
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

ขณะนี้บรษิัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ 31  ได้อย่ำงมัน่คง ซ่ึงบรษิัทฯ ได้ด ำเนนิธุรกิจ
มำจนถึงวันนี้ เนื่องมำจำกกำรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ  จนท ำให้
บริษทัฯ  ด ำเนินธรุกิจต่อไปไดอ้ยำ่งมั่นใจเพื่อให้บรกิำรแด่ท่ำนผู้มอีุปกำรคุณ    ทำงบรษิัทฯ  ต้อง
ใครข่อขอบพระคุณท่ำนผู้มีอปุกำรคุณเปน็อย่ำงสูงมำ   ณ โอกำสนี้ด้วย 
 

 บริษทัฯ ขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ  โดยขอมอบส่ิงที่ท ำให้คุณาำพีีวิต             
ของท่ำนมีสุขาำพกำยและสุขาำพใจทีเ่ปี่ยมไปด้วยควำมสุขกับควำมรู้มำกมำย รวมทั้งสำระ
ต่ำงๆ   เพื่อใหท้่ำนผู้มีอปุกำรคณุ     มีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน 
Newsletter ฉบับที่ 037 ประจ ำปีที่ 10  คงท ำให้ท่านผู้มอีุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ท่านรกั 
ได้รับประโยีน์และมีสุขาำพกำยและใจที่ดียิ่งขึ้นมำกกว่ำเดิมและตลอดไป 
 

 ส าหรับในเดือนมกราคม   –  มีนาคม  2555  เนื้อหำสำระใน  Newsletter  ฉบับที่ 037         
ของบรษิัทฯ ยังคงเปน็ไปตำมวัตถุประสงคเ์ดิม  คือ  เน้นคุณภาพชีวิตของท่านผู้มอีุปการคณุให้มี
สุขภาพกายและสขุภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกว่าผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ จ าหน่าย   ในส่วนเนื้อหำสำระ
ยังคงประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรู้ีีวิตประจ ำวัน  คติสอนใจ  กำรปฏิบัติธรรม 
ศำสนำ/ปรัีญำ    อำหำรเพื่อสุขาำพ    กำรออกก ำลังกำย    คลำยเครียด    สถำนที่ท่องเที่ยว               
กำรอบรมและพัฒนำจิต   อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของบริษัทฯ  ก็จัดให้มีกิจกรรมสันทนำกำร  
และกีฬำสีสลับกันทุกเดือน  เพื่อให้บคุลำกรของบริษทัฯ  มีสุขาำพกำยและสุขาำพใจที่ดี มีควำม
พร้อมสำมำรถให้กำรบริกำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณด้วยประสิทธิาำพสูงสุด 

 

 ในส่วนกำรจัดท ำวำรสำรในปี 2555 ยังคงใี้วิธีเดิม   คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอปุกำรคุณ           
ปีละ 4  ครั้ง  โดยี่วงที่ 1  ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใี้ฐำนขอ้มูลตำมใบก ำกับาำษีของี่วง                           
3  เดือนที่ผ่ำนมำ   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปีทีผ่่ำนมำ    ี่วงที่ 2  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย.   จะใี้
ฐำนข้อมูลของท่ำนผู้มีอปุกำรคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงส้ินป ี 2555 
 

        ท้ายสุดนี้บรษิัทฯ ขอขอบพระคณุท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษทัฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่ง      หากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 
 



    

 

   สารบัญ 
 
 

        สรรสำระ 

   รับปีใหม่ ... ด้วยสุขภาพแข็งแรง       4  
   ปรับจิตใจรับมือ...หลังน ้าลด            6 

   ทุกข์ที่สุด...จะหลุดได้อย่างไร         8 

   พระพุทธรูปส้าคัญในประเทศไทย     10 
 

       คุณภำพชีวิต 
 9 ส่ิง...กินคู่กับชาเขียวยิง่ดีคณูสอง     12 
 มวยไทย...แอโรบิค       14 
 ท่องเที่ยว 50 เขต ณ เขตจตจุักร(ต่อ)     16 
 ข้าๆ  เผ่ือไว้แล้ว / ข้าขา้สาเหตุผมขาว     20 
 ฮา  กับ  ค้าถาม-ค้าตอบ       22 
     

       ข่ำวสำร  
 ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล      22 
  บริกำรพิเศษ...จำกแผนกี่ำงบริกำร     23 
 รำยี่ือผู้โีคดีที่ได้รบัรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบบัที่ 036   24 
 ร่วมีิงโีคลุ้นรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท  ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย 

 
 

 

 

 
    
            
   เนื่องในวำระดิถีขึน้ปีใหม่ต้อนรบัปีมังกรทอง ศูนย์ลกูค้ำสัมพันธ์ (CRC)  ร่วมกับ 
วำรสำร Newsletter ตั้งแต่ฉบบัที ่036/ปีที่ 9(Link หมวดคุณาำพีีวิตใน CRC)  ขอจัดส่งข้อมูลที่
เปี่ยมด้วยสำระและประโยีน์ ผ่ำนทำง E-mail ของท่ำน  เดือนละ  1  ครั้ง(ทุกวันที่ 25 ของเดือน)   
โดยมีเนื้อหำสำระในกำรจัดส่ง E-mail  ประกอบด้วย  ข่ำวสำรจำกฝ่ำยขำย   ข่ำวสำรจำกแผนก

ช่ำงฯ   ไฮเทค   โชคชะตำรำศี  คุณภำพชีวิต   Website บริษัทฯ   คลิกหน้ำนี้มีรำงวัล  และ 
ค ำแนะน ำติชม     เพื่อใหท้่ำนผู้มอีุปกำรคุณมีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลที่
มีประโยีน์มำก  คงท ำให้ท่ำนผูม้ีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนทีท่่ำนรักมีควำมสุข         
        

               เพื่อเปน็กำรตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน เนื้อหำสำระใน Newsletter   
ฉบับที่ 037/ปทีี่ 10 ประจ ำเดือนมกรำคม  – มีนำคม 2555  ทำงกองบรรณำธิกำร  ยังคงคดัสรร
เรื่องรำวต่อเนื่องจำกฉบบัที่ 036 มำน ำเสนอท่ำนในฉบบัที่ 037  มำน ำเสนอ ดังต่อไปนี้ค่ะ 
 

 

 พระพุทธรูปส าคัญในประเทศไทยจ านวนทั้งหมด066500องค์                                                    
โดยจะลงในฉบับที่ 037  จ ำนวน  2 องค์  (ต่อจำกฉบับที่ 036) 

 สถานที่ท่องเท่ียว  50  เขตในกรุงเทพฯ  คือ  เขตจตุจักร                                                 
โดยจะลงต่อเนื่องจากฉบับที่   036 และ 037 

 

    สถำนที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหำนคร    เขตจตุจักร       มีสถำนที่ท่องเที่ยวหลำยแห่ง   
ที่มีควำมน่ำสนใจมำน ำเสนอท่ำนในฉบับที่   037   เี่น สถำนแสดงพันธุ์ปลำน้ ำจืด   ซ่ึงเป็น
สถำนที่ที่สวยงำมน่ำยล        ซ่ึงท่ำนสำมำรถพำครอบครัวหรือคนที่ท่ำนรักไปเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจในวันหยุดไดต้ำมสถำนที่ต่ำงๆ นีค้่ะ 
 

 ขอแสดงควำมยินดีกบัท่ำนผู้มีอุปกำรคุณที่ถกูรำงวัลใน Newsletter ฉบับที่ 036 ด้วยค่ะ 
(รำยชื่อผู้โชคดีตำมรำยละเอียด หน้ำ 24) 

 ท้ายสุดนี้ ขอให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่กรุณาใหข้้อคดิเหน็และค าแนะน าต่างๆ       
แด่ ศูนย์ CRC และ Newsletter ทั้งนีท้างกองบรรณาธิการจะได้น าข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
ของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง   เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของทา่นมากที่สุด  



รับปีใหม่...ด้วยสุขภำพแข็งแรง 
 

ปีใหม่แล้ว เรามาท าอะไรดีๆให้ชีวิตด้วยการดูแล

สุขภาพให้แข็งแรง    เพื่อห่างไกลจากโรคภัยกัน
ดีกว่า  เร่ิมด้วย….   
 

1. การกิน พออิ่ม อำหำรที่เรำกินอยู่ทุกวันนี้ล้วนมีาำวะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค อำจเพรำะ
ติดในวัตถุดิบที่น ำมำปรุง รสีำติ กำรใี้ีีวิตเร่งรีบที่หันไปนิยมอำหำรจำนด่วน หรือ
แม้กระทั่งรสนิยม จริงๆ แล้ว อำหำรสุขาำพ เป็นอำหำรที่เหมำะสมส ำหรับคนทุกวัย 
เพรำะนอกจำกจะท ำให้คนเรำอำยุยืนแล้ว ยังแก่ี้ำอีกต่ำงหำก อำหำรท่ีว่ำนี้ ได้แก่ ข้ำว
ไม่ขัดสี น้ ำตำลไม่ขัดสี เนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ำย เช่น เนื้อปลำ หรือถ้ำใครติดแกงใส่กะทิก็
ลองเปลี่ยนเป็นน้ ำเต้ำหู้ดู ท่ีแน่ๆ แต่ละมื้อต้องมีผัก ผลไม้ และดื่มน้ ำอย่ำงน้อย วันละ 
6-8 แก้ว รวมถึงเลิกสูบบุหร่ี เลิกดื่มน้ ำเมำ เข้ำท ำนอง เลือกกินเพื่ออยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อกิน 
         

 2. ออกก าลังกาย เป็นประจ า ขอให้ท ำทุกวัน กำรออกก ำลังกำยเบำๆ ทุกวันน้ันได้ผล
ดีกว่ำหักโหมออกก ำลังกำยหนักๆ เพียงไม่กี่คร้ังต่อสัปดำห์ ข้อดีคือจะช่วยให้ร่ำงกำย
ปรับควำมดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังช่วยให้หัวใจและหลอดเลือดได้ออกก ำลังกำย
ไปด้วย วิธีง่ำยๆ เดินหรือท ำงำนที่เคลื่อนไหวติดต่อกัน ห้ำมหยุดอย่ำงน้อย 30 นำที ใน
ผู้สูงอำยุอำจพักเป็นระยะได้ค่ะ 
 

 3.พักผ่อน ให้เพียงพอ กำรใี้ีีวิตแบบสมบุกสมบันไม่ถนอมร่ำงกำย ขำดกำรพักผ่อน 

จะท ำให้ร่ำงกำยเสื่อมเร็วขึ้น และอำจอำยุสั้นเร็วขึ้นด้วย ลองเลือกดูว่ำคุณจะให้เวลำ
ส่วนหน่ึงหรือจะเพิกเฉย ไม่สนใจ แล้วยังใี้ีีวิตอย่ำงที่อยำกจะท ำ จนวันหน่ึงร่ำงกำย
ฟ้องขึ้นมำ…เมื่อนั้นอำจจะไม่มีวันได้แก้ตัวใี้ีีวิตอีกเลยก็ได้ 
        

 4. สิ่งแวดล้อม ท่ีเหมาะสม  อยำกให้สุขาำพแข็งแรง พึงหลีกเลี่ยงมลพิษ ทำงน้ ำ 
อำกำศ ดิน เสียง อยู่ในที่โล่ง สะอำด และถูกสุขลักษณะ แต่ถ้ำหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
พยำยำมรับมือให้ดี อย่ำหวั่นไหวจนเกินไป และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นโดยค ำนึงถึง
ควำมส ำคัญและเร่งด่วนตำมล ำดับ 
        

5.มองโลกในแง่ดี หรือคิดไปในทำงบวก มีหลักฐำนีัดเจนว่ำ คนที่มองโลกในแง่ดีจะ
มีสุขาำพแข็งแรงและอำยุยืนยำวกว่ำคนที่มองโลกในแง่ร้ำย รวมถึงเผื่อเวลำสงบ
จิตใจ อำจด้วยกำรท ำสมำธิหรือไปวัด หรือเล่นดนตรีก็แล้วแต่ควำมสนใจและ
ควำมีอบของแต่ละคน 

 6.แบ่งเวลา ให้ดี ทั้งตวัเอง ครอบครัว เพื่อนฝูง รวมถึงเร่ืองกำรนอน พักผ่อน         
กำรออกก ำลังกำย และงำนให้พอเหมำะ แล้วีีวิตคุณจะมีควำมสุขยิ่งขึ้น จ ำไว้ กำรท ำ
อะไรหลำยๆ อย่ำงพร้อมกัน จะท ำให้เรำวิตกกังวลเกินควร เร่ืองบำงเร่ืองในีีวิต           

รอได้ค่ะ 
        

7.พันธุกรรม มีผลต่อสุขาำพมำก แม้ไม่
สำมำรถแก้ไขได้ แต่กำรตระหนักก็จะท ำให้
เรำรับมือกับโรคอย่ำงเข้ำใจ และปฏิบัติตัวได้
อย่ำงถูกต้อง ซึ่งมีอยู่หลำยโรคด้วยกัน เี่น 
มะเร็ง ธำลัสซีเมีย ไขมันในเลือดสูง                 
กำรปฏิบัติตัว ขอให้ปฏิบัติตำมหัวข้อที่กล่ำว

มำแล้ว...จะี่วยป้องกันและลดควำมเสี่ยงจำกโรคกรรมพันธุ์บำงโรคได้ค่ะ 

       ลองท าดู!!!  ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงรับปีใหม่กันถ้วนหน้าค่ะ 
 
ข้อมูลจาก :  www.manager.co.th  / www.palungjit.com 
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http://www.manager.co.th/
http://www.palungjit.com/


ดูแลจิตใจ รับมือหลังน้ ำ (ท่วม) ลด 

“น้ ำท่วมครั้งนี.้...ท ำให้หมดส้ินทกุสิ่งทุกอย่ำง....ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว” 
       คือ ค ำพูดที่ผู้ประสบาัยน้ ำทว่มต่ำงรู้สึกเศร้ำสะเทือนใจกบัเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจำก
ปริมำณน้ ำที่มำกและท่วมสูงในหลำยพ้ืนที่ของปีนี ้สร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงมหำศำลต่อตนเองและ
คนรอบข้ำง 
       แม้วันนี้เรำต่ำงพยำยำมปรับใจให้รบัมือกับวิกฤตทีเ่กิดขึ้น แต่ก็อดรู้สึกเครียดไม่ได ้เพรำะ
สุขาำพใจย่อมส่งผลต่อสุขาำพกำยและกำรด ำเนินีีวิตของคนเรำเสมอ ส่ิงส ำคัญที่จะท ำให้เรำ
รับมือกับปญัหำได้ดคีือ “ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป” โดย 
        มองปญัหำอย่ำงมีสตติรงไปตรงมำ 
        ยอมรบัควำมเป็นจริงที่เกดิขึ้นและประเมินสถำนกำรณ์ที่เป็นไปได ้
        พยำยำมเรียงล ำดับควำมส ำคัญของปญัหำที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุดก่อน 
        ที่ส ำคัญคืออย่ำดื้อรัน้ที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่สำมำรถแก้ไขได ้
        พยำยำมปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเอง สร้ำงอำรมณ์ขัน กำรมองปญัหำในทำงบวก จะช่วย 
       กระตุ้นให้เรำสำมำรถรับมือกับสาำวะที่เกิดได้ดีขึน้   เี่น   จำกควำมรู้สึกหมดหวัง   ซึมเศร้ำ             
อยู่อย่ำงไร้คุณค่ำ และไม่มีพลังใจที่จะลุกขึ้นมำด ำเนนิีีวิตต่อไป   มำปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่เป็น 
“ถึงแม้น้ ำจะท่วมแต่ฉนัก็จะี่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นเท่ำทีท่ ำได้ เดี๋ยวน้ ำก็จะลดลง”     ก็เป็นกำร
เสริมสร้ำงพลังใจและไม่ย่อท้อตอ่กำรเผีิญปัญหำที่เกิดขึ้น 

ฝ่ำวิกฤติด้วย”คิดเชิงบวก” 

            ความคิดบวกหรือ Positive Thinking ฟังเสมือนกับเป็นลทัธิแก้อย่ำงหนึ่ง แต่ควำมจริงแล้ว
กำรมองาำยในตนใหค้รบถ้วนทกุด้ำน        แล้วเอำด้ำนที่เป็นบวกมำพิจำรณำเป็นประเดน็ในกำร
จัดกำรปัญหำ ีีวิตเรำก็จะมีควำมสุขขึ้นไปพร้อมๆ   กับผู้รอบข้ำง และ สังคมที่เรำอยู่ร่วมนัน้ 
          กำรแก้ปัญหำทั้งหลำยย่อมไม่ม.ี.."สูตรส ำเร็จ"...เป็นธรรมดำ.... 
          บำงทีเมื่อแกป้ัญหำด้วยกำร "คิด" ไม่ได้.... ลองใี้กำรแก้ปัญหำด้วยกำร "ยั้งคิด" บ้ำง 
          บำงทีกำรแก้ปัญหำด้วย "ควำมรู้" ไม่ได้.... ลองใี้ "ควำมรู้สึก" ในกำรแก้ปัญหำบ้ำง 
          บำงทีเรำต้องไม่มองเฉพำะผล "ด้ำนนอก" แต่เรำต้องเข้ำใจปัญหำจำก "ภำยใน" บ้ำง 
          พลังแห่งกำรฝ่ำวิกฤติทั้งหลำยอำจจะอยูต่รงนัน้ก็ได้ 
 

  ฝึกตนให้เป็น "คนกล้ำ" ที่มิใี่ลืมตัวกลำยเป็นคน "บ้ำบิ่น" แก้ปัญหำตำมอำรมณ์ 
      โดยเรำแยกควำมแตกต่ำงของ "ควำมรัก" และ "ควำมหลง" ได้ีัดเจนเพียงพอ 
      โดยเรำรอบรู้และเข้ำใจทั้ง "วิชำกำร" และ "มนุษย์" ได้อย่ำงสมดุล 
      เรำจะหำ "ข้อมูล" เพื่อกำร "วิเครำะห์" อันน ำมำซ่ึง "บทสรุป" เพื่อกำรปฏิบัติ
  ทั้งหลำยได้พลังแห่งกำรฝ่ำวิกฤติทั้งหลำยอำจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ 
     เรำต้องไม่เป็นผูท้ี ่"รู้มำก แล้ว คิดน้อย" หรือเป็นผู้ที ่"รู้น้อย แลว้ คิดมำก" 
     เป็นผู้ที ่"รู้น้อย กร็ู้ให้มำกขึ้น เมื่อรู้มำกพอแล้ว ก็อย่ำลืมคิดใหม้ำกขึ้น" ด้วย 
     หำกคิดมำกขึ้นแล้ว ยังแก้ปัญหำไม่ได้..... ลอง "ยั้งคิด" ดูสักหน่อย 
     พลังแห่งกำรฝ่ำวิกฤติทั้งหลำยอำจจะอยู่ตรงนั้นก็ได ้
 เมื่อเราปรับใจให้เผชิญกับปญัหาอย่างเข้มแข็งไดแ้ล้ว      ก็อย่าลืมที่จะให้ก าลังใจทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่นด้วยการพูดให้ก าลังใจกัน   แม้เพียงส้ันๆ  ก็เป็นพลงัี่วยเสริมแรงใจให้ทัง้ตนเอง 
และผู้คนที่อยู่รอบข้ำง เพรำะกำรแสดงออกถึงควำมห่วงใยผู้อืน่     จะี่วยให้เรำลดควำมหมกมุ่น
กับปัญหำของตนเอง และท ำใหค้นอื่นและตัวเรำมีแรงใจที่จะฝ่ำฟันปัญหำไปได้ 
        
       ส่ิงส าคัญที่สุด ก็คือ ขอให้เราสนใจและใส่ใจสังเกตอารมณ์ตนเอง     และคนรอบข้ำงเสมอว่ำ 

ขณะนั้นมคีวำมรู้สึกอย่ำงไร      มีอำกำรเครียด  หดหู่  หรือ
เศร้ำโศกมำกกว่ำปกติหรือไม่      และเมื่อพบว่ำมีอำรมณ์ที่
มำกเกินกว่ำปกต ิ  ก็ต้องพยำยำมปรับาำวะอำรมณ์ที่เครียด
ให้ใกล้เคียงกับปกติมำกที่สุด       แต่หำกไม่สำมำรถรับมือ
กับควำมเครียดทีเ่กิดขึน้ได้ด้วยตนเองให้ขอควำมี่วยเหลือ
จำกคนรอบข้ำง หรือจำกหน่วยงำนทำงสุขาำพจิต   เพื่อจะ
ได้ใหค้วำมี่วยเหลือได้อย่ำงทันท่วงท ี

        
       แม้น้ าท่วมจะส่งผลตอ่สุขภาพจิตของผู้ประสบภัย    หากแตก่ าลังใจและสติ   รวมถงึความ
ปรารถนาดีท่ีเพื่อนมนุษย์มีให้กนั   คือ    ยาวิเศษ     ที่จะท าให้เราสามารถฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได ้
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ทุกข์ที่สุด...จะหลุดอย่ำงไร 
 

อย่ำกลัวว่ำควำมทุกขน์ั้น จะมีตลอดไป... 

อย่ำคิดว่ำไม่มีทำงแก้ไข... 

หนทำงที่เร็วที่สุดคือ เปลี่ยนอำรมณ์... 

ท่ำนใดมีทุกข ์ขอให้มันผ่ำนไปโดยไวค่ะ... 

 เมื่อเราเกิดมาย่อมได้รบั ทั้งสุขและทุกข์ ปะปนกันไปอยู่แล้ว แตเ่มื่อทุกขท์ี่สุดเราควรจะ
ท าอย่างไร ปัจจบุันเราได้ยนิข่าวเรื่อง การฆ่าตัวตายบ่อยมาก ในชีวิตของความเป็นหมอ ก็เจอคนที่
ฆ่าตัวตายบ่อยมาก ทั้งที่ส าเรจ็และไม่ส าเร็จ หมอได้พูดกบัคนเหลา่นี้มากมาย ค าถามที่น่ารู้คือ... 

  เมื่อควำมทุกข์ที่สุดมำถึง ส่ิงที่ควรระลึกถึงมีสองสำมอย่ำงคือ  

 1.  อย่ำกลัวว่ำควำมทุกข์นั้นจะมตีลอดไป เพรำะมันจะไม่คงอยู่ตลอดไป   

 2.  อย่ำคิดว่ำไม่มีทำงแก้ไขใหด้ีขึน้ได้ เพรำะจะมทีำงแก้ไขเสมอ เพียงแต่ยังนึกไม่ออก 

 3.  อย่ำนึกว่ำต่อไปนี้เรำจะไม่ไดร้ับสิ่งดีๆ อีก เพรำะเมื่อทุกขผ์่ำนไป เรำจะยังมคีวำมสุข 
สนุกสนำน ได้อย่ำงเดิมแน่นอน และสุดท้ำยคือ ให้นึกถึงคนข้ำงหลัง ที่เขำจะต้องเศร้ำ  รีบหำทำง
เปลี่ยนอำรมณ์ เมื่อเรำไปเจอคนอื่นทุกข์ส่ิงที่ต้องท ำ  “อันดับแรกคือช่วยเปลี่ยนอำรมณ์เขำก่อน 
จำกนั้นสติจึงจะตำมมำ” 

  ควำมทุกข์ที่มำกสุดจะแก้ได้เร็วและง่ำยท่ีสุด ด้วยกำรเปลี่ยนอำรมณ์  ดึงอำรมณ์ออก
จำกสถำนกำรณ์นั้นก่อน อำจง่ำยๆ เพียงแคท่ ำอะไรที่ีอบ ฟังเพลง ดูหนัง หำของอร่อยกิน ีวน
เพื่อนไปเที่ยว ีวนคุยเรื่องอื่น ลมืเรื่องทุกข์ไปีั่วครำวก่อน ที่ส ำคัญถ้ำมีเพื่อนดี จะเบำบำงไปได้
มำกที่สุด ไม่ควรหันไปดื่มเหล้ำเบียร์ เพรำะกำรกินเหล้ำก็ดบัทกุข์ได้ระดบัหนึ่งเท่ำนั้น แต่จะมี
ข้อเสียกว่ำคือ จะยิ่งโกรธง่ำย  และไม่มีสติยับยั้งควำมโกรธ หรืออำรมณ์ที่รุนแรงเหล่ำนั้น  

  ขั้นต่อไปคอืพยำยำมตั้งใจใช้สติคิดว่ำจะแก้ได้อย่ำงไร อะไรเป็นเหตุ อะไรเปน็ผล 
สำยไปแค่ไหนแล้วและแก้ได้หรอืไม่ ท ำให้ดีขึน้ได้หรือไม่ ถ้ำแก้ไม่ได้ ขั้นสุดท้ำยคือ ท ำให้ใจ
ของเรำยอมรบัสิ่งนั้นให้ได ้ 

  สิ่งทั้งหลำยทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่ถือมั่น นั่นเป็นเพรำะในควำมเป็นจริง ส่ิงทั้งหลำย
ย่อมไม่ได้ดั่งใจเรำ มีควำมไม่เที่ยง แปรเปลี่ยนไปไดต้ลอดเวลำด้วยเหตุและปัจจัย จึงไม่สมควรที่
จะไปหลงยึดมั่นหมำยควำมว่ำเปน็เรำ เป็นตัวเรำ หรือเป็นของของเรำ ส่ิงทั้งหลำยไม่ได้ดั่งใจ
ทั้งนั้น ล้วนก็มีควำมทุกข์ประจ ำตวัประจ ำอยู่ทุกคนทั้งส้ิน 

  ทุกข์ที่สุดจะเกิดจำกควำมยึดมั่นถือมั่นที่สุด ส่ิงใดที่เรำรักมำกยึดมำกว่ำเป็นตัวเรำ
หรือของเรำ ส่ิงนั้นถ้ำขำดหำยไปจะท ำใหทุ้กข์ถึงที่สุด ถ้ำเรำรักควำมสวยงำม เมื่อเสียโฉมจะ
ทุกข์ที่สุด ถ้ำเรำรักสำมีหรือารรยำ เมื่อเขำนอกใจ หรือเสยีเขำไปจะทุกขท์ี่สุด ถ้ำรักลูก ลูกหำย
หรือพิกำรหรือตำยจะทุกขท์ี่สุด  แต่ถ้ำเรำไม่มีส่ิงนั้นเลย  ก็ไม่มีอะไรจะทุกข์กับส่ิงนัน้   
ไม่มีลูกก็ไม่ทุกข์กับลูก ไม่มีแฟนก็ไม่มีทุกข์จำกแฟน ไม่มีทรัพย์สิน ก็ไม่ทุกข์กับทรัพย์สิน หรือ
ถ้ำเรำมีแต่ท ำใจไว้เสมือนไม่ม ี หรือท ำใจไว้ว่ำของที่มีมันไม่เที่ยงย่อมแปรปรวนไป ก็จะทุกข์
น้อยลง ยิ่งยึดมั่นไดน้้อยลงเท่ำไรก็ทุกข์น้อยลงเท่ำนั้นเปน็สัดส่วนไป  

  ควำมทุกข์ที่เกิดขึ้น มักเป็นสิ่งส ำคัญที่ท ำให้คนคิดจะท ำควำมดี เพรำะธรรมีำติ
ของเรำจะหลงลืมและเพลินในสุข ซ่ึงควำมสุขส่วนมำกที่เรำีอบ 
มักจะตั้งอยูบ่นควำมไม่เที่ยงทัง้สิ้น  แต่อย่ำงเรำๆ มักจะไม่คิดเรือ่งนี้
จนกว่ำจะทุกข์ เสียก่อน เรำจงึพบว่ำคนจ ำนวนมำก ได้ประพฤติธรรมะ 
ได้ท ำส่ิงดีๆ แก่ตนและผู้อื่นเพรำะประสพกับควำมทุกข์มำแล้ว ดังนั้น
เมื่อมีทุกขน์ั่นคือเรำได้อยู่ใกล้ธรรมะแล้ว ถ้ำผ่ำนี่วงนี้ไปได้ก็มักจะมี
ส่ิงดีโอกำสดี และเรำเองก็จะด ำรงอยู่ในควำมดีมำกขึน้ ควำมทุกขแ์ละ

ควำมสุขเป็นของคู่โลกเี่นนี้มำตลอด 

เมื่อเราทุกข์หรอืพบคนที่ทุกข ์ อย่าลืมเปลี่ยนอารมณ์ ตั้งสติหาทางแก้ไข 
ใช้ความดีเอาชนะสิ่งไม่ด ี 
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   พระไสยำ  วัดบวรนิเวศวิหำร  กรุงเทพมหำนคร    

  พระไสยา เปน็พระพุทธรปูสมัย
สุโขทัยมีอำยุกว่ำ   ๗๐๐ ปี   แล้ว เดิม
ประดษิฐำนอยู่ที่วัดพระพำยหลวง เมือง
สุโขทัย เมื่อพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวผนวีเสด็จธุดงค ์ ไปสุโขทัยได้
ทอดพระเนตร ว่ำเปน็พระปำงไสยำสน์ที่มี
พุทธลักษณะงำมกว่ำองค์อื่นๆ 

 
พระไสยา เป็นพระศิลำโบรำณ  ปำงพระเจ้ำเข้ำนิพพำน ครั้งรำีวงศ์พระร่วงสมัยสุโขทัย             
องค์พระยำวจำก พระบำทถงึพระจุฬำ ๖ ศอก ๑ คบื ๕นิ้ว พระรัศมี ๑ คบื พระบำทสมเดจ็                  
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวโปรดให้อญัเีิญ  มำจำก  วัดพระพำยหลวง เมืองสุโขทัยเก่ำ ตั้งแตเ่มื่อครัง้
ยังทรงผนวีอยู่ ได้ประดิษฐำนไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหำร ในวิหำรพระศำสดำ มุขหลัง วัดบวรนิเวศ
วิหำร รำีวรมหำวิหำร  กรุงเทพมหำนคร   วิหำรเดียวกับพระศำสดำ 

าำพ/ข้อมูล : ธรรมะไทย 
าำพ/ข้อมูล : หอมรดกไทย 

ข้อมูลจำก : www.tumsrivichai.com 

 
 
 
 
 
 

 

 พระพุทธเทวปฏิมำกร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม กรุงเทพมหำนคร   
ประวัติพระพุทธเทวปฏิมำกรวัดพระเชตุพนวมิลมังคลำรำม 

 พระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระประธำนในอุโบสถวัด
พระเีตุพน ฯ  ศิลปะอยุธยำ ปำงสมำธิ ขนำดหน้ำตัก ๕ ศอก 
คืบ ๔ นิ้วหรือ ๖๒ นิ้ว สูงถึงพระรัศมี ๗๙ นิ้ว วัสดุ ส ำริดลงรัก
ปิดทอง เดิมเป็นพระประธำนอยู่ที่ วัดศำลำส่ีหน้ำ (วัดคหูำ
สวรรค์ปัจจุบนั) แขวงจังหวัดธนบุร ี 

 เมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำี ทรงให้
สร้ำงวัดโพธำรำม ให้เป็นวัดใหญ่ส ำหรับพระนคร และไดท้รง

ขนำนนำมใหม่ว่ำ วัดพระเชตพุนวิมลมังคลำรำม พระองค์ได้ทรงเลือกหำพระพุทธรูป ที่ม ี              
พุทธลักษณะงำมสมควรเป็นพระประธำนในพระอโุบสถของวัด จึงได้พบและเลือกพระพุทธรูป
องค์นีจ้ำกวัดศำลำส่ีหน้ำดังกล่ำว 

 และเมื่อครั้งสร้ำงพระอโุบสถแลว้เสร็จ จึงโปรดเกล้ำให้อัญเีญิพระประธำนจำกวัด
ศำลำส่ีหน้ำธนบุรีมำบูรณะแล้วประดิษฐำนเป็นพระประธำน ได้ทรงท ำพิธีบรรจุพระบรมธำตุ
แล้วถวำยพระนำมว่ำ "พระพุทธเทวปฏิมำกร" และได้ทรงสร้ำงพัดแฉกขนำดใหญ่ถวำยด้วย 
ต่อมำในรัีกำลที่ ๔ โปรดฯ ให้อัญเีิญพระบรมอัฐิพระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำฯ                           
ที่พระเจ้ำลูกเธอที่รับไปสักกำระส้ินพระีนม์แล้ว ขำดผู้พิทักษร์ักษำมำบรรจใุนพุทธอำสน์ของ
พระพุทธเทวปฏิมำกร ที่ผ้ำทิพย์ฐำนีั้นบนจงึประดับลำยอุณำโลมซ่ึงเป็นตรำพระรำีลัญจกรใน
พระบำทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ำฯ รวมทั้งมีนพปฎลมหำเศวตรฉัตรประดับเหนือองค์พระ                
ด้วยวัดพระเีตุพนฯ   นับเป็นวัดส ำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์วัดหนึ่ง        พระพุทธเทวปฏิมำกร      
ก็เี่นเดียวกัน จึงได้รบักำรบูรณะปฏิสังขรณ์จำกพระมหำกษัตรยิ์ในพระรำีจักรีมำโดยตลอด  
ในรัีกำลปัจจุบันได้มีกำรบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในโอกำสเฉลิมพระีนมพรรษำครบ ๖๐ 
พรรษำ   เมื่อปี ๒๕๓๐ และรัีมังคลำาิเษกในปี ๒๕๓๑ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัวทรง       
พระรำีศรัทธำถวำยฉัตรผ้ำตำดทอง ๙ ี้ันและถวำยผ้ำห่มตำดทองประดบัพระปรมำาิไธย
ย่อาปร....แด่..."พระพุทธเทวปฏมิำกร"...ด้วย 
าำพ/ข้อมูล...:...ธรรมะไทย/หอมรดกไทย 
ข้อมูลจำก :  www.tumsrivichai.com 
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“9 สิ่ง ที่กินคู่กับชำเขียวจะยิ่งดีคูณสอง” 
 ได้ยินคนนั้นคนนีบ้อกมำนำนแลว้ว่ำ “ชำเขียว” มีสำรโพลีฟีนอล (Polyphenols) ซ่ึงเป็น
แอนติออกซิแดนทท์ี่ี่วยป้องกันกำรเกิดโรคมะเร็งได ้     กำรดื่มีำเขียวยังี่วยท ำใหเ้มตำบอลิซึม         
ในร่ำงกำยของมนษุย์เรำท ำงำนได้ดียิ่งขึน้ ท ำให้เผำผลำญพลังงำนได้มำก จึงเปน็ตัวี่วยที่เหมำะ
ส ำหรับผู้ก ำลังควบคุมน้ ำหนัก ...แต่ว่ำจริงไหม ต้องลองจ้ะ 

 
 

  

 

 

 ชำเขียว + น้ ำตำลกลูโคส :: เมื่อควำมขมมำเจอกับควำมหวำนจึงขอรวมพลังมำี่วยกันกู้
โลก เอ๊ย!! ไม่ใี่ มำี่วยกันรักษำและบรรเทำอำกำรตับอักเสบต่ำงหำก 
              ชำเขียว + คนฉ่ำย :: ส ำหรับคนทีป่่วยเป็นโรคควำมดันโลหติสูง ขอแนะน ำคูน่ี้เลย 
เพรำะมันี่วยลดควำมดันโลหิตของพวกท่ำนได้ดีมำกๆ 
              ชำเขียว + เนื้อล ำไยแห้ง :: คนไหนมีอำกำรขี้หลงขี้ลืม ขอแนะน ำให้กินคูน่ี้โดยด่วนเลย 
เพรำะมันจะี่วยบ ำรุงและเสริมควำมจ ำให้กับสมองน้อยๆ ของเรำ 
              ชำเขียว + ใบหม่อน :: ใครที่รู้ตัวว่ำเป็นหวัดบ่อยๆ ต้องกินคู่นีเ้ปน็ตัวี่วยเลย เพรำะมัน
จะี่วยป้องกันโรคหวัดได้ แถมยังจะี่วยลดไขมันในเส้นเลือดไดอ้ีกด้วย เรียกว่ำกินครั้งเดียวแต่ได้
ประโยีน์ถึงสองอย่ำงเลยทีเดียว 
              ชำเขียว + ลูกเดือย :: คู่นีเ้หมำะส ำหรับผูห้ญิงโดยเฉพำะ เพรำะเมือ่ 2 ส่ิงนี้มำเจอกันกจ็ะ
รวมพลังี่วยลดอำกำรบวมน้ ำ ตกขำว และมดลูกอักเสบของผูห้ญงิอย่ำงพวกเรำได้เป็นอย่ำงด ี

 

 

 
 ชำเขียว + หัวของต้นหอม :: ต่อไปนี้ห้ำมทิ้ง
หัวของตน้หอมลงถังขยะเหมือนเี่นทุกทีนะ เพรำะเมื่อ
น ำจับคู่กับีำเขียวแล้วมันจะี่วยแก้ไข้หวัด และี่วยขับ
เหงื่อออกมำได้ดทีีเดียว 
             ชำเขียว + บ๊วยเค็ม :: ถ้ำตื่นเี้ำมำแล้วพบว่ำเสียง
ใสๆ ของเรำเปลี่ยนเปน็เสียงแหบล่ะก็ รีบหำคู่นี้มำกิน
โดยด่วนเลย เพรำะมันจะี่วยบรรเทำอำกำรคอแหง้  
แสบคอ และเสียงแหบได ้

             ชำเขียว + ตะไคร้แห้ง :: ใครทีรู่้ตัวว่ำมีปัญหำเรื่องไขมันในเส้นเลือดต้องกินคู่เลยจะ้ 
เพรำะมันจะี่วยขบัไขมนัที่ไม่ตอ้งกำรออกไป  
             ชำเขียว + เม็ดเก๋ำกี้ :: คนไหนที่ก ำลังอยู่ในี่วงลดน้ ำหนัก เรำขอแนะน ำคู่เลยจ้ะ เพรำะ
มันจะท ำใหน้้ ำหนักที่ไม่พึงประสงค์สลำยหำยไป แถมยังท ำให้ดวงตำของทุกคนกลับมำใสปิง๊อีก
ด้วย 

             นอกจากนี้ กำรดื่มที่ท ำให้ร่ำงกำยได้รับประโยีน์สูงสุดนั้นควรเป็นกำรดื่มีำเขียวแบบ
ร้อนนะจ๊ะ เพรำะจะี่วยลดอนมุูลอิสระที่เปน็พิษ และไขมันส่วนเกินได้ ผ่ำนกำรขับของเสีย
เหล่ำนี้ออกมำทำงอจุจำระ และปสัสำวะ ทั้งนี้ ก็มีข่ำวลือออกมำเี่นกันว่ำ กำรดื่มีำเขียวเย็นจะ
ท ำให้เกดิอันตรำยต่อร่ำงกำยได ้ โดยอนุมูลอิสระทีเ่ป็นพษิจะรวมตัวและเกำะตัวกัน ซ่ึงเป็น
สำเหตุทีท่ ำให้เป็นโรคมะเร็งในาำยหลังได้ นอกจำกนี้ไขมนัก็ยังจะไปเกำะตำมผนังหลอดเลือด 
และอุดตันตำมผนังล ำไส้ ท ำให้ป่วยเป็นโรคต่ำงๆ ได ้ ข่ำวลือนี้ขอบอกว่ำไม่จริง เพรำะ               
ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐำนที่ยืนยันว่ำ กำรดื่มีำเขียวเย็นจะท ำใหเ้ปน็โรคต่ำงๆ เหล่ำนั้นได ้

ข้อมูลจำก : www.dek-d.com 
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  “มวยไทยแอโรบิค” 
 มวยไทยแอโรบิก         เป็นกำรออกก ำลังกำยแนวใหม่   ที่ผสมผสำนกำรเคลื่อนไหวแบบ           
แอโรบิกกับมวยไทย       เป็นกำรออกก ำลังที่มีควำมหนักปำนกลำง    โดยใี้เวลำติดต่อกันไม่น้อย
กว่ำ 30 นำที  

 กำรน ำศิลปะมวยไทยมำประกอบกำรออกก ำลัง  นอกจำกจะี่วยสร้ำงควำมแข็งแรงของ
กล้ำมเนื้อแล้วยังส่งผลให้ระบบกำรไหลเวียนโลหิต  ระบบกำรหำยใจ  กำรท ำงำนของหัวใจ   ปอด 
หลอดเลือดและกล้ำมเนื้อร่ำงกำยยืดหยุ่นดขีึ้น ที่ส ำคัญไม่เพียงี่วยเผำผลำญไขมันแต่ยังเป็นกำรฝึก
ศิลปะป้องกันตัวอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

1.ท่ำหมัดตรง  
   เตรียมพร้อมด้วยท่ำยนืตรงปลำยเท้ำห่ำงกันพอประมำณ ก ำหมัดทั้งสองข้ำงไว้ระดบัอกเก็บศอก
ีิดล ำตัว ตำมองไปข้ำงหน้ำ   ก้ำวเท้ำซ้ำยพร้อมกับีกมือขวำ     ไปข้ำงหน้ำให้แขนขนำนกับพื้น 
เปิดส้นเท้ำขวำ   โดยทิ้งน้ ำหนักอยู่ที่เท้ำซ้ำย กลับมำอยู่ในท่ำเตรียม ท ำซ้ ำอีกข้ำง หรือท ำต่อเนื่อง
สลับซ้ำยขวำ 

2 ท่ำศอกตัด  
   อยู่ในท่ำเตรียม ก ำหมัดทั้งสองข้ำงไว้ระดับอก จำกนั้นก้ำวเท้ำขวำไปด้ำนขวำตำมด้วยเหว่ียง
หมัดซ้ำยใหข้้อศอกตั้งฉำกกับหมดัขวำ บิดล ำตัวเล็กน้อย ปดิส้นเทำ้ซ้ำย กลับสู่ท่ำเตรียม ท ำซ้ ำ
อีกข้ำง 

3. ท่ำถีบ  
   ก ำหมัดทั้งสองข้ำงตั้งฉำกระดับอก แนบแขนีิดล ำตัว ตำมองตรง จำกนั้นงอเข่ำเล็กน้อยพร้อม
เตะขำไปข้ำงหน้ำใหป้ลำยเท้ำตั้งฉำกหรือเท่ำทีท่ ำได ้ท ำสลับซ้ำยขวำ 

4.ท่ำศอกเสย  
   ยืนหน้ำตรง ก ำหมัดทัง้สองข้ำงไว้ใต้คำง เก็บ
แขนีิดล ำตัว จำกนั้นก้ำวเท้ำขวำไปข้ำงหน้ำ 
เปิดส้นเท้ำซ้ำยพร้อมยกซอกขวำขึ้น กลับสู่ท่ำ
ยืน ท ำสลับซ้ำยขวำ 

5.ท่ำตีเข่ำ  
   ก ำหมัดทั้งสองข้ำงตั้งฉำกระดับอก แนบแขน
ีิดล ำตัว จำกนั้นยกเข่ำขวำขึน้สูง (เท่ำทีท่ ำได้)
พร้อม เอนตัวไปด้ำนหลังเล็กน้อย ท ำซ้ ำอีกข้ำง 

6.ท่ำเตะ  
   ก ำหมัดทั้งสองข้ำงตั้งฉำกระดับอก ก้ำวเท้ำ

ซ้ำยมำข้ำงหน้ำพร้อมเตะขำขวำขึน้ หันปลำยเท้ำี้ีมำทำงซ้ำย บิดตวัเล็กน้อยท ำซ้ ำอีกข้ำง 

Tips  ขณะออกแรงเตะ ต่อย ไม่ควรสะบัดข้อต่อ เพรำะจะท ำใหก้ระดูกข้อต่อหลวมได้  

          กำรเปิดเพลงสนุกสนำนขณะออกก ำลังจะี่วยสร้ำงจังหวะในกำรออกท่ำทำงได้ดขีึ้น  

ข้อมูลจำก   :   www.ohozaa.com 
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ท่องเท่ียว 50 เขตท่องเท่ียว 50 เขต   

ณ  ณ  เขตจตุจักร 
แหล่งรวมพันธุ์ไม้  หลำกหลำยกำรคมนำคม 

เกษตรกรนิยม  ชมสินค้ำตลำดนัด 
  พิพิธภณัฑธ์นำคำรไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

หลังจำกกำรเปิดธนำคำรแห่งแรกในประเทศ
ไทยโดยชำวอังกฤษเมื่อปี  2,431  ระบบกำรเงิน
และกำรธนำคำรของไทย จึงวิวัฒนำกำรเข้ำสู่
สำกล เอกสำรกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งจึงทรงคุณค่ำ
กับประวตัิศำสตรข์องกำรธนำคำรไทยอย่ำงย่ิง 
ส่วนท่ี 1 วิวัฒนำกำรเงินตรำ  เริ่มต้นจำกเงนิตรำ
สมัยก่อนประวัติศำสตร ์ โดยมีส่ือกลำง

แลกเปลี่ยนคือ สัตว์เลี้ยงทำส หนิมีค่ำมำถึงโลหะเงิน โลหะทอง กำรพัฒนำเป็นเงินตรำกำรสะสม
สินค้ำ กำรฝำกสินค้ำมีค่ำและแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรำจนกระทั่งเกิดธนำคำร 
 ส่วนท่ี  2 วิวัฒนำกำรธนำคำร  เริ่มจำกเหตุกำรณ์เกิดควำมต้องกำรสถำบันกำรเงินจนต้องเข้ำสู่
ระบบธนำคำร สำขำธนำคำรพำณิีย์ต่ำงประเทศเข้ำมำด ำเนินกิจกำรในไทย และวิวัฒนำกำร       
กำรจัดตั้ง  “บุคคลภัย์” ธนำคำรพำณิีย์แห่งแรก 
ส่วนท่ี 3 ต้นแบบธนำคำร กำรประสพควำมส ำเร็จของบคุคลัายใ์นกำรด ำเนินงำนน ำไปสู่กำรเกิด
ธนำคำรพำณิีย์อื่นๆซ่ึงเอกสำรและประวัติศำสตร์ในี่วงเวลำนี้น่ำสนใจอย่ำงมำก 
      ส่วนท่ี 4  ไทยพำณิชย์กับกำรเข้ำสู่ยุคปัจจุบัน น ำเสนอวิสัยทัศน์ กำรปรับองค์กรเพื่อรองรับกำร
พัฒนำประเทศ กำรแผข่ยำยทำงธุรกิจและกำรน ำธนำคำรก้ำวสู่ควำมเป็นสำกล 
  พิพิธภณัฑ์ในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

      มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เปน็สถำบันที่มุ่งเน้นกำรศึกษำ
เรื่องธรรมีำติวิทยำ และให้ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรประมง 
วิทยำศำสตร์ ฯลฯ กำรศึกษำส่วนใหญ่ต้องใี้วัตถุตัวอย่ำงในกำร
เรียนกำรสอน จึงท ำใหเ้กิดพิพิธาัณฑ์จัดเก็บตัวอย่ำงเหล่ำนีเ้พื่อ
กำรศึกษำ  ค้นคว้ำและวิจัย 

 

 พิพิธภณัฑ์กำรเกษตร(อำคำรนิทรรศกำรี้ัน 2 และด้ำนหลังอำคำรส ำนักพิพิธาัณฑ์และ
วัฒนธรรมกำรเกษตร)แสดงเครื่องมือเครื่องใี้พื้นบ้ำน เี่น เครือ่งหีบอ้อยโบรำณ 
  พิพิธภณัฑ์กำยวิภำคศำสตร์ทำงสัตวแพทย์ (ตึกกำยวิาำคศำสตร์) จัดเก็บโครงกระดูกสัตว์
ต่ำงๆ ตัวอย่ำงสัตว์ที่มีวิวัฒนำกำรผิดปกติ ตัวอย่ำงอวัยวะ 
  พิพิธภัณฑ์ประมง (ีั้นล่ำง ตึกคณะประมง) จัดเก็บตัวอย่ำงเพื่อใี้ส ำหรับกำรอ้ำงอิง เี่น 
โครงกระดูกปลำ เปลือกหอย เครือ่งมือกำรประมง ตัวอย่ำงสตัฟฟ์ 
    พิพิธภัณฑ์แมลง (ีั้น 2  ตึกจรัดสุนทรสิงห์) รวบรวมและรักษำตัวอย่ำงแมลงโดยทั่วไป 
  ส ำนักพิพิธภณัฑแ์ละวฒันธรรมกำรเกษตร ให้บริกำรทำงวิีำกำรด้ำนวิวัฒนำกำรกำรเกษตร
และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงวิวัฒนำกำรด้ำนเกษตรของสังคมไทยโดยมุ่งเน้นาูมิ
ปัญญำไทยและเทคโนโลยีพื้นฐำน 
         นอกจำกนี้ยังมีพิพิธาัณฑ์ในสำขำอ่ืนของคณะต่ำงๆที่น่ำสนใจและเปิดให้เข้ำีม เี่น 
พิพิธาัณฑ์ธรรมีำติวิทยำรัตนโกสินทร์ 200  ปี หอจดหมำยเหตุ อทุยำนมนุษยศำสตร์พิพิธาัณฑ์
ส่ิงทอพ้ืนเมือง พิพิธาัณฑ์สัตววิทยำ ฯลฯ 
พิพิธภัณฑ์อัยกำรไทย  

    ในวำระแห่งกำรเฉลิมฉลอง 100  ปีแหง่กำร
สถำปนำสถำบันอัยกำรไทยในปี  2,536 พิพิธาัณฑ์ฯ 
ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อรวบรวมเก็บรักษำทรัพย์สินทำง
นิติศำสตร์ที่มคี่ำของประเทศ 
        ส่ิงของที่จัดแสดงพบจำกกำรส ำรวจส ำนักงำน
อัยกำรทั่วประเทศ มีทัง้เอกสำรทรงคุณค่ำและ
เครื่องใี้ส ำนักงำนในอดีตจ ำนวนมำก จำกนั้นได้ท ำ

             กำรอนุรักษ์และซ่อมแซมก่อนน ำมำจัดแสดง 
  มุมนิทรรศกำรหอ้งท ำงำนของอัยกำร จ ำลองบรรยำกำศหอ้งท ำงำนทีป่ระกอบด้วย โต๊ะ
ท ำงำน 8 ขำ ถำดไม้ใส่ส ำนวนเส้ือครุย อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ 
         ห้องสมุดหนังสือกฎหมำยโบรำณ เก็บหนงัสือกฎหมำยที่หำยำก เี่น “กฎหมำยเมืองไทย์” 
เล่ม 1-2 โดยหมอบรัดเลย์      พระนิพนธ์ของกรมหลวงรำีบุรดีิเรกฤทธิ์ผู้เป็น “พระบิดำแห่ง
กฎหมำยไทย” รำีกิจจำนุเบกษำ 1-25 นอกจำกนี้ยังมเีอกสำรจดหมำยเหตุของส ำนักอัยกำรตั้งแต่
ปี   2457  จนถึงปัจจุบนัและส ำนวนคดีประวัติศำสตร์ทีน่่ำสนใจ 
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    ห้องพระพุทธรูปโบรำณ จดัแสดงพระพุทธรูปสมัยทวำรำวดีจนถึงต้นรัตนโกสินทร์และพระ
บรมรูปรัีกำลที่ 1 
     ห้องบรรพอัยกำร จัดแสดงาำพถ่ำยของอธิบดีกรมอัยกำรสูงสุดตั้งแต่คนแรกจนถงึปจัจบุัน 
ห้องสมุดกฎหมำยส ำหรับประชำชนเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำยต่ำงๆ 
 
   สถำนแสดงพันธุ์ปลำน้ ำจืด                        

     เกิดขึ้นตำมข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง
รัฐบำลไทยและแคนำดำตั้งแตป่ี  2521   
เพื่อจัดแสดง ศึกษำและวิจยัด้ำนวิีำกำร

เกี่ยวกับพันธ์ุปลำน้ ำจืดและพรรณไม้น้ ำจืด
ของไทย เพื่อเป็นแนวทำงกำรประกอบอำีีพ

เกี่ยวกับกำรเลี้ยงปลำและพรรณไม้น้ ำจืด 
รวมทั้งเปน็สถำบันด้ำนวิีำกำรด้วย 
      าำยในอำคำรมี ๓ ี้ัน โดยีัน้ที่ ๑-๒ จัด
แสดง “โลกใตน้้ ำ” ซ่ึงมีทัง้พรรณไม้น้ ำ
สวยงำมส่งออกประมำณ ๑๐๐ ีนิด พันธ์ุปลำ
น้ ำจืดของไทย ปลำสวยงำม ปลำเศรษฐกิจ

ปลำหำยำกและปลำใกล้สูญพันธุ์ประมำณ 
๕๖๐ ีนิด โดยที่จะมีกำรเปลี่ยนีนิดของปลำ
และพันธุ์ไม้น้ ำอยู่เสมอ นอกจำกนี้ยังมีตู้พรรณ
ไม้สวยงำมขนำดใหญจ่ัดแสดงพรรณไม้น้ ำซ่ึง

เป็นที่นิยมให้เข้ำีมในเวลำเดียวกันได้ ส่วน
บริเวณี้ันที่ ๓ เปน็ห้องวิจยัที่ท ำกำรศึกษำ
ค้นคว้ำเกี่ยวกับปลำพรรณไม้น้ ำและสัตว์น้ ำจืด
อื่นๆ โดยเฉพำะ 

นอกเหนือจำกกำรเป็นแหล่งควำมรู้ทำงวิีำกำรแล้วสถำบันฯ ยังด ำเนินกจิกรรม จดันทิรรศกำร
ควำมรู้ทำงกำรประมง เพื่อใหต้ระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำและ
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำอำีีพ 

   ศูนย์หัตถกรรมทองลงหิน 
   คนไทยสมัยก่อนนิยมดื่มน้ ำจำกขันเงิน กำรใี้เครื่อง
ทองลงหนิใส่น้ ำดื่มจะี่วยเพิ่มควำมเย็นและรู้สึกมีรส

หวำนเครื่องทองลงหินหรือ “บรอนซ์” (Bronze) ใน
สมัยก่อนนิยมน ำมำท ำอุปกรณ์ าำีนะและเครื่องใี้ใน
พิธีทำงศำสนำ เี่น ขัน ี้อน จำน ตะเกียง เีิงเทียน 
แจกัน ฯลฯ  
     ขั้นตอนกำรผลิต จะเริ่มจำกกำรแกะแบบดินขึ้นมำ

ก่อนจำกนั้นจึงน ำทองแดงกบัดีบกุไปหลอมด้วย
เตำน้ ำมนั แล้วจึงเท่หล่อลงในแบบดนิ เมื่อแขง็ตัว
จึงน ำไปปั๊มในพิมพ์เหล็ก โดยขึ้นอยู่กับควำม
ต้องกำรของผู้สั่งซ้ือ 
 ขั้นตอนกำรตกแต่ง จะเริ่มที่กำรปั๊มลำย จำกนั้น

ตัดส่วนเกินขึน้รูปให้เป็นรปูี้อน ส้อมหรืออื่นๆ ีุบให้เหนียว (เผำไฟให้แดงแล้วแี่ลงในน้ ำ) 
แต่งรูปให้เรียบร้อย ขั้นตอนสุดทำ้ยคือกำรท ำด้ำมและขัดเงำ ซ่ึงต้องมีควำมละเอียดประณีตในแต่
ละขั้นตอน จึงจะได้ีิ้นงำนที่สวยงำมและมีคุณาำพ 
        ีุมีนประดษิฐ์โทรกำรเป็นแหล่งผลิตเครื่องทองลงหินมำหลำยสิบปี โดยสมำีิกในีุมีน
ร่วมกันท ำประมำณ 40-50 หลังคำเรือน กำรจัดจ ำหน่ำยผลงำนนั้นใี้ระบบสหกรณ์ด ำเนินกำร
และกำรรับจ้ำงผลิตสินค้ำโดยตรงจำก
ผู้ซื้อ 
 
ข้อมูลจำก/รูปาำพจำก : หนังสือของดีกรุงเทพฯ / 
www.holidaythai.com 
/www.fisheries.go.th/www.tripsthailand.com/th 

 
 
 
 
 

http://www.holidaythai.com/
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ข ำข ำ  “เผื่อไว้แล้ว” 

แม่ :ลูกจะไปเข้ำค่ำยตั้งสำมวันท ำไมในกระเป๋ำของลูก 
ไม่เห็นมียำสีฟันกับแปรงสีฟันเลย 
ลูกีำย :ก็แม่ซ้ือยำสีฟันแบบปกปอ้งแบคทีเรีย 
ยำวนำนสิบสองชั่วโมงมำให้ผมใี้นี่ครับ 
แม่ :อ่ำ...จ๊ะแม่ไม่เห็นหนใูส่ในเปเ้ลย 
ลูกีำย : ไม่ต้องครบั   เดี๋ยวผมจะแปรงเผ่ือไว้หกรอบ   ก็ปกป้องฟันผมได ้72ชั่วโมง 3วัน                
พอดีครับแม ่

ข้อมูลจำก  :  www.joke.teenee.com / www.supamitrhospital.com 

ข ำข ำ  สำเหตุของผมขำว 

แม่จ๋ำ  มีลูกสำวแปดขวบคนหนึ่ง ถึงแม้เธอจะเป็นเด็กซุกซนแต่เธอ
ก็เป็นเด็กที่ฉลำด มำก เธอมักจะมคี ำถำมๆ   อยู่ตลอดเวลำ   วันหนึ่ง
ขณะที่  แม่จ๋ำก ำลังเตรียมอำหำรค่ ำอยู่ในครัว ลูกสำวที่ป้วนเปี้ยน
อยู่ข้ำงตัวก็ เปรยขึ้น  

ลูกสำว : คุณแม่ขำ คุณแม่ หนเูหน็ผมขำวบนหัวคุณแม่ด้วยค่ะ  

แม่จ๋ำ  : ใี่สิจ๊ะ ก็ถ้ำลูกท ำตัวดื้อ ไม่เีื่อฟังแม่ครั้งหนึ่ง ผมของแมก็่
จะเปลี่ยนเป็นสีขำว เส้นหนึ่ง  

ลูกสำว : จริงหรือคะ ?  หนูคิดว่ำ คุณแมก่็คงเป็นคนดื้อมำก และไมเ่ชื่อฟังคุณยำยบ่อย มำกด้วย ใช่
ไหมคะ คุณแม่ ?  

แม่จ๋ำ   : ท ำไมลูกถึงพูดอย่ำงนั้นล่ะลูก  

ลูกสำว : ก็เพรำะคุณยำยมีผมขำวเต็มเลยนั่นซิคะ  

แม่จ๋ำ  : ?????? 

ข้อมูลจำก :   www.gmcities.com  / www.kaweeclub.com / www. lib.ru.ac.th 

ฮำ...กับค ำถำม-ค ำตอบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ข้อมูลจำก www.vachirakant.com 
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล 

กำรส่งเสริมเพิ่มอัตรำก ำลังบุคลำกรเพื่อมำร่วมงำนกับบริษัทฯ 
 

เนื่องด้วยปัจจุบัน  บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการในหลาย
ด้านเพื่อให้งานการบริการมีความสมบูรณ์มากที่สุด  ซ่ึง 1 ในด้านงานบริการ คือ               
การเพิ่มบุคลากรหลายอัตรา เพื่อบริการแด่ท่านผู้มีอุปการคุณ ให้ได้รับความรวดเร็ว 
สะดวกมากยิ่งขึ้น     ซ่ึงก าลังบุคลากรที่ต้องการเพิ่มเติมในขณะนี้  ดังนี้   

รับสมัครงำน 
1.  ผู้บริหำรงำนขำย   แผนกวิทยำศำสตร์  /  อุตสำหกรรม  / โรงพยำบำล 
     วุฒิปริญญำโท และ ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต  สำขำเคมี ,  จุลีีววิทยำ,              

             ไบโอเทค,  ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนคิกำรแพทย์,  วิทยำศำสตร์สุขาำพ,  พยำบำล,  หรือ   
              สำขำใกล้เคียง   

       มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย    
 2. ผู้แทนขำย   แผนกวิทยำศำสตร์ / อุตสำหกรรม  / โรงพยำบำล                  
     วุฒิปริญญำโท และ ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต  สำขำเคมี, จุลีีววิทยำ,              
             ไบโอเทค,  ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนคิกำรแพทย์,   วิทยำศำสตร์สุขาำพ,  พยำบำล,  หรือ 
              สำขำใกล้เคียง   

     กรณีมีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเปน็กรณีพิเศษ    
 

ดังน้ัน  หำกท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ จะกรุณำสละเวลำในกำรแนะน ำผู้ที่ท่ำนพึงพอใจ 
หรือ บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ท่ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริษัทฯ  จะขอตอบแทน

พระคุณด้วยส่วนลด 3-5%  ต่อใบก ากับภาษี  1 ใบก ากับฯ  ต่อ  จ านวนพนักงาน   1  ท่าน 
(โดยส่วนลด 3-5%  ต่อมูลค่ายอดเงินในใบก ากับฯ  1 ใบ  สูงสุดไม่เกิน  100,000 บาท)   
  

 ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะน า ส่งผ่าน

มายัง คุณพรพรรณ  เจริญทองนพคุณ  แผนกบุคคล  โดยทำง    โทร.0-2285-4101  หรือ  0-22854915-6  ต่อ 112  
Fax. 0-2285-4856  หรือ E-mail : pornpan@sciencetech.th.com  หรือ pornpan.sciencetech@gmail.com   
 

 
 

 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  กำรตรวจสอบประสิทธิาำพของตู้  Biosafety  Cabinet ที่ใี้  ยังสำมำรถใี้งำน

ป้องกัน  “สำรตัวอย่ำง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”  รวมทั้งป้องกันกำรปนเปื้อนหรือกำรกระจำย 
ของเชื้อออกมำนอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อก ำหนดมำตรฐำน  หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดาัย    
เนื่องจำกจุลีีพมีขนำดเล็กมำก เรำไม่สำมำรถจะรู้ได้โดยกำรมองเห็น    เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำด
ที่พื้นผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ ำจำกระดับมำตรฐำน 
ปัจจุบันแผนกี่ำงบริกำร  ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิาำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ   จัดจ ำหน่ำย
และไม่ได้จัดจ ำหน่ำยมำกกว่ำ  400  เครื่อง  โดยทำงแผนกี่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิาำพ สำมำรถบริกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทั่วประเทศ 

 

 Calibration for pH meter 
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิาำพของ pH meter  ที่ใี้  ว่ำผลกำรวิเครำะห์ให้ค่ำ pH ได้

ถูกต้องเที่ยงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่  เนื่องจำก  pH meter  ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ        
บำงยี่ห้อหรือบำงีนิดคุณาำพค่อนขำ้งต่ ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ต ำแหน่งได้                   
อีกประกำรหนึ่งในควำมจ ำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใี้งำนไปในระยะหนึง่
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้ 

 ส ำหรับบริกำร Calibrate pH meter  ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025 : 2005    ซึ่งพร้อมให้บริกำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน 
 

         ทั้ง 2 บริกำรนี้  แผนกี่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็น และประโยีน์
ที่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  
และที่ส ำคัญ คือ บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ  ซ่ึงได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต 
หรือบริษัทต่ำงประเทศที่มีควำมเีี่ยวีำญ 

 

สนใจกำรบริกำร ติดต่อได้ทีแ่ผนกช่ำงบริกำร หรือเย่ียมชมจำก www.sciencetech.th.com 
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ที่  E-mail :  service@sciencetech.th.com 
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 สวัสดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ               

ที่ได้รับรำงวัลใน  ฉบับที่  036   นะคะ ซ่ึงประกอบด้วยรำยี่ือผู้โีคดีดังต่อไปนี้ค่ะ 

 

รำยชื่อลูกค้ำถกูรำงวัล งวดท่ี  16  ธันวำคม  2554         หมำยเลข 21  
 คุณปิยะรัตน์  โรจนกศุล สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งีำติ (องค์กำรมหำีน)  421 
 

 รำยชื่อลูกค้ำถกูรำงวัล งวดท่ี  30 ธันวำคม  2554         หมำยเลข  65 
      คุณประเสริฐ  สุรเีษฎพำนิี  โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์     165 

 
 

 รำยชื่อลูกค้ำถกูรำงวัล งวดท่ี  16 มกรำคม 2555     หมำยเลข  81 
 คุณธิดำ  เล็กวิริยะกุล    บริษัทง่วนเีียงอุตสำหกรรม    081 
 คุณเฉลิมีัย  สืบแสง    โรงพยำบำลรำมำธิบด ี     181 
 คุณบุญศรี  แซ่หล ี        บริษัท เอส.วี.เมดิโก จ ำกัด         381 

 

 

 

 

 กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้ เสียสละเวลา
อันมีค่ายิ่งของท่าน   ตอบค าถามร่วมสนุกกันมาโดยด้วยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขออวยพร

แด่ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการ  ส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัลใน  ฉบับที่ 037  
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ 
 
ขอขอบคุณภาพปก/ภาพในเน้ือหาจาก : หนังสือ  Greeting Cards And Arts /www.variety.teenee.com/ 
www.board.palungjit.com /nakhonsithammaratcity.wordpress.com 
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