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  วิธีสรางบุญบารมีในชีวิตประจําวนั       พระพุทธรูปสาํคัญในเมืองไทย 

 
  สารอาหารที่รางกายตองการ...เมื่อมีความเครียด      ขาใหญ  สะโพกบิ๊ก  พิชิตดวยยางยดื 

 
 ทองเท่ียว 50 เขต  ณ  เขตทวีวัฒนา    เฮฮาประสาคนโสด /ขําขันกับขอดี ของคนอวน 

 
 
 



  
  
ในขณะนี้ บริษัทฯ ไดมีอายุครบ 27 ปแลว ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมาจนถึงวันนี้ได 
เนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ  จนทําใหบริษัทฯ  
สามารถกาวมาสูปที่ 28 ไดอยางมั่นใจ  และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมีอุปการคุณ       
ทางบริษัทฯ  ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ  โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพ
ชีวิตของทานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ  
เพ่ือให           ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน 
Newsletter ฉบับที่ 023   คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับ
ประโยชนและมีสุขภาพกายและใจที่ดีย่ิงขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป 
 

 สําหรับในเดือนกรกฎาคม - กันยายน  2551     เน้ือหาสาระใน  Newsletter  

ฉบับที่ 023         ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม  คือ  เนนคุณภาพชีวิตของ

ทานผูมีอุปการคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีย่ิงข้ึน มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ 

จําหนาย   ในสวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน  
คติสอนใจ  การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา    อาหารเพื่อสุขภาพ    การออกกําลังกาย    คลาย
เครียด    สถานที่ทองเที่ยว   การอบรมและพัฒนาจิต   อยางไรก็ดี ในสวนของบริษัทฯ  ก็
จัดใหมีกิจกรรมสันทนาการ และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน  เพ่ือใหบุคลากรของบรษิัทฯ  มี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวย
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ในสวนการจัดทําวารสารในป 2551 ยังคงใชวิธีเดิม   คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณ   
ปละ 4  ครั้ง  โดยชวงที่ 1  ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษีของ
ชวง  3  เดือนที่ผานมา   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา    ชวงที่ 2 ของป หรอื เม.ย. – 
มิ.ย.   จะใชฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเน่ืองถึง
สิ้นป  2551 
 

        ทายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการ

สนับสนุนบริษัทฯ  ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง  หากทานจะกรุณาสละเวลาให
ความเห็นและ      ติชม ในการจัดทําวารสารนี้ 
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              ในการจัดทําวารสาร Newsletter ของบริษัทฯ  ทางกองบรรณาธิการ ได
ดําเนินการจัดสงใหทานผูมีอุปการคุณโดยการคัดสรรเรื่องราวที่เปยมไปดวยความรูและ
สาระตางๆ เชนเรื่องราวที่ไดนําเสนอทานผูมีอุปการคุณที่ผานมานั้น  คือ เรื่องปาง
พระพุทธรูป 73 ปาง  ลงในฉบับที่ 009-017,   ปางพระพุทธรูปประจําวัน   ลงในฉบับที่ 
018, ปางพระพุทธรูปประจําเดือน   ลงในฉบับที่ 019-020   และปางพระพุทธรูปประจําป  
ลงในฉบับที่ 021-022  
 

จากเนื้อหาที่มีคณุภาพเชนนี้ ไดมีทานผูมีอุปการคุณที่สนใจขอขอมูลและเนื้อหาใน
สวนของปางพระพุทธรูปจากกองบรรณาธิการ ซึ่งทางกองฯ ไดจัดสงใหแดทานผูมีอุปการ
คุณบางแลว 
 

สวนเนื้อหาในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2551   ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่องจาก
ฉบับที่ 022 มานําเสนอใน  Newsletter  ฉบับที่ 023  คือ สถานที่ทองเที่ยว 50 เขต ใน
กรุงเทพฯ  และ   ทางกองบรรณาธิการขอนําเสนอเรื่องราวตอเนื่องเรื่องใหม เริ่มต้ังแตฉบับ
ที่ 023  ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย  มานําเสนอแดทานผูมีอุปการ
คุณ ดังนี้ 

 พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทยจํานวนทั้งหมด02500องค                                                              

โดยจะลงในฉบับที่ 023 จํานวน   4 องค 
 

 สถานที่ทองเที่ยว 50 เขต  ในกรุงเทพฯ    คือ  เขตทวีวัฒนา 
  

 สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร   เขตทวีวัฒนา  มีสถานที่ทองเที่ยว    
หลายแหง   มานําเสนอทานในฉบับที่  023 โดยมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง   
เชน  ถนนอุทยาน หรือ อุทยานแมวไทยโบราณ  ทานสามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทาน
รักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจในวันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ 

 

 ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 

022 ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24)             ทายสุดนี้ขอใหทาน
ผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ       แกบริษัทฯ 
ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา / 
ปรับปรุง   เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด 



 

 

สําหรับคุณผูหญิงที่ปรารถนาอยากมีเตาที่สวยงาม แตละเลยไมดูแล วันหนึ่งอาจเสียใจ เมื่อ
สองเตาที่หวงแหนแปรเปลี่ยนเปนมะเร็ง 

มาตรวจเตานมกันเถอะ  >>> 

การตรวจเตานมดวยตนเอง เปนวิธีปองกันมะเร็งเตานมได
ทางหนึ่ง ควรสํารวจเตานมของคุณเปนประจําเดือนละครั้ง 
ชวงเวลาที่ดีท่ีสุด คือ 7-10 วันหลังจากเริ่มมีประจําเดือน 
ในสุภาพสตรีที่หมดประจําเดือนแลวควรเลือกวันใดวันหนึ่ง 
เชน วันแรกของเดือน เพื่อความสะดวกและเตือนตนเองใน

การตรวจเปนประจําทุกเดือน โดยสามารถตรวจไดหลายวิธีดังนี้ 

   ตรวจหนากระจก 
  ยืนตรง มือแนบลําตัว สังเกตเตานมทั้งสองขางมีความผิดปกติหรือไม  
  ยกแขนทั้งสองขางขึ้นประสานกันทางดานหลังของศีรษะแลวออกแรงดันศีรษะมา

ดานหนา 
  ยกมือเทาเอว ออกแรงกดสะโพก พรอมกับโนมขอศอกและหัวไหลไปดานหนา  แลว

กลับสู  ทาเดิม เพื่อใหเกิดการหดตัวและเกร็งตัวของกลามเนื้ออก สังเกตลักษณะที่ผิดปกติ         

   ตรวจขณะอาบน้ํา 

 ยกแขนขางซายขึ้น  ใชปลายนิ้วมือขางขวา วางราบลงบนเตานมขางซาย บริเวณสวน
นอกและ0เหนือสุดของเตานม       
  เริ่มคลําในลักษณะคลึงเบาๆ เปนวงกลมเล็กๆ เคลื่อนเปนวงกลมไปชาๆ รอบเตานม 

แลวคอยๆ00เขยิบเขามาเปนวงแคบสูบริเวณหัวนม  และคลําบริเวณระหวางเตานมกับ
รักแรสังเกตดูวามีกอนเนื้อแข็งเปนไตหรือไม  
 บีบหัวนมเบาๆ ดูวามีของเหลว เชน น้ําเหลือง หรือน้ําเลือดออกมาหรือไม แลวทําการ

ตรวจซ้ํา00ดวยวิธีเดียวกันบนเตานมขางขวา 
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  ตรวจในทานอนราบ  
  นอนราบ ยกแขนขางซายขึ้นเหนือศีรษะ  
  ใชหมอนหรือผารองบริเวณใตไหลซาย 
  ใชวิธีการคลําและตรวจเชนเดียวกับวิธีการตรวจในขณะอาบน้ํา 

หากพบสิ่งผิดปกติ เชน กอนเน้ือ หรือเนื้อท่ีแข็งเปนไต ควรปรึกษาแพทยทันที    

   เม่ือไหรควรตรวจแมมโมแกรม   
         ผูหญิงที่มีปจจัยเสี่ยงดังตอไปนี้   ควรไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมดวยการทํา   
แมมโมแกรมหรือการเอกซเรยเตานมรวมดวย 
   อายุมากกวา 40 ป 
   อายุมากกวา 35 ป และมีอาการของเตานมที่ผิดปกติ  
   อายุนอยกวา 35 ป แตมีปจจัยเสี่ยงที่จะเปนมะเร็งเตานมสูงกวาปกติ เชน มีประวัติคน          

ในครอบครัวเปนมะเร็งเตานม หรือเคยเปนมะเร็งเตานมมากอน 
   โสด ไมเคยมีบุตร  
   มีประจําเดือนกอนอายุ 12 ป หรือหมดชาหลังอายุ 55 ป  
   รับประทานฮอรโมนเพศหญิง หรือยาคุมกําเนิดติดตอกันเปนเวลานาน  

       เนื่องจากการทําแมมโมแกรมจะชวยใหเห็นความ
ผิดปกติที่เราอาจคลําไมพบไดดีกวา ยิ่งในปจจุบันมีการ
ถายภาพเอกซเรยเปนระบบดิจิตอล หรือ Digital 
Mammogram ทําใหได              ผลการตรวจที่
แมนยํามากยิ่งขึ้น  สามารถเพิ่มความละเอียดในการแสดง

ภาพแมในกอนแคลเซียมหรือเนื้องอกที่มีขนาดเล็กมาก 
โดยอาจตรวจรวมกับการทําอัลตราซาวด ที่มีความสามารถในการแยกกอนเนื้อและถุงน้ํา 
(ซีสต) ไดดี ชวยใหแพทยสามารถใหการรักษาและหยุดยั้งการลุกลามของมะเร็งไดอยาง
ทันทวงที    ขอมูลจาก :  www.pooyingnaka.com 
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  เคล็ดไมลับ...ดับกลิ่นกายดวยของใกลตัว  
 

คุณเปนคนหนึ่งท่ีกําลังมีปญหาเชนนี้หรือไม มักจะไม

คอยมีใครกลาเขาใกลคุณเลย หรือเวลาที่มีคนอยูใกล ๆ ตัวคุณ เขา
มักจะเอามือขึ้นมาปดจมูก หรือทําทารังเกียจคุณแสดงวาคุณมี

ปญหาเกี่ยวกับกล่ินกาย  วันนี้เรามีวิธีดับกลิ่นกายมาฝาก กอนอื่น
เรามาทําความรูจักกับกลิ่นกายของเรากันกอนกลิ่นกายนั้นเกิดจาก

เหงื่อที่ขับออกมาจากตอมเหงื่อซึ่งประกอบดวย สารตาง ๆ มากมายรวมกับไขมัน เมื่อมา
เจอกับเชื้อโรคบริเวณผิวหนัง เชน เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา ทําใหเกิดกลิ่นที่ไมพึงประสงค  

ดังนั้น เราควรจะอาบน้ําเปนประจําทุกวัน วันละ 2 ครั้ง   เพื่อเปนการลางสิ่ง
สกปรกที่อาจจะทําใหเกิดกลิ่นได นอกจากนี้อาหารที่เรากินในแตละมื้อนั้นก็มีสวนที่ทําให
เกิดกลิ่นกายไดเชนกัน  เราจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารดังตอไปน้ี 
 

  หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารที่เปนไขมันจากสัตว เพราะจะทําให
0000ตอมไขมันใตผิวหนังขับไขมันออกมามาก ซึ่งจะทําใหเกิดกลิ่นกายได 

  หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารที่มีกล่ินฉุน หรือ อาหารที่มีรสเผ็ด เชน 
0000ตนหอม, กระเทียม 

 หลีกเล่ียงการดื่มสุรา หรือ  สูบบุหร่ี 
 

0000หากปฏิบัติตามนี้แลว คุณยังมีกลิ่นตัวอยูละก็ เรามีสมุนไพรที่ชวย
ระงับกลิ่นกายมาแนะนําคะ 

 

  ค้ันน้ํา มะขามเปยก  ตามความตองการ จากนั้นกรองดวยผาขาวบาง 
ใชน้ํามะขามแทนสบู0000ตอนอาบน้ํา  มะขามเปยกจะชวยกําจัดเซลลที่
ตายแลวไมใหเกิดการหมักหมม 

  ใบฝรั่งประมาณ 10 ใบ โขลกใหละเอียด  แลวทาบริเวณที่เกิดกลิ่น ทิ้งไวประมาณ 5 
นาทีแลวอาบน้ําใหสะอาด 

  ขณะที่อาบนํ้าใหใชมะนาว ผาซีกแลวนํามาทารักแร แลวลางออกดวยน้ําสะอาด 
  ใชสารสม ทารักแรหลังการอาบน้ําทุกครั้ง 

 

☺  เพียงเทานี้ คุณก็จะมีกลิ่นกายที่หอมไปทั้งวัน ☺ 
ขอมูลจาก  :   www.jobpub.com  
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  วิธีสรางบุญบารมีในชีวิตประจําวัน   
 
"วิธีสรางบุญบารมีในชีวิตประจําวัน" ซึ่งเปนวิธีงายๆ และไมเครงเครียดอะไร ทําให
เหมาะสมกับตนเองจะดีที่สุด 
 
1.นั่งสมาธิใหจิตนิ่งสนิท0อยางนอยวันละ0150นาที(หรือเดินจงกรมก็ได)  
อานิสงส      เพื่อสติปญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหนา เมื่อจิตสงบนิ่ง จะ
ปราศจาก โลภะ โทสะ โมหะ ไดบุญมาก จิตจะผอนปรนจากกิเลส ปลอยวางไดงาย จิตจะรู
วิธีแกปญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ   ชีวิตจะเจริญรุงเรือง  ไมมีวันอับจน  ผิวพรรณผองใส   
สุขภาพกายและจิตแข็งแรง0เจากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ลวงลับจะไดบุญกุศล  
 
2.0สวดมนตดวยพระคาถาตางๆ0อยางนอยวันละครั้งกอนนอน  
อานิสงส    เพื่อใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครอง ชีวิตหนาที่การงานเจริญกาวหนา เงินทองไหล
มา   เทมา แคลวคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง   จิตจะเปนสมาธิไดเร็ว  แนะนําพระคาถาพาหุ
งมหากา,    พระคาถาชินบัญชร, พระคาถายอดพระกัณฑพระไตรปฎก เปนตน เมื่อสวดเสร็จ
ตองแผเมตตาทุกครั้ง  
 
3.0ถวายยารักษาโรคใหวัด,ออกเงินคารักษาใหพระตามโรงพยาบาลสงฆตามสมควร 
อานิสงส   กอใหเกิดสุขภาพรมเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไมหายจะทุเลา สุขภาพกาย
แข็งแรง อายุยืนทั้งภพนี้และภพหนา0ถาปวยก็จะไมขาดแคลนการรักษา  
 
4.0ทําบุญตักบาตรทุกเชา0หรือ0ที่มีโอกาส 
อานิสงส    ไดชวยเหลือศาสนาตอไปทั้งภพนี้และภพหนา ไมขาดแคลนอาหาร ตายไป
ไม  หิวโหย  อยูในภพที่ไมขาดแคลน ขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ 
  
 
 
 



 
5.5ทําหนังสือหรือสื่อตางๆ0เกี่ยวกับธรรมะแจกแกผูคนเปนธรรมทาน  
อานิสงส    เพราะธรรมทานชนะการใหทานทั้งปวง  ผูใหธรรมจึงสวางไปดวยลาภยศ สรรเสริญ   
ปญญา     และบุญบารมีอยางทวมทน  เจากรรมนายเวรอโหสิกรรมให      ชีวิตจะเจริญรุงเรืองอยางไมคาด
ฝน  
 
6.5สรางพระถวายวดัสรางคนเดียวหรือรวมๆ2กันไปก็ได 
อานิสงส   ผอนปรนหนี้กรรมใหบางเบา ใหชีวิตเจริญรุงเรือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครอง แคลวคลาดจาก
อุปสรรคทั้งปวงครอบครัวเปนสุขไดเกิดมาอยูในรมโพธิ์ของพระพุทธศาสนาตลอดไป  
 
7.2แบงเวลาชีวิตไปบวชชีพราหมณหรือบวชพระอยางนอย292วันขึ้นไป  
อานิสงส   ไดตอบแทนคุณพอแมอยางเต็มที่ ผอนปรนหนี้กรรมอุทิศผลบุญใหญาติมิตรและ เจากรรม
นายเวรสรางปจจัยไปสูนิพพานในภพตอๆไป ไดเกิดมาอยูในรมโพธิ์ของพระพุทธศาสนาจิตเปนกุศล 
  
8.5บริจาคเลือดหรือรางกาย  
อานิสงส  ผิวพรรณผองใส สุขภาพแข็งแรง ชวยตออายุ ตอไปจะมีผูคอยชวยเหลือไมใหตกทุกข  ไดยาก 
เทพยดาปกปกรักษา ไดเกิดมามีรางกายที่งดงามในภพหนา สวนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผอง 
  
9.5ปลอยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปลอยสัตวไถชีวิตสตัวตางๆ   
อานิสงส  ชวยตออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิต ชดใชหนี้กรรมใหเจากรรมนายเวรที่เคยกินเขาไป ใหทํา
มาคาขึ้น หนาที่การงานคลองตัวไมติดขัด ชีวติที่ผิดหวังจะคอยๆฟนคืนสภาพที่สดใส  
เปนอิสระ  
 
10.5ใหทุนการศึกษา,บริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนตางๆ,อาสาสอนหนังสือ  
อานิสงส  ทําใหมีสติปญญาดี ในภพตอๆ ไปจะเฉลยีวฉลาดมีปญญา ไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนอยาง
รอบรู,5สติปญญาสมบูรณพรอม  
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11.5ใหเงินขอทาน,ใหเงินคนที่เดือดรอน5(ไมใชการใหยืม)  
อานิสงส  ทําใหเกิดลาภไมขาดสายทั้งภพนี้และภพหนา ไมตกทุกขไดยาก เกิดมาชาติ
หนาจะร่ํารวยและไมมีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง จะไดเงินทองกลับมาอยาง
ไมคาดฝน 
  
12.5รักษาศีล555หรือศีล58  
อานิสงส  ไมตองไปเกิดเปนเปรตหรือสัตวนรก ไดเกิดมาเปนมนุษยผูประเสริฐครบ
บริบูรณ ชีวิตเจริญรุงเรืองกรรมเวรจะไมถาโถมภัยอันตรายไมยางกรายเทวดานางฟาปกปก
รักษา  
 
      จากที่กลาวมานี้ ทําเมื่อมีโอกาสและเวลา เชนขอที่ 9 เวลาเดินตลาด ปลาดิ้นออกมาจาก
ที่ขาย ก็ขอซื้อจากแมคาเลย แลวก็เอาไปปลอย บางทีอาจเปนญาติเราแตหนไหนก็ไมรู  พอ
ปลอยลงน้ํา   ก็ยังลอยคอมอง  สักพักใหญ ก็คอยๆ วายจากไป ไมเหมือนการวายหนีจาก
เหมือนทั่วๆไป 
ลองทําดูแลวจะรูวามีความสุขแคไหน 
  
สะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้น อยาดิ้นรนกระเสือกกระสน ใหทุกขกายทุกขใจ  ทั้งตนเอง
และผูอื่น  ใหยึดหลักที่วา "บาทเดียว ก็ทําบุญ ทําทาน ได ถาตั้งใจและเต็มใจทํา" 
 

ขอมูลจาก : www.jobpub.com
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  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) 
        พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแกวมรกต 
สรางขึ้นจากหินสีเขียวลํ้าคาของโลก ที่เรียกกันวา “มรกต” 
เปนพระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิ   ขนาดหนาตักกวาง 43 
เซนติเมตร(17 นิ้ว) สูง 55 เซนติเมตร(21 นิ้ว)  โดยพระบาท
ขวาทับบนพระบาทซาย    และ  พระหัตถขวาซอนทับพระ
หัตถซายบน พระเพลามีพระอุณาโลมระหวางพระขนง  พระ
เมาลีตูม  พระกรรณยาน  พระนาสิกโดง  จีวรแนบพระมังสา  
ปดบาซาย  เปดบาขวา  มีสังฆาฏิพาดที่พระอังสาซายหอยลง

มาถึงพระนาภี  สิ่งที่สําคัญที่พิเศษสุดอีกอยางหนึ่ง สําหรับองคพระแกวมรกตที่ไมเหมือน
พระพุทธรูปองคใด  คือ เปนพระพุทธรูปท่ีมีเคร่ืองทรงตามฤดูกาลแตกตางกันถึง 3 ฤดู 
และตามที่โบราณราชประเพณีไดกําหนดการเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแกวมรกต คือ  
เครื่องทรงฤดูรอน ในวันขึ้น  15 ค่ํา เดือน 4 (เดือนมีนาคม)  เครื่องทรงฤดูฝน  ในวันขึ้น 
15 ค่ําเดือน 8  (เดือนกรกฎาคม)  เครื่องทรงฤดูหนาว ในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 12               
(เดือนพฤศจิกายน)  พระแกวมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงเปน
พระพุทธรูปคูบานคูเมืองที่สําคัญสูงสุดของคนไทย ทั่วทั้งแผนดินเปนเวลานานกวา 200 ป
มาแลว 

 พระพุทธชินสีห (วัดบวรนิเวศวิหาร) 
         พระพุทธชินสีห เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย เปน
พระพุทธรูปหลอ หนาตักกวาง 5 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว สูงจาก
พระที่นั่งถึงพระจุฬา 6 ศอก 1 คืบ 10 นิ้ว  มีพระรัศมีกวาง 1 
ศอก                เปนพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ  พระหัตถซาย
หงายไวบนพระเพลา     พระหัตถขวาวางคว่ําบนพระชานุ 
นิ้วพระหัตถชี้ลงพื้นเปนพระพุทธรูปที่เกาแกมากที่สุดอีก
องคหนึ่งของโลก และของประเทศไทยมีความเกาแกถึง 

1,042 ปเศษแลว 
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00พระสุโขทัยไตรมิตร(วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร) 
 ...พระสุโขทัยไตรมิตร...  เปนพระพุทธรูปเกาแกล้ําคามากที่สุด
เปนเวลานานกวา 700 ปมาแลว เดิมมีพระนามวา “พระพุทธ
มหาสุวรรณปฏิมากร” หรือ “หลวงพอทองคํา” เปน
พระพุทธรูปทองคํา  ที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก เนื่องจากหลอขึ้น
จากทองคําแทๆ  เปนพระพุทธรูปขนาดใหญที่มีหนาตักกวางถึง 
6 ศอก  5  นิ้ว  และสูง 7 ศอก                 1 คืบ 9 นิ้ว เปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย  นั่งขัดสมาธิโดยมี           พระหัตถซาย

วางหงายบนพระเพลา สวนพระหัตถขวาคว่ําบนพระชานุ          นิ้วพระหัตถช้ีลงพื้น   ในวัน
ศุกรที่ 24  กุมภาพันธ พ.ศ. 2499  ทางวัดไตรมิตรวิทยารามไดจัดงานฉลองสมโภช
พระพุทธรูปทองคําองคนี้ อยางใหญโตมโหฬารพรอมกับถวายพระนามใหมใหทานวา 
“พระสุโขทัยไตรมิตร”  ซึ่งเปนพระพุทธรูปทองคําล้ําคาของประเทศไทย ซึ่งหาใดเสมอ
เหมือนมิไดมาจนทุกวันนี้ 
 

   พระศรีศากยมุนี (วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร) 
 

...พระศรีศากยมุนี… เปนพระพุทธรูปเกาแกมานานกวา 
200 ปนับตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยจนกระทั่งทุกวันนี้    พระ
ศรีศากยมุนี          เปนพระพุทธรูปหลอดวยสัมฤทธิ์ที่มีขนาด
ใหญที่สุดในประเทศไทย ที่มีขนาดหนาตักกวาง 3 วา 1 คืบ  
และ สูง 4 วา เปนพระพุทธรูป   ปางมารวิชัย   ลักษณะพระ
พักตรยาวรีคลายผลมะตูม นิ้วพระหัตถ ทั้ง  4  คือ  พระดัชนี  
พระมัชฌิมา    พระอนามิกา และพระกนิษฐา      ทั้งดานขวา

และซายยาวเสมอกัน พระหัตถซายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถขวาวางคว่ําบนพระชานุ 
ปลายนิ้วทั้ง 5 ช้ีลงพื้น มีพระรัศมีเปนเปลวเพลิง พระกรรณยาวงามออนชอย นั่งขัดสมาธิ โดย
ใชพระบาทขวาซอนทับพระบาทซาย  ซึ่งในประเทศไทยยังไมปรากฏพระพุทธรูปสัมฤทธิ์
องคใดมีขนาดหนาตักใหญและสูงเทานี้มากอน และมีลักษณะงดงามเฉกเชนเดียวกับ
พระพุทธชินราช  พระศรีศากยมุนี เปนพระพุทธรูปที่นับถือเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยอยางไมเสื่อมคลาย 

ขอมูลจาก :  หนังสือพระพุทธรูปสาํคัญในเมืองไทย 
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หลายคนไมไดพิถีพิถันกับการเลือกอาหาร คิดแควากินอะไรก็ไดเพื่อใหมีแรง
ทํางาน   บางคนทํางานเครงเครียดมาก  ก็หันไปดื่มกาแฟนับสิบถวย กินขนมหรือของวาง
ตามแตจะหาได เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแตละวันจึงจบดวยอาหารมื้อใหญ หลังจากนั้นไม
นานก็ตองรีบเขานอนเพื่อจะตื่นขึ้นมาทํากิจกรรมที่เรงรีบในวันตอไป  

บางครั้งความเครียดที่สะสมมาทั้งวันหรืออาหารมื้อใหญท่ีเพิ่งผานไป กลับสงผล
ใหเกิดปญหานอนไมหลับ ซ้ํายิ่งทําใหเครียดมากยิ่งขึ้น หากดํารงชีวิตเชนนี้ไปเร่ือยๆ 
สุขภาพคงคอยๆ เสื่อมถอยลดลง 
 
              เมื่อมีความเครียดรางกายจะมีการนําสารอาหารหลายชนิดไปใชในการสราง

ฮอรโมน เพื่อชวยในการตอบสนองตอ
สถานการณตางๆ และยังมีการขับสารอาหาร
บางชนิดออกทางปสสาวะมากขึ้นด  จึงทําใหวย
ม วามตองการสารอาหารบางชนิดเพิ่มขึ้น และีค

หาก ีความเครียดสะสมเปนเวลานานดวยอีก ร บบภูมิคุมกันของร งกายก็จะออนแอ ทําม ะ า
ใหเจ็บปวยงาย จึงเปนเรื่องที่ควรรูถึงสารอาหารที่รางกายตองการเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเครียด  

สารอาหารที่รางกายตองการเพิ่มขึ้นเม่ือมีความเครียด>>> 
วิตามินบีชนิดตางๆ  ซึ่งมีหนาที่โดยตรงตอการคลายความเครียด พบมากในผักใบเขียว 

ขาวกลอง จมูกขาวสาลี ธัญพืช นม ไข และอาหารทะเล 
 
วิตามินซี  ชวยในการสรางสารสื่อประสาทและเปนสารตานอนุมูล
อิสระ พบมากในผลไมโดยเฉพาะผลไมรสเปรี้ยว เชน สม มะนาว ฝรั่ง 

และในผัก เชน พริก บล็อกโคลี มะเขือเทศ กะหลํ่าปลี ผักใบเขียว แตงตางๆ 
 

12 
วิตามินอี   เปนสารตานอนุมูลอิสระ พบมากในถั่วเปลือกแข็ง งา จมูกขาวสาลี 
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โปแตสเซียม    ชวยในการรักษาสมดุลของของเหลวในรางกาย  ทําใหหัวใจเตน
สม่ําเสมอ ควบคุมความดันโลหิต และจําเปนสําหรับการสงสัญญาณประสาททุกชนิด พบ
มากในอาหารจากพืช เชน        ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วเมล็ดแหง ธัญพืชที่ไมขัดสี ผลไมแหง มนั
ฝรั่ง มะเขือเทศ และผลไม โดยเฉพาะกลวยและสม 
 

แมกนีเซียม  มีหนาที่ชวยในการสงสัญญาณประสาท พบมากในขาวกลอง ถั่วเมล็ด
แหง และผักใบเขียว 

 

สังกะสี     มีหนาที่ชวยในการทํางานของระบบภูมิคุมกัน  พบมากในเนื้อสัตวไมติดมัน  
ตับ  ไขแดง นม ธัญพืช และอาหารทะเล 
 
จะเห็นวาสารอาหารที่รางกายตองการเพื่อใชตอสูกับความเครียด มีอยูในอาหารทั่วๆ  ไปท่ี
หาซื้อไดงาย  หากทานยังนึกไมออกวาจะกินอะไรดี    ก็แนะนําใหลองดูตัวอยางเมนูอาหาร
คลายเครียดดานลาง 
 

ตัวอยางเมนูคลายเครียด   
อาหารเชา    น้ําเตาหูใสเครื่องโรยงาหรือจมูกขาวสาลี  +  ผลไมสด 
หรือ แซนวิชทูนา (ทําจากขนมปงโฮลวีท) + นม /  โยเกิรตชนิดพรองไขมัน                                     
+ ผลไมสด / น้ําผลไม 
 

อาหารกลางวัน     ขาวราดผัดกระเพรา  +  ผลไมปน 
หรือ เย็นตาโฟ / บะหมี่หมูแดง  +  เตาฮวยฟรุตสลัด 

อาหารวางบาย     ถั่วลิสงตม / อบ หรือเม็ดมะมวงหิมพานตอบ 
หรือกลวยปง หรือผลไมสด หรือนม/โยเกิรตชนิดพรองไขมัน  

อาหารเย็น ขาวตมปลา + ผลไมสดหรือ ขาว + แกงสมผักรวมใสกุง + ไขเจียว +ผลไมสด 
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ขาใหญ  สะโพกบิ๊ก  พิชิตดวยยางยืด  

เทคนิคสลายไขมันเฉพาะที่ชวยใหสรีระสมสวน  เมื่อพุงใหญ
สะโพกก็มักจะบิ๊กตามไปดวย แตก็มีขอมูลจากกระทรวง
สาธารณสุขมาใหคนสะโพกใหญดีใจวา แมจะมีไขมันตรง
สะโพกมาก แตถาเทียบกับที่เอวแลว คนที่มีไขมันสะสมที่เอวจะ
อันตรายและควรรีบลดมากกวา เพราะที่เอวจะมีไขมันขางใน

เยอะกวาสวนอื่น และเสี่ยงตอการเปนโรคตาง ๆ มากกวาคนที่ลงพุงหรือไมมีเอวจึงตอง
ระวังไวใหมาก ๆ โดยขนาดเอวของคนเอเชียที่เหมาะสมนั้น ผูชายไมควรเกิน 36 นิ้ว 
ผูหญิงไมเกิน 32 นิ้ว วิธีการลด ก็คือ ตองลดทุกสวนในรางกายโดยเนนการออกกําลังที่
เอวมากหนอยเมื่อรูดังนี้ ก็หยิบยางยืด มาเริ่มตนลดสะโพกและขากันดีกวา                             

  ทาบริหารกลามเน้ือทองสวนลางและสะโพกดานหนา สามารถปฏิบัติไดโดย นอนหงาย
ชันเขา คลองยางไวที่ขอเทาแตละขาง แขนเหยียดอยูขางลําตัว 
ใชมือทั้งสองจับที่ปลายยางหรือที่จับแตละขางกดไวกับพื้น งอ

สะโพกดึงเขาทั้งสองขางงอเขาหาลําตัวหรือชิดอกใหไดมาก
ที่สุด จนกระทั่งสะโพกลอยพนพื้น  เปนการบริหารกลามเนื้อ
ทองสวนลางและกลามเนื้อสะโพก  

 ขอควรระวัง  อยาพยายามใชการเตะเทาเหยียดเขาไปทางดานเหนือศีรษะ เพื่อชวยใน
การยกสะโพก 

 ทาสําหรับการบริหารกลามเน้ือตนขาดานหนาและสะโพก ไปพรอม ๆ กัน เริ่มตนโดย
การยืนหรือนั่งบนเกาอี้หรือนั่งกับพื้น เขางอ เกี่ยวคลองยางไวที่
ฝาเทา มือทั้งสองจับที่ปลายยางหรือที่จับแตละขางไว ยกเทาที่
เกี่ยวคลองยางขึ้นจากพื้นพรอมกับงอศอก ใชมือดึงยางรั้งไว 
หลังจากนั้นใชเทาถีบยันให ยางยืดออกไปจนกระทั่งเขาเหยียด
ตรงเปนการบริหารกลามเนื้อตนขาดานหนาและสะโพก 

  ขอควรระวัง  มือที่ดึงรั้งยางไวอยาผอนตามในขณะใชเทาถีบยันใหยางยืดออก 
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 ทาการบริหารกลามเนือ้ตนขาดานหนา วิธีปฏิบัติทําไดโดย นั่งบนเกาอี้หรือ
มานั่ง งอเขา คลองยางขางหนึ่งรัดไวทีข่อเทา สวนยางอีกขางหนึ่งคลองไวกบัขา
เกาอี้ เหยียดเขายกปลายเทาดึงยางใหยืดออกไปขางหนาจนกระทั่งเขาเหยยีดตรง
เปนการบริหารกลามเนื้อตนขาดานหนา 

 ขอควรระวัง อยากมตัวไปขางหนาในขณะเหยยีดเขา ยกปลายเทาขึ้น 

   ทาบริหารสะโพก แตจะวาไป ทาที่จะแนะนําตอไปนี้ ก็จะชวยให     fit 
and firm ทั้งกลามเนื้อสะโพก ตนขา และทองสวนลาง  การเริ่มตนก็ไม
ลําบากยากเย็น แคนอนหงาย งอสะโพกและเขาเขาหาลําตัวดานหนา คลอง
เสนยางไวที่ฝาเทา มือทั้งสองจับปลายเสนยางหรือที่จบัไวในลักษณะงอศอก 
ปลายแขนตั้งขึ้นเพือ่ร ยางไว จากนั้นถีบเทาทั้งสองเหยยีดสะโพกและเขาวางเทา

ลงสูพื้นแลวงอสะโพกและเขากลับสูทาเร่ิมตนเปนการบริหารสะโพก ตนขาดานห และ00หนาทองสวนลาง       
 ขอควรระวัง ไมเหยียดเขาหรือถีบยันเทาขึ้นดานบน 

ั้ง
นา 

นลาง  

   ทาการบริหารกลามเนือ้สะโพกดานนอก ก็ใหหยิบยางยืดของคุณมา
คลองไวที่ขอเทาแตละขาง นอนตะแคงขาเหยียดตรง แขนขางหนึ่งรอง
ศีรษะไว สวนอีกขางหนึ่งใชยันพื้นทางดานหนาลําตัว เพื่อความมั่นคง
ในขณะปฏิบัต ิ ยกขาดานบนกางขึ้นโดยใหปลายเทาชี้ตรงไปตามทิศทางที่
หันหนา00หุบขาลงสูทาเร่ิมตน00เปนการบริหารสะโพกดานนอก0 

  ขอควรระวัง ในขณะยกขากางขึน้ อยาใหปลายเทาชี้ขึ้นดานบน 

  ทาการบริหารกลามเนือ้สะโพกดานหลังและหลังสวนลาง  สามารถ
ทําไดโดย ยืนตรง ใชมือจับโตะหรือเกาอี้ไว คลองยางขางหนึ่งรัดไว   ที่
ขอเทา สวนอีกขางหนึ่งคลองหรือผูกยึดไวกับขาโตะหรือเกาอี้ที่อยู
ทางดานหนา พยายามยกสนเทาขึ้นทางดานหลังในลักษณะเฉยีงออกทาง

ดานขางเล็กนอย ใหไดสูงที่สุดโดยที่เขาไมงอ เปนการบริหารกลามเนื้อสะโพกดานหลังและหลังสว
  ขอควรระวัง ไมโยกตัวหรือกมตัวไปขางหนาในขณะยกขาขึ้นทางดานหลัง                                   
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    ถนนอุทยาน  หรือ ถนนอักษะ 
     การกอสรางพุทธมณฑลของกรมการศาสนาได

เริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2497 ถนนอุทยานเปนหนึ่งใน
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบพุทธมณฑล โดย
เปนเสนทางเชื่อมระหวางถนนพุทธมณฑลสาย 3  
และสาย  4 ในแนวขนานกับถนนบรมราชชนนี และ

ถนนเพชรเกษม หลังจากกอสรางเสร็จไดเปดใชเปนทางการในป  พ.ศ. 2542 ถนนไดรับ
การออกแบบอยางสวยงาม บนสะพานขามคลองประดับดวยน้ําพุ มีน้ําตกตางระดับ บริเวณ
โดยรอบปลกูไมดอกไมประดับและตนไมใหญ ตรงทางแยกของถนนเปนเสาโคมสูง ริม
ถนนติดต้ังโคมไฟรูปหงส 979 ตน 
      ระบบสาธารณูปโภคฝงใตดินทั้งสองฝงถนน   ความกวาง 90 เมตร  ยาว 3,861 เมตร มี
ชองทางจราจรหลักขางละ 3 ชอง   และทางคูขนานขางละ 2 ชอง   สวนทางเดินเทาริมถนน
กวาง 5.5 เมตร   มีชองทางวิ่งจักรยานกวางขางละ 2 เมตร ที่เกาะกลางทําเปนสระน้ําปลูก
บัวพันธุตางๆ หลากสี 
 

   พิพิธภัณฑพระ  กํานันชูชาติ 
       “พระพุทธรูป” เปรียบเสมือนสัญลักษณอัน
เปนตัวแทนของ “องคพระสัมมาสัมพุทธเจา” พระ
ศาสดาในศาสนาพุทธ ซึ่งผูที่ศรัทธาและนับถือนิยม
สรางขึ้นเพื่อสักการะบูชา ภายในพิพิธภัณฑพระ  
กํานันชูชาติ จัดแสดงพระบูชา  ต้ังแตสมัยคุปตะจนถึง

สมัยรัตนโกสินทรกวา 200 องคและ พระเครื่องอีกกวา 3,000 องค เชน สมเด็จวัดระฆัง
พิมพใหญสวยมาก บางขุนพรหมวัดเกศชัยโย ชุดเบญจภาคี พระกริ่งสุริยะวรมัน (ซึ่งหาดู
ไดยาก) ฯลฯ โดยเปดใหผูที่สนใจสามารถเขาชมและศึกษาไดอยางใกลชิด พรอมทั้งให
คําแนะนําและแลกเปลี่ยนความรูดานพระเครื่องและพระบูชา การจัดสราง
พระพุทธรูปนั้นไดมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบนั ไมวาจะเปนวัสดุที่นํามา
จัดสราง ศิลปะหรือรูปแบบ ดังนั้น พระพุทธรูปไมเพียงแตจะเปนปฏิมากรรมและศิลปวัตถุ
ที่งดงามเทานั้น    แตยังถือเปนหลักฐานในทางประวัติศาสตร    และโบราณคดีที่แสดงถึง 
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ความเจริญรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรม และอารยธรรมของ
ชาตินั้นๆ  พิพิธภัณฑพระ กํานันชูชาติ ต้ังอยูเลขที่ 5/9                  
ถ.พุทธมณฑลสาย 2 (สี่แยกทศกัณฐ-สนามกีฬาพาณิชยการ-     
ราชดําเนิน)  แขวงทวีวัฒนา   เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170  
เปดใหเขาชมทุกวัน   ต้ังแตเวลา 10.00-17.00 น.  สอบถาม
รายละเอียดโทร.08-6374-0505 
  
การเดินทาง จากสะพานปนเกลา  ว่ิงมาทางถนนบรมราชชนนี (ปนเกลา-นครชัยศรี) ว่ิง
ลอดใตสะพานตางระดับฉิมพลี แลวเลี้ยวซายเขาสูถนนพุทธมณฑลสาย 2 ว่ิงมาประมาณ
ประมาณ          3 ก.ม. ผานแยกไฟแดงสองแยก จะเห็นพิพิธภัณฑต้ังอยูทางขวามือจุด
สังเกตคือมีพระพรหมตั้งอยูหนาบาน 
 

                อุทยานแมวไทยโบราณ 
          แมวไทยพันธุ  “ขาวมณี”  แท    จะตองมีรูปรางที่สวยงาม
ปราดเปรียวและขนสีขาวบริสุทธิ์ ที่สําคัญสีของนัยนตาทั้งสองขาง
จะตองตางกัน บางตัวมีสีเขียวมรกตและสีเหลืองอําพัน ขณะที่บาง
ตัวจะมีสีน้ําเงิน (ฟาออน) และสีขาว (เพชร) จากลักษณะโดดเดน
ของนัยนตาบางครั้งจึงเรียกวา  “แมวตาเพชร” 

             แมวขาวมณี ทุกตัวในอุทยานแมวไทยโบราณสืบ
เช้ือสายมาจากแมวไทยที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดและทรง
เลี้ยงไวในพระบรมมหาราชวัง โดยทรงพระราชทานให
กรมหลวงชุมพร-  เขตอุดมศักดิ์ พระโอรสเปนผูดูแล ตอมา
กรมหลวงชุมพรฯ      ทรงมอบใหกับพระธิดา คือ ม.จ.หญิง

เริงจิตรแจรง  อาภากร   ดูแลตอซึ่งก็ไดประทานแมวขาวมณี  จํานวน 18 ตัว ใหกับคุณนําดี 
วิตตะ  เมื่อป พ.ศ. 2501 เปนผูขยายพันธุสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน อุทยานแมวไทยโบราณ 
(นัยนตาสองสี) ต้ังอยูที่ 103 หมูที่ 10 ถ.ปนเกลา-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพฯ 10170 เปดบริการ 10.00-17.00 น. ทุกวัน ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่   
โทร. 08-9765-6697 
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การเดินทาง จากสายใตใหมขับรถมาทางถนนปนเกลา-นครชัยศรี มาจนถึงพุทธมณฑลสาย 
4 แลวใหขับไปทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา จากนั้นใหกลับรถเขาสูถนนปนเกลา-นคร
ชัยศรีอีกครั้ง (ฝงที่มุงหนาเขากรุงเทพฯ) แลวเลี้ยวซายเขาสูถนนทวีวัฒนา (ถนนเลียบคลอง
ทวีวัฒนา) มาอีกประมาณ 400 เมตร อุทยานแมวไทยโบราณจะอยูทางขวามือริมคลองทวี
วัฒนา  

 ตลาดธนบุรี หรือตลาดนัดธนบุรี หรือ สนามหลวง 2  
           เกิดขึ้นมาเนื่องจากทางกรุงเทพมหานคร    มีโครงการ
จัดสรางตลาดขนาดใหญ และสวนสาธารณะในเขตฝงธนบุรี 
เพื่อใหประชาชนฝงธนบุรี มีสถานที่จับจายสินคาและ
พักผอน รวมทั้งพื้นที่กิจกรรมตาง ๆ จึงเลือกเชาพื้นที่ของ
หางหุนสวนจํากัด สวนพฤกษศาสตรกรุงเทพ ในระยะเวลา
เชา 30 ป ในพื้นที่รวม 110 ไร โดยแบงออกเปน
สวนสาธารณะ 60 ไร พื้นที่ตลาด 40 ไร อาคารสํานักงาน 
และทางเขา 10 ไร โดยเปดใหประชาชนเขามาจับจายตั้งแตวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 
โดยใชช่ือวา ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) โดยเปดขายของเฉพาะวันหยุดเสาร-อาทิตย   
ตลาดธนบุรีนับเปนตลาดที่แตกตางไปจากตลาดอื่น ๆ อยางชัดเจน โดยมีลักษณะ  รมรื่น 
นาเดิน เพราะมีสวนสาธารณะที่เปนสวนมะพราวขนาดใหญ สลับกับรองน้ําและเสนทาง
จักรยานจํานวนทั้งสิ้น  12 ไร อยูใกลเคียง และขนาบดวยสวนทวีวนารมย 
 

การเดินทางไปตลาดธนบุรี  
จากถนนบรมราชชนนี เขาถนนพุทธมณฑลสาย 3 เลี้ยวขวาแยกสวนแสงธรรม ตรงสูตลาด

ธนบุรี  
จากถนนบรมราชชนนี0เขาถนนทวีวัฒนาเลี้ยวขวาเขาสูตลาดธนบุรี  
จากถนนเพชรเกษม เขาถนนพุทธมณฑลสาย 3 เลี้ยวซายที่แยกสวนแสงธรรม ตรงเขาตลาด

ธนบุรี  
จากถนนเพชรเกษม0เขาถนนทวีวัฒนาเลี้ยวซายเขาตลาดธนบุรี  
จากถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขาถนนอุทยาน ชิดซายเลี้ยวขวาลอดใตสะพานเขาถนนทวี

วัฒนาเลี้ยวขวาเขาตลาดธนบุรี                                                                                                   
            ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพฯ 
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        เตงตึง ไมเหี่ยวแหง ดูมีน้ํามีนวล 
 
       นารัก โดยเฉพาะคนอวนๆ ขาวๆ มักมีคนมาชอบฟดเลน 
 
       คนอวนสวนใหญ  มักจะอารมณดี  หัวเราะงาย มองโลก                                                              
000ในแงดี  ก็เลยทําใหคนอวนมีเพื่อนเยอะ 

 

       กินงาย อยูงาย ไมเรื่องมาก (เพราะกินไดทุกอยาง) 
 
       มีความสุขกับการกิน ไมกลัวอวน (เพราะอวนอยูแลว)  คนเราอายุสั้นหาอะไรอรอยๆ  

      กินกันเถอะ 
 
      ไมคอยมีความทุกขกับเขานานๆ  เพราะวาเวลาไมสบายใจก็หาอะไรกิน แปปเดียวก็ลืม  
 

     เวลานั่งมอเตอรไซครับจางจะปลอดภัยมาก เพราะน้ําหนักเยอะเขาซิ่งไมได 
 
    รูจักที่กินอรอยๆ เยอะ มีเรดารในการหาของอรอยๆ กิน เสมอ  
 
      เปนคนเก็บทุกเม็ด เพราะไมเคยตองทิ้งของกินใหเสียของ 
 
      ไมจมน้ําตาย เพราะมีหวงยางรอบเอว 
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        ไปไหนมาไหนไดเร็วกวาชาวบาน  เพราะกลิ้งเอา 
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       ในภาวะอาหารขาดแคลน จะตายหลังเพื่อน เพราะสะสมอาหารไวเยอะ 
 
       ไมตกยุค เพราะตองเปลี่ยนเสื้อผาบอยๆ เวลาน้ําหนักขึ้น ทําใหเสื้อผาเกาๆ นําไป
บริจาคได  
 
        เวลาคนอื่นเขาหนาวจะไมหนาว 
 
       เวลาคนอื่นเขารอน คนอวนจะเหงื่อเยอะ ทําใหรางกายดับความรอนไดดีกวาคนอื่น 
 
       ปกติคนสามารถยกของไดไมเกิน 10% ของน้ําหนักตัว แสดงวา  
000คนอวนก็ยกของไดหนักกวาคนทั่วไป 
 
       สามารถเตนระบําหนาทองไดนาดูกวาคนผอมๆ (มั้ง) 
 
       เวลาใสกางเกงผูกเชือกก็ไมตองผูก (มันพอดี) 
 
       สามารถใสเสื้อขนาด XL เปนขนาด S ได 

 

ขอมูลจาก  : www.saranair.com

 
 
 
 
 

http://www.saranair.com/


 

 

"โสด"   ใครคิดวาไมมีความสุข      
การเปนโสดมันขึ้นอยูกับบุคลิก นิสัย
ใจคอของคุณ เพราะ คําวาโสด ไดถูก
แบงออกเปนหลายๆ ประเภท ซึ่งก็
ขึ้นอยูกับคุณวาคุณนั้นเปนโสดสปช่ี

ไหน...  
 
"โสดแสนดี" เขาหรือเธอมีแตความหวังดี เสียสละเพื่อคนที่รักตลอดเวลา  รูตัวอีกทีเขาก็มี
คนใหมแลว 
 
"โสด เสง่ียม เจียมตัว" เปนคนดีอีกแบบ แตนอยกวาแบบแรก คือ แบบเจียมเนื้อเจียมตัว        
มองตัวเองต่ําตอยดอยคาอยูตลอดเวลา   
 

"โสดโดนสาป" มองชีวิตวามีกรรม ฟาดินกลั่นแกลง สวรรคไมมีตา เทวดาสาปไมใหมีใคร
รัก   
 
"โสดปากแข็ง" ไมเดือดเนื้อรอนใจ ไมมีใครรักก็ไมเปนไร ฉันอยูของฉันไดสบาย  (แตใคร
หนอจะรูใจจริงของเขาและเธอวามี5"สุข"5จริงหรือเปลา?)  
 

"โสดสยอง" กลุมนี้มีความอาฆาตพยาบาทสูง เจ็บแลวจํา รักแรง แคนแรง  

 
"โสดสูงสง"  โสดประเภทนี้มีความตั้งใจใฝฝนสูงสง เลือกคนที่สูงสงเขาไว  
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"โสดจําจด"  เปนพวกเข็ดขยาดกับความรัก  ขออยูเปนโสดไปจนตาย  

 

"โสดสาวมั่น"  กลุมนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก 
สามารถพลิกผันสถานการณอกหักใหเปนทางเลือกได   
 

"โสดพยายาม" กลุมนี้มีความพยายามที่อยากจะสละ
บัลลังกโสดเปนเลิศ แตยังไมสามารถบรรลุ จึงไขวควา
หลายๆ ทางเพื่อใหไดมา  
 
"โสดยังหวัง (ลึกๆ) " โสดกลุมนี้มีความหวังเปนแรงบันดาลใจ ถือคติชีวิตนี้ไมสิ้นหวัง 
ชอบการ รอคอย  คนหา วันนี้ไมเจอไมเปนไร พรุงนี้ยังไหว...รอได 
 

แลวคุณละ...เปน  "โสด"  แบบไหน แตยังไงก็อยาเปนโสดนานละกัน 

 
ขอมูลจาก  : www.pooyingnaka.com
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http://www.pooyingnaka.com/


 
 

 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู  Biosafety  Cabinet ที่ใช  ยังสามารถใช

งานปองกัน  “สารตัวอยาง”  และปองกัน “ผูปฏิบัติ”  รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการ
กระจาย ของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑความถูกตอง
และปลอดภัย    เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น    
เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่พ้ืนผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งความเร็วลม
ที่สูงหรือตํ่าจากระดับมาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ  ไดดําเนินการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ   จัดจําหนายและไมไดจัดจําหนายมากกวา  400  เครื่อง  
โดยทางแผนกชางมีความพรอมทั้งดานบุคลากรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยตรง
จากตางประเทศตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริการให
หนวยงานตางๆ ไดทั่วประเทศ 

 
 Calibration for pH meter 
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter  ที่ใช  วาผลการวิเคราะหใหคา pH 

ไดถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม  เนื่องจาก  pH meter  ปจจุบันมีมากกวา 50 
ยี่หอ        บางยี่หอหรือบางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับ
ทศนิยม 1 ตําแหนงได                   อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ 
เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิต
กําหนดไว 

         ท้ัง 2 บริการนี้  แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และ
ประโยชนที่ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ 
ตรวจวัด ปรับแตง  และที่สําคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ  ซึ่งไดรับการอบรม 
ถายทอดจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 

 

สนใจการบริการ ติดตอไดท่ีแผนกชางบริการ หรือเย่ียมชมจาก 
www.sciencetech.th.com 

ถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันทีที่ 
E-mail :  service@sciencetech.th.com 
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 สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ              
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่  022   นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายช่ือผูโชคดีดังตอไปนี้คะ 

 
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 1 กรกฎาคม  2551          หมายเลข  50 
 คุณนันทรัตน  นิมิตโสภณ      โรงพยาบาลเลิดสิน   050 
 คุณวัลยา  สิทธิ  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7  250 
 คุณประมวล  แสงทอน  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จ.อุดรธานี 350 
 คุณศิริลักษณ  กะดีแดง THAI BEVERAGE CAN CO., LTD. 450 

 รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่  16  กรกฎาคม 2551         หมายเลข  41 
          คุณวิษิษยศักดิ์  สุขสะอาด โรงพยาบาลบํารุงราษฎร     041 

 อ.เปยมสุข  สุวรรณกูฎ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(ศูนยรังสิต) 141 
 นอ.หญิง บังอร จิตรภักดี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  241 
 ดร.นองนุช  ศิริวงศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  341 
 คุณสุภาภรณ  พ่ึงโพธิ์สถ บริษัท เอฟเฟม ฟูดส(ประเทศไทย) จํากัด441 

 รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่  1  สิงหาคม  2551         หมายเลข  11 
 คุณเกษรา   วิจิตรจามรี โรงพยาบาลพญาไท 3  011 
 คุณชัญญอร  พวงสมบัติ บริษัท พี พี เคมีคอล แอนด โฮลดิ้ง จํากัด111 
 คุณสุภมาส  แกวกระแสสินธิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร311 
 คุณสุนันท  ลีลายนะ บริษัท พิคโกฟารมา  จํากัด  411 

 

 และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ท่ีได

เสียสละเวลาอันมีคายิ่งของทาน   ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด  ทางกอง

บรรณาธิการขอให       ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน  ฉบับที่ 023   นี้
ตอไปนะคะ 
 

*** ขอขอบคุณภาพจาก  : หนังสือ  Greeting Cards And Arts, Designer is Pro Clip Art , www.4.sac.or.th 

www.dharma.thaiware.com  , www.oknation.net  , www.arcbs.bsru.ac.th , www.i202.photobucket.com  ,www.benjarong.net 
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http://www.arcbs.bsru.ac.th/


 

 

 

 
 
 
 

 

 

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   อภินันทนาการโทรฟรี : 1800  285 285 
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