รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 060
สวั ส ดี ค่ ะ ทางกองบรรณาธิ ก ารใคร่ ข อเรี ย นแสดงความยิ น ดี กั บ ท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ
ที่ได้รับรางวัลใน ฉบับที่ 060 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ
รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 ธันวาคม 2560

หมายเลข 89

 ไม่มีผู้ถูกรางวัล

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 30 ธันวาคม 2560

หมายเลข 98

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข คุณสาริ ณี ชานาญรักษา

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 17 มกราคม 2561

198

หมายเลข 50

 ไม่มีผู้ถูกรางวัล

สารจากบริษัทฯ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจมาสู่ปีที่ ๓๗ ได้อย่างมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มี
อุปการคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ทาให้ท่านมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปี่ยมไปด้วยความสุข พร้อมกับความรู้มากมาย
รวมทั้งสาระต่างๆ เพื่อให้ท่านมีความ พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน Newsletter
ฉบับที่ ๐๖๑ ประจาปีที่ ๑๖ คงทาให้ “ท่านผู้มีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ท่านรัก ” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภาพกาย และใจที่ดียิ่งขึ้น
สาหรับในเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๖๑
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภาพชีวิต มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
จาหน่าย ประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ชีวิตประจาวัน คติสอนใจ การปฏิบัติธรรม
ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกาย คลายเครียด สถานที่ท่องเที่ยวการอบรม
และพัฒนาจิต อย่างไรก็ดีเริ่มในฉบับนี้เป็นต้นไป ได้นาเนื้อหา และสาระมาจากปฏิทินของบริษัทฯ
ดังมีรายละเอียดอยู่ในข่าวสารจากกองบรรณาธิการ
ในส่วนการจัดทาวารสารในปี 2561 ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่านผู้มีอุปการคุ ณ
ปีละ 4 ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐานข้อมูลตามใบกากับภาษีของช่วง 3
เดือนที่ผ่านมา คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา ช่วงที่ 2 ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐานข้อมูล
ของท่านผู้มีอุปการคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ายคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2561
ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่ายิ่งของท่าน ตอบคาถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัล ใน ฉบับที่ 061
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ
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สรรสาระ










Cadio คืออะไร ?
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8 ทิปส์สุขภาพเรียกคืนความสดใสให้ชีวิต
อาหารที่ควรรับประทานในหน้าหนาว
เกร็ดความรู้ “ ไก่ชน ” ปฏิทิน ปี 2548
คาสอน / คติธรรมทีด่ ี (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
พระอารามหลวงชั้น (เอก,โท,ตรี) ในประเทศไทย
ขาขัน
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ข่าวสารจากแผนกบุคคล
บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตอบแบบสอบถาม ฉบับที่ 060
ร่วมชิงโชคลุ้นรางวัลเงินสด มูลค่า 1,000 บาท ในแบบสอบถามฯ แนบท้าย
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บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ
 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้ Biosafety Cabinet ที่ใช้ ยังสามารถใช้งาน
ป้องกัน“สารตัวอย่าง” และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย
ของเชื้อออกมานอกตู้ ได้ในเกณฑ์ข้อกาหนดมาตรฐาน หรือเกณฑ์ความถูกต้องและปลอดภัย
เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่
พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่าจากระดับมาตรฐาน
ปัจจุบันแผนกช่างบริการ ได้ดาเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจาหน่าย
และไม่ได้จัดจาหน่ายมากกว่า 400 เครื่อง โดยทางแผนกช่างมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากต่างประเทศตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริการให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทั่วประเทศ
 Calibration for pH meter
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใช้ ว่าผลการวิเคราะห์ให้ค่า pH ได้
ถูกต้องเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจาก pH meter ปัจจุบันมีมากกว่า 50 ยี่ห้อ
บางยี่ห้อหรือบางชนิดคุณภาพค่อนข้างต่าไม่สามารถให้ความถูกต้องระดับทศนิยม 1 ตาแหน่งได้
อีกประการหนึ่งในความจาเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งานไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลาดเคลื่อนไปจากค่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตกาหนดไว้

 สาหรับบริการ Calibrate pH meterขณะนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกช่างบริการตระหนักดีถึงความสาคัญ ความจาเป็น และประโยชน์
ที่ท่านผู้มีอุปการคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง
และที่สาคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ ซึ่งได้รับการอบรม ถ่ายทอดจากบริษัทผู้ผลิต
หรือบริษัทต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดต่อได้ที่แผนกช่างบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com
หรือ กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th.com
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ข่าวสารจากแผนกบุคคล
การส่ ง เสริ ม เพิ่ ม อั ต รากาลังบุคลากรเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี น โยบายเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในงานบริ ก ารในหลายด้ า น
เพื ่ อ ให้ ง านการบริ ก ารมี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากที ่ ส ุ ด ซึ ่ ง 1 ในด้ า นงานบริ ก าร คื อ การเพิ ่ ม
บุ ค ลากรหลายอั ต รา เพื่ อ บริ ก ารแด่ ท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ ให้ ไ ด้ รั บ ความรวดเร็ ว สะดวกมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่งกาลังบุคลากรที่ต้องการเพิ่มเติมในขณะนี้ ดังนี้

รับสมัครงาน
1. ผู้บริหารงานขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล
วุฒิปริญญาโท และ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเคมี, จุลชีววิทยา, ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซายน์, เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาล, หรือ สาขาใกล้เคียง
มีประสบการณ์งานขายและดูแลทีมงานขาย

2. ผู้แทนขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล
วุฒิปริญญาโท และ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเคมี, จุลชีววิทยา,ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซายน์, เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาล, หรือ สาขาใกล้เคียง
กรณีมีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ดั งนั้ น หากท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ จะกรุ ณ าสละเวลาในการแนะนาผู้ที่ ท่ า นพึ งพอใจ หรือ
บุคลากรจากหน่วยงานใดที่ท่ านพึงพอใจ มาสมัครงานกับบริษัทฯใคร่ ข อตอบแทนพระคุ ณ ด้ ว ย
ส่ ว นลดสิ น ค้ า 3-5% ต่อจานวนพนักงาน 1 ท่าน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ายอดเงินในใบกากับ
ภาษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท) หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ โครงการแก่ง
กระจาน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องสารองที่พักล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่าง
น้อย 7 วันทาการ โดยส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ)
ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะนา
ส่งผ่านมายัง คุณภูษิตา เกษาพันธ์ แผนกบุคคล
โดย โทร.0-2285-4101 หรือ 0-2285-4915-6 ต่อ 112 Fax. 0-2285-4856 หรือ
E-mail : hr.sciencetech@gmail.com
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ข่าวจากกองบรรณาธิการ
เนื่ อ งในโอกาสวารดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ 2561 ทางกองบรรณาธิ ก ารขอให้
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านมีแต่ความสุขทั้งกายและใจตลอดปี 2561
ส าหรั บ เนื้ อ หาสาระใน Newsletter ฉบั บ ที่ ๐๖๑ ปี ที่ ๑๖ ประจ าเดื อ น
มกราคม – มี น าคม ๒๕๖๑ ทางกองบรรณาธิ ก าร ได้ รั บ ข้ อ แนะน าจากท่ า นผู้ มี
อุปการคุณ บริษัทฯ ควรนาข้อมูลจากปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่านมา ซึ่งหลายปีที่ผ่านมามี
บางปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภาพชีวิต” มาจัดทา ดังนั้นในฉบับนี้ท่านจะพบกับ
 พระอารามหลวงในประเทศไทย
1. วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ชั้นเอก)
2. วัดหนังราชวรวิหาร (ชั้นตรี )
3. วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (ชั้นตรี )
 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต ได้คัดสรรมาจาก

เกร็ดความรู้ หมวดความรู้ทั่วไป “ไก่ชน” จากปฏิทิน ปี ๒๕๔๘

 ขอแสดงความยิ น ดี กั บท่ า นผู้ มี อุ ป การคุณ ที่ ถูก รางวั ลใน Newsletter
ฉบับที่ 060 ด้วยครับ (รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24)
ท้ า ยสุ ด นี้ ข อให้ ท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ ก รุ ณ าให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ค าแนะน าต่ า งๆ แด่ ศู น ย์ CRC (http://www.crc.sciencetech.co.th/)
และ Newsletter ทั้ ง นี้ ท างกองบรรณาธิ ก ารจะได้ น าข้ อ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ท่านมากที่สุด

Cardio คืออะไร ?

ขาขัน

Cardio คืออะไร และคาร์ดิโออย่างไรให้ลดไขมัน
เล่มนี้จะพามาทาความรู้จักกับการออกกาลังกายแบบ คาร์ดิโอ(cardio) ซึ่งก็หลายๆคน
ก็คงเคยได้ยินกันมาอยู่บ่อยๆ และก็คงมีบ้างที่สงสัยอยู่ว่า คาร์ดิโอ คือการออกกาลังกาย
แบบไหนกั น แล้ ว มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายอย่ า งไร ที่ ส าคั ญ หลายๆทฤษฎี บ อกว่ า
การคาร์ดิโอ นั้นต้องทาต่อเนื่ อง 30 นาทีขึ้นไป ร่างกายจึงจะดึงเอาไขมันมาใช้ จริง
หรือไม่ออกกาลังกายแบบ คาร์ดิโอ (cardio แปลว่า หัวใจ) เป็นการออกกาลังกายแบบ
แอโรบิก โดยเน้นให้ร่างกายได้มีการขยับเขยื้อนอย่างสม่าเสมอ ตัวอย่างการออกกาลัง
กายแบบคาร์ดิโอ เช่น วิ่ง , ปั่นจักรยาน, ว่ายน้า, มวยไทย หรือที่ฮิตสุดๆในตอนนี้เลยก็
คือ การเต้น Zumba ซึ่งจะมีผลทาให้อัตราการเต้นหัวใจสูงขึ้น ช่วยให้ระบบหลอดเลื อด
หั ว ใ จ แ ข็ ง แ ร ง จ ะ ช่ ว ย เ ผ า ผ ล า ญ ไ ข มั น ส่ ว น เ กิ น ใ น ร่ า ง ก า ย อ ย่ า ง ไ ด้ ผ ล
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ขาขัน

ประโยชน์ของคาร์ดิโอ คือ
1. ช่วยกระตุ้นการทางานของปอดและอวัยวะหายใจต่างๆ ช่วยให้ปอดแข็งแรงขึ้น
2.การสูบฉีดเลือดของหัวใจดีขึ้น ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น
3.เพิ่มความอดทน ไม่เหนื่อยง่าย
4.อารมณ์ดีขึ้น ลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า
5.ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ

คาร์ดิโอ ไม่ถึง 30 นาที ร่างกายจะไม่ดึงไขมันมาใช้จริงหรือไม่ ?
สาหรับปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่นาน บางทฤษฎีบอกว่าการออกกาลังกายแบบ คาร์ดิโอ
นั้นจะต้องทาอย่างต่อเนื่อง 30 นาทีขึ้นไป ร่างกายจึงจะเกิดการเผาผลาญไขมันขึ้น แต่
ในบางทฤษฎีบอกว่าร่างกายจะใช้พลังงานจากแป้งและไขมันตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว และถ้า
ออกกาลังกายต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะใช้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าหลักการขัดแย้งกันอยู่
20
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ส่วนตัวคิดว่ามีทั้ง จริงและไม่จริง ครับ ง่ายๆเลยคือถ้าออกกาลังกายมาก
ร่างกายก็จะเผาผลาญมากขึ้น เราก็จะเห็นผลชัดเจนขึ้น ถ้าออกกาลังกายแค่วันละ
15-20 นาที ก็จะเห็นผลช้ากว่า 30-40 นาทีแน่นอน

ขาขัน

แต่สาหรับคนเพิ่งเริ่มออกกาลังกาย อย่าเพิ่งหักโหมครับ ค่อยๆทาเท่าที่ทาไหว
อย่างผมช่วงแรกๆก็วิ่งได้แค่ 10-20 นาทีเท่านั้น แต่เมื่อออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ร่างกายจะแข็งแรงขึ้น มีความอดทนมากกว่า จะออกกาลังกายได้นานขึ้นเองครับการ
ออกกาลังกายนั้นดีต่อร่างกายมาก แต่ถ้าหักโหมเกินไปก็จะทาให้บาดเจ็บ หรือเกิด
ผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันครับ
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8 ทิปส์ สุขภาพ เรียกคืนความสดใสให้ชีวิต

3. วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (ชั้นตรี)

พระอารามแห่งนี้เดิมชื่อ “วัดเงิน” เป็นวัดราษฎร์ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอ ยุธ ยา
ผู้สร้างคือ เจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน คหบดีชาวจีนที่สืบเชื้อสายมาจากขุนนางจีนในกรุงปักกิ่ง
ซึ่งเป็นพระภัส ดา(สามี) ในสมเด็จ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุ ด ารั ก ษ์
(รัชกาลที่ 1) ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ วัดเงินเริ่มชารุดทรุดโทรมลง สมเด็จกรมพระ
อมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
จึงได้ทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม อาทิ กุฏิ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ
หอไตร เป็นต้น กาลเวลาผ่านพ้นมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน วัดรัชฎาธิษฐานได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคืนความสง่างามให้กับพระอารามหลวงแห่งนี้ โดย
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดทาโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดรัชฎาธิษ
ฐานตั้งแต่ปี 2555 ดาเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ และหอไตร(กลางน้า)
จนแล้ ว เสร็ จ ในปี 2557 ส าหรั บ ในปี 2558 ได้ เ ริ่ ม บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ พ ระวิ หาร
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 จากนั้นจะบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารน้อย ซุ้มประตูและ
กาแพงเขตพุทธาวาส รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2561
18
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อาหารที่ควรรับประทานในหน้าหนาว

2. วัดหนังราชวรวิหาร (ชั้นตรี)
วั ด หนั ง ราชวรวิ ห าร สร้ า งขึ้ น ประมาณปลายสมั ย กรุ ง ศรีอ ยุ ธ ยา ไม่ ป รากฏผู้ ส ร้าง
วั ด นี้ เ ป็ น วั ด โบราณ เป็ น วั ด ร้ า งมากว่ า 200 ปี แ ล้ ว ตั้ ง อยู่ ณ ฝั่ ง ขวาหรื อ นั ย หนึ่ ง
ฝั่งเหนือคลองด่านแขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เลขประจาวัด 200 เดิม
เป็นวัดราษฎร์ มีสืบมาแต่โบราณ มีนามว่าวัดหนังมาแต่เดิม และได้รับการสถาปนา
เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2460 เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ขึ้ น ครองราชย์ เ ป็ น พระมหากษั ต ริ ย์ สื บ ต่ อ จาก พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า
นภาลั ย เมื่อปี พ.ศ. 2367 ในสมัยของพระองค์ท่ าน พระบาทสมเด็จพระนั่ ง เกล้ า
เจ้าอยู่หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ทาการฉลองวัดหนัง ณ วันที่ 2 ธันวาคม
พ.ศ. 2380 นั่ น เอง การเริ่ ม สถาปนาคงอยู่ ใ นระหว่ า ง พ.ศ. 2367 ถึ ง พ.ศ. 2378
และปรากฏเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบันถึง 9 พระองค์ และเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ
พระวิ เ ชี ย รโมลี (ขวั ญ ชั ย นิ ติ ส าโร ป.ธ.๙) เริ่ ม ด ารงต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2553
สืบต่อจาก พระธรรมศีลาจารย์ (สุกรี สุตาคโม)
8

17

พระอารามหลวงในประเทศไทย

เกร็ดความรู้ “ไก่ชน” ปฏิทิน ปี 2548

1. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ชั้นเอก)
วัดอรุณราชวราราม หรือนิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัย
กรุงธนบุรี ที่ชื่อวัดแจ้ง เพราะ พระเจ้าตากฯ ทาศึกเสร็จ แล้วยกทัพกลับมาเป็นเวลาเช้า
พอดี ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะ
ได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตาบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ ชาวบ้าน
เรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปาก
คลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอก รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช สมเด็จ พระเจ้าลู กยาเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงอิศรสุ นทร ได้เสด็จมาประทับที่
พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสาเร็จก็สิ้นรัชกาลที่
1 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งต่อมา และพระราชทาน
นามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม”
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ไก่ชนพันธุ์ต่อสู้
บ้านกร่างเกียรติเกรียงไกร
จารึกประวัตไิ ว้
เพื่อชาติจักแซ่ซ้อง

พันธุ์ไทย
ชื่อก้อง
ศัตรูพ่าย ยับเยิน
เทิดไท้พระองค์ดา

เกร็ดความรู้ที่มาจากปฏิทินปี ๒๕๔๘ ที่นามาให้ท่านได้อ่าน เป็นเรื่อง “ไก่ชน”
ไก่ชนถือเป็นไก่ประจาบ้านของครอบครัวไทยโดยเฉพาะชนบท ทั้งเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร
เพื่อพักผ่อน และเป็นกีฬาพื้นบ้าน ไก่ชนจะใช้เดือยที่เป็นกระดูกแหลมยื่นออกมาจากแข้ง
แทงหรื อ ฟาดคู่ ต่อ สู้ทาให้บาดเจ็บหรือ แพ้ ในที่สุ ด อี ก ทั้ง ยัง ส่ ง ออกไปยัง ต่า งประเทศ
นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประเทศอีกชนิดหนึ่ง สาหรับเล่มนี้เราคัดเลือก
มาเพียง 5 เดือน เดือนอื่นๆ กรณีท่านสนใจ โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อบริษัทจะได้จัดส่ง
ข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ท่านเพิ่มเติม
9

คาสอน / คติธรรมที่ดี (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เดือนมกราคม :
ไก่เหลืองหางขาว / Yellow Feather and White Feather Tail
เป็นไก่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนาไปชนชนะไก่พม่าของ
พระมหาอุปราชา ถือว่าเป็นสุดยอดของไก่ชน แหล่งกาเนิดแถวภาคเหนือของ
ไทย บ้านหัวเทหรือบ้านกร่าง จ.พิษณุโลก เป็นแหล่งกาเนิดไก่เหลืองหางขาว
พันธุ์ดีสายเลือดแท้ นอกจากนี้ยังมีแถบจังหวัดใกล้เคียง ลักษณะเด่นตัวผู้
รูปร่างสูงระหง สง่างาม หน้านกยูง หงอนเล็กกลมกลึงกอดกระหม่อม
ตาสีเหลืองอ่อนแจ่มใส ปาก แข็ง เกล็ด เล็บ เดือย สีงาช้าง ผิวหน้าราบเรียบ
แดงสดใส ขนพื้นตัวดาสนิท ขนปิดหู ขนสร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยหลัง และ
ระย้า สีเหลืองทอง ขนปีกไชนอกแซมขาว หางพัดยาวดามีหย่อมกระขาว
5 หย่อม ที่หัว หัวปีก และข้อขา เรียก “ไก่เหลืองหางขาวพระเจ้าห้าพระองค์”

“ถ้าไม่รักษาใจ จะรักษาอะไร
ถึงจะเป็นศีลเป็นธรรมที่ดีงามได้
นอกจากคนที่ตายแล้วเท่านั้น
จะต้องไม่รักษา”
หลวงปู่มั่น ภูริทตั โต
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เดือนพฤษภาคม :
ไก่เขียวเลาหางขาว / Dark Green mixed with White Feather
and White Feather Tail
เป็นไก่พันธุ์แท้แต่โบราณ ทราบได้ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระยาสมุหกลาโหม กาแพงเพชร นิยมเลี้ยง และสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งชาว
กาแพงเพชรได้อนุรักษ์ไว้เป็นไก่ประจาจังหวัด แหล่งกาเนิด กาแพงเพชร พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ อยุธยา สุพรรณบุรี เพชรบุรี และอีกหลายจังหวัด ลักษณะเด่นตัวผู้ ไก่ทรง
ปลีกล้วย หน้ากา ตา ปาก แข้ง เล็บ เดือย สีงาช้าง ขนพื้นตัวดา ขนสร้อยคอ ปีก หาง
และระย้า สีเขียวเลา คือ ท่อนบนขาว ท่อนปลายสีเขียวแมลงภู่ ขนปีกตอนปลายมีสีขาว
แซม หางพัดสีดา หางกระรวยคู่เอกสีขาวปลอด คู่อื่นสีขาวปลายดา ไก่พันธุ์แท้แต่
โบราณ มี 3 สายพันธุ์ คือ เขียวเลาใหญ่พระเจ้าห้าพระองค์ เขียวเลาเล็กหางขาว และ
เขียวเลาดอกหางขาว
14

เดือน กุมภาพันธ์ :
ไก่ประดู่หางดา / Dark-oak color Feather and Black Feather Tail
เป็นไก่ชนพันธุ์ไทยแท้แต่โบราณคู่กับไก่เหลืองหางขาว สมเด็จพระเอกาทศรถทรง
นามาจากสุพรรณบุรี ชนกับไก่ของข้าราชบริพาร ทรงชนะตลอด แหล่งกาเนิด แถว
ภาคกลางของไทย เช่น สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ฉะเชิงเทรา เป็น
แหล่งกาเนิดไก่ชั้นดี และยังมีแถบจังหวัดใกล้เคียง ลักษณะเด่นตัวผู้ รูปร่างสูง
ตระหง่าน สง่างาม ล่าสัน บึกบึน ไหล่กว้าง ปากใหญ่เหมือนปากนกแก้ว สีน้าตาลแก่
ตาสีไพลแก่ ใบหน้ากลมกลึง เหนียงไม่หย่อนยาน สีแดงสดใส ขนตัว ปีก หาง ดาสนิท
สีเดียวกันทั้งตัว ไม่มีสีอื่นแซม แข้ง เล็บ เดือย สีเดียวกับปาก มี 3 สายพันธุ์ คือ ประดู่
เม็ดมะขาม ประดู่แสมดา และประดู่แข้งเขียวตาลาย
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เดือน เมษายน :
ไก่เขียวหางดา / Dark Green Feather and Black Feather Tail
เป็นไก่พื้นเมืองแต่โบราณอีกพันธุ์หนึ่ง พระยาพิชัยดาบหักได้เลี้ยงไว้ ชื่อ ไก่พาลี หลวง
เมืองตาก ได้นาไก่สีเทาที่ตัวใหญ่กว่า ชื่อ ไก่โทนเถ้า มาท้าชน โดยมีสมเด็จพระเจ้าตาก
สินครั้งยังทรงเป็นเจ้าเมืองตากทรงทอดพระเนตรอยู่ด้วย ไก่โทนเถ้าพลาดท่าถูกไก่พาลี
ตีถูกหลอดลมขาดใจตาย สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงตรัสว่า ไก่เขียวหางดาเป็นไก่
เทวดา ปัจจุบันค่อนข้างหายาก แหล่งกาเนิด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ มีชื่อเรียกต่างกัน เช่น แถวชลบุรี เรียก เขียวพระรถ แถวอุตรดิตถ์ เรียก
เขียวพาลี ทางภาคกลางเรียก เขียวพระยาพิชัยดาบหัก ภาคใต้เรียก เขียวมรกต
ลักษณะเด่นตัวผู้ รูปร่างเพรียวระหง หน้ากาหรือนกยูง ตา ปาก แข็ง เล็บ เดือย สี
เขียวอมดา ปีก หาง และระย้า สีเขียวแมลงภู่ มี 2 สี คือ เขียวนิล และ เขียวแมลงทับ

เดือน มีนาคม :
ไก่ประดู่เลาหางขาว / Dark-Oak color mixed with White Feather
and White Feather Tail
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าพัฒนามาจากสายพันธุ์ใด และไม่มีบันทึกว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลท่าน
ใดในประวัติศาสตร์ แหล่งกาเนิด แถบสุพรรณบุรี อยุธยา กาแพงเพชร สุโขทัย เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ลักษณะเด่นตัวผู้ รูปร่างทรงหงส์ ลาตัวยาว ไหล่ยก
หน้านกเหยี่ยว ปากงุ้ม ตาสีไพล ปาก แข้ง เล็บ เดือย สีน้าตาลอมเหลือง ขนพื้นตัวดา
ขนปีกขนหางพัดสีขาวปนดา หางกระรวยคู่กลางสีขาวปลอด คู่อื่นสีขาวปลายดา ขน
สร้อยคอ ปีก หลัง และระย้า โคนสีขาวปลายสีเม็ดมะขามแก่ หัว ปีก ข้อขา มีสีกระขาว
เรียกประดู่เลาหางขาวชนิดนี้ว่า ประดู่เลาใหญ่พระเจ้าห้าพระองค์ และยังมีอีก 3 สี คือ
ประดู่เลาเล็ก ประดู่เลาแดง และ ประดู่เลาดา
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