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สารจากบริษัทฯ
ในป 2549 บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจเขาสูปที่ 25 และในวันที่ 18 มิถุนายน 2549
จะมีอายุครบ 25 ป บริษัทฯ ใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ ที่ไดใหการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยดีมาโดยตลอด จนทําใหบริษัทฯ กาวเขาสูปที่ 25 ไดอยาง
มั่นใจ และ มีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมีอุปการคุณไดตราบนานเทานาน
เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทาน บริษัทฯ ขอมอบสิ่งที่มีคุณภาพและสาระตางๆ
เพื่อใหทานผูมีอุปการคุณ
มีความพึงพอใจสูงสุด
และหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน
Newsletter ฉบับที่ 013 คงทําให ทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับ
ประโยชนและมีสุขภาพกายและใจดียิ่งขึ้นมากกวาเดิม
สําหรับในเดือนมกราคม – มีนาคม 2549 เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่
013 ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม คือ เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมีอุปการ
คุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย ในสวนเนื้อหา
สาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับ เกร็ดความรูชีวิตประจําวัน คติสอนใจ การปฏิบัติ
ธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย คลายเครียด สถานที่
ทองเที่ยว
การอบรมและพัฒนาจิต อยางไรก็ดีในสวนของบริษัทฯ
ก็จัดใหมีกิจกรรม
สันทนาการและกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพื่อใหบุคลากรของบริษทั ฯ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่
ดี มีความพรอม สามารถให การบริการทานผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด
ในสวนการจัดทําวารสารในป 2549 ยังคงใชวิธีเดิมคือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณป
ละ 4 ครั้ง โดยชวงที่ 1 ของป หรือ ม.ค. – มี.ค.
จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับ
ภาษีของชวง
3 เดือนที่ผานมา คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา ชวงที่ 2 ของป หรือ
เม.ย. – มิ.ย. จะใชฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณเดือน ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเนื่อง
ถึงสิ้นป 2549
ทายสุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการสนับสนุน
บริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง หากทานจะกรุณาสละเวลาใหความเห็นและติชม
ในการจัดทําวารสารนี้
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ในวาระที่บริษัทฯ จะมีอายุครบ 25 ป ในวันที่ 18 มิถุนายน 2549 นั้น
ทางกองบรรณาธิการ
ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการสนับสนุน
บริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงจนถึงทุกวันนี้
เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ ทางกองบรรณาธิการขอมอบสิ่งที่มี
คุณภาพและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวยความรู และจะพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของเนือ้ หาสาระใหดี
ยิ่งขึ้นกวาเดิม เพื่อเปนประโยชนแดทานผูมีอุปการคุณมากที่สุด โดยเนื้อหาในเดือนมกราคม มีนาคม 2549 ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่องจากฉบับที่ 012 มานําเสนอใน Newsletter ฉบับที่
013 ดังตอไปนี้คะ
ปางพระพุทธรูป จํานวน 8 ปาง ตั้งแตปางที่ 33-40 (ตอจากปางที่ 25-32 ฉบับที่ 012)
 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ จํานวน 2 เขต คือ เขตสัมพันธวงศ , เขตบางพลัด


ซึ่งในฉบับที่ 013 ปางพระพุทธรูป จะแสดงพระอิริยาบถตางๆ ตั้งแตปางประทับเรือ
ถึงปางโปรดพุทธมารดา
สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ , เขตบางพลัด มีสถานที่
ทองเที่ยวหลากหลายแหง มานําเสนอทานตอจากฉบับที่ 012
โดยในฉบับนี้ก็จะมีสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญๆ หลายแหง เชน เยาวราช วัดชัยชนะสงคราม วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
ทานสามารถพาครอบครัว หรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่
ตางๆ นี้คะ
และทางกองบรรณาธิการขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ ที่ถูกรางวัลใน
Newsletter ฉบับที่ 012 ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24)
ทายสุดนี้ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็น และคําแนะนําตางๆ
แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา /
ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

ทานทราบหรือไมวา หนังสือกินเนสบุกนั้นมีสิ่งใดในประเทศไทยที่ไดรับการบันทึกไว
ในหนังสือเลมนี้บาง
บุคคลและสิ่งของจากประเทศไทยที่ไดรับการบันทึกไวในกินเน
สบุกแลว
มี 11 รายการดวยกัน ไดแก
W พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เปนพระมหากษัตริยที่ทรงครองสิริราชสมบัติ
ยาวนานที่สุดในโลก
W ชื่ อ เดิ ม ของกรุ ง เทพมหานคร เป น ชื่ อ เมื อ งที่ ย าวที่ สุ ด
ในโลก

W วั ต ถุ ม งคลที่ มี ราคาสูง สุ ด ได แ ก พระพุท ธรู ป ทองคํ า ที่
วัดไตรมิตร กรุงเทพมหานคร

W นั ก เปตองหญิ ง ชาวไทย ชนะเลิ ศ การแข ง ขั น เปตองชิ ง แชมป โ ลกถึ ง 2 ครั้ ง
เมื่อป พ.ศ. 2531 และ 2533
W นักสนุกเกอรไทย “ตอง ศิษยฉอย” ทําแตมไดสูงสุดในการแขงขัน คือ147 จุด
W ภัตตาคารใหญที่สุดในโลก คือ มังกรหลวง ที่ถนนบางนา-ตราด
บริกรสวมรองเทาสเก็ตลอเพื่อชวยใหบริการไดรวดเร็วทั่วถึง
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W ปลาน้ําจืดตัวโตที่สุด คือ ปลาบึก จับไดที่จังหวัดเชียงราย ยาว 3
เมตร หนัก 242 กิโลกรัม
W

สัตวเลี้ยงลูกดวยนมตัวเล็กที่สุดในโลก คือ คางคาวกิตติ พบที่
จังหวัดกาญจนบุรี

W ตั๊ ก แตนตั ว โตที่ สุด ในโลก ยาว 25.4 เซนติ เ มตร กระโดดไดไ กลถึ ง
4.6 เมตร พบที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย

W ไขมุกเม็ดโตที่สุด เสนผาศูนยกลาง 40 มิลลิเมตร
หนัก 27.65 กรัม พบที่ใกลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

W ใ น เ มื อ ง ไ ท ย มี ผู ถู ก ตั ด สิ น จํ า คุ ก น า น ถึ ง 1 4 1 , 0 7 8 ป คื อ
นางชมอย ทิพยโส จากคดีแชรน้ํามันแมชมอย
ลาสุดนั้น นักเรียนไทยระดับประถมหลายโรงเรียนนับลานคนไดลงชื่อเชียรนักกีฬา
ซีเกมส ในโครงการพลังใจไทยทําไดแผนปายผาที่มีคําอวยพรและรายชื่อเด็กๆ นี้ยาวเกือบ 8
กิโลเมตร หากคณะกรรมการของหนังสือกินเนส (The Guinness
Book of
Records) เห็นดวย ก็จะไดบันทึกวายาวทําลายสถิติโลก ๕.๖ กิโลเมตรที่อินโดนีเซียทําไว
ที่มา : 108 ซองคําถาม เลม 5
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10 วาทะ พระพยอม
คําคม 10 วาทะพระพยอม ที่ทางกองบรรณาธิการไดคัดเลือกมาจาก 99 วาทะ
พระพยอม เพื่อใหเกิดพลังธรรมและเกิดประโยชนแดทานผูมีอุปการคุณคะ
 คนเราควรจะทําตัวเหมือนคนรอนแร คนรอนแรโกยหินโกยทรายใสตะแกรงแลวก็

รอน เจอเพชรเจอพลอยก็เก็บไว เจอหินเจอดินก็เหวี่ยงทิ้งไป
 ในโลกนี้ มีทั้งสิ่งสุดสวยใหเราเห็น และมีสิ่งนาเกลียดชังใหเราดู เมื่อดูก็อยาดู เพียง

อยางเดียว
 ยอมลําบากเมื่อหนุม ดีกวากลุมเมื่อแก
 ตายเสียในการตอสู ยังดีกวาอยูอยางคนพายแพตนเอง
 มนุษยตองมีใจสูงอยูเหนือความเกียจคราน อยูเหนือความเหนื่อยหนาย

มนุษย

เดี๋ยวนี้มีพวกทํานอยอยากไดมาก ไมทําเลยจะเอาทั้งหมด
 ตนหญานอยๆ มันยังใหออกซิเจนแกโลก ดอกไมนอยๆ มันยังให

ความเพลิน
ตาแกมนุษย นกกาบินไปมายังใหความสบายตาแกผูพบเห็น เราเองเกิดมาชาติหนึ่ง
ควรจะใหอะไรที่มีคาแกแผนดินไวบาง
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 ที่ใดไมมีน้ําใจ ที่นั่นเต็มไปดวยบรรยากาศแตกราว ที่ใดมีน้ําใจ ที่นั่นเต็มไป ดวย

บรรยากาศปรองดอง
 เราอยากใหกระจกยิ้มใหแกเรา เราก็ตองยิ้มใหกระจก
 ดอกไม กอนที่จะเหี่ยวโรยไป ไดทําใหคนไดชื่นชม คนเราเกิดมา กอนจะตายไป ก็

ควรใหคนไดชื่นใจ
 คนที่จะไปเปนผูบังคับบัญชาคน จะตองบังคับจิตใจตนเองกอน รีบบังคับตัวเองไว ไม

ชาจะไดรับตําแหนงผูบังคับบัญชาคน คนเราถาบังคับบัญชาตนเองไมได ในที่สุดก็
ตองถูกคนอื่นเขาบังคับเอา
ที่มา : หนังสือ 99 วาทะ พระพยอม
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การสรางปางพระพุทธรูปตางๆ นี้ นิยมสรางตามพระอิริยาบถตางๆ นับตั้งแตประสูติ
ตรัสรู จนถึงปรินิพพาน ในเลมนี้ขอนําเสนอปางพระพุทธรูป เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 8 ปางตอจาก
ฉบับที่ผานมานะคะและในฉบับหนาจะขอนําเสนอปางพระพุทธรูปตอไปใหทานไดชมคะ
๓๓. ปางประทับเรือ
พระพุทธรูป ปางประทับเรือ วัดพระปฐมเจดีย ราช
วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ
( นั่ง ) บนพระแทน พระหัตถทั้งสองขางวางคว่ําบนพระชานุ ( เขา )
บางแบบพระหัตถซายคว่ําที่พระชานุ พระหัตถขวาจับชายจีวร พระบาททั้ง
สองวางอยูบนดอกบัว
๓๔. ปางหามพยาธิ
พระพุทธรูป ปางหามพยาธิ วัดพระปฐมเจดีย ราช
วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระ
หัตถซายหอยลงแนบพระวรกายตามปกติ พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระ
อุระ ( อก ) แบฝาพระหัตถ ตั้งขึ้นยื่นออกไปขางหนาเปนกิริยาทรงหาม
๓๕. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย
พระพุทธรูป ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย วัดพระปฐมเจดีย ราชวร
มหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ
ซายยกขึ้นปองเสมอพระอุระ ( อก ) พระหัตถขวาหอยลงขางพระ
วรกาย บางแบบ พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ พระหัตถซายหอย
ลงตามปกติ บางแบบพักพระชานุ (เขา )
๓๖. ปางอุมบาตร
พระพุทธรูป ปางอุมบาตร วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระ
หัตถทั้งสองประคองบาตรราวสะเอวมีบาตรวางอยูที่ฝาพระหัตถในทา
ประคอง
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๓๗. ปางโปรดพุทธบิดา
พระพุทธรูป ปางโปรดพุทธบิดา วัดพระปฐมเจดีย ราช
วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน
พระหัตถซายอยูในทาประคองบาตร พระหัตถขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ
๓๘. ปางรับผลมะมวง
พระพุทธรูป ปางรับผลมะมวง วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิ
พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาถือผลมะมวง
หงายหลังพระหัตถไวบนพระชานุ ( เขา )
๓๙. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย
พระพุทธรูป ปางแสดงยมกปาฏิหาริย วัดพระปฐมเจดีย
ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถ
ประทับ ( นั่ง ) บนบัลลังก หอยพระบาททั้งสองวางบนดอกบัวที่
รองรับพระชานุ ( เขา ) ยกตั้งแบบประทับบนพระเกาอี้ พระหัตถซายวาง
บนพระเพลา ( ตัก ) พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ ( อก ) จีบนิ้วพระหัตถ
๔๐. ปางโปรดพุทธมารดา
พระพุทธรูป ปางโปรดพุทธมารดา วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง)
ขัดสมาธิ พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) บางแบบวางบน
พระชานุ (เขา) พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ
บางแบบงอนิ้วพระหัตถ
ที่มา : หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน
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ทาที่ 1

ยืนตรง
แลวแยกเทาออกจากกันประมาณ
ความกวางของชวงไหล
ถือขวดน้ําไวในมือ
ทั้งสองขาง เสร็จแลวงอแขนแนบลําตัว โดย
ใหฝามืออยูระดับไหล

ทาที่ 2

กาวเทาซายไปขางหนา ทําพรอมหมุนแขน ไป
ขางหนา และโนมตัวไปขางหนา

ทาที่ 3 ยืนแยกเทาออกจากกันใหมากๆ งอเขาเล็กนอย แลว
เหยียดแขนทั้งสองขางใหเหนือศีรษะ
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ทาที่ 4 ยืนเทาชิดกันแลวปลอยแขนแนบชิดลําตัว

ทาที่ 5 ทําซ้ําตั้งแตทาที่ 1-4 ทําจนครบ 24 ครั้ง (พักสักครู เมื่อทํา
ครบ 12 ครั้ง)
เมื่อคุณไดบริหารรางกายตามขั้นตอนตางๆ ทั้งหมดนี้เปนประจําทุกวัน คุณก็จะมี
ตนแขนและลําตัวที่กระชับไดสัดสวน รูปรางก็จะสวยเขารูปไมเสียทรง กลามเนื้อบริเวณ
ดังกลาวก็จะแข็งแรงขึ้นอีกดวย
ที่มา : หนังสือ Woman , s Story
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“ภาวะเครียด” เปนอีกหนึ่งสาเหตุของการฆาตัวตายใน
สังคมปจจุบัน โดยกรมสุขภาพจิตชี้วา ในรอบ40 ปที่ผานมา จํานวนคน
ฆาตัวตายมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 60% ซึ่งเปนการสวนทางกันอยางสุดขั้ว
ระหวาง
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและความตกต่ําของ
ภาวะจิตใจ
ภาวะเครียด ถือเปนปญหาของคนเมืองที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกป เชน ภาวะซึมเศรา
ภาวะวิตกกังวล ภาวการณปรับตัวที่ผิดปกติ โดยตั้งแตชวงหลังภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตก
มีผูโทรมาขอคําปรึกษาแนะนําทางโทรศัพทจากหนวยงานใหบริการคําปรึกษาแนะนําทาง
โทรศัพทเปนจํานวนมาก โดยประเด็นที่ทําใหโทร.มามากที่สุดคือ “รูสึกเครียด” ...และ ณ
ปจจุบัน โรคเครียดไดกลายเปนปญหาสาธารณสุขที่รายแรงที่สุดในขณะนี้
น.พ.พนมทวน ชู แ สงทอง จิ ต แพทย และอาจารย แ พทย วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร
กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล ใหขอมูลในงานสัมมนาพิเศษ “สายสุขภาพไฟเซอรกับ
เคล็ดลับฝาวิกฤติโรคเครียด” วาภาวะเครียดเปนเรื่องของจิตใจที่เกิดจากความตื่นตัว เตรียม
เผชิญกับเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งซึ่งไมนาพึงพอใจ หรือ
คาดไมถึง
เปนเรื่องที่เราเองคิดวาหนักหนาสาหัสเกินกําลัง
ความสามารถ
ที่จะแกไขได ทําใหเกิดความรูสึกหนักใจ
กังวล ไมส บายใจ หรือ แมแตคับขอ งใจ และสงผลใหเกิด
อาการผิดปกติทางรางกายเกิดขึ้น หากวาความเครียดนั้นมีมาก
และคงอยูเปนระยะเวลานาน
แตหากเปนความเครียดที่ไมมากนัก จะเปนแรงกระตุนที่ดี ชวยใหคนเราเกิดแรงฮึด
มุมานะที่จะเอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ
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ในทางตรงกันขาม หากเรามีความเครียดมากมาย และไมรูจักผอนคลาย และหาก
ปลอยไวนานเขา อาจมีปญหาความผิดปกติทางรางกายและจิตใจไดในที่สุด ซึ่งสาเหตุของ
ความเครียดมีสาเหตุ 3 ดาน ไดแก สาเหตุทางดานจิตใจ เชน ความกลัววาจะไมไดดังหวัง กลัว
จะไมประสบความสําเร็จ หนักใจกังวลใจในงานที่ไดรับมอบหมาย หรือแมแตกลัวกังวลสิ่งที่ยัง
มาไมถึง สาเหตุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เชน การเปลี่ยนชวงวัย แตงงาน การตั้งครรภ
การเริ่มเขาทํางานหรือการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนที่เรียน สุดทายคือสาเหตุจากการเจ็บปวยทาง
รางกาย เชน การเจ็บไขตางๆ โรคที่รุนแรง และเรื้อรัง หรือโรคที่คาดวาถึงแกชีวิตในที่สุด
น.พ.พนมทวน ใหคําแนะนําเพิ่มเติมวา อาหารคลายเครียด (Food Therapy)
คือหนึ่งในวิธีผอนคลายความเครียด โดยสารอาหารที่ชวยลดระดับความเครียดคือ ทริปโตฟาน
(1-2 กรั ม ก อ นนอน) พบได ใ นไข ถั่ ว เหลื อ ง นมวั ว เนื้ อ สั ต ว
วิตามินบี 6 (40 มิลลิกรัมตอวัน) พบในธัญพืชตางๆ ยีสต รําขาว เครื่อง
ใน เนื้อ ถั่ว ผัก วิตามินบี 3(1,000 มิลลิกรัมตอวัน) พบในตับ เครื่องใน
เนื้อ เปด ไก ปลา ถั่ว ยีสต สารอาหารอื่นๆ เชน แคลเซียม กระเทียมและ
ดอกไมจีน เปนตน
ทั้งนี้ เมนูอาหารคลายเครียดยอดฮิตคือ ช็อกโกแล็ตกับน้ํามะตูม จะชวยลดอาการ
กระวนกระวายและอาการตึงเครียดได สวนกลวยเชื่อมกับนมสด หากรับประทานกอนนอนเปน
ประจําทุกวันจะชวยลดอาการตึงเครียดและทําใหนอนหลับสบาย (แตหากเกรงวากลวยเชื่อมจะ
ทําใหอวน สามารถทานกลวยสดแทนก็ไดเชนกัน)
นอกจากอาหารคลายเครียดแลว การฝกฝนใหรูเทาทันอารมณของตนเอง และการรูจัก
ปล อยวาง เปนสิ่ง สําคั ญ ที่ทํ าใหคุณมองทะลุ เขาใจถึงเหตุแ ละผลของการเกิด อารมณไ ด
เปนอยางดี และชวยใหสามารถควบคุมความเครียดที่กําลังเกิด ณ ขณะนั้น อันจะสงผลใหคุณไม
ตองทุกขทรมานกับโรคเครียดอีกตอไป
ที่มา : www.thaihealth.or.th
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คําขวัญเขต…
“พระพุทธรูปทองคํา วัฒนธรรมหลากหลาย คาขายทุกประเภท เขตสัมพันธวงศ”
± ธนาคารพาณิชยแหงแรกของประเทศไทย
หลังจากที่ประเทศไทยทําสัญญาทางการคากับตางประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 4
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ,การคา และระบบการเงินภายในประเทศเปนอยาง
มาก ดวยความปรารถนาทีจ่ ะใหไทยเปนอิสระทางการเงิน พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่น
มหิศรราช-หฤทัย “พระบิดาแหงธนาคารไทย” ไดทดลองจัดตั้งธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก
ในป 2447
ใชชื่อวา บุคคลัภย ที่ตําบลบานหมอ ซึงตอมาพัฒนาเปน บริษัทแบงก
สยามกัมมาจล และ ธนาคารไทยพาณิชย ในปจจุบัน
± โบสถกาลหวาร
ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (ป 2310) ชาวโปรตุเกสที่
นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก จํานวนหนึ่งอพยพเขามาอยูบริเวณ
ตลาดนอย
จากนั้นจึงรวมกันสรางวัดขึ้นในชุมชนที่อาศัย เนื่องจากมี
กางเขนตั้งอยูที่สุสานบริเวณดานหลังของวัด จึงเรียกกันตามชื่อของภูเขาที่
พระเยซูถูกตรึงกางเขน วา “กาลวารีโอ” ภายหลังขนานนามวา “วัดกาลหวาร” จากนั้น
ประมาณ 60 ป วัดทรุดโทรมลง จึงมีการบูรณะวัดโดยสัตบุรุษชาวจีน และเปลี่ยนชื่อวัดเปน
“วัดแมพระลูกประคํา”
± เยาวราช
หลังจากที่ลงนามในสนธิสัญญาเบาวริ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 4 กรุงเทพฯ
ไดเริ่มทําการคากับ ประเทศทางตะวันตกมากขึ้น แหลงการคาของกรุงเทพฯ
อยูในยานคนจีน โดยมีอาณาเขตตั้งแตริมคลองโองอางถึงคลองผดุงกรุงเกษม
จากกิจการคาที่รุงเรืองและรายไดเพิ่มขึ้น ทําใหมีถนนตัดผานเพิ่มขึ้นพรอม
ความเจริญที่
ตามมา“ถนนเยาวราช” หรือ “ถนนยานทองคํา” กําเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และยังคงเปน
ชุมชนคนจีน
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ยานธุรกิจการคา การเงิน การธนาคาร รานทอง ภัตตาคาร รานอาหาร รานคา
ในยามค่ําคืนเยาวราชในยามค่ําคืนเยาวราช จะแปรสภาพจากถนนเศรษฐกิจเปน
ถนนอาหารที่มีความยาวที่สุดแหงหนึ่ง ทั้งสองฟากถนน มีใหเลือกทั้งแบบ
ภัตตาคาร รานริมถนนหรือจะซื้อจากรถเข็น และแผงลอย
± วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
เดิมเรียก “วัดนางปลื้มหรือวัดสามปลื้ม” มีมาตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อเจาพระยาบดินทรเดชาเปนแมทัพขึ้นไปปราบ
กบฏเวียงจันทร ไดอัญเชิญพระบางมาถวายรัชกาลที่ 3 ตอมาไดอัญเชิญ
มาประดิษฐานยังวัดจักรวรรดิราชาวาสในสมัยรัชกาลที่ 4 เพราะ
เชื่อกันวา ถาพระแกวมรกตกับพระบางประดิษฐานอยูดวยกันที่เมืองใด
เมืองนั้นจะเกิดศึกสงครามในบานเมือง
± วัดชัยชนะสงคราม
เมื่อกลับจากการทําสงครามชนะเวียดนามและเขมรเจาพระยา- บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
ไดยกบานและที่ดินถวายสรางวัด
แหงนี้ขึ้น เนื่องจากสิ่งกอสรางในวัดลวนเปนตึกกออิฐ
ถือปูน
คนสวนใหญจึงนิยมเรียก “วัดตึก” รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานนามวา “วัด
ชัยชนะสงคราม”
± วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
เดิมเปนวัดราษฎรชื่อวา "วัดสามจีนใต" อายุรวม 150 ปเศษ โดย
สหายชาวจีนสามคนรวมใจกันสราง ตอมาไดทําการปฏิสังขรณขึ้นใหมใน
ปลายป 2480และในป 2482 จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “วัดไตรมิตรวิทยา
ราม” ภายในวัดมีพระพุทธรูปทองคําที่มีสวนผสมทองคําสูง เรียกวา "ทอง
เนื้อเจ็ด-น้ําสองขา" เปนศิลปะสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย มีขนาดหนาตักกวาง 6 ศอก 5 นิว้ สูง
7 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว สันนิษฐานวาไดอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระยาไกรสมัยรัชกาลที่ 1
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ตอมาวัดพระยาไกรยุบ พระพุทธรูปทุกองคถูกอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดตางๆ แต
พระพุทธรูปปูนองคใหญถูกนํามาประดิษฐานไวที่วัดไตรมิตรฯ เจาอาวาสจึงนํามาไวที่บริเวณ
ขางเจดียใหญแลวปลูกโรงสังกะสีคุมแดดฝนไว
ตอมาเจาอาวาสวัดไตรมิตรฯ ไดบอกใหวัดอื่นๆ นําพระพุทธรูปองคนี้ไปเปนพระ
ประธาน แตไมมีวัดใดตองการเพราะลักษณะไมสวยงาม ทางวัดจึงตองสรางพระวิหารใหมซึ่ง
ตองยกพื้นสูงตางกับพระวิหารที่เคยสรางเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐาน โดยเรียกวา “พระวิหาร
หลวงพอสุโขทัยไตรมิตร” ในระหวางทําการขนยายปูนที่หุมพระหัตถไดเกิดกะเทาะออกจึง
ปรากฏ องคพระที่เปนทองคําใหเห็น
± วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
เนื่องจากวัดตั้งอยูในยานสําเพ็ง คนทั่วไปจึงนิยมเรียก
“วัดสําเพ็ง”
สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณใหมทั่วทั้งพระอาราม เพื่ออุทิศ
เปน พระราชกุศลถวายสมเด็จพระปฐม
บรม-มหาชนกทองดี แลวพระราชทานนามวา
“วัดปทุมคงคา”
นอกจากเปนสถานที่ที่ใชประหารชีวิตเจานาย
ในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน และเปนที่ลอยอังคารพระบรมอัฐิ หลังพระ
ราชพิธีพระบรมศพแลว ในกรณีที่มีชางเผือกลมลงก็จะทําการหอดวย
ผาขาวนําลงเรือขบวนแหไปถวงที่วัดแหงนี้
ที่มา : หนังสือของดีกรุงเทพฯ
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คําขวัญเขต...
ศิลปเชียงแสนสิงหสาม
อันลือนามพระแซกคํา
กระทอนอรอยล้าํ ติดริมน้ําเจาพระยา
สุราบางยี่ขัน
สี่สะพานนั้นขามมา
ยี่สิบสามวัดงามตา คือคุณคาเขตบางพลัด
± วัดคฤหบดี
พระยาราชมนตรีบริรักษ (ภู) จางวางมหาดเล็กวาการพระคลัง
มหาสมบัติในรัชกาลที่ 3 ไดถวายบานเดิมของทานเพื่อสรางวัดแหงนี้
รัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ พระราชทานนามวัดและขนานนาม
พระประธานวา “พระแซกคํา”
• พระแซกคํา ประดิษฐานเปนพระประธานในพระอุโบสถหลอดวยทองนพคุณ
(ทองคําโบราณ) ปางมารวิชัย เปนศิลปะสมัยเชียงแสนยุคปลายที่เรียกวา “เชียงแสนสิงห
สาม” มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยูภายใน
กลาวกันวา เดิมนั้นพระแซกคําเปนพระพุทธรูปของไทยสมัยอาณาจักรลานนา
เมื่อพระเจาไชยเชษฐากษัตริยลาวซึ่งครองเมืองเชียงใหมเสด็จกลับหลวงพระบาง ไดอัญเชิญ
พระแซกคําไปดวย ในป 2107 ทรงยายราชธานีไปอยูเวียงจันทรก็ทรงนําพระแซกคําไปดวย
เมื่อเจาพระยาบดินทรเดชานําทัพไปปราบเวียงจันทรชนะ
จึงอัญเชิญพระแซกคํากลับมา
เมืองไทย
•
พระอุโบสถ เปนศิลปะตามแบบนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากสถาปตยกรรมจีน เปนอาคารกออิฐถือปูนหลังคาลด 2 ชั้น ไมมีชอฟาและใบระกา
หนาบันประดับดวยกระเบื้องเคลือบและเครื่องถวยชามจีน กรอบประตูและหนาตางเปนปูนปน
ลายเฟองอุบะ ที่ผนังเคยมีภาพจิตรกรรมเรื่องทศชาติ ตอมาภาพชํารุดมากจึงโบกปูนทับ
เขียนลายรดน้ําแทน

17

± วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
เปนวัดโบราณ เดิมชื่อ “วัดลิงขบ” ตอมาสมเด็จพระบวรราช
เจากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษไดทรงสถาปนาขึ้นใหม
เพื่อใหชาวมอญมีสถานที่ในการประกอบศาสนกิจตางๆตามประเพณี
ทรงพระราชทานนามวา “วัดบวรมงคล” เมื่อถึงป 2462 ไดเปลี่ยน
จากวัดมอญมาเปน วัดธรรมยุตและเริ่มมีพระสงฆไทยมาจําพรรษา ถือเปนวัดที่มีชื่อเสียง
อยางมากในดานการศึกษาพระปริยัติธรรม
•
พระอุโบสถ หลังคาลด 3 ชั้น ประดับชอฟา ใบระกาหนาบันเปนรูปพัดยศและ
ลายเครือเถา เพดานเขียนลายจีน บานประตูหนาตางทาสีแดง มุมทัง้ สี่มีพระเจดียประจําทิศ
• สวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 อยูในบริเวณลานวัดริมแมน้ําเจาพระยา เปน
สวนสาธารณะและลานคนเมือง เปดใชเปนสถานประกอบกิจกรรมทางศาสนา
• เจดียหงษา สรางในสมัยรัชกาลที่ 4 เปนเจดียหมู 9 องค
ประกอบดวยเจดียองคใหญ 1 องคและองคบริวาร 8 องคอยูบนฐาน
เดียวกัน ลักษณะสถาปตยกรรมเปนศิลปะมอญ
± หัตถกรรมเครื่องประดับโขนและละคร
ในการแสดงละครและโขน เครื่องประดับที่ผูแสดง
สวมใสอยูบ นเวที จะบงบอกถึงความรุงเรืองบุคลิกที่สงางามของ
ตัวพระและตัวนาง ความนาเกรงขามของยักษหรือลิงใหมีลักษณะ
ที่แตกตางกัน เครื่องประดับเหลานี้มีเอกลักษณสวยงามวิจิตร
การสวมใสกจ็ ะเลือกใหสอดคลองกับเรื่องราวที่นํามาแสดง
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จากการเปนนักแสดงโขนสดและความรูจาก ครูสาคร ยังเขียวสด ประกอบกับ
ประสบการณในอาชีพหลายสิบปของ คุณสถาพร เลี้ยงสอน การเปดสอนหัตถกรรม
เครื่องประดับโขนและละคร หัวโขน เครื่องแตงกายสมัยโบราณ เชน กําไล ขอมือ กรองคอ
เข็มขัด ฯลฯ แกผูที่สนใจ จึงเปนความตั้งใจที่ตองการจะอนุรักษมรดกไทยและสงเสริมให
ผูที่มาเรียนสามารถไปประกอบอาชีพได
ปจจุบันคุณสถาพรยังคงรับแสดงงานควบคูไปกับการเผยแพรความรูที่มี พรอม
ทั้งผลิตชิ้นงานสําหรับการแสดงตาง ๆ
ที่มา : หนังสือของดีกรุงเทพฯ
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หยา : Future tense ของคําวา " แตงงาน"
ประชุม : ความงุนงงของคนคนหนึ่งที่มีมากขึ้นเมื่อเหตุการณจบลง
พจนานุกรม : ที่เดียวที่คําวา Success มากอนคําวา Work
หองประชุม : สถานที่ซึ่งทุกๆ คนจะสงเสียงโดยไมมีใครฟงและไมมีใคร
ยอมรับอะไร
เจานาย : ใครบางคนที่ชอบมาทํางานเชาในวันที่คุณเขางานสายและก็มาซะ
สายในวันที่คุณมาเชา
หมอ : คนที่ชวยชีวิตคุณดวยยาและฆาคุณทีหลังดวยบิลคารักษา
ทนายความ : คนที่ยื่นมือเขาชวยคนทําผิดกฎหมาย อยางถูกตองตามกฎหมาย
หมอดูลายมือ : คนแปลกหนาที่สามารถจับมือแฟนคุณไดตอหนาตอตาโดยไมโดน...
ขาวลือ : สิ่งที่มีประสิทธิภาพไวกวาแสง
หาว : จังหวะเดียวในชีวิตที่ผูชายที่แตงงานแลวบางคน มีโอกาสไดอาปาก
ที่มา : www.narak.com
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0สุราไมเคยชอปปงและไมจําเปนตองใหเงินใช
0เปนการงายที่คุณจะคบกับสุรานานาชาติโดยไมตอง
มีปญหาเรื่องภาษา ไมวาจะเปนเหลามะกัน ไวนฝรั่งเศส
สาเกยุน เหมาไถจีนแตการจะหาภรรยานานาชาติอาจเปนเรื่อง
ที่ตองพยายามกันเปนปๆ

0สุรารอนทําใหเย็นไดดวยการจับยัดตูเย็น เสียคาไฟสิบบาท แตเมื่อภรรยา
อารมณรอน กวาเธอจะเย็นลงมาได คุณอาจตองเสียเงินซื้อดอกไมชอละหลาย
รอย
น้ําหอมขวดละหลายพันหรือคาโทรศัพทอีกนับนาทีไมทัน
0คุณสามารถเปลี่ยนขวดที่กอดอยูขาง ๆ ไดบอยเทาที่ตองการ แตถาจะ
เปลี่ยนคนที่คุณนอนกอดขางๆ..เออ...ไดตื้บแน!!
0คุณนั่งดูถายทอดฟุตบอลคูกับสุราไดนานเทาที่ตองการ
0 สุราไมเคยสั่งใหคุณไปซักผา ลางรถ ตัดหญาสนาม ถูบาน
ซอมหองน้ํา ปูกระเบื้อง ปะหลังคารั่ว ยายชั้นวางของ
ตอกตะปูแขวนรูปในหองรับแขก
0สุราเปลี่ยนนิสัยคุณแคชั่วคราวหลังดื่ม
แบบถาวรดวยกําลัง
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แตภรรยาพยายามเปลี่ยนนิสัยคุณ

0 คุณสามารถนอนเกากนและเรอดัง ๆ กับสุราไดโดยไมถูกบนวาหรือมองตาเขียว

0 คุณสามารถหาซื้อสุราไดงายและบอยเทาที่กระเปาคุณเต็มใจ แตมักไมสามารถหาภรรยา
ได
ในราคาเต็มใจกระเปา แถมเปลี่ยนไมไดงาย ๆ เสียดวย
0 สุราไมเคยแยงกับแกลมคุณกิน และเขากับเพื่อนรวมวงของคุณ
ไดเสมอ
0 คุณสามารถตีตัวออกหางจากสุราไดเมื่อรูสึกเบื่อ และ
เมื่อใดที่คุณกลับไปหา.. สุราก็ยินดีตอนรับคุณทุกครั้ง
0 สุราไมเคยหยิบเรื่องหวย ๆ ที่คุณทํา (หรือเปน) ไปเมาธ
กับเพื่อนๆ
0 คุณพูดไดมากเทาที่ตองการเมื่อนั่งอยูกับสุรา จะไมมีเสียงบนวา 'หยุดเดี๋ยวนี้นะ
'- 'พอไดแลว' - 'นี่คุณ...' - 'หุบปาก' ใหไดยินอยางเด็ดขาด
0 สุราทุกขวดไมเคยหวงวาคุณจะรักสุราขวดอื่นมากกวา
0 สุรายิ่งเกายิ่งดี มีราคาเพิ่มขึ้นตามเวลา แตภรรยาเนี่ยสิ...
ที่มา : www.narak.com
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Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726

คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู Biosafety Cabinet ที่ใช ยังสามารถใชงานปองกัน
“สารตัวอยาง” และปองกัน “ผูปฏิบัติ” รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการกระจายของเชื้อ
ออกมานอกตู ไ ด ใ นเกณฑ ข อ กํ า หนดมาตรฐาน หรื อ เกณฑ ค วามถู ก ต อ งและปลอดภั ย
เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น เมื่อมีการรั่ว หรือฉีก
ขาดที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่ําจากระดับ
มาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ ไดดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ
จัดจําหนายและ ไมไดจัดจําหนายมากกวา 300 เครื่อง


Calibration for pH meter

คือการตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใชวา ผลการวิเคราะหใหคา pH ไดถูกตอง
เที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ บางยี่หอ
หรือบางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับทศนิยม 1 ตําแหนงได
อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะ
หนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่
ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแตง
และ ที่ สํ า คั ญ คื อ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความชํ า นาญ ซึ่ ง ได รั บ การอบรม ถ า ยทอดจาก
บริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก

http://www.sciencetech.th.com
อนึ่งปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อไขหวัดนก(H5N1) 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
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สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 012 นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ

คุณนงเยาว
คุณโสภณ

โพธิ์พันธุ
โรงพยาบาลศุภมิตร
ออนคง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง

คุณลักขณา ศักดิ์ไชย โรงพยาบาลเปาโล
คุณราชพร สีจันทร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.วาริพินทุ ประเสริฐศิลป องคการเภสัชกรรม

94
294

79
179
379

คุณวัชรวัฒน ทองแยม โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย
087
สพ.ญ.ลัดดา ตรงวงศา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
187
คุณสมบัติ บุษบา
บริษัท ทีพีที ปโตรเคมิคอลส จํากัด (มหาชน)

287

และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ไดเสียสละ
เวลาอันมีคายิ่งของทาน ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการ
ขอให ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 013 นี้ตอไปนะคะ
*** 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

