
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการแหงการเรียนรู 

เพ่ือการเผยแพรขาวสารและแลกเปลี่ยนความรูรวมกันของ รร.ตท. 

ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๐ ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ 



 



 

๒ 



วันท่ี ๒๓ ตุลาคม วันปยมหาราช 

         วันปยมหาราช ตรงกับวันท่ี ๒๓ ตุลาคม เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี ๕ พระมหากษัตริยผูทรงเปนท่ีรักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองคไมวาจะเปนการเลิกทาส 

การพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานา

ประเทศ ฯลฯ ลวนเปนพ้ืนฐานแหงความเจริญสืบตอมาจนปจจุบัน 

         พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ คือการประกาศเลิกทาส

ทําใหปวงชนชาวไทยไดเปนไทมาจวบจนทุกวันนี้ ในรัชสมัยของพระองค สยามประเทศไดเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสราง

ความวัฒนาใหกับชาติเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปน การไฟฟา การไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท ฯลฯ ดวยพระราชกรณียกิจ

ท่ียังความผาสุกใหเกิดแกประชาชนทวยราษฎรท้ังปวงจึงนอมใจแสดงความจงรักภักดี  ดวยการถวายพระนามวา     

"พระปยมหาราช" หรือพระพุทธเจาหลวง และกําหนดใหทุกวันท่ี ๒๓ ตุลาคมเปนวันปยมหาราช 

พระราชประวัติ 

 
สมเด็จเจาฟาชายจุฬาลงกรณ 

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา "สมเด็จเจาฟาชาย

จุฬาลงกรณ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ วรุตมพงศบริพัตรสิริวัฒนราชกุมาร" เปนพระราชโอรสองคท่ี 

๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชสมภพเม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ 

๓ 



กันยายน พุทธศักราช ๒๓๙๖ 

          ทรงไดรับการศึกษาข้ันแรกจากสํานักพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาบุตรี กรมหลวงวรเสรฐสุดา พระเจาลูก

เธอในรัชกาลท่ี ๓ ผูทรงรอบรูดานอักษรศาสตร และโบราณราชประเพณีอยางดียิ่ง นอกจากนั้นทรงศึกษาภาษามคธกับ

พระปริยัติธรรมธาดา(เนียม) เม่ือเปนหลวงราชาภิรมย กรมราชบัณฑิต ทรงศึกษาวิชาการยิงปนไฟจากสํานัก พระยา

อภัยศรเพลิง(ศรี) ทรงศึกษาวิชาคชกรรมกับสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ 

และวิชาอ่ืนๆ อันสมควรแกบรมราชกุมาร 

          นอกจากนี้ ไดทรงศึกษาภาษาอังกฤษ จากชาวตางประเทศโดยตรง คือ นางแอนนาเลียวโนแวนส ครูสตรีชาว

อังกฤษ ตอมาทรงศึกษากับหมอจันดเล ชาวอเมริกัน และ เม่ือเสวยราชสมบัติแลว พุทธศักราช ๒๔๑๖ ไดทรงศึกษากับ

ครูชาวอังกฤษ ชื่อฟรานซิส ยอรจ แพตเตอสัน ตอมาก็ทรงพระอุตสาหะศึกษาดวยพระองคเองจนมี ความรู

ภาษาอังกฤษอยางแตกฉาน 

          ในดานวิชารัฐศาสตร ราชประเพณีและโบราณคดีนั้น สมเด็จพระบรมชนกนาถเปนผูพระราชทานการฝกสอน

ดวยพระองคเองตลอดมา 

          หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวสวรรคต เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑ เหลา

เสนาบดีและขาราชการชั้นผูใหญ พรอมใจกันอัญเชิญสมเด็จ เจาฟาจุฬาลงกรณฯ ข้ึนเถลิงราชสมบัติ เปน

พระมหากษัตริยรัชกาลท่ี ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ  

 
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งท่ี ๑ 

          พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๑ ขณะนั้นทรงพระชนมายุ

เพียง ๑๔ พรรษา สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ซ่ึงขณะมีบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยาศรีสุริยวงศ รับ

หนาท่ีเปนผูสําเร็จราชการแผนดิน ระหวางนั้นพระองคไดเสด็จประพาสตางประเทศ คือ อินเดีย และชวา เพ่ือ

ทอดพระเนตรวิทยาการสมัยใหมท่ี ประเทศทางตะวันตกนํามาเผยแพรเพ่ือนําเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป  

๔ 



 
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งท่ี ๒  

เม่ือพระชนมายุบรรลุพระราชนิติภาวะ ทรงผนวชเปนพระภิกษุเปนเวลา ๒ สัปดาห แลวจึงประกอบพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเปนครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๖ และนับจากนั้นมาก็ทรงพระราชอํานาจ
เด็ดขาดในการบริหารราชการแผนดิน ตลอดระยะเวลาท่ีทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปกครองทํานุบํารุงพระราชอาณาจัก  
ใหม่ันค่ังสมบูรณ ดัวยรัฐสมบัติ พิทักษพสกนิกรใหอยูเย็นเปนสุข บําบัดภัยอันตรายท้ังภายในภายนอกประเทศ ทรง
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจตางๆ อันกอใหเกิดคุณประโยชนแกประเทศชาติใหรอดพนจากวิกฤตการณและสามารถ  
ธํารงเอกราชไวตราบจนทุกวันนี้ 
                                                                                      

                                                                                        ท่ีมา http://piyamaharat.sanook.com 
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เริ่มแรกมีรถเมลในประเทศไทย 

ป พ.ศ. ๒๔๒๘ ประเทศไทยมีรถเทียมมา ซ่ึงเรียกกันวา "รถเมล" และวิ่งตามเสนทางเรือเมลท่ีมีอยูกอนแลว แต
ใหบริการอยูประมาณ ๒ ป จึงเลิกกิจการเนื่องจากมีการนํารถรางเขามาใชแลว  
 
ป พ.ศ. ๒๔๕๐ พระยาภักดีนรเศรษฐ หรือ นายเลิศ เศรษญบุตร เริ่มกิจการรถเมลข้ึนอีกครั้ง ใหบริการระหวาง สะพาน
ยศเส (สะพานกษัตริยศึก) กับตลาดประตูน้ํา ซ่ึงเปนตนทางเรือเมลของนายเลิศในคลองแสนแสบดวย เสนทางนี้ยังไมมี
รถราง กิจการรถเมลจึงไปไดดี  
 
ป พ.ศ. ๒๔๕๖ นายเลิศนํารถยี่หอฟอรดเขามาใหบริการ และขยายเสนทางไปถึงบางลําพู ยานการคาท่ีสําคัญของยุคนั้น 
ขนาดของรถใกลเคียงกับรถมา มี ๓ ลอ มีท่ีนั่งเปนมายาว ๒ แถว และนั่งไดประมาณ ๑๐ คน ขณะวิ่งจะมีเสียง
โกรงกราง ผูคนจึงเรียกกันวา "อายโกรง" แตบางคนเรียกวา "รถเมลขาวนายเลิศ" เนื่องจากตัวรถมีสีขาว และมี
เครื่องหมายกากบาทสีแดงในวงกลม  
 
ดวยนโยบาย "สุภาพ ซ่ือสัตย ประหยัด ทันใจ เอากําไรนอย บริการผูมีรายไดนอย" ทําใหไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึน 
กิจการก็เติบโตข้ึนดวย จึงมีการพัฒนาเปนรถ ๔ ลอ ท่ีออกแบบข้ึนเอง มีท่ีนั่ง ๒ แถวดานขาง ขยายเสนทางออกไปอีก
หลายสาย และมีผูประกอบการรายอ่ืนเพ่ิมข้ึนมา รวมแลวประมาณ ๓๐ ราย ใหบริการไปท่ัวกรุงเทพฯ ตัวรถเมลมีท้ังสี
แดง เหลือง และเขียว  
 
ป พ.ศ. ๒๔๙๗ เริ่มมีการจัดระเบียบรถเมล โดยรัฐบาลออก พ.ร.บ. ขนสง ควบคุมใหผูประกอบการตองขอใบอนุญาต
กอนทํากิจการรถเมล 
 
ป พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐบาลสมัยของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (หมอมนอง) ใหรวมกิจการรถเมลในกรุงเทพฯ เปนบริษัท
เดียวกัน คือ บริษัทมหานครขนสง จํากัด ซ่ึงอยูรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐและเอกชนถือหุนพอๆ กัน ตอมาในวันท่ี 
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙ รัฐบาลสมัยของ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช (หมอมพ่ี) ไดออกพระราชกฤษฎีการวมกิจการของ บริษัท
มหานครขนสง จํากัด เขากับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม  
 
กิจการรถเมลขาวนายเลิศ ท่ีดําเนินการมาเปนเวลา ๗๐ ป ในขณะนั้นไดรับสัมปทานเดินรถ ๓๖ สาย มีจํานวนรถ ๗๐๐ 
คัน และมีพนักงานถึง ๓,๕๐๐ คน จึงเลิกกิจการไปในป พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยอูรถเมลขาวนายเลิศเดิม ไดกลายเปนสถาน
ท่ีตั้งของโรงแรมปารคนายเลิศ ณ ถนนวิทยุ ในปจจุบันนั่นเอง 

    ท่ีมา : http://www.lib.ru.ac.th/miscell/bus-in-thailand.html 
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ผักบุง สมุนไพรใกลตัวบํารุงสายตา 

   
ภาพ : shutterstock.com 
  

          ผักบุงเปนผักท่ีมีคนนิยมนํามารับประทานเปนอันดับตนๆ จึงถือไดวาเปนผักยอดนิยม เนื่องจากมีความกรอบ 
รสชาติท่ีอรอย รับประทานงาย โดยนิยมนํามาจิ้มรับประทานรวมกับน้ําพริก หรือจะนํามารับประทานเปนเครื่องเคียงใน
อาหารตางๆ เชน แกงเผ็ด สมตํา หรือวาจะเปนผัดไทย แตท่ีเรามักจะนําไปประกอบอาหาร ก็คือเมนูผักผักบุงไฟแดงท่ี
แสนอรอยของหลายๆคน หรือแกงค่ัวใสผักบุง แกงสมผักบุงก็ดีไมแพกัน  
 
          ช่ือโดยท่ัวไป : ผักบุง , Woolly Morning-Glory ( Morning-Glory เปนดอกไมของตางประเทศ รูปราง
เหมือนดอกผักบุง) 
          ช่ืออ่ืนๆของผักบุง : ผักทอดยอด(ตามท่ีอ.ภาษาไทยสอนแตทําไมไมคอยมีคนใชคํานี้เชน แมคาเอาผักทอดยอด
กํานึง ) , ผักบุงแดง, ผักบุงไทย, ผักบุงนา 
          ช่ือทางวิทยาศาสตร : Ipomoea aquatica Forsk., I.reptans (Linn.) Poir 
          วงศของพืช : CONVOLVULACEAE 
 
ลักษณะท่ัวไป  
ผักบุงเปนพืชน้ํา และเปนพืชลมลุก ลําตนเลื้อยทอดไปตามน้ําหรือดิน ท่ีชื้นแฉะ 
          ตน : มีเนื้อออนลําตนจะกลวงและมีปลอง เปนสีเขียว หรืออาจเปนสีน้ําตาลแดง  
          ใบ : มีสีเขียวเขม เปนรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมคลายหอก เปนไมใบเดี่ยวออกสลับทิศทางกันตามขอตน ใบยาว 
๔-๘ เซนติเมตร  
          ดอก : ลักษณะ ของดอกเปนรูประฆัง มีสีขาว หรือมวงออน ดานโคนดอกสีจะเขมกวาดานนอก ดอกบานเต็มท่ี
ประมาณ ๓-๕ เซนติเมตร ออกดอกตลอดปในชวงฤดูรอนจะออกมากหนอย  
  

๗ 
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          ไมเถาลมลุก ไมน้ําหรือข้ึนตามท่ีชื้นแฉะ เกลี้ยง มีรากตามขอ ใบรูปไข รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว ๓.๕-๑๗ ซม. 
ปลายใบแหลมหรือแหลมยาว โคนใบตัด รูปหัวใจ หรือเปนเง่ียงลูกศร กานใบยาว ๓ -๑๔ ซม. ชอดอกมี ๑ -๕ ดอก  
กานชอยาว ๑.๕-๙ ซม. โคนชอมีขนสั้นนุม ใบประดับเปนแผนเกล็ดขนาดประมาณ ๑-๒ มม. กานดอกยาว ๑.๕-๕ ซม. 
กลีบเลี้ยงเกลี้ยง กลีบคูนอกรูปไขแกมรูปขอบขนาน ยาว ๗-๘ มม. ขอบมักเปนสีขาว ปลายมน เปนติ่งแหลม ๓ กลีบในรูปไข 
ยาวประมาณ ๘ มม. กลีบดอกรูปแตร ยาว ๓.๕-๕ ซม. เกลี้ยง สีขาว ชมพู หรืออมมวง กลางกลีบมักมีสีเขม เกสรเพศผู
และเพศเมียไมยื่นพนปากหลอดกลีบดอก รังไขรูปกรวย เกลี้ยง แคปซูลรูปไขเกือบกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ ๑ ซม. 
แหงแลวแตกยาก เมล็ดมีขนสั้นหนานุม ผักบุงมีเขตการกระจายพันธุกวางในเขตรอนท้ังในอเมริกาใต แอฟริกา เอเชีย 
และออสเตรเลีย ข้ึนตามท่ีโลง ทุงนา หนองน้ํา จนถึงระดับความสูงประมาณ ๔๐๐ เมตร 
  
การขยายพันธุ  
          เพาะเมล็ด ลําตนแกมีรากติด 
 
ประโยชนของผักบุง 
          รสและประโยชนตอสุขภาพ : รสจืดเย็นชวยขับพิษถอนพิษเบื่อเมาผักบุงขาว ๑๐๐ กรัม ใหพลังงานตอ
รางกาย ๒๒ กิโลแคลอรี่ประกอบดวยเสนใย ๑๐๑ กรัม แคลเซียม ๓ มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส ๒๒ มิลลิกรัม เหล็ก ๓ 
มิลลิกรัม วิตามินเอ ๑๑๔๔๗IU วิตามินบีหนึ่ง ๐.๐๖ มิลลิกรัม วิตามินบีสอง ๐.๑๗ มิลลิกรัม ไนอาซิน ๑.๓ มิลลิกรัม 
วิตามินซี ๑๔ มิลลิกรัม 
 
          ประโยชนทางอาหาร : ผักบุงเปนพืชออกยอดตลอดปและมีมากในชวงฤดูฝน การปรุงอาหารคนไทยทุกภาค
รับประทานผักบุงมีการปลูกและการจําหนายในทองตลาด อยางแพรหลายในทุกฤดูกาล ผักบุงเปนผักท่ีปรุงเปนอาหาร
ไดหลายชนิดนับตั้งแตรับประทานยอดออนเปน ผักสดหรืออาจนึ่ง ลวก และราดกะทิแกลมกับน้ําพริกรับประทานเปน
ผักสดกับสมตําลาบกอยยําและนํายอดออน และใบออนไปปรุงเปนอาหาร เชน ผัดจืดใสหมูปลาไก หรือผัดกับน้ําพริก
และหมู นอกจากนี้ยังนําไปทําแกง เชน แกงสมแกงค่ัว เปนตน นอกจากนี้ผักบุงสามารถนําไปดองและนําไปปรุงเปน  
ขาวผัดคลุกน้ําพริกผักบุงดอง หรือนําไปเปนผักแกลมน้ําพริกเปนตน 

 
 

๘ 



 
ภาพ : shutterstock.com 

 สรรพคุณของผักบุง 
          สรรพคุณทางยา : ผักบุงรสเย็นสรรพคุณถอนพิษเบื่อเมา รากผักบุงรสจืดเฝอนสรรพคุณถอนพิษผิดสําแดง 
ผักบุงขาวหรือผักบุงจีนชวยใหเจริญอาหาร เปนยาถอนพิษ บํารุงธาตุ สรรพคุณของผักบุงโดยเฉพาะผักบุงแดงคนท่ีชอบ
เปนตาตอ ตาแดง หรือคันนัยนตาบอย ๆ ตลอดจนมีอาการตาฟาฟาง จําพวกคนสายตาสั้นจะทําใหสายตาท่ีแจมใส 
บํารุงสายตา ทําใหไมเปนโรคกระเพาะ ฯ 
          ดอก ใชเปนยาแกกลากเกลื้อน ตนสด ใชดับพิษ รักษาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก ลดอาการแพ อักเสบ ปวด บวม 
บํารุงสายตา บํารุงเลือด บํารุงกระดูกและฟน ชวยรักษาโรคเบาหวาน เปนยาดับรอน แกปสสาวะเหลือง 
ท้ังตน ใชแกปวดหัว ออนเพลีย แกกลาก เกลื้อน แกเบาหวาน แกตาอักเสบ บํารุงสายตา แกเหงือกบวม แกฟกช้ํา  
          ใบ ใชถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย นําใบสดตํา ค้ันเอาน้ํามาดื่ม จะทําใหอาเจียน ถอนพิษยาเบื่อเมา แกพิษของ
ฝนและสารหนู มีวิตามินเอสูง เปนสารตานอนุมูลอิสระ 
          ราก ใชแกไอเรื้อรัง และแกโรคหืด ถอนพิษผิดสําแดง ใชแกสตรีมีตกขาวมาก เบาขัด เหง่ือออกมาก ลดอาการ
บวม 
ประโยชนของผักบุง ๔๕ ขอ 
๑.มีสวนชวยใหผิวพรรณเปลงปลั่งสดใส มีน้ํามีนวล 
๒.มีสารตอตานอนุมูลอิสระ ชวยในการชะลอวัยความแกชรา และชะลอการเกิดริ้วรอยแหงวัย  
๓.มีสวนชวยปองกันการเกิดหรือลดอัตราการเกิดของโรคมะเร็งได  
๔.ชวยบํารุงสายตา รักษาอาการตาตอ ตาฝาฟาง ตาแดง สายตาสั้น อาการคันนัยนตาบอยๆ 
๕.ชวยบํารุงธาตุ 
๖.สรรพคุณของผักบุงตนสดของผักบุงใชเปนยาดับรอน แกอาการรอนใน 
๗.ตนสดของผักบุงชวยในการบํารุงโลหิต 
๘.ชวยเสริมสรางศักยภาพในดานความจําและการเรียนรูใหดีข้ึน 
๙.ยอดผักบุงชวยแกโรคประสาท 

๙ 

http://www.shutterstock.com/


๑๐.ชวยแกอาการเหง่ือออกมาก (รากผักบุง) 
๑๑.มีสวนชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด ปองกันการเกิดโรคเบาหวาน 
๑๒.ชวยแกอาการปวดศีรษะ ออนเพลีย 
๑๓.ตนสดของผักบุงไทยตนขาวชวยบํารุงกระดูกและฟน 
๑๔.ชวยแกอาการเหงือกบวม 
๑๕.ชวยรักษาแผลรอนในในปาก ดวยการนําผักบุงสดมาผสมเกลืออมไวในปากประมาณ ๒ นาที วันละ ๒ ครั้ง 
๑๖.ฟนเปนรูปวด ใหใชรากสด ๑๒๐ กรัม ผสมกับน้ําสมสายชู ค้ันเอาน้ํามาบวนปาก 
๑๗.ใชแกอาการไอเรื้อรัง (รากของผักบุง) 
๑๘.แกเลือดกําเดาไหลออกมากผิดปกติ ดวยการใชตนสดมาตําผสมน้ําตาลทรายแลวนํามาชงน้ํารอนดื่ม  
๑๙.ใชแกโรคหืด (รากของผักบุง) 
๒๐.ชวยปองกันการเกิดโรคกระเพาะอาหาร 
๒๑.ชวยปองกันการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารจากผลของยาแอสไพริน 
๒๒.ชวยปองกันโรคทองผูก 
๒๓.ยอดผักบุงมีสวนชวยแกอาการเสื่อมสมรรถภาพ 
๒๔.ชวยทําความสะอาดของเสียท่ีตกคางในลําไส 
๒๕.ผักบุงจีนมีฤทธิ์ชวยในการขับปสสาวะ แกปสสาวะเหลือง 
๒๖.ชวยแกอาการปสสาวะเปนเลือด ถายออกมาเปนเลือด ดวยการใชลําตนค้ันนําน้ํามาผสมกับน้ําผึ้งดื่ม  
๒๗.ชวยแกหนองใน ดวยการใชลําตนค้ันนําน้ํามาผสมกับน้ําผึ้งดื่ม 
๒๘.ชวยแกริดสีดวงทวาร ดวยการใชตนสด ๑ กิโล /น้ํา ๑ ลิตร นํามาตมใหเละเอากากท้ิงแลวใสนําตาลทรายขาว ๑๒๐ 
กรัม แลวเค่ียวจนขนหนืด ทานครั้งละ ๙๐ กรัม วันละ ๒ ครั้ง เชาและเย็น 
๒๙. ชวยแกอาการตกขาวมากของสตรี (รากของผักบุง) 
๓๐.ผักบุงรสเย็นมีสรรพคุณชวยถอนพิษเบื่อเมา 
๓๑.รากผักบุงรสจืดเฝอนมีสรรพคุณชวยถอนพิษสําแดง 
๓๒.ผักบุงขาวหรือผักบุงจีนชวยใหเจริญอาหาร 
๓๓.ชวยตอตานเชื้อแบคทีเรีย 
๓๔.ชวยแกอาการฟกช้ํา (ผักบุงไทยตนขาว) 
๓๕.ดอกของผักบุงไทยตนขาวใชเปนยาแกกลากเกลื้อน 
๓๖.ใชถอนพิษจากแมลงสัตวกัดตอย (ผักบุงไทยตนขาว) 
๓๗.แกแผลมีหนองช้ํา ดวยการใชตนสดตมน้ําใหเดือดนานๆ ท้ิงไวพออุนแลวเอาน้ําลางแผลวันละครั้ง  
๓๘.ชวยแกพิษตะขาบกัด ดวยการใชตนสดเติมเกลือนํามาตําแลวพอกบริเวณท่ีถูกกัด  
๓๙.ตนสดของผักบุงไทยตนขาวใชรักษาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก 
๔๐.ตนสดของผักบุงไทยตนขาวชวยลดการอักเสบ อาการปวดบวม 
๔๑.ชวยขับสารพิษออกจากรางกาย 
๔๒.ใชบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด หรือผูท่ีไดรับสารพิษตางๆเชน เกษตรกร เปนตน 

๑๐ 



๔๓.นํามาใชในการประกอบอาหารอยางหลากหลาย ไมวาจะ ผัด แกง ดอง ไดหมด เชน ผัดผักบุงไฟแดง สมตํา แกงสม 
แกงเทโพ ยําผักบุงกรอบ เปนตน 
๔๔.ผักบุงนํามาใชเปนอาหารสัตวไดเหมือนกัน เชน หมู เปด ไก ปลา เปนตน (มีหลายคนเขาใจผิดวากระตายชอบกิน
ผักบุง แตความจริงแลวไมใชเลย เพราะอาจจะทําใหทองเสียได เพราะผักบุงมียาง ยกเวนกระตายโตถาจะใหกินไมควร
ใหบอยและใหทีละนิด) 
๔๕.ผักบุง ประโยชน ขอสุดทายนิยมนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ผักบุงแคปซูล ผงผักบุง เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงท่ีมา : http://www.kasetporpeangclub.com 
 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 

http://www.kasetporpeangclub.com/forums/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3/2498-%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2.html


 WatchStand  

แทนชารตรุนแรกสําหรับ Apple Watch จาก Griffin เตรียมจําหนายเดือนนี้ราคาราว ๙๙๐ บาท 

 
Griffin ผูผลิตอุปกรณเสริม ดีไซนสวย สําหรับอุปกรณ iDevice ไดเปดตัว WatchStand อุปกรณเสริมสําหรับ Apple 
Watch ท่ีเรียกวา WatchStand เปนแทนชารต ตัวแรกสําหรับตัว Apple Watch โดยมีลักษณะเปนแทนทรงสูง  โดยท่ี
ยอดของอุปกรณมีตัว Magnetic Charger ไวสําหรับติดกับตัว Apple Watch เพ่ือชารตแบตเตอรรี่ ในขณะท่ีตัวแทน
สามารถวางอุปกรณอยาง iPhone ได 

 
อยางไรก็ตาม WatchStand จะยังไมถูกวางจําหนาย พรอมกับ Apple Watch ในเดือนเมษายนนี้ แตจะตองรอจนถึง
ชวงกลางปนี้ สวนราคาทาง Griffin ไดตั้งไวท่ี ๒๙.๙๙ เหรียญ หรือประมาณ ๙๙๐ บาท 

ท่ีมา : http://www.nonwen.com/watchstand/ 
 

๑๒ 



7 วิธีด่ืมนํ้าให “สวย-หลอ-ใส-สุขภาพดี” 

     รางกายมนุษยประกอบดวยน้ําถึง ๗๐% โดยทุกเซลลจะมีน้ําเปนองคประกอบ และจะมีการหมุนเวียนน้ําในรางกาย
ตลอดเวลา ดังนั้น น้ําจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญมากตอมนุษยเรา ซ่ึง ศ.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน อดีตปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ยังระบุวา โรคภัยไขเจ็บในปจจุบันก็เริ่มตนมาจากสาเหตุงายๆ แตไมมีผูใดใหความสนใจคือ เราดื่มน้ํา
นอยจนเกินไป 

 

 
 

 

        

     การดื่มน้ําท่ีนอยจนเกินไป ทําใหไมเพียงพอตอความตองการข้ันพ้ืนฐานของรางกาย เม่ือรางกายเจ็บปวยรางกายจึง
เรียกรองขอน้ํา แตเรากลับไมทราบวารางกายขาดน้ําแตกลับไปพูดถึงการเปนโรค 
        
     ชวงปใหมเชนนี้ เชื่อวาทุกคนคงอยากใหตัวเองมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บตลอดท้ังป กรมอนามัย     
จึงฝากคําแนะนําวิธีในการดื่มน้ําเพ่ือใหมีสุขภาพท่ีดี ๗ ขอ ดังนี้ 
        
       ๑. ดื่มน้ําสะอาด ปราศจากส่ิงปนเปอนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
       ๒. ดื่มน้ําอยางนอยวันละ ๘ แกว โดย ๑ แกวมีขนาดประมาณ ๒๔๐ ซีซี โดยระยะเวลาท่ีควรดื่มในหนึ่งวันอาจ
เปลี่ยนแปลงไดบางเล็กนอย ตามสะดวกคือ ตื่นนอนตอนเชา ๑ แกว ตอนสาย (ประมาณ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.) ๒ แกว 
ตอนบาย (ประมาณ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.) ๓ แกว ตอนเย็น (ประมาณ ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.) ๓ แกว และกอนเขานอน ๑ 
แกว เพ่ือใหน้ําท่ีดื่มไหลเวียนชะลางสิ่งท่ีตกคางในลําไสและกระเพาะอาหาร ถาเปนน้ําอุนจะชวยใหหลับสบาย         
       ๓. ไมดื่มน้ําท่ีรอนมากหรือเย็นจัด ถาเปนน้ําอุนเล็กนอยดื่มในตอนเชาจะทําใหการขับถายดีข้ึน ลําไสสะอาด 
        

๑๓

 



       ๔. ไมจําเปนตองดื่มน้ําครั้งละ ๒-๓ แกว ติดตอกันทันทีใหดื่มตามปกติ สบายๆ 

       ๕. ไมควรดื่มน้ํามากประมาณครึ่งช่ัวโมง กอนและหลัง
รับประทานอาหาร 
       ๖. ไมควรรับประทานอาหารพรอมกับน้ําดื่มตลอดเวลา 
       และ ๗. ควรมีน้ําสะอาดบรรจุขวด สําหรับเปนน้ําดื่มพกติดตัว
ขณะเดินทาง 
        
       การดื่มน้ําท่ีสะอาดอยางเพียงพอจะชวยใหระบบในรางกายไดรับ
การกระตุนและพรอมท่ีจะทํางาน สงผลใหเกิดประโยชน ดังนี้  
        
       ๑. นัยนตาสดใส เปนประกาย เพราะมีน้ําหลอเล้ียงแวววาว
ตลอด ไมมีเสนเลือดแดงก่ํา ไมแสบตา 
       ๒. ใบหนาชุมช่ืน เตงตึงเปนสีชมพู เพราะเลือดไหลเวียนดี 
       ๓. ปาก ล้ินสะอาด ไมรอนใน 
       ๔. ผิวกายไมเห่ียวยน 
       ๕. ลมหายใจสะอาดสดช่ืน หายใจโลงเย็น 
 

       ๖. เลือดไมขน การไหลเวียนเปนไปไดงาย สูบฉีดดี หัวใจจึงไมทํางานหนัก ไมเม่ือยลา ไมเหนื่อยงาย หัวใจ
เปนปกติ มีประสิทธิภาพดีและแข็งแรง 
       ๗. ระบบขับถายดี ไมทองผูก 
       และ ๘. ไตดี ปสสาวะใสสะอาด ไมปวดหลังปวดเอว รูขุมขนมีเหง่ือชุมเสมอ         
 
       ใครท่ีอยากมีสุขภาพดี แข็งแรง สวยหลอ ขอใหนึกถึงวิธีพ้ืนฐานธรรมชาติคือ การดื่มน้ําสะอาดในปริมาณ
เพียงพอ ตามวิธีท่ีแนะนํา เพ่ือทําความสะอาดชําระลางอวัยวะภายในรางกาย ก็จะชวยใหมีสุขภาพรางกายท่ีดีข้ึน
ได สําหรับผูท่ีทํางานกลางแดด ตองเสียเหง่ือจํานวนมาก หรือคนท่ีตองสูญเสียน้ําในรางกายมาก เชน นักกีฬา 
กรรมกร ยอมตองการน้ํามากกวาคนธรรมดา แตพบวามีคนจํานวนมากมักดื่มน้ําเฉพาะในเวลาคอแหงหรือกระหาย
น้ํามากๆ เทานั้น 

 

 
 

 

 

 

 

                         ท่ีมา:http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9570000001232 
 

 

 

 

๑๔ 



 

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ ตั้งอยูท่ี ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก สรางข้ึนโดย พระราช

พิพัฒนโกศล เจาอาวาสวัดศรีสุดาราม เพ่ือเปนอนุสรณเนื่องในโอกาสครบ ๒๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของ
พระพุทธเจา 
  จุดเดนของพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ คือ พระพุทธรูปขนาดหนาตัก ๙๐ เซนติเมตร ซ่ึงมีมากถึง ๑,๒๕๐ 
องค และพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกขขนาดใหญหนาตัก ๙ เมตร โดยจัดแสดงถึงเหตุการณสําคัญทางพุทธ
ศาสนา คือ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในวันมาฆบูชา ซ่ึงเปนวันท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาติโมกขแกพระภิกษุสงฆซ่ึง
เปนพุทธสาวก จํานวน ๑,๒๕๐ รูป ท่ีมาชุมนุมพรอมกันโดยท่ีไมไดนัดหมาย ท่ีวัดเวฬุวัน ประเทศอินเดีย ซ่ึงถือวาเปน
วัดแหงแรกของพระพุทธศาสนา พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ ยังมีบรรยากาศคลายท่ีตั้งวัดเวฬุวันดวย คือมีภูเขา
ลอมรอบ และท่ีนี่ยังมีน้ําท่ีไหลลงมาจากน้ําตกสาริกาไหลผานดวย 

  สาเหตุท่ีมีการสรางเปนอุทยานเก่ียวกับวันมาฆบูชานั้น พระราชพิพัฒนโกศล ระบุเหตุผลวา "เนื่องจากในทาง
พระพุทธศาสนาแลววันมาฆบูชาถือวาเปนวันแรกท่ีพระพุทธเจาทรงประกาศหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือ
เปนแนวทางปฏิบัติใหกับพระภิกษุผูเปนพุทธสาวกนําไปปฏิบัติ เพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนา และท่ีสําคัญยังพบวาใน
ประเทศไทย ยังไมเคยมีท่ีใดสรางสถานท่ีเพ่ือเปนอนุสรณของวันมาฆบูชามากอนดวย" 

นอกจากนี้ ท่ีพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณยังจําลองพระธาตุประจําปเกิดมาใหพุทธศาสนิกชนไดสักการะดวย 
สวนบริเวณโดยรอบนั้นกําลังอยูในระหวางการกอสรางเปนศาลาปฏิบัติธรรม เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนใชเปนสถานท่ีใน
การปฏิบัติธรรมอีกดวย    พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ สวนพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ป ตั้งอยูท่ี ถนนหมายเลข ๓๐๕๐  ทาง
ไปน้ําตกสาริกา หมูท่ี ๓ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก นักทองเท่ียวสามารถเดินทางมาสักการะหรือเวียนเทียนท่ีพุทธ
อุทยานมาฆบูชาฯ ไดทุกวัน   

สอบถามรายละเอียดไดท่ี โทร.๐๘-๑๙๐๖ ๖๙๗๔, ๐๘-๘๔๐๐-๙๐๐๑-๘  

                      ท่ีมา : http://www.unseentourthailand.com/pgallery/?module=gallery&action=info&cate 

 

 

๑๕ 



ตมขาไก 

 

 

สวนประกอบ 
เนื้ออกไกหั่นชิ้นพอคํา ๑ ถวย  
หัวกะทิ ๑ ถวย  
หางกะทิ ๒ ถวย  
พริกข้ีหนูสวนทุบพอแตก ๕ เม็ด  
ขาออนปอกเปลือกหั่นแวน ๑๕ แวน  
ตะไครหั่นเฉียง ๑/๒ ตน  
ใบมะกรูดฉีก ๓ ใบ  
น้ําตาลทราย ๑ ชอนโตะ  
น้ําปลา ๓ ชอนโตะ  
น้ํามะนาว ๓ ชอนโตะ  
น้ําพริกเผา ๑ ชอนโตะ 

วิธีทํา 
๑. ใสหัวกะทิ หางกะทิลงในหมอ ตั้งไฟกลาง พอเดือดใสขา เค่ียวไฟออน พอหอมขาใสเนื้อไก เค่ียวพอสุก  
๒. ปรุงรสดวยน้ําตาลทราย น้ํามะนาว น้ําปลา ใสใบมะกรูด ตะไคร น้ําพริกเผา คนใหเขากัน ตักใสถวย ใสพริกข้ีหนู 
เสิรฟ 

           ท่ีมา : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=๑๘&id=๑๘๕๓๘ 

 

 

๑๖ 



 

  
๑ ตุลาคม 
น.อ.หญิง โฉมเฉลา  ศรีวงศธรรม 
นาง วิไลรัตน  ไตรถาวร 
๒ ตุลาคม 
น.ท. สุรศักดิ์  ศรีเผือก ร.น. 
พ.จ.อ.ธรรมนิตย  ทุมเกิด 
ส.ท. ณฤดล  อุดมสิน 
นาง ครวญ  สีดอกไม 
๓ ตุลาคม 
พ.ท. วิทยา รักญาติ 
พ.ท.หญิง ปาลรวี  ศรีวรรณพฤกษ 
พ.ท.หญิง สุดารัตน  ปทมาสราวุธ 
๕ ตุลาคม 
นาย ศักดิ์ดา  อับดุลหะซัน 
๗ ตุลาคม 
พ.อ.วิชัย  เสริมบุญสุข 
ร.ท.หยิง วรัทยา  แยมสุข 
นางสาว ภรณทิพย  รุงรอด 
๘ ตุลาคม 
ร.อ.หญิง ปนิษฐา   อุเทนสุต 
๙ ตุลาคม 
พ.ท.หญิง กัญญาวีณ  ปญจการ 
๑๑ ตุลาคม 
น.ท.หญิง ดาริกา  ศิริพละ  ร.น. 
พ.อ.อ. สราวุธ  สุริวงษ 
นาง ประภาพร  ยอดยิ่ง 
๑๒ ตุลาคม 
พ.อ.อ. เฉลียว  วนเทียน 
จ.ส.อ.ธวัชชัย  วิจิตร 
นาง วิภารัตน  หอมชื่นสกุล 

นาย ฉันทัช  แกววาศรี 
๑๕ ตุลาคม 
ร.ต.สุระชัย   เอมระดี 
น.อ. จิโรช   ตัณฑะตะนัย 
นางสาว สุวรรณา  ยิ้มละมาย 
๑๖ ตุลาคม 
พ.ต.หญิง ศิริพร  ปลื้มถนอม 
จ.ส.อ. วัชรินทร  ประตูแกว 
จ.ส.อ. มานพ  นวนพา 
๑๗ ตุลาคม 
ร.ท.หญิง ปณฑยา  ศรีโปฎก 
๑๘ ตุลาคม 
พ.ท.กนก  เนตรแพ 
พ.ท.หญิง พัชรินทร  สุนทรวรรณ 
น.ต.หญิง อารยา  ขุนเจง ร.น. 
ร.อ. คมสันต  ทิพยอักษร ร.น. 
จ.ส.อ. ภมร  ศรีแสงออน 
ส.ต. บัณฑิต  วงษศรีแกว 
นาย ทัดสพล  นกคุม 
นางสาว สุภาวดี  วรัตมธนโชค 
๑๙ ตุลาคม 
พ.จ.อ.หญิง รฐยากร  เสาเวียง 
พ.อ.อ. สมิง  ดรถวิล 
๒๐ ตุลาคม 
พ.จ.อ. ธรรมรัตน   วงษา 
นาย เฉลิมเกียรติ  ไตรถาวร 
๒๑ ตุลาคม 
พ.ท. วรอัศม  ภักดีดุลยนิธิส 
จ.ส.อ. กิติศักดิ์  งามพิศ 
นาย เจริญ  รุงเรือง 

๒๓ ตุลาคม 
พ.อ.หญิง ปยภรณ  ธนานิธิศักดิ์ 
พ.ต. ชายชาญ  ชางสุวรรณ 
จ.ส.อ.หญิง สมคิด  รอดแตง 
 
๒๔ ตุลาคม 
น.ท.หญิง ปยะมาส  ตัณฑะตะนัย ร.น.   
ส.อ.หญิง สริญญา บุบผารักษ 
๒๕ ตุลาคม 
พ.ท.หญิง เยาวลักษณ  สงเชื้อ 
จ.ส.อ.หญิง จุไรรัตน  สุพลไทย 
นาย ศิริวัฒน  เหล็กศิริ 
๒๖ ตุลาคม 
ร.ต. ชวลิต  บุนนาค 
จ.ส.อ.หญิง สมจินตนา  นวลสนิท 
จ.อ.หญิง กรชวัล  พุมทองดี 
๒๗ ตุลาคม 
น.อ.หญิง ปยะดา  ผองจิตร ร.น. 
จ.ส.อ. สมทรง  คําพรม 
ส.อ.อนิรุทธิ์  กังวาฬวงษ 
๒๘ ตุลาคม 
ร.อ. ณรงคฤทธิ์  นาคเมา ร.น. 
ร.ท. ปกรณ  อันติมานนท ร.น. 
ส.อ. อรรถมากรณ  ลาลุน 
๒๙ ตุลาคม 
ร.อ.หญิง พาขวัญ  ลออสอาด ร.น. 
นาย เดนชาย  สิงสะหะ 
๓๐ ตุลาคม 
จ.ส.ท.หญิง วิชชุลดา  วัฒนศัพท 
ส.อ.สุริยันต   แกนภักดี

                                                                          
                               ขอมูลจาก กกพ.บก.รร.ตท. โทร ๕๑๑๐ 

 

๑๗ 



 

 

 

 

 

วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๕๘ 

น.อ.ฉัตรชัย   มุขพรหม รอง ผบ.รร.ตท. ฝายบริหาร เปนประธานในพิธีเปดการอบรมคอมพิวเตอร 

สําหรับ บุคลากร รร.ตท. ชวงปดภาคเรียนท่ี ๑ ณ อาคารกองสถิติและประเมินผล 

๑๘ 

วันท่ี ๑ ก.ย. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เปนประธานในพิธีตักบาตร ประจําเดือน ก.ย. ๕๘ ณ สโมสร นตท. 



 

วันท่ี ๒๔ ก.ย. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เปนประธานในพิธีอําลาชีวิตราชการเกษียณอายุราชการ   

และผูท่ีลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ณ หอประชุมนวนครินทร 

 

 

 

วันท่ี ๒๔ ก.ย. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. นําคณะขาราชการและ นตท. ลงนามและถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช 

๑๙ 


	แท่นชาร์ตรุ่นแรกสำหรับ Apple Watch จาก Griffin เตรียมจำหน่ายเดือนนี้ราคาราว ๙๙๐ บาท
	7 วิธีดื่มน้ำให้ “สวย-หล่อ-ใส-สุขภาพดี”

