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สารจากบริษทั ฯ
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อาหารเพื่อสุขภาพ
การออกกําลังกาย คลายเครียด สถานที่ทองเที่ยว การอบรมและพัฒนาจิต และบริษัท
ฯ ก็หวังเปนอยางยิ่งวา สุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ ของทานผูมีอุปการคุณคงจะมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้นกวาเดิม อยางไรก็ดีในสวนของบริษัทฯ ก็จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการ
และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ มีสุขภาพที่ดี มีความพรอม สามารถ
ใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด
ในสวนการจัดทําวารสาร ยังคงใชวิธีเดิมคือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณปละ 4 ครัง้
โดยชวงที่ 1 ของป หรือ ม.ค.– มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบสงสินคาของชวง 3 เดือนที่ผาน
มา 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 ที่ไดใหการ
สนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง หากทานจะกรุณาสละเวลาให
ความเห็นและติชมในการจัดทําวารสารนี้
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ขาวจากกองบรรณาธิการ
สวัสดีคะ กอนอื่นทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการ
คุณ ที่ถูกรางวัลของฉบับที่ 009 ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 20)
ในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2548 นี้ ทางกองบรรณาธิการ ไดนําขอเสนอแนะ
จากทานผูมีอุปการคุณ เกี่ยวกับรูปเลม Newsletter โดยฉบับที่ 010 นี้ ขนาดของรูปเลมเทา
เดิมคือ A4 พับครึ่งและเพิ่มจํานวนหนาอีก 4 หนา ทําใหมีเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้น ทั้งหมด 9 หมวด
ไดแก เกร็ดความรูชีวิตประจําวัน คติสอนใจ การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหาร
เพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย คลายเครียด สถานที่ทองเที่ยว การอบรมและพัฒนาจิต
และในฉบับที่ 010 ทางกองบรรณาธิการยังคงนําเรื่องราวตอเนื่องจากฉบับที่ 009 มา
นําเสนอใน Newsletter ดังตอไปนี้คะ
ปางพระพุทธรูป จํานวน 8 ปาง ปางที่ 9-16 ตอจากปางที่ 1-8 เลม 009
 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ จํานวน 3
เขต เขตตลิ่งชัน เขตจอมทอง
และเขตราษฎรบูรณะ ตอจากเขตบางรัก เลม 009


ซึ่งในฉบับที่ 010 ปางพระพุทธรูป จะแสดงพระอิริยาบถตางๆ ตั้งแตปางเสวย
มธุปายาส ถึงปางจงกรมแกว
สวนสถานที่ทองเที่ยว ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 เขต ไดแก เขตตลิ่งชัน เขต
จอมทองและเขตราษฎรบูรณะ ก็จะมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญๆ หลายแหงเชน ตลาดน้ําตลิ่ง
ชัน ในเขตตลิ่งชัน ทานสามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจใน
วันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ
ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณทุกทาน
ที่กรุณาให
ขอคิดเห็น และคําแนะนําตางๆ แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น /
ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

...เวียนเทียน ทําไมตองเวียนขวา…
(เนวินทร คําชะอี)

การเวียนเทียนโดยทําประทักษิณใครเปนคนกําหนด หมายถึงอะไร จะเปนอะไรหรือไม
หากมีการเวียนเทียนที่กลับทิศกัน
ความจริงการเวียนเทียนนั้น มีทั้ง การเวียนขวา ซึ่งเรียกวา ทักษิณาวรรต หรือ
ประทักษิณ และการเวียนซาย ซึ่งเรียกวา อุตราวรรต แตเปนคติความเชื่อแตโบราณวาขวาเปน
มงคล ซายเปนอวมงคล ซึง่ เรือ่ งนี้เกี่ยวกันกับเรื่องทิศดวย โดยสมัยโบราณแบงทิศเปนเพศ
และจําแนกเปนขวาและซาย คือ ทิศตะวันออกกับทิศใตเปนทิศฝายขวา เปนเพศชาย สวนทิศ
ตะวันตกและทิศเหนือเปนทิศฝายซาย เปนเพศหญิง คนโบราณจึงนิยมนอนหันศีรษะไปทาง
ทิศใตอันเปนทิศฝายขวา ซึ่งในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยและในหนังสือไตรภูมิ
พระรวงไดกลาวถึงหัวนอนคือทิศใต สวนทิศปลายเทาคือทิศเหนือ เมื่อคน
เปน ๆ นอนหันหัวไปทางทิศใต จึงจําเปนอยูเองที่คนตายจะตองหันหัวสูทิศ
เหนือ เวลาฝงศพจึงตองเอาหัวคนตาย ไปทางทิศเหนือ
เมื่อทิศใตเปนทิศมงคลและเปนทิศหัวนอนของคนโบราณมีชื่อวา
ทักษิณ ซึ่งแปลวา ขวาหรือความเจริญ ทานอันเปนผลบุญอุทิศใหแกผู
ลวงลับไปแลว จึงเรียกวา ทักษิณานุประทาน การแสดงความเคารพองค
สถูปเจดียจึงนิยมการเดินเวียนขวารอบองคเจดีย หรือการเวียนเทียนสมโภชก็
เวียนขวา เรียกวา ทักษิณาวรรต พระระเบียงที่มีอยูรอบพระสถูปเจดียหรือพระอุโบสถ พระ
วิหาร จึงมีไวเพื่อพุทธศาสนิกชนเดินทักษิณาวรรตบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ สวนบนฐานชั้นลาง
ขององคพระเจดียหรือพระปรางคที่มีทางเดินโดยรอบเรียกวาฐานประทักษิณ
คือฐานที่มีไว
สําหรับผูไปบูชาเดินเวียนขวาโดยรอบ
การเวียนซายหรืออุตราวรรต นิยมใชในงานอวมงคล เชนการนําโลงศพเวียนซายรอบ
จิตกาธานอันเปนการลาลับโลกนี้ไป หรือใชในพิธีถอนในวิชาไสยศาสตร เชน การถอนฝ
ผูทําการรักษาจะเอานิ้วมือชี้ลากวนซายไปรอบ ๆ ฝจึงจะหาย

ÕÕÕÕ
ขอมูลจาก : หนังสือ 108 ซองคําถาม เลม 1 หนา 66
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..แมลงวันไปอยูไหนในฤดูหนาว…
(ธเรศ จันทรพอ / เชียงราย)
สงสัยมานานแลววาทําไมหนาหนาวถึงไมคอยมีแมลงวัน มันไปอยูที่ไหน ?
ปกติแมลงวันจะมีชีวิตอยูเพียงฤดูฝนและฤดูรอนเทานั้น พอเลยจากนี้ไปแลวมันก็จะตาย ในฤดู
หนาวถาเราเคยสังเกตมักจะไมมีแมลงวันบินเพนพานเหมือนฤดูอื่น
ในฤดูนี้แมลงวันจะซอนอยูในบาน
นอกบาน หรือในสนามหญาโดยไมกินอาหาร แตมันจะนอนอยูอยางสงบ นอนหลับเงียบเหมือนกับ
กระรอกนอนในรังในวันที่มีอากาศหนาวเย็น
พอไดรับความอบอุน เปนบางวันในฤดูหนาว ความอบอุน นั้นจะปลุกใหมันรูสึกตัวตื่นขึ้นพรอม
กับความหิว และมันจะรีบบินไปหาอาหารทันที เมื่อวันที่มีอากาศอบอุนนั้นผานไป มันอาจจะกลับมาซุม
ตัวอยูที่เกาอีก แตสวนมากแลวมันจะหนาวตายเสียกอน มีแมลงวันเปนจํานวนมากที่ถูกฆาตายโดยพวก
แบคทีเรีย ซึ่งลอยอยูในอากาศแบคทีเรียเหลานี้จะปลิวตามลมมาเกาะที่ตัวแมลงวันและทําลายชีวิตของมัน
เสีย แมลงวันที่เราพบและนอนตายเกลื่อนอยูตามที่ตาง ๆ มักจะเกิดจากสาเหตุนี้ แมลงวันตัวไหนที่ผานฤดู
หนาวไปไดมันจะออกไขและจากไขทมี่ ันตกไวมากมาย
จะทําใหแมลงวันตัวใหมทวีจํานวนขึ้นอยาง
รวดเร็ว จึงมีคนกลาววา ถาเราฆาแมลงวันในฤดูหนาวตายสักตัวหนึ่ง ก็เทากับเราไดฆาแมลงวันหลายตัว
ในฤดูรอน
ขอมูลจาก : หนังสือ 108 ซองคําถาม เลม 1 หนา 140
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...ธรรมะเพื่อชีวิต…
(จาก...ธรรมะเพื่อชีวิต)
คนฟงมากเรียนมากรูหลักปราชญ
ยอมทะนงองอาจไมหวาดไหว
เหมือนมีมิตรติดตามเชาค่ําไป
เปนเหตุใหวิวัฒนสวัสดี
มีพระพุทธพจนอยูบทหนึ่งวา …
ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา
สจฺจํ ทโม ธิติ จาโค

สทฺธสฺส ฆรเมสิโน
ส เว เปจฺจ น โสจติ.

แปลวา ธรรมะ ๔ ประการเหลานี้ คือ สัจจะ ทมะ ธิติ จาคะ อันผูครองเรือนผูใด
ไดปฏิบัติแลว ผูนั้นอยูในโลกไดอยางผองใส คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้จักชวยใหชีวิตผอง
ใสไดอยางไร ?
*** สัจจะ มีแกนของธรรมะอยู ๓ ประการ คือ จริง ตรง แท
๑. จริง... พูดจริง รักจริง ของจริง สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ บุคคลจะมีเกียรติได
ตองอาศัยสัจจะ คุณธรรมขอนี้ชวยใหชีวิตมีเกียรติ มีเครดิต ไดรับความเชื่อถือ
๒. ตรง... เชน พูดตรงไปตรงมากับพูดวกวนกลับไปกลับมาไมอยูกับรองกับรอย
ทางคดกับทางตรงอยางไหนจะมีประโยชนและประหยัดเวลามากกวากัน ไมตรงกับไมคด
อยางไหนจะมีคากวากัน โบราณวา... “ไมคดเอาไวทําขอ เหล็กงอเอาไวทําเคียว คนคด
อยางเดียวใชอะไรไมได” ฉะนั้น พึงเปนคนตรง มิควรเปนคนคด ทุกคนควรตรงในเรื่อง
อะไรบาง ?
๒.๑ ตรงตอคน - ไมขบถ ทรยศ ตอผูมีพระคุณและผูรวมงาน
๒.๒ ตรงตอความดี - ไมพึงปฏิบัติในทางที่ใหทุกขโทษแกชีวิต
๒.๓ ตรงตอหนาที่ - ไมบิดพริ้วไมกาวกายในสิ่งที่มิใชหนาที่ตน
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๒.๔ ตรงตอเวลา - ไมมาไทยไปฝรั่ง (มาชา-กลับเร็ว) ไมโกงเวลาราชการ
หรือ ผิดนัด
๒.๕ ตรงตอวา - รักษาคําพูด พันธะสัญญาที่มีตอกัน เขาตําราวา “เสีย
ชีพอยาเสียสัตย เสียสมบัติอยาเสียวาจา”
สรุปความวา ตรงตอคน เรียกวา ซื่อตรง ตรงตอระเบียบแบบแผนเวลา
เรียกวา เที่ยงตรง
๓. แท... ไดแก ไมปลอม ไมเทียม ไมเก ไมกลับกลาย เชน เงินแท ทอง
แท ของแท พระแท มิตรแท
*** ทมะ แปลวา ฝก, หยุด, ขม
๓.๑ ฝก... เชน ฝกทํางานใหเปน ทํามาหากินเปน ฝกเปนคนมี
ระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย
๓.๒ หยุด... อุปมา หากเปนรถ “หยุด” ก็คือ เบรก หรือ หามลอ
ปองกันมิใหถลําไปสูความผิด ความทุจริต
๓.๓ ขม... หมายถึง ขมใจ มิใหกําเริบ คอยระวังมิใหความอยากได
อยากดี อยากมี อยากเปน มามีอํานาจบัญชาการ
*** ธิติ หรือขันติ เปนไวพจน (คําเรียกแทน) ของกันและกัน แปลวา อดทน
เชน ทนตออุปสรรคตาง ๆ นับแต ทนลําบาก ทนตรากตรํา ทนทุกขเวทนา ทนเจ็บใจ
ทนตอกิเลส
*** จาคะ ความเสียสละ มีนัยเปน สอง คือ เสียสละวัตถุ เสียสละอารมณ
เสียสละวัตถุ เชน ปจจัยเครื่องดํารงชีพมีเสื้อผา ยา อาหาร เปนตน เพื่อสาธารณะกุศล
ตาง ๆ เสียสละอารมณ เชน อารมณโกรธ เกลียด อาฆาต พยาบาท ตาง ๆ หากเก็บ
กักไวจะเปนคน “เนาใน” คือใจเสีย รถเรือจะไมระเบิด เพราะมีทอไอเสีย น้ําที่ไมมี
ทอระบายก็มีแตจะเนา โรงงานตาง ๆ ไมมีปลองระบายไมนานก็ระเบิด อารมณก็
เชนเดียวกัน ฯ
ขอมูลจาก : หนังสือเทศนา วาไรตี้ จากพระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน) หนา 187
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...ปางพระพุทธรูป...
การสรางปางพระพุทธรูปตางๆ นี้ นิยมสรางตามพระอิริยาบถตางๆ นับตั้งแตประสูติ
ตรัสรู จนถึงปรินิพพาน ในเลมนี้ขอนําเสนอปางพระพุทธรูป อีกทั้งหมด 8 ปางตอจากฉบับ
ที่ผานมานะคะและในฉบับหนาจะขอนําเสนอปางพระพุทธรูปตอไปใหทานไดชมคะ
9. ปางเสวยมธุปายาส

พระพุทธรูปปางเสวยมธุปายาส วัดพระปฐมเจดีย
ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระ
อิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ประคองถาดมธุปายาส

10. ปางเสี่ยงบารมีลอยถาด

พระพุทธรูปปางเสี่ยงบารมีลอยถาด วัดพระปฐม
เจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูใน
พระอิริยาบถประทับ (นั่ง) คุกพระชานุ (เขา) ทั้งสองกับพื้น
พระหัตถซายวางที่พระเพลา (ตัก) ขางซาย เปนอาการค้ําพระ
วรกายใหตั้งมั่น ทอดพระเนตรลงต่ํา พระหัตถขวาอยูในพระ
อิริยาบถยื่นถาดไปขางหนา

11. ปางรับหญาคา

พระพุทธรูปปางรับหญาคา วัดพระปฐมเจดีย ราช
วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถ
ยืน พระหัตถซายหอยลงขางพระวรกาย พระหัตถขวายื่น
ออกมาขางหนา เปนกิริยาทรงรับหญาคา บางแบบทําเปนพระ
อิริยาบถทรงถือหญาคาก็มี บางแบบมีรูปพราหมณกําลังยื่น
หญาคาถวายดวย

12. ปางสมาธิเพชร

พระพุทธรูปปางสมาธิเพชร วัดนิเวศธรรมประวัติ
ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพุทธรูปอยูในพระ
อิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิไขวพระชงฆ (แขง) หงายฝา
พระบาททั้งสองขาง ฝาพระหัตถวางหงายซอนกันบนพระ
เพลา (ตัก) พระหัตถขวาทับบนพระหัตถซาย
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13. ปางมารวิชัย

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระ
อิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิ พระหัตถซายวางหงายบน
พระเพลา ( ตัก ) พระหัตถขวาวางบนพระชานุ ( เขา ) นิ้วพระ
หัตถชี้ลงพื้นธรณี บางแหงทํารูปแมพระธรณีนั่งบีบมวยผม
ประกอบ นิยมสรางเปนพระประธานในพระอุโบสถ

14. ปางสมาธิหรือปางตรัสรู

พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู วัดสุทัศนเทพว
ราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูใน
พระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถทั้งสองวางหงาย
ซอนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาทับพระหัตถซาย พระ
ชงฆ (แขง) ขวาทับพระชงฆซาย

15. ปางถวายเนตร

พระพุทธรูปปางถวายเนตร
วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในอิริยาบถยืน
ลืมพระเนตรทั้งสองเพงไปขางหนา พระหัตถทั้งสองหอยลง
มาประสานกันอยูขางหนาระหวางพระเพลา (ตัก) พระหัตถ
ขวาซอนเหลื่อมอยูบนพระหัตถซาย
อยูในอาการสังวร
ทอดพระเนตรตนพระศรีมหาโพธิ์

16. ปางจงกรมแกว

พระพุทธรูปปางจงกรมแกว วัดพระปฐมเจดีย ราช
วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถ
ยืน พระบาทขวากาวเหยียบพื้น ยกสนพระบาทซายขึ้น ปลาย
พระบาทจรดพื้น พระหัตถทั้งสองประสานกันอยูที่หนาพระ
เพลา (ตัก) ทอดพระเนตรลงต่ํา

ในฉบับนี้ก็ขอนําเสนอปางพระพุทธรูป 8 ปางกอนนะคะ และโปรดติดตาม
ชมปางพระพุทธรูปลําดับตอไปไดในฉบับหนาคะ ขอมูลจาก : หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน
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...สุขภาพดีดวยการกระโดดเชือก...
กระโดดเชือกดูจะเปนวิธีการออกกําลังกายที่สะดวก ไมเปลืองเนื้อที่ เพียงคุณมีเชือกเสน
หนึ่ง ที่กวางพอประมาณ แคนี้ก็สามารถออกกําลังกายไดแลว เหมาะกับคนทีอ่ ยูในเมืองอยางยิ่ง ที่
บางทีจะหาทีอ่ อกกําลังกายก็ยากแสนยาก สวนสาธารณะก็มีนอ ยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากร
แตการอาศัยการกระโดดเชือกเพียงอยางเดียวเปนการออกกําลังกาย
หลัก ดูจะเปนเรื่องที่คอนขางทําไดยาก นี่พดู ในแงของการออกกําลังกายที่เรียกวา
แอโรบิค ที่เนนความตอเนือ่ ง ไมใชเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุด การกระโดดเชือกจะมี
ปญหาวาคุณสามารถกระโดดไดดแค
ี ไหน หากกระโดดไดสักหนอยก็ติด แบบนี้
จะอาศัยการกระโดดเชือกเปนหลักก็ดูจะไมไดผลในแงของสุขภาพเทาไรนัก
อีกอยางการกระโดดเชือกนี้ ใชน้ําหนักของทั้งตัว ดูจะมีความหนักหนวงมากกวาวิ่งเสีย
อีก คนที่อายุมากๆ หรือมีน้ําหนักเยอะเกินไป จะมากระโดดเชือกเปนเวลานานๆก็ดูจะเสี่ยงตอขอ
เสื่อมอยูไมนอ ยเลยทีเดียว
... แตถาคุณเปนวัยรุนหนุมสาวไฟแรงอยูละก็ เชิญเลยทาน …
สิ่งสําคัญในการกระโดดเชือก แนนอนคือตัวเชือก เพราะถาเราหวังประหยัด เอาเชือก
ตากผา เชือกรัดของมากระโดด มันมักจะสะดุดบอยๆ ติดแขงติดขานารําคาญจะตายไป
สิ่งที่จะตองดูคอื ความยาวของเชือกจะตองไมยาวจนดูเกงกาง
หรือสั้นจนตอง
กระโดดลอยตัวสูงเพื่อใหพน วิธีดคู วามยาวที่เหมาะสมของเชือก ก็ดูงา ยๆวา เมื่อใชเทาทั้ง 2
ขางเหยียบตรงกลางของเชือกและดึงใหตึง มือจับทั้ง 2 ขางจะตองอยูประมาณระดับอกพอดี
การกระโดดไมตอ งกระโดดตัวลอย เพราะกลัวไมพน อยางนั้นจะกระโดดไดไมนาน
โอกาสบาดเจ็บก็เยอะ เพียงแคกระโดดใหเทาสูงพนเชือกก็พอแลว นอกจากนี้เวลากระโดด ตนแขน
และขอศอกใหแนบขางลําตัว แกวงเพียงแขนสวนปลายและขอมือเทานั้น สวนรองเทาเลือกซื้อ
รองเทาที่ใชวิ่งนั่นแหละ เพราะมันมีสวนที่รองรับการกระแทก หากอาศัยรองเทาผาใบธรรมดามี
หวัง นอนครางดวยความเจ็บปวดแน
ขอมูลจาก : www.siamfitness.com
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อาหารเสริมสุขภาพ
จากงานวิจัยที่ผานมาบอกเราวาอาหารบางชนิดสามารถใชแทนยาไดในการรักษาสุขภาพ
ตัวอยางอาหารที่มีผลดีตอสุขภาพ

...ปลา
สารแมกนีเซียมจะชวยผูปวยโรคหอบหืดโดยลดความถี่ และ
ความรุนแรงของอาการหอบ สารแมกนีเซียมมีมากในปลา
แนะนําใหผูปวยโรคหอบหืดรับประทานปลา อาหารทะเล
อยางนอยวันละครั้ง
...ผัก
คนที่รับประทานผักที่ผานการผัดหรือตม จะมีโอกาสเกิดขอ
อักเสบนอยกวาคนที่ไมรับประทาน รอยละ 75 เชื่อวาผักที่
ผานการปรุงเกลือแรจะถูกดูดซึมไดดีกวา
...คนเปนหมันควรรับประทานกรดโฟลิก
ผูชายที่มีเชื้ออสุจินอย ควรจะรับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิก
เชน บรอคโคลี่, ผักกาดเขียว, ผักกาดแกว, ผักขม, ถั่วลันเตา,
ผักกาดหอม และขาวซอมมือ เพราะวิตามินนี้จะชวยเรงการ
แบงตัวของเชื้ออสุจิ และการสังเคราะห DNA
...น้ําชวยลดกลิ่นปาก
หลายคนมักใชน้ําชวยลดกลิ่นปาก
กลิ่นปากเกิดจากสาร
sulfur ภายในปาก การดื่มน้ําบอยๆ จะชวยชะลางสารที่
หมักหมมในปากและจะชวยลดกลิ่นปาก
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...น้ํามะเขือเทศชวยคนที่เมาคาง
การที่ดื่มสุราและมีอาการคลื่นไส
แสดงวาเขาขาดแรธาตุ
โปแตสเซียม แคลเซียมและโซเดียม ซึ่งสารดังกลาวมีมากใน
น้ํามะเขือเทศ และใหดื่มน้ําตามเพื่อใหผูปวยฟนเร็วขึ้น
...น้ําตาลหนึ่งชอนแกสะอึก
เทน้ําตาล 1 ชอนโตะในปากและกลืนลงไป น้ําตาลจะกระตุน
คอทําใหอาการสะอึกหายไป
...กลวยหอมแกตะคริว
หลังจากที่ตรากตรําทํางานหรือเลนกีฬา กลามเนื้อจะขาดเกลือ
แร ทําใหเกิดตะคริว การรับประทานกลวยหอมและดื่มน้ําตาม
จะชวยแกปญหานี้
...เนื้อไมมีมันจะชวยชะลอการเกิดศีรษะลาน
การขาดธาตุสังกะสีจะทําใหผมรวง เนื้อวัวที่ไมมีไขมันจะมี
ธาตุสังกะสีมากชวยชะลอผมรวง
...องุนชวยปองกันเลือดออกตามไรฟน
การขาดวิตามินซีจะทําใหเหงือกอักเสบและมีเลือดออก องุน
จะมีวิตามินซีอยางเพียงพอ ที่จะปองกันการขาดวิตามินซี
…Vanilla ในไอศครีมปองกันมะเร็งตอมลูกหมาก
สาร Boron ที่มีอยูใน Vanilla จะสามารถปองกันมะเร็ง
ตอมลูกหมาก
ขอมูลจาก : www.thaimedicinalplant.com
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ทองเที่ยว 50 เขต ในกรุงเทพฯ
สวัสดีคะ ของดีกรุงเทพฯ สําหรับฉบับที่ 010 นี้ ขอเสนอสถานที่ทองเที่ยวที่
นาสนใจ ตอจากฉบับที่ผานมา อีก 3 เขตดวยกัน คือ เขตตลิ่งชัน เขตจอมทองและเขต
ราษฎรบูรณะ นะคะ ซึ่งทั้ง 3 เขตมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจดังตอไปนี้
...ทองเที่ยว ณ เขตตลิ่งชัน...
R ตลาดน้ําตลิ่งชัน
อยูบริเวณหนาสํานักงานเขตตลิ่งชัน เปนตลาดกึ่งชนบทผสมผสานระหวาง
ชีวิตริมน้ํากับธรรมชาติ มีเฉพาะวันเสาร-อาทิตย เวลาประมาณ 07.00–16.00น. พอคาแมคา
ซึ่งก็คือชาวสวนในพื้นที่จะเริ่มนําผลผลิตจากสวน ซึ่งมีทั้งพันธุไม ผักสด ผลไม ปลา และ
อาหารตาง
ๆ
มาจําหนายเหมือนตลาดสดทั่วไปแตผลผลิตจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
นอกจากนี้ ยังมีรานอาหารบนแพริมน้ํา และมีเรือทัวรของเอกชนพาชมคลอง ชมสวน ซึ่งจะ
ไดเห็นชีวิตความเปนอยูริมน้ําของชาวตลิ่งชัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณนพดล
(ประธานประชาคมตลาดน้ํา) โทร. 0-1374-7616 หรือที่สํานักงานเขตตลิ่งชัน โทร. 0-24241742, 0-2424-5448
+ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ เพื่อเปนที่รวบรวมขอมูลทางดานมานุษยวิทยาและศาสตร
ที่เกี่ยวของ เชน สังคมวิทยา โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ภาษา และวรรณกรรม เปนแหลง
คนควาศึกษา และใหบริการขอมูลทางดานมานุษยวิทยาแกนักวิชาการ นักศึกษา และผูที่สนใจ มี
นิทรรศการถาวรที่จัดแสดงไดแก หองพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หองพิพิธภัณฑเครื่องปนดินเผาที่ทําในประเทศไทย นิทรรศการชาติพันธุวิทยาทาง
โบราณคดี นิทรรศการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ศูนยมานุษยวิทยาสิ
รินธรตั้งอยู ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน สวนนิทรรศการเปดใหเขาชมทุกวันจันทร-เสาร
เวลา 09.00–16.00 น.
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หองสมุดเปดวันจันทร-เสาร เวลา 08.00-16.30 น. สํานักงานเปดวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-17.00
น. ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2880-9429 หรือเว็บไซต www.sac.or.th

% วัดเกาะ
สรางขึ้นเมื่อป 2470 เปนวัดราษฎร ไมปรากฏนามและประวัติผูสราง บรรยากาศภายใน
วัดสงบรมรื่นอยางยิ่ง ทั้งนี้ บริเวณที่ตั้งของวัดเปนจุดบรรจบของคลองสองสาย คลองสายบนคือ
“คลองบางนอย” สวนคลองสายลางนั้น เรียกวา “คลองบางเชือกหนัง” จึงทําใหดูเหมือนวาอยูบนเกาะ
ดังชื่อวัด นอกจากนี้ เนื่องจากบริเวณโดยรอบของวัดสวนใหญยังคงเปนชนบทและไมมีถนนหลวงตัด
ผาน การเดินทางไปยังวัดแหงนี้จึงตองใชการสัญจรทางน้ําเทานั้น

EEEEEEEE

ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ
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...ทองเที่ยว ณ เขตจอมทอง...
% วัดแกวไพฑูรย
เปนวัดราษฎรชนิดมหานิกาย จากใบเสมา และพระอุโบสถหลังเกาของวัดที่สรางตาม
คติสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนตน ทําใหสันนิษฐานวาวัดนี้มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี
พระเจดียของวัดแหงนี้ สรางในสมัยรัชกาลที่ 4 เปนเจดียทรงเครื่องกออิฐถือปูนยอมุมไม 20 ฐานสิงห
สวนพระอุโบสถ สรางสมัยรัชกาลที่ 7
% วัดนางนอง วรวิหาร
สันนิษฐานวาวัดนี้มีมาตั้งแตกรุงศรีอยุธยา ประมาณสมัยสมเด็จพระศรีสรรเพ็ชญที่ 8
(ขุนหลวงสรศักดิ์) พระวิหารเกา มีพระพุทธรูปปูนปน ปางมารวิชัย 2 องค มีผูเลาวา มีคนพบของโผล
ขึ้นมาจากพื้นดิน เมื่อทําการขุดก็พบพระพุทธรูป 2 องค จึงขนานนามวา “พระผุด”
% วัดหนัง ราชวรวิหาร
จากจารึกที่ระฆังโบราณของวัดกลาววา สรางตั้งแตป 2260 ทําใหสันนิษฐานวาสราง
ขึ้นในสมัยสมเด็จพระศรีสรรเพ็ชญที่ 9 แหงกรุงศรีอยุธยา เมื่อถึงในสมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระศรีสุลา
ลัยพระบรมราชชนนี ไดทรงสถาปนาใหม สวนการปฏิสังขรณใหญในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น ไดทําการ
ซอมแซมศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ และพระวิหาร
% วัดไทร
เปนวัดมหานิกายที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เคยไดรับการปฏิสังขรณในสมัยรัชกาล
ที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ภายในมีตําหนักทอง ที่เชื่อกันวาพระเจาเสือทรงพระราชอุทิศใหเปนกุฏิสงฆ
ลักษณะเปนอาคารทรงใตถุนสูง ภายในหองซึ่งกั้นฝาทึบตั้งเตียงไมแบบจีนสลักลายเถาพุดตาน ประดับ
กระจกเขียนสีรูปสตรีจีน บานประตูเขียนภาพเทวดาทวารบาล ผนังดานนอกเขียนทองรดน้ําพื้นดําลาย
กนกเครือ
% วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

เปนวัดประจํารัชกาลที่ 3
เนื่องจากพระองคทรงนิยมในศิลปกรรมแบบจีนมาก
สิ่งกอสรางและศิลปะการตกแตงภายในวัดจึงมีความโดดเดนของศิลปะจีนเปนอยางมากวัดนี้นับเปนวัด
แรกที่สรางโบสถวิหารโดยไมมีชอฟา ใบระกา หางหงส พระแทนประทับ ณ ตนพิกุล อยูใตตนพิกุล
ใหญหนาพระอุโบสถ เปนที่ประทับของรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งเสด็จมาทรงคุมงาน และตรวจการกอสราง
หรือประพาสวัดพระวิหารพระพุทธไสยาสน ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสนปูนปนเซี่ยวกางแบบ
ไทยยืนอยูบนประแจจีน
ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพฯ
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... เขตราษฎรบูรณะ...
% วัดแจงรอน
ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา เดิม ชื่อ “วัดหงสรอน” เปนวัดราษฎรเกาแก
ตั้งแตสมัยอูทองหรือลพบุรี เปลี่ยนชื่อเปน “วัดแจงรอน”
• วิหารหลวงพอหินแดง เปนทีป่ ระดิษฐาน หลวงพอหินแดง เปน
พระพุทธรูปปางสมาธิทํามาจากศิลาแลงสีแดง กรอบหนาบันพระวิหารดานนอก
เปนกรอบเกลี้ยงไมมีลวดลาย เปนลักษณะศิลปะแบบสมัยรัชกาลที่ 3
• ลายปูนปนบนซุมประตูหนาตางพระอุโบสถ มีทั้งหมด 14 บาน ปน ขึ้นในป 2469
หรือประมาณสมัยตนรัชกาลที่ 7 เปนลายปูนปน รูปผลไม เชน ทับทิม นอยหนา
มะมวง สับปะรด ลายสัตวทะเล เชน กบ ปลาทอง ปลาหมึก ปลาตีน ปู และลายสัตว
อื่นๆ เชน กระตาย คางคาว ชางสามเศียร แพะ หมาจู ลวดลายเหลานีท้ ําไดแปลกตา
และประณีตงดงาม
• ตูพระธรรม เปนของโบราณมี 2 ใบ ทําขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
• ศาลาการเปรียญ สรางเมื่อป 2470 ที่หนาบันทําเปนลายปูนปนรูปหมูปากําลังโผล
ออกมาจากถ้ํา ประดับดวยกระจกสีเปนรูปปา
% วัดบางปะกอก
เดิมนั้นเปนวัดโบราณซึ่งสันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอมาไดกลายเปน
วัดรางเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 จากการที่ทําเลที่ตั้งของวัดอยูในพืน้ ที่ราบลุมและอยูริม
คลอง ประมาณป 2325 จึงมีผูคนยายเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณวัดเปนจํานวนมาก หลังจากที่รวมกัน
บูรณปฏิสังขรณวดั เสร็จแลวก็ไดขนานนามตามชือ่ คลองวา วัดบางปะกอก และไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อป 2327
• เจดีย มี 2 องค สรางเปนแบบศิลปะมอญและศิลปะเขมร
• วิหาร มี 2 หลัง หลังที่สรางดวยปูนเปนศิลปะเขมร สวนหลังที่สรางดวยไมสักมี
ลวดลายฉลุ สันนิษฐานวาสราง ในสมัยตนรัตนโกสินทร
• หอไตร สรางเปนทรงไทยอยูกลางสระน้ํา

16

% วัดประเสริฐสุทธาวาส
เปนวัดเกาสรางมาแตสมัยอยุธยา เปนศิลปะแบบจีนแท ไดรบั การบูรณะในรัชกาลที่ 3
โดยเลากันวา มีชาวจีนซึ่งเลี้ยงหมูอยูในแถบนัน้ เมื่อคราวไปเก็บผักมาเลี้ยงหมูไดไปพบเงินเขา 3
ตุม จึงนําเงินนัน้ มาบูรณะปฏิสังขรณวัด จากนั้นจึงทูลเกลาฯ ถวายวัด ตามจารึกในพระอุโบสถเมื่อป
2381 สันนิษฐานวาจีนผูน ั้นนาจะเปนพระประเสริฐวานิช
• ใบเสมารอบพระอุโบสถ เปนเสมาเดี่ยวทําจากหินทรายแดงสันนิษฐานวาเปนเสมา
ที่มีมากอนกรุงศรีอยุธยา
• พระประธานในพระวิหาร เปนพระศิลาสีแดงลงรักปดทองปางมารวิชัย มีนามวา
พระสรอยสุวรรณรัตน
• พระวิหาร เปนทรงโบราณแตปฏิสังขรณใหม หนาบันเปนลวดลายปูนปนประดับ
กระเบื้อง
• พระอุโบสถ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสามกก เขียนรอบผนัง 4 ดาน เปนฝมอื
ชางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ลายปูนปนประดับกระเบือ้ งที่หนาบันและหลังคา
ตลอดจนเครื่องหลังคาเปนศิลปะจีน

*** แลวพบกับสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ เขตตอๆ ไปได ในฉบับหนานะคะ
WWWWWWW
ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพฯ
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…ภาษาเรา & ภาษาลาว...
ภาษาเรา

ภาษาลาว

“หองคลอด”
“นางผดุงครรภ”
“หองไอซียู”
“ปมเชลล”
“ไฟแดง”
“ไฟเขียว”
“ไฟเหลือง”
“ถายเอกสาร”
“รานถายรูป”
“ถายรูป”
“ทิชชู”
“ผงซักฟอก”
“Johnny Walker”
...ภาพยนตร...
“Superman”
“Face off”

“หองประสูติ”
“นางประสูติ”
“หองมรสุม”
“ปมหอย”
“ไฟอํานาจ”
“ไฟอิสระ”
“ไฟรอคอย”
“อัดเอกสาร”
“รานแหกตา”
“ฉีกยิ้มสามัคคี”
“ผาอนามัย”
“สบูฝุน”
“บักจอนยาง”

“Speed”
“สองสิงหชิงบัลลังก”
“รักจริงๆ ใหดิ้นตาย”
“โลกทั้งใบใหนายคนเดียว”
“หนูนอยพเนจร”

“เบรกบออยู”
“สองสิงหชิงตั่งนั่ง”
“ฮักคักคัก ชักแงกแงก”
“โลกโมดหนวยใหโตผูเดียว”
“บักหํานอยตุหรัดตุเหร”

“บักอึดถลาลม”
“หนาขอยอยูปูน หนาเปนอยู

นี่”

ขอมูลจาก : www.saranair.com
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บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ


Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726

คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู Biosafety Cabinet ที่ใช ยังสามารถใชงาน
ปองกัน “สารตัวอยาง” และปองกัน “ผูปฏิบัติ” รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการ
กระจายของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน หรือเกณฑความถูกตองและ
ปลอดภัย เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น เมื่อมีการ
รั่ว หรือฉีกขาดที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่ํา
จากระดับมาตรฐาน


Calibration for pH meter

คือการตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใชวา ผลการวิเคราะหใหคา pH ได
ถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ
บางยี่ ห อ หรื อ บางชนิ ด คุ ณ ภาพค อ นข า งต่ํ า ไม ส ามารถให ค วามถู ก ต อ งระดั บ ทศนิ ย ม 1
ตําแหนงได อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช
งานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่
ท า นผู มี อุ ป การคุ ณ จั ก ได รั บ จึ ง ได ล งทุ น ทั้ ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ส อบเที ย บ ตรวจวั ด
ปรับแตง และที่สําคัญ คือบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอดจาก
บริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก

http://www.sciencetech.th.com
อนึ่งปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อหวัดมรณะ (SARS) แผนกชาง
บริ ก ารกํ า ลัง พิ จ ารณาการบริก ารในส ว นเครื่ อ งกํ า จัด มลพิษ ชนิ ด แพร ก ระจายในอากาศ
(Air Cleaner or Purifier) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับทานผูมีอุปการ
คุณ แตถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันที
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รายชื่อผูโชคดีที่ไดรับรางวัลในฉบับที่ 009
สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณที่
ถูกรางวัลในฉบับที่ 009 นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ
 คุณกัญญาอร เชื้อบุญมี BNH Medical Centre LTD.
 คุณสุเมธ โรจนดํารง บริษัทยูนิลิเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด
 คุณชมพู นรพงษ คณะสหเวชศาสตร ม.ธรรมศาสตร
 คุณอนิษฎา ฟองมาศ บริษัทอําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด
 คุณโสภาวดี บุญพรานชู ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสุราษฎรธานี
 คุณเสาวณี คํามี รพ. พุทธชินราช
 คุณประภัสสร ยุทธณรงค หองปฏิบัติการ บริษัทสมิติเวช จํากัด (มหาชน)
และทางกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ได
เสี ยสละเวลาอันมีค ายิ่งของทาน ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด ทางกอง
บรรณาธิการขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลในฉบับที่ 010 นี้ตอไปนะคะ
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กองบรรณาธิการขอบคุณภาพปกจาก : หนังสือ Greeting Cards And Art
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คุณภาพ คู คุณธรรม ซายนเทคมั่นย้ํา สินคาพรอมบริการ

321/43 ถนนนางลิ้นจี่ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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

