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เครื่องราชกกุธภั ณฑ
ในพระราช พิธี พระบรมราชาภิเษก
พระราช พิธี สําคัญอยางหนึ่งของประเทศไทย อันมี พระมหากษัตริยท รงเปน พระประมุข
คือ พระราช พิ ธีบ รมราชาภิเษก อันเปนการเฉลิม พระเกียรติย ศองค พระประมุ ข วาไดท รงเปน
พระมหากษั ตริยโดยสมบูรณแ ลว
ภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุท ธศักราช ๒๔๘๙
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ไดท รงประกอบพระราช พิธีบ รมราชาภิเษก ในวั นที่ ๕ พฤษภาคม
พ. ศ.๒๔๙๓ ตามแบบอยางโบราณราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ใน
พระบรมมหาราชวังเฉลิม พระปรมาภิ ไธยตามที่จารึกในพระสุ พรรณบัฎวา
'พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดชมิหตลาธิเบศรามาธิบ ดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต ร'
พระราช พิธีบ รมราชาภิเษกในประเทศไทย เปน พระราช พิ ธีท ี่ไดรับ คติมาจากอินเดียที่เชื่อ
วาพระมหากษัตริยเปนสมมุติเท พ
ในการพระราช พิธีบ รมราชาภิเษก พระราชครู พราหมณจะถวายเครื่องเบญจสิริราช
กกุธภัณฑเ พื่ อปะกอบ พระราชอิสริยยศ อันเปนประเพณีท ี่สืบ เนื่องมาจากลักธิ พราหมณ ที่มี พระ
มหาราชครู พราหมณเปนผู กลาวถวาย
กกุธภัณฑมาจากรูป ศั พท
ก หมายถึง ฟา
กุ หมายถึง ดิน
ธ หมายถึง ทรงไว
ภัณฑ หมายถึง สิ่งของ
รวมความแลวหมายถึง สิ่งใดก็ ตามที่เปนเครื่องใชป ระกอบ พระราชอิสริยยศแหง พระมหากษั ตริย
ประเพณีการถวายเครื่องราชกกุธ ภัณฑในพระราชพิ ธีบ รมราชาภิเษกของไทย มีป รากฎ
มาแตครั้งสมัย สุโขทัย
ในสมัยอยุ ธยาก็ยึดถือ พระราชประเพณี นี้สืบ ตอมา จนถึงสมัยรั ตนโกสิ นทรเครื่องสิ ริราช
กกุธภัณฑท ี่ใชในพระราช พิ ธีบ รมราชภิเษกสวนใหญ สรางขึ้น ในสมัย พระบาทสมเด็จ พระพุท ธ
ยอดฟาจุฬาโลกฯ
เครื่องราชกกุธภั ณฑท ี่พระมหาราชครูถวายในพระราช พิ ธีบ รมราชภิเษกในสมัยรัต นโกสินทร
ประกอบดวย
- พระมหาเศวตฉั ตร
-พระมหาพิช ัยมงกุฏ
-พระแสงขรรคขัยศรี
-ธารพระกร วาลวีช นี (พั ดและแสจามรี)
-ฉลองพระบาทเชิงงอน
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พระมหาเศวตฉัต ร
เรียกอีกอยางหนึ่งวา นพปฎลมหาเศวตฉั ตร
เปนฉัตร ๙ ชั้น หุมผาขาว มีระบาย ๓ ชั้น ขลิบ ทอง แผลวด มียอด
พระมหาเศวตฉัต รนี้ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัวรับ สั่งใหหุมดวยผา ขาว แทนตาด ถือ
เปนเคื่องราชกกุธภัณฑท ี่สําคัญยิ่งกวาราชกกุธภั ณฑอื่น ๆ
ในรัช กาลปจจุบ ัน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนํา ขึ้นถวายที่ พระที่นั่งอัฐทิศอุท ุม พรหลังจาก
ทรงรับ น้ําอภิเษกแลว จากนั้นเจาหนาที่สํานัก พระราชวังก็เชิญไปปกกางไวเหนือ พระที่นั่ง
ภัท รบิฐ ตอมาเมื่อเสด็จ พระราชดําเนินขึ้นประทับ ณ พระที่นั่ง ภัท รบิฐ เพื่อทรงรับ เครื่องเบญจสิริ
ราชกกุธภัณฑ จึงไมตองถวายเศวตฉั ตรรวมกับ เครื่องราชกกุ ธภัณฑอื่น
เดิมในพระราช พิ ธีบ รมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย ไทยบางรัช กาล มิไดกลาวรวมพระมหา
เศวตฉัต รหรือเศวตฉัตรเปนเรื่ องราชกกุธภัณฑ ดวยเพราะฉัตรเปนของใหญโต มีป กอยูแลวเหนื อ
พระที่นั่งภัท รบิฐจึงถวายธารพระกรแทน จนถึงรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัว
พระมหาพิช ัยมงกุ ฎ
พระมหาพิช ัยมงกุ ฎ เปนราชศิราภรณสรางในรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ทําดวยทองลงยาประดับ เพชร
ตอมาในสมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัวไดท รงพระกรุ ณาโปรดเกลาฯ ใหเ สริมแตง
พระมหาพิช ัยมงกุ ฎใหงดงามและทรงคุณ คายิ่งขึ้น
จึงใหผูช ํานาญการดูเ พชรไปหาซื้อเพชรจากประเทศอินเดียไดเ พชรขนาดใหญ น้ําดี จากเมือง
กัลกัตตา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหนํามาประดับ ไวบ นยอดพระมหาพิช ัยมงกุฎ แลว
พระราชทานนามเพชรนี้วา
พระมหาวิเชียรมณี พระมหามงกุฎ
หมายถึงยอดวิมานของพระอินทร ผูเปนประชาบดีของสวรรคช ั้นสอง คือ ชั้นดาวดึงส
พระมหาพิช ัยมงกุ ฎรวมพระจอน สูง ๖๖ เซนติเมตร หนัก ๗.๓ กิโลกรั ม
ในสมัยโบราณถือวามงกุฎมี คาสําคัญเทากับ ราชกกุธภัณฑอื่น ๆ และมหาเศวตฉัตรเปนสิ่งที่
สําคัญสูงสุด เมื่อ พระมหากษัตริยท รงรับ มงกุฎมาแลวก็เ พียงทรงวางไวขางพระองค
ตอมาเมื่อประเทศไทยติด ตอกับ ประเทศในทวีป ยุโรปมากขึ้น จึงนิยมตามราชสํานักยุโรปที่ถือวา
ภาวะแหงความเปน พระมหากษัตริยอยูท ี่เวลาได สวมมงกุฎ ในพระราช พิ ธีบ รมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคไดท รงเชิญทูตในประเทศไทยรวมในพระราช
พิ ธี และทรงรับ พระมหาพิช ัยมงกุ ฎมาทรงสวม
แตนั้นมาก็ถือวา พระมหาพิช ัยมงกุ ฎเปนสิ่งสําคัญในบรรดาเครื่ องราชกกุธภัณฑ และมหา
กษัตริยจะทรงสวมพระมหาพิช ัยมงกุฎ ในพระราช พิธีบ รมราชาภิเษก
พระแสงขรรคช ัยศรี
เปนพระแสงราชศัส ตราวุธประจํา พระองค พระมหากษั ตริย เปน พระแสงราชศัสตราปะจํา พระองค
พระมหากษั ตริย
พระขรรค หมายถึง พระปญญาในการปกครองบานเมือง
พระแสงขรรค องคป จจุบ ันมีป ระวัติวา ในป พ.ศ.๒๓๒๗ ชาวประมงพบ พระแสงองค นี้ใน
ทะเลสาบเมืองเสียมราฐ กรมการเมืองเห็นวาองค พระแสงขรรคยังอยูในสภาพดีและงดงาม จึง
นํา พระแสงไปมอบใหเจาพระยาอภัย ภูเบศร (แบน) ซึ่งเปนเจาเมืองเสียมราฐในขณะนั้ น
เจาพระยาอภัยภูเบศรเห็ นวาเปนของเกาฝมือชางสมัย นครวัด จึงนําขึ้นทูลเกลาฯถวายแด
พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟาจุฬาโลกฯ
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เมื่อวันที่ พระแสงองคนี้มาถึง พระนคร ไดเกิ ด ฟา ผาในเขตในพระนครถึง ๗ แหง
มีป ระตูวิเศษไชยศรีใ นพระราชฐานชั้นนอก และประตู พิมานไชยศรี ในพระราชฐานชั้นกลาง ซึ่ง
เปนทางที่อัญเชิญพระแสงองค นี้ผานไป เพื่อเขาไปในพระบรมมหาราชวัง เปนตน
ดังนั้น ประตู พระบรมมหาราชวังดังกลาว จึงมีคําทายชื่อวา "ไชยศรี" ทั้งสองประตูเชนเดียวกับ
ชื่อพระขรรคองค นี้
พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหท ําดามและฝก
ขึ้นดวยทองลงยาประดับ มณี
พระแสงขรรคช ัยศรี นี้เฉพาะสวนที่เปนองค พระขรรคยาว ๖๔.๕ เซนติเมตร
ประกอบดามแลวยาว ๘๙.๘ เซนติเมตร
หนัก ๑.๓ กิโลกรัม
สวมฝกแลวยาว ๑๐๑ เซนติเมตร
หนัก ๑.๙ กิโลกรัม
พระแสงราชศัส ตราที่สําคัญที่สุดในพระราช พิธี สําคัญหลายพิ ธี เชน พระราชพิ ธีบ รมราชาภิเษก
พระราช พิธี ถือน้ํา พระพิ พัฒ นสัตยา
ธารพระกร
ธารพระกรของเดิมสรางในรัช กาลที่ ๑ ทําดวยไมช ัยพฤกษ ปดทอง หัวและสันเปนเหล็กคร่ํา
ลายทอง ที่สุดสันเปนซอม ลักษณะเหมือนกับ ไมเทาพระภิกษุท ี่ใชในการชักมหาบังสกุล เรียก
ธารพระกรของเดิมนั้นวา ธารพระกรชัย พฤกษ
ในรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสรางธารพระกรขึ้น ใหมองคห นึ่งดวย
ทองคํา ภายในมี พระแสงเสนา ยอดมีรูป เทวดา จึงเรียกวา ธารพระกรเทวรูป ที่แทลักษณะเปน
พระแสงดาบมากกวาเปนธารพระกร แตไดท รงสรางขึ้นแลวก็ท รงใชแทนธารพระกรชัย พฤกษ
ในรัช กาลพระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให นําธารพระกร
ชัยพฤกษกลับ มาใชอีกและยังคงใชธารพระกรชัย พฤกษในพระราช พิ ธีบ รมราชภิเษก มาจนถึง
รัช กาลปจจุบ ัน
พั ดวาลวีช นี และพระแสหางจามรี
เปนเครื่องใชป ระจําพระองค พระมหากษัตริย พั ดวาลวีช นีท ําดวยใบตาล แตป ดทองทั้ง 2 ดาน
ดามและเครื่องประกอบทําดวยทองลงยา
สวนพระแสท ําดวยขนจามรี ดามเปนแกว
ทั้งสองสิ่งนี้ พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
สรางขึ้น
'วาลวีช นี' เปนภาษาบาลีแปลวา เครื่องโบก ทําดวยขนวาล ตรงกับ ที่ไทยเรียกจามรี
ฉลองพระบาทเชิงงอน
ฉลองพระบาทมีท ี่มาจากเกือกแกว หมายถึงแผนดินอั นเปนที่รองรับ เขาพระสุเมรุ และเปนที่
อาศัยของอาณาประชาราษฎรท ั่วทั้งแวนแควน
ฉลองพระบาทเชิงงอนนี้ พระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟาจุฬาโลกฯ ใหสรางขึ้ นเปนเครื่องราช
กกุธภัณฑ ตามแบบอินเดียโบราณ
ทําดวยทองคําทั้งองค
น้ําหนัก ๖๕๐ กรัม
ลายที่สลักประกอบดวยลายชอหางโตแบบดอกเทศ ลงยาสีเขียวแดง โดยดอกลงยาสีเขียว
เกสรลงยาสีแดง
สวนเชิงงอนนั้นทําเปนตุมแบบกระดุมหรื อดอกลําดวนมี คาดกลางทําเปนลายกานตอ ดอกชนิด ใบ
เทศฝงบุษยน้ําเพชร
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ในการพระราช พิธีบ รมราชาภิเษก เครื่องสิริเบญจราชกกุธภัณฑเปนของสําคัญที่ พระราชครู
พราหมณจะถวายแด พระมหากษั ตริยเ พื่อ ความสมบูรณของพระราชพิ ธี
โดยจะถวายจากลําดับ สูงลงต่ํา เริ่มจาก
พระมหาพิช ัยมงกุ ฎ
พระแสงขรรคช ัยศรี
ธารพระกร
พั ดวาลวีช นี และแสหางจามรี
และทายสุดจะสอดฉลองพระบาทเชิงงอนถวาย
เครื่องราชกกุธภั ณฑเก็บ รักษาไว ณ ทองพระโรงพระที่นั่งจักรพรรดิ พิมาน ในหมู พระมหา
มนเทียร ภายในพระบรมมหาราชวัง
เดิมเจา พนักงานที่รักษาเครื่องราชูป โภคไดจัด พิ ธีสมโภชเครื่องราชูป โภคและเครื่องราช
กกุธภัณฑเปนประจําทุกป โดยเลือกทําในเดือน ๖ เพราะมี พระราช พิธี นอย
จนถึงรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัวมี พระราชดําริวา วันพระบรมราชาภิเษกเปน
วันมงคล ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหบ ําเพ็ญ พระราชกุศลสมโภช พระมหาเศวตฉั ตรและเครื่อง
ราชกกุธภัณฑขึ้นเปน ครั้งแรกในป พ.ศ.๒๓๙๔ พระราชทานชื่อวา พระราช พิ ธีฉัต รมงคล
ตอมา พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเ พิ่ มการบําเพ็ญ
พระราชกุศลถวายสมเด็จ พระบูร พมหากษัตราธิราชแหงกรุงรัตนโกสินทร
เปลี่ยนเรียกชื่อ พระราช พิ ธีวา พระราชกุศลทักษิณานุป ระทาน และพระราช พิธี ฉัตรมงคลสืบ มา
จนปจจุบ ัน
จากหนังสือ พลอยแกมเพชร ฉบับ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ รูป ภาพบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) เอื้อเฟอภาพชุดเครื่องราชกกุธ ภัณฑ จากปฎิท ิน ชนะเลิศการประกวดรางวัล สุริยศศิ ธร
ของสมาคมนักประชาสัม พั นธแหงประเทศไทย
ในหนังสือ ฉบับ นี้ยังมีเรื่องใหอานเกี่ยวกับ งานพระราช พิธีอี กมาก ผูส นใจคงตองสั่งซื้อเพื่ อเปน
สมบัติสวนตัว ผูเ ขียนขออภัยที่ไมไ ดขออนุญาตในการเอาบทความมาเผยแพร แตจุดประสงค
หลักตองการให คนไทยรูจักความเปนไทยใหลึก ซึ้งยิ่งขึ้น
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ความหมายระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ในอดี ตการบริหารธุรกิจจะประสบความสําเร็จหรือไมจะขึ้น อยูกับ ตัวบุคคลเปนสําคัญ กลาวคือถา
คนใดสามารถวางแผนไดดี ควบคุมงานไดดี ก็จะทําใหการบริหารกิจการนั้น สัมฤทธิ์ผ ลได แต ใน
ปจจุบ ันเมื่อธุรกิจมีการแขง ขันมากขึ้ น ประกอบกับ เทคโนโลยีท างคอมพิวเตอรไดมีการพั ฒ นา
มากขึ้น คุณ ภาพของการบริหารและความอยู รอดขององคนั้ นจึงขึ้นกับ ระบบมากกวาตัวบุคคล
ดังนั้นการบริหารสมัย ใหม จะใหความสํา คัญกับ ระบบขอมูล และระบบสารสนเทศมากขึ้น เพราะ
หากกิจการใดมีระบบสารสนเทศที่ดีกวาก็จะทําใหสามารถใหขอมู ลในการตัด สินใจที่รวดเร็ว
ถูกตองและมีป ระสิท ธิ ภาพมากกวา ซึ่งจะสง ผลใหกิจการนั้นสามารถอยูร อดได มากกวา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เปนระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแปลงหรือประมวลผลขอมู ล
ทางการเงิน ใหเปนสารสนเทศที่มีป ระโยชนในการตั ดสิน ใจตอผู ใช สําหรับ ผูใชป ระโยชนจาก
สารสนเทศทางการบัญชีอาจแบงไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ บุคคลภายในองคกร และ
บุคคลภายนอกองคกร เชน ผูถือหุ น นักลงทุน เจาหนี้ หนวยงานของรัฐบาล และคูแขง ขัน เปน
ตน ทั้งนี้กระบวนการแปลงขอมู ลหรือ ประมวลผลขอมูล ในระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นอาจ
กระทําดวยมือหรือใชคอมพิ วเตอรเ ขามาชวยก็ได ตัวอยางของสารสนเทศทางการบัญชี ที่มี
ประโยชนตอการตัด สินใจของผูใช เชน งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด เปนต น ซึ่ง
สารสนเทศเหลานี้ ไดมาจากการประมวลผลรายการคาตาง ๆ ของกิจการดังนั้นรายการคาแตล ะ
รายการ เชน รายการขายสินคา ซื้อสิน คา ฯลฯ จึงถือวาเปนตัวอยางของขอมู ล ของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
สารสนเทศเปนสิ่งที่มีป ระโยชนและมีคา ตอการตัดสิ นใจเพราะเปน สิ่งที่ช วยเพิ่ม พู นความรูท ําให
สามารถคาดการณ สิ่งตาง ๆ ในอนาคตไดอยางถูก ตองมากยิ่งขึ้น และชวยลดความไมแนน อน
ใหแกผูท ี่ท ําการตัดสิ นใจโดยทําใหการตั ดสินใจมีป ระสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น สารสนเทศจะมี
ประโยชนหรือมีคาตอ ผูใชมากนอยเพียงใดนั้ นจะขึ้ นอยูกับ คุณภาพของสารสนเทศนั้ น ๆ
สารสนเทศที่มีคุณ ภาพควรมีลักษณะที่สําคัญ ๆ มีดังนี้ 1.เกี่ยวของกับ การตัดสิน ใจ 2.ถูกตอง
เชื่อถือได 3.สมบูรณครบถวน 4.ทันเวลา 5.แสดงเปนจํานวนได 6.ตรวจสอบความถูกตองได 7.
สามารถเขาใจได 8.สามารถเปรียบเทียบกันได
เหตุผลที่นักบัญชีควรศึกษาและทําความเขาใจระบบการสื่อสารขอมูล นักบัญชีมักจะมีสวนรวมใน
การตัดสิ นใจทางธุรกิจ ซึ่งความรวดเร็วและมีป ระสิท ธิ ภาพ ของการตัดสิ นใจนั้น ขึ้นอยูกับ
คุณภาพของสารสนเทศที่ไดรับ วาไดท ันตามเวลาที่ตองการและมีความถูก ตองหรือไม แตจาก
การที่แนวโนมของธุร กิจในยุคปจจุบ ันนั้น มีโครงสรางองคกรที่สลับ ซับ ซอน และมีสาขาหรือ
หนวยงานที่กระจายแยกกันไปตามภูมิ ภาคตาง ๆ มากยิ่งขึ้น ทําใหป ญหาตาง ๆ ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การประมวลผลและการสื่ อสารเพื่อ แลกเปลี่ยนขอมูล นั้นเ พิ่ มมากยิ่งขึ้น ตามไป
ดวย ดังนั้นจึงมีการนําระบบคอมพิ วเตอรแ ละระบบการสื่อสารขอมู ลมาประยุกต ใชในระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี เพื่อทําใหการสงและรับ ขอมูล ระหวางสาขาหรือหนวยงานที่กระจาย
แยกกันไปตามภูมิ ภาคตาง ๆ นั้นเปนไปอยางรวดเร็วและมีความถูก ตองนาเชื่อถือ และยัง
สามารถทําใหผูใชท ี่ผานการอนุ มัติสามารถเขาถึงขอมูล ในระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ
บริษัท ไดในทันทีท ี่ตองการ
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โดยรวมแลวมีเหตุ ผลหลาย ๆ ประการที่นักบัญชีควรศึกษาและทําความเขาใจระบบการสื่อสาร
ขอมูลไดแก
ความสามารถในการสงสารสนเทศการบัญชีไปยังผูท ี่ตองการใชไดท ันกับ ความตองการ ไมวา
ผูใชขอมูล นั้นจะอยูท ี่ใ ดก็ตาม ซึ่งวิธีการที่ดีท ี่สุ ด และเร็วที่สุ ด คือการสง ผานระบบการสื่อสาร
ขอมูลที่รวดเร็วและทันสมัย
นักบัญชีซึ่งอาจจะอยูในฐานะของผู ใชงาน หรือควบคุมดูแ ลระบบการสื่อสารขอ มูล ดังนั้ นนัก
บัญชีจึงควรทําความเขาใจพื้ นฐานของระบบการสื่อสารขอมูล
นักบัญชีซึ่งอาจจะอยูในฐานะของผู ตรวจสอบ และเปนผูท ําการประเมิ นการทํางานของระบบการ
สื่อสารขอมู ล นักบัญชีจึงจําเปนทีจ่ ะตองรูวาทําอยางไรจึงจะมั่นใจไดวาขอมูลที่มีการสงผา น
เครือขายการสื่อ สารขอมู ลนั้นมีความถูกตองนาเชื่อถือ
นอกจากนี้จะเห็นไดวา ในปจจุบ ันแนวโนมของโปรแกรมสําเร็จรูป ทางการบัญชีสวนใหญ มีการ
นําเทคโนโลยีในการสื่อสารข อมูลมาประยุก ตใช ดังนั้น นักบัญชีไมวาจะอยูในฐานะของพนักงาน
บัญชีในองคกร หรือที่ป รึกษา หรือผูสอบบัญชี ตางก็ควรที่จะสนใจศึกษา คนควา ทําความ
เขาใจและติ ดตามความกาวหนาทางดานระบบการสื่อสารขอมู ลอยางตอเนื่ อง
คัดลอกบางสวนมาจากเอกสารการสอนชุดวิช า ระบบสารสนเทศทางการบัญชี มสธ.
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มนุษยกับ งาน
เมื่อเราเริ่มทํางานมาสัก 10 ป เราตองยอนมาดูสิ่งที่ผานมาวา มีอะไรที่เราทําไดดีมาก และมี
อะไรที่เราไดรับ บทเรียนในการทํางานเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุด ของมนุษย คือกาวไปขางหนาอยาง
มั่นคง สตี ฟ จอป เคยพู ดในงานสัมมนาแหงหนึ่งวา
"คนเราทุกคนที่ตองการเดิ นไปขางหนาตองมองจุดที่ผานมา เหมือนการตอรูป จุดตาง ๆ เปนรูป
คนหรือสั ตว ถาเราจะตอรูป ไปขางหนาเราจะตองมองรูป จากขางหลัง มิฉ ะนั้นการตอรูป จะไม
สมบูรณหรืออาจจะตอไปไมไ ดเลย"
ใน ชวงที่ 3 ของมนุษยกับ งานอาจเริ่มในชวงชีวิตอายุ 35-42 เปนชวงที่สําคัญมาก เพราะชวงนี้
เปนชวงที่มีความรูมากพอมีป ระสบการณท ี่เติมเต็ม การลุยงานอยางเต็มที่ท ําใหผลงานออกมาดี
แตหากขาดความพยายามอยางมุงมั่นก็นาเสีย ดายที่เวลาในชวงเวลาที่สําคัญผานไปเพราะถา
เลยชวงนี้มาแลว การหาตําแหนงที่สามารถกําหนดบทบาทขององคกรก็จะเลยผานไป การที่
ไมไดนําทีม ไมได อยูแถวหนาก็จะทําใหการทํางานชวงนี้ขาดความโดดเดน พอเลยอายุ 42-50
ป เปนชวงที่เก็บ เกี่ยวสิ่งที่ท ํามาทั้งหมดของการทํางานในชีวิตก็วาได เพราะสิ่งที่อุต สาหกมหนา
กมตาทํามาหางานสรางคุณภาพของงาน และสิ่งที่มีอยูตองตั กตวงใหเต็ มที่เ พราะอายุใ นชวงนี้
ตําแหนงในมื อนาจะเปน Top 5 ในองคกรไดแลว ถาเปนคนเกงยิ่งจะดี ใหญ ถาไดไปอยูใน
องคกรตางชาติช วงนี้จะร่ํารวย เก็บ เงินไดเปนกอบเปนกํามีเงินเดือนหกหลักแก ๆ หรือใกล 7
หลักแลว
หลายตําราบอกวา คนที่ท ํางานในยุคนี้เกิน 50-62 ป เปนชวงที่วิเศษที่สุด เพราะถาเปนคนเกง
จะเปนชวงที่ดีท ี่สุดอีกชวงหนึ่งของชีวิต เพราะมี connection เพียบ มีสังคมที่คอยชวยเหลือซึ่ง
กันและกันดวยความรูแ ละประสบการณท ี่สั่งสมมาทําใหเรากาวตอไปไดสวยและมั่น คงขึ้น แต
ตองอยาลืมวาสิ่งที่เปนอดีตกําหนดอนาคตเหมือ นคนเก็บ เงินไว ในมือหรื อกระปุก เมื่อทุบ ออกมา
จะเห็นเงินที่เก็บ ไวเปนกอบเปนกําและเอามาใชไดอยางสบาย ในชวงสุดทาย 63-75 และเลย
ไปทุกคนคงอยากทําอะไรกับ เวลาสบายๆ ในชีวิต รูจักเสาะแสวงหาความสําคัญของการเปน
มนุษย
ชวงสุดทายในชีวิตของมนุษยท ี่ท ํางานเปนชวงที่ตองถายทอดแนวคิด การทํางาน และ
ประสบการณเอาไวใหคนรุ นหลังไดศึกษา ถาคนเกงทุกคนในประเทศไดถายทอดผลงาน
ประสบการณช ีวิตใหคนอื่ นไดอานไดศึกษา ไดเ รียนรู คนของเราจะตองเกง กวาคนในเอเชียอีก
มาก
แตเปนที่นาเสียดายประเทศของเราคนไมช อบอานหนังสือ ทานอาจจะมองไปรอบๆตัวทานใน
คนที่ใกลช ิด เพราะทานไดอานแลวแตค นอื่น สิบ คนที่อยูรอบๆ ตัวทาน เขาเอาแตใหวันเวลาและ
โชคชะตากําหนด ทําใหสิ่งที่ออกมาไมไดอยางใจทํางานไมป ระสบผลสําเร็จ เพราะโชคชะตา
คือสิ่งที่เรากําหนดไดแตค นจะดีหรือ ไมดี ขึ้นอยูกับ การที่เรากําหนด ตัวเองทั้งนั้น การที่ไมยอม
พั ฒนาตัวเองและความรูก็ไมสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมาย เมื่อไดเปน นายแตเปนผู นําที่ไม
เกงยอมนําคน นําทีมไมไ ด และผลสําเร็จก็จะไมตามมา พู ดงายๆ คือไมสําเร็จ
ถาทานสําเร็จในหนาที่การงานอยูแลว ในการเปนหัวหนาก็ข อใหมีเวลาประสบแตความสําเร็จแต
ถายัง ผูเขียนมีแนวคิ ดในการเดิน ตอไปดังนี้
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ในแต ละชวงของชีวิตที่ท ํางาน ทานตองกําหนดวาอะไรคือจุดที่ท านตองพั ฒนา ผูเ ขียนไมเชื่อ
ในจุดออน แตเชื่อวาคนมีการพั ฒนาไดในทุกเรื่อง แตเวลาไมยอมใชเวลาในการพัฒ นาการ
ตัวเองตางหาก และเมื่อเวลาผานไปเราจะบอกกับ ตัวเองเสมอวาเราแกเกินเรียนแลว แตจริงๆ
แลวไมมีใ ครแกเกิน กวาที่พัฒนาตัวเอง แตไ มใหเวลากับ ตัวเองมากกวา เพราะการที่เกงในสาขา
วิช าชีพเราตองมั่นในการฝ กฝนพัฒ นา แตวันทั้งวันในงานที่ท ําก็เหมือนอยูแ ลว แต พอมีวัน พัก
เราก็ พักกันอยางจริงจังโดยไมไดเจียดเวลามาพัฒ นาตัวเอง ตลอดชีวิตการทํางานของผูเขีย น
การทํางานหนักและจริงจังเกือบทุกๆ ชวงของชีวิต แตก็มีบ างชวงขาดแรงบันดาลใจ เมื่อยอนดู
ทีไรในชวงเวลาปถึงสองปท ี่หายไปรูสึกสูญเสียเวลาในชีวิตมากๆ แตโชคดีท ี่ช วงอื่นกวา 80%
เปนชวงการพัฒ นาตนเอง การเจียดเวลาหาหนังสื อและเวลาอานหนังสือเพื่ อ พั ฒนาขึ้นอาจจะ
เปนชวงยามเชาในแตละวัน หยุดทานจะได 8 ชั่วโมงเปนอยางนอยแตละเดือ น ซึ่งก็ พอในการ
ทบทวนและเรียนรูอยางจริงจังในงานที่ท ํา ขอเพียงแตท านมีเปาหมายและกําหนดเปาหมายให
ชัดเจนใหไดความสําเร ็จก็จะอยูแคเ อื้อม
ผูเขียนมี ความเชื่อในการพั ฒนาคน มีความเชื่อวาคนที่มุงมั่นยอ มมีแต ความสําเร็จ เชื่อวาความ
พยายามเปนจุดเริ่ม ตน ของผลสําเร็จที่ตามมา ตลอดจนเชื่อวาคนที่มีศีล ธรรมตกน้ําไมไหลตกไฟ
ไมไหม แมกระทั้งเชื่อวาคนแต ละคนโชคชะตาไมไ ดเปนตัวกําหนด แตเชื่อวาตัวทานเปนคน
กําหนดโชคชะตาและความสําเร็จเอง และสุดทายเชื่อวาทุกคนทํางานไดสําเร็จทุกคน ถามี
จุดเริ่มตนและเชื่อมั่นในตนเอง และมุงมั่ นในการพั ฒนา
ไวพบกัน ในดินแดนแหงความสําเร็จขอเพี ยงแตท านเริ่ม ตนเดิ นจากจุดเริ่มตน แมเ พี ยงกาวเล็ก ๆ
กาวสั้น ๆ แตความสําเร็จก็เริ่มจากจุดนี้ไม ใชหรือ @
จากหนังสือ e LEADER ประจําเดือนสิงหาคม 2006 บทความของ ม.ล.ชัยวัฒน ชยางกูร
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10-6-49
โยเกิรตวันละถวย
ทุกวันนี้มีโยเกิรตมากมายหลายยี่หอ หลายรสชาติซึ่งมีป ระโยชนตอรางกายมากน อยแตกตางกัน
ไป การจะเลือกรับ ประทานโยเกิรต เพื่อใหรางกายได รับ ประโยชนมากที่สุดกอนอื่น คงตองมาทํา
ความเขาใจถึงสิ่งที่สําคัญที่อยูในโยเกิรต กันเสียกอ น ซึ่งคงเปนอะไรไปไมได นอกจากแล็คโต
บาซิลลัสที่ไดยินกั นอยูบ อย ๆ
แล็คโตบาซิล ลัส คือ แบคทีเรียลที่สามารถผลิตกรดแล็ คติก ซี่งมีอยูหลายชนิด เปนจุลินทรียท ี่มี
ประโยชนตอสุขภาพ หรือเรียกอีกอยางวา โปรไบโอติก (Probiotic) ปกติอาศัยอยูในลําไสเล็ก
และลําไสใหญของคนเราตั้งแตยังเปนทารก
จุลินทรียท ี่วานี้ทําหนาทีช
่ วยยอยอาหารและผลิต สารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย เชน กรด
แอมิโน กรดแล็คติ ก วิตามินเค วิตามินบี และสารปฏิช ีวนะหลายชนิด ซึ่ง ลวนแต มีป ระโยชนตอ
รางกาย ตั้งแตช วยยับ ยั้งการเจริญเติบ โตของแบคทีเรียทีท
่ ําใหเจ็บปวยชวยใหระบบขับ ถาย
เปนไปตามปกติ ทองไมผูก ลดความเสี่ยงในการเปนมะเร็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งลําไสและ
มะเร็งตับ ชวยใหระบบภูมิคุมกันทํางานอยางมีป ระสิท ธิ ภาพ และผลิตเม็ ดเลือดแดงมากขึ้ นชวย
ลดระดับ น้ําตาลและคอเลสเทอรอลในเลือด ชวยยอยน้ําตาลในนม และชวยใหรางกายดูดซึม
แคลเซียมและเหล็กได ดีขึ้น นอกจากนั้นยังเคยมีผ ลการวิจัย พบวา การรับ ประทานโยเกิรตชวยคุม
น้ําหนักไดอีก ดวย
อยางไรก็ตาม จุลินทรียเหลานี้จะเปนประโยชนตอรางกายเมื่อ สามารถฝา ฟ นกรดในกระเพาะ
อาหาร และดางที่ลําไลเล็ กตอนบนไปเกาะที่ลําไสเล็กสว นลางไดอยางอยูรอดปลอดภัย แตจาก
การศึกษาพบวา จุลินทรีย 95 เปอรเซ็นตในโยเกิรตทั่วไปตายสนิท เสียกอ นจะถึงจุดหมาย
ปลายทาง จึงทําใหรางกายไมไดป ระโยชนจากจุลินทรียท ี่มีในโยเกิรตเทาใดนัก
ดังนั้นหากสามารถรับ ประทานโยเกิรต ซึ่งมีจุลินทรียท ี่แข็งแรงในปริมาณที่เหมาะสม ก็ยิ่งเปน
ผลดี ตอสุ ขภาพมากขึ้นเทานั้น อยางเชนโยเกิรต ของโครงการสวนพระองคสวนจิต รลดา มีแ ล็ค
โตบาซิลลัสแอซิโดฟ ลัส และบิ ฟโ ดแบคทีเรีย ซึ่งโดยปกติมีอยูใ นลําไสเ ล็กตอนลางตาม
ธรรมชาติอยูแลว เปนจุลินทรียท ี่มีคุณ สมบัติท นกรดทนดางไดเปนอยางดี จึงสามารถเคลื่อ น
ผานไปอยูป ลายลําไสไดโ ดยไมดับ ดิ้ นสิ้นชี พไปเสียก อน นอกจากนั้ นยังมีถึง 106 ตัวมากพอจะ
ชวยเสริมการทํางานของจุลินทรียท ี่มีอยูแลวตามธรรมชาติใหมีป ระสิท ธิ ภาพยิ่งขึ้ น
คนทั่วไปรวมทั้งคนสูงอายุท ี่จํานวนจุลินทรียลดลงตามวัย ควรรับ ประทานโยเกิรตที่มีจุลิ นทรีย
สุขภาพดังกลาวเปนประจําทุกวัน วันละหนึ่งถวย โดยเฉพาะหากเปน ผูป วยที่ไดรับ ยาปฏิช ีวนะยิ่ง
ควรรับประทานโยเกิรต เพราะยาปฏิช ีวนะไมไ ดท ําลายเฉพาะแตจุลินทรียท ี่กอใหเกิ ดโรคเทานั้น
แตยังทําลายจุลินทรียท ี่มีป ระโยชนตอสุขภาพดวย ซึ่งสงผลทําใหรางกายใชเวลาในการฟ นตัว
จากอาการเจ็บปวยนานขึ้น
ซื้อโยเกิรตคราวหนา นอกจากเลือกรสชาติท ี่ช อบแลว ควรพลิก ดูดวยวามีแล็ คโตบาซิลลั สชนิด
ที่เปนประโยชนหรือไม
ไมอยางนั้นอาจไมไดรับ ประโยชนจากโยเกิรตอยางที่ควรจะเปน
จากหนังสือแพรว ฉบับ ที่ 643 วันที่ 10 มิถุนายน 2549
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8-1-50
พระพุท ธเจา
BUDDHA
“พุท ธะ“ ซึ่งแปลวา ผูตื่น/ผูเบิกบาน ในภาษาสันสกฤต เปนชื่อของบรมศาสดาแหงศาสนาพุท ธ
ภายหลังจากที่พระองคท รงบรรลุ พระสั มโพธิญาณ ตื่นแลวจากกิเลสทั้งมวล
เดิมคือเจาชายสิท ธัตถะ โคตมะ แหงศากยวงศ รัช ทายาทแหงนครกบิล พัส ดุ ซึ่งโหรทํานายวา
เบื้องหนาจะเปนมหาจักรพรรดิหรือบรมศาสดาอยางใดอยางหนึ่ง พระเจาสุท โธทนะผู พอ จึง
ปรนเปรอทุกวิถีท างเพื่อไมใหเจาชายไดสัมผั สความทุกขของโลก จะไดไม อยากออกบวช
แตเมื่อชันษาได 29 ป เจาชายมีโอกาสเห็นโลกที่ถูกเก็บ งําไวจากพระองค ซึ่งวนเวียนไปดวย
ความเกิด แก เจ็บ ตาย ทรงเกิดความเบื่อหนาย จึงสละทั้งครอบครัวและราชสมบัติออก
มหาภิเนษกรมณ คือออกบวช เพื่อหาทางทําลายกงลอความทุกขนั้ น
ทรงตระเวนเรียนลักธิ ของโยคีอยูรวมหกป ไดบ ําเพ็ญทุกขกริยา คือทรมานตนอยางที่สุด แต ก็ยัง
ไมเห็นทางพนทุกขไปได จึงหันมาบํารุงรางกายตามสมควร แลวเพียรทําสมาธิเสริมกําลัง
ปญญาในที่สุดก็ตรัสรู "อริยสัจ 4" ปลดเปลื้องกิเลสไดหมดสิ้น สําเร็จเปน พระพุท ธเจาภายใต
ตนไม ที่ถูกขนานนามในภายหลังวา “โพธิ์ ”
ตลอดเวลา 45 ปท ี่เหลือ ทรงจาริกไปยังแวนแควนตาง ๆ ของอินเดีย เพื่อประกาศพระศาสนา
และสรางคณะสงฆ ในวัย 80 พรรษา เสด็จดับ ขัน ธป รินิ พพาน ใต ตนสาละ ณ แควน กุสิน นารา
นับ เปนปแรกของพุท ธศักราช ที่เราใชกันอยูในปจจุบ ัน (ตางจากคริสตศักราชที่นับ จากปแรกที่
พระเยซูเกิ ด)
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8-1-50
ศาสนาพุท ธ
BUDDHISM
เกิดจากคําสอนหรือ ธรรมะของพระพุท ธเจา วาดวยทุกขและการดับ ทุกข เพื่อการอยูเหนือ
วัฏสงสารหรือนิ พพาน
มีคําสอนที่เปนเอกลักษณคือเรื่อง “อนัตตา” (ความไมมีตัวตน) ซึ่งทานพุท ธทาสใชวา "ไมมีตัว
กู ของกู" เพราะทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้ นจากการรวมกันของทุกสิ่งทุกอยาง ไมสามารถตั้งอยูได
เองเดี่ยว ๆ
ศาสนาพุท ธงอกงามไปทั่วทั้งเอเชีย ระหวางศตวรรษที่ 7 ถึง ศตวรรษที่ 9 ยกเวนแหงเดียวคือ
อินเดียบานเกิด ที่ช าวมุสลิมไดเขามาครอบครองในภายหลัง
สองนิกายใหญใ นศาสนาพุท ธคือ "มหายาน" และ "หินยาน" (เถรวาท) แปลตรง ๆ วายานใหญ
ยานเล็ก
ฝายมหายานของจีนและญี่ป ุน มี พระโพธิสัตวค อยโปรดใหสั ตวโลกขามทะเลทุก ขไดท ั้งหมด
กอนทานจะเขานิ พพาน จึงเทากับ เปนยานหรือเรือลําใหญ สวนหินยานของประเทศในอาเซียน
นั้นเล็ก เพราะไมมี พระโพธิ สัตว มีแต "ตนเปนที่ พึ่ง ของตน"
พระภิ กษุของไทยเรานั้น แมจะนับ เปนหินยานหรือเถรวาททั้งหมด แตยังแยกเปน "มหานิกาย"
ซึ่งหมจีวรสีสม กับ "ธรรมยุต" ซึ่งจีวรสีน้ําตาล
จากหนังสือ พลอยแกมเพชร ปท ี่ 14 ฉบับ ที่ 323
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พระเยซู
ผูกอตั้ง ศาสนาคริ สต
เปนบุตรของชางไมโยเซฟและนางมารีซึ่งเปนชาวยิว จึงมีนามจริงเปนภาษาฮีบ รูวว า "โยชัว/
Yeshua" แตช าวคริสตขนานนามวา "จีช ัส/ jesus" ตามสําเนียงกรีก และมักเรียกเต็มๆวา Jesus
Christ
คําวา "ไครสต" มีความหมายเดียวกับ Messish ในภาษาฮีบ รูว แปลวาพระผูช วยใหรอด หรือผู
มาไถบ าปปลดเปลื้องทุกข ใหแกมวลมนุษย ตามคํา พยากรณในพระคําภีร ของชาวยิว และชาว
คริสตเชื่อวา พระเยซูคือบุตรของพระเจาและเปนมาไซยาหองคท ี่วานี้
โยซัวถือกําเนิดในคอกมาที่เมืองเบธเลเฮม ระหวางที่บ ิดาและมารดาเดิ นทางไปภูมิลําเนาเดิม
ตามคําสั่งของจักรพรรดิโรมัน ที่ตองการทําสํามะโนประชากรของชาติใ ตป กครองทั้งหมด
กษัตริยเฮโรดมหาราชแหงยูเดีย ไดยิ นคําทํานายวาจะมีผูมีบ ุญกําเนิดขึ้ นมาในดินแดน กลัววาจะ
มาแยงบัลลังก จึงสั่งใหฆาเด็กชายอายุต่ํากวาสองปหมดอาณาจักร เปนเหตุใหโยเซฟและมารี
ตองพาโยชัวหลบหนีไปอยูท ี่อียิป ต กอนจะกลับ ไปเบธเลเฮมเมื่อเฮโรดตายลง
ครอบครัวนี้ตองยายไปเมืองนาซาเรธเมื่อบุตรของเฮโรดขึ้นครองราชย โยชัวเติบ โตที่เมืองนี้
(บางครั้งจึงมีการขนานนามพระเยซูวา ชายจากเมืองนาซาเรธ) และชวยพอทํางานชางไมระยะ
หนึ่ง
ในวัย 12 โยชัวเริ่มแสดงความสามารถในทางธรรม เมื่อเปนผูใ หญจึงเริ่มออกเดิ นทางไปยังเมือง
ตางๆ เพื่อ แพร ศาสนาใหม พรอมกับ สาวกอีก 12 คน
ชาวโรมันเกลียดกลัวศาสดาองคใหม และสามารถขอยืมมื อชาวยิวทําลายพระองค ลง ดวยความ
ชวยเหลือของยูดัส (Judas) หนึ่งในสาวก
โยชัวหรือพระเยซูสิ้นชีวิต ลงจากการถูกตรึงไมกางเขน แตช าวคริสตเชื่อวา ทรงกลับ ฟ นขึ้น มา
สามวันหลังจากที่สิ้นไป
ในภายหลัง ชาวโรมันกลับ กลายเปนชาติท ี่นับ ถือศาสนาใหมนี้อยางเครง ครัด ทุกวันนี้นิ กายหนึ่ง
ของศาสนาคริสตยัง คงมีช ื่อวา โรมันคาทอลิก อยู (ดู ศาสนาคริ สต)
คนไทยออกเสียงพระนามวา "เยซ"ู ซึ่งใกลเ คียงกับ สําเนียงฮีบ รูวมากกวาสําเนียงกรีก ในบท
เพลงสวดสรรเสริญ บางครั้งจะสะกดเปน "Jesu" เหมือนอยางสําเนียงไทย
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ศาสนาคริส ต
CHRISTIANITY
มี พื้นฐานมาจากศาสนายูดาย ( Judaism) ของชาวยิว แมพระเยซู ผูเปนศาสดาของศาสนาคริส ต
เอง เมื่อถึงวัยบวชก็ไดท ําพิธี "แบ็พติสท" เขารีตนับ ถือศาสนานี้เชนกัน
แตในขณะที่ศาสนายูดายยึด "บัญญัติสิบ ประการ (The Ten Commandments)" ที่พระเจา
ประกาศผานโมเสสเปนใหญ หลัง ธรรมของศาสนาคริสต กลับ ตั้งอยูบ นคําสอนของพระเยซู ซึ่ง
เหลาสาวกเชื่อวาเปนผูไถบ าป (Messiah) ที่ถูกสงมาเพื่อ นํา พาหมูม นุษยหลงทางใหมงุ สู
อาณาจักรแหง พระเจาอันสุ ขนิรัน ดร
หลักของคําสอนพระเยซู คือ ความรักที่บ ริสุท ธิ์ ไมแบงแยกและไมมีป ระมาณ ซึ่งมนุษยจะตอง
ถวายแด พระเจาและแผไปในเพื่ อนมนุษยผูเปน ดั่งบุตรของพระองค
ศาสนาคริส ตป ระกอบดวยสามนิกายใหญ คือ
โรมันคาทอลิก (Roman Catholic) นิกายตน ตํารับ ตั้งแตครั้ง สิ้น พระเยซู มี พระสั นตะปาปาเปน
ประมุขอยูท ี่นครรัฐวาติกั น คนไทยเรียกวา พวก "คริส ตัง"
คูกับ "คริสเตียน" หรือนิ กาย "โปรเตสแตนต ( Protestant)" ที่เชื่อวาคนเขาถึงพระเจาไดดวยตน
ไมเกี่ยวกับ สิ่งกอสรางหรือโบสถจึงไมนับ ถือ พระสัน ตะปาปาและเหลานักบวช
สวนนิกาย "ออรโธดอกซ" (Ortodox) แยกตัวออกมาเพราะเชื่อวาทั้งสองนิกายขางตนลวนสอน
ผิดไปจามคําสอนพระเยซู เชื่อนิกายแปลตรง ๆ เลยวา "สอนถูก"
จากหนังสือ พลอยแกมเพชร ปท ี่ 14 ฉบับ ที่ 323
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พระโมฮัมหมัด
MUHAMMAD (ค.ศ.๕๗๐–ค.ศ.๖๓๒)
ลําดับ สุดทายในศาสดานับ สิบ ทานของศาสนาอิ สลาม
มีอดีตเปนเด็ก กํา พรา ที่เกิดและเติบ โตในเมืองเมกกะ มีอาชีพเปน ลูกจางขายของใหกับ นางคาดี
จา ผูท ี่ตอมาไดแตงงานและมีบ ุตรกับ พระโมฮัมหมั ดสี่ คน
วันหนึ่งทานไดรับ มอบหมายจากพระอั ลเลาะห ผานทางเทวฑูตจิบ ริล(กาเบรียล) ใหท ําหนาที่
ศาสดา
พยากรณเชนเดียวกับ โมเสส อับ ราฮัม หรือ พระเยซู ซึ่งชาวมุสลิมถื อเปนบรรดาบุคคลที่ พระเจา
สงมาบอกทางสวรรคใหแกมนุษย (แตไม ใชภาคีของพระเจาอยางที่ช าวคริสตเชื่อ)
เริ่มแรกพระโมฮัมหมั ดสอนเพียงคนใกลช ิด และรวบรวมคําสอนเหลานี้ ขึ้นเปนคําภี ร ”อัลกุรอาน”
หรือ “โกหราน” ซึ่งเกี่ยวกับ พระเจาและความเทาเทียมกันของหมูช นผูมีศ รัท ธา ไมแบงผิว เพศ
พั นธุ ดัง นั้นจึงเปนที่ไมยอมรับ ของคนในเมืองเมกกะที่ถือวา “มีเงินนับ เปนนอง มีท องนับ เปน พี่ ”
ในปค.ศ.๖๒๒ พระโมฮั มหมัดจําตองยายไปอยูท ี่เมืองเมดินา แลว ขึ้นปแรกของปฎิท ินอิ สลาม
หรือที่เรียกวา”ฮิจเราะหศักราช”
ผูคนที่นั่ นตางฟงและเชื่อคําสอนของทาน ทําใหเมืองเมดินากลายเปนฐานอํานาจทางการเมือง
ของพระโมฮัมหมัดที่แ ข็งแกรง พอจะตอรองจนทานสามารถกลับ เมืองเมกกะได
พระโมฮัมหมัดสิ้ นชีวิตที่เมืองเมดินา ในฐานะศาสดาคนสุ ดทายที่พระเจาสงมาเตือนมนุษยใหอยู
ในหลัก ธรรมของพระองคหากคิ ดจะพ นจากการ”ลางโลก”ที่จะมาถึง
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ศาสนาอิสลาม
ISLAM
ลําดับ ลาสุดในบรรดาศาสนา ”เอกเทวนิยม”(ศาสนาที่มีพระเจาเพียงหนึ่งเทานั้น) เพราะไมวาจะ
ยูดาย(ยิว) คริสตหรืออิสลาม ลวนมี พระเจาองคเดียวกัน ตางกั นแตฐานะของศาสดา
ศาสนาคริส ต ถือ พระเยซูศาสดาวาเปนภาคหนึ่ง ของพระเจาที่ลงมาไถบ าปใหมนุษย
ยูดายวาผูไถบ าปที่แทจริงยังไมป รากฏ
สวนอิสลามนั้นไมเชื่อในผูไถบ าป เพราะถือวา พระเจามีองคเดียว และไมแบงภาค ทั้งอดัม(แฟน
อี ฟ)
โนอาห อับ ราฮัม โมเสส พระเยซู หรือ พระโมฮัมหมั ดเหลานี้เปนเพียงผูเผยแพรห ลักธรรมของ
พระเจาเทานั้น
โดยมี พระโมฮัมหมัดเปน คนสุ ดทายที่ถูกพระเจาสงใหมาสั่งสอนมนุษย ซึ่งหากใครยังดื้อ ไมรับ
ฟง ก็จะไม พนถู กชําระคดีใ นวันสิ้ นโลก
อิสลาม เปนภาษาอาระบิก แปลวา”ศิโรราบ” แปลอีกทีก็คือมอบกายถวายชีวิตให พระเจา โดย
ตองแสดงผานทางหลักปฏิบ ัติ ๕ ประการ คือการทําละหมาด การทํา พิธี ฮัจญ การอดอาหาร
การบริจาค และการ
ปฏิญาณตน
ดวยเงื่อนไขที่ช ัดเจนเชนนี้ ทําใหศาสนาอิส ลามแพร ไปทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว ประมาณวามี
ประชากรโลกกวา๘๐๐ รอยลานคนที่เปนมุสลิม
จากหนังสือ พลอยแกมเพชร ปท ี่ 14 ฉบับ ที่ 323
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กระดุมอวกาศถอยหลัง
สัป ดาหที่ผานมา ผมถูกรุ นนองขอรองใหไปบรรยายกะทันหันวันรุ นขึ้นเรื่องการใชคอมพิ วเตอร
เบื้องตนที่ศูนยฝกอบรม ของหนวยราชการ เพราะวิท ยากรตัวจริงซึ่งก็คือสามี ของเธอปวย
กะทันหัน
เธอใหขอ มูลวาผูเ ขารับ การอบรมชุดนี้เปนขาราชการที่ถูกบังคับ ใหมาอบรมเพราะไมผา นการ
ประเมินความรูดา นสารสนเทศ บางคนซีแปดซีเกาแตมีแ นวคิด ศักดิ นา เห็นเอกชนคนไมมียศเปน
บริวารไปหมด ขอใหผมอดทนบรรยายใหจบตามหัวขอ อยาโตตอบ
ผมรับ ปาก เมื่อไปถึงหองบรรยาย ผมก็เริ่มเขาใจคําขอของรุนน อง แตละคนคุยกันอื้ออึง ขณะผม
แนะนําตัว ชายคนหนึ่ง พู ดเสียงดังใหผ มสอนวิ ธีแชตหาคู การดู คลิป วิดีโอ และเว็บ ไซตโปหลาย
คนหัวเราะสนับ สนุน ผมตองตะลอ มใหเขาสูบ ทเรียนวา "ไดครับ แตตองหั ดเปดคอมพิ วเตอร
กอนจึงจะเขาไปดูได"
ไดผล ทุกคนเริ่มหาปุมเปดเครื่อง และความโกลาหลก็เริ่มเพราะวิธีเปดปดของเครื่องแตละรุ นไม
เหมือนกัน และที่นาเวียนหัวที่สุดคือ ทําทุกอยาง แตเครื่องไมท ํางาน หาอยูนานจึง พบวาปลั๊ก
ไมไดเสียบ แคเปดครบทุกเครื่องก็ถึงเวลาพั กทานกาแฟแลว
หลังหมดเวลาพั ก ผูเขาอบรมก็ยังยืน สูบ บุหรี่หรือจับ กลุมคุยกัน ผมตองประกาศผา นไมคเชิญเขา
หอง บางคนมองดวยความไม พอใจผมชี้แจงวาตองรีบ สอน "เพราะยังมีอุป กรณตอ พวงอี ก
มากมายที่ตองเรียนรู เชน มอนิเตอร คียบ อรด เมาส โมเด็ม ยู พีเอส..."
คุณ พี่ ผูหญิงคนหนึ่ง พู ดแทรกขึ้นมาวา "ขอโทษนะคะ ตามระเบียบสํานักนายกฯ เวลาพิม พ
เอกสารราชการตองใชภาษาไทยชวยแปลไอเตอร ๆ เด็มๆ อะไรของคุณใหเปน คําไทยไดไหม
จะไดกอประโยชนกับ การทํางานบาง"
มีเสียงลอยมาตามลมใหไ ดยินจากทายหองวา เด็กสมัยนี้ติด ไทยคําฝรั่งคํา อยากใหรูวาจบนอก
ผมฉุ นกึก สูดหายใจยาว "ไดครับ งั้นเอาใหม เรารูวิธีเปดเครื่องคณิตกรณ แลว บางเครื่องอาจ
เปนคณิตกรณ สวนบุคคล บางเครื่องเปนคณิตกรณวางตัก แตไมวาอยางไร มันจะทํางานไมไ ด
ถาชุดคําสั่งระบบปฎิบ ัติการและชุดคําสั่งประยุก ตอื่น ๆ
"ประการตอมา คณิตกรณจะตองมีครุภั ณฑตอ พวงซึ่งทําหนาที่หลักสองรูป แบบคือ นําเขาขอมูล
ไปสงหนวยประมวลผลกลางกับ นําขอมู ลที่ป ระมวลผลแลวมาแสดงใหเราดู"
ผมชี้ไปที่จอภาพ "นี่คื อเครื่องเฝาสังเกต ซึ่งอาจจะหนาเทอะทะแบบโทรทัศนหรือเปนจอภาพ
ผลึกเหลวที่ใหภาพคนชัดกวา สวนครุ ภัณฑตอ พวงที่นําเขา ขอมูลไปใหห นวยประมวลผลกลาง
อาจอยูในรูป หนวยขับ ก และหนวยขับ ข ซึ่งสามารถอานและบันทึกขอ มูลเก็บ ไวในแผนบันทึก
ชนิดออนปวกเปยก (floppy) หรือในจานบันทึกแบบแข็งที่หนวยขับ ค
"อุป กรณนําเขาและสงออกขอ มูลยังมีใ นรูป แบบอื่น ๆ อีก เชน เครื่องกราดภาพ ตัวกล้ําและแยก
สัญญาณ โทรภาพ แตท ี่ขาดไมไ ดเลยก็ คือสิ่งนี้"
สํานักงานบัญชี บริษัท เอ็นเอส เบสท จํากัด 120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569 www.nsbes t.com Email : nsbest@nsbes t.com

ผมยกคียบ อรด ขึ้นมา "แผงแปนอั กขระ ซึ่งเปนอุป กรณ สําคัญที่สุดที่เราจะใชป อนชุดคําสั่งเขาสู
เครื่องคณิ ตกรณ จะเห็นวาบนแผงแปน อักขระจะมีกระดุมหรือปุมอัก ขระมากมาย มีท ั้งที่คุนเคย
กันดี เชน มหั พภาค อัฒภาค ทวิภาค วิภัช ภาค ยัติภังค ปรัศ นี อัศเจรีย เสมอภาค สัญประกาศ
ทีฆสัญญา กับ ที่ยังไมไดบ ัญญัติศัพท เชน กระดุม สอดแทรก กระดุมเขาไป กระดุมหลบหนี
กระดุมอวกาศถอยหลัง หรือ backspace..."
วันนั้นไมมี ใครไดดูค ลิป วิดีโอ ตอมาผมไดรับ ผลการประเมิ นการสอนวา "ไมนา พอใจ และพู ด
ภาษาไทย แตไมรูเรื่อง"
จากขอเขียน โดย "สรจักร ศิริบ ริรักษ" จากหนังสือแพรว ปท ี่28 ฉบับที่656
ขอเขียนนี้ท างผูเ ผยแพรขออภัยที่ไมไดข ออนุญาตจากเจาของบทความ แตเห็นวามีป ระโยชน
โดยเฉพาะคําไทยที่ใชเรียกสําหรับ คอมพิวเตอร เพื่ อจะไดเ รียนรู และไมไดเ พื่ อหาประโยชน
ทางการคา
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14-8-50
กินตามยีน
เคยสงสัยไหมวาทําไมมนุษยเราจึงมี พฤติก รรมและภาวะทางอารมณแ ตกตางกัน หรือปวยเปน
โรคตาง ๆ ทั้งที่เปนคนดูและสุ ขภาพ
สวนหนึ่งลวนกําหนดมาแลวจากพั นธุก รรม Dr.Susan Mitchell นักโภชนาการจากสถาบัน
โภชนาการของอเมริกาจึงทําแบบทอสอบนี้ขึ้นมา เพื่อชวยใหคุ ณรูวาทตนเองมีแนวโน มอยูใน
ยีนกลุมใด และควรกิจอาหารประเภทไหนจึงจะชวยรักษาสุขภาพที่ดี ใหยืนยาว ลดอาการ
บกพรองและความปวยตาง ๆ ที่คนในแตล ะยีนมีแ นวโนมจะเปน ใหกาเครื่องหมายในขอที่
อธิบ ายถึงความเปนตัวคุณ หมวดไหนที่มีเ ครื่องหมายมากสุ ด นั้นคื อคําตอบที่แผงเร นอยูภายใน
ตัว
เนนกินอาหารที่ช วยกระตุน ระบบประสาทให
O คุณหรือสมาชิกในครอบตรัวติดบุหรี่สุรา
ตื่นตัว สรางความสดชื่น มีช ีวิตชีวาซึ่งจะชวย
หรือสารเสพติด
ลดพฤติ กรรมการกิ นผิ ดปกติหรือแนวโนมติ ด
สารเสพติ ด เชน เครื่องดื่ม คาเฟอีนประเภทชา
O คุณมี พฤติกรรมการกิน ผิดปกติ เชน อด
หรือกาแฟได ควรกินวิตามิน รวมและสารโฟ
อาหาร กินดื่มแบบไมยั้ง กินแลวอาเจียน เปน
เลตเสริม อีกทั้งรับ ประทานอาหารที่มีโฟเลต
ตน
สูงทุกวัน เชน ตับ ผักใบเขียว และซีเรียลโฟ
เลตสูง ซึ่งดูไ ดจากขอมูลโภชนาการขางกลอง
O น้ําหนักขึ้ นหลังจากหยุดสูบ บุหรี่ ดื่มสุรา
หรือสารเสพติด
กินอาหารทะเล เมล็ ด ฟกทอง อยางนอย 3
O ชอบอาหารมัน รสหวาน หรือเค็มจัด รูสึก ผิด ครั้งตอสัป ดาห และใบปอจมูกขาวสาลี 1 ชอน
ทุกครั้งที่กินอาหาร
โตะตอสัป ดาห โอเมกา 3 ที่อุดมในอาหาร
เหลานี้ ชวยลดวามหดหู เครียด หรือ กังวลได
O มีสมาชิกในครอบครัวมีป ญหาทางจิต
เนนอาหารทะเล โดยเฉพาะปลาแซลมอน ทู
ประสาท
นา ซารดีน และใบปอ ถั่วเหลือง เมล็ด ฟกทอง
3 ครั้งตอสัป ดาห กรดโอเมกา 3 ชวยลดอาการ
O คุณเคยกิ นยากดหรือระงับ ประสาท เมื่อรูสึก ซึมเศรา
เครียด เหงา เศรา หรือไมมีความสุข
กินผลิ ตภั ณฑนมทั้งหลาย เชน ชีส โยเกิรต
O คุณจะกินเพื่ อระบายอารมณหรือใหรางวัล
นมสด 3 ครั้งตอวันแคลเซียมชวยยับ ยั้งไมให
กับ ตนเอง
รางกายผลิตเซลลไ ขมันมากจนกลายเปน
ไขมันสะสมตามสวนตาง ๆ ในขณะเดียวกันก็
O เมื่ออยูคนเดียวคุณจะกิ นในปริมาณมาก
ชวยลดระดับ ไขมั นที่มีอยูแลวในรางกาย
บางครั้งคุณไมสามารถควบคุม พฤติกรรมการ
กินของตัวเองได
กินผัก ผลไมท ี่มีเบตาแคโรทีนและวิ ตามินซีสูง
เชน บลูเบอรรี่ แครนเบอรรี่ องุนแดง เอพริ
คอต ลูก พีช มะมวง แครอทที่ผานการปรุง
O ไมคอยกิ นอาหารเชา แตกินเยอะในมื้อเย็น
ฟ กทอง มันเทศ พริก 2-3 ถวยเล็กตอวัน ชวย
ตานอนุมู ลอิสระที่เกิดจากภาวะทางอารมณ
O มีสมาชิกในครอบครัวปวยเปนโรคเบาหวาน เนนอาหารประเภทขนมปงธัญ พืช หรือขาวไม
ขัดขาว ถั่วเมล็ด ตาง ๆ แอป เปล นม และโย
O คุณมีร ะดับ น้ําตาลในเลือ ดสูงเกิน 5.5
เกิรต เพรารางกายจะดูด ซึมสารอาหารกลุมนี้
mmol/L
ไดช า ทําใหระดับ น้ําตาลในเลือดไม สูงขึ้นและ
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O คุณมีร ะดับ คอเลสเตอรอลเกิน 5.5 mmol/L
และมีไ ตรกลีเ ซอไรดเกิ น 8.3 mmol/L
O คุณกินยารักษาเบาหวานหรืออิน ซูลิน
ควบคุมน้ําตาลในเลือ ด
O คุณมีไ ขมันสะสมที่รอบเอวมากกวาสวนอื่น
O ระดับ น้ําตาลในเลื อดสูง ขณะตั้งครรภ และ
ทารกมีน้ําหนักเกิด 4 กิโลกรัม
O รูสึกกระหายน้ําบอยครั้ง

O มีสมาชิกในครอบครัวปวยเปนโรคหัวใจ
O คุณมีร ะดับ คอเลสเตอรอลเกิน 5.5 mmol/L
และมีไ ขมันดี ในรางกายต่ํากวา 2.5 mmol/L
O คุณกินยาควบคุม คอเลสเตอรอล
O คุณสูบ บุหรี่เกินวันละ 3 มวน
O กินจั๊งค ฟูดเปนประจํา
O ไมช อบออกกําลังกาย
O คุณมีไ ขมันสะสมที่หนาทองมากกวาสวนอื่ น

O มีสมาชิกในครอบครัวปวยเปนโรคไขมันอุ ด
ตันในเสนเลื อด ความดั นโลหิต สูง หรือเสน
เลือดในสมองแตก
O คุณมีความดันโลหิ ตสูงกวา 120/80
O ดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา
O ไมคอยกิ นผัก ผลไม และไม ดื่มนม

อิ่มนานกวา หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มี
น้ําตาลสูงทุกประเภท
กินอาหารทะเล 3 ครั้งตอสัป ดาห
ควรกินอาหารที่มีไ ฟเบอรสูงและอุ ดมดวย
วิตามิน แรธาตุช นิด ตาง ๆ เชนผัก และผลไม 5
ครั้งตอวัน เพื่อ รักษาระดับ น้ํา ตาลในเลือดให
คงที่
ผักผลไมสีจัดหรือมีรสเปรี้ยว เชน ฟกทอง
บรอกโคลี แครอท พริก เมลอน มะเขือเทศ
สัม มะนาว ชวยชะลอความเสื่อมของเซลลใน
รางกายได
กินอาหารที่อุดมดวยธาตุแมกนีเ ซียม เชน อัล
มอนด ถั่วเหลือง ถั่วแมคาเดียเมีย ขาวโอต
เมล็ด ฟกทองวัน ละ 1 กํามือ เพื่อชวยควบคุม
ระดับ น้ําตาลในเลือ ด
ควรกินโอเมกา 3 เสริม และใชน้ํามันมะกอก
ปรุงอาหาร
เนนผลไมท ี่มีกรดซาลิไซลิคและวิตามิน ซี
วิตามินอีสูง เชน ผลไมตระกูลเบอรรี่ เอพริ
คอต มะเขือเทศ แตงกวา พริก บรอกโคลี มัน
เทศ มากกวา 5 สวนตอวัน เพื่อชวยยับ ยั้ง
อาการอักเสบของเซลลในรางกายและดี ตอ
สุขภาพหัว ใจ
ดื่มชาเขียวหรือชาดํา 2-3 แกวตอวัน และกิ น
องุนแดง เชอรรี่ 4 ถวยตอสัป ดาห เพื่อ ตาน
อนุมูลอิ สระและลางสิ่ง สกปรกที่เกาะตามผนัง
หลอดเลือ ดเลี่ยงเนื้ อสัตวติ ดมัน ไข เครื่องใน
และอาหารทะเล
กระเทียมวันละ 2 กลีบ ชวยลดคอเลสเตอรอล
เลี่ยงอาหารรสเค็มจัด และกิน ผัก ผลไม 5-10
สวนตอวัน
เนนอาหารที่มีแคลเซียมสูง เชน ผลิ ตภัณฑน ม
ปลาตัวเล็กที่กินไดท ั้งกระดูก และอาหารที่
อุดมดวยแมกนีเซียมและโพแทสเซียม เชน
ผักใบเขียว มัน ฝรั่ง ชีส อัลมอนด เชเลอรี่
กลวย ทุกวัน เพื่อชวยลดความดันเลือด
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O ชอบกินอาหารรสเค็มจัด

กินกระเทียมทุกวัน เพื่อ ลดไขมันในหลอด
เลือดและชวยใหหลอดเลือดสะอาดขึ้น

O ญาติผูใหญท ี่เปนผูหญิงและแม เขาสูวัย
ทองกอนอายุ 50 ป

ใชน้ํามันมะกอก น้ํามันดอกทานตะวัน หรือ
น้ํามันขาวโพดปรุงอาหาร
พยายามควบคุมการกินแค 3 มื้อหลัก และ 1
มื้ออาหารวางเทานั้นเพื่ อรักษาน้ําหนัก

O ชวงตั้งครรภคุ ณมีน้ําหนักเกินมาตรฐานคน
ทองทั่วไปถึง 9 กิโลกรัม และไมสามารถลด
น้ําหนักลงหลัง คลอดได

กินแคลเซียม น้ํามันอี ฟนิ่ง พริมโรส และวิตามิน
อี เพื่ อลดอาการรอนวูบ วาบและอารมณ
แปรปรวน

O กอนประจําเดือนมา 2 สัป ดาห คุณกินเกง

กินผลิ ตภั ณฑนมทั้งหลาย เชน ชีส โยเกิรต
นมสด 3-4 ครั้งตอวัน นอกจากชวยลดการเก็บ
สะสมไขมันสว นเกินในรางกายแลว ยังเสริมให
กระดูกแข็งแรง และเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูง
เนื่องจากโซเดียมจะไปเพิ่มการขับ แคลเซียม
ออกจากรางกาย ทําใหเสี่ยงตอโรคกระดูน พรุ น

O คุณมีอาการเตา นมคั ด ทองอืด ปวด
ทองนอย ปวดหลัง หรือมีอารมณหงุดหงิด
เวลามีรอบเดือนเปนประจํา ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมี
แนวโนมน้ําหนักเพิ่ มขึ้ นเรื่อย ๆ

O เมื่อกอนมี รูป รางแบบลูกแพร (รูป รางชวงบน กินอาหารที่มีกรดโอเมกา 3 สูง และผลิต ภัณฑ
เล็ก แตช วงลางใหญ) แตป จจุบ ันเมื่ออายุมาก ทีท
่ ําจากถั่วเหลือง 1-2 ครั้งตอวัน เพื่อชวย
ขึ้น รูป รางเปลี่ยนเปนทรงแอ็ป เปล(รูป รางอวน ปรับ ภาวะอารมณใหป กติ
กลม)
เลี่ยงอาหารน้ําตาลสูงที่จะไปลดการเก็บ
วิตามินบีคอมเพล็กซแ ละแร ธาตุท ี่จําเปนใน
รางกาย ทําใหเกิดการตึงเครียดของเซลล
ประสาทได
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