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บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจกาวเขาสูปที่ 29 แลว ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมาจนถึงวันนี้
เนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ จนทําใหบริษัทฯ สามารถมาสูป
ที่ 29 ไดอยางมั่นใจ และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผูมีอุปการคุณ
ทางบริษัทฯ ตองใคร
ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ
โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพชีวติ
ของทานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจ ที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ
เพื่อให
ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน Newsletter ฉบับที่ 029
คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับประโยชนและมีสุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึ้น
มากกวาเดิมและตลอดไป
สําหรับในเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่ 029
ของ
บริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม คือ เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมีอุปการคุณใหมีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย ในสวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวย
ความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน คติสอนใจ การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อ
สุขภาพ การออกกําลังกาย คลายเครียด สถานที่ทองเที่ยว การอบรมและพั ฒ นาจิ ต อย า งไรก็ ดี
ในส ว นของบริ ษัท ฯ ก็ จั ด ให มี กิ จ กรรมสั น ทนาการ และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพือ่ ใหบุคลากรของ
บริษัทฯ
มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความพรอมสามารถใหการบริการทานผูมีอุปการคุณดวย
ประสิทธิภาพสูงสุด
ในสวนการจัดทําวารสารในป 2553 ยังคงใชวิธีเดิม คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการคุณ
ป
ละ 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. จะใชฐานขอมูล
ของทานผูมีอุปการคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเนื่องถึงสิ้นป 2553
ทายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการสนับสนุนบริษัทฯ
ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิง่
หากทานจะกรุณาสละเวลาใหความเห็นและ ติชม ในการ
จัดทําวารสาร

สารบัญ
สรรสาระ
สูตรเติมเสนห 10 วิธีตอนรับปใหม
ของขวัญปใหม ...ทายใจผูให
เหตุตน....ผลกรรม
พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย (ตอจากฉบับที่ 028)

4
6
8
10

คุณภาพชีวิต
เคล็ดไมลับ 5 วิธี เลือกอาหารตามชวงอายุ
“ยางยืด” สุขภาพดี...แบบพอเพียง
ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตธนบุรี
ถาสิ่งของพูดได..ขําขํา
ขําขํา..เหตุผลที่ไมไปบานคนรวย

12
14
16
20
21

ขาวสาร
บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ
รายชื่อผูโชคดีที่ไดรับรางวัล ฉบับที่ 028
รวมชิงโชคลุนรางวัลเงินสด มูลคา 1,000 บาท ในแบบเรียนถามฯ แนบทาย

23
24

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหมในป 2553 และ ตอนรับปขาล นี้ ทางกองบรรณาธิการขอสวัสดีปใหม
และขอสงความสุขแดทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ใหมีแตความสุขทั้งทางกายและใจตลอดป 2553 ดวยคะ
เพื่อเปนการตอบแทนทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ในเดือนมกราคม–เดือนมีนาคม 2553
ทางกอง
บรรณาธิการ ยังคงคัดสรรเรื่องราวที่เปยมไปดวยความรูและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวยประโยชน แตเนื่องดวย
สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับตนทุนในการจัดทํา Newsletter ตอเลมคอนขางสูง ทางกองบรรณาธิการ
จึงขอปรับลดคุณภาพเกี่ยวกับหนาสีตั้งแตเลมนี้ แตถึงอยางไร ทางกองฯ ยังคงนําเสนอเนื้อหาที่ยังคงสาระที่
ดีแดทานผูมีอุปการคุณ ตลอดป 2553
ในสวนของเนื้อหาประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2553 นี้ ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่องจาก
ฉบับที่ 028 มานําเสนอใน Newsletter ฉบับที่ 029 ดังตอไปนี้คะ
พระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทยจํานวนทั้งหมด..25..องค
ในฉบับที่ 029 จํานวน 2 องค (ตอจากฉบับที่ 028)

โดยจะลง

สถานที่ทองเที่ยว 50 เขต ในกรุงเทพฯ คือ เขตธนบุรี
สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี มีสถานที่ทองเที่ยวหลายแหง ที่มีความ
นาสนใจมานําเสนอทานในฉบับที่ 029 เชน บานขลุยลาว , บานศิลปะไทย ซึ่งทานสามารถพา
ครอบครัวหรือคนที่ทานรักไปเที่ยวพักผอนหยอนใจไดในวันหยุดของทานคะ
á ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 028 ดวยคะ
(รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24)
ทายสุดนี้ ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ แกบริษัท
ฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อใหตรง
กับความตองการของทานมากที่สุด

สําหรับเคล็ดลับเด็ดๆ เริ่มจากการจัดการภายในจิตใจ คือการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาวิธีคิด ทัศนคติ เพือ่ ตอนรับปใหมนี้ เริ่มจาก..
1. รูจักคิดบวก เมื่อคิดบวกยอมไดบวก แนวคิดนี้ไมลาสมัย คนที่
มองโลกในแงดีมักมีโอกาสที่ดีกวาคนอื่นเสมอ ดวยคนสวนใหญ
คิดอยางไร มักแสดงออกหรือมีพฤติกรรมเปนอยางที่คิดไว เมื่อคิด
ดีทําดีผลลัพธที่เกิดขึ้นตองเปนเรื่องดี
2. เปดใจรับรูสิ่งใหม ดวยการรับฟงขาวสาร ความคิดเห็นตางๆ เรียนรูกิจกรรมที่แปลกใหม เปดรับ
เพื่อนใหม ปราศจากอคติที่เปนตัวการสําคัญที่ขัดขวาง เพราะโลกนี้กวางใหญมีเรื่องราวและสิ่งใหมๆ
มากมายที่เราไมรู ลองเปดใจรับสิ่งใหมๆ เขามาในชีวิต เพราะประสบการณแปลกใหมอาจนําพาโอกาสที่
ดีในอนาคตมาใหก็ได
3. อยูกับปจจุบัน เพราะเปนสิ่งที่กําลังเผชิญอยูตรงนี้ เลิกฟุงซานกับสิ่งทีม่ าไมถึง บางครั้งจินตนาการก็
ดีแตตองเลือกใหถูกที่ถูกเวลา และควรพิจารณากับสถานการณตรงหนาวาเปน อยางไร พรอมเตรียมหา
หนทางรับมือหากเกิดปญหา อยาตื่นตกใจและทางที่ดีคือทําตัวใหคุนเคยกับความไมแนนอนที่เกิดขึ้นได
ในชีวิตเสมอ
4. อยาปลอยใหเรื่องในอดีตมาเปนตัวถวงความสุข เลิกเสียดาย คร่ําครวญกับสิ่งที่ผานไป เพราะไม
มีใครแกไขอดีตได การมองไปขางหนามองเปาหมายในการดําเนินชีวิตใหชัดๆ ดีกวามานั่งเสียดายกับสิ่ง
ที่ผานไป เพราะสิ่งที่เราตัดสินใจหรือเลือกแลวยอมเปนสิ่งที่ดีที่สุด

หลังจากจัดการกับจิตใจ ความคิดและทัศนคติ
แลว ตองเริ่มเปลี่ยนแปลงภายนอกกันบาง…มี
เคล็ดลับดังนี้
5. ยิ้ม เปลี่ยนตัวเองดวยรอยยิ้ม ซึ่งเปนเสมือนสะพานเชื่อมมิตรภาพกับคนรอบขาง เริ่มตนจากลองยิ้ม
ใหกับตัวเองหนากระจกทุกเชา จากนั้นก็ยิ้มใหคนอื่นบาง รับร4องไดรอยยิ้มกลับคืนมาแน แรกๆ อาจเขิน
4

แตถาฝกจนชิน จนกลายเปนธรรมชาติที่ยิ้มจากใจไมเสแสรง วันนี้ลองยิ้มดูเพราะรอยยิ้มเปนวิธีผูกมิตรที่
ไมตองเสียอะไรเลย…เพราะรอยยิ้มเปนยาบําบัดทุกขชั้นเลิศ
6. เอาใจใสผูอื่นดวยความจริงใจ รูจักถาม สารทุกขสุกดิบคนรอบขาง
ดวยประโยคงายๆ เชน กินขาวหรือยัง สบายดีไหม เปนอยางไร คําเรียบ
งายที่ฟงเมื่อไหรก็รสู ึกประทับใจและสัมผัสไดถึงความหวงใย ยิ่งในยาม
ทุกขแลวคําเรียบงายจะชวยสรางความชุมชื่นใจไดมาก และที่สําคัญตอง
ทําดวยความจริงใจ...ใสใจอยางแทจริง
7. หมั่นสรางความประทับใจ การหัดจําชื่อ นามสกุลของบุคคลตางๆ
รวมถึงขอมูลครอบครัว ความชอบสวนตัว อาหาร เสื้อผา สไตลการแตงตัว จะชวยสรางความประทับใจ
ไดเชนกัน เมื่อพบกันอีกครั้งอาจถามถึงครอบครัว ความเปนอยูเปนการใหเกียรติผูฟงและแสดงถึงความ
ใสใจในรายละเอียด
8. ทําใหผูอื่นรูสึกวาเปนคนสําคัญ เทคนิคสรางสุขเล็กๆ ดวยการชื่นชมโดยไมหวังผลตอบแทน การ
ทําใหคนอื่นรูสึกเปนคนสําคัญ ไดรับการยกยองนั้นเปนสิ่งที่ทุกคนตองการ ซึ่งหลักงายๆ ที่ตองทองจําขึ้น
ใจคือ จงปฏิบัติตอผูอื่นเชนเดียวกับที่ทานตองการใหผูอื่นปฏิบัติตอทาน" แตจะทําอยางไร เมื่อไหร...ที่
ไหน...คําตอบคือ...ทําตลอดเวลาและทําทุกที่ที่ไป
9. เปนผูฟงที่ดี การฟงอยางตั้งใจและใหความสนใจในสิ่งที่ผูอื่นพูดและแสดงความสนใจใฝรูในสิ่งที่
ผูอื่นพูดดวยความจริงใจ ทั้งนี้เทคนิคการเปนผูฟงที่ดีชวยดับความโกรธของผูอื่นดวยการรับฟงปญหา
อยางตั้งใจ เมื่อเขาระบายความโกรธจนเย็นลงคอยอธิบายความเห็น ไมวาคนที่กําลังโมโหรุนแรงก็สงบ
ถามีผูฟงอยางอดทนและจริงใจ นอกจากนี้ ถาอยากเปนนักพูดที่ดี ตองรูจักเปนผูฟงอยางตั้งอกตั้งใจ
"ตองสนใจจึงจะไดรับความสนใจ"
10. พูดในสิ่งที่ผฟ
ู งสนใจ ใสใจสิ่งรอบตัวของผูอื่น ความสนใจสวนตัว กิจกรรมยามวาง กีฬา อาหาร
สัตวเลี้ยงตัวโปรด สิ่งที่ชื่นชอบ รายละเอียดเล็กๆ นอยๆ จะชวยสรางความประทับใจและชวยใหมีเรื่อง
พูดคุยกันนานยิ่งขึ้น …เทคนิคดีๆ…เหลานี้จะเปนการชวยเพิ่มเสนหและความสุขใหกับตัวเรา ตอนรับป
2553
ขอมูลจาก : www.bloggang.com
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ชวงเวลาแหงความสุขที่มาถึงแลว หลายๆ คนเลือกหา
ของขวัญเพื่อใหกับคนพิเศษ
ซึ่งของขวัญแตละชิ้นลวนมี
ความหมายที่จะบอกความรูสึกของผูให
ผานของขวัญนี้ เพื่อสรางความประทับใจ
ไปยังผูรับ ลองมาดูกันสิวา ของที่เราไดนั้น
มีความหมายอยางไร?
เครื่องสําอาง-น้ําหอม...สัญลักษณของเสนหและความปรารถนาดี
ผูที่ชอบซื้อน้ําหอมเปนของขวัญของฝากแกคนรอบขาง เปนคนที่มีรสนิยมดี มีเสนห มักชอบสราง
ความประทับใจใหผูอื่น เขากับคนไดงาย รักสวยรักงาม คอนขางสําอาง มีความหยิ่งทระนงในตนเอง
ไมใชคนเรียบงายนัก…และมักเปนหวงภาพลักษณของตนเองเสมอ
เครื่องประดับ...สัญลักษณแหงความหรูและความสําเร็จ
ผูที่ชอบมอบเครื่องประดับเปนของขวัญแกผูอื่น ไมวาจะเปน ตางหู แหวน กําไล สรอยขอมือ สรอย
ขอเทา หรือจี้ แสดงวาเปนคนชางสังเกต ชางเลือก ชางคิด มักใหความสนใจในการวางตัว และการสราง
ภาพพจนเปนคนที่มีรสนิยมดี...รักสวยรักงาม…ชอบความโดดเดน
อัลบั้มภาพ...สัญลักษณแหงความทรงจํา
ผูที่ชอบใหอัลบั้มรูปภาพเปนของขวัญแกผูอื่น เปน
คนที่ใสใจความสัมพันธที่มีตอผูอื่นเสมอ
มีความ
ละเอียดออนพอสมควร ไมใชคนเจาระเบียบนัก เปนคนที่
รูจักแครคนอื่น มีความคิดสรางสรรค มักคํานึงถึงสิ่งดี ๆ
เปนประโยชนมากกวาเรื่องไรสาระ
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เสื้อผา...สัญลักษณของภาพลักษณ
คนที่ชอบมอบของขวัญใหแกผูอื่นเปนเสื้อผา แสดงวาเปนคนที่คอนขางนับถือตนเอง ชอบคิดชอบ
วางแผน ชางสังเกต เปนคนมีน้ําใจ ดูเหมือนคนเรียบ ๆ งาย ๆ แตมักหวงในเรื่องเกียรติศักดิ์เปนสําคัญ

ถวยกาแฟ-ถวยชา...สัญลักษณของมิตรภาพ
คนที่ชอบมอบถวยกาแฟ - ถวยชา เปนของขวัญแกผูอื่น
แสดงวาเปนคนที่เขากับคนงาย ชอบความอบอุนผูกพัน แมไมใช
คนละเอียดลึกซึ้งนัก แตก็ชอบคิดชอบฝน รักอิสระ รักเพื่อน ชอบ
ความเรียบงายมากกวาพิธีรีตอง

กรอบรูป...สัญลักษณของความคิดและความทรงจํา
คนที่ชอบมอบของขวัญเปนกรอบรูป แสดงวาเปนคนที่ชอบ
จดจําเรื่องราวตาง ๆ ที่ผานไป คอนขางจะมีไอเดียแปลก ๆ ใหม ๆ
ชอบงานศิลปะ ชอบตกแตง แมจะดื้อดึงบาง แตก็รูจักแครคนอื่น
เปนคนออนไหวแตไมออนแอ
ไมวาจะเปนของชิน้ ไหน มอบใหกับใครก็ตาม คุณจะ
รูวาการเปนผูใหนั้นพิเศษขนาดไหน
ขอมูลจาก : www.huaybondin.net
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เหตุใด...ชาตินี้มีบานเรือนใหญโตโอฬาร
ผลจาก...ชาติกอนชวยบูรณะซอม
บํารุงศาสนสถาน
เหตุใด...ชาตินี้อุดมดวยเกียรติยศถาบรรดาศักดิ์
ผลจาก...ชาติกอนไมดูแคลนชวยเหลือผูตกยาก
เหตุใด...ชาตินี้ไดรับการฉุดโปรดจากพระพุทธะ
ผลจาก...ชาติกอนบังเกิดจิตมหาเมตตาโพธิสัตย
เหตุใด...ชาตินี้ชีวิตตกทุกขยากนาเวทนา
ผลจาก...ชาติกอนเปนอันธพาลสันดานหยาบ
เหตุใด...ชาตินี้เกิดเปนหนอน เปนแมลงวัน
ผลจาก...ชาติกอนมั่วสุมแหลงอบายคาวโลกีย
เหตุใด...ชาตินี้เกิดมาแขนพิการมือหงิกงอย
ผลจาก...ชาติกอนทุบตีทํารายพอแม
เหตุใด...ชาตินี้มีสุขภาพดี โรคภัยไมเบียดเบียน
ผลจาก...ชาติกอนบริจาคยาชวยรักษาคนเจ็บไข
เหตุใด...ชาตินี้เกิดมามีสติวิปลาส
ผลจาก...ชาติกอนเคยทุจริตคอรัปชั่น
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เหตุใด...ชาตินี้เกิดมาเปนหมู
ผลจาก...ชาติกอนเจตนาหลอกลวงตมตุน
ผูคน
เหตุใด...ชาตินี้มีคนดูแลปรนนิบัติรบั ใช
ผลจาก...ชาติกอนนําเศษอาหารเลีย้ งสัตว
ใหญนอย
เหตุใด...ชาตินี้มีชวี ิตรมเย็นเปนสุข
ผลจาก...ชาติกอนสรางศาลาที่พักรอน
เหตุใด...ชาตินี้เกิดมาขาพิการ
ผลจาก...ชาติกอนทําลายสะพานทางสัญจร
เหตุใด...ชาตินี้มียวดยานพาหนะไวใชงาน
ผลจาก...ชาติกอนซอมสรางสะพานทางสัญจร
เหตุใด...ชาตินี้ร่ํารวยเงินตรา ยศถาบารมี
ผลจาก...ชาติกอนชวยคนมากมายที่ประสบเหตุเภทภัย
เหตุใด...ชาตินี้เปย มดวยวาสนาบารมี
ผลจาก...ชาติกอนเคารพผูอาวุโสเมธีปราชญ
เหตุใด...ชาตินี้เกิดมาเปนมา วัว ควาย
ผลจาก...ชาติกอนติดหนี้ไมจายคืน
เหตุใด...ชาตินี้ไดเสวยผลบุญจากธรรมทาน
ผลจาก...ชาติกอนชอบบอกเลาเรือ่ งกฏแหงกรรม
เหตุใด...ชาตินี้มีอาหารบริบูรณ
ผลจาก...ชาติกอนเกื้อหนุนขาวน้ําแกคนยากจน
เหตุใด...ชาตินี้มีอายุยืน ลูกหลานกตัญู
ผลจาก...ชาติกอนทําทานปลดปลอยชีวิตสัตว
ขอมูลจาก : www.swuaa.com
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...พระศรีศากยะทศพลญาณฯ จังหวัดนครปฐม
พุทธมณฑล ถือเปนพุทธศาสนสถานสําคัญแหงเดียว
ของประเทศไทย ที่จัดสรางขึ้นเพื่อเปนปูชนียสถานใน
การรําลึกสําหรับป พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งถือกันวาเปนป
ครบกึ่งพุทธกาลหรือเปนวาระครบรอบ ๒๕ พุทธ
ศตวรรษ (๒,๕๐๐ ปที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปริ
นิพพานและพุทธศาสนากําเนิดขึ้นในโลก) พุทธ
ลักษณะเปนพระพุทธรูปปางลีลา มีพระเกตุมาลาเปน
เปลวสูงเหนือพระเศียร หมจีวรเฉียงจากขวามาซาย
พาดผาสังฆาฏิบนพระอังสาซาย อยูในทายางพระบาทโดยมีดอกบัวรองรับ พระหัตถขวา
หอยตรงขางพระกาย พระหัตถซายยกขึ้นเสมอพระอุระโดยมีพระอังคุฐและพระดัชนีจีบ
ติดกัน สวนพระมัชฌิมา พระอนามิกา พระกนิษฐาชี้ขึ้นสูทองฟา ความสูงขององคพระ
จากฐานรองพระบาทถึงพระเศียร ๑๕.๘๗๕ เมตร (๒,๕๐๐ กระเบียด) ความสูงฐานบัวรอง
พระบาท ๑.๔๘๓ เมตร รวมความสูงทั้งสิ้น ๑๗.๓๕๘ เมตร พื้นที่ผิวองคพระ ๑๕๘.๔๘๖
ตารางเมตร พื้นที่ผิวฐานบัวรองพระบาท ๒๙.๗๑๖ ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
๑๘๘.๒๐๒ ตารางเมตรในปจจุบัน เมื่อถึงวาระสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันวิสาขบู
ชา วันอาสาฬหบูชา พระศรีศากยะทศพลญาณฯ แหงพุทธมณฑล คือพระพุทธรูปสําคัญที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จพระราชดําเนิน หรือโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือพระบรมวงศานุวงศ เสด็จพระราชดําเนินแทน
พระองค มาประกอบพิธีเวียนเทียนในวาระสําคัญดังกลาวนั้นทุกครั้งมิไดขาด เปน
ศูนยกลางแหงจิตใจ ความศรัทธา และความเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งแผนดิน
ไทยอีกดวย
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...หลวงพอวัดไรขงิ จังหวัดนครปฐม
หลวงพอวัดไรขิงเปนพระพุทธรูปสําคัญอีก
องคหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตาง
รูจัก
และใหความเคารพนับถือมาเปน
เวลานานกวา ๑๐๐ ปแลว โดยเฉพาะ
ประชาชนในเขตจังหวัดนครปฐม แถบลุม
แมน้ํานครชัยศรี ออมนอย สามพราน และ
พื้นที่แทบใกลเคียง หลวงพอวัดไรขิงเปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
หลอดวยทอง
สัมฤทธิ์ ขนาดหนาตักกวาง ๔ ศอก สูง ๔
ศอก ๑๖ นิ้วเศษ นักโบราณคดีหลายคนเชือ่ วา
พระพุทธรูปองคนี้นาจะอัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไมใช
พระพุทธรูปที่หลอขึ้นมาใหมแตอยางใด มีบันทึกตอไปวาการชะลอทานมา
ตองผูกแพไมไผขนาดใหญขนึ้
ใชเรือหลายลําลากแพลองมาตามแมนา้ํ
เจาพระยาหลายวันหลายคืน จนมาออกแมน้ํานครชัยศรี วันที่ขบวนเรืออัญเชิญ
มาถึงหนาวัด ตรงกับวันสงกรานตพอดี แลวจึงอัญเชิญทานขึ้นประดิษฐานใน
พระอุโบสถ งานนมัสการปดทององคหลวงพอวัดไรขิงในแตละปนั้น จะจัดขึ้น
ในทุก ๆ วันสงกรานต วันออกพรรษา และในเทศกาลตรุษจีน ทานหลวงพอวัด
ไรขิง เปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแถบลุมน้าํ นครชัยศรี ประชาชน
พุทธศาสนิกชนนับหมืน่ นับแสนคนจากทัว่ ทุกสารทิศจะเดินทางมากราบไหว
ปดทองอยูเปนประจํามิไดขาด
ขอมูลจาก : หนังสือพระพุทธรูปสําคัญในเมืองไทย
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เคล็ดไมลับ 5 วิธี...เลือกอาหารตามชวงอายุ
การรูจักเลือกรับประทานอาหารไมเพียงแตชวยเรื่องสุขภาพเทานั้น
หากยังเอื้อตอความสวยความงามอีกดวย ความจริงการเลือกอาหารให
เหมาะสมตามชวงวัย ก็เปนอีกวิธหี นึ่งที่ชวยใหสุขภาพดีได เพราะในแตละ
ชวงอายุมีความแตกตางกันในดานพัฒนาการของรางกายและลักษณะการ
ดําเนินชีวิต อาหารที่เกี่ยวของกับชวงอายุทั้ง 4 ซึ่งไมใชเรื่องยากแตอยางใด
ที่คุณจะลองทําตาม

⌦ วัยที่ขึ้นตนดวยเลข 2 ชวงอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป เปนชวงที่รางกายมีการพัฒนา
และเติบโตเต็มที่ เปนวัยที่ใชชีวิตอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ยิ่งมีการ
เคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันมากเทาไร รางกายก็ยงิ่ เผาผลาญและใช
พลังงานมากขึ้น ดังนั้น เลือกรับประทานจําพวกเนื้อสัตวและ
ถั่วตางๆ รวมถึงขาวและแปงมากเปนอันดับ 1 ตามดวยผัก
ผลไมเปนอันดับ2 สวนนมและอาหารทดแทนแคลเซียมตางๆ
เชน เตาหู ปลาเล็กปลานอย นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม ตามมาเปนอันดับ 3 และให
ความสําคัญของไขมันเปนอันดับสุดทาย ปลาเปนอาหารสมองทีช่ วยรักษาผนังเซลล
ประสาทในสมองใหแข็งแรง ไมหลงลืม ผักสีเขียวอยางผักบุง
ผักกระเฉด ผักคะนา
ถั่วฝกยาว ชวยบํารุงสายตา สรางกระดูกและฟนใหแข็งแรง ผักผลไมสีเหลืองอยางกลวยหอมก็
ถือเปนผลไมคลายเครียดชนิดหนึ่ง
⌦ วัยที่ขึ้นตนดวยเลข 3 อายุขึ้นเลข 3 หลายคนเริ่มตกใจกลัว ในชวงเริ่มวัยผูใ หญความ
ตองการพลังงานยังคงอยู เพราะเปนชวงชีวิตของการทํางาน แตตอง
ระมัดระวังในเรื่องของไขมันและโคเลสเตอรอล ที่จะสงผลกระทบกับ
รูปรางหนาตาภายนอกทีเ่ ห็นการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจน และยังสงผล
กระทบตอสุขภาพรางกายในอนาคต เพราะการรับประทานอาหารที่มี
ไขมันหรือโคเลสเตอรอลสูง ..เชน หมูสามชั้น เนยแข็ง กะทิ เนยเทียม เปนตน จะสรางปญหาให
หลอดเลือดและหัวใจ แตคุณสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ชวยลดไขมันและโคเลสเตอรอล
เชน พวกถั่วเมล็ดแหง ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ชวยลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ และมีโปรตีน
สูงเพื่อใหพลังงานแทนสัตวใหญไดอีก อาหารจําพวกขาว ธัญพืชไมขัดสี อยางขาวซอมมือ ขนม
ปงโฮลวีท มีใยอาหารสูง ชวยใหอิ่มทองนานและดีตอระบบลําไส
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⌦ วัยที่ขึ้นตนดวยเลข 4 วัยทองถูกเรียกแทนวัย 40 ปขึ้นไป เนือ่ งจากสภาพรางกาย
เริ่มเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผูหญิง สวนผูชายวัยนี้กจ็ ะเริ่มมีโรคตางๆที่ไม
เคยออกอาการ ซึ่งเรียกกันวาเปน “วิถีทางธรรมชาติ” แตทั้งนี้การชะลอ
วัยหรือปองกันโรคตางๆที่มากับวัยไมไดยุงยากเกินกวาที่เราจะทําได
สําหรับชวงวัยนี้ความตองการพลังงานจะลดลง
แตความตองการ
แคลเซียมและวิตามินตางๆเพิ่มขึ้น ซึ่งจะไดรับจากผักผลไมที่มีกากใยอาหารสูง แลวยังมีสารตาน
อนุมูลอิสระอยางวิตามินซีจากอาหารที่หารับประทานไดงาย เชน สม ฝรั่ง มะเขือเทศ แคนตาลูป
สวนอาหารที่มีวิตามินอี ไดแก น้ํามันพืช เนยถั่ว ถั่วลิสง อัลมอนด นอกจากนี้ควรรับประทาน
เตาหู โปรตีนไขมันต่ํา ซึ่งใหแคลเซียมมากกวาเนือ้ สัตวอยางอื่น แตไมควรลืมหลีกเลี่ยงอาหารที่
เปนตัวเรงความแกใหเร็วขึ้น เชน อาหารไขมันสูงประเภททอดกรอบหรือผัดน้ํามันมากๆ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และเครื่องดื่มคาเฟอีนทั้งหลาย
⌦ วัยที่ขึ้นตนดวยเลข 5 การกาวเขาสูชวงวัย 50 เปนตนไป นั้นไมไดสงผลตอรางกาย
อยางเดียว แตยงั สงผลตอสภาพจิตใจดวย เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับวัยนี้ คุณควรเขาใจการ
ทํางานของรางกายที่มีประสิทธิภาพลดลง โดยเฉพาะระบบการยอยการดูดซึมอาหาร ทําให
รางกายขาดสารอาหารบางอยาง ชวงนี้คุณอาจไมรูสึกกระหายน้ําเทาไหร แตควรดื่มน้ําให
สม่ําเสมอ อยางนอยวันละ 8-12 แกว เพื่อปองกันการขาดน้ําโดยไมรูตัว ควรรับประทาน
คารโบไฮเดรตใหนอยลงและเลือกชนิดไมขัดสี เนนอาหารจําพวกปลาเพื่อไมใหขาดโปรตีน ที่
สําคัญคือเปนเนือ้ สัตวที่ยอยงาย
⌦ วัยที่ขึ้นตนดวยเลข 6 การกาวเขาสูชวงวัย 60 เปนตนไป วัยนี้จะพบปญหากระดูก
เปราะ กระดูกพรุนอยางชัดเจน ดังนั้น ควรไดรับแคลเซียมอยางเพียงพอ อาหารแคลเซียมสูงอยู
ในนม โยเกิรตชนิดครีม เนยแข็ง หรือแมแตปลาตัวเล็กตัวนอย พวกผักใบเขียวก็มี เชน คะนา
กวางตุง และบรอกโคลี จะชวยลดปญหาเรื่องกระดูกใหรุนแรงนอยลง การแกไขภาวะขาดน้ําอาจ
ใหดื่มน้ําสมุนไพร เชน กระเจีย๊ บ เกกฮวย น้ําใบเตย นอกเหนือจากน้ําเปลา เพราะชวยบรรเทา
โรคบางอยางและใหประโยชนกวาการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
สิ่งสําคัญไมวาคุณจะอยูในชวงวัยใดควรดูแลเรื่องการกินอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปน
โรคหรือไมก็ตาม
ขอมูลจาก : www.thaihealth.com
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“ยางยืด” สุขภาพดี...แบบพอเพียง
สภาพสังคมที่เรงรีบ...มีสวนทําใหวิถีชีวิตของผูคนในยุค
ปจจุบันเปลี่ยนไป บางคนแทบจะไมมีเวลาออกกําลังกาย หรือดูแล
สุขภาพ วันนี้มีวิธีการออกกําลังกายที่ สะดวกสบายดวย “ยางยืด” ซึ่ง
นอกจากชวยประหยัดคาใชจายแลวผลตอบแทนตอ สุขภาพยังคุมคา
ดวย
ทั้งนี้ การออกกําลังกายดวยยางยืดนั้น สงผลในการชวย
กระตุนประสาท รับรูความรูสึกของกลามเนื้อ ใหมีปฏิกิริยาการรับรูและตอบสนองตอแรงดึง ของ
ยางที่กําลังถูกยืด เพราะโดยปกติยางยืดมีปฏิกิริยาสะทอนกลับหรือมีแรง ดึงกลับจากการถูกดึง
ใหยืดออกทุกครั้งซึ่งจะเปนผลดีตอการพัฒนาและ บําบัดรักษาระบบการทํางานของประสาท
กลามเนื้อได
ขณะเดียวกันการออกกําลังกายดวยยางยืดยังชวยรักษาและปองกันการ เสื่อมสภาพของระบบ
กลไกการเคลื่อนไหวของรางกาย ไมวาจะเปนระบบ ประสาท กลามเนื้อ กระดูก ขอตอ เอ็นกลามเนื้อและ
เอ็นขอตอที่มีผลตอรูปราง โครงสรางรางกายและความสัมพันธในการเคลื่อนไหว รวมทั้งการทรงตัวและ
ชวยปองกันบําบัดรักษาอาการปวดเขา ปวดหลัง กระดูกบาง กระดูกพรุน ขอตอ ขอเสื่อม และชวยแกไข
ปญหาบุคลิกภาพ รูปรางทรวดทรงใหกระชับไดสัดสวนอยางสมวัย

ทาบริหารกลามเนื้อไหลมัดขาง หรือ มัดกลาง
วิธีการสาธิตการออกกําลังกายดวยยางยืดสําหรับผูที่มีอาการ
ปวดบริเวณตางๆ และปญหาไขมันสวนเกินดังนี้
ทาที่ 1 การบริหารกลามเนื้อหลังสวนบน
เริ่มตนยืนหรือนั่งหลังตรง ใชเทาทั้ง สองเหยียบยางไว มือจับที่หาง
ยางแตละขางใหชิดกันไวที่บริเวณตนขาดานหนา ยักไหลพรอมกับ
ใชมือทั้งสองขางดึงยางขึ้นในลักษณะขอศอกกางออกทาง ดานขาง
ลําตัว ใหขอศอกอยูสูงกวาหัวไหล ทานี้ชวยใหกระชับตนแขนและ
หัวไหลมากยิ่งขึ้น
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ทาที่ 2 การบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหลัง เริ่มตนนั่งหรือยืนตัวตรง งอศอกซาย มือซาย
จับเสนยางอยูทางดานหลังลําตัว ยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะงอศอกขวาลงทางดานหลังศีรษะ มือ
ขวาจับเสนยางอยูเหนือไหลขวา เหยียดศอกขวาดึงยาง ชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะจนกระทั่งแขน
เหยียดตรง
ทาที่ 3 ทาการบริหารกลามเนื้อหนาอก เริ่มตนยืนหรือนั่งหลังตรงเสนยางพาดไวทาง
ดานหลังของลําตัวระดับอกมือจับที่จับแตละขางไวระดับอกในลักษณะคว่ําฝามือ งอศอกกาง
แขนออกทางดานขาง ลําตัวสูงระดับอก ออกแรงเหยียดแขนผลักยาง ยืดไปขางหนาในลักษณะที่
แขนเหยียดขนานกับพื้นหลังจากนัน้ งอศอกกลับสูทา เริ่มตนอีกครั้ง ทานี้ชวยใหหนาอกกระชับ
และอยูทรงมากยิง่ ขึ้น
ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหลัง

ทาบริหารกลามเนื้อไหลมัดกลาง

ขอแนะนําถึงผูที่สนใจออกกําลังกายดวยยางยืด
ทานจะไดรับการบริหารทุกสวนของรางกายไปพรอมๆ กัน ซึ่งจะ แตกตางกับกีฬาชนิดอื่น คือจะ
ชวยบริหารทั้งปอด หัวใจ และชวยในเรื่องของความออนตัว ทําใหกลามเนื้อแข็งแรง ตึง กระชับ
ขึ้น รวมทั้งยังชวยในเรื่องของขอยึดติดและที่สําคัญราคาถูกประหยัดทําไดดวยตัวเองไมตองหา
ซื้อที่ไหนและสามารถ พกติดตัวนําไปออกกําลังกายไดทุกที่อีกดวย
ขอมูลจาก : www.pcoc.moc.go.th
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ณ เขตธนบุรี
เมืองอนุสาวรียพ
 ระเจาตาก
วัดกัลยาณหลวงพอโต
กราบไหวพระเจาตากสินวัดอินทราราม

หลากถิ่นทองงามตา
วัดบุคคโลพระพักตรงาม
ลืมนามงามอาชีพศิลปะไทย

ขลุยบานลาว
กลาวกันวาชาวลาวที่ชุมชนบางไสไกนั้น
บรรพบุรุษเดิมเปนคนเวียงจันทร เมื่อถูกกวาดตอนมา
เปนเฉลยศึกของไทย พวกเขาไดนําความรูในการทํา
ขลุยและแคน
ซึ่งเปนเครื่องดนตรีพื้นบานมาดวย
เนื่องจากบริเวณที่ตั้งรกรากนั้นอยูแ ถววัดบางไสไกจงึ
เรียกกันจนติดปากวา “หมูบานลาว”
คุณจรินทร กลิ่นบุปผา ประธานชุมชนผูซึ่งเปนชาวลาวรุนที่ 3 ซึ่งทําการสืบทอด
วิชาการทําขลุยตอจากคุณปูก ลาววา “ไมรวกที่ใชทําขลุยตองสั่งตัดจากหมูบานทายพิกุล อําเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เมื่อไดไมมาแลวจะนํามาตัดเปนทอนตามความยาวของปลองไม
และนําไปตากแดด 15 - 20 วัน เพื่อใหเนื้อไมแหงสนิท แลวจึงคัดขนาด เลือกประเภท ขัดเงา
แลวจึงเจาะรูขลุย โดยใชแคนเทียบเสียง สวนขั้นตอนทําลวดลายนั้นใชตะกั่วหลอมใหเหลว แลว
ใชชอนตักราดลงบนขลุย เปนลวดลายตางๆ เชน ลายพิกุล ลายตอก เปนตน
จากนั้นจึงแกะปากนกแกวเพื่อตั้งเรียง แลวจึงทําการดากขลุยโดยการเหลาไมสักหรือ
ไมเนื้อแข็งอุดไปในรูและเวนชองสําหรับใหลมเปาผาน และตองทําใหโคงเปนทองชางระหวาง
ปากขลุย กับปากนกแกว เพื่อใหไดเสียงที่ไพเราะและกังวาน แลวจึงทดสอบเปาดูวาไดเสียงที่
มาตรฐานหรือไม
ปจจุบันมีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทําขลุยประมาณ 20 หลังคาเรือน ดวยคุณภาพ
และความมีชื่อเสียงมาตั้งแตในอดีตของ “ขลุยบานลาว” ลูกคาสวนใหญจึงนิยมมาสั่งทําขลุยถึง
ในหมูบาน นอกเหนือจากการสงขายตามรานจําหนายเครื่องดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง
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บานศิลปะไทย
คุณสุข เพไพ และ คุณเจริญ กิจราษฎร ประดิษฐ
หัวโขนและเครือ่ งละครมากวา 20 ป ผลงานสวนใหญจะมีวาง
จําหนายที่
นารายภัณฑ ศึกษาภัณฑพาณิชย และรานคาใน
ตลาดนัดจตุจักรซึ่งอยูบ ริเวณโครงการ 24 ซอย 2
การทําหัวโขนของบานศิลปะไทย เริ่มจากการนําดิน
มา ปนหนาหุน เชน ทศกัณฐ พระพิฆเนศ ฯลฯ เมื่อปนไดแบบที่
ตองการแลว ก็นําหุนดินที่ไดมาหลอเปนหุนถาวร นํากระดาษ
สา หรือ การดาษถุงปูนซีเมนต มาแปะกระดาษ
เสร็จแลวไปตากแดดประมาณ 1 – 2 วัน
จากนั้นผาเอากระดาษออกจากหุน ตกแตงรอยผา ปดรอยใหสนิท แลวตัดขอบกันหนา กันตา ปน
หนา ปนชั้น ตีลายโดยเอาลายมาติดตามตองการ เสร็จแลวนําไปตากใหแหงประมาณ 1 วัน แลว
จึงลงสีพื้นเพื่อปดทองเขียนหนา ตกแตงและประดับพลอยจึงเปนอันเสร็จเรียบรอย
ทั้งสองทานไดรับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ใน
ฐานะผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมภาคกลาง สาขาศิลปะ การชางศิลปะและการชางฝมือ
ประจําป 2535 และไดรับประกาศเกียรติคุณเปนผูอ นุรักษศิลปะไทยในป 2539
มัสยิดบางหลวง
หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในป 2310 คนไทยอิสลามจํานวนหนึ่งไดอพยพ
ครอบครัวออกจากกรุงศรีอยุธยา โดยการลองแพมาตามแมน้ําเจาพระยา
แลวเขามาอาศัยอยูที่กรุงธนบุรี บางกลุมก็ไปอาศัยอยูทบี่ างกอกนอยและ
บางพลัด
สวนกลุมที่มาตั้งรกรากที่คลองบางหลวงนั้นอาศัยอยูต ั้งแต
บริเวณปากคลองบางหลวงจนถึงวัดเวฬุราชิน ก็คือ “ชุมชนกุฎีขาว” ใน
ปจจุบัน
มัสยิด เปนอาคารทรงไทยกออิฐถือปูนทาสีขาว จึงเรียกวา “กุฎีขาว” โดยชาวชุมชนกุฎีขาว
ไดสรางขึ้นแทน “กุฎีแดง” ซึ่งสรางดวยไมทาสีแดงที่ชํารุดทรุดโทรมและพังไปหมดแลว
มิมบัล อยูภายในหองละหมาด โดยสรางขึน้ พรอมกับธรรมาสนของวัดประยุร
วงศาวาส ลักษณะเปนซุมประดับปูนปนลายกนก ดานบนครอบดวยชฎามีกระบังและยอด 3
ยอด ลวดลายปูนปนเปนลายเถาผสมระหวางศิลปะของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซีย ปดทอง
ประดับดวยกระจกสีแดงน้ําเงินและสีขาว
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วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
เจาพระยานิกรบดินทร (โต กัลยาณมิตร) ไดอุทิศที่บานและซื้อที่ดิน
ยานหมูบานกุฎีจนี สรางวัดขึ้นในป 2368 เมื่อแรกสรางรัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ
สรางพระวิหารหลวงและพระประธานในพระวิหาร ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4
ทรงขนานนามพระพุทธรูปองคนี้วา “พระพุทธไตรรัตนนายก”
พระวิหารหลวง สรางแบบสถาปตยกรรมไทย หนาบันสลักลาย
ดอกไมประดับกระจก
พระวิหารนอย ตั้งอยูทางดานเหนือพระวิหารหลวง
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางตางๆ
พระอุโบสถ สรางแบบสถาปตยกรรมจีน อาคารกออิฐ
ถือปูน หนาบันเปนปูนปนลวดลายดอกไมประดับกระเบือ้ งเคลือบ
สลับสีลายจีน จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติและรูปเครื่องบูชามา
หมูแบบไทยปนจีนลบเลือนเกือบหมด
หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นเมือ่
ป 2408 เพือ่ เปนที่เก็บพระไตรปฎกและคัมภีร เปนอาคารสองชั้นมีชอฟา ใบระกาและหางหงส
หนาบันสลักลายเปลวปดทองประดับกระจก ตรงกลางเปนรูปเครื่องราชกกุธภัณฑ ซุมประตู
หนาตางปนลายดอกไมตรงกลางทําเปนรูปพระมหามงกุฎ
วัดซางตาครูส
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งที่ 2 ในป 2310
บรรดาชาวยุโรปตางอพยพกลับประเทศ
สวนชาวโปรตุเกส
จํานวนหนึ่งยังคงอาศัยอยูในไทย เมื่อสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชพระราชทานที่ดินใหสรางวัดบาทหลวงกอร (Corre) จึง
ไดเลือกสถานที่ ณ บริเวณทีอ่ ยูข องชาวโปรตุเกสยายกุฎีจีน
เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 3 วัดไดชํารุดทรุดโทรมลงมากสังฆราชปาลเลอกัวซ (Pallegoix)
จึงไดสถาปนาวัดขึ้นใหมแลวเปลี่ยนนามวัดเปนภาษาโปรตุเกสวา “วัดซางตาครูส หรือ วัด
มหากางเขน” แตคนทั่วไปนิยมเรียกวา “กุฎีจีน”
โบสถ เปนอาคารชั้นเดียว สถาปตยกรรมแบบอิตาลีหอระฆังยอดโดมเปนทรง
สี่เหลี่ยมผืนผาประดับลายปูนปน ภายในมีประติมากรรมเรื่องประวัตพิ ระเยซู 14 ภาค
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บานบาทหลวง สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เปนอาคาร 2 ชั้นขนาดกลาง สถาปตยกรรมเปนแบบ
ตะวันตก หนาบันประตูประดับลายปูนปนสัญลักษณของโบสถ
ศาลาทาน้ํา เปนศาลาไมตามปนลมเชิงชายตกแตงไมฉลุลายเปนลวดลายแบบตะวันตก
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ
ไดอุทิศที่สวนกาแฟสรางวัดเมื่อป 2371 แลว
ถวายเปนพระอารามหลวงแตคนทั่วไปนิยม
เรียกวา “วัดรั้วเหล็ก”
เขามอ กอเปนภูเขาหินจําลองอยู
กลางสระน้ํา ซึ่งเปนที่เลี้ยงตะพาบน้ําและเตา บน
ยอดเขาประดิษฐานโบสถและพระเจดีย สวนเชิงเขามีถ้ําประดิษฐานพระนอน
พระเจดียใหญ เปนทรงระฆัง ชั้นลางมีซุมประดิษฐานพระพุทธรูปรอบเจดีย 55
ชอง สวนชั้นบนมีพระเจดียซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรายรอบ 18 องค
พระอุโบสถ สรางแบบสถาปตยกรรมไทย หนาบันเปนลายดอกบุนนาค ภายในมี
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ
พระวิหาร
เปนสถาปตยกรรมทรงไทย หนา
บันเปนลายดอกไม
ภายใน
ประดิษฐาน พระพุทธนาคนอย
(หลวงพอนาค) เปนพระพุทธรูป
หลอปางมารวิชัย เชือ่ กันวาเปน
พระพุทธรูปคูกับ พระศรีศากยมุนี
ซึ่งเปนพระประธานในพระวิหารวัด
สุทัศนเทพวราราม

ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ
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กระทะ : เปดไฟเบาๆหนอย..รอนโวย
โถสวม : พี่ๆ เสร็จแลวราดน้ําดวยสิพี่..เหลืองเชียว
ไฟฉาย : วันไหนที่เธอหมดหนทางสวาง(ไฟดับ) ขอใหเธอคิดถึงฉันเปนคนแรก
กระจก : บาหรือเปลา มาถามอยูได..วาใครงามเลิศในปฐพี
ชุดชั้นใน : เฮย ๆ..จะเอาฟองน้ํามายัดทําไม...ยอมรับความจริงหนอยซิ
โทรศัพท : หนวกหูจริง..พูดอยูได ปากก็เหม็น
กลองถายรูป : หนาก็งั้นๆ โอ ทําทาไหนก็ไมสวยหรอก
นาฬิกา : เวลาไปไมทันนัด..โทษวา ขาเสีย ให ขาเปนแพะรับบาปแทนอยูเรือ่ ย
โลงศพ : สุดทายพวกทานก็มานอนดวยกัน
แกว : จับเบาๆหนอยสิ แตกเมื่อไหร...เจ็บ
ลูกฟุตบอล : เลนกันจนผมเวียนหัวแลวโวย...โยนกันไปกันมาอยูได เชยชมสมเทาแลวก็เตะ สง..
พัดลม : เอ็งเย็น..ขารอน
แอร : บิลคาไฟมา โทษทั้งป
รองเทา : เดินดูทางหนอยสิ..เหยียบขี้หมาอีกแลว
CD - แผนกอป : เราเปนไดแคตัวแทนของใครบางคนไมใชตัวจริง..แตราคาถูกกวา
เข็มฉีดยา1 : ไมตองกลัวนะที่รัก มันเจ็บเหมือนมดกัดเอง
เข็มฉีดยา2 : เด็กนอยนี.่ .รองอยูไดจะกลัวทําไมแคเข็ม แมหนูตีเจ็บกวาอีก
ปฏิทิน : เรามีเวลาอยูดวยกัน แคปเดียวเองนะครับ..31 ธันวาคม แลว ลากอนนะ !!
ขอมูลจาก :
www.writer.dek-d.com
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ขําขํา …เหตุผลที่ไมไปบานคนรวย
เมื่อเพื่อนรวย ชวนเพื่อนสนิท ไปเที่ยวที่บาน อะไรจะเกิดขึ้น ...........???
เพื่อนรวย : นายจะดื่มอะไร น้ําผลไม โซดา ชา โกโก ช็อคโกแลต หรือ กาแฟ?
เพื่อนสนิท : ขอชาแลวกัน
เพื่อนรวย : เอาชาซีลอนหรือชาสมุนไพร หรือเอา ชาผสมน้ําผึ้งดีไหม หรือเอา ชาเย็น หรือ ชา
เขียว
เพื่อนสนิท : เอาชาซีลอน
เพื่อนรวย : เอาแบบไหนเหรอ ใสนมหรือไมใส
เพื่อนสนิท : ใสนมดวยแลวกัน
เพื่อนรวย : เอานมแพะ นมอูฐ หรือ นมวัว
เพื่อนสนิท : นมวัวดีกวา
เพื่อนรวย : เอานมจากวัวฟรีซแลนด หรือ วัวแอฟริกา ดี?
เพื่อนสนิท : เออ... ไมตองใสนมก็ได
เพื่อนรวย : อยากไดหวานแบบไหนละ ใสน้ําตาลหรือวาน้ําผึ้ง?
เพื่อนสนิท : น้ําตาลดีกวา
เพื่อนรวย : น้ําตาลบีทหรือน้ําตาลออย?
เพื่อนสนิท : น้ําตาลออย
เพื่อนรวย : เอาแบบขาว หรือ แดง หรือวาเหลือง?
เพื่อนสนิท : ... นายลืมเรื่องชานีซ่ ะเถอะ ขอน้ําสักแกวก็พอแลว
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เพื่อนรวย : จะเอาน้ําแรหรือน้ํากลัน่ ?
เพื่อนสนิท : น้ําแร
เพื่อนรวย : เอาแตงรสดวยไหม? หรือวาไม?
เพื่อนสนิท : หิวน้ําจะตายอยูแ ลวครับ !!!!!!
เพื่อนรวย : ?…… แลวจะใสแกวทรงไหนดีละ แกวใส ขุน / ทรงยุโรปทรงไทย หรือ ทรงแขกดี
เพื่อนสนิท : เออ...ที่มันใสน้ําแลวไมรั่วก็ไดนะ จะดีมากถามีน้ําแข็งดวย
เพื่อนรวย : เออ อา เอาน้ําแข็งแบบไหนดี ทุบละเอียดหรือกอนกลม(ยูนิค)
เพื่อนสนิท : กลมๆ ละกัน
เพื่อนรวย : เอาแบบใหญๆ หรือเล็กๆ ดีละ
เพื่อนสนิท : เอาวาใสน้ําแลวมันเย็น
เพื่อนรวย : จานรองแกวละ เอาเปนไม หรือ สแตนเลสดี
เพื่อนสนิท : สแตนเลสก็พอเนอะ
เพื่อนรวย : กลมๆ หรือ สี่เหลี่ยม
เพื่อนสนิท : เดี๋ยวมา ขอกลับไปกินน้ําที่บานกอน เดี๋ยวกลับมา !! !! !! !!....
ขอมูลจาก :
www.saranair.com
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Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู Biosafety Cabinet ที่ใช ยังสามารถใชงานปองกัน
“สารตัวอยาง” และปองกัน “ผูปฏิบัติ” รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการกระจาย ของเชื้อออกมานอก
ตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน หรือเกณฑความถูกตองและปลอดภัย เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก
เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ
Seal
รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่ําจากระดับมาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ ไดดําเนินการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจําหนายและไมไดจัดจําหนายมากกวา 400 เครื่อง โดย
ทางแผนกชางมีความพรอมทั้งดานบุคลากรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากตางประเทศตาม
มาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริการใหหนวยงานตางๆ ไดทั่วประเทศ
Calibration for pH meter
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใช วาผลการวิเคราะหใหคา pH ไดถูกตอง
เที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ บางยี่หอหรือบาง
ชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับทศนิยม 1 ตําแหนงได
อีกประการ
หนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไป
จากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
⌦ สําหรับบริการ Calibrate pH meter ขณะนี้บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025 : 2005 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ซึ่งพรอมใหบริการทานผูมีอุปการคุณทุกทานแลว
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่ทานผูมีอุป
การคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแตง และที่สําคัญ คือ
บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอดจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่
มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com
หรือ กรณีเรงดวนสามารถติดตอไดที่ E-mail : service@sciencetech.th.com
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สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ
ที่ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 028 นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ
รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 16 ธันวาคม 2552
หมายเลข 05
คุณเพียงพิมพ เลขยันต บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด(บางชัน)
205
คุณปณัยกร อรพินทพิสุทธิ์
ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
405
คุณสาลิกา เมฆฉาย
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ - สภากาชาดไทย 505
รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 30 ธันวาคม 2552
หมายเลข
คุณสมชาย มงคลพร โรงพยาบาลอุทัยธานี
087
คุณเกริกไกร ธนาพลชัย
บ. ไทย ซันเมอิ จํากัด
คุณกรวรรณ ประกอบดี
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑอาหาร จํากัด
287
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครราชสีมา
คุณนอย ทองสกุลพานิชย
คุณสมจิตร จิมาภักดิ์ โรงพยาบาลรามคําแหง

87
187

387
487

รายชื่อลูกคาถูกรางวัล งวดที่ 16 มกราคม 2553
หมายเลข 67
คุณรุจิดา วิไลรัตน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
067
คุณธัญญากานต เมธีวัชรเกียรติ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด
267
คุณนิรมล วิฑิตภัทรภาคย
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
467
และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ไดเสียสละเวลา
อันมีคายิ่งของทาน ตอบคําถามรวมสนุกกันมาโดยดวยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขอให ทานผูมี
อุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 029 นี้ตอไปนะคะ
*** ขอขอบคุณภาพจาก : หนังสือ Greeting Cards And Arts, Designer is Pro Clip Art ,
www.kapook.com , www.bangkoktourist.com ภาพปกจาก : www.the-gallery-of-china.com
24

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 อภินันทนาการโทรฟรี : 1800 285 285

