
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
    

ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ 31  ได้อย่ำงมั่นคง ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกิจ
มำจนถึงวนัน้ี เน่ืองมำจำกกำรไดรั้บกำรส่งเสริม และสนบัสนุนจำกท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ จนท ำให้
บริษทัฯ  ด ำเนินธุรกจิต่อไปได้อย่ำงมัน่ใจเพือ่ให้บริกำรแด่ท่ำนผู้มอีุปกำรคุณ    ทำงบริษทัฯ   
ตอ้งใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผูมี้อุปกำรคุณเป็นอยำ่งสูงมำ  ณ โอกำสน้ีดว้ย 
 

 บริษทัฯ ขอตอบแทนพระคุณท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ โดยขอมอบส่ิงท่ีท ำให้คุณภำพชีวิต             
ของท่ำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจท่ีเป่ียมไปด้วยควำมสุขกบัควำมรู้มำกมำย รวมทั้งสำระ
ต่ำงๆ  เพ่ือให้ท่ำนผู ้มีอุปกำรคุณ  มีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน 
Newsletter ฉบับที ่040 ประจ ำปีที ่10 คงท ำให ้“ท่ำนผู้มอีุปกำรคุณ ครอบครัว และคนทีท่่ำนรัก” 
ไดรั้บประโยชน์ และมีสุขภำพกำยและใจท่ีดียิง่ข้ึนมำกกวำ่เดิม และตลอดไป 
 

 ส ำหรับในเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2555  เน้ือหำสำระใน  Newsletter   ฉบบัท่ี 040  
ของบริษทัฯ ยงัคงเป็นไปตำมวตัถุประสงคเ์ดิม  คือ  เน้นคุณภำพชีวิตของ ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณให้
มสุีขภำพกำย และสุขภำพใจทีด่ยีิง่ขึน้ มำกกว่ำผลติภัณฑ์ทีบ่ริษัทฯ จ ำหน่ำย ในส่วนเน้ือหำสำระ
ยงัคงประกอบด้วยควำมรู้ท่ีเก่ียวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจ ำวนั คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม 
ศำสนำ/ปรัชญำ  อำหำรเพ่ือสุขภำพ  กำรออกก ำลังกำย  คลำยเครียด  สถำนท่ีท่องเท่ียว          
กำรอบรม และพฒันำจิต   อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของบริษทัฯ  ก็จ ัดให้มีกิจกรรมสันทนำกำร 
และกีฬำสีสลบักนัทุกเดือน  เพ่ือใหบุ้คลำกรของบริษทัฯ  มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจท่ีดี มีควำม
พร้อมสำมำรถใหก้ำรบริกำรท่ำนผูมี้อุปกำรคุณดว้ยประสิทธิภำพสูงสุด 

 

 ในส่วนกำรจดัท ำวำรสำรในปี 2555 ยงัคงใชว้ิธีเดิม   คือ จดัส่งให้ท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ           
ปีละ 4  คร้ัง  โดยช่วงท่ี 1  ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐ้ำนขอ้มูลตำมใบก ำกบัภำษีของช่วง                           
3  เดือนท่ีผ่ำนมำ   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปีท่ีผ่ำนมำ    ช่วงท่ี 2  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย.   จะใช้
ฐำนขอ้มูลของท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคลำ้ยคลึงต่อเน่ืองถึงส้ินปี  2555 
 

        ท้ายสุดนี้บริษทัฯ  ขอขอบพระคณุท่านผู้มีอุปการคณุเป็นอย่างสูงทีไ่ด้ให้การสนับสนุน
บริษทัฯ  ด้วยดีตลอดมา  และจักยินดีเป็นอย่างยิ่ง   หากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจดัท าวารสาร 

สำรจำกบริษทัฯ 
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 อศัจรรย์โยคะ ศาสตร์แหง่การออกก าลงักายคลายโรค       8 
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       ข่ำวสำร  
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 รำยช่ือผูโ้ชคดีท่ีไดรั้บรำงวลั ตอบแบบสอบถำม ฉบบัที ่039   24 
 ร่วมชิงโชคลุน้รำงวลัเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท  ในแบบสอบถำมฯ แนบทำ้ย 

 
 

 

    

            

   เน่ืองในวำรโอกำสใกลจ้ะถึงวำรดิถีข้ึนปีใหม่ในปี 2556 น้ี ทำงกองบรรณำธิกำรขอส่ง
ควำมสุขแด่ท่ำนผูมี้อุปกำรคุณทุกท่ำน ใหมี้แตค่วำมสุขทั้งทำงกำย และใจตลอดปี 2556 ดว้ยครับ 

               เพื่อเป็นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผูมี้อุปกำรคุณทุกท่ำน เน้ือหำสำระใน Newsletter   
ฉบบัท่ี 040/ปีท่ี 10 ประจ ำเดือนตุลำคม – ธนัวำคม 2555  ทำงกองบรรณำธิกำร ยงัคงคดัสรร
เร่ืองรำวมำน ำเสนอท่ำน ดงัต่อไปน้ีครับ 

 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดย์ี 65 ปาง 
ปำงโปรดทรงพระสุบิน, ปำงทรงรับมธุปำยำส, ปำงเสวยมธุปำยำส 

 สถานที่ท่องเที่ยว  50  เน่ืองจำกหลำยปีท่ีผ่ำนมำเร่ิมตั้งแต่กำรจดัท ำ Newsletter ฉบบัท่ี 009 ปี 
2548 ได้ลงสถำนท่ีท่องเท่ียว 50 เขตในกรุงเทพฯ มำโดยตลอดจนครบทั้ งหมด 50 เขต ใน 
Newsletter ฉบบัท่ี 039 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ ทำงกองบรรณำธิกำรไดค้ดัสรรเก่ียวกบัเร่ืองท่องเท่ียว 
4 ภำค มำแทน เน่ืองจำกประเทศไทยของเรำมีสถำนท่ีโดยท่ีธรรมชำติไดใ้ห้ไวก้บัประเทศไทยท่ี
น่ำท่องเท่ียวมำกมำย ไม่วำ่จะเป็น ป่ำไม,้ ภูเขำ, ทะเล, น ้ ำตก เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในกำรส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวในประเทศ ทำงกองบรรณำธิกำรจึงได้น ำเสนอให้แด่ท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ โดยจะลง
สถำนท่ีท่องเท่ียว 4 ภำค ภำคละ 1 สถำนท่ี รวมเป็น 4 สถำนท่ีท่องเท่ียวใน 1 ฉบบั และจะเวียน
ไปเร่ือยๆ จนครบ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ท่ำนผูมี้อุปกำรคุณพิจำรณำพำครอบครัวอันเป็นท่ีรักไป
พกัผอ่น เท่ียวชมธรรมชำติยงัสถำนท่ีต่ำงๆ ในประเทศไทยของเรำ 

 ขอแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณที่ถูกรำงวัลใน Newsletter ฉบับที่ 039    
ด้วยครับ (รำยช่ือผู้โชคดตีำมรำยละเอยีด หน้ำ 24) 

 ท้ายสุดนี้ ขอให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าต่างๆ       
แด่ศูนย์ CRC และ Newsletter ท้ังนีท้างกองบรรณาธิการจะได้น าข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
ของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง   เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของท่านมากท่ีสุด  

 

ข่ำวจำกกองบรรณำธิกำร 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD&hl=th&sa=G&biw=1024&bih=546&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Jq0tKehgsgJQ5M:&imgrefurl=http://go2pasa.ning.com/xn/detail/2456660:Comment:285821&docid=aAmA36qcR14EFM&w=300&h=267&ei=NcowToX9Mc31mAXmhei-CQ&zoom=1
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1. แก้ปัญหำยุงไปไข่ทิง้ไว้ในแท็งก์น ้ำ   ท  ำให้มีลูกน ้ำวำ่ยวนอยูใ่นแทง็ก ์มีวิธี
ท  ำคือ น ำ อิฐแดง ๆ ท่ีใชใ้นกำร ก่อสร้ำงมำเผำไฟให้ร้อนๆ แลว้เอำใส่ลงไปใน
แทง็กน์ ้ำทนัที เพียงเท่ำน้ียงุจะไม่กลำ้เขำ้ไปไข่ทิ้งไว ้ 

2. ขอบยำงประตูตู้เยน็ มีรำขึน้   จะมีวิธีลบรำออกไดโ้ดยใชผ้ำ้ชุบ 
น ้ำส้มสำยชู แลว้น ำ ไปถูตรง ขอบยำงประตู ตูเ้ยน็ ท่ีเป็นรำ  

3. วธิีกำรปรับ เสำทีว ีในบ้ำนด้วยตัวเองท ำได้ง่ำยๆ    คือ หำกระดำษตะกัว่ 
หรือหำ กระดำษฟอยล ์ท่ีห่อปลำเผำมำพนัรอบๆ สำยอำกำศ ดำ้นหลงัทีวีหลำยๆ 
รอบ แลว้ค่อยๆ รูดไป ตำมสำย เร่ือยๆ ให้มีคนคอยสงัเกตภำยในจอทีวีดว้ย ถำ้
ภำพคมชดัก็ให้บีบ กระดำษตะกัว่ นั้นติดอยู ่กบัสำยตรงนั้นเลย ก็เป็นอนัเสร็จ
เรียบร้อย  

4. ตะปูที่ตอกไว้ข้ำงฝำคอนกรีตส ำหรับแขวนรูปหลวม    มีวิธีแกไ้ข ง่ำยๆ คือ ใช ้ส ำลี พนัตะปชุูบ กำว และตอก
เขำ้ไปใหม่ กำวท่ีส ำลีจะยดึติดกนัแน่น  

5. วธิีกำรเกบ็ สำยยำง ที่ยำว    ไว้โดยไม่เปลอืงเนือ้ที่   ท  ำไดโ้ดยมว้นสอดเขำ้
ไปใน ยำงรถยนต ์ 

6. ขจัดปัญหำกลิน่ส้วม   เหม็นคละคลุ้งไปทั่วบ้ำน   คือใชน้ ้ำมนัก๊ำด   
ประมำณ 1 ขวดใหญ่ มำเทรำดลงไปในคอห่ำนแลว้เทน ้ำตำมลงไปเพ่ือขจดักล่ินน ้ำมนัก๊ำดให้หมด  

7. วธิีป้องกนัหมำแมวตัวโปรดมำกดัแทะ เฟอร์นิเจอร์ในบ้ำน   คือใช ้น ้ำมนัยคูำลิปตสั หรือน ้ำมนัท่ีมีกล่ินฉุนทำ
ท่ีเฟอร์นิเจอร์ กล่ินฉุนนั้นจะท ำให้มนัไม่กลำ้เขำ้มำกดัแทะอีก  

8. วธิีกำรดงึ สติ๊กเกอร์ ที่ติดอยู่บนฝำห้องออกโดยไม่ทิง้ ครำบกำว    ท  ำไดโ้ดยใช ้น ้ำมนัพืช มำทำบนสต๊ิกเกอร์ 
แลว้จึงค่อยๆ ดึงออกมำ  

9. วธีิขจัดรอยครำบ เหนียวบนผนังตู้เยน็   คือ ใช ้น ้ำมนัพืช เทลงบนกระดำษเช็ดมือ แลว้ ถูจนสะอำด ท ำสกั    
2-3 คร้ัง น ้ำมนัพืชจะไม่ท  ำลำยควำมเงำของตูเ้ยน็หรอก  

10. วธีิกำรตอกฝำผนัง ตะปู โดยไม่ให้งอ    คือ ให้ทำปลำยตะปูดว้ยน ้ำส้มสำยชู                                                 
หรือน ้ำมนัพืช   ก่อนท่ีจะน ำมำตอกฝำผนงั  

11. วธีิกำรติดรูป โปสเตอร์บนก ำแพงโดยไร้ร่องรอยเมื่อดงึภำพออก    คือใชย้ำสีฟัน แทนกำวในขณะท่ีติดรูป 
เม่ือถึงเวลำดึงรูปออก ก็เพียงแค่ขดัยำสีฟันท่ีแห้งออกเท่ำนั้น  

 

 

12. วธีิป้องกนัไม่ให้ มด ขึน้ ตู้กบัข้ำว    คือ ใชเ้ศษผำ้หรือเชือกท่ีเป็นผำ้
ไปชุบน ้ำมนัเคร่ือง แลว้บิดพอหมำด น ำไปผกูไวท่ี้ขำตูก้บัขำ้วทั้งส่ีขำ 
มดก็จะไม่กลำ้ข้ึนแน่นอน  

13. วธีิกำรไล่ยุง แบบง่ำย ๆ    คือ หำ กำรบูร มำห่อดว้ยผำ้แลว้มดัไวก้บัหลอดไฟฟ้ำท่ีอยูภ่ำยใน บำ้น ควำมร้อน
ของไฟฟ้ำจะท ำให้กำรบูร ระเหย ออกไป และกล่ินของกำรบูรจะช่วย ป้องกนัยงุ ไม่ให้มำรบกวน 

14. วธีิกำรไล่หนู แบบง่ำยๆ และประหยดัเงิน    คือ น ำ ไมย้ีโ่ถ ไปตำกแดดให้แห้ง แลว้น ำไปบดเป็นผง เสร็จ
แลว้น ำไปโรยตำมซอกท่ีหนูชอบอยู ่เพียงเท่ำน้ีหนูก็พำกนัขนยำ้ยครอบครัวหนีออกไปจำกบำ้นของคุณไป
เลย  

15. วธิีกำรก ำจัดปลวก ที่ขึน้บ้ำนแบบประหยดั    คือน ำ น ้ำมนัเคร่ือง ท่ีใชแ้ลว้มำรำดให้รอบ บริเวณบำ้น เพียง
เท่ำน้ีก็จะสำมำรถไล่ปลวกไม่ให้มำรบกวนบำ้นอีกต่อไป 

16. โฟม สำมำรถใช้เป็นประโยชน์ได้หลำยอย่ำง   เช่น ใชท้  ำเป็นกำว อุดรอยร่ัว ของภำชนะไดเ้ป็นอยำ่งดีคือ 
ก่อนน ำมำใชจ้ะตอ้งเอำเศษโฟมหกัเป็นช้ินเลก็ แช่ น ้ำมนัทินเนอร์ ให้ละลำย เหนียวขน้แลว้น ำไปอุดรอยร่ัว
ปล่อยให้แห้ง ก็จะสำมำรถใชต่้อไปไดอี้กเป็นระยะเวลำ ยำวนำน  

17. วธีิขจัดกลิน่เหม็น อำหำรในตู้เยน็ติดน ้ำดืม่   ท  ำไดโ้ดยน ำ กำกกำแฟ หรือ กำกใบ
ชำ ท่ีชงหมดแลว้ น ำมำใส่ไวใ้น ตูเ้ยน็ กำก กำแฟ หรือกำก ใบชำ พวกน้ีจะดูดกล่ิน
อนัไม่พึงปรำรถนำให้หมดไป จำก ตูเ้ยน็ของคุณ 

18. วธิีท ำควำมสะอำด ครำบด ำ ของกำแฟที่ หม้อต้ม    คือใช ้ผงซกัฟอก ท่ีใชก้บั 
เคร่ืองซกัผำ้ 1 ชอ้นโตะ๊ใส่น ้ำจนเตม็หมอ้ แลว้แช่ไวป้ระมำณ 1 ชัว่โมงจึงลำ้งออก 

19. วธิีท ำควำมสะอำด หน้ำต่ำงกระจก ให้ใสสะอำด   ผสมน ้ำกบัน ้ำส้มสำยชู 1 : 2 ส่วน แลว้น ำไปใส่ใน ขวด
สเปรย ์น ำไปฉีดบน หนำ้ต่ำง กระจก แลว้ใช ้กระดำษหนงัสือพิมพ ์เช็ดอีกที หนำ้ต่ำงกระจก จะใสจริง ๆ 

20. วธิีท ำควำมสะอำด คนโทแก้ว   ท่ีเอำมือลว้งลงไปท ำควำมสะอำดยำกให้ทุบ เปลือกไข่ ใส่ลง ไป แลว้กรอก
น ้ำส้มสำยชูตำมลงไปเล็กนอ้ยเขยำ่ขวดแลว้แช่ทิ้งไวส้กัครู่ เทเปลือกไข่ ออก ลำ้งออกดว้ยน ้ ำสะอำดอีกที 
คนโท แกว้ จะมองดูสะอำดหมดจดแลว้ยงัปรำศจำกกล่ินอีกดว้ย  

21. วธีิกำรขจัดขนสุนัข ออกจำกพรม    มีวิธีท  ำง่ำยๆ คือ ใช ้ฟองน ้ำ ชุบน ้ำบิด
พอหมำดๆ มำซบั จะ สำมำรถซบัขนสุนขัออกไดโ้ดยง่ำย  
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1. สะเดำ (Neem tree) มีเบตำ้แคโรทีนสูงบ ำรุงสำยตำ เสริมระบบภูมิคุม้กนั ท ำใหน้อนหลบั 
2. ผักกำดขำว (Chinese white cabbage) ช่วยระบบยอ่ยอำหำร ขบัปัสสำวะ แกไ้อ มีโฟเลทสูง 

บ ำรุงคุณแม่ตั้งครรภ ์
3. หัวหอมเลก็ (Shallot) มีน ้ ำมนัหอมระเหยบรรเทำอำกำร หวดั มีสำรฟลำโวนอยดต์ำ้นมะเร็ง 
4. แครอต (Carrot) เบตำ้แคโรทีนป้องกนัโรคมะเร็ง มีแคลเซียม แพก็เตต ลดระดบั คอเลสเตอรอล 
5. หอมหัวใหญ่ (Onion) มีสำรฟลำโวนอยดช่์วยลดอำกำรของโรคหวัใจ ควบคุมระดบัน ้ำตำลในเลือด 
6. คะน้ำ (Chinese kale) มีแคลเซียมและสำรตำ้นอนุมลู อิสระสูง ป้องกนัโรคกระดูกพรุน และมะเร็ง 
7. พริก (Chilli) มีแคปไซซินกระตุน้กำรขยำยตวัของหลอดเลือด ช่วยใหเ้จริญอำหำร ขบัเหง่ือ 
8. กระเจี๊ยบเขียว (Okra) ลดควำมดนัโลหิตบ ำรุงสมอง ลดอำกำรกระเพำะหรือล ำไส้อกัเสบ 
9. ผักกระเฉด (Water mimosa) ดบัพิษไข ้กำกใยช่วยระบบขบัของเสีย เพ่ิมกำรเผำผลำญสำรอำหำร 
10. ต ำลงึ (Ivy gourd) มีวติำมินเอสูง ดีต่อดวงตำ เส้นใยจบัไนเตรต ลดควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคมะเร็ง 

ในกระเพำะอำหำร 
11. มะระ (Chinese bitter cucumber) มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส เป็นยำระบำยอ่อนๆ น ้ ำคั้นลดระดบั

น ้ำตำลในเลือด 
12. ผักบุ้ง (Water spinach) บรรเทำอำกำรร้อนใน มีวติำมินเอบ ำรุงสำยตำ ธำตุเหลก็บ ำรุงเลือด 
13. ขึน้ฉ่ำย (Celery) กล่ินหอม ช่วยเจริญอำหำรมีวติำมินเอ บี และซี บ ำรุงสมอง ป้องกนัโรคหวัใจขำดเลือด 
14. เห็ด (Mushroom) แคลอรีนอ้ย ไขมนัต ่ำมีวติำมินดีสูง ช่วยในกำรดูดซึมแคลเซียม เสริมกระดูกและฟัน 
15. บัวบก (Indian pennywort) มีวติำมินบีสูงช่วยให ้ร่ำงกำยผอ่นคลำย บ ำรุงสมองและควำมจ ำบ ำรุง

ผวิพรรณ ลดอำกำรอกัเสบ 
16. สะระแหน่ (Kitchen mint) กล่ินหอมเยน็ของใบใหค้วำม สดช่ืน ท ำใหค้วำมคิดแจ่มใส แกป้วดหัว 

 

 

17. ชะพลู (Cha-plu) รสชำติเผด็เล็กนอ้ย แกจุ้กเสียด ขบัเสมหะ มีแคลเซียมสูง 
18. ชะอม (Cha-om) ช่วยลดควำมร้อนในร่ำงกำย ขบัลมในล ำไส้ มีเส้นใยคอยจบัอนุมูลอิสระ 
19. หัวปลี (Banana flower) รสฝำด แกร้้อนใน กระหำยน ้ ำ และบ ำรุงน ้ ำนม มีกำกใย โปรตีนและวิตำมินซีสูง 
20. กระเทียม (Garlic) ลดไขมนัในเลือดป้องกนัหวัใจขำด เลือด ใบกระเทียมมีโฟเลต เหล็กวิตำมินซีสูง 
21. โหระพำ (Sweet basil) น ้ำมนัหอมระเหยท ำให้โล่งจมูก ช่วยระบำยลม มีเบตำ้แคโรทีนแคลเซียม 
22. ขิง (Ginger) บรรเทำอำกำรหวดัเยน็ ลดอำกำรคดัจมูก รสเผด็ร้อน แกอ้ำกำรทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ 
23. ข่ำ (Galangal) น ้ำมนัหอมระเหย ช่วยระบบยอ่ยอำหำรขบัลม มีฤทธ์ิฆ่ำเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือรำ 
24. กระชำย (Wild ginger) บรรเทำอำกำรทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ บ ำรุงธำตุ มีวิตำมินเอและแคลเซียม 
25. ถั่วพู (Winged bean) ใหคุ้ณค่ำทำงอำหำรสูงมีโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และสำรช่วยยอ่ยกรดไขมนัอ่ิมตวั 
26. ดอกขจร (Cowslip creeper) กระตุน้ให้รู้รสอำหำร ให้พลงังำนสูง ประกอบดว้ยคำร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั 
27. ถั่วฝักยำว (Long bean) มีเส้นใย ช่วยลดคอเลสเตอรอล มีวิตำมินซี ช่วยใหร่้ำงกำยดูดซึมธำตุเหลก็บ ำรุงเลือด 
28. มะเขือเทศ (Tomato) มีวิตำมินเอสูง วิตำมินซี รสเปร้ียว ช่วยกระตุน้น ้ำยอ่ย และแกอ้ำกำรคอแห้ง 
29. กะหล ำ่ปลี (White cabbage) มีกลูโคซิโนเลต เม่ือแตกตวัจะเป็นสำรตำ้นมะเร็ง และมีวิตำมินสูง 
30. มะเขือพวง (Plate brush eggplant) ช่วยใหเ้จริญ อำหำรและช่วยลดควำมดนัเลือด มีแคลเซียมและฟอสฟอรัส 
31. ผกัชี (Chinese parsley) ขบัลม บ ำรุงธำตุช่วยยอ่ยอำหำร มีน ้ำมนัหอมระเหย แกห้วดั มีวิตำมินเอและซีสูง 
32. กยุช่ำย (Flowering chives) มีกำกใยช่วยระบำยของ เสีย มีธำตุเหล็กช่วยในกำรสร้ำงเมด็เลือดแดง 
33. หัวไชเท้ำ (Chinese radish) แกไ้อ ขบัเสมหะ เพ่ิมภูมิตำ้นทำงโรค มีสำรช่วยให้กระเพำะอำหำรและล ำไส้ 

บีบตวัไดดี้ 
34. กะเพรำ (Holy basil) แกอ้ำกำรจุดเสียดแน่นทอ้ง มีเบตำ้แคโรทีนสูง ป้องกนัโรคมะเร็งและโรคหวัใจขำดเลือด 
35. แมงลกั (Hairy basil) ช่วยยอ่ยอำหำรป้องกนัเลือด ออกตำมไรฟัน ขบัลม ขบัเหง่ือ 
36. ดอกแค (Sesbania) กินแกไ้ขช่วงท่ีอำกำศเปล่ียนแปลง เป็นยำระบำยอ่อนๆ มีวิตำมินเอสูง บ ำรุงสำยตำ 
37. หญ้ำอ่อน กินเพ่ิมควำมคึกคกัใหก้ระชุ่มกระชวย หวัใจสูบฉีด สมองแจ่มใส อำยยุนืยำว ส ำหรับทุกเพศ

โดยเฉพำะวยัสูงอำย ุ

ท่ีมำ: www.variety.teenee.com  
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โยคะ เป็นศำสตร์ท่ีมีมำแต่โบรำณ ท่ีนอกจำกจะช่วยให้คุณมีรูปร่ำงท่ีสง่ำงำม 
กลำ้มเน้ือมีควำมยดืหยุน่ หลำยท่ำของโยคะยงัช่วยรักษำโรคต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งน่ำอศัจรรย ์
โยคะเป็นศำสตร์ท่ีเกิดมำจำกโยคีท่ีเลียนแบบวิธีกำรรักษำโรคมำจำกสัตวป่์ำ ท่ำหลำย
ท่ำของโยคะจึงเลียนแบบพฤติกรรมหรือท่ำทำงของสัตวแ์ต่ละชนิด 

คนไทยอำจจะเห็นวำ่กำรเล่นโยคะเป็นเร่ืองยำก ซ่ึงหลำยคนกลวัคิดวำ่ตนเองคง
ไม่อำจท ำท่ำหกคะเมนเอำศีรษะลงพื้น หรือท ำตวัเองใหอ่้อนงอแบบคนท่ีฝึกมำนำนได ้
แต่เปล่ำเลย เพรำะโยคะท่ีน ำมำเสนอน้ีท ำง่ำยแถมยงัช่วยสร้ำงสมดุลระหวำ่งกำยและ
ใจจนสำมำรถเป็นบนัไดขั้นแรกของคนท่ีอยำกท ำให้ใจสงบโดยไม่ตอ้งพึ่ งกำรนั่ง
สมำธิแถมยงัจะช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรงไปในตวั โยคะหลำยท่ำสำมำรถใช้รักษำโรค
ปวดคอ ปวดศีรษะ ปวดไหล่ ปวดหลงัปวดสะโพกได ้

 

 

 

1. ท่ำแรก เป็นท่ำท่ีสำมำรถลดอำกำรปวดหลงัปวดเอวไดอ้ยำ่งน่ำท่ึง ท่ำน้ี

เรียกว่ำท่ำคร่ึงสะพำนโคง้ เร่ิมท ำดว้ยกำรคุกเข่ำแยกขำออกจำกกนั แอ่นหลงั

ไปจบักบั   ขอ้เทำ้ทั้งสองขำ้ง ห้อยศีรษะไปดำ้นหลงั ให้เต็มท่ี หำยใจเขำ้ออก

ลึก ๆ นบั 1 – 5 และพกั ท ำซ ้ำติดต่อกนั 5 คร้ัง 

2. หลงัจำกนั้นให้ท  ำท่ำกม้ต่อกนัเป็นท่ำต่อไป เร่ิมตน้ดว้ยกำรยืนตวัตรงเทำ้ชิด     

ชูมือข้ึนเหนือศีรษะ หำยใจเขำ้กม้ลงพร้อมกบักำรหำยใจออก เอำมือแตะปลำย

เทำ้กลั้นลมหำยใจไวน้บั 1 – 3 กม้ศีรษะลงชิดเข่ำ แลว้เงยหนำ้ข้ึนหำยใจเขำ้ ท  ำ

แบบน้ีซ ้ำกนั 5 คร้ัง แค่น้ีก็สำมำรถท ำให้คุณคลำยอำกำร ปวดหลงั ปวดเอวได ้

3. ท่ำวำดมือ บิดตวั ก็เป็นอีกหน่ึงท่ำท่ีจะสำมำรถท ำให้อำกำรปวดหลงั ปวด

เอวของคุณทุเลำไดไ้ม่แพท้่ำคร่ึงสะพำนโคง้ และท่ำกม้เลย เร่ิมท ำโดยกำรนัง่

เหยียดเทำ้ซ้ำยไปด้ำนหน้ำงอเข่ำขวำออ้มตน้ขำซ้ำย เอำมือขวำกอดเข่ำขำ้งท่ี

ชนัข้ึนมำเอำไว ้หลงัจำกนั้นยกแขนซำ้ยข้ึนเสมอไหล่หำยใจเขำ้ แลว้วำดมือไป

ดำ้นขำ้งพร้อมกบับิดตวัไปให้ไดม้ำกท่ีสุด กลั้นหำยใจไว ้แลว้ก็วำดมือกลบัมำ

ดำ้นหนำ้ และหำยใจออก ท ำเช่นน้ีซ ้ำกนั 5 คร้ังรับรองไดผ้ล  

4. ท ำต่อไปเหมำะส ำหรับผูท่ี้มีอำกำรปวดขำ เพรำะกำรเดินหรือออกแรก

บริเวณขำมำกเกินไป ซ่ึงท ำเขยง่ย่อ ท่ำน้ีสำมำรถช่วยให้คุณคลำยจำกอำกำร

ปวดขำอนัไม่พึงประสงคไ์ด ้สำมำรถท ำไดโ้ดยเร่ิมยนืเทำ้ชิด ล ำตวัตั้งตรง เขยง่

ขำพร้อมกบัยกมือไปดำ้นหน้ำ ยอ่ตวัลงนัง่บนส้นเทำ้ นัง่ยอง ๆ ให้ส้นเทำ้ติด

พ้ืน หลงัจำกนั้นลุกข้ึนยืนในท่ำปกติ เอำแขนลงแนบล ำตวั หำยใจออกท ำซ ้ ำ

แบบน้ี 5 คร้ังติดต่อกนั อำกำรปวดเม่ือขำและทุเลำลง 

อย่ำงไรก็ตำมอย่ำลืมว่ำ กำรฝึกโยคะนั้นจ ำเป็นตอ้งมีวินัยและทุ่มเทเวลำท ำอย่ำงต่อเน่ือง หำกเกิด

ควำมรู้สึกทอ้แทแ้ละส้ินหวงั อำจจะท ำให้เรำไม่เห็นประโยชน์ของโยคะไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 

ท่ีมำ ;  www.thaihealth.or.th  
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๔. ปำงโปรดทรงพระสุบิน 
พระพุทธรูปปำงน้ี อยูใ่นพระอิริยำบถ

บรรทม (นอน) ตะแคงขวำ พระหัตถซ์้ำย 
ทอดไปตำมพระวรกำย  พระพำห ำ            
(  ต้นแขน )  ขวำแนบกับพ้ืน ยกหลัง    
พระหัตถ์ข้ึนแนบพระหนุ ( คำง ) งอน้ิว
พระหตัถแ์นบกบั พระปรำง ( แกม้ ) หลบั 
พระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย เป็น
กิริยำ บรรทมหลบัในลักษณะสีหไสยำสน์ พระปำงไสยำสน์ ลกัษณะเช่นเดียวกับ                
ปำงปรินิพพำน และปำงโปรดอสุรินทรำหู 
 

๕. ปำงทรงรับมธุปำยำส 
พระพุทธรูปปำงน้ีอยู่ในพระ๒อิริยำบถ

นัง่ขดัสมำธิ พระหตัถซ์ำ้ยประคองบำตรท่ีวำง
อยูบ่นพระเพลำ พระหตัถข์วำยกข้ึนป้องเสมอ    
พระอุระ ทอดพระเนตรลงต ่ำ หลงัจำกเจำ้ชำย
สิตธตัถะไดเ้พศเป็นบรรพชิตได ้7 วนั วนัท่ี 8 
ออก บิณฑบำตแต่วำ่อำหำรท่ีไดม้ำไม่ประณีต  
ไม่น่ำฉัน แต่พระองค์ก็ร ำพึง กับตนเองว่ำ
บัดน้ีเรำเป็นสมณะ และเท่ียวบิณฑบำตเพ่ือ
เล้ียงชีพ แลว้จะหำอำหำรท่ีสะอำดประณีตมำ
แต่ท่ีใดเล่ำ จึงไดพิ้จำรณำฉนัอำหำรบิณฑบำต
วำ่ อำหำรน้ีก็สกัวำ่เป็นธำตุ จะตอ้งเป็นไปตำมปัจจยัท่ีปรุงแต่งข้ึน ฯ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

๖. ปำงเสวยมธุปำยำส  
พระพุทธรูปปำงน้ี อยู่ในพระอิริยำบถประทับ (นั่ง) ขัดสมำธิ คร้ันเม่ือ       

นำงสุชำดำผูถ้วำยขำ้วมธุปำยำสทูลลำกลบัไปแลว้ พระโพธิสัตวเ์สด็จออกจำกร่ม
ไทร ทรงถือถำดขำ้วมธุปำยำส เสด็จไปยงัริมฝ่ังแม่น ้ำเนรัญชรำ สรงพระวรกำย 
(อำบน ้ ำ) แลว้ประทบัริมฝ่ังแม่น ้ ำ หันพระพกัตร์สู่ทิศตะวนัออก ทรงแบ่งขำ้ว
มธุปำยำส ออกเป็น 49 ส่วน แลว้ป้ันเป็นกอ้น 49 กอ้น แลว้เสวยจนหมด ถือเป็น
อำหำรทิพย์ท่ีจะคุ้มได้ถึง 49 วนั ในกำรเสวยวิมุตติสุขภำยหลงักำรตรัสรู้            
ณ สัตตมหำสถำน (สถำนท่ี 7 แห่งท่ีพระพุทธองคใ์ชเ้วลำประทบัอยู่แห่งละหน่ึง
สปัดำห์หลงับรรลุพระโพธิญำณ) 

 

 

 

 

 

ปำงพระพทุธรูปรอบองคพ์ระปฐมเจดีย ์
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B9


 

 

สุพรรณบุรีเมอืงยุทธหัตถ ี             วรรณคดขีึน้ช่ือ 
                        เลือ่งลอืพระเคร่ือง                                 รุ่งเรืองเกษตรกรรม 
                       สูงล ำ้ประวตัศิำสตร์                               แหล่งปรำชญ์ศิลปิน 
                       ภำษำถิน่ชวนฟัง  

  
 
ตลำดร้อยปี ตลำดสำมชุก 

เป็นตลำดหอ้งแถวไม ้2 ชั้นขนำดใหญ่ ตั้งอยูริ่มแม่น ้ ำสุพรรณบุรี(ท่ำจีน) และรำยลอ้ม
ดว้ยบรรยำกำศของบำ้นเรือนรวมถึงเร่ืองรำวของผูค้นในอดีต โดยแทบไม่มีกำรดดัแปลงเสริม
แต่ง ยอ้นอดีตกลบัไปยคุสมยัท่ีตลำดสำมชุกเฟ่ืองฟ ูยคุนั้นชำวบำ้นจะน ำของพ้ืนเมือง รวมทั้ง 
เกลือ ฝ้ำย แร่ สมุนไพร มำแลกเปล่ียนซ้ือขำยใหก้บัพอ่คำ้ท่ีเป็นชำวเรือ 

 ต่อมำเม่ือริมแม่น ้ ำสุพรรณ กลำยเป็นแหล่งท ำนำท่ีส ำคญั มีโรงสีขนำดใหญ่เกิดข้ึนหลำย
แห่ง ตลำดสำมชุกก็กลำยเป็นตลำดขำ้วท่ีส ำคญั มีกำรคำ้ขำยกนัอยำ่งคึกคกั ท ำให้ตลำดสำมชุก
ไม่จ ำกดับริเวณอยูเ่ฉพำะริมน ้ ำ แต่ยงัขยำยมำถึงริมฝ่ัง โดยแต่ละปีมีกำรเก็บภำษีไดจ้ ำนวนมำก 
พร้อมๆกบัมีกำรตั้งนำยอำกรคนแรก ช่ือ “ขุนจ ำนง จนีำรักษ์” 

 
 

 

ช่วงเวลำเฟ่ืองฟูของตลำดสำมชุกกินเวลำนำนหลำยสิบปี แต่หลงัจำกท่ีมีกำรตดัถนนผำ่น
สำมชุก ผูค้นเปล่ียนไปใชถ้นนเป็นเส้นทำงสัญจรมำกข้ึน ส่งผลให้ วิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ และ
กำรคำ้ท่ีตลำดสำมชุกเร่ิมซบเซำ แต่ตลำดสำมชุกก็ยงัคงด ำเนินวิถีของตลำดห้องแถวไปอย่ำง
ต่อเน่ือง 

             ดว้ยควำมท่ี วิถีชีวิตและลกัษณะทำงกำยภำพของชุมชนตลำดสำมชุกมีกำลเปล่ียนแปลง
นอ้ยมำก แมว้ำ่จะผำ่นกำลเวลำมำนบัร้อยปี เหตุน้ีประชำคมชำวตลำดสำมชุกจึงไดมี้กำรปรับปรุง 
ฟ้ืนฟ ูและร่วมกนัอนุรักษส์ถำปัตยกรรมไมข้องตลำดสำมชุกไวเ้ป็นมรดกทำงวฒันธรรม  รวมทั้ง
พฒันำเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือให้ตลำดสำมชุกกลบัมี
ชีวิตชีวำข้ึนอีกคร้ัง 

              บำ้นหลงัน้ีเป็นบำ้นของขนุจ ำนง จีนำรักษ ์ซ่ึงเป็นนำยภำษีอำกรคนแรกและเป็นเจำ้ของ
ตลำดสำมชุก ไดส้ร้ำงบำ้นหลงัน้ีเม่ือ พ.ศ. 2459 ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่ำศยัของคนในครอบครัว รวมทั้งเป็น
ท่ี ต้อ น รั บ แ ล ะพัก อ ำ ศั ย ข อ ง ผู ้ห ลัก ผู ้ ใ หญ่ แ ล ะ แ ขกบ้ ำ น แ ขก เ มื อ ง หล ำ ย คนค่ ะ ” 
 
กำรเดินทำง สู่ตลำดสำมชุก จำกกรุงเทพฯ ผ่ำน อ. บำงบวัทอง จ. นนทบุรี ไปจนถึงตวั จ.
สุพรรณบุรี ระยะทำงประมำณ 107 กม. จำกนั้นไปตำมหลวงหมำยเลข 340 แยกเขำ้ อ. สำมชุก ตวั
ตลำดอยูริ่มแม่น ้ำสุพรรณติดกบัท่ีวำ่กำรอ ำเภอสำมชุก 
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        นกน ำ้เพลนิตำ                สมหิลำ เพลนิใจ 

                            เมอืงใหญ่สองทะเล                  เสน่ห์สะพำนป๋ำ 
                            ศูนย์กำรค้ำแดนใต้ 

 

     

 
 

      อุทยำนแห่งชำติเขำน ้ำคำ้ง มีพ้ืนท่ีครอบคลุมอยูใ่นทอ้งท่ีอ  ำเภอนำทวี และอ ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ 
มีสภำพป่ำ และทรัพยำกรธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์ ประกอบดว้ยจุดเด่นท่ีน่ำสนใจสวยงำม เช่น น ้ ำตก
จ ำนวนหลำยแห่ง ทั้งยงัเป็นพ้ืนท่ี ประวติัศำสตร์ฐำนท่ีมัน่และของกำรสู้รบกบัโจรจีนคอมมิวนิสต ์ท่ีเป็น
หลกัฐำนให้ศึกษำถึงสถำนท่ีและวตัถุทำงประวติัศำสตร์ ของกำรสู้รบอนัยำวนำนได้ อุทยำนแห่งชำติเขำ
น ้ำคำ้งมีเน้ือท่ีทั้งหมดประมำณ 220 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 137,500 ไร่  
 

สถำนที่เที่ยวในอุทยำนแห่งชำติเขำน ้ำค้ำง สงขลำ  
 

น ้ำตกโตนลำด 
 

มีลกัษณะเป็นพ้ืนลำดระยะยำวสวยงำม มีน ้ ำไหลตลอดปี บนพ้ืนหินมีตะไคร่น ้ ำสีเขียวข้ึนอยู่เต็มไปหมด 
เป็นน ้ำตกท่ียงั บริสุทธ์ิ อยูห่่ำงจำกหมู่บำ้นนำปรัง ประมำณ 5 กิโลเมตร  
 
 

น ้ำตกโตนดำดฟ้ำ 
 

มีลกัษณะเป็นน ้ ำตกสูงเหมือนดำดฟ้ำ มีหินยื่นเหมือนหลงัคำสูงประมำณ 20 เมตร น ้ ำไหลแรง สองขำ้ง
ทำงเต็มไปดว้ยตะไคร่น ้ ำ มีบรรยำกำศธรรมชำติท่ีร่มร่ืนสวยงำม ป่ำท่ีอุดมสมบูรณ์ ตำมทำงเดินจะไดย้ิน
เสียงนกและชะนีร้อง  

 

 

วงัหลวงพรม 
มีลกัษณะเป็นน ้ ำตกเลก็ๆเต้ียๆ มีหินใหญ่อยูต่รงกลำง ท ำใหล้กัษณะน ้ ำตกแยกเป็น 2 สำยเลก็ 
ดำ้นล่ำงเป็นแอ่งน ้ ำหรือวงัน ้ ำ ท่ีใหญ่และลึก เตม็ไปดว้ยสตัวน์ ้ ำ โดยเฉพำะปลำจะมีขนำดใหญ่ 
ทั้งน้ีเพรำะยงัไม่มีใครมำท ำลำย  
 

เมอืงลูกหนึง่ 
อยูบ่ริเวณใกลย้อดเขำน ้ ำคำ้ง มีกอ้นหินโต ลกัษณะคลำ้ยก ำแพงเมืองโบรำณ ซำกหินคลำ้ยมีเมือง
ใหญ่เมืองหน่ึง  
 
 

 

 

 

ค่ำยพกั จ.ค.ม. กรมที ่8 (อุโมงค์) 
 

เป็นฐำนท่ีมัน่หรือฐำนปฏิบติักำรใหญ่ท่ีสุดของ จ.ค.ม.ในแถบน้ี มีลกัษณะเป็นถ ้ ำหรืออุโมงค์
ธรรมชำติท่ีใหญ่ และมีควำม วจิิตรพิศดำรของธรรมชำติ เป็นแหล่งสะสมอำวธุยทุโธปกรณ์และ
เสบียงอำหำรท่ีส ำคัญ  และทำงทิศตะวนัออกของอุโมงค์ มีน ้ ำตกพรุชิงท่ีสวยงำมด้วย  
 
กำรเดนิทำงไปอุทยำนแห่งชำตเิขำน ำ้ค้ำง สงขลำ 
 

ท่ีท ำกำร อุทยำนแห่งชำติเขำน ้ ำคำ้ง เดินทำงจำกอ ำเภอนำทวี ผ่ำนบำ้นสะทอ้น บำ้นนำปรัง บำ้น
ลุ่ม ต ำบลปลกัหน 
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    เทีย่วเมอืงกำฬสินธ์ุ        ถิ่นโบรำณมำกม ี
          แซ่บอหีล ี  เนือ้เคม็             น ำ้เต็มเขือ่นดินยำว 
                        สำวสวยภูไท                       ผ้ำไหมแพรวำ 
                        ฮือฮำโปงลำง 

พพิธิภัณฑ์ของดจีังหวดักำฬสินธ์ุ 

 
 
 
 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกำฬสินธ์ุ เป็นพิพิธภณัฑ์ในอำคำรศำลำกลำงหลงัเก่ำ จดัแสดง
เก่ียวกบัควำมเป็นมำของกำฬสินธ์ุตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ศิลปวฒันธรรมและบุคคลส ำคญัของ
จงัหวดั หอ้งท่ีโดดเด่นคือ หอ้งแพรวำซ่ึงจดัแสดงผำ้ไหมลำยสวยและเคร่ืองแต่งกำยเคร่ืองประดบั
สวยงำมหลำกหลำยของชำวกำฬสินธ์ุ 

 

 

 

-  เปิดเวลำ 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. หยดุวนัเสำร์ อำทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
-  หำกเขำ้ชมเป็นหมู่คณะหรือเขำ้ชมในวนัหยดุ ตอ้งติดต่อล่วงหนำ้ท่ีฝ่ำยอ ำนวยกำรส ำนกังำน  
    จงัหวดักำฬสินธ์ุ โทร. 0-4381-1695 

ส่ิงน่ำสนใจ 
อำคำรพิพิธภณัฑเ์ป็นอำคำรสองชั้น มีกำรจดัแสดงดงัน้ี  
ช้ันล่ำง จดัแสดงเป็นหอ้งต่ำง ๆ หอ้งท่ีน่ำสนใจมีเช่น 

ห้องเฉลมิพระเกยีรต ิแสดงนิทรรศกำรเม่ือคร้ังท่ีพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัและ
สมเด็จพระนำงเจำ้ฯ พระบรมรำชินีนำถเสด็จพระรำชด ำเนินเยีย่มพสกนิกรท่ี อ.ค ำม่วง 
และทอดพระเนตรชุดประจ ำเผำ่ท่ีชำวผูไ้ทยบำ้นโพนแต่งมำรับเสด็จ ทรงสนพระทยัใน

ผำ้ไหมแพรวำและทรงรับกำรทอผำ้แพรวำไวใ้นโครงกำรศิลปำชีพพิเศษ  

 
 

สถำนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดักำฬสินธ์ุ 
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- ห้องแสดงผ้ำไหมแพรวำ  
จดัแสดงผำ้ไหมแพรวำและงำนศิลปะหัตกรรมอ่ืนซ่ึง
สวยงำมมีคุณค่ำ เช่น ผำ้ชิดผูไ้ทย เคร่ืองจกัสำยลำยขิด 
เคร่ืองใชท้องเหลือง เคร่ืองเงินทั้งท่ีเป็นเคร่ืองประดบั
และเคร่ืองใช ้ 

 
-        ห้องจ ำหน่ำยหัตถกรรมพืน้เมอืง  

 สินคำ้ท่ีน่ำสนใจไดแ้ก่ผำ้ทอมือทั้งผำ้ไหมและผำ้ฝ้ำย ผลิตภณัฑ์จำกผำ้ทอมือ เช่น
กระเป๋ำ ยำ่ม ซองใส่ปำกกำ ผำ้เช็ดหนำ้ ผำ้พนัคอ เส้ือผำ้ ฯลฯ  
 

-    ห้องแสดงวถิีชีวติชำวผู้ไทย  
จดัแสดงหุ่นจ ำลองเก่ียวกบัควำมเป็นอยูด่ั้งเดิมของชำวผูไ้ทย ทั้งกำรแต่งกำย บำ้นเรือน 
วถีิชีวติ และวถีิท ำกิน  
 

- ห้องแสดงหุ่นจ ำลองไดโนเสำร์  
รวมทั้งควำมเป็นมำของกำรขดุคน้พบฟอสซิลไดโนเสำร์ในกำฬสินธ์ุ  
 

- ห้องโปงลำง  
จดัแสดงประวติัควำมเป็นมำของเคร่ืองดนตรีโปงลำงซ่ึงถือว่ำก ำเนิดข้ึนคร้ังแรกใน
กำฬสินธ์ุ  
 

นอกจำกน้ียงัมีห้องจดัแสดงเก่ียวกบักำรท ำเกษตรกรรม ไดแ้ก่กำรท ำนำ กำรท ำไร่มนั
ส ำปะหลงั และกำรท ำไร่ออ้ย  

 

 

 

  
 

 

ช้ันบน  
จดัแสดงเป็นหอ้งต่ำงๆ ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 
 
 

- ห้องเจ้ำเมือง จดัแสดงเก่ียวกบัประวติัควำมเป็นมำของเจำ้เมืองกำฬสินธ์ุในสมยั
ต่ำงๆ และประติมำกรรมรูปเหมือนของเจำ้เมืองคนแรก คือทำ้วโสมพะมิตร (พระยำ
ไชยสุนทร) พระชำยำ พระโอรส และพระอนุชำ พร้อมแผนผงัแสดงล ำดับสำย
ตระกลู  
 

- ห้องฟ้ำแดดสงยำง จดัแสดงใบเสมำจ ำลอง เป็นเสมำสมยัทวำรวดีจำกเมืองฟ้ำแดด
สงยำง และเร่ืองรำวของกำฬสินธ์ุในสมยัดงักล่ำว 
 

- ห้องเจ้ำเมอืงบริวำร จดัแสดงประวติัควำมเป็นมำของเมืองบริวำรของกำฬสินธ์ุและ
ผูค้รองเมือง 
 

- ห้องคนดศีรีกำฬสินธ์ุ จดัแสดงประวติับุคคลส ำคญัชำวกำฬสินธ์ุในอดีต 
 

- ห้องพระพุทธมิ่งเมือง จดัแสดงพระพุทธรูปและองคจ์ ำลองพระพุทธรูปท่ีส ำคญั
ของเมืองกำฬสินธ์ุ 
 

- ห้องวัฒนธรรมนิทัศน์ จดัแสดงหุ่นจ ำลองเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี เป็นงำน
ประติมำกรรมท่ีสวยงำมน่ำสนใจ 
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        เหนือสุดยอดในสยำม    อร่ำมดอยตุง 
                          ผดุงวฒันธรรม                  รสล ำ้ข้ำวสำร 
                         หอมหวำนลิน้จี่                   สตรีโสภำ 
         ชำเลศิรส                             สับปะรดนำงแล 

                               แหล่งแพร่ปลำบึก  

เทีย่วเชียงรำย ดนิแดนเหนือสุดในสยำม 
วนอุทยำนภูชี้ฟ้ำ  
อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่อิงฝ่ังขวำและป่ำแม่งำว 
ทอ้งท่ีบำ้นร่มฟ้ำทอง หมู่ท่ี 9 และบำ้นร่มฟ้ำไทย หมู่ท่ี 10 
ต ำบลปอ อ ำเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงรำย อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีป่ำ
อนุรักษ ์หรือพ้ืนท่ีป่ำโซน C ตำมแผนท่ี ZONING เน้ือท่ีท่ี
ส ำรวจและเห็นควรจดัตั้งเป็นวนอุทยำน ประมำณ 2,500 ไร่ 
โด ยก รม ป่ ำ ไ ม้ไ ด้ มี ค ำ ส่ั ง จั ดตั้ ง เ ป็ นวนอุ ท ย ำน เ ม่ื อ               
วนัท่ี 6 กมุภำพนัธ ์2541 
 

ลกัษณะภูมิประเทศ  
พ้ืนท่ีวนอุทยำนเป็นยอดเขำสูงในเทือกเขำดอยผำหม่น ติดชำยแดนไทย - สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว       
สูงจำกระดบัน ้ ำทะเลตั้งแต่ 1,200 เมตร ถึง 1,628 เมตร จุดสูงสุดคือ บริเวณจุดชมวิว มีควำมลำดชันเฉล่ียทัว่พ้ืนท่ี
ประมำณ 40 เปอร์เซ็นต ์
 

ลกัษณะภูมิอำกำศ  
อำกำศบนภูเขำจะค่อนขำ้งเยน็แต่ฤดูกำลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน โดยไดรั้บอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้
ในช่วงฤดูฝน และลมตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนำว แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนำคม ถึง 
พฤษภำคม ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ถึง ตุลำคม และฤดูหนำว เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ถึง กมุภำพนัธ ์
 

แหล่งท่องเที่ยว  
• ภูชี้ฟ้ำ เป็นยอดเขำสูงท่ีสุดในเทือกเขำดอยผำหม่น สูงจำกระดับน ้ ำทะเล 1,628 เมตร ด้ำนท่ีติดสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว มีหน้ำผำสูงชัน เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด  ในฤดูหนำวจะมีทิวทศัน์สวยงำมเป็นพิเศษ 
นกัท่องเท่ียวส่วนมำกจะมำคำ้งแรมบริเวณบำ้นร่มฟ้ำทองทำงห่ำงจำกจุดชมวิวประมำณ 1.5 กิโลเมตร แลว้จะเดินข้ึน    
ภูช้ีฟ้ำเพ่ือไปชมวิวตอนเช้ำมืด  ระหว่ำงทำงจะพบแปลงปลูกป่ำนำงพญำเสือ ออกดอกบำนสะพร่ังสวยงำม              
(เดือนมกรำคม - กมุภำพนัธ)์ และในช่วงเดือนกมุภำพนัธต์น้เส้ียวดอกขำวรอบภูช้ีฟ้ำจะออกดอกบำนเตม็เชิงเขำ 
 

  

 

 
 

เหตุเกิด ณ บำ้นอนัแสนอบอุ่นของสำมีภรรยำคู่หน่ึง  
โอ๊ย  ดูเหมือนสถำนกำรณ์จะกดดนั 

แต่  ฮำสะบดัช่อ 
 

นกัโทษคนหน่ึงหนีออกจำกคุกซ่ึงติดมำเป็นเวลำ 15 ปี เขำหนีเขำ้ไปในบำ้นหลงัหน่ึงเพื่อจะหำเงิน    
และปืน แต่กลบัพบกบัสำมี ภรรยำคู่หน่ึงอยูบ่นเตียง เขำส่ังให้ผูช้ำยออกจำกเตียงและมดัไวก้บัเกำ้อ้ี  

ขณะท่ีเขำมดัผูห้ญิงไวก้บัเตียง และจูบท่ีคอ 
 

จำกนั้นเขำก็ผดุลุกข้ึนเขำ้หอ้งน ้ำไปอยำ่งรีบร้อน ขณะนั้นเองสำมีก็กล่ำวกบัภรรยำวำ่ ........................  
 

สำมี : ฟังนะ .. ชำยคนนั้นเป็นนกัโทษหนีคุก ดูท่ีเส้ือเขำซิ  เขำอยูใ่นคุกหลำยปี และไม่เคยเจอผูห้ญิงเลย 
ผมเห็นเคำ้จูบที่คอคุณ ถำ้เขำตอ้งกำรเซ็ก อยำ่ขดัขืนหรือบ่นอะไร ท ำอยำ่งท่ีเขำบอก ชำยคนน้ี           

อนัตรำยมำก ถำ้ท ำใหเ้คำ้โกรธ เรำอำจจะถูกฆ่ำ เขม้แขง็ไวน้ะท่ีรัก ผมรักคุณ 
 

ภรรยำเคำ้กลบัตอบวำ่ : เขำไม่ไดจู้บท่ีคอฉนัหรอกท่ีรัก  เขำแค่กระซิบกบัฉนัวำ่เขำเป็นเกย ์เคำ้คิดวำ่   
คุณน่ำรัก และถำมวำ่เรำมีวำสลีนมั้ย  ฉนัก็ตอบเคำ้ไปวำ่ อยูใ่นหอ้งน ้ำ เขม้แขง็ไวน้ะท่ีรัก                    

ฉนัก็รักคุณเหมือนกนั 

 ท่ีมำ  www.girlzeed.com 
 

 

สถำนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรำย ข ำข ำ “เขม้แขง็ไวน้ะท่ีรัก” 

http://www.girlzeed.com/
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กำรส่งเสริมเพิ่มอัตรำก ำลงับุคลำกรเพือ่มำร่วมงำนกบับริษัทฯ 

เน่ืองด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบำยเพ่ิมประสิทธิภำพในงำนบริกำรในหลำยด้ำน
เพื ่อ ใ ห ้ง ำนก ำ รบ ริ ก ำ รม ีค ว ำมสมบูรณ์ม ำ ก ที ่สุด   ซึ่ ง  1  ใ นด ้ำ น ง ำนบริ ก ำ ร  ค ือ               
กำรเพิ่มบุคลำกรหลำยอ ัตรำ เ พื่อบริกำรแด่ท่ำนผู ้มีอุปกำรคุณ ให้ได ้รับควำมรวดเ ร็ว 
สะดวกมำกยิ่งข้ึน ซ่ึงก ำลงับุคลำกรท่ีตอ้งกำรเพ่ิมเติมในขณะน้ี  ดงัน้ี   

รับสมคัรงำน 
1.  ผู้บริหำรงำนขำย   แผนกวทิยำศำสตร์  /  อุตสำหกรรม  / โรงพยำบำล 
  วฒิุปริญญำโท และ ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์บณัฑิต สำขำเคมี, จุลชีววทิยำ, ไบโอเทค,   

  ฟู้ ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย,์ วทิยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกลเ้คียง   
        มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย    
2. ผู้แทนขำย   แผนกวทิยำศำสตร์ / อุตสำหกรรม  / โรงพยำบำล 
  วฒิุปริญญำโท และ ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์บณัฑิต สำขำเคมี, จุลชีววทิยำ, ไบโอเทค,   
   ฟู้ ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย,์ วทิยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกลเ้คียง   

        กรณีมีประสบกำรณ์งำนขำยจะพจิำรณำเป็นกรณีพิเศษ 

ดงันั้น  หำกท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ จะกรุณำสละเวลำในกำรแนะน ำผูท่ี้ท่ำนพึงพอใจ 
หรือ บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดท่ีท่ำนพึงพอใจ มำสมคัรงำนกบับริษทัฯ  จะขอตอบแทน

พระคุณด้วยส่วนลด  3-5%  ต่อใบก ำกบัภำษ ี 1  ใบ  ต่อจ ำนวนพนักงำน  1  ท่ำน  
(โดยส่วนลด  3-5%  ต่อมูลค่ำยอดเงนิในใบก ำกบัภำษ ี 1 ใบ  สูงสุดไม่เกนิ  100,000 บำท)  

ท่านผู้มีอปุการคณุ สามารถแจ้งรายช่ือผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะน า ส่งผ่านมายงั  

คณุเอกชัย รอดภยัปวง  แผนกบุคคล  โดย  โทร.0-2285-4101  หรือ  0-2285-4915-6  ต่อ 112 
Fax. 0-2285-4856  หรือ E-mail : ekachai@sciencetech.th.com  หรือ ekachai.sciencetech@gmail.com 

 
 

 
 

 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู ้ Biosafety  Cabinet ท่ีใช ้ ยงัสำมำรถใชง้ำน

ป้องกนั  “สำรตัวอย่ำง”  และป้องกนั “ผู้ปฏิบัติ”  รวมทั้งป้องกนักำรปนเป้ือนหรือกำรกระจำย 
ของเช้ือออกมำนอกตู้ไดใ้นเกณฑ์ขอ้ก ำหนดมำตรฐำน  หรือเกณฑ์ควำมถูกตอ้งและปลอดภยั    
เน่ืองจำกจุลชีพมีขนำดเลก็มำก เรำไม่สำมำรถจะรู้ได้โดยกำรมองเห็น    เม่ือมีกำรร่ัว หรือฉีกขำด
ท่ีพ้ืนผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งควำมเร็วลมท่ีสูงหรือต ่ำจำกระดบัมำตรฐำน 
ปัจจุบนัแผนกช่ำงบริกำร  ไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเคร่ืองทั้งท่ีบริษทัฯ   จดัจ ำหน่ำย
และไม่ไดจ้ดัจ ำหน่ำยมำกกวำ่  400  เคร่ือง  โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งดำ้นบุคลำกรท่ี
ไดรั้บกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถบริกำรใหห้น่วยงำนต่ำงๆ ไดท้ัว่ประเทศ 

 Calibration for pH meter 
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ pH meter  ท่ีใช ้ วำ่ผลกำรวิเครำะห์ให้ค่ำ pH ได้

ถูกตอ้งเท่ียงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่  เน่ืองจำก  pH meter  ปัจจุบนัมีมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ        
บำงยีห่อ้หรือบำงชนิดคุณภำพค่อนขำ้งต ่ำไม่สำมำรถใหค้วำมถูกตอ้งระดบัทศนิยม 1 ต ำแหน่งได ้                  
อีกประกำรหน่ึงในควำมจ ำเป็นท่ีตอ้ง Calibrate คือ เคร่ืองทุกเคร่ืองเม่ือถูกใชง้ำนไปในระยะหน่ึง
ยอ่มคลำดเคล่ือนไปจำกค่ำมำตรฐำนท่ีผูผ้ลิตก ำหนดไว ้

 ส ำหรับบริกำร Calibrate pH meter ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025:2005 ซ่ึงพร้อมให้บริกำรท่ำนผู้มอีุปกำรคุณทุกท่ำน 

         ทั้ง 2 บริกำรนี ้ แผนกช่ำงบริกำรตระหนกัดีถึงควำมส ำคญั ควำมจ ำเป็น และประโยชน์
ท่ีท่ำนผูมี้อุปกำรคุณจกัไดรั้บ จึงไดล้งทุนทั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวดั ปรับแต่ง  
และท่ีส ำคญั คือ บุคลำกรทีม่คีวำมรู้ ควำมช ำนำญ  ซ่ึงไดรั้บกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษทัผูผ้ลิต 
หรือบริษทัต่ำงประเทศท่ีมีควำมเช่ียวชำญ 

สนใจกำรบริกำร ตดิต่อได้ทีแ่ผนกช่ำงบริกำร หรือเยีย่มชมจำก www.sciencetech.th.com 
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อไดท่ี้  E-mail :  service@sciencetech.th.com 22 
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    สวสัดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ              

ท่ีไดรั้บรำงวลัใน  ฉบับที ่ 039   นะคะ ซ่ึงประกอบดว้ยรำยช่ือผูโ้ชคดีดงัต่อไปน้ีค่ะ 

รำยช่ือลูกค้ำถูกรำงวลั งวดที ่ 16  สิงหำคม  2555         หมำยเลข  28  
 คุณวสันต ์ศรีคง  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  128 

 รำยช่ือลูกค้ำถูกรำงวลั งวดที ่  1 กนัยำยน  2555       หมำยเลข  07 
  คุณศิริรักษ ์ตรีพฒันพนัธ์ บริษทั แลบ็มำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ  ำกดั  307        
  อ.นวลปรำงค ์อุทยัดำ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี    260 

 รำยช่ือลูกค้ำถูกรำงวลั งวดที ่ 16 กนัยำยน 2555    หมำยเลข  79 
 คุณพุทธรักษ ์สำยทอง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เมดิแคร์ ซพัพลำย  279  
 คุณณัฐพล บ ำรุงเกียรติ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ศูนยผ์ลิตภณัฑน์ม 379 

 

 

 

 

 
 

กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้เสียสละเวลำ
อันมีค่ำยิ่งของท่ำน   ตอบค ำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด  ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่

ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนให้โชคดีกับกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัลใน  ฉบับที่ 040    
เพือ่ลุ้นโชค 1,000 บำท ต่อไปนะคะ 

ขอขอบคุณภำพปก/ภำพในเนือ้หำจำก : www.guru.google.co.th / www.girlzeed.com  / www.variety.teenee.com 
www.thaihealth.or.th   
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