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ปวดท้องตรงไหน...เป็นอะไรกันแน่
อาการปวดท้องมักจะเกิดขึน้ อยู่เสมอ แต่ส่วนมากเราจะไม่
ค่อยรู้สาเหตุว่าปวดเพราะอะไร ทนได้ก็ทน แค่ถ้าทนไม่ได้ถึงจะกิน
ยาแก้ปวด มูลนิธิหมอชาวบ้านจึงให้ค้าแนะน้าว่า หน้าท้องแข็งเป็น
ดาน กดแล้วเจ็บ หรือกดแล้วท้องยุบลงไป แต่เจ็บทันทีทปี่ ล่อยมือ มี
ไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระมีสีด้า ปัสสาวะไม่ออกหรือถ่ายเป็นเลือด หน้าซีด
เป็นลม ตัวเย็น เหงื่อออก ไม่รู้สึกตัว เบื่ออาหาร น้้าหนักลด ตัวเหลือง อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
อาการปวดท้องมักจะเกิดขึน้ อยู่เสมอ แต่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยรู้สาเหตุว่าปวดเพราะอะไร
เราสามารถแบ่งบริเวณทีป่ วดท้องได้เป็น 9 ส่วน คือ
1. ชายโครงขวา คือตับและถุงน้าดี อาการที่พบมักจะกดแล้วเจอก้อน
แข็งร่วมกับอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ซึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่า อาจ
เป็นโรคเกี่ยวกับตับหรือถุงน้้าดี เช่น ตับอักเสบ ฝีในตับ ถุงน้้าดีอักเสบ
2. ใต้ลินปี่ คือ กระเพาะอาหาร ตับอ่อน ตับ และกระดูกลินปี่
- ปวดเป็นประจ้าเวลาหิวหรืออิ่ม อาจเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะ
- ปวดรุนแรงร่วมกับคลื่นไส้อาเจียน อาจเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ
- คล้าเจอก้อนเนื้อค่อนข้างแข็งและมีขนาดใหญ่ อาจหมายถึงตับโต
- คล้าได้ก้อนสามเหลี่ยมแบนเล็กๆ มักเป็นกระดูกลิ้นปี่
3. ชายโครงขวา คือ ม้าม ซึ่งมักจะคล้าเจอก้อนเนื้อบริเวณนี้
4. บั้นเอวขวา คือท่อไต ไต ล้าไส้ใหญ่
- ปวดร่วมกับถ่ายอุจจาระผิดปกติหรือถ่ายเป็นเลือด อาจเป็นเพราะล้าไส้ใหญ่อักเสบ
- ปวดร้าวถึงต้นขา อาจเป็นนิ่วในท่อไต
- ปวดร่วมกับปวดหลัง มีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะขุ่น อาจเป็นกรวยไตอักเสบ
- คล้าเจอก้อนเนื้อ อาจเป็นไตโตผิดปกติหรือเนื้องอกในล้าไส้ใหญ่

5. รอบสะดือ คือ ล้าไส้เล็ก มักพบในโรคท้องเดินหรือไส้ติ่งอักเสบ (ก่อนจะย้ายมาปวดท้องน้อย
ขวา) แต่ถ้าปวดแบบมีลมในท้อง ก็อาจเป็นเพราะกระเพาะล้าไส้ท้างานผิดปกติ
6. บั้นเอวซ้าย คือ ท่อไต ไต ล้าไส้ใหญ่ (เหมือนข้อ 4)
7. ท้องน้อยขวา คือ ไส้ติ่ง ท่อไต และปีกมดลูก
- ปวดเกร็งเป็นระยะ ร้าวมาที่ต้นขา อาจ
เป็นเพราะมีก้อนนิ่วในกรวยไต
- ปวดเสียดตลอดเวลา กดแล้วเจ็บมาก
มักเป็นไส้ติ่งอักเสบ
- ปวดร่วมกับมีไข้สูง หนาวสั่น มีตกขาว
มักเป็นเพราะปีกมดลูกอักเสบ
- คล้าแล้วเจอก้อนเนื้อ อาจเป็นก้อนไส้ติ่งหรือรังไข่ผิดปกติ
8. ท้องน้อย คือ กระเพาะปัสสาวะและมดลูก
- ปวดเวลาถ่ายปัสสาวะหรือถ่ายกระปริบกระปรอย มักเป็นเพราะกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ หรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
- ปวดเกร็งเวลามีประจ้าเดือน เป็นอาการปวดประจ้าเดือน แต่ในรายที่ปวดเรื้อรังใน
หญิงแต่งงานแล้วไม่มีบุตร อาจเป็นเนื้องอกในมดลูก
9. ท้องน้อยซ้าย คือ ปีกมดลูกและท่อไต
- ปวดเกร็งเป็นระยะและร้าวมาทีต่ ้นขา มักเป็นนิ่วในท่อไต
- ปวดร่วมกับมีไข้ หนาวสั่น ตกขาว เป็นเพราะมดลูกอักเสบ
- ปวดร่วมกับถ่ายอุจจาระผิดปกติ อาจเป็นเพราะล้าไส้ใหญ่อักเสบ
- คล้าพบก้อนร่วมกับอาการท้องผูกเป็นประจ้า อาจเป็นเนื้องอกในล้าไส้
ถ้าท่านพบข้อใดข้อหนึง่ ควรรีบไปหาหมอ อย่าปล่อยไว้เนิน่ นานนะคะ
ข้อมูลจาก : www.kbusociety.eduzones.com

ไขมันพอกตับ โรคร้ายเสี่ยง...ตับแข็งสูง
ปัจจุบันไขมันพอตับกลายเป็นปัจจัยส้าคัญอีกปัจจัยหนึง่ ทีท่ ้าให้ตับ
ท้างานผิดปกติและอาจกลายเป็นตับแข็งในที่สุด พบว่าคนอ้วนและผูป้ ่วย
เบาหวานหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจ้ามีภาวะไขมันพอกตับสูงถึง 50% และ
57.7% ตามล้าดับ ส่วนผูท้ ี่อายุ 50 ปีขึ้นไปมีประมาณ 25% เป็นไขมันพอกตับ
ไขมันพอกตับคืออะไร...
ไขมันพอกตับใช่ว่าจะมีไขมันพอกอยู่บนตับแต่รวมถึง การสังเคราะห์ไขมันในตับผิดปกติ
ท้าให้ไขมันโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์ทแี่ ทรกอยูใ่ นเซลล์ตับมีน้าหนักเกิน 5% ของตับ ซึ่งจะท้าให้
ตับท้างานผิดปกติ ตับอักเสบและอาจพัฒนาเป็นตับแข็งในที่สุด ไขมันพอกตับสามารถแบ่งความ
รุนแรงออกเป็น 3 ระยะ
- ระยะแรก: ไขมันทีแ่ ทรกอยู่ในเซลล์ตับมีน้าหนักประมาณ 5-10% ของตับ
- ระยะกลาง: ไขมันที่แทรกอยูใ่ นเซลล์ตับที่มีน้าหนักประมาณ 10-25% ของตับ
- ระยะรุนแรง: ไขมันที่แทรกอยู่ในเซลล์ตับที่มีน้าหนักเกิน 30% ของตับ
เนือ่ งจากผู้ป่วยไขมันพอกตับในระยะแรกหรือแม้กระทัง่ พัฒนาเป็นตับอักเสบหรือตับแข็งแล้ว
ส่วนใหญ่ก็ยงั ไม่แสดงอาการ
ไขมันพอกตับเกิดจากสาเหตุอะไร...
ไขมันพอกตับเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การดื่มสุรา การสังเคราะห์ไขมันของตับผิดปกติ
โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ตับอักเสบจากไวรัส การขาดสารอาหาร ผลข้างเคียงจากการใช้
ยา การตั้งครรภ์ เป็นต้น

ไขมันพอกตับมีอาการอย่างไร...ผู้ป่วยไขมันพอกตับกว่า 50% ไม่แสดงอาการโดยเฉพาะ
ในกลุ่มที่เป็นไขมันพอกตับระยะแรก แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่รักษา ภาวะไขมันพอกตับก็จะรุนแรงขึน้
ผู้ป่วยอาจมีอาการต่างๆ ดังนี้ :

- รูส้ ึกอึดอัดหรือปวดแน่นบริเวณชายโครงด้านขวา
- เบื่ออาหาร รู้สกึ ท้องอืดท้องเฟ้อคล้ายอาหารไม่ยอ่ ย
- ท้องผูกหรือท้องเสียเป็นประจ้า อ่อนเพลียง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง
- ในรายทีร่ ุนแรงอาจมีอาการดีซ่าน (ผิวเหลือง และตาเหลือง) หรือคลืน่ ไส้อาเจียน
- ตรวจพบค่าเอ็นไซม์ตับ SGPT, SGOT สูงขึน้ (แสดงว่าตับมีการอักเสบ)
- ระดับโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
สาเหตุหลักไขมันพอกตับ…
เกิดจากการรับประทานอาหารหวานๆ มันๆ และแอลกอฮอล์มากเกินไป ท้าให้ตับที่ท้า
หน้าที่หนัก และม้ามที่ท้าหน้าที่ในการดูดซึมอาหารผิดปกติ ส่งผลให้เกิดการคัง่ ของเหลวข้น
(เสมหะหรือไขมัน) ในตับ ท้าให้การไหลเวียนเลือดในตับติดขัดจนท้างานผิดปกติ โดย เฉพาะการ
สังเคราะห์โคเลสเตอรอลนานวันเข้าก็จะกลายเป็นไขมันพอกตับในที่สุด
ไขมันพอกตับอันตรายเพียงใด...
- ตับทางานผิดปกติ ตับ...เป็นเสมือนโรงงานเคมีของร่างกายท้าหน้าที่ส้าคัญหลายๆ อย่าง เช่น กัก
เก็บสารอาหารสังเคราะห์โปรตีน โคเลสเตอรอลและวิตามิน ผลิตน้า้ ดีเพื่อย่อยอาหารประเภทไขมัน
ควบคุมการสันดาปของฮอร์โมน และก้าจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย อื่นๆ ฯลฯ เมื่อมีเซลล์ไขมัน
จ้านวนมากอยู่ในเซลล์ตบั จะท้าให้โครงสร้างภายในของตับเปลี่ยน จะท้าให้ตับท้างานผิดปกติและ
ส่งผลกระทบทัว่ ทัง้ ร่างกาย
- ส่งผลกระทบต่อผลการรักษาของโรคเรือ้ รังต่างๆ เช่น เบาหวาน ตับอักเสบจากไวรัส เป็นต้น
ผู้ป่วยไขมันพอกตับจึงมักอยู่คู่กบั โรคเรือ้ รังหลายอย่าง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ เกาต์ นิ่วในถุงน้้าดี เป็นต้น ไขมันพอกตับนอกจากไปเพิ่ม
ความรุนแรงของโรคเรือ้ รังเหล่านีแ้ ล้วยังเป็นสาเหตุส้าคัญทีท่ ้าให้ผลการรักษาของโรคเรื้อรังเหล่านี้
ไม่ดีเท่าทีค่ วร เมื่อท่านทราบแล้วควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ หันมาออกก้าลัง
กายกันเถอะ.... ที่มา : www.thaihealth.or.th , หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป "พระพุทธรูป" พุทธศิลป์สูงค่า สัญลักษณ์ขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้ง
มั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมค้าสอนเป็น
กุศล ดังนี้
1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว ก็จะเลิกเว้น
การ จองเวร
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย
5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงาน
เป็นมงคล

6.มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏเกินความคาดฝัน ครอบครัวสุขสันต์ วาสนา
ยั่งยืน
7. ค้ากล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปรานี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้้า บุญกุศลเรืองรอง
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติ
ของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้อภิญญา
หก ส้าเร็จโพธิญาณ
การจัดสร้างพระพุทธรูปและสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งาน
มงคลต่างๆ การฉลองยศหรือต้าแหน่ง การท้าบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลา
บาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น
หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป
ข้อมูลจาก ; www.tumsrivichai.com / www.212cafe.com



พระสัมพุทธพรรณี วัดราชาธิวาส 

ในปัจจุบันมีพระสัมพุทธพรรณี อยู่สองพระองค์ด้วยกัน พระองค์
แรกในสมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์ที่สอง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ณ
พระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร
เป็นพระพุทธรูปศิลปะ
รัตนโกสินทร์ ปางสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 20 นิ้ว วัสดุ
โลหะกะไหล่ทองจ้าลองจากพระสัมพุทธพรรณี
องค์ที่
ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในสมัย
รัชกาลที่ 4 ทรงประดิษฐานพระสัมพุทธพรรณี ณ วัดราชาธิ
วาสวิหาร เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2394 ได้โปรด
เกล้าให้เชิญไปตั้งในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เสร็จการ
พิธีแล้วโปรดเกล้าฯให้เชิญไปตั้งประดิษฐานชุกชีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าให้แก้ไขแบบพระสัมพุทธพรรณีให้มีรัศมี โดยมีการ
เปลี่ยนพระรัศมีตามฤดูกาลต่างๆ คือ กะไหล่ทองส้าหรับฤดูร้อน แก้วสีน้าเงินส้าหรับฤดูฝน และแก้ว
ขาวหรือนากส้าหรับฤดูหนาว เมื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธปฏิมากรแก้วมรกตแล้ว ก็จะเสด็จพระ
ราชด้าเนินทรงเปลี่ยนพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณีในคราวเดียวกัน ส่วนที่มีพระสัมพุทธพรรณีพระองค์
ที่สองนั้น รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชร้าพึงถึงพระสัมพุทธพรรณี ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างไว้ที่วัดราชาธิวา
สดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อพ.ศ. 2451ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดราชาธิวาส ทรงพระราชศรัทธาสร้างจ้าลอง
พระสัมพุทธพรรณีพระองค์นั้น ประดิษฐานไว้ ณ วัดราชาธิวาสซึ่งเป็นที่หล่อเดิม เพื่อทรงพระราชอุทิศ
ส่วนพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถ รัชกาลที่ 4 สิบปีให้หลังพระบาทสม เด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงโปรดให้เชิญไปประดิษฐานตาม พระราชจ้านง นับแต่พุทธศักราช 2462
สืบมาจนทุกวันนี้ ภายใต้พุทธบัลลังก์ พระสัมพุทธพรรณี ณ วัดราชาธิวาส รัชกาลที่ 6 ได้ทรงยกเป็น
พระอารามส้าหรับราชนิกุลรัชกาลที่ 6 ที่ 7 (สุจริตกุล) ซึ่งสืบเนื่องมาแต่ท้าวสุจริตธ้ารง(นาค) ในรัชกาล
ที่ 5 และมีพระวิหารสมเด็จพระอัยยิกาประดิษฐานพระอัฐิสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา(เปี่ยม)
และ อัฐิของพระประยูรญาติ ณ ที่นี้ วัดราชาธิวาส ยังคงมีพุทธศาสนิกชนเป็นจานวนมาก เดินทางเข้า
ไปกราบนมัสการ
"พระสัมพุทธพรรณี" พระพุทธรูปสาคัญศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ข้อมูลจาก : หนังสือพระพุทธรูปในประเทศไทย / www.tumsrivichai.com

 พระเสฎฐตมมุนี วัดราชนัดดาราม 
มีคากล่าวกันว่า “ในรัชกาลที่ 3 นั้นใครสร้างวัดก็โปรด”เพราะพูด
เรื่องอื่นไม่ชนื่ เหมือนเรือ่ งสร้างวัด” ได้ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์
รวม 53 วัด พระประธานใน
พระอุโบสถ 4 องค์ พระนอน
ขนาดใหญ่ 2 องค์ และพระพุทธรูปปางอีก 34 ปาง พระเสฎฐตมมุนี
รัชกาลที่ 4 ทรงเลือกเป็นพระพุทธรูปประจ้ารัชกาล ประดิษฐานที่พระ
อุโบสถ วัดราชนัดดา วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พุทธลักษณะ ศิลปะ
รัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย นัง่ ขัดสมาธิราบ ขนาด หน้าตัก ๗ ศอก วัสดุทองแดงปิดทอง ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระที่นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มกี ารหล่อ พระพุทธรูปทองแดง ขึ้น ๒ องค์ ด้วยแร่
ทองแดงที่ขุดได้ จากอ้าเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา พระทองแดงที่หล่อได้ โปรดฯ ให้ไปที่วัด
เฉลิมพระเกียติองค์หนึง่ และที่วัดราชนัดดาองค์หนึ่งองค์ที่เชิญไปไว้วดั ราชนัดดา ครั้นการสร้างพระ
อุโบสถส้าเร็จเรียบร้อย รัชกาลที่ 3 ทรงรับสัง่ ให้ประกาศบอกบุญแก่ชาวราษฎรมาช่วยกันชักพระ
ประธานตัง้ แต่พระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนบ้ารุงเมืองไปยังวัด แล้วช่วยกันเชิญพระพุทธรูปตัง้
บนฐานชุกชี เมือ่ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2389 ซึ่งมีผู้มาร่วมด้วยจิตรกุศลเป็นจ้านวนมากแต่กลับมี
เหตุการณ์ที่เป็นเรือ่ งสะเทือนใจเมื่อตะเฆ่ทชี่ ักลากองค์พระ ทับข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่คือ เจ้าพระยายม
ราช(บุนนาค) ถึงแก่ชีวิตบริเวณที่จะเลี้ยวออกถนนก้าแพงใหญ่ ที่นนั้ ต้องหยุดคัดตะเฆ่เลีย้ วออกให้
พ้นที่คู เจ้าพระยายมราชลงมาจากตะเฆ่ดูให้นายงานท้าการอยู่ พอพระออกถึงถนนใหญ่ได้แล้ว
เจ้าพระยายมราชยังดูผูกเชือกอยู่มิทันจะแล้ว ราษฎรเห็นพระออกมาตรงถนนแล้ว ได้ยินเสียงม้าล่อก็
ส้าคัญว่าให้ลาก ก็ลากขึ้นพร้อมกัน ตะเฆ่นั้นมาโดยเร็ว เจ้าพระยายมราชยังมิทันกระโดดขึ้นตะเฆ่
ด้วยชราถึง ๗๐ ปีเศษแล้วไม่วอ่ งไวได้ยินเสียงเขาโห่ เกรียวขึน้ ก็วงิ่ หลบออกมาข้างถนน พอตะเฆ่
มาถึงตัวสะดุดล้มลงตะเฆ่กท็ ับขาขาดเพรียงตะโพก ทนายสองคนเข้าช่วย ตะเฆ่ก็ทับเอาทนายสอง
คนนั้นตาย เจ้าพระยายมราช(บุนนาค) นั้นไปถึงบ้านอยู่ได้เดือนเศษจึ่งตาย... พระเสฎฐตมมุนี ที่
เชิญไปประดิษฐานที่วัดราชนัดดานี้ ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 4 ว่า “พระเสฎฐ
ตมมุน”ี และสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ ลงรักปิดทองในรัชการของพระองค์ และท้า
พิธีผูกพัทธสีมาในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2496
ข้อมูลจาก : หนังสือพระพุทธรูปในประเทศไทย / www.reocities.com

ผลไม้มงคล
ผลไม้มงคลของไทยมี…5…อย่างได้แก่
1. ลาไย เป็นผลไม้มงคล ซึ่งคนจีนบางกลุ่มน้าไปใช้ร่วมกับพิธกี ารสูง
เพราะเชื่อกันว่า เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความหวานชื่น ส้าหรับ
หนุ่มสาวในงานพิธีมงคลนั้นๆ ถ้าภาษาจีนแปลว่า ดวงตามังกร ซึ่ง
มังกรเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องเต้เมืองจีน หมายถึง ความเป็นผูท้ ี่มี
อ้านาจ เป็นตัวแทนแห่งความรัก ความเป็นผูน้ ้าและความมี
อ้านาจวาสนา
2. ลิ้นจี่ เพราะผลที่มีสีแดงของลิน้ จี่นี่เอง ทาให้เป็นที่นิยมนาลิ้นจีไ่ ป
ใช้ในงานมงคล ฉะนัน้ ลิ้นจี่คือผลไม้ที่มีสีแดงสด ซึ่งคนจีนถือว่าเป็นสีแห่ง
ความเป็นสิริมงคงเป็นผลไม้ชั้นสูงของคนจีนมาเป็น
เวลานานแล้ว ฮ่องเต้ของเมืองจีนในสมัยหนึ่ง ให้ทหารผู้
ที่ดูแลพระองค์จดั หาลิ้นจี่ ผิวสวยสีแดงสด เพื่อน้าไป
ถวายพระมารดา และพระมเหสีของพระองค์เป็นประจ้า
จึงเกิดการแพร่หลายจนเป็นที่รู้กนั ทั่วไป
3. สับปะรด เป็นผลไม้มงคล ทีค่ นนิยมน้าไปไหว้ในพิธี
การต่างๆ คือผลไม้แห่งความมงคลทีเ่ ชื่อถือว่า เป็น
ตัวแทนแห่งความรอบคอบ รอบรู้ สายตากว้างไกล เชื่อ
กันว่าจะทาให้เกิดความรอบคอบ รอบรู้ในสิ่งต่างๆ ดูแลกิจการงานได้ทั่วถึง สายตากว้างไกล
ประดุจดั่งสับปะรดที่มดี วงตารอบตัว
4. กล้วย กล้วยคือผลไม้มงคล ที่เชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งการขยายสาขา กิจการ การมีบุตรสืบสกุล
มีบริวารมาก ซึ่งในธรรมชาติของต้นกล้วยนั้น สามารถแตกหน่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่มี วันจบ
กล้วยยังเป็นผลไม้แห่งการเชื่อถือในด้านการ มีบริวารมากมาย เฉกเช่นเดียวกับกล้วย 1 เครือที่มี
ลูกเป็นจ้านวนมาก บางคนนิยมรับประทานกล้วยที่มีผลแฝดคู่กนั เพื่อจะได้มีลูกทีค่ ลอดออกมา
เป็นลูกแฝด
5. ทุเรียน เป็นผลไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมาก มีเนื้อในที่สวยงาม สีเหลืองดั่งทองค้า
ด้วยความฉลาดหลักแหลมของธรรมชาติ จึงได้สร้างเกราะคุ้มกันเนื้อในสีทอง โดยการสร้าง

หนามแหลมคมรอบตัว เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ มารบกวน ฉะนั้น ทุเรียนจึงเป็นผลไม้มงคลที่
ชื่อว่า
เป็นตัวแทนของความฉลาดหลักแหลม
เข้มแข็ง
สามารถป้องกันตนเองได้
ส่วนผลไม้มงคลของจีน...คือ...
1. สาลี่ หมายถึง การรักษาคุณงามความดีเอาไว้อย่างมั่นคง
หรือรักษาซึ่งโชคลาภเงินทองมิให้เสื่อมถอยฯลฯ
2. องุ่น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานและงาน
ที่ท้า
3. แอปเปิ้ล หมายถึง การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์...,...
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
4. ส้ม หมายถึง ความมีโชคดี ประสบแต่สิ่งดีๆ เป็นสิริมงคล
แก่ตนและครอบครัวฯลฯ
5. พลับ หมายถึง จิตใจที่หนักแน่น (อยู่ในธรรม) อย่างมั่นคง
สามารถล่วงพ้นอุปสรรคนานาได้อย่างราบรื่น, มีความขยันมั่น
เพียรเป็นที่ตงั้
ฯลฯ
6. ทับทิม คนจีนเรียกว่า "เจี๊ยะลิ้ว" กิ่งใบทับทิมเป็นใบไม้สิริ
มงคลทีใ่ ช้พรมน้้า และมีไว้ติดตัวเพื่อคุ้มครองกันภัย ภูตผีปีศาจ
เป็นพันธุ์ไม้ที่ถูกน้ามาเผยแพร่ในเมืองจีน... ด้วยความที่ทบั ทิมมี
เมล็ดมาก
จึงสื่อความหมายถึงการให้มีลูกชายมากๆ
7. ผลท้อ เป็นเครื่องหมายแห่งความยั่งยืน เป็นผลไม้ชั้นสูง ส้าหรับบูชาเทพบนสวรรค์
8. เกาลัดและพุทรา ในงานแต่งงาน มีความหมายว่า ขอให้มบี ุตรที่ดี สุภาพ มีมารยาทดีในเร็ววัน
9. มะยม ช่วยท้าให้มีคนนิยมชมชอบ
10.มะขาม
ช่วยท้าให้มีแต่ผู้คนเกรงขาม
11. ส้มโอ ปลูกเพื่อความอุดมสมบูรณ์
12.ทับทิม เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของชีวิต
13. ขนุน เพื่อหนุนบุญบารมี เงินทอง และให้มีคนเกื้อหนุนจุนเจือ
ข้อมูลจาก : www.dek-d.com

มาออกกาลังกายสู้สิวกันเถอะ
อย่างที่รู้กันความเครียดจะท้าให้เกิดสิว และการออกก้าลังกาย
เป็นวิธีหนึง่ ที่ช่วย ลดความเครียด ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยท้า
ให้อาการสิวดีขึ้น
ถ้าเรารักษาความสะอาด และดูแลตัวเอง อย่างถูกวิธี แต่ก็อย่าลืมนะ
คะว่าไม่ต้องแต่งหน้า ไปออกก้าลังกายล่ะ เพราะจะท้าให้สิวกลับขึ้น
มากกว่าเดิม
การออกก้าลังกายมีประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นสิวอย่างไร
การออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ เป็นประจ้าทุกวันนั้นมี ประโยชน์
อย่างมาก กับผิวหนังโดยรวม และยังช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิวด้วย
การออกก้าลังกายช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนของเลือด และออกซิเจนให้กับเซลล์ผิวหนัง
เมื่อมีเหงื่อออก รูขุมขนก็จะเปิด ร่างกายจะขับสารพิษ ออกมาทางผิวหนัง เหงื่อจะช่วยล้าง ท้า
ความสะอาดรูขุมขนจากสิ่งสกปรก, เซลล์ผิวที่ตายแล้ว และน้้ามัน ส่วนเกินได้เป็นอย่างดีี เวลา
ออกก้าลังกาย ไตและตับจะท้าการก้าจัดพิษ ออกจากร่างกาย ได้ดียิ่งขึ้น ความเครียดก็จะลดลง
ไปได้ด้วย การออกก้าลังกาย ซึ่งทั้งสองอย่างนีเ้ ป็น สาเหตุหนึ่ง ของการเกิดสิวที่ทุกคนทราบดี
หลังการออกก้าลังกายควรอาบน้้าให้สะอาด เพื่อช้าระล้าง เหงือ่ ไคล และสิ่งสกปรกที่ร่างกาย
ก้าจัดออกมา และเพื่อเป็นการป้องกัน การเจริญเติบโต ของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งมีเหงื่อเป็นตัวล่อ
หลังจากการออกก้าลังกายแล้ว ควรดื่มน้้าสะอาดมาก ๆ น้้านั้นมีประโยชน์ ในการก้าจัด ของ
เสีย และพิษออกจากร่างกาย และยังช่วยทดแทนน้้าที่เสียไปกับเหงือ่ ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เป็นสิวนั้น
มักเป็นผูท้ ี่ดื่มน้้าไม่เพียงพอ

การออกก้าลังกาย แทบทุกประเภทนัน้ ดีต่อร่างกาย ยิ่งเป็นการออกก้าลัง ที่ได้เหงื่อมากยิ่งดี
การเดิน, วิ่งเหยาะ ๆ , ขี่จักรยาน, ว่ายน้้า และกีฬาที่เล่นเป็นทีม เหล่านี้เป็นการออกก้าลังกาย ที่
เล่นได้ทุกคน หากเป็นไปได้ ควรออกก้าลังกายกลางแจ้ง ในทีท่ ี่มีอากาศบริสุทธิ์สดชื่น และมี
แสงแดดอ่อน ๆ
การว่ายน้้านั้นเป็นการออกก้าลังกายที่วิเศษ เนื่องจากได้อยู่ในน้้าที่มีปริมาณมาก ซึ่งจะช่วยท้า
ความสะอาด รูขุมขนได้ และจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะท้าความสะอาดร่างกาย หลังการว่ายน้้า เพื่อขจัด
คลอรีนออกไปจากผิว ไม่อย่างนั้นผิวอาจแห้งได้
วิธีการออกกก้าลังกายโดยใช้ mini-trampoline (แผงสปริงขนาดเล็กขึง กับ
วัสดุที่ยืดหยุ่นได้ กระโดดเข้าไปตรงกลางแล้วเด้งขึ้น) กระโดดบน minitrampoline นั้นมีประโยชน์ต่อระบบน้้าเหลือง ซึ่งจะถูกควบคุมเมื่อร่างกายมี
การเคลื่อนไหว
น้้าเหลืองเป็นตัวสร้างเซลล์ด้วยสารอาหารที่จ้าเป็น และยังมีหน้าทีข่ จัด
เซลล์ ที่เสีย และเป็นพิษ ออกจากร่างกาย หากน้้าเหลืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ
เซลล์เสียต่าง ๆ จะถูกกักไว้ในรูขุมขน และเมื่อแบคทีเรียเจริญเติบโต ขึ้นจากรู
ขุมขน ที่ถูกกักไว้ก็ จะท้าให้เกิดสิว
การออกก้าลังกายไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ แต่ยังมีประโยชน์ ต่อ
อารมณ์และจิตใจด้วย ช่วยบรรเทาและผ่อนคลายความเครียด ดังทีก่ ล่าวข้างต้น
นอกจากการออกก้าลังกายแล้ว การนอนหลับ และการพักผ่อน ก็เป็นการลด
ความเครียด ที่ดีเช่นกัน
ข้อมูลจาก : www.brightlives.th.88db.com

ท่องเที่ยว 50 เขต
ณ เขตบางกอกน้อย
สมเด็จโตวัดระฆัง
อู่เรือพระราชพิธี
คลองใหญ่มีชอื่
นามระบิลช่างหล่อ

วังหลังตั้งอยู่
สถานีรถไฟ
เลื่องลือเครื่องลงหิน
งามลออวัดวา

คลองบางกอกน้อย
ในปี 2065 สมเด็จพระไชยราชาธิราชแห่ง
กรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดบางกอกใหญ่
ตรงส่วนที่แคบที่สุด ซึ่งก็คือบริเวณปากคลองบางกอก
น้อยไปถึงปากคลองบางกอกใหญ่ ส่วนที่กลายเป็นล้า
น้้าเจ้าพระยาในปัจจุบันคือหน้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือหน้าสถานีรถไฟ
บางกอกน้อยถึงวัดอรุณฯ ส่วนแม่น้าเจ้าพระยาสายเดิม
ที่ผ่านบางกอก ได้กลายเป็น “คลองบางกอกน้อย” และ”คลองบางกอกใหญ่” ยังมีบริเวณริม
คลองบางกอกน้อยที่เคยเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมและ ศาสนสถาน เช่น ชาวตรอกบ้านบุวัดศรี
สุดาราม วัดสุวรรณาราม ฯลฯ
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือราชพิธี
ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม
คนไทยจึงนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้้ากันเป็นส่วนใหญ่
แม่น้าเป็นเส้นทางการคมนาคมทีส่ ้าคัญ เรือจึงเป็น
พาหนะในชีวิตประจ้าวัน เรือพระราชพิธี หมายถึง
เรือส้าหรับใช้ประกอบพิธีทางชลมารค ที่เรียกว่า
“กระบวนพยุหยาตราชลมารค” ถือเป็นพระราช
ประเพณีที่มีมาตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งก็คือการจัดรูปกระบวนเรือรบในแม่น้าตามต้าราพิชัย
สงครามนั่นเอง แต่เดิมอู่และโรงเก็บเรือพระราชพิธีแห่งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของส้านัก
พระราชวังและกองทัพเรือ ในปี 2490 ส้านักพระราชวังและกองทัพเรือมอบให้กรมศิลปากรท้า

หารซ่อมรักษาเรือต่างๆ จากนั้นได้ขึ้นทะเบียนเรือพระทีน่ ั่งให้เป็นมรดกชาติพร้อมกับยกฐานะอู่
และโรงเก็บเรือขึน้ เป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี” ตั้งแต่ปี 2517 โดยจัดแสดง
เรือพระราชพิธี ศิลปะโบราณวัตถุ สิ่งของเครือ่ งใช้ประกอบในพระราชพิธีมงคล
เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ หัวเรือแกะสลักเป็นรูปหงส์ ล้าปัจจุบันเสร็จในสมัน
รัชกาลที่ 6 เป็นเรือพระทีน่ ั่งกิ่ง(เรือพระทีน่ ั่งชั้นสูง) เคยได้รบั เหรียญรางวัลมรดกทางทะเลของ
องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2524 เป็นรางวัลมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก
เรือพระทีน่ ั่งอนันตนาคราช เป็นเรื่อพระที่นั่งกิ่ง ซึ่งมีหัวเรือเป็นพญานาค 7 เศียร เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปส้าคัญหรือผ้าพระกฐินในกระบวยพยุหยาตราทางชลมารค
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเรือพระที่นั่งสีพื้นชมพู
นอกจากนี้ยังมีเครื่องประกอบและสิ่งของเครื่องใช้ในพระราชพิธีจดั แสดงด้วย เช่น
บัลลังก์กัญญา บัลลังก์บษุ บก พายชนิดต่างๆ เป็นต้น และเนื่องจากพื้นที่จ้ากัดจึงจัดแสดงเรือพระ
ราชพิธีได้เพียง 8 ล้าเก็บรักษาไว้ที่หมวดยานยนต์หลวงที่ท่าน้้าวาสุกรี โดยบางส่วนอยู่ใน ความ
ควบคุมดูแลของกรมการขนส่งทหารเรือ
 พิพิธภัณฑ์ศิรริ าช
รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพยาบาลศิริราชขึ้นเพื่อท้าการรักษาประชาชน
ด้วยการแพทย์แผนใหม่ ขณะทีโ่ รงพยาบาลก้าลังท้าการก่อสร้างอยู่นั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้าสิริราชกกุธภัณ์พระราชโอรสองค์ที่ 5 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถทรง
ประชวรและสิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิด พระองค์จงึ ทรงพระราชทานเครื่องไม้ในงานพระเมรุมา
ปลูกสร้างเรือนพยาบาล แล้วทรงพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “ศิริราช” เพื่อเป็นอนุสรณ์
รพ.ศิริราชยังเป็นสถาบันผลิตแพทย์แห่งแรก จึงได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นภายใน
โรงพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาแพทย์เรียนรูด้ ้วยตนเอง ทั้งยังสามารถน้าไปวิเคราะห์และปฏิบตั ิใน
การเรียนทางการแพทย์ได้ด้วย
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน (ชั้น 3 ตึกกายวิภาคศาสตร์)
พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์และห้องปฏิบัตกิ าร สุด แสง วิเชียร (ชั้น 1 ตึกกายวิภาคศาสตร์)
พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมแสน (ชั้น 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม)
พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา (ชั้น 7 ตึกอดุลยเดชวิกรม)

พิพิธภัณฑ์ประวัติการแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์ (ชั้น 1 ตึกสรีรศาสตร์)
พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส (ชัน้ 8 ตึกอดุลยเดชวิกรม)
พิพิธภัณฑ์โรคระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ (ชั้น 1 ตึกผะอบ)
 วัดดุสิดาราม วรวิหาร
ตั้งอยู่ริมแม่น้าพระยาฝั่งตะวันตก
เหนือปาก
คลองบางกอกน้อย เดิมชื่อ “วัดเสาประโคน” มีมาแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสนุ ทรเทพ พระ
เจ้าลูกเธอ ในรัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาใหม่ทั้งวัด และกร
พระราชวังบวรมหาเสนานุรกั ษ์ทรงปฏิสังขรณ์และ
พระราชทานนามให้ใหม่
ในสมัยรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรสทรงรับสั่งให้รวมวัดภูมรินทร์ราช
ปักษีซึ่งมรพะภิกษุอยู่รปู เดียวเข้ากับวัดดุสิดารามและวัด
น้อยทองอยูป่ ระสบภัยทางอากาศ เมื่อสงครามสงบจึงได้
รวมวัดทั้งสองเข้าด้วยกัน
พระอุโบสถ หลังคาลดมุข 3 ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันตอนล่างก่ออิฐ
ถือปูน ตอนบนจ้าหลักไม้ลายก้านขด มีเทวดาถือพระขรรค์ประทับนั่งบนแท่น ลงรักปิดทอง
ประดับกระจก ประตูหน้าต่างท้าซุ้มแกะลายปูนปั้น รอบพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือช่างสมัน
รัชกาลที่ 1
 พระระเบียง พระอุโบสถ 4 ด้านมีพระพุทธรูปยืนปางถวายเนตรท้าด้วยปูนลงรักปิด
ทองประยืนในซุ้มจรน้าที่เจาะเข้าไปในผนังระเบียงโดยรอบ จ้านวน 64 องค์
 พระอุโบสถเก่า เป็นของวัดภูมรินทร์ราชปักษี มีรูปทรงงดงาม ส่วนหน้าบันท้าเป็น
รูปนารายณ์ทรงครุฑและมยุราร้าแพนปิดกระจกสี
 พระเจดีย์ปลา ท้าเป็นพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้ 12 ที่ บริเวณฐานนั้นเคยมีรปู ปลา
เงือกและช้างน้้าติดเรียงรายอยู่โดยรอบ
 พระวิหารเก่า เป็นพระวิหารขนาดเล็กทรงส้าเภา หน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ
ด้านหลังประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพร

 วัดอมรินทราราม ราชวรวิหาร
วัดโบราณแห่งนี้แต่เดิมชื่อ
“วัดบางว้าน้อย”
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรด เกล้าฯ ให้ยกเป็นพระ
อารามหลวงคู่กับวัดระฆังโฆสิตาราม ครั้นสมัยรัชกาลที่ 1
กรมพระราชวังทรงสถาปนาใหม่ทั้งอาราม ตากนั้นรัชกาล
ที่ 1 จึงทรงพระราชทานนามใหม่ว่า
“วัดอมรินทรา
ราม”
 ตาหนักเขียว กล่าวกันว่า เดิมเป็นต้าหนักของสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี
พระเชษฐภคินขี องรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้รื้อมาสร้างถวายที่วัด สถาปัตยกรรมเป็นเรือน
ไทย สมัยต้นรัตนโกสินทร์
 โบสถ์น้อย เป็นโบสถ์เก่าแก่ ได้ท้าการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี 2492 หลังจากที่ดีรบั
ความเสียหายจากการระเบิดครัง้ สงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปัน้ ปาง
มารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัยนาม “หลวงพ่อโบสถ์น้อย”
 มณฑปพระพุทธบาทจาลอง อยู่นอกก้าแพงแก้วด้านทิศตะวันออกประดับด้วย
กระเบื้องและถ้วยชามเขียนสีที่มลี วดลายหลากหลายและฝีมือประณีตงดงามมาก
ข้อมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพฯ

ชายหนุ่ม : มีวันเสาร์ 52 วัน วันอาทิตย์ 52 วัน รวมเป็น 104 วันครับ
บุคคล : 1 ปี คุณว่าคุณท้างานจริง 122 วัน แต่มีเสาร์อาทิตย์อีก 104 วัน งั้นตกลงคุณท้างานกี่วัน
ชายหนุ่ม : 122 – 104 = 18 วันครับ (เสียงเริ่มอ่อย) บุคคล : โอเค .. ปกติผมอนุญาตให้คุณลาป่วย
ได้ปีละ 2 อาทิตย์ ซึ่งก็คือ 14 วัน ตกลงตอนนีค้ ุณเหลือเวลาท้างานกี่วัน
ชายหนุ่ม : 18 – 14 = 4 วันครับ บุคคล : แล้ววันปีใหม่คุณมาท้างานมั๊ย
ชายหนุ่ม : ไม่ครับ บุคคล : วันแรงงานล่ะ
ชายหนุ่ม : ไม่ครับ บุคคล : ตกลงเหลือกี่วัน
ชาย หนุ่ม : 2 วันครับ บุคคล : วันพ่อ...มาท้างานมั๊ย
ชายหนุ่ม : ไม่มาครับ บุคคล : ตกลงเหลือกี่วันแล้ว
ชายหนุ่ม : 1 วันครับ บุคคล : แล้ววันแม่ล่ะ...หยุดมั๊ย
ชายหนุ่ม : หยุดครับ บุคคล : ตกลงปีนึงคุณท้างานให้บริษทั กี่วันเนี๊ยะ...
ชายหนุ่ม : ไม่ได้ท้าเลยครับ!!! บุคคล : อ้าว !! .. แล้วนี่คุณจะมาเรียกร้องอะไรอีกเนี๊ยะ
สนุกๆ...คลาย เครียดอย่าคิดมากน่ะ...

ข้อมูลจาก : www.tlcthai.com

ขาขา ... คางคกข้ามถนน
คางคกเป็นสัตว์ทขี่ ้ามถนนตอนกลางคืน ไม่
เก่ง จะถูกรถทับตายเป็นจ้านวนมาก
มีคางคกตัวหนึ่งต้องการข้ามถนนเป็น
จึงไปปรึกษากระต่าย เพราะกระต่ายข้ามถนนตอนกลางคืนเก่งมาก
(ข้ามกลางวันถนนมันร้อน)
คางคก: กระต่ายๆ ช่วยสอนเราข้ามถนนตอนกลางคืนหน่อยซิ
กระต่าย:ได้ วิธีข้ามก็คือตอนข้ามไปถ้าเห็นแสงไฟสองดวงส่องมา ให้กระโดดไปอยู่ระหว่างไฟ
สองดวงนั้น แล้วก้มหัวให้ต่้า พอแสงไฟผ่านไปก็กระโดดต่อไปได้
คางคก: คืนนี้กระต่ายลองท้าให้ดูหน่อยได้หรือเปล่า
กระต่าย: ได้ซิ
ว่าแล้วคืนนั้นกระต่ายกับคางคกก็ไปที่ถนนกันกระต่ายข้ามให้ดูก่อนกระต่ายกระโดดไป พอแสง
ไฟสองดวงมา
กระต่ายก็เข้าไปอยู่ระหว่างแสงไฟสองดวงนั้น แล้วก้มหัวให้ต่้า แสงไฟก็เลยผ่านหัวไป แล้ว
กระต่ายก็ข้ามถนนผ่านไปได้
พอมาถึงตาคางคกบ้าง คางคกกระโดดไปกลางถนน
เห็นแสงไฟสองดวงมาก็เข้าไปอยูร่ ะหว่างแสงไฟสองดวงแล้วก้มหัวให้ต่้า อย่างที่กระต่ายสอน
พอแสงไฟเข้ามาใกล้ก็มีเสียงดัง "แบะ" แล้วก็เลยไป ปรากฏว่าคางคกแบนติดถนน !!!!
เมื่อกระต่ายเห็นดังนั้น ถึงกับถอนหายใจและส่ายหน้าพร้อมกับพูดว่า
"เจ้าคางคกเอ๋ย ซวยจริง ลองครั้งแรกก็เจอตุก๊ ตุ๊กซะแล้ว"
ข้อมูลจาก : www.tlcthai.com

Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้ Biosafety Cabinet ที่ใช้ ยังสามารถใช้งาน
ป้องกัน “สารตัวอย่าง” และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ” รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย
ของเชื้อออกมานอกตู้ ได้ในเกณฑ์ข้อก้าหนดมาตรฐาน หรือเกณฑ์ความถูกต้องและปลอดภัย
เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาด
ที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่้าจากระดับมาตรฐาน
ปัจจุบันแผนกช่างบริการ ได้ด้าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจ้าหน่าย
และไม่ได้จัดจ้าหน่ายมากกว่า 400 เครื่อง โดยทางแผนกช่างมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากต่างประเทศตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริการให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทั่วประเทศ


Calibration for pH meter
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใช้ ว่าผลการวิเคราะห์ให้ค่า pH ได้
ถูกต้องเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจาก pH meter ปัจจุบันมีมากกว่า 50 ยี่ห้อ
บางยี่ห้อหรือบางชนิดคุณภาพค่อนข้างต่้าไม่สามารถให้ความถูกต้องระดับทศนิยม 1 ต้าแหน่งได้
อีกประการหนึ่งในความจ้าเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งานไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลาดเคลื่อนไปจากค่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตก้าหนดไว้


 สาหรับบริการ Calibrate pH meter ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005 ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกช่างบริการตระหนักดีถึงความส้าคัญ ความจ้าเป็น และประโยชน์
ที่ท่านผู้มีอุปการคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง
และที่ส้าคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ ซึ่งได้รับการอบรม ถ่ายทอดจากบริษัทผู้ผลิต
หรือบริษัทต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดต่อได้ทแี่ ผนกช่างบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com
หรือ กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th

สวัสดีค่ ะ ทางกองบรรณาธิการใคร่ข อเรีย นแสดงความยิน ดีกับท่ านผู้มี อุป การคุ ณ
ที่ได้รับรางวัลใน ฉบับที่ 032 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ
รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 กันยายน 2553
 คุณเด่นดาว กายฤทธิ์
บริษทั เอส.วี.เมดิโก จ้ากัด
 คุณสิริธร พึงเทอดธรรม บริษทั กรุงเทพเมดิคัล แล็บ จ้ากัด
 คุณชลิดา กรจ้ารัสกุล
หจก. ซัคเซส เคมิคอล ซัพพลาย
 คุณพรรณี เอิบอิ่ม
บริษทั ควอลิตี้แลบโซลูชัน จ้ากัด
รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 1
 คุณธรรมรัตน์ สมอคร
 คุณเกื้อกูล เจตานนท์
 คุณวาสนา เอื้อวงศ์สัจจะ

หมายเลข 66
066
166
266
366

ตุลาคม 2553
หมายเลข 02
โรงพยาบาลธนบุรี 2
102
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
202
บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ้ากัด 302

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 ตุลาคม 2553
หมายเลข 42
 คุณธนิดา เหรียญทอง
ส้านักวัณโรค กรมควบคุมโรค
 คุณอารยา เชาวนกุล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
 คุณนิคม วารินทร์ บริษัท P & G แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ากัด
242

042
142

และกองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละ
เวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ตอบคาถามร่วมสนุกกันมาโดยด้วยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขอให้
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านโชคดีได้รับรางวัลใน ฉบับที่ 032 นี้ต่อไปนะคะ
ขอขอบคุณภาพปก/ภาพในเนื้อหาจาก : หนังสือ Greeting Cards And Arts www.thaimisc.pukpik.com www.thaiflorists.com /
www.lunlaherb.comwallpaper.2ked.com / www.bloggang.com www.tripsthailand.com / www.coms-post.com

