รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 062
สวั ส ดี ค่ ะ ทางกองบรรณาธิ ก ารใคร่ ข อเรี ย นแสดงความเสี ย ใจกั บ ท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ
ที่ไม่มีผู้ใดถูกรางวัลใน ฉบับที่ 062 นะคะ
รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 มิถุนายน 2561

หมายเลข 46

 ไม่มีผู้ถูกรางวัล

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 1 กรกฎาคม 2561

หมายเลข 83

 ไม่มีผู้ถูกรางวัล

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 กรกฎาคม 2561

หมายเลข 27

 ไม่มีผู้ถูกรางวัล

สารจากบริษัทฯ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจมาสู่ปีที่ ๓๗ ได้อย่างมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มี
อุปการคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ทาให้ท่านมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปี่ยมไปด้วยความสุข พร้อมกับความรู้มากมาย
รวมทั้งสาระต่างๆ เพื่อให้ท่านมีความ พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน Newsletter
ฉบับที่ ๐๖๒ ประจาปีที่ ๑๖ คงทาให้ “ท่านผู้มีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ท่านรัก ” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภาพกาย และใจที่ดียิ่งขึ้น
สาหรับในเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๖๒
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

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่ายิ่งของท่าน ตอบคาถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัล ใน ฉบับที่ 063
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ

24

ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร

สารบัญ
สรรสาระ










ออกกาลังกายเวลาไหนดีที่สุด
ออกกาลังกายเวลาไหนดีที่สุด
ออกกาลังกายเวลาไหนดีที่สุด

อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ
อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ
เกร็ดความรู้ “ ประเพณี 12 เดือน ” ปฏิทิน ปี 2550
คาสอน / คติธรรมทีด่ ี
15
พระอารามหลวงชั้น (เอก,โท,ตรี) ในประเทศไทย
ขาขัน

4
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6
7
8
9
16
19

ข่าวสาร





ข่าวสารจากแผนกบุคคล
บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตอบแบบสอบถาม ฉบับที่ 062
ร่วมชิงโชคลุ้นรางวัลเงินสด มูลค่า 1,000 บาท ในแบบสอบถามฯ แนบท้าย

22
23
24

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 โดยทางแผนกช่า งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่
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 ไ ทย 2561 ทางกองบรรณาธิ ก ารขอให้
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านมีแต่ความสุขทั้งกายและใจตลอดปี 2561
ส าหรั บ เนื้ อ หาสาระใน Newsletter ฉบั บ ที่ ๐๖๒ ปี ที่ ๑๖ ประจ าเดื อ น
เมษายน – มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ทางกองบรรณาธิ ก าร ได้ รั บ ข้ อ แนะน าจากท่านผู้ มี
อุปการคุณ บริษัทฯ ควรนาข้อมูลจากปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่านมา ซึ่งหลายปีที่ผ่านมามี
บางปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภาพชีวิต” มาจัดทา ดังนั้นในฉบับนี้ท่า นจะพบกับ
 พระอารามหลวงในประเทศไทย
1. วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ (ชั้นเอก)
2. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ชั้นโท)
3. วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร (ชั้นตรี )
 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต ได้คัดสรรมาจาก Website ต่างๆ

เกร็ดความรู้ หมวดความรู้ทั่วไป “ประเพณี 12 เดือน” จากปฏิทิน ปี ๒๕๕๐

 ขอแสดงความยิ น ดี กั บท่ า นผู้ มี อุ ป การคุณ ที่ ถูก รางวั ลใน Newsletter
ฉบับที่ 062 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

ออกกาลังกายเวลาไหนดีที่สุด

ขาขัน

เคยสงสัยไหมว่าทาไมบางคนนออกกาลังกายตอนเช้า บางคนเลือกออกกาลัง
กายตอนเย็น แล้วทั้ง 2 ช่วงเวลานี้ต่างกันอย่างไร หรื อผลของการออกกาลังกายต่างกัน
หรื อไม่ วันนี้ เรามีมาบอก แถมยังจะช่วยบอกอีกว่า เวลาไหนที่ออกกาลังกายแล้วเป็ น
ผลดีต่อสุ ขภาพเราที่สุด
การออกกาลังกายตอนเช้ า
การออกกาลังกายตอนเช้าจะทาให้ตบั ต้องทางานหนักมาก เนื่องจากตอนที่เรานอน
หลับ ตับจะทาหน้าที่เปลี่ยนสารอาหาร เช่น เปลี่ยนน้ าตาลเป็ นไกลโคเจน หรื อโปรตีน
เป็ นฟอสฟาเจน ดังนั้นเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าเราจึงไม่มีพลังงานเหลืออยูใ่ นหลอด
เลือด ถ้าไปออกกาลังกายหลังตื่นนอน ตับก็ตอ้ งดึงสารอาหารที่เก็บไว้เมื่อคืนออกมา
ใช้ใหม่ ถ้าเป็ นอย่างนี้ประจาทุกวัน ตับจะต้องทางานหนักและไม่ได้พกั เลย
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ขาขัน

ถ้าอยากจะออกกาลังกายตอนเช้า เราควรรับประทานอาหารก่อนล่วงหน้า 2 ชัว่ โมง
จึงจะไปออกกาลังกายได้ ซึ่ งคงเป็ นเรื่ องยากที่จะทาได้ เช่น ถ้าต้องการออกกาลังกาย
ตอน 6 โมงเช้า คุณก็ตอ้ งตื่นมารับประทานอาหารตั้งแต่ตี 4

การออกกาลังกายตอนเย็น
ตลอดทั้งวันเราได้กินอาหารเช้า กลางวัน พอถึงตอนเย็น ร่ างกายจะมีพลังงานสะสม
อยูใ่ นปริ มาณที่มากพอที่จะสามารถออกกาลังกายได้ท้ งั หนักและเบาโดยที่เราไม่
จาเป็ นต้องกินอาหารอะไรล่วงหน้าก่อนเหมือนการออกกาลังกายตอนเช้าแต่การออก
กาลังกายตอนเย็นมีเคล็ดลับอยูว่ า่ หลังจากออกกาลังกายตอนเย็นเสร็ จแล้ว ให้ดื่มน้ า
อุณหภูมิหอ้ ง โดยค่อยๆ ดื่มจนรู ้สึกอิ่ม เมื่อกลับถึงบ้านเราจะไม่รู้สึกหิ วเท่าไหร่ ลด
ความอยากอาหาร เมื่อถึงเวลาเข้านอนจะเหลือสารอาหารน้อยที่สุด ตับไม่ตอ้ งทางาน
หนัก สารอาหารไม่มีไปเก็บตามที่ต่างๆ จึงไม่ทาให้อว้ น และเป็ นวิธีลดไขมันได้ดี
20
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Tips






การดื่มน้ าอุณหภูมิหอ้ งทั้งระหว่างและหลังออกกาลังกายจะช่วยให้อุณหภูมิของ
ร่ างกายถูกปรับลงอย่างช้าๆ และสม่าเสมอ แต่หากดื่มน้ าเย็นจะทาให้อุณหภูมิ
ร่ างกายปรับลดเร็ วเกินไปในขณะที่ร่างกายทางานหนัก ร้อน และเสี ยเหงื่อมาก จึง
มักทาให้ไม่สบายได้ และร่ างกายก็จะทางานหนัก
หากกลัวว่าจะหมดแรงตอนออกกาลังกายตอนเย็น ก็ให้กินผลไม้ได้นิดหน่อย
ล่วงหน้าซัก 30 นาที หรื อ 1 ชัว่ โมง
จากงานวิจยั ในต่างประเทศพบว่าการออกกาลังกายตอนเช้าจะทาให้ภูมิตา้ นทาน
ในร่ างกายลดลง ส่ วนการออกกาลังกายในตอนเย็น จะทาให้ภูมิตา้ นทานใน
ร่ างกายเพิ่มขึ้น
ข้อมูลจาก : Momypedia : Teens & Family

ขาขัน
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อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ
ในปั จจุบนั คนรุ่ นใหม่เริ่ มหันมาใส่ ใจในเรื่ องสุ ขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
เรื่ องของอาหารการกิน จึงมีกระแสการกินอาหารเพื่อสุ ขภาพเกิดขึ้นมากมาย ซึ่ ง
หลายคนคงเคยได้ยนิ คาว่า “อาหารคลีน” ซึ่งเป็ นลักษณะการรับประทานอาหารเพื่อ
สุ ขภาพรู ปแบบหนึ่ง ที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพร่ างกาย ซึ่ งกาลังได้รับความนิยมจากผูค้ น
ในปัจจุบนั เป็ นจานวนมาก

3. วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร (ชั้นตรี)
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร[1] ตั้งอยู่
ที่ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร มีจุดเด่นคือเป็ นวัดกลางเมือง
ตั้งอยูร่ ะหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอนและห้างเซ็นทรัลเวิลด์ วัดสถาปนาขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อปี พ.ศ. 2400 และฉลองพระอารามในปี พ.ศ. 2410
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มีชื่อเสี ยงจากป่ ากลางเมือง หรื อที่เรี ยกว่า "สวนป่ าศาลาพระ
ราชศรัทธา" ที่มีตน้ ไม้ใหญ่ปกคลุมอย่างหนาแน่น จนแทบไม่เห็นอาคารสูงโดยรอบ เสมือนอยูใ่ น
ป่ า จึงเป็ นสถานที่สาหรับการเจริ ญธรรมวิปัสสนา นัง่ สมาธิ และฟังธรรม วัดแห่งนี้ยงั ได้รับรางวัล
อนุรักษ์สถาปั ตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี พ.ศ. 2556
อีกด้วย
พระวิหารแห่งนี้เป็ นที่ประดิษฐานพระเสริ ม และพระแสน ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปเก่าแก่
แบบศิลปะล้านช้างเวียงจันทน์ ส่วนพระอุโบสถประดิษฐาน พระไส หรื อ พระสายน์ เป็ น
พระพุทธรู ปหล่อปางมารวิชยั จากเวียงจันทร์ ประเทศลาว พระพุทธรู ปทั้งสอง ต่างล้วนนามา
ประดิษฐานในรัชสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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อาหารคลีน คืออะไร ? อาหารคลีน (Clean Food) หรื อที่คนส่ วนใหญ่เรี ยกกันว่า
กินคลีน (Eat Clean, Clean Eating) คือ การทานอาหารที่สด สะอาด โดยเน้นการ
ทานอาหารแบบธรรมชาติไม่ผา่ นการปรุ งแต่ง และขัดสี ดว้ ยสารเคมีต่างๆ หรื อ
กระบวนการหมักดอง รวมถึงอาหารขยะ และอาหารสาเร็ จรู ปที่มีแป้ ง ผงชูรส และ
โซเดียมในปริ มาณสู ง หรื ออาจพูดให้เข้าใจได้ง่ายว่า การทานอาหารคลีนนั้นเป็ นการ
กินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ โดยทานอาหารอย่างพอเพียงครบสัดส่ วนทั้ง 5 หมู่
และอาหารเหล่านั้นต้องไม่มีสารปนเปื้ อนนัน่ เอง ซึ่ งอาหารคลีนนั้นอาจผ่านการปรุ ง
แต่งบ้างเล็กน้อย หรื ออาจจะไม่ผา่ นการปรุ งแต่งเลยก็เป็ นได้ เช่นใช้เกลือในการปรุ ง
รสเพียงเล็กน้อยแทนน้ าปลา หรื ออาจจะเป็ นซี อิ๊วขาวชนิดที่ไม่มีผงชูรสเจือปน และ
จะไม่ใช้ผงชูรสในการปรุ งอาหาร เป็ นต้น
7

หลักในการรับประทานอาหารคลีน
1. เลือกรับประทานข้าวหรื อแป้ งขัดสี ให้นอ้ ยที่สุด โดยเฉพาะขนมปังขาว,
ปาท่องโก๋ , เค้ก, คุกกี้, เบเกอรี่ และอาหารที่ทาจากแป้ ง หรื อน้ าตาล อาหารรสหวานจัด
ที่มีส่วนประกอบของน้ าตาลในปริ มาณมาก
2. เลี่ยงอาหารที่ใช้น้ ามันทอดหรื อผัดจนท่วม รวมทั้ง “เลี่ยง” อาหารอย่างเครื่ องดื่ม
ผสมแอลกอฮอล์ อาหารเนื้ อสัตว์แปรรู ป เช่น ไส้กรอก หมูรมควัน เลี่ยงอาหาร
สังเคราะห์ เช่น บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป, อาหารกระป๋ องบางชนิด, ครี มเทียม และเนยเทียม
3. เน้นรับประทานผักสดและเนื้อไม่ติดมัน โดยผ่านกรรมวิธีการประกอบอาหาร
ไม่เกิน 2 ขั้นตอน เช่น ผักสลัด เนื้ อย่างไม่ผา่ นการหมัก เป็ นต้น รสชาติจะด้อยกว่า
อาหารทัว่ ไปแต่ดีต่อสุ ขภาพมากกว่าแน่นอน
ประโยชน์ ของอาหารคลีน การทานอาหารคลีนแตกต่างจากอาหารทัว่ ไป เพราะต้อง
เลือกอาหารที่หลากหลาย แต่เน้นความเป็ นธรรมชาติ ไม่ผา่ นการปรุ งแต่งมากนัก
ดังนั้นผูท้ ี่ทานอาหารคลีนจึงได้รับสารอาหาร และคุณค่าทางอาหารครบถ้วนมากกว่า
อาหารทัว่ ไปที่ผา่ นการปรุ งแต่ง อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายไม่ได้รับสารปนเปื้ อนจาก
อาหารอีกด้วย ดังนั้นอาหารคลีนจึงส่ งผลดีต่อสุ ขภาพในระยะยาว ทั้งยังช่วยให้
สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรงอีกด้วย
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2. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ชั้นโท)
วั ด สระเกศราชวรมหาวิ ห าร เป็ นวัด โบราณในสมั ย กรุ งศรี อยุ ธ ยา เดิ ม ชื่ อ
วัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุด
คลองรอบพระอาราม แล้ว พระราชทานนามใหม่ ว่า วัด สระเกศ ซึ่ ง แปลว่า ช าระพระเกศา
เนื่ องจากเคยประทับทาพิธีพระกระยาสนาน เมื่อเสด็จกรี ธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจล
ในกรุ งธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติใน พ.ศ. 2325 มูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชพระราชทานเปลี่ยนชื่อวัดสะแก เป็ นวัดสระเกศนี้ มีหลักฐานที่ควรอ้าง
ถึงคือ พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว เรื่ องจดหมายเหตุความทรง
จาของกรมหลวงนริ นทรเทวีขอ้ 11 ว่า "รับสั่งพระโองการ ตรัสวัดสะแกเรี ยกวัดสระเกศแล้ว
บูรณปฏิสงั ขรณ์ เห็นควร ที่ตน้ ทางเสด็จพระนคร"ทรงพระราชวิจารณ์ไว้วา่ " ปฏิสงั ขรณ์วดั สะแก
และเปลี่ยน ชื่อเป็ น วัดสระเกศเอามากล่าวปนกับวัดโพธิ์เพราะเป็ นต้นทางที่เสด็จเข้ามาพระนคร
มี คา เล่า ๆ กันว่า เสด็จเข้าโขลนทวารสรงพระมุธาภิ เษกตามประเพณี กลับจากทางไกลที่ วัด
สะแก จึงเปลี่ยนนามว่า “วัดสระเกศ”
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พระอารามหลวงในประเทศไทย

เกร็ดความรู้ “ประเพณี 12 เดือน” ปฏิทิน ปี 2550

1. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ชั้นเอก)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็ นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเป็ นวัด
ราษฎร์ ชื่อ วัด สลัก สร้ างในสมัย อยุธยา ในรั ชสมัย พระบาทสมเด็ จ พระพุท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลก
มหาราช เมื่อทรงสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์ เป็ นราชธานี และทรงสร้างพระบรมมหาราชวังเป็ นที่
ประทับและสร้ างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็ นที่ ประทับ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ ง หนาท กรมพระราชวั ง บวรสถานมงค ล นั้ น วั ด สลั ก เป็ นวั ด ที่ อยู่ ก่ ึ งกลางระ ห ว่ า ง
พระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิ งหนาทโปรด
ให้บู ร ณปฏิ สัง ขรณ์ วดั สลักเมื่ อ พ.ศ. 2326 พร้ อ มกับ การก่ อ สร้ า งพระราชวัง บวรสถานมงคล
จากนั้นทรงเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสลักเป็ นวัดนิพพานาราม เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ใช้วดั นิ พพานารามเป็ นสถานที่ทาสังคายนาในปี พ.ศ. 2331 ได้ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนามวัด ใหม่ ว่ า “วัด พระศรี สรรเพชญ” และใน
พ.ศ. 2346 พระราชทานนามใหม่วา่ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร ตามชื่อวัดในกรุ งศรี
อยุธยาที่เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุและเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช
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เกร็ ดความรู ้ ที่ มาจากปฏิ ทิ นปี ๒๕๕๐ ที่ น ามาให้ ท่ านได้ อ่ า น เป็ นเรื่ อง
“ ประเพณี 12 เดื อ น ” รู ้ ห รื อไม่ ว่ า ประเพณี 12 เดื อ น มี ข้ ึ นจากคนต้อ งพึ่ ง พาธรรมชาติ
เพื่อความอยูร่ อด คนเราสังเกตจากประสบการณ์วา่ ธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยเป็ น
ช่วงๆ จะย้อนกลับมาเหมือนเดิ มใน 1 ปี คนในอุษาคเนย์ยงั ชี พด้วยการทาไร่ ไถนาจึงเรี ยกตาม
ลัก ษณะธรรมชาติ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงว่ า หน้ า เกี่ ย วข้ า ว ตอนน้ าลด หน้ า ท านา ตอนน้ าหลาก
ภายหลั ง เรี ยกตามภาษาทางศาสนาจากชมพู ท วี ป (อิ น เดี ย ) ว่ า “ฤดู ” ส าหรั บ เล่ ม นี้
เราคัด เลื อ กมาเพี ย ง 5 เดื อ น เดื อ นอื่ น ๆ กรณี ท่ า นสนใจ โปรดติ ด ต่ อ บริ ษ ัท ฯเพื่ อ บริ ษ ัท
จะได้จดั ส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ท่านเพิ่มเติม
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คาสอน / คติธรรมที่ดี

เดือนมกราคม :
เดือนยี่ ประเพณี ทาขวัญลานนวดข้าวยุง้ เก็บข้าว และตรี ยมั พวายกับโล้ชิงช้า
เดือนยีเ่ จ้ าพีเ่ อย

เจ้ าย่อมเคยตามพีช่ าย

ดูรายัมพวาย

พิธีท่านผ่ านอยุธยาฯ

(นิราศธารโศกของเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศร์)

ดัง่ ได้กล่าวมาในบทนา กลุ่มชนในอุษาคเนย์นบั เดือนตามฤดูเก็บเกี่ยว
เดือนอ้ายคือเดือนหนึ่ง ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนต่อต้นเดือนธันวาคม
เดือนยีค่ ือเดือนสองจะอยูป่ ระมาณเดือนมกราคม
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แม่ ค้า / พ่อค้ า ต้ องมี “ เสน่ ห์ 3 อย่ าง ” ในการค้ าขาย
เสน่ ห์ใบหน้ า ลูกบานตะไท
เสน่ ห์วาจา ลูกค้ าหลงใหล
เสน่ ห์กริ ิยา ลูกค้ าพอใจ
และต้ องมี “อย่ า 3 อย่ า ”
อย่ าหน้ างอ
อย่ าให้ รอนาน
อย่ าทาเหมือนงานมาก
จากหนังสื อ ธรรมะอารมณ์ดี
15

เดือนพฤษภาคม :
เดือนหก แรกนาขวัญ
เดือนหกสรกฝนสวรรค์
แรงนาเข้ าธรณี

จรดนังคัลตามพิธี
พีด่ ูเจ้ าเปล่ าใจหาย ฯ

(นิราศธารโศกของเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศร์)

เริ่ มเข้าฤดู การผลิ ตใหม่ฝนเริ่ มตกแล้ว ถึ งเวลาต้องเตรี ยมเครื่ องมื อทาไร่ ไถนา จึ งมี
ประเพณี ที่สาคัญเพื่อเรี ยกขวัญและกาลังใจ คือ พิธีแรกนา คือการไถนาทานาปลูกข้าว
ครั้ งแรกในนาจาลองขนาดเล็ ก ที่ สมมุ ติข้ ึ น แล้วมี พิธีสู่ขวัญวิง วอนสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ จง
บันดาลให้การทานาจริ งได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์เหมือนนาจาลอง
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เดือน กุมภาพันธ์ :
เดือนสาม ประเพณี เผาข้าวหลาม ทาข้าวจี่
เดือนสามเคยตามพี่
เผาเข้ าเจ้ างานแฝง

ดูพธิ ีธานย์ เทอะห์ แสดง
พงศ์ พวกพ้ องน้ องเคยดู ฯ

(นิราศธารโศกของเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศร์)

สื บเนื่องมาจากเดือนยีท่ ี่เก็บเกี่ยว นวดข้าว และเก็บข้าวใส่ ยงุ ้ หมดแล้ว สิ่ งที่เหลือเต็ม
ท้องนาคือ ซังข้าว การจัดการกับซังข้าวนี้โบราณถือเป็ นเรื่ องศักดิ์สิทธิ์ เพราะหมายถึง
ความมัน่ คงของชีวิตในอนาคตด้วยว่าในปี เพาะปลูกต่อไปจะได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์
มากน้อยอย่างไร เหตุน้ ีจึงมีพิธีกรรมเรี ยก “เผาข้าว” คือจุดไฟเผาซังข้าวในนา พระ
เจ้าแผ่นดินต้องเสด็จไปทาพิธีหรื อโปรดให้เจ้านายและขุนนางผูใ้ หญ่ไปทาแทนก็ได้
มีในกฎมณเฑียรบาลยุคต้นกรุ งศรี อยุธยา เรี ยก “พิธีธานย์เทอะห์ ” เป็ นพิธีเก่าทากัน
มาจนถึงปลายกรุ งศรี อยุธยา
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เดือน เมษายน :
เดือนห้ า สงกรานต์
เดือนห้ าอ่ าโฉมงาม
สงกรานต์ การบุญไป

การออกสนามตามพีไ่ คล
ไหว้ พระเจ้ าเข้ าบิณฑ์ ถวาย ฯ

(นิราศธารโศกของเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศร์)

สงกรานต์ เป็ นประเพณี ของพราหมณ์จากชมพูทวีป แพร่ เข้ามาสู่ ราชสานักยุค
สุ วรรณภูมิ-ทวารวดี แล้วแพร่ หลายสู่ ชาวบ้านทัว่ ไปทั้งภูมิภาคอุษาคเนย์ ผสม
กลมกลืนเข้ากับพุทธประเพณี หลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์
มีพิธีถือน้ าพิพฒั น์สัตยา หรื อดื่มน้ าสาบานว่าจะไม่คิดขบถทรยศต่อกษัตริ ย ์ โดยให้
พราหมณ์อ่านโองการแช่งน้ าต่อหน้าพระพุทธรู ปและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เป็ นพิธีเกี่ยวกับ
ความมัน่ คง แล้วส่ งแบบแผนสู่ ชาวบ้านให้มีการสรงน้ าพระ ตลอดจนประเพณี ในวัด
และการละเล่นอื่นๆ

เดือน มีนาคม :
เดือนสี่ พิธีตรุ ษ งานวัด งานบุญ
เดือนสี่ พธิ ีตรุษ
ชาระพระชินสีห์

เจ้ างามสุ ดผุดผาดดี
หมดผงเผ่ าข้ าวบิณฑ์ ถวาย ฯ

(นิราศธารโศกของเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศร์)

เป็ นฤดูหลังเก็บเกี่ยว มีขา้ วเก็บเต็มยุง้ อาหารอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมีเวลาพัก จึงเป็ น
ช่วงเวลาที่จะซ่อมแซมเครื่ องมือเครื่ องใช้ทางการเกษตร จัดงานวัด งานศพ งานบุญ
พระเวสคือเทศน์มหาชาติเดือนสี่ และนมัสการปูชนียสถานต่างๆทางราชสานักพิธี
“สัมพัจฉรฉินท์” หมายถึงสิ้ นปี ตัดปี มีคาเรี ยกเฉพาะว่าตรุ ษ ทาเพื่อเป็ นสวัสดิมงคลแก่
พระนคร พระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริ พาร ตลอดจนราษฎร เป็ นคติพราหมณ์ที่ถูกแปลง
เป็ นพุทธ ก่อนยุคกรุ งศรี อยุธยาคือเดือนสี่ ตรุ ษสิ้ นปี เก่า เดือนห้าสงกรานต์ข้ ึนปี ใหม่
สื บเนื่องมาจนถึงต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ปั จจุบนั คงเหลือแต่ประเพณี สงกรานต์ข้ นึ ปี ใหม่
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