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ฉบับที่026/ปท่ี 7 (เม.ย.-มิ.ย.52) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดอกไมประดิษฐปนจากดินหอม       
 
 

 
  ดูแลตัวเอง..ใหเหมาะสมกับวัย                      ปองกันได...ไมเปนรอนใน  

 

      9 วิธี ทําดีไดบุญแบบไมเสียเงิน              พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย 

  ลางพิษใน 1 วัน ท่ีคุณทําเองได             9 เหตุผลดีๆ  ท่ีควรออกกําลงักาย 
 

 ทองเท่ียว 50 เขต  ณ  เขตสายไหม              6 อาชีพที่หลีกเล่ียงเปนภรรยา(ขําขํา)/ขําขันกับภาษาไทยวันละคํา 

 
 
 
 
 
 



 
  
  

 
จากที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจกาวเขาสูปที่ 28 แลว ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมาจนถึง

วันน้ี เนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ  จนทําใหบริษัทฯ  
สามารถกาวมาสูปที่ 28 ไดอยางมั่นใจ  และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมีอุปการคุณ       
ทางบริษัทฯ  ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ  โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพชีวิต           
ของทานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ  ที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ          เพ่ือให           
ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวงัเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน Newsletter ฉบับที่ 
026           คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครวั และคนที่ทานรกั ไดรับประโยชนและมีสุขภาพ
กายและใจที่ดีย่ิงขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป 
 

 สําหรับในเดือนเมษายน – มิถุนายน  2552     เนื้อหาสาระใน  Newsletter  ฉบับที่ 

026         ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม  คือ  เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมีอุปการ

คุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีย่ิงข้ึน มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย   ในสวนเนื้อหา
สาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน  คติสอนใจ  การปฏิบัติธรรม 
ศาสนา/ปรัชญา    อาหารเพื่อสุขภาพ    การออกกําลังกาย    คลายเครียด    สถานที่ทองเที่ยว   การ
อบรมและพัฒนาจิต   อยางไรก็ดี ในสวนของบริษัทฯ  ก็จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการ และ
กีฬาสีสลับกันทุกเดือน  เพ่ือใหบุคลากรของบริษทัฯ  มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความพรอม
สามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ในสวนการจัดทําวารสารในป 2552 ยังคงใชวิธีเดิม   คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณ           
ปละ 4  ครั้ง  โดยชวงที่ 1  ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษีของชวง        
3  เดือนที่ผานมา   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปทีผ่านมา    ชวงที ่2  ของป หรือ เม.ย. – มิ.ย.   จะใช
ฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคลายคลงึตอเนื่องถึงสิ้นป  2552 
 

        ทายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการสนับสนุน
บริษัทฯ  ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง      หากทานจะกรุณาสละเวลาใหความเห็นและ      
ติชม ในการจัดทําวารสาร 
 
 



 
 

   สารบัญ 
 
 

        สรรสาระ 
 ดูแลตัวเอง...ใหเหมาะสมกับวัย       4 
 ปองกันได...ไมเปนรอนใน            7 
 9 วิธีทําดีไดบุญแบบไมเสียเงิน        8 
 พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย (ตอจากฉบับที่ 025)   10 

 

       คุณภาพชวิีต 
 ลางพิษใน 1 วัน ที่คุณทําเองได     12 
 9 เหตุผลดีๆ ที่ควรออกกําลังกาย     14 
 ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตสายไหม     16 
 6  อาชีพ...ที่หลีกเลี่ยงเปนภรรยา(ขําขํา)     19 
 ขําขันกับภาษาไทยวันละคํา       21 

     

       ขาวสาร  
 บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ     23 
 รายช่ือผูโชคดีที่ไดรับรางวัล ฉบับที่ 025    24 
 รวมชิงโชครางวัลเงินสด มูลคา 1,000 บาท ในแบบเรียนถามฯ แนบทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    

              เนื่องในวาระที่บริษัทฯ จะมีอายุครบ 28 ป ในวันที่ 18 มิถุนายน  2552  กอง
บรรณาธิการขอสงความสุขแดทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ใหมีแตความสุขทั้งทางกายและทางใจ
ตลอดป 2552  ดวยคะ                
        
               เพื่อเปนการตอบแทนทานผูมีอุปการคุณ  ในเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2552       
ทางกองบรรณาธิการ  ยังคงคัดสรรเรื่องราวที่เปยมไปดวยความรูและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวย
ประโยชนมานําเสนอใหทานผูมีอปุการคุณตลอดป 2552   
 

ในสวนของเนื้อหาประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2552   ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่อง
จากฉบับที่ 025   มานําเสนอใน  Newsletter  ฉบับที่ 026   ดังตอไปน้ีคะ 

 

 พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทยจํานวนทั้งหมด02500องค                                                    
โดยจะลงในฉบับที่ 026  จํานวน   4 องค (ตอจากฉบับที่ 025) 

 
 

 สถานที่ทองเที่ยว 50 เขต  ในกรุงเทพฯ    คือ  เขตสายไหม 
 

 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตสายไหม  มีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง ที่มี
ความนาสนใจมานําเสนอทานในฉบับที่  026  เชน  กลุมอาชีพงานศิลปะประดิษฐหัตถกรรม
จากดินหอมมะลิ   วังปลาสวายที่คลองหกวา ซึ่งทานสามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทานรักไป
เที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ 

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 025 
ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24) 

 

             ทายสุดนี้ ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ       
แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา / 
ปรับปรุง   เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด 

 



 

ชวงอายุ…18-23…ป 
        คุณใกลจะบอกลาความเปนเด็ก ไปเปนหญิงสาวเต็มตัว 
ความสึกหรอยังไมมีใหเห็น สุขภาพรางกายอยูในชวงที่
แข็งแรงที่สุด แตสิ่งที่นาใหความสนใจ คือ สุขภาพจิตใจ       
ที่ตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต   มีความรับผิดชอบ
มากขึ้น  เริ่มเขาสูชีวิตทํางาน  เริ่มมีความรัก  

โรคยอดฮิต… 
โรคกลัวอวน โรคบูลิเมีย (โรคคิดวาตัวเองอวน) โรคติดตอทางเพศสัมพันธ   ซึ่งเปนได
ต้ังแตโรคเริม เช้ือราในชองคลอด ไปจนถึงไวรัสตับอักเสบ ชนิด ซี บี และเอชไอวี HIV 
และตั้งครรภโดยไมไดต้ังใจ 

ดูแลตัวเอง>>> 
*ตรวจตา...ตรวจฟน 
*ตรวจสุขภาพรางกายทั่วไป...สังเกตตัวเองใหดี...ถามีการเปลี่ยนแปลง 
*ตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ...สําหรับคนที่เปลี่ยนคูนอนบอย 
*ตรวจ Pap Smear ไมเร็วเกินไปแน สําหรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
เพราะถาคุณ     มีเพศสัมพันธต้ังแตอายุยังนอย (กอนอายุ 18) หรือเปลี่ยนคูนอน
บอย หรือมีประวัติเปนโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ    หรือสูบบุหรี่   ใชถุงยาง
อนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ 

2ชวงอายุ...24-29…ป 
        คุณ คือ ผูที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น ชีวิตไมไดมีแคเพื่อนและคนรักอีกแลว แตยังมีหนาที่การ
งาน การวางแผนชีวิตในอนาคตเขามาใหขบคิดอีกดวย รางกายที่แข็งแรงอาจจะออนลาลง ความ
สดใสในชีวิตอาจจะลดนอยลง เมื่อมีความเครียดมากขึ้น มีเวลาดูแลตัวเองนอยลง 

โรคยอดฮิต...    โรคเครียด โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคไมเกรน 
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ดูแลตัวเอง2>>> 
ตรวจสุขภาพทั่วไป ปละ 1 ครั้ง เริ่มจับตาดูระดับไขมันในเลือด น้ําหนักตัว น้ําตาลใน
เลือดไมใหสูงกวามาตรฐาน 

*ตรวจตา...ตรวจฟน 
*ตรวจภายใน...ตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ...ตรวจมะเร็งปากมดลูก                   
ถาคุณเปนคนมีเพศสัมพันธ สม่าํเสมอ  หรือเริ่มมีเพศสัมพันธแลว ซึ่งความถี่
ในการตรวจขึ้นอยูกับพฤติกรรมเสี่ยงของแตละคน 
 *ตรวจเตานมดวยตนเองเดือนละครั้งเวลาอาบน้ําหรือกอนนอน 
 *ออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อใหกลามเนื้อและกระดูกแข็งแรง 
 *พักผอนใหเพียงพอ...ทําสมาธิ…เพื่อไมใหเกิดอาการเครียดเกินไป 
 *ปรึกษาหมอทันทีเมื่อพบวามีอาการผิดปกติ 

2ชวงอายุ...30...ปขึ้นไป 
ชีวิตของคุณเริ่มเปนจริงเปนจัง คิดวางรากฐานในชีวิต ตองการความมั่นคงทั้งชีวิตการงานและชีวิต
ครอบครัวมากขึ้น ความคาดหวังในชีวิตจะสูงขึ้น   ชีวิตมาไดครึ่งทางแลว เริ่มเหนื่อยลางายขึ้น 
ความเครียดก็มากขึ้น ขณะเดียวกันการเผาผลาญพลังงานของรางกายก็เริ่มจะลดลง ตองระวังโรคที่
เกี่ยวกับความอวนอีกดวย 

โรคยอดฮิต … โรคเครียด โรคซมึเศรา โรคอวน โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเลือด  

ดูแลตัวเอง2>>> 
*   ตรวจสุขภาพทั่วไป ปละ 1 ครั้ง ดูคาตางๆ  วามีอะไรผิดปกติเกินกวามาตรฐาน 
    ถึงไมเคยมีเพศสัมพันธมากอน  ก็ควรเริ่มตรวจภายใน ตรวจ Pap Smear 
*  ตรวจเตานมดวยตัวเองเดือนละครั้ง เวลาอาบน้ําหรือกอนนอน  
*  ทําสมาธิต้ังตามหวังในสิ่งที่เปนไปได หากิจกรรมคลายเครียด ออกกําลังกายบอยๆ 
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ตรวจสุขภาพทั่วไป >>> 
*  ช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง คํานวณดัชนีมวลกาย 
*  ตรวจวัดความดันเลือด 
*  ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดระดับไขมันในเลือด 
*  ซักประวัติสวนตัว ประวัติสภาวะแวดลอม เพื่อดูความเสี่ยงกับโรคตางๆ 
*  ปรึกษาโรคอวน ความเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ประวัติสวนตัวและประวัติครอบครัวจําเปนแคไหน? 
       ถาเปนไปไดควรบันทึกหรือจําไวดวยวาเราเคยเจ็บปวยอะไรมาบาง และไดรับการรักษาอยางไร  
แพยาอะไร  และคนในครอบครัว  ญาติพ่ีนองเคยปวยเปนอะไร เพื่อจะชวยใหหมอวิเคราะหโรคของ
เราไดถูกตองและแมนยํามากขึ้น  เชน ถาคุณเกิดปวดเจ็บทองนอยดานขวาและเคยผาตัดไสต่ิงมาแลว      
ก็เปนไปไดวาคุณคงมีความผิดปกติกับปกมดลูก  รังไขหรืออื่นๆ ที่ไมใชไสต่ิง   ถาคุณมีคนใน
ครอบครัวเปนเบาหวาน เปนมะเร็งเตานม ก็เปนไปไดวาคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเปนดวย   ถาคุณแพ
อาหารทะเล แพอาหารจําพวกแปง คุณหมอก็จะระวังในการใหยาที่ไมมีสวนผสมที่คุณจะแพได 

ตรวจโรคอื่นเพิ่มเติม 

 ตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดบี และ ซี และเชื้อ HIV  ถาคุณเปนคนเปลี่ยนคูนอนบอย            
มีเพศสัมพันธ  โดยไมไดปองกัน เคยรับเลือดจากคนอื่น 

  ตรวจหาเชื้อมะเร็งลําไส   มะเร็งปอด   มะเร็งตับ  ถาคุณมีคนในครอบครัวเคยเปนมะเร็ง    
สูบบุหรี่ ดื่มเหลา 

  ตรวจมะเร็งเตานม  ถาคุณมีแมหรือพ่ีสาว คนในครอบครัวเปนมะเร็งเตานม ควรตรวจ
กอนเนื้อหรือความผิดปกติที่เตานม 

 ตรวจมะเร็งปากมดลูก  ถาคุณเริ่มมีเพศสัมพันธ  ต้ังแตอายุยังนอย เปนโรคติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธบอย   
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   ตรวจหาภูมิปองกันหัดเยอรมัน  เมื่อคุณคิดจะตั้งครรภในเร็ววันนี้    
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รอนในหรือแผลในปาก เช่ือวาทุกคนคงเคย เปนกัน 
เวลาเปนแลวจะเจ็บและรับประทานอะไรก็ลําบาก ในวันนี้มี
มีเกร็ดความรูมีวิธีปองกันไมใหเปนรอนในมาฝาก... 

1. ระวังอยาใหทองผูก เพราะรอนในมักจะเปนรวมกับทองผูก 

2. หลีกเลี่ยงอาหารที่ทําใหรอนใน เชน ของทอด ของมันๆ ขนม น้ําตาล ทุเรียน ลําไย 
ขาวเหนียวมะมวง ฯลฯ อาหารพวกนี้กินแตเพียงนอย ๆ อยากินมาก 

3.  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดรอน เชน กระเทียม หอม ขิง ฯลฯ แตพริกกินได 

4.  ออกกําลังกายสม่ําเสมอชวยลดอารมณเครียดความเครียดสวนมากทําใหเปนโรคนี้ 

5. รักษาความสะอาดในชองปากอยางเขมงวด คือ แปรงฟนทุกครั้งหลังจาก
รับประทานอาหาร และ ถาเปนไปไดควรใชไหมขัดฟนทุกครั้งหลังอาหาร 

6.  ดื่มน้ํามากๆ วันหนึ่งๆ ใหได 10 แกวขึ้นไป 

7.  อยาอดนอน 

8.  กินผักและผลไมมากๆ 

ถาไมอยากเปนรอนในก็ลองปฏิบัติตามคําแนะนํากันดูได 

            ขอมูลจาก  :   www.meemodel.com
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1.2ต่ืนเชาขึ้นมาก็คิดแตสิ่งดีๆ2ทันทีท่ีต่ืนนอน 
หากเราคิดถึงแตสิ่งที่ดีที่งาม ก็จะทําใหจิตใจเราสดชื่นกระตือรือรน 
ไมหงุดหงิด โมโห แคนี้ นอกจากเราจะมีความสุขแลว คนรอบขางเรา
ก็มีความสุขไปดวยถือวาเปนการทําบุญอยางหนึ่ง 

2.2ย้ิมแยมแจมใสในแตละวัน 
หากเราจะรูจักยิ้มแยมแจมใสไมวาจะยิ้มกับคนรูจักหรือไมรูจักก็ตาม หนาตาของเราก็จะดูเปน
มิตร ทําใหคนอยากเขาใกล  ถือวาเปนการทําบุญอยางหนึ่ง 

3. ทักทาย ปราศรัย คนบางคน นอกจากจะไมยิ้มกับใครแลว ยังชอบทําหนาบึ้งตึงไมคิดจะพูดจา
ทักทายใคร นอกจากยิ้มแยมแจมใสแลว เราก็ควรจะเอยวาจาทักทายผูมารับบริการกอนการ
ทักทายปราศรัยกับผูอื่นไมวาจะเปนผูมาขอรับบริการเพื่อนฝูงคนรูจัก ผูอยูใตบังคับบัญชาหรือ
แมแตคนที่มาทํางานใหเรา เชน แมบาน รปภ. ฯลฯ  จะทําใหเขารูสึกเปนมิตร และอบอุนใจทํา
ใหบรรยากาศในที่นั้นๆ  ดีขึ้น 

4.2แบงปนน้ําใจไมตรีสามารถทําไดทุกท่ีและทุกเวลา  เชน ชวยพอแมจัดโตะอาหาร ลางถวย
ชาม ลุกใหเด็กหรือผูหญิงทองและคนแกนั่ง ชวยถือของหนักใหคนในรถเมล หยุดรถใหคนขาม
ถนนหรือใหรถอื่นไปกอน   ชวยแบงเบาภาระงานใหเพื่อนในที่ทํางาน  เปนการทําบุญดวยการ
ลดความเห็นแกตัวของเราลงและทําใหเราไดรับมิตรไมตรีสนองตอบกลับมาดวย 

5.2ปลอบใจหรือใหกําลังใจชวยแกไขปญหา 
เมื่อเพื่อนฝูงญาติมิตรอาจประสบปญหาชีวิต และเกิดความทุกขใจแสนสาหัสสิ่งที่ดีที่สุดคือ
ความเปนมิตรและถอยคําที่ปลุกปลอบใหกําลังใจคําพูดดีๆที่มาจากใจจะทําใหผูที่ตกอยูในหวง
ทุกขรูสึกดีขึ้นและมีพลังที่ตอสูชีวิตตอไปได 
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6.2ใหคําชมดวยความนิยมยินดี การกลาวคําช่ืนชมตอผูอื่นไมวาจะเปนเรื่องใดๆ ยอมจะทําให
ผูรับคําชมรูสึกปลาบปลื้มยินดีและมีความสุขได โดยเฉพาะในเรื่องที่เขาทําสําเร็จ แตทั้งนี้ตอง
อยูบนพื้นฐานของความเปนจริงและจริงใจดวย     ดูอยางตัวเราเองแควันไหนแตงตัวสวย      
แลวมีคนชม 



 

เราก็หนาบานไปทั้งวันแลว เชนเดียวกันคนทุกคนลวนอยากไดการยอมรับและคําชมทั้งนั้น
เพราะคําชมจะเปนการเสริมเพิ่มกําลังใจใหอยากทําดียิ่งๆ...ขึ้นไป 

7.2แนะนําใหคําสอนที่ดี2มีคุณคา 
ไมวาเราจะอยูในสถานภาพใด   เชน     เปนลูก  เปนพอแม   ลูกนอง  เจานาย  เพื่อนรวมงาน  
เพื่อนรวมอาชีพ ฯลฯ    หากเราจะมีเมตตาแนะนําในสิ่งที่ดีมีประโยชน มีคุณคาตอผูอื่นหรือ
สอนในสิ่งที่เราชํานาญใหแกผูอื่น ก็จะเปนการชวยเกื้อกูลสังคมใหดียิ่งขึ้นและผลก็จะยอนมาสู
ตัวเรา เชน สอนงานใหลูกนอง   แนะวิธีออกกําลังกายใหพอแม ทานก็แข็งแรง ไมเจ็บไขได
ปวยงาย  หรือแมแตการแนะนําใหความรูที่เรามีหรือทราบมา ใหแกคนไมรูจัก เชน แนะนาํหมอ 
ยาดีๆหรือธรรมะที่ดีแกคนอื่น ทําใหเขาหายปวยหรือรูสึกดีขึ้น เขาก็จะอธิษฐานหรือใหพรเรา 
ทําใหเราพบแตสิ่งดีๆ...ในชีวิต 

8.2การใหอภัยในความผิดพลาดของผูอ่ืน 
โดยทั่วไปคนเรามักจะใหอภัยตัวเองงายและมีขอแกตัวใหตนเองตางๆ..นานา แตถาผูอื่น
ผิดพลาดแลวเรามักเห็นเปนเรื่องใหญและตําหนิติเตียนไมรูจักจบ ดังนั้น เราจะตองหัดมีเมตตา
รูจักใหอภัยตอผูอื่นใหงายเหมือนใหอภัยแกตัวเราเอง  เพราะการใหอภัย จะทําใหเราไมผูกใจ
เจ็บ  แตทําใหจิตใจเราสงบเย็น    เปนการฝกจิตพื้นฐานอยางหนึ่งที่จะนําไปสูกุศลขั้นสูงอื่นๆ 
ตอไป 

9.2ฝกจิตใหสงบและสบายดวยการทําสมาธิหรือสวดมนต 
การทําสมาธิ ฟงดูเหมือนยาก แตจริงๆ..เราทําไดตลอดเวลาไมวาจะอยูที่ไหนหรือทําอะไรอยู   
เชน กินขาว อาบน้ํา  ทํางานบาน อานหนังสือ  อยูที่ทํางาน หัวใจหลัก คือ ใหเอาใจไปจดจอใน
สิ่งที่ทําเพียงอยางเดียวจะทําไดดีขึ้น เพราะไมทําหลายอยางในเวลาเดียวกัน อันทําใหขาดสติ 
และทุกๆ คืนกอนนอน ก็ควรสวดมนตไหวพระที่เรานับถือ โดยอาจเลือกบทสวดสั้นๆ ที่เรา
ชอบเสร็จแลวก็อยาลืมแผเมตตาใหกับตัวเราเองและผูอื่นตามสมควร 

                                                                                             ขอมูลจาก :  
www.meemodel.com
 
 9

http://www.meemodel.com/


 

 

พระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพอโต)…วัดพนัญเชิง..จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                   
พระพทุธรูปสําคัญที่มีความเกาแก  มพีุทธลักษณะงดงาม  และมีขนาดใหญมาก
อีกองคหนึ่งของประเทศไทย หลวงพอโต วัดพนัญเชงิ ในอีกพระนามหนึ่ง คือ       
“พระพุทธไตรรตันนายก”    สรางขึ้นประมาณ  พ.ศ. 1867  สมัยพระเจาอูทอง      
ปฐมบรมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาจะขึ้นครองราชย และสถาปนากรุงศรีอยุธยา
เปนราชธานี ถึง 26  ป หากนบัเนื่องถึงวันนี้ อายุการสรางมานานถึงกวา 675 ป

แลว   ทานเปนพระพทุธรูปที่สรางขึ้นดวยศิลปะแบบอูทองแทๆ พทุธลักษณะเปนปางมารวิชัยงามสงา มี
ขนาดหนาตกักวาง 7 วา 10 นิ้ว และ สูง 9 วา  2  ศอก กลาวกนัวาเปนที่เคารพนับถือของพระมหากษัตริยทกุ
พระองคแหงกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนถาวรวัตถุของวดัพนัญเชิงแหงนี้   ก็เปนศลิปะหลากหลายสมัย ทั้งของ
ไทยและจีน โดยมกีารถวายพระนามที่เรียกขานจากชาวจีนวา “ซําปอฮุดกง” และเรื่องที่เลาขานสืบทอดกัน
มาอีกเรื่องคือ ในสมัยเสียกรุงครั้งที่ 2 มีผูพบเห็นน้าํพระเนตรหลั่งออกมา เปนสิ่งอัศจรรยอยางย่ิง อัน
เนื่องมาจากความศกัดิ์สิทธ์ิทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเปยมลนไปดวยความศรัทธาอยางเนืองแนนแทบ
ทุกวันโดยไมขาดสาย  

 พระมงคลบพิตร  วิหารมงคลบพิตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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พระมงคลบพิตร เปนพระพุทธรูปโบราณเกาแก ที่มีขนาดใหญที่สุดและมี
ความสําคัญมากองคหนึ่งของประเทศไทย พทุธลักษณะของพระมงคลบพติร เปน
พระพทุธรูปปางมารวิชัยครองจีวรหมเฉียง เปดพระอังสาขวา มีสังฆาฏิพาดเหนือ
พระอังสาซายชายยาวลงมาจรดพระนาภ ี ภายในองคกออฐิเปนแกน แลวบดุวย
ทองสัมฤทธ์ิ พระมงคลบพิตรมีขนาดหนาตักกวาง 9.55 เมตร สวนสูงเฉพาะองค
ไมรวมฐานบัว 12.45 เมตร ฐานบัวสูง 4.50 เมตร พระเศียรวัดโดยรอบตรงบริเวณ

เหนือ    พระกรรณ 7.25 เมตร พระพักตรกวาง  2.32 เมตร บัวหงายระหวางพระรศัมีกับพระเกศเมาลีสูง 43 
เซนติเมตร พระรัศมีเหนือบัวหงายสูง 1.30 เมตร พระกรรณยาวขางละ 1.81 เมตร พระเนตรยาวขางละ 1.05 
เมตร พระนาสิกยาว 1.20 เมตร พระโอษฐยาว 1.16 เมตร นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม               กรมศิลปากรจึงไดดําเนินการประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติตามประกาศ
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลม 52  ตอน 75 วันที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2475 ซ่ึงเปนผลใหการบูรณะซอมแซมทุก
คร้ังตองอยูในการควบคุมดูแลของกรมศิลปากร พระมงคลบพิตรเองก็ถือวาเปนพระพทุธรูปเกาแกที่สุดองค
หนึ่งของประเทศไทยและของโลก   รวมทั้งยังมีความงดงามมากที่สุดดวย    จากพลังศรทัธาทั้งจากชาวไทย
และชาวตางประเทศมีมายังวิหารและองคพระมงคลบพติรอยางไมขาดสาย                                                       



..พระพุทธนิมิตวิชิตมารฯ..(หลวงพอโต)2วัดหนาพระเมรุราชิการามวรวิหาร                                       

วัดหนาพระเมรุราชิการามวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปนวัดที่มีชือ่เสียง 
เปนที่รูจักกนัดีวดัหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยประวตัิความเปนมาอัน
เกาแก สถาปตยกรรมของโบราณ สถานอนัล้ําคา รวมทั้งพระประธานในวิหารนอย

เปนพระพุทธรูปในพุทธลกัษณะ “ปางทรงเครื่ององคใหญที่สุด” ชาวบานทัว่ไป    

รูจักในพระนาม “หลวงพอโตวัดหนาพระเมร”ุ หรือมีพระนามทางการวา  “พระ
พุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ”  จากประวัติความเปนมานั้น เจาองคอินทร ซ่ึงสืบ
เชื้อสายมาจากพระยากาฬปกษ กษตัริยผูครองกรุงศรีอยุธยา ไดสรางวดัแหงนี้ข้ึนในราวพุทธศตวรรษที ่
16 หลวงพอโตวดัหนาพระเมรุ เปนพระพทุธรูปปางทรงเครื่องขนาดใหญ มีขนาดหนาตักกวาง 4.50 
เมตร สูง 6 เมตร ที่พระเศียร  มชีฎาสวมทบัและที่พระอุระหลอเปนลายคลายสรอยสังวาลประดับไว 
พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา  พระหัตถขวาวางคว่ําบนพระชงฆขวา  นิว้พระหัตถชี้ลงสูพืน้ 
ประดษิฐานบนฐานชุกชีขนาดใหญสูงประมาณ 2 เมตร วัดหนาพระเมรุ เปนหนึ่งในจํานวน
เพียงไมกี่วัด ที่รอดพนจากเพลิงในสงครามเสียกรุงคราวนั้น ในปจจบุันไดรับการยกฐานะขึ้นเปนพระ
อารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูนอกเขตเกาะเมืองของอยุธยา ไมไกลเลยสําหรับความตั้งใจที่จะ
เดินทางไปสําหรับทุกๆ  คน 
 

..พระพุทธนฤมลธรรโมภาศ  วัดนิเวศนธรรมประวัติราชวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วัดนิเวศนธรรมประวัติ อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา เปนวดัที่มีชือ่เสียงมาชานาน ดวย
เปนวัดที่อยูคูกับพระราชวังบางปะอิน มาตั้งแตสมัย รัชกาลที่ 5   เพือ่ใหพสกนิกร ขาราชการ ตลอดจน
พระบรมวงศานวุงศไดปฏิบัตศิาสนกิจไดอยางสะดวกเต็มที่  รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชดําเนินกอ
พระฤกษพระอุโบสถ เมื่อวันศกุร เดือน 7 ปฉล ู พ.ศ. 2420 พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคใน
การกอสราง และโปรดใหชางผูรับเหมาชาวตะวนัตกเปนผูออกแบบกอสรางขึ้น ตามแบบวัดและ
อุโบสถในประเทศทางตะวันตก  เพื่อทรงบชูาพระพุทธศาสนาดวยของแปลกอยางที่ไมเคยมีใครทําให
ปรากฏในแผนดนิสยามมากอน ทรงโปรดวาเปนพระพุทธรปูที่งดงามที่หาที่ตาํหนิมิได พรอมกับถวาย
พระนามใหไววา “พระพุทธนฤมลธรรโมภาศ” เปนพระปฏิมากรนั่งขัดสมาธิเพชรประดิษฐานภายใต
ซุมเรือนแกว มีขนาดหนาตักกวาง 22 นิ้ว สูงตั้งแตฐานถึงพระรัศม ี36 นิ้ว หลอกะไหลทองและเปนพระ
ประธานของพระอุโบสถ  เปนเวลากวา 120 ปมาแลว สําหรับการประดิษฐานเปนพระประธานแหงวัด
นิเวศนธรรมประวัติ และเปนที่เคารพนับถือสักการะของพทุธศาสนิกชนมาโดยตลอดระยะเวลา
ดังกลาว ดวยความศรัทธาอันไมเสือ่มคลาย                                                         
                                                                ขอมูลจาก  :  หนังสือ พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย 
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          คงจะรูกันมาบางแลววาการลางสารพิษที่หมักหมมในตัว

ออกไป จะทําใหรางกายแข็งแรง เลือดลมเดินสะดวก ถาทําเปน
ประจําก็จะชวยฟนฟูสุขภาพและรักษาโรครายแรงอยางมะเร็ง โรค
ภูมิคุมกันบกพรอง หอบหืด เบาหวาน รวมทั้งลดความอวนไดดวย 

         **หัวใจสําคัญในการลางพิษใน 1 วัน คือ จะตองกินใหไดแคลอรี่นอยกวา 800 
กิโลกรัม  เพื่อใหระบบยอยและตับไดพัก  ตอจากนั้นตับจะขับสารพิษออกมาไดและอาหารที่
คุณจะทานในวันนั้นจะตองไมมีเนื้อสัตวเขามาปะปนเด็ดขาด  เขาใจกันดีแลวตอไปเรามาเขาสู
กระบวนการลางสารพิษกันเลยดีกวา 

        1.  เลือกผลไมท่ีคุณชอบมา 1 อยาง เชน  มะละกอ ฝรั่ง แคนตาลูป แอปเปล สมโอ 
ชมพู มะมวง ฯลฯ  ยกเวนอยู 2 อยาง  คือ ทุเรียนและสับปะรด เพราะทุเรียนมีแคลอรี่สูง
เกินไปและยอยยาก ทานแลวจะเปนภาระกับระบบยอย  สวนสับปะรดนั้น
มีกรดสูงมาก ถากินทั้งวันทองก็จะอืดได 

         2. ทานแตผลไมชนิดเดียวตลอดทั้งวัน โดยอาจจะปรับเปลี่ยน
รูปแบบได เชน ถาเลือกมะละกอ ก็อาจจะทานเปนเนื้อมะละกอสุก หรือ
สมตํา (มะละกอดิบ) ที่ใสแตมะละกอกับน้ําปลามะนาวเทานั้น ไมใส
เครื่องประกอบอยางอื่นเด็ดขาด 

        3.    พอมาถึงม้ือกลางวันก็ทานมะละกออีก  แตอาจจะเปนน้ํา
มะละกอปนใสน้ําตาลนอยที่สุด หรือน้ํามะละกอคั้นสดก็ได 

        4.    ม้ือเย็นก็ยังตองทานมะละกออีกคร้ังเปนม้ือสุดทายของวัน 
โดยอาจจะบีบมะนาวลงไปดวยนิดหนอย  เพื่อเพิ่มรสชาดใหไมเลี่ยน
เกินไป 
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          5. วันรุงขึ้นกอนที่จะเริ่มมื้อเชา คุณจะตองดื่มน้ํามะนาวผสมน้ําอุนประมาณ 2 ขวด
กอน เพราะเมื่อเราลางสารพิษ ตับจะขับสารพิษใหมารวมกันอยูที่ลําไสเล็กสวนตน จึงตองดื่ม
น้ําอุนผสมมะนาวเขาไปกระตุนใหลําไสบีบตัว เพื่อใหสารพิษถูกดันออกมากับอุจจาระ 
หลังจากที่ดื่มน้ําอุนแลว คุณจะรูสึกอยากเขาหองน้ําทันที แตถาไมมีการดื่มน้ํากระตุนและไป
ทานอาหารเชา สารพิษก็จะถูกดูดกลับเขาไปในกระแสเลือดเหมือนเดิม ทําใหการอดอาหารลาง
พิษของเราตองเสียเปลาไป 

  วิธีเตรียมน้ําอุนผสมมะนาว  

           อุปกรณ  

               1. ขวดน้ําขนาด 1 ลิตร 2 ขวด 

           2. มะนาว 4 ลูก 

               3. เกลือปน 2 ชอนชา แตหามใชเกลือไอโอดีน 

 วิธีทํา  

           1.   ใสน้ําดื่มใหเต็มขวดจากนั้นบีบมะนาวใสลงไปขวดละ 2 ลูก และเกลือ 1 ชอน
ชา เขยาใหเขากัน 

           2.  มะนาวจะไปกระตุนใหลําไสทํางาน สวนเกลือก็จะชวยอุมน้ําไว  ไมใหถูกรางกาย
ดูดซึมไปหมด  น้ําจะไดเหลือไปจนถึงทวารหนักเพื่อขับอุจจาระ 

           3.  หลังจากดื่มน้ํามะนาวประมาณ 10-20 นาที คุณจะรูสึกปวดทองอยากเขา
หองน้ํา นั่นคือ อาการปกติ หลังจากถายทองเรียบรอยแลวก็เริ่มทานอาหารได 

   กระบวนการลางพิษจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ถาหากทําเปนประจําสัก 2 อาทิตย ตอหนึ่งคร้ัง 

        ขอมูลจาก : www.health.kapook.com 
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       ถือเคล็ดเลือกเลขเด็ด "เลข 9" มาเอาใจคนที่ชอบ ฟตแอนด
เฟรม จึงถือโอกาส หาเหตุผลดีๆ มาชวนคนขี้เกียจ (ออกกําลังกาย) 
มาออกกําลังกายกันเถอะ  
  
        ขอ 1. สนุก ถาเอาแตนั่งๆ นอนๆ รับรองวา พุงพะโล ตอง

โยออกมาประจานประชาชีแนๆ   แลวการออกกําลังกายก็สนุกกวาการนั่งๆ นอนๆ ต้ังเยอะ (ถา
คนขี้เกียจคงมีขอโตแยงต้ังแตขอนี้)  
  
        ขอ 2. สดใส สดชื่น  ออกกําลังกายแลวรางกายฟตเปรี๊ยะ ถาเปนหนุมๆ ก็สาวๆ มอง         
ถาเปนสาวๆ ก็หนุมๆ มอง เรียกวาบริหารเสนห แถมมั่นใจสุดๆ สวนคนที่อายุมากแลว รับรอง
วาจะกระฉับกระเฉง  อยูไดอีกหลายสิบป 
  
        ขอ 3. หุนดี ออกกําลังกายแลวไดใสชุดสวยแบบพอดีตัวไมตองกลัวเปนลูกหมู แบบไร
ไขมันไมอายใคร เพราะการออกกําลังกายชวยในการควบคุมน้ําหนักตัวและลด
ไขมัน และลดระดับไขมันในเสนเลือด 
  
        ขอ 4. ไมมีโรค เนื่องจากตอนออกกําลังกายจะมีสารความสุขหลั่งออกมา 
อวัยวะตางๆ       ก็กระปรี้กระเปรา เรียกวา เฟรมแลวยังแข็งแรงไมมีโรค  การออก
กําลังกายจะชวยเพิ่มความแข็งแกรงใหกลามเนื้อและความทนทานของหัวใจ ชวยปองกันหลอด
เลือดอุดตัน ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด    ลดอัตราการเสี่ยงจากการเปนมะเร็งลําไสใหญ  ลด
อัตราเสี่ยงตอการเปนมะเร็งเตานมไดประมาณ 20% ฯลฯ 
  
        ขอ 5. สมาคม  ออกกําลังกายแลวมีเพื่อนๆ เยอะ โดยเฉพาะคนที่ไปออกกําลังกายที่
สนามกีฬา โรงยิม หรือ ฟตเนส  ถาคุณไมหนาบึ้งตึง แคยิ้มนิดเดียวก็จะมีเพื่อนเต็มเลยละคราวนี้ 
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 ขอ 6.  เจริญอาหาร ตอนที่ ฟตแอนดเฟรมเสร็จแลว รับรองทองรองแนๆ   กินอะไรก็
อรอยไปหมด  แตระวังๆ หนอยละ เพราะที่กินเขาไป   จะไปสะสมถาหยุดออกกําลังกาย 
  

ด  คุณ
แข็งแรงขึ้น หุนดีขึ้น   

สนิท ก็มันเหนื่อยนี่นา เมื่อหัวถึงหมอนคนที่ออกกําลังกายเปนประจํา
ับสนิท  

. ชวยชาติ ลองคิดดูก็แลวกันถาคุณไมเปนโรคแคคนเดียว ประเทศของเราจะ
ะหยัดคายา คารักษา คาผาตัด ฯลฯไปเทาไหร ไมเชนนั้น  สสส. เขาคงไมรณรงคใหคนไทย  

า!! ฟต แอนด เฟรม  

ก :  www.thaihealth.or.th

 

        ขอ 7. หายเครียด แนนอนวากีฬาเปนยาวิเศษ เมื่อออกกําลังกายแลวจะหายเครีย
จะ
  
        ขอ 8. นอนหลับ
จึงหล
  
       ขอ 9
ปร
ไรพุงหรอก   ดังนั้น  แคคุณไปออกกําลังกายก็ไดชวยชาติแลว  
  
       เอาแค 9 ขอ  ก็คงพอกับเหตุผลดีๆ ที่ควรออกกําลังกาย... เอ
  
                                                                                                ขอมูล
จา
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  งานประดิษฐจากดินหอม 
ิลปะในการนําดอกไมมาประดิษฐพวงมาลัย ทําขนมและงาน

ั้งแ
ิษ

และพัฒน

มจากการนวดดินหอมมะลิเพื่อปรับสภาพ

ั

ใจติดตอได... 
ม ซอย 4 หมูบานซื่อตรงทาวนเฮาส  ซอยพหลโยธิน 52   ถนน

นน  เขตสายไหม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220   

ศ
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อื่นๆสําหรับใชในพิธีกรรมทางศาสนา มีมาต ตยุครุงเรืองของ
กรุงสุโขทัย ปจจุบันการประด ฐศิลปะแขนงนี้ไดมีการ
เปลี่ยนแปลง าไปมาก การนําดินหอมมะลิมาใชเปนวัสดุ
ในการทํา ผลงานที่ไดนับเปนงานฝมือที่ละเอียดออน ไมแพการ
ใชวัสดุจากธรรมชาติ 
  

ขั้นตอนการทํา>>> จะเริ่
ดิน จากนั้นออกแบบชิ้นงาน โดยแบงดินออกเปนสวนตามขนาด
ช้ินงานแลวผสมสี ซึ่งจะใชสีน้ํามน สีฝุนหรือสีโปสเตอรก็ได จากนั้น
นํามาประดิษฐช้ินงานที่ตองการ เชน พวงมาลัย พานดอกไม ฯลฯ โดย
มีตลาดที่สงไปจําหนายคือ สําเพ็ง รานสังฆภัณฑและหางสรรพสินคา
ทั่วไป 
หากสน
ที่ต้ัง : ศูนยมาลัยสายไห
พหลโยธิน 
แขวงคลองถ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  วังปลาสวายที่คลองหกวา 
คลองหกวา  เปนคลองขุดที่มีความเกาแกเช่ือมระหวางคลอง

อส ง และคลองพระยาสุเรนทร   มีความยาวประมาณ 3.5 
กิโลเมตร โดยรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดําริ ใหขุดขึ้นสําหรับเปน
ที่รองรับและระบายน้ําเพื่อไมใหน้ําทวมกรุงเทพฯ.  ในอดีตนั้น 
คลองแหงนี้มีความกวางหกวาตามชื่อแตเนื่องมาจาก กระแสน้ําที่
พัดพา ทําใหปจจุบันมีความกวางถึง 15-20 วา หรือประมาณ 30-

40 เมตร 
  

ทามกลางธรรมชาติอันรมรื่นริมสองฝงคลอง ชาวบาน
สวนใหญยังคงประกอบอาชีพทํานา จับปลา  เลี้ยงไก  และทํา
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  เชน ทําขนมไทย อาทิ ขนมตาล 
และ    ทําทองมวนขาย โดยจะมีพอคามารับซื้อถึงบาน 
  

เนื่องจากการสัญจรทางน้ํามีบทบาทในชีวิตประจําวันนอยลง รวมทั้งเปนเสนทางที่มีคลองตางๆ 
มาบรรจบกันและน้ําที่ยังใสสะอาด คลองหกวาจึงเปนที่ชุมนุมปลาหลากหลายชนิด โดยเฉพาะ
บริเวณ “วังปลาสวาย”  หนาโรงเรียนวัดสายไหมนั้น  จะมีปลาสวายอาศัยอยูนับหมื่นตัว ซึ่งมีผูคน
แวะเวียนไปเยี่ยมชมและใหอาหารปลาอยูเปนประจํา 

 

หากทานสนใจไปเที่ยววังปลาสวาย… 
บึงปลาสวาย ที่ต้ัง : โรงเรียนวัดสายไหม   แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ บึงปลา
สวาย เปนที่อาศัยของปลาสวาย นับแสนตัวอยูในเขตอภัยทาน บริเวณคลองหกวา ขางโรงเรียน
สายไหม(ทัศนารมณอนุสรณ) ถือวาเปนแหลงทองเที่ยวที่ประชาชนทั่วไปใหความสนใจและ 
เดินทางเปนจํานวนมาก 
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  วัดอมราวราราม 
     บริเวณที่ต้ังของวัด แตเดิมนั้นเปนทองทุงนา ตอมาในป พ.ศ. 
2530   ศ.พญ.อมรา จันทราภานนท    ไดถวายที่ดินสรางสํานักปฏิบัติ
ธรรมกรรมฐาน ช่ือ “ศูนยธุดงคอมราวนาราม” จากนั้นจึง
ดําเนินการสรางวัดและไดใชช่ือตามนามผูถวายที่ดินวา “วัดอมราว
ราราม”  
  

 ศาลาเจดียอุโบสถ  สรางคลายกับพระเจดียที่พุทธคยาในประเทศอินเดียใชสําหรับเปนที่ประกอบศา
สนพิธีตางๆ  ปฏิบัติธรรม  อบรมกรรมฐาน  ภายในประดิษฐาน                  พระพุทธสิหิงคจําลอง   
พระประจําวันและพระพุทธรูปอื่นๆ 
 
หากทานสนใจเที่ยวชมสามารถติดตอไดท่ี ...                   
วัดอมราวราราม หมู 5 บานณัฐกานต 3 ถนนพหลโยธิน 52  ซอยทหารอากาศ   แขวงคลอง
ถนน เขตสายไหม   กรุงเทพฯ     โทร. 0-2552-5020,0-2972-7735    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             ขอมูลจาก : หนังสือของดกีรุงเทพ 
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ควรจะคิดหนัก ถาทานมีภรรยา 6 อาชีพนี ้… 

 

1. นักกีฬา  เพราะวาพวกนี้วนัๆ มัวจองจะทําลายสถิติ 
อยูบานเฉยๆ  ก็สะกิดแลว…. 
หมูนี้สถิติตกไปนะคะคณุพี่ขา  มาทําลายสถิติ                      
กันเถอะคะ 

 

2. ครู  ชอบสอน  สอนเสร็จกถ็ามวา เขาใจไหม ถาตอบวาเขาใจ 
ก็ใหการบานไปทํา ทั้งที่เหนือ่ยจะแย…                                                                         
โดยเฉพาะอยางยิ่งครูอนุบาล หลอนชอบพดูวา เกงมากคะ  เอาอีกคะ…. 

 

3.  พยาบาลทัง้หลาย   ชอบวิกลจริต รักความสะอาด ชอบถามวาลางแลวหรือยัง 
ถาบอกวาลางแลว ก็จะถามตอวา แลวลวกน้ํารอนหรือยัง 
เช็ดแอลกอฮอลหรือยัง 
 

4. โอเปอรเรเตอร   เพราะเวลาเราตองการ มักจะบอกวา   
“กรุณารอสักครู ” 
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5. พนักงานแคชเชียร    

     ชอบติดปายวา  “กรุณาใชชองถัดไป” 

 

6. เทรนเนอรมวย                                                                                                    
เพราะใหเราซอมชกลมเปนเดือนเปนป...                                                                           
กวาจะใหชกจริงซักครั้ง 

 

ขอมูลจาก : www.joejamsai.com
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>>เสียบอล 
          แปล  ผูเลนโดนแยงลูกไปได ถาเปนคนดู หมายถึง แพพนัน 

>>บอลแพ 
แปล  ภารดรไมชนะ 

>>เกย 
แปล  เพศที่ควบคุมการเพิ่มประชากรโลกไดดีที่สุด 

>>วันแดงเดือด 
แปล  วันที่แมนยูฯ เจอลิเวอรพูล ถาเปนผูหญิงหมายความวา วันเมนสมา 

>>หงส 
แปล  ที่องักฤษเปนทีมฟุตบอล ที่เมืองไทยกลับเปนยี่หอเหลา 

>>นมบูด 
แปล  จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีภรรยาอายุ 60 ปขึ้นไป 

>>หัวชาง 
แปล  บางครั้งก็เล็กกวาหัวคน ถาเปนช่ือของสิว 

>>ทอง 
                แปล  ของมีคาที่คนอยากได แตจะไรคาเมื่อเปนวัยของผูหญิง 

>>ผายปอด 
                แปล  ตางจากผายลม คือ ผายปอดใหผูอื่นชวย  สวนผายลมทําเองลวนๆ 
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>>เหินฟา 
          แปล  การทะยานไปในอากาศ   สําหรับแบคแฮม คือ การยิงลูกโทษ 

>>ชัยชนะ 
          แปล  เกิดขึ้นไดจากการพายแพของฝายตรงขาม 

>>โลงอก 
          แปล  สําหรับผูหญิง คือการเอาซิลิโคนออกจากนม 

>>ไขดาว 
          แปล  หาไดจากหนาอกของผูหญิงบางคน 

 >>ฟุตบอล 
          แปล  คลายกับเมีย คือหลังจากไดครอบครองแลวก็ตองเขี่ยมันออกไป 

>>ชิป 
          แปล  วัตถุอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง   ถาหาไมเจอเรียกวา  ชิปหาย 

>>ฉลาม 
          แปล  สัตวที่ไมอยากเกิดมามีหู 

>>ปอด 
          แปล  อวัยวะที่มีความสัมพันธลึกซึ้งกับบุหรี่ 

 >>งานศพ 
          แปล  งานที่เจาตัวไมเคยออกมาตอนรับแขกเลย 

                                                                                             

ขอมูลจาก : www.joejamsai.com
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 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู  Biosafety  Cabinet ที่ใช  ยังสามารถใชงาน

ปองกัน  “สารตัวอยาง”  และปองกัน “ผูปฏิบัติ”  รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการกระจาย 
ของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑความถูกตองและปลอดภัย    
เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น    เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาด
ที่พ้ืนผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือตํ่าจากระดับ
มาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ  ไดดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ   
จัดจําหนายและไมไดจัดจําหนายมากกวา  400  เครื่อง  โดยทางแผนกชางมีความพรอมทั้งดาน
บุคลากรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากตางประเทศตามมาตรฐาน BS5726 และ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริการใหหนวยงานตางๆ ไดทั่วประเทศ 

 

 Calibration for pH meter 
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter  ที่ใช  วาผลการวิเคราะหใหคา pH ได

ถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม  เนื่องจาก  pH meter  ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ        
บางยี่หอหรือบางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับทศนิยม 1 ตําแหนง
ได                   อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงาน
ไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว 

สําหรับบริการ Calibrate pH meter  บริษัทฯ อยูระหวางขอการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 คาดวาจะเสร็จสมบูรณไดรับการรับรองประมาณกลางป 2552 

         ท้ัง 2 บริการนี้  แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชน
ที่ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ 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  025   นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช่ือผูโชคดีดังตอไปนี้คะ 
 
รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่  1  เมษายน  2552           หมายเลข  50 
 คุณจิโรจน เตชะวณิชย โรงพยาบาลปยะเวท   050 
 คุณสุณีย  แสงเขียว  กรมวิทยาศาสตรการแพทย    150 

 
 รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่  16  เมษายน 2552          หมายเลข  33 
          คุณวัชราภรณ  อินทรเกษม โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท     033 

 คุณปรานอม เมฆขาว  มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร  133 
 คุณอนุรักษ  เทพไกรลาศ บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด(มหาชน)  233 
 คุณรัตนจิตต  อัตราชีวะ บริษัท บางกอกกลาส จํากัด   333 

 
 รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่  2  พฤษภาคม  2552       หมายเลข  11 

 คุณปาริชาติ  หวังประโยชน บริษัท ที โอ ฟารมา จํากัด   211 
 คุณสุดใจ  ใจภักดี  โรงพยาบาลสกลนคร   411 

 

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ท่ีไดเสียสละ

เวลาอันมีคาย่ิงของทาน   ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการ

ขอให       ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน  ฉบับที่ 026   นี้ตอไปนะคะ 
 
 
*** ขอขอบคุณภาพจาก  : หนังสือ  Greeting Cards And Arts, Designer is Pro Clip 
Art , www.heritage.thaigov.net, www.tumsrivichai.com , 
www.bsnnews.com ,  www.thaitambon.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   อภินนัทนาการโทรฟร ี: 1800  285 285 


	(  ดูแลตัวเอง..ให้เหมาะสมกับวัย                    (  ป้องกันได้...ไม่เป็นร้อนใน 
	    (  9 วิธี ทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน            (  พระพุทธรูปสำคัญในเมืองไทย
	(  ล้างพิษใน 1 วัน ที่คุณทำเองได้            ( 9 เหตุผลดีๆ  ที่ควรออกกำลังกาย
	( ท่องเที่ยว 50 เขต  ณ  เขตสายไหม            (  6 อาชีพที่หลีกเลี่ยงเป็นภรรยา(ขำขำ)/ขำขันกับภาษาไทยวันละคำ
	คุณภาพ คู่ คุณธรรม ซายน์เทคมั่นย้ำ สินค้าพร้อมบริการ


