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เนื่องจากในวันที่ 18  มิถุนายน 2553 น้ี  บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจเขาสู  29 ปเต็มแลว 
ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมาจนถึงวันนี้ เนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ทานผูมีอุปการคุณ  จนทําใหบริษัทฯ  สามารถมาสูปที่ 29 ไดอยางมั่นใจ  และมีความมั่นคงที่
จะใหบริการแดทานผูมีอุปการคุณ  ทางบริษัทฯ ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ
เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ  โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพ
ชีวิต             ของทานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ  ที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระ
ตางๆ          เพ่ือให           ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวา
ขอมูลใน Newsletter ฉบับที่ 030/ประจําปที่ 8 คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว 

และคนที่ทานรกั ไดรับประโยชนและมีสุขภาพกายและใจที่ดีย่ิงขึ้นมากกวาเดิมและ
ตลอดไป 

 สําหรับในเดือนเมษายน – มิถุนายน  2553     เนื้อหาสาระใน  Newsletter  ฉบับที่ 
030         ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม  คือ  เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมีอุป
การคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีย่ิงขึ้น มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย   ใน
สวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน  คติสอนใจ  
การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา    อาหารเพื่อสขุภาพ    การออกกําลังกาย    คลายเครียด    
สถานที่ทองเที่ยว   การอบรมและพัฒนาจิต   อยางไรก็ดี ในสวนของบริษัทฯ  ก็จัดใหมี
กิจกรรมสันทนาการ และกีฬาสสีลับกันทุกเดือน  เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทฯ  มีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจทีด่ี มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 ในสวนการจัดทําวารสารในป 2553 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  2553 
 

        ทายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการ
สนับสนุนบริษัทฯ  ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง      หากทานจะกรุณาสละเวลา
ใหความเห็นและ      ติชม ในการจัดทําวารสาร 
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              เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหมของไทย  ในป 2553  ทางกองบรรณาธิการขอสง
ความสุขแดทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ใหมีแตความสุขทั้งทางกายและใจตลอดป 2553  
ดวยคะ                   
               เพื่อเปนการตอบแทนทานผูมีอุปการคุณทุกทาน  ในเดือนเมษายน–เดือนมิถุนายน 
2553       ทางกองบรรณาธิการ ยังคงคัดสรรเรื่องราวที่เปยมไปดวยความรูและสาระตางๆ ที่เต็ม
ไปดวยความรูและประโยชนอยางมาก  และยังคงนําเสนอเนื้อหาที่ยังคงสาระที่ดีแดทานผูมีอุป
การคุณ ตลอดป 2553   
 

ในสวนของเนื้อหาประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2553 นี้  ยังคงนํา
เรื่องราวตอเนื่องจากฉบับที่ 029   มานําเสนอใน  Newsletter  ฉบับที่ 030   ดังตอไปนี้คะ 

 

 พระพุทธรูปสําคัญในประเทศไทย(ในกรุงเทพมหานคร)  

       จํานวนทั้งหมด  65  องค   โดยจะเริ่มลงในฉบับที่ 030  จํานวน  2 องค   
 

 

 สถานที่ทองเที่ยว 50 เขต  ในกรุงเทพฯ    คือ  เขตบางซื่อ 
 

 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ  มีสถานที่ทองเที่ยวหลาย
แหง  ที่มีความนาสนใจมานําเสนอทานในฉบับที่  030 เชน  การทําหัวโขนที่ชุมชน
สะพานไม ,เครื่องไมแกะสลักที่ซอยประชานฤมิตร      ซึ่งทานสามารถพาครอบครัวหรือ
คนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจไดในวันหยุดของทานคะ 

 

 ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณท่ีถกูรางวัลใน Newsletter ฉบบั

ท่ี 029 ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24) 

 ทายสุดนี้ ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา
ตางๆ       แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ
ของทานไปพัฒนา / ปรับปรุง   เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด 
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         ยางเขาสูฤดูรอนลักษณะอากาศที่รอนจัด แหง

แลงอาจทําใหเกิดโรคตางๆ ไดอยางโรคติดตอทาง

อาหาร ไมวาจะเปน โรคทองรวง อาหารเปนพิษ 

ไทฟอยด รวมไปถึงโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ จึงไมควร

มองขาม ในชวงนี้จึงควรระมัดระวังความสะอาดของอาหาร 

การบูดเนาเสีย ขณะที่น้ําดื่ม ภาชนะใสอาหารตองสะอาด  อีก

ทั้งสุขอนามัย การดูแลเอาใจใส     สัตวเล้ียง แมว สุนัข ควร

นําไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุน บา รวมถึงควรระมัดระวัง

ปอง แมลงวัน..แมลงสาบซึ่งเปนพาหะนําเชื้อโรค 

  

โรคอุจจาระรวง สามารถติดตอไดทั้งการรับประทานอาหาร การดื่มน้ําที่มีเชื้อโรค

ปนเปอน อาการของโรคนอกจากจะถายอุจจาระเหลว ถายเปนน้ํา ฯลฯ อาจจะมีอาการ

อาเจียนรวมดวย ฯลฯ อาหารเปนพิษ ติดตอไดโดยการรับประทานอาหารที่ปนเปอนเชื้อ

เขาไป พบในอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ อาหารที่ทําไวลวงหนานานๆ และหากไมอุนใหรอนพอ 

เมื่อรับประทานเขาไปก็อาจทําใหเปนโรคนี้ได  

 

ไทฟอยด หรือ ไขรากสาดนอย ติดตอได โดยอาหาร

และน้ําที่ปนเปอน ซึ่งอาการสําคัญจะมีไข ปวดศีรษะ รูสึกเบื่อ

อาหาร และอาจมีอาการทองผูก หรือบางรายอาจทองเสีย   

แมวาโรคติดตอทางอาหารและน้ํา จะมีสาเหตุการเกิดโรค

ตางกัน แตในวิธีการติดตอจะคลายคลึงกัน โดยเชื้อโรคจะเขาสู

รางกายไดโดยการรับประทานอาหาร ดื่มน้ําที่ปนเปอนเชื้อเขา

ไปอยางอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอมหรืออาหารที่ทิ้งไวคางคืนโดยไมแช

เย็นหรืออุนกอนการรับประทาน  

        

ัข

กัน หนู 



และควรลางมือใหสะอาดทุกครั้งดวยน้ําและสบู กอน

การปรุงอาหาร รับประทานอาหาร อีกทั้งหลังจากเขา

หองน้ําก็ไมควรละเลย เพราะนอกจากจะชวยหลีกเลี่ยง

โรคเหลานี้ไดแลว การดื่มน้ําจึงควรดื่มน้ําที่สะอาดตม

สุก เชนเดียวกับการรับประทานอาหาร  

  

ทองเสียไดงาย การเลือกรับประทานอาหารชวงเวลานี้ จึงควรรับประทานอาหาร

สะอาด  ปรุงสุกใหม  ไมควรรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม ซึ่งหากทานไมหมดก็ควร

ใสไวในภาชนะที่ปดมิดชิด ภาชนะที่ใชตองสะอาดไมวาจะเปนถวย จาน ชาม ฯลฯ อีกทั้ง

ควรกําจัดขยะ          เศษอาหาร…ควรทําความสะอาดบริเวณบานเพื่อไมใหกลายเปน

แหลงเพาะเชื้อโรค   

 โรคพิษสุนขับา     ที่มักกลาวถึงกันในชวงฤดูกาลนี้ก็ตองระมัดระวัง เมื่อถูกสัตวที่มี

พิษ เชน สุนัขบากัด ขวนหรือเลียบริเวณที่เปนแผลก็อาจทําใหติดเชื้อได ชวงเวลานี้อยางที่

กลาวมาจึงควรนําสัตวเล้ียงไปฉีดวัคซีน และเมื่อถูกสุนัขหรือสัตวกัดตองรีบลางแผลดวย

น้ําสะอาดและ สบูหลายๆ ครั้ง ฯลฯ รีบไปพบแพทยหรือสาธารณสุขใกลบาน บอกเลา

อาการอยางละเอียดและหากสงสัยวาสัตวมีอาการของโรคควรแจงใหแพทยทราบรวม

ดวย   

          การรักษาสุขภาพปรับสมดุลใหกับรางกายไว โดยดื่มน้ําตมสุกสะอาด หรือ น้ํา

สมุนไพรที่มีกล่ินรสตามธรรมชาติ มีสรรพคุณเปนยายังชวยลดอาการกระหายน้ํา คลาย

ความรอนทําใหอุณหภูมิในรางกายลดลง ลดอาการออนเพลีย เนื่องจากเหงื่อออกมาก 

ตองดื่มน้ําสมุนไพรที่เหมาะกับฤดูกาล  จากพืชรสขม จืดเย็น ขณะที่โรคหนารอน อยาง

อาการทองเสียที่ไมไดเกิดจากการติดเชื้อสมุนไพรที่มีสรรพคุณเปนยาหลายชนิดก็สามารถ

บรรเทาอาการไดเชนกัน   

  

          ในหนารอนนี้  ไมเพียงแตสุขภาพกายที่ตองดูแล สุขภาพใจก็มีความสําคัญ
ควรทําใจใหสงบสบาย ดูแลรักษาสุขภาพเตรียมตัวพรอม พักผอนเพียงพอ ออก
กําลังกายสม่ําเสมอจะไดมีความสุข ปลอดภัยไกลจากโรคตลอดฤดูกาล  

ขอมูลจาก  www.hilight.kapook.com
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วิธีขับถายปสสาวะเพ่ือสุขภาพที่ดี 
 

         ทราบหรือไมวา การขับถาย
ปสสาวะใหเปนปกติเพ่ือสุขภาพที่ดีนั้น
ทําอยางไร  วันนี้มีเรื่องนี้มาฝาก... 
  

 อยากล้ันปสสาวะ เมื่อรูสึกปวดตองไป

ปสสาวะ 

 

 เวลาปสสาวะไมควรรีบรอนเบงมาก เพราะอาจทําใหหูรูดปสสาวะชํารุดได 

 

 ควรถายปสสาวะใหเหลือนอยที่สุดในหนึ่งครั้ง คือ เมื่อรูสึกถายหมดแลวใหเบงตออีก

นิดหนอย ปสสาวะที่เหลือจะไหลออกมา 

 

 ไมควรบังคับใหถายปสสาวะบอย เพราะจะติดเปนนิสัย เวลาที่เหมาะสมคือ 2-4 

ชั่วโมงควรถายปสสาวะหนึ่งครั้ง 

 

 ใหสังเกตการถายปสสาวะ และน้ําปสสาวะทุกครั้งวา ตองเบงมากผิดปกติหรือไม น้ํา

ปสสาวะลําพุงดีหรือไม ลําน้ําปสสาวะมีขนาดเล็กลงกวาเดิมหรือไม น้ําปสสาวะมีสีเหลือง

ใสหรือไม เพราะสิ่งเหลานี้อาจเปนอาการผิดปกติที่สามารถบอกโรคได 

 

 อาจจะลางทําความสะอาดหลังปสสาวะ แตอยาใหบริเวณนั้นเปยกชื้น เพราะอาจเกิด

เชื้อราได ทางที่ดีหลังปสสาวะทุกครั้ง ควรซับใหแหง 

 

 เมื่อปสสาวะไมออก ตองหาสาเหตุโดยการไปพบแพทย อยาซื้อยาขับปสสาวะ

รับประทานเพราะจะเกิดอันตรายได 
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 เมื่อเขาสูวัยกลางคน การบริหารอุงเชิงกรานโดยการขมิบ (ฝายหญิงขมิบชองคลอด 

ฝายชายขมิบทวารหนัก) วันละ 100 ครั้ง จะชวยปองกันอาการปสสาวะเล็ด 

 

 ดื่มน้ําสะอาด อยางนอยวันละ 10 แกว หรือหนึ่งลิตร จะชวยใหน้ําปสสาวะใส มี

จํานวนพอดีและปองกันภาวะปสสาวะอักเสบ 

 

 กอนมีเพศสัมพันธ และหลังมีเพศสัมพันธ คุณผูหญิงควรถายปสสาวะทิ้ง จะชวย

ปองกัน การเกิดกระเพาะปสสาวะอักเสบ 

 

 น้ําปสสาวะจะตองเปนน้ําเทานั้น ถามีมูก หนอง น้ําเหลือง เลือดปนออกมา ถือวา

ผิดปกติตองไปพบแพทย 

 

 การขับถายปสสาวะ ตองขับถายคลองไมมีอาการเจ็บปวด ถาปสสาวะแสบขัดลําบาก

นับวาเปนอาการผิดปกติ ตองรีบไปพบแพทย 

 

 ทุกคนตองปสสาวะทุกวัน วันละ 4-6 ครั้ง ถาไมปสสาวะเลย 1 วันถือวาตกอยูในภาวะ

อันตรายตองรีบไปพบแพทยโดยดวน 

 
รูอยางนี้แลว ควรขับถายปสสาวะใหเปนปกติเพ่ือสุขภาพที่ดี. 

  

ขอมูลจาก  :   www.webboard.yenta4.com
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ว.วชิรเมธี 

ชวงเทศกาลแหงความสุขนี้ ใครที่กําลัง
เปนทุกข ทั้งทางกายและทางใจ และกําลังมองหา
หนทางในการกาวไปสูการดับความทรมานใจนั้นๆ 

ลองปรับทัศนะของชีวิต...ดวยแนวคิดเชิงบวก...
ขอคิดดีๆ...มาฝาก 
 

สําหรับ 7 หลักคิดในเชิงบวก ที่สามารถหยิบมาเปนยา

ชูกําลังใจในยามทอแทไดอยางดีเยี่ยม โดยใน 7 หลัก

คิด มีขอคิดดีๆ...อีก...7..ขอ...เปนพลังมหัศจรรยของ...7x7…ดังนี้ 

 

1. ความคิดดีๆ เปนที่มาแหงความสุข แนนอนวาเมื่อเรามีความคิดดีๆ โลกก็จะดีตาม

อยางที่เราคิด ดังที่ทานวาไวในหนังสือเลมนี้วา “โลกเปนอยางไร ขึ้นอยูกับวาเราใสแวนตา

สีอะไรมองโลก หากมองโลกในแงดี ชีวิตมีแตส่ิงรื่นรมย หากมองโลกในแงราย ชีวิตมีแต

ความวุนวายและทุกขระทม” 

 

2. ปญญาดียอมมีความสุข คนมีปญญายอมใชปญญาในการแกปญหาเพื่อใหพนทุกข 

ดังนั้น สําหรับคนมีปญญา วิกฤตอยูไหน ปญญาอยูนั่น สวนคนดอยปญญา โอกาสอยู

ไหน วิกฤตอยูนั่น จงเรียนรูที่จะเปลี่ยนปญหาใหเปนปญญาเปลี่ยนอุปสรรคเปนโอกาส  

 

3. ชีวิตของคนดีคือชีวิตที่มีความสุข ดังทานวา ดอกไมหอมไดบางดอก แตมนุษยหอม

ได     ทุกคน หากเขาเปนคนดี กล่ินดอกไมแมหอมขนาดไหน ก็หอมไดตามลมเทานั้น 

สวนกลิ่นความดีของคนดีนั้น หอมหวนทวนลม ฟุงกระจายไปในทิศทั้งส่ี ดอกไมผลิบาน

แลวไมนานก็รวงโรย แตความดีของคนนั้นสถิตเปนนิรันดรเหนือกาลเวลา 
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4. ปฏิสัมพันธดีก็มีความสุข ซึ่งเปนการเลือกคบมิตร โลกนี้มีมิตรอยู 3 

ประเภทคือ  

4.1 บาปมิตร เพื่อนชั่ว จงอยาคบ  

4.2 กัลยาณมิตร เพื่อนดี จงคบ 

4.3 พันธมิตร เพื่อนที่ผูกพันกันดวยผลประโยชนจงระวัง 

 

5. ทํางานดกี็มีความสุข ทานวาไว คนจํานวน

มากเปนทุกขขณะทํางาน แตเบิกบานเฉพาะเส

อาทิตย โดยหารูไมวา ในหนึ่งสัปดาหมีเสาร-

อาทิตยแคสองวัน จงเปนสุขขณะทํางาน จงเบิก

บานขณะหายใจ 

 

6. มองโลกในแงดี ชีวิตมีความสุข ดังผูรูทานหนึ่งกลาววา  “ทุกส่ิงทุกอยางในโลกนี้มัน

ถูกอยูแลว มีแตความเห็นของเราเทานั้นที่ผิด” ใครทําความเขาใจคํากลาวนี้ไดอยางลึกซึ้ง 

คนนั้นจะไมทุกข และเขาจะไมหวั่นไหว ในความผันแปรของชีวิต ส่ิงใดเกิดขึ้นมาเขาจะ

อุทานอยูเสมอวา “มันเปนเชนนั้นเอง” 

าร-

 

7. ครอบครัวดีทวีความสุข ครอบครัวคือพื้นฐานสําคัญของชีวิต 

บุตรธิดาคืออนุสาวรียของพอแม หากลูกเปนคนดี อนุสาวรียของพอ

แมก็งดงาม หากลูกเลวทราม อนุสาวรียของพอแมก็อัปลักษณ 

  

ขอมูลจาก  :  www.dhammajak.net
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  พระพทุธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก  วัดอรุณราชวราราม 
 พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม  นับวามี
ความสําคัญในดานประวัติศาสตรอยูเปนอันมาก เพราะ

เปนพระอุโบสถที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัยทรงเริ่มสรางตั้งแตครั้งยังดํารงพระอิสริยยศเปน

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร และ
เมื่อเสด็จเถลงิถวัลยราชสมบัติแลวก็โปรดเกลาใหสราง

พระอุโบสถตอจนสําเร็จเรยีบรอย  ในครั้งนั้น     ไดทรง
พระราชอุตสาหะ ปนหุนพระพักตรพระพุทธรูป ดวย     

ฝพระหัตถ และโปรดเกลาฯ ใหหลอพระพุทธรูปองคนั้นขึ้นประดิษฐานเปนพระ
ประธานในพระอุโบสถดังกลาวขางตนยังไมมีพระนาม รัชกาลที่ 4 ทรงไดถวายพระ
นามวา  “พระพุทธธรรมิศรราชโลกธาตุดิลก”   มีพระพุทธลักษณเปนพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย หนาตักกวาง 3 ศอกคืบ ประดิษฐานเหนือแทนไพทีบนฐานชุกชี ตรงผา
ทิพยท่ีมี  ตราครุฑเปนที่บรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
(ตราครุฑเปนเครื่องหมายในรชักาลที่ 2) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั 
(รัชกาลที่ 4)      โปรดเกลาฯ  ใหอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย บรรจุไวท่ีพระพุทธอาสนพระประธานในอุโบสถวัดอรุณราชวราราม  
 พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม  มีสิ่งสําคัญที่เกี่ยวเนื่องดวยพระบาทสมเด็จ      
พระพุทธเลิศหนานภาลัยอยูหลายประการ ประชาชนคนไทยทั้งหลายที่ไดเขาไป
นมัสการพระประธานก็เทากับไดถวายบังคมพระบรมอัฐิไปดวย 
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  พระพทุธนฤมิตร   วัดอรุณราชวราราม 

 เมื่อในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้นไดโปรดเกลาให
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร
(รัชกาลที่ 2)เสด็จมาประทับอยู ณ พระราชวังเดิมใตวัด
แจงและไดทรงมอบหนาท่ีการปฏิสังขรณวัดแจงตอไป 
แตยังไมทันสําเร็จเรยีบรอย รชักาลที่ 1 ก็เสด็จสวรรคต 
จากนั้นเมื่อรัชกาลที่ 2 เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติ แลวก็
ไดทรงบูรณปฏิสังขรณตอไปใหม  พระพุทธนฤมิตร มี

พระพุทธลักษณเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องอยาง
จักรพรรดิราช พระองคสูง          4 ศอก 2 นิ้ว ฐานสูงศอกคืบ 10 นิ้ว พระองคนี้ถาย
อยางจากพระพทุธนฤมิตร ซึ่งเปนพระพุทธรูปฉลองพระองค ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลท่ี 2) 
 ในครั้งเมื่อ พ.ศ. 2426 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสวยราชย
มาเทากับ หรือเสมอดวยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย คือ 16 ป ได
มี      การอัญเชิญพระพุทธรูปฉลองพระองคนี้ มาประดิษฐานไวท่ีบุษบกหนาพระ
อุโบสถ        วัดอรุณราชวราราม เพื่อระลึกถึงพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมไอย
กาธิราช คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยสืบไป 
 พระพุทธรูปฉลองพระองคนี้ ปางที่สรางจะเหมือนกันหมด คือยกพระกรทั้ง
สองขางเสมอพระอุระ อันเปนลักษณะเฉพาะของการสรางพระพุทธรูปฉลอง
พระองค และตามความหมายของพระพุทธรูปฉลองพระองคก็วาหมายถึง 
พระพุทธรูปเทาพระองคของพระมหากษัตริยหรือพระบรมราชวงศซึ่งในสมัย
โบราณนิยมสรางกันมาก แตในปจจุบันนี้ไมปรากฏวามีการสรางอีกเลย 

 
ขอมูลจาก  : หนังสือพระพุทธรูปสําคัญในประเทศไทย เลม 1 กรุงเทพมหานคร 
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อาหาร....พยากรณสุขภาพ 

 ในบรรดาอาหารที่เอร็ดอรอยทั้งหลาย  สวนมากมักจะมีพลังงานสูง ลองมาดูคํา
พยากรณสุขภาพเกี่ยวกับอาหารจานโปรดที่คุณชอบกินวา    มีผลดีหรือผลเสีย
อยางไร      โดยจะแบงความรุนแรงออกเปน 4 ระดับตามตัวอักษร  ดังนี้ 
 A = รุนแรงเล็กนอย    B =  รุนแรงปานกลาง   

                C  = รุนแรงมาก      D =  รุนแรงมากที่สุด 

☺ อาหารที่มกีะทิน้ํามัน  เนย    แกงกะทิตางๆ    พะแนง    อาหารติดมัน    คอหมูยาง                   
หนังไกทอด   หมูกรอบ  เปดปกกิ่ง  ขาหมู   

           พยากรณสุขภาพ 

A  ชวงวัยรุนยังไมมีผลเทาไหร  กรณีคนที่มีน้ําหนักเกินอยูแลว , อายุประมาณ  30  ป ขึ้น
ไป  จะทําใหระดับคอเลสเตอรอลและระดับ LDL  (ไขมันไมดี )  ของคณุเพิม่ขึ้นได 

B   ถาคุณรับประทานอาหารประเภทนี้สัปดาหละ 3 – 4 ครั้ง ภายในหนึ่งเดือนน้ําหนักอาจจะ
พุงขึ้น 1 กิโลกรัม  และคนที่มีน้ําหนักเกิน มีอัตราเสี่ยงที่จะเปนโรคอวนได 

C   ถาคุณเปนคนชอบรับประทานอาหารนี้ติดตอกันเกิน 1 ป  มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเปน
ไขมันอุดตันในเสนเลือด คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดสูงเปนสาเหตุโรคหัวใจได 

D  ถาคุณมีระดบัคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดสูง  หรือเปนโรคอวน  โรคหัวใจอยู
แลว และยังกินอาหารประเภทนี้อยูเปนประจํา จะเพิ่มความรุนแรงของโรคมากยิ่งขึ้น 

วิธีแกไข   ตองหาเวลาออกกําลังกายเพื่อเพิ่มปริมาณ HDL (ไขมันที่ดี)                

                 สวนผูที่มีภาวะคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรดสูง  ควรลดแกงกะทิ  และ
ลองเปลี่ยนไปกินแกงปาแกงสม  หรือตมยํา  แทนสัก 3 – 6 เดือน  แลวกลับไปตรวจระดับ
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดอีกครั้ง  รับรองวาลดระดับจากเดิมแนนอน 
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☺ ขนมไทยและเบเกอรี่  เชน    ขนมไทย  เชน  ขาวเหนียวมูน   ฝอยทอง  เม็ดขนุน     

 พยากรณสุขภาพ 

                A  ถากินสัปดาหละ 3 -4 คร้ัง  จะทําใหน้ําหนักขึ้นไมต่ํากวา 1 กิโลกรัมตอสัปดาห 

                B  ถากินทุกวันหรือมากกวา  5  วันตอสัปดาห  นานเกิน  6  เดือน    จะทําใหระดับ                   
 ไตรกลีเซอไรดและคอเลสเตอรอลของคุณพุงสูงเกินมาตรฐาน 

                C   ถาคุณเปนโรคเบาหวาน   หรือโรคไขมันอุดตันในเสนเลือดอยูแลวควรตอง หลีกเลี่ยง
ขนมตางๆ  เหลานี้  มิฉะนั้นจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของโรคได 

วิธีแกไข         ในระยะแรกตองพยายามลดปริมาณขนมลงครึ่งหนึ่ง  เปลี่ยนไปกินผลไม
ที่ไมหวานมากและมีใยอาหารสูงแทน  เชน  แอบเปล  สาลี่  ชมพู  สม  กลวย   

☺ เครื่องดื่มทีม่ีรสหวาน    ไดแก  ชานม  กาแฟเย็น  นมเย็น  โกโกรอน  กาแฟ 

พยากรณสุขภาพ 

                A   ถาคุณดื่มเคร่ืองดื่มเหลานี้วันละ 1 แกว  ชวง 1 – 2 เดือนแรกอาจไมมีผลตอ น้ําหนัก     

เทาไหร  แตพอเขาเดือนที่ 3  กินอาหารเหมือนเดิม  แตน้ําหนักกลับขึ้นมาได 

               B  ถาคุณดื่มหลังอาหารทุกมื้อ ติดตอกันเปนระยะเวลาประมาณ 6 เดือน               
 ไตรกลีเซอไรดของคุณมีสิทธิ์เกินจากเกณฑมาตรฐานและคุณจะอวนโดยไมรู 

                C  หากคุณดื่มมากกวาวันละ 2  แกว  ติดตอกันประมาณ 1 ปขึ้นไป อาจเปนโรคอวน
 และอาจมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเกินมาตรฐาน  มีความเสี่ยงสูงเปนโรคเบาหวาน 
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วิธีแก    คุณคงตองพยายามจํากัดปริมาณลงใหเหลือสัปดาหละไมเกิน 2 - 3 แกว  เพราะ
เครื่องดื่มเหลานี้ดูดซึมเขารางกายไดเร็ว  ทําใหอวัยวะตางๆตองทํางานหนักเพื่อควบคุม
ของเหลวในรางกายใหอยูในภาวะปกติ  เชน  ตับตองเรงผลิตอิซูลินเพื่อลดระดับน้ําตาลใน
เลือด  และไตตองขับถายของเสียออกจากรางกาย   

ขอมูลจาก : www.krabork.com 



การออกกําลังกายในน้ํา... ดีเหนือคาด 

         “ในปจจุบันคนทั่วไป...   ยังมีมโนภาพของการ     ออกกําลังกายในน้ําคือการ

วายน้ําที่รวดเรว็ มีการแขงขันหรือวายน้ําตามจังหวะที่

คลองแคลว ซึ่งอาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บได และเนนการ

เคลื่อนไหวที่เรียบงาย มีแรงตานทานตอการเคลื่อนไหว  

และออกกําลังตอเนื่องนาน 30 - 60 นาที   ตอครั้ง เปนวิธีที่

ไดประโยชนมากแกสุขภาพสําหรับคนทั่วไป และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูสูงอายุ หญิงตั้งครรภ คนที่เปนโรคอวน ขอเขาเสื่อม ผูสูงอายุที่มีปญหาการทรง

ตัว กลุมเด็กออทิสติก หญิงตั้งครรภ หญิงวัยทอง เปนตน…ถือเปนการชวยเหลือฟนฟูที่

รูจักในอีกชื่อคือ...“Aquatic…Therapy”  

         ประโยชนที่ไดรับจากการออกกําลังกายในน้ําจะใหผลดีเหมือนการออกกําลังกาย

บนบกเกือบทุกประการ ไดแก ทําใหเกิดสุขภาพที่ดีของหัวใจและระบบหลอดเลือด 

กลามเนื้อแข็งแรง กระฉับกระเฉง คลองแคลว กระตุนการสรางเนื้อกระดูกอีกทั้งยัง

สามารถลดความเครียด และมีสวนชวยควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในหลอด

เลือด และเบาหวานไดบางสวน 

 

* ชวยลดแรงกระทําตอขอ ทําใหขอตอตางๆ ในรางกายรับน้ําหนักลดลงเมื่อเทียบกับอยู

บนบก เนื่องจากน้ํามีแรงลอยตัว จึงชวยพยุงขอตอตางๆ ไว ทําใหขอไมตองรับน้ําหนัก

เต็มที่จึงเหมาะสําหรับผูที่เปนโรคขอทั้งหลาย 

         * ชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต เนื่องจากอุณหภูมิของน้ําที่เปนน้ําอุน เกิดการ

ผอนคลาย จึงมีผูนิยมใชบริการในสปาหรือศูนยสุขภาพทั่วไป นอกจากนี้น้ําจะกดกระชับ

กับผิวหนังของขาและลําตัวชวยใหกระแสโลหิตไหลเวียนกลับสูหัวใจไดดีขึ้น 

         * รูสึกสบาย คลายการตึงตัวของกลามเนื้อ โดยเฉพาะในอางน้ําวนที่มีตัวทําคลื่นใน

น้ํา ทําใหรูสึกเหมือนไดรับการนวดกลามเนื้อโดยรอบ จึงรูสึกสบาย ชวยใหกลามเนื้อ

คลายตัวไดดีเชนกัน 

         * ลดอาการปวดและการอักเสบของขอตอจากความอุนของน้ําเชนกัน เพราะน้ําใน

อางวน 
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หรือสระน้ําเปนน้ําอุน ทําใหอาการปวดและการอักเสบของขอลดลง อีกทั้งมีผล

ใหกลามเนื้อคลายตัวเกิดความสบายและคลายอาการปวดอีกทางหนึ่ง 

         * ชวยเพิ่มกําลังและความแข็งแรงของกลามเนื้อไดดีเยี่ยม อันเกิดจากการที่

กลามเนื้อตองออกแรงตานตอแรงตานของน้ําตลอดเวลาที่อยูในน้ํา อีกทั้งยังชวยฝก

ความสามารถในการทรงตัวไดดีอีกดวย 

         * การอยูในน้ําที่ลึกถึงคอ ทําใหไมสามารถบริหารรางกายไดอยางรวดเร็วเหมือนการ

วิ่งแขงขัน การขยับตัวไปมาจึงเปนเสมือนหนึ่งการคอยๆ ออกกําลังกาย จึงเหมาะกับผูสูง

วัยและ   ผูที่มีโรคอวน และไขขอที่มีขอจํากัดในการเคลื่อนไหว 

ในผูที่เปนโรคขอเปนปญหาสุขภาพที่พบไดบอยในวัยสูงอายุโดยเฉพาะโรคขอเขาเสื่อม 

และทําใหเกิดอาการปวดหรือกลามเนื้อรอบขอลีบ มีผลตอการใชงานขอในการประกอบ

กิจวัตรประจําวัน การออกกําลังกายในน้ําเปนวิธีการที่สามารถนํามาใชรักษาและกําลัง

เปนที่นิยม ชวยใหกลามเนื้อกระชับและมีความแข็งแรง อีกทั้งชวยลดอาการปวดโดยตรง 

การออกกําลังกายในน้ํา สามารถชวยเผาผลาญพลังงานสวนเกินไดเหมือนการ

ออกกําลังกายบนบก อีกทั้งเกิดความเพลิดเพลินเมื่อออกกําลังกายเปนกลุม หรือเริงระบํา

ชาๆ        ไปตามจังหวะเพลง จึงเปนวิธีหนึ่งในการลดน้ําหนักตัว ที่กําลังไดรับความนิยม

อยางสูง เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของน้ําที่มีแรงพยุงตัวหรือแรงลอยตัวนั่นเอง ทําใหขอ

ตอตางๆ ของเจาของเรือนรางไมตองรับน้ําหนักเต็มที่เหมือนเชนอยูบนบก อีกทั้งชวยเพิ่ม

กําลังกลามเนื้อไดเปนอยางดี เปนการฝกฝนเพื่อเพิ่มกําลังและความแข็งแรงของ

กลามเนื้อไดดีกวาการออกกําลังบนบก กลามเนื้อที่มีความแข็งแรงดีชวยใหผูนั้นดู

กระฉับกระเฉง มากขึ้น 
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ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตบางซื่อ 
         เปนอําเภอเกา  ลือเลาพระสัมฤทธิ์ 
งามวิจิตรศิลปกรรม เลิศล้ํางานแกะสลัก 

                                       สวยสดใสสวนริมคลอง 
 

  การทําหัวโขนที่ชุมชนสะพานไม 

 
 บรรพบุรุษของ  นายสาคร ยังเขียวสด  หรือ  ครูโจ
หลุยส  (ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเล็ก) ป 
2539) มีอาชีพเลนโขนและหุนกระบอก เมื่อหัวโขนหรือหุน
กระบอกชํารุดจึงทําการซอมแซมเอง ความรูในการทําหัวโขน
ไดสะสมและถายทอดอยางตอเนื่องภายในครอบครัว ตอมา
การจางโขนไปแสดงมีนอยลง จึงหันมาประดิษฐหัวโขนเพื่อ
จําหนายแทน 

 เนื่องจากเปนงานฝมือที่มีกรรมวิธีในการประดิษฐประณีตทุกขั้นตอน ตองอาศัย
ความชํานาญและความอดทนจากที่เคยรวมทํากันหลายสิบครอบครัวในชุมชน คงเหลือ
เพียง คุณประทีป รอดภัยและครอบครัว ที่ยังคงสืบทอดศิลปะการทําหัวโขนมากวา 30 ป 

นอกจากจะประดิษฐหัวโขนทั่วไปแลวคุณประทีบยังไดคิดประดิษฐ “หัวโขนซีก” สําหรับ
แขวนประดับตกแตงบานและหัวโขนที่ระลึกขนาดเล็กดวย 

  เคร่ืองไมแกะสลักท่ีซอยประชานฤมิตร 
 ในป 2522 ชาวจีนจากวัดญวน สะพานขาว 
ถนนดํารงครัก สะพานดํา วัดสระเกศและบางลําพู ได
ยายมาตั้ง             ถิ่นฐานใหมในซอยประชานฤมิตร
และซอยไสวสุวรรณโดยนําอาชีพเดิมมาดวยคือ “งาน

แกะสลักเคร่ืองไม” 
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 ดวยฝมือที่ประณีตสวยงาม และมีการสืบ
ทอดมาโดยตล  จึงทําใหบานเกือบทุกหลังในซอยนี้มีอาชีพแกะสลักงานเครื่องไม และ
กลายเปนแหลงชุมนุมโรงงานผลิตเครื่องตกแตงไมสําเร็จรูป แมวางานสวนใหญจะใช
เครื่องจักรผลิต แตงานแกะสลักที่เปนลวดลายไทยก็ยังคงตองใชแรงงานฝมือ 

อด  

 



 
นอกจากนี้ยังรับผลิตงานตามสั่ง โดยราคาจะขึ้นอยูกับความยากงายของชิ้นงาน สินคาที่นี่
จะมีราคาถูกกวาทองตลาดทั่วไปถึงรอยละ 30 เพราะเปนแหลงผลิตโดยตรงและเปนศูนย
รวมสินคาจากแหลงผลิตอื่น รวมทั้งผลิตภัณฑไมยางจากโรงงานตางๆ ฯลฯ 

 ปจจุบันมีรานคาเรียงรายอยูสองฝงถนน
มากกวา 200 ราน จําหนายตั้งแตของตกแตงบาน
เล็กๆ ไปจนถึงเฟอรนิเจอรขนาดใหญ ถือเปน
แหลงรวมเครื่องตกแตงไมที่ใหญที่สุดในประเทศ

ไทยจนไดรับการขนานนามวา “ถนนเฟอรนิเจอร” 
  

 
  บานเปรมใจ 

 ชนชาติไทย รูจักประดิษฐเครื่องดนตรี      มาตั้งแตโบราณ เครื่องดนตรีบาง
ประเภทเปนของประจําชาติเดิม ภายหลังไดรับวัฒนธรรมดนตรีจากประเทศอื่น จึงนํามา
ปะปนกับเครื่องดนตรีเดิมของตนกอใหเกิดเครื่องดนตรีใหมขึ้นมา 
  

บานเปรมใจ เปนตํานานสวนหนึ่งในแวดวงดนตรีไทยเพราะเปนศูนยรับซอม 

ประดิษฐเคร่ืองดนตรี รวมท้ังเปดสอนดนตรีไทย  โดยอาจารยสํารวย ผูเปนทายาทของ ครู
ปลั่ง เปรมใจ     ครูเพลงที่มีช่ือเสียงผูคิดประดิษฐอังกะลุงแบบ 3 กระบอก โดยประยุกต
จากอังกะลุงชวาแบบ           2 กระบอก ซึ่งไดรับความนิยมอยางแพรหลายและใชกันอยูใน
ปจจุบัน 
 เครื่องดนตรีที่ประดิษฐจากบานเปรมใจ เปนประเภทเครื่องไมและเครื่องหนัง 
เชน อังกะลุง ระนาด กลอง ฆองวง โปงลางเทานั้น โดยผลิตตามกรรมวิธีแบบโบราณ ซึ่ง
นอกจากจะเนนเรื่องของคุณภาพแลว  ยังเนนความละเอียดประณีต รวมไปถึงการคัดเลือก
วัสดุที่นํามาประกอบสวนตางๆ ของเครื่องดนตรีแตละช้ินดวย สวนประเภทเครื่องทองแดง 
เชน ขิม ซอ จะเขนั้นจะรับซอมเพียงอยางเดียว 
 ดวยความตองการเผยแพรดนตรีไทย   อาจารยสํารวย จึงเปดโรงเรียนวิทยาทาน
สอนดนตรีไทยแกผูที่สนใจดวย 
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  สะพานพระราม 6 

สรางในสมัยปลายรัชกาลที่ 6 เมื่อป 2465 ที่ตําบลบาง
ซอน สําหรับเชื่อมทางรถไฟสองฝงแมน้ํ าพระยา 
เพื่อใหบรรดาพอคาประชาชนที่ใชรถไฟโด าร หรือ
ขนสงสินคาจากทางเหนือมาใตและจากใตไป

าเจ
ยส
เหนือ 

 สะพานนี้ไดอํานวยประโยชนดานการขนสง 
โดยเฉพาะเสนทางรถไฟระหวางกรุงเทพฯ และหัวเมืองทางภาคใตอยางมาก ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานไดถูกระเบิดทําลายเสียหายอยางหนัก จอมพล ป. พิบูล
สงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นไดดําเนินการใหทําการซอมแซมสะพานขึ้นใหมในป 
2493 ซึ่งลักษณะของสะพานที่ซอมแซมใหมนั้นแตกตางจากของเดิมหลายประการ โดย
ดัดแปลงจากสะพานรูปวอรเรน(Warren Type with Posts & Hangers)  
 ตัวสะพานมีความยาว 442.08 เมตร กวาง 10 เมตร สูงจากระดับน้ํา 10 เมตร เรือ
ขนาดธรรมดาสามารถลอดผานได บนสะพานมีทางรถไฟ 1 สาย ทางหลวง 1 สาย ทําเปน
คอนกรีต  เสริมเหล็กและทางคนเดิน 2 ฟากปูดวยไมอยูนอกโครงสะพานดานเหนือและ
ดานใต 
 ปจจุบันใชเปนเสนทางรถไฟเพียงอยางเดียว        สวนทางหลวงไดเปลี่ยนไปใช
สะพานพระราม 7 แทน 

  ขอมูลจาก :  หนังสือของดีกรุงเทพฯ 
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ผีสามตัว...นัง่คุยกัน...อยูขางวัด 

 

เงียบสงัด...วงัเวง...นาเกรงขาม 

 

นั่งปรับทุกข...ถามสุขดิบ...ตอนสามยาม 

 

ตัวแรกถาม ตัวที่สอง บอกขาที … 
 
 

... วาทําไม เจาใย ถึงตายเลา 
 

เร่ืองมันเศรา ขาโดนยิง ตอนหลบหน ี
 

แลวถามกลับ เจาทําไม ส้ินชวี ี
 

ตัวขานี้ โดนแทง ตอนตีกัน … 
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... ผีทั้งสอง หันไปมอง ตัวที่สาม 

 

แลวก็ถาม วาทําไม ถึงตวัสัน่ 

 

ทั้งรองไห เหงือ่ทวมหนา ทาํไมกัน 

 

พวกเรานัน้ ฉันเขาใจ ใหบอกมา 

… 
 
 

 
... ตัวท่ีสาม อํ้าอึ้ง อยูสักครู 
 
...ก็ไมรู วาจะพูด ดีไหมหนา 
 
...ตัดสินใจ สดุกลํ้ากลืน ฝนอุรา 
 
...อันตัวขา....มานั่งขี้....ยังไมตาย... 

 
 

ขอมูลจาก  :  www.guitarthai.com 
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  ชาย     : ผมจะรีบทาํทกุอยางใหเรียบรอย โดยเร็วที่สุดเพื่ออนาคตของเราทัง้ 

2 

  หญิง    : คุณอยากจะไปจดทะเบียนสมรส กับฉันที่อําเภอไหมคะ ? 

  ชาย     : แนนอนที่สุดผมภาวนาใหไดยินคํานี้จากปากคุณมานานแลว 

  หญิง    : แลวคุณจะเลิกกับฉันไหมนี ่? 

  ชาย     : ไมมีทางเด็ดขาดเลยตอใหผมตายก็เถอะ 

  หญิง    : ถาฉันงอนคุณขึ้นมา คุณจะงอฉันหรือปาว ? 

  ชาย     : สําหรับคุณแลวผมจะพยายามทําทุกวิถีทางที่คิดไดเลยเชยีว

แหละ 

  หญิง    : แลวคุณคิดจะรังแกฉันบางไหม ? 

  ชาย    : ผมคงตองฆาตวัตายแนๆ  ถาตองทําอยางนัน้กับคุณ 

  หญิง   : จูบฉันสักครั้งซ ิ
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หลังจากแตงงานผานไปแลว  10  ป 
 
ลองอานแบบยอนกลับไปใหม   ??????? 
 
หญิง   : จูบฉันสักครั้งซ ิ

ชาย    : ผมคงตองฆาตวัตายแน ๆ ถาตองทําอยางนัน้กบัคุณ 

หญิง    : แลวคุณคิดจะรังแกฉันบางไหม ? 

ชาย     : สําหรับคุณแลวผมจะพยายามทาํทุกวิถีทางทีค่ิดไดเลยเชียวแหละ 

หญิง    : ถาฉันงอนคุณขึ้นมา คุณจะงอฉันหรือปาว ? 

ชาย     : ไมมีทางเด็ดขาดเลยตอใหผมตายก็เถอะ 

หญิง    : แลวคุณจะเลิกกับฉันไหมนี่ ? 

ชาย     : แนนอนที่สุดผมภาวนาใหไดยนิคํานี้จากปากคณุมานานแลว 

หญิง    : คุณอยากจะไปจดทะเบยีนสมรส กับฉันที่อําเภอไหมคะ ? 

ชาย     : ผมจะรีบทําทุกอยางใหเรียบรอย โดยเร็วที่สุดเพื่ออนาคตของเราทั้ง 2 

 

 

ขอมูลจาก : www.narak.com 
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 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู  Biosafety  Cabinet ที่ใช  ยังสามารถใช

งานปองกัน  “สารตัวอยาง”  และปองกัน “ผูปฏิบัติ”  รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการ
กระจาย ของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑความถูกตอง
และปลอดภัย    เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น    
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 
⌦ สําหรับบริการ Calibrate pH meter  ขณะนี้บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005  เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2552  ซึ่งพรอมใหบริการ
ทานผูมีอุปการคุณทุกทานแลว 

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

สนใจการบริการ ติดตอไดท่ีแผนกชางบริการ หรือเย่ียมชมจาก 
www.sciencetech.th.com 
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หรือ กรณีเรงดวนสามารถติดตอไดที่  E-mail :  service@sciencetech.th.com 



   

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ              

ที่ไดรับรางวัลใน  ฉบับท่ี  029  นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช่ือผูโชคดีดังตอไปนี้คะ 

 

 สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ              

ที่ไดรับรางวัลใน  ฉบับท่ี  029  นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช่ือผูโชคดีดังตอไปนี้คะ 

  
รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่   16 มีนาคม 53      หมายเลข  97 รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่   16 มีนาคม 53      หมายเลข  97 

 คุณนพดล บึงลอย  บริษัท ไทยกลูโคส จํากัด  097  คุณนพดล บึงลอย  บริษัท ไทยกลูโคส จํากัด  097 

 คุณวัชราภรณ อินทรเกษม โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  297  คุณวัชราภรณ อินทรเกษม โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  297 

 คุณกรสุรางค ใจตรง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด  397  คุณกรสุรางค ใจตรง บริษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด  397 

  

 รายชื่อลูกคาถกูรางวัล งวดที่  1  เมษายน 53          หมายเลข  22  รายชื่อลูกคาถกูรางวัล งวดที่  1  เมษายน 53          หมายเลข  22 

          คุณนาตยา  ตั้งถาวรชัยกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  022           คุณนาตยา  ตั้งถาวรชัยกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  022 

 คุณอภิษฐา  ชางสุพรรณ กรมวิทยาศาสตรบริการ  122  คุณอภิษฐา  ชางสุพรรณ กรมวิทยาศาสตรบริการ  122 

 คุณนุสรา จริยะสกุลโรจน บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 422  คุณนุสรา จริยะสกุลโรจน บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 422 

  

 รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่  16 เมษายน 53  หมายเลข 96  รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่  16 เมษายน 53  หมายเลข 96 

 คุณสุรีพร ยงตระการ บริษัท ทรัพยสถาพรคลังสินคา จํากัด 096  คุณสุรีพร ยงตระการ บริษัท ทรัพยสถาพรคลังสินคา จํากัด 096 

 คุณอุสา นุชทองมวง โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  296   คุณอุสา นุชทองมวง โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  296  

 คุณจินตนา นิลสุวรรณ บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด 396  คุณจินตนา นิลสุวรรณ บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด 396 
  

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ท่ีได

เสียสละเวลาอันมีคายิ่งของทาน   ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกอง

บรรณาธิการขอให       ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน  ฉบับที่ 030   นี้

ตอไปนะคะ 

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ท่ีได

เสียสละเวลาอันมีคายิ่งของทาน   ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกอง

บรรณาธิการขอให       ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน  ฉบับที่ 030   นี้

ตอไปนะคะ 
  

*** ขอขอบคุณภาพจาก : หนังสือ  Greeting Cards And Arts, Designer is Pro Clip Art , www.taladhoon.com*** ขอขอบคุณภาพจาก : หนังสือ  Greeting Cards And Arts, Designer is Pro Clip Art , www.taladhoon.com ,www. 

suksara.net 
ภาพปกจาก : www. vcharkarn.com 
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http://www.taladhoon.com/


 

 

 

 

 

 

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 CHONGNONDSEE  YANNAWA BANGKOK 10120 

TEL.0-2285-4101 (Auto) FAX.0-2285-4856, 0-2285-4178   อภินันทนาการโทรฟรี : 1800  285 285 
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