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พบกับ…. 
 20 แนวทางในการใหสิ่งดีๆ แกพอแม สังคม และประเทศชาติ 
 ปางพระพุทธรูป(เริ่ม 8 ปาง จากทั้งหมด 73 ปาง) 
 การออกกําลังกายสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน 
 ผัก/สมุนไพรพื้นบานไทย 
 ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ ณ เขตบางรัก(เริ่มเขตบางรัก จากทั้งหมด 50 เขต) 

 

 



 

สารจากบริษทัฯ 
 

 จากการสง  Newsletter  มอบแดทานผูมีอุปการคุณ เริ่มตั้งแต มกราคม ป 2546 
จนถึงปปจจุบันรวมจํานวน 8 เลม บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวาสาระขอมูลใน Newsletter คง
ทําให       ทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัวและคนที่ทานรักไดรับประโยชนและมีสุขภาพกายและใจดี
เยี่ยม 
 
 สําหรับป 2548 นี้เปนตนไปสาระใน Newsletter ของบริษัทฯ คงเปนไปตาม
วัตถุประสงคเดิม   คือ   เนนคุณภาพชีวิตมากกวาผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนาย  ประกอบดวย
ความรูที่เกี่ยวกับ    เกร็ดความรูชีวิตประจําวัน      คติสอนใจ    การปฏิบัติธรรม    ศาสนา/ปรัชญา        
อาหารเพื่อสุขภาพ   การออกกําลังกาย   คลายเครียด   สถานที่ทองเที่ยว     การอบรมและพัฒนาจิต   
แตในปนี้อาจเนนสาระทางสุขภาพจิตมากกวาสุขภาพกาย     เพราะภาพเพื่อนรวมชาติที่ประสบภัย

กับคลื่นยักษสึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต เปนขอพิจารณาวา   สุขภาพทางใจนาจะสําคัญกวาทางกาย 
อยางไรก็ดีในสวนของบริษัทฯ ก็จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการและกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพื่อให
บุคลากรของบริษัทฯ มีสุขภาพที่ดี มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวย
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 ในสวนการจัดทําวารสาร ยังคงใชวิธีเดิมคือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณปละ 4 ครั้ง   
โดยชวงที่ 1 ของป หรือ ม.ค.– มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบสงสินคาของชวง 3 เดือนที่ผานมา    
คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา ชวงที่ 2 ของป หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใชฐานขอมูลของ        
ทานผูมีอุปการคุณเดือน ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเนื่องถึงสิ้นป 2548  
 
         ทายสุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง ท่ีไดใหการสนับสนุน

บริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง  หากทานจะกรุณาสละเวลาใหความเห็นและติชม
ในการจัดทําวารสารนี้ 
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คุณภาพชีวติ 
 การออกกังกายสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน    6 
 ผัก/สมุนไพรพื้นบานไทย      8 
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ขาวสาร  
 บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ     16 
 รายช่ือผูโชคดีที่ไดรับรางวัล 
 รวมชิงโชคบัตรกํานัลมูลคา 1,000 บาท ในแบบเรียนถามฯ แนบทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขาวจากกองบรรณาธิการ 

 
สวัสดีคะ กอนอื่นทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมี           อุป

การคุณที่ถูกรางวัลของฉบับที่ 008 ดวยคะ (รายช่ือผูโชคดีตามรายละเอียดแนบทายปกหลัง) 
 

  เริ่มตนป 2548 นี้ ทางกองบรรณาธิการ ขอนําเสนอ  Newsletter  รูปแบบใหม โดย
จะเริ่มตั้งแตฉบับที่ 009 นี้เปนตนไป   โดยทางกองบรรณาธิการจะขอนําเสนอเรื่องราวตอเนื่อง
ดังตอไปนี้คะ 
 

 ปางพระพุทธรูป จํานวน 73 ปาง 
 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ จํานวน 50 เขต 

 
 ซึ่งการสรางปางพระพุทธรูปตางๆนี้ นิยมสรางตามพระอิริยาบถตางๆ นับตั้งแตประสูตร 
ตรัสรู จนถึงปรินิพพาน  โดยเกิดจากชาวพุทธทั้งหลายไดตระหนักถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญของ
พระพุทธเจา ที่ทานเสด็จออกเทศนโปรดเวไนยสัตวตามสถานที่ตางๆ ตลอด 45 พรรษา โดยมิได
หยุดพัก  จึงเปนเหตุใหมีการสรางพระพุทธรูปปางตางๆ ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ
เปนตนแบบในการสั่งสมความดีตามพระพุทธองคนั่นเอง   
 
 สวนสถานที่ทองเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต   ซึ่งในแตละเขตจะมีสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญประจําเขตนั้นๆ  เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ใชเวลาเดินทางไมไกล และมีสถานที่
สวยๆ มากมายที่ทานอาจจะยังไมเคยทราบมากอนและทานสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวพักผอน
หยอนใจไดดวยคะ   
 ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็น 
และคําแนะนําตางๆ แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของ
ทานไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุดตอไป 



 
20  แนวทาง : ในการใหสิ่งดี ๆ แกพอแม สังคม และประเทศชาติ 

 

จะใหส่ิงดี ๆ แกผูมีพระคุณ สังคมและแกประเทศเปนการตอบแทนในฐานะที่ไดรับทกุส่ิงทุกอยาง
มาจากสิ่งดังกลาวขางตนนี ้ ไมวาจะเปนความอบอุน ความรัก เสื้อผา ยารักษาโรค และสติปญญา 

เราสามารถจะทาํส่ิงดี ๆ ในฐานะทีเ่ปนลูกมอีาวุธเปนปญญา ตั้งสติแลวเริ่มทําสิ่งดี ๆ อันดบัแรก 

"ให" แกตัวเองกอนคือ "ใหถือศลี 5"  ใหมั่น และจากนั้นก็สามารถปฏิบัติไดดังนี้ 
 

1. อยูบานหนึ่งวัน ทําอาหารงาย ๆ ใหคุณพอคุณแม หรือผูมีพระคุณ รับประทาน 
2. เสารอาทิตย ชวนคุณปูคุณยา  คุณตาคุณยาย ถามคุย ถึงเรื่องตาง ๆ อาจไดรับคําแนะนําดี ๆ หรือ

เขาใจความรูสึกของผูสูงอายุมากขึน้ และทานเองก็อาจเขาใจเรามากขึ้นหลังเก็บความสงสัยในตัวคุณมา
นานๆ ชัว่อายุของเรา ฟงทานพดูใหมากขึ้น อาจไดรับรูประวัติศาสตรครอบครัวอยางทีคุ่ณคาดไมถึงกไ็ด 

3. ชวงเชาหรือเย็น ชวนคุณพอหรือคุณแมไปเดินออกกําลังกาย ในสวนสาธารณะริมทางที่รมร่ืน 
ชวนกันไปฟงดนตรีในสวน เดินเลนตามริมแมน้าํ  รับรูปญหาความตองการจากทานบาง หรือตามทานไป
บานเพือ่นหรือญาติคนอื่น ๆ   

4. ชวนคนในครอบครัวไปวัดพรอมกันเพือ่สมาทานศลีทําสมาธ ิ ตามโอกาสเหมาะสมโดยไม
ผลัดวนัประกันพรุง  

5. ตั้งใจอยูตดิบานสักหนึ่งอาทิตย ชวยทํากิจวตัรตาง ๆ ที่คุณพอคุณแมหรือพี่นองเคยทํา เชน รดน้ํา
ตนไม ตัดหญา เล็มตนไม ลางรถใหคุณพอ ซอมแซมสวนตาง ๆ ของบานที่ชํารุด ขัดหองน้ํา จัดหองเก็บ
ของใหม  ขัดหองน้ํา ซอมเสื้อ  ขัดรองเทาใหคุณพอคุณแม อาสาไปตลาด     

6. ตั้งตนเปนผูใหญที่พึ่งไดและนานับถอืของพี่ ๆ  นอง ๆ และหลาน ๆ เชน ซอมรถจักรยานให 
ชวนนอง หลาน ๆ เตะบอล ชวนนองไปดูหนังละคร ชวนพี่ไปดภูาพเขียน   
7. คัดเสื้อตวัเกงใหนองชาย บริจาคเสื้อผาใหกับบุคคลที่ตองการ และดอยโอกาสกวาเรา 
8. เปนตวัอยางในบานกับการจัดการสิ่งแวดลอมใหโลกนาอยู เชนจัดแยกขยะกอนทิ้ง 
9. เขียนจดหมาย หรือทําการดขอบพระคุณครูบาอาจารยผูที่เปนกาํลังใจและหวังดีตอเรา  

         10. รับฟงเรื่องราวปญหาของนองชาย นองสาวดวยใจจริง และชวยแนะนําดวยใจจริงพรอมที่จะ
ยืนหยัดอยูขางพวกเขา  
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         11. ใหเลิกเหลา บุหร่ี หรือส่ิงเสพติดที่ดื่มหรือเสพแบบหวัราน้ํา เมือ่วานนี้เปนวันสุดทายในการ
ฉลองตอการเปนบุคคลที่เต็มไปดวยปญญาและสมบรูณดวยสุขภาพไมมีโรคภัยและความเสื่อม
ตางๆ มาเบียดเบียน 
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12. เร่ิมกราบ/ไหวพระในบาน คือคุณพอคุณแมหรือ ผูมีพระคุณทุกครั้งที่ออกไปและกลับจากทํา

ธุระนอกบาน  
13. เร่ิมใหความรกั แผเมตตาตอทั้งตนเอง ผูอื่นและสรรพสัตวอยางสม่ําเสมอกอนออกจากบาน  
14. สละเวลาใหตนเองในการวางแผนลําดับความสําคัญกอน-หลังในการจัดการในชีวติประจําวัน/ 

อาทติย/เดือนและป  
15. ใหอภัยและใหโอกาสตอเพือ่น คนที่ทําผิดตอเราใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได  
16. ทําประโยชนใหสังคม และชาติบานเมอืง ไมใชเร่ืองไกลตัว  
               ๏เริ่มจากบริจาคเลอืด อวัยวะ หรือรางกายใหกับสภากาชาดไทย หรือแนะนํา
ครอบครัวเขาเปนสมาชิกฯ (ดูไดที่เว็บ  www.redcross.or.th) และถาตองการบริจาค
ดวงตาก็สามารถบริจาคออนไลนไดเลย  
               ๏ใหคัดหนังสือตางๆ ของตนเองบริจาคแกหองสมุด ชมุชน หรือรวมบรจิาคกับ
โครงการตาง ๆ ของภาครัฐและเอกชนที่จดัขึ้น 
               ๏สมัครเปนสมาชิกหรือเปนอาสาสมัครในองคกรพัฒนาเอกชน เพือ่ทาํประโยชนตอ
ชุมชนและ สังคมสวนรวมในเรื่องตางๆ 

17. ใหขอใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีทุกครั้งเมื่อซ้ือสินคา  
18. ใหซ้ือ/ใชสินคาและอาหารที่ผลิตใน ชุมชน หรือประเทศของเรา หรือที่เราอยู 
19. ใหความรักอยางมีสติ ใหความเขาใจ ความไววางใจ ตอเพื่อนรวมงาน เพือ่นบาน  

                 20. ใหความเขาใจในการเมืองทั้งระดับทองถิ่นและระดบัชาติ ระดับโลกดวยก็จะเปนการดี
เพราะสังคมทุกวนันี้เปนแบบสังคมพหุลักษณ เชื่อมโยงรับรูถึงกันเพียงเศษเสี้ยวของนาท ีแตใหเห็นโลก
ตามความเปนจริงดวยปญญา  ทุกส่ิงทุกอยางเปนธรรมชาติที่มอียูอยางนั้น ไมเขาไปยึดถอืในโลกทั้งปวง 
  
               "วันนี้เราทําประโยชนอะไรให กับ สังคมและประเทศชาติแลวหรือยัง ? " ถึงวัยอนัควรที่
ตองถามตนเองกนัแบบนี้เสียที คุณเองก็อาจเห็นวิธีงาย ๆ ที่จะตอบแทนสังคมและประเทศ ไดในรปูแบบ
ของปญญามากกวานี้โดยไมตองรอใหมีงานทํา หรือรํ่ารวยเสียกอนดวยซํ้า นาทีทีป่ฏิบตัินาทนีั้นผลบุญก็
เกิดแลวถึงแมวาจะไมตองการก็ตาม  และชาติเองกอ็ยูในสภาพที่ตองการดวยในขณะนี ้ 
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http://www.redcross.or.th/


ปางพระพุทธรูป 

            การสรางปางพระพุทธรูปตางๆ นี้ นิยมสรางตามพระอิริยาบถตางๆ นับตั้งแตประสูติ ตรัสรู 
จนถึงปรินิพพาน ในเลมนี้ขอนําเสนอปางพระพุทธรูปซึ่งมีทั้งหมด 8 ปางกอนคะและในฉบับหนา
จะขอนําเสนอปางพระพุทธรูปตอไปใหทานไดชมคะ 

1. ปางประสูติ          ประติมากรรมพุทธประวัติปางประสูติ  วัดพรหมวงศาราม   
   กรุงเทพฯ พระนางสิริมหามายา (พุทธมารดา) พระอิริยาบถยืน 
   พระหัตถขวาทรงเหนี่ยวก่ิงสาละ  บรมโพธิสัตวอยูในพระ  
   อิริยาบถยืนพรอมดวยบรรดา ขาราชบริพารบางแบบมีพระ  
   พรหมพระอินทรและเหลาเทวดาแวดลอมอยูดวย 

2. ปางมหาภิเนษกรมณ ปติมากรรมพุทธประวัติปางมหาภิเนษกรมณ วัดไผโรงวัว   
   จังหวัดสุพรรณบุรี  เจาชายสิทธัตถะทรงมากัณฐกะมีนายฉัน 
   นะ เกาะหลังมาตามเสด็จ ขามาทั้ง 4 ขา มีทาวจตุโลกบาลทั้ง 4   
   ประจําอยูนําพระองคเหาะขามกําแพงพระนครออกไปดวย  
   ปาฏิหาริย 

3. ปางตัดพระเมาลี  วัดไผโรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี     เจาชายสิทธัตถะอยูในพระ 
   อิริยาบถ ประทับ  (นั่ง)  บนพระแทน    พระหัตถซายทรงรวบ 
   พระเมาลีไว พระหัตถขวาทรงพระขรรค     ทําอาการทรงตัด 
   พระเมาลี มีนายฉันนะ และมากัณฐกะอยูดานหลัง  

4.  ปางอธิฐานเพศบรรพชิต พระพุทธรูปปางอธิฐานเพศบรรพชิต วัดพระปฐมเจดียราช  
   วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม        พระพุทธรูปอยูในอิริยาบถ 
   ประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ  พระหัตถซายหงายบนพระเพลา (ตัก 
   พระหัตถขวายกขึ้น ต้ังฝาพระหัตถ เสมอพระอุระ (อก)    
   เบนฝาพระหัตถไปทางซายอันเปนกิริยาสํารวมจิตอธิฐานเพศ 
   บรรพชิต 
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5.  ปางปจจเวกขณะ พระพุทธรูปปางปจจเวกขณะ วัดพระปฐมเจดียราช  
   วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม   พระพุทธรูปอยูในราช  
   วรมหาวิหาร   จังหวัดนครปฐม  พระพุทธรูปอยูในประคอง 
   บาตรที่วางอยูบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวายกขึ้นปอง  
   ทอดพระเนตรลงต่ําเสมอพระอุระ(อก) 

6. ปางบําเพ็ญทุกรกิริยา พระพุทธรูปปางบําเพ็ญทุกรกิริยา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม     
   ราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถ (นั่ง)   
   ขัดสมาธิ พระหัตถทั้งสองซอนกันบนเพลา (ตัก) พระหัตถขวาทับ 
   พระหัตถซายเปนกิริยานั่งสมาธิมองเห็นพระวรกายซูบผอมจนพระ 
   อัฐิ (กระดูก) และพระนหารุ (เสนเอน) ปรากฏ 

7.  ปางทรงพระสุบิน พระพุทธรูปปางทรงพระสุบิน วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร     
   จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถบรรทมตะแคงขวา 
   พระหัตถซายทอดไปตามพระวรกาย พระพาหา (ตนแขน)  ขวาแนบ 
   กับพื้นยกหลังพระหัตถขึ้นแนบพระหนุ (คาง) งอนิ้วพระหัตถ 
   แนบพระปราง (แกม) หลับพระเนตร พระเศียรหนุน พระเขนยเปน 
   กิริยาบรรทมหลับในลักษณะสีหไสยาสน 

8.  ปางรับมธุปายาส พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส        วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร   
   จังหวัดนครปฐม        พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ    (นั่ง)  
   ขัดสมาธิ แบพระหัตถทั้งสอง ยื่นออกไปขางหนา    เปนกิริยารับถาด 
   ขาวมธุปายาสบางแบบอยูในพระอิริยาบถนั่งหอยพระบาท 

    

 ในฉบับนี้ก็ขอนําเสนอ 8 ปาง กอนนะคะ โปรดติดตามชมปางพระพุทธรูปลําดับตอไป
ไดในฉบับหนาคะ 

ขอมูลจาก หนังสอืหัวขอธรรมในคํากลอน 
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การออกกําลังกายสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน 

การออกกําลังกายสําหรับผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวานมีประโยชนดังนี้ 
 1.  ชวยใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง เพราะขณะออกกําลังกายกลามเนื้อ และไขมันจะ
ใชน้ําตาลเพิ่มขึ้น 
 2.  ชวยใหน้ําหนักตัวลดลง ซึ่งจะทําใหอาการของโรคเบาหวานดีขึ้น 
 3.  ชวยลดไขมันในเสนเลือด ซึ่งจะลดโรคแทรกซอนบางอยางของ เบาหวานได 
 

หลักการออกกําลังกาย 
 ควรทําสม่ําเสมออยาใหขาดตอนอยางนอยวันละ 16-20 นาที หรือถึง 1 ช่ัวโมง จนเหงื่อ
ออกซึมๆ และสัปดาหละ 3-4 ครั้ง ไมควรออกกําลังกายอยางหักโหมและไมควรออกกําลังกายขณะ
หิวหรืออิ่ม 
 

วิธีการออกกําลังกาย  
ทําไดหลายอยาง เชน เดินไกลๆ ว่ิงกายบริหาร โยคะ รํามวยจีน จะใชอยางใดควรทําตามถนัดและ
เหมาะสมกับวัยหรือ โรคแทรกซอนทางหัวใจอื่นๆ  
 1.  อายุมาก อาจเพียงเดินหรือบริหารทางายๆ  
 2.  ในรายที่มีโรคหัวใจแทรก ตองระมัดระวังไมให ออกกําลังกาย มากเกินไป และ
จะตองหยุดทันทีเมื่อรูสึกเหนื่อย หรือแนนหนาอก เปนตน 
 3.  การทํางานดวยแรงกายก็ไดประโยชน  เชน ทําสวน ทํานา ทําไร เดินไกล ตักน้ํา ขุด
ดิน เข็นรถ เปนตน แตตองมากพอใหมีเหงื่อออก และทําติดตอกันอยางนอย 15 นาที ทําวันละครั้ง
หรืออยางนอย วันเวนวัน 
 
การออกกําลังกายที่ผูปวยเบาหวานสามารถทําได ทานสามารถเลือกการออกกําลังกายตามที่ชอบได

อยางตอเนื่องดังตอไปน้ี 
 1.  เดิน 
 2.  ถีบจักรยาน 
 3.  รํามวยจีน 
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 4. กรรเชียงบก 
 5. วายน้ํา 
 6. เลนกอลฟ 
 7. ตีเทนนิส 
 8. ว่ิง 
 9. แบดมินตัน 
              10. กระโดดเชือก 
              11. ขึ้นลงบันได 
 

หยุดออกกําลังกายทันทีเม่ือมีอาการ 
 1.  ต่ืนเตนกระสับกระสาย 
 2.  มือสั่น ใจสั่น 
 3.  เหงื่อออกมากผิดปกติ ออนเพลีย 
 4.  ปวดศีรษะ ตาพรา  หิว 
 5.  เจ็บแนนหนาอก 
 6.  เจ็บที่หนาอกราวไปที่แขน คอ ขากรรไกร 
 7.  หายใจหอบมากผิดปกติ 
 

ขอควรระวัง 
 1.  สําหรับผูที่เริ่มออกกําลังกายควรเริ่มตนทีละนอยตามกําลังของตนเองกอน อยาใหหัก
โหม หรือเหนื่อยเกินไปและคอยๆ เพิ่มขึ้นที่ละนอย 
 2.  ผูปวยเบาหวานที่เปนมานาน หรือมีโรคแทรกซอนหรือเปนผูสูงอายุ กอนเริ่มออก
กําลังกาย ควรปรึกษาแพทยผูรักษากอน 
 3.  ในการออกกําลังกาย อาจไมจําเปนตองกินอาหารเครื่องดื่ม น้ําหวาน หรือน้ําผลไม
เพิ่มจากปกติเสมอไป ควรปรึกษาแพทยกอน 
 4.  หลังจากออกกําลังกายควรดื่มน้ําเปลาใหเพียงพอ 

ขอมูลจาก www.kkh.go.th/hed/excer.htm
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......ผัก/สมุนไพรพื้นบานไทย …. 
 
ผักกระเฉด 
  สรรพคุณทางยา ดับพิษรอน ถอนพิษไขและพิษเบื่อเมา ในผักกระเฉด           
  ประกอบดวย วิตามินเอ แคลเซียม และธาตุเหล็ก 
  การนําไปใช กินเปนผักสดกับน้ําพริก แนมกับขนมจีนน้ํายา ใสเปนผัก               
  ในแกงสม  ยํา  ผัดผักกระเฉดไฟแดง 
 
ถั่วพู 
  สรรพคุณทางยา มีโปรตีนชวยใหรางกายสรางภูมิคุมกันบางชนิด มีกรดใชรักษา
  สิวและโรคผิวหนังบางอยาง 
  การนําไปใช กินไดทั้งสดและสุก เปนผักจิ้มน้ําพริก  ใสในยํา  ทอดมัน  แกงปา 
   
มะเขือเปราะ 
  สรรพคุณทางยา ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ขับปสสาวะ  และฆาเชื้อ 
     แบคทีเรีย 
  การนําไปใช นิยมใสในแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงปา ผัดเผ็ดตางๆ กินเปนผัก
   จิ้มน้ําพริกได 
 
มะระขี้นก 
  สรรพคุณทางยา ชวยใหเจริญอาหาร เปนยาระบาย แกโรคลมเขา ขอเขาบวม  แก
  โรคมาม ลดน้ําตาลในเลือด มะระขี้นกประกอบดวยวิตามินซี ชวยปองกันไขหวัด 
  บํารุงสุขภาพเหงือกและฟน ปองกันเลือดออกตามไรฟนและเยื่อบุตางๆ 
  การนําไปใช เปนผักสดและลวกสุกกินกับน้ําพริก ถาซอยบางๆ นํามาตมกับ 
 น้ําเกลือใหสุกแลวผัดกับไขก็อรอย 
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ยอ 
  สรรพคุณทางยา ใบยอชวยบํารุงไต แกไข สวนผลชวยเจริญอาหาร ฟอกเลือด  
 แกคลื่นเหียน อาเจียน ในผลยอประกอบดวยวิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินซี  
 แคลเซียม ธาตุเหล็ก เสนใยอาหาร และเบตา-แคโรทีน 
  การนําไปใช กินทั้งผลและใบ ผลสุกมาทําน้ํา ฝานใสสมตําชวยใหเปรี้ยวหรือ 
 เปนเครื่องปรุงในน้ําพริก ใบยอใสหอหมก แกงออมกะทิใบยอกับปลาดุก ถา 
 เปนใบออนนิยมกินกับน้ําพริก 
บวบ 
  สรรพคุณทางยา ชวยความความรอนในรางกาย ในบวบประกอบดวย  
 แคลเซียม และฟอสฟอรัส เปนสารประกอบกับแคลเซียมในการสรางกระดูก 
 และฟน ชวยใหการหลั่งน้ํานมเปนไปตามปกติ ชวยในการสรางเนื้อเยื่อ  
 กลามเนื้อ รวมกับธาตุอื่นรักษาสมดุลความเปนกรด-ดางในรางกาย 
  การนําไปใช นิยมผัดกับไข เปนผักใสในแกงเลียง บางภาคจะนําบวบมาลวก 
 สุกกินกับน้ําพริก 
หัวปลี 
  สรรพคุณทางยา ชวยใหเจริญอาหาร เปนอาหารบํารุงน้ํานมในสตรีใหนมบุตร  
  แกรอนใน กระหายน้ํา ในหัวปลีประดวยธาตุเหล็ก และเสนใยอาหาร 
  การนําไปใช กินไดทั้งสดและตมสุก แบบสดกินเปนผักสดกับหลนตางๆ  
  กวยเต๋ียว ผัดไทย ถาตมหรือยางสุกจะนํามาทํายําหรือหั่นใสแกง ตมยํา 
สะเดา 
  สรรพคุณทางยา ดอกสะเดาเปนยาบํารุง ขับปสสาวะ ในสะเดาประกอบดวย 
  วิตามินเอ และวิตามินซี ซึ่งมีมากในใบ แคลเซียม ธาตุเหล็ก และเสนใยอาหาร 
  การนําไปใช ทั้งดอกและใบนิยมกินกับน้ําปลาหวาน ปลาดุกหรือกุงยางบางก็ 
  กินกับน้ําพริก ปลาชอนเผาเกลือ หรือนําดอกมายําก็ไดเห็ดฟาง 
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กระเพรา 
  สรรพคุณทางยา ใชขับลม ชวยยอย แกทองอืด ทองเฟอ จุกเสียดแนน แกอาการ
   ปวดมวนในทอง ขับระดูขาว ขับปสสาวะ บํารุงหัวใจ ในกระชาย 
   ประกอบดวย วิตามินเอ วิตามินบี 2 และ แคลเซียม 
  การนําไปใช นิยมใสในแกงที่ใชเนื้อสัตวกลิ่นคาว เชน ปลา เนื้อวัว หรือใชเปน
   เครื่องปรุงเพิ่มความหอม เชน ใสในผัดเผ็ด แกงปา ทําเปนน้ํายาของ 
   ขนมจีนน้ํายา 
 
โหระพา 
  สรรพคุณทางยา ชวยยอยอาหาร แกอาการจุกเสียด แนนทอง ในโหระพา 
  ประกอบดวย วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี แคลเซียม ธาตุเหล็ก 
  เสนใยอาหาร ฟอสฟอรัส และเบตา-แคโรทีน 
  การนําไปใช นิยมใสในแกงกะทิ แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด หรือใสในผัดอยางหอย
  ลายผัดน้ําพริกเผา นอกจากนี้ยังนิยมกินสดกับลาบ กอย น้ําตก และใสเปนผักตม
  ในอาหารอีสานอยางแจวฮอน สวนอาหารเวียดนามนิยมกินสดแนมกับแหนม 
  เนือง หรือใสเปนไสผักในเปาะเปยะเวียดนาม และกวยเตี๋ยวเวียดนามที่เรียกวา  
  เฝอ ในกวยเตี๋ยวไทยก็นิยมดวยเชนกัน โดยเฉพาะกวยเต๋ียวเรือ 
 
หอมแดง 
  สรรพคุณทางยา ขับลม ขับปสสาวะ ขับเสมหะ ขับประจําเดือน แกไข แกหวัด 
  ชวยยอยอาหาร เจริญอาหาร ในหอมแดงประกอบดวย เซเลเนียมเปนเกลือแรที่ทํา
  หนาที่เปนตัวประสานการทํางานของเอนไซมระหวางวิตามินดี เอ และซี 
  การนําไปใช ใสในยํา ลาบ พลา เปนสวนผสมในน้ําพริกแกงตางๆ หรือซอยบางๆ 
  เจียวใหกรอบโรยหนาขนมหมอแกง และใสในน้ําปลาหวาน ราดไขลูกเขย หรือ
  น้ําปลาหวานกินกับสะเดาลวกและปลาดุกยาง 
 

ขอมูลจาก www.healthnet.in.th 
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คําขวัญทายรถสิบลอ 
 “บินไดตูบินไปแลว” 
 “อยาดื่มเหลาขณะขับรถ เพราะจะทําใหเหลาหก” 
 “การขับรถทําใหประสิทธิภาพในการดื่มสุรานอยลง” 
 “คําเตือนหามดื่มสุราขณะมึนเมา” 
 “เมาไมขับ จะกลับไดไง” 
 “เมาเหลาเสียหลัก  เมารักเสียใจ” 
 “เมาไมกลับ เพราะกลับไมถูก”  
 “เมาไมจับ” 
 “ชมรมไมเมา ไมขับ” 
 “หลงทางยังหาเจอ หลงเธอสิเหลือทน” 
 “ถนนคือการศึกษา ใบสั่งคือปริญญา” 
 “รถติดคือมรดกไทย อนุรักษไวใหลูกหลาน” 
 “เมียซื้อเงินสด รถซื้อเงินผอน” 
 “เศษแกวมันบาดคน คําพูดของเศษคนมันบาดใจ” 
 “ถึงจะขับสิบลอ แตก็ไดหมอเปนเมีย” 
 “เหงื่อทุกหยาดหยด เพื่ออนาคตนองเมีย” 
 “จํากัดความเร็วที่ 180 กม./3 ช่ัวโมง” 
 “สุขใจเมื่อไกลเมีย” 
 “จายเฉพาะ ดานรูใจ” 
 “อยูบานเมียดา  ออกมาจาจับ” 
 “ถารีบทําไมไมไปตั้งแตเมื่อวาน” 
 “เห็นตูเปนลาว จับเชา จับเย็น” 
 “กินลูกเดียว เที่ยวสองลูก” 
 “ขับเร็ววาแดกมา ขับชาวาหมาไมแดก” 

                   ขอมูลจาก 
www.board.narak.com 
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ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตบางรัก 
 สวัสดีคะ ของดีกรุงเทพฯ วันนี้  ก็ขอเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจที่แรกกอนคะ  ใน
เลมนี้ จะเปนสถานที่ทองเที่ยว ณ เขตบางรักคะ ซึ่งเขตนี้มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจดังตอไปนี้
คะ 
 

... ทองเท่ียว ณ  เขตบางรัก... 
 
 พิพิธภัณฑชาวบางกอก 
ในอดีตที่แสดงถึงวิวัฒนาการของวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนกรุงเทพฯ ต้ังแตสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ประกอบดวย 
 

             บานหลังที่   1    เปนบานไมทรงปนหยา    สรางในป 2480 ภายในบานยังคง 
  รักษาบรรยากาศเดิม 
         บานหลังที่     2     เนื่องจากเจาของบานเดิมเปนนายแพทยชาวอินเดียซึ่งสําเร็จ 
  การศึกษาจากประเทศอังกฤษ สิ่งของภายในบานจึงบงบอกถึงการถายทอด 
  วัฒนธรรมระหวางตะวันตกและตะวันออก 
      อาคารหองแถว  จัดเปนหองนิทรรศการแสดงสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 
  เชน เครื่องครัว เครื่องมือชาง ฯลฯ 
 
 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 

 สรางขึ้นประมาณป 2422 เปนวัดในศาสนาพราหมณ ฮินดู นิกายศักติ ซึ่งนับถือเทพสตรี    
ผูเปนแมเปนใหญในลัทธิ สถาปตยกรรมของวัดเปนศิลปะโบราณของอินเดียตอนใตผสมผสานกัน
ระหวางสมัยโชละและปาลวะ ภายในมีองคพระแมศรีมหามารีอัมมันประดิษฐานเปนเทพประธาน
อยูกลางโบสถแวดลอมดวยพระพิฆเนศ พระขันธกุมาร พระศิวะ พระกฤษณะ พระวิษณุ พระแม
รัศมี และพระแมกาลี บริเวณกลางลานเทวสถานมีเทวาลัยขนาดเล็ก ภายในเปนที่ประดิษฐานศิว
ลึงค 
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วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร 
 วัดแหงนี้เปนวัดที่รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาวัดขึ้นมาใหม ภายในวัด
ประกอบดวย 

  จิตรกรรมฝาผนัง มีความโดดเดนในการเขียนธรรมชาติ และใชสีสลัวๆ โดยเขียนเรื่อง
ธุดงควัตร 13 และการไปสืบพระพุทธศาสนา ตางจากวัดอื่นที่นิยมเขียนเรื่องทศชาติชาดก 
หรือพุทธประวัติ 

 พระวิหารพระพุทธไสยาสน แบงเปน 2 ชวง ฝมือชางรัตนโกสินทรตอนตน ดาน
ตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน ดานตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย 

    พระปรางค มี 4 องค มีขนาดใหญเล็กเรียงกัน ต้ังอยูระหวางโบสถกับวิหารเหนือ 
 
 หองสมุดเนียลสัน เฮส 
อาคารหลังนี้เปนอนุสรณความรักที่ น.พ.เฮส แพทยใหญโรงพยาบาลทหารเรือไทย สรางแดนาง
เจนนี่ที่ถึงแกกรรมในป 2463 ภายในหองสมุดแบงเปน 2 สวน คือ 

     สวนอาคารหองสมุด จะใหบริการเฉพาะหนังสือบันเทิงเทานั้น 
  สวนแกลลอรี่ ใชเปนที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน โดยมีทั้งศิลปนคนไทย

ชาวตางชาติเขารวมแสดงผลงานตลอดทั้งป 
 
 ในฉบับนี้ก็ขอนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวจํานวน 1 เขตกอนคะและพบกับเขตตอไปได ใน
ฉบับหนาคะ 

    
 
 

ขอมูลจาก  :  หนังสือของดีกรุงเทพฯ 
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บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ 
 

 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู   Biosafety Cabinet ที่ใช  ยังสามารถใชงานปองกัน  

“สารตัวอยาง”  และปองกัน “ผูปฏิบัติ”  รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการกระจายของเชื้อ
ออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน หรือเกณฑความถูกตองและปลอดภัย    เนื่องจากจุล
ชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น    เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่พ้ืนผิวของ 
HEPA  Filter หรือบริเวณ Seal  รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือตํ่าจากระดับมาตรฐาน 

 

 Calibration for pH meter 
คือการตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter  ที่ใชวา  ผลการวิเคราะหใหคา pH ไดถูกตอง

เที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม  เนื่องจาก  pH meter  ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ บางยี่หอหรือ
บางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับทศนิยม 1 ตําแหนงได   อีกประการ
หนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอม
คลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว 

ท้ัง 2 บริการนี้  แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่ทานผู
มีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแตง และที่
สําคัญ คือบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ  ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอดจากบริษัทผูผลิต หรือ
บริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 

สนใจการบริการ ติดตอไดท่ีแผนกชางบริการ หรือเย่ียมชมจาก 

http://www.sciencetech.th.com 

อนึ่งปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อหวัดมรณะ (SARS) แผนกชางบริการกําลัง
พิจารณาการบริการในสวนเคร่ืองกําจัดมลพิษชนิดแพรกระจายในอากาศ (Air Cleaner or  Purifier) 

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับทานผูมีอุปการะคุณ แตถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอ
แผนกชางบริการไดทันที 
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TEL. 0-2285-4101 (อัตโนมัติ) FAX.0-2285-4856,0-2285-4178 

321/43 NANGLINCHEE ROAD CHONGNONSEE  YANNAWA BANGKOK 10120 
TEL.0-2285-4101 (อัตโนมัติ) FAX.0-2285-4856, 285-4178 
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