเสื้อ ชวยบริหารไหล  
 ทาฟรีสไตล ชวยบริหารกลามเนื้อขา  

 
3. เดิน เดิน เดิน 
    การเดินเลน เดินไปเดินมา เดินขึ้นลงบันได ก็เปนการออกกําลังกายไดเชนกัน       แต
หากไดเดินทามกลางธรรมชาติ อากาศที่สดชื่น ก็ยอมชวยสรางความสบายกาย สบายใจ
ไดมากขึ้น การเดินนั้น  
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เปนการออกกําลังกายที่ทําไดงายแตไดผลไมนอยทีเดียว นอกจากจะชวยบริหารปอดและ
หัวใจใหแข็งแรงแลว3การเดินยังชวยกระชับกลามเนื้อและลดไขมันตนขาอีกดวย  
 

 คําแนะนําสําหรับมือใหม : เริ่มตนแค 15 นาทีเดินใหไดระยะทาง 1.5 กิโลเมตร แลวจึง
คอย ๆ เพิ่มเวลาขึ้นสัปดาหละ 15 นาที จนสามารถเดินได 45 นาที ในสัปดาหที่ 3 ได
ระยะทาง                5 กิโลเมตร  สําหรับคนที่ไมมีเวลานัก แคคุณเดินมากหนอย(ไมกี่ปาย
รถเมลเอง) หรือเดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟทในชีวิตประจําวันของคุณเทานั้น ก็สามารถ
ชวยบริหารหัวใจและทําใหขาสวยไดแลวคะ 
 
4...กระโดดเชือก 
       เปนทาบริหารงายๆ ที่ใชแคหองที่กวางพอจะไมกระโดดไป
โดนเฟอรนิเจอร แตเปนวิธีออกกําลังที่ใหประโยชนไมนอยเลย 
เพราะนอกจากจะชวยกระชับกลามเน้ือตนขาและสะโพก แลวยัง
ชวยกําจัดน้ําหนัก สวนเกินได (กระโดด 25 นาที เผาผลาญแคลอรี่
ได 350 แคลอรี่) นอกจากนี้   การออกกําลังดวยการกระโดด         
ยังเปนวิธีเสริมสรางความแข็งแรงใหกับกระดูกที่ไดผลดี3 ทําใหคุณ
หางไกลจากโรคกระดูกผุบางในยามแกตัว  
 
5...ปนจักรยาน   จะปนบนเนิน ขึ้นเขา หรือ บนสนามหญา เหมาะมากสําหรับคนที่ตองการ        
ลดบั้นทาย และตนขา  
 
6...โยคะ...ย่ิงฝกย่ิงออนวัย 
    โยคะ เปนการออกกําลังกายที่นุมนวล และยืดหยุน โยคะไมเพียงทําใหคุณรูสึกผอน
คลาย     แตยังทําใหดูออนวัย ผิวพรรณสดใส สบายทั้งกายและใจ และยังชวยบําบัดอาการ
เจ็บปวยไดดวย เชน อาการปวดหลัง นอนไมหลับ และบรรเทาอาการปวดประจําเดือน 
หากไดผสมผสาน        การออกกําลังกายหลายรูปแบบ นอกจากจะทําใหเพลิดเพลิน ไมเบื่อ
แลว ยังดีตอกลามเนื้อ         ทุกสวนของรางกายอีกดวย นอกจากนี้จะทําใหผิวพรรณสดใส 
ดูออนวัยอยูเสมอดวยคะ 

ขอมูลจาก :  www.women.sanook.com  
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  ตําหนักปลายเนิน 
        เมื่อสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงดําริ
ประทับที่คลองเตยแทนวังทาพระเปนการถาวร ไดทรงหาซื้อ
เรือนไทย ซึ่งไมเปนที่นิยมในยุคนั้นมาปลูกตําหนัก โดยทรง
ปรับปรุงแกไขและออกแบบใหมบางสวน 
        เนื่องจากมีการตัดทางรถไฟผานถนนพระราม 4 ถนน
ถูกถมใหสูงเทาทางรถไฟ เวลาขามเนินคนขับรถมาจะตอง
เข็นหรือชวยจูง พอสุดเนินถึงที่ราบก็ถึงสะพานวังพอดี เนินแหงนี้ใชเปนที่สังเกตของคนที่          
ไมรูจักวัง จึงทรงเรียกช่ือตําหนักวา “ปลายเนิน” ปจจุบันตําหนักไดเปลี่ยนแปลงไปมาก
เนื่องจากยายมาทําการปลูกใหม มีเพียงสวนช้ันบนเทานั้นที่ยังคงเดิม 
 ตําหนักโถง  ดานตะวันออกทรงใชรับแขกที่ผนังแขวนรูปพระพุทธลีลา พระ
สาวกและเทวดา ซึ่งเปนตนแบบฝพระหัตถทรงเขียนสําหรับพระอุโบสถวัดราชาธิวาส 
ดานตะวันตกซึ่งเดิมเปนที่เสวยจัดต้ังบุษบกและเครื่องลายรดน้ํา หองดานเหนือแตเดิมเปน
หองมหาดเล็กอยูเวรปจจุบันใหเก็บหัวโขนและเครื่องไมสลัก สวนหองทรงเขียนจัดแสดง
ภาพฝพระหัตถและโตะ     ทรงพระอักษร 
 ตําหนักบรรทม ดานตะวันตกเปนหองที่เคยบรรทมภายในมีพระแทนพระองค
เจาพรรณราย บนแทนมีพระบรมปฐมราชานุสรณซึ่งออกแบบ  และ ศ.ศิลป พีระศรี  เปนผู
ปน 
          สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงเปนพระราชโอรสองคที่ 62 ใน
รัชกาลที่ 4 ในพระสัมพันธวงศเธอพระองคเจาพรรณราย ดวยทรงมีพระปรีชาสามารถทั้ง
ดานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม มัณฑณศิลป ดุริยางคศิลป โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร  จึงทรงเปน “นายชางใหญแหงกรุงสยาม” โดยแท ในป 2506 องคการ
ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดยกยองใหทรงเปน 
“บุคคลสําคัญของชาติในดานการชาง” 
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  ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
ดวยรูปแบบของสถาปตยกรรมสมัยใหม ประกอบดวยอาคารอเนกประสงคที่

ทันสมัย 4 อาคาร ภายใตหลังคาผืนเดียวกัน พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
มาตรฐานสากล และพื้นที่ขนาด 65,000 ตร.ม. สามารถจุคนกวา 10,000 คน ทําใหศูนยการ
ประชุมแหงนี้  เปนสถานที่จัดการประชุมสัมมนาสาธิตสินคาและแสดงงานอื่นๆ ระดับ
นานาชาติที่สําคัญของประเทศไทยบริเวณภายในศูนยประชุมฯ ตกแตงดวยงานศิลปะและ
งานหัตถกรรมจากทุกภาคของประเทศ 

นทีกาลและวิถีไทย    ทําจากผาทอของไทย เชน ผาไหม ผาทอลาย ผาขิต ฯลฯ        
เย็บเปนผืนผาแขวนอยูที่ผนังหนาโถงทางเขาหองประชุมเล็ก เพื่อสื่อถึงศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

พระราชพิธีอินทราภิเษก เปนไมจําหลักนูนต่ํา นูนสูง และกึ่งลอยตัว                  
เรื่องประวัติการณของพระอินทร ประดับอยูที่ผนังทิศใตบริเวณโถงตรวจสอบความ
ปลอดภัย 

โลกุตระ เปนประติมากรรมกลางแจง รูปเปลวหรือกลีบบัวหรือคลายมือพนม        
สื่อความหมายถึง   ความเจริญรุงเรือง 

ศาลาไทย ต้ังอยูที่บริเวณสวนหยอมทิศเหนือ เปนศาลาโถงเครื่องไมชนิดหนา
บันช้ันประเจิดขนาด 5 หอง เครื่องบนมีชอฟามอญและใบระกา หนาบันเปนลายดอก
พุดตาน 

นอกจากนี้ยังมีที่ทําการไปรษณีย ธนาคาร ภัตตาคาร บริการ
ทองเที่ยวและโรงแรม หองผูสื่อขาว ศูนยการแพทยเคานเตอรจองพาหนะ
รับสง คอยอํานวยความสะดวกอีกดวย 
 

 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาแหงชาติ 
ระบบสุริยะจักรวาล ดาราศาสตร อวกาศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมถึงเทคโนโลยี
เกี่ยวพันกับความเปนจริง และวิถีของมนุษย        มาตลอด ศูนยวิทยาศาสตรฯ จึงจัดต้ังขึ้น
เพื่อดําเนินกิจกรรมใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดเรียนรูสิ่งเหลานี้ โดยอาศัยสื่อผสม             
สื่อจําลอง สื่อของจริง และกระบวนการเรียนรูผานประสบการณจากกิจกรรมหลากหลายที่
จัดขึ้นในแตละโอกาส 
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อาคารทองฟาจําลองกรุงเทพฯ จะจัดแสดงเปนรอบๆ โดยแบงการแสดงเปน 
2 สวนคือ การฉายดาวบนทองฟาในเวลาค่ําและรุงสาง สวนการฉายสไลดมัลติวิช่ันจะ
เปลี่ยนเนื้อเรื่องตามรายการของแตละเดือน 

อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดแสดงนิทรรศการถาวร 4 ช้ัน เรื่อง
พ้ืนฐานการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งผูชมสามารถจะทดลอง ทดสอบและสัมผัสสิ่งแสดง
ตางๆ ไดดวยตนเอง เชน ช้ันที่ 1 เปนเรื่องของโลกวิทยาศาสตร การสื่อสารดาวเทียม 
เลเซอรแสงมหัศจรรย เมืองกระจกทะลุจักรวาล สวนชั้นที่ 2 จัดแสดงการเปดโลกพลังงาน 
ประวัติเวลาและเทคโนโลยีหุนยนต ฯลฯ 

อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดแสดงนิทรรศการ
ถาวรดวยสื่อที่หลากหลายและทันสมัย ผูชมสามารถเรียนรู และ
รวมกิจกรรมตางๆ ภายในนิทรรศการไดดวย มีทั้งหมด 6 ช้ัน        
จัดแสดงที่ช้ัน 3-8 โดยเริ่มตั้งแตโลกดึกดําบรรพ และ ฟอสซิล 
มนุษยกับสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ โลกของแมลง Discovery 
Room Cyber Club และมรดกจากธรรมชาติ 

อาคารพิเศษ “โลกใตน้ํา” จัดแสดงวิวัฒนาการสัตวน้ําและพันธุปลา
สวยงาม                หลากชนิด  

นิทรรศการวิทยาศาสตรการกีฬา นําเสนอเรื่องความสําคัญของรางกายของ
ตนเอง ประวัติวิทยาศาสตรการกีฬา     การรูจักออกกําลังกาย        การทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย               เครื่องออกกําลังกายกลางแจง เชน หนาผามหาสนุก   ซึ่งจะตอง
ใชสวนตางๆ ของรางกายในการทดลองดวย  นอกจากนี้ทางศูนยฯ ยังมีการฝกอบรม บรรยาย 
สาธิต ทัศนศึกษา เขาคายแขงขัน รวมทั้งกิจกรรมทางความรูที่จัดเปนประจําและจัดในวัน
สําคัญตางๆ สําหรับเยาวชนและผูที่สนใจทั่วไป 
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  อุทยานเบญจสิริ 

สรางเพื่อนอมเกลาฯ ถวายในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษาในป 2535 

ประติมากรรม  เปนงานรวมสมัย 12 ช้ินและผลงานประติมากรรมของเยาวชน
จัดวางอยูรอบสวน 

ลานเฉลิมพระเกียรติ มีประติมากรรมเหรียญที่ระลึกพระบรมรูปสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถประทับยืนเต็มองค ดานหนาเปนสระน้ํามีน้ําพุกระโดดอยู
ตรงกลาง และศาลานิทรรศการพระราชกรณียกิจ 2  หลัง  

 
บริเวณกลางสวนตกแตงเปนสวนปา มีสระน้ํา ศาลาพักผอน ลานอเนกประสงค

สวนดานหลังและดานขางเปนสวนสุขภาพ สนามเด็กเลน ลานสเกต สนามบาสเกตบอล 
สนามตะกรอ และสระวายน้ําพรอมสระเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ 
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ประกาศจาก...ฝายบุคคล (ขําขํา) 

ระเบียบปฏิบัติ 
1. การแตงกาย 
บริษัทขอแนะนําพนักงานทุกทานวาทานควรแตงกายใหเหมาะสมกับ
ฐานเงินเดือนของทาน   เพราะถาทางบริษัท เห็นวาทานใสรองเทา PRADA ราคา 30,000 
บาท และถือกระเปา GUCCI ราคา 40,000 บาท มาทํางานแลวละก็ บริษัทขอสันนษิฐานวา
ฐานเงินเดือนของทานเหมาะสมดีอยูแลว ไมเห็นควรตองขึ้นเงินเดือนแต
อยางใด 
 
2. การลาปวย  
บริษัทไมยอมรับใบรับรองแพทย หรือ คําวินิจฉัยใด ๆ ที่ระบุวาทานปวย
เพราะถาทานสามารถไปพบแพทยได   ทานก็นาจะมาทํางานได 

3.การผาตัด  
หามพนักงานทําการผาตัดใด ๆ ทั้งสิ้น ตราบเทาที่ทานยังเปนพนักงานของที่นี่ ทาน
จําเปนตองมีอวัยวะ ครบถวน ทานไมสามารถตัดสินใจยักยาย ถายเทหรือตัดอวัยวะใด ๆ 
ทิ้ง เพราะบริษัทวาจางทานครบทุกสวนและไมบุบสลาย การยักยายถายเทอวัยวะใด ๆ ถือ
วาเปนการละเมิดตอสัญญา      จางงาน 
 
4...การลากิจ  
 พนักงานมีสิทธิ์ลากิจได51045วันตอป5ไดแกวันเสารและวันอาทิตย 

 

5...การลาพักรอน  
 บริษัทยินดีอนุญาตใหพนักงานลาพักรอนไดในชวงเดียวกันของทุกป 

โดยบริษัทขอประกาศใหวันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม เปน
วันหยุดพักผอนประจําป 
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6...การลาเพื่อไปรวมพิธีศพ  

การลางานเพื่อไปรวมพิธีศพไมถือวาสมเหตุสมผล เนื่องจากทานไมสามารถทําใหเพื่อน 
ญาติ หรือเพื่อนรวมงานฟนขึ้นมาได แตหากพนักงานจําเปนตองไปรวมพิธีศพ พิธีควรจะ
จัดในชวงเย็นหลังเวลาเลิกงานบริษัทยินดีใหทานออกไปกอนเวลาเลิกงาน...1…ช่ัวโมง 

 

7. การลาอันเนื่องมาจากเสียชีวิต  ถือเปนการลาอยางสมเหตุสมผล 
อยางไรก็ตาม พนักงานควรแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห 
เพื่อที่บริษัทจะไดหาและฝกพนักงานใหมขึ้นมา
 

 

แทน 

8. การใชหองน้ํา 

เนื่องจากเวลาในการใชหองน้ํานานเกินไป จึงขอใหพนักงานปฏิบัติดังนี้ ใหพนักงานเขา
หองน้ําเรียง ตามลําดับอักษร เชน พนักงานที่ช่ือขึ้นตนดวย " ก " ใหเขาหองน้ําในเวลา 
8.30 - 8.50 น. และ พนักงานที่ช่ือขึ้นตนดวย " ข "   ใชเวลา   8.50 - 9.10 น . ตามลําดับ 
ทานใดที่ไมสามารถเขาหองน้ําไดในเวลาที่กําหนด ขอใหรอเขาในวันถัดไปเมื่อถึงรอบ
ของทานอีกครั้ง ถาทานจําเปนตองเขาหองน้ําเปนกรณีฉุกเฉิน  ขอใหสลับเวลากับพนักงาน
ทานอื่น   แตทั้งนี้ตองไดรับอนุญาตจากหัวหนางานเปนลายลักษณอักษร (ไมจําเปนตอง
บันทึกลงบนกระดาษชําระก็ได) 
 
9...เวลาพักกลางวัน  
        พนักงานที่มีน้ําหนักตํ่ากวามาตรฐาน สามารถพักกลางวันได 1 ช่ัวโมง เพื่อ
รับประทานอาหารใหมากขึ้น จะไดดูมีสุขภาพที่ดี สําหรับพนักงานที่มีน้ําหนักอยูในเกณฑ
มาตรฐานสามารถพักได  30 นาที เพื่อจะไดรักษาหุนใหดูดีเหมือนเดิม สวนพนักงานที่มี
น้ําหนักเกินกวา           มาตรฐาน  เพียงพอแลวสําหรับการดื่มเครื่องดื่มธัญพืช และ
รับประทานยาลดความอวน                                   ท้ังนี้มีผลต้ังแตวันที่ทานอาน
ประกาศนี้จบทันที  ท่ีฝายบุคคล 

ขอมูลจาก www.yenta4.com
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จากขอความที่พิมพไวบน บรรจุภัณฑของสินคาตางๆ ตอไปนี้ 

…กลองเคร่ืองเปาผม   หามใชเครื่องเปาผม ในขณะนอนหลับ อาจไดรับอันตราย จาก
ไฟฟาลัดวงจร  (ใครจะใชเครื่องเปาผมตอนกําลังหลับ!!!) 

 

...ถุงอาหารประเภทขบเคี้ยว    ชิงรางวัลใหญ โดยไมตองซื้อสินคา      
โปรดอานรายละเอียด และกรอกใบสมัครที่อยูในถุง 

 

...กลองขนมเคก     กรุณาอยาควํ่ากลอง (พิมพอยูใตกลอง) 

 

 

...กลองเตารีดไฟฟา   ไมควรรีดเสื้อผา ขณะสวมอยูบน
รางกาย 

...ฉลากขวดยาลดน้ํามูกสําหรับเด็กทารก   ผูที่รับประทานยานี้ ไมควรขับรถ หรือ
ควบคุมเครื่องจักรกลหนัก 

...ซองยานอนหลับ    คําเตือน: ยานี้อาจทําใหเกิด อาการงวงนอนหรือมึนงง 

 
ขอมูลจาก  : www.pharm.chula.ac.th 
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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    
เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่พ้ืนผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งความเร็วลม
ที่สูงหรือตํ่าจากระดับมาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ  ไดดําเนินการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ   จัดจําหนายและไมไดจัดจําหนายมากกวา  400  เครื่อง  
โดยทางแผนกชางมีความพรอมทั้งดานบุคลากรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยตรง
จากตางประเทศตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริการให
หนวยงานตางๆ ไดทั่วประเทศ 

 
 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 
เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิต
กําหนดไว 

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

 

สนใจการบริการ ติดตอไดท่ีแผนกชางบริการ หรือเย่ียมชมจาก 
www.sciencetech.th.com 

ถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันทีที่ 
E-mail :  service@sciencetech.th.com 
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 สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ              

ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่  021   นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช่ือผูโชคดีดังตอไปนี้คะ 

 

 สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ              

ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่  021   นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช่ือผูโชคดีดังตอไปนี้คะ 
  
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 1  เมษายน  51          หมายเลข  71 รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 1  เมษายน  51          หมายเลข  71 
 คุณศมภัส   วิสุทธิสวัสดิ์       โรงพยาบาลธนบุรี 2  071  คุณศมภัส   วิสุทธิสวัสดิ์       โรงพยาบาลธนบุรี 2  071 
 คุณศิริพร  ตันติโพธิ์พิพัฒน  มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) 171  คุณศิริพร  ตันติโพธิ์พิพัฒน  มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) 171 
 คุณลัดดาวัลย  ปยะไพร บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด371  คุณลัดดาวัลย  ปยะไพร บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด371 

  
 รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่  16 เมษายน  51         หมายเลข  64  รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่  16 เมษายน  51         หมายเลข  64 
          คุณสุวรรณา  กอสุวรรณวงศ  มหาวิทยาลัยมหิดล     364           คุณสุวรรณา  กอสุวรรณวงศ  มหาวิทยาลัยมหิดล     364 

 พญ. สวางจิต  สุรอมรกุล  วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชริพยาบาล464  พญ. สวางจิต  สุรอมรกุล  วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชริพยาบาล464 
  

 รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่  2 พฤษภาคม  51         หมายเลข 62  รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่  2 พฤษภาคม  51         หมายเลข 62 
 คุณนวลจันทร  ดวงพุมเมศ สถาบันมะเร็งแหงชาติ  062  คุณนวลจันทร  ดวงพุมเมศ สถาบันมะเร็งแหงชาติ  062 
 คุณบุบผา  สุขเปยม  โรงพยาบาลพญาไท 2  362  คุณบุบผา  สุขเปยม  โรงพยาบาลพญาไท 2  362 
 คุณนอย  ทองสกุลพานิชย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยขอนแกน 462  คุณนอย  ทองสกุลพานิชย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยขอนแกน 462 

  

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ท่ีได

เสียสละเวลาอันมีคาย่ิงของทาน   ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกอง

บรรณาธิการขอให       ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน  ฉบับที่ 022   นี้
ตอไปนะคะ 

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ท่ีได

เสียสละเวลาอันมีคาย่ิงของทาน   ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกอง

บรรณาธิการขอให       ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน  ฉบับที่ 022   นี้
ตอไปนะคะ 
  

*** ขอขอบคุณภาพจาก  : หนังสือ  Greeting Cards And Arts, *** ขอขอบคุณภาพจาก  : หนังสือ  Greeting Cards And Arts, 
www.waknowledge.comwww.waknowledge.com, www.pharm.chula.ac.th,  www.dmj.ac.th , www.tarad.com, www.bangkoktourist.com, 
www.seclub.com, www.thaitambon.com, www.suan84.com,  www.flowerdesignbangkok.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   อภินันทนาการโทรฟรี : 1800  285 285 
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