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จากการสง Newsletter ฉบับที่ 009 และ ฉบับที่ 010 ซึ่งเปน Newsletter ป
2548
ทั้งสองเลมนี้อัดแนนดวยคุณภาพและสาระตางๆ ซึ่งไดจัดสงใหทานผูมีอุปการคุณ
ไปแลวนั้น
บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวาสาระขอมูลใน Newsletter ฉบับที่ 011 คงทํา
ให ทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัวและคนที่ทานรัก ไดรับประโยชนและมีสุขภาพกายและใจ
ดียิ่งขึ้นเหมือนเดิม
สําหรับในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2548 เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่ 011
ของบริษัทฯ คงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม คือ เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมีอุปการคุณ
ใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย ในสวน
เนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับ เกร็ดความรูชีวิตประจําวัน คติสอนใจ
การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย คลายเครียด
สถานที่ทองเที่ยว
การอบรมและพัฒนาจิต และบริษัทฯ ก็หวังเปนอยางยิ่งวา ในชวง
เศรษฐกิจของประเทศที่เปนอยูในขณะนี้ ประกอบกับสภาวะน้ํามันที่มีราคาสูง จนทําใหมี
ผลกระทบในดานอื่นๆ ดวยนั้น ทางบริษัทฯ มีความหวงใยตอ สุขภาพทางกายและสุขภาพ
ทางใจ ของทานผูมีอุปการคุณ โดยบริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวาสุขภาพกายและสุภาพทางใจ
ของทานผูมีอุปการคุณยังดีขึ้นเหมือนเดิม อยางไรก็ดีในสวนของบริษัทฯ ก็จัดใหมีกิจกรรม
สันทนาการและกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ มีสุขภาพที่ดี มีความ
พรอม สามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด
ในสวนการจัดทําวารสาร ยังคงใชวิธีเดิมคือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณปละ 4
ครั้ง โดยชวงที่ 1 ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษีของชวง 3 เดือน
ที่ผานมา คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา ชวงที่ 2 ของป หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใชฐานขอมูล
ของ
ทานผูมีอุปการคุณเดือน ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเนื่องถึงสิ้นป 2548
ทายสุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการ
สนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง หากทานจะกรุณาสละเวลาให
ความเห็นและติชมในการจัดทําวารสารนี้
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สวัสดีคะ
กอนอื่นทางกองบรรณาธิการ
ใครขอเรียนแสดงความยินดีกับ ทานผูมี
อุปการคุณ ที่ถูกรางวัลของฉบับที่ 010 ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24)
ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548 นี้ ใน Newsletter ฉบับที่ 011 ยังคงมี
เนื้อหาครบทั้งหมด 9 หมวด ไดแก เกร็ดความรูชีวิตประจําวัน คติสอนใจ การปฏิบัติ
ธรรม ศาสนา/ปรัชญา
อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย คลายเครียด สถานที่
ทองเที่ยว
การอบรมและพัฒนาจิต และยังคงนําเรื่องราวตอเนื่องจากฉบับที่ 010 มา
นําเสนอใน Newsletter ฉบับที่ 011 ดังตอไปนี้คะ



ปางพระพุทธรูป จํานวน 8 ปาง ตั้งแตปางที่ 17-24 ตอจากปางที่ 9-16 เลม 010
สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ จํานวน 1 เขต คือ เขตดุสิต

ซึ่งในฉบับที่ 011 ปางพระพุทธรูป จะแสดงพระอิริยาบถตางๆ ตั้งแตปางเรือน
แกว ถึงปางรําพึง
สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตดุสิตมีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลาย
แหงมานําเสนอทานเปน 2 ชวง โดยจะลงในฉบับนี้และฉบับที่ 012 โดยในฉบับนี้ก็จะมี
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญๆ หลายแหง เชน พระที่นั่งวิมานเมฆ ทานสามารถพาครอบครัว
หรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ
ทายสุดนี้ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็น และ
คําแนะนําตางๆ แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของ
ทานไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

เคล็ดไมลับ….กับการดูแลรักษาตนเอง
... การกลืนอาหารชิ้นใหญหรือสิ่งของ (แลวติดคอหรือหายใจไมออก)
1. ถาพบในเด็กเล็ก ใหจับศีรษะหอยลงต่ํา ตบหลังแรง ๆ ใหเด็กไอออกมา ทําซ้ํา ๆ จนกวา
ของจะหลุดออกมา
2. ถาพบในเด็กโตหรือผูใหญ ใหจับลําตัวพาดเขาหรือโตะใหศีรษะต่ํา และหนากมลง แลว
ตบหลังบริเวณระหวางสะบัก 2 ขาง หรือใชวิธีรัดทองอัดยอดอก ทําซ้ํา ๆ จนกวาของจะ
หลุดออกมา
3. ถายังไมออก ใหพาไปโรงพยาบาลโดยเร็ว ระหวางไปโรงพยาบาล ใหชว ยการหายใจ
หรือทํา ขอ 1 หรือ 2 ดวย
... กางติดคอ หรือสงสัย
1. กลืนกอนขาวสุก หรือกลวยทั้งคํา หรือกอนขนมปงนิ่ม ๆ โดยไมตอ งเคี้ยว
2. ถายังไมหลุด กลืนน้ําสมสายชูเจือจาง กางจะออนลงได
3. ถายังไมหลุด ควรไปหาหมอ
... การหามเลือด
1. ถาบาดแผลเล็ก กดปากแผลดวยผาสะอาด แลวพันใหแนน
2. ถาบาดแผลใหญ เลือดออกพุง ทําตามขอ 1 แลวเลือดยังไมหยุด ใหใชผาเชือกหรือสายยาง
รัดเหนือแผล (ระหวางบาดแผลกับหัวใจ) ใหแนนพอที่เลือดหยุดไหลเทานั้น โดย
อวัยวะสวนปลายไมเขียวคล้ํา หรือถาเปนเลือดพุงออกมาจากปลายหลอดเลือดที่ขาดอยู
ใหใชกอนผาเล็ก ๆ กดลงตรงแผล เลือดจะหยุดได
3. ยกสวนที่มีเลือดออกใหสูงไว
... ตะคริว
1. ยืดกลามเนือ้ ทีป่ วดและเกร็งแข็ง (เปนตะคริว) ใหคลายออก หลังจากนัน้ อาจใชยาหมอง
หรือน้ํามัน หรือครีมนวดกลามเนื้อ หรือใชน้ํารอนประคบ
2. ถาเปนที่นอ ง ใหเหยียดเขาและกระดกปลายเทาขึน้
อาจตองใชมือชวยดันปลายเทา
ขึ้น เพื่อ ยืดกลามเนื้อนองที่เปนตะคริว
3. ถาเปนตะคริวหลังจากเสียเหงื่อมาก ใหดื่มน้ําเกลือ (เกลือ 1 ชอนชา ในน้ําหนึ่งแกว
ใหญ) หรือน้ําตาลเกลือแร
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... ผงเขาตา
1. หามขยี้ตา
2. รีบลืมตาในน้าํ สะอาด และกลอกตาไปมา หรือเทน้ําใหไหลผานตาที่ถางหนังตาไว
ถายังไมออกใหคนชวยใชมุมผาเช็ดหนาที่สะอาดเขี่ยผงออก
3. ถาไมออก ควรรีบไปหาหมอ
... แมลงเขาหู
1. ควรพาเขาไปในทีม่ ืด แลวใชไฟฉายสอง (แมลงอาจจะออกมาตามแสง) หรือเอาน้าํ
หยอดใหแมลงลอยขึ้นมา หรือใชนา้ํ มัน หรือกลีเซอรีนบอแรกซ หยอดหู แมลงจะตายใน
หูแลวเขี่ยหรือคีบออก
2. ถาทําตามดังกลาวแลวไมไดผล หรือมีประวัติหูน้ําหนวกขางนั้น ควรไปหาหมอ
... สะอึก
1. ดื่มน้ํา โดยกมตัวดื่มจากปากแกวฝง ตรงขาม
2. ตักน้ําตาลทราย 1 ชอนโตะใสปาก และกลืนใหหมดโดยไมใชน้ํา
3. ทําใหตกใจ เชน ตะโกนใสหูทันที ตบหลังแรง ๆ ทันที โดยไมใหรูตัวกอน
4. เอาถุงกระดาษใบใหญ ๆ ครอบปากและจมูก ใหหายใจในถุง 10-20 นาที หรือจนกวาจะ
หายสะอึก
5. กดจุด การกดจุดดังกลาว จุดจะอยูตรงหัวคิ้วทัง้ สองขาง
ขอมูลจาก : หนังสือคูมือหมอชาวบาน
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พระคุณแม…
(จาก...มองใหถูกมุม)
โบราณทานกลาวไววา “พระคุณของแมนั้นมากสุดจะพรรณนา จะเอาทองฟามาเปนแผนกระดาษ
จะเอาน้าํ หมดมหาสมุทรมาเปนหมึกวาด จดจารจารึก พระคุณทานนั้นเปนอันไมพอ” ขาพเจา
ประมวลยอได 5ส ดังนี้
ส. ที่หนึ่ง แมเปน ผูส ราง (สรางใหลกู เกิดมา)
ส. ที่สอง แมเปน ผูส อน (สอนใหรูจกั ดําเนินชีวติ สอนใหรูจักเอาตัวรอด)
ส. ที่สาม แมเปน ผูส ง (สงใหศึกษาเลาเรียนใหมีอนาคตกาวหนา)
ส. ที่สี่ แมเปน ผูเสริม (เสริมใหสูง ประคองมิใหเซ ค้ําไมใหทรุด)
ส. ที่หา แมเปน ผูเสีย (เสียสละทุกอยางทั้งหยาดเหงื่อ, ทรัพยสิน, ความสุข,
สติปญญา
เพื่อลูก)
อาศัยคุณธรรมทั้ง 5 ส. นี้ ลูก ๆ จึงมีโอกาส “สองแสง”
ถามวา... ในโลกนี้มีหญิงคนไหนรักเราเทาแมบาง? ใครเสียสละใหเราเทาแมบา ง? ใคร
หวงใยเราเทาแมบา ง ? ตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา มีสว นไหนที่ทา นมิไดใหเรามา ตรองดูเถิดทานผูมี
ดวงตาอันไม มืดบอดทั้งหลาย แมแตสัตวเดรัจฉานยังรูคุณของกันและกัน มนุษยตางหากเลาที่ยัง
เฝาสงสัยวาแมมีคุณจริงหรือไม ? ดังจิ้งเหลนบางเหลนบางเหลาที่เฝาคอนแคะทุกวันนี้
สรุปความวา สิ่งที่แมใหแกลูก คือ...
 แมใหกําเนิด
- ชีวิต, เลือดเนื้อ, ยอดแหงทรัพย
 แมใหน้ํานม
- เลือดที่หลั่งเพือ่ หลอเลี้ยงชีวิตลูก
 แมใหการอบรม
- แนะนําทางดี ใหหลีกหนีทางชั่ว
 แมใหบรมธรรม - บอกอุบายดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ (ทางพนทุกข)

W วิธีสนองพระคุณพอแม W
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประทานหลักปฏิบัติแกลูกที่จะพึงปฏิบัตติ อ
พอแมไวในฐานะหลายประการเชน...
1. ทานเลี้ยงเรามาตองเลี้ยงทานตอบ การเลี้ยงพอแม มีสองวิธีคือ...
เลี้ยงกาย - ดวยใหขาวน้ํา เสื้อผา ยารักษาโรค ของกิน เครื่องใช มิปลอยใหทานอด
รันทดใจ
6

2.
3.
4.
5.

6.
7.

เลี้ยงใจ - ดวยไมขัดขวางทางบุญของทาน ทําดีใหทา นชื่นใจ เวนเรื่องที่จะ
กระทบกระเทือนความรูสึก หรือทําใหทานทุกขใจ
ชวยเหลือกิจการงานของทาน ไมนงิ่ ดูดายขวนขวายชวยเหลือ ไมเห็นแกตัว ไม
แลงน้ําใจ โปรดจําไววา “ถาทานแลงน้ําใจ ทานจะไรคนแล”
ดํารงวงศตระกูล รักษาเกียรติยศชื่อเสียงที่ทานสรางไว มิใหอปั ยศเปนที่รังเกียจ
และ ดูหมิ่นของชาวโลก
ปฏิบัติตนใหสมควรไดรับทรัพยมรดก ดํารงตนอยูในศีลธรรม ใหทานไววางใจ
ทานเจ็บปวยตองเยียวยารักษา ทานมรณาตองทําบุญอุทศิ ไปให เรียกวา “ยาม
อยูก็อปุ ฏฐาก ยามจากก็อปุ ถัมภ” “อยูใหเลี้ยงกาย ตายใหเลี้ยงวิญญาณ” ไมปลอย
ใหเปนศพอนาถาไรญาติขาดคนเหลียวแล
ยึดมั่นในกตัญู ยกยอง สรรเสริญ เทิดทูน บูชา คารวะ
ใหเกียรติทานโดยเสมอตนเสมอปลาย
ดํารงอยูในโอวาท ไมเปนลูกนอกเหลาไมเปนไผนอกกอ...แม
นั้นแมจะชั่วชา (โจรหรือแพศยา) แตก็ปรารถนาใหลูกดี !

ลูกไทย ๆ ยุค “ไฮเทค”
ปจจุบนั ... เปนยุคที่แขงขันมุงมั่น “สวนใหญอยากจะเปนคนรวยมากกวาอยากจะเปน
คนดี อยากจะเปนเศรษฐีมากกวาเปนสาธุชน”
ยุคนี้... เปนสมัยวัตถุนิยม
อารมณนิสัยก็
เปลี่ยนไป
จากธรรมนิยมหรือจิตนิยม ก็กลายเปนยุคหลงแสงสีตีหนาเขาหากัน ลูกยุคปจจุบนั
เทาที่สังเกตดูเห็นมี อยู 8 จําพวก แบงเปนยอดเยี่ยม 3, ยอดแย 5 เชิญพิจารณา ดังนี้

" ลูก... ยอดเยี่ยม
ลูกรัก >> ลูกที่รักพอรักแม รักวงศตระกูล รักมรดกที่พอ แมมอบใหไมทําลาย
ลูกเลี้ยง >> ลูกที่มีคุณธรรมกตัญูกตเวที เลี้ยงดูพอแม

ลูกเลิศ >> ลูกที่ประเสริฐกวาพอแม เชิดชูวงศตระกูลเปนสงาราศีและอาภรณ
ประดับ ตระกูลใหสูงเกียรติ ลูกทั้งสามประเภทนี้เปนลูกใคร พอ
แมก็หนาชื่นตาบาน
" ลูก... ยอดแย
ลูกริบ
ลูกลอก

>> ลูกขี้โกง จองหาจังหวะแตจะเบียดบังทรัพยสินพอแม บางรายฟองรอง
เพื่อจะเอามรดกทัง้ ที่ทานยังมีลมหายใจ นาละอายมาก
>> ลูกทีป่ อกลอกพอแม เลี้ยงไมรูจักโต ใหไมรูจักพอ ถมเทาไรไมรูจักเต็ม
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ลูกลาก
ลูกรก

ลูกนรก

>> ลูกที่กอ แตเวรสรางแตกรรม นําทุกขมาสูพอแม ลากพอแมขึ้นโรงขึ้นศาล
ยันคุกตะราง
>> ลูกที่อยูทไี่ หนพอแมก็หนักใจ จากไปใคร ๆ โลงอก เปนคนไรคา รก
โลก รกตระกูล เปนบุคคลไมพึงปรารถนา เขาลักษณะวา “ชั่วเกิน
โปรดคดเกินดัด”
>> ลูกที่ใจดําอํามหิต ฆาไดแมกระทั่งพอแมทํารายไดแมผูมพี ระคุณ
ลูกทั้งหาประเภทนี้เปนลูกใคร พอแมก็หนาช้ําตาบวม...! ทานผูอ านเลา..
จัดเขาประเภทไหน ?

โปรดจําไววา มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร แปลถอดความใหจํางาย ๆ วา...
มารดาเปนมิตรในเรือน
มารดาเปนเพือ่ นในบาน
มารดาเปนอาจารยประจําชีวติ
มารดาเปนพรหมลิขิตชีวิตลูกฯ

ขอมูลจาก : หนังสือเทศนา วาไรตี้ พระพิจิตธรรมพาที
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...การบริโภคไข…
(พูนศรี เลิศลักขณวงศ)
4 พฤษภาคม 2548
ไขไก และ ไขเปด เปนอาหารที่มีการบริโภคอยางกวางขวางตลอดป
เพราะหาซื้องาย ราคาไมสูงมาก ปรุงเปนอาหารไดหลากหลาย มีรส
อรอย ถึงแมผูที่ปรุงอาหารไมเปนก็ยังสามารถปรุงอาหารจากไขรับประทานได ประการ ที่สําคัญ
ไขเปนอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย โดยใหสารอาหารที่จําเปน หลายอยางจนถึงกับวาไขเปน
อาหารบํารุงรางกายทีเดียว (ลู กไก และลูกเป ด ขณะเจริญเติบ โตอยูในไขก็ใช สารอาหารในไข
เจริญเติบโตขึ้นเปนชีวิตใหม)
ตอมาเมื่อมีการศึกษาวิจัย เกิดองคความรูใหม ๆ เกี่ยวกับไข และภาวะการเกิดโรคของ
มนุษยที่เกี่ยวของกับการรับประทานอาหาร และมีการนําความรูเหลานั้นออกเผยแพร ทําใหผูบริโภค
เกิดความสับสน
ไมแนใจวาเปนอาหารที่บํารุงรางกายหรือทํารายรางกายกันแน กอนจะ
ตัดสินวาประเด็นใดถูกหรือผิดเราตองยอมรับอยางหนึ่งวา ทุกสิ่งในโลกนี้มี 2 ดานเสมอ คือ ดาน
ดี / ดานไมดี ดานมืด / ดานสวาง ประเด็นสําคัญคือ ทําอยางไรที่จะทําใหเราอยูรอดไดในทามกลาง
2 ดาน ซึ่งก็คือการใชปญญา คิด วิเคราะห สังเคราะห การบริโภคไขก็เหมือนกัน เราตองพิจารณา
ถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้
) คุณคาทางโภชนาการของไข
ไขไก 1 ฟอง น้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม ใหพลังงาน 80 กิโลแคลอรี โปรตีน 7 กรัม ซึ่ง
FAO ไดจัดวาเปนโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด มีคา Biological Value เปน 100 ซึ่งหมายความวาเปนโปรตีนที่
สมบูรณ มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกวาโปรตีนชนิดอื่น มีไขมัน 6 กรัม และยังใหวิตามินและ แรธาตุ
ที่สําคัญมีประโยชนตอรางกาย เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี1, บี2, บี3, บี6 และ บี12 ธาตุ
เหล็ก lecithin เปนตน คุณคาทางโภชนาการของไขไกและไขเปด จะใกลเคียงกัน
) โคเลสเตอรอลกับการบริโภคไข
โคเลสเตอรอล เปนสารอาหารประเภทไขมัน แตไมใหพลังงานแกรางกาย พบในอาหารที่ได
จากสัตว ในปริมาณที่แตกตางไปตามชนิด และอวัยวะของสัตวนั้น ๆ โคเลสเตอรอลเปนสวนประกอบที่
สําคัญในการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย พบไดทุกเซลลในรางกาย ใชสรางฮอรโมนเพศ กรด
น้ําดี (bile acid) เพื่อใชในการดูดซึมไขมัน และวิตามินที่ละลายในไขมัน เขาสูรางกายทางระบบทางเดิน
อาหาร โคเลสเตอรอลที่ อ ยู ในอาหารที่เ รารั บ ประทาน (Dietary Cholesterol) ไม ไ ด แ ปลงไปเป น
โคเลสเตอรอลในเลือดโดยตรง ตองผานกระบวนการตาง ๆ มากมาย ปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือด รอยละ
80-90 นั้น รางกายเราสรางขึ้นมาเองจากการทํางานของตับ และวัตถุดิบหลักที่ตับใชในการสราง
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โคเลสเตอรอล คื อ น้ํา ตาล ดั งนั้น การรับประทานอาหารหวาน ๆ น้ําหวาน น้ําตาลมาก ๆ
รางกาย
ใชไมหมด ก็จะถูกแปลงเปนไขมันแทน เปนสาเหตุของไขมันในเลือดสูงที่แทจริง
นอกจากนี้ ชนิ ด ของไขมั น ที่ มี ใ นอาหารที่ เ รารั บ ประทาน เช น ไขมั น ชนิ ด อิ่ ม ตั ว
(Saturated Fat) และ (Trans Fatty Acids) ก็มีสวนสัมพันธกับการเพิ่มของโคเลสเตอรอล และมีสวน
ที่จะกําหนดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจ ถาการเพิ่มของระดับโคเลสเตอรอลในเลือด
เปนชนิด LDL Cholesterol (Low Density Lipoprotein Cholesterol) หรือโคเลสเตอรอลชนิดเลว
ปจจุบันนี้คิดวา ปจจัยที่สัมพันธกับการมี LDL Cholesterol สูง คือ บุหรี่ ความอวน เบาหวาน
ระดับไตรกลีเซอรไรดสูง
ปจจัยที่สัมพันธกับการมี HDL Cholesterol สูง (โคเลสเตอรอลชนิดดี) คือ ความสมดุลของ
การกิน การออกกําลังกาย การพักผอน สิ่งแวดลอม และจิตใจดีมีคุณธรรมซึ่งทําใหไมเครียด
จากรายงานการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือไดหลายการศึกษาที่โดงดัง เชน Framingham Study ไดสรุปวา
1. ไ ม มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั น ร ะ ห ว า ง ก า ร กิ น อ า ห า ร ที่ มี
โคเลสเตอรอลกับระดับโคเลสเตอรอลในเลือด
2. ไมมีความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางระดับโคเลสเตอรอลใน
เลือดกับโรคหัวใจ
ความรูเรื่องโคเลสเตอรอลดังกลาวขางตน เมื่อนํามาพิจารณารวมกับการกินไข จะไม
เป น ป ญ หาอี ก ต อ ไป ไข ถู ก มองว า เป น อาหารที่ มี โ คเลสเตอรอลค อ นข า งมาก (ไข ไ ก 1 ฟองมี
โคเลสเตอรอล เฉลี่ ย ประมาณ 180-250 มิ ล ลิ ก รั ม ) ได มี ก ารกํ า หนดให ร า งกายควรได รั บ
โคเลสเตอรอลจากอาหาร ไมเกิน 300 มิลลิกรัมตอวัน
โคเลสเตอรอลที่มีในไขจะอยูเฉพาะในไขแดง ไขขาวไมมีโคเลสเตอรอล ในไขแดงยังมี
เลซิธิน (Lecithin)
ซึ่งจะไปชวยอิมัลซิฟายไขมัน ทําใหไขมันแตกตัวเปนอนุภาคเล็ก ๆ และ
ไหลเวียนไปกับกระแสเลือด ปองกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด เลซิธินยังเปน สารที่
ชวยบํารุงประสาท และสมอง จากคุณสมบัติของเลซิธินดังกลาว จึงมีการผลิตขายในรูปของ
อาหารเสริม เพื่อชวยปองกันหลอดเลือดแข็งตัว ปองกันโรคหัวใจ บํารุงสมอง ทําใหสมองทําหนาที่
ไดอยางปกติ ชวยยอยไขมัน ชวยระบบภูมิคุมกัน แตมีราคาแพงมาก
ถาเรารับประทานไขแดง
รางกายก็ไดรับเลซิธิน ตามธรรมชาติอยูแลว ในราคาถูกอีกดวย
) ควรกินไขวนั ละกี่ฟอง
ช ว งเวลาที่ ผ า นมา ประชาชนสั บ สนไม แ น ใ จในประโยชน ห รื อ โทษของการกิ น ไข และ
การเกิดโรคไขหวัดนกระบาด มีผลทําใหคนไทยบริโภคไขนอยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยคน
ไทยบริโภคไขเพียง 132 ฟอง/คน/ป ขณะที่คนญี่ปุนบริโภคถึง 347 ฟอง/คน/ป คนจีน 310 ฟอง/คน/ป
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คนมาเลเซีย 246 ฟอง/คน/ป สหรัฐอเมริกา 243 ฟอง/คน/ป สหภาพยุโรป 214 ฟอง/คน/ป สาเหตุ
สวนหนึ่งมาจากความเขาใจผิดเรื่องโคเลสเตอรอลที่จะทําใหเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ
>> มีขอแนะนําดังนี้
1. เด็กอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ใหนําไขแดงตมสุกผสมกับขาวบด ใหครั้งแรกปริมาณ
นอย ๆ กอนแลวคอย ๆ เพิ่มขึ้น เด็กอายุ 1 ปขึ้นไป จนถึงวัยรุน บริโภคไดวันละ
1 ฟอง
2. วัยทํางานสุขภาพปกติ บริโภค 3 – 4 ฟอง/สัปดาห
3. ผูปวย ที่เปนความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ควรบริโภคไข 1 ฟอง/
สัปดาห หรือตามคําแนะนําของแพทย
>> บริโภคไขอยางไรใหไดประโยชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เลือกซื้อไขที่สด ใหม เปลือกไขไมแตกหรือบุบราว
เช็ดเปลือกไขที่สกปรกใหสะอาด
ลางมือทุกครั้งทั้งกอนและหลังสัมผัสไข
ควรเก็บไขไวในตูเย็น เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
ควรบริโภคไขใหหมดภายใน 2 สัปดาหหลังจากซื้อ
กินแตไขสุกเทานั้น
กินไขหลากหลายเมนู เชน ไขตม ไขตุน ไขเจียว ไขดาว และไขน้ํา
กินไขรวมในอาหารหลัก 5 หมู
หลีกเลี่ยงอาหารไขมันและโคเลสเตอรอลสูง เชน ไขมันจากสัตว
ออกกําลังกายเปนประจํา

สรุป
ไข เปนอาหารทีม่ ีประโยชนตอ รางกายตั้งแตวัยทารกจนถึงผูสูงอายุ เพียงแตเราตองรูจัก
กินใหเกิดประโยชนตอรางกาย ถาเรากินไมถูกตองไมเหมาะสม มากไปหรือนอยไปก็เกิดผลเสีย
ตอรางกาย ดังนัน้ การออกกําลังกาย ไมเครียด ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติดอื่นๆ ดําเนิน
ชีวิตที่เรียบงาย ก็จะนําไปสูการมีสุขภาพกายและจิตที่มั่นคง สมบูรณ แข็งแรง
ขอมูลจาก :
www.anamai.moph.go.th
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...ปางพระพุทธรูป...
การสรางปางพระพุทธรูปตางๆ นี้ นิยมสรางตามพระอิริยาบถตางๆ นับตั้งแตประสูติ
ตรัสรู จนถึงปรินิพพาน ในเลมนี้ขอนําเสนอปางพระพุทธรูป อีกทั้งหมด 8 ปางตอจากฉบับที่
ผานมานะคะและในฉบับหนาจะขอนําเสนอปางพระพุทธรูปตอไปใหทานไดชมคะ
ปางเรือนแกว
พระพุทธรูปปางเรือนแกว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัด
พิษณุโลก พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิใน
เรือนแกว พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาวางคว่ํา
ที่พระชานุ (เขา) บางแบบพระหัตถทั้งสองวางซอนกันบนพระเพลา บาง
แบบอยูในพระอิริยาบถขัดสมาธิเพชรในเรือนแกว
ปางหามมาร
พระพุทธรูปปางหามมาร วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัด
นครปฐม พระพุทธรูปอยูในอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิราบ พระ
หัตถซายวางหงาย อยูบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวายกขึ้นปองเสมอ
พระอุระ (อก) แสดงอาการหาม
ปางนาคปรก
พระพุทธรูปปางนาคปรก วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัด
นครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระ
หัตถทั้งสองวางหงายซอนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาซอนทับ
พระหัตถซาย เหมือนปางสมาธิ แตมีพญานาค ขดรางเปนวงกลมเปน
พุทธบัลลังก และแผพังพานปกคลุมอยูเหนือพระเศียร
ปางฉันผลสมอ
พระพุทธรูปปางฉันผลสมอ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ
(นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาถือ
ผลสมอ หงายพระหัตถวางที่พระชานุ (เขา)
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ปางประสานบาตร
พระพุทธรูปปางประสานบาตร วัดปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัด
นครปฐมพระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ มี
บาตรวางอยูบน
พระเพลา (ตัก) พระหัตถซายประคองบาตร คว่ํา
พระหัตถขวายกขึ้นปดปากบาตร
ปางรับสัตตุกอนสัตตุผง
พระพุทธรูปปางรับสัตตุกอนสัตตุผง
วัดพระปฐมเจดีย
ราช
วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในอิริยาบถประทับ (นั่ง)
ขัดสมาธิ พระหัตถทั้งสองประคองบาตรซึ่งวางอยูบนพระเพลา (ตัก)
ทอดพระเนตรลงต่ํา เปนกิริยาทรงรับขาวสัตตุกอนสัตตุผงดวยบาตร
ปางพระเกศธาตุ
พระพุทธรูปปางพระเกศธาตุ วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ
พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวายกขึ้นแนบพระ
เศียร เปนกิริยาเสยพระเกศา
ปางรําพึง
พระพุทธรูปปางรําพึง วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัด
นครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถทั้งสองประสาน
ยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถขวาทับพระหัตถซาย
ขอมูลจาก : หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน
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iสมารทไดดว ยการยืดตัวi
การยืดตัว นอกจากจะมีความสําคัญมากตอการ warm รางกายกอนและหลังออกกําลังกาย ชวย
ใหไมรูสึก เมื่อยตัวภายหลังแลว ยังทําใหรางกายคุณสมสวนและหุน สมารทอีกดวย เพราะการยืด
ตัวจะทําใหกลามเนื้อทุกสวนของรางกายกระชับไดรปู ขึ้น โดยคุณทําทายืดตัวตอไปนี้ ทาละ 3 ครั้ง
แตละทาใหเกร็งกลามเนื้อ 20 วินาที ทุกวัน เพียงแค 2 อาทิตย กลามเนื้อคุณจะแข็งแรง และสมารทขึ้นทัน
ตา ดังนั้น เรามาเริ่มกันเลยดีกวาคะ

สฟงซ : บริหารตนขาดานนอก-ใน สะโพก และลําตัว
1) นั่งไขวขากับพื้น ใหขาซายทับขาขวา มือทั้งสองวางทาบพื้นอยูขางตัว
2) พับขาขวาวางบนพืน้ ใหพอรูสึกตึงที่กลามเนื้อขาขวา แลวยืดขาซายออกไปขางหลังใหราบกับพื้น

ร็อคแอนดโรล : บริหารตนขาดานใน สะโพก ชวยใหขอตอทํางานดีขึ้น
1) โนมเขาลง ใหมืออยูขางหนาซัก 1 ฟุต ยกตัวขึ้นอยูบนเขา พักขาซายไวกับพื้น หยุดคางไว
แลวคอยๆ เลื่อนมือเขาหาตัว (เคล็ดลับ ใหเกร็งกลามเนื้อตนขาดานในไวขณะที่ทํา)
2) งอขาซายขึน้ ใชมือซายจับปลายเทาไว ขอศอกตึงหยุดคางไว แลวปลอยมือ ยอเขาลงทาบกับ
พื้นเหมือนทาเริ่ม เปลี่ยนขา ทําซ้ํา (เคล็ดลับ ใหกดขาขวาลงบนพื้นและใชมือซายดึงขาซายไว
อีกมือวางทาบพื้นจะรูสึกลําตัวยืดมากขึ้น)
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นกอินทรี : บริหารกลามเนื้อขาทุกสวน สะโพก ลําตัว
คุกเขากับพื้นใหแขนทั้งสองทิ้งขางลําตัวใหสมดุล ยืดขาขวาไปขางหนาใหตึง เทาปลอย
สบายๆ วางแขนขวาที่ตน ขาขวาและแขนซายเทาสะเอวไว เปลี่ยนขางแลวทําซ้ํา(เคล็ดลับ ขณะที่ยืดขา
ไปขางหนา ใหกดขาไว พยายามยืดตนขาสองขางใหออกหาง จากกันใหมากที่สุด)

หงายหลัง : บริหารชวงอก แขน และชวยใหระบบตางๆ ในรางกายหมุนเวียนดีขึ้น
นั่งยืดขาทั้งสองกับพื้น ขาชิดกัน นิ้วเทาชี้ขึ้น วางมือทั้งสองบนพืน้ ขอศอกงอเล็กนอย นิว้ มือ
ชี้ไปขางหนา ทําขาใหตรง แลวคอยๆยืดแขนขึ้น พรอมกับยกลําตัวใหชวงอก และสะโพก ใหสูงที่สุด
เทาที่จะ ทําได ลําตัวทั้งหมดจะเหมือนเสนทแยงขึน้ คางไว 20 วินาที (เคล็ดลับ เพิ่มน้ําหนักกดที่
สนเทาและเกร็งตนขาไปดวย)
เอาละคะ ….อยามัวรีรออยูเลย รีบเพิ่มความสมารทใหกับตัวเองดีกวา ของแบบนี้ไมมีใคร
รอใครหรอกนะ
ขอมูลจาก : หนังสือชีวจิต
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...ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตดุสิต...
+ ทําเนียบรัฐบาล
เดิมชื่อ “บานนรสิงห” รัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชทานแก
พลเอกเจาพระยารามราฆพ หลังจากที่รัฐบาลไดซื้อและทําการโอนกรรมสิทธิ์
แลว จึงไดใชเปนทําเนียบรัฐบาลและสถานที่รับรองแขกเมือง
* ตึกไทยคูฟา เดิมชื่อตึกไกรสร เปนอาคารสูง 2 ชั้น ภายในมีบันไดขึ้นดานหนาสูหอง
โถงกลาง ชั้นลางทางดานซายมือเปนหองรับรองงาชางและหองโดมพักแขก สวน
ทางดานขวามือเปนหองรับรองสีมวงและหองโดมสีมวง
*
ตึกนารีสโมสร เดิมชื่อตึกพระขรรค ปจจุบันเปนที่ทําการสวนราชการของทําเนียบ
รัฐบาล
* ตึกสันติไมตรี เปนอาคารรูปสี่เหลี่ยม ลอมรอบสนามน้ําพุ ตรงกลางอาคารเปดโลง ตึก
ดานหนาสรางในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามใชเปนที่จัดเลี้ยงและรับรองแขก
จํานวนมาก รวมทั้งประชุมสัมมนาของหนวยราชการ สวนอาคารดานหลัง สราง
สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเปนนายกรัฐมนตรี ใชในกิจการเชนเดียวกับตึกหนา
+ พระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐาน
เดิมเรียก “ทุงสมปอย” เปนสถานที่ทรงงานพระราชนิพนธของรัชกาลที่ 6 ทรง
พระราชทานนามพระตําหนักวา “สวนจิตรลดารโหฐาน” ตอมารัชกาลที่ 7 โปรดเกลาฯ
ใหรวมสวนจิตรลดาเขาเปนสวนหนึ่งของพระราชวังดุสิต
ปจจุบันเปนที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
%
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา เปนโครงการในพระราชดําริที่โปรดเกลาฯ ให
ทําเปนตัวอยางเพื่อพสกนิกร โดยไมหวังผลกําไร ทรงโปรดเกลาฯ ใหใชพื้นที่ใน
เขตพระราชฐานทําการทดลอง เชน ปลูกขาว โรงสีขาว เลี้ยงโคนม ฯลฯ
%
โรงเรียนจิตรลดา
แรกเริ่มเปนสถานศึกษาสําหรับสมเด็จพระเจาลูกยาเธอและ
สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ จากนั้นจึงเปดรับบุตรหลานของขาราชบริพารที่รับ
ราชการในพระตําหนักฯ ปจจุบันเปดรับสมัครบุคคลภายนอกดวย โดยเปดสอน
ตั้งแตอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6
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% ศาลาดุสิตาลัย
ใชเปนศาลาอเนกประสงคและสถานที่สําหรับเขาเฝา
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว
% ศูนยศิลปาชีพ เปดสอนศิลปาชีพแขนงตางๆ สืบทอด และพัฒนาศิลปหัตถกรรม
รวมทั้งเปนศูนยรวบรวมผลิตภัณฑศิลปาชีพจากราษฎรทั่วประเทศ เชน ถมเงิน
ถมทอง เครื่องเงิน เครื่องทอง
+ พระที่นั่งอนันตสมาคม
สรางตามพระราชประสงคของรัชกาลที่ 5 เพื่อเปนที่รับรอง
แขกบานแขกเมืองและประชุมปรึกษาราชการแผนดิน บนเพดานโดม
เขียนภาพพระราชกรณียกิจสําคัญของรัชกาลที่ 1 – 6 แหงราชวงศจักรี
บริเวณหองโถงใตโดมกลางเปนที่สําหรับใชประกอบพระราชพิธีตางๆ
มีพระที่นั่ง
พุดตานกาญจนสิงหาสนภายใตพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรตั้งอยู นอกจากนี้ยังเปนสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรการเมืองของประเทศไทยที่สะทอนถึงความผูกพันระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริยกับการเมืองการปกครองมาโดยตลอด นับตั้งแตวันที่รัชกาลที่ 7 ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญ ใหแกปวงชนชาวไทยและมีการเปดประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปครั้งแรกของรัฐสภาที่นี่
6 พระที่นั่งวิมานเมฆและหมูพระตําหนัก 11 องค
หลังจากที่รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดําเนินกลับจากประพาสในยุโรปป 2440 ทรง
พระราชดําริ
ใหมีที่ประทับในฤดูรอนที่กรุงเทพฯ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ซื้อที่นาและสวน ระหวางคลองผดุงกรุงเกษมจนถึงคลองสามเสนดวยพระราชทรัพยสวน
พระองค เพื่อจัดสราง อุทยานสถานและพระราชทานนามพระราชวังวา “สวนดุสิต”
W พระที่นั่งวิมานเมฆ
ในระหวางที่เริ่มการสรางพระราชวังสวนดุสิตรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกลาฯ ใหรื้อ
พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน จากเกาะสีชังมาสรางขึ้นที่วังสวนดุสิต โดยมีสมเด็จฯ เจาฟา
กรม พระยานริศรานุวัดติวงศทรงกํากับการออกแบบ
สถาปตยกรรมของพระที่นั่งไดรับอิทธิพลการกอสรางจากตะวันตก ตัวอาคารสราง
ดวยไมสักทองเปนรูปสองแฉกตั้งฉากกันมีทั้งหมด 3 ชั้น ยกเวนสวนที่ประทับซึ่งเรียกวา
“แปดเหลี่ยม”
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มี 4 ชั้น ชั้นลาง กออิฐถือปูน ชั้นบนเปนไมสักทองมี 31 หอง การจัดแสดง
บางหองยังคงบรรยากาศในอดีต เชน หองบรรทม หองสรง เปนตน

W พระตําหนักหอ
เดิมพระตําหนักหอนั้นปลูกสรางอยูที่วังศุโขทัย ในป 2541 พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทําการรื้อมาสรางใหม ณ พระราชวังดุสิต
ภายในพระตําหนัก
จัดแสดงเครื่องใชสวนพระองคของสมเด็จพระนางเจารําไพ
พรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 อาทิเชน พระบรมฉายาลักษณ สิ่งของที่มีผูทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย ฯลฯ สวนเครื่องปนดินเผาโบราณ เชน ไห ถวยชามสังคโลก หรือวัตถุ
โบราณที่นําขึ้นมาจากทะเลฝงตะวันออกของไทยนั้น นายอนุสรณ ทรัพยมนู ไดทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่ทรง
เจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา
เชน เครื่องกระเบื้อง เครื่องพิพิธภัณฑ เครื่อง
ทองและเครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องแกว

W พระตําหนักสวนบัว
เดิมเปนที่ประทับของพระวิมาดาเธอพระองคเจาสายสวลีภิรมย
ผูซึ่งเปน
ผูอํานวยการหองพระตนเครื่อง
และเคยใชเปนหอพักนักศึกษาชายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบันไดจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 6 รอบในป
2542 โดยนําศิลปวัตถุที่มีผูทูลเกลาฯ ถวายมาจัดแสดง

W พระตําหนักสวนสี่ฤดู
ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกลาฯ ใหยายพระตําหนักสวนสี่ฤดูซึ่งเคยเปนที่ประทับของ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถไปสรางยังวังศุโขทัย ตอมาพระตําหนักไดรื้อไปสราง
ถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ณ วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
เพื่อเปนการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 50 ป
พระตําหนักสวนสี่ฤดูจึงถูก
สรางขึ้นใหม ณ สถานที่เดิม ภายในจัดแสดงสิ่งของที่
มีผูทูลเกลาฯถวาย เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 50 ป
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W

พระทีน่ ั่งอภิเษกดุสิต (พิพิธภัณฑศลิ ปาชีพ)
ตั้งอยูดานหนาของพระที่นั่งวิมานเมฆทางทิศตะวันตกรัชกาลที่ 5 โปรดเกลาฯ ใหสรางเพื่อ
เปนทองพระโรงของวังสวนดุสิต เปนพระที่นั่งไมชั้นเดียว
สถาปตยกรรมเปนแบบขนมปงขิง
(Ginger-bread) ประกอบดวยไมฉลุอยางงดงามประดับกระจกสี หนาบันตกแตงดวยลายปูน
ปนเปนตราแผนดินทั้งมุขหนาและมุขหลัง
ภายในจัดแสดงผลงานหัตถกรรมของสมาชิกมูลนิธิ
สงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เชน เครื่องเงิน เครื่องทอง ผาทอง ผา
ปก ถมเงิน ถมทอง งานประดับดวยปกแมลงทับ งานจักสานจากไมไผ และยานลิเภา เปนตน

W พระตําหนักสวนหงส (พิพิธภัณฑภาพงานพระราชพิธี)
เดิมเปนตําหนักของสมเด็จพระศรีสวรินทรา
พระบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจา
พระตําหนักเปนเรือนไมสีเขียว 2 ชั้น เชิงระเบียงและคอสองประดับลวดลายไมฉลุสวยงาม ภายใน
จัดแสดงภาพงานพระราชพิธีโบราณ เชน พระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอู พระราชพิธีทรงผนวช
พระราชพิธีตรียัมปวาย ฯลฯ
W ตําหนักพระองคเจาหญิงบุษบันบัวผัน / ตําหนักพระองคเจาหญิงอรุณวดี (พิพิธภัณฑ
ภาพถาย ฝพระหัตถในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบนั )
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงสนพระราชหฤทัยในการถายภาพ ตั้งแตครั้งยังทรงพระ
เยาว
ภาพทีท่ รงถายนั้นทรงคุณคาทั้งทางศิลปะและวิชาการ ภาพถายฝพระหัตถที่จัดแสดงใน
ตําหนักพระองค
เจาหญิงบุษบันบัวผันเปนภาพที่ทรงถายเพื่อประกอบการทรงงานของพระองค
สวนภาพถายในตําหนักพระองคเจาหญิงอรุณวดีนั้นเปนภาพสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถภาพพระราชโอรสและ พระราชธิดา ภาพทิวทัศนและภาพอื่นๆ
W ตําหนักพระองคเจาหญิงพวงสรอยสอางค (พิพิธภัณฑนาฬิกาโบราณ)
หลังจากการเสด็จประพาสเยือนยุโรป 2 ครั้ง รัชกาลที่ 5 ไดทรงสั่งซื้อนาฬิกาจาก
ตางประเทศ เขามาเปนจํานวนมาก บางแบบทรงนํามาใชในราชสํานัก บางแบบทรง
สั่งทําพิเศษ
เพื่อพระราชทานเปนของที่ระลึกใหแดขาราชบริพาร และ
พระบรมวงศานุวงศ นาฬิกาที่จัดแสดงมี
อาทิเชน นาฬิกาคุณปู นาฬิกาไหมซอ นาฬิกาตั้งโตะที่เดินได 400 วันเมื่อไขลานเต็มที่ 1 ครั้ง ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีเครื่องกระเบือ้ งของที่ระลึกจากประเทศตางๆ ของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9

W ตําหนักพระองคเจาหญิงอรไทยเทพกัญญา (พิพิธภัณฑผาโบราณ)
ผาโบราณที่จัดแสดงเปนพระภูษาของเจานายฝายในสมัยรัชกาลที่ 5 มีทั้งที่ทอใน
ประเทศและตางประเทศ เชน ผาตาดปก ผาตวนเชิงแขก ผาทอยกไหมสี ผาอัตลัด ฯลฯ นอกจากนี้
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ยังมีผาพื้นเมืองจากภาคตางๆ เชน ซิ่นตีนตอ ผามัดหมี่ ผาพุมเรียง ฯลฯ รวมจัดแสดงดวย
ผาไทยเหลานี้มีวิวัฒนาการควบคูกับวัฒนธรรมการแตงกายของเจานายชั้นสูงในยุคนั้น อีกทั้ง
ยังเปน เครื่องแสดงฐานันดรของผูสวมใสอีกดวย
W ตําหนักพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงวรเสรฐสุดา (พิพิธภัณฑบานเชียง)
“บานเชียง” เปนชื่อหมูบานในตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ไดรับการประกาศใหเปนแหลงโบราณคดี
และมรดกโลกจากคณะกรรมการวาดวยการ
คุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
วัตถุโบราณบานเชียงที่จัดแสดงในพระตําหนักแหงนี้สวนใหญเปนภาชนะดินเผา
พื้นที่ จัดแสดงแบงเปน 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 แสดงเครื่องปนดินเผาบานเชียง เชน ภาชนะดิน
เผา ชอนดินเผา ทัพพีดินเผา ฯลฯ สวนชั้นที่ 2 จัดแสดงหลักฐานทางเทคโนโลยีของโลหะ
กรรม เชน ขวานสําริด กําไลสําริด หวงคอ ตางหู เปนตน
W ตําหนักสวนฝรั่งกังไส (พิพิธภัณฑเครื่องราชูปโภคและภาพสีน้ํามัน)
เดิมนั้นเปนที่ประทับของพระราชชายา เจาดารารัศมี ตําหนักสรางเปนอาคารโบกอิฐ
ถือปูน หลังคาทรงปนหยา ภายในจัดแสดงเครื่องใชในพระราชพิธี และเครื่องประกอบ
อิสริยยศ
เชน พระราชยานคานหาม พระที่นั่งกงเรือ ภาพเขียนสีน้ํามันที่รัชกาล
ที่ 5 ทรงสั่งซื้อมาจากยุโรป ภาพเหมือนพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง เปนตน
ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ
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ตําราโหงวเฮงโบราณอายุพันป
เรามาพิจารณานิสัยใจคอของคนจากการผายลมไดดังนี้
คนใจเย็น...คนที่กลั้นผายลมจนถึงจุดระเบิด
คนไมจริงใจ...คนที่ผายลมแลวหันไปจองหนาเด็กคนขาง ๆ
คนงก...คนที่ชอบยืนดมกลิ่นผายลมของตัวเอง
คนขี้โอ...คนที่ผายลมเสียงดังสนั่นแลวยืนหัวเราะชอบใจ
คนโชคราย...คนที่พยายามผายลมขณะเอามือตบโตะไปดวย แตพลาดจังหวะ
นักวิทยาศาสตร...คนที่สามารถวิเคราะหไดหลังจากสูดกลิ่นผายลมเขาไปวา
อาหารกอนหนานั้นประกอบดวยคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน อยางละกี่
เปอรเซ็นต
ซาดิสต...คนที่ผายลมในผาหมแลวกดหัวคูนอนใหเขาไปดม
คนเจาเลห...คนที่ผายลมพรอมกับไอกระแอมเบาๆ
คนสุภาพ...คนที่กลาวขอโทษกอนและหลังการผายลมแมจะอยูเพียงคนเดียว
ผูดี...คนที่กลั้นผายลมไวหลายชั่วโมงจนทองอืด เพื่อเก็บไวกลับไปผายลมที่บาน
คนมั่นคง...คนที่ผายลมเปนจังหวะสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และยาวนาน
คนอํามหิต...คนที่ผายลมไรเสียง แตกลิ่นเหม็นรายกาจ
คนดีแตพูด...คนที่ผายลมดังปง แตไรกลิ่น
คนหลายใจ...คนที่ผายลม ปสสาวะ และอุจจาระในเวลาเดียวกัน
แพทย...คนที่ลางมือกอนผายลม
คนใจบุญ...คนที่ยืนผายลมเหนือลม ใหทุกคนรับอานิสงสโดยทั่วกัน
ขอมูลจาก : www./question.asp
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สุภาษิตไทยสไตลขําขัน
ขี่ชาง จับแนนแนน (ขี่ชาง จับตั๊กแตน
เข็นครก เหนื่อยจัง (เข็นครก ขึ้นภูเขา)

น้ําขึ้น ใหรีบขนของหนี (น้ําขึ้น ใหรีบตัก)
เขียนเสือ แปะคางทูม (เขียนเสือ ใหวัวกลัว)

วัวหาย ซื้อใหม (วัวหาย ลอมคอก)
น้ําทวมทุง ผักบุงไฟแดง (น้ําทวมทุง ผักบุงโหรงเหรง)

ปลาหมอ ตายเพราะหายใจไมออก (ปลาหมอ ตายเพราะปาก)
หวานเปนลม ขมกินน้ําตาล (หวานเปนลม ขมเปนยา)

ตกกระได ไปหาหมอ (ตกกระได พลอยโจน)
น้ํามา ใหรีบอาบ (น้ํามา ปลากินมด)

น้ําลด อดอาบน้ํา (น้ําลด มดกินปลา)
มือไมพาย สบายจัง (มือไมพาย เอาเทาราน้ํา)
ขอมูลจาก : www.kamkling.net
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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 เครื่องทุกเครื่อง
เมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
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 และ ที่สําคัญ คือบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอดจาก
บริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก

http://www.sciencetech.th.com
อนึ่งปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อหวัดมรณะ (SARS) แผนกชางบริการ
กํ า ลั ง พิ จ ารณาการบริ ก ารในส ว นเครื่ อ งกํ า จั ด มลพิ ษ ชนิ ด แพร ก ระจายในอากาศ (Air
Cleaner or Purifier) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับทานผูมีอุปการคุณ แตถา
หากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันที
ÕÕÕÕ
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รายชื่อผูโชคดีที่ไดรับรางวัลในฉบับที่ 010
สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ
ที่ถูกรางวัลในฉบับที่ 010 นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ
 คุณกิ่งกาญจน หลีจิ้น บริษัทจอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จํากัด
 คุณจงจิตร ใจบุญ โรงพยาบาลปยะเวท
 คุณพัชรา ศิริสุวรรณ โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ
 นสพ.อนุชัย นิเวศนปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ดร.วาริพินทุ ประเสริฐศิลป องคการเภสัชกรรม
 คุณวิชุดา ใจเพ็ง โรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรี
 ดร.เต็มดวง ศมศิริ กรมประมง
 คุณเลิศชาย วชิรุตมางกูร มหาวิทยาลัยมหิดล
 คุณปราณี แสงมณีพร บริษัทไทย-สวีดิช แอสแซมบลีย จํากัด

และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ได
เสีย สละเวลาอั นมีค ายิ่งของท าน ตอบคําถามร ว มสนุกกัน มาโดยดว ยดี ตลอด ทางกอง
บรรณาธิการขอให ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 011 นี้ตอไป
นะคะ
áááááá

ขอขอบคุณภาพปกจากหนังสือ : Greeting Cards And Arts
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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 (Auto) FAX.0-2285-4856, 0-2285-4178

