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พบกับ...
 พิธีแรกนาขวัญทําไมใชวัวไถนา

 คําแปลชื่อเต็มกรุงเทพฯ

 ปริศนาธรรมจากพระพุทธรูป

 ปางพระพุทธรูป ปางที่ 41 ถึง ปางที่ 48

 สะโพกงาม ขาเรียวสวย ดวยตัวคุณเอง

 4 อาหารสรางผิวสวย

 ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตบางนา

 ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตประเวศ

 ตลาดคลองสวน โลกรอยปที่ไมยอมถูกย่ํายี  ถารักคือ...ฟน

สารจากบริษัทฯ
เนื่องจากในวันที่ 18 มิถุนายน 2549 นี้ บริษัทฯ จะมีอายุครบ 25 ป ซึ่งบริษัทฯ
ไดดําเนินธุรกิจมาจนถึงวันนี้ไดเนื่องมาจากการไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากทานผูมีอุป
การคุณจนทําใหบริษัทฯ กาวเขาสูปที่ 25 ไดอยางมั่นใจ และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแด
ทาน
ผูม ีอุปการคุณ บริษัทฯ ใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา
ณ โอกาสนี้ดวย
บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพชีวิต
ของทานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ เพื่อให
ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุด และหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน Newsletter
ฉบับที่ 014 คงทําให ทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับประโยชน
และมีสุขภาพกายและใจดียิ่งขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป
สําหรับในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2549 เนื้อหาสาระใน Newsletter
ฉบับที่ 014 ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม คือ เนนคุณภาพชีวิตของทาน
ผูมีอุปการคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย
ในสวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับ เกร็ดความรูชีวิตประจําวัน
คติ
สอนใจ การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย คลาย
เครียด สถานที่ทองเที่ยว
การอบรมและพัฒนาจิต
อยางไรก็ดีในสวนของบริษัทฯ
ก็จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการและกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ มี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความพรอม สามารถให
การบริการทานผูมีอุปการคุณดวย
ประสิทธิภาพสูงสุด
ในสวนการจัดทําวารสารในป 2549 ยังคงใชวิธีเดิมคือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณ
ปละ 4 ครั้ง โดยชวงที่ 1 ของป หรือ ม.ค. – มี.ค.
จะใชฐานขอมูลตาม
ใบกํากับภาษีของชวง
3 เดือนที่ผานมา คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา ชวงที่ 2
ของป หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใชฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณเดือน ม.ค. – มี.ค. และ
คลายคลึงตอเนื่องถึงสิ้นป 2549
ทายสุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมอี ุปการคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการ
สนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง หากทานจะกรุณาสละเวลาให
ความเห็นและติชม ในการจัดทําวารสารนี้
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4 อาหารสรางผิวสวย
ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตบางนา และ เขตประเวศ
ตลาดคลองสวน โลกรอยปที่ไมยอมถูกย่ํายี
ความรักคือฟน
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¾ รายชือ่ ผูโชคดีที่ไดรับรางวัล
¾ รวมชิงโชคเช็คเงินสดมูลคา 1,000 บาท ในแบบเรียนถามฯ แนบทาย
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ในวาระที่บริษัทฯ จะมีอายุครบ 25 ป ในวันที่ 18 มิถุนายน 2549 นั้น
ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการสนับสนุน
บริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงจนถึงทุกวันนี้
เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ ทางกองบรรณาธิการขอมอบสิ่งที่มี
คุณภาพและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวยความรู และจะพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของเนือ้ หาสาระให
ดียิ่งขึ้นกวาเดิม เพื่อเปนประโยชนแดทานผูมีอุปการคุณมากที่สุด โดยเนื้อหาในเดือนเมษายน
– มิถุนายน 2549 ยังคง นําเรื่องราวตอเนื่องจากฉบับที่ 013 มานําเสนอใน Newsletter
ฉบับที่ 014 ดังตอไปนี้คะ
ปางพระพุทธรูป จํานวน 8 ปาง ตั้งแตปางที่ 41-48 (ตอจากปางที่ 33-40 ฉบับที่ 013)
 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ จํานวน 2 เขต คือ เขตบางนา , เขตประเวศ และ
เพิ่มเติมสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจอีกแหง คือ ตลาดคลองสวน โลกรอยปที่ไมยอม
ถูกย่ํายี


ซึ่งในฉบับที่ 014 ปางพระพุทธรูป จะแสดงพระอิริยาบถตางๆ ตั้งแตปางเปดโลก
ถึงปางคันธารราฐหรือปางขอฝน (นั่ง)
สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตบางนา , เขตประเวศ มีสถานที่
ทองเที่ยวหลากหลายแหง มานําเสนอทานตอจากฉบับที่ 013 โดยในฉบับที่ 014 ก็จะมี
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญๆ หลายแหง เชน สวนหลวง ร.9
ทานสามารถพาครอบครัว
หรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ
• ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ ที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับที่
013 ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา ...)
• ทางกองบรรณาธิการ ตองขออภัยเปนอยางมากในความผิดพลาดเกี่ยวกับคําผิด ใน
หนา 15 ของฉบับที่ 013 ดวยคะ
ทายสุดนี้ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา
ตางๆ
แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไป
พัฒนา / ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

พิธีแรกนาขวัญทําไมใชวัวไถนา
ไดชมพระราชพิธีแรกนาขวัญ เกิดคําถามขึ้นในใจวาทําไมถึงใชวัว (พระโค)
แทนที่จะเปนควาย เพราะในวัฒนธรรมการปลูกขาวของไทยโดยเฉพาะภาคกลาง
ใชควายไถนา หรือเปนเพราะสนามหลวงเปนที่ไมชุมน้ํา จึงไมสามารถใชควายได
ไมทราบวามีเหตุผลอื่นใดหรือเปลา (ทศพล เตชะอําพลกุล / จ. นนทบุรี)
ที่จริงแลว ในบางทองที่ของไทยก็ใชวัวไถนาเหมือนกัน รวมทั้งใชนวดขาวและลาก
เกวียนดวย
แตพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้นเปนพิธีพราหมณ และพวกพราหมณ
หรือชาวฮินดูถือวาวัวเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ เปนพาหนะของพระศิวะ แมขี้วัวก็ถือเปนเครื่อง
ชําระลางใหจิตใจและรางกายบริสุทธิ์สะอาดและเปนมงคล ดวยเหตุนี้การประกอบพิธีกรรม
ตางๆ ของพราหมณจึงมักจะมีวัวเขาไปเกี่ยวของเสมอๆ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญก็เชนกัน
ไหน ๆ พูดถึงเรื่องนี้แลว “ซองคําถาม” ขอเสนอขอมูล
เรื่องการเสี่ยงทายของกินที่ตั้งเลี้ยงพระโคดวย กลาวคือใน
ตอนท า ยของพิ ธี พราหมณ จ ะเสี่ ย งทายของกิ น ๗ สิ่ ง
ประกอบดวย ขาวเปลือก ขาวโพด ถั่วเขียว งา เหลา น้ํา และหญา ถาพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคํา
ทํานายไปตามนั้น คือ
ถาพระโคกินขาวหรือขาวโพด พยากรณวา ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณดี
ถาพระโคกินถั่วหรืองา พยากรณวา ผลาหาร ภักษาหารจะอุดมสมบูรณดี
ถาพระโคกินน้ําหรือหญา พยากรณวา น้ําทาจะบริบูรณพอสมควร ธัญญาหาร
ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณดี
ถาพระโคกินเหลา พยากรณวา การคมนาคมสะดวกขึ้น การคาขายกับตางประเทศ
ดีขึ้น
ทําใหเศรษฐกิจรุงเรือง

ขอมูลจาก :

หนังสือ 108 ซองคําถาม (เลม 6)
4

คําแปลชื่อเต็มกรุงเทพฯ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงสถาปนาราชธานี
ใหม ณ ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา เสร็จการฉลองพระนครแลว
จึงพระราชทานนามพระนครใหม เปลี่ยนแปลงจากครั้งกรุงศรีอยุธยาวา
“กรุงรัตนโกสินทรอินทอโยธยา” ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว ไดทรงแกนามพระนครเปน “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท มหินท
อยุธยา” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปลี่ยนคําวา บวร เปน อมร
เปลี่ยนคําวา มหินทอยุธยา โดยวิธีการสนธิศัพทเปน มหินทรายุธยา และเติมสรอยนามตอ
ทั้งเปลี่ยนการสะกดคํา สินท เปน สินทร ชื่อกรุงรัตนโกสินทร จึงมีนามเต็มวา
“กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรี
รมย อุดมราชนิเวศมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์” อันแปลได
ความวา
กรุงเทพมหานคร
>> พระนครอันกวางใหญดุจเทพนคร
อมรรัตนโกสินทร
>> เปนที่สถิตของพระแกวมรกต
มหินทรายุธยา
>> เปนมหานครที่ไมมีใครรบชนะได
มหาดิลกภพ
>> มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง
นพรัตนราชธานีบูรีรมย
>> เปนเมืองหลวงที่บริบูรณดวยแกวเกาประการ นารื่นรมยยิ่ง
อุดมราชนิเวศมหาสถาน
>> มีพระราชนิเวศใหญโตมากมาย
อมรพิมานอวตารสถิต
>> เปนวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผูอวตารลงมา
สักกทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์
>> ซึ่งทาวสักกเทวราชพระราชทานใหพระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว
5

ขอมูลจาก : หนังสือ 108 ซองคําถาม (เลม 6)

พระพุทธรูปเปนตัวแทนของพระพุทธเจา ชาวพุทธใหความเคารพศรัทธามาก บาง
แหงก็มีชื่อเรียกเฉพาะ เชน หลวงพอพุทธโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด พิษณุโลก เปนตน ความขลังและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปแตละองคนั้น มีตํานานเลาขานกันมามากบางนอยบางสุดแทแต
ความศรัทธา ของชาวบาน แตส่งิ ที่เหมือนกันของรูปเปรียบหรือตัวแทนของพระพุทธเจานี้ ที่
สังเกตเห็นไดมีอยูดวย กัน 3 ประการ คือ
1.พระเศียรแหลม
มีคําถามวา ทําไมพระพุทธรูปจึงมีพระเศียรแหลมในเมื่อ
พระพุทธเจาของเราก็เปนมนุษย ที่เปนเชนนี้เพราะ เขาสราง
พระพุทธรูปเพื่อใหคิดเปนปริศนาธรรม พระเศียรที่แหลม
นั้น หมายถึง สติปญญาที่เฉียบแหลม ในการดําเนินชีวิต
ดวยสติปญญาไมใชใช
สอนใหชาวพุทธแกปญหาตางๆ
อารมณ หากใชปญญาคิดพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบเสียกอนแลวจึงทํา ความผิดพลาด ก็
เกิดขึ้นนอย
หรือไมเกิดขึ้นเลย
2.พระกรรณยานหรือหูยาน
เปนปริศนาธรรมใหชาวพุทธเปนคนหูหนัก คือ มีจิตใจหนักแนนมั่นคงนั่นเอง ไมเชื่ออะไร
งายๆ แตคิดพิจารณาไตรตรองดวยสติปญญาอันแยบคาย แลวจึงเชื่อในฐานะที่เปนชาวพุทธ
ก็ตองเชื่อในกฎแหงกรรม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว บุคคลหวานพืชเชนใดยอมไดรับผลเชนนั้น
เชื่อวาไมมีอะไรทําใหใครเปนอะไรๆ ทั้งนั้น แตตัวเราเองนั่นแหละทําใหเราเปนสุขเปนทุกข
คนเราจะดีจะชั่วจะเสื่อมจะเจริญไมไดขึ้นอยูกับอํานาจภายนอกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แตขึ้นอยู
กับการทํา การพูดการคิดของตนเอง นี้เปนการเชื่อตามหลักของพระพุทธศาสนา
3.พระเนตรมองต่ํา
พระพุทธรูปที่สรางโดยทั่วไปจะมีพระเนตรมองลงที่พระวรกายของพระองค อยางในพระ
อุโบสถของวัดทั่วไป จะนั่งมองดูพระวรกายไมไดมองดูหนาตางหรือมองดูประตูพระ
อุโบสถวาจะมีใครเขามาไหวบาง นี้เปนปริศนาธรรม สอนใหมองตนเองพิจารณาตนเอง
ตักเตือนแกไขตนเอง ไมใชคอยจับผิดผูอื่น ซึ่งตามปกติของคนแลวมักจะมองเห็นความ
ผิดพลาดของบุคคลอื่น แตลืมมองของตนเองทําใหสูญเสียเวลาและโอกาสในการปรับปรุง
พัฒนาตนเอง
6

ตนเองทําใหสูญเสียเวลาและโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ใครเลาจะตักเตือนตัวเรา
ไดดี กวาตัวเราเอง จึงมีพุทธพจนตรัสใหเตือนตนเองวา
"อตฺตนา โจทยตฺตาน" = จงเตือนตนดวยตนเอง
"จงเตือนตนของตนใหพนผิด ตนเตือนจิตตนไดใครจะเหมือน
ตนเตือนตนเตือนไมไดใครจะเตือน ตนแชเชือนรีบเตือนตนใหพนภัย"
ที่กลาวมาทั้ง 3 ประการนั้นเปนการสอนโดยใชปริศนาธรรมจากพระพุทธรูปเปนสื่อการ
สอนใจตนเอง ดังนั้น ชาวพุทธเมื่อมีปญหาอะไรแกไขไมไดคิดไมตกก็เขาวัดเสียบาง นั่ง
ประนมมือตรงหนาพระพุทธรูป หรือถาที่บานมีพระพุทธรูป ก็นั่งประนมมือตอหนา
พระพุทธรูปที่บานนั่นแหละ คอยๆ เพงพินิจที่พระพักตรของพระพุทธเจา กอนที่จะกราบ จะ
มองเห็นพระเศียรแหลม สอนใจตนวา
"อยาแกปญหาดวยอารมณนะ ใจเย็นๆ ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม
มีอะไรแกไขไมได คอยๆ คิด คอยๆ แกดวยสติปญญาที่เฉียบแหลม
เหมือนพระพุทธเจาของเราที่พระองคใชสติปญญาในการแกไขปญหา"
เห็นพระกรรณยานก็บอกตนเองวา
"สุขุมเยือกเย็นมีเหตุผลเขาไว อยาปลอยใจตามอารมณหรือหุนหันพลันแลน เดี๋ยวจะ
ผิดพลาดได
ตองมีจิตใจหนักแนนมั่นคง เชื่อในสิ่งที่มีเหตุผล"

เห็นสายพระเนตรที่มองต่ําก็บอกตนเองวา
"มองตนเองบางนะ อยาไปมองคนอื่นมากนักเลยเดี๋ยวจะไมสบายใจ
และอาจมีปญหาได การมองตนเองบอยๆ จะไดพิจารณาตนเอง
ปรับปรุงตนเอง และแกไขตนเองใหดีขึ้น"
จากนั้นก็คอยกราบ พระพุทธรูปดวยสติปญญาและจิตใจที่ชื่นบาน นี่
เรียกวา "ยิ่งกราบยิ่งฉลาด" สมกับเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ที่แทจริง
ขอมูลจาก :www.ruamnamjai.com
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การสรางปางพระพุทธรูปตางๆ นี้ นิยมสรางตามพระอิริยาบถตางๆ นับตั้งแต
ประสูติ ตรัสรู จนถึงปรินิพพาน ในเลมนี้ขอนําเสนอปางพระพุทธรูป เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 8
ปางตอจากฉบับที่ผานมานะคะและในฉบับหนาจะขอนําเสนอปางพระพุทธรูปตอไปใหทาน
ไดชมคะ
๔๑. ปางเปดโลก
พระพุทธรูปปางเปดโลก วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืนอยูบนดอกบัว พระหัตถทั้งสองหอยลงขาง
พระวรกาย แบฝาพระหัตถทั้งสองออกไปขางหนา เปนกิริยาทรงเปดโลกบาง
แบบยกฝาพระหัตถทั้งสองขึ้น
๔๒.ปางเสด็จลงจากดาวดึงส
พระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถทั้งสอง
ยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถทั้งสอง เปนกิริยาทรงแสดง
ธรรม
๔๓.ปางลีลา
พระพุทธรูปปางลีลา
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน
ยกสนพระบาทขวา
สูงขึ้นจากพื้น ปลายพระบาทยังจรดอยูกับพื้น(อยูในพระอิริยาบถเสด็จพุทธ
ดําเนิน) พระหัตถขวาหอยอยูในทาไกวพระหัตถซาย (บางตํานานวาพระหัตถ
ขวา) ยกเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝาพระหัตถปองไปเบื้องหนา บางแบบจีบนิ้วพระหัตถ
๔๔.ปางหามแกนจันทน
พระพุทธรูปปางหามแกนจันทน
วัดสุทัศนเทพวราราม
ราช
วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน หอยพระ
หัตถขวาลงขางพระวรกาย ฝาพระหัตถซายยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) และยื่น
ออกไปขางหนาเปนกิริยาทรงหาม
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๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน
พระพุทธรูปปางพระอิริยาบถยืน วัดพระปฐมเจดีย
ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน หอยพระหัตถทั้งสองลงชิด
พระวรกาย ลืมพระเนตรทอดตรงไปขางหนา เปนกิริยาตรวจความพรอมเพรียง
และความเปนระเบียบเรียบรอยของพระสงฆสาวก
๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
พระพุทธรูปปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถทั้งสอง วาง
อยูที่พระเพลา (ตัก) บางแบบประสานพระหัตถวางที่พระเพลา พระบาทซายทรง
เหยียบหลังพระบาทขวา เปนกิริยากดพระบาท
๔๗.ปางสรงน้ําฝน
พระพุทธรูปปางสรงน้ําฝน วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน ทรงหมผาวัสสิกสาฎก (ผาอาบน้ําฝน)
เฉียงพระอังสา (บา) พระหัตถซายหอยลงขางพระวรกาย พระหัตถขวายกขึ้นลูบที่
พระอุระ (อก) เปนกิริยาสรงน้ําฝน
๔๘.ปางคันธารราฐหรือปางขอฝน (นั่ง)
พระพุทธรูปปางคันธารราฐหรือปางขอฝน (นั่ง) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง)
ขัดสมาธิ ทรงผาวัสสิกสาฎก (ผาอาบน้ําฝน) พระหัตถขวายกขึ้นเปนกิรยิ ากวัก
แบพระหัตถซายวางอยูบนพระชานุ (เขา) บางแบบวางอยูบนพระเพลา ( ตัก )
ขอมูลจาก : หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน
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การมีสะโพกและเรียวขาที่สวยงามแข็งแรง
นอกจากเสริมบุคลิกภาพทําใหคุณมั่นใจใน
ตัวเองแลว ยังสําคัญตอการทรงตัวที่ดีและถูกตอง ซึ่งจะชวยใหหลีกเลี่ยงอาการเจ็บหลังได
อีกดวย การถูกใชงานเปนประจําทําใหกลามเนื้อสองสวนนี้เสื่อมสมรรถภาพลงได ฉะนั้น
ลองมาดูแลสะโพกและเรียวขาของคุณดวยทาออกกําลังกายนี้
ซึ่งคุณสามารถทําไดดวย
ตัวเอง โดยมีอุปกรณเสริม คือ ถุงทราย พรอมแลวเริ่มเลยคะ
ทาบริหารเพื่อสะโพกที่สวยงาม
1.ทานอนขากรรไกร
นอนหงายบนฟูกหรือพรม ยกขาทั้งสองขางที่มีปลอกขอเทาขึ้นพิงผนัง แยกขาออกเปนแนว
เสนตรงรูปตัววี (V) แลวลากขาเขามาชิดกัน ระวังอยาใหเขางอ ขาตรงอยู
เสมอ (อาจถอดรองเทาได แตหามถอดถุงทราย) ทําเชนนี้ คือ ขาชิดและแยก
ซ้ํา 8-12 ครั้งตอเซ็ท (จํานวน 3 เซ็ท)

2.ทาเหวี่ยงขาเตะดานหนา
ทานี้เปนการบริหารสะโพกสวนหนาและหลัง โดยยังคงสวมถุงทรายอยู ยืนตรง มือขางซาย
เกาะพนักเกาอี้ไวเพื่อทรงตัว ยกเขาขวาขึ้นไปดานหนา จนกระทั่งตนขาขนานกับพื้น จากนั้น
คอย ๆ ลดขาลงลากไปดานหลัง โดยขายังเหยียดตรง (ดังในภาพ) จนกระทั่ง
รูสึกตึงที่หนาขา ทําซ้ําไปขางหนาและหลังอีกสลับกัน ขางละ 8-12 ครั้งตอ
เซ็ท (จํานวน 3 เซ็ท)จากนั้นทําสลับขาขางตอไป
3.ทาเหวี่ยงขาเตะดานขาง
สลับมาบริหารกลามเนื้อสะโพก โดยยังคงสวมถุงทรายอยู ทําเหมือนกับทาเหยียดขาเตะ
ดานหนา แตเปลี่ยนเปนดานขาง ยกขาซายออกดานขาง ทํามุมประมาณ
45 องศา แลวเอาลงชา ๆ ทําซ้ํา 8-12 ครั้งตอเซ็ท (จํานวน 3 เซ็ท) จากนั้น
เปลี่ยนขาง
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ทาบริหารเพื่อชวงขาเพรียว
1.ทานอนคว่ํายกขา
ทานี้ชวยกระชับตนขาดานหลังหรือตนขาสวนลาง โดยนอนคว่ําบนฟูกหรือพรม ใชหมอน
รองสะโพก และยังคงสวมถุงทรายอยู ยกขาขวาขึ้นโดยใหเขา ลอยจากพื้นประมาณครึ่งนิ้ว
คอย ๆ กระดกปลายเทาขึ้นจนกระทั่งนองตั้งฉากกับพื้น แลวจึงเอาลง ทําซ้ําใหครบ 3 เซ็ท
แลวสลับมาเปนขาซาย
2.ทานอนหงายยกขา
ทานี้สําหรับบริหารกลามเนื้อตนขาดานหนา ยังคงสวมถุงทราย นอน
ราบบนฟูกหรือพรม ชันเขาขึ้น เทาราบกับพื้น มือประสานกันที่
ดานหลังของตนขาขวา ยกขาขวาขึ้นโดยเขายังคงงออยู กระทั่งตนขา
ตั้งฉากกับพื้น จึงคอย ๆ เหยียดขาตรง จากนั้นเอาขาลงกลับสูทาชัน
เขา เทาราบกับพื้น แลวทําซ้ําจนครบ 3 เซ็ทจึงเปลี่ยนขาง
3.ทาโยกขาสลับขาง
บริหารชวงขาของคุณทั้งดานหนาและดานหลัง ยกดัมบเบลเอาไวที่ไหลทั้ง
สองขาง ยืนเทาหางพอสมควร ปลายเทาชี้ไปขางหนา เบี่ยงออกดานขาง
ประมาณ 45 องศา งอเขาขวาลงเล็กนอยในทิศทางเดียวกับเทา ขาซายยืดตรง
โยกไปทางขวาใหมากที่สุด แตระวังอยาใหหัวเขาล้ําหนา เทายืดตัวตรง
จากนั้นโยกไปทางซายและขวา สลับกันไป (ผูเริ่มฝกใหม ๆ อาจไมตองใสปลอกขอเทา)
โปรแกรมสําเร็จรูปสูเปาหมาย
จํานวนในการปฏิบัติตอวัน : ทาละ 8-12 ครั้ง นับเปน 1 เซ็ท ทํา 3 เซ็ท
น้ําหนักของถุงทราย: ถาคุณบริหารแตละทาไดนอยกวา 8 ครั้ง แสดงวาน้ําหนักมากเกินไป
ควรลดลง แตถาทํา 12 ครั้งขึ้นไปโดยไมรูสึกหนักควรเพิ่มน้ําหนักขึ้นอีก
ความเร็ว: ยกขาเริ่มนับ 1-3 แลวหยุด นับ 1 ขาสูตําแหนงเดิมเริ่มนับ 1-3
ความถี่: 2-3 วันตอสัปดาห
บทความจากหนังสือชีวจิต ฉบับที่ 22 /2542
ขอมูลจาก : www.thaihealth.info/fitness6.asp
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ริ้วรอยเหี่ยวยน ผิวหนังแหงหยาบ ตลอดจนเซลลูไลตที่อยูรอบตัว เปนเสมือนศัตรู
ครีมทาผิว
ตัวฉกาจสําหรับผูหญิงทุกคน นอกจากการบํารุงผิวพรรณจากภายนอกดวย
แลว เรายังถนอมผิวไดดวยการบํารุงจากภายใน เรามี 4 อาหารจากธรรมชาติ
ที่ชวย
สรางสมดุลใหผิวสวยมาฝากคุณ ดังนี้คะ
1. ตนยี่หรา : ชวยลางสารพิษ

ตน และ ใบยี่หรานั้น มีวิตามินและแรธาตุตางๆ
ที่
ชวยลดไขมันในเลือดพรอมชวยปองกันการเกิด เซลลูไลตได
เสนใยของยี่หรายังชวยเก็บกวาดของเสียและ
นอกจากนั้น
ชวยขับสารพิษออกจากรางกายไดเปนอยางดี
2. น้ํามันมะกอก : ลดริ้วรอยและดูแลหัวใจ

การรับประทานน้ํามันมะกอก จะชวยลดความเสี่ยงของ
โรคหัวใจ เพราะน้ํามันมะกอกมีกรดไขมันอิ่มตัว
ที่มีชื่อวา โอเมกา 3 ชวยสลายคอเลสเตอรอลใน
หลอดเลือด สวนเนื้อ
จากผลมะกอกมีวิตามินซี ชวย
ใหเซลลผิวยืดหยุนไดดีขึ้น และทําใหริ้วรอยเหี่ยวยนมาเยือน
ชาลงไป
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3. เตาหู : ฟนฟูสภาพผิว

เตาหู คือ แหลงโปรตีนที่ปราศจากไขมันและคอเลสเตอรอล
เปนอาหารที่เหมาะอยางยิ่ง สําหรับการรักษาทรวดทรงและ
เรือนราง เพราะโปรตีนจากเตาหูจะชวยซอมแซมเซลลสวน
ที่สึกหรอ ฟนฟูสภาพผิวพรรณ เสนผม เล็บ กลามเนื้อ และ
ระบบประสาทใหแข็งแรงขึ้นดวย
4. ผักกาดหอม : บํารุงผิว

ผักกาดหอมเปนผักใบเขียว ที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนด
หลายชนิด อาทิ เบตาแคโรทีน กรดโฟลิก และ ลูทีน
เปนตัวชวยดักจับอนุมูลอิสระ ซึ่งเปนตัวการบั่นทอน
สุขภาพผิว
ขอมูลจาก : www.narak.com
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วัดบางนานอก
สรางขึ้นเมื่อประมาณป ๒๔๐๐ ไมปรากฏนามและประวัติของผูสราง
เนื่องจากที่ตั้งของวัดเปนที่ราบลุมและอยูติดกับคลองบางนา สมัยกอน
จึงนิยมเรียก “วัดปากคลองบางนา” ตอมาภายหลังจึงเรียกวา “วัดบาง
นานอก” เพราะมีวัดที่ตั้งอยูใกลกันชื่อ “วัดบางนาใน” ธรรมาสน
บุษบก เปนศิลปะ
สมัยตนกรุงรัตนโกสินทร มีลักษณะทรงโดม
ยอดแหลม
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เปนอาคารทรงไทย ๒ ชั้น สรางเพื่อเฉลิมฉลองปกาญจนาภิเษกใน
รัชกาลที่ ๙ บริเวณชั้น ๑ เปนที่ประดิษฐาน “พระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง” ปางสะดุงมาร
สวนชั้น ๒ ประดิษฐาน “พระหินขาว” เปนพระพุทธรูปปางตรัสรู ทําจากหินหยกขาวซึ่ง
นํามาจากประเทศพมา
หงสสัมฤทธิ์ ปจจุบันเหลือเพียง ๑ ตัวเปนศิลปะมอญติดอยูบนยอดเสาในบริเวณ
วัด
อุโบสถหลังเกา มีพระประธานอายุประมาณ ๑๐๐ ป
ศิลปะการแกะสลัก
การแกะสลักเปนหนึ่งในบรรดาศิลปกรรมของไทยแตโบราณ ซึ่ง
ชางไทยนิยมนํามาใชในการประดับตกแตงเพื่อเพิ่มความสวยงาม
ใหกับสิ่งตางๆ อาทิ เครื่อ งเรือ น เครื่องใช พระพุทธรูป ผักและ
ผลไม อาคารสถาปตยกรรม เปนตน
งานแกะสลักของเรือเอกรื่น นิรันตศิลปนแหงชาติป ๒๕๓๙ สาขา
ทัศ นศิลป (ศิลปหั ตถกรรม) นั้นประณีตงดงามและมีเอกลัก ษณ
แตกต า งจากงานแกะสลั ก ทั่ ว ไปด ว ยการคิ ด ประดิ ษ ฐ มี ด ปลาย
แหลมมีคมดานเดียวขึ้นใหมและใชการพลิกบิดปลายมีดตามแรงบังคับของปลายนิ้วมือเพียง
สามนิ้วเทานั้นในการแกะลวดลายตางๆ ปจจุบันบุตรชายของเรือเอกรื่นไดเปนผูสืบทอดและ
เผยแพรงานแกะสลักโดยรับเปนวิทยากรสอนและฝกอบรมใหแกผูที่สนใจ
14

ศูนยนิทรรศการและการประชุม (ไบเทค)
จากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรมทั่วโลกไดนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยน
ระหว า งกั น ของนานาชาติ ไ ม ว า จะเป น ความรู
ผลิ ต ผล สิ น ค า ต า งๆ เทคโนโลยี ห รื อ แม แ ต
วัฒนธรรม
การจัดการประชุมและงาน
นิท รรศการระหว างชาติ
จึ งมี ค วามสํ าคั ญ
และเปนประโยชนตอประเทศในทุกๆดาน “ไบ
เทค” จึงไดรับการออกแบบโดยเฉพาะสําหรับการจัดนิทรรศการและจัดการประชุมสัมมนา
เพื่อเอื้ออํานวยตอการใชงานไดอยางสมบูรณแบบอาคารของศูนยฯประกอบดวยโถงแสดง
นิทรรศการที่ไมมีเสาค้ํายันภายในและตั้งอยูบนพื้นที่ระดับเดียวกันขนาด ๒๐,๐๐๐ ต.ร.ม.
โถงประชุ ม และสั ม มนา โถงรั บ รองและห อ งประชุ ม เล็ ก นอกจากนี้ ภ ายนอกอาคารยั ง
สามารถขยายพื้นที่เพิ่มจากภายในอาคารไดดวย
ทั้งนี้ศูนยฯ ยังไดจัดสรรพื้นที่สําหรับธนาคาร ศูนยไปรษณียยอย ศูนยบริการธุรกิจ
ศูนยอาหารนานาชาติขนาด ๑,๔๐๐ ที่นั่ง ภัตตาคาร มุมเด็กเลนและบริการอื่นๆ รวมทั้งพื้นที่
ขน – ถายสินคา คลังสินคา เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการดวย และจากทําเลที่ตั้งติด
ถนนใหญ อยูปลายทางดวนสายบางนา – ตราด กม.๑ จึงสามารถเดินทางเขาสูศูนยกลาง
ธุรกิจของกรุงเทพฯ ไดอยางรวดเร็ว
ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพฯ
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นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
อุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีเปนหนึ่งในอุตสาหกรรม
สงออกที่ทํารายไดใหแกประเทศไทยเปนจํานวนมาก
ดวย
ความสนับสนุนของภาครัฐบาลจึงไดเกิดโครงการ
“นิคม
อุตสาหกรรมอัญธานีและเขตการคาเสรี” ภายใตชื่อของโครงการ
วา “Gemopolis” ขึ้น ซึ่งจะสงผลประโยชนตอผูประกอบ
ธุรกิจคาเพชร อัญมณีและเครื่องประดับทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
พื้นที่ของโครงการมีประมาณ ๘๐๐ ไร ประกอบดวยศูนยการผลิตและสงออก
สําหรับโรงงานหลายขนาด ตลาดกลางคาเพชร สํานักงานกรมศุลกากร ศูนยนิทรรศการ ศูนย
คาสงและอัญมณี หองนิรภัยรับฝากสินคา ฯลฯ โดยผูที่ลงทุนในโครงการจะไดรับสิทธิ
ประโยชน เชน การยกเวนภาษีเงินไดการยกเวนอากรและภาษีมูลคาในการนําเขาเครื่องจักร
นอกและวัตถุดิบ ฯลฯ
ปจจุบันมีบริษัทผลิตเพชร อัญมณีและเครื่องประดับเปดดําเนินการในโครงการที่ ๑
รวม ๒๐ ราย มีพนักงานกวา ๒,๕๐๐ คน โดยแบงเปนโรงงานเจียระไนเพชรและพลอย
โรงงานผลิตเครื่องประดับประเภทตาง ๆ และโรงงานแยกความบริสุทธิ์ของทองคํา
สวนหลวง ร.๙
กรุงเทพมหานครรวมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และปวงชนชาว
ไทยจัดสรางสวนสาธารณะระดับนคร เพื่อนอมเกลาฯ ถวายเปน
ราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง
ในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษาในวันที่ ๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ พื้นที่สวนมีประมาณ ๕๐๐ ไร แบงเปน ๖ บริเวณ
บริเวณเฉลิมพระเกียรติ ประกอบดวยหอรัชมงคลและอุทยานมหาราช ภายในหอ
รัชมงคลจัดแสดงพระราชกรณียกิจและเครื่องใชสว นพระองคที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทาน อาทิเชน เรือใบซุปเปอรมด แซกโซโฟน แผนที่เกา ฯลฯ
สวนพฤกษศาสตร มีการจัดพันธุไมตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาซึ่งเปน
หัวใจของสวนสาธารณะระดับนครเปนที่รวบรวมพันธุไมตางๆ ของไทย รวมทั้งไมที่หายาก
และสมุนไพร
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สวนพฤกษศาสตร มีการจัดพันธุไมตามหลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาซึ่งเปนหัวใจของ
สวนสาธารณะระดับนครเปนที่รวบรวมพันธุไมตางๆ ของไทย รวมทั้งไมที่หายากและ
สมุนไพร
ตระพังแกวเก็บน้ํา อยูสวนกลางของพื้นที่เปนที่พักน้ํา เพื่อ
บรรเทาปญหาน้ําทวมขังบริเวณเมืองชั้นในใชประโยชนเพื่อการกีฬา
และการละเลนทางน้ํา ตลอดจนอนุรักษสัตวน้ํา
สวนรมณีย จัดสวนเลียนแบบธรรมชาติของทองถิ่น มีน้ําตกและลําธาร รอบสวนปลูกไม
ดอกไมประดับ
สวนน้ํา รวบรวมพันธุไมน้ําสวยงามหลากชนิดปลูกไวในลําธารและบริเวณริมสองฝง
สนามราษฎรและลานอเนกประสงค ประกอบดวยพื้นที่ลานสนามกวางและเวที
กลางแจ ง เป น สถานที่ จั ด การแสดงทางวั ฒ นธรรม ประเพณี แ ละประกวดผลิ ต ผลทาง
การเกษตร
อาคารพันธุไมทะเลทราย รวบรวมพันธุไมทะเลทรายและไมอวบน้ําทั้งของไทย
และตางประเทศ
ขอมูลจาก : หนังสือของดี
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สนามบินสุวรรณภูมิ ที่กําหนดจะเปดกลางปหนา มีสวนทําใหสังคมตื่นตัวสนใจ
ขอบกรุงเทพฯ ดานตะวันออกไมนอย
ตามมาดวยความแปลกใจอยางยิ่งเมื่อพบวา
ประชาคม รอยตอกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา ตามแนวคลองประเวศมบุรีรมย มี
สภาพสังคมยอนยุค คลายเดินยอนกลับไปสูมิติแหงกาลเวลาเมื่อรอยปที่แลวได โดยเฉพาะที่
ตลาดคลองสวนรอยตอ สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา ความเปนอยูของผูคนที่นั่นวัฒนธรรม
ภายนอกยุคโลกาภิวัตนเขาไป แผวพานไดนอยมาก ราวกับเปนประชาคมที่ถูกแชแข็งมา
รอยปแลวฟนคืนตัวขึ้นมาได
ตลาดคลองสวน 100 ปที่ยืนยาว มาตั้งแตครั้ง ร. 5
ตั้งอยูริมคลอง ประเวศม หางกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออก 45
กม. ครอม 2 จังหวัด ทั้งสมุทรปราการ และ ฉะเชิงเทรา ตรง
บริเวณ ที่คลองนาคราชในแนวดิ่งเหนือ-ใต แบงสมุทรปราการ
ไวทางตะวันตกของคลอง และแบง
ฉะเชิง-เทราไวทางตะวันออกตัดกับ
คลองประเวศมที่ทอดตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเปน 4 แยก
ลําคลองสําคัญ ที่ประชาคมคึกคักมากมาแตโบราณ ซึ่งหากไป
ทางรถใหขับไปตามถนนลาดกระบังจนเลยเขาไปในเขต
สมุทรปราการ จะเห็นปาย ตลาดคลองสวน 100 ปอยูทางซายเลี้ยวเขาไปเลย หรือไปตาม
มอเตอรเวยชลบุรี
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เมื่อผานเลยทางเขาสนามบินสุวรรณภูมิไปแลว ใหสังเกตปายตลาดคลองสวน 100
ปไว เจอเลี้ยวซายจากมอเตอรเวยเขาไปวิ่งในถนนลาดกระบัง มุงไปทางขวาไมชาจะเจอ
ทางเขาตลาดดานซายตัวตลาดเปนหองแถวเรือนไมเกาแก หลังคาสังกะสีคลุมทางเดินเทา ตัว
ตลาดยาวกวา 1 กม. ขนานไปตามริมคลอง กินเนื้อที่จากเขตเทศบาลตําบลคลองสวนสมุทรปราการ ขามคลองนาคราชไปสูเขตเทศบาลตําบลเทพราชฉะเชิงเทรา สี่แยกคลองตัด
กันนี่เองเปนตน
กําเนิดตลาดคลองสวนเริ่มจากเปนตลาดทองน้ําคึกคักไปดวยเรือแพคาขาย และผู
ไป ซื้อหา ดวยเปนยานกลางประชาคมโดยรอบทั้งยานเปร็ง หลวงแพง ลาดกระบัง บาง
พลี
ลาดขวาง ทาถั่ว บางบอ หนามแดงและบางเตย เมื่อตลาดใหญโตขึ้นตลาดยายไป
ตั้งบนบก
ทั้งฝงสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา
จัดเปนตลาดขนาดใหญมาก
ที่คนโดยรอบยานนั้นไม
จําเปนตองนั่งเรือเมลขาวนายเลิศไปซื้อของที่บางกอกยาน
ประตูน้ําใหยุงยากอีกแลว แมอยากซื้อทองก็ไดทอง อยากสูบ
ฝนก็มีโรงยาฝนที่นั่น

ตลาดบนบก
แมชื่อตลาดคลองสวนเหมือนกัน
ทั้ง 2 จังหวัด แตไมราบรื่นมักเกิดขัดแยงกัน เพราะ
ดานสมุทรปราการเปนของตระกูลแซเบ สวนฉะเชิงเทรา
เปนของแซตั้งขัดแยงกันนานจนมองไมเห็นจุดจบ ในที่สุด
ปาฏิหาริยเกิดขึ้น
เมื่อทายาทรุนหลังสองฝายรักกัน
แตงงานกัน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทุมเทเพื่อทองถิ่น
จึงเกิดตลาดภายใตหลังคาคลุมยาวกวา 1 กม. นี่เอง ใหญโตมโหฬารมากเปนที่รวม
สรรพสินคาและอาหารการกินรวมขนมนมเนย ทั้งของไทยและจีนอรอยรสดีดวยรสโบราณ
ขนานดั้งเดิม
ซ้ํานาฉงนเปนตลาดเกาแกอายุกวา 100 ป ที่ยังไมตาย ไมเหมือนตลาดเกา
หลายแหงที่
ตายไปแลวแตไดรับการปลุกใหฟนคืนชีพขึ้นมาใหม
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ตลาดคลองสวน ยังเปนที่รวมผูคนตางเผาตางวัฒนธรรม ที่อยูรวมกันอยางสงบสุข
มานาน เดินอยูในตลาดเห็นคนเชื้อสายไทย จีน ไทยมุสลิม เขมร มอญเดินอยูในตลาด
มากมาย ยิ่งวันเสารอาทิตยดวยแลวจะยิ่งมีผูคนทวมทน ลําคลองพลุกพลานไปดวยเรือแพ
ลานจอดรถบนฝงเต็มไปดวยรถหลากแบบถอยเขาถอยออกวุนวายไปหมด
นอกจากเปนตลาดสดแลว
มีรานขายเสื้อผาอาภรณ
รานขายทอง รานขายยา รานชํา รานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
รานขายอุปกรณอะไหลรถและเรือรวมขายเครื่องยนตเรือ รานขายปุย
และเครื่องมือการเกษตร
ทั้งหมดสะทอนรูปโฉมรานแบบเกา
ไมต่ํากวา 60 ปมาแลวที่เคยมีในเยาวราช ทรงวาด สําเพ็งและ
ยานถนนเจริญกรุงที่บัดนี้ไมมีแลว
รานในประวัติศาสตรนี่เอง ไปดูไดที่ตลาดคลอง
สวน
ยิ่งรานตัดผมเปนรานตัดผมในกทม. สมัยคุณปู
เปนหนุมดีๆ นี่เอง
รานกาแฟมีอยูหลายรานนี่โนนลวน
เปนรานเกาขายมานานกวา 60 ปชงดวยถุงแบบโบราณ นั่งซด
บนโตะกลมหินออนจากอิตาลี
ที่หาดูไดยาก ใคร
อยากฟงตํานานเรื่องราวของตลาดคลองสวน
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ตองไปคุยกับแปะหลี แซแต อายุ 82 ป หนึ่งในเจาของรานกาแฟเกาแกที่ความจํายังดีมาก
ฝงฉะเชิงเทรานับเปนสารานุกรมมีชีวิตที่นาสนใจ ทั้งยังเห็นรานกาแฟโบราณที่จดชื่อคน
ติดคางคากาแฟไวบนผนังแบบเกาดวย

นักกินที่ชอบอาหารจานเดียว รสเกาเกากึ๊ก จะไมผิดหวังทั้ง ขาวราดแกงและ
กวยเตี๋ยว คนเกาคนแก ชาวกรุงที่เคยพาครอบครัว ไปหลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตําบล
คลองสวนและตําบล เทพราชอาจยืนยันไดดี ไมเชื่อลองไปกินกวยเตี๋ยวหมู รานเจดวงใจ ตัน
เจริญ ดูแลวแวะกินหอยจอรานเจดํา แวะกินยําถั่วพูรานเจเหมา แมกินขนมกูฉายหรือ ขนมไข
หงสก็จะติดใจ อาหารมุสลิมรสเกาของแทอยากแนะวา ตองไปกินตามรานมุสลิมรอบๆ
มัสยิด อัลวะตอนียะหและ มัสยิดดารุลอบิดีนในงานออก ถือบวชงานฮารีลายอ จะติด
ใจขาวราดแกงกะหรี่ แกงมัสมั่น รสมุสลิมแท จะเจอทั้งขาวหมกไก หมกเนื้อ อาจพบ
หมกแพะ และหมกแกะไดดวย
ไดกินกวยเตี๋ยวแขกที่ใชน้ําตาลปบปรุงและโรตี
มะตะบะรสดี
สนใจไปเที่ยวที่โนนควรโทร.ถามเทศบาลตําบลคลองสวน 0-2739-3253, 0-27393329 เทศบาลตําบลเทพราช 0-3859-5633, 0-3859-5716 หรือ ททท ภาคกลางเขต 8
นครนายก
0-3731-2282, 0-3731-2284.
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ขอมูลจาก : www.tat8.com

ถารัก คือ... ฟน
ถาจะเปรียบรักเหมือนกับฟน
ถารัก คือ...ฟน
รักคงมั่น คือ...ฟนแท
รักโสโครก คือ...ฟนดํา
รักหมางเมิน คือ...ฟนหาง
รักหงิกงอ คือ...ฟนกุด
รักชั่วคราว คือ...ฟนปลอม
รักสีมวง คือ...ฟนเก *
รักสลอน คือ...ฟนแทรก
รักระบม คือ...ฟนผุ
รักสลาย คือ...ฟนหลุด
รักเจ็บลึก คือ...ฟนคุด
รักทั้งกลุม คือ...ฟนหมด
รักตางชาติ คือ...ฟนฝรั่ง
รักเธอเสมอ จริง ๆ นะ...ฟนธง

รักรอแร คือ...ฟนโยก
รักถลํา คือ...ฟนเหยิน
รักราง คือ...ฟนหลอ
รักบริสุทธิ์ คือ...ฟนขาว
รักออนซอม คือ...ฟนรวง
รักจําเจ คือ...ฟนซอน
รักแรก คือ...ฟนน้ํานม
รักคิกขุ คือ...ฟนกระตาย
รักชํารุด คือ...ฟนสึก
รักตุด คือ...ฟนหนุม
รักสลด คือ...ฟนพลาด
รักปดบัง คือ...ฟนชู

ขอมูลจาก : http://www.saranair.com
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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 ปจจุบันแผนกชางบริการ ไดดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง
ทั้งที่บริษัทฯ จัดจําหนายและ ไมไดจัดจําหนายมากกวา 300 เครื่อง


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 คือ บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอด
จากบริษัทผูผลิต 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 แตถาหากทานมี
ปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันที
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สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 013 นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ
คุณอดุลย จักรแกว
บ. เอ็ม.แอล.เอ. เอ็นเตอรไพรส
คุณอารี ทัตติยพงค กรมวิทยาศาสตรการแพทย
คุณชุติกาญจน แสงนาง บ. กริฟฟทท ทีเอ็นเอฟ จํากัด
คุณประภาพร ภูเกษมวรากูล บ. เอส.พี.เจ.พี จํากัด

095
195
395
495

คุณจัทรกานต เทียนเงิน
คุณกรรณิการ ปุณณภุม
คุณวรรณา สําราญจิต
คุณสุรพงษ บัณฑุเศรณี

049
249
349
449

รพ. พระราม9
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
บ. โกลเดนไลน บิสซิเนส จํากดั
บ. บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จํากัด

คุณสุณีย ศรีเพ็ชราพร
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 027
คุณสมชัย เจิดเสริมอนันต รพ.เจริญกรุงประชารักษ
127
คุณหมอสุดารัตน ดํารงวัฒนโภคิณ กรมปศุสัตว
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และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ได
เสียสละเวลาอันมีคายิ่งของทาน ตอบคําถามรว มสนุกกันมาโดยดว ยดีตลอด ทางกอง
บรรณาธิการขอให ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 014 นี้
ตอไปนะคะ
*** ขอขอบคุณภาพจากหนังสือ : 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

