
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 

                                                                                                     

 
   
 ความดันสูง...อันตราย          แต่งกายอย่างไร...ให้ห่างไกลจากโรค 

 
  คิดบวก...ชีวิตบวก           พระพุทธรูปส าคัญในประเทศไทย 
 
  กินอย่างไรห่างไกล...ไขมันเลว     แค่ขยับ...เท่ากับออกก าลังกาย 
 
  ท่องเที่ยว 50 เขต  ณ  เขตบางกอกน้อย(ต่อ)    3  คาถาของคนท างาน/ส่ิงที่ต้องท าในที่ท างาน 
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ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจมาสู่ปีท่ี 30 แล้วอย่างมั่นคง ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ าเนนิธุรกิจมา
จนถึงวันนี้ เนื่องมาจากการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากท่านผู้มีอุปการคุณ  จนท าให้บรษิัทฯ  
ก้าวมาสูปีที่ 30  ได้อย่างมั่นใจ  และมีความมั่นคงท่ีจะให้บริการแดท่่านผู้มีอุปการคุณ                 ทาง
บริษทัฯ  ต้องใครข่อขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเปน็อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

 บริษทัฯ ขอตอบแทนพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ  โดยขอมอบส่ิงที่ท าใหคุ้ณภาพชีวิต             
ของท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจทีเ่ปี่ยมไปด้วยความสุขกับความรู้มากมาย รวมทั้งสาระต่างๆ          
เพื่อใหท้่านผู้มีอปุการคุณ      มีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน Newsletter ฉบับที ่

033 ประจ าปีที่ 9  คงท าให้ท่านผู้มีอุปการคณุ ครอบครัว และคนท่ีท่านรัก ได้รับประโยชน์และมี
สุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมและตลอดไป 
 

 ส าหรับในเดือนมกราคม –  มีนาคม  2554     เนื้อหาสาระใน  Newsletter  ฉบับที่ 033         
ของบรษิัทฯ ยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงคเ์ดิม  คือ  เนน้คณุภาพชีวติของท่านผู้มีอุปการคุณให้มี
สุขภาพกายและสขุภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่บรษิัทฯ จ าหน่าย   ในส่วนเนื้อหาสาระยังคง
ประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับเกรด็ความรู้ชีวิตประจ าวัน  คติสอนใจ  การปฏิบตัิธรรม ศาสนา/ปรชัญา    
อาหารเพื่อสุขภาพ    การออกก าลังกาย    คลายเครียด    สถานทีท่่องเที่ยว               การอบรมและ
พัฒนาจิต   อย่างไรก็ดี ในส่วนของบริษัทฯ  ก็จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ  และกีฬาสีสลับกันทุก
เดือน  เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิัทฯ  มีสุขภาพกายและสุขภาพใจทีด่ี มีความพร้อมสามารถให้การบริการ
ท่านผู้มีอุปการคุณด้วยประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ในส่วนการจัดท าวารสารในปี 2554 ยังคงใช้วิธีเดิม   คือ จัดส่งใหท้่านผู้มีอุปการคุณ           ปี
ละ 4  ครั้ง  โดยช่วงที่ 1  ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐานข้อมูลตามใบก ากับภาษีของช่วง                           
3  เดือนที่ผ่านมา   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปทีี่ผ่านมา    ช่วงที่ 2  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย.   จะใช้ฐานข้อมูล
ของท่านผู้มีอุปการคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคล้ายคลึงต่อเนื่องถงึสิ้นป ี 2554 
 

        ท้ายสุดนี้บรษิัทฯ ขอขอบพระคณุท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนบริษทั
ฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเปน็อย่างยิ่ง      หากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      ติชม ใน
การจัดท าวารสาร 
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              เนื่องในโอกาสวาระดิถขีึ้นปใีหมใ่นปี 2554 นี้ ทางกองบรรณาธิการขอสวัสดีปีใหม่และส่ง
ความสุขในปีกระต่ายเงินและกระต่างทอง แด่ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ให้มีแตค่วามสุขทั้งทางกาย
และใจตลอดปีด้วยค่ะ                
        

               ด้วยบริษทัฯ  ไดด้ าเนนิธุรกิจมาสู่ปีที่ 30 อย่างมั่นคงได้นั้นเนื่องมาจากได้รบัการสนับสนุน
จากท่านผู้มีอปุการคุณเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณท่าน  ในเดอืนมกราคม – เดือนมีนาคม 2554     
ทางกองบรรณาธิการ  ยังคงคัดสรรเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และสาระต่างๆ ที่เต็มไปด้วย
ประโยชน์มาน าเสนอให้ท่านผู้มีอุปการคุณตลอดปี 2554   
 

ในส่วนของเนื้อหาประจ าเดือนมกราคม – เดือนมนีาคม 2554   ยังคงน าเรื่องราวต่อเนื่องจาก
ฉบับที่ 032   มาน าเสนอใน  Newsletter  ฉบับที่  033   ดังต่อไปนี้คะ่ 

 

 พระพุทธรูปส าคัญในประเทศไทยจ านวนทั้งหมด066500องค์                                                    
โดยจะลงในฉบับที่ 033  จ านวน  2 องค์  (ต่อจากฉบับที่ 032) 

 สถานที่ท่องเท่ียว  50  เขตในกรุงเทพฯ  คือ  เขตบางกอกนอ้ย                                               
  (โดยจะลงต่อเนื่องกนัในฉบับที่  032  และฉบับที่ 033) 
 

    สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย    มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง   
ที่มีความน่าสนใจมาน าเสนอท่านในฉบับที่   033   เช่น วัดระฆังโฆสิตาราม  วรมหาวิหาร ซึ่งท่าน
สามารถพาครอบครัวหรือคนทีท่า่นรักไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดไดต้ามสถานที่ต่างๆ นีค้่ะ 
 

 ขอแสดงความยินดีกบัท่านผู้มีอุปการคุณที่ถกูรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 032 ด้วยค่ะ 
(รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24) 

 

             ท้ายสุดนี้ ขอให้ท่านผู้มอีุปการคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าต่างๆ       แก่
บริษทัฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะได้น าข้อคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง   
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด 
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           ความดันสูงไม่ใช่แค่ความดัน ยังท าให้เกิด อัมพฤกษ์อัมพาต เส้นเลือดแตก หัวใจวาย ไต
วาย ตามมา ความดันโลหิตสูง คือ แรงดันของเลือดที่กระท าต่อผนังหลอดเลือด ซึ่งจะมีค่ามากหรือ

น้อยขึ้นกับแรงบีบตัวของหัวใจของแต่ละคน 

 ค่าความดันโลหิตที่วัดจากเครื่องวัดความดัน จะมี 2 ค่าคือ 

               1.ความดันโลหิตตัวบน คือ แรงดันขณะหัวใจบีบตัว  

 2.ความดันโลหิตตัวล่าง คือ แรงดันหัวใจขณะคลายตัว 

  ค่าความดันโลหิตที่ปกติ คือความดันโลหิตตัวบนและตัวล่าง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120/80 มม.ปรอท
ภาวะก่อนเกิดความดันโลหิตสูง ถ้าวัดความดันโลหิตตัวบนและตัวล่างได้มากกว่า 120-139/80-89 มม.ปรอท   
โรคความดันโลหิตสูง ถ้าวัดความดันโลหิตตัวบนและตัวล่างได้มากกว่า 140/90 มม.ปรอท ขึ้นไป 

           สาเหตุ มากกว่า 90% ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะเป็นชนิดท่ีไม่ทราบสาเหตุ มักพบเมื่อายุ 40 
ปีขึ้นไป ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ มีประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุจะมีโอกาส
เป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าคนท่ีไม่มีประวัติดังกล่าว 3 เท่า   นอกจากน้ี   กรรมพันธุ์  ความอ้วน การสูบ
บุหรี่ การดื่มสุรา ความเครียด การรับประทานอาหารรสเค็ม หรือผู้ที่ท างานน่ังโต๊ะในส านักงาน จะมีความเสี่ยง
สูงกว่าผู้ท่ีท างานใช้ก าลัง 

           ส่วน อีก 10% จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแบบมีสาเหตุ มัก
พบในคนท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี สาเหตุเกิดจากโรคไต โรคคอพอกชนิดตา
โปน โรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด        ผลจากการใช้ยา    เช่น   ยา
เม็ดคุมก าเนิดบางชนิด      หรือยาลดน้ ามูกท่ีมีส่วนผสมของสารประกอบ 
pseudoephedrine 

           อาการ ส่วนใหญ่ความดันโลหิตสูงมักจะไม่มีอาการ ตรวจพบ
โดยบังเอิญขณะไปตรวจรักษาโรคอย่างอื่น แต่ผู้ป่วยบางรายท่ีมีความดันโลหิตสูงมากๆ   มักมีอาการปวดท่ัว
ศีรษะ ปวดท้ายทอย วิงเวียนศีรษะ และผู้ป่วยบางส่วนท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงนานๆ ภาวะแทรกซ้อนจาก
ความดันโลหิตสูง เช่น หัวใจวายเฉียบพลัน ไตวาย เส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบ 

อันตราย !!! ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจท าให้เกิด+++ภาวะแทรกซ้อน 
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         สมอง ท าให้เกิดหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบเกิดเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต ซึ่งพบว่า 90% ของ
ผู้ป่วยท่ีเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต มีประวัติเป็นความดันโลหิตสูง หากควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดีก็จะท าให้ลด
อัตราการเกิดเส้นเลือดสมองแตกหรือตีบได้ถึง 40%  

           หัวใจ ท าให้เกิดหัวใจโตเส้นเลือดหัวใจตีบตัน และเกิดหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลว พบว่า 
90% ของผู้ป่วยท่ีมีหัวใจวายมีประวัติขอความดันโลหิตสูงมาก่อนเช่นกัน  

ผู้ป่วยหญิง ท่ีมีความดันโลหิตสูงจะมีภาวะหัวใจวายเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า 
ส่วนผู้ป่วยชายท่ีมีความดันโลหิตสูงมีภาวะไตวาย  80% ของผู้ป่วยท่ีมี
ความดันโลหิตสูง และมีภาวะไตวายร่วมด้วย      

   ตา ท าให้เกิดเส้นเลือดในตาตีบตันหรือแตก จอประสาทตา
ขาดเลือด และตาบอด  

 หลอดเลือดแดง เกิดหลอดเลือดแดงตีบตัน ท าให้แขน/ขาส่วน
ปลายขาดเลือดและเกิดเนื้อตายได้การดูแลรักษา เมื่อมีความดันโลหิตสูง 

           1.การรักษาโดยการไม่ใช้ยา สามารถท าได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและ
การด ารงชีวิต ได้แก่ 

          -  หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม เช่น อาหารจ าพวกปลาเค็ม ไข่เค็ม น้ าพริก ซีอิ๊วหรือน้ าปลา  

          -  รับประทานอาหารท่ีมีไขมันต่ า โดยเน้นอาหารพวกธัญพืช ปลา นมที่ไขมันต่ า หลีกเลี่ยงเนื้อแดง
น้ าตาลและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน   รับประทานผัก ผลไม้เพิ่มมากขึ้น 

          -  ออกก าลังกาย อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ เช่น การเดินเร็ว ว่ิงเหยาะๆ    ว่ายน้ า ขี่
จักรยาน  และลดความอ้วนอย่างจริงจัง  งดสูบบุหรี่ และงดดื่มสุรา 

           2.การรักษาโดยการใช้ยา ควรจะเริ่มเมื่อผู้ป่วยอยู่ในภาวะก่อนเกิดความดันโลหิตสูง หรือในผู้ป่วยท่ี
มีโรคเบาหวาน โรคไตอยู่แล้ว ซึ่งยาลดความดันโลหิตสูงน้ันมีอยู่หลายกลุ่ม การเลือกใช้ยาจึงต้องพิจารณา
เป็นรายๆไป ตามดุลพินิจของแพทย์ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน 

   ข้อมูลจาก :  www.thaihealth.or.th / คมชัดลึก  

http://www.thaihealth.or.th/
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เชื่อไหมคะว่า การแต่งกาย...ท าให้มอีาการเจ็บปว่ย

บางอย่าง เกดิจากการแต่งกายไม่เหมาะสม 

 กางเกงในไม่สะอาดพอก่อโรค............              คุณคุณเป็นคนหน่ึงท่ีป่วยเพราะเครื่องแต่งกายหรือ

เปล่าเริ่มจากชุดช้ันในผ้าลูกไม้และไนล่อน ซึ่งเป็นผ้าท่ีระบายได้ยอดแย่ กางเกงในไนล่อนท าให้ปากช่องคลอด

อับช้ืน  และเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อรา จึงขอแนะน าว่า  

      1. ใช้กางเกงในผ้าฝ้าย ซึ่งมีผลพิสูจน์แล้วว่าเหมาะกับการสวมใส่เป็นชุดชั้นในเป็นท่ีสุด เนื่องจากซึมซับ

เหงื่อและระบายอากาศได้ดี  

      2. ถ้าชุดชั้นในขึ้นรา ให้น าไปซักในน้ าอุ่นจัดๆ เพื่อฆ่าเชื้อ และควรตากชุดชั้นในในท่ีโล่งแจ้งแทนใน

ห้องน้ าท่ีมีความอับช้ืนสูง และ เลิกสวมชุดช้ันในนอน เพื่อความปลอดโปร่งโล่งสบาย 

 เสื้อชั้นในสายเล็กๆ         ท่ีมีขนาดทรงและขนาดสายไม่เหมาะสมกัน ท าให้เกิดอาการปวดหลัง 

โดยเฉพาะสาวทรงโตท่ีชอบสวมบราสายเล็ก จะท าให้กล้ามเนื้อไหล่เสียศูนย์       ถึงขั้นท าให้กล้ามเน้ือ        ท่ี

แขนชา ฉะน้ันนอกจากเลือกขนาดให้พอดีแล้ว สาวๆ ควรจะ  

   1. เลือกบราที่มีเนื้อผ้ายืดหยุ่น     เพราะสามารถอุ้มน้ าหนักของอกได้ดี     จะได้ไม่มีปัญหาเรื่อง                                  

อกหย่อน          

   2. เปลี่ยนบราสายเล็กเป็นบราแถบกว้างแทน เพื่อช่วยในการรับน้ าหนักเต้าทรงที่ดีกว่า แล้วปรับ

ระดับสูงต่ าให้พอดี อย่าให้ตึงแน่นเกินไปจากชุดชั้นในก็มาถึงชุดชั้นนอก ชุดรัดติ้วรัดรูปแนบเน้ืออาจจะท าให้ดู

เซ็กซ่ีก็จริงอยู่ แต่ส่วนใหญ่ชุดพวกน้ีมักจะระบายอากาศได้ไม่ดี ท าให้ผิวผู้สวมใส่เกิดเม็ดผดผื่นคัน ระคาย

เคือง ซ้ ายังท าให้กล้ามเนื้อตึงเครียดอีกด้วย 
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เร่ืองของรองเท้า เลิกเถอะค่ะกับรองเท้าคุณภาพต่ า  

          การตัดเย็บและการระบายอากาศไม่ดี เพราะนอกจากจะใส่ไม่สบายแล้ว ยังท าให้หนังเท้าคุณดา้น เป็นแผล

พุพอง เล็บขบ ปวดข้อเท้าและนิ้วเทา้ ควรจะ  

          1. เลือกรองเท้าที่ปกปิดส่วนหน้าและส้นเท้ามากๆ เพราะรองเท้าแบบนี้จะช่วยให้เคลื่อนไหวได้ม่ันคง  

          2. ควรเลือกซื้อรองเท้าในตอนบ่าย เพราะเท้าจะขยายเต็มที่การวัดขนาดรองเท้าจะได้ไม่ผิดเพี้ยน ท า     ให้

ได้รองเท้าที่ใส่ได้สบาย 

มาถึงทรงผมส าหรับสาวที่ชอบรวบผมตึงเปร๊ียะ  

          โปรดจงรู้ไว้ว่า หากท าเช่นนี้เป็นประจ าจะท าให้เกิดความเครียดต่อศีรษะ และมีอาการปวดศีรษะไดค้่ะ ลอง

เปลี่ยนการแต่งทรงผมใหม่  ดังนี้ค่ะ  

          1. ใช้แถบผา้แทนยางรัดผม เพื่อไม่ให้ผมถูกดึงแน่นเกินไป  

          2. ควรรวบผมม้าหลวมๆ ไวท้ี่ต้นคอ แทนการรวบตึงไว้กลางศีรษะ  

          3. เปลี่ยนเป็นถักเปียหลวมๆ บ้าง เพ่ือหนังศีรษะจะไม่ถูกดึงรั้งมากเกินไป 

สุดท้ายอยากบอกว่าเลกิเถอะค่ะที่จะเปน็..หอบฟาง  

          สะพายกระเป๋าใบยักษใ์สส่ัมภาระมากมายก่ายกอง ไม่เช่นนั้นอาการปวดหลัง ปวดไหล่จะมาเยือนได้โดยง่าย
นะคะ ทางที่ดีขอแนะน าให ้ 
          1. ลดปริมาณของที่พกพา ให้เหลือแต่สิ่งที่จ าเป็นจริงๆเท่านั้น  
          2. เลือกกระเป๋าผ้าเนื้อเบา แทนกระเป๋าหนังที่เฉพาะตวักระเป๋าก็หนักเป็นกิโลๆ  
          3. สายกระเป๋าแบบสั้นดีกว่ายาว เพราะการแกว่งไปมาจะรบกวนกล้ามเนื้อคอและหลัง  
          4. สายกว้างๆ ช่วยรบัน้ าหนกัได้ดีกว่าสายแบบเล็ก และสายโซ่ 

ข้อมูลจาก :  www.karachi.olx.com.pk / หนังสือชีวจิต 

 

http://www.karachi.olx.com.pk/
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เวลาเจองานหนัก   ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..โอกาสในการ 
    เตรียมพร้อมสู่  ความเป็นมืออาชีพ 
เวลาเราเจอปัญหาซบัซ้อน ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..บทเรียนที่จะสร้าง 
       ปัญญาได้อยา่งวิเศษ 
เวลาเจอความทกุขห์นกั  ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..แบบฝึกหัดที่จะชว่ยให ้
       เกิดทักษะในการด าเนินชวีิต 
เวลาเจอนายจอมละเอียด  ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..การฝึกตนให้เป็นคนท่ี 
       สมบูรณ์แบบ 
เวลาเจอค าต าหน ิ  ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..การชี้ขุมทรัพย์มหา 
       สมบัติ 
เวลาเจอค านินทา   ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..การสะท้อนว่าเรายังคง 
       เป็นคนที่มีความหมาย 
เวลาเจอความผิดหวัง  ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..วิธีที่ธรรมชาติก าลัง 
       สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวติ 
เวลาเจอความป่วยไข ้  ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..การเตือนให้เห็นคุณค่า 
       ของการรักษาสุขภาพใหด้ี 
เวลาเจอความพลัดพราก  ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..บทเรียนของการเรียนรู ้
       จักหยัดยืนดว้ยขาตัวเอง 
เวลาเจอลูกหัวดื้อ  ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..โอกาสทองของการ 
       พิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง 

เวลาเจอแฟนทิ้ง   ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..ความเป็นอนิจจังที่ทุก 
       ชีวิตมีโอกาสพานพบ 
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เวลาเจอคนที่ใช่แต่มีเนื้อคู่แลว้ ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..ประจักษ์พยานวา่ไม่ 
       มีใครได้ทุกอย่างดัง่ใจหวงั 
เวลาเจอภาวะหลุดจากอ านาจ ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..ความเป็นอนัตตา 
       ของชวีิตและสรรพส่ิง 
เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน  ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..อุทาหรณ์ของชวีิตที ่
       ไม่น่าเจริญรอยตาม 
เวลาเจอคนเลว   ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..ตัวอยา่งของชวีิตที่ไม่ 
       พึงประสงค ์
เวลาเจออุบตัิเหต ุ  ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..ค าเตอืนวา่จงอย่า 
       ประมาทซ้ าอีกเป็นอันขาด 
เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..บททดสอบที่ว่า        
       “มารไม่มีบารมีไมเ่กิด” 
เวลาเจอวกิฤต   ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..บทพิสูจน์สัจธรรม  
       “ในวกิฤตย่อมมีโอกาส” 
เวลาเจอความจน   ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..วิธีธรรมชาติเปดิ 
       โอกาสให้เราได้ต่อสู้ชวีิต 
เวลาเจอความตาย  ให้บอกตวัเองวา่  นี่คือ..ฉากสุดท้ายทีจ่ะท า 
       ให้ชีวติมีความสมบูรณ์... 

ข้อมูลจาก : www.gotoknow.org / ท่าน ว.วชิรเมธ ี

 

 

 

http://www.gotoknow.org/
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  พระพุทธอังคีรส  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม   
 ตามโบราณราชประเพณี พระมหากษัตราธิราชเจ้าแต่ละรัชกาลจะทรง
สร้างวัดประจ ารัชกาลอย่างน้อยวัดหนึ่ง รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสร้างวัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม และได้ทรงสร้างวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แต่ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ไม่
โปรดให้มีการสร้างวัดประจ ารัชกาลเพราะทรงเห็นว่าวัดมีมากแล้ว จึงโปรดให้สร้าง
โรงเรียนขึ้นแทนครั้นถึงวันที ่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2413 โปรดให้แห่พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากรกับสงฆ์ 20 รูป จากวัดโสมนัสวิหาร มาจ าพรรษา
ทรงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นพระคุณเจ้าคณะใหญ่
คณะกลางที่สมเด็จพระพุฒาจารย์เมื่อ พ.ศ. 2443 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2444 ครั้นถึงวันที ่ 12 กันยายน พ.ศ. 2445 ได้จัดกระบวนแห่พระพุทธอังคีรส 
ซึ่งได้ต้ังฉลอง ณ ท้องสนามชัยมาครบ 3 วันแล้ว มาประดิษฐานเป็นพระประธานใน

อุโบสถและมีมหรสพฉลองอีก เร่ืองการสร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และการแห่พระพุทธอังคีรสมา
ประดิษฐานที่พระอุโบสถนี้ถือเป็นเหตุการณ์ส าคัญอันหนึ่ง จึงได้ปรากฏอยู่ในภาพจิตรกรรรมฝาผนังในพระที่นั่ง
ทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ท าให้เราได้เห็นในวันนั้นดีขึ้น  พระอุโบสถที่
ประดิษฐานพระพุทธอังคีรสก็นับว่าแปลก ลักษณะภายนอกของพระอุโบสถเป็นศิลปะแบบไทย ตกแต่งแบบฝร่ัง
บางท่านว่า ทรงออกแบบให้ละม้ายคล้ายกับพระที่นั่งแห่งหนึ่งในพระราชวังแวร์ซายของฝร่ังเศส ครั้นเมื่อมีการ
ปฏิสังขรณ์ใหม่ พ.ศ. 2472    ได้มีการเปลี่ยนแปลงตกแต่งภายในใหม่หมดจึงต้องลบภาพเหล่านั้น พระพุทธ
อังคีรส พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหล่อหน้าตักกว้าง  2 ศอกคืบ ปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปตาม
ศิลปะแบบใหม่ที่ท าจีวรเป็นกลีบ เข้าใจว่าจะเร่ิมมีข้ึนตามทัศนะใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระพุทธอังคีรสเป็นพระ
นามของพระพุทธเจ้านามหนึ่ง มีความหมายว่า มีพระรัศมีซ่านออกมาจากพระกาย เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปองค์
นี้ แล้วก็ดูสมกับ    พระนามอยู่มาก เพราะพระฉวีวรรณกะไหล่ทองค าอย่างดีไว้นั้น ท าให้เหลืองงามอร่ามตาน่า
พิศพึงชม ท าให้เกิดปิติโสมนัมเป็นยิ่งนัก   ครั้น รัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคตด้วยพระหทัยพิการ ณ ประเทศอังกฤษ  
เรือรบหลวงแม่กลองก็รับช่วงอัญเชิญพระบรมอัฐิมายังท่าราชวรดิฐ แล้วอัญเชิญเข้าประดิษฐานใน
พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ส่วนพระบรมราชสรีรางคารนั้นได้อัญเชิญมาประดิษฐาน 
ณ พระพุทธบัลลังก์  พระพุทธอังคีรสในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 
2492 
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 พระพุทธนรสีห ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  
 
 เมื่อสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้เสด็จขึ้นไปตรวจราชการ
เมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2441 นั้น ได้ทรงตั้งพระทัยว่าจะหาพระพุทธรูปโบราณแบบ
เชียงแสนทีง่ามมาไว้บูชาสักองค์หนึ่ง ได้เสด็จไปวัดพระสิงห์ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐาน
พระพุทธสีห์และพระเจ้าทองทิพย์    ในวิหารหลวง ทรงเห็นพระพุทธรูปหล่อขนาด
ตัก 1 ศอกหรือศอกเศษต้ังอยู่บนฐานชุกชีหลายสิบองค์ สมเด็จฯ กรมพระ
ยาด ารงราชานุภาพได้ทรงเลือกดูเห็นองค์หนึ่งมีลักษณะงามถูกพระทัย เสียแต่ช ารุด
ทางข้างพระขนอง(ข้างหลัง) เป็นรอยผุเป็นช่องอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งพอจะบูรณปฏิสังขรณ์

ได้ จึงทรงขอต่อเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์  เจ้าอุปราชรั้งเมืองเชียงใหม่ เมื่อปฏิสังขรณ์ปิดช่องที่ช ารุดนั้นให้คืนดี แล้ว
ขัดชักเงาทั้งองค์พระส าเร็จแล้ว ได้เชิญมาประดิษฐานไว้ที่ท้องพระโรง ณ วังเชิงสะพานด ารงสถิต ต่อมาในปี พ.ศ. 
2442 รัชกาลที่ 5  ทรงสร้าง         วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม            มีพระราชประสงค์จะหาพระพุทธรูป
โบราณขนาดใหญ่  พระพุทธรูปขนาดย่อมลงมาอีกองค์หนึ่ง  ที่จะต้ังเป็นพระประธานในพระอุโบสถ  รัชกาลที่ 5     
ได้ตรัสถามสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพว่า “เห็นพระงามๆ ขนาดที่ต้องการมีที่ไหนบ้าง” สมเด็จฯ กรมพระ
ยาด ารง      ราชานุภาพ กราบทูลว่า “พระขนาดที่ต้องพระราชประสงค์นั้น ได้มาจากเมืองเชียงใหม่องค์หนึ่ง ได้
บูรณปฏิสังขรณ์เสร็จแล้ว ต้ังบูชาอยู่ที่บ้านถ้าโปรดก็จะถวาย” วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2442 โปรดเกล้าฯ  ให้เชิญ
พระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานเหนือม้าหมู่บนพลับพลา ครั้นเชิญพระพุทธรูปขึ้นตั้ง แลได้ทรงถวาย   พระนามพระ
พุทธปฏิมากรนี้ว่า   “พระพุทธนรสีห์” วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2442  ได้เสด็จในพระอุโบสถ ทรงบรรจุพระบรม
ธาตุในพระศกพระพุทธนรสีห์ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานยกเศวตฉัตรเก้าชั้นกั้นถวายเป็นพุทธบูชา พระสงฆ ์
138 รูป สวดชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานประโคมแตร สังข์ พิณพาทย์ ฆ้องชัย ต่อมา รัชกาลที่ 5 โปรดให้หลวงประ
สิทธิปฏิมาจ าลองพระพุทธนรสีห์ขึ้นใหม่  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443 โปรดให้แห่พระพุทธนรสีห์จ าลองมา
ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถชั่วคราว แล้วอัญเชิญพระพุทธนรสีห์องค์จริงกลับไปประดิษฐาน ณ 
พลับพลาสวนดุสิต (ต่อมาประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต)..พระพุทธนรสีห์จ าลอง  มีพระ
นามเรียกกันอีกอย่างหนึง่ว่า พระพุทธนรสีห์น้อย       มีหน้าตักกว้างศอกเศษ ขนาดเดียวกับพระพุทธนรสีห์องค์
จริง เมื่ออัญเชิญพระพุทธนรสีห์จ าลองมาประดิษฐานในพระอุโบสถถาวร (คือหลังปัจจุบันนี้) แล้ว พระอุโบสถ
ชั่วคราวก็ถูกรื้อไปและได้อัญเชิญ     พระพุทธนรสีห์น้อยไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งทรงธรรม ต่อมาใน พ.ศ. 2447 
โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมาประดิษฐาน ณ วิหารสมเด็จเทศกาลเข้าพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ปัจจุบันเคยเสด็จมาถวายพุ่มเทียนพระพุทธนรสีห์จ าลองตลอด แต่ในปัจจุบันได้โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จ
แทนทุกปี 
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    เนื่องจากคนไทยเรายุคน้ี แนวโน้มของการรับประทานอาหารท่ีมี
ไขมันสูงจะมากขึ้นจากอิทธิพลของชาวตะวันตก จึงพบว่าคนไทยเรามี 
อัตราเสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันเพิ่มขึ้นไปด้วย  
 
ปัจจุบันพบภาวะไขมันสูง และมีโรคเส้นเลือดอุดตันในคนหนุ่มสาวได้เช่นกัน เรื่องไขมัน และโทษของมันมมีาก
ขึ้น จึงอยากให้มาท าความรู้จักกับไขมันในเลือด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม (เพื่อสะดวกในการจ าและ
น าไปใช้) ดังนี้  
 
1. ไขมันเลว (ถ้ามีปริมาณมากจะเป็นโทษต่อร่างกาย) ได้แก่ โคเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, LDL   ไขมัน

อิ่มตัว (ในฉลากอาหาร, ฉลากข้างขวดน้ ามันพืชบางยี่ห้อ จะเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษว่า     SATURATED FAT.     น่ันหมายถึงไขมันอิ่มตัวน่ันเอง) 
และไขมัน TFA ให้ทราบว่า, ถ้าไขมันท่ีดี ของเราผ่านขบวนการทาง
อุตสาหกรรมหรือทางเคมี ก็จะท าให้เปลี่ยนเป็นไขมันเลว หรือ TFA ได้ โดย
ผ่านความร้อนสูงมาก เช่น การกลั่นน้ ามันพืช หรือเติมไฮโดรเจน ให้อาหาร
กรอบ เช่น คุ๊กก้ีขนมกรอบท้ังหลาย เป็นต้น 
 

2. ไขมันดี เช่น HDL  ไขมันไม่อิ่มตัว (UNSATURATED FAT) (ซึ่งรวมถึงไขมัน ), เลซิติน พวกน้ีจัดเป็นไขมัน
ดี  ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดอุดตันท่ีหัวใจและท าให้มีสุขภาพดี  

เราควรรู้ค่าปกติของ ไขมันในเลือดบางตัวท่ีเราสามารถตรวจวัดได้ดังน้ี  
               1. โคเลสเตอรอลรวม (total cholesterol) เป็น Cholesterol ทุกชนิดรวมกันค่าปกติไม่ควรเกิน 200 
mg% ถือว่าสูง ต้องงด อาหารพวกท่ีมีโคเลสเตอรอลสูง  เช่น   ไขแ่ดง,   ไขมันสัตว์,    
เครื่องในสัตว์            (ในอาหารอะไรมี โคเลสเตอรอลประมาณเท่าไร ให้หาอ่านใน
หนังสือเกี่ยวกับโภชนาการท่ัว ๆ ไปได้)  
               2. โคเลสเตอรอล HDL. ซึ่งเป็นไขมันดี ค่าย่ิงสูงยิ่งดี, ถ้าต่ ากว่า 35 mg%   ก็
จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดอุดตันท่ีหัวใจ การสูบบุหรี่, ภาวะอ้วน, ภาวะขาด
อาหาร จะท าให้ HDL ต่ าลงได้ ส่วนการออกก าลังกายจะท าให้ HDL เพิ่มขึ้น  ดื่มไวน์
แดงจ านวนเล็กน้อยประจ าเพิ่มไขมัน HDL ได้ถึง 5-10%  
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             3. โคเลสเตอรอล LDL เป็นไขมันเลว ปกติไม่เกิน 130 mg% ถ้าเกิน 160 mg% จะมีความเสี่ยง

ต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้น การควบคุมว่า จะเข้มงวดมากน้อยเพียงไร, ต้องกินยารักษาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโรค
อย่างอื่นท่ีมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจร่วมอยู่ด้วย  

           4. ไตรกลีเซอไรด์ เป็นไขมันเลวอีกชนิดหน่ึง ถ้าสูงมากจะ
เกิดตับอ่อนอักเสบได้ หรือเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจได้ ค่าปกติไม่ควร
เกิน 200 mg% พบมากในอาหารพวกแป้ง, ของหวาน  
ส่วน ไขมันอิ่มตัวหรือไขมันไม่อิ่มตัวน้ัน เราตรวจเลือดวัดออกเป็น
ตัวเลขไม่ได้ ต้องควบคุมปริมาณท่ีกินเข้าไป โดยต้องทราบว่า ควร
กิน ไขมันพวกน้ีมากน้อยแค่ไหน ไขมัน อิ่มตัวน้ัน ไม่ควรกินมากกว่า 
10% ของอาหารในแต่ละวัน ในฉลากอาหารมักจะเขียนเปอร์เซ็นต์
ของไขมันอิ่มตัวว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ ให้เราทราบ ไขมันอิ่มตัวพบมาก
ในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก, เบคอน, นม, 
เนย, นอกน้ันก็จะพบในมาการีน,  กะท,ิ  น้ ามันมะพร้าว,  น้ ามัน
ปาล์ม ไขมันอิ่มตัวน้ีจะไปแย่งที่ไขมันท่ีจ าเป็นของร่างกายท าให้เราเจ็บป่วยได้  
 
ไขมัน ไม่อิ่มตัว จะมีหลายชนิดท่ีส าคัญและเรารู้จักกันดี คือ ไขมันโอเมก้า 3 และ DHA ซึ่งท้ัง 2 น้ี พบมาก
ในน้ ามันปลา (คนละอย่าง กับน้ ามันตับปลา) กรดไขมันโอเมก้า 3 น้ี   จะสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันรูปอื่นซึ่งท า
หน้าท่ีคล้ายฮอร์โมนท่ีท าให้เราเกิด ความสบาย ป้องกันการบวมน้ า    บรรเทาอาการอักเสบ ป้องกันโรคหลอด
เลือดอุดตัน เสริมภูมิต้านทาน,   ลดความดัน    ปลาท่ีมีน้ ามันปลาสูงน้ันจะเป็นปลาท่ีคาว, ส่วนท่ีมีน้ ามันปลา
มาก คือ ส่วนหัวปลา, พุงปลา,   หนังปลา   การปรุงอาหารด้วยการทอดปลาจะเสียน้ ามันปลาไปกับน้ ามันท่ี
ทอดได้   การน่ึง   ต้ม   จะดีกว่าการย่าง      การกินปลาจะได้โคเลสเตอรอล ด้วย ฉะน้ันควรกินปลาอย่างน้อย 
1 ขีด ต่อ 1-2 สัปดาห์  

 
อาหารท่ีแนะน า  อาหารพวกเส้นใย ละลายง่าย เช่น ข้าวโอ๊ต, ถัว่เหลือง, โปรตีนเกษตร, เต้าหู้, ข้าวกล้อง,  
มะนาว,  ส้ม,  แครอท  พวกน้ีจะช่วยลดไขมันเลวได้ ถ้าเราเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ และหลีกเลี่ยง
หรือลดอาหารท่ีมีโทษก็จะท าให้สุขภาพดี, ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ได้ค่ะ  

ข้อมูลจาก  :  www.horapa.com 
 



14 

 

 

หลายท่านไม่เคยออกก าลังมาก่อนเมื่อเริ่มออกก าลังอาจจะท าใหเ้หน่ือยง่ายวิธดีีที่ สุดของการเริ่มตน้
ออกก าลังกายคือให้เริ่มออกก าลังกายจากกจิวตัรประจ าวันเช่น 

 ใช้การเดินหรือขี่จักรยานเมื่อไปที่ไม่ไกล  
 หยุดใช้รถหน่ึงวันแล้วใช้การเดินไปท างานส าหรับผู้ที่บ้าน

และที่ท างานไม่ไกล  
 ใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟต์หรือบันไดเล่ือน  
 ขี่จักรยานรอบหมู่บ้าน 
 ท างานบ้าน เช่นท าสวน ล้างรถ ถบู้าน 

ท ากิจวัตรเหล่านั้นทุกวันเป็นเวลา 2-3 เดือน หลังจากเพิ่มกิจกรรมได้พักหนึ่งจึงเริม่ต้นเพิม่การออก
ก าลังกายเพื่อให้รา่งกายแข็งแรงขึ้น เช่น 

 เดินให้เร็วขึ้นสลับกับเดินช้า  
 ขี่จักรยานนานขึ้น  
 ขึ้นบันไดหลายช้ันขึ้น  
 ขุดดิน ท าสวนนานขึ้น  
 ว่ายน้ า  
 เต้นแอโรบิค  แต่ไม่ต้องมาก  
 เต้นร า  
 เล่นกีฬา เช่น แบดมินตัน เทนนิส ปิงปอง  
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หลังจากทีเ่ตรียมความพร้อมร่างกายแลว้เรามาเริ่มต้น ฟิตรา่งกายกัน 

หลังจากเตรียมความพร้อมแล้ว คุณได้ออกก าลังเป็นส่วนหนึ่งของชีวติประจ าวันแล้วหากคุณต้องการ
ฟิตร่างกายก็สามารถท าได้โดย 

 โดยการวิ่งเร็วขึ้น นานขึ้น  
 ว่ายน้ านานขึ้น  

การ ฟิตร่างกาย คุณต้องตดิตามความกา้วหน้าของการออกก าลังกาย เช่น เวลาที่ใช้ในการ ออกก าลัง
เพิ่มขึ้น   ระยะทางในการออกก าลังเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นได้ดี 

 
www.thonburi-u.ac.th 
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ท่องเที่ยว 50 เขต 
ณ เขตบางกอกน้อย(ตอ่) 

  สมเด็จโตวัดระฆัง  วังหลังตั้งอยู่ 

 อู่เรือพระราชพิธี   สถานีรถไฟ 

  คลองใหญ่มีชื่อ   เลื่องลือเครื่องลงหิน 

 นามระบิลช่างหล่อ   งามละออวัดวา 

 
 วัดระฆังโฆสติาราม วรมหาวิหาร 

 
 
 
สร้างในสมยักรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดบาง
หว้าใหญ”่ สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรง

ปฏิสังขรณ์และยกฐานะขึ้นเป็นพระอาราม
หลวง และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมสังคายนา
พระไตรปิฎกซึ่งอัญเชิญมาจากนครศรีธรรมราช
ขึ้นท่ีวัดนี ้

 เมื่อรัชกาลที ่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ วัดครั้งใหญ่ ได้ขดุพบระฆังลูกหนึ่งซึ่งมีเสียงที่
ไพเราะมาก จงึทรงให้น าไปไว้ที่วดัพระแก้ว โดยทรงสร้างระฆัง 5 ลูก มาไว้ที่วดัแทน แล้วพระราชทาน
นามวา่ ”วดัระฆังโฆสิตาราม” เมื่อมาถึงรัชกาลที่ 4 โปรดให้เปล่ียนเป็น                      “วัดราชคณัฑิ
ยาราม” (คัณฑิแปลวา่ ระฆัง)แตค่นทั่วไปยังคงเรยีกกันว่า “วัดระฆัง” มาจนทุกวันน้ี 
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พระอุโบสถ  สร้างในสมยัรัชกาลที่ 1 หลังคาลดมุข 3 ชั้นประดับช่อฟ้า ใบระกา      หางหงส์ และคัน
ทวยที่สลักเสลาอยา่งประณตีงดงาม ภาพจิตกรรมฝาผนังเป็นฝีมือของ “พระวรรณวาดวจิิตร” มาจน
ทุกวันน้ี 
 พระปรางค์  สร้างในสมัยรัชกาลที่ได้รับการยกย่องว่า “ท าถูกแบบแผนท่ีสุด” จนถือเป็น
แบบฉบับของพระปรางค์ที่สร้างในยุคต่อมา 
 หอระฆัง  ถือวา่เป็นสัญลักษณข์องวดั สร้างแบบจตุรมุขเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้านบนแขวนระฆังที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 1 จ านวน 5 ลูก 
 หอไตร  (ต าหนักจันทร)์  เป็นต าหนัก 3   หลังแฝดมีระเบียงด้านหน้า    หลังคามงุกระเบื้อง 
ชายคามีกระจงัรูปเทพนมเดิมเปน็พระต าหนักและหอประทับของรัชกาลที่ 1 ซึ่งถือเป็น “ปูชนียสถาน
ชั้นเอกของสถาปตัยกรรมไทย”  
 
 วัดสวุรรณาราม ราชวรวิหาร 

 เดิมเรียกว่า “วัดทอง” สร้างสมยักรุงศรี
อยุธยา ในสมัยกรงุธนบุรีเป็นสถานท่ีซึง่พระเจ้า

ตากสินทรงมีพระราชด ารัสให้น าเชลยศกึพมา่ 
จากค่ายบางนางแก้วไปประหารชีวิต 

 มีการสถาปนาใหม่ทั้งอารามในสมัย
รัชกาลที่ 1 และทรงพระราชทานนามว่า “วัด

สุวรรณาราม” ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์
เพิ่มเติม ภายในวัดแตเ่ดมิมีเมรุหลวงส าหรับใช้ใน
การพระราชทานเพลิงเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ 

เมรุหลวงนีใ้ชม้าจนถึงในสมัยรชักาลที่ 5 พระอุโบสถ  มีระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ช่อฟ้าใบระกา
ประดับกระจก หน้าบันจ าหลักลายรูปเทพนมและรูปนารายณ์ทรงครุฑปิดทอง ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็น
ฝีมือครูทองอยู่และครูแป๊ะ จิตกรเอกที่มีชื่อในรัชกาลที่ 3 องค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมาร
วิชัย ฝีมือช่างสุโขทัยมีนามว่า “พระศาสดา” 
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 พระอุโบสถ  มีระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ช่อฟ้าใบระกาประดับกระจก หน้าบัน
จ าหลักลายรูปเทพนมและรูปนารายณ์ทรงครฑุปิดทอง ภาพจติรกรรมฝาผนังเป็นฝีมือครูทองอยูแ่ละ
ครูแป๊ะ จิตกรเอกที่มชีื่อในรัชกาลที่ 3 องค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชยั ฝีมือช่าง
สุโขทัยมีนามว่า “พระศาสดา” 
 พระวิหาร  สร้างขึ้นในสมัยรชักาลที่ 4 เป็นวิหารหลังใหญ่ มีมขุขวางอยู่ 2 ข้าง ช่อฟา้และ
ใบระกาประดับกระจกหน้าบันจ าหลักลายรูปเทพนม 
 หมู่กุฏิสงฆ์  เป็นหมูต่ึก 6 หลัง มีหอฉันอยู่กลางและมีหอเล็กตดิก าแพง 2 หอพร้อมทั้งหอ
ระฆังและหอไตร 
 
แหล่งท าขนัลงหินบ้านบุ 

 ขันลงหนิ..เป็นภาชนะทีใ่ชก้ันแพร่หลายใน
สังคมไทยสมัยก่อน บางบ้านใชใ้ส่น้ าดื่มเพราะชว่ยท า
ให้น้ าเย็น หรือใช้ใส่ขา้วส าหรับตักบาตรเพราะช่วยท า
ให้ข้าวหอม 

 การท าขันลงหินเป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนที่สืบทอดกันมา เป็นงานท่ีใช้แรงงานเกือบ

ทั้งหมด ระยะหลังไดใ้ช้เครื่องจักรเข้ามาชว่ยในขั้นตอนขดัครั้งสุดท้าย เล่ากันว่าครอบครัวที่ท ามามีต้น
ตระกูลมาตั้งแต่สมัยกรงุศรีอยุธยาแตกได้อพยพมาอยู่ที่บางล าพ ู ภายหลังได้ย้ายมายงับา้นบุ
 สมัยก่อนจะใช้ทองมา้ล่อที่เป็นทองจากเมืองจีนหลอมเป็นเนื้อขัน ปัจจุบันใช้ทองแดงผสม
ดีบุกกับเศษทองที่เหลือจากขันเกา่ ซึง่เชื่อว่ามีทองม้าล่อเจือปนอยู่ ผสมโลหะ 3 ชนิด ตามอัตราส่วน
ใส่ในเบา้หลอมรูปถ้วยที่ท าจากดนิผสมแกลบน าไปหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทออกเป็นแผ่นกลม
ในเบ้าทีม่ีน้ าหล่ออยู่ เอาขึ้นเผาไฟอีกครั้ง เมื่อได้ที่แล้วจึงใช้ค้อนตีแผ่ให้เสมอจนขึ้นเป็นรูปขัน น าไปตี
ลาย แล้วกลึงด้วยเครื่องกลึงทีเ่รยีกวา่ “พระมอญ” จากนั้นเป็นการขัดเงา สมยัก่อนใช้หินละเอียดผสม
น้ าห่อผ้าใส่ในขันแล้วเหยียบหรือคลึง ขัดลบรอยในขันจนขึ้นเงา เรียกวิธีนีว้่า “ลงหนิ” ปัจจุบันใชเ้บ้า
หลอมที่หลอมส่วนผสมตั้งแตต่้นทุบให้ละเอียด ผสมน้ าแล้วห่อผ้าลงใช้ขดัแทน เรียกวา่ “เหยียบเบ้า” 
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ปัจจุบัน  ขนัลงหนิมักจะถูกเกบ็รักษาไวเ้ป็นเครื่องตกแต่งบา้นในลักษณะประเพณี
มากกว่าจะใช้ในชีวติประจ าวนั และยังเป็นที่นิยมของชาวตา่งประเทศ 
  
 
 
ข้อมูลจาก :  หนังสือของดีกรุงเทพ 
mblog.manager.co.thpirun.ku.ac.th 
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1. คาถาคนท างาน 

อาจ จะมี … เซ็งไปบ้าง…ในบางครั้ง 
อาจ จะมี …เบื่อกันบ้าง…. ในบางหน 
อาจ จะมี …เบื่อขี้หน้า…กับบางคน   <====== อัน นี้ โดน 
พยายาม ทน ท างานไป เพราะได้ตังค์ <====== อันนี้โดนกว่า    ฮ่า  ฮ่า  ฮ่า   

2.  คาถาคนท างานแบบปล่อยวาง 

นึกอยู่แล้ว  ในโลกนี้  มีปัญหา 
เขา ไม่ด่า   ก็ชื่นชม   หรือเฉยๆ 
สาม ประเภท  ที่ว่านี้  มิเปลี่ยนเลย 
จง วางเฉย  ใครถือสา  เป็นบ้าตาย    ฮ่า  ฮ่า  ฮ่า   

3. คาถาคนท างาน...ตามหน้าที่ 

เร็ว ก็หาว่าล้ าหน้า  
ช้า ก็หาว่าอืดอาด  
พอคิดช้า ก็ถูกตวาด  
พอฉลาด ก็ถูกระแวง  
ท าก่อน บอกไม่ได้สั่ง  
ท าทีหลัง บอกไม่มีหัวคิด  
เฮ้อ ++ นี่แหละชีวิตคนท างาน  ฮ่า...ฮ่า...ฮ่า   
 
ข้อมูลจาก : www.atcloud.com 

http://www.atcloud.com/
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ข้อมูลจาก : www.watcharina.com 
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 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้  Biosafety  Cabinet ที่ใช้  ยังสามารถใช้งานป้องกัน  

“สารตัวอย่าง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”  รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย ของเชื้อออกมา
นอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อก าหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑ์ความถูกต้องและปลอดภัย    เนื่องจากจุลชีพมีขนาด
เล็กมาก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น    เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่พื้นผิวของ HEPA  Filter 
หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่ าจากระดับมาตรฐาน ปัจจุบันแผนกช่างบริการ  ได้
ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ   จัดจ าหน่ายและไม่ได้จัดจ าหน่ายมากกว่า  400  
เครื่อง  โดยทางแผนกช่างมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจาก
ต่างประเทศตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริการให้หน่วยงานต่างๆ 
ได้ทั่วประเทศ 

 

 Calibration for pH meter 
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter  ที่ใช้  ว่าผลการวิเคราะห์ให้ค่า pH ได้ถูกต้อง

เที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่  เนื่องจาก  pH meter  ปัจจุบันมีมากกว่า 50 ยี่ห้อ        บางยี่ห้อหรือ
บางชนิดคุณภาพค่อนข้างต่ าไม่สามารถให้ความถูกต้องระดับทศนิยม 1 ต าแหน่งได้                   อีก
ประการหนึ่งในความจ าเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งานไปในระยะหนึ่งย่อม
คลาดเคลื่อนไปจากค่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนดไว้ 

 ส าหรับบริการ Calibrate pH meter  ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005    ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
 

         ทั้ง 2 บริการนี้  แผนกช่างบริการตระหนักดีถึงความส าคัญ ความจ าเป็น และประโยชน์ที่ท่าน
ผู้มีอุปการคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  และที่ส าคัญ 
คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ  ซ่ึงได้รับการอบรม ถ่ายทอดจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัท
ต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 

 

สนใจการบริการ ติดต่อได้ทีแ่ผนกช่างบริการ หรือเย่ียมชมจาก www.sciencetech.th.com 
หรือ กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่  E-mail :  service@sciencetech.th.com 

 

mailto:service@sciencetech.th.com
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 สวัสดีค่ะ ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอเรียนแสดงความยินดีกับท่านผู้มีอุปการคุณ             
  ที่ได้รับรางวัลใน  ฉบับที่  032   นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ 

 
รายชื่อลูกค้าถกูรางวัล งวดที่  16  ธันวาคม  2553         หมายเลข  24 
 คุณนุจร ี เผือกใต้  ส านักตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว ์ 124 
 
 

 รายชื่อลูกค้าถกูรางวัล งวดที่  30 ธนัวาคม 2553       หมายเลข  49 
         คุณคุณวิลัยลักษณ์ ทวนทอง บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากดั   049 
 คุณอริศรา  สาลี  บริษัท ไบโอเซน จ ากดั   149 
 คุณจารุณี  กุหลาบอ่ า บริษัท เขาช่องอตุสาหกรรม 1979 จ ากัด 249 
 

 
 รายชื่อลูกค้าถกูรางวัล งวดที่  16  มกราคม  2554  หมายเลข  23 
 คุณปิติมน ล้อมสมบูรณ ์ บริษัท กรุงเทพ พยาธ-ิแลป จ ากดั  023 
 คุณวีระ เสมอวงษ์   ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่13 ชลบุรี  123 
 คุณทนาวดี สุวรรณพงษ ์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์  223 
 คุณพิมพ์ทอง ใจรักด ี กรมควบคุมมลพษิ    323 

 

 กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็น
อย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน   ตอบค าถามร่วม
สนุกกันมาโดยด้วยดีตลอด   ทางกองบรรณาธิการขอให้  ท่านผู้มี      
อุปการคุณทุกท่านโชคดีได้รับรางวัลใน  ฉบับที่ 033   นี้ต่อไปนะคะ 
ขอขอบคุณภาพปก/ภาพในเนื้อหาจาก : หนงัสอื  Greeting Cards And Arts / www. bewell.co.th / 

talk.mthai.com/ luckyandcharm.com 


