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 สวัสดีค่ะ ทางกองบรรณาธิการใคร ่ขอเรียนแสดงความยินดีกับท่านผู ้มีอ ุปการคุณ              

 ที่ถูกรางวัล Newsletter ใน  ฉบับที่ 078 นะคะ  

รายชื่อลกูค้าถูกรางวัล งวดท่ี    1  มิถุนายน  2565  หมายเลข 02 
      -   คุณธนวันต์  ทองไชย       102       
 
 รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดท่ี   16  มิถุนายน  2565  หมายเลข 92 
      -    ไม่มีผู้ถูกรางวัล       
    
        รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดท่ี   1  กรกฎาคม  2565  หมายเลข 61 
      -    โรงพยาบาลมุกดาหาร ภก.ชิตพงษ์ วาทโยธา     61 
       
     
     

 

 

 
 

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่าย่ิงของท่าน   ตอบคำถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัลใน ฉบับที่ 079 
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ 

 

 
 
 

 
 
  
   

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาสู่ปีที่ ๔๒ ได้อย่างมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มี
อุปการคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ทำให้ท่านมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปี่ยมไปด้วยความสุข พร้อมกับความรู้มากมาย 
รวมทั้งสาระต่างๆ เพื่อให้ท่านมีความ พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน Newsletter 
ฉบับที่ ๐๗๙ ประจำปีที่ ๒๐ คงทำให้ “ท่านผู้มีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ท่านรัก” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภาพกาย และใจที่ดียิ่งขึ้น 
 

 สำหรับในเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๗๙ 
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภาพชีวิต มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่บรษัิทฯ 
จำหน่าย ประกอบด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดความรู้ชีวิตประจำวัน คติสอนใจ การปฏิบัติธรรม 
ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย คลายเครียด สถานที่ท่องเที่ยวการอบรม 
และพัฒนาจิต อย่างไรก็ดีเริ่มในฉบับน้ีเป็นต้นไป ได้นำเน้ือหา และสาระมาจากปฏิทินของบริษัทฯ 
ดังมีรายละเอียดอยู่ในข่าวสารจากกองบรรณาธิการ 

 

 ในส่วนการจัดทำวารสารในปี ๒๕๖๕ ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่านผู้มีอุปการคุณ           
ปีละ ๔ ครั้ง โดยช่วงที่ ๑ ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐานข้อมูลตามใบกำกับภาษีของช่วง ๔ 
เดือนที่ผ่านมา คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา ช่วงที่  ๒  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐานข้อมูล
ของท่านผู้มีอุปการคุณ เดือน  ก.ค. – ก.ย. และคล้ายคลึงต่อเน่ืองถึงสิ้นปี  ๒๕๖๕ 
 

 ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงท่ีได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างย่ิงหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดทำวารสาร 
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รายช่ือผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 078 สารจากบริษัทฯ 
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สรรสาระ 

➢ เชื้อไข้หวัดใหญเ่ปลีย่นสายพันธุ์ทุกป ี               4-6 
➢ สารอาหารใน ผัก-ผลไม้ เป็น “อาวุธ สุขภาพ”  สู้โควิด-19  7-8 

➢ อุทยานแหง่ชาติ ในประเทศไทย                9-14 
➢ คำสอน / คติธรรมที่ด ี                  15  
➢ พระอารามหลวงชั้น (เอก,โท,ตรี) ในประเทศไทย          16-18 
➢ ตลก / ขำขัน               19-21 
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  ข่าวสารจากแผนกบุคคล      22 
  บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ     23 
  รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตอบแบบสอบถาม ฉบับท่ี 078   24 
  ร่วมชิงโชคลุ้นรางวัลเงินสด มูลค่า 1,000 บาท ในแบบสอบถามฯ แนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Validation for Biosafety Cabinet as EN 12469 
         คือ  การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้  Biosafety  Cabinet ที่ใช้  ยังสามารถใช้งาน

ป้องกัน“สารตัวอย่าง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย 
ของเชื้อออกมานอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐาน  หรือเกณฑ์ความถูกต้องและปลอดภัย    
เน่ืองจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เม่ือมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่
พื้นผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่ำจากระดับมาตรฐาน 
ปัจจุบันแผนกช่างบริการ  ได้ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย
และไม่ได้จัดจำหน่ายมากกว่า  400  เครื่อง  โดยทางแผนกช่างมีความพร้อมทั้ งด้านบุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากต่างประเทศตามมาตรฐาน EN 12469 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถบริการให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทั่วประเทศ 

 Calibration for pH meter 
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที ่ใช้ ว่าผลการวิเคราะห์ให้ค่า pH      

ได้ถูกต้องเที่ยงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ อีกประการหน่ึงในความจำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ 
เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งานไปในระยะหน่ึงย่อมคลาดเคลื่อนไปจากค่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ 

 Calibration for Autoclave 
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Autoclave โดยการตรวจเช็ค อุณหภูมิภายใน 

Chamber เทียบกับอุณหภูมิที่Display ตู้  เพื่อให้ม่ันใจว่าตู้ Autoclave ยังมีประสิทธิภาพใช้งาน
ได้ดีหรือไม่  เพื่อให้ม่ันใจว่าอุณหภูมิภายใน Chamber ของตู้ Autoclave มีความถูกต้องสามารถ
ทำลายเชื้อได้อยู่ 

 สำหร ับงานบร ิการสอบเท ียบ  ขณะน ี ้บร ิษ ัทฯ ได ้ร ับการร ับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 

ท้ัง 3  บริการน้ี  แผนกช่างบริการตระหนักดีถึงความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ที่ท่านผู้ มี
อุปการคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  และที่สำคัญ 
คือ บุคลากรท่ีมีความรู้ ความชำนาญ  ซ่ึงได้รับการอบรม ถ่ายทอดจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัท
ต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 

สนใจการบริการ ติดต่อได้ที่แผนกช่างบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com 
หรือ กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ท่ี  E-mail :  service@sciencetech.th.com 

 
 
 

บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ 
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การส่งเสริมเพ่ิมอัตรากำลังบุคลากรเพ่ือมาร่วมงานกับบริษัทฯ 

เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการในหลายด้าน
เพื ่ อ ให้ง านการบริการมีความสมบูรณ์มากที่ สุด  ซึ ่ ง  1  ในด้ านงานบริการ คื อการเพิ่ม
บุคลากรหลายอัตรา เพื่อบริการแด่ท่านผู้ มีอุปการคุณ ให้ได้รับความรวดเร็ว สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ซ่ึงกำลังบุคลากรที่ต้องการเพิ่มเติมในขณะน้ี  ดังน้ี   

รับสมัครงาน 
1.  ผู้บรหิารงานขาย  แผนกวทิยาศาสตร์  /  อุตสาหกรรม  / โรงพยาบาล 
วุฒิปริญญาโท และ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี, จุลชีววิทยา, ไบโอเทค,   

ฟู้ดส์ซายน์, เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาล, หรือ สาขาใกล้เคียง   
มีประสบการณ์งานขายและดูแลทีมงานขาย    

2. ผู้แทนขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / อตุสาหกรรม / โรงพยาบาล 
วุฒิปริญญาโท และ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี, จุลชีววิทยา,ไบโอเทค,   
 ฟู้ดส์ซายน์, เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาล, หรือ สาขาใกล้เคียง   
กรณีมีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ดังนั ้น  หากท่านผู้มีอุปการคุณ จะกรุณาสละเวลาในการแนะนำผู้ที่ท่านพึงพอใจ หรือ 
บุคลากรจากหน่วยงานใดที่ท่านพึงพอใจ มาสมัครงานกับบริษัทฯใคร่ขอตอบแทนพระคุณด้วย
ส่วนลดสินค้า 3-5% ต่อจำนวนพนักงาน 1 ท่าน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ายอดเงินในใบกำกับ
ภาษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท) หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ โครงการแก่ง
กระจาน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องสำรองที่พักล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่าง
น้อย 7 วันทำการ โดยส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ) 

ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท่ีท่านแนะนำ     
ส่งผ่านมายัง คุณณภัทร สะมะโน กองบรรณาธิการ 

โดย  โทร.0-2285-4101  หรือ  0-2285-4915-6  ต่อ 112 Fax. 0-2285-4856  หรือ 
E-mail : news.sciencetech@gmail.com 

 
 

 

 

 เนื ่องจากสถานการโควิด-19 ระบาดอย่างหนักในประเทศ แล้วยังไม่มี
แนวโน้มว่าจะคลี่คลาย ทางกองบรรณาธิการขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้ 
ดูแลสุขภาพห่างไกลจากโรคร้าย ขอให้ผู้มีอุปการคุณทุกท่านมีแต่ความสุขทั้งกาย
และใจตลอดปี ๒๕๖๕ 

สำหรับเนื ้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที ่ ๐๗๙ ปีที ่ ๒๐ ประจำเดือน 
กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕ ทางกองบรรณาธิการ ได้รับข้อแนะนำจากท่านผู้มี          
อุปการคุณ บริษัทฯ ควรนำข้อมูลจากปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่านมา ซึ่งหลายปีที่ผ่านมามี
บางปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภาพชีวิต” มาจัดทำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่านจะพบกับ 

 พระอารามหลวงในประเทศไทย 
1. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   (ช้ันเอก) 
2. วัดไตรมิตรวิทยาราม      (ช้ันโท) 
3. วัดชิโนรสารามวรวิหาร      (ช้ันตรี) 

 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต  ได้คัดสรรมาจาก Website ต่างๆ 
เกร็ดความรู้  หมวดความรู้ทั่วไป  “อุทยานแห่งชาติ ในประเทศไทย” 
 

 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter 
ฉบับท่ี 078 ด้วยครับ (รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24) 

ท้ายสุดนี้ขอให้ท่านผู ้มีอุปการคุณทุกท่าน ที ่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและ
คำแนะนำต่างๆ แด่ศูนย์ CRC (http://www.crcst.sciencetech.co.th/) 
และ Newsletter ท ั ้ งน ี ้ทางกองบรรณาธิการจะได ้นำข ้อค ิดเห ็น / 
ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ท่านมากที่สุด 
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เชื้อไข้หวัดใหญ่เปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปี 

 การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเช้ือไข้หวัดใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามชนิด
ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆ โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 
มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ุไข้หวัดใหญ่ จากสายพันธ์ุ Northern Strain เป็นสายพันธ์ุ 
Southern strain และมีการเปลี่ยนเช้ือไวรัสที่นำมาผลิตวัคซีนจาก 2 ใน 4 สายพันธ์ุ 
ดังนี้ 

2021-2022 Northern Strain 2022 Southern Strain 
- ไวรัสชนิด A สายพันธ์ุ Victoria(H1N1) - ไวรัสชนิด A สายพันธ์ุ Victoria(H1N1) 
- ไวรัสชนิด A สายพันธ์ุ  
  Cambodia(H3N2) 

- ไวรัสชนิด A สายพันธ์ุ Darwin(H3N2) 

- ไวรัสชนิด B สายพันธ์ุ Washington - ไวรัสชนิด B สายพันธ์ุ Austria 
- ไวรัสชนิด B สายพันธ์ุ Phuket - ไวรัสชนิด B สายพันธ์ุ Phuket 

ในประเทศไทย พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งปี แต่จะพบมากขึ้น
ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน โดยสามารถฉีดซ้ำได้ภายใน 6 เดือน ถึง 1 ป ี

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ 
หลังจากได้รับเช้ือ จะมีระยะฟักตัว 1-4 วัน จากนั้นจะเกิดอาการของระบบทางเดิน
หายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง มักมีอาการสำคัญที่เด่นชัด เช่น 

• มีไข้สูง 
• ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมาก 
• มีน้ำมูก และไอ 

 

 
 

  
 

เร่ือง : มีก่ีจังหวัด ? 
 

สมศรีสะกิดไฉไลเพือ่นที่ทำงานเดียวกันท่าทเีหมือนต้องการอะไรสกัอย่าง.. 
สมศรี: นี่แก 
ไฉไล: ว่าไง 
สมศรี: รูป้่าว ประเทศไทยมีกีจ่ังหวัด 
ไฉไล: อืม 77 จังหวัดนะ 
สมศรี: ตอนนี้เหลอื 76 จังหวัดแล้วน ิ
ไฉไล: หา ทำไมอ่ะ เกิดอะไรข้ึน 
สมศรี: ไม่มีอะไรมากหรอก เพียงแต่ช่วงนี้ฉัน ไม่มี ตรัง (ตงัค์)ขอยืมสองพันได้มั้ยแก 
สิ้นเดือนใช้ นะนะไฉไล (มองหน้าสมศรีแล้วอึ้งไปสักพกั): อนัที่จรงิ ตอนนี้
เหลือ 75 จงัหวัดแล้วล่ะ 
สมศรี: อ้าว ทำไมวะแก 
ไฉไล: ก้อช่วงนี้ ไม่มี เลย น่ะสิแก 
สมศรี: !!! 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.neotools1.com/ 
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เรื่อง : ของแพงจัง ???  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://board.postjung.com/ 

 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2564 ในประเทศไทย 
ในประเทศไทย สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เมื่อปี 2564 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
ถึง 27ตุลาคม 2564 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศถึง 9,314 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
14.05 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน และในกลุ่มจะพบผู้ป่วยที่มีอาการติดเช้ือของระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลันมากถึงร้อยละ 48 ที่อาจจะพบปอดบวม หรือสภาวะแทรก
ซ้อนถึงข้ันต้องนอนโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต โดยเฉพาะในคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคไข้หวัดใหญ่อยู่แล้ว เช่น ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพบางอย่าง และผู้สูงอายุ 

ผลกระทบต่อร่างกายเมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 
•  เซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจถูกทำลาย สามารถติดเช้ือแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้  
   อาจทำให้หูช้ันกลางอักเสบหรือปอดบวม 
•  หลอดเลือดอักเสบมากขึ้น เพิ่มโอกาสไขมันในเส้นเลือดแตกไปอุดตันเส้นเลือด 
   จึงเพิ่มความเสี่ยงการกำเริบของหัวใจและหลอดเลือด 
•  เกิดการอักเสบของหลอดลม ทำให้โรคปอด โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง 
   กำเริบจนมีอาการรุนแรงมากขึ้น 
•  เกิดความผิดปกติของระบบเผาผลาญ คนเป็นโรคเบาหวานจะมีน้ำตาลในเลือด 
   สูงข้ึน ทำให้อาการของเบาหวานรุนแรงข้ึน 
•  ภาวะไข้สูง ร่างกายเกิดการเสียน้ำ ส่งผลให้ไตทำงานผิดปกติ 

ใครบ้าง? ท่ีควรฉีดวัคซีนป้องกัน 
เพราะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อาจเกิดอาการรุนแรงหรือได้รับผลแทรกซ้อนจากโรคไข้หวัด
ใหญ่ได้สูง รวมถึงผู้ดูแลใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่ควรได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ จึงได้แก่ 
•  เด็กเล็กตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป 
•  ผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป 
•  ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย โรคตับ 
   มะเร็ง เบาหวาน ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
•  ผู้ที่มี BMI มากกว่า 35 หรือน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม 
•  ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
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• หญิงมีครรภ์ ที่อายุครรภ์ 4 เดือนข้ึนไป 
• บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ 
• ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป 

จีน และในประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

• ป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 70 ถึง 90% 
• ลดการติดเช้ือในหูช้ันกลางในเด็กได้ 36% 
• ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี ได้ 60% 
• ลดอัตราการตายจากโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี  

ได้ 70 ถึง 80% 

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยเบาหวาน 

• ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 79% 
• ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ 56% 
• ลดการเสียชีวิตจากการติดเช้ือไข้หวัดใหญ่ได้ 28% 

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคหัวใจ 

• ลดการเสียชีวิตจากการติดเช้ือไข้หวัดใหญ่ได้ 75% 
• ลดการเกิดภาวะของหัวใจและหลอดเลือดได้ 30% 
• ลดการเกิดภาวะหลอดเลือดสมอง (Stroke) ได้ 24% 

 
 

 

 
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลพญาไท 2  

 

เร่ือง : เมื่อผู้ชายมีแฟน... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : FB : เรื่องขำขัน คลายเครียด 
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 3. วัดชิโนรสารามวรวิหาร   (ชั้นตรี) 

 วัดชิโนรสารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดมหานิกาย ในแขวง
บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมคลองมอญ ติดถนนอิสรภาพ ตรงข้ามกับ
กรมอู่ทหารเรือ ประวัติ ผู้สร้างวัดคือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ขณะดำรง
พระอิสริยยศเป็นกรมหม่ืนนุชิตชิโนรส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2379 ด้วยพระประสงค์จะใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน สำราญพระอิริยาบถในบางโอกาส โดยได้สร้างพระอุโบสถ  
พระวิหาร 4 ทิศ พระเจดีย์ยอดปรางค์ พระเจดีย์ใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า วัดใหม่วาสุกรี ตามพระนาม
เดิม พระองค์เจ้าวาสุกรี ต่อมาท่านได้น้อมถวายวัดเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่วัดยัง
สร้างไม่เสร็จก็ทรงสิ้นพระชนม์เสียก่อน ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างปั้นและเขียนรูป
นาคไว้ทั่วไปเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพระนามเดิม และให้ปั้นรูปพระมหามงกุฎ ลงรักปิดทองไว้เหนือ
เรือนแก้วหลังพระประธานในพระอุโบสถ 

 มีพระประธานคือ พระพุทธชินสีห์วรมงคลมุนี ซ่ึงได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 
9 เป็นพระพุทธรูปหล่อ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก 4 น้ิว สูงตลอดยอดพระรัศมี 1 วา 5 น้ิว 
มีพระอัครสาวกซ้ายขวาข้างละองค์ สูง 2 ศอก 1 คืบ 9 น้ิว เท่ากันทั้งสององค์ รัชกาลที่ 9 ยังโปรด
ให้ปั้นพระมหาพิชัยมงกุฎ ลงรักปิดทองไว้เหนือซุ้มเรือนแก้ว หลังพระประธาน เพื่อเป็นการรำลึกถึง
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในวัดยังมีพระตำหนักสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส กว้าง 11.40 เมตร ยาว 24.90 เมตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงสร้างถวาย 

 

 

สารอาหารในผัก-ผลไม้ เป็น“อาวุธสุขภาพ”สู้โควิด-19 
ทีมนักวิจัยจากอสิราเอลค้นพบวิตามินแร่ธาตุในผกั-ผลไม้ สามารถนำมาทำเป็นอาวุธ
สุขภาพสู้โควิด-19 ได้ พบ ลดปริมาณไวรัสได้ถึง 50-95% เตรียมทดสอบในมนุษย์
ต่อไป หลายคนอาจสงสัยว่าอาหารเสริมจะสามารถเป็นอาวุธสุขภาพในการต่อสูก้ับ 
โควิด-19 ได้จริงหรือไม่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านชีววิทยาของอิสราเอล ให้ความเห็นว่า 
สารอาหารที่พบในอาหารทั่วไปสามารถช่วยป้องกันไวรสัโควิด-19 ได้จริง เช่นเดียวกบั
โรคเจ็บป่วยทั่วไป  ทีส่ำคัญสารอาหารที่พบในผกัและผลไม้ เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
ฟักทอง ถ่ัวลันเตา และบทีรูท ยังมาจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อร่างกายของเราด้วย 

การศึกษาน้ีนำโดย ศาสตราจารย์ Ehud Gazit, ศาสตราจารย์ Eran 
Bacharach ศาสตราจารย์ Daniel Segal, และคณะนักวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล (TAU) ที่ทำการค้นคว้าวิจัย
เรื่องสารอาหารกบัการต่อต้านไวรสัโควิด-19 และได้รบัการตีพิมพ์ใน 
“Pharmaceuticals” สำหรับที่มาในการศึกษาเรือ่งนี้ ศาสตราจารย์ Ehud Gazit 
ระบุว่า เริม่มาจากการเข้ามาของโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก ทำให้หลายคนพยายาม
คิดค้นอาวุธสุขภาพเพื่อต่อต้านการกลายพันธ์ุ และหยุดการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส
ใหม่นี้ให้ได ้

ในปัจจบุันแมเ้รามอีาวุธ คือ วัคซีน mRNA และยาต้านไวรสัหลายชนิด แต่
ไวรัสโควิด-19 เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทำให้ต้องอปัเดตการรกัษาและฉีดวัคซีนกระตุ้นอยู่
บ่อยครั้ง  

คิดค้น“วัคซีนจากสารอาหาร”อาวุธสุขภาพสูไ้วรัส 
           ทีมนักวิจัยชุดน้ีจึงได้คิดค้น “วคัซีนทีผ่ลิตมาจากสารอาหาร” ทีจ่ะช่วยลด
ปริมาณไวรัสในรา่งกาย และลดการติดเชื้อ เพราะในอาหารเสริมมี ‘สังกะส’ี (zinc) ที่
สามารถเสริมภูมคิุ้มกัน ลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ แต่การจะใส่ 
‘สังกะสี’ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพื่อเพิม่ประสิทธผิลจึงได้รวมกบั‘ฟลาโวนอยด์’ 
(flavonoids) ที่พบในผักและผลไม้หลายชนิด นอกจากน้ียังเพิ่ม ‘ทองแดง’ เพื่อป้องกัน
ความไมส่มดุลของไอออนิกและปรบัปรุงประสิทธิภาพของการรักษา 
 

 ลดปรมิาณไวรัส RNA และโควิด ได้ 50-95% 18 7 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AA
https://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_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://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_9
https://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_9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E
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“การทดสอบในห้องปฏิบัติการ รวมถึง PCR แสดงใหเ้ห็นว่าวัคซีนใหม่ที่เราพฒันา ช่วย
ลดปริมาณไวรัสได้จริง และจากการจำลองจโีนมของไวรสั RNA กลุม่ต่าง ๆ อาทิ ไข้หวัด
ใหญ่ รวมถึงโควิด-19 ลดลงถึง 50-95%” Segal ระบ ุ

     Segal และ ทีมนักวิจัย ยังหวังอีกว่า ในเร็ว ๆ นี้จะเปิดการทดลองทางคลินกิใน
มนุษย์ ซึ่งท้ายทีสุ่ดอาจนำไปสู่การรกัษาที่มปีระสิทธิภาพที่ทกุคนสามารถเข้าถึงได้ 
เนื่องจากสารอาหารที่นำมาผลิตน้ันได้รับการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย ทั้งในการใช้งาน
และการหยุดย้ังการแพร่ระบาดของไวรสัในวงกว้าง 

“เราทุกคนต่างถูกสอนมาต้ังแตเ่ด็กว่า ยาที่ดีจะต้องช่วยป้องกันโรคได้ ผลิตภัณฑ์ทีเ่รา
คิดค้นข้ึนมา เราหวังว่าจะทำให้ยานี้รกัษาได้ครอบคลมุทัง้โรคต่าง ๆ ในฤดูหนาว รวมทั้ง
โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ ด้านที่น่าสนใจคือศักยภาพของการรักษาที่ยืดหยุ่นได้ เรา
พบว่าการผสมผสานของฟลาโวนอยด์หลายชนิดกับสังกะสจีะช่วยปกป้องเซลลจ์าก
ไวรัส RNA ชนิดต่าง ๆ เช่ือว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นการรักษาเสริมเพื่อเพิ่มประสทิธิผลของ
วัคซีนต้านโควิด-19 และยารักษาโรคทีม่ีอยู่ได้” Bacharach ระบ ุ

     จากผลลัพธ์ที่เห็น ไม่เพียงแต่จะเป็นวัคซีนทีจ่ะช่วยมนุษยชาติจากโควิด-19 เท่านั้น 
อาจพัฒนาไปสู่วิธีการรักษาแบบรบัประทานทางชีววิทยาที่ต่อสู้กบัไวรัสได้อีกหลายชนิด 
รวมถึงการกลายพันธ์ุและไวรัสสายพันธ์ุใหม่ นอกจากนีผ้ลิตภัณฑ์มาจากธรรมชาติ ยังมี
ความปลอดภัย ถือเป็นก้าวสำคัญทางวิทยาศาสตรท์ี่ก้าวไปข้างหน้าอย่างชัดเจน 
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2. วัดไตรมิตรวิทยาราม  (ชั้นโท) 
 วัดไตรมิตรวิทยาราม ตั้งอยู่ที่ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เป็นวัด
โบราณอยู่ในที่ลุ่มพระอารามเป็นเรือนไม้ มีชื่อเดิมว่า "วัดสามจีน" เข้าใจกันว่า ชาวจีน 3 คน
ร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ ในปี พ.ศ. 2477 พระมหาก๊ิม สุวรรณชาต 
ผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าอาวาสเป็นผู้ริเริ่มปรับปรุงวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ได้รับอนุมัติจาก 
มหาเถรสมาคมให้ปรับปรุงสภาพวัดให้ดีขึ้น ปี พ.ศ. 2482 พ่อค้าประชาชน คณะครูและนักเรียน 
ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนนามใหม่ เป็นชื่อ "วัดไตรมิตรวิทยาราม" ซ่ึงมีความหมายว่า เพื่อน 
3 คนร่วมกันสร้างวัดน้ี ประกอบกับวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมและโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
ของรัฐบาลอยู่ภายในบริเวณวัด เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) 
 สิ่งสำคัญของวัด คือ พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดและได้รับ
การบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ พระพุทธรูปทองคำองค์น้ีมีหน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร 
สูง 3.91 เมตร องค์พระสามารถถอดได้ 9 องค์ จากฐานองค์พระขึ้นไปเน้ือทองบริสุทธ์ิ 40%  
พระพักตร์มีเน้ือทอง 80% ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม เป็นเน้ือทองบริสุทธ์ิ 99.99% 
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เข้าใจว่า เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ  
จังหวัดสุโขทัย ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้าฯ  
ให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ไปอัญเชิญพระพุทธรูปมาจากเมืองเหนือเพื่อนำมา
ประดิษฐานยังวัดสำคัญ พระพุทธรูปที่เชิญมามีจำนวนมาก ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ขุนนางผู้หน่ึงจึงแอบ
เอาปูนไล้พระพุทธรูปทองคำแล้วนำมาไว้ยังวัดที่ตนสร้าง จนได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกร  
(วัดโชติการาม) ต่อมาบริษัท อ๊ีสต์เอเชียติ๊ก ได้ขอเช่าที่วัด (ซ่ึงขณะน้ันเป็นวัดร้างแล้ว) เป็นโรงเลื่อย 
จึงได้อัญเชิญไว้ที่ข้างพระเจดีย์และปลูกเพิงสังกะสีมุงเป็นหลังคาก้ันไว้อย่างหยาบ ๆ หลังจากน้ัน
เป็นเวลาเกือบ 20 ปี เม่ือพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่สร้างเสร็จจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน 
แต่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกะเทาะออก จึงทำให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคำ 
เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 8 

https://www.thebrighterside.news/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97_%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%8D)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (ชั้นเอก) 

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวดัที่มีประวัตยิาวนานมาตั้งแตส่มัย 
กรุงสุโขทยั มีสถาปตัยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือไดว้่าเป็นมรดกทาง
ศิลปวฒันธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก ประวตัิว่าวดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร ไม่มี
หลักฐานว่าสร้างขึ้นเม่ือใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทยั และเป็นพระอารามหลวงมา
แต่เดิม เพราะได้พบหลักฐานศิลาจารึกสโุขทยัมีความวา่ พ่อขุนศรีนาวนำถมทรงสร้าง 
พระทันตธาตุสคุนธเจดยี์ ส่วนในพงศาวดารเหนือกล่าวไว้ว่า  
" ในราวพุทธศักราช ๑๙๐๐ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระมหาธรรมราชาที่ 1)  
เป็นพระมหากษตัริย์ครองกรุงสโุขทยั ทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิง่ 
ทั้งยงัได้ทรงศึกษาพระไตรปฎิกและคัมภีร์ศาสนาอ่ืน ๆ จนช่ำชองแตกฉาน หาผู้ใดเสมอ
เหมือนได้ยาก พระองค์ได้ทรงสร้างวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุในฝัง่ตะวันออกของแม่น้ำน่าน  
มีพระปรางค์อยู่กลาง มีพระวิหาร ๔ ทศิ มีพระระเบียง ๒ ชั้นและทรงรับสั่งให้ปั้นหุ่นหล่อ
พระพุทธรูปขึ้น ๓ องค ์เพื่อประดษิฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้ง ๓ หลัง" ต่อมาเม่ือ  
ปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯให้ยกขึ้น
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เม่ือ พ.ศ. 2458 ปัจจุบันจึงมีชื่อเต็มว่า วดัพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 

  
 
 

อุทยานแห่งชาติคลองลาน (Khlong Lan) 

สถานที่ตดิต่อ : อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 62180  โทรศัพท์ : 088 407 9915 
อีเมล : klonglan_np@hotmail.com  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายสุระชยั โภคะมณี 
ต าแหน่ง : นกัวิชาการป่าไมช้ านาญการ 
ขนาดพ้ืนท่ี : 187,500.00 ไร ่
พิกัดGPS อุทยานแห่งชาติคลองลาน  N16.129443 E99.281672 
สถานท่ีท่องเท่ียวในอุทยาน 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
กิจกรรมภายในอุทยาน 
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ⇔ทางเดินป่า⇔เที่ยวน้ำตก⇔เที่ยวถ้ำ/ศึกษาสภาพธรณี 
⇔ ชมพรรณไม้ ⇔ ดูนก/ดผูีเสื้อ/ส่องสัตว์ ⇔ ดูดาว 
 
ร้านคา้สวัสดิการ 
ร้านค้าสวัสดิการ ( กาแฟ น้ำดื่ม ขนม ) เปิดบริการทุกวันเวลา 08.00 น.-16.30 น. 
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อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 
พระอารามหลวงในประเทศไทย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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สัญญาณโทรศัพท์ 
บริเวณทีท่ำการอุทยานแหง่ชาติ AIS, TRUE, DTAC 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ดินร่วนปน
ทราย ภูเขาแต่ละลูกเช่ือมโยงติดต่อกบัขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณนี้ สูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ 1,439 เมตร สภาพป่าสมบรูณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิด
ของแม่น้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำปิง 
 
หน่วยงานในพ้ืนท่ี 
ที่ทำการอุทยานแหง่ชาติคลองลาน, หน่วยพิทกัษ์อุทยานแหง่ชาติที่ คล.1 (แม่พืช) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คล.2 (คลองน้ำไหล),หน่วยพทิักษ์อุทยานแหง่ชาติที่คล.3  
(เพชรจะขอ), หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คล.4 (คลองสวนหมาก) 
 
พืชพรรณและสัตว์ป่า 
ป่าดงดิบแล้ง ข้ึนอยู่ทั่วไปทีร่ะดับความสูงประมาณ 500เมตรข้ึนไป ชนิดไม้ที่สำคัญ 
ได้แก่ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน สมพง ยมหอม พยอม สมอพิเภก เป็นต้น  
ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) คิดเป็น 13.33 % ของพื้นที่ทัง้หมดของ
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญจ่ะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดงดบิ ซึ่งคิดเป็น 
35.60 % ของพื้นที่ทัง้หมดของอุทยานแห่งชาติ ชนิดไม้ที่สำคัญของป่าได้แก่ ประดู่ สัก 
ตะแบก มะค่าโมง และไผ่ต่างๆ  
ป่าชนิดอ่ืนๆ ซึ่งประกอบด้วยป่าเต็งรงั (Dry Dipterocarp Forest) ซึง่พบในระดับ
ความสูงประมาณ 400 – 600 เมตร ชนิดไม้ที่สำคัญของป่าได้แก่ เต็ง รัง ยอป่า สมอ
พิเภก รกฟ้า และสมพง เป็นต้น ป่าไผ่ ซึ่งสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆซึ่งข้ึน
กระจายเป็นหย่อมๆ นอกจากนี้ก็มปี่าหญ้า 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

หลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต.โต) สอนว่า 
ทำดี...ดีกว่ารอสวรรค์บันดาล 
เพราะความเพียรของมนุษย์ 

โชคชะตา...ก็ไม่สามารถทัดทานได ้
เพราะคำทำนาย.. กับ.. คำนายทำ.. มันตา่งกันนะ 

คำทำนาย..รอให้คนอื่นมาทำ..จนเราทุกข ์
แต่คำนายทำ..คือเราทำเอง..สุขเอง 

“เพราะใช้ธรรมนำทาง. 
 
 

เครดิต :  หน้า 115 หนังสือธรรมะอารมณ์ดี 6 “100 ทำมะ วาทะทำด”ี  
 

คำสอน / คติธรรมท่ีดี  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเดินทาง 
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถยนต์ถนนสายเอเชียผา่นจังหวัดนครสวรรค์
ก่อนถึงตัวจังหวัดกำแพงเพชร ที่โค้งวิไล เลยหลักกิโลเมตรที ่307 มานิดหน่อยพอถึง
สะพานลอยใหเ้ลี้ยวซ้ายตามถนนหมายเลข 1242 ผ่านอำเภอปางศิลาทอง จนไปถึง
สามแยกเขาน้ำอุ่น เลี้ยวขวาตามถนนหมายเลข 1072 ถึงสี่แยกตลาดคลองลาน  
ขับรถเข้าไปอกี 4 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอทุยานแห่งชาติคลองลาน หรือ  
จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถยนต์ถนนสายเอเชียผ่านจงัหวัดนครสวรรค์ก่อนถึงตัว
จังหวัดกำแพงเพชรตรงหลักกิโลเมตรที่ 346 เลี้ยวซ้ายที่ตลาดบ้านคลองแม่ลายเข้า
ไปตามถนนสายคลอง แม่ลาย-อุ้มผาง ระยะทาง 46 กิโลเมตร ถึงบรเิวณสี่แยกตลาด
คลองลานจะมีทางแยกขวามือ เข้าไปอีก 4 กิโลเมตร กจ็ะถึงที่ทำการอุทยาน
แห่งชาติคลองลาน ซึ่งอยู่ใกลก้ับน้ำตกคลองลาน  

  

สัตว์ป่า 
            1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบรวมทัง้หมด 92 ชนิด จาก 27 วงศ์ รอ้ยละ 
4.35 หรอื 4 ชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำรวจพบเป็นสตัว์ที่มีความชุกชุมระดับ
มาก ร้อยละ 81.58 หรือ 75 ชนิด เป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมระดับปานกลาง รอ้ยละ 
14.13 หรอื 13 ชนิด เป็นสัตว์ทีม่ีความชุกชุมระดับนอ้ย ร้อยละ 8.70 หรือ 8 ชนิด 
ของสัตว์ทีส่ำรวจพบมสีถานภาพเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ (Endangered species) 
โดยพิจารณาจาก ประชากร ถ่ินที่อยู่อาศัย และปัจจัยคุกคาม ได้แก่ นากใหญ่ขนเรียบ 
(L.perspicillata) ชะมดเช็ด (V.malaccensis) แมวป่า (F.chaus) เสือลายเมฆ 
(N.nebulosa) เสือดาว เสอืดำ (P.pardus) เสือโครง่ (P.tigris) วัวแดง (B.javanica) 
และช้างป่า (E.maximus) ร้อยละ 3.26 หรือ 3 ชนิดของสัตว์ที่สำรวจพบมสีถานภาพ
ที่ล่อแหลมตอ่การสูญพันธ์ุ (Vulnerable species) โดยพิจารณาจากประชากรถ่ินที่อยู่
อาศัย และปัจจัยคุกคาม ได้แก่ หมาใน(C.alpinus) เสือไฟ(F.temmincki) และกระทิง
(B.quarus) ในช่วงสำรวจพบรอยเท้าสัตว์กีบชนิดหนึ่งทางทศิใต้ น่าจะเป็นรอยเท้า
ควายป่าแต่ยังไม่ยืนยัน  

2. นก พบทั้งหมด82 ชนิด ใน 27 วงศ์ ร้อยละ 17.03 หรือ 14 ชนิด ของนก
ที่สำรวจพบมีระดบัความชุกมาก ร้อยละ 80.49 หรือ 66 ชนิดที่มีระดบัความชุกชุม
ปานกลาง และรอ้ยละ 2.44 หรือ 2 ชนิด มีระดบัความชุกชุมน้อย ในจำนวนนกที่พบ
ทั้งหมดไม่ปรากฏว่ามีนกชนิดใดที่มีสถานภาพล่อแหลมต่อการสูญพันธ์ุหรอืใกลจ้ะสูญ
พันธ์ุ (Valnerable or Endangered species) เมื่อพิจารณาจากประชากร ถ่ินที่อยู่
อาศัย และปัจจัยคุกคาม 

3. สัตว์สะเทินนำ้สะเทินบก พบทั้งหมด 26 ชนิด ใน 5 วงศ์ ร้อยละ 23.08 
หรือ 6 ชนิดของสัตว์ทีส่ำรวจพบมรีะดับความชุกชุมมากร้อยละ 50.00 หรือ 13 ชนิด 
มีระดับความชุกชุมปานกลางและร้อยละ 26.92 หรือ 7 ชนดิ มีระดับความชุกชุมน้อย
ร้อยละ 46.15 หรือ 12 ชนิดของสัตว์ทีส่ำรวจพบมีสถานภาพเป็นสัตว์ที่ใกลจ้ะสูญพันธ์ุ 
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(Endangered species) โดยพิจารณาจากประชากร ถ่ินที่อยู่อาศัยและปจัจัยคุกคาม 
เช่น เขียดตะปาด(R.leucomystax) อึ่งน้ำเต้า(M.ornata) เขียดชะง่อนหิน(R.livida) 
กบหนอง(R.limnocharis)  

4. สัตว์เลื้อยคลาน พบทั้งหมด 35 ชนิดใน 11 วงศ์ รอ้ยละ 2.86 หรือ 1 ชนิด
ของสัตว์ทีส่ำรวจพบมรีะดับความชุกชุมมาก ร้อยละ 68.57 หรือ 24 ชนิด มีระดับความ
ชุกชุมปานกลาง และรอ้ยละ 28.57 หรอื 10 ชนิดมีระดบัความชุกชุมน้อย ร้อยละ 
31.43 หรอื 11 ชนิดของสัตว์ทีส่ำรวจพบมสีถานภาพเปน็สตัว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ
(Endangered species) โดยพิจารณาจากประชากร ถ่ินที่อยู่อาศัย และปัจจัยคุกคาม 
เช่น เต่าหวาย(H.grandis) เต่าหกดำ(M.emys) กิง้ก่าบินคอแดง(D.blanfordi) แย้
(L.belliana) ฯลฯ ร้อยละ 25.74 หรือ 9 ชนิดของสัตว์ที่สำรวจพบมีสถานภาพที่
ล่อแหลมต่อการสูญพันธ์ุ(Vulnerable species) โดยพิจารณาจากประชากร ถ่ินที่อยู่
อาศัย และปัจจัยคุกคาม เช่น เต่าเหลือง(I.elongata) จิ้งเหลนหางแบน(C.platyurus) 
กิ้งก่าหางแดง(C.platyurus) จิง้เหลนหลากหลาย(M.maculania) 

5. ปลาน้ำจืด จากการสำรวจตามลำคลองต่างๆพบปลาทัง้หมด 30 ชนิดใน 11 
วงศ์ ปลาที่พบส่วนมากเป็นสมาชิกในวงศ์ปลาตะเพียน (Cypridae) เช่น ปลาซิวใบไผ่
(D.regina) ปลาซิวควาย(R.trilineata) ปลาเวียน(T.tambroides) 
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