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                             ภาพปกจากสวนสัตวซาฟารีเวิลด  :  1 ในสถานที่ทองเที่ยวเขตคลองสามวา 
 

 
                                                                                                      

 

        ตกขาวแบบไหน...นาตกใจกันแน        10 วิธีงายๆ เปนหมอ..ดูแลตนเอง 
 

 

         อานิสงส 10 ขอ ของการไมกนิเนื้อสัตว            พระพุทธรูปสําคัญในประเทศไทย 
 

         เคล็ดลับการเตรียมตัวกอน “กินเพื่อลางพิษ”        6 ทางายๆ  สําหรับฝกโยคะรอน... 
 

         ทองเท่ียว 50 เขต  ณ  เขตคลองสามวา        ถามมา-ตอบไป...ขําขํา/คลายเครียด ยายกับหลาน 

 
 



 

    
ในขณะนี้บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจเขาสู  29 ปเต็มยางเขาสูปที่ 30  ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจ

มาจนถึงวันนี้ เน่ืองมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ  จนทําใหบริษัท
ฯ  สามารถมาสูปที่ 30 ไดอยางมั่นใจ และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมีอุปการคุณ  ทางบริษัท
ฯ ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ  โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพชีวิต           
ของทานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ  ที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ          เพ่ือให           
ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวงัเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน Newsletter ฉบบัที่ 031/

ประจําปที่ 8 คงทําใหทานผูมอุีปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรบัประโยชนและ   มี
สุขภาพกายและใจที่ดีย่ิงขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป 
 

 สําหรับในเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2553     เนื้อหาสาระใน  Newsletter  ฉบับที่ 031         

ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม  คือ  เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมีอุปการคุณใหมี

สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีย่ิงข้ึน มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย   ในสวนเนื้อหาสาระยังคง
ประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน  คติสอนใจ  การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา    
อาหารเพื่อสุขภาพ    การออกกําลังกาย    คลายเครียด    สถานที่ทองเที่ยว   การอบรมและพัฒนาจิต   
อยางไรก็ดี ในสวนของบริษัทฯ  ก็จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการ และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน  
เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทฯ  มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความพรอมสามารถใหการบริการทาน
ผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 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.   จะใชฐานขอมูล
ของทานผูมีอุปการคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเนื่องถึงสิ้นป  2553 
 

        ทายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการสนับสนุน
บริษัทฯ  ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง      หากทานจะกรุณาสละเวลาใหความเห็นและ      
ติชม ในการจัดทําวารสาร 
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  ขณะนี้บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจในปที่ 29 ปเต็มยางเขาสูปที่ 30  ทางกองบรรณาธิการยังคง
ดําเนินการจัดสงวารสาร Newsletter  พรอมสงความสุขแดทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ใหมีแต
ความสุขทั้งทางกายและใจตลอดป 2553  ดวยคะ                
        
               เพื่อเปนการตอบแทนทานผูมีอุปการคุณทุกทาน  ในเดือนกรกฎาคม–เดือนกันยายน 2553       
ทางกองบรรณาธิการ ยังคงคัดสรรเรื่องราวที่เปยมไปดวยความรูและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวยความรู
และประโยชนอยางมาก  และยังคงนําเสนอเนื้อหาที่ยังคงสาระที่ดีแดทานผูมีอุปการคุณ ตลอดป 2553   
 

ในสวนของเนื้อหาประจําเดือนกรกฎาคม–เดือนกันยายน 2553 นี้  ยังคงนําเรื่องราว
ตอเนื่องจากฉบับที่ 030   มานําเสนอใน  Newsletter  ฉบับที่ 031   ดังตอไปนี้คะ 

 

 พระพุทธรูปสําคัญในประเทศไทย(ในกรุงเทพมหานคร)  

       จํานวนทั้งหมด  65  องค   โดยจะเริ่มลงในฉบับที่ 031  จํานวน  2 องค   
 

 

 สถานที่ทองเที่ยว 50 เขต  ในกรุงเทพฯ    คือ  เขตคลองสามวา 
 

 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร   เขตคลองสามวา    มีสถานที่ทองเที่ยวหลาย
แหง  ที่มีความนาสนใจมานําเสนอทานในฉบับที่   031  เชน    แหลงเพาะพันธุปลาสวยงาม  

ซาฟารีเวิลด อาณาจักรแหงความสุข       ซึ่งทานสามารถพาครอบครัว
หรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจไดในวันหยุดของทานคะ 

 

 ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณท่ีถกูรางวัลใน Newsletter ฉบบัท่ี 030 

ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24) 
 

             ทายสุดนี้ ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ       
แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา / 
ปรับปรุง   เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด  
  
 



 
 
 
ตกขาว เปนภาวะของรางกายเกิดขึ้นทุกเดือนในชวงใกลมีหรือใกล

หมดประจําเดือน  จะเปนของเหลวใส หรือขาวขุนที่ไหลออกมา   ซึ่ง

ของเหลวนี้ถูกสรางขึ้นจากชองคลอด ปากมดลูก และอวัยวะ

ขางเคียงบริเวณปากชองคลอด  เปนเยื่อผิวหนังภายในจุดซอนเรน     

ที่หลุดลอดออกมาหลังจากหมดอายุขัย  ชวงใกลๆ จะมีรอบเดือนนั้น 

จะมีตกขาวมากและแบคทีเรียภายในจะเจริญเติบโตไดมากทําใหเกิดกลิ่นไดบาง  

  

ตกขาวแบบนี้…  อยาตกใจ  
ตกขาว เปนสีขาวใส - ขาวขุน ลักษณะคลายแปงเปยก ไมมีกล่ิน นองสาวไมมีอาการ

ระคายเคือง ปสสาวะไดปกติ ไมแสบ ไมมีอาการคัน ไมมีผ่ืนแดงบริเวณนองสาว จะมีมากขนาด

ไหนก็ถือวาเปนยังปกติอยู ตกขาวแบบนี้เปนภาวะปกติของรางกาย มักลดลงชวงมีประจําเดือน

หรือหายไปในชวงหลังหมดประจําเดือนไมเกิน 3 วัน ระหวางนี้ใหดูแลความสะอาดใหดี ใชเพียง

น้ําเปลาลางก็เพียงพอ ถาใครไมม่ันใจจะใชน้ํายาลางเฉพาะสวนก็ไดคะ ควรจะเปนสูตรออนโยน 

เพราะในชวงที่มีตกขาว เปนชวงที่รางกายอาจจะระคายเคืองไดงายกวาชวงอื่นๆ  

 

 ตกขาวแบบนี้…นาตกใจ !!!! 
ตกขาวที่ผิดปกตินั้น อาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ หลักๆ  
มี 4 สาเหต ุ ดวยกันคือ ตกขาวที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส      เชื้อ

แบคทีเรีย เชื้อราและพยาธิ  จะมีตกขาวที่ลักษณะตางๆ กันไป 
1.  ตกขาวที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส หรือโรคเริม 
 ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสแถมเปนโรคที่ไมหายขาด เพราะมันจะกลับมาทุกครั้งที่ภูมิคุมกันใน

รางกายลดลง ใหลองสังเกตตัวเองนะคะวาถามีตกขาวสีเหลืองมีกล่ินผิดปกติ เมื่อไหรแสดงวา

โรคเริมที่เปนอยูนั้นกําเริบอีกแลวคะ 

4 
 

 
 



2.  ตกขาวที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย หรอืโรคหนองใน  
 ตกขาวแบบนี้จะมีสีเหลืองคอนขางเขียว อาจมี

อาการคันรวมดวย หรือมีกล่ินคาวปลา แตในกรณีที่มีการ

ติดเชื้อจากโรคหนองในจะมีตกขาวสีเหลืองจัด อาจรวมกับมี

อาการปสสาวะแสบดวย  เพราะกลุมเส่ียงมักมาจากการรวม

เพศที่นองชายของฝายชายไมคอยสะอาด 
 

3.  ตกขาวที่มีสาเหตุจากเชื้อราในชองคลอด  
 แบบนี้สาวๆ มีความเสี่ยงและเปนกันไดทุกวัย  สวนใหญเกิดจากความอับชื้นและ  การ

รักษาความสะอาด มีลักษณะเปนกอนเล็กๆ คลายนมบูด และมีอาการคันชองคลอด อีก

สาเหตุที่พบบอยเกิดจากการใชยาปฏิชีวนะ หรือน้ํายาสวนลางชองคลอดที่มีสวนผสมของยา

ปฏิชีวนะ 
 

4.  ตกขาวที่มีสาเหตุจากพยาธิในชองคลอด  
 ตกขาวแบบนี้เกิดจากการมีเพศสัมพันธเทานั้น มักมีสีเหลือง อาจเห็นเปนฟอง มี

อาการคันชองคลอด และอาจมีกล่ินออกเปรี้ยวเล็กนอย 

จะทําอยางไรถาเกิดมีตกขาวจากทั้ง 4 สาเหตุนี ้
มีทางเลือกทางเดียวเทา  คือไปพบสูติ-นรีแพทย อยากใหสาวๆ จําไวอยางหนึ่งวา “ถาอยาก

หาย ตองไมอายหมอ” โดยเฉพาะตกขาวที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งเกิดจากความอับชื้นของสาวๆ  ใน

ชีวิตประจําวัน   เรามาดูวิธีปองกันส้ันๆ ที่ทําไดแนนอนกันดีกวาคะ 

   ☺ ดูแลบริเวณนองสาวใหสะอาดและแหงอยูเสมอ 

   ☺ ใชกางเกงชัน้ในที่เปนผาฝาย หรือใสเสื้อผาหลวมๆ เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก 

   ☺ ไมใชผาอนามัยชนิดสอด หรือแผนอนามัยชนดิมีกลิ่นหอม เสี่ยงตอการระคายเคือง 

   ☺..ไมสวนลางชองคลอดจะทําใหความสมดุลของเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติที่มีอยูเสียไป  

  เทานี้เองไมยากเลยใชไหมคะ แครักษาความสะอาดของตัวเองใหดีไมมากและไม
นอยจนเกินไป ที่สําคัญคือตองหมั่นสังเกตตัวเอง หามอายคุณหมอเมื่อมีอาการผิดปกติ 
เทานี้ก็หางไกลจากตกขาวที่ผิดปกติแลวคะ 

ขอมูลจาก : www.chicministry.com  5 
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10 วิธีงายๆ เปนหมอ...ดแูลตนเอง 

• 1. เติมชีวิตประจําวันใหสมบูรณ   มีสิ่งสําคัญ 4  ประการ ที่
คุณควรปฏิบัติทุกวันเพื่อเติมเต็มสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง  ไดแก กิน
ผักและผลไมสดจํานวนมาก ออกกําลังหรือเดินใหมากพอ หัวเราะหรือ
ทํากิจกรรมผอนคลายจิตใจอยางนอย 15 นาที และกินอาหารที่มีกากใย
สูง เชน   ถั่ว ธัญพืช และอาหาร มีกากใยสูง (ประโยชนจากสิ่งเหลานี้คง
จะสูญเปลา หากคุณสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือกินช็อกโกแลตเปนประจํา) 

2. ตรวจรางกายทุกสองหรือสามเดือน     ตรวจรางกายโดย “เผยทุกสวนกับกระจก”  ตรวจ 
ต้ังแตศีรษะจรดปลายเทา ผิวหนังทุกแหง มองหาปานหรือไฝรอยใหม รวมถึงผื่นและรองรอยท่ีดู
นาสงสัย  รวมทั้งศีรษะ ซอกนิ้วทุกนิ้ว และใตรักแร หากพบสิ่งผิดปกติใหรีบปรึกษาแพทย 

              ผูท่ีมีไฝ ใหตรวจดูความผิดปกติดังนี้    ลักษณะไมสมดุล สองซีกไมเหมือนกัน  ขอบ
ไมเรียบ บริเวณขอบนอกขรุขระหรือไมชัดเจน    สีไมสมํ่าเสมอ เชน มีสีดํา น้ําตาล หรือชมพู
แตกตางกันหลายระดับ  ขนาด เสนผาศูนยกลางมากกวาหกมิลลิเมตร 

3. สังเกตการณนอน  สัญญาณเตือนที่ชัดเจน 3 ประการ ของภาวะนอนหลับไมเพียงพอ         
คือ 1. จําเปนตองพึ่งนาฬิกาปลุกทุกเชา     2.  งวงนอนตอนบายจนมีผลกระทบตอกิจกรรมปกติ          
3. มีอาการงวงจนแทบหลับหลังอิ่มอาหารมื้อเย็น หากมีอาการเหลานี้ควรหาเวลานอนพักผอน
เพิ่มขึ้น หากนอนเพียงพอแลว  แตยังมีอาการออนเพลียเหมือนอดนอน ควรปรึกษาแพทย 

4. วัดสวนสูงทุกปเม่ือวัยเกิน 50  ขอนี้สําคัญเปนพิเศษตอผูหญิงเพราะชวยประเมินทวงทาและ
สุขภาพของกระดูก  “ความสูงที่ลดลง”  เปนขอมูลสําคัญที่บงบอกวาความหนาแนนกระดูกลดลง
และจําเปนตองตรวจสุขภาพกระดูกทั้งรางกาย หากมีขอสงสัยใหปรึกษาแพทย 
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5. เปรียบเทียบสีปสสาวะของคุณกับตารางสีมาตรฐาน  โดยปกติ ปสสาวะของคุณควรจะใส
หรือมีสีเหลืองออน ปสสาวะสีเหลืองสดใสอาจเกิดจากสีของวิตามินบีในยาเม็ดวิตามินรวม (หาก
คุณกินเปนประจํา)  หากดื่มน้ําไมเพียงพอปสสาวะจะสีเหลืองเขมหรือมีกลิ่นรุนแรงขึ้น หาก
ปสสาวะยังคงเหลืองเขมทั้งที่คุณดื่มน้ํามากเพียงพอ ควรพบแพทยเพื่อตรวจหาความผิดปกติ   
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6. วัดอัตราเตนหัวใจหลังออกกําลัง   ผูหญิงที่มีอัตราเตนหัวใจหลังออกกําลังคืนสภาพชากวา
ปกติจะมีความเสี่ยงของภาวะหัวใจพิบัติภายในสิบปเปนสองเทาของผูที่มีการคืนสภาพของอัตรา
เตนหัวใจเปนปกติ ในการออกกําลังครั้งตอไป ใหลองเดินเร็วหรือว่ิง 20 นาที แลวนับอัตราเตน
หัวใจทันที  ที่หยุดออกกําลังดวยการนับจํานวนครั้งภายใน 15 วินาที คูณ  4 ซึ่งเทากับอัตราเตน
หัวใจตอหน่ึงนาที จากนั้นใหนั่งพักเหนื่อยสองนาทีแลววัดซ้ํา นําตัวเลขครั้งที่ 1 หักลบดวยครั้งที่2   
ถาตํ่ากวา 55 การคืนสภาพของอัตราเตนหัวใจเปนปกติ  หากสูงกวานี้ควรปรึกษาแพทย 

7. หากคุณปวยเปนโรคเบาหวาน ใหตรวจเทาทุกวัน    ผูปวยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดเทาพิการ
สูงกวาคนทั่วไป ซึ่งมักเริ่มตนจากแผลเล็กนอย แผลผุพอง รอยฟกช้ํา หรือผ่ืนจากเชื้อรา จึงควร
ตรวจหาสิ่งเหลานี้ทุกวัน โรคเบาหวานทําใหเสนประสาทเสียหายโดยเฉพาะบริเวณเทา      

8. วัดความดันโลหิตทุกหกเดือน  อาจวัดที่คลินิกใกลบาน หรือวัด
เองที่บานถามีอุปกร  หากคุณอยากรูถึงความสําคัญของความดันโลหิตสูง ณ
เขาไปที่ thaihypertension.org เว็บไซตของสมาคมความดันโลหิตสูงแหง
ประเทศไทย หากคาความดันโลหิตตัวแรกมากกวา 140 (หรือ 130 สําหรับ

ผูปวยเบาหวาน) หรือตัวหลังมากกวา 90 (80 สําหรับผูปวยเบาหวาน) ใหวัดซ้ําอีกครั้งในวัน
ถัดไป หากยังสูงอยูใหปรึกษาแพทย 

9. ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด  ผูที่อายุเกิน 40 ป ควรพบแพทยเพื่อขอตรวจกรองประเมิน
ระบบหัวใจและหลอดเลือดอยางละเอียด (วิธีนี้ชวยประเมินโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือ
หลอดเลือดสมองในอนาคต) สําหรับผูที่อายุตํ่ากวา 40 ป แตมีประวัติสมาชิกครอบครัวปวยเปน
โรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมอง ควรรับการตรวจเชนกัน การตรวจ ควรวัดระดับ
น้ําตาลในเลือด ระดับคอเลสเตอรอล วัดความดันโลหิต ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ เปนตน  
10. ตรวจสภาพเสนผม  หากคุณมีปญหาผมรวง ควรปรึกษา
แพทยเพื่อขอตรวจระดับเฟอรริตินในเลือด  ซึ่งเปนดัชนีบงบอก
ปริมาณธาตุเหล็กสะสมในรางกาย การศึกษาบางฉบับระบุวา 
ระดับเฟอรริตินต่ํา เกี่ยวของกับปญหาผมรวงชนิดไมมีสาเหตุ                
โรคไทรอยดคือสาเหตุอีกประการที่พบบอย                               ขอมูลจาก :  www.readersdigestthailand.co.th
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   อานิสงส10 ขอ ของการไมกินเนื้อสัตว 

           อานิสงสขั้นตนของการไมกินเนื้อสัตว ไมฆาสัตว  คือ      

จะทําใหชีวิตของเราไมตองตายดวยเหตุการณอันนาสยดสยองหรือ

ภัยพิบัติตาง ๆ ทั้งยังสามารถตัดกรรมในเรื่องการฆายุติการจองเวร

กับสรรพสัตวทั้งหลายดวย  
๑. เปนที่รักใครของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย และสัตวทั้งหลาย บุคคลผูมีจิตใจ
โอบออมอารี ไมเบียดเบียนผูใด มีกิริยาสํารวม จรรยามารยาทเรียบรอย ไมกลาวคํากระโชก ดาทอกับใคร 

เปนที่รักใคร   ไมคิดจะไปทําลายหรือเบียดเบียนชีวติของผูอื่น ยังเปนที่รักของสัตว  ตางๆ...แมสัตวดุราย

ก็ไมทําอันตราย 

๒.จิตอันเปนมหาเมตตายอมบังเกิดขึ้น  คนที่มีเมตตากรุณาอยู

ในใจ ไมเขนฆาทาํลายชีวิตผูอื่นแลว  เมื่อจิตเมตตาคอย ๆ สะสมเพิม่พูนจน

เปยมลน จะบังเกิดเปนมหาเมตตาขึ้นในใจ    และมหาเมตตานี้จะเพิ่มพลัง

จิตขึ้น...จะนําพาใหผูบําเพ็ญสําเร็จธรรมบรรลุขั้นพระโพธิสัต

 
ว  

๓.สามารถตัดขาดความอาฆาต...ดับอารมณโหดรายเคียดแคนได  
 สาเหตุใหญของการทํารายซึ่งกันและกัน คือ ความโกรธแคน อาฆาต พยาบาทจองเวรตอกัน  

ผูปฏิบัติธรรมจะตองตัดอารมณเหลานี้ใหหมดสิ้น หากชาตินี้เรายังฆากินเลือดเนื้อเขา ความแคน

พยาบาทจะเปนเจากรรมนายเวรติดตามทวงหนี้ชีวิตทุกชาติไป  

๔.ปราศจากโรคภัยรายแรงมาเบียดเบียนรางกาย  
 ความเจ็บไขไดปวยตางๆ  ซึ่งอาจรักษาใหหายไดดวยยา แตทวายาไมสามารถรักษาโรคกรรม

ได  โรคกรรมอันเกิดมาจากการเคยสรางอกุศลกรรมรวมกันมาในอดีต การฆาสัตวตัดชีวิต รวมเสพเนื้อ

ผูอื่น รวมสงเสริมผูอื่นใหฆาใหกนิใหเสพ เปนกรรมรวมกัน   จงงดเวนบริโภคเนื้อสัตว ปลดปลอย

ชวยเหลอืชีวิตสัตวทั้งหลายเปนประจํา 

8 

๕.อายุมั่นขวัญยืน ความมีอายุยืนยาวนั้น มิใชขอกันได ถาหากในอดีตชื่นชอบนิยมยินดีในการบริโภค

เนื้อสัตว ตลอดจนฆาและสงเสริมใหผูอื่นฆาสัตวตัดชีวิต การทําใหตนมีชีวิตที่ราบร่ืนเปนสุข และอายยุืน

ยาวนั้น  ตองเปนบุคคลผูที่มีจิตเมตตา ชอบชวยเหลือชีวิตสัตว ไมวาจะเปนสัตวใหญหรือสัตวเล็กๆ...

อานิสงสผลบุญจะชวยตอชีวิตทําใหมีอายุยืนยาว 

 



 

๖.ไดรับการปกปองคุมครองจากวัชรเทพ ทัง้ ๘ พระองค คือ เทพเจาผูพิทักษธรรมใน
พระพุทธศาสนา เมื่อบุคคลใดมีจิตมุงมั่นที่จะสรางคุณงามความดี รักษาศีลกินเจ วัชรเทพทั้ง ๘ 

พระองคก็จะมีบญัชาใหเหลาเทพบริวารทั้งหลายลงมาพิทักษรักษาปกปองคุมครองบคุคลนั้นๆ...มิให

ภูตผีปศาจ...ยักษมาร...อสูรรายมารังควาน  
๗.ยามหลับนิมิตรเห็นแตส่ิงทีด่ีงามเปนศิริมงคล  คนทั่ว ๆ ไป หากมีเร่ืองราวรบกวนจิตใจ

ใหวิตกกังวลวาวุน ยามหลบัก็ไมสามารถจะหลับลงไดหรือหลับ ๆ ต่ืน ๆ  จะฝนรายตลอดคืนเพราะเอาแต

สรางกรรมชั่ว อาหารแตละมื้อจะตองเพียบพรอมไปดวยเนื้อสัตว จึงควรงดบริโภคเลือดเนื้อผูอืน่ ก็มักจะ

มีโอกาสนิมิตรฝนเห็นแตสิ่งที่ดีงาม เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิซ์ึ่งเปนนิมิตรที่ดีเปนศิริมงคลแกตนเองจะหลับและตื่น

ก็เปนสขุ 

๘.ยอมระงับการจองเวรสลายความอาฆาตแคนซึ่งกันและกันได คัมภีรแหงสัจธรรมไดกลาว

วาสัตวทั้งหลายกบัคนนั้นเปนหนึ่งเดียวกัน แตความหลงผิดไมรูเทาทัน จึงยึดรูปลักษณภายนอกมาทําให

เปนความแตกตาง ผูปฏิบัติธรรมมีญาณปญญา เห็นแจงในธรรมตองปราศจากจติที่เคืองแคนอาฆาต

ผูอื่น และตองพยายามหาวิธีฉุดใหกลับสูความถูกตองดีงาม 

๙.สามารถดํารงอยูในกระแสแหงพระนิพพาน...ไมพลัดหลงตกลงสูอบายภูมิ ตามกฎ  แหง

กรรม ผูชอบฆาสัตวตัดชีวิตหรือชอบเสพเลอืดเนือ้สัตวทั้งหลาย เมือ่ตายไปวญิญาณจะตองรวงลงสู

อบายภูมิทั้ง...๓...ไดแก 

 1.นรกภูมิ...๑๐...ขุมตองรับทกุขทรมานแสนสาหัส 

 2.เปรตภูมิ...จะไดรับทุกขทรมานอยูกับความหิวโหย 

 3.เดรัจฉานภูมิ เมื่อวิญญาณใชหนี้บาปกรรมพนจากนรกภูมิและเปรตภูมิแลวจะตองไปเกิด

เปนสัตวเดรัจฉาน ถูกเขาฆาตายชาติแลวชาติเลา จนกวาจะครบจํานวนที่ตนไดเคยทําลายชีวิตผูอืน่ 

๑๐.ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี.้..จิตวิญญาณจะมุงสูสุคติภพ  ในมหายานสูตร มีเร่ืองเลาถึง

วิบากกรรมของผูที่หลงผิดชอบเขนฆาสัตวและนําไปสังเวยฟาดินถวายตอสิ่งศักดิ์สิทธิซ์ึ่งเปนการกระทําที่

เปนบาปอยางมหนัต อกุศลกรรมนั้นทําใหตองไดรับโทษโดยถูกสนุัขปศาจรุมกัดกินเนื้อ ทุกขทรมานแสน

สาหัสนับคร้ังไมถวน 
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สาธุชนผูที่งดเวนเนือ้สัตว     ปลดปลอยชีวิตสัตวใหรอดตายดวยการถือศีลกนิเจ     ยอมจะ

หางไกลจากทุคติภพไมตองไปรับโทษทัณฑอันนาสะพรึงกลัว เมือ่จิตวิญญาณจะละสงัขาร กอ็าศัยเหตุ

ปจจัยแหงกุศลกรรมความดี ดลบันดาลใหเหลาทวยเทพเทวารอรับขึ้นเบื้องบน 
ขอมูลจาก :  www.thai.mindcyber.com 
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พระพุทธเสฎฐมุนี   วัดสทุัศนเทพวราราม 
 พระพุทธเสฎฐมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม ประดิษฐาน
เปนพระประธานอยูในศาลาการเปรียญ ซึ่งตั้งอยูในเขตสังฆาวาส
ดานตะวันตกเฉียงเหนือ มปีระวัติความเปนมาที่คอนขางแปลก
กวาพระพุทธรูปองคอื่นๆ โดยมีเหตุท่ีสมควรเลาประกอบให
ทราบไวดวยคือ ในยุคตนกรุงรัตนโกสินทรนั้นการคาขายฝน     
มีมาก ครั้งถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ ไดมีความพยายามกวาดลางฝนเปน
การใหญ  โปรดใหมีการชําระฝนทางแถบเมืองปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ และแถบจังหวัดภูเก็ต เมืองตะกั่วปา เมืองถลาง ครั้งนั้นจับไดฝนดิบถึง 
๓,๗๐๐ หาบเศษ ฝนสุก ๒ หาบเศษ ฝนเหลานี้ไดสงเขามากรุงเทพฯ และไดทําพิธีเผาที่หนา
พระที่นั่งสุทไธสวรรย การเผาไดจัดทําพิธีใหญโต คือมีการอานคําประกาศอาราธนาเทวดา
กอนเผายาฝน นับเปนเหตุการณครั้งแรกในประวัติศาสตรไทย และถือเปนการปราบการสูบ
ฝนครั้งยิ่งใหญท่ีสุดครั้งหนึ่ง เพราะเผาทั้งฝนและทําลายกลองท่ีใชสูบฝนเสียดวยในครั้งนัน้
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหเอากลักฝนมาหลอหลอมทําเปน      
พระพุทธรูปไดองคหนึ่งมีขนาดหนาตักกวาง ๑ ศอก ๑ คืบ ๑ นิ้ว เขาใจวาไดหลอใน พ.ศ. 
๒๓๘๒ นั่นเอง (หรอืจะมาหลอเมื่อสรางศาลาการเปรียญแลว ยังไมพบหลักฐานที่แนนอน 
ครั้งถึงรัชกาลที ่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั  ไดถวายพระนามพระพุทธรูป     
ท่ีสรางจากกลักฝนพระองคนี้วา    "พระพุทธเสฎฐมุนี"  แตบางแหงเขียนวา  "พระพุทธ
เศรษฐมุนี"    
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พระศาสดา     วัดบวรนิเวศวิหาร 

 พระศาสดาหรือพระศรีศาสดาเปนพระพุทธรูปหลอ หนาตัก
กวาง ๔ ศอก คืบ ๘ นิ้ว สูงแตพระที่นั่งถึงพระจุฬา ๕ ศอก คืบ ๑ นิ้ว
ตามตํานานเกาวา พระเจาศรีธรรมไตรปฎก พระเจาแผนดินเมืองเชียง
แสน ไดเสด็จมาสรางวัดมหาธาตุข้ึนที่เมืองพิษณุโลก แลวใหจัดการ
ปนหุนพระพุทธรูป ๓ พระองค เพื่อจะใหเปนพระประธานในพระ
วิหาร ไดแก พระชินศรี พระชินราช และพระศรีศาสดาตอมาเมือง
พิษณุโลกรางเมือ่คราว  อะแซหวุนกี้ยกทัพมาตีสมัยกรุงธนบุรี พระ

วิหารชํารุดทรุดโทรมหักพัง ไมมีผูปฏิสังขรณ องคพระศาสดาถูกทิ้งกรําแดดฝนอยู         เจา
อธิการสงฆองคหนึ่ง      ซึ่งคงจะมีอํานาจวาสนาบารมีมากไดไปเห็น        จึงอัญเชิญ           
พระศาสดามาไวท่ีวัดบางออชางหรอืวัดออยชาง  ตั้งอยูปากคลองแมน้ําออม อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุร ี 
 ครั้นเมื่อ  สมเด็จเจาพระยาบรมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ปฏิสังขรณวัดประดูฉิมพลี
ในคลองบางหลวง ไดขออัญเชิญ  พระศาสดาไปตั้งเปนพระประธานที่วัดนั้น พระศาสดาอยูท่ีวัด
ประดูฉิมพลีจนถึงรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริวา    พระ
ศาสดาเปนพระพุทธรูปในพระอารามหลวงมาแตโบราณ ไมควรจะอยูในวัดอืน่ จึง      โปรด
ใหอัญเชิญพระศาสดาจากวัดประดูฉิมพลี มาประดิษฐานไวท่ีมุขหนาพระอุโบสถ           
วัดสุทัศนเทพวราราม ตอมามีพระราชดําริวา พระศาสดากับพระพุทธชินสีหเคยประดิษฐานอยู
ในพระอารามเดียวกันในเมืองพษิณุโลก จึงโปรดใหสรางพระวิหารข้ึนใน  วัดบวรนิเวศวิหาร 
แลวอันเชิญพระศาสดาจาก  วัดสุทัศนเทพวราราม   ไปประดิษฐานไวในพระวิหารนั้นเมื่อ    พ.ศ. 
๒๔๐๖ 
 
          

 
ขอมูลจาก  : หนังสือพระพุทธรูปสําคญัในประเทศไทย เลม 1 กรุงเทพมหานคร 
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เคล็ดลับการเตรียมตัวกอน   
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 การกินเพื่อลางพิษ (Detox Diet) ถูกออกแบบมาเพื่อ

สงเสริมสุขภาพของทั้งรางกาย เปนโปรแกรมระยะสั้นๆที่จะชวยขจัด

ของเสียและสารพิษออกจากระบบ เนนไปที่การลดการบริโภคอาหาร 

ที่มีสารเคมีปนเปอนที่ทําอันตรายตอรางกาย และเพิ่มอาหารที่ชวย

ทําความสะอาดรางกาย    การลางสารพิษออกจากรางกายจะชวยให

รางกายสดชื่นกระปรี้กระเปรา กระตุนระบบยอยอาหาร และชวยใหมี

สมาธิดีขึ้น พิจารณาจากประโยชนที่ได การกินเพื่อลางพิษจึงเปนที่

นิยมหลากหลายในปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม หากคุณเปนอีกคน
หนึ่งที่สนใจการกินเพื่อลางสารพิษ…เรามีเคล็ดลับสําคัญ
บางอยางมาบอกกลาว  
 

1)…ปรึกษาแพทย 

การลางพิษ ไมใชวาจะเหมาะสําหรับทุกคน ดังนั้นการปรึกษา

แพทยจึงเปนส่ิงสําคัญในการเริ่มตน ผูที่มีปญหาดานสุขภาพ อาทิ 

โลหิตจาง โรคเบาหวาน และโรคไต       ควรหลีกเลี่ยงการอด

อาหาร หรือการกินเพื่อลางพิษ ควรกระทําภายใตความควบคุม

ของผูเชี่ยวชาญเทานั้น นอกจากนี้การกินเพื่อลางพิษยังไม

เหมาะสมส

 

2)…ควบคุมอาหารบางประเภท  

อาหารบางประเภทอาจจะเขาไปรบกวนความสามารถในการขจัดพิษของตับ ซึ่งจะสงผลใหการ

ขจัดพิษนั้นดอยลง สําหรับการเตรียมตัว 1 สัปดาหลวงหนากอนการกินเพื่อลางพิษนั้น ควรที่จะ

หลีกเลี่ยงอาหารจําพวกน้ําตาล สารแทนความหวาน ไขมันจําพวกไมอิ่มตัว ขาวขาว พาสตา    

กลูเตน (โปรตีนจากขาว) อาหารจากถั่วเหลือง และแอลกอฮอลทุกชนิดและแตงครัวใหมให

ปราศจากอาหารและเครื่องดื่มนี้...ในระหวางการกินเพื่อลางพิษดวย  

 

ําหรับหญิงที่ตั้งครรภและหญิงชรา  



 

 

3)….ระวังอาการขาดคาเฟอนี  

ถาคุณดื่มเคร่ืองดื่มที่มีคาเฟอีนอยูเปนประจํา ชวงกินเพื่อลางพิษ อาจจะทําใหรางกายเกิดอาการ

ขาดคาเฟอีนได เพื่อปองกันอาการปวดหัว ออนเพลีย และอาการตางๆ  กอนที่จะเริ่มการกิน

เพื่อลางพิษประมาณ 1 สัปดาห ก็ควรที่จะลดจํานวนคาเฟอีนลง โดยเปลี่ยนจาก   การดื่ม

กาแฟ มาเปนดื่มชาเขียวคาเฟอีนต่ําแทน  

 

4)…ดื่มน้ํามากๆ  

ชวงระหวางการกินเพื่อลางพิษ    รางกายตองการน้ําจํานวนมาก  เพื่อใชในการขจัดพิษออกจาก

รางกาย การดื่มน้ํามากๆ จึงทําใหรางกายไมขาดน้ํา   แลวยังจะชวยกําจัดสารพิษออกจาก

รางกายอีกดวย เราจึงควรที่จะดื่มน้ํากรอง ขั้นต่ําวันละ 8 แกว (1 แกว = 8 ออนซ หรือ 240 

มิลลิลิตร)  

 

 

5)…หากิจกรรม ....ตัวชวยสงเสริมการขจัดพิษ  

กิจกรรมบางอยางอาจชวยสงเสริมการกินเพื่อลางพิษใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การขัดผิวดวยแปรง ชวยกระตุน

ระบบการไหลเวียนโลหิต          และการขจัดสารพิษผาน  

ระบบน้ําเหลืองใหดียิ่งขึ้น           และเพื่อเพิ่มความผอน

คลาย    ในขณะที่คุณขจัดสารพิษ ลองหาน้ํามันหอม

ระเหยมาเติมในอางอาบน้ํา     หรือใชในการนวด โดยเฉพาะกลิ่น  ลาเวนเดอร    ซึ่งชวยใหผอน

คลายและลดอาการปวดหัว                  อันเนื่องมาจากการขาดคาเฟอีนไดอีกดวย 
               ขอมูลจาก : www.article.zubzip.com
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  ชวงนี้ใครๆ ก็หันมาเอาใจใสสุขภาพ   ขอแนะนํา โยคะรอน เพราะนอกจากทาจะงายกวา
โยคะทั่วไปแลว ยังมีความรอนเขามาชวยใหกลามเนื้อเราผอนคลาย ทําใหทําทาตางๆ   ไดงายขึ้น    
อีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ทา 1 Half Moon ยืนตัวตรง ยืดแขนขึ้นสูงเหนือศีรษะ คอยๆ เอนตัวไปทางซาย คางไว 
 (ภาพ 1) 
 ทา 2 Back Bend ยืนตรง หันหนาไปทางซาย ยืดแขนขึ้นสูงเหนือศีรษะ คอยๆ เอนไป
 ขางหลัง คางไว (ภาพ 2) 
 ทา 3 Forward Bend ยืนตรง หันหนาไปทางขวา คอยๆ กมตัวลง จนหัวชิดเขา (สําหรับ
 คนเพิ่งเริ่มหัด กมลงเทาที่จะทําได) คางไว (ภาพ 3) 
 ทา 4 Triangle Post ยืนตรง กางแขน กาวขาขวามาทางดานขาง เทายึดพื้นเอาไว คอยๆ 
 โนมตัวไปทางขวา แขนซายช้ีขึ้นบนทํามุมตรงกับแขนขวา ปลายนิ้วมือขวาจรดพื้น  
 วางชิดดานหลังเทาขวา คางไว (ภาพ 4) 
 ทา 5 Twisting Triangle Post ยืนตรงหันหนาไปทางขวา กาวเทาซายออกไป คอยๆ บิด
 ตัวมาทางดานหนา     วางมือขวาไวทางดานนอกขางเทาซาย แขนซายช้ีขึ้นบนทํามุมตรง
 กับแขนขวา คางไว (ภาพ 5) 
 



 
ทา 6 Bow Post นอนราบกับพื้น กางแขนออกทั้งสองขาง ขาชิดกัน คอยๆ ยกหนาอกและ

ขาขึ้นชาๆ คางไว  (ภาพ 6) 
  
 ขอควรรูกอนฝกโยคะ
 1. ตองปรับความเขาใจกอนวา การฝกโยคะ จะตองทําเทาที่เราทําได     อยาพยายามฝน 
ควรเริ่มทําชาๆ กอน เพราะจะไดรับรูวาตรงไหนตึง ตรงไหนเจ็บ หากทําเร็วๆ กระชากแรงๆ โดยที่
ไมรูวากลามเนื้อของเรายืดไดมากนอยแคไหน อาจเกิดอาการเคล็ดขัดยอกขึ้นได 
 2. กอนฝก ควรกินอาหารมากอนอยางนอย 3 ช่ัวโมง เพราะการฝกโยคะรอนตองมีการ
ขยับตัวแนนอน ซึ่งถาหากกินอาหารแลวมาฝกโยคะเลย จะทําใหรูสึกอึดอัด เวลาพับตัว  ทองจะถูก
กด อาจทําใหเกิดอาการหนามืด มึนหัว 
 3. ระหวางวันควรดื่มน้ําใหเยอะ เพราะการฝกโยคะรอน รางกายจะเสียเหงื่อมาก อีกทั้ง
การดื่มน้ําเยอะๆ จะชวยปองกันการเปนตะคริวไดดวย 
Tips : ทุกทาควรคางไวนานเทาที่จะทนได หรือประมาณ 30 วินาที ถึง 1 นาทีฝก 
 
ฝกโยคะรอนแลวไดอะไร 
 - เมื่อฝกโยคะอยางสม่ําเสมอ รางกายจะมีการปรับสมดุลใหดีขึ้น อยางเชน    จะมีการ
ปรับสมดุลในเรื่องของเลือด เลือดจะไหลเวียนไดดีขึ้น สงผลใหเมตาบอลิซึมดีขึ้น ทําใหรางกายไม
อวน หุนดี 
 - ผิวพรรณเปลงปลั่ง การฝกโยคะรอนก็คือการออกกําลังกาย จะมีเหงื่อออกมากขึ้น เกิด
การขับถายของเสียออกมาทางผิวหนัง ทําใหผิวพรรณสดใสเปลงปลั่งขึ้นตามลําดับ 
 
                               ขอมูลจาก ;  www.healthcorners.com 
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ทองเที่ยว  50 เขต   
ณ   เขตคลองสามวา 

ไรหญาสินคาดี ซาฟารีสวนสัตว 
ไกพันธุมีใหคัด มัสยิดวัดคูเมือง 

 แหลงเพาะพันธุปลาสวยงาม 
 ปลาสวยงามนานาพันธุกลายเปนสัตวเลี้ยงที่นิยมกัน

อยางแพรหลายในสังคมเมือง ขณะเดียวกันก็เปนทางเลือกใหม
ของการประกอบอาชีพในบางชุมชนเชนกัน 
ครอบครัวประมาณ 30 – 40 ครัวเรือนที่ชุมชนวังตาหนวด 
พัฒนาไดเริ่มเพาะเลี้ยงพันธุปลาสวยงามหลายป ดวยวิธี
ธรรมชาติ โดยรวมกันขุดลอกลํารางที่เลิกใชแลวใหสะอาด
จากนั้นจึงนําปลาไปเลี้ยงในกระชัง แตละครอบครัวจะเลี้ยงไม
นอยกวา 40 กระชังๆ ละ 300 – 400 ตัว ปลาที่เพาะเลี้ยงมี          

5 ชนิดคือ ปลาซันฟล (ปลาสอด) ปลาสไลด ปลาปารต้ี ปลากุหลาบและปลาบอลลูน  
 สําหรับการจัดจําหนายนั้นจะมีพอคาคนกลางมารับ
ไปขายอาทิตยละครั้ง ในขณะเดียวกันครอบครัวที่ไมไดมี
อาชีพเพาะเลี้ยงปลาก็จะรับไปขายที่ตลาดนัดจตุจักร แตก็มี
บางที่ทั้งเพาะพันธุและนําไปขายดวยตนเอง การกําหนดราคา
ขายจะขึ้นอยูกับขนาด ความสมบูรณและประเภทของปลา 
 ปจจุบันปลาสวยงามของไทยนั้นเปนสินคาสงออกที่ทํารายไดเขาประเทศจํานวนไมนอย 
โดยเฉพาะปลาไทยนั้นเปนที่ตองการของตลาดอยางมาก เนื่องจากราคาถูก สีสันและลวดลายก็
สดใสสวยงามเปนที่นิยมของนักเลี้ยงปลาตูเปนอยางมาก 
 

   วัดพระยาสุเรนทร 
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วัดพระยาสุเรนทร ต้ังอยูที่ หมู ๘ ถนนพระยาสุเรนทร แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา ริเริ่ม
กอสรางโดยพันตรีพระยาสุเรนทรราชเสนา (พ่ึง สิงหเสนี) ซึ่งเปนบุตรคนที่ ๘ ของเจาพระยามุข
มนตรี (เกด สิงหเสนี) และมีศักดิ์เปนหลานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดรับจองที่ดิน 
 



 
ศักดินาเรียบรอยแลว จึงไดจัดสรรที่ดินจํานวนหนึ่ง 
ประมาณ 48 ไร เพื่อสรางวัด กอสรางเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2425 ซึง่ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 7 ค่ํา เดือน 6 เมื่อ
สรางเสร็จเรียบรอยแลว จึงไดทําหนังสือทูลเกลาถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 5 และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันพุธ แรม 
4 ค่ํา เดือน 11 พ.ศ.2431 เมื่อทานพระยาสุเรนทร        
ราชเสนา ไดสรางวัดเสร็จเรียบรอยด่ังที่ไดต้ังใจแลวนั้น 
ทานก็ไดบรรพชาเปนสามเณร ปลูกกุฏิอยูที่โคกสารัย
ใกล เคียงกับศาลในปจจุบัน  ทานพระยาสุ เรนทร          
ราชเสนาถึงแกอนิจกรรมเมื่อประมาณป พ.ศ. 2449 
ประชาชนที่พ่ึงใบบุญทานอยู จึงไดรวมกันสรางศาลไวเปนที่สถิตวิญญาณของทานโดยอยูใต    ตน
ไทรและหันหนาไปทางทิศใต
 

ซาฟารีเวิลด อาณาจักรแหงความสุข  

ซาฟารีเวิลด  มีเนื้อที่ประมาณ 430 ไร     แบงพื้นที่
ออกเปน 2 สวน ไดแก ซาฟารีปารค ซึ่งเปนสวน
สัตวเปด มีสัตวตาง ๆ เชน มาลาย กวาง ยีราฟ นก 
เสือ สิงโต หมี ฯลฯ ใหนักทองเที่ยวไดนั่งรถชมชีวิต
ความเปนอยูของสัตวตามธรรมชาติ โดยรถสวนตัว 
หรือรถบริการพรอมผูบรรยาย ของซาฟารีเวิลด  

สวนที่ 2 คือ มารีนปารค หรือสวนน้ํา มีสัตวน้ํา และ
สัตวชนิดตางๆ ที่หาดูใหชมยาก รวมทั้งการแสดง
ตางๆ  เชน การแสดงของปลาโลมา, นก, แมวน้ํา 
และลิง เปนตน นอกจากนี้ยังมีรานอาหารและเกมส
ตาง ๆ เชน เกมสปาเปา    ยิงปน โยนบวง ฯลฯ และมี
รถรางพาชม

 

รอบบริเวณ 
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ซาฟารีเวิลดเปดใหเขาชมทุกวัน ต้ังอยูเลขที่ 99 ถนน
รามอินทรา  บริเวณกิโลเมตรที่ 9 เขตคลองสามวา  
แตเวลา 09.00-17.00 น. อัตราคาเขาชม ผูใหญ 390 
บาท เด็ก 290 บาท    ติดตอสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2518-1000-19 

 

                         ขอมูลจาก :  หนังสือของดีกรุงเทพ และ www.wikipedia.org , 
www2.g-pra.com/auctionc/view.php  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
18 



 
คลายเครยีด.....ยาย  กับ หลาน  

( บานติดกัน ) 
 

วันหนึ่ง....ยายอายุ 70  ป  คุยกับ หลานอายุ 5 ขวบ... 

หลาน : ยาย .. .ยาย  

ยาย :      หา ?  

หลาน :    ยายปนี้ดูแกมากเลยนะยาย .. .อายุเทาไหรแลวละ ?  

ยาย :     เมื่อ 20 ปที่แลว ยายอายุ 50 ไมรูวาตอนนี้มันยังจะ 50 อยูหรือเปลา ไมไดนับมานาน      

 แลว  

 

หลาน :   โห...ยาย ปานนี้ไมเหลือ 9 ขวบแลวหรือ...แลวลูกเตาไมมีหรือยายถึงมานั่งคนเดียวเนี่ย  

ยาย :      มี...  

หลาน :  อาว...แลวทําไมเขาไมมาดวยละ  

ยาย :    มีลูกชายสองคน คนหนึ่งอยูระยอง คนหนึ่งอยูเชียงใหมโนน ไอคนหนึ่งมันจะใหยายไป

 อยูเชียงใหม...อีกคนหนึ่งจะใหไปอยูระยอง...ตัดสิน ใจไมถูกไมรูจะไปอยูกับใคร ?  

 

หลาน :    โอโฮ...ยายนี่โชคดีจังเลย ลูกแยงกันเลี้ยง  

ยาย :   โชคดีกะผีอะไรละ...ก็ไอคนที่อยูระยอง...มันจะใหไปอยูเชียงใหม ไอคนที่อยูเชียงใหม...    

            มันจะใหไปอยูระยอง  

 

หลาน :  เออ...ยาย...อยาไปคิดมากเลย อายุปูนนี้รางกายยังแข็งแรงอยูก็

    ถือวาโชคดีแลว  

ยาย :    โอย...แข็งแรงที่ไหนกัน ตอนนี้กําลังแยเลย  

หลาน :    แยที่ไหนยาย...ก็เห็นแข็งแรงดี  

ยาย :     เดี๋ยวนี้ยายมีอาการแปลกๆ เชน นั่งๆ อยูเนี่ย...ถาลุกขึ้นปุบ..มันจะยืนทุกทีเลย  
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หลาน :    เปนอะไรไมรูลุกแลวยืนนะมันธรรมดานะยาย...ยายเคยเห็นคนลมทั้งยืนไหมยาย ?  

ยาย :      ไมเคย  

 

หลาน :    อยากเห็นไหม ?  

ยาย :     อยาเลย...ยายแกแลว เดี๋ยวนี้ไมคอยอยากรูอยากเห็นอะไร  

 

หลาน :    อาว...เปนอะไรไปหรือยาย ?  

ยาย :      สงสัยจะแกตัวมาก นั่งนานๆ แลวมันจะมีปญหา  

 

หลาน :    มันเปนยังไงหรอยาย ?  

ยาย :      อีขาซายนี่มัน...ชา  

 

หลาน :    แลวขาขวาละยาย ?  

ยาย :      กาแฟ  

 

หลาน :    หนูวายายตองรีบไปหาหมอแลวละ  

ยาย :      ทําไมละ ?  

 

หลาน :    ถาปลอยไวนานๆ มันจะเปนโอวัลติน...นะยาย  

ยาย :      อืม...แลวพอยืนนานๆ นะ...ขาซายมันจะปวด  

 

หลาน :    โอย...เปนเรื่องธรรมดายาย อายุมากแลวนี่มันก็ปวดสิ  

ยาย :      ไมจริงหรอก...ขาขางขวานี่ก็อายุเทากัน...ไมเห็นมันปวดละ ?  

 

หลาน :    หนูเร่ิม  งง!!!  กับยายแลว ละ  ไปเลนกะเพื่อนดีกวา  ... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  

 
                               ขอมูลจาก :  WWW.pi.eng.src.ku.ac.th
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*ประเทศอะไรมีนาอยูกลางประเทศ  

เฉลย แคนาดา กับ ปานามา  

 

*จังหวัดอะไรมีนาเยอะที่สุด  

เฉลย เชียงใหม(ลานนา ไง)  

 

*ถาเจอเหรยีญบาทจะทําอยางไร  

เฉลย ไปโรงพยาบาลเพราะถูกเหรียญบาด  

 

*กัดแอปเปล 1 คํา เจอหนอนกี่ตัว นากลัวที่สุด  

เฉลย ครึ่งตัว เพราะอกีครึ่งตัวอยูในปากเรา!  

 

*เปดอะไรทําสวน  

เฉลย เปดปกกิ่งไง  

 

*อะไรเอย..ตามไดโนเสารมา  

เฉลย ไดโนอาทติย...  

 

     *แมลงวัน 30 ตัวเรียกวาอะไร  

      เฉลย แมลงเดือน  

 

     *รถอะไรเอย มี 30 วัน  

      เฉลย รถยนต เพราะลงทายดวย ยน จึงมี 30 วัน (หรือคุณคดิวาเปนรถคม ละ )  

 

     *คําพูดที่วา หลายหัวดีกวาหัวเดียวเปนคําพูดของใคร  

      เฉลย ชางตัดผม  
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*ไวนอะไรกินแลวไมเมา..  

เฉลย.:. ไวน ตามิ้ลค  

 

*ทําไมเวลาสิงโตต่ืนนอนตองหันซายทีขวาท ี

เฉลย.:. เพราะหันทีเดียวพรอมกนั 2 ขางไมได   

 

*ทําไมนกจึงบินมาประเทศไทยจากทางทิศใต   

เฉลย.:. เพราะมันเดินมาไมได  ..ไกลมาก 

 

*ตาของซินเดอเรลลา ชื่ออะไร 

เฉลย.:. ชื่อแอน (แอนตาซิน) 

 

ชิ...เปนหลานใคร 

เฉลย.:. เปนหลาน "ฮ"ิ (ฮิตาชิ) 

 

หองนํ้าชายกบัหองนํ้าหญิง หองไหนเหม็นกวากนั 

เฉลย.:. หองนํ้าหญิง (หนาหองนํา้ชายเขียนแคเหม็น (Men) แต เหม็นกวากัน หองนํา้ หญิงเขียนวา     

วู  …เหม็น (Women) 

 

รองเทาอะไร หายากที่สุด 

เฉลย.:•:. รองเทาหาย 

 

ปลาอะไร สองตัวย่ีสิบ  

เฉลย.:•:. ปลาตัวละสิบ 

 

ทําไม ปลาจึงวางไข 

เฉลย.:•:. เพราะถาโยน  ไขจะแตก" 

 

ขอมูลจาก : www.pagclubonline.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 หรือฉีกขาดที่
พ้ืนผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือตํ่าจากระดับมาตรฐาน 
ปจจุบันแผนกชางบริการ  ไดดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ   จัดจําหนาย
และไมไดจัดจําหนายมากกวา  400  เครื่อง  โดยทางแผนกชางมีความพรอมทั้งดานบุคลากรที่
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากตางประเทศตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริการใหหนวยงานตางๆ ไดทั่วประเทศ 

 

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

ถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม  เนื่องจาก  pH meter  ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ        
บางยี่หอหรือบางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับทศนิยม 1 ตําแหนงได           
อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่ง
ยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว 

⌦ สําหรับบริการ Calibrate pH meter  ขณะนี้บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005    ซึ่งพรอมใหบริการทานผูมีอุปการคุณทุกทาน 
 

         ท้ัง 2 บริการนี้  แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่
ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแตง  
และที่สําคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ  ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอดจากบริษัทผูผลิต 
หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 

 

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

ที่ไดรับรางวัลใน  ฉบับท่ี  030  นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช่ือผูโชคดีดังตอไปนี้คะ 

 
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่   16 มิถุนายน 53       หมายเลข  73 

 คุณวันวิสา สุดประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   073 

 คุณวราภรณ กิตติโชติพาณิชย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สมุทรสงคราม 173  

 

 รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่  1  กรกฎาคม 53           หมายเลข  68 

          คุณเทิดศักดิ์ อสุรินทร บริษัท อินเตอรเทค เทสติ้ง เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 068 

 คุณสุปราณี ชุณหบัณฑิต บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 168 

 คุณชิงชัย ล้ิมสุวรรณ โรงพยาบาลนครธน   268 

 คุณนิตยา ศิริ  PTT AROMATICS AND REFINING PUBLIC CO.,LTD 368 

 

 รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่  16 กรกฎาคม 53         หมายเลข 34 

 คุณสุภัทรา จามกระโทก บริษัท มอนซานโต ไทยแลนด จํากัด  334 
 

 

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ไดเสียสละ
เวลาอันมีคายิ่งของทาน   ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขอให       

ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน  ฉบับที่ 031   นี้ตอไปนะคะ 
 

*** ขอขอบคุณภาพประกอบเลม/ภาพหนาปกจาก : www.lauriermybrand.com ,www.weloveshopping.com , www.atcloud.com 
,www.nationejobs.com ,www.cddee2you.tarad.com/product.deta ,www.xn--b3c4bjh8ap9auf5i.th , www.patrunning.info/show.php , 
www.thaimisc.pukpik.com , www.freewebboard , www.bloggang.com/mainblog.php ,www.sanook.com , www.arowanacafe.commy 
www.dek-d.com ,www.meowlovekoreanpirun.ku.ac.th ,www.jjtoy.com www.oknation.net xp.bangpie.net 
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http://www.atcloud.com/
http://www.%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1.th/
http://www.thaimisc.pukpik.com/
http://www.freewebboard/
http://www.bloggang.com/mainblog.php
http://www.arowanacafe.commy/


 

 

 

 

 

 

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 


	       ( ตกขาวแบบไหน...น่าตกใจกันแน่       ( 10 วิธีง่ายๆ เป็นหมอ..ดูแลตนเอง
	        ( อานิสงส์ 10 ข้อ ของการไม่กินเนื้อสัตว์           ( พระพุทธรูปสำคัญในประเทศไทย
	        ( เคล็ดลับการเตรียมตัวก่อน “กินเพื่อล้างพิษ”      (  6 ท่าง่ายๆ  สำหรับฝึกโยคะร้อน...
	        ( ท่องเที่ยว 50 เขต  ณ  เขตคลองสามวา       ( ถามมา-ตอบไป...ขำขำ/คลายเครียด ยายกับหลาน
	คุณภาพ คู่ คุณธรรม ซายน์เทคมั่นย้ำ สินค้าพร้อมบริการ


