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วิธีปองกันและขอแนะนําไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009

สํารวจบาน..พิชิตโรค

10 วิธี...ทําดีเพื่อแม

พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย

กินเพิ่มภูมิคุมกัน

รูไว...กอนออกกําลังกาย

ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตบางขุนเทียน

คําทํานายวันเกิดขําขํา /วิธีทอง ก-ฮ แบบฉบับ ขําขํา

ขณะนี้บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจกาวเขาสูปที่ 28 เต็ม ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมาจนถึงวันนี้
เนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมอี ปุ การคุณ จนทําใหบริษทั ฯ สามารถกาวมาสูป
ที่ 28 ไดอยางมั่นใจและมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทา นผูมีอุปการคุณ ทางบริษัทฯ ตองใคร
ขอขอบพระคุณทานผูมอี ปุ การคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดว ย
บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูม ีอุปการคุณ โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพชีวติ
ของ
ทานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ ทีเ่ ปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ เพือ่ ใหทานผูมอี ุปการคุณ
มีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน Newsletter ฉบับที่ 027
คงทําใหทานผูมีอุปการ
คุณ ครอบครัว และคนที่ทา นรัก ไดรับประโยชนและมีสุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป
สําหรับในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552 เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่ 027
ของ
บริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม คือ เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมอี ุปการคุณใหมีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกวาผลิตภัณฑทบี่ ริษทั ฯ จําหนาย ในสวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่
เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน คติสอนใจ การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การ
ออกกําลังกาย คลายเครียด สถานที่ทอ งเที่ยว การอบรมและพั ฒนาจิ ต อย างไรก็ ดี ในส วนของ
บริษัท ฯ ก็ จัดให มี กิจ กรรมสัน ทนาการ และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพือ่ ใหบคุ ลากรของบริษัทฯ มี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด
ในสวนการจัดทําวารสารในป 2552 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. จะใชฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณ เดือน
ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเนือ่ งถึงสิ้นป 2552
ทายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูม ีอปุ การคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการสนับสนุนบริษทั ฯ
ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง หากทานจะกรุณาสละเวลาใหความเห็นและ ติชม ในการจัดทํา
วารสาร
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เนื่องในวาระที่บริษัทฯ จะมีอายุครบ 28 ป เต็ม ทางกองบรรณาธิการขอสงความสุขแด
ทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ใหมีแตความสุขทั้งทางกายและทางใจตลอดป 2552 ดวยคะ
เพื่อเปนการตอบแทนทานผูมีอุปการคุณ ในเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2552 ทาง
กองบรรณาธิการ ยังคงคัดสรรเรื่องราวที่เปยมไปดวยความรูและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวยประโยชน
มานําเสนอใหทานผูมีอุปการคุณตลอดป 2552
ในสวนของเนื้อหาประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2552
ตอเนื่องจากฉบับที่ 026 มานําเสนอใน Newsletter ฉบับที่ 027 ดังตอไปนี้คะ

ยังคงนําเรื่องราว

พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทยจํานวนทั้งหมด02500องค
โดยจะลงในฉบับที่ 027 จํานวน 4 องค (ตอจากฉบับที่ 026)
สถานที่ทองเที่ยว 50 เขต ในกรุงเทพฯ คือ เขตบางขุนเทียน
สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน มีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง ที่มี
ความนาสนใจมานําเสนอทานในฉบับที่ 027 เชน ปาชายเลนบางขุนเทียน พิพิธภัณฑ ภูมิปญญา
ชาวบาน ซึ่งทานสามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตาม
สถานที่ตางๆ นี้คะ
á ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 026 ดวยคะ
(รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24)
ทายสุดนี้ ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ
แก
บริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา / ปรับปรุง
เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

โดย : 1. กระทรวงสาธารณสุข 2. บริษัท ซายนเทค จํากัด
กระทรวงสาธารณสุขไดออกคําแนะนํา ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ระบาดยัง
ไมหยุด ลักษณะอาการไมรุนแรง ใกลเคียงกันกับไขหวัดใหญสายพันธุเดิมที่เกิดขึ้นตามปกติ
อาการปวยคลายกับไขหวัดใหญตามฤดูกาล อาการ ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 การติดตอ
เหมือนกัน คือ มีไข ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก ปวดเมื่อยเนื้อตัว
สวนสถานที่ท่พี บวาทําใหติดเชื้อไดมากที่สุด คือบานและโรงเรียน เพราะการติดเชื้อมีปจจัย
สําคัญคือ ตองใกลชิดและสัมผัสกันประมาณ 8 ชั่วโมง หากแคเดินผานกันหรืออยูในสถานที่ปลอด
โปรง โอกาสติดเชื้อมีนอยมาก
ที่สําคัญพบวาผูปวยไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 มีอาการนอย บางรายมี
อาการนอยมากจนไมรูวาปวย รอยละ 95 สามารถจัดการเชื้อโรคไดดวยตัวเอง ดังนั้นไมควรตื่น
ตระหนกและใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
กระทรวงสาธารณสุขไดออกคําแนะนํา ดังนี้
หากปวยเล็กนอย ควรหยุดพักเพื่อรักษาตัวที่บาน พักผอนใหเพียงพอ ดื่มน้ํามากๆ
อาการจะหายเองไดภายใน 2-3 วัน
สวมหนากากอนามัยปองกันการแพรกระจายเชื้อ ปดปากและจมูกเวลาไอหรือจามดวย
กระดาษทิชชูหรือแขนเสื้อของตนเอง
ลางมือดวยน้ําและสบูหรือแอลกอฮอลบอยๆ แยกหองจากผูอื่น ไมใชของรวมกัน
สําหรับสถานศึกษา หากพบเด็กปวยดวยไขหวัดใหญตอเนื่อง ตั้งแต 3 คนในหองเรียน
เดียวกันใหแจงตอเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและควบคุมสถานการณ
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สําหรับผูเดินทางกลับจากตางประเทศ ควรติดตามอาการของ
ตนเอง 7 วัน
โดยในระยะ 3 วันแรกควรพักอยูที่บานกอนไปโรงเรียน
มหาวิทยาลัยหรือ
สถานศึกษา หรือเขารวมกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
ปองกันการแพรเชื้อสูผูอื่น
ผูปวยรับประทานยาลดไข เชน พาราเซตามอล (หามใชยา
แอสไพริน) และยารักษา ตามอาการ เชน
ยาละลายเสมหะ ยาลดน้ํามูก ตามคําแนะนําของ
แพทยหรือเภสัชกร
ไขหวัดใหญเกิดจากเชื้อไวรัส ไมจําเปนตองรับประทานยาปฏิชีวนะ ยกเวนพบเชื้อ
แบคทีเรียและแพทยสั่ง
ใหเช็ดตัวเพื่อลดไขดวยน้ําสะอาดที่ไมเย็น ดื่มน้ําสะอาดและน้ําผลไมมากๆ งดดื่มน้ํา
เย็นจัด พยายาม รับประทานอาหารออนๆ รสไมจัด เชน โจก ขาวตม ไข ผัก และ ผลไมให
พอเพียง
นอนพักผอนมากๆ ในหองที่อากาศไมเย็นเกินไป และมีอากาศถายเทสะดวก
หากอาการปวยรุนแรงขึ้น เชน หายใจลําบาก หอบเหนื่อย อาเจียนมาก ซึม ควรรีบไป
พบแพทยทันที แจงประวัติการเดินทางหรือบุคคลใกลชิดใหแพทยทราบ
ขอควรระวัง คือ กลุมผูสูงอายุหรือผูปวยที่มีโรคเรื้อรังประจําตัว จะมีความเสี่ยงตอ
ภาวะแทรกซอนมากกวาปกติ
ตองหมั่นคอยสังเกตอาการไวตลอด
ขอมูลจาก :www.women.mthai.com
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ขอแนะนําจาก บริษัท ซายนเทค จํากัด
ในการปองกันหรือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
อัตราการเพิ่ม หรือ สะสมของจุลชีพหรือเชื้อไขหวั
หวัดใหญ
=
อัตราของการผลิต (เชน การไอ,
การไอ, จาม)
จาม) – อัตราของการกําจัด
สิ่งที่ควรหรือตองปฏิบัติ
1. หลีกเลี่ยงการใชหองแอรคอนดิชั่น หรืองดใชชั่วคราว รวมทั้งเปดประตูหนาตางใหมีอากาศ
ถายเท เพือ่ ไมใหเกิดการสะสมของจุลชีพ
2. กรณีจําเปนตองใชหองแอรคอนดิชนั่ ควรปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ไมอยูตรงบริเวณ Air Return กรณีเปนระบบแอรรวม
2.2 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อลดการสะสม แตตําแหนงพัดลมระบายอากาศ ไมควรอยู “สูงเกิน 30 ซ.
ม.” จากพื้นหอง
2.3 กรณีมีเงินงบประมาณ และตองการประสิทธิภาพในการปองกัน หรือลดความเสี่ยงใน การติดเชื้อให
ไดผล จําเปนตองใชเครื่องกําจัดจุลชีพหรือเครื่องฟอกอากาศ (Air Cleaner) ดังประโยชนและ
ความจําเปน ซึ่งมี 2 ระบบ ใหเลือก คือ
- กรณีขนาดหองไมใหญ (ไมเกิน 4 × 4 เมตร), มลพิษมีปริมาณไมมาก และไมรุนแรง
สามารถเลือกใช Commercial Model ที่มีใหเลือกหลายผลิตภัณฑ ตามหางสรรพสินคา
- กรณีเปนหองขนาดใหญ มลพิษ หรือจุลชีพ (เชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009)
มีปริมาณมาก เพราะจํานวนคนอยูรวมกันมาก ควรใช Scientific Model ซึ่งประสิทธิภาพสูง และเวลา
ในการกําจัดจุลชีพรวดเร็ว เมื่อเทียบกับ Commercial Model รวมทั้งมีความทนทานสูงและคาบํารุงรักษา
ต่ํา (หากทานสนใจเครื่องกําจัดจุลชีพ หรือ เครื่องฟอกอากาศกรุณาติดตอสอบถามขอมูลไดทบี่ ริษัท ซายน
เทค จํากัด โทร. 0-22

ขอมูลจาก : www.women.mthai.com , บริษัท ซายนเทค จํากัด
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เชื้อโรครายทีท่ ําใหเราปวยไข บางอยางอาจจะซุกซอนอยูในหองนอน ในบานของ
เรานี่เอง วันนี้...เรามาสํารวจบานกําจัดทุกปจจัยเสี่ยงตอปญหาสุขภาพกันดีกวา
1. กําจัดยาหมดอายุ 2 ใน 3 ของคนสวนใหญเคยกินยาหมดอายุโดยไมไดตั้งใจ
สงผลใหการรักษาไมไดผลหรือเลวรายลง จึงควรสํารวจตูยาเปนประจํา เก็บยาเม็ดและยาน้ําที่หมดอายุทิ้งไป ยาที่
ไมไดใชบอยควรซือ้ ซองเล็ก
2. กําจัดสเปรยทําความสะอาดคราบฝงแนน ผูที่ทําความสะอาดบานดวยน้ํายาทําความสะอาดชนิดสเปรย
อยางนอยสัปดาหละครั้ง มีโอกาสเปนโรคหอบหืดมากกวาผูที่ไมใชเกือบ 50 เปอรเซ็นต ควรเปลี่ยนมาใชสเปรยชนิด
เหลวเพื่อลดปริมาณไอระเหยที่คณ
ุ สูดดม
3. กําจัดอาหารเกาเก็บหรืออาหารหมดอายุ หลังกําจัดอาหารเกาหมดอายุจากตูเย็นแลว อยาลืมตั้งอุณหภูมิ
ตูเย็นไวที่ 4 องศาเซลเซียส(40 องศาฟาเรนไฮต) หากอุณหภูมิสูงกวานี้ แบคทีเรียในอาหารจะเจริญเติบโตและทําให
อาหารเนาเสียได
4. กําจัดหมอน-ผาปูที่นอนเกา ควรเปลี่ยนหมอนใยสังเคราะหทุก 2 ป สวนหมอนยัดไสขนหานหรือขนเปด
ควรเปลี่ยนทุก5ปลองวางหมอนกับเตียงแลวพับครึ่งหากไมกระเดงกลับแปลวาถึงเวลาเปลีย่ น
ใหมแลว
5. กําจัดมานหนาหนัก มานหนาๆ หรือที่จับจีบหลายชั้นเปนแหลงสะสมฝุน เปน
สาเหตุหนึ่งของอาการภูมิแพ เชน จามคัดจมูกน้ํามูกไหลควรเปลี่ยนใชมานผาฝายหรือผาผสม
ใยสังเคราะหน้ําหนักเบาและหมั่นซักเดือนละครั้ง
6.กําจัดสิ่งสกปรกภายในครัว ตองตรวจดูและทําความสะอาดใชแปรงขนออน ชุบน้ําสบู หรือผงซักฟอกขัด ถามี
เชื้อรา
ควรทําความสะอาดดวยน้าํ ยาฆาเชื้อโรคแลวลางออกดวยน้ําเพราะครัวคือสถานที่ประกอบอาหารที่เราตอง
รับประทาน ตองหมั่นรักษาอยาใหมีหนู หรือแมลงสาป อาศัยอยูซึ่งเปนแหลงของเชื้อโรคตางๆ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอรางกายอาจจะสดชื่นแจมใสขึ้นกวาเกาก็ไดนะ
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1. เลิกนิสัยแยๆ ที่แมไมชอบ อันนี้ทําเปนขอแรก ลองนึกดูวาที่ผานมาแมจะบน สอนอะไรเรา
บาง นิสัยแยๆ ที่เรามี เชน ขี้เกียจ ชอบเถียง ใชเงินฟุมเฟอย นิสัยเหลานี้ถาเราทําใหแมไดรับรองไดวา
แมจะชื่นใจจนอาจกลั้นน้ําตาไวไมอยูเชียวละ
2. พาแมเขาวัด ทําบุญ เปนสิ่งที่นาปฏิบัติที่สุดในยุคแหงความวุนวาย ลองตื่นแตเชาแลวพาคุณแม
ไปทําบุญถวายสังฆทาน พาไปฟงเทศนดวยกัน หรือจะจูงมือกันไปปฏิบัติธรรมตามวัดตางๆ
สัก 2-3 วัน
3. จูงมือคุณแมไปตรวจสุขภาพกันเถอะ รางกายของแมเริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลา ดังนั้นเราจึง
ควรที่จะพาทานไปตรวจเช็คสุขภาพเปนประจําทุกป
4. นวดตัว นวดเทา เพื่อใหคุณแมคลายเสนไดบาง
5. ซื้อหนังสือดีๆ ใหแมอาน ไมวาจะเปนหนังสือธรรมะก็ดีนะ
6. พาแมไปออกกําลังกาย เปนธรรมดาของมนุษยเมื่อเริ่มอายุมาก มักมีปญหาเรื่องน้ําหนักเพิ่มขึ้น
วากันวาโดยธรรมชาติของคนนั้นน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นทุกป อยางนอยปละ 2 กิโลกรัม เมื่อน้ําหนักเกิน
มาตรฐานหรือที่เรียกวาอวนก็จะทําใหมปี ญหาตางๆ ตามมา เชน ปวดขา ปวดเขา ไขขอไมดี เหนื่อย
งาย หายใจไมสะดวก
7. รับประทานอาหารรวมกับคุณแม ในชีวิตคนเมืองอยางเราๆ ปฏิเสธไมไดหรอกวา การไดทาน
อาหารกับแมนี่เปนเรื่องยากแสนยาก เพราะวาจะกลับบานก็มืดค่ํา วันแมนี่แหละเปนโอกาสดีที่จะ
เจียดเวลามารวมรับประทานอาหารกับแมสักมื้อ จะเลือกทําอาหารทานกันที่บาน เลือกพาแมไป
รานอาหาร อรอยๆ ก็ได ขอใหแมลูกไดนั่งทานอาหารรวมกันเทานั้น คุณแมก็ชื่นใจแลวละ
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8. ชวนแมไปปลูกตนไมชวยโลก พาแมไปเที่ยวปาในชวงตนไมใบหญาเขียวชอุม แลวก็ชวนแม
ปลูกตนไม หรือไมถาจะไปทะเลก็แวะปลูกตนไมในปาชายเลนก็ได ทําใหเปนกิจกรรมในครอบครัว
9. ชวนแมไปดูหนัง อันนี้เปนกิจกรรมที่ลูกๆ ไมคอยทํารวมกับแม ลองสักครั้งสิ พาแมไปดูหนัง
ในโรงภาพยนตรกับเรื่องในสไตลที่แมชอบ อาจเปนหนังตลก แตถาทําใหแมยิ้มไดเราก็ ชื่นใจ หนัง
จบแลวอยาลืมพาแมรับประทานอาหารเปนการตบทายดวยละ
10. กลับไปกอดแมพรอมกับบอกรักแมสักครั้ง บุคคลที่ไดรับการกอด หรือกอดผูอื่น จะทําให
เกิดการกระตุนการทํางานของ Hemoglobin ทําใหการลําเลียงของออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ
ทํางานไดอยางทั่วถึง ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกสดชื่น มีชีวิตชีวา และมีงานวิจัยตามมาเกี่ยวกับการใช
วิธีกอดในผูปวยสูงอายุ (อายุ 70 ปขึ้นไป) พบวาเมื่อใชการกอดบําบัดทําใหผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพดี
ขึ้น มีความกระตือรือรน มีความตองการที่อยากจะมีชีวิตอยูตอไป และมีความสามารถในการแกไข
ปญหาตางๆ มากขึ้น
นี่ คือ ความรูสึกดีๆ ลองทําดูแลวจะไดผลกําไรสูงเกินกวาอะไรจะเทียบไดจริงๆ
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…หลวงพอโต วัดปาเลไลยก จังหวัดสุพรรณบุรี
เปนหนึ่งในพระพุทธรูปขนาดใหญ ที9่มีความสําคัญมากที่สุดองคหนึ่งของไทย เปนพระคูบานคูเมือง
ของจังหวัดสุพรรณบุรีนานหลายรอยป ประวัติการสรางแตดั้งเดิมกลาววา นาจะอยูในชวงระหวางป
พ.ศ. ๑๖๐๖ – ๑๖๕๖ จากการบูรณะครั้งแรกนี้ประมาณเวลาไมนอยกวา ๕๐ – ๑๐๐ ปเปนอยางต่ํา และ
ประกอบกับชางขาดความรูเรื่องของปางจากหลักฐานของสมเด็จ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ไดมีลายพระหัตถถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑ ใชอางอิงมาจนทุกวันนี้มีใจความวา
“พระพุทธรูปปางปาเลไลยกเปนของเกาแกกอนวัตถุอื่น ลักษณะสมัยอูทอง และสรางเปนพระพุทธรูป
ปางแสดงธรรมจักร เหมือนอยางพระประธานที่พระปฐมเจดีย
สวนองคพระนั้นชํารุดถึงพระกรหักหาย คนชั้นหลัง
ปฏิสังขรณ เมื่อความรูเรื่องพระแสดงปางปฐมเทศนาสูญเสียแลว จึงทําเปนปางพระปาเลไลยก ตามความกลาวในที่นี้ยังมีที่
สังเกตดวยวา พระกรเล็กกวากันเกือบครึ่งหนึ่ง” จากนั้นมีการบูรณะปฏิสังขรณ ๓ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๑๗๐๖ โดย
มอญนอย ครั้งที่ ๒ ในรัชสมัยของสมเด็จพระที่นั่งสุริยาสนอมรินทร ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓ ในสมัยของ
รัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร จากการสํารวจพุทธลักษณะ คือ ความสูงวัดจากพระเศียรถึงพระบาทสูง ๒๓.๔๘
เมตร รอบพระองค ๑๑.๒๐ เมตร พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ตางไปกราบไหวสักการะ ดวย
ความเคารพนับถือศรัทธาสูงสุด
… พระมหาพุทธพิมพ (หลวงพอโต) วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอางทอง
หลวงพอโตแหงวัดไชโยวรวิหาร เปนพระพุทธรูปที่มีความสําคัญมากองคหนึ่ง โดยเฉพาะ
พุทธศาสนิกชนในเขตจังหวัดภาคกลาง ประวัติศาสตรความเปนมาที่สําคัญสันนิษฐานวาเริ่ม
สรางมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน ซึ่งเปนเวลาประมาณ ๕๐๐ ป นับถึงปจจุบัน ทานเปน
พระพุทธรูปที่มีพุทธศิลปเปนธรรมชาติมากกวาองคใดๆ ในสมัยนั้น เชน สังเกตไดจากลักษณะ
พระพักตร และพระกรรณที่คลายความเปนมนุษยมากขึน้ อีกทั้งริ้วรอยยนของสบง จีวรตรงที่
พระหัตถวางซอนทับกันบนพระเพลาก็เสมือนของจริง รัชกาลที่ ๔ ไดเสด็จประพาสวัดแหงนี้
หลายครั้ง รวมทั้งสมเด็จพุฒาจารย(โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ลวงเลยมาถึงรัชกาลที่ ๕ ในป พ.ศ. ๒๔๓๐
ทรงโปรดใหเจาพระยารัตนบดินทร (บุญรอด กัลยาณมิตร) บูรณะปฏิสังขรณวัดไชโย แตเกิดเหตุการณไมคาดฝน
หลวงพอโตเกิดพังทลาย จึงโปรดเกลาฯสรางองคใหมใหเหมือนหลวงพอโตวัดกัลยาณมิตร เสร็จในป พ.ศ. ๒๔๓๘
ออกแบบและควบคุมการสรางโดยพระองคเจาประดิษฐวรการ เปนพระพุทธรูปที่งดงาม ปางสมาธิหนาตักกวาง ๘ วา
๗ นิ้ว มีความสูงถึง ๑๑ วา ๑ ศอก ๗ นิ้ว จากนั้นรัชกาลที่ ๕ ถวายพระนามในภายหลังวา “พระมหาพุทธพิมพ” เปน
ที่นับถือของพุทธศาสนิกชนและนักทองเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาวัดไชโยวรวิหารอยางไมขาดสายตราบนานเทานาน
10

...พระนอนจักรสีห วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร จังหวัดสิงหบุรี
“หลวงพอพระนอนจักรสีห” พุทธลักษณะของพระนอนจักรสีห เปน
พระพุทธรูปที่มีความยาวตั้งแตพระเศียรถึงพระบาท ถึง ๑ เสน ๓ วา
๒
ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว ประดิษฐานโดยหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก และหัน
พระพักตรไปทางทิศเหนือ พุทธลักษณะนอนตะแคงขวา ประวัติความ
เปนมาเริ่มสรางมาตั้งแตครั้งตอนปลายสมัยกรุงสุโขทัยหรือตอนตนกรุงศรี
อยุธยามีปรากฏซากเมืองโบราณมาใหเห็นจนปจจุบัน
ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ทรง
โปรดเกลาฯ ใหบู รณะปฏิสังขรณวิหารและพระนอนจักรสีห เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๗ เปนเวลากวา ๑๒๔ ป กวาที่
รัชกาลที่ ๕ ไดเสด็จพระราชดําเนินยังวัดสําคัญแหงนี้ ในคราวนั้นพระธรรมไตรโลก(อน) ไดกราบทูลขอ
พระราชทานเงินคานาสําหรับวัดเพื่อการปฏิสังขรณเสร็จสมบูรณ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ในสมัยของ รัชกาลที่ ๗
โปรดเกลาฯ ใหซอมแซมวิหาร ควบคุมโดยพระครูพุทธไสยาสนมุนี จากนั้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา
กรมศิลปากรและกรมการศาสนาไดบูรณะซอมแซมทั้งวิหาร ดวยเงินหลายลานบาทจนทุกอยางเสร็จสมบูรณ
สวยงาม ปจจุบันพระนอนจักรสีห ไดรับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งชื่ อเสียง ความศักดิ์สิทธิ์
นับวันยิ่งแผไพศาลเพิ่มมากขึ้นอยางไมรูจบ
...พระรวงโรจนฤทธิฯ์ วัดพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม
นครปฐมไดชื่อวาเปนดินแดนแหงเมืองพระ เรืองรุงมากมายดวย โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ตลอดจนพระพุทธรูปล้ําคาในเมืองพระแหงนี้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไดบันทึกไววา
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ รัชกาลที่ ๖ ขณะยังดํารงพระยศเปนสมเด็จพระยุพราช ไดเสด็จประพาส
มณฑลฝายเหนือของประเทศไทย เมื่อเสด็จถึงเมืองศรีสัชนาลัยจากการสํารวจใตวิหารของวัด
โบราณวัดหนึ่ง คนพบพระพุทธรูปชํารุดองคหนึ่งบริเวณใตพื้นดิน จากนั้น รัชกาลที่ ๖ ไดเสด็จ
พระราชดําเนินเปนประธานในพระราชพิธีเททองหลอพระพุทธรูปที่วัดพระเชตุพนฯ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๕๖ เปนเวลาเกือบ ๕ ป
ในเวลาตอมาทรงถวายพระนามพระพุทธรูปองคดังกลาววา “พระรวงโรจนฤทธิ์ศรี
อินทราทิตยธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร” เปนพระปางหามญาติ ที่หลอดวยโลหะลงรักปดทอง ที่มี
ขนาดใหญมากที่สุดองคหนึ่งของประเทศไทย โดยมีความสูงจากพระเศียรจรดพระบาทถึง ๑๒ ศอก ๔ นิ้ว จากนั้น
ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ พระองคทรงเสด็จไปพระปฐมเจดียและแปรพระราชฐานไปประทับแรมยังพระราชวังสนามจันทร
อยูเนืองๆ ในกิจกรรมเสือปา พระองคทรงเห็นวา เมืองนครปฐมในเวลานั้นยังขาดพระพุทธรูปสําคัญที่เปนมิ่งขวัญ
จึงโปรดใหอัญเชิญพระรวงโรจนฤทธิ์ฯ ไปประดิษฐานอยูที่ซุมวิหารตรงบันไดใหญ ทางขึ้นดานหนาขององคพระ
ปฐมเจดียในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ในปจจุบัน พระรวงโรจนฤทธิ์ฯ และองคพระปฐมเจดีย เนืองแนน
ไปดวยผูคนที่เดินทางไปสักการบูชาดวยความเลื่อมใสศรัทธา
ขอมูลจาก : หนังสือ พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย
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แมขณะที่คนเรามีสุขภาพดี อาหารก็ย11ังเปนสิ่งสําคัญตอการ
ทํางานของระบบภูมิคุมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนอายุ 50 ขึ้น
ไป อายุที่มากขึ้นจะทําใหระบบภูมิตานทานทํางานนอยลง ระบบการ
ตอตานการติดเชื้อเสียไป
เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมบุกรุกเขาสู
รางกาย เพราะฉะนั้นเราจึงตองมีอาหารที่มาชวยเพิ่มภูมิคุมกัน ลองมาดูกันนะคะ
สารอาหารหลักสําหรับระบบภูมิคุมกันมีดังนี้
T

วิตามิน มีความสําคัญกับรางกาย เพราะมันชวยซอมแซมและปกปองเซลลตางๆ และยังชวยให
ระบบภูมิคุมกันแข็งแรงอีกดวย วิตามินที่สําคัญสําหรับภูมิคุมกันก็คือ
T

วิตามินซี เปนวิตามินที่สําคัญสําหรับภูมิตานโรคของเรา หากไดรับวิตามินซีทุกวันอยางเพียงพอ
ก็จะชวยใหระบบภูมิคุมกันแข็งแรง ผักและผลไมที่มีวิตามินซี
เชน บร็อกโคลี่ สม สมโอ ฝรั่ง ฯลฯ
วิตามินเอ หากอากาศเย็นๆ อยางหนาฝนหรือหนาหนาว
แลวเราไดรับวิตามินเอนอยเกินไปก็จะทําใหเปนโรคติดเชื้อที่
เยื่อบุโพรงจมูกได เชน ไอ น้ํามูกไหล อาหารที่มีวิตามินเอ เชน
มะมวง แครอท สม ผักสีเขียวและสีเหลือง ฯลฯ ที่สําคัญคือ
วิตามินเอ ตองพึ่งไขมันในการดูดซึม ดังนั้นจึงควรเหยาะน้ํามัน
มะกอกหรืองาดําผสมไปดวย แตไมควรกินวิตามินเอสําเร็จรูป
เพราะจะสะสมในรางกายมากเกินกวาที่รางกายจะขจัดออกได
T

T
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วิตามินอี มีความสําคัญตอเยื่อหุมเซลล และเยื่อหุมรอบๆ นิวเคลียส วิตามินอี จะปองกันไมให
อนุมูลอิสระมาทําลายเซลลคุมกันโรค วิตามินอี ชวยใหการทํางานของ ลิมโฟไซทดีขึ้น
มีมาก
ในขาวซอมมือ, ไข, น้ํามันพืช, ผักสีเขียว และในขาวหรือแปง
T

แรธาตุจําเปน เพื่อใหภูมิตานโรคแข็งแรงและมีความสามารถในการทํางาน
ธาตุจําเปนหลายอยาง ที่จะชวยปกปองเซลลและสรางโปรตีนในรางกาย

จําเปนตองพึ่งแร

สังกะสี ชวยใหระบบภูมิคุมกันแข็งแรงและชวยในการเผาผลาญโปรตีนและคารโบไฮเดรต แร
ธาตุสังกะสีและวิตามินซีจะชวยใหบาดแผลหายเร็ว และปองกันหวัด จึงควรกินทั้งสองชนิดดวยกัน
กินปลาแลวตามดวยผลไม สังกะสีมีมากในปลา ถั่ว
เซเลเนียม ชวยรางกายขจัดพิษ มีมากในผลิตภัณฑธัญพืชไมขัดสี ถั่ว ผลิตภัณฑจากนม เนื้อสัตว
ปลา และมีมากในมะพราว
เหล็ก ชวยเพิ่มออกซิเจนในเลือด หากกินธาตุเหล็กควบคูกับวิตามินซีจะ
ชวยใหรางกายดูดซึมธาตุเหล็กไดดียิ่งขึ้น อาหารที่มีธาตุเหล็ก เชน ผักสีเขียว
เนื้อสัตวไมติดมัน ถั่วตางๆ
แมกนีเซียม หากขาดแมกนีเซียมจะทําใหเปนตะคริวไดงาย
ผลิตภัณฑธัญพืชไมขัดสี และ ผักใบเขียว

มีมากในถั่ว

ถั่วเหลือง

ปลา

แคลเซียม ชวยใหกระดูกแข็งแรง และสําคัญสําหรับเสนประสาทและเสนเลือด มีมากในนม งา
ดํา ปลาเล็กปลานอย ผักสีเขียว
โพแทสเซียม ชวยใหกลามเนื้อแข็งแรง ชวยรักษาระดับน้ําในรางกายใหสมดุล มีมากในกลวย
ผลไมจําพวกสม ธัญพืชไมขัดสี ผักสีเขียว มันฝรั่ง ถั่วตาง
เมื่อทานทราบอยางนี้แลซลองหันมาทานอาหารที่มีประโยชน...สรางภูมิคุมกันนะคะ
ขอมูลจาฏ: www.tipfood.com
HTU
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กอนจะหันมาเปนสาว...สปอรตตี้ ...สาวๆ ควรจะไดรับรูความจริงบางอยางเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายไวกอน จะไดไมออกกําลังอยางผิดๆ จนเปนภัยกับตัว
1.3อยาออกกําลังกายทันทีที่ตื่นนอน
เวลาที่เราเพิ่งตื่น รางกายจะยังปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดไมเต็มที่ ถาออกกําลังกายเลย
รางกายอาจจะบาดเจ็บ จึงควรจะใหเวลารางกายตัวเองไดปรับสมดุลกอน เพื่อเปดรับความแข็งแรงที่
จะตามมา
2.2ไมออกกําลังตอนหมอกลง
เพราะเวลาที่หมอกลง ความดันอากาศก็จะต่ําตามไปดวย ทําใหมีมลพิษใน
อากาศมากกวาปกติ คนที่อยูทามกลางหมอกถึงมักจะหายใจไดไมสะดวก และเปนโรคปอดไดงาย ถา
ออกกําลังกลางหมอก คุณจะเสี่ยงกับโรคในระบบทางเดินหายใจ ตาอักเสบ ผิวหนังอักเสบ แทนที่จะ
แข็งแรงกลับไมสบายซะนี่
3.2อยาอาบน้ําทันที
หลังออกกําลังเสร็จใหมๆ เปนนาที ตองหามสําหรับสาวรักสะอาด เพราะขณะออกกําลัง รู
ขุมขนของเราจะเปดเพื่อขับเหงื่อ ถาถูกน้ําราดลงมาเสนเลือดก็จะหดตัวลงทันที ทําใหภูมิคุมกันลดลง
3เราถึงเปนหวัดกันไดงายๆ3และยังทําใหระบบการหายใจติดขัดจนอาจช็อกได
4.2ไมดื่มน้ําเย็นจัดหลังออกกําลังกาย
นี่ก็ของโปรดของสาวๆ อีกเหมือนกัน เพราะน้ําเย็นจัดๆ ชวยใหสดชื่น แตถาเอาไปดื่มหลังจาก
จอกกิ้งมาหมาดๆ จะทําใหกระเพาะหดตัวเฉียบพลัน และอาจจะปวดทองหรือทองเสียกันดื้อๆ ทั้งๆ
ที่ไมไดกินของสกปรก
14

5.3ดื่มน้ํา313แกวกอนออกกําลังกาย
สําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายตอนเชาๆ น้ําจะจําเปนมาก เพราะ
6-8 ชั่วโมงที่เราหลับ
ความเขมของเลือดจะเพิ่มขึ้นและผิวหนังก็คายน้ําออกมาตลอดเวลา ถาเรารีบไปออกกําลังรางกายก็
จะเสียน้ําไปกับเหงื่ออีกจนอาจทําใหหนามืดได
6.2ไมทานอาหารทันทีหลังออกกําลัง
เรื่องนี้เกี่ยวกับระบบยอยของเราโดยตรง เนื่องจากขณะที่เราเอ็กเซอรไซสเลือดลมจะสูบฉีด
ไหลเวียนไปทั่วตัว ทําใหกระเพาะและน้ํายอยมีประสิทธิภาพต่ํา อาหารที่กินเขาไปก็จะไมยอยจนตอง
ทองอืดทองเฟอกันไปตามระเบียบ
7.3ไมออกกําลังตอนเชามืด
ไมตองรีบขนาดไปวิ่งออกกําลังทั้งๆ ที่พระอาทิตยยังไมขึ้นก็ได เพราะผูเชี่ยวชาญเขาบอกมา
วากอนที่พระอาทิตยจะขึ้น ตนไมจะยังคงขับคารบอนไดออกไซดอยู ถาเราไปเอ็กเซอรไซส เราก็จะ
ไดรับสารคารบอนไดออกไซดที่ไมมีประโยชนเขาไปเต็มปอด ถายังไงรออีกนิดให
พระอาทิตย
ขึ้นกอน
เพื่อใหตนไมปลอยออกซิเจนออกมา
นั่นละคือเวลาออกกําลังที่ดีที่สุด

ขอมูลจาก : www.women.thaiza.com

15

⌦ ปาชายเลนที่บางขุนเทียน

ชายทะเลในเขตบางขุนเทียนนั้นขนานกับฝงอาวไทยมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร
ตั้งอยูที่หมูที่ 9 และ 10 แขวงทาขาม บริเวณโดยรอบยังคงความเปนธรรมชาติตามชายฝงเต็มไปดวย
ฝูงนกนางนวล เหยี่ยว อีกา และมีปาชายเลน ปาแสม รวมทั้งปาโกงกางขึ้นอยูทั่วไป
ที่ชุมชนเกาแกซึ่งเปนหมูบานชาวประมงทะเลเพียงแหงเดียวของกรุงเทพฯนั้น ยังคงมีวิถี
ชีวิตเรียบงาย อาชีพหลักของคนในชุมชนแถบนี้สวนใหญจะทําประมงชายฝง ลอบดักปู เลี้ยงปลา นา
กุง เลี้ยงหอย เชน หอยแมลงภู หอยแครง และหอยนางรม บางครอบครัวมีรายไดจากการทํากะปและ
ปลาเค็มขาย ซึ่งก็ขึ้นอยูกับฤดูกาลและผลผลิตที่หาได
มีการปลูกปาชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่และพัฒนาใหเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา สถานศึกษา
นิเวศวิทยา รวมทั้งเปนที่พักผอนและทองเที่ยวเชิงอนุรักษอีกแหงหนึ่งของ
กรุงเทพฯ
6 วัดกก
สรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาล
ที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ และไดทําการปฏิสังขรณอีก
ครั้งในรัชกาลที่ 3
วัดกก ถือเปนประตูปาสําหรับการประกอบพิธี “เบิกโขลนทวาร
บานประตู” ของลัทธิพราหมณ เพื่อเปนการตัดไมขมนามตามตําราพิชัยสงคราม ซึ่งถือวาเปนเคล็ด
กอนการยกทัพ
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พระอุโบสถ มีคันทวยสลักดวยไมสมัยกรุงศรีอยุธยาภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนฝมือชางในสมัย
รัชกาลที่ 3 ดานขางเหนือหนาตางเขียนเทพชุมนุม 3 แถว ผนังดานหลังเขียนภาพพระพุทธเจาประทับ
ยืนโปรดโลกมนุษย
พระเจดีย เจดียทรงกลมฐานสูงคลายในสมัยรัชกาลที่ 4 แตสวนใตระฆังเปนรูปแปด
เหลี่ยมคลายเจดียโบราณ สวนอีกองคหนึ่งรูปทรงคลายกับเจดียสมัยอูทอง
6 วัดบางกระดี่
เปนวัดมอญสรางเมื่อประมาณป 2420 เจาอาวาสรูปแรก คือ “พระอาจารยเฒา” เคยเปนทาสใน
เรือนของเจานายในสมัยกอน เมื่อมีอายุมากไดออกบวช เจานายจึงยกที่ดินให
สรางวัด
หมูกุฏิสงฆ เปนอาคารไมทรงไทยใตถุนสูง
พระอุโบสถ
พระพุทธรูปทองเหลืองปางมารวิชัยเปนศิลปะ
รัตนโกสินทรตอนตน และพระพุทธรูปยืนศิลปะมอญซึ่งแกะสลักจากซุงทั้งตน
เจดีย ทรงระฆังคว่ําเปนศิลปะมอญ
เสาหงส เปนสัญลักษณของวัดมอญตั้งอยูหนาวัด
6 พิพิธภัณฑภูมิปญญาชาวบาน
เก็บและรวบรวมของใชและเครื่องมือประกอบอาชีพของคน
กรุงเทพฯ แถบปาชายเลนตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 – 5
สิ่งของที่จัดแสดงมีหลายประเภท เชน แบบจําลองทํานาเกลือ ของใช
ในชีวิตประจําวัน อางมังกรปากหยักในสมัยรัชกาลที่ 5 ถวยชาม เหรียญ
กษาปณ เงินพดดวง พระเครื่องพระพิมพ ครก
โม เครื่องมือจับ
ปลา เครื่องสีขาว ระหัดวิดน้ํา ฯลฯ
พิพิธภัณฑปาชายเลน จัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมพืช สัตวและการทํามาหากิน
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* ศูนยศิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี่
เกิดขึ้นจากความรวมมือของคนในชุมชน ที่ตองการเก็บรวบรวม และ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมมอญ ตั้งอยูที่บานของ
ผูใหญบานในหมูบานมอญ ชุมชนบางกระดี่
พิพิธภัณฑ เปนแบบพื้นบานจัดแสดงเครื่องมือและ
เครื่องใชของชาวมอญ เครื่องปนดินเผา เครื่องทองโบราณ เครื่องดนตรี พระคัมภีรอักษรมอญ
พระพุทธรูป ฯลฯ
แผนที่การเดินทาง

ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ
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คนเกิดวันจันทร
ตื่นเชาตองกระดกหัวขึ้น ไมฉะนั้นอาจจะลุกจากเตียงไมได
และตองกาวขาขางใดขางหนึ่งเพื่อลงจากเตียง
จากนั้นก็จําเปนอยางยิ่งที่ตองลุก
เพราะวา ไมลุก ก็เดินไมได
ดวงคนวันจันทรอาจตกบันไดได...ถาเดินไมระวัง!!!
คนเกิดวันอังคาร
ชวงที่เพิ่งตื่นถาไมลืมตาจะมองอะไรไมเห็นเลย
กอนเขาหองน้ําอยาลืมกาวขา
กอนจะอาบน้ําอยาลืมถอดเสื้อผา
กอนจะถูสบูอยาลืมหยิบกอนละ
เดี๋ยวจะหาวาไมเตือน ออ ระวังเหยียบสบูลื่น !!!
คนเกิดวันพุธ
ตามดวงชะตาไดบอกวาตอนเกิดจะไมมีอะไรติดตัวมาเลย
กอนนอนทุกครั้งมักจะหลับตาเสมอ
เวลาพูดจะตองอาปากดวยตลอด
คนวันพุธเหยียบขี้หมา...จะเหม็นมาก
กอนที่คนวันพุธจะเดินมักจะเริ่มดวยขาขวาไมก็ขาซาย
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คนเกิดวันพฤหัสบดี
คนวันพฤหัสนั้นสวนใหญเวลารอรถจะชอบชะโงกดู
กอนที่คนวันพฤหัสจะทานขาวมักจะใชชอนหรือสอม(บางคน)ตักอาหาร
คนพฤหัสเปนคนขยันเนื่องจากดูอัตราการเตนของหัวใจที่ไมยอมหยุดนิ่ง
สิ่งที่คนพฤหัสจะตองทํากอนออกจากบานทุกวันคือ เปดประตู
คนเกิดวันศุกร
คนวันศุกรเมื่อเจ็บปวดจะอุทานวา "โอย" เสมอ
เมื่อคนวันศุกรหิวขาวก็จะไปกินขาว
กอนที่คนวันศุกรจะเขาบานสวนใหญจะถอดรองเทา
เวลาคนวันศุกรอานหนังสือจะตองเปดกอน
เมื่อคนวันศุกรเหยียบเปลือกกลวยจะลื่น

☺
☺
☺
☺
☺

คนเกิดวันเสาร
เมื่อมีคนทัก คนวันเสารจะหันไปหาและตอบ
กอนที่คนวันเสาร จะทานขาวตองไมลืมอาปาก
กอนที่คนวันเสาร จะนอนอยาลืมนั่งไมงั้นหัวจะฟาดพื้นได
กอนซักเสื้ออยาลืมหยิบเสื้อ
กอนที่คนวันเสาร จะเปดพัดลมหาม!!!!! หามลืมเสียบปลั๊ก
คนวันอาทิตย
คนวันอาทิตยสวนมากจะเปนผูหญิง ไมก็ผูชาย
ความสูงของคนที่เกิดวันอาทิตยจะไมต่ํากวา 30 เซนติเมตร
หากคนวันอาทิตยหกลมอาจเปนแผลได
กอนที่คนวันอาทิตยจะเลนคอมฯ ควรเปดคอมฯ กอน
ตื่นนอนอยาลืมกระพริบตา
ขอมูลจาก : www.yenta4.com
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วิธีทอง ก-ฮ แบบฉบับ ขําขํา…
ก. กิ๊ก >> หาไมยาก ไมลําบาก แคตื้อไว
ข. ไข >> ไขหัวใจ ใชคารม นิยมกัน
ฃ. ขวด >> ชวนดวนเหลา เมื่อกิ๊กเรา สนิทกัน
ค. ควาย >> ใชเรียกกัน เมือ่ แฟนทาน เปนกิ๊กเรา
ฅ. ฅน >> คนหาไป คนหาใคร ถูกใจเขา
ฆ. ระฆัง >> ดังปลุกเรา ใหใจเรา ชางสุขสันต
ง. งู >> อยูบนหัว มีกันทั่ว ตัวเราทาน
จ. จาน >> จานเธอนั่น เริม่ เบงบาน สําราญใจ
ฉ. ฉิ่ง >> หญิงกิ๊กคู เพลินเพลินอยู มิสนไข
ช. ชาง >> ชางประไร เรื่องหัวใจ ไมเกี่ยวกัน
ซ. โซ >> อยาเซอซา แฟนเดินมา พากิ๊กหลบพลัน
ฌ. เฌอ >> บอกเธอนัน่ แคเพือ่ นกัน ไมมีอะไร
ญ.หญิง >> นั่นโปรดรู ผูชายเจาชู พิสูจนได
ฎ. ชฎา >> พาสวมใส ตอหนาแฟนไซร จําตองใสชฎา
ฏ. ปฏัก >> รักแอบซอน สาววัยทอง รอนหัวใจมา
ฐ. ฐาน >> มิพานชา รากฐานแนนหนา พาแฟนเชื่อที
ฒ. เฒา >> เธอไมโง อุตสาหโม หลายนาที
ณ. ณรงค >> สูเต็มที่ กี่คนรู ใหชัดเจน
ด. เด็ก >> ที่เธอเห็น เปนเพียงเพื่อน มิใชใคร
ต. เตา >> เธอไมชา อุตสาหมา ทําใจหาย
ธ. ธํารงค >> สวมใสไว ใหนองพี่ เพียงผูเดียว
ท. ทูน >> หัวพี่จา เชื่อเถิดหนา เธอไมเกี่ยว
ถ. โธถัง >> กิ๊กตัวเดียว ทําเราเสียว เกือบเลิกกับแฟน
น. นองหนู >> ตองระวัง เจอครั้งหนา อยาเกาะแขน
บ. บอก >> บอกกับแฟน ที่เกาะแขน แคนอ งกัน
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ป. ปลา >> ปลอดเรื่องแลว หัวใจแปว แหวนะนั่น
ผ. ผึ้ง >> ผูกกิ๊ กัน ความสําคัญ ตองรองแฟน
ฝ. ฝอ >> เธอจับได เราใหใคร ไปควงแขน
พ. พอ >> พอแลวแฟน จะหวงแขน ไมแบงใคร
ภ. สําเภา >> เราเขารู พินิจดู พอรูได
ม. มุง >> กันตอไป ตราบหัวใจ ยังกิ๊กกัน
ย. หยุด >> พอแฟนรู เธอไมอยู กิ๊กตอพลัน
ร. เรา >> เรากิ๊กกัน แสนสุขสันต สําราญใจ
ล. ลอบ >> ลักลอบกิ๊ก ระรี้ริก กิ๊กชอบใจ
ว. วาย >> พาแหนงหนาย กิ๊กบอกไม เมนสเธอมา
ศ. เศรา >> เฉาเลยนี่ โถไดที่ หนีแฟนมา
ษ. ษอ >> อะไรหนา ขาจะบา ขอผานไป
ส. เสือ >> หิวโซเซ โอละเห แสนเสียใจ
ห. หา >> ลากอนนะ เดี๋ยวแฟนมา เคารูทัน
อ. อวม >> แนเลยฉัน ถาแฟนนั้น เคารูที
ฮ. นกฮูก >> ตัวสุดทาย กอนจากไป ในวันนี้ ทองไว นะเด็กดี
หากคิดมี (กิ๊ก) ไวแกเซ็ง

ขอมูลจาก : www.joejamsai.com
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Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู Biosafety Cabinet ที่ใช ยังสามารถใชงานปองกัน “สาร
ตัวอยาง” และปองกัน “ผูปฏิบัติ” รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการกระจาย ของเชื้อออกมานอกตูไดใน
เกณฑขอกําหนดมาตรฐาน หรือเกณฑความถูกตองและปลอดภัย เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไม
สามารถจะรูไดโดยการมองเห็น เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal
รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่ําจากระดับมาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ ไดดําเนินการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจําหนายและไมไดจัดจําหนายมากกวา 400 เครื่อง โดยทางแผนกชาง
มีความพรอมทั้งดานบุคลากรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากตางประเทศตามมาตรฐาน BS5726
และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริการใหหนวยงานตางๆ ไดทั่วประเทศ

Calibration for pH meter
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใช วาผลการวิเคราะหใหคา pH ไดถูกตอง
เที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ บางยี่หอหรือบาง
ชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับทศนิยม 1 ตําแหนงได
อีกประการหนึ่ง
ในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคา
มาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว

สําหรับบริการ Calibrate pH meter
บริษัทฯ อยูระหวางขอการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 คาดวาจะเสร็จสมบูรณไดรับการรับรองประมาณปลายป 2552
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่
ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแตง และที่
สําคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอดจากบริษัทผูผลิต หรือ
บริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com
ถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันทีที่
E-mail : service@sciencetech.th.com
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สวั ส ดี ค ะ ทางกองบรรณาธิ ก ารใคร ข อเรี ย นแสดงความยิ น ดี กั บ ท า นผู มี อุ ป การคุ ณ
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่

026

นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ

รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 16 มิถุนายน 2552
หมายเลข 15
คุณจินตนา ทรัพยสงเสริม บริษัท ไทย พี ดี เคมีคอล จํากัด
215
คุณนุชรี วีระเสถียร
บริษัท บางกอก ซายน เซ็นเตอร จํากัด
315
คุณศศิวมิ ล ทองมี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต
415
รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 1 กรกฎาคม 2552
หมายเลข 66
คุณสันติ หานศรีวิจิตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร
166
คุณพรปรียา สิทธิโชค
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จํากัด 266
คุณทัณฑธร สุกอนันต
บริษทั เอ็นซีเอ แล็ปส จํากัด
366
รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 16 กรกฎาคม 2552
หมายเลข 94
คุณมัณฑนา สุรพัฒน
หจก. อาร ซี เอ็ม ซัพพลายส
094
อ.รุงลาวรรณ เชวงเกียรติกุล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร
194
คุณกุลมา บุญญฐี
CARBIDE CHEMICAL (THAILAND) LTD.
294
คุณศุภวัชร พลทรงมาก

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร

394

และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ไดเสียสละเวลา
อั น มี ค า ยิ่ ง ของท า น ตอบคํ า ถามร ว มสนุ ก กั น มาโดยด ว ยดี ต ลอด ทางกองบรรณาธิ ก ารขอให
ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน
*** ขอขอบคุณภาพจาก

ฉบับที่ 027

นี้ตอไปนะคะ

www.dt.ac.th, www.unitynature.com, www.raphael.ac.th, www.learners.in.th, www.thaigoodview.com ,www.asmartbrain.com,
www.med.cmu.ac.th, www.brightlives.th.88db.com, www.skid.com, www.kapook.com, www.thaimazda3.com, www.igetweb.com ,www.variety.teenee.com,
www.horoworld.com, www.tlcthai.com, www.tarad.com,www.crococlub.exteen.com www.vcharkarn.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 อภินันทนาการโทรฟรี : 1800 285 285

