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  ไมประดับดูดสารพิษ         เลือกนอนใหถูกทาทาง 
 

  บุญ 10 วิธี           ปางพระพุทธรูป ปางที่ 57 ถงึ ปางที่ 64   
 

  กินผักตามสี...ดีตอสุขภาพ        เลือกชนิดกฬีาใหเหมาะกับวัยของคุณ 
 

 ทองเท่ียว 50 เขต  ณ  เขตพระนคร(ตอ)      คติการไหวพระธาตุประจําปเกิด 
    

  นิยามรัก...ขําขาํ        สไตลชีวิต...เฮฮา 

 



 
 ในขณะนี้  บริษัทฯ ไดมีอายุครบ  25  ปแลว    ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมาจนถึง
วันนี้ไดเนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ จนทําให
บริษัทฯ สามารถกาวมาสูปท่ี  25 ไดอยางมั่นใจ และมีความม่ันคงที่จะใหบริการแดทานผูมี

อุปการคุณ   ทางบริษัทฯ  ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ 
โอกาสนี้ดวย 
 

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ  โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพ
ชีวิตของทานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ  
เพื่อใหทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุด และหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน  Newsletter 
ฉบับที่  016       คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ  ครอบครัว  และคนท่ีทานรัก   ไดรับประโยชน
และมีสุขภาพกาย    และใจ   ดียิ่งขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป 
 

 สําหรับในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2549     เนื้อหาสาระใน  Newsletter  ฉบับที่ 
016      ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม  คือ   เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมี

อุปการคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีย่ิงขึ้น มากกวาผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ จําหนาย   
ในสวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน  คติ
สอนใจ  การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา    อาหารเพื่อสุขภาพ    การออกกําลังกาย    คลาย
เครียด    สถานที่ทองเที่ยว       การอบรมและพัฒนาจิต   อยางไรก็ดี  ในสวนของบริษัทฯ  ก็
จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการ          และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน  เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ  
มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี                     มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผูมีอุป
การคุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ในสวนการจัดทําวารสารในป 2549 ยังคงใชวิธีเดิม คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณ            
ปละ 4  ครั้ง  โดยชวงที่ 1  ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษีของชวง            
3  เดือนที่ผานมา   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา    ชวงที่ 2 ของป หรือ เม.ย. – มิ.ย.   จะใช
ฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเนื่องถึงสิ้นป  2549  
 

        ทายสุดนี้  บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง ท่ีไดใหการ

สนับสนุนบริษัทฯ  ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง  หากทานจะกรุณาสละเวลาให

ความเห็นและ      ติชม ในการจัดทําวารสารนี้ 



 
 

   สารบัญ 
 
 

       สรรสาระ 
 ไมประดับดูดสารพิษ      4 
 เลือกนอนใหถูกทาทาง      6 
 บุญ 10 วิธี        8 
 ปางพระพุทธรูป ปางที่ 57  ถึง ปางที่  64    10 

 

       คุณภาพชวิีต 
 กินผักตามสี...ดีตอสุขภาพ      12 
 เลือกชนิดกีฬาใหเหมาะกับวัยของคุณ     14 
 ทองเที่ยว 50 เขต ณ  เขตพระนคร(ตอ)     16 
 คติการไหวพระธาตุประจําปเกิด      19 
 นิยามรัก...ขําขํา       21 
 สไตลชีวิต...เฮฮา       22

  
      

       ขาวสาร  
 บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ     23 
 รายช่ือผูโชคดีที่ไดรับรางวัล      24 
 รวมชิงโชคเช็คเงินสดมูลคา 1,000 บาท ในแบบเรียนถามฯ แนบทาย 

 
 
 
 

 



 
 
  ในวาระที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจจนมีอายุครบรอบ 25 ปเต็มแลวนั้น ทางกอง
บรรณาธิการ     ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการสนับสนุนบริษัท
ฯ ใหมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงจนถึงทุกวันนี้   
 

                 เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ ทางกองบรรณาธิการขอมอบสิ่งที่
มีคุณภาพและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวยความรู และจะพัฒนา / ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา
สาระ    ใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม  เพื่อเปนประโยชนแดทานผูมีอุปการคุณมากที่สุด  โดยเนื้อหาใน
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2549   ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่องจากฉบับที่ 015 มานําเสนอใน  
Newsletter  ฉบับที่ 016  ดังตอไปนี้คะ 

 ปางพระพุทธรูป จํานวน 8 ปาง ต้ังแตปางที่ 57-64  (ตอจากปางที่ 49-56  ฉบับที่ 

015) 

 สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ  คือ  เขตพระนคร (ตอจากฉบับที่ 015)  และ

เพิ่มเติมสถานที่ทองเท่ียวท่ีนาสนใจอีกแหง  คือ  คติการไหวพระธาตุประจําปเกิด
  

 

 ซึ่งในฉบับที่ 016 ปางพระพุทธรูป จะแสดงพระอิริยาบถตางๆ  ต้ังแตปางประทาน

ธรรม  ถึงปางโปรดอาฬวกยักษ 
 

  สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร มีสถานที่ทองเที่ยวหลาย
แหง  มานําเสนอทานอีก 2 ชวง โดยจะลงในฉบับที่  016 และฉบับที่ 017  ก็จะมีสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญๆ  หลายแหง  เชน  เสาชิงชา  ศาลหลักเมือง    ทานสามารถพาครอบครัว
หรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ 

 

• ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ  ที่ถูกรางวัลใน  Newsletter  ฉบับที่   015      
ดวยคะ (รายช่ือผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24) 

 

              ทายสุดนี้ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ท่ีกรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ 

แกบริษัทฯ ท้ังนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา / 

ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด  
 



 
 
   

  สาวนอยประแปง       มีใบใหญคลายใบพาย     มีตั้งแตสีเขียวออน     
  เขียวแก ไปจนถึงสีเหลืองออน  ๆ     มีลายแตมประปรายสีขาวหรือเหลือง
  ออน   จึงไดช่ือวาสาวนอยประแปง         คุณสมบัติของสาวนอยประแปงที่มีใบ
  ขนาดใหญ  จึงทําใหเปน ไมประดับที่ดูดสารพิษภายในหองไดเปนอยางดี 
   
  เดหลี    เปนไมประดับที่มีใบสีเขียวเขมมันเปนวาว ดอกเปนชอสีขาว   หรือ
  ขาวแกมเหลือง  กาบหุมชอดอกมีสีขาวคลายดอกหนาวัว     เดหลีสามารถ
  ดูดสารพิษ  จําพวกแอลกอฮอล  อะซิโตน   ไตรคลอไรดเอทีรีน   เบนซินและ 
  ฟอรมาดีไฮด   และสามารถดูดไดในปริมาณมาก  จึงไมควรลืมท่ีจะนําเดหลี
  ประดับไวในสํานักงานหรือบานเรือน 

 
แววมยุรา    มีใบดานหนาสีเขียวสลับลายเขียวแกหรือน้ําตาล     สวน
หลังสีเขียว        อมแดงหรือมวง มีลายสลับเชนเดียวกัน เนื่องดวยใบมี
ลวดลายและสีสันสวยงามคลาย  หางนกยูง   จึงไดช่ือไทยวา   “แวว
มยุรา”   เปนไมประดับในอาคารที่ทําหนาที่รักษา    ความชุมช้ืนภายใน
หองไดดี   ถึงแมวาคุณสมบัติในการดูดสารพิษจะนอยไปสักนิดก็ตาม 
 

มรกตแดง  มีใบใหญสีเขียวอมแดงเปนมันดูสวยงาม   การปลูกภายใน
อาคารใหใชกาบมะพราวหุมไมปกไวในกระถางพรมน้ําใหช้ืน  เพื่อให
ยึดเกาะ   ถาตองการใหแตกกิ่งกานสาขามากๆ  ก็ควรหมั่นเด็ดยอดตั้งแต
ยังเล็กอยู มรกตแดงเปนพันธุไม  ท่ีดูดสารพิษไดดีท่ีสุดในบรรดาพันธุไมใน
ตระกูลฟโลเดนดรอน 

  
 วาสนาอธิษฐาน     มีลําตนตั้งตรง มีสีน้ําตาลออน ใบแตกจากหนอที่ปลายลาํตน 

เปนใบเดี่ยว  ลักษณะเรียวยาว ปลายแหลมโคนสอบเขาหาใบซึ่งเปนกาบติดกับลําตน 
พื้นใบมีสเีขยีวมีลายสีเหลืองพาดกลางไปตามความยาวของใบ ใบออนจะแตกตรงสวน
ยอดของตน  ดอกออกเปนชอสเีหลอืง  วาสนาอธิษฐานเปนไมประดับ             อีกชนดิหนึ่งท่ีดูด
สารพิษภายในอาคารจําพวก ฟอรมาดไีฮด   ไดมปีระสทิธิภาพ  
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ยางอินเดีย   เปนไมประดับที่รูจักในเมืองไทยมานานแลว เปนพรรณ
ไมขนาดใหญ มีคุณสมบัติดีเดนในการดูดสารพิษจากอากาศภายในอาคารได
ดีเย่ียม    ยางอินเดียมีลําตนตั้งตรง  ลักษณะเดนอยูที่ใบ  มีลักษณะกลมรี
ปลายแหลม  ใบหนาสีเขียวเขมเปนมันวาว 

 

บอสตันเฟรน  เปนพืชคูโลกที่มีมานานแสนนานแลวชนิดหนึ่ง
บอสตันเฟรน     มีลักษณะกานใบแข็งโคงออก     และทิ้งตัวลงเมื่ออายุ
มากขึ้น ใบขึ้นหนาทึบไมมีดอก         บอสตันเฟรนเปนไมประดับท่ี
ชวยทําความสะอาดใหแกอากาศภายใน          ไดดีชนิดหนึ่ง สามารถดูด
สารพิษไดมาก โดยเฉพาะจําพวกฟอรมาดีไฮด     และยังชวยเพิ่มความ
ชุมช้ืนใหแกอาคาร  ภายในอาคารไดอยางดี 

 

เศรษฐีเรือนใน      ใบมีลักษณะคลายใบหญา  ขอบใบมีสีเขียวยาว
ตลอดใบ กลางใบเปนสีขาว  เศรษฐีเรือนในเปนพืชที่ไมคอยคายน้ํา
เทาใดนัก แตมี     การดูดสารพิษจากอากาศภายในอาคารไดดีมากชนิด
หนึ่ง เศรษฐีเรือนในเปนไมกอขนาดเล็กที่นิยมปลูกเปนไมประดับ  ทั้ง
ในและนอกอาคาร โดยปลูก    ในกระถางแขวนหรือปลูกเปนพืชคลุมดิน
ก็ได มีคุณสมบัติในการดูดสารพิษภายในอาคารไดเปนอยางดี  

 

 เยอบีรา    มีประสิทธิภาพสูงในการดูดสารพิษภายในอาคารไดอยางดี
เยี่ยม   เยอบีรา  เปนพรรณไมพุม  มีลําตนอยูใตดิน    ใบเปนแฉกมีสีเขียว
สด  กานใบและใบมีขนละเอียด กานดอกแตกออกจากลําตนใตดินยาว
ต้ังตรง  ดอกมีสีสันหลากหลาย  เชน  แดง  สม เหลือง   หรือแมแตมวง  
ชมพู  ขาว เปนตน มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษจากอากาศภายใน
อาคาร 
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 หมากเหลือง   เปนพืชตระกูลปาลมที่ปลูกงาย โตเร็วในบรรดาไมประดับที่ดูด
สารพิษดวยกัน หมากเหลือง เปนพืชที่ดูดสารพิษจากอากาศไดในปริมาณมากที่สุด
ชนิดหนึ่งที่แนะนําใหปลูกไวในอาคารสํานักงานหรือบานเรือน                                                       
    ขอมูลจาก : www.panmai.com 



 

          หากเอยถึงการนอนหลับลึกดวยวิธีการคลายเกร็ง (Relaxation) ตามแบบฉบับ  ชาวชีวจิต
แลว หลายๆ  คนอาจพยักหนารูจักและปฏิบัติกันเปนอยางดี      แตหากพูดถึง
ทานอนที่คุณนอนในยามค่ําคืนแลว   อาจมีหลายคนที่สายหนาเพราะไมเคย

สังเกตหรืออาจเปลี่ยนทานอนกันบอยในแตละคืน  แตคุณทราบหรือไมวา ทานอนแตละทามี
ขอดีและขอเสียอยางไร   แลวหากทานั้นเปนทานอนประจําตัวคุณเสียแลว   จะตอง
ปรับเปลี่ยนทานอนกันอยางไร 

>>นอนหงาย<<         โดยปกติแลวคนทั่วไปนิยมนอนหงาย   ถือไดวาเปนทานอนมาตรฐาน   
เวลานอนหงายโดยไมหนุนหมอนหรือใชหมอนต่ํา ตนคอจะอยูในแนวเดียวกันกับลําตัว ไมปวด
คอ แตถาหนุนหมอนสักสองสามใบ คอจะกมโนมมาขางหนา ทําใหเกิดอาการปวดคอได 

          ผูมีอาการดังตอไปน้ีควรหลีกเล่ียงการนอนในทานอนหงายหรือแกไขตามคําแนะนํา ดังนี้

          • ผูปวยโรคปอด ไมเหมาะที่จะนอนทานอนหงาย เพราะทําใหกลามเนื้อกระบังลม                  
ที่คั่นระหวางชองอกและชองทองกดทับเนื้อปอดเปนเหตุใหหายใจลําบาก แตสามารถแกไข
ได โดยการยกสวนบนของรางกายใหสูงขึ้นในลักษณะครึ่งนอนครึ่งนั่ง อาจจะใชหมอน 2 - 
3 ใบ       วางหนุน รองหลังไวหรือยกพื้นเตียงสวนบนใหสูงขึ้นพอประมาณ  

          • ผูปวยโรคหัวใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะหัวใจลมเหลวหรอืหัวใจวายจะมีอาการนอนราบไมได   
  ทั้งนี้เนื่องจากไมสามารถสูบฉีดโลหิตออกจากหองหัวใจได         
  กอใหเกิดอาการหอบและหายใจติดขัด        ผูปวยโรคหัวใจจึงมัก 
  ตองลุกขึ้นนั่งหรือยืนตอนกลางคืนเพื่อที่จะหายใจไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 

         • ผูท่ีมีอาการปวดหลัง การนอนหงายในทาราบจะทําใหอาการปวดรุนแรงขึ้น เวลานอนควรใช
หมอนหนุนรองใตโคนขาหรือวางพาดขาทั้งสองไวบนเตียงนอน รวมทั้งควรออกกําลังกาย
เปนประจําวันละ        10 - 15 นาที เพ่ือเปนการชวยบริหารกลามเนื้อหลัง   ลดการเกร็งตัว
และบรรเทาอาการปวดหลังไดเปนอยางดี 
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>>นอนตะแคง<<          • ทานอนตะแคงซาย เปนทานอนที่ชวยลดอาการปวดหลังได
พอสมควร แตควรกอดหมอนขางและพาดขาไว ขอเสีย คือ ทําใหหัวใจซึ่งอยูดานซายทํางาน
ลําบากขึ้น   และอาหารในกระเพาะที่ยังยอยไมหมดตั้งแตกอนเขานอนจะคั่งคางอยูใน
กระเพาะอาหาร ทําใหเกิดลมจุกเสียดที่บริเวณ  ลิ้นป และอาจรูสึกชาที่ขาซายหากนอนทับ
เปนเวลานาน หรือถาหนุนหมอนต่ําเกินไปจะทําใหปวดตนคอได แกไขโดยใชหมอน
สี่เหลี่ยมที่มีความสูงเทาความกวางของบาซายหนุนนอน 

          • ทานอนตะแคงขวา  เปนทานอนที่ดีท่ีสุด ถาเทียบกับการนอนหลับในทาอื่นๆ เพราะ
หัวใจเตนสะดวกและอาหารจากกระเพาะถูกบีบลงลําไสเล็กไดดี ทําใหไมคั่งคางอยูใน

กระเพาะอาหารนานเกินไป และเปนทานอนที่ชวยบรรเทาอาการปวดหลังไดเปนอยางดี  

          นอกจากนี้ ทานอนตะแคงทั้งตะแคงซายและขวา ชวยลดเสียงกรนได ในผูท่ีกรน             
จากการอุดก้ันทางเดินหายใจสวนบน  เชน  ลิ้นไกยาว  โคนลิ้นหนา  ตอมทอนซิลโตมาก  หรือโพรงจมูก
อุดตัน  

>>นอนคว่ํา<<          • ทานอนคว่ําทําใหหายใจติดขัดไมสะดวก     
โดยเฉพาะในผูหญิง       ที่มีเตานมใหญ    หรือสําหรับผูชาย   การนอน
ควํ่าก็อาจทําใหอวัยวะเพศ     ถูกทับอยูตลอดเวลา จนเกิดอาการชาของ
อวัยวะเพศได  

          • การนอนคว่ํายังทําใหปวดตนคอ เนื่องจากตองเงยมาขาง
หลัง หรือบิดหมุนไปขางซายหรือขวานานเกินไป ดังนั้น ถา
จําเปนตองนอนคว่ํา ควรหาหมอนรองใตทรวงอก โดยเฉพาะถา

ตองการ  อานหนังสือในทานอนควํ่า ทั้งนี้เพื่อชวยไมใหเมื่อยกลามเนื้อคอ และไมมีอาการปวดคอ 

          นอกจากนี้ ความเชื่อแตโบราณที่เคยเขาใจวา ทารกควรใหนอนคว่ํา รูปหัวจะทุยสวย ไมแบน        

แตปจจุบันพบวาจริง  ๆแลวอาจเกิดผลเสียได ทารกมีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากหายใจไมออกจากการ
ท่ีจมูกหรือปากถูกทับไว         นอกจากคุณจะเลือกนอนใหถูกทาเพื่อสุขภาพแลว ตองรูจักการนอนหลับ

ลึกหลับสนิทซึ่งชวยใหรางกายไดพักผอนอยางเต็มที่และถือเปนวิธีสงเสริม   "ภูมิชีวิต"   อีกทางหนึ่งขอมูล
      จาก  :  www.hilight.kapook.com 
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         ตามหลักพุทธศาสนา มีการทําบุญดวยกัน 
๑๐ วิธี เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (สิ่งอันเปน
ที่ต้ังแหงการทําบุญ ๑๐ ประการ)  คือ....  

๑. ใหทาน แบงปนผูอื่นดวยสิ่งของ ไมวาจะให
ใครก็เปนบุญ (ทานมัย) การใหทานเปนการชวย

ขัดเกลาความเห็นแกตัว ความคับแคน ความตระหนี่ถี่เหนียว และความยึดติดในวัตถุ  
นอกจากนี้สิ่งของที่เราแบงปนออกไปก็จะเปนประโยชนกับบุคคลหรือชุมชนโดยสวนรวม  

๒. รักษาศีล  ก็เปนบุญ (ศีลมัย)  เปนการฝกฝนที่จะ  ลด  ละ  เลิกความชั่ว ไมไปเบียดเบียน
ใคร มุงที่จะทําความดี เอื้อเฟอเผื่อแผผูอื่นเปนการหลอเลี้ยงบมเพาะใหเกิดความดีงามและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไมใหตกต่ํา  

๓. เจริญภาวนา  ก็เปนบุญ (ภาวนามัย)  การภาวนาเปนการพัฒนาจิตใจและปญญา ทําใหจิต
สงบ  ไมมีกิเลส ไมมีเรื่องเศราหมอง เห็นคุณคาสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง ผูที่ภาวนาอยู
เสมอยอมเปนหลักประกันวา จิตจะมีความสงบ ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น สูงขึ้น  

๔. ออนนอมถอมตน   ผูนอยออนนอมถอมตนตอผูใหญ   ผูใหญก็แสดงออกในความมี
เมตตา       ตอผูนอย และตางก็ออนนอมตอผูมีคุณธรรม รวมถึงการใหเกียรติ ใหความเคารพ
ในความแตกตางซึ่งกันและกันทั้งในความคิด ความเช่ือและวิถีปฏิบัติของบุคคลและสังคม
อื่น เปนการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเปนตัวตน ก็เปนบุญ (อปจายนมัย)  

๕. ชวยเหลือสังคมรอบขาง ชวยเหลือสละแรงกาย เพื่องานสวนรวม หรือชวยงานเพื่อนบาน
ที่ตองการความชวยเหลือ ก็เปนบุญ (ไวยาวัจจมัย)  

๖. เปดโอกาสใหคนอื่นมารวมทําบุญกับเรา หรือในการทํางานก็เปดโอกาสใหคนอื่นมีสวน
รวมทํา รวมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศสวนบุญใหแกผูที่ลวงลับไปแลวดวย ก็เปน
บุญ (ปตติทานมัย)  
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๗. ยอมรับและยินดีในการทําความดี  หรือทําบุญของผูอื่น การช่ืนชมยินดีหรืออนุโมทนาไม
อิจฉาหรือระแวงสงสัยในการกระทําความดีของผูอื่น ก็เปนบุญ (ปตตานุโมทนามัย)  

๘. ฟงธรรม  บมเพาะสติปญญาใหสวางไสว ฟงธรรมะ ฟงเรื่องที่ดีมีประโยชนตอสติปญญา 
หรือมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตที่ดี เปนความจริง ความดี ความงาม ก็เปนบุญ  (ธรรม
สวนมัย)  

๙. แสดงธรรม  ใหธรรมะและขอคิดที่ดีกับผูอื่น แสดงธรรมนําธรรมะไปบอกกลาว เผื่อแผ
ให   คนอื่นไดรับฟง ใหเขาไดรูจักวิธีการดําเนินชีวิตที่ดี เปนเรื่องของความจริง ความดี 
ความงาม         ก็เปนบุญ (ธรรมเทศนามัย)  

๑๐. ทําความเห็นใหถูกตองและเหมาะสม มีการปรับทิฐิ แกไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น      
ความเขาใจใหถูกตองตามธรรม ใหเปนสัมมาทัศนะอยูเสมอ เปนการพัฒนาปญญาอยาง
สําคัญ    ถือเปนบุญดวยเชนกัน (ทิฏุชุกรรม)  

ทิฏุชุกรรมหรือสัมมาทัศนะ เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการทําบุญทุกชนิดและทุกโอกาส จะตอง
ประกบและประกอบเขากับบุญกิริยาวัตถุขออื่นทุกขอ เพื่อใหงานบุญขอนั้นๆ เปนไปอยาง
ถูกตองตามความหมายและความมุงหมาย พรอมทั้งไดผลถูกทาง  

การทําบุญ ๑๐ ประการนี้   สามารถสรุปเปนขอความคลองจองกันวา 

๑. แบงปนกันกิน                 ๒. รักษาศีล คือ กาย วาจา 

๓. เจริญสมาธิภาวนา         ๔. กาย-วาจา-ใจออนนอม 

๕. ยอมตนรับใช                 ๖. แบงใหความดี 

๗. มีใจอนุโมทนา               ๘. ใฝหาฟงธรรม 

๙. นําแสดงออกไมไดเวน  ๑๐. ทําความเห็นใหถูกตอง 

      ขอมูลจาก: www.kanlayanatam.com  
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 การสรางปางพระพุทธรูปตางๆ นี้   นิยมสรางตามพระอิริยาบถตางๆ      นับตั้งแต
ประสูติ    ตรัสรู จนถึงปรินิพพาน ในเลมนี้ขอนําเสนอปางพระพุทธรูป เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 8 
ปางตอจากฉบับที่ผานมานะคะและในฉบับหนาจะขอนําเสนอปางพระพุทธรูปตอไปใหทาน
ไดชมคะ 
 

๕๗.ปางประทานธรรม 
พระพุทธรูปปางประทานธรรม วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร 

จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธ ิพระ
หัตถซาย      จับดามพัด พระหัตถขวาวางคว่ําที่พระชานุ (เขา) 
 

 
๕๘.ปางประทานอภัย (นั่ง) 

พระพุทธรูปปางประทานอภัย (นั่ง) วัดพระปฐมเจดีย ราช
วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) 
ขัดสมาธิ ยกพระหัตถทั้งสองขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ต้ังฝาพระหัตถทั้งสอง
เบนไปขางหนาเล็กนอย       บางแบบเปนพระอิริยาบถยืน 

 

๕๙.ปางโปรดพญาชางนาฬาคิรี 
พระพุทธรูปปางโปรดพญาชางนาฬาคิรี วัดพระปฐมเจดีย ราช

วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ
ซายหอยลงขาง  พระวรกาย พระหัตถขวาคว่ําลงยื่นไปขางหนาเสมอพระ
นาภี (สะดือ) เปนกิริยา    ทรงลูบกระพองศีรษะพญาชางนาฬาคิรีที่เขามา

หมอบเฝาอยูแทบพระบาท 

๖๐.ปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง 
             พระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง วัดหนาพระ
เมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถ
ประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก)  พระหัตถ
ขวาวางควํ่าบนพระชานุ (เขา) ทรงเครื่องตนอยางพระมหากษัตริย 
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๖๑.ปางปาลิไลยก 

พระพุทธรูปปางปาลิไลยก วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครปฐม     พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) บนกอน
ศิลา พระบาททั้งสองวางบนดอกบัว  พระหัตถซายวางคว่ําบนพระชานุ 
(เขา)         พระหัตถขวาวางหงายบนพระชานุ นิยมสรางชางหมอบใชงวง
จับกระบอกน้ํา อีกดานหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย 
 

๖๒.ปางแสดงโอฬาริกนิมิต 
พระพุทธรูปปางแสดงโอฬาริกนิมิต วัดพระปฐมเจดีย ราช

วรมหาวิหาร   จังหวัดนครปฐม    พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ   
(นั่ง)   ขัดสมาธิ        พระหัตถซายยกขึ้นปองเสมอพระอุระ (อก) พระ
หัตถขวาวางบนพระชานุ (เขา) 

 
 

๖๓.ปางโปรดอสุรินทราหู 
  พระพุทธรปูปางโปรดอสุรินทราห ู   วัดสุทัศนเทพวราราม  ราช

วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถนอน
ตะแคงขวา พระบาท ทั้งสองซอนทับเสมอกัน  พระหัตถซายทาบไป
ตามพระวรกาย    พระหัตถขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย 
(หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยูใตพระกัจฉะ (รักแร) 

 

๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ 
พระพุทธรูปปางโปรดอาฬวกยักษ  วัดพระปฐมเจดีย ราช

วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ 
(นั่ง) ขัดสมาธิ      พระหัตถซายอยูบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวา
ยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก)  จีบนิ้วพระหัตถ     เปนกิริยาทรงแสดงธรรม     
บางแบบพระหัตถซายวางบน        พระชานุ (เขา) 

    
  ขอมูลจาก :   หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน 
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       ขึ้นชื่อวาผักแลว หลายคนคงจะนึกถึงสีเขยีวๆ ของมันขึ้นมาทันที แตจริงๆ แลวก็
ยังมี  ผักอีกหลายชนิดที่มีสีสันตางๆ หลายๆ คนก็คงเคยเห็น เชน แครอทสีสมสดใส 
มะเขือเทศ     สีแดงนากิน หรือฟกทองลูกโตสีเหลืองอราม ซึ่งสีสันของผกัที่ตางกันนี่
แหละ ก็ใหคุณประโยชนท่ีแตกตางกันออกไปดวย 
        

เริ่มจากผกัผลไมสีแดง เชน มะเขือเทศ แตงโม ทับทิม หรือสม
โอท่ีมีเนื้อออกสีชมพู    จะชวยบํารุงปอด     และมีสารอนุมูล

อิสระที่ชวยปองกัน   การเกิดมะ     เร็งได  

 

 
 
 สวนสีแดงมวง ท่ีพบในองุน กะหล่ําปลีสีมวง จะชวย   

ลดความเสีย่งในการเปนโรคหัวใจ และชวยบํารุง การทํางาน
ของเซลลสมองโดยตรง  

 
 สารสีสม ซึ่งพบอยูในมะละกอ แคนตาลูป มะมวง ชวยใหมี

ผิวพรรณเปลงปลั่งชวยบํารุงสายตา 
        

        สีสมเหลือง ท่ีพบในสมเขียวหวาน ลูกพีช ชวยบํารุงหัวใจและกระเพาะ
อาหาร และวิตามินซีในผักผลไมชนิดนี้ก็ยังสามารถฆาเซลลมะเร็งไดอีกดวย 
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 สีเขยีว พบในผักใบเขียวตางๆ เชน คะนา ใบชะพลู ชวยบํารุง
สายตาแลวยังชวยขจัดกลิน่ตัวไดดวย  

 
 สีเขียวเหลือง ในผักขม ขาวโพด อโวคาโด      

จะชวยบํารุงตับและกระตุนระบบการฟอกของเสีย
ตางๆ ในรางกาย รวมท้ังชวยกาํจัดร้ิวรอยเห่ียวยนบนใบหนา   

 
 สีเขยีวขาว ท่ีพบในหอม กระเทียม ข้ึนฉาย ผักกาดขาว จะชวยใหระบบหมุนเวียน

ตางๆ  
ภายในรางกาย   โดยเฉพาะหัวใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
        
       ในหนึ่งอาทิตย ใครจะลองกินผักทั้ง 7 สีตามแตละวัน  7 วัน  7  
อยาง ก็จะไดประโยชนครบถวน แตถาใครไมสามารถจะกินไดครบก็ไม
เปนไร แตยังไงก็ขอใหกินผักบอยๆ “108 เคล็ดกิน” ก็ถือวาดแีลวละ 
 
 

ขอมูลจาก : www.foodandbakery.com 
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 ถาคุณเปนคนหนึ่งที่รักสุขภาพ และออกกําลังกายเปนประจํา จะแนใจไดอยางไร
คะวา  ชนิดของกีฬาและรูปแบบการออกกําลังกายที่ปฏิบัติกันอยูนั้น เหมาะสมกับตัวคุณ
แลว เพราะสิ่งที่มีประโยชนแตถาเลือกปฏิบัติไมถูกตองเหมาะสม ก็อาจเกิดโทษไดเชนกัน 
 

 เลือกกีฬาตามชวงอายุ  
  

    วัยเด็ก อายุ 1-10 ป  
กลามเนื้อและกระดูกยังเจริญเติบโตไมเต็มที่        ออกกําลังกายติดตอกันไดไมนานก็จะรูสึก
เหนื่อย  
รางกายตองการพักผอนมาก  ชอบการอยูรวมเปนกลุม  ชอบเลนกับเพื่อนหลายๆ  คน  

>>กีฬาที่เหมาะ   ควรใหทํารวมกันเปนหมูคณะ เนนกิจกรรมที่ใหเด็กไดฝกใชความสัมพันธ
ของมือ สายตา เทา และไดเคลื่อนไหวรางกายตลอดเวลา   เชน   ว่ิง กายบริหาร เกมเบ็ดเตล็ด 
ปนปาย วายน้ํา ยืดหยุน เปนตน ควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่ปะทะกันรุนแรง เพราะอาจทําใหกระดูก
แตกหักได และไมควรใหเด็กเลนหรือออกกําลังกายมากเกินไป 

 

  วัยรุน อายุ 11-16 ป  
รางกายเด็กกําลังเติบโตเขาสูวัยหนุมสาว โดยเด็กผูหญิงจะมีพัฒนาการ
ทางกายมากกวาเด็กผูชายในระยะเริ่มตน        แตในชวงปลายเด็กผูชาย
จะเจริญเติบโตมากกวา ดานจิตใจเด็กวัยนี้จะเริ่มจับกลุมโดยแยกหญิง-

ชาย และชอบกิจกรรมที่ตองแขงขันชอบการผจญภัย  

>>กีฬาที่เหมาะ   เนนความคลองแคลว  วองไว   หรือฝกใหใชทักษะเฉพาะอยาง     เชน    
ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน  ขอควรระวัง ผูปกครองควรสอนใหเด็กเขาใจ วารางกาย
ยังมีความอดทนจํากัด ถาเหนื่อยควรหยุดพักกอน และหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการปะทะกันรุนแรง 
เชน กีฬาชกมวย  
 

  วัยหนุมสาว อายุ 17-35 ป  
รางกายเคลื่อนไหวไดอยางสมบูรณแบบและไมจํากัด   แตสมรรถภาพทางรางกายจะแตกตาง
กันไปขึ้นอยูกับวาไดรับการดูแลอยางไรในวัยเด็ก    ผูที่ตองการเปนนักกีฬาสามารถฝก
รางกายและทักษะทางการกีฬาไดอยางเต็มที่ ทุกรูปแบบในชวงนี้  
 



วัยกลางคน  อายุ  36-55 ป 
รางกายสะสมไขมันมากขึ้น ตองการการพักผอนมากขึ้น 
ความทนทานของรางกายเริ่มลดลง  
>>กีฬาที่เหมาะ  ควรเปนกิจกรรมที่เคลื่อนไหวที่ชา        
เนนความเพลิดเพลิน ความสบายใจ และปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอ  เชน จอกกิ้ง วายน้ํา ปน
จักรยาน กายบริหารตางๆ ขอควรระวัง โรคขอตางๆ     และการบาดเจ็บที่กลามเนื้อเพราะ
ความยืดหยุนของกลามเนื้อลดลง ดังนั้นกอนเริ่มออกกําลังกายทุกครั้ง  แมวาจะออกกําลัง
เพียงเบาๆ  ก็ควรยืดเหยียดกลามเนื้อหรือวอรมอัพรางกายเสมอ 
 

วัยสูงอายุ  อายุต้ังแต  56 ป ขึ้นไป 
เริ่มเขาสูวัยสูงอายุ       สมรรถภาพทางกายโดยรวมลดลง สภาพจิตใจจึงแยตามไปดวย     
ควรเนน     การออกกําลังกายที่ฟนฟูสุขภาพใหแข็งแรง หรือรักษาสุขภาพโดยรวมใหดีอยู
เสมอ  เพราะจะชวยใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สภาพจิตใจจะสดชื่นแจมใสขึ้น
ทําใหรางกายแข็งแรงขึ้นดวย 
>>กีฬาที่เหมาะ ควรเปนกิจกรรมเบาๆ ไมมีการปะทะ เคลื่อนไหวรางกายอยางราบรื่น ไมมี
เปลี่ยนจังหวะหรือทิศทางกะทันหันเชน  เดิน วายน้ํา  ปนจักรยาน   ไทเก็ก  โยคะ   พีลาทิส  
เตนแอโรบิค แบบแรงกระแทกต่ํา(low impact)   เปนตน    ขอควรระวัง   โรคประจําตัวตางๆ  
รวมถึงความหนัก      และระยะเวลาที่ออกกําลังกายไมควรหนักหรือนานเกินไป 
 

เลือกกีฬาตามหลักสรีระ  
ชายและหญิงมีความแตกตางกันทั้งทางกายวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยา ตอนเปนเด็ก อายุ 2-10 ป ความสามารถทางกีฬาอาจไม
แตกตางกันมาก  แตพออายุ 10-14 ป รางกายผูชายจะมีกลามเนื้อมาก

ขึ้น กระดูกใหญและแข็งแรงกวา  
  
 ในขณะที่ผูหญิงก็เริ่มมีประจําเดือน บางครั้งก็ปวดทอง หงุดหงิดงาย รูปแบบของ       
การออกกําลังกายของผูหญิงจึงควรเปนแนวเพื่อสุขภาพ และทรวดทรงที่สวยงาม
มากกวา          การแขงขัน เชน วายน้ํา ยิมนาสติก เตนแอโรบิค โยคะ แบดมินตัน เปนตน 
สวนเพศชายสามารถเลือกเลนกีฬาไดทุกรูปแบบ 

ขอมูลจาก  : www.women.sanook.com 
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         เสาชิงชา 

        แตเดิมนั้นพระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวายซึ่งถือเปนหนึ่งในพระ
ราชพิธี  สิบสองเดือนมาตั้งแตครั้งสมัยกรุงสุโขทัย และกรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานีจะทํากันในเดือนอาย (ธ.ค.) ครั้นเมื่อถึงในสมัยกรุง
รัตนโกสินทรจึงไดเปลี่ยนมาทําในเดือนยี่ (ม.ค.) 

  

       พิธีนี้ถือเปนพิธีขึ้นปใหมของพราหมณ  ซึ่งในหนึ่งป พระอิศวรจะเสด็จมาเยี่ยมโลก 10 
วัน พราหมณจะประชุมที่เทวสถานพระอิศวร    แลวผูกพรตชําระกายสระเกลาเตรียมรับ
เสด็จพระอิศวร 
 

 พิธีโลชิงชา   มีที่มาจากคัมภีรเฉลิมไตรภพ   ซึ่งกลาววาพระอุมาเทวี    ทรงมีความ
ปริวิตกวาโลกจะถึงกาลวิบัติ    พระนางจึงทรงพนันกับพระอิศวร โดยใหพญานาคขึงตน  
ระหวางตนพุทราที่แมน้ําแลวใหพญานาคแกวงไกวตัวโดยพระอิศวรทรงยืนขาเดียวใน
ลักษณะไขวหาง  เมื่อพญานาคไกวตัว   เทาพระอิศวรนั้นไมตกลง   แสดงวาโลกที่ทรงสราง
นั้นมั่นคงแข็งแรง      พระอิศวรจึงทรงชนะพนัน 
 ดังนั้น    พิธี โลชิ งช าจึ ง เปรี ยบเสาชิ งช า    เปน   “ตนพุทรา”   
ชวงระหว าง เสา  คือ   “แมน้ํา”   นาลี วัน   ผู โลชิ งช า  คือ  “พญานาค”  
โดยมีพระยายืนชิ งช านั่งไขวหางอยูบนไมเบญจมาศ 
 

เสาชิงชา  รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นดานหนาเทวสถานตรงบริเวณที่
เปน   ใจกลางพระนคร เมื่อมีการสรางโรงแกสขึ้น     ในสมัยรัชกาลที่  5  จึงยายมาตั้งตรง
บริเวณปจจุบัน   สวนพิธีโลชิงชา  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของพระราชพิธีไดยกเลิกไปในสมัย
รัชกาลที่ 7  ปจจุบันการประกอบพระราชพิธีนี้จะกระทําเปนการภายในเทวสถานเทานั้น 
 
          ศาลหลักเมือง 

 ในป  2325  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นเปนปฐมกษัตริย แหงราชวงศจักรี 
ทรงยายราชธานี       จากกรุงธนบุรีไปยังฝงพระนคร และทรงโปรด
เกลาฯ ใหกระทําพิธีนาครสถานเพื่อยกเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ  เม่ือวัน
อาทิตยท่ี   21  เมษายน พ.ศ. 2325  เวลา 6.45 น. 
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 เสาหลักเมือง ทําดวยไมชัยพฤกษ  ดานนอกประดับดวยไมแกน  กําหนดใหตัวเสา
สูง  พนดิน 108  นิ้ว  ฝงในดิน  79 นิ้ว     มีหัวเม็ดเปนยอดสวมไวดานบน  ยอดหลักลงรักปด
ทอง     ภายในบรรจุดวงพระชันษาพระมหานคร 
 
 

 เมื่อถึงสมัยรัชกาลที ่ 4 ทรงมีพระราชดําริวาหลักเมืองทรุดโทรมลง  จึงโปรดเกลาฯ        

ใหทําขึ้นใหม เนื่องจากทรงเชี่ยวชาญดานโหราศาสตร   จึงทรงแกไขดวงเมือง โดยทรง
ประกอบพิธีจารึกดวงพระชันษาพระนครบนทองคําหนัก 1 บาท ในอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม      และใหกอศิลาขึ้นใหม โดยสรางเปนยอดปรางคตามอยางศาลาที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจากนั้นทรงบรรจุดวงพระชันษาพระนครไวที่หลักเมืองแลวจัดใหมีการ
สมโภชฉลองดวย 
 

 อนึ่ง ในบรรดาเทพารักษประจําเมืองที่ประดิษฐานอยูภายในนั้น   

แตเดิมมีเพียง 3 องค คือ พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองและ                 

พระหลักเมือง ตอมารัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดําริถึงการที่
ประเทศไทยสามารถผานวิกฤติการณมาได จึงทรงประดิษฐาน
พระสยามเทวาธิราชเพิ่มขึ้นอีกองคหนึ่ง 
 
             ศาลเจาพอเสือ 

      ศาลเจาจีนแหงนี้มีอายุและประวัติศาสตรมายาวนาน และเปน
ท่ีเคารพนับถือของชาวจีนเปนจํานวนมาก แตเดิมตั้งอยูที่ถนนบํารุง
เมือง            เมื่อมีการขยายถนนในสมัยรัชกาลที่ 5  เพื่อทําการสราง
ทางรถ และ  สรางตึกแถวริมถนนจึงโปรดฯ ใหพระยาโชฎึกราช
เศรษฐี (เขียน) รื้อมาสรางใหมในที่ดินที่ทรง
พระราชทานให       

คือ  ถนนตะนาวในปจจุบัน 
 

17 

 อาคารดานหนา  หลังคาเปนเครื่องไมแบบหลังคาจีน   
สันหลังคาเปนปูนปนรูปบุคคลสําคัญ  บานประตูทางเขาเขียนสี
ภาพทวารบาลแบบจีน ภายในประดิษฐานเจาพอเสือ  เจาพอกวนอู 
เจาแมทับทิม ซุมที่ประดิษฐานตกแตงดวยไมแกะสลักปดทอง  
เปนรูปมังกร   ปลา   น้ําเตา   หนังสือ   และดาบ 

 



    ศาลเจาพอหอกลอง 
ธรรมเนียมการสรางหอกลองของไทย          มีมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย
เพื่อใชติดตอแจงสัญญาณแกราษฎร    เมื่อรัชกาลที่  1 ทรงปราบดาภิเษก
ไทยยังคงทําศึกสงครามกับประเทศขางเคียงตลอดเวลา  พระองคจึง
โปรดเกลาฯใหสรางหอกลองขึ้นที่หนาวัดพระเชตุพนฯ พรอมกับการ 

  สรางกรุงรัตนโกสินทรในป 2325  โดยทําเลียนแบบหอกลองในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
   ในสมัยรัชกาลที่  5    โปรดเกลาฯ    ใหรื้อหอกลองและศาลเจาที่อยู 
  ดานขางลงเพื่อจะใชสรางพระราชอุทยานสวนเจาเชตุ   ตอมาไดมีการสรางศาลเจา 
  และรูปเจาพอหอกลองขึ้นใหม  ในบริเวณกรมการรักษาดินแดง     สวนหอกลอง 
  นั้นสรางขึ้นในป  2525      อันเปนปที่กรุงรัตนโกสินทรครบรอบ 200 ป 

 

         ศาลาเฉลิมกรุง 
         ดวยความใฝพระทัยในกิจกรรมภาพยนตร รัชกาลที่ 7   จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทุนทรัพยสวนพระองคสราง 
“ศาลาเฉลิมกรุง” โรงมหรสพทนัสมัยและใหญที่สุดของเอเชียในยุค

นั้น โดยทรงพระราชทานนามเพื่อเปนเกียรติแก ม.จ.สมัยเฉลิม 

กฤดากรผูออกแบบและเปนอนุสรณแหงงานเฉลิมฉลองกรุงเทพฯ  150 ป  ภาพยนตรที่นํา
ออกฉาย           ในระยะแรกเปนภาพยนตรเสียงในฟลม จึงทําใหเกิดการพากยเสียง
ภาษาไทยขึ้น เมื่อประเทศไทย    กาวเขาสูสงครามในป  2484  กิจการภาพยนตรได
หยุดชะงักลง ศาลาเฉลิมกรุงจึงนําละครเวที        มาจัดแสดงโดยแปลงเปนละครรองซึ่งไดรับ
ความนิยมอยางมาก และเมื่อสงครามสงบกิจการภาพยนตรจึงกลับมารุงเรืองอีกครั้งจากการ
ปรับปรุงในป 2535 ทําใหศาลาเฉลิมกรุงยังคงเปนสถานบันเทิงระดับสากลทีม่ีกิจกรรมการ
แสดงและภาพยนตรอยางตอเนื่องสมเจตนารมณขององคพระผูกอต้ัง 
 

          หอนาฬิกา 
 รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกลาฯ  ใหสรางหอนาฬิกาเพื่อบอกเวลาขึ้นที่
บริเวณทิมดาบในพระบรมมหาราชวัง  ตอมาหอนาฬิกาไดถูกทําการรื้อลง
เพื่อสรางทิมดาบขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 5      สวนหอนาฬิกาในปจจุบัน
สรางขึ้นพรอมกับหอกลอง เมื่อป  2525 

  ขอมูลจาก  : หนังสือของดีกรุงเทพ 
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                ในสังคมไทย ความเชื่อเรื่องปนักษัตรที่สัมพันธกับปเกิด

   และการนับอายุของแตละคนเปนที่รับรูกันแพรหลาย ในแตละป
   นักษัตรจึงกําหนดดวยสัญลักษณเปนสัตวประจําปเกิดหรือที่เรียกวา 
   ๑๒ นักษัตร 

 
         สําหรับในดินแดนภาคเหนือของไทย ความเชื่อเรื่องปนักษัตรยังสัมพันธกับคติการ

บูชา        พระบรมธาตุ ดังปรากฏเปนประเพณีการชุธาตุหรือการไหวพระธาตุประจําปเกิด โดย
คร้ังหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสเดินทางไปไหวพระธาตุประจําปเกิดของตนเพื่อความเปนสิริ
มงคล ในคติลานนาพระธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําปเกิดไดแก 

 
 
 

 นมัสการพระธาตุประจําปชวด       พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม 
 นมัสการพระธาตุประจําปฉลู        พระธาตุลําปางหลวง ลําปาง 
 นมัสการพระธาตุประจําปขาล        พระธาตุชอแฮ แพร 
 นมัสการพระธาตุประจําปเถาะ        พระธาตุแชแหง นาน 
 นมัสการพระธาตุประจําปมะโรง       พระพุทธสิหิงค เชียงใหม 
 นมัสการพระธาตุประจําปมะเส็ง       พระศรีมหาโพธิหรือตนโพธิ์ 
 นมัสการพระธาตุประจําปมะเมีย       พระธาตุชเวดากอง พมา 
 นมัสการพระธาตุประจําปมะแม        พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม 
 นมัสการพระธาตุประจําปวอก         พระธาตุพนม นครพนม 
 นมัสการพระธาตุประจําประกา        พระธาตุหริภุญชัย ลําพูน 
 นมัสการพระธาตุประจําปจอ           พระธาตุเกศแกวจฬุามณ ี บนสวรรคชัน้ดาวดึงส 
 นมัสการพระธาตุประจําปกุน           พระธาตุดอยตุง เชียงราย 
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คําวา พระธาตุ  มีความหมายสองนัย คือ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา             
และสถานที่ หรือพระเจดียท่ีมีพระบรมธาตุบรรจุ โดยแตละแหงจะมีตํานานที่เลามูลเหตุ             
การสรางพระบรมธาตุเจดีย  ซึ่งสัมพันธกับการเสด็จโปรดสัตวของพระพุทธเจาในดินแดน
ตาง ๆ       สถานที่ที่มีพระบรมธาตุเจดียเหลานี้มักจะกลายเปนเมืองสําคัญในเวลาตอมา 
  

               ลักษณะของพระบรมธาตุ 
ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุที่บรรยายไวในตํานาน มีลักษณะ

เหมือนถั่วแตก หรือขาวสารหัก หรือเมล็ดพันธุผักกาด กลมเกลี้ยงขนาดเทา    
เม็ดพุทรา มีสีทองอุไร สีแกวผลึก หรือแกวมุกดา สีดอกพิกุล บางองคมีรูทะลุได
ตามปกติจะบรรจุพระบรมธาตุไวใตฐานเจดีย หรือเรือนธาตุ โดยสวนใหญ      
ไมสามารถนําออกมาได เวนแตพระธาตุศรีจอมทอง และนอกจากการบูชา    
พระบรมธาตุของพระพุทธเจาแลว   ยังมีการบูชาพระธาตุของพระอรหันตหรือพระสาวก
ดวย 
  

               การบูชาพระบรมธาตุ 
สมัยโบราณมักจะบูชาพระบรมธาตุดวยเคร่ืองหอมและขาวตอกดอกไม ตามปกติ

แลวจะสรงพระธาตุดวยน้ําสะอาด อาจเจือดวยน้ําหอม เนื่องจากองคพระบรมธาตุสวนใหญ
บรรจุอยูใตฐานพระเจดีย การสรงน้ําจึงกระทําโดยการราดน้ําไปบนองคพระเจดีย  พระธาตุ
บางองคจะตองใชน้ํา    จากแหลงพิเศษ อยางเชน การสรงน้ําพระธาตุศรีจอมทอง ใชน้ําจากน้ําแมกลาง
เจือดวยน้ําหอมหรอืแกนจันทน 

 

กลาวไดวา คติการบูชาพระธาตุปเกิดและตํานานที่เกี่ยวของสะทอนถึงการ
แพรกระจายของพุทธศาสนาในดินแดนไทยมาแตโบราณ นอกจากนี้การสรางพระบรมธาตุ

เจดียยังสัมพันธ     กับการเกิดชุมชนเมืองตาง ๆ   อันกอใหเกิดคติความเชื่อและ

วัฒนธรรมรวมกันของผูคน        หลากหลายชาติพันธุ   โดยเฉพาะในภาคเหนือของ

ไทยที่มีกลุมชนมากมายอาศัยอยู   โดยมี          พระบรมธาตุเจดียและสิ่งสําคัญทางพุทธ

ศาสนาเปนศูนยกลางแหงจิตใจ 
  

 การเดินทางทองเที่ยวไหวพระธาตุปเกิดมีความสะดวกเปนอยางยิ่ง เนื่องจากพระธาตุสวน
ใหญตั้งอยูในภาคเหนือจึงสามารถจัดเสนทางสําหรับไหวพระธาตุในจังหวัดใกลเคียงไดเชน เชียงใหม-
ลําพูน-ลําปาง หรือเชียงราย-นาน-แพร เปนตน ซึ่งไมเพยีงแตจะไดอิ่มใจในบุญกุศลและยังไดชมศิลปะและ
สถาปตยกรรมอันงดงามของแตละทองถิ่นอีกดวย 

ขอมูลจาก : www.standardtour.com 
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   รัก.......... แท..เปน..................ตํานาน 
      รัก.......... สิ้นลมปราณ..เปน.......บทประพันธ 
 
    รัก.......... ไมแปรผัน..เปน.........นิยาย 
      รัก.......... จนวันตาย..เปน.........นิทาน 
 
    รัก.......... ตลอดกาล..เปน.........ละคร 
    รัก.......... อยูทุกตอน..เปน.........ละครน้ําเนา 
 
    รัก.......... ไมเคยเกา..เปน.........จริงชวงแรก 
    รัก.......... ในความแปลก..เปน....คําฮิต  
 
    รัก.......... ดวยชีวิต..เปน...........ลิเก 
    รัก.......... ไมโลเล..เปน.............ความฝน 
 
       รัก.......... เธอนิรันดร..เปน..........ช่ือเพลง 
     รัก.......... นะตัวเอง..เปน...........เด็กอมมือ 
 
       รัก.......... ซื่อสัตย..เปน.............คําลวง 
       รัก.......... หมดทรวง..เปน..........คําติดปาก 
 
       รัก.......... เธอมาก..เปน.............คําฮ็อต 
       รัก.......... เดียวตลอด..เปน........ไปไมได!!!!!  
 
                                                  ขอมูลจาก  :  www.board.narak.com 
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     >> กินขาวมื้อเย็นตอน 4 ทุม...แลวบนวาอวน 
     >> หลับทั้งชุดทํางานซะงั้นนะ 
     >> ขับรถผาไฟแดง..ก็แหม มันติดพัน 
     >> ไมแปรงฟน และไมอาบนํ้ากอนเขา
นอน 
 
  >> รับโทรศัพทในโรงหนัง..ใครยังทําอยูเลิกซะ 
  >> ใสรองเทาที่เล็กกวาเทา 1 เบอร ถึงเจ็บก็ยอม ขอใหสวย 
 
     >> แคะขี้มูกในที่สาธารณะ 
     >> ขอยืมเงินแม แตไมมีกําหนดคืน 
 
     >> แอบเอาเสื้อตัวใหมที่พ่ีสาวซื้อมาแลวยังไมไดใส มาใสกอน 
     >> ยังคงใชครีมบํารุงผิวที่หมดอายุไปแลว เพราะเสียดาย..ระวังหนาพังนะ 
 
      >> ใสกางเกงยีนสซ้ํา 4 วันติดๆๆกัน 
     >> ขาใหญ แตอยากใสสั้น... 
  
     >> โทร.ผัดผอนชําระบัตรเครดิต ตอนเลยกําหนดไปแลวหลายวัน(มันไมชวยอะไรนะ) 
     >> ทิ้งแกวกาแฟไวที่โตะทํางาน แลวใชตอโดยไมลางในวันถัดไป 
 
     >> จอดรถในที่หามจอด..ระวังละกัน 
     >> โทร.บอกเลิกนัดตอนถึงเวลานัด 
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 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู  Biosafety  Cabinet ที่ใช  ยังสามารถใช

งานปองกัน  “สารตัวอยาง”  และปองกัน “ผูปฏิบัติ”  รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการ
กระจายของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑความถูกตองและ
ปลอดภัย    เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น    เมื่อมีการ
รั่ว หรือฉีกขาดที่พ้ืนผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือตํ่า
จากระดับมาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ  ไดดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง
ทั้งที่บริษัทฯ   จัดจําหนายและ  ไมไดจัดจําหนายมากกวา  300  เครื่อง 

 

 Calibration for pH meter 
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter  ที่ใช  วาผลการวิเคราะหใหคา pH 

ไดถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม  เนื่องจาก  pH meter  ปจจุบันมีมากกวา 50 
ยี่หอ       บางยี่หอหรือบางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับทศนิยม 
1 ตําแหนงได                   อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุก
เครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว 

         ท้ัง 2 บริการนี้  แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และ
ประโยชนที่    ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ 
ตรวจวัด ปรับแตง และ   ที่สําคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ  ซึ่งไดรับการอบรม 
ถายทอดจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 

สนใจการบริการ ติดตอไดท่ีแผนกชางบริการ หรือเย่ียมชมจาก 

www.sciencetech.th.com 

อน่ึงปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อไขหวัดนก(H5N1)  แผนกชางบริการ
กําลังพิจารณาการบริการในสวนเคร่ืองกําจัดมลพิษชนิดแพรกระจายในอากาศ (Air 
Cleaner or  Purifier)   ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับทานผูมีอุปการคุณ แต
ถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันที 
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 สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ              
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 015  นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช่ือผูโชคดีดังตอไปนี้คะ 
 

 

 คุณนันทรัตน  นิมิตโสภณ โรงพยาบาลเลิดสิน   058 
 สพ.ญ.สุนันท  กิติจารุวัฒนา สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 158 
 คุณกันทิมา  หนูสนิท                                        บริษัท ฮันนี่เวลลอเิลค็ทรอนิคแมธิเรียลส (ประเทศไทย) จํากัด358  
 

 

 คุณวลีพร  ศรีเพ็ญประภา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย        192 
 คุณรัชดาวรรณ   คุมครอง บริษัท จีอี โตซิบา ซิลิโคนส (ประเทศไทย) จํากัด392 

  
 

 
 คุณพิทยา  ถามะพร   โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 029 
 คุณสุจิตรา วิมลจิตต กรมวิทยาศาสตรบริการ  129 
 คุณพิมละมัย  ชัยมณ ี       บริษัท   หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร    จํากัด  229 
 คุณวัทธิกร  ไหลสกุล สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด 329  
 คุณเสาวภาคย ประภาสัย บริษัท พัฒนาซีฟูดส จํากัด  429 

 

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ท่ีได

เสียสละเวลาอันมีคาย่ิงของทาน   ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกอง

บรรณาธิการขอให       ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน  ฉบับที่ 016   นี้
ตอไปนะคะ 
*** ขอขอบคุณภาพจากหนังสือ : Greeting Cards And Arts  
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คุณภาพ คู คุณธรรม ซายนเทคม่ันย้ํา 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 
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