
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

                                                                                                      

 
    ไมม้งคลหายาก...ตามทศิทั้ง 8            โรงพยาบาลธรรมชาติ 
 
  ธรรมะดีๆ กับแง่คิดดีๆ               พระพุทธรูปส าคัญในประเทศไทย 
 
  6 วิธี ...กินอย่างไรให้ดูดี             บริหารกายอย่างไร..เมื่อถูกกดทับเส้นประสาท 
 
  ท่องเที่ยว 50 เขต ณ เขตบางกอกใหญ่(ต่อ)   ข าๆ  ใครมหีน้าที่ฟังก็ฟังไป/ ข าๆ อาหารมื้อสุดท้าย 
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ในวันที่ 18 มิถุนายน 2554  บรษิัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจครบรอบ  30 ปี ไดอ้ย่างมั่นคง ซ่ึง
บริษทัฯ ไดด้้าเนินธุรกิจมาจนถึงวันนี  เนื่องมาจากการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากท่าน   
ผู้มีอุปการคุณจนท้าให้บรษิัทฯ  ก้าวมาสู่ปีที่ 30  และจะก้าวไปสูป่ีต่อๆ ไปได้อย่างมั่นใจเพื่อให้
บริการแด่ท่านผู้มีอุปการคุณ ทางบริษทัฯ  ต้องใครข่อขอบพระคณุท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี ด้วย 

 

 บริษทัฯ ขอตอบแทนพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ  โดยขอมอบส่ิงที่ท้าให้คุณภาพชีวิต             
ของท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจทีเ่ปี่ยมไปด้วยความสุขกับความรู้มากมาย รวมทั งสาระ
ต่างๆ   เพื่อให้ท่านผู้มีอปุการคณุ      มีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน 
Newsletter ฉบับที่ 035 ประจ าปีที่ 9  คงท้าให้ท่านผู้มีอุปการคณุ ครอบครัว และคนที่ท่านรกั 
ได้รับประโยชน์และมีสุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึ นมากกว่าเดิมและตลอดไป 

 

 ส าหรับในเดือนกรกฎาคม   –  กนัยายน  2554  เนื อหาสาระใน  Newsletter  ฉบับที่ 035         
ของบรษิัทฯ ยังคงเปน็ไปตามวัตถุประสงคเ์ดิม  คือ  เน้นคุณภาพชีวิตของท่านผู้มอีุปการคณุให้
มีสุขภาพกายและสขุภาพใจท่ีดีย่ิงขึ้น มากกว่าผลิตภณัฑ์ที่บรษิัทฯ จ าหน่าย   ในส่วนเนื อหา
สาระยังคงประกอบด้วยความรู้ที่เก่ียวกับเกร็ดความรู้ชีวิตประจ้าวัน  คติสอนใจ  การปฏิบตัิ
ธรรม ศาสนา/ปรัชญา    อาหารเพื่อสุขภาพ    การออกก้าลังกาย    คลายเครียด    สถานที่
ท่องเที่ยว               การอบรมและพัฒนาจิต   อย่างไรก็ดี ในส่วนของบริษัทฯ  ก็จัดให้มี
กิจกรรมสันทนาการ และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน  เพื่อให้บคุลากรของบริษทัฯ  มีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่ดี มคีวามพร้อมสามารถให้การบริการท่านผู้มอีุปการคุณด้วยประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

 ในส่วนการจัดท้าวารสารในป ี 2554 ยังคงใช้วิธีเดิม   คือ จัดส่งให้ท่านผู้มีอุปการคุณ           
ปีละ 4  ครั ง  โดยช่วงที่ 1  ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐานขอ้มูลตามใบก้ากับภาษีของช่วง                           
3  เดือนที่ผ่านมา   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปทีี่ผ่านมา    ช่วงที่ 2  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย.   จะใช้
ฐานข้อมูลของท่านผู้มีอปุการคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคล้ายคลึงต่อเนื่องถึงสิ นป ี 2554 

 

        ท้ายสุดนี้บรษิัทฯ ขอขอบพระคณุท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การ
สนับสนุนบรษิัทฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเปน็อย่างยิ่ง      หากท่านจะกรุณาสละเวลาให้
ความเห็นและ      ติชม ในการจัดท าวารสาร 
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      เนื่องในวาระใกล้จะถึงวันแมแ่ห่งชาติ   ในปี 2554 นี้  ทางกองบรรณาธิการขอส่ง

ความสุขเนื่องในโอกาสวันแม่แหง่ชาติของไทย  และขอใหคุ้ณแม่ทุกๆ ท่าน รวมทั งท่านผูม้ ี     
อุปการคุณทุกท่าน  ให้มีแต่ความสุขทั งทางกายและใจตลอดปี 54 นี ด้วยค่ะ                

        

               ด้วยบริษทัฯ  ได้ด้าเนนิธุรกิจครบรอบ 30 ปี เมื่อวันที ่ 18 มิถุนายน 2554 อย่าง
มั่นคงไดน้ั นเนื่องมาจากได้รบัการสนับสนุนจากท่านผู้มีอปุการคณุ เพื่อเป็นการตอบแทนพระ
คุณท่าน   ในเดือนกรกฎาคม  – กันยายน  2554     ทางกองบรรณาธิการ  ยังคงคัดสรรเรื่องราว
ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และสาระต่างๆ ทีเ่ต็มไปด้วยประโยชน์มาน้าเสนอให้ท่านผู้มีอุปการคุณ
ตลอดปี 2554   

 

ในส่วนของเนื อหาประจ้าเดือนกรกฎาคม  – กันยายน  2554   ยังคงน้าเรื่องราวต่อเนื่องจาก
ฉบับที่ 034   มาน้าเสนอใน  Newsletter  ฉบับที่  035   ดังต่อไปนี คะ่ 

 

 พระพุทธรูปส าคัญในประเทศไทยจ านวนทั้งหมด066500องค์                                                    
โดยจะลงในฉบับที่ 035  จ้านวน  2 องค์  (ต่อจากฉบับที่ 034) 
 สถานที่ท่องเท่ียว  50  เขตในกรุงเทพฯ  คือ  เขตบางกอกใหญ่ (ต่อจากฉบับที่ 034)                                               

โดยจะลงต่อเนื่องกนัในฉบับที่   035 
 

    สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่      มีสถานที่ท่องเที่ยวหลาย
แห่ง   

ที่มีความน่าสนใจมาน้าเสนอท่านในฉบับที่   035   เช่น พระราชวังเดิม  วัดเครือวัลย์ 
วรวิหาร  ซ่ึงเป็นสถานทีท่ี่สวยงามน่ายล        ซ่ึงท่านสามารถพาครอบครัวหรือคนทีท่่านรักไป
เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดได้ตามสถานที่ต่างๆ นี ค่ะ 

 

 ขอแสดงความยินดีกบัท่านผู้มีอุปการคุณที่ถกูรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 034 ด้วยคะ่ 
(รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24)             ท้ายสุดนี้ ขอใหท้่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่
กรุณาให้ข้อคดิเห็นและค าแนะน าต่างๆ       แก่บริษัทฯ ทั้งนีท้างกองบรรณาธิการจะได้น า
ข้อคดิเหน็ / ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง   เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่าน
มากที่สุด  
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ไม้มงคลหายาก...ตามทิศทั้ง 8 

ทิศเหนือ :  
มะเดื่ออุทุมพร – เปน็ไม้ต้นสูงไดถ้ึง 20 เมตร มีผลขึ น

ตามล้าต้น ผลกลมขนาด 2.5-4 เซนติเมตร มีรสฝาด ทาน
กับอาหารได้ทุกประเภท มีทรงพุม่ขนาดใหญ่ ควรปลูก
ในพื นที่กว้าง ใบมนั ผลสุกสีแดง รสหวานกับฝาด เปน็
ไม้มงคลของชาวฮินดู ป้องกันภัยได้ 

 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ :  
มะตูม – เป็นไม้ตน้สูงได้ถึง 20 เมตร ยอดมะตูมใช้

ส้าหรับพิธีมงคลต่างๆ โดยยอดออ่นกล่ินหอมช่วยท้าให้
เจริญอาหาร ส่วนของใบน้ามาทัดหูแก่คู่บ่าวสาวในพิธี
แต่งงานพระราชทานเพื่อความเปน็มงคล ผลจะออกช่วง
ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เท่านั น สามารถน้ามาท้ามะตูมเชื่อม 
ชงน ้าดื่มหรือฝานตากแห้งได ้

 
ทิศตะวันออก :  
ไผ่สีสุก – เป็นไผท่ี่ชอบขึ นตามทีร่าบ กอใหญ่ ล้าต้นยาว 

สูงประมาณ 20-25 เมตร ใช้หน่อเป็นอาหาร เป็นไผท่ี่มีล้า
หนา แข็งแรง มีหนามตามล้าต้น ใช้ในงานจักสาน ด้วยช่ือที่
เป็นมงคล เชื่อว่าปลูกแล้วสร้างมงคลในบ้าน ท้าให้ผู้อยู่สุข
สบาย 

 
ทิศตะวันออกเฉียงใต ้:  
สารภ ี– เป็นไม้ต้นสูง ดอกใชบ้้ารุงหัวใจ บ้ารุงก้าลัง 

ปลูกตามชายทะเลได้เพราะ ทนเคม็ได้ด ีต้นสูงใหญ่ มีดอก
กลีบขาวเกสรเหลือง เชื่อว่าเป็นการเสริมมงคลผู้อยู่อาศัย 
ได้รับการสรรเสริญ 

http://www.meesara.com/?p=1228
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ทิศใต้ :  
มะพลบั – เปน็ไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 8-15 เมตร ออก
ดอกระหว่าง ก.พ.-พ.ค. ผลออกช่วง พ.ค.-ธ.ค. ผลมีรส
หวานปนฝาด ทรงพุ่มรปูกรวย ให้ร่มเงาได้ มคีวามเชื่อว่า 
ปลูกแล้วร่้ารวย มีฐานะดี อายุยืน  
 
ทิศตะวันตกเฉียงใต ้:  
ราชพฤกษ ์– เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของประเทศไทย เป็น
ไม้เหนือไมท้ั งหลาย เชื่อว่าปลูกแล้วเป็นสิริมงคล เพราะ
ใช้เป็นยาสมุนไพรและใช้ในพิธีกรรมที่น่าสนใจ ยอดกิน
ได้ มีสรรพคุณเป็นยาระบาย  
 
ทิศตะวันตก :  
กุ่มบก – เปน็ไม้ขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร 
มักขึ นใกล้แหล่งน ้า ทรงพุ่มโปร่ง           ใบ
อ่อนและยอดอ่อนใช้ท้าอาหารได ้และทุกๆ
ส่วนของต้นกุ่มบกยังมีสรรพคุณ เป็น
สมุนไพรอีกด้วย ผลมีสีเหลืองถึงน ้าตาล / 
กุ่มน ้า – เป็นไม้ตน้สูงได้ถึง 20 เมตร ยอด
อ่อนน้ามาลวก กินกับอาหารรสจัดต่างๆ ให้แคลเซียม
และใยอาหารสูง มีผลสีเทา 
 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ : 
มะพูด – เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ใบใหญ่ ผลดกออก
ตามกิ่ง รสเปรี ยวอมหวาน ใช้รับประทานได ้เชื่อว่าปลูกแล้วท้าใหค้นในบ้านช่างพูด ช่างเจรจา 

ข้อมูลจาก : www.meesara.com 

 
 

http://www.meesara.com/
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A&um=1&hl=th&biw=1024&bih=546&tbm=isch&tbnid=QSHiUAqGUmr6nM:&imgrefurl=http://www.healthcorners.com/new_read_article.php%253Fcategory%253Dneardrug%2526id%253D1534&docid=kD4r-CFW5gV9lM&w=300&h=214&ei=XHQvTqK-DOmImQWKxr1D&zoom=1
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โรงพยาบาลธรรมชาติ  
 
 ไขมนัในเลือดสูง  แทนทีจ่ะหายามากินให้ปวด
หัว ตับพังก็หากระเทียมสดมากินสักวันละ 10 
กลีบกับกินหอมหัวใหญ่สดวันละครึ่งหัว  
 ปวดหัว  ให้หาผักคะน้าหรือปวยเล้ง 
(แมกนีเซียม) กินวันละ 5 ขีดและกินปลาทูอีกวัน
ละ 2 ตัว (น ้ามันปลาลดการอักเสบได้) หรือจะชง
โกโก้กินหน่อยก็ช่วยได้ค่ะ  
 เป็นหวัด ไอ จามบ่อย  ใหห้มัน่แปรงลิ นและ
กินกระเทียม, หอม, พริกให้มากเข้าไว้  
 ภูมิแพ ้ แค่กินฝรั่งวันละ 5 ชิ นกับเมล็ดฟักทอง
วันละ 1 ก้ามือ (สังกะสี)  
 แพ้ฝุ่นละออง  ไรฝุ่น   หาโยเกิร์ตแบบรส
ธรรมชาติและนมเปรี ยวไม่หวานจัดมากิน  

 โรคหืดหอบ ไอเรื้อรัง  กินต้มย้าไก่, กินหัวหอมใหญ,่ หอมแดง, ต้นหอมและเอาหอมซุกไว้ใต้
หมอน  
 นอนไม่หลับ  ตักน ้าผึ งกินก่อนนอนสักวันละ  2 ช้อนโต๊ะ ถ้าหาน ้าผึ งไม่ได้ใช้น ้าตาลทราย 2 
ช้อนโต๊ะแทน ถ้าอยากให้หลับสบายเพิ่มเติมขี เหล็กและมะรุมเข้าไปหน่อย  
 ไขข้ออักเสบ  หาปลาเนื อมนักินวันละ 2 ขีด เช่นปลาท,ู ปลาสวาย,  ปลาซาร์ดีน, ปลาทูน่า
หรือแม้แต่ปลากระป๋อง  
 กระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อย  ให้กินน ้ากระเจี๊ยบไม่หวานจัดวนัละ 3 มื อ   
 ท้องอืด แก๊สมาก ให้กินกล้วยหักมุกปิ้งหรือขิงบ่อย ๆ  
 ท้องผูก  ชงน ้าผึ งดื่มวันละ 3 ช้อนโต๊ะและให้กินน ้ามะขามต้มติดเนื อมาก เช้า เย็น  
 โรคกระเพาะอาหาร  หากล้วยหักมุกปิ้งกิน, กินกล้วยหรือกินผกักะหล่้าปลีให้มาก  

หัวจรดเท้า....รักษาเองได้ก่อนไปหาหมอ  
 
 

http://www.oknation.net/blog/DeepSky/2010/07/28/entry-2
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 เวียนหัว คลื่นไส้ง่าย  ให้หาอาหารท้าจากขิงรบัประทาน เช่น ปลาผัดขงิ ไก่ผัดขงิ, น ้าขิง, ชา
ขิงหรือเต้าฮวย  
 วัยทอง วูบวาบ อารมณแ์ปรปรวน  ให้กินปลาทูน่าให้มากและกินเต้าหู้เหลืองวันละ 1 แผ่น 
ถ้ากินเต้าหู้แล้วเบื่อให้สลับกับถั่วลิสงวันละ 1 ก้ามือก็ได้  
 หงุดหงิดง่าย ให้กินอาหารร่าเริง คือ ข้าวเหนียวด้า ข้าวโพด กลอย กล้วยหอม  ปลาทูน่า  
 กระดูกพรุน ให้กินงาด้าวันละ 4 ช้อนโต๊ะ (ได้แคลเซียมเท่ากับเม็ดใหญ)่ มะม่วงจิ มกะปิและ
สับปะรดซึ่งมีธาตุสมานกระดดูอยู่มาก  ( แมงกานีส)  
 ความจ าไม่ดี ให้กินปลาทูวันละ 2 ขีด  หอยแครง และ  หอยนางรม  ซ่ึงมีธาตุสังกะสีช่วย   
สมองได้  
 มะเร็งเต้านม ให้กินบร็อคโคลีหรือคะน้าวันละ 5 ขีด  

 มะเร็งปอดทางเดินหายใจ  
ให้กิน
เสาวรส  ฝรั่ง  ส้ม  มะนาว  มะขามป้อม  มะละกอ  มะม่วง ให้
มาก เพราะวิตามินซีช่วยสมานหลอดเลือดในปอดได้ดี แต่ต้อง
ระวังวิตามินเอโดยเฉพาะผู้ที่ยงัสูบบหุรี่อยู ่
 ท้องเสีย ล าไส้แปรปรวน กินแอบเปิ้ลเขียววันละ 1-2 ผล 
หรือน ้าแอบเปิ้ลเขียวปัน่ทั งกาก จะเป็นการล้างพิษในตัวด้วย  
 เจ็บอก โรคหัวใจ หลอดเลือดตีบ   
กินปลาทะเล  น ้ามันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิน  ผลอะโวคาโด
เพราะเหล่านี มีไขมันดีไปช่วยขับตะกรันน ้ามันเก่าออก ถ้าชอบ

ดื่มชาให้หาชาเขียวสดมาชงดื่มเองวันละถ้วย  
  ความดันสูง ต้องตัดบุหรี่และอาหารเค็ม ลองหาข้าวโอ๊ตไม่ขัดสีมากินและผักขึ นฉ่ายสดหรือ
ปั่นก็ได ้จะช่วยคุมความดันให้ดขีึ น  
  เบาหวานถามหา ให้เลี่ยงแปง้กับน ้าตาลและกินผักเขียวจดัอยา่งคะน้า  บร็อคโคล ี  
ผักโขมให้มาก  ถ้าอยากหวานให้กินส้มโอและฝรั่งเพราะมีน ้าตาลอยู่น้อยมาก  
ขอขอบคุณข้อมูล,ภาพจาก : www.wiki.nectec.or.th  
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ท่านว.วชิรเมธี 
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ข้อมูลจาก : www.e-joyworld.net 
 

 
 

http://www.e-joyworld.net/
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 พระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร   

  
พระพุทธไตรรัตนนายก วัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร ในบรรดาเจ้าสัวในรัชกาล
ที่ 2 นั น  เจ้าสัวโตนับว่ามีช่ือเสียงเด่น
กว่าคนอื่นๆ เพราะไดร้ับใช้ใกลชิ้ดพระ
เจ้า ลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
ไดช่้วยราชการส้าเภาหลวง จนมีรับส่ัง
ให้เป็นเจ้าสัว  ต่อมารัชกาลที่ 2 นั น               

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปน็พระพิชัยวารี  มาสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั งให้
เป็นพระยาราชสุภาวดีศรีบรมหงส์จนสิ นรัชกาลที่ 3 มาในสมัยรัชกาลที่ 4 ด้ารงต้าแหน่งพระยา
ราชสุภาวดีศรีบรมหงส์นั น  ได้อุทิศที่บ้านกับซื อที่เพิ่มเติมสร้างวดัขึ นเมื่อ พ.ศ. 2368 แล้วถวาย
เป็นพระอารามหลวง  รัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าฯ  และได้รับพระราชทานนามว่า                     
วัดกัลยาณมิตร  ในครั งนั นทรงโปรดให้สร้างพระพุทธรปูปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่  หน้าตักกว้าง 11.75 เมตร สูง 15 เมตร  ในสมัยรัชกาลที่ 3  ได้เสด็จก่อพระฤกษ์ ใน พ.ศ. 
2380  เดิมเรียกกันว่าพระโต  ตอ่มารัชกาลที่ 4 ถวายพระนามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก  แต่
ชาวจีนนิยมเรียกว่า ซ าป้อฮุดกง หรือ ซ าปอกง  เช่นเดียวกันกับหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง                                
จ.พระนครศรีอยุธยา   
 ตามปกติวัดกัลยาณมิตรมีงานประจ้าปี ในวันสิ นเดือน 9 มีคนมานมัสการปิดทอง      
พระพุทธไตรรัตนนายกเป็นจ้านวนมากจนทองค้าเปลวจบัองค์พระหนา  และได้น้าทองที่เหลือ
จากการท้าเป็นพระอุณาโลม  โดยพระสุนทรสมาจารได้น้าไปหลอ่เป็นพระพทุธรูปขนาดจิ๋วมอบ
ให้แก่ผู้ที่ช่วยท้าบุญปฏิสังขรณ์พระโต ครั งนี ด้วย   พระพุทธไตรรัตนนายก  เป็นที่เคารพนับถือ
ของคนไทย และคนจีนมคีนมากมายมากราบไหว้เป็นประจ้าอย่างไม่ขาดสาย  ด้วยความศรัทธา
ยิ่งต่อ  พระพุทธไตรรัตนนายก  หรือ ซ้าป้อฮุดกง  หรือ ซ้าปอกง 
                                            ข้อมูลจาก :หนังสือพระพุทธรูปส้าคัญในประเทศไทย 
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 พระแสน (เชียงแตง) วัดหงส์รัตนาราม  

พระพุทธรูปพระแสน หรือหลวงพ่อแสน เป็นพระพุทธรปูปาง
มารวิชัยหน้าตักกว้าง 1 เมตร นั่งขัดสมาธิราบประดิษฐานอยูห่น้า
พระประธานในพระอุโบสถ สร้างในสมัยอู่ทอง ศิลปะสุโขทัย มี
ความงดงามอย่างยิ่ง อัญเชิญมาจากเมืองเชียงแตงพระแสนสร้างที่
เมืองเชียงแสน องค์พระเป็นทองเนื อห้า        ที่ฐานพระมีอักษร
สมัยอู่ทองจารึกอยู่ ปรางมารวิชัย มีสังฆาฏิชนิดยาวทาบลงมาถึง
พระนาภีแบบลังกาวงศ์ พระเกตุมาลาหรือพระรัศมีเป็นเปลวยาว
ขึ นแบบลังกาวงศ์ รอบฝงัแก้วผลึก 15 เม็ด  นิ วพระพักตร์ไม่เสมอ
กันแบบพระเชียงแสน และสุโขทัยยุคแรก พระเศียรโตเขื่องกว่า

ส่วนพระองค์จนสังเกตเห็นชัด พระเนตรฝงัแก้วผลึก ในส่วนสีขาวและฝั่งนิลในส่วนสีดา้ 
ฐานรองเปน็แบบบัวคว้่าบัวหงาย ครั นในสมัย พ.ศ. 1743  เมืองเวียงจันทร์ สถาปนาต้าบลจ้าปะ
ขึ นเป็นนครหลวงเรียกว่า “กรุงจา้ปาศักดิ์ราชธาน”ี  และยกต้าบลเชียงแตงขึ นเป็นเมืองเชียงแตง
ด้วย และยกเจ้าสร้อยศรีสมุทรซ่ึงเป็นราชวงศเ์วียงจันทรข์ึ นเป็นกษัตริย์ ครั นล่วงกาลเวลามา           
พระครูโพนเสม็ดจึงเรี่ยไรโลหะตา่งๆ มีทองค้า  ทองแดง  ทองเหลอืง  เงิน  ดีบุก และสังกะสีเป็น
ต้น รวมเป็นโลหะแสนเฟื้องแลว้หล่อพระพุทธรูป และถวายพระนามว่า “พระแสน” ทรงเป็น
พระพุทธรูปส้าริด หนัก 160 ช่ัง หรือคดิน ้าหนักได ้100,000 เฟื้อง เดิมพระพทุธรูปนี เปน็ปูนปัน้ 
เมื่อปูนที่หุ้มอยู่กะเทาะออก จงึได้เหน็เนื อโลหะข้างในว่ามีสีทอง พระพุทธรูป  หลวงพ่อแสน
เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ เมือ่ พ.ศ. 2401  ปีมะเมีย รัชกาลที่ 3 อัญเชิญพระแสนมาจากเมืองเชียงแตง เพื่อ
ประดษิฐานที่ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร   พระแสน เป็นโลหะเนื อทองส้าริดสีแตกต่างกัน 

 1. เบื องพระศอตอนบนจนถึงพระเศียรและพระพักตร์เปน็ทองส้าริดสีเหลืองเข้ม  

 2. องค์พระ และฐานรอง ตอนพระเศียรและพระพักตร์ เปน็ทองส้าริดสีเหลืองอ่อน  

 3. จีวร เป็นทองส้าริดสีเหลืองเข้ม  

 4. ส่วนผ้าทาบสังฆาฏิก็เป็นเนื อทอง เป็นทองส้าริดสีอ่อน 

ข้อมูลจาก : หนังสือพระพุทธรูปส้าคัญในประเทศไทย/ www.ounamilit.com 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2401
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%93
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4
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6 วิธี...กนิอย่างไรใหดู้ด?ี  
 

        สาวๆ คนไหนที่อยากสวย หรือสวยแล้วก็อยากสวยอีก ลองมาดูวิธีการ กินอย่างไร ....ให้สวย
กันดีกว่า 
 

1. ธาตุเหล็ก...กินให้แก้มแดง 
ธาตุเหล็กหาไม่ยาก ในตับ ไข่ เนื้อแดงมีเพียบ 
สารอาหารตัวนี มีส่วนส้าคัญ การสร้างเม็ดเลือดแดง ยิ่ง
กินมากเม็ดเลือดยิ่งแข็งแรง แก้มแดงเปล่งปลั่ง เลือดสูบ
ฉีดดี รับรองว่าคุณจะสวยได้โดยไม่ต้องเปลือง             
บลัชออน แต่คนที่ขาดธาตุเหล็กจะออกแนวตรงกันข้าม 
คือจะหน้าซีด ปากด้า ไม่ค่อยมีแรง ท้าอะไรหน่อยก็บ่น
เหนื่อยจนหนุ่มๆ ส่ายหน้านอกจากไม่สวยแล้ว ยังไม่อึด
อีกด้วย  ไม่ไหว..ไม่ไหว!!  
   

   2. ชีวิตดีๆ ...ต้องมีสีเขียว 
ในผักใบเขียวทุกชนิดจะมีโฟเลต ซ่ึงช่วยให้กระดูก
แข็งแรง   จะออกก้าลังกายหรือเคลื่อนไหวเร็วๆ  ก็ไม่
ต้องกลัวกระดูกจะหัก นอกจากนี คนที่กระดูกแขง็แรง
มักบุคลิกดี เดินหลังตรงไหล่ตั ง ดูน่าค้นหามากกว่า
สาวที่เดินหลังค่อม เหมือนๆ จะแก่แต่ก็ยังไม่แน่ใจ
ตัวเอง ฉะนั นสาวๆ จึงควรทานผักใบเขียวให้มากๆ 
โดยเฉพาะบร็อคโคลี่ ผักกาดหอมสีเขียวเข้มๆ และ
ผักคะน้า 

  3. หุ่นสวยด้วยวิตามิน B2 
นี่คือ  วิตามินที่ช่วยใหร้่างกายเผาผลาญ คาร์โบไฮเดรตและไขมนั ทีนี หุน่ดีๆ ก็ลอยมาเห็นๆ 
ถ้าอยากได้วิตามิน B2 สาวๆ ก็ต้องมองหานมขาดมันเนย นมโลว์แฟต โยเกิร์ตแบบไร้ไขมัน 
ขนมปงั 

  

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&um=1&hl=th&biw=1024&bih=546&tbm=isch&tbnid=opzftjLmNYN7TM:&imgrefurl=http://www.dumenu.com/article/8/12/&docid=S5FforiCDwaitM&w=550&h=382&ei=Q5IvTv6qBOvImAWvg4wY&zoom=1


13 

  4. เปลี่ยนวิธีกนิเสียใหม่  
วิธีกินแบบเดิมๆ  ที่ให้กนิ 3  ม้ือตอ่วัน  มัน เอ้าท์!!   ไปนาน
แล้ว สาวโมเดิร์นสมัยนี้ต้องกินวันละ 5 มื้อค่ะ    โดยให้แต่ละ
มื อห่างกัน 3 ช่ัวโมง เพื่อกระตุ้นให้ระบบเผาผลาญของร่างกาย
ท้างานตลอดวัน และอาหารในแต่ละมื อควรจะเปน็อาหารทีด่ี

ต่อสุขภาพจริงๆ ไม่ใช่กินแต่พิซซ่าวันละ 5 มื ออย่างนี ไม่อ้วนก็
แปลกไปแล้ว 
  

   5. ถั่วเหลืองไม่ใช่แฟน...แต่ท าแทนได้ 
ถั่วเหลืองเป็นอาหารที่สาวๆ ทุกชีวิตไม่ควรมองข้าม เพราะมัน
คือที่รวมของสารอาหารที่ผูห้ญิงต้องการมากๆ เช่น โปรตีน         
ไฟเบอร์  โฟเลต  ที่ส้าคัญในถั่วเหลืองมีสารที่ชื่อ 
Phytoestrogens ซ่ึงจะช่วยเพิ่มจ้านวนไขมันที่ดีให้กับร่างกาย
และสลายโคเลสเตอรอลออกไป ทีนี ก็ลากันทีกับหุ่นอ้วนผละ พุงปลิ น  หรือไขมนัส่วนเกิน
.... เย้!! 

  

   6. ไขมันต่ า คุณค่าอาหารก็ต่ า 
เวลาซ้ือของ สาวๆ ส่วนใหญ่มักจะพุ่งไปที่อาหารที่
เขียนว่า “ไขมันต่ า” ก่อนเลย  เพราะคิดว่ากินเท่าไร
ก็ไม่อ้วน แต่นี่คือความเข้าใจที่ผดิมากๆ เพราะ
อาหารไขมันต่้าก็ยังคงมีไขมนัอยูด่ีแต่ที่มีน้อยกว่าอาหารทั่วๆ ไป ก็คือสารอาหารต่างๆ    ถ้า
คุณทานแต่อาหารไขมันต่้าเป็นประจ้า จะท้าให้รู้สึกว่า ไม่ค่อยมีแรง   หน้ามืดง่าย   นั่น
เพราะรา่งกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนั่นเอง ทางที่ดีคุณควรจะทานอาหารปกติ แต่ทาน
น้อยๆ จะดีกับสขุภาพมากกว่า 

 

ข้อมูลและรูปภาพจาก : 
 www.dek-d.com / www.Omatcloud.com / www.school.esanpt1.go.th / www.aodpds711.blogspot.com 
 
 
 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&hl=th&biw=1024&bih=546&gbv=2&tbm=isch&tbnid=eVh-kI-Oaj7jeM:&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/jui880/2009/05/26/entry-1&docid=hItqGpRALntVqM&w=407&h=520&ei=UbUvTub0NZKksQP9yczsDw&zoom=1
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 ข้อแนะน าเบื้องต้น… 

- ให้เริ่มท าภายหลังจากอาการเริ่มทุเลาแล้ว  ขณะที่ยังปวดหลังอยู่ ให้บริหารเฉพาะท่าที่ 1-4  

- ถ้าปวดลดลง  ให้บริหารท่าที่ 5-8  เพิ่มขึ้น (ท่าที่ 1-8)   

- ถ้าไม่ปวดหลัง  จึงบริหารครบทั้งหมด(ท่าที่ 1-13) 

- ขณะออกก าลัง ถ้าปวดมากขึ้น  ควรลดจ านวนครั้งในท่านั้น  หรือ  หยุดพักการบริหาร   ท่า
นั้น 

- ควรท าอย่างสม่ าเสมอทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง แต่ไม่ควรเร่งรีบ หรือ ท าอย่างรุนแรง 
เพราะอาจปวดหลังได้  ถ้ามีข้อสงสัย หรือ มีอาการปวดมากขึ้น เมือบริหารกล้ามเนื้อ ควร
ปรึกษาแพทย์ 

-  
  1. ท่าเร่ิมต้น นอนหงาย  งอสะโพก งอเข่าตั งฉาก แขนทั งสองข้างวางราบกับพื น ท้า
   จิตใจให้สบาย หายใจเข้าลึกๆ 5-10 ครั ง 
  2. ดึงเข่าชิดหน้าอก  สลับกันทีละข้าง  ดึงขา  ให้เข่าชิดหน้าอก แล้วค้างไว้นับ 1-5 
   ท้าซ ้า 10 ครั ง 
  3.  ดึงเข่าสองข้างชิดหนา้อกพร้อมกันท้ังสองข้าง  เอามือดึงขา  ให้เข่าชิดหน้าอก แล้ว
   ค้างไว้นับ 1-5 ท้าซ ้า 10 ครั ง 
  4.  นอนหงาย งอสะโพกและเข่า  บิดสะโพกและเข่า  ท้ังสองข้างบิดเข่าท้ังสองข้าง 
   ไปด้านซา้ยใหม้ากที่สุด  ค้างไว้นับ  1-5  เสร็จแล้วบิดเข่าทั งสองข้างไป
ด้านขวาให ้   มากที่สุด  ค้างไว้นับ  1-5  ท้าซ ้า 10 ครั ง 
  5.  นอนหงาย  ยกขา เกร็งกล้ามเนื อ  ยกขาขึ น  (ให้เข่าเหยียดตรง)ทีละข้าง  ยกขา
   ให้สูงที่สุดค้างไว้นับ 1-5 ท้าซ ้า 10 ครั ง เมื่อครบแล้วเปลี่ยนไปท้าอีกข้าง 
  6. นอนหงาย  เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง  และ หลัง เกร็งกล้ามเนื อ  ให้หลังแอ่นขึ น  
   ค้างไว้นับ 1-5 เสร็จแล้ว  เกร็งกล้ามเนื อให้หลังแนบติดพื น ค้างไว้  นับ 1- 5
เมื่อ   ครบแล้วคลายกล้ามเนื อ ท้าซ ้า 10 ครั ง 
  7.  กล้ามเนื้อสะโพก  เชิงกราน  นอนหงาย  งอสะโพก  งอเข่า เกร็งกล้ามเนื อ   
  ยกหลังและสะโพกขึ นมากที่สุด ค้างไว้นับ 1-5 เมื่อครบแล้วปล่อยให้หลังแนบพื น 
   ท้าซ ้า 10 ครั ง 
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8. กล้ามเนื้อหน้าท้อง  
   นอนหงาย งอสะโพก งอเขาตัง้ฉาก เกร็งกล้ามเนือ้หน้าท้อง ยก
   ศีรษะขึ้น เอามือแตะที่เข่าค้างไวน้ับ 1-5 เมื่อครบแล้วปล่อยให้
   หลังแนบพืน้ท าซ้ า 10 ครั้ง 
9. กล้ามเนื้อหลงั เกร็งกล้ามเนื้อหลัง แอ่นหลัง มากที่สุด ค้างไว้นบั 1-5 เมื่อครบแล้วให้โก่งหลงั
มากที่สุดค้างไว้ นับ 1-5 ท าซ้ า 10 ครั้ง 
 
   10. กล้ามเนือ้สะโพกและขา ยกขา ไปด้านหลัง แล้วค้างไว้นับ   
   1-5 เมื่อครบแล้วปล่อยให้ท าสลบัอีกข้างท าแบบเดียวกนั แต่ละ
   ข้างท าซ้ า 10 ครั้งถ้าท าแล้วไมป่วด ให้ยกขา พร้อมกับ ยกแขน
   ด้านตรงข้างไปข้างหน้า แล้วค้างไว้นับ 1-5 เมื่อครบแล้วปล่อย
   ให้ท าสลับอีกข้าง ท าแบบเดียวกัน แต่ละข้างท าซ้ า 10 ครั้ง 
   11.แอน่หลัง เอามอืดันให้หลงัแอน่ขึ้น จนข้อศอกเหยียดตรง  
   แล้วค้างไว้นับ 1-5 เมื่อครบแล้วปล่อยให้มาอยู่ในท่านอนคว่ า
   ราบกับพื้น ท าซ้ า 10 ครั้ง 
12.นอนคว่ า ยกขา ยกขาข้างใดขา้งหนึ่งขึน้ มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  
ค้างไว้นับ 1-5 เมื่อครบแล้วปล่อยให้มาอยู่ในท่านอนคว่ าราบกับพืน้  
แล้วเปลี่ยนไปยกขาอกีข้าง ท าแบบเดียวกัน แต่ละข้างท าซ้ า 10 ครัง้ 
   13.นอนคว่ าแอน่หลัง ให้ศรีษะและหน้าอก ยกสูงมากที่สุด ค้าง
   ไว้ นับ 1-5 เมื่อครบแล้วปลอ่ยใหม้าอยู่ในท่านอนคว่ าราบกับพื้น 
   ท าซ้ า 10 ครั้ง(ถ้าท าแล้วไม่ปวด ให้เหยียดแขนทั้งสองข้างไป
   ข้างหน้า แล้วยกขึ้นพร้อมกัน) 
 
 

 
 
 
ข้อมูลจาก  
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ท่องเที่ยว 50 เขต  

ณ  เขตบางกอกใหญ่(ต่อ) 
    บางกอกใหญ ่    เมืองหลวงไทยในอดีต 
  งามน่ายลพระปรางค์วัดอรณุ  เทิดพุทธคุณหลวงพ่อเกษร 
  นามขจรสมเด็จวัดพลบั  เลิศกิตติศพัท์หลวงปู่โตะ๊ 
 

 พระราชวังเดิม  
เม่ือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรี

อยุธยามาตั งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรี ทรงสร้างพระราชวังใน
บริเวณซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “พระราชวังเดิม” หลังจากรัชกาลที่ 1 
ขึ นครองราชย์ ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปยังฝั่งพระนคร 
จากนั น ทรงแต่งตั งให้พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ไว้วางใจ
พระราชทานพระราชวังเดิม  ให้เป็นที่ตั งของโรงเรียนนายเรือ 

 อาคารท้องพระโรง เป็นทรงไทยก่ออิฐถือปนู ประกอบด้วยพระที่นั่งองศ์ทิศเหนือและองค์ทิศใต้
เชื่อมต่อกัน   ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดงาน ประกอบพิธีส้าคัญ    รังรองบคุคลส้าคัญและห้องประชุม    
 พระต าหนักเก๋งคู่ หลังใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนและไทย หลังคาทรงจั่วแบบจีน ลวดลายจีนที่
ตกแต่งจ่ัวและคอสองเขียนสีแบบปนูเปียก ส่วนหลังเล็กเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนสันนิฐานว่าสร้างใน
สมัยรัชกาลที่  1 – 2 
 พระต าหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เป็นตึกแบบอเมริกันถือเป็น    “ต าหนักแบบตะวันตกองค์แรก
ที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์” สร้างขึ นเม่ือครั งสมเด็จพระปิ่นเกล้าประทับอยู่ที่นี่ 
...ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี...เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ลักษณะอาคารเปน็ทรงไทยผสมแบบตะวันตก ตัวอาคารยกสูงมีใต้ถุนล่าง 

  มัสยิดต้นสน   
มีมาตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า ”กุฎีใหญ่”  โดยเรียกย่อมาจากค้าว่า”
กุฎีบางกอกใหญ่” เพราะตั งอยู่บริเวณใกล้ปากคลองบางกอกใหญ่ หลังจากมี
การสร้างอาคารใหม่    และปลูกต้นสนคู่ที่หน้าประตูก้าแพงจึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
”มัสยิดต้นสน” เม่ือแรกสร้างเป็นเพียงเรือนไม้ยกพื น ฝาขัดแตะและ
หลังคามุงจาก หลังจากที่ชาวมุสลิมที่มาประกอบพิธีทางศาสนามีจ้านวนมาก
ขึ น มีการขยายมัสยิดให้กว้างขวางโดยเปลี่ยนเป็นเรือนไม้สัก 
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และหลังคามุงกระเบื อง..ในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้มีการสถาปนามัสยิดให้เป็นอาคารแบบก่ออิฐถอืปูน หน้า
บันเป็นลายลงรักปิดทองประดับช่อฟ้าและใบระกา คล้ายกับวัดในพุทธศาสนา ต่อมารัชกาลที่ 3 โปรด
เกล้าฯยกช่อฟ้าออกเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด..จากนั นมัสยิดได้ทรุดโทรมลง จึงมีการสร้างมัสยิดขึ น
ใหม่โดยรักษาสถาปัตยกรรมเดิมไว้ ส่วนโดมนั นเป็นทรงอียิปต์สมัยฮิจเราะห์ ศักราช 800 ภายในมี
กระดานโบราณแกะสลักเป็นภาษาอาหรับ วิหารกะอ์บะฮ์และผังมัสยิดในนครเมกกะ 
 

 วัดเครือวัลย์ วรวิหาร   

 เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระยาอภัยภูธรและ
เจ้าจอมเครือวัลย์ในรัชกาลที่ 3 ผู้เป็นธิดาได้ปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วถวาย
เป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า”วัดเครือวัลย์” 
   พระอุโบสถ หน้าบันประดับลายปูนปั้นลายเครือเถา
บานประตู และหน้าต่างมีลายปูนปั้นบนแผ่นไม้ลงรักปิดทองจิตกรรม
ฝาผนังเป็นฝีมือช่างในรัชกาลที่ 3 เรื่องพระพุทธเจ้า 500 ชาติ ซึ่งเขียน
แบ่งเป็น 1 เรื่องต่อ 1 ช่อง พระประธานมีลักษณะเหมือนพระร่วงโรจน
ฤทธิ์ที่หน้าพระปฐมเจดีย์ 
  พระวิหาร ตั งอยู่ด้านขวาของพระอุโบสถ ลักษณะทาง

สถาปัตยกรรมเป็นแบบเดียวกับพระอุโบสถ เสาเดิมเป็นแบบเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ภายหลังซ่อมแซม
เปลี่ยนเป็นเสาเหลี่ยมมีพาไลรอบ 
 

  วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร   

เนื่องจากตั งอยู่ในเขตพระราชวังเดิม  จึงไม่มีพระสงฆ์จ้าพรรษา 
เดิมชื่อ ”วัดท้ายตลาด” เม่ือรัชกาลที่ 1 ขึ นครองราชย์ทรง
นิมนต์พระสงฆ์มาจ้าพรรษา ในสมัยรัชกาลที่ 2 วัดแห่งนี เป็น
สถานที่ศึกษาของพระราชโอรส ทรงปฏิสังขรณ์และขนานนาม
ว่า ”วัดพุทไธสวรรย์” ภายหลังรัชกาลที่ 3 ได้ทรงพระราชทาน
นามใหม่เป็น  ”วัดโมลีโลกสุธาราม” 
        พระอุโบสถ หลังคามุขลด 3 ชั นมุงด้วยกระเบื องไทยมีช่อฟ้าและใบระกา ซุ้มประตู   หน้าต่าง    
             และหน้าบันเป็นลายปูนปั้น บานประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรูปต้นไม้ดอกไม้  
 พระต าหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่ประตูหน้าต่างเขียนลายก้ามะลอและต้นไม้         
        ก้าลังมีดอก 

 
 

http://www.onab.go.th/images/stories/gallery/news459/DSC_0506 copy_resize.jpg
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 พระวิหาร สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ประตูหน้าต่างและหน้าบันเป็นลายปูนปั้นฝีมือช่าง    
       ในรัชกาลที่ 3  

        หมู่กุฏิสงฆ์ สร้างด้วยไม้เป็นศิลปะจีนผสมไทย 
 หอไตร สร้างด้วยไม้ บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน ้า 
 

  วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร   

 เม่ือรัชกาลที่ 1 ทรงสร้างวัดใหม่ขึ นในที่ดินติด
กับวัดพลับเดิม ทรงโปรดเกล้าฯให้รวมทั งสองวัดเข้าด้วยกัน
แต่ยังคงเรียกว่า”วัดพลับ” เช่นเดิม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 
ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั งวัด มีการสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร 
ศาลาการเปรียญ ฯลฯ และทรงปฏสิังขรณ์พระต้าหนักจันทร์ 
ซึ่งรัชกาลที่ 2 ทรงสร้างพระราชทานให้พระองค์ขณะทรง
ผนวชและจ้าพรรษาที่วัดนี  และทรงพระราชทานนามว่า ”วัดราชสิทธาราม” 

 พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูน หลังคาลด 2 ชั นประดับลายปูน
ปั้นพระนารายณ์ทรงครุฑประกอบลายก้านขด ผนังภายในเขียน
ภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติพระเวสสันดรชาดก เทพชุมนุม
และไตรภูมิ 

 พระต าหนักจันทร์ เดิมชั นล่างก่ออิฐถือปนู ชั นบนท้าด้วย
ไม้จันทร์ รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์โดยให้ย้ายมาปลูกที่ข้าง
ต้าหนักเก๋งจีน 

 ศาลาการเปรียญ เป็นตึกเก่าหลังคาลด 2 ชั น ภายในมี
ธรรมาสน์บุษบก 2 หลังเก้าอี นั่งพระราชทานและตู้ลายรดน ้า 14 ตู้ 

 พระเจดีย์ทรงเครื่อง มี 2 องค์คือ พระศิราศนเจดีย์ พระสิรจุมภฎเจดีย์ ท้าลวดลายปูนปั้นเป็น
สังวาลย์พาดจนถึงแท่นบัลลังก ์
 

 วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร  

 เศรษฐีชาวจีน ”หง” สร้างขึ นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกว่า ”วัดเจ้าสัวหงหรือเจ๊สัวหง” 
ในสมัยกรุงธนบุรีถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางศาสนา เนื่องจากอยู่ติดกับเขตพระราชฐานสมเด็จ    
พระเจ้าตากสินฯ  จึงทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมามีการปฏิสังขรณ์ครั งใหญ่ในรัชกาลที่ 3 
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 พระอุโบสถ มีพาไลแบบศิลปะรัชกาลที่ 3 ซุ้มประตู
ลักษณะจีนปนฝรั่ง ลายปูนปัน้ที่ซุ้มประตูได้รับการยก
ย่องในฝีมือมาก ภายในมี จิตกรรมสีฝุ่น เขียนใส่กรอบ
กระจกเรื่องรัตน  พิมพวงศ์ (ต้านานพระแก้วมรกต) ฝีมือ
ช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที ่4  
 

 หอไตร ที่ฝาปกนเขียนลายรดน ้าปิดทอง บานประตู 
สลักเป็นลายเครือเถาฝีมือช่างสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
 

 พระพุทธรูปทองโบราณ เดิมนั นองค์พระได้ถูก
พอกด้วยปูนปั้น เม่ือท้าการกะเทาะปูนออกจึงพบองค์
พระเป็นทองเนื อห้า ซึ่งในบริเวณฐานพระ มีตัวอักษร
สมัยอู่ทองจารึกอยู่ ลักษณะองค์พระ ถือเป็นแบบอย่าง
พุทธศิลป์สมัยสุโขทัยที่งดงามสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก :  หนังสือของดีกรุงเทพฯ 



 
 
 

 

 
มีชายอยู่  2  คน   นั่งคุยกันท่ี
สวนสาธารณะ…. 
 
นายด า : ข้ามีเร่ืองจะเล่าให้ฟังว่ะ             
เอ็งอยากฟังไหม 
นายแดง : ฟังก็ฟังวะ   
นายด า : งั้นข้าเร่ิมเล่าเลยละกัน ..... 
 
************************************************************ 
นายด า  : มีสามภรรยาคู่หนึ่ง  
ชอบทะเลาะกัน 
มีอยู่วันหนึ่ง......    
ภรรยาให้สามีไปซื้อผงซักฟอกให้ ..... 
แต่สามีซื้อน้ ายาล้างจานมาให้ ......   
ภรรยาเลยถามว่าท าไมซื้อน้ ายาล้างจานมา
...... สามีตอบว่า  ..มีหน้าท่ีซัก ก็ซักไป.. 
 
ต่อมาวันท่ี 2 ..... 
  ภรรยาคิดแก้แค้น   เลยให้กินข้าวเปล่า  ไม่มีกับข้าว…… 
สามีถามว่า กับข้าวล่ะ..... ภรรยาตอบ อย่าเร่ืองมาก...มีหน้าที่กิน ก็กินไป.... 
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http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5+%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2&hl=th&biw=1024&bih=546&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ab4ztlVqSuNEgM:&imgrefurl=http://www.cubinet.in.th/net/home/ndetail/224&docid=be1g-sATVOmY7M&w=300&h=300&ei=pd8vTrvDE4jyrQe5mOjcCg&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5+%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2&hl=th&biw=1024&bih=546&gbv=2&tbm=isch&tbnid=_tOsO4AxBOPXOM:&imgrefurl=http://jamesanuchatcom.blogspot.com/2011/01/blog-post_22.html&docid=emg0lMKPN4m6-M&w=394&h=395&ei=YOAvTsWzJcvLrQfVodW5Cw&zoom=1


 
พอต่อมาวันที ่4...... 
 

  นายแดง : เฮ้ย....วันที ่3  ล่ะไปไหน  ?? 

  นายด า :  ...มีหน้าท่ีฟัง  ...ก็ฟังไป.... 
  นายแดง   :  ??  ??  ??    ??   ?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจาก  :  www.bloggang.com 
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นักโทษสามคนก าลังจะถูกน าตัวไปประหารชีวิต…. 
 
 เจ้าหน้าที่ก็มาถามว่าก่อนตายทั้งสามต้องการกินอะไรเป็นมื้อสุดท้าย…. 
 
 คนที่ 1  "ผมอยากกินพิซซ่า"คนแรกตอบ 
 เขาได้กินพิซซ่าจานโตและถูกน้าตัวไปประหาร 
 
 คนที่ 2  "ผมอยากกินไก่ทอดเคเอฟซี"คนที่สองบอก 
 เขาได้กินไก่ทอดเคเอฟซีรสเข้มข้นแล้วก็ถูกน้าตัวไป
 ประหาร 
 

 คนที่ 3  "ผมอยากกินบัวหิมะพันปี" 
                 คนที่สามบอก…. 
 
 "แต่นี่ยังไม่ถงึเวลาบัวหิมะพันปีออกนะ"   เจ้าหน้าที่บอก 
 

 คนที่ 3  "ไม่เป็นไรครับ... ผมคอยได้"   
 
 
 
ข้อมูลจาก :  www.variety.teenee.com / www.dooqo.com 

 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9&hl=th&biw=1024&bih=546&gbv=2&tbm=isch&tbnid=d5qurcR7MkEuDM:&imgrefurl=http://www.kroobannok.com/blog/17320&docid=fhnEywF9Aha4uM&w=380&h=317&ei=TOQvTvTnKsTwrQepjtXVCg&zoom=1
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 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้  Biosafety  Cabinet ที่ใช้  ยังสามารถใช้งาน

ป้องกัน  “สารตัวอย่าง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”  รวมทั งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย 
ของเชื้อออกมานอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อก้าหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑ์ความถูกต้องและปลอดภัย    
เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น    เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาด
ที่พื นผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั งความเร็วลมที่สูงหรือต่้าจากระดับมาตรฐาน 
ปัจจุบันแผนกช่างบริการ  ได้ด้าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั งที่บริษัทฯ   จัดจ้าหน่าย
และไม่ได้จัดจ้าหน่ายมากกว่า  400  เครื่อง  โดยทางแผนกช่างมีความพร้อมทั งด้านบุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากต่างประเทศตามมาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริการให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทั่วประเทศ 

 

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

ถูกต้องเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่  เนื่องจาก  pH meter  ปัจจุบันมีมากกว่า 50 ยี่ห้อ        
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 และประโยชน์
ที่ท่านผู้มีอุปการคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  
และที่ส้าคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ  ซ่ึงได้รับการอบรม ถ่ายทอดจากบริษัทผู้ผลิต 
หรือบริษัทต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 

 

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

 
 

mailto:service@sciencetech.th.com


  
  
 สวัสดีค่ะ ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอเรียนแสดงความยินดีกับท่านผู้มีอุปการคุณ              

ที่ได้รับรางวัลใน  ฉบับที่  034   นะคะ ซ่ึงประกอบด้วยรายช่ือผู้โชคดีดังต่อไปนี ค่ะ 

 
รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดท่ี  16  มิถุนายน  2554         หมายเลข 88  
 ไม่มผีู้ถูกรางวัล 
 

 รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดท่ี  1  กรกฎาคม  2554       หมายเลข  51 
      คุณศักดิ์ชัย   ฟู่สกุล      โรงพยาบาลกลาง     051 
 ผศ.ดร.ดวงพร  พืชผล      ม.เชียงใหม่  คณะสัตวแพทยศาสตร์   151 
 คุณอารยา  เชาวนกุล      โรงพยาบาลกรุงเทพ งานธนาคารเลือด  251 
 

 รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดท่ี  16 กรกฎาคม 2554  หมายเลข  12 
 คุณนันทวรรณ  เพชรรัตน์   ม.เกษตรศาสตร ์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์  112 
 คุณสมหวัง    จีนทันธ ์      บริษัท ระยองกล๊าสอินดัสทรี จ้ากัด   412 

 
 
 
 

 กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่าย่ิงของท่าน   ตอบค้าถามร่วมสนุกกันมาโดยด้วยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขออวยพร
แด่ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการ  ส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัลใน  ฉบับที่ 035  
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ 
 
ขอขอบคุณภาพปก/ภาพในเน้ือหาจาก : หนังสือ  Greeting Cards And Arts /www.variety.teenee.com/ 
www.board.palungjit.com /nakhonsithammaratcity.wordpress.com 
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