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 ไม้มงคลหายาก...ตามทิศทั้ง 8

 โรงพยาบาลธรรมชาติ

 ธรรมะดีๆ กับแง่คิดดีๆ

 พระพุทธรูปสาคัญในประเทศไทย

 6 วิธี ...กินอย่างไรให้ดูดี

 บริหารกายอย่างไร..เมื่อถูกกดทับเส้นประสาท

 ท่องเที่ยว 50 เขต ณ เขตบางกอกใหญ่(ต่อ)  ขาๆ ใครมีหน้าที่ฟังก็ฟังไป/ ขาๆ อาหารมื้อสุดท้าย
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ในวันที่ 18 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปี ได้อย่างมั่นคง ซึ่ง
บริษทั ฯ ได้ด้าเนินธุรกิจมาจนถึงวันนี เนื่องมาจากการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากท่าน
ผู้มีอุปการคุณจนท้าให้บริษัทฯ ก้าวมาสู่ปีที่ 30 และจะก้าวไปสูป่ ีต่อๆ ไปได้อย่างมั่นใจเพื่อให้
บริการแด่ท่านผู้มีอุปการคุณ ทางบริษทั ฯ ต้องใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนีด้วย
บริษทั ฯ ขอตอบแทนพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ โดยขอมอบสิง่ ที่ท้าให้คุณภาพชีวิต
ของท่านมีสขุ ภาพกายและสุขภาพใจทีเ่ ปี่ยมไปด้วยความสุขกับความรู้มากมาย รวมทังสาระ
ต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้มีอปุ การคุณ
มีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน
Newsletter ฉบับที่ 035 ประจาปีที่ 9 คงท้าให้ท่านผู้มีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ท่านรัก
ได้รับประโยชน์และมีสุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึนมากกว่าเดิมและตลอดไป
สาหรับในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2554 เนือหาสาระใน Newsletter ฉบับที่ 035
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม คือ เน้นคุณภาพชีวิตของท่านผู้มอี ุปการคุณให้
มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จาหน่าย ในส่วนเนือหา
สาระยังคงประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ชีวิตประจ้าวัน คติสอนใจ การปฏิบตั ิ
ธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกก้าลังกาย คลายเครียด สถานที่
ท่องเที่ยว
การอบรมและพัฒนาจิต อย่างไรก็ดี ในส่วนของบริษัทฯ ก็จัดให้มี
กิจกรรมสันทนาการ และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพื่อให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ มีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดี มีความพร้อมสามารถให้การบริการท่านผู้มอี ุปการคุณด้วยประสิทธิภาพ
สูงสุด
ในส่วนการจัดท้าวารสารในปี 2554 ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่านผู้มีอุปการคุณ
ปีละ 4 ครัง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐานข้อมูลตามใบก้ากับภาษีของช่วง
3 เดือนที่ผ่านมา คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา ช่วงที่ 2 ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้
ฐานข้อมูลของท่านผู้มีอปุ การคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ายคลึงต่อเนื่องถึงสินปี 2554
ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การ
สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่ง
หากท่านจะกรุณาสละเวลาให้
ความเห็นและ ติชม ในการจัดทาวารสาร
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เนื่องในวาระใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติ ในปี 2554 นี้ ทางกองบรรณาธิการขอส่ง
ความสุขเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติของไทย และขอให้คุณแม่ทุกๆ ท่าน รวมทังท่านผูม้ ี
อุปการคุณทุกท่าน ให้มีแต่ความสุขทังทางกายและใจตลอดปี 54 นีด้วยค่ะ
ด้วยบริษทั ฯ ได้ด้าเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2554 อย่าง
มั่นคงได้นันเนื่องมาจากได้รบั การสนับสนุนจากท่านผู้มีอปุ การคุณ เพื่อเป็นการตอบแทนพระ
คุณท่าน ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2554 ทางกองบรรณาธิการ ยังคงคัดสรรเรื่องราว
ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และสาระต่างๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยประโยชน์มาน้าเสนอให้ท่านผู้มีอุปการคุณ
ตลอดปี 2554
ในส่วนของเนือหาประจ้าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2554 ยังคงน้าเรื่องราวต่อเนื่องจาก
ฉบับที่ 034 มาน้าเสนอใน Newsletter ฉบับที่ 035 ดังต่อไปนีค่ะ
พระพุทธรูปสาคัญในประเทศไทยจานวนทั้งหมด066500องค์
โดยจะลงในฉบับที่ 035 จ้านวน 2 องค์ (ต่อจากฉบับที่ 034)
 สถานที่ท่องเที่ยว 50 เขตในกรุงเทพฯ คือ เขตบางกอกใหญ่ (ต่อจากฉบับที่ 034)
โดยจะลงต่อเนื่องกันในฉบับที่ 035


สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลาย
แห่ง
ที่มีความน่าสนใจมาน้าเสนอท่านในฉบับที่ 035 เช่น พระราชวังเดิม วัดเครือวัลย์
วรวิหาร ซึ่งเป็นสถานทีท่ ี่สวยงามน่ายล ซึง่ ท่านสามารถพาครอบครัวหรือคนทีท่ ่านรักไป
เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดได้ตามสถานที่ต่างๆ นีค่ะ
 ขอแสดงความยินดีกบั ท่านผู้มีอุปการคุณที่ถกู รางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 034 ด้วยค่ะ
(รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24)
ท้ายสุดนี้ ขอให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่
กรุณาให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาต่างๆ
แก่บริษัทฯ ทั้งนีท้ างกองบรรณาธิการจะได้นา
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่าน
มากที่สุด

ไม้มงคลหายาก...ตามทิศทั้ง 8
ทิศเหนือ :
มะเดื่ออุทุมพร – เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง 20 เมตร มีผลขึน
ตามล้าต้น ผลกลมขนาด 2.5-4 เซนติเมตร มีรสฝาด ทาน
กับอาหารได้ทุกประเภท มีทรงพุม่ ขนาดใหญ่ ควรปลูก
ในพืนที่กว้าง ใบมัน ผลสุกสีแดง รสหวานกับฝาด เป็น
ไม้มงคลของชาวฮินดู ป้องกันภัยได้
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ :
มะตูม – เป็นไม้ตน้ สูงได้ถึง 20 เมตร ยอดมะตูมใช้
ส้าหรับพิธีมงคลต่างๆ โดยยอดอ่อนกลิ่นหอมช่วยท้าให้
เจริญอาหาร ส่วนของใบน้ามาทัดหูแก่คู่บ่าวสาวในพิธี
แต่งงานพระราชทานเพื่อความเป็นมงคล ผลจะออกช่วง
ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เท่านัน สามารถน้ามาท้ามะตูมเชื่อม
ชงน้าดื่มหรือฝานตากแห้งได้
ทิศตะวันออก :
ไผ่สีสุก – เป็นไผ่ที่ชอบขึนตามทีร่ าบ กอใหญ่ ล้าต้นยาว
สูงประมาณ 20-25 เมตร ใช้หน่อเป็นอาหาร เป็นไผ่ที่มีล้า
หนา แข็งแรง มีหนามตามล้าต้น ใช้ในงานจักสาน ด้วยชื่อที่
เป็นมงคล เชื่อว่าปลูกแล้วสร้างมงคลในบ้าน ท้าให้ผู้อยู่สุข
สบาย
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ :
สารภี – เป็นไม้ต้นสูง ดอกใช้บ้ารุงหัวใจ บ้ารุงก้าลัง
ปลูกตามชายทะเลได้เพราะ ทนเค็มได้ดี ต้นสูงใหญ่ มีดอก
กลีบขาวเกสรเหลือง เชื่อว่าเป็นการเสริมมงคลผู้อยู่อาศัย
ได้รับการสรรเสริญ
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ทิศใต้ :
มะพลับ – เป็นไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 8-15 เมตร ออก
ดอกระหว่าง ก.พ.-พ.ค. ผลออกช่วง พ.ค.-ธ.ค. ผลมีรส
หวานปนฝาด ทรงพุ่มรูปกรวย ให้ร่มเงาได้ มีความเชื่อว่า
ปลูกแล้วร่้ารวย มีฐานะดี อายุยืน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ :
ราชพฤกษ์ – เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของประเทศไทย เป็น
ไม้เหนือไม้ทังหลาย เชื่อว่าปลูกแล้วเป็นสิริมงคล เพราะ
ใช้เป็นยาสมุนไพรและใช้ในพิธีกรรมที่น่าสนใจ ยอดกิน
ได้ มีสรรพคุณเป็นยาระบาย
ทิศตะวันตก :
กุ่มบก – เป็นไม้ขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร
มักขึนใกล้แหล่งน้า ทรงพุ่มโปร่ง
ใบ
อ่อนและยอดอ่อนใช้ท้าอาหารได้ และทุกๆ
ส่วนของต้นกุ่มบกยังมีสรรพคุณ เป็น
สมุนไพรอีกด้วย ผลมีสีเหลืองถึงน้าตาล /
กุ่มน้า – เป็นไม้ตน้ สูงได้ถึง 20 เมตร ยอด
อ่อนน้ามาลวก กินกับอาหารรสจัดต่างๆ ให้แคลเซียม
และใยอาหารสูง มีผลสีเทา
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ :
มะพูด – เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ใบใหญ่ ผลดกออก
ตามกิ่ง รสเปรียวอมหวาน ใช้รับประทานได้ เชื่อว่าปลูกแล้วท้าให้คนในบ้านช่างพูด ช่างเจรจา
ข้อมูลจาก : www.meesara.com
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โรงพยาบาลธรรมชาติ
 ไขมันในเลือดสูง แทนทีจ่ ะหายามากินให้ปวด
หัว ตับพังก็หากระเทียมสดมากินสักวันละ 10
กลีบกับกินหอมหัวใหญ่สดวันละครึ่งหัว
 ปวดหัว ให้หาผักคะน้าหรือปวยเล้ง
(แมกนีเซียม) กินวันละ 5 ขีดและกินปลาทูอีกวัน
ละ 2 ตัว (น้ามันปลาลดการอักเสบได้) หรือจะชง
โกโก้กินหน่อยก็ช่วยได้ค่ะ
 เป็นหวัด ไอ จามบ่อย ให้หมัน่ แปรงลินและ
กินกระเทียม, หอม, พริกให้มากเข้าไว้
 ภูมิแพ้ แค่กินฝรั่งวันละ 5 ชินกับเมล็ดฟักทอง
วันละ 1 ก้ามือ (สังกะสี)
 แพ้ฝุ่นละออง ไรฝุ่น หาโยเกิร์ตแบบรส
ธรรมชาติและนมเปรียวไม่หวานจัดมากิน
 โรคหืดหอบ ไอเรื้อรัง กินต้มย้าไก่, กินหัวหอมใหญ่, หอมแดง, ต้นหอมและเอาหอมซุกไว้ใต้
หมอน
 นอนไม่หลับ ตักน้าผึงกินก่อนนอนสักวันละ 2 ช้อนโต๊ะ ถ้าหาน้าผึงไม่ได้ใช้น้าตาลทราย 2
ช้อนโต๊ะแทน ถ้าอยากให้หลับสบายเพิ่มเติมขีเหล็กและมะรุมเข้าไปหน่อย
 ไขข้ออักเสบ หาปลาเนือมันกินวันละ 2 ขีด เช่นปลาทู, ปลาสวาย, ปลาซาร์ดีน, ปลาทูน่า
หรือแม้แต่ปลากระป๋อง
 กระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อย ให้กินน้ากระเจี๊ยบไม่หวานจัดวันละ 3 มือ
 ท้องอืด แก๊สมาก ให้กินกล้วยหักมุกปิ้งหรือขิงบ่อย ๆ
 ท้องผูก ชงน้าผึงดื่มวันละ 3 ช้อนโต๊ะและให้กินน้ามะขามต้มติดเนือมาก เช้า เย็น
 โรคกระเพาะอาหาร หากล้วยหักมุกปิ้งกิน, กิน6กล้วยหรือกินผักกะหล่้าปลีให้มาก

หัวจรดเท้า....รักษาเองได้ก่อนไปหาหมอ
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 เวียนหัว คลื่นไส้ง่าย ให้หาอาหารท้าจากขิงรับประทาน เช่น ปลาผัดขิง ไก่ผัดขิง, น้าขิง, ชา
ขิงหรือเต้าฮวย
 วัยทอง วูบวาบ อารมณ์แปรปรวน ให้กินปลาทูน่าให้มากและกินเต้าหู้เหลืองวันละ 1 แผ่น
ถ้ากินเต้าหู้แล้วเบื่อให้สลับกับถั่วลิสงวันละ 1 ก้ามือก็ได้
 หงุดหงิดง่าย ให้กินอาหารร่าเริง คือ ข้าวเหนียวด้า ข้าวโพด กลอย กล้วยหอม ปลาทูน่า
 กระดูกพรุน ให้กินงาด้าวันละ 4 ช้อนโต๊ะ (ได้แคลเซียมเท่ากับเม็ดใหญ่) มะม่วงจิมกะปิและ
สับปะรดซึ่งมีธาตุสมานกระดูดอยู่มาก ( แมงกานีส)
 ความจาไม่ดี ให้กินปลาทูวันละ 2 ขีด หอยแครง และ หอยนางรม ซึ่งมีธาตุสังกะสีช่วย
สมองได้
 มะเร็งเต้านม ให้กินบร็อคโคลีหรือคะน้าวันละ 5 ขีด
 มะเร็งปอดทางเดินหายใจ
ให้กิน
เสาวรส ฝรั่ง ส้ม มะนาว มะขามป้อม มะละกอ มะม่วง ให้
มาก เพราะวิตามินซีช่วยสมานหลอดเลือดในปอดได้ดี แต่ต้อง
ระวังวิตามินเอโดยเฉพาะผู้ที่ยงั สูบบุหรี่อยู่
 ท้องเสีย ลาไส้แปรปรวน กินแอบเปิ้ลเขียววันละ 1-2 ผล
หรือน้าแอบเปิ้ลเขียวปัน่ ทังกาก จะเป็นการล้างพิษในตัวด้วย
 เจ็บอก โรคหัวใจ หลอดเลือดตีบ
กินปลาทะเล น้ามันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิน ผลอะโวคาโด
เพราะเหล่านีมีไขมันดีไปช่วยขับตะกรันน้ามันเก่าออก ถ้าชอบ
ดื่มชาให้หาชาเขียวสดมาชงดื่มเองวันละถ้วย
 ความดันสูง ต้องตัดบุหรี่และอาหารเค็ม ลองหาข้าวโอ๊ตไม่ขัดสีมากินและผักขึนฉ่ายสดหรือ
ปั่นก็ได้ จะช่วยคุมความดันให้ดขี นึ
 เบาหวานถามหา ให้เลี่ยงแป้งกับน้าตาลและกินผักเขียวจัดอย่างคะน้า บร็อคโคลี
ผักโขมให้มาก ถ้าอยากหวานให้กินส้มโอและฝรั่งเพราะมีน้าตาลอยู่น้อยมาก
ขอขอบคุณข้อมูล,ภาพจาก : www.wiki.nectec.or.th

7

ท่านว.วชิรเมธี
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ข้อมูลจาก : www.e-joyworld.net
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 พระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
พระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร ในบรรดาเจ้าสัวในรัชกาล
ที่ 2 นัน เจ้าสัวโตนับว่ามีชื่อเสียงเด่น
กว่าคนอื่นๆ เพราะได้รับใช้ใกล้ชิดพระ
เจ้า ลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
ได้ช่วยราชการส้าเภาหลวง จนมีรับสั่ง
ให้เป็นเจ้าสัว ต่อมารัชกาลที่ 2 นัน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระพิชัยวารี มาสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตังให้
เป็นพระยาราชสุภาวดีศรีบรมหงส์จนสินรัชกาลที่ 3 มาในสมัยรัชกาลที่ 4 ด้ารงต้าแหน่งพระยา
ราชสุภาวดีศรีบรมหงส์นัน ได้อุทิศที่บ้านกับซือที่เพิ่มเติมสร้างวัดขึนเมื่อ พ.ศ. 2368 แล้วถวาย
เป็นพระอารามหลวง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าฯ และได้รับพระราชทานนามว่า
วัดกัลยาณมิตร
ในครังนันทรงโปรดให้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.75 เมตร สูง 15 เมตร ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เสด็จก่อพระฤกษ์ ใน พ.ศ.
2380 เดิมเรียกกันว่าพระโต ต่อมารัชกาลที่ 4 ถวายพระนามว่า พระพุท ธไตรรัตนนายก แต่
ชาวจีนนิยมเรี ยกว่ า ซาป้อฮุด กง หรือ ซาปอกง เช่นเดียวกันกับหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง
จ.พระนครศรีอยุธยา
ตามปกติวัดกัลยาณมิตรมีงานประจ้าปี ในวันสินเดือน 9 มีคนมานมัสการปิดทอง
พระพุทธไตรรัตนนายกเป็นจ้านวนมากจนทองค้าเปลวจับองค์พระหนา และได้น้าทองที่เหลือ
จากการท้าเป็นพระอุณาโลม โดยพระสุนทรสมาจารได้น้าไปหล่อเป็นพระพุทธรูปขนาดจิ๋วมอบ
ให้แก่ผู้ที่ช่วยท้าบุญปฏิสังขรณ์พระโต ครังนีด้วย พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นที่เคารพนับถือ
ของคนไทย และคนจีนมีคนมากมายมากราบไหว้เป็นประจ้าอย่างไม่ขาดสาย ด้วยความศรัทธา
ยิ่งต่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ ซ้าป้อฮุดกง หรือ ซ้าปอกง
ข้อมูลจาก :หนังสือพระพุทธรูปส้าคัญในประเทศไทย
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 พระแสน (เชียงแตง) วัดหงส์รัตนาราม
พระพุทธรูปพระแสน หรือหลวงพ่อแสน เป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยหน้าตักกว้าง 1 เมตร นั่งขัดสมาธิราบประดิษฐานอยูห่ น้า
พระประธานในพระอุโบสถ สร้างในสมัยอู่ทอง ศิลปะสุโขทัย มี
ความงดงามอย่างยิ่ง อัญเชิญมาจากเมืองเชียงแตงพระแสนสร้างที่
เมืองเชียงแสน องค์พระเป็นทองเนือห้า
ที่ฐานพระมีอักษร
สมัยอู่ทองจารึกอยู่ ปรางมารวิชัย มีสังฆาฏิชนิดยาวทาบลงมาถึง
พระนาภีแบบลังกาวงศ์ พระเกตุมาลาหรือพระรัศมีเป็นเปลวยาว
ขึนแบบลังกาวงศ์ รอบฝังแก้วผลึก 15 เม็ด นิวพระพักตร์ไม่เสมอ
กันแบบพระเชียงแสน และสุโขทัยยุคแรก พระเศียรโตเขื่องกว่า
ส่วนพระองค์จนสังเกตเห็นชัด พระเนตรฝังแก้วผลึก ในส่วนสีขาวและฝั่งนิลในส่วนสีดา้
ฐานรองเป็นแบบบัวคว่้าบัวหงาย ครันในสมัย พ.ศ. 1743 เมืองเวียงจันทร์ สถาปนาต้าบลจ้าปะ
ขึนเป็นนครหลวงเรียกว่า “กรุงจ้าปาศักดิ์ราชธานี” และยกต้าบลเชียงแตงขึนเป็นเมืองเชียงแตง
ด้วย และยกเจ้าสร้อยศรีสมุทรซึ่งเป็นราชวงศ์เวียงจันทร์ขึนเป็นกษัตริย์ ครันล่วงกาลเวลามา
พระครูโพนเสม็ดจึงเรี่ยไรโลหะต่างๆ มีทองค้า ทองแดง ทองเหลือง เงิน ดีบุก และสังกะสีเป็น
ต้น รวมเป็นโลหะแสนเฟื้องแล้วหล่อพระพุทธรูป และถวายพระนามว่า “พระแสน” ทรงเป็น
พระพุทธรูปส้าริด หนัก 160 ชั่ง หรือคิดน้าหนักได้ 100,000 เฟื้อง เดิมพระพุทธรูปนีเป็นปูนปัน้
เมื่อปูนที่หุ้มอยู่กะเทาะออก จึงได้เห็นเนือโลหะข้างในว่ามีสีทอง พระพุทธรูป หลวงพ่อแสน
เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ เมือ่ พ.ศ. 2401 ปีมะเมีย รัชกาลที่ 3 อัญเชิญพระแสนมาจากเมืองเชียงแตง เพื่อ
ประดิษฐานที่ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระแสน เป็นโลหะเนือทองส้าริดสีแตกต่างกัน
1. เบืองพระศอตอนบนจนถึงพระเศียรและพระพักตร์เป็นทองส้าริดสีเหลืองเข้ม
2. องค์พระ และฐานรอง ตอนพระเศียรและพระพักตร์ เป็นทองส้าริดสีเหลืองอ่อน
3. จีวร เป็นทองส้าริดสีเหลืองเข้ม
4. ส่วนผ้าทาบสังฆาฏิก็เป็นเนือทอง เป็นทองส้าริดสีอ่อน
ข้อมูลจาก : หนังสือพระพุทธรูปส้าคัญในประเทศไทย/ www.ounamilit.com
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6 วิธี...กินอย่างไรให้ดูด?ี
สาวๆ คนไหนที่อยากสวย หรือสวยแล้วก็อยากสวยอีก ลองมาดูวิธีการ กินอย่างไร ....ให้สวย
กันดีกว่า
1. ธาตุเหล็ก...กินให้แก้มแดง
ธาตุเหล็กหาไม่ยาก ในตับ ไข่ เนื้อแดงมีเพียบ
สารอาหารตัวนีมีส่วนส้าคัญ การสร้างเม็ดเลือดแดง ยิ่ง
กินมากเม็ดเลือดยิ่งแข็งแรง แก้มแดงเปล่งปลั่ง เลือดสูบ
ฉีดดี
รับรองว่าคุณจะสวยได้โดยไม่ต้องเปลือง
บลัชออน แต่คนที่ขาดธาตุเหล็กจะออกแนวตรงกันข้าม
คือจะหน้าซีด ปากด้า ไม่ค่อยมีแรง ท้าอะไรหน่อยก็บ่น
เหนื่อยจนหนุ่มๆ ส่ายหน้านอกจากไม่สวยแล้ว ยังไม่อึด
อีกด้วย ไม่ไหว..ไม่ไหว!!
2. ชีวิตดีๆ ...ต้องมีสีเขียว
ในผักใบเขียวทุกชนิดจะมีโฟเลต
ซึ่งช่วยให้กระดูก
แข็งแรง จะออกก้าลังกายหรือเคลื่อนไหวเร็วๆ ก็ไม่
ต้องกลัวกระดูกจะหัก นอกจากนีคนที่กระดูกแข็งแรง
มักบุคลิกดี เดินหลังตรงไหล่ตัง ดูน่าค้นหามากกว่า
สาวที่เดินหลังค่อม เหมือนๆ จะแก่แต่ก็ยังไม่แน่ใจ
ตัวเอง ฉะนันสาวๆ จึงควรทานผักใบเขียวให้มากๆ
โดยเฉพาะบร็อคโคลี่ ผักกาดหอมสีเขียวเข้มๆ และ
ผักคะน้า
3. หุ่นสวยด้วยวิตามิน B2
นี่คือ วิตามินที่ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญ คาร์โบไฮเดรตและไขมัน ทีนีหุน่ ดีๆ ก็ลอยมาเห็นๆ
ถ้าอยากได้วิตามิน B2 สาวๆ ก็ต้องมองหานมขาดมันเนย นมโลว์แฟต โยเกิร์ตแบบไร้ไขมัน
ขนมปัง
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4. เปลี่ยนวิธีกนิ เสียใหม่
วิธีกินแบบเดิมๆ ที่ให้กนิ 3 มื้อต่อวัน มัน เอ้าท์!! ไปนาน
แล้ว สาวโมเดิร์นสมัยนี้ต้องกินวันละ 5 มื้อค่ะ โดยให้แต่ละ
มือห่างกัน 3 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้ระบบเผาผลาญของร่างกาย
ท้างานตลอดวัน และอาหารในแต่ละมือควรจะเป็นอาหารทีด่ ี
ต่อสุขภาพจริงๆ ไม่ใช่กินแต่พิซซ่าวันละ 5 มืออย่างนีไม่อ้วนก็
แปลกไปแล้ว
5. ถั่วเหลืองไม่ใช่แฟน...แต่ทาแทนได้
ถั่วเหลืองเป็นอาหารที่สาวๆ ทุกชีวิตไม่ควรมองข้าม เพราะมัน
คือที่รวมของสารอาหารที่ผหู้ ญิงต้องการมากๆ เช่น โปรตีน
ไฟเบอร์ โฟเลต ที่ส้าคัญในถั่วเหลืองมีสารที่ชื่อ
Phytoestrogens ซึ่งจะช่วยเพิ่มจ้านวนไขมันที่ดีให้กับร่างกาย
และสลายโคเลสเตอรอลออกไป ทีนีก็ลากันทีกับหุ่นอ้วนผละ พุงปลิน หรือไขมันส่วนเกิน
.... เย้!!
6. ไขมันต่า คุณค่าอาหารก็ต่า
เวลาซื้อของ สาวๆ ส่วนใหญ่มักจะพุ่งไปที่อาหารที่
เขียนว่า “ไขมันต่า” ก่อนเลย เพราะคิดว่ากินเท่าไร
ก็ไม่อ้วน แต่นี่คือความเข้าใจที่ผดิ มากๆ เพราะ
อาหารไขมันต่้าก็ยังคงมีไขมันอยูด่ ีแต่ที่มีน้อยกว่าอาหารทั่วๆ ไป ก็คือสารอาหารต่างๆ ถ้า
คุณทานแต่อาหารไขมันต่้าเป็นประจ้า จะท้าให้รู้สึกว่า ไม่ค่อยมีแรง หน้ามืดง่าย นั่น
เพราะร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนั่นเอง ทางที่ดีคุณควรจะทานอาหารปกติ แต่ทาน
น้อยๆ จะดีกับสุขภาพมากกว่า
ข้อมูลและรูปภาพจาก :
www.dek-d.com / www.Omatcloud.com / www.school.esanpt1.go.th / www.aodpds711.blogspot.com

13

 ข้อแนะนาเบื้องต้น…
- ให้เริ่มทาภายหลังจากอาการเริ่มทุเลาแล้ว ขณะที่ยังปวดหลังอยู่ ให้บริหารเฉพาะท่าที่ 1-4
- ถ้าปวดลดลง ให้บริหารท่าที่ 5-8 เพิ่มขึ้น (ท่าที่ 1-8)
- ถ้าไม่ปวดหลัง จึงบริหารครบทั้งหมด(ท่าที่ 1-13)
- ขณะออกกาลัง ถ้าปวดมากขึ้น ควรลดจานวนครั้งในท่านั้น หรือ หยุดพักการบริหาร ท่า
-

นั้น
ควรทาอย่างสม่าเสมอทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง แต่ไม่ควรเร่งรีบ หรือ ทาอย่างรุนแรง
เพราะอาจปวดหลังได้ ถ้ามีข้อสงสัย หรือ มีอาการปวดมากขึ้น เมือบริหารกล้ามเนื้อ ควร
ปรึกษาแพทย์

-

ด้านขวาให้

เมื่อ

1. ท่าเริ่มต้น นอนหงาย งอสะโพก งอเข่าตังฉาก แขนทังสองข้างวางราบกับพืน ท้า
จิตใจให้สบาย หายใจเข้าลึกๆ 5-10 ครัง
2. ดึงเข่าชิดหน้าอก สลับกันทีละข้าง ดึงขา ให้เข่าชิดหน้าอก แล้วค้างไว้นับ 1-5
ท้าซ้า 10 ครัง
3. ดึงเข่าสองข้างชิดหน้าอกพร้อมกันทั้งสองข้าง เอามือดึงขา ให้เข่าชิดหน้าอก แล้ว
ค้างไว้นับ 1-5 ท้าซ้า 10 ครัง
4. นอนหงาย งอสะโพกและเข่า บิดสะโพกและเข่า ทั้งสองข้างบิดเข่าทั้งสองข้าง
ไปด้านซ้ายให้มากที่สุด ค้างไว้นับ 1-5 เสร็จแล้วบิดเข่าทังสองข้างไป
มากที่สุด ค้างไว้นับ 1-5 ท้าซ้า 10 ครัง
5. นอนหงาย ยกขา เกร็งกล้ามเนือ ยกขาขึน (ให้เข่าเหยียดตรง)ทีละข้าง ยกขา
ให้สูงที่สุดค้างไว้นับ 1-5 ท้าซ้า 10 ครัง เมื่อครบแล้วเปลี่ยนไปท้าอีกข้าง
6. นอนหงาย เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง และ หลัง เกร็งกล้ามเนือ ให้หลังแอ่นขึน
ค้างไว้นับ 1-5 เสร็จแล้ว เกร็งกล้ามเนือให้หลังแนบติดพืน ค้างไว้ นับ 1- 5
ครบแล้วคลายกล้ามเนือ ท้าซ้า 10 ครัง
7. กล้ามเนื้อสะโพก เชิงกราน นอนหงาย งอสะโพก งอเข่า เกร็งกล้ามเนือ
ยกหลังและสะโพกขึนมากที่สุด ค้างไว้นับ 1-5 เมื่อครบแล้วปล่อยให้หลังแนบพืน
ท้าซ้า 10 ครัง
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8. กล้ามเนื้อหน้าท้อง
นอนหงาย งอสะโพก งอเขาตัง้ ฉาก เกร็งกล้ามเนือ้ หน้าท้อง ยก
ศีรษะขึ้น เอามือแตะที่เข่าค้างไว้นับ 1-5 เมื่อครบแล้วปล่อยให้
หลังแนบพืน้ ทาซ้า 10 ครั้ง
9. กล้ามเนื้อหลัง เกร็งกล้ามเนื้อหลัง แอ่นหลัง มากที่สุด ค้างไว้นบั 1-5 เมื่อครบแล้วให้โก่งหลัง
มากที่สุดค้างไว้ นับ 1-5 ทาซ้า 10 ครั้ง
10. กล้ามเนือ้ สะโพกและขา ยกขา ไปด้านหลัง แล้วค้างไว้นับ
1-5 เมื่อครบแล้วปล่อยให้ทาสลับอีกข้างทาแบบเดียวกัน แต่ละ
ข้างทาซ้า 10 ครั้งถ้าทาแล้วไม่ปวด ให้ยกขา พร้อมกับ ยกแขน
ด้านตรงข้างไปข้างหน้า แล้วค้างไว้นับ 1-5 เมื่อครบแล้วปล่อย
ให้ทาสลับอีกข้าง ทาแบบเดียวกัน แต่ละข้างทาซ้า 10 ครั้ง
11.แอ่นหลัง เอามือดันให้หลังแอ่นขึ้น จนข้อศอกเหยียดตรง
แล้วค้างไว้นับ 1-5 เมื่อครบแล้วปล่อยให้มาอยู่ในท่านอนคว่า
ราบกับพื้น ทาซ้า 10 ครั้ง
12.นอนคว่า ยกขา ยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึน้ มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ค้างไว้นับ 1-5 เมื่อครบแล้วปล่อยให้มาอยู่ในท่านอนคว่าราบกับพืน้
แล้วเปลี่ยนไปยกขาอีกข้าง ทาแบบเดียวกัน แต่ละข้างทาซ้า 10 ครัง้
13.นอนคว่าแอ่นหลัง ให้ศรี ษะและหน้าอก ยกสูงมากที่สุด ค้าง
ไว้ นับ 1-5 เมื่อครบแล้วปล่อยให้มาอยู่ในท่านอนคว่าราบกับพื้น
ทาซ้า 10 ครั้ง(ถ้าทาแล้วไม่ปวด ให้เหยียดแขนทั้งสองข้างไป
ข้างหน้า แล้วยกขึ้นพร้อมกัน)

ข้อมูลจาก
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ท่องเที่ยว 50 เขต
ณ เขตบางกอกใหญ่(ต่อ)
บางกอกใหญ่
งามน่ายลพระปรางค์วัดอรุณ
นามขจรสมเด็จวัดพลับ

เมืองหลวงไทยในอดีต
เทิดพุทธคุณหลวงพ่อเกษร
เลิศกิตติศพั ท์หลวงปู่โต๊ะ

 พระราชวังเดิม 
เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรี
อยุธยามาตังราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรี ทรงสร้างพระราชวังใน
บริเวณซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “พระราชวังเดิม” หลังจากรัชกาลที่ 1
ขึนครองราชย์ ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปยังฝั่งพระนคร
จากนัน ทรงแต่งตังให้พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ไว้วางใจ
พระราชทานพระราชวังเดิม ให้เป็นที่ตังของโรงเรียนนายเรือ
 อาคารท้องพระโรง เป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยพระที่นั่งองศ์ทิศเหนือและองค์ทิศใต้
เชื่อมต่อกัน ปัจจุบันเป็นสถานที่จดั งาน ประกอบพิธีส้าคัญ รังรองบุคคลส้าคัญและห้องประชุม
 พระตาหนักเก๋งคู่ หลังใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนและไทย หลังคาทรงจั่วแบบจีน ลวดลายจีนที่
ตกแต่งจั่วและคอสองเขียนสีแบบปูนเปียก ส่วนหลังเล็กเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนสันนิฐานว่าสร้างใน
สมัยรัชกาลที่ 1 – 2
 พระตาหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เป็นตึกแบบอเมริกันถือเป็น “ตาหนักแบบตะวันตกองค์แรก
ที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์” สร้างขึนเมื่อครังสมเด็จพระปิ่นเกล้าประทับอยู่ที่นี่
...ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี...เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ลักษณะอาคารเป็นทรงไทยผสมแบบตะวันตก ตัวอาคารยกสูงมีใต้ถุนล่าง

 มัสยิดต้นสน 
มีมาตังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า ”กุฎีใหญ่” โดยเรียกย่อมาจากค้าว่า”
กุฎีบางกอกใหญ่” เพราะตังอยู่บริเวณใกล้ปากคลองบางกอกใหญ่ หลังจากมี
การสร้างอาคารใหม่ และปลูกต้นสนคู่ที่หน้าประตูก้าแพงจึงเปลี่ยนชื่อเป็น
”มัสยิดต้นสน” เมื่อแรกสร้างเป็นเพียงเรือนไม้ยกพืน ฝาขัดแตะและ
หลังคามุงจาก หลังจากที่ชาวมุสลิมที่มาประกอบพิธีทางศาสนามีจ้านวนมาก
ขึน มีการขยายมัสยิดให้กว้างขวางโดยเปลี่ยนเป็นเรือนไม้สัก
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และหลังคามุงกระเบือง..ในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้มีการสถาปนามัสยิดให้เป็นอาคารแบบก่ออิฐถือปูน หน้า
บันเป็นลายลงรักปิดทองประดับช่อฟ้าและใบระกา คล้ายกับวัดในพุทธศาสนา ต่อมารัชกาลที่ 3 โปรด
เกล้าฯยกช่อฟ้าออกเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด..จากนันมัสยิดได้ทรุดโทรมลง จึงมีการสร้างมัสยิดขึน
ใหม่โดยรักษาสถาปัตยกรรมเดิมไว้ ส่วนโดมนันเป็นทรงอียิปต์สมัยฮิจเราะห์ ศักราช 800 ภายในมี
กระดานโบราณแกะสลักเป็นภาษาอาหรับ วิหารกะอ์บะฮ์และผังมัสยิดในนครเมกกะ

 วัดเครือวัลย์ วรวิหาร 
เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระยาอภัยภูธรและ
เจ้าจอมเครือวัลย์ในรัชกาลที่ 3 ผู้เป็นธิดาได้ปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วถวาย
เป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า”วัดเครือวัลย์”
 พระอุโบสถ หน้าบันประดับลายปูนปั้นลายเครือเถา
บานประตู และหน้าต่างมีลายปูนปั้นบนแผ่นไม้ลงรักปิดทองจิตกรรม
ฝาผนังเป็นฝีมือช่างในรัชกาลที่ 3 เรื่องพระพุทธเจ้า 500 ชาติ ซึ่งเขียน
แบ่งเป็น 1 เรื่องต่อ 1 ช่อง พระประธานมีลักษณะเหมือนพระร่วงโรจน
ฤทธิ์ที่หน้าพระปฐมเจดีย์
 พระวิหาร ตังอยู่ด้านขวาของพระอุโบสถ ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมเป็นแบบเดียวกับพระอุโบสถ เสาเดิมเป็นแบบเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ภายหลังซ่อมแซม
เปลี่ยนเป็นเสาเหลี่ยมมีพาไลรอบ

 วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร 
เนื่องจากตังอยู่ในเขตพระราชวังเดิม จึงไม่มีพระสงฆ์จ้าพรรษา
เดิมชื่อ ”วัดท้ายตลาด” เมื่อรัชกาลที่ 1 ขึนครองราชย์ทรง
นิมนต์พระสงฆ์มาจ้าพรรษา ในสมัยรัชกาลที่ 2 วัดแห่งนีเป็น
สถานที่ศึกษาของพระราชโอรส ทรงปฏิสังขรณ์และขนานนาม
ว่า ”วัดพุทไธสวรรย์” ภายหลังรัชกาลที่ 3 ได้ทรงพระราชทาน
นามใหม่เป็น ”วัดโมลีโลกสุธาราม”
 พระอุโบสถ หลังคามุขลด 3 ชันมุงด้วยกระเบืองไทยมีช่อฟ้าและใบระกา ซุ้มประตู หน้าต่าง
และหน้าบันเป็นลายปูนปั้น บานประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรูปต้นไม้ดอกไม้
 พระตาหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่ประตูหน้าต่างเขียนลายก้ามะลอและต้นไม้
ก้าลังมีดอก
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 พระวิหาร สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ประตูหน้าต่างและหน้าบันเป็นลายปูนปั้นฝีมือช่าง
ในรัชกาลที่ 3
 หมู่กุฏิสงฆ์ สร้างด้วยไม้เป็นศิลปะจีนผสมไทย
 หอไตร สร้างด้วยไม้ บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้า

 วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร 
เมื่อรัชกาลที่ 1 ทรงสร้างวัดใหม่ขึนในที่ดินติด
กับวัดพลับเดิม ทรงโปรดเกล้าฯให้รวมทังสองวัดเข้าด้วยกัน
แต่ยังคงเรียกว่า”วัดพลับ” เช่นเดิม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3
ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทังวัด มีการสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร
ศาลาการเปรียญ ฯลฯ และทรงปฏิสังขรณ์พระต้าหนักจันทร์
ซึ่งรัชกาลที่ 2 ทรงสร้างพระราชทานให้พระองค์ขณะทรง
ผนวชและจ้าพรรษาที่วัดนี และทรงพระราชทานนามว่า ”วัดราชสิทธาราม”

 พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูน หลังคาลด 2 ชันประดับลายปูน
ปั้นพระนารายณ์ทรงครุฑประกอบลายก้านขด ผนังภายในเขียน
ภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติพระเวสสันดรชาดก เทพชุมนุม
และไตรภูมิ

 พระตาหนักจันทร์ เดิมชันล่างก่ออิฐถือปูน ชันบนท้าด้วย
ไม้จันทร์ รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์โดยให้ย้ายมาปลูกที่ข้าง
ต้าหนักเก๋งจีน

 ศาลาการเปรียญ เป็นตึกเก่าหลังคาลด 2 ชัน ภายในมี
ธรรมาสน์บุษบก 2 หลังเก้าอีนั่งพระราชทานและตู้ลายรดน้า 14 ตู้

 พระเจดีย์ทรงเครื่อง มี 2 องค์คือ พระศิราศนเจดีย์ พระสิรจุมภฎเจดีย์ ท้าลวดลายปูนปั้นเป็น
สังวาลย์พาดจนถึงแท่นบัลลังก์

 วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร 
เศรษฐีชาวจีน ”หง” สร้างขึนในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกว่า ”วัดเจ้าสัวหงหรือเจ๊สัวหง”
ในสมัยกรุงธนบุรีถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางศาสนา
เนื่องจากอยู่ติดกับเขตพระราชฐานสมเด็จ
พระเจ้าตากสินฯ จึงทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมามีการปฏิสังขรณ์ครังใหญ่ในรัชกาลที่ 3
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 พระอุโบสถ มีพาไลแบบศิลปะรัชกาลที่ 3 ซุ้มประตู
ลักษณะจีนปนฝรั่ง ลายปูนปัน้ ที่ซุ้มประตูได้รับการยก
ย่องในฝีมือมาก ภายในมี จิตกรรมสีฝุ่น เขียนใส่กรอบ
กระจกเรื่องรัตน พิมพวงศ์ (ต้านานพระแก้วมรกต) ฝีมือ
ช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4

 หอไตร ที่ฝาปกนเขียนลายรดน้าปิดทอง บานประตู
สลักเป็นลายเครือเถาฝีมือช่างสมัยต้นรัตนโกสินทร์

 พระพุทธรูปทองโบราณ เดิมนันองค์พระได้ถูก
พอกด้วยปูนปั้น เมื่อท้าการกะเทาะปูนออกจึงพบองค์
พระเป็นทองเนือห้า ซึ่งในบริเวณฐานพระ มีตัวอักษร
สมัยอู่ทองจารึกอยู่ ลักษณะองค์พระ ถือเป็นแบบอย่าง
พุทธศิลป์สมัยสุโขทัยที่งดงามสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง

ข้อมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพฯ
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มีชายอยู่ 2 คน นั่งคุยกันที่
สวนสาธารณะ….
นายดา : ข้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะ
เอ็งอยากฟังไหม
นายแดง : ฟังก็ฟังวะ
นายดา : งั้นข้าเริ่มเล่าเลยละกัน .....
************************************************************
นายดา : มีสามภรรยาคู่หนึ่ง
ชอบทะเลาะกัน
มีอยู่วันหนึ่ง......
ภรรยาให้สามีไปซื้อผงซักฟอกให้ .....
แต่สามีซื้อน้ายาล้างจานมาให้ ......
ภรรยาเลยถามว่าทาไมซื้อน้ายาล้างจานมา
...... สามีตอบว่า ..มีหน้าที่ซัก ก็ซักไป..
ต่อมาวันที่ 2 .....
ภรรยาคิดแก้แค้น เลยให้กินข้าวเปล่า ไม่มีกับข้าว……
สามีถามว่า กับข้าวล่ะ..... ภรรยาตอบ อย่าเรื่องมาก...มีหน้าที่กิน ก็กินไป....
20

พอต่อมาวันที่ 4......
นายแดง : เฮ้ย....วันที่ 3 ล่ะไปไหน ??
นายดา : ...มีหน้าที่ฟัง ...ก็ฟังไป....
นายแดง : ??  ??  ??  ??  ??

ข้อมูลจาก : www.bloggang.com
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นักโทษสามคนกาลังจะถูกนาตัวไปประหารชีวิต….
เจ้าหน้าที่ก็มาถามว่าก่อนตายทั้งสามต้องการกินอะไรเป็นมื้อสุดท้าย….
คนที่ 1 "ผมอยากกินพิซซ่า"คนแรกตอบ
เขาได้กินพิซซ่าจานโตและถูกน้าตัวไปประหาร
คนที่ 2 "ผมอยากกินไก่ทอดเคเอฟซี"คนที่สองบอก
เขาได้กินไก่ทอดเคเอฟซีรสเข้มข้นแล้วก็ถูกน้าตัวไป
ประหาร

คนที่ 3 "ผมอยากกินบัวหิมะพันปี"
คนที่สามบอก….
"แต่นี่ยังไม่ถงึ เวลาบัวหิมะพันปีออกนะ" เจ้าหน้าที่บอก
คนที่ 3 "ไม่เป็นไรครับ... ผมคอยได้"

ข้อมูลจาก : www.variety.teenee.com / www.dooqo.com
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Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้ Biosafety Cabinet ที่ใช้ ยังสามารถใช้งาน
ป้องกัน “สารตัวอย่าง” และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ” รวมทังป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย
ของเชื้อออกมานอกตู้ ได้ในเกณฑ์ข้อก้าหนดมาตรฐาน หรือเกณฑ์ความถูกต้องและปลอดภัย
เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาด
ที่พืนผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทังความเร็วลมที่สูงหรือต่้าจากระดับมาตรฐาน
ปัจจุบันแผนกช่างบริการ ได้ด้าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทังที่บริษัทฯ จัดจ้าหน่าย
และไม่ได้จัดจ้าหน่ายมากกว่า 400 เครื่อง โดยทางแผนกช่างมีความพร้อมทังด้านบุคลากรที่
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 จึงได้ลงทุนทังเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง
และที่ส้าคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ ซึ่งได้รับการอบรม ถ่ายทอดจากบริษัทผู้ผลิต
หรือบริษัทต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดต่อได้ทแี่ ผนกช่างบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com
หรือ กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th.com
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สวัสดีค่ ะ ทางกองบรรณาธิการใคร่ข อเรีย นแสดงความยิน ดีกับท่ านผู้มี อุป การคุ ณ
ที่ได้รับรางวัลใน

ฉบับที่ 034

นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนีค่ะ

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 มิถุนายน 2554
 ไม่มผี ู้ถูกรางวัล

หมายเลข 88

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 1 กรกฎาคม 2554
หมายเลข 51
 คุณศักดิ์ชัย ฟู่สกุล
โรงพยาบาลกลาง
 ผศ.ดร.ดวงพร พืชผล
ม.เชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 คุณอารยา เชาวนกุล
โรงพยาบาลกรุงเทพ งานธนาคารเลือด 251
รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 กรกฎาคม 2554
หมายเลข 12
 คุณนันทวรรณ เพชรรัตน์ ม.เกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 คุณสมหวัง จีนทันธ์ บริษัท ระยองกล๊าสอินดัสทรี จ้ากัด

051
151

112
412

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่ายิ่งของท่าน ตอบค้าถามร่วมสนุกกันมาโดยด้วยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขออวยพร
แด่ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการ ส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัลใน ฉบับที่ 035
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ
ขอขอบคุณภาพปก/ภาพในเนื้อหาจาก : หนังสือ Greeting Cards And Arts /www.variety.teenee.com/
www.board.palungjit.com /nakhonsithammaratcity.wordpress.com
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