
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

                                                                                                      

 

 
  โลหิตจาง...โรคลับลวงพราง       ภัยเงียบ ภัยร้าย ป้องกันได้ ไวรัสตับอักเสบ ซี 

 
  หมดหวังท้อแท้ในชีวิต...คิดอย่างไรให้ใจสู ้   พระพุทธรูปส าคัญในประเทศไทย 
  
  ดื่ม...ต้านความเสื่อมโทรม             กระดูกพรุน...ก็ออกก าลังกายได้ 
 
  ท่องเที่ยว 50 เขต ณ เขตบางกอกใหญ่     ข าๆ  บทแผ่เมตตาวยัท างาน/ข าๆ หน้าตาคนท างาน 
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ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจมาสู่ปีท่ี  30 แล้วอย่างมั่นคง ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้้าเนนิธุรกิจ
มาจนถึงวันนี้ เนื่องมาจากการได้รับการส่งเสริมและสนับสนนุจากท่านผู้มีอุปการคุณ  จนท้าให้
บริษทัฯ  ก้าวมาสูปีที่ 30  ได้อย่างมั่นใจ  และยังคงให้บริการแด่ท่านผู้มีอุปการคุณ ทางบรษิัทฯ  
ต้องใครข่อขอบพระคุณท่านผู้มีอปุการคุณเปน็อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

 บริษทัฯ ขอตอบแทนพระคุณทา่นผู้มีอุปการคุณ  โดยขอมอบส่ิงที่ท้าใหคุ้ณภาพชีวิต             
ของท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจทีเ่ปี่ยมไปด้วยความสุขกับความรู้มากมาย รวมทั้งสาระต่างๆ          
เพื่อใหท้่านผู้มีอปุการคุณ      มีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปน็อย่างยิ่งว่าข้อมูลใน Newsletter 
ฉบับที่ 034 ประจ าปีที่ 9  คงท้าให้ท่านผู้มีอุปการคณุ ครอบครัว และคนที่ท่านรกั ได้รับประโยชน์
และมีสุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมและตลอดไป 
 

 ส าหรับในเดือนเมษายน  –  มิถุนายน  2554     เนื้อหาสาระใน  Newsletter  ฉบับที่ 034         
ของบรษิัทฯ ยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงคเ์ดิม  คือ  เน้นคุณภาพชีวิตของท่านผู้มีอุปการคุณให้มี
สุขภาพกายและสขุภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จ าหน่าย   ในส่วนเนื้อหาสาระ
ยังคงประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวกบัเกร็ดความรู้ชีวิตประจ้าวัน  คติสอนใจ  การปฏิบตัิธรรม 
ศาสนา/ปรัชญา    อาหารเพื่อสุขภาพ    การออกก้าลังกาย    คลายเครียด    สถานที่ท่องเที่ยว               
การอบรมและพัฒนาจิต   อย่างไรก็ดี ในส่วนของบริษัทฯ  ก็จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ  
และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน  เพื่อให้บคุลากรของบริษทัฯ  มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความ
พร้อมสามารถให้การบริการท่านผู้มีอุปการคุณด้วยประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 ในส่วนการจัดท้าวารสารในปี 2554 ยังคงใช้วิธีเดิม   คือ จัดส่งให้ท่านผู้มีอุปการคณุ           
ปีละ 4  ครั้ง  โดยช่วงที่ 1  ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐานข้อมูลตามใบก้ากับภาษีของช่วง                           
3  เดือนทีผ่่านมา   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปีทีผ่่านมา    ช่วงที่ 2  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย.   จะใช้
ฐานข้อมูลของท่านผู้มีอปุการคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคล้ายคลึงต่อเนื่องถึงส้ินป ี 2554 
 

        ท้ายสุดนี้บรษิัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอปุการคุณเป็นอย่างสงูที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษทัฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่ง      หากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 
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      เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของชาวไทย  ในเทศกาลมหาสงกรานต์  ในปี 2554 นี้               
ทางกองบรรณาธิการขอส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ของไทย แด่ท่านผู้มีอปุการคุณ           
ทุกท่าน  ให้มีแตค่วามสุขทั้งทางกายและใจตลอดปีด้วยค่ะ                
        

               ด้วยบริษทัฯ  ได้ด้าเนินธุรกิจครบ 30 ปี อย่างมัน่คงได้นัน้เนื่องมาจากได้รับการสนับสนนุ
จากท่านผู้มีอปุการคุณเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณท่าน  ในเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน  2554     
ทางกองบรรณาธิการ  ยังคงคดัสรรเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และสาระต่างๆ ที่เต็มไปด้วย
ประโยชน์มาน้าเสนอให้ท่านผู้มีอุปการคุณตลอดปี 2554   
 

ในส่วนของเนื้อหาประจ้าเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน  2554   ยังคงน้าเรื่องราว
ต่อเนื่องจากฉบับที่ 033   มาน้าเสนอใน  Newsletter  ฉบับที่  034   ดังต่อไปนี้ค่ะ 

 

 พระพุทธรูปส าคัญในประเทศไทยจ านวนทั้งหมด066500องค์                                                    
โดยจะลงในฉบับที่ 034  จ้านวน  2 องค์  (ต่อจากฉบับที่ 033) 

 สถานที่ท่องเท่ียว  50  เขตในกรุงเทพฯ  คือ  เขตบางกอกใหญ่                                               
(โดยจะลงต่อเนื่องกันในฉบับที่  034  และฉบับที่ 035) 

 

    สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่    มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง   
ที่มีความน่าสนใจมาน้าเสนอท่านในฉบับที่   034   เช่น  วัดอรณุราชวราราม  ราชวรมหาวิหาร ที่
สวยงามน่ายล ตั้งอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา  ซ่ึงท่านสามารถพาครอบครัวหรือคนทีท่่านรักไปเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจในวันหยดุได้ตามสถานที่ต่างๆ นี้คะ่ 
 

 ขอแสดงความยินดีกบัท่านผู้มีอุปการคุณที่ถกูรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 033 ด้วยค่ะ 
(รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24) 

 

             ท้ายสุดนี้ ขอใหท้่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อคิดเหน็และค้าแนะน้าต่างๆ       
แก่บริษัทฯ ทั้งนีท้างกองบรรณาธิการจะได้น้าข้อคดิเห็น / ขอ้เสนอแนะของท่านไปพัฒนา / 
ปรับปรุง   เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด 



  

 ภาวะโลหิตจาง หรือที่มักเรียกกันว่า ภาวะซีด หมายถึง 
การมีปริมาณของเม็ดเลือดแดงในร่างกายลดลง ส้าหรับโลหิตจาง
นั้นมันน้าไปใหเ้กิดความไม่สบายกายได้หลายอย่าง และมักพบมาก
ในคนไทยเราเสียด้วยถึงเกือบ 30% ทีเดียว โดยเฉพาะกับในสาวๆ ก็
เพราะว่าสาวน้อยใหญ่ทุกท่านต้องเสียเลือดทุกเดือน  นั่นก็เป็นเหตุ
ให้เลือดจางได้ระดับหนึง่ ถ้าบางท่านมีประจ้าเดือนมา มาก...ลาก
ยาวหลายวันแล้ว...ยิ่งถ้ามีพันธุกรรมเลือดจางจากพ่อแม่อีกก็ย่ิงแย่ 
 
 โลหิตจางรนุแรงแบบหนึ่งท้าใหเ้ม็ดเลือดแดงพิการไปได้ถึงขนาดกลายไปเป็น “รูปเคียว” 
เมื่อถึงเวลาเราต้องเสียเลือดจริงๆ เช่น ประจ้าเดือนหรือการผ่าตัดก็อาจไปท้าให้คลังสะสมเลือดซึ่ง
มีปริ่มๆจะจางมจิางแหล่อยู่แล้วยิ่งน้อยลง พอน้อยลงก็จะพาลท้าให้เกิดอาการเลือดจางขึ้นได้ ซ่ึง
อาการเลือดจางส่วนใหญน่ั้นมันเที่ยวไปเกิดไดทุ้กอวัยวะเพราะอวัยวะส่วนใหญ่ต้องมีเลือดเลี้ยง
(ยกเว้นกระจกตาที่หากินเอง) 
 
อาการของมันจึงแปลงกายเข้าไปได้กับโรคทุกอย่างและเป็นโรคทีเ่ราคุ้นเคยกันดเีสียด้วย ได้แก่  

 
1)  ปวดศีรษะ หลายททีี่ท้าใหค้ดิไปว่าเป็นไมเกรนสู้อุตส่าห์

กินยาจนแสบท้อง แต่ที่จริงแค่รักษาเลือดจางให้ดีกห็ายได้ 
2)  เวียนหัว มึนศีรษะง่ายไม่สดช่ืน เพราะเลือดไปเลี้ยงไม่ได้

จึงมึนศีรษะ...หน้าเหลืองง่าย  
3) เหนื่อยง่าย แค่ออกแดดก็เหนื่อยมากหรือขึ้นเขาพร้อม 

           กับเพื่อนแต่ตัวเองลิน้ห้อยแล้ว 
4)…หน้ามืดวูบบอ่ย...เพราะเลือดน้อยบางทีมคีวามดันต่้า 
5)...ภูมิไม่ดีป่วยบ่อย...เมื่อเลือดนอ้ยก็ท้าให้ภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดี...มีเชื้อมาติดง่าย  

พอป่วยไข้แล้วก็ใช้เวลานานกว่าชาวบ้านถึงจะหาย 
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6) เป็นแผลหายยาก เพราะที่ใดที่เลือดไปเลี้ยงไม่ถึงหรือเลี้ยงได้น้อยก็ท้าให้ขาดออกซิเจนกบั
สารอาหารไปช่วยสมานแผล 

7) ประจ าเดือน มาน้อยและเข้มขน้มีสีด้า หรือบางทีไม่มาเลย  หรอืมาเดือนเว้นเดือน 
 จะเห็นว่า   อาการทั้ง  7   ประการนี้     สามารถแปลงตัวเข้ากันได้กบัอาการโรคร้ายอื่นๆ    
อย่างท่ีคาดไม่ถึง     ท้าให้เวลาไปรักษา ถ้าตรวจดูไม่ละเอียดกจ็ะกลายเป็นรักษา   “ตามอาการ”  
ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุถงึต้องทู่ซี้กินยาไปเรื่อยแต่ก็ไม่ได้ช่วยใหห้ายแต่ที่แน่เลยก็คือว่าถ้าเราแค่นึก
เผื่อสาเหตทุี่อาจคาดไม่ถึงแต่มนัแฝงอยู่ในกายคนไทยเรามากอย่างเลือดจางนี้บางทีอาจท้าใหท้่าน
หยุดยาเก่าได้หมดเลยและแค่หันมารักษาเลือดจางให้ดขีึ้นกจ็ะท้าให้โรคน่าร้าคาญใจมาตลอดนี้
หายไปได้อย่างน่าอัศจรรยท์ีเดียว 
 
 อาหารท่ีเหมาะกับท่านที่เป็นโลหิตจางทุกแบบ คืออาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินโฟลิก(Folic 
vitamin)      โดยเราอาจกินจากอาหารเสริมหรือเติมเข้าปากเองจากผักใบเขียวจดั, นม, ถั่วต่างๆและ

ธัญพืช   

 โลหิตจางแบบขาดธาตุเหล็ก 
ก็ให้เสริมใยเหล็ก  ด้วยคะน้า, โหระพา, ผักต้าลึง ,ใบยอ,ตบั,   ไข่แดง  
เลือดหมู   แต่ขอให้กินร่วมกับวิตามินซีด้วยจะช่วยให้ธาตุเหล็กซึมเข้า
ร่างกายเราง่ายขึ้น     แล้วบางทีอาการร าคาญใจ  ... ไร้ชีวิตชีวาทั้งหลาย
อาจหายไปได้อย่าง....        ... น่าอัศจรรย์ทีเดียว.... 
 ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็ก     เช่น   หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้
นมบุตร เด็กที่ก้าลังเจริญเตบิโต ผูท้ี่บรจิาคโลหิตเป็นประจ้า ถึงแม้ยังไม่
เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  ก็ควรรับประทานอาหารที่มีธาตุ
เหล็กสูงเปน็ประจ้า    เช่น    อาหารพวกเนื้อสัตว์ ตับ    และเครื่องใน    
รวมทั้งอาหารทีเ่ป็นกรด หรือมีวิตามินซีสูง เช่น ผลไม้รสเปรี้ยว จะช่วย

การดูดซึมธาตุเหล็กได้ด ี
ข้อมูล/รูปภาพจาก : www.variety.mwake.com www.bloggang.com /www.board.palungjit.com/                        www.rh-
negative.comsukhaparb.com 

 
 

http://www.variety.mwake.com/
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ภัยเงียบ..! ภยัร้าย..! ป้องกันได้ ไวรัสตับอักเสบ ซี 

ไวรัสชนิดนี้ถูกค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2532 เป็นไวรัสตัวอักเสบที่ติดต่อ
ได้ทางเลือดและเป็นอาร์เอ็นเอไวรัส   สายเดี่ยว  ขนาดเล็ก   

ไวรัสตับักเสบ...ซี...มีความส าคัญแค่ไหน   ไวรัสตับอักเสบ  ซี  ยัง
ไม่มีวัคซีนป้องกันได้ และไมพ่บว่ามีแนวโน้มทีจะคน้พบในเวลา
อันใกล้นี ้  ผู้ป่วยจากอาการไวรัสตับอักเสบ …ซี...เรื้อรังเกือบทุก
รายจะมีอาการอักเสบของตับ  และท้าใหต้ับเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ   

ใครคือผู้ท่ีเสี่ยงติดไวรัสตับอักเสบ  ซ ี

 ผู้ที่มีประวัติได้รบัเลือด  หรือส่วนประกอบจากเลือด เช่น  พลาสมา(น้้าเลือด)    ที่อาจเกิดจาก
การเสียเลือด  หรือป่วยเป็นไข้เลอืดออก  โดยเฉพาะผูป้่วยที่เคยได้รับเลือดก่อนการค้นพบไวรัสตับ
อักเสบ ซี     ผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือด      การสัก  การเจาะตามร่างกาย  สัก
คิ้ว  ใช้ของมีคมที่สัมผัสผิวหนงัรวมกัน  เช่น  มีดโกน  กรรไกรตัดเล็บ แปลงสีฝนั ฯลฯ …กลุ่ม
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโดยเฉพาะผู้ที่ได้รบัการฟอกไตมาเป็นเวลานาน                             การ

ติดต่อทางเพศสัมพันธ ์/ ติดจากแม่ไปสู่ลูก(พบได้น้อยมาก) … 

เมื่อไวรัสตับอักเสบ ซ ี เข้าสู่ร่างกายจะเกิดอะไรขึน้        ไวรัสมีระยะฟักตัว 6-8 สัปดาห ์ จึง
เริ่มมีอาการตับอักเสบ  ที่มีอาการตัวและนัยตาเหลือง  หรือเป็นดีซาน  มีอาการคล้ายๆ  เป็นไข้หวัด
ใหญ ่ อ่อนเพลียมาก  รู้สึกเบื่ออาหาร  คลื่นไส้  อาเจียน  ปวดเมือ่ยตามกล้ามเนื้อ  ผู้ป่วยเองส่วน
ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง โดยที่ยังมีไวรัสอยู่ในร่างกายและจะมีอาการอักเสบ
ของตบัขึ้นๆ  ลงๆ  อยู่ตลอดเวลา   ปัจจัยที่กระตุ้นให้มีอาการรุนแรงขึ้น  เช่น  ได้รับเช้ือตอนที่อายุ
มากแล้ว  ติดเช้ือจากการได้รับเลอืด  ดื่มเหล้า 

อาการที่เกิดจากตับแข็ง  เมื่อตบัไม่สามารถสร้างสารอาหารพลังงานและท้าลายสารพิษ
ต่างๆ  ได้ตามปกติ  มีผลให้อ่อนเพลียเบื่ออาหาร  น้้าหนักลด  คลื่นไส้  เท้าบวม  บางรายมีน้้าใน
ช่องท้อง  (ท้องมาน)  ตัวเหลือง  ผิวแห้ง  คันตามตัว  หรือมีจ้้าเลือดง่าย  ไวต่อสารพิษมาก  หรือ
ป่วย ติดเช้ือโรคง่ายถ้าเป็นมากตบัจะหยุดท้างาน   มีพังผืดหรือแผลในตับมากขึน้   จะมีอาการ 
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อาเจียนเป็นเลือด  จากภาวะหลอดเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร    มี
อาการม้ามโต  เพราะเลือดจากม้าม ไหลกลับไปสู่ตับได้ช้าลง     ถ้า
ม้ามโตมากๆ มันจะกินเม็ดเลอืด  ท้าให้ซีดหรือเกล็ดเลือดต่้า 
หลังจากผูป้่วยเปน็ตับแข็งแล้ว  อาการจะรุนแรงมากขึน้และจะทรุด
ลงตามล้าดับ  และจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงจากภาวะแทรกซ้อน ของ
โรคตบัแข็ง  เช่น  อาเจยีนเปน็เลือด  จะมีการตดิเช้ือรนุแรง
ขึ้น  โดยเฉพาะการติดเช้ือในช่องท้อง ภาวะตับวาย  และผู้ที่เป็นตบั
แข็งนี้ยังมโีอกาสเป็นมะเร็งตบัไดสู้งร้อยละ 2 -4 ต่อปี 

การป้องกนั      ปัจจบุันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสตักเสบ  ซี  ทางที่ดหีลีกเลี่ยงปัจจัยเส่ียง 

                         การตรวจวินิจฉัยว่าคุณเป็นไวรัสตบัอักเสบ ซ ีอาจท าได้ 2 วิธี 

                         1. การตรวจจากน้้าเหลือง  คือ  การตรวจแอนตบิอดี้ต่อไวรัสตับอักเสบ  ซี 

                         2. ตรวจโดยตรงจากการตรวจหาอาร์เอ็นเอ  ของไวรัส 

      เมื่อป่วยต้องท าอย่างไรด ี ผู้ปว่ยต้องไม่เป็นผู้แพร่เชื้อ  ไม่ให้เลอืด  ไม่เจาะ  ไม่สัก  ไม่ใช ้ของที่
ปนเปื้อนของเหลวกับคนอื่น  การร่วมเพศก็ต้องสวมถุงยางอนามัย  แล้วท้าการรักษาให้หายขาด  
ดูแลเรื่องอาหารการกินให้สะอาด  ครบ 5 หมู ่ ออกก้าลังกาย  พักผ่อนใหเ้พียงพอ   ไม่ดื่มเหล้า  สูบ
บุหรีเ่ลยหลีกเลี่ยงยาหรอืสารที่ท้าอันตรายต่อตับ  ต้องแจง้แพทย์ให้รู ้ ไม่ควรใช้สมุนไพร
บางอย่าง  เช่น  ใบขีเ้หล็ก  บอระเพ็ด  เพราะพบว่าอาจท้าให้เกิดตบัอักเสบได้และควรไปพบแพทย์
สม่้าเสมอ  เพื่อประเมินการท้างานของตบัทุก 3 – 6 เดือน   

การรักษา  เป้าหมายคือ  ท้าให้ไวรัสตับอักเสบ  ซี  ตัวนี้หมดไปจากร่างกาย  ตับก็จะค่อยๆ  คืน
ความปกต ิ ยาที่ใช้ในการรักษาได้ผลดี 2 ตัวที่ขอแนะน้า  และไม่เป็นอีกหลังหยดุยาคือการให้ยา 2 
ตัวร่วมกันเป็นยาฉีดในกลุ่มอินเตอร์เฟอรอน  กับ  ยากิน ไรบาไวริน 

ข้อมูล/รูปภาพจาก : www.krabork.com/www.chulalongkornhospital.go.th 

 

http://www.krabork.com/wp-content/uploads/2010/08/human-liver.jpg
http://www.krabork.com/wp-content/uploads/2010/08/human-liver.jpg
http://www.krabork.com/wp-content/uploads/2010/08/human-liver.jpg
http://www.krabork.com/wp-content/uploads/2010/08/human-liver.jpg
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ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิต..  
หลายคนคงผ่านบทเรียนแห่งชีวิตมานับไม่ถ้วน..  
ทั้งบทเรียนแห่งความผิดหวัง..  
บทเรียนแหง่ความท้อแท้..แพ้ชีวิต..  
บทเรียนแหง่ความส้าเร็จ.. 

ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนใด ๆ ก็ตาม..  
เมื่อเราเกิดความผิดหวัง...ท้อแท้..ในชีวิต..  
เราต้องพยายามปรับใจ..วางใจใหถู้ก..  
ด้วยวิธีการคิดที่จะปรับเปลี่ยน..ชีวิตของเรา..  
ให้มีก้าลังใจ..สู้ต่อไป.. 

๔ วิธีคิดท่ีจะสร้างพลังใจให้สู ้คือ..  
วิธีที่ ๑ คิดแบบตรงกันข้ามกบัความรู้สึกในขณะนั้น เช่น  
>>>…ถ้าทุกข์ ก็คิดสร้างสุข  
>>>…ถ้ายากก็คิดแบบง่าย...  
>>>…ถ้าเกิดปัญหา ก็คิดแกป้ัญหา.. 

วิธีที่ ๒ คิดแบบสร้างก าลังใจ เช่น  
>>>…ปลุกปลอบใจตนเอง...ทุกครั้งทีเ่กิดความท้อแท้..ผิดหวัง  
>>>…บอกตนเองเสมอว่า..เราต้องท้าได้..เราต้องท้าได้อย่าง
แน่นอน..  
>>>…เราต้องท้าได้แนน่อนที่สุด..ไม่มีค้าว่า..ท้าไม่ได้..  
>>>…ท่องไว้ในใจว่า..ไม่มี ไม่เป็น ไม่เหนื่อย...  
>>>….ไม่ทุกข์ ไม่ท้อ ไม่หนี ไม่มีปัญหา... 
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ของก้าแพงชั้นนอก  ติดตัง้ปืนใหญ่โบราณสมัยรัชกาลที่ 1 จ้านวน 12 กระบอก ด้านตะวันออก
ติดตั้งปืนใหญ่ 4 กระบอกส้าหรับใช้ยิงสลุตในพิธีส้าคัญ   ทิศใตเ้ปน็ที่ประดษิฐานศาลเจ้าพ่อหนู 

วิธีที่ ๓ คิดแบบมีเป้าหมายในชีวติที่แน่นอน มุ่งมัน่ เด็ดเดี่ยว..  
>>>…หากยังไม่ประสบความส้าเร็จ..  
>>>…ก็จะไม่เลิก ลด ละ ความเพียรพยายาม. 
>>>…จงสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบความส้าเร็จ.  
>>>…แม้จะเปน็วินาทีสุดท้ายของลมหายใจ  ก็ตาม.. 

 

วิธีที่ ๔ คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก...  
>>>…มองปัญหาออก..แก้ปัญหาเป็น..  
>>>…คิดการใหญ่...ใช้คนเปน็..รู้เห็นตามความถูกต้อง..  
>>>…มุ่งปรองดอง...รักษาน้้าใจ..สร้างมิตรภาพ..  
>>>…อย่าลืมว่า.. “ยิ่งสูงยิ่งหนาว” ...  
>>>…ต้องคิดดี..ท้าดี..พูดดี..ทุกทีทุ่กเวลา... 

ดังนั้น..  
ถ้าท้อแท้..หมดหวังในชีวิต..  
จงพยายามคิดให้ใจสู้...  
อย่าเชื่อว่า...เราท้าไม่ได้..ถ้ายังไม่ได้ลงมือท้า..  
อย่าท้อแท้..ตราบใดที่เรายังไม่ไดพ้ยายาม..  
อย่าส้ินหวัง...ตราบใดทีเ่รายังมีก้าลังใจ..  
อย่าแพ้ชีวิต...ตราบใดที่ใจของเรายังมีหวัง..  
จงอย่าท้าลายความหวัง...เพียงเพราะ.... การดูหมิ่นตนเองว่า

... “ท้าไม่ได้”... 
 

 ข้อมูล/รูปภาพจาก : www.dhammathai.org / www.glitter.kapook.com postsmiles.com oknation.net 

http://www.dhammathai.org/
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  พระเสิม วัดปทุมวนาราม 

             เม่ือราวปี พ.ศ. 2109 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์            ลา้น
ช้าง พร้อมด้วยพระธิดา 3 พระองค์  ในพิธีการหล่อพระพุทธรูปทั้ง            
3 องค์    สร้างขึ้นพร้อมกับพระสุก พระใส พระเสิมเป็นพระพุทธรูป
ประจ้าพระธิดาองค์ใหญ่ "พระเสิม" ถือเป็นพระพุทธรูป...3…พี่น้องแห่ง
กรุงศรีสัตนาคนหุต พระเสิม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง 
หน้าตักกว้าง 2 ศอก หล่อขึ้นจากทองสีสุก (โลหะส้าริดที่มีทองค้าเป็น
ส่วนผสมหลัก) พระภิกษุและฆราวาสช่วยกันสูบเตาหลอมทองอยู่ตลอดถึง 
7 วัน แต่ทองยังไม่ละลาย พอถึงวันที่ 8  ปรากฏมีชีปะขาวคนหนึ่งมาอาสา
สูบเตาแทนพระและเณร ตั้งแต่วันนั้น ญาติโยมต่างเห็นบรรดาชีปะขาวสูบ

เตาอยู่เป็นจ้านวนมาก  และได้เททองลงเบ้าทั้ง 3 จนเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เห็นชีปะขาวอยู่แม้แต่คนเดียว การ
หล่อพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์  ส้าเร็จลงด้วยดีอย่างน่าอัศจรรย์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ครั้งเจ้าอนุวงศ์เจ้าผู้
ครองอาณาจักรล้านช้างก่อกบฏ พระองค์ทรงโปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเป็นแม่ทัพ
ยกทัพไปปราบ และได้ตั้งค่ายทหารที่เมืองพันพร้าว ครั้งนั้น ได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงโด่งดังมา
จากเมืองเวียงจันทน์ หลายองค์ ได้แก่ พระแซกค้า พระฉันสมอ พระเสิม พระสุก พระใส พระแก่นจันทน์ 
พระเงินหล่อ พระเงินบุ พระสรงน้า้ มาเก็บรักษาไว้ และสร้างพระเจดีย์เพื่อประดิษฐานจารึกพระนามว่า 
พระเจดีย์ปราบเวียง จากนั้นเม่ือ    พ.ศ. 2371  เจ้าพระยาราชสุภาวดี(สิงห์ต้นสกุล สิงหเสนี) กลับขึ้นไปตี
เมืองเวียงจันทร์ครั้งหลัง มีความชอบโปรดให้เลื่อนขึ้นเป็นที่เจ้าพระยาบดินทรเดชา ที่สมุหนายก โปรดให้
อัญเชิญ  พระเสิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย เมืองหนองคาย  ส่วนพระใสประดิษฐานอยู่ที่วัดหอก่อง 
(วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ) เม่ือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพสวรรคต  พระอุโบสถยังไม่แล้ว  
พระเสิมจึงตกค้างอยู่ที่เมืองหนองคาย   

 ครั้นต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมัยนั้น คงจะมีใครกราบทูลชมโฉมว่า พระเสิมเป็นพระงามอย่างยิ่งองค์หนึ่ง  หรือจะทรงปรารถถึงวัด
บวรสถานที่พระอุโบสถยังคงค้างอยู่  พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระเสิมมาประดิษฐาน
ยังพระบวรราชวัง  ต่อมา เม่ือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.2408 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้อัญเชิญพระเสิม จากพระบวรราชวัง ไปประดิษฐานยัง
พระวิหารวัดปทุมวนารามตราบจนถึงทุกวันนี้            



…หลวงพ่อพระใส...วัดโพธ์ิชัย..."หลวงพ่อเกวียนหัก" 
เดิมทีนั้นหลวงพ่อพระใส  ได้ประดิษฐาน ณ เมืองเวียงจันทน์ เป็น
พระพุทธรูปหล่อในสมัยล้านช้าง พระธิดา 3 องค์ แห่งกษัตริย์ล้านช้าง
เป็นผู้สร้าง และขนานนาม พระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า 
พระเสิม (ประจ้าผู้พี่ใหญ่) พระสุก(ประจ้าคนกลาง) พระใส (ประจ้าคน
เล็ก)  ขนาดลดหลั่นกันตามล้าดับ    ครั้นในสมัยรัชกาลที ่ 3  ครั้งเจ้า
อนุวงศ์เจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างก่อกบฏ   พระองค์ทรงโปรดให้
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ เป็นแม่ทัพยกทัพไปปราบ และได้
อัญเชิญพระสุก พระเสริม และ พระใส  โดยล่องเรืองมาถึง           น้้าโขง 
(ปากน้้างึม) เฉียงกับบ้านหนองกุ้ง อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย ได้เกิดพายุ
ใหญ่  ในที่สุดพระสุกได้แหกแพจมลงไปในน้้า ซึ่งอาการวิปริตต่างๆ ก็ได้

หายไปเป็นอัศจรรย์ยิ่ง บริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่า "เวินสุก"  และพระสุกก็จมอยู่ในน้้าตรงนั้นมาจนถึงปัจจุบัน
นี้      ก็ยังเหลือแต่  พระเสิม พระใส ที่ได้น้าขึ้นมาถึงเมืองหนองคาย พระเสิมนั้นได้ถูกอัญเชิญประดิษฐาน
ไว้ ณ วัดโพธิ์ชัย ส่วนพระใส ได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ วัดหอก่อง (ปัจจุบันคือวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ)     
รัชกาลที่ 4  ได้มีพระราชหัตถเลขาว่าได้ใช้นายเหม็นบุตรเจ้าอนุเวียงจันทร์  ขึ้นไปอัญเชิญ  พระใส  ลงมา
จากเมืองหนองคาย  แล้วจากนั้นอัญเชิญพระใสจากวัดหอก่องขึ้นประดิษฐานบนเกวียนจะอัญเชิญลงไป
กรุงเทพฯ ด้วย แต่พอมาถึงวัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใสได้แสดงปาฏิหาริย์จนเกวียนหัก จึงอัญเชิญลงไป
ไม่ได้ ได้แต่อัญเชิญพระเสิมมายังกรุงเทพฯ ประดิษฐาน ณ  วัดปทุมวนาราม ส่วน"หลวงพ่อพระใส" ได้
อัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดโพธ์ิชัย อ.เมืองหนองคาย          จนปัจจุบัน ความอัศจรรย์ของ "หลวงพ่อพระใส" 
จนได้สมญาว่า "หลวงพ่อเกวียนหัก"                จ.หนองคาย เป็นพระพุทธรูปส้าคัญคู่บ้านคู่เมือง เป็น
พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก หน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากพระชงฆ์
เบื้อล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้วของช่างไม้  ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวง   

 จากนั้นเม่ือปีมะเมีย พ.ศ. 2400 รัชกาลที่ 4 อัญเชิญพระแสนที่อยู่ในถ้้าเมืองมหาชัยลงมาด้วย ซึ่ง
พระแสนนั้น ศักดิ์สิทธิ์ในการตั้งกลางแจ้งเพื่อบูชาขอฝนได้ และ อัญเชิญพระใสองค์หนึ่ง        มา
ประดิษฐานในพระอุโบสถ  วัดปทมุวนาราม  ด้วยกัน 

ข้อมูลจาก :  www.tumsrivichai.com / www.watkoh.com / หนงัสือพระพุทธรูปส าคัญในประเทศไทย 
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หากมียาวิเศษกินแล้วไม่แก่ หัวไม่หงอก ผิว
ไร้ริ้วรอยก็คงจะด ี แต่เพราะตอนนี้ กินไม่ด ี จึงน้าสูตร
เครื่องดื่มพลังธรรมชาต ิ จากเกรปฟรุต    กีวี และ
สัปปะรด มาแนะน้า ให้คุณผู้อ่านลองปรงุดื่มเพื่อ     
ต้านความเส่ือมโทรมของร่างกาย และรักษาริ้วรอย
เหี่ยวย่น 

 

                เกรปฟรุต เป็นผลไมจ้า้พวกเดียวกับส้มและมะนาว อุดมไป
ด้วยแคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม วิตามินซี กรดซิตริก  และ  ไบ
โอฟลาโวนอยด์ เป็นประโยชน์กบัตับ และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ปรับค่าพเีอชของเลือด และ
ของเหลวในร่างกายให้มคีวามเปน็ดา่ง  ทั้งยังมีกรดซาลิไซลิก ทีส่ามารถ
ละลายแคลเซียมซ่ึงตกผลึกอยู่ตามข้อ บรรเทาโรคข้อต่ออักเสบ 

                กีวี อุดมไปด้วยวิตามินซี แมกนีเซียม โพแทสเซียม แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส โซเดียม และเบตาแคโรทีน ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายให้แข็งแรง หากรับประทานในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงจะไม่ท้าให้
เป็นโรคหวัด 

               สัปปะรด  มีโบรเมลิน เอ็นไซม์ที่ช่วยรักษา  ค่าพี
เอชของร่างกายให้อยูใ่นระดับสมดุล สัปปะรดอุดมไปด้วย 
วิตามินซี กรดโฟลิก โพแทสเซียม โซเดียม และแมกนีเซียม 
ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ  ช่วยย่อยโปรตีนไดด้ ี
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…จะดื่มให้ได้ดี...ชะลอความเหี่ยวย่น...ควรเตรียม
ส่วนผสมให้ได้สัดส่วน 3 อย่างดังนี้… 

 ...เกรปฟรุต..2...ถ้วย 
 ...กีวี............1...ถ้วย 
 ...สัปปะรด....1...ถ้วย 

ขั้นตอนการปรุง … 

เริ่มที่การหั่นสัปปะรดเป็นช้ินเล็ก ๆ น้าไปแช่ตู้เย็น           จนจับตวัเป็นน้้าแข็ง หั่นเกรปฟรุตให้ได้
ขนาดส่ีเหลี่ยมลูกเต๋า ปอกเปลือกกีวีแล้วหั่นเป็นแว่น ๆ น้ากีวีและเกรปฟรุตไปสกัดรวมกันด้วย
เครื่องสกัดน้้าผักและผลไม ้จากนั้น น้าน้้าไปปัน่รวมกับสัปปะรดแช่แข็ง โดยปัน่เพียงแค่หยาบ พอ
ให้มีเนื้อสัปปะรดเคี้ยวกรุบ ดื่มได้ทันที 

 อย่างไรก็ตาม อย่าหวังพึ่งพาเครื่องดื่มสูตรนี้เพื่อป้องกันความชรา แต่ควรรับประทาน
อาหารใหค้รบ 5 หมู่ ไม่เครียด รวมทั้งหมั่นออกก้าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ชะลอวัย    ร่วง
โรยได้ชัวร์.  

ข้อมูล/รูปภาพจาก :  www.siamcocktail.com  / www.fruit-n-healthy.blogspot.com / www.nooddd.wordpress.com / 
www.krabork.com 

 

  

 

 

  

http://www.fruit-n-healthy.blogspot.com/
http://www.nooddd.wordpress.com/
http://www.krabork.com/
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 เซลล์ที่สร้างกระดูกจะเริ่มท างานนอ้ยลงตั้งแต่อายุ 35 ป ีและ
การที่มีกระดูกสันหลังทรุดท้าให้หลังโกง  ท้าให้ปอดท้าหน้าที่
น้อยลง เหนื่อยง่ายกว่าปกติ และท้าให้จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย
เปลี่ยนไปข้างหน้า เสี่ยงต่อการหกล้มได้สูง และอาจเกิด
กระดูกหักในส่วนต่างๆ ของร่างกายตามมาได้  นอกจากนี้

อาการปวดหลังจากกระดูกทรุดพบได้เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย
ในช่วงแรกๆ และถ้าปวดเรื้อรัง อาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อหลังที่อ่อนแรง ปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญในการท้าให้เกิด
กระดูกพรุน...คือ...การไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือท้ากิจกรรมน้อยในแต่ละวัน 

   ผลของการออกก าลังกายต่อโรคกระดูกพรุน  การออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมีข้อค านึง
อยู่…2…ข้อใหญ่  
    1. ภาวะสมรรถภาพทางร่างกายที่ไม่ค่อยมากเนื่องจากไม่มีการออกก้าลังกายมาก่อน หรือกิจกรรม 
กิจวัตรประจ้าวันที่น้อย การออกก าลังกายจึงควรเบาๆ ไม่เป็นกีฬารุนแรง ไม่ให้หักโหมมาก  
    2. ภาวะโรคทางกระดูกต่าง ๆ เช่น ข้อเสื่อมหรือเอ็นอักเสบ ซึ่งท้าให้การออกก้าลังกายท้าได้          ไม่
เต็มที่ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอนั้นช่วยให้การเสื่อมสลายของมวลกระดูกให้ช้าลง และในปัจจุบันนี้ 
ยังไม่มีการศึกษาที่ยืนยันได้ว่า การออกก้าลังกายจะท้าให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้น                               ดังนั้น ...
การออกก าลังกายจึงควรประกอบไปกับการใช้ยาในการรักษาหรือปอ้งกันโรคกระดูกพรุน 

    ข้อแนะน าในการออกก าลังกาย     
              ในผู้ป่วย ที่มีภาวะกระดูกทรุดและหลังโก่งควรหลีกเลี่ยงการออกก้าลังกายโดยการใช้เครื่องวิ่ง
สายพาน   เนื่องจากจุดสมดุลของร่างกายที่เปลี่ยนไป ท้าให้การทรงตัวในเครื่องวิ่งไม่คงที่อาจจะล้มและ
เป็นอันตรายได้ ควรจะ เปลี่ยนมาเป็นการใช้จักรยานปั่นช้าๆ อยู่กับทีแ่ทน เน้นการออกก้าลังกายในกลุ่ม
กล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงเพื่อเสริมความสมดุลของร่างกาย ช่วยให้การออกก้าลังกายเป็นไปด้วยความ
ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด 

    โปรแกรมในการออกก าลังกาย     
         ควรจะมีทั้งการออกก้าลังกายเพื่อหวังผล  แอโรบิคช้าๆ  การเดิน วิ่งเบาๆ เพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อควบคู่กันไปจะช่วยให้การทรงตัวดีขึ้นและท้าให้มวลกระดูกไม่เสื่อมสลายเร็ว  
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         ควรใช้น้ าหนักที่เหมาะสม และ
จ านวนครั้งที่พอเหมาะ เน้นความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อทั้งส่วนบน ส่วนลา่ง และ
กล้ามเนื้อ ล้าตัว เป็นหลัก โดย    เฉพาะ
กล้ามเนื้อหลัง    ควรระวังท่าการ       ออก
ก้าลังกาย ที่ท้าให้มีการงอของ              
กระดูกสันหลังในผู้ป่วย ที่มีกระดูกพรุน 
อยู่แล้ว เพราะจะท้าให้เกิดกระดูกทรุด
ใหม่ได้ 
 

         ในรายที่มีกระดูกทรุดหลาย
ระดับ กระดูกบางมาก หรือปวดหลัง             
ไม่สามารถ ออกก าลังกายตามปกติได้ อาจ
มีทางเลือกในการออกก้าลังกาย โดยไม่ท้า
ให้เกิดอาการปวดมากขึ้น เช่น การเดินไป
เดินมาช้าๆ ในน้้า , แอโรบิคช้าๆ ในน้้า 
เพื่อท้าให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ท้าให้เกิด
ความสมดุลของร่างกาย และลดอัตราการ
เกิดโรคหัวใจขาดเลือด 
 
 

        โปรแกรมในการออกก าลังกายในผู้ป่วยแต่ละท่านจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ภาวะโรคประจ าตัวที่
มี หรือ ภาวะโรคทางกระดูก หรือ ภาวะสมรรถภาพเดิม ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลของการออกก้าลังกายที่ดีและ
เหมาะสม  หากท่านไม่แน่ใจในโปรแกรมการออกก้าลังกาย ควรเข้ารับการแนะน้าจากแพทย์ เพื่อปอ้งกัน 
อันตรายอันอาจเกิดจากการออกก้าลงักายที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ของการออกก้าลังกาย 
ได้ดีที่สุด 
 
ข้อมูล/รูปภาพประกอบจาก :  www.women.thaiza.com / www.thaijoints.com /www.fwdder.com  
 

 

รูปภาพการออกก าลังกายส าหรบัผูป้่วยกระดูกพรุน 

http://www.women.thaiza.com/
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ท่องเที่ยว 50 เขต  

ณ  เขตบางกอกใหญ่ 
   บางกอกใหญ ่    เมืองหลวงไทยในอดีต 
 งามน่ายลพระปรางค์วัดอรณุ  เทิดพุทธคุณหลวงพอ่เกษร 
 นามขจรสมเด็จวัดพลบั  เลิศกิตติศพัท์หลวงปู่โตะ๊ 

  กุฎีเจริญพาศน ์ 
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยพระยาจุฬาราชมนตรีที ่ 2 
(อากาหยี่) เป็นกุฎทีี่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บางคน
เรียก “กุฎีล่างหรือกุฎีกลาง” เป็นศาสนสถานส้าคัญ 
ของชาวมุสลิมชีอะห์ ส้าหรับใช้เผยแพร่และประกอบ
พิธีทางศาสนา ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงมี

พระราชด้าริให้สร้างสะพานเชื่อมกับถนนทีต่ัดใหม่ 
สะพานเจริญพาสน์ 33 จึงถูกสร้างแทนสะพานหกที่ช้ารุดทรดุโทรม หลังจากที่สะพานเสร็จช่ือของ
สะพานได้ถูกผนวกเข้ากับชื่อของกุฎีล่างและใช้เป็นชื่อทางการว่า “กุฎีเจริญพาศน”์ มาจนถึงทกุ
วันนี้ 
 
  ป้อมวิชัยประสิทธิ์ 
เดิมช่ือ“ป้อมวิไชยเยนทร์หรือปอ้มบางกอก” 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล เจ้าพระยา
วิชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) เป็นแม่
กองก่อป้อมจนแล้วเสรจ็ในระหว่าง ปี 2199 – 
2231 เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ทรง
สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ได้ทรงสร้างวัง บูรณะป้อมและสร้างก้าแพงเมือง   แล้ว
พระราชทานนามใหม่ว่า    “ป้อมวิชัยประสิทธิ”์  
สถาปัตยกรรมในปจัจบุันสร้างแบบก่ออิฐถือปนู มีก้าแพง 2 ช้ันขนานกันก่อเปน็รูปแปดเหลี่ยม 
ก้าแพงชั้นในมีหอคอยทรงกลม 2 หลังนั่งบนก้าแพงตรงมุมด้านทศิเหนือและใต้ บรเิวณเชิงเทนิ 
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  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 
พระปรางค์วัดอรุณฯ ริมฝั่งแมน่้ าเจ้าพระยา เป็นหนึ่งใน
สัญลักษณข์องกรุงเทพฯ ที่รู้จักกันทั่วโลก จากแผนทีเ่มือง
ธนบุรีซ่ึงชาวฝรั่งเศสท้าไว้ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชบ่งบอกว่า วัดแห่งนี้มมีาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ทรงสร้างพระราชวังได้ทรงถือวัดแห่งนี้ เป็นวัดภายในพระราชวัง 
ยกเลิกไม่ให้พระสงฆจ์้าพรรษา และโปรดเกล้าฯ   ให้ปฏิสังขรณ์
แล้วพระราชทานนามว่า “วัดแจ้ง” ต่อมารัชกาลที่ 2 ทรง
ปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามว่า “วัดอรุณราชวราราม”  ใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนช่ือวัดเป็น “อรณุราชวราราม” 

  พระอุโบสถ ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรม
ที่โดดเด่นในสมัยรัชกาลที่ 2 เปน็ศิลปะกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย หลังคาลด 2 ช้ัน   มุงกระเบื้องเคลือบ หน้าบันทัง้
หน้าและหลังเปน็ไม้แกะจิตกรรมฝาผนังเป็นฝีมือช่างใน
สมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 พระประธานมีนามว่า ”พระ

พุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” เป็นพระปางมารวิชัยหล่อ
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ที่ผ้าทิพย์ตรงใบพัดยศบรรจุพระบรม
อัฐิของรัชกาลที่  2 
  พระปรางค์ ก่ออิฐถือปูนประดบัด้วย
กระเบื้องเคลือบ จาน ชามเบญจรงค์และเปลือกหอย ท้าเปน็
ลายดอกไม้ ใบไม้และลายอื่นๆ ยอดพระปรางค์เป็นนภศูล
และมงกุฎปิดทอง 
  พระระเบียงคต(พระวิหารคต) สร้างแทนก้าแพงแก้วหลังคามุงกระเบื้องเคลือบ มี
ประตู 4 ทิศ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 120 องค์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ์ทรงยกย่องว่า ”ทรวดทรงงามกว่าระเบียงที่ไหนหมด เป็นศรแีห่งฝีมือในรัชกาลที่ 2 
ควรชมอย่างยิ่ง” 

 

http://www.bloggang.com/data/nara-gorn/picture/1226777621.jpg
http://www.bloggang.com/data/nara-gorn/picture/1226777621.jpg
http://www.bloggang.com/data/nara-gorn/picture/1226777621.jpg
http://www.bloggang.com/data/nara-gorn/picture/1226777621.jpg
http://www.bloggang.com/data/nara-gorn/picture/1226777621.jpg
http://www.bloggang.com/data/nara-gorn/picture/1226777621.jpg
http://www.bloggang.com/data/nara-gorn/picture/1226777621.jpg
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  ประตูซุม้ยอดมงกฎุ เป็นประตูจัตุรมขุ หลังคา 3 ช้ันเฉลียง
รอบ มียอดเป็นมงกุฎ ประดับกระเบื้องถ้วยสลับส ี
  มณฑปพระพุทธบาทจ าลอง อยู่ระหว่าง           
พระอุโบสถและพระวิหาร ภายในมีพระพุทธบาทจ้าลองเป็นหิน
สลักจากกวางตุ้ง 
  ศาลาท่าน้ ารูปเก๋งจีน อยู่ทีเ่ขือ่นหน้าวัดมี 6 หลัง 
  ภูเขาจ าลอง รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ต่อมา
รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้น้ามาไว้ที่วัดนี้ 
  รูปปั้นยักษ์ยืน หน้าประตูยอดซุ้มพระมงกุฎมี 2 ตน ปั้นด้วยปนู ยักษ์ขาว คือ  สหัส
เดชะ ยักษ์เขียว  คือ ทศกัณฑ ์
 
 วัดแห่งนี้ มคีวามเจรญิรุ่งเรืองคู่กบักรุงรัตนโกสินทร์มาตลอด สถาปัตยกรรมของ      ปู
ชนียวัตถุสถาน    ล้วนท าอย่างประณีตงดงาม สมกับเป็นหนึ่งในวัดเอกของประเทศไทย และตาม
พระราชประเพณี พระมหากษัตริย์จะเสดจ็เป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีที่ส าคัญของทางวัด
ตลอดจนพระราชทานผ้าพระกฐินทางชลมารค 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ข้อมูล/รูปภาพจาก: หนังสือของดีกรุงเทพฯ / www.watarun.org/www.index.html/www.bloggang.com/www.viewdiary.php / 

www.arunsawat.comservice.nso.go.th / www.muslimvoicetv.com / www.thaimtb.com / www.dhammathai.org / 
www.watthai/bangkok/www.watarun.php 

 

 

http://www.dhammathai.org/
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ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าว.... 
 

จงเป็นศุกร์... เป็นศุกร์  เถอะ … 
อย่าได้เป็น จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสเลย 
จงเป็นศุกร์...เป็นศุกร์  เถอะ....  
อย่าให้มี จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสัอีกเลย 
จงเป็นศุกร์ เป็นศุกร์ เถอะ  
อย่าให้มีจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสอีกเลย 
ข้าแด่นายจ้างผู้เจริญ    
ข้าพเจ้าทัง้หลาย  ขอลากิจ  ลาป่วย 
อีกทั้งการลาทั้งหลายในวันนี้    
ขอให้มผีลบังคบัใช้ในวันเวลาท้างานของข้าพเจ้า 
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ขอนายจ้าง...อย่าโทษโกรธเคือง  
ในตัวข้าพเจ้าและเพื่อนพ้องพนักงานที่ขาดหายไปเลย  
ขอนายจ้าง....อย่าตัดคะแนน 
ขอนายจ้างอย่าตดัค่าแรง...เมื่อข้าพเจ้าหายง่วง หายเมาแล้ว  
ข้าพเจ้าพร้อมเพื่อนพนักงานอีกทัง้น้องๆ ในแผนก  
จะกลับมาท้างานตามปกติ  
เพื่อมาฟังข่าวประกาศโบนัส 6  เดือน 
หากแม้นค้าอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นจริงสัมฤทธิ์ผล 
ข้าพเจ้าจะก้มหน้าก้มตา ท้างานรบัใช้ นายจ้างและองค์กรต่อไป 
ตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย สาธุ....  สาธุ ..... 

ข้อมูลจาก : www.tlcthai.com 

 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.tlcthai.com/
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ข าข า : หน้าตาคนท างาน 

  ก่อนจะออกจากบ้านไปท างานแต่ละวัน  
 
 

 จันทร์เช้า      องัคารเช้า    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

    พุธบ่าย      พฤหัสเย็น   
 

 

 

 

 

    



22 

ศุกรบ์่าย      ศุกรห์ลังเลกิงาน    

 
 
 
 
 

 

 

    เสาร์เช้า       เสารก์ลางวัน/เสาร์ดึก   

 

 

 

 

   
  

   อาทิตย์เช้า  
 

   อาทิตย์ตอนค่ า   

 

    

        ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.fwdder.com 
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 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้  Biosafety  Cabinet ที่ใช้  ยังสามารถใช้งาน

ป้องกัน  “สารตัวอย่าง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”  รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย 
ของเชื้อออกมานอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อก้าหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑ์ความถูกต้องและปลอดภัย    
เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น    เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่
พื้นผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่้าจากระดับมาตรฐาน 
ปัจจุบันแผนกช่างบริการ  ได้ด้าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ   จัดจ้าหน่าย
และไม่ได้จัดจ้าหน่ายมากกว่า  400  เครื่อง  โดยทางแผนกช่างมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากต่างประเทศตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริการให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทั่วประเทศ 

 

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

ถูกต้องเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่  เนื่องจาก  pH meter  ปัจจุบันมีมากกว่า 50 ยี่ห้อ        
บางยี่ห้อหรือบางชนิดคุณภาพค่อนข้างต่้าไม่สามารถให้ความถูกต้องระดับทศนิยม 1 ต้าแหน่งได้                   
อีกประการหนึ่งในความจ้าเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งานไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลาดเคลื่อนไปจากค่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตก้าหนดไว้ 

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

         ทั้ง 2 บริการนี้  แผนกช่างบริการตระหนักดีถึงความส้าคัญ ความจ้าเป็น และประโยชน์ที่
ท่านผู้มีอุปการคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  และ
ที่ส้าคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ  ซ่ึงได้รับการอบรม ถ่ายทอดจากบริษัทผู้ผลิต หรือ
บริษัทต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 

 

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

mailto:service@sciencetech.th.com


 
 
  
 สวัสดีค่ะ ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอเรียนแสดงความยินดีกับท่านผู้มีอุปการคุณ              

ที่ได้รับรางวัลใน  ฉบับที่  033   นะคะ ซ่ึงประกอบด้วยรายช่ือผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ 

 
รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดท่ี  16  มีนาคม  2554          หมายเลข 96  
 ไม่มีผู้ถูกรางวัล 
 

 รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดท่ี  1 เมษายน 2554        หมายเลข  01 
         คุณปรีดี  โยธีพิทักษ ์บริษทั โอลัน-เคมเมด จ้ากัด    301 

 
 
 รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดท่ี  16  เมษายน  2554   หมายเลข  44 
 คุณอุทิตตยา ภูตาเพิด        มหาวิทยาลัยมหิดล   044 
 คุณเสาวลักษณ์  ศรีหงส์ทอง     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาชีวเคม ี 144 

 
 
 
 
 

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง
ของท่าน   ตอบค้าถามร่วมสนุกกันมาโดยด้วยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่        ท่าน
ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  ส่งแบบสอบถามมาลุ้นรางวัลใน  ฉบับที่ 034  เพื่อลุ้นโชคต่อไปนะคะ 
 
ขอขอบคุณภาพปก/ภาพในเน้ือหาจาก : หนังสือ  Greeting Cards And Arts /www.variety.teenee.com 
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