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ภาพปกจากปฏิทินป 2552

 โรคมือชา...อาการนี้อาจเกิดกับคุณ

 เทคนิคของสาวๆ เมื่อคุณเจอกับเหตุการณรา ยๆ

 เพื่อความสวัสดี...แหงชีวิต

 พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย

 ผลไมลางสารพิษ

 บริหารกาย...คลายเครียด

 ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตมีนบุรี

 กลอนเด็ด..เข็ดฟน(ขําขํา) / กลอนขําขํา...กับการเรียน

ในขณะนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจเขาสูปที่ 28 แลว ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมา
จนถึงวันนี้ เนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ จนทําให
บริษัทฯ สามารถกาวมาสูปที่ 28 ไดอยางมั่นใจ และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมีอุป
การคุณ ทางบริษัทฯ ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส
นี้ดวย
บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพ
ชีวิตของทานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ
เพื่อให
ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน
Newsletter ฉบับที่ 024 คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับ
ประโยชนและมีสุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป
สําหรับในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551 เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่ 024
ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม คือ เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมีอุปการคุณ
ใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย
ในสวน
เนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน คติสอนใจ การ
ปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย คลายเครียด
สถานที่ทองเที่ยว การอบรมและพั ฒ นาจิต อย า งไรก็ ดี ในสว นของบริ ษั ทฯ ก็ จัด ให มี
กิ จกรรมสั นทนาการ และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ มีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจทีด่ ี 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. และคลายคลึงตอเนื่องถึงสิ้นป 2551

ทายสุดนี้บริษัทฯ
ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการ
สนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง หากทานจะกรุณาสละเวลาให
ความเห็นและ ติชม ในการจัดทําวารสารนี้
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¾ บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ
23
¾ รายชือ่ ผูโชคดีที่ไดรับรางวัล
24
¾ รวมชิงโชครางวัลเงินสดมูลคา 1,000 บาท ในแบบเรียนถามฯ แนบทาย

เนื่องในโอกาสใกลจะถึงวาระดิถีขึ้นปใหมในป 2552 นี้ ทางกองบรรณาธิการ
ขอให ทานผูมีอุปการคุณทุกทานมีแตความสุขทั้งทางกายและทางใจตลอดป 2552 ดวย
คะ
ทางกองบรรณาธิการ ไดดําเนินการจัดสงวารสารใหทานผูมีอุปการคุณเขาสูปที่ 7
แลวและทางกองฯ ยังคงคัดสรรเรื่องราวที่เปยมไปดวยความรูและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวย
ประโยชนมานําเสนอใหทานผูมีอปุ การคุณตลอดป 2552
ในสวนของเนื้อหาประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551 ยังคงนําเรื่องราว
ตอเนื่องจากฉบับที่ 023 มานําเสนอใน Newsletter ฉบับที่ 024 ดังตอไปนี้คะ


พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทยจํานวนทั้งหมด02500องค
โดยจะลงในฉบับที่ 024 จํานวน 4 องค (ตอจากฉบับที่ 023)



สถานที่ทองเที่ยว 50 เขต ในกรุงเทพฯ คือ เขตมีนบุรี

สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีสถานที่ทองเที่ยว
หลายแหง มานําเสนอทานในฉบับที่ 024 เชน พิพิธภัณฑเรือจิ๋วและอูเรือจิ๋ว ซึ่งทาน
สามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่
ตางๆ นี้คะ
á ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 023
ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24)
ทายสุดนี้ ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา
ตางๆ แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทาน
ไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

, โรคมือชา อาการนีอ้ าจเกิดกับคุณ ? ,
อาการชา เปนปญหาใหเกิดความวิตกกังวล และไมสบายใจกับ
ผูที่ประสบ เกรงวา อาการชาจะกลายเปนอัมพาตอัมพฤกษ
บางคนเครียดจนกินไมไดนอนไมหลับ
อาการของมือชา ª การกดทับเสนประสาทที่ฝามือจะทําใหมีอาการปวดมือและ
ปวดราวขึ้นไปที่แขน มักจะมีอาการชาที่นิ้วมือ โดยเฉพาะที่นิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง
และบางสวนของนิ้วนางตามแนวของเสนประสาท
อาการปวดจะมีมากขึ้นเมื่อมีการใชงานในลักษณะการเกร็งอยูนานๆ เชน การจับมีด
กรรไกร การทํางานชางที่ใชคอนหรือใชเครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือน ตั้งแตเครื่องเปาผม
จนถึงเครื่องกระแทกเจาะคอนกรีต มักจะมีอาการปวดในเวลากลางคืนหรือเวลาตื่นนอน
ตอนเชา บางรายที่ถูกกดทับอยูนานๆ จะเริ่มมีอาการออนแรงของมือ เชน จะรูสึกวาไมคอย
มีแรงเวลากํามือ โดยเฉพาะการใชมือหยิบของเล็กๆ...จะทําไดลําบากและมีกลามเนื้อลีบที่
ฝามือ

สาเหตุและพยาธิสภาพ
อาการปวดและชา เกิดเนื่องจากมีความดันสูงในชองอุโมงคที่เสนประสาทลอดผาน
ที่บริเวณฝามือ เนื่องจากมีการอักเสบ และการหนาตัวของเนื้อเยื่อพังผืดที่คลุมชองอุโมงคนี้
เกิดการกดทับเสนประสาท ในรายที่เปนอยูมากๆ ก็จะเกิดเนื้อเยื่อพังผืดบางๆ รัด
เสนประสาทอีกชั้นหนึ่ง ทําใหการรักษาดวยยาไมไดผล

การตรวจวินิจฉัย
จะมีอาการปวดแปลบๆ เวลาเคาะที่เสนประสาทอาจพบมีกลามเนื้อลีบ ในบางราย
อาจตองใชการตรวจระบบไฟฟาของเสนประสาทและกลามเนื้อ
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ปจจัยเสี่ยงและโรคที่เกี่ยวของ
โรคเบาหวาน
โรคขออักเสบ เชน รูมาตอยด เกาต
โรคตอมไทรอยดบกพรอง
ภาวะตั้งครรภ
กอนถุงน้ําหรือเนื้องอกในชองอุโมงค
กระดูกหักบริเวณขอมือ
การใชงานมือนานๆ
ภาวะบวมน้ําจากโรคไต โรคตับ

การรักษา
ใหหลีกเลี่ยงการใชงานมือในลักษณะเกร็งนานๆ
ควบคุมหรือรักษาโรคประจําตัวโดยเฉพาะเบาหวานใหดี
การใชยาลดอักเสบที่ไมใชสเตียรอยดชนิดรับประทานมักจะไดผลดีโดยอยูในดุลพินิจของ
แพทย
บางรายอาจตองใชอุปกรณชวยดามขอมือชั่วคราว
การฉีดยาสเตียรอยดเขาในชองอุโมงคจะชวยบรรเทาอาการอักเสบและบางรายจะหาย
ได

การผาตัด
เปนการรักษาในรายที่มีอาการมากหรือกลามเนื้อเริ่มออนแรงหรือลีบลง และไม
ตอบสนองตอการรักษาดวยยาและการรักษาดวยการผาตัดทําใหโรคหายขาดได การ
ผาตัดจะเปนการตัดและเลาะพังผืดที่รัดเสนประสาท ซึ่งเปนการผาตัดเล็กและผูปวย
สามารถใชงานไดภายใน 2 สัปดาห และจะใชงานไดตามปกติภายใน 4 - 6 สัปดาห
ขอมูลจาก : www.junjaowka.com
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1. เคล็ดลับจากวิชาเทควันโด ขอศอกเปนจุดที่แข็งแกรงที่สุดของ
รางกาย หากถูกทําราย หรือกําลังจะถูกทําราย และคุณอยูในระยะ
ที่ใกลพอ
2. หากถูกโจรจี้และขอกระเปาถือ หรือ กระเปาสตางค อยายื่น
กระเปาใหโจร แตใหปากระเปาไปไกลๆ เพราะโจรนั่น อาจ
สนใจเงินหรือขาวของในกระเปามากกวาตัวคุณมันจะวิ่งไปควากระเปาที่คุณโยนออกไป...
ทีนี้ก็จงวิ่งอยางไมคิดชีวิตไปในทิศทางตรงกันขาม
3. ถาถูกจับขังในฝากระโปรงทายรถพยายามทุบใหไฟทายรถหลุดออก จากนั้นยื่นแขน
ออกมาจาก รูโหวแลวโบกสุดฤทธิ์ คนขับมองไมเห็นคุณ แตรับรองชาวบานเห็นแนๆ วิธีนี้
ชวยชีวิตคนมานักตอนักแลว
4. อยานั่งแชในรถ สาวๆ ทั้งหลาย เมื่อเสร็จภารกิจชอปปง กิน
ขาว เลิกงาน ฯลฯ สาว ๆ เมื่อกาวขึ้นรถแลว ก็มักจะนั่งแช ทํา
อะไรตอมิอะไรกระจุกกระจิก ขอเตือนวาอยาทําเชนนี้เปน
อันขาด ผูรายอาจกําลังจับตาเฝาดูคุณอยู การที่นั่งอยูอยางนี้
แหละจะเปนโอกาสอันงามที่มันจะกาวขึ้นมานั่งในรถขางๆ
คุณ เอาปนจี้แลวสั่งใหพาไปไหนตอไหน เพราะฉะนั้นกาวขึ้นนั่งในรถเมื่อไรใหรีบล็อค
ประตูแลวออกรถทันที
5. ตอไปนี้เปนขอแนะนําเล็กๆ นอยๆ เมื่อคุณตองเดินไปยังรถที่จอดในลานจอดรถ โรงจอด
รถหรืออาคารที่จอดรถ
ก. ประสาทตื่นตัว หมั่นสํารวจรอบตัวมองขางในรถทั้งที่นั่งขางคนขับ พื้นรถ เบาะ
หลังดวย
ข. ถารถคุณจอดอยูขางรถตูคันใหญ แนะนําใหขึ้นรถดานประตูผูโดยสาร ผูรายสวน
ใหญมักฉวยโอกาส จังหวะที่เหยื่อกําลังเปดประตูรถลากตัวเหยื่อขึ้นรถตู
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ค. ดูรถที่จอดอยูขางรถคุณทั้งฝงซายและขวา หากมีผูชายนั่งอยูคนเดียวตรงเบาะดานที่
ใกลรถคุณ ควรหลีกเลี่ยงดวยการเดินกลับเขาไปในหางหรือที่ทํางาน แลวขอใหเจาหนาที่
หาง หรือ รปภ. หรือเพื่อนชายเดินกลับมาสงที่รถ ปลอดภัยไวกอน ดีกวาตองเสียใจทีหลัง
(โดนหาวาประสาทดีกวาตองโดนโจรลักพาตัว)
6. ควรใชลิฟตแทนการขึ้นลงทางบันได บันไดเปนจุดที่นากลัวที่สุดถาอยูคนเดียวรวมทั้ง
เปนจุดที่เกิดอาชญากรรมไดดีที่สุด
7. หากผูรายมีปน และคุณยังไมไดถูกจี้ วิ่งหนี! โอกาสที่มันจะยิงโดนคุณมีเพียง 4 ใน 100
ครั้ง เทานั้น (เปาเคลื่อนที่) และถึงจะยิงโดน ก็เปนไปไดมากวาจะไมถูกอวัยวะสําคัญ
เพราะฉะนั้นวิ่งลูกเดียว!
8. ผูหญิงมักใจออน ขี้สงสารและเห็นอกเห็นใจไมตองเลย เพราะอาจนําไปสูการทําราย
รางกาย ขมขืน หรือฆาตกรรมได กรณีนี้มีตัวอยางมาแลว ที่คนรายมักใชกลวิธีเรียกรอง
ความสงสารจากเหยื่อเพศหญิงซึ่งไมไดเกิดความสงสัยสักนิด เขาหลอกลวงเหยื่อใหตายใจ
ดวยการเดิน โดยอาศัยไมเทา หรือแสรงทําขากะเผลก จากนั้นจะขอความชวยเหลือ จาก
เหยื่อใหชวยพยุงขึ้นรถจากนั้นก็ใชจังหวะนั้นลักพาตัวไป
9. จากหนังสือภัยจาก 108 มงกุฎ เมื่อคุณกลับบานในเวลากลางคืน หากถูกคนรายจี้ ชิง
ทรัพย ฯลฯ เวลารองขอความชวยเหลือใหรองวา “ไฟไหม” แทนคําวา “ชวยดวย” เพราะ
คําวาไฟไหม จะทําใหชาวบานในละแวกนั้นตกใจตื่นและออกมาดูสถานการณไดเร็วกวา
บรรดาเหลาคุณผูหญิงทั้งหลาย ตองระลึกอยูเสมอวาโลกใบนี้มีคนวิกลจริตอาศัย
อยูมากปลอดภัยไวกอนดีกวาเสียใจภายหลัง
ขอมูลจาก : www.saranair.com
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ว.วชิรเมธี

สิ่งที่เธอควรมี

สติปญญา

สิ่งที่เธอควรแสวงหา

กัลยาณมิตร

สิ่งที่เธอควรคิด

ความดีงาม

สิ่งที่เธอควรพยายาม

การศึกษา

สิ่งที่เธอควรเขาหา

นักปราชญ

สิ่งที่เธอควรฉลาด

การเขาสังคม

สิ่งที่เธอควรนิยม

ความซื่อสัตย

สิ่งที่เธอควรตัด

อกุศลมูล

สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน

บุญกุศล

สิ่งที่เธอควรอดทน

การดูหมิ่น
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สิ่งที่เธอควรยิน

พุทธธรรม

สิ่งที่เธอควรจดจํา

ผูมีคุณ

สิ่งที่เธอควรเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย

สิ่งที่เธอควรขจัด

ความเห็นแกตัว

สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว

การพนัน

สิ่งที่เธอควรสรางสรรค

สัมมาชีพ

สิ่งที่เธอควรเรงรีบ

การแทนคุณบุพการี

สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที

ทําวันนี้ใหดีที่สุด

ขอมูลจาก : www.avtat.com
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พระพุทธตรีโลกเชษฐ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
“พระพุทธตรีโลกเชษฐ” เปนพระพุทธรูปหลอ ขนาดใหญมาก
องคหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
หรือเรียกพระพุทธรูปองคนี้วา
“หลวงพอโตวัดสุทัศน” มีหนาตักกวาง ๑o ศอก ๘ นิ้ว สูง ๑๖
ศอก ๑๘ นิ้ว เปนพระพุทธรูปศิลปะสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
อยางแทจริง นอกจากนี้ รัชกาลที่ ๓ โปรดใหอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุ มาบรรจุไวในองคพระประธานองคนี้ดวย รวมทั้งไดมี
การปดทองใหมจนทั่วองค
และโปรดใหปนรูปพระอสิติ
มหาสาวกจํานวน ๘๐ องค ซึ่งหมายถึงสาวกที่เปนเลิศในดานตางๆ
เชน ความจํา ความขยัน ความฉลาด ความอดทน รายลอมอยูหนาฐานชุกชีเบื้องหนา
เปรียบเสมือนพุทธสาวกกําลังนั่งพนมมือสดับตรับฟงพระธรรมเทศนาตอพระพักตรสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ในรัชสมัยของ รัชกาลที่ ๔ ทรงถวายพระนามพระพุทธรูปองคนี้วา “พระพุทธ
ตรีโลกเชษฐ” จนสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร วัดราชโอรสารามวรวิหาร
“พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร”
เปน
พระพุทธรูปที่ไดรับการขนานนามวา
เปนพระพุทธรูปที่
งดงามมากที่สุดใน
บรรดาพระพุทธรูปทั้งหมดหลายสิบ
องค ที่หลอขึ้นในแผนดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ตั้งแตพระเกศา พระเศียร จนถึงพระ
บาท เปนศิลปะการสรางหลอที่ออนชอยงดงามมากกวาองค
อื่นๆ ทั้งพระเนตร โครงพระพักตรพระกรรณและ
พระ
กาย รวมทั้งฐานชุกชีที่ออกแบบสรางเปนกุดั่นลายวิจิตรบรรจง เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ
มีขนาดหนาตักกวาง ๓.๑๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร ปจจุบันประดิษฐานเปนพระประธานใน
พระอุโบสถของวัดราชโอรสาราม แขวงจอมทอง เขตบางขุนเทียน
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พระพุทธไสยาสน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
“พระพุทธไสยาสน” หรือที่เรียกกันวา “พระนอนแหง
วัดโพธิ์” จัดวาเปนพระพุทธรูปที่มีความงามเปนเอก
และมีความยาวขององคที่ยาวมากองคหนึ่งของประเทศ
ไทย เปนพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู สรางดวย
การกออิฐถือปูนในชั้นแรก แลวลงรักปดทองจนทั่วองค
มีขนาดองคยาว ๑ เสน ๓ วา
สูง ๑๕ เมตร พอๆ กับพระนอนจักรสีหที่ จ. สิงหบุรี ซึ่งมี
ความยาว ๑ เสน ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว อีกทั้งยังมีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกมาเนิ่น
นานนับรอยป สวนที่งามที่สุดของ พระพุทธไสยาสนองคนี้คือพระพักตร ตั้งแตไรพระเกศา
ถึงพระหนุมีความยาว ๑๐ ศอก กวาง ๕ ศอก เปนพระนอนตะแคงขวา พระบาทซายทับพระบาท
ขวา พระหัตถซายวางขนานไปตามพระกาย พระกัจฉะ (รักแร) ทับบนพระเขนย พระหัตถขวา
รองประคองพระเศียรเอาไวทั้งหมด
สิ่งสําคัญที่นาสนใจนอกจากความงดงามของการ
ออกแบบ ที่นาดูนาชมอีกประการหนึ่งคือ ในสวนของพระบาทที่มีขนาดยาวถึง ๕ เมตร
สูง ๓ เมตร กลาวกันวาหากจะชมความงดงามของพระนอนแหงวัดโพธิ์องคนี้ ผูดูจะตอง
ไปยืนที่วิหารดานพระบาท มองผานพระบาทเขามาจนถึงพระเศียรจึงจะเห็นลายจําหลักมุก
และสวนตางๆ ไดอยางสมบูรณแบบและงดงามที่สุด
พระพุทธสิหิงคปฏิมากร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
“พระพุทธสิหิงคปฏิมากร” ซึ่งประดิษฐานอยูในวิหาร
11
หลวงของวัดแหงนี้ซึ่งมีฐานะเปนพระอุโบสถดวย พระพุทธรูป
องคนี้เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ หลอกะไหลทอง มีขนาดหนา
ตักกวาง ๖ ศอก ๕ นิ้ว สูง ๙ ศอก ๖ นิ้ว อยูในพระอิริย าบถ
นั่งขัด สมาธิ ตํานานการสรางพระพุทธสิหิงคฯ องคนี้ โดย
จําลองแบบมา จากพระพุทธสิหิงคฯ องคจ ริง รัชกาลที่ ๔
โปรดใหห ลอ ขึ้นซึ่งประดิษฐานอยูที่วังหนาคือพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ เมื่อรัชกาลที่ ๔ เสด็จสวรรคต และมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแลว
ไดนําพระบรมอัฐิและพระบรมสรีรังคารของพระองคสวนหนึ่ง มาบรรจุไวที่ฐานของพระ
พุทธสิหิงคปฏิมากรองคนี้ดวย เพราะถือวาวัดนี้เปนวัดประจํารัชกาลของพระองคทานอีก
วัดหนึ่ง
ขอมูลจาก : พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย
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การรับประทานอาหารบางครั้งก็มีทั้งประโยชนและโทษ แลวถาเกิดรางกายไดรับ
สารพิษ ควรจะทําอยางไร วันนี้ !!! เกร็ดความรูมีผลไมที่สามารถลางสารพิษออกจาก
รางกายมาฝากกัน...
แอปเปล : เปนผลไมที่ดีที่สุดสําหรับการขจัดของ
เสียออกจากรางกาย สารเปกตินในแอปเปลจะชวย
นําสารพิษไปกําจัดทิ้ง ทั้งยังปองกันไมใหโปรตีนใน
ลําไสเกิดการบูดเนา แถมยังมีเสนใยมากที่จะทํา
หนาที่ทําความสะอาดลําไสชวยใหตับ และระบบ
ยอยอาหารทํางานไดดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีวิตามิน
และเกลือแร และยังเหมาะกับคนที่กําลังลดน้ําหนัก
อีกดวย

องุน : เปนสารฟอกลางสําหรับผิวหนัง ตับ ลําไส และไต
โดยเฉพาะ เนื่องจากองุนมีคุณสมบัติรักษาน้ํามูก ที่จะ
ออกมาจากเยื่อเมือกตางๆ ในรางกาย องุนยังใหพลังงานสูง
และนําไปใชไดงาย อุดมไปดวยเกลือแร ดังนั้นจึงชวย
บํารุงเลือดและสรางเซลลในรางกาย
สับปะรด : มีเอนไซมโปรเมลินสูง เอนไซมตัวนี้จะชวยการทํางานของกรดไฮโดรคลอริก
ในกระเพาะ และชวยทําใหของเสียที่เปนโปรตีนแตกตัวไดเร็วขึ้น แถมยังชวยรักษาอาการ
อักเสบในทางเดินอาหาร ชวยในการซอมแซมสวนตางๆ ที่สึกหรอ ชวยการทํางานของ
ตอมไรทอและชวยกําจัดน้ํามูก
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มะละกอ/ มะมวง : มีลักษณะที่คลายกันแตมะมวงจะมี
สารสําคัญนอยกวามะละกอเล็กนอย
ผลไมทั้งสองชนิดมี
เอนไซมชื่อปาเปน
ซึ่งมีลักษณะคลายกับน้ํายอยเปปซินใน
กระเพาะอาหาร ที่จะชวยทําใหของเสียที่เปนโปรตีนแตกตัวได
เร็ว เชนเดียวกับโปรเมลิน ทั้งมะละกอและมะมวงดี สําหรับทํา
ความสะอาดลําไสและชวยยอยอาหาร
แตงโม : จะมีฤทธิ์ขับปสสาวะ ชวยฟอกลางรางกายไดเปนอยางดี ใชรักษาแผลในกระเพาะ
ลดความดันเลือดสูง ทําใหสบายทอง น้ําคั้นจากเปลือกของแตงโมและเมล็ด หากดื่มกอน
กินเนื้อแตงโมในมื้ออาหารสักครึ่งชั่วโมง จะทําใหไดประโยชนสูงสุด เนื่องจากเปลือกของ
แตงโมอุดมดวยคลอโรฟลลและเมล็ดอุดมดวยวิตามิน
***ถารูสึกวาไดรับสารพิษ ลองหันมาทานผลไมที่แนะนํากันดูได***

ขอมูลจาก : www.health.deedeejang.com
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ใครนะบอกวางานนั่งโตะเปนงานสบาย ทั้งที่จริงงานที่ตองนั่งนิ่งๆ อยูเปน
เวลานานชางขัดกับธรรมชาติที่กําหนดใหรางกายมนุษยตองเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาเปน
อยางยิ่ง จึงพานใหกลามเนื้อตึงเครียดและออนลาไดคะ
ในเมื่อไหนๆ เราจะตองอยูที่ออฟฟศเปนสวนใหญอยูแลว ถาเชนนั้นเรามาใช
เกาอี้ทํางานเปนอุปกรณบริหารรางกาย ปลดปลอยอาการปวดเมื่อยและความเครียดกัน
ดีกวาคะ
1. ทาสําหรับกลามเนื้อขา ยืนพิงหลังกับฝาผนังวางเทาประมาณชวงไหล แลวคอยๆ ยอตัว
ลงชาๆ จนเหมือนคุณนั่งเกาอี้ หยุดนิ่งไว 5-10 วินาที แลวจึงคอยๆ ยืดขึ้นสูทาเดิม ทําซ้ํา
ประมาณ5
5-105ครัง้

2. ทาขจัดความตึงเครียดบริเวณหัวไหล โอบแขนทั้งสองของคุณไปจับไหลอีกดานหนึ่ง
โดยใชมือซายจับไหลขวาและมือขวาจับไหลซาย
3. ทาบริหารสําหรับรางกายทอนบน นั่ ง ที่ ส ว นปลายของเก า อี้ แ ละวางเท า กั บ พื้ น
เอามื อ จั บ ขอบเกาอี้ที่นั่งเลื่อนตัวออกมาดานหนาเกาอี้ ใหหลังตรง และคอยๆ ลดตัวลงมา
จนกระทั่ง ตนแขนขนานกับพื้น จากนั้นดันตัวกลับขึ้นไป ทําประมาณ 8-12 ครัง้
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4. ทาบริหารกลามเนื้อทอง นั่งบนเกาอี้ วางเทาบนพื้น ประสานมือทั้งสองไวที่ตนคอ
จากนั้นยกขาซายขึ้นพรอมกับดึงขอศอกขวาลงไปแตะ จากนั้นใหทําสลับกับอีกขางหนึ่ง นับเปน 1
ทํา 5 ครั้ง

5. ทาบริหารตนขา นั่งบนเกาอี้ วางเทาบนพื้น จากนั้นยกเทาทั้งสองขึ้น
เปนมุมฉากกับลําตัว นิ่งคางไวประมาณ 5 วินาที จึงลดลงทําซ้ําอีกครั้ง

6. ทาสําหรับบริหารอกและทอง นั่งบนเกาอี้ เทาวางบนพื้น ยกแขนขึ้นมาขางลําตัว วางมือ
บนเกาอี้ ใหตั้งฉากกับแขน จากนั้นพยายามบิดลําตัวไปทางดานซายใหมากที่สุด คางไว
ประมาณ 2 วินาที ตอจากนั้นบิดตัวกลับที่เดิม ทําซ้ํา 3 ครัง้ แลวเปลี่ยนบิดตัวไปทาง
ดานขวาอีก535ครั้ง

ขอมูลจาก : www.thaihealth.com
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D D การทํากรงนกและลอบดักปลา
ลอบดักปลาเปนเครื่องมือทางเกษตรแบบดั้งเดิม
และเปนหัตถกรรมพื้นบาน
ที่ผูกพันกับสังคม
เกษตรกรรมของไทย มานาน โดยใชวัสดุทองถิ่น เชน
หวาย ไมไผ ฯลฯ สวนการทํา กรงนกก็เชนเดียวกัน การ
เลี้ยงนกเปนงานอดิเรกอยางหนึ่งของคนไทยแตโบราณ
นกบางชนิดเลี้ยงไวดูสวยงามบางชนิดไว
ฟงเสียง
สวนนกบางชนิดอยางเชนนกเขา
จะไดรับการดูแล
เปนพิเศษ เพื่อเขารวมแขงขันประชันเสียง ดวยสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมาก
ลอบดักปลาซึ่งเคยเปน
อุปกรณสําคัญของการยังชีพจึงกลายเปนเครื่องมือในอดีต
ซึ่งมักจะถูกนําไปเปนของ
ตกแตงบาน สวนหยอม เพื่อบอกความรูสึกผูกพันกับสังคมเกา การทํากรงนกและ
ลอบดักปลาของ นายบุญชวย กาซัน จึงเปนการสืบทอดงานฝมือพื้นบานที่ผูกพันกับสังคม
และวิถีไทยแบบดั้งเดิมมายาวนาน
D D เครื่องทองลงหิน
ดวยฝมือที่ละเอียด ประณีตสวยงามและสามารถคงคุณภาพของงานสม่ําเสมอ ทํา
ใหการทําเครื่องทองลงหินของคุณธนภัทร ชุณหวุฒิ ไดรับการยอมรับจนกระทั่งสามารถ
ผลิตจําหนายสงออกยังตางประเทศได โดยสินคาที่ผลิตเปนสวนใหญคือ “เครื่องใชบนโตะ
อาหาร’’
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ยังเปดสอนขั้นตอนการทําแกผูที่สนใจโดยไมคิดคาสอน เพราะตองการที่จะรวมสงเสริม
เผยแพรและอนุรักษศิลปะไทย
D D พิพิธภัณฑเรือจิ๋วและอูเรือจิ๋ว
ในสมัยกอนคนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม
จึงเปนเหตุใหคนไทยนิยมสรางบานเรือนอยูริมน้ํา บาง
คนก็สรางเรือนแพอาศัยอยูในน้ํา แมน้ําลําคลองจึงเปน
เสนทางลําเลียงและซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา จนบางแหง
เกิดเปนตลาดน้ําขึ้น “เรือ” จึงเปนพาหนะสําคัญที่ผูกพัน
กับวิถีไทยมาโดยตลอด
คุณกมล วิบูลกิจธนากร อยูในวงการตอเรือมาหลาย
สิบป ดวยความชอบจึงสนใจศึกษาเรื่องเรือมาตลอด ประกอบ
กับมีฝมือทางชาง จึงมีผูวาจางใหประดิษฐเรือลําเล็ก เพื่อใชเปน
กระเชาดอกไม ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการประดิษฐเรือจิ๋วจากนั้น
จึงเปดเปนพิพิธภัณฑเรือจิ๋วจัดแสดง “อูตอเรือจริงๆ” รวมทั้ง
ไดเปดสอนวิธีตอเรือแกผูที่สนใจดวย
โดยขั้นตอนการทําจะเริ่มจากการหาเรือที่ใชงานแลว
มาถอดออกเปนชิ้นเพื่อตนแบบ
จากนั้นจึงเริ่มแบบโดยยอ
สัดสวนตามอัตราสวนของเรือจริง แลวจึงผลิตชิ้นสวนตางๆใน
การตอเรือก็ทําเหมือนการสรางเรือจริงคือ เริ่มจากกระดูกงูและ
ขึ้นขางเรือกอน
วัสดุที่ใชเปนของที่ทําในประเทศทั้งหมด
โดยเฉพาะไมสักทําเรือนั้นนํามาจาก “เศษไมในโรงงานผลิต
เฟอรนิเจอร” สวนรูปแบบของเรือที่ผลิตมีทั้งเรือของไทยและ
เรือตางประเทศ เชน เรือกระแซง เรือเสด็จประพาสตน เรือหมู
เรืออีโปง เรือสําเภาจีน ฯลฯ โดยเฉพาะเรือโบราณบางชนิดซึ่งควรอนุรักษไวเนื่องจากไม
สามารถหาดูไดในปจจุบัน
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D D วาวไทย
การเลนวาวของไทยมีปรากฏหลักฐานมาตั้งแตครั้ง
กรุงสุโขทัย
แตไมมีหลักฐานปรากฏวาวาวเขามาสู
ประเทศไทยเมื่อใด นอกจากจะเปนเครื่องเลนแลว วาวยัง
เปนเครื่องมือในการทําสงคราม และการทํานายเสี่ยงทาย
อีกดวย ความนิยมเลนวาวไดมีมาทุกยุคทุกสมัย แมกระทั่ง
ในหมูเจานายและขุนนาง ปจจุบันการเลนวาวยังคงเปน
กีฬาพื้นเมืองที่มีการจัดแขงขันกันทุกๆ5ป ที่บริเวณทอง
สนามหลวง
เนื่องจากวาวไทยมีเอกลักษณของตนเอง ศิลปะการประดิษฐวาวจึงเปนสิ่งที่เรียนรู
ดวยประสบการณและความชํานาญ เพราะขั้นตอนการทําไมมีตําราเรียนหรือหลักเกณฑ
มาตรฐานตายตัว วาวไทยของ คุณสวย เศียร
กระโทก จึงมีการพัฒนาวัสดุ รูปแบบและ
ลวดลายตลอดเวลา เชน การนําผารมมาทํา
เปนวาวรูปเครื่องรอนและวาวปลากระเบน
หรือการใชวิธีซิลคสกรีนพิมพลวดลาย แทน
การเขียน ดวยมือ ทําใหวาวมีความสวยงาม
แปลกตา ทั้งยังสามารถผลิตเปนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนไดดวย ผลงานของคุณสวย สวนใหญสงไปยังตลาดโบเบและตลาดมหานาค สวน
ที่ชุมชนนั้นจะนําไปวางจําหนายที่เชิงสะพานขามคลองสองตนนุนเปนประจําทุกวัน
ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ
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ม.เมียนั้นหายาก
ตองลําบากไปจีบมา
ฝาตะพดของพอตา
อีกคําดาของแมยาย
สินสอดและทองหมั้น
เงินทั้งนั้นที่เสียไป
หาทุมรีบดับไฟ
คืนกําไรใหตัวเอง
พอรับซอมทั้งทีวีและวิทยุ
พี่ปะผุซอมตัวถังรถทั้งหลาย
แมรับซอมเย็บเสื้อผามีมากมาย
ผมไวลายเลยสอบซอมทุกวิชา
พอหนาทอง ของแม เริ่มปองออก
พอก็บอก อยากใหลูก เปนดอกเตอร
ยาก็อยาก ใหหลานเปน นายอําเภอ
แตตองเกอ หมอบอกแม แคลงพุง
เมื่อคืนฝนสยองตีสองกวา ฝนไปวานอนซบกับศพผี
นอนขึ้นอืดคางตายมาหลายป เหมือนปศาจอเวจีที่นากลัว
เหม็นซากศพ อบอวลไปทั่วหอง ไมกลามองตองคูคด นอน
หดหัว
ตกใจตื่นขนลุกซู ดูรอบตัว เห็นชัวร ๆ เมีย (นอน) ผายลม
ระทมใจ
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คนอะไรไมรูดูพริ้งเพริด
เทพธิดามาเกิดเชียวหรือนี่
อกเอวองคสามสวนลวนเขาที
งามอยางนี้ใครไดเห็นเปนตองตา
ดวงเนตรคมผมสลวยรวยรอยยิ้ม
ปากเอิบอิ่มรูปกระจับรับใบหนา
อยากจีบเธอเปนคูชม...สมอุรา
พอรูวาเธอเปนตุด...สุดเศราใจ
เธอทั้งหอมทั้งหวานผสานผสม
เธอทั้งกลมทั้งกลึงทุกสวนสัด
เธอนั้นมีรูปพรรณที่นากัด
ฉันเลยสั่งขาวตมมัดมาทันที
ไมรูสิถาจะถามถึงความรัก
คงยากนักที่จะตอบมอบเหตุผล
รูเพียงวาถาจะรักใครซักคน
ยังกังวลกลัวเมียรูเดี๋ยวหูยาน

ขอมูลจาก : www.py.ac.th.com
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>> สอบไดเปนเรื่องตลก
>> สอบตกเปนเรื่องธรรมดา
>> เสารอาทิตยคือสวรรค
>> วันจันทรคือนรก
>> รับสมุดพกคือวันตาย
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

วันนี้ทําขอสอบไมไดสักวิชา
ก็ตําหรับตําราไมเคยอาน
หมูนี้ฉันชักทําตัวเปนเด็กอันธพาล
การเรียนไมคอยจะเอาถานกับเขาสักที
วันนี้ชาง หนามืด และตามัว
กาขอสอบชางมั่ว ดวยความหวังที่ริบหรี่
จะโทษใครก็ไมไดหรอกงานนี้
ก็เพราะหลีสาว ๆ เพลินจนลืมเรียน

เกรด A นั้นหายาก
ตองลําบากจดโพยไป
นั่งลอกบานตะไท
ใชทั้งหมึกเปลืองปากกา
ตองเก็บวางใหไว
ซอนเอาไวที่ลับตา
เก็บไมมิด F ลอยมา
โอเธอจาจําจงดี
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>>ฉันนั้นคือ นักเรียน เพียรศึกษา
>>ตื่นเชามา มุงออก ลอกการบาน
>>สังคมวิทยฯ อังกฤษนั้น ลอกกันอาน
>>เรื่องเกียจคราน ไมมีหรอก ลอกลูกเดียว

>>เวลาเรียน ก็นั่งหลับ สัปหงก
>>เวลายก มือตอบ ก็ลอบเสียว
>>เวลาสอบ ตอบกัน มันนักเชียว
>>ครูเผลอเหลียว หันหลังถาม งามคะแนน

>>เรื่องโดดเรียน เพียรนัก รักที่สุด
>>กลยุทธทิ้งรม เพื่อนชมแมน
>>แตบางครั้ง ก็โดดพลาด ไมขาดแคลน
>>ตองถูกตี จนกนแอน แสนจะอาย

ขอมูลจาก : www.py.ac.th

22

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 หรือฉีกขาดที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลม
ที่ สู ง หรื อ ต่ํ า จากระดั บ มาตรฐาน ป จ จุ บั น แผนกช า งบริ ก าร ได ดํ า เนิ น การตรวจสอบ
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
ยี่ห อ
บางยี่หอ หรือบางชนิดคุณภาพคอ นขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับ
ทศนิยม 1 ตําแหนงได
อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ
เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิต
กําหนดไว
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และ
ประโยชนที่ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ
ตรวจวัด ปรับแตง และที่สําคัญ 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
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 023 นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 1 ตุลาคม 2551
หมายเลข 67
 คุณสาธิต ลิขิตพงศธร
บริษัท เค.เอส. ซายน กรุป จํากัด
067
 คุณกิติยา ศรีศักดิ์วัฒนะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
167
 คุณอรพินท ประดิษฐนิระมานนท บริษัท โรงเสนหมี่ชอเฮง จํากัด
267
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 16 ตุลาคม 2551
หมายเลข 98
 คุณวรรณพร พลแสง
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
298
 คุณกัญจนา สาเอี่ยม
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
398
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 1 พฤศจิกายน 2551
หมายเลข 76
 คุณวรรณา เพงเรืองโรจนชัย โรงพยาบาลราชบุรี
076
 คุณนฤมล วระชุน
สภากาชาดไทย
176
 คุณอรอนงค ลีลาวรวาณิช หจก.ลีวัฒนา เคมีคอล
276
 คุณธวัช ทองนอย
โรงพยาบาลปากชองนานา
376
และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ได
เสียสละเวลาอันมีคายิ่งของทาน ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด ทางกอง
บรรณาธิการขอให
ตอไปนะคะ

ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน

ฉบับที่ 024

*** ขอขอบคุณภาพจาก : หนังสือ Greeting Cards And Arts, Designer is Pro Clip Art , www.4.sac.or.th
www.thaitambon.com / www.bangkoktourist.com
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นี้

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 อภินันทนาการโทรฟรี : 1800 285 285

