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สํานึกวันเกิด
ไขขอของใจและตอบปญหาธรรม
สุดยอดน้ําตก “ทีลอซู”
บริหารรางกายงายๆ ในวันหยุด
ไมมงคล 9 ชนิด

สารจากบริษัทฯ
สุขภาพกายและใจที่ดี ไมเพียงสงผลดีใหเฉพาะกับบุคคลนั้นๆ แตยังรวมไปถึง
ครอบครัว หนวยงาน สังคม และประเทศชาติดวย บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญใน
เรื่องนี้เปนอยางดี โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจกลางป 2540 จึงไดเริ่มใหมีการจัดทํา
โครงการ “คุณภาพชีวิต” ซึ่งประกอบดวยการใหความรูและสงเสริมใหพนักงานหาความรู
เกี่ยวกับ อาหาร การออกกําลังกาย การพักผอน การทําสมาธิ หรือการพัฒนาอบรมจิต โดย
จัดใหมีการแขงขันกีฬาสีในทุกๆ เดือน อีกทั้งการขอความกรุณาจากทานผูทรงความรูและ
คุณธรรม มาใหการอบรมพนักงาน
นอกจากนั้น ยังมีการประกวดจัด “บอรด” ซึ่งแตละแผนกของบริษัทฯ จะคนควาหา
ขอมูลมาเผยแพรในหมูพนักงาน จากขอมูลที่แตละแผนกจัด “บอรด” ในหลายปที่ผานมา
หลายๆเรื่องเปนเรื่องที่มีประโยชนมาก สมควรที่จะเผยแพรไปยังคนที่รัก โดยเฉพาะผูมี
พระคุณตอบริษัทฯ แตเนื่องจากการจัดทําวารสาร หรือขาวสาร ไมใชเรื่องงาย รวมทั้ง
จะตองคํานวณงบประมาณคาใชจายพรอมวิธีการจัดสงวา จะตองทําอยางไร วารสารที่
จัดทํานี้จึงจะยั่งยืนและอยูในภาวะที่บริษัทฯ สามารถจัดทําไดอยางตอเนื่อง
ดวยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงใครขอทดลองจัดทําวารสารจัดสงใหทานปละ 4 ครั้ง โดย
ฉบับแรก ม.ค.-มี.ค. 2546 จะจัดสงใหทานผูมีอุปการะคุณ โดยใชฐานขอมูลตามใบสง
สินคาของบริษัทฯ ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2545 สําหรับฉบับที่สอง เม.ย.-มิ.ย. 2546 จะใช
ฐานขอมูลของทานผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2546 และคลายคลึงกัน
ถึงสิ้นป 2546
ท า ยสุ ด นี้ บริ ษั ท ฯ ขอขอบพระคุ ณ ท า นผู มี อุ ป การะคุ ณ เป น อย า งสู ง ที่ ไ ด ใ ห ก าร
สนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่งถาหากทานจะใหความเห็นและติ
ชมในการจัดทําวารสารนี้
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สํานึกถึง “ วันเกิด ”
โดยพระราชสุทธิยาน วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี

“ งานวันเกิด ”

ฉลองกัน
หลงลาภยศ
วันเกิดสง
อีกมุมหนึ่ง
หญิงแกๆ
โอ….วันนั้น
แมคลอดสาย
วันเกิดลูก
เจ็บทองแท
กวาอุมทอง
เติบโตจน

ยิ่งใหญ
ใครคนนั้น
ในกลุม
ผูลุมหลง
สรรเสริญ
เพลินทะนง
ชีพสั้น
เรงวันตาย
ซึ่งเหงา
นาเศราแท
นั่งหงอย
และคอยหา
เปนวัน
อันตราย
โลหิต
แทบปลิดชนม
เกือบคลาย
วันตายแม
เทาไหร
มิไดบน
กวาจะคลอด
รอดเปนคน
บัดนี้
นี่เพราะใคร
แมเจ็บเจียน
ขาดใจ
กลับเปนวัน
ลูกฉลอง
ไดชีวิต
แลวก็หลง
ลืมผูให
ชีวิต
ไฉนจึง
เรียกกัน
วันผูให
กําเนิด
คําอวยพร
ที่เขียน
ใหมารดา
คุณเปนสุข
เลิกจัดงาน
วันเกิด
ควรที่จะ
คุกเขา
ระลึกถึง
พระคุณ
อยามัวแต
จัดงาน
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ในวันนั้น
กันผองใส
ระเริงใจ
อนิจจา !
วา “วันเกิด ”
จะถูกกวา
ควรเปลี่ยนมา
จึงถูกแท
กันเถิดนะ
กราบเทาแม
อบอุนแท
ประจานตัว

ไขขอของใจและตอบปญหาธรรม
โดย พระอาจารยมหาบุญชวย ปฺญาวชิโร
๑. ถาม. ความหมายในตราปตรพระวา “ไปไมกลับ หลับไมตื่น ฟนไมมี หนีไมพน”
คืออะไร?
ตอบ. ไปไมกลับ หมายถึง กาลเวลา ไมมีกลับหลัง
หลับไมตื่น หมายถึง เอากิเลสตัณหา ไมตื่นทําคุณงามความดี คือ บุญกุศล
ฟนไมมี หมายถึง เอากิเลสที่ปหานไปแลว หรือกรรมที่ทําแลวทํา
กลับคืนไมได
หนีไมพน หมายถึง ความตาย ไมมีใครหลีกหนีพนได
๒. ถาม.

จุดธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เลม แจกันดอกไมที่โตะหมูพระ และกราบ ๓ หนนั้น
มีความหมายอยางไร ?
ตอบ. - จุดธูป ๓ ดอกนั้น หมายถึง บูชาคุณของพระพุทธเจาทั้ง ๓ ประการ คือ
๑. พระปญญาคุณ
๒. พระบริสุทธิคุณ
๓. พระมหากรุณาธิคุณ
- เทียน ๒ เลม หมายถึง พระธรรมกับพระวินัย
พระวินัย คือ คําสั่งหาม พระธรรม คือ คําสั่งสอนใหดําเนินตาม
- ดอกไม เปนเครื่องบูชาพระสงฆ พระสงฆคือลูกชาวบานทั่วไป เมื่อเขาสู
พระธรรมวินัยแลวมีความสวยงามเหมือนกันหมด คือ งามดวยศีล
และวินัยขอบัญญัติ
- กราบ ๓ หนนั้น หมายถึง กราบระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
คือ คุณของพระพุทธเจา คุณพระธรรม และ คุณพระสงฆ
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๓
ถาม. ที่หนาศพทานผูตายมีจุดธูป ๑ ดอกเทียน ๑ เลมกราบ ๑ หนมีความหมาย
อยางไร ?
ตอบ. การไปงานศพมีการจุดธูป ๑ ดอกนั้น หมายถึง เปนการขอขมาลาโทษแดทาน
ผูตาย บางทีเราเคยขุนของหมองใจกับทานผูตาย หรือลวงเกินทานใหขอขมา
ทานเสียวา “กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ที่ขาพเจาไดประมาท
พลาดพลั้ง ตอทาน ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี เจตนาก็ดีไมเจตนาก็ดี ระลึกไดก็
ดี ระลึกไมไดก็ดี ขอทานจงอโหสิกรรมแกขาพเจาดวยเทอญฯ”
จุดเทียน ๑ เลมนั้น เปนอุปมาดวยชีวิต เปนการเจริญมรณานุสสติ คือ การ
ระลึกนึกถึงความตาย เพราะแสงสวางของดวงเทียนนั้น ในขณะเดียวกันมันก็
ทําใหน้ําตาเทียนนั้นหมดไป เหมือนอายุของสัตวทั้งหลาย วันคืนที่ผานไปแต
ละขณะนั้ น ไม ไ ด ผ า นไปแต วั น เวลาเท า นั้ น อายุ ข องเราก็ ใ กล จุ ด หมาย
ปลายทางคือความตายทุกขณะ เหมือนคติธรรมวา “อายุที่เราได คือความสูญ
ไปแหงชีวิตของเรา”
กราบหนเดียวก็คือระลึกนึกถึงคุณความดีของทานผูตาย
๔

ถาม. ๔ คนหาม ๓ คนแห ๑ คนนั่งแคร ๒ คนพาไป เปนปริศนาธรรมวาอยางไร ?
ตอบ. ปริศนาธรรม
๔ คนหาม หมายถึง ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ
หรืออิริยาบถ ๔ คือ ยืน-เดิน-นั่ง-นอน
๓ คนแห
หมายถึง ไตรลักษณ หรือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
๑ คนนั่งแคร หมายถึง เอาจิตใจ
๒ คนพาไป หมายถึง บุญ และบาป
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วิตามินและแรธาตุผูพิทักษผิว
ในอาหารมากมายทั้งผักสด
ผลไม เนื้ อ สั ต ว และธั ญ พื ช
เ ป น แ ห ล ง สํ า คั ญ ข อ ง
สารอาหารที่ผิ วตอ งการ มา
ติดตามกันวาแตละชนิดนั้นมี
บทบาทในการดู แ ลผิ ว ของ
คุ ณ ให แ ข็ ง แรง มี สุ ข ภาพดี
อยางไร?
วิตามิน A

วิตามิน B complex

9 บํารุงใหผิวแข็งแรง
9 ปองกันสิว

9 ชวยดูแลซอมแซมสุขภาพและสีผิว
9 ถาขาดวิตามินนี้ จะทําใหผมและขนหยาบ
ดานไมมีชีวิตชีวา ผิวหนังแหง และเกิดสิว
9 จํ า เ ป น ต อ ก า ร ซ อ ม แ ซ ม เ ซ ล ล ผิ ว ที่ 9 ไธอามีน (วิตามิน B1) เปนแอนตี้ออกซิ
เสื่อมสภาพ และถาขาดวิตามิน A จะทําให
แ ด น ท แ ล ะ ช ว ย ใ ห ก า ร ผ ลั ด ผิ ว มี
ผิว
ประสิทธิภาพขึ้น
หยาบกราน
9 เปนแอนตีอ้ อกซิเเดนทของผิวในการกําจัด 9 ไรโบฟลาวิน (วิตามิน B2) เปนสารบํารุง
พิษตางๆ
เสนผม เล็บ และผิวหนัง
9 ลดการสรางไขมันสวนเกิน
9 แพนโทเทนิค แอซิด (วิตามิน B5) ชวยตาน
ความเครียดที่จะทําใหผิวหมนหมอง
วิตามิน E
ไบโอติน
9 แอนตี้อ อกซิแดนท รั กษาและซ อ มแซม 9 บํารุงผิวหนัง เสนผม และเล็บใหแข็งแรง
เนื้อเยื่อของรางกาย
9 ชะลอความชราของผิว
9 ถ า ขาดไบโอติ น ผิ ว จะแห ง และซี ด ไม
สดใส
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วิตามิน C
9 เปนแอนตี้ออกซิแดนท ปกปองผิวจาก
อนุมูลอิสระ
9 จําเปนตอระบบเมตาบอลิซึมของ
รางกาย
9 เมื่อรับประทานรวมกับวิตามิน E จะ
ชวย
เพิ่มพลังในการปกปองผิวจากแสงแดด
9 ตานความเครียด และเพิ่มภูมิตานทาน
ของ
ผิว

สังกะสี
9 ชวยเยียวยาเนื้อเยื่อของรางกาย
9 ชวยปองกันรอยแผลเปน และชวยให
แผลหายเร็ว
9 ควบคุมการทํางานของตอมไขมันใต
ผิวหนัง
9 เสริมระบบภูมิคุมกันของรางกาย

การเลือกรับประทานอาหารเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเปนความเขาใจผิดวาพอเพียง
แลวสําหรับผิว แตแทจริงผิวจะสวยแข็งแรงและเสื่อมชาไดนั้นตองไดรับสารอาหาร
ตางๆ หลายชนิดมาบํารุงและทํางานรวมกันจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการเปนผูพิทักษ
ผิวของคุณใหสวยไปนานๆ การที่จะมีผิวดีไดนั้นอยูที่การเลือกรับประทานอาหารให
หลากหลายจะไดธาตุอาหารครบตามที่ผิวตองการ
ขอมูลจาก: นิตยสาร Health Today
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สุดยอดน้าํ ตก “ ทีลอซู ” มรดกล้ําคาแหงผืนปาตะวันตก

พูดถึงน้ําตกทีลอซูแหงนี้ หลายคนคงอยากรูวาชื่อน้ําตกหมายถึงอะไร ขอบอกกัน
ซะตรงนี้เลยวา ทีลอซู เปนภาษากะเหรี่ยงที่มีความหมายวาน้ําตกที่ยิ่งใหญ สวนจะงามแค
ไหนตองเดินทางมาสัมผัสดวยตัวเอง
รูแตวาติดอันดับหนึ่งในเอเชียอาคเนยแถมยังรั้ง
อันดับหกของโลกอีกตางหาก
วากันวา น้ําตกงามแหงนี้มีตนน้ําเกิดจากหวยกลอทอ ซึ่งเปนลําน้ําใหญในปาอัน
อุดมสมบูรณบริเวณรอยตอ ชายแดนไทย-พมา มีความสูง 200-300 เมตร หนาผากวางราว
500 เมตร และดวยโครงสรางของน้ําตกที่ไหลจาก ผาหินปูน ทําใหน้ําตกทีลอซูมีจํานวนชั้น
ลดหลั่นกันมากมายหลายชั้น ยิ่งหากไดชมลีลาของสายน้ํายามหนาฝนมาทักทายอลังการ
และมหัศจรรยเพียงใดคงไมตองบรรยาย
สิ่งที่ลืมไมไดเด็ดขาดกอนจะมาเที่ยวน้ําตกทีลอซู คือ ตองขออนุญาตจากกรมปาไม
โดยผานการประทับตรา สป.7 จากกรมปาไม จะใหสะดวกลองติดตอผานชมรมสงเสริม
การทองเที่ยวและอนุรักษอุมผางดูก็ได ถาคุณไมขออนุญาตลวงหนาหรือยกโขยงเดินทาง
ไปเที่ยวในชวงวันหยุดเทศกาล อาจจะตองผิดหวังไมไดเขาน้ําตก นี่เปนคําเตือน!!!
การเดินทาง
เสนทางจากกรุงเทพฯ สูอําเภออุมผางระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร เริ่มจากใชเสนทาง
ตาก-แมสอด หรือทางหลวงหมายเลข 105 ตอดวยเสนทางแมสอด-อุมผาง หรือทางหลวง
หมายเลข 1090 ทางลาดยางตลอดสาย เสนทางนี้ควรใชความระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจาก
ถนนบนภูเขามีความคดโคงสูงชันผานหุบเหวมากมายจนไดชื่อวา เปนถนนกะเหรี่ยงลอย
ฟา ระยะทาง 168
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กิโลเมตร ลัดเลาะโคงทั้งสิ้น 1,219 โคง ใชเวลาราว 3 ชั่วโมง รถที่จะเขาไปจึงควรมี
สมรรถนะที่ดียิ่ง สิ่งที่ควรเลี่ยงอยางยิ่ง คือ ขับขี่เสนทางนี้ในยามค่ําคืน ชวงฝนตกหนัก
หรือไมก็ขณะหมอกลงจัด เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย ฝาดานถนนลอยฟามาถึงอุมผางได
การเดินทางสูน้ําตกทีลอซู ใหใชเสนทางอุมผาง -แมกลองใหม-แมจัน ถึง กิโลเมตรที่ 20
เลี้ยวซายเขาสูเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผางอีก 26 กิโลเมตร ควรใชรถปกอัพที่มีกําลังดี หรือ
รถขับเคลื่อนสี่ลอเทานั้น ชวงหนาฝนรถจะเขาไมได ทางเขตฯ จะปดทางเขา-ออกตรง
หนวยพิทักษปาหวยหนองหลวงในชวงเวลา 18.30-06.00 น. ของวันใหม นักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขาไปเที่ยวชมน้ําตกทีลอซูโดยไมคางคืน จึงควรออกจากน้ําตกกอนเวลา 17.00 น.
รานอาหารชวนชิม
นักทองเที่ยวที่ไดรับอนุญาตใหพักคางคืนบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง ทาง
เขตฯ ไดจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวไวไมเกินวันละ 300 คน จะตองเตรียมอุปกรณตางๆ
รวมทั้งอาหารและน้ําดื่มไปใหพรอม เพราะไมมีรานคา รานอาหาร และบริการใดๆ
สวนนักทองเที่ยวที่พักตามรีสอรทตางๆ บริเวณอําเภออุมผางเรื่องอาหารการกินคง
ไมยุงยากเพราะหากินไดตามรีสอรทที่คุณพัก แตถาใครอยากกินขาวเคลาเสียงเพลง ลองไป
ที่รานซันผับ ฟงเพลงเพื่อชีวิตจากครูซัน แลวลองชิมเมี่ยงคะนา แหนมกรอบ และยําตําลึงดู
แลวจะติดใจ
ที่พักแนะนํา
ถาคุณพักแรมบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง จะตองนําเต็นทไป
กางเองทางเขตฯ มีหองน้ําไวบริการ แตถาออกมาพักที่ตัวอําเภออุมผาง มีรีสอรทและที่พัก
รูปแบบตางๆ และราคาแตกตางกันไปมากกวา 20 แหง
อุมผางคันทรีฮทั
กิฟเฮาส
ธวัชชัย ที.เจ.ทัวร
บานหวยน้าํ เย็น
บุญชวยแคมปงทัวร
สวนบุญญาภรณ
สวนเรือนแกว
อุมผางเกสเฮาส

อุมผางฮิลล รีสอรท (055) 561063-4
(055) 531409
แคมป สุขเสถียร (055) 561227
ตูกะสู คอทเทจ
(055) 561295
(01) 825-8238
อุมผางเฮาส
(055) 561073
ภูดอย แคมปไซท (055) 561049
อิงดอย รีสอรท
(055) 561176
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(055) 561079
(055) 561029
(055) 561090
(055) 561092
(055) 561020
(055) 561093
(055) 561119
(055) 561221

แวะซื้อของฝาก
เที่ยวน้ําตกทีลอซูกันชุมปอดแลวอยาลืมซื้อพวกผักสดและผลไม กลับไปเปนของฝาก แวะ
ซื้อที่รานผลิตผลของชาวไทยภูเขา ที่ตั้งอยูบนถนนสายตาก-แมสอด บริเวณกิโลเมตรที่ 29
เบอรโทรศัพทสําคัญ
• กรมปาไม
(02) 5795734, 5797223
• ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษอุมผาง
(055) 561338
• สํานักงาน ททท. ภาคเหนือเขต 4 (ตาก)
(055) 514341-3 หรือ 1672
1155
• ตํารวจทองเที่ยว
• ตํารวจทางหลวงตูยามแมสอด
(055) 532222 หรือ 1193
ขอมูลจาก: หนังสือพลังไทยพาเที่ยวไทย 2
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บริหารรางกายงายๆ ในวันหยุด
หลังจากเรากลับจากการทํางาน หรือการทองเที่ยวในวันหยุดมาตลอดทั้งวัน ความ
ปวดเมื่อยเหนื่อยลาก็เริ่มแสดงอาการ ถาคุณไมอยากหมดสนุกเพราะเรื่องเพียงแคนี้ เรามีทา
บริหารรางกายงายๆ ไลจากขอเทาจนมาถึงหัวไหล ใหคุณไดยืดเหยียด ผอนคลาย เทานี้คุณ
ก็พรอมที่จะลุยตอในวันถัดไปไดแลวละคะ
ทาแรก : เหยียดขา ยืดขอเทา
นั่งบนพื้นราบ เหยียดขาทั้งสองขางไปดานหนา คลองผาขนหนูไวที่
ฝาเทา แลวใชมือจับปลายผาขนหนูทั้งสองขางดึงเขาหาตัวจนตึง หลัง
ตรงนับ 1-2-3 แลวสลับไปทําอีกขางหนึ่ง ทําซ้ํา 10-20 ครั้ง
ทาที่สอง : วิ่งอยูกับที่-งอเขา-กาวสูง
เริ่มจากวิ่งอยูกับที่ไปเรื่อยๆ พยายามงอเขาใหมากที่สุด
แลวคอยๆ วิ่งยกเขาใหสูงขึ้นเทาที่คุณสามารถทําได
คุณสามารถวิ่งไดเรื่อยๆ จนรูสึกเหนื่อยจึงหยุด ทานี้จะ
ชวยยืดเหยียดกลามเนื้อเขาไดเปนอยางดี
ทาที่สาม : ยืดไหล คลายลา
1. ยืนตรงยกแขนขึ้น ใชมือขวาจับที่ขอศอก
ซาย และมือซายจับที่ขอศอกขวา วางแขน
ไวในระดับเดียวกับเอว
2. คอยๆ ยกแขนขึ้นยืดไปดานหนา เกร็งคาง
ไว จ นรู สึ ก ตึ ง ให แ ขนทั้ ง สองข า งอยู ใ น
ระดับหนาอก
ขยับไหลหมุนไปดานซายชาๆ แลวหมุน
คืนกลับมาดานขวาโดยไมตองบิดเอวตามทําซ้ํา10-20 ครั้ง
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ทาที่สี่ : พลิกฝามือ หมุนขอศอก
ยืนตรง ใหแขนขวาอยูขางลําตัว หงายฝามือออก ใช
มื อ ซ า ยจั บ ต น แขนขวา ยื ด ไว ไ ม ใ ห แ ขนท อ นบน
ขยับเขยื้อน จากนั้นพลิกฝามือไปมาขอศอกจะหมุน
ตามไปดวยทําซ้ํา 10-20 ครั้ง
ทาที่หา : บริหารขอมือ

ยืนตรง ยกแขนขวาขึ้นขางลําตัว งอขอศอก ใหมืออยูในระดับหนาอก แลวกํามือ
หลวมๆ
2. บิดขอมือและปลายแขน ใหกําปนหมุนเขาหาลําตัวและหมุนออกนอกลําตัว ทําซ้ํา 1020 ครั้ง แลวสลับไปทําอีกขางหนึ่ง
1.

ทาที่หก : ยืดเหยียดนิ้ว
นั่งบนเกาอี้ วางขอศอกทั้งสองขางเอาไวบนโตะ ยกมือทั้งสอง
ขางขึ้นประกบในระดับหนาอก โดยปลายนิ้วหัวแมมือชี้เขาหา
หนาอก ปลายนิ้วที่เหลือชี้ออกนอกลําตัว แยกนิ้วใหหางจากกัน
จากนั้นเหยียดนิ้วทั้งหมดออกไปใหไดมากที่สุด และหางจาก
กันมากที่สุดเทาที่จะทําได เกร็งคางไวนับ 1-5 ทําซ้ํา 10-20 ครั้ง

ขอมูลจาก : นิตยสาร HEALTH & CUISINE
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ไมมงคล ๙ ชนิด
ขอขอบคุณ www.panmai.com

ไมมงคลที่ใชในพิธีวางศิลาฤกษ ในการกอสรางอาคารบานเรือน
กอนทําการกอสรางนิยมทําพิธีวางศิลาฤกษโดยใชไมมงคล 9
ชนิด ปกกับพื้นดินไมทั้ง 9 ชนิดมีชื่อเปนมงคลนาม ดังนี้
๑. ไมราชพฤกษ หมายถึง ความเปนใหญ
และมีอํานาจวาสนา
รากและแกนเปนยา
ประโยชน รากฝนทาแกกลาก เปนยาระบาย
บ ด ท า ผื่ น ต า ม
ขับพยาธิ เปลือกและไมใชฟอกหนัง และใช
ทําเสา ลอเกวียน ใบ
รางกาย เนื้อไมสีแดงแกมเหลือง ทนทาน ใช
ตมกินเปนยาระบาย ดอกแกไข ฝกเนื้อในรส
หวาน เปนยาระบาย
ชวยบรรเทาอาการแนนหนาอก แกขัดขอ
๒. ไมขนุน หมายถึง หนุนใหดีขึ้นร่ํารวยขึ้น ทําอะไรจะมีผูใหการ
เกื้อหนุน
ประโยชน ผลออนใชปรุงอาหารผลสุกเยื่อหุมเมล็ดมีรสหวาน เมล็ด
ปรุงอาหาร เนื้อไมใชทําพื้นเรือนและสิ่งกอสราง ครก สากกระเดื่อง
หวี โทนรํามะนา ระนาด รากและแกนใหสีเหลือง ถึงเหลืองอมน้ําตาล
ใชยอมผาและแพรไหม รากนํามาปรุงเปนยาแกทองรวง แกไข ใบเผา
ไฟกับซังขาวโพดใหดําเปนถาน แลวใสรวมกับกนกะลามะพราวขูด โรยรักษา
บาดแผล
๓. ไมชัยพฤกษ หมายถึง การมีโชคชัย ชัยชนะ
ออกดอก กุมภาพันธ - เมษายน
ขยายพันธุ โดยใชเมล็ด วิธีเพาะเชนเดียวกับราชพฤกษ
ประโยชน เนื้อในฝกเปนยาระบายออนๆ ปลูกประดับดอกสวยงาม
๔. ไมทองหลาง หมายถึง การมีเงินมีทอง
ชื่ออื่นๆ ปาริชาติ ปาริฉัตร ทองบาน ทองเผือก ทองหลางดาง
ประโยชน ปลูกเปนไมประดับ
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๕. ไมไผสีสุก หมายถึง มีความสุข
ประโยชน สมัยกอนมักปลูกไวรอบบานเปนรั้วกันขโมย กันลม หนอเมื่ออยูใตดินทําอาหาร
ไดมีรสดี เมื่อโผลพนดินประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร มักเอาไปทําหนอไมดอง จะใหรส
เปรี้ยว สีขาว และเก็บไดนาน โดยไมเปอยเหมือนหนอไมชนิดอื่น เนื้อไมหนาแข็งแรง ใช
สรางบานในชนบทไดทนทาน ทําเครื่องจักสาน เครื่องใชในการประมง ใชในการทํา
นั่งรานกอสราง สวนโคนนิยมใชทําไมคานหาบหามและใชทํากระดาษใหเนื้อเยื่อสูง
๖. ไมทรงบาดาล หมายถึง ความมั่นคง หรือ
แข็งแรง
ประโยชน ปลูกเปนไมประดับ

ทํ า ใ ห บ า น มั่ น ค ง

๗. ไมสัก หมายถึง ความมีศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ
ประโยชน เนื้อไมมีลายสวยงามแข็งแรงทนทาน เลื่อย ผา ไสกบตบแตง
และชักเงาไดงาย ใชทําเครื่องเรือนและในการกอสรางบานเรือน ปลวก
มอด ไมชอบทําลายเพระมีสารพวกเตคโตคริโนน
๘. ไมพะยูง หมายถึง การพยุงฐานะใหดีขึ้น
ประโยชน เนื้อไมสีแดงอมมวง ถึงแดงเลือดหมูแก เนื้อละเอียด แข็งแรง
ทนทาน ขัดและชักเงาไดดี ใชทําเครื่องเรือน เกวียน เครื่องกลึงแกะสลัก ทํา
เครื่องดนตรี เชน ซอ ขลุย ลูกระนาด
๙. ไมกันเกรา หมายถึง ปองกันภัยอันตรายตางๆ หรืออีกชื่อหนึ่ง
วาตําเสา ซึ่งอาจหมายถึง ทําใหเสาเรือนมั่นคง
ประโยชน เนื้อไมสีเหลืองออน เสี้ยนตรง เนื้อละเอียด เหนียว แข็ง
ทนทาน ใชในการกอสราง นิยมใชทําเสาเรือน แกนมีรสฝาดใช
เขายาบํารุงธาตุ แนนหนาอก เปลือกใชบํารุงโลหิต ผิวหนังพุพอง ปลูกเปนไมประดับ
ไมมงคลเหลานี้จะลงอักขระที่เรียกวา หัวใจพระอิติปโ ส ไดแก อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ
ลงบนทอนไมชนิดละอักขระ พรอมทั้งปดทองทั้ง 9 ทอน โดยปกวนจากซายไปขวา
(ทักษิณาวรรต)
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 ขาวสาร
Â บริษัทฯ เปดรับสมัครผูแทนขาย ฝายการตลาด / ผูบริหารงานขาย
I. แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร* และ แผนกโรงงานอุตสาหกรรม
II. แผนกน้ํายาโรงพยาบาลy และ แผนกน้ํายาทางการแพทยyy
III. แผนกเครื่องมือโรงพยาบาล
คุณสมบัติผูแทนขาย
วุฒิ วศ.บ. (เครื่องกล, อุตสาหกรรม,เคมี) และ วท.บ. (จุลชีว, เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมีอุตสาหกรรม,
อาหาร) สําหรับ I, III
วุฒิ วท.บ. (เทคนิคการแพทย, วิทยาศาสตรสุขภาพ, พยาบาลศาสตร) สําหรับ II, III
รายได: ประกันรายไดขั้นต่ํา (ไมรวมคาพาหนะและสวัสดิการตางๆ)
กรณีไมมีประสบการณ 11,500 - 13,500 บาท / เดือน
เฉพาะ I** มีรถยนตเปนของตนเอง กรณีจบ วศ.บ. มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เฉพาะ I* และ III กรณีมีประสบการณงานขายเขตตางจังหวัดจะพิจารณาเปนพิเศษ
วุฒิปริญญาโท รายได: ประกันรายไดขั้นต่ํา (ไมรวมคาพาหนะและสวัสดิการตางๆ)
กรณีไมมีประสบการณ 15,500 - 23,500 บาท / เดือน
คุณสมบัติผูบริหารงานขาย
แผนกน้ํายาทางการแพทย ประสบการณการขาย แพทย, คลินิกและหองปฏิบัติการโรงพยาบาล
แผนกโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณการขายระบบกําจัดมลพิษทางอากาศ (Air Cleaner &
Purifier), Monitor ของ Boiler & Turbine, Water Treatment และป
โตรเคมีคัล
รายได : ประกันขั้นต่ํา 27,000 - 40,000 บาท / เดือน (ไมรวมคาพาหนะและสวัสดิการตางๆ)
หมายเหตุ ตําแหนง I – III กรณีมีประสบการณรายไดตกลงกันตามความสามารถ
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บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ
Ê

Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726

คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู Biosafety Cabinet ที่ใช ยังสามารถใชงาน
ปองกัน “สารตัวอยาง” และปองกัน “ผูปฏิบัติ” รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการ
กระจายของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน หรือเกณฑความถูกตอง
และปลอดภัย เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น
เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่
สูงหรือต่ําจากระดับมาตรฐาน
Ê

Calibration for pH meter

คือการตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใชวา ผลการวิเคราะหใหคา pH ได
ถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ
บางยี่ห อ หรือ บางชนิ ดคุณภาพคอ นขางต่ํ าไมส ามารถใหค วามถูก ตอ งระดับ ทศนิ ย ม 1
ตําแหนงได อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช
งานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชน
ที่ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุน ทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ ตรวจวัด
ปรับแตง และที่สําคัญ คือบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอด
จากบริษัทผูผลิต หรือบริษัท ตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก

http://www.sciencetech.th.com
อนึ่งปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อหวัดมรณะ (SARS) แผนกชางบริการ
กําลั งพิจารณาการบริการ ในสวนเครื่องกําจัด มลพิษ ชนิดแพรกระจายในอากาศ (Air
Cleaner or Purifier) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับทานผูมีอุปการะคุณ แตถาหากทานมี
ปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันที
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