สำรจำกบริ ษทั ฯ
ขณะนีบ้ ริษัทฯ ได้ ดำเนินธุรกิจมำสู่ ปีที่ 31 ได้ อย่ ำงมั่นคง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นธุรกิ จ
มำจนถึงวันนี้ เนื่องมำจำกกำรได้รับกำรส่ งเสริ ม และสนับสนุนจำกท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณ จนทำให้
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจต่ อไปได้ อย่ ำงมัน่ ใจเพือ่ ให้ บริกำรแด่ ท่ำนผู้มอี ปุ กำรคุณ ทำงบริ ษทั ฯ
ต้องใคร่ ขอขอบพระคุณท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณเป็ นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ดว้ ย
บริ ษทั ฯ ขอตอบแทนพระคุณท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณ โดยขอมอบสิ่ งที่ ทำให้คุณภำพชี วิต
ของท่ ำนมี สุขภำพกำยและสุ ขภำพใจที่ เปี่ ยมไปด้วยควำมสุ ขกับควำมรู ้ มำกมำย รวมทั้งสำระ
ต่ ำ งๆ เพื่ อ ให้ ท่ ำ นผู ้มี อุ ป กำรคุ ณ มี ค วำมพึ ง พอใจสู ง สุ ด และหวัง เป็ นอย่ำ งยิ่ ง ว่ำ ข้อ มู ล ใน
Newsletter ฉบับที่ 040 ประจำปี ที่ 10 คงทำให้ “ท่ ำนผู้มอี ุปกำรคุณ ครอบครัว และคนทีท่ ่ ำนรัก”
ได้รับประโยชน์ และมีสุขภำพกำยและใจที่ดียงิ่ ขึ้นมำกกว่ำเดิม และตลอดไป

สำหรั บในเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2555 เนื้ อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ 040
ของบริ ษทั ฯ ยังคงเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือ เน้ นคุณภำพชีวิตของ ท่ ำนผู้มีอุปกำรคุณให้
มีสุขภำพกำย และสุ ขภำพใจทีด่ ยี งิ่ ขึน้ มำกกว่ ำผลิตภัณฑ์ ทบี่ ริษัทฯ จำหน่ ำย ในส่วนเนื้อหำสำระ
ยังคงประกอบด้วยควำมรู ้ ที่เ กี่ ยวกับเกร็ ดควำมรู ้ ชีวิต ประจำวัน คติ สอนใจ กำรปฏิ บัติ ธรรม
ศำสนำ/ปรั ช ญำ อำหำรเพื่ อ สุ ข ภำพ กำรออกก ำลัง กำย คลำยเครี ย ด สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย ว
กำรอบรม และพัฒนำจิ ต อย่ำ งไรก็ดี ในส่ ว นของบริ ษ ทั ฯ ก็จ ัด ให้มี กิ จ กรรมสัน ทนำกำร
และกีฬำสี สลับกันทุกเดือน เพื่อให้บุคลำกรของบริ ษทั ฯ มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่ดี มีควำม
พร้อมสำมำรถให้กำรบริ กำรท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณด้วยประสิ ทธิภำพสูงสุด
ในส่ วนกำรจัดทำวำรสำรในปี 2555 ยังคงใช้วิธีเดิ ม คือ จัดส่ งให้ท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณ
ปี ละ 4 ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรื อ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบกำกับภำษีของช่วง
3 เดือนที่ผ่ำนมำ คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปี ที่ผ่ำนมำ ช่วงที่ 2 ของปี หรื อ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้
ฐำนข้อมูลของท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2555
ท้ ายสุ ดนี้บริษทั ฯ ขอขอบพระคุณท่ านผู้มีอุปการคุณเป็ นอย่ างสู งทีไ่ ด้ ให้ การสนับสนุน
บริษทั ฯ ด้ วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็ นอย่ างยิ่ง หากท่ านจะกรุ ณาสละเวลาให้ ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร
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21 เคล็ดลับน่ารู้คบู่ ้ าน
เครื่ องเคียงอาหารสมอง
อัศจรรย์โยคะ ศาสตร์ แห่งการออกกาลังกายคลายโรค
ปางพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์
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สถานที่ทอ่ งเทีย่ วจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ทอ่ งเทีย่ วจังหวัดสงขลา
สถานที่ทอ่ งเทีย่ วจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ทอ่ งเทีย่ วจังหวัดเชียงราย
ขาขา เข้ มแข็งไว้ นะที่รัก
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ข่ ำวสำร
 ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
 บริ กำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริ กำร
 รำยชื่อผูโ้ ชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 039
 ร่ วมชิงโชคลุน้ รำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย

เนื่องในวำรโอกำสใกล้จะถึงวำรดิถีข้ ึนปี ใหม่ในปี 2556 นี้ ทำงกองบรรณำธิกำรขอส่ง
ควำมสุขแด่ท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณทุกท่ำน ให้มีแต่ควำมสุขทั้งทำงกำย และใจตลอดปี 2556 ด้วยครับ
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณทุกท่ำน เนื้อหำสำระใน Newsletter
ฉบับที่ 040/ปี ที่ 10 ประจำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2555 ทำงกองบรรณำธิกำร ยังคงคัดสรร
เรื่ องรำวมำนำเสนอท่ำน ดังต่อไปนี้ครับ
 พระพุทธรู ปปางต่ างๆ รอบองค์ พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง

ปำงโปรดทรงพระสุ บิน, ปำงทรงรับมธุปำยำส, ปำงเสวยมธุปำยำส
 สถานที่ท่องเที่ยว 50 เนื่ องจำกหลำยปี ที่ ผ่ำนมำเริ่ มตั้งแต่กำรจัดทำ Newsletter ฉบับที่ 009 ปี

คุณภำพชี วติ






ข่ำวจำกกองบรรณำธิกำร

22
23
24

2548 ได้ล งสถำนที่ ท่ อ งเที่ ยว 50 เขตในกรุ ง เทพฯ มำโดยตลอดจนครบทั้ง หมด 50 เขต ใน
Newsletter ฉบับที่ 039 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทำงกองบรรณำธิกำรได้คดั สรรเกี่ยวกับเรื่ องท่องเที่ยว
4 ภำค มำแทน เนื่องจำกประเทศไทยของเรำมีสถำนที่โดยที่ธรรมชำติได้ให้ไว้กบั ประเทศไทยที่
น่ำท่องเที่ยวมำกมำย ไม่วำ่ จะเป็ น ป่ ำไม้, ภูเขำ, ทะเล, น้ ำตก เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรส่ งเสริ มกำร
ท่อ งเที่ ยวในประเทศ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรจึ งได้น ำเสนอให้แ ด่ ท่ำนผูม้ ีอุ ป กำรคุ ณ โดยจะลง
สถำนที่ท่องเที่ยว 4 ภำค ภำคละ 1 สถำนที่ รวมเป็ น 4 สถำนที่ท่องเที่ยวใน 1 ฉบับ และจะเวียน
ไปเรื่ อ ยๆ จนครบ เพื่อ เป็ นข้อ มูลให้ท่ ำนผูม้ ีอุป กำรคุ ณ พิจำรณำพำครอบครั วอันเป็ นที่ รักไป
พักผ่อน เที่ยวชมธรรมชำติยงั สถำนที่ต่ำงๆ ในประเทศไทยของเรำ

 ขอแสดงควำมยิน ดีกับ ท่ ำ นผู้ มีอุ ป กำรคุ ณ ที่ถู ก รำงวัล ใน Newsletter ฉบั บ ที่ 039
ด้ วยครับ (รำยชื่อผู้โชคดีตำมรำยละเอียด หน้ ำ 24)
ท้ ายสุ ดนี้ ขอให้ ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่ าน ที่ กรุ ณาให้ ข้อคิดเห็นและคาแนะนาต่ างๆ
แด่ ศูนย์ CRC และ Newsletter ทั้งนีท้ างกองบรรณาธิ การจะได้ นาข้ อคิดเห็น / ข้ อเสนอแนะ
ของท่ านไปพัฒนา / ปรั บปรุ ง เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของท่ านมากที่ สุด

21 เคล็ดลับน่ำรู้คู่บำ้ น
1. แก้ปัญหำยุงไปไข่ ทงิ้ ไว้ ในแท็งก์ น้ำ ทำให้มีลูกน้ ำว่ำยวนอยูใ่ นแท็งก์ มีวิธี
ทำคือ นำ อิฐแดง ๆ ที่ใช้ในกำร ก่อสร้ำงมำเผำไฟให้ร้อนๆ แล้วเอำใส่ ลงไปใน
แท็งก์น้ ำทันที เพียงเท่ำนี้ยงุ จะไม่กล้ำเข้ำไปไข่ทิง้ ไว้
2.

ขอบยำงประตูตู้เย็น มีรำขึน้ จะมีวิธีลบรำออกได้โดยใช้ผำ้ ชุบ
น้ ำส้มสำยชู แล้วนำ ไปถูตรง ขอบยำงประตู ตูเ้ ย็น ที่เป็ นรำ

3.

วิธีกำรปรับ เสำทีวี ในบ้ ำนด้วยตัวเองทำได้ง่ำยๆ คือ หำกระดำษตะกัว่
หรื อหำ กระดำษฟอยล์ ที่ห่อปลำเผำมำพันรอบๆ สำยอำกำศ ด้ำนหลังทีวีหลำยๆ
รอบ แล้วค่อยๆ รู ดไป ตำมสำย เรื่ อยๆ ให้มีคนคอยสังเกตภำยในจอทีวีดว้ ย ถ้ำ
ภำพคมชัดก็ให้บีบ กระดำษตะกัว่ นั้นติดอยู่ กับสำยตรงนั้นเลย ก็เป็ นอันเสร็ จ
เรี ยบร้อย

4. ตะปูที่ตอกไว้ข้ำงฝำคอนกรีตสำหรับแขวนรูปหลวม มีวิธีแก้ไข ง่ำยๆ คือ ใช้ สำลี พันตะปูชุบ กำว และตอก
เข้ำไปใหม่ กำวที่สำลีจะยึดติดกันแน่น
5.

วิธีกำรเก็บ สำยยำง ที่ยำว ไว้โดยไม่ เปลืองเนือ้ ที่ ทำได้โดยม้วนสอดเข้ำ
ไปใน ยำงรถยนต์

6.

ขจัดปัญหำกลิน่ ส้ วม เหม็นคละคลุ้งไปทั่วบ้ ำน คือใช้น้ ำมันก๊ำด
ประมำณ 1 ขวดใหญ่ มำเทรำดลงไปในคอห่ำนแล้วเทน้ ำตำมลงไปเพื่อขจัดกลิ่นน้ ำมันก๊ำดให้หมด

7.

วิธีป้องกันหมำแมวตัวโปรดมำกัดแทะ เฟอร์ นิเจอร์ ในบ้ ำน คือใช้ น้ ำมันยูคำลิปตัส หรื อน้ ำมันที่มีกลิ่นฉุ นทำ
ที่เฟอร์นิเจอร์ กลิ่นฉุนนั้นจะทำให้มนั ไม่กล้ำเข้ำมำกัดแทะอีก

8.

วิธีกำรดึง สติ๊กเกอร์ ที่ติดอยู่บนฝำห้ องออกโดยไม่ ทงิ้ ครำบกำว ทำได้โดยใช้ น้ ำมันพืช มำทำบนสติ๊กเกอร์
แล้วจึงค่อยๆ ดึงออกมำ

9.

วิธีขจัดรอยครำบ เหนียวบนผนังตู้เย็น คือ ใช้ น้ ำมันพืช เทลงบนกระดำษเช็ดมือ แล้ว ถูจนสะอำด ทำสัก
2-3 ครั้ง น้ ำมันพืชจะไม่ทำลำยควำมเงำของตูเ้ ย็นหรอก

10. วิธีกำรตอกฝำผนัง ตะปู โดยไม่ ให้ งอ คือ ให้ทำปลำยตะปูดว้ ยน้ ำส้มสำยชู
หรื อน้ ำมันพืช ก่อนที่จะนำมำตอกฝำผนัง
11. วิธีกำรติดรูป โปสเตอร์ บนกำแพงโดยไร้ ร่องรอยเมื่อดึงภำพออก คือใช้ยำสี ฟัน แทนกำวในขณะที่ติดรู ป
เมื่อถึงเวลำดึงรู ปออก ก็เพียงแค่ขดั ยำสี ฟันที่แห้งออกเท่ำนั้น
4

12. วิธีป้องกันไม่ ให้ มด ขึน้ ตู้กบั ข้ ำว คือ ใช้เศษผ้ำหรื อเชือกที่เป็ นผ้ำ
ไปชุบน้ ำมันเครื่ อง แล้วบิดพอหมำด นำไปผูกไว้ที่ขำตูก้ บั ข้ำวทั้งสี่ ขำ
มดก็จะไม่กล้ำขึ้นแน่นอน
13. วิธีกำรไล่ ยุง แบบง่ ำย ๆ คือ หำ กำรบูร มำห่ อด้วยผ้ำแล้วมัดไว้กบั หลอดไฟฟ้ ำที่อยูภ่ ำยใน บ้ำน ควำมร้อน
ของไฟฟ้ ำจะทำให้กำรบูร ระเหย ออกไป และกลิ่นของกำรบูรจะช่วย ป้ องกันยุง ไม่ให้มำรบกวน
14. วิธีกำรไล่ หนู แบบง่ ำยๆ และประหยัดเงิน คือ นำ ไม้ยโี่ ถ ไปตำกแดดให้แห้ง แล้วนำไปบดเป็ นผง เสร็ จ
แล้วนำไปโรยตำมซอกที่หนูชอบอยู่ เพียงเท่ำนี้ หนูก็พำกันขนย้ำยครอบครัวหนี ออกไปจำกบ้ำนของคุณไป
เลย
15. วิธีกำรกำจัดปลวก ที่ขนึ้ บ้ ำนแบบประหยัด คือนำ น้ ำมันเครื่ อง ที่ใช้แล้วมำรำดให้รอบ บริ เวณบ้ำน เพียง
เท่ำนี้ ก็จะสำมำรถไล่ปลวกไม่ให้มำรบกวนบ้ำนอีกต่อไป
16. โฟม สำมำรถใช้ เป็ นประโยชน์ ได้หลำยอย่ำง เช่น ใช้ทำเป็ นกำว อุดรอยรั่ว ของภำชนะได้เป็ นอย่ำงดีคือ
ก่อนนำมำใช้จะต้องเอำเศษโฟมหักเป็ นชิ้นเล็ก แช่ น้ ำมันทินเนอร์ ให้ละลำย เหนี ยวข้นแล้วนำไปอุดรอยรั่ว
ปล่อยให้แห้ง ก็จะสำมำรถใช้ต่อไปได้อีกเป็ นระยะเวลำ ยำวนำน
17. วิธีขจัดกลิน่ เหม็น อำหำรในตู้เย็นติดน้ำดืม่ ทำได้โดยนำ กำกกำแฟ หรื อ กำกใบ
ชำ ที่ชงหมดแล้ว นำมำใส่ ไว้ใน ตูเ้ ย็น กำก กำแฟ หรื อกำก ใบชำ พวกนี้ จะดูดกลิ่น
อันไม่พึงปรำรถนำให้หมดไป จำก ตูเ้ ย็นของคุณ
18. วิธีทำควำมสะอำด ครำบดำ ของกำแฟที่ หม้ อต้ ม คือใช้ ผงซักฟอก ที่ใช้กบั
เครื่ องซักผ้ำ 1 ช้อนโต๊ะใส่ น้ ำจนเต็มหม้อ แล้วแช่ไว้ประมำณ 1 ชัว่ โมงจึงล้ำงออก
19. วิธีทำควำมสะอำด หน้ ำต่ ำงกระจก ให้ ใสสะอำด ผสมน้ ำกับน้ ำส้มสำยชู 1 : 2 ส่ วน แล้วนำไปใส่ ใน ขวด
สเปรย์ นำไปฉี ดบน หน้ำต่ำง กระจก แล้วใช้ กระดำษหนังสื อพิมพ์ เช็ดอีกที หน้ำต่ำงกระจก จะใสจริ ง ๆ
20. วิธีทำควำมสะอำด คนโทแก้ว ที่เอำมือล้วงลงไปทำควำมสะอำดยำกให้ทุบ เปลือกไข่ ใส่ลง ไป แล้วกรอก
น้ ำส้มสำยชูตำมลงไปเล็กน้อยเขย่ำขวดแล้วแช่ทิ้งไว้สกั ครู่ เทเปลือกไข่ ออก ล้ำงออกด้วยน้ ำสะอำดอีกที
คนโท แก้ว จะมองดูสะอำดหมดจดแล้วยังปรำศจำกกลิ่นอีกด้วย
21. วิธีกำรขจัดขนสุ นัข ออกจำกพรม มีวธิ ีทำง่ำยๆ คือ ใช้ ฟองน้ ำ ชุบน้ ำบิด
พอหมำดๆ มำซับ จะ สำมำรถซับขนสุ นขั ออกได้โดยง่ำย
ที่มำ www.guru.google.co.th
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เครื่ องเคียงอำหำรสมอง

1. สะเดำ (Neem tree) มีเบต้ำแคโรทีนสู งบำรุ งสำยตำ เสริ มระบบภูมิคุม้ กัน ทำให้นอนหลับ
2. ผักกำดขำว (Chinese white cabbage) ช่วยระบบย่อยอำหำร ขับปั สสำวะ แก้ไอ มีโฟเลทสู ง
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

บำรุ งคุณแม่ต้ งั ครรภ์
หัวหอมเล็ก (Shallot) มีน้ ำมันหอมระเหยบรรเทำอำกำร หวัด มีสำรฟลำโวนอยด์ตำ้ นมะเร็ ง
แครอต (Carrot) เบต้ำแคโรทีนป้ องกันโรคมะเร็ ง มีแคลเซียม แพ็กเตต ลดระดับ คอเลสเตอรอล
หอมหัวใหญ่ (Onion) มีสำรฟลำโวนอยด์ช่วยลดอำกำรของโรคหัวใจ ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด
คะน้ ำ (Chinese kale) มีแคลเซียมและสำรต้ำนอนุมลู อิสระสู ง ป้ องกันโรคกระดูกพรุ น และมะเร็ ง
พริก (Chilli) มีแคปไซซินกระตุน้ กำรขยำยตัวของหลอดเลือด ช่วยให้เจริ ญอำหำร ขับเหงื่อ
กระเจี๊ยบเขียว (Okra) ลดควำมดันโลหิตบำรุ งสมอง ลดอำกำรกระเพำะหรื อลำไส้อกั เสบ
ผักกระเฉด (Water mimosa) ดับพิษไข้ กำกใยช่วยระบบขับของเสี ย เพิ่มกำรเผำผลำญสำรอำหำร
ตำลึง (Ivy gourd) มีวติ ำมินเอสู ง ดีต่อดวงตำ เส้นใยจับไนเตรต ลดควำมเสี่ ยงในกำรเกิดโรคมะเร็ ง
ในกระเพำะอำหำร
มะระ (Chinese bitter cucumber) มีแคลเซี ยม ฟอสฟอรัส เป็ นยำระบำยอ่อนๆ น้ ำคั้นลดระดับ
น้ ำตำลในเลือด
ผักบุ้ง (Water spinach) บรรเทำอำกำรร้อนใน มีวติ ำมินเอบำรุ งสำยตำ ธำตุเหล็กบำรุ งเลือด
ขึน้ ฉ่ ำย (Celery) กลิ่นหอม ช่วยเจริ ญอำหำรมีวติ ำมินเอ บี และซี บำรุ งสมอง ป้ องกันโรคหัวใจขำดเลือด
เห็ด (Mushroom) แคลอรี นอ้ ย ไขมันต่ำมีวติ ำมินดีสูง ช่วยในกำรดูดซึมแคลเซียม เสริ มกระดูกและฟัน
บัวบก (Indian pennywort) มีวติ ำมินบีสูงช่วยให้ ร่ ำงกำยผ่อนคลำย บำรุ งสมองและควำมจำบำรุ ง
ผิวพรรณ ลดอำกำรอักเสบ
สะระแหน่ (Kitchen mint) กลิ่นหอมเย็นของใบให้ควำม สดชื่น ทำให้ควำมคิดแจ่มใส แก้ปวดหัว
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ชะพลู (Cha-plu) รสชำติเผ็ดเล็กน้อย แก้จุกเสี ยด ขับเสมหะ มีแคลเซียมสูง
ชะอม (Cha-om) ช่วยลดควำมร้อนในร่ ำงกำย ขับลมในลำไส้ มีเส้นใยคอยจับอนุมูลอิสระ
หัวปลี (Banana flower) รสฝำด แก้ร้อนใน กระหำยน้ ำ และบำรุ งน้ ำนม มีกำกใย โปรตีนและวิตำมินซีสูง
กระเทียม (Garlic) ลดไขมันในเลือดป้ องกันหัวใจขำด เลือด ใบกระเทียมมีโฟเลต เหล็กวิตำมินซีสูง
โหระพำ (Sweet basil) น้ ำมันหอมระเหยทำให้โล่งจมูก ช่วยระบำยลม มีเบต้ำแคโรทีนแคลเซียม
ขิง (Ginger) บรรเทำอำกำรหวัดเย็น ลดอำกำรคัดจมูก รสเผ็ดร้อน แก้อำกำรท้องอืดท้องเฟ้ อ
ข่ ำ (Galangal) น้ ำมันหอมระเหย ช่วยระบบย่อยอำหำรขับลม มีฤทธิ์ ฆ่ำเชื้ อแบคทีเรี ย และเชื้ อรำ
กระชำย (Wild ginger) บรรเทำอำกำรท้องอืดท้องเฟ้ อ บำรุ งธำตุ มีวิตำมินเอและแคลเซียม
ถั่วพู (Winged bean) ให้คุณค่ำทำงอำหำรสู งมีโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และสำรช่วยย่อยกรดไขมันอิ่มตัว
ดอกขจร (Cowslip creeper) กระตุน้ ให้รู้รสอำหำร ให้พลังงำนสูง ประกอบด้วยคำร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
ถั่วฝักยำว (Long bean) มีเส้นใย ช่วยลดคอเลสเตอรอล มีวิตำมินซี ช่วยให้ร่ำงกำยดูดซึ มธำตุเหล็กบำรุ งเลือด
มะเขือเทศ (Tomato) มีวิตำมินเอสูง วิตำมินซี รสเปรี้ ยว ช่วยกระตุน้ น้ ำย่อย และแก้อำกำรคอแห้ง
กะหลำ่ ปลี (White cabbage) มีกลูโคซิโนเลต เมื่อแตกตัวจะเป็ นสำรต้ำนมะเร็ ง และมีวิตำมินสูง
มะเขือพวง (Plate brush eggplant) ช่วยให้เจริ ญ อำหำรและช่วยลดควำมดันเลือด มีแคลเซี ยมและฟอสฟอรัส
ผักชี (Chinese parsley) ขับลม บำรุ งธำตุช่วยย่อยอำหำร มีน้ ำมันหอมระเหย แก้หวัด มีวิตำมินเอและซีสูง
กุยช่ ำย (Flowering chives) มีกำกใยช่วยระบำยของ เสี ย มีธำตุเหล็กช่วยในกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดง
หัวไชเท้ ำ (Chinese radish) แก้ไอ ขับเสมหะ เพิ่มภูมิตำ้ นทำงโรค มีสำรช่วยให้กระเพำะอำหำรและลำไส้
บีบตัวได้ดี
กะเพรำ (Holy basil) แก้อำกำรจุดเสี ยดแน่นท้อง มีเบต้ำแคโรทีนสู ง ป้ องกันโรคมะเร็ งและโรคหัวใจขำดเลือด
แมงลัก (Hairy basil) ช่วยย่อยอำหำรป้ องกันเลือด ออกตำมไรฟัน ขับลม ขับเหงื่อ
ดอกแค (Sesbania) กินแก้ไขช่วงที่อำกำศเปลี่ยนแปลง เป็ นยำระบำยอ่อนๆ มีวิตำมินเอสู ง บำรุ งสำยตำ
หญ้ ำอ่อน กินเพิ่มควำมคึกคักให้กระชุ่มกระชวย หัวใจสู บฉี ด สมองแจ่มใส อำยุยนื ยำว สำหรับทุกเพศ
โดยเฉพำะวัยสูงอำยุ
ที่มำ: www.variety.teenee.com
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อัศจรรย์โยคะ ศำสตร์แห่งกำรออกกำลังกำยคลำยโรค

1. ท่ำแรก เป็ นท่ำที่สำมำรถลดอำกำรปวดหลังปวดเอวได้อย่ำงน่ ำทึ่ง ท่ำนี้
เรี ยกว่ำท่ำครึ่ งสะพำนโค้ง เริ่ มทำด้วยกำรคุกเข่ำแยกขำออกจำกกัน แอ่นหลัง
ไปจับกับ ข้อเท้ำทั้งสองข้ำง ห้อยศีรษะไปด้ำนหลัง ให้เต็มที่ หำยใจเข้ำออก
ลึก ๆ นับ 1 – 5 และพัก ทำซ้ ำติดต่อกัน 5 ครั้ง
2. หลังจำกนั้นให้ทำท่ำก้มต่อกันเป็ นท่ำต่อไป เริ่ มต้นด้วยกำรยืนตัวตรงเท้ำชิ ด
ชูมือขึ้นเหนื อศีรษะ หำยใจเข้ำก้มลงพร้อมกับกำรหำยใจออก เอำมือแตะปลำย
เท้ำกลั้นลมหำยใจไว้นบั 1 – 3 ก้มศีรษะลงชิ ดเข่ำ แล้วเงยหน้ำขึ้นหำยใจเข้ำ ทำ
แบบนี้ ซ้ ำกัน 5 ครั้ง แค่น้ ี ก็สำมำรถทำให้คุณคลำยอำกำร ปวดหลัง ปวดเอวได้
3. ท่ำวำดมือ บิดตัว ก็เป็ นอีกหนึ่ งท่ำที่จะสำมำรถทำให้อำกำรปวดหลัง ปวด
เอวของคุณทุเลำได้ไม่แพ้ท่ำครึ่ งสะพำนโค้ง และท่ำก้มเลย เริ่ มทำโดยกำรนัง่
เหยียดเท้ำซ้ำยไปด้ำนหน้ำงอเข่ำขวำอ้อมต้นขำซ้ำย เอำมื อขวำกอดเข่ำข้ำงที่

โยคะ เป็ นศำสตร์ ที่มีมำแต่โบรำณ ที่นอกจำกจะช่วยให้คุณมีรูปร่ ำงที่สง่ำงำม
กล้ำมเนื้อมีควำมยืดหยุน่ หลำยท่ำของโยคะยังช่วยรักษำโรคต่ำง ๆ ได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์
โยคะเป็ นศำสตร์ ที่เกิดมำจำกโยคีที่เลียนแบบวิธีกำรรักษำโรคมำจำกสัตว์ป่ำ ท่ำหลำย
ท่ำของโยคะจึงเลียนแบบพฤติกรรมหรื อท่ำทำงของสัตว์แต่ละชนิด
คนไทยอำจจะเห็นว่ำกำรเล่นโยคะเป็ นเรื่ องยำก ซึ่ งหลำยคนกลัวคิดว่ำตนเองคง
ไม่อำจทำท่ำหกคะเมนเอำศีรษะลงพื้น หรื อทำตัวเองให้อ่อนงอแบบคนที่ฝึกมำนำนได้
แต่เปล่ำเลย เพรำะโยคะที่นำมำเสนอนี้ ทำง่ำยแถมยังช่วยสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำยและ
ใจจนสำมำรถเป็ นบันไดขั้นแรกของคนที่ อยำกท ำให้ใ จสงบโดยไม่ ตอ้ งพึ่ งกำรนั่ง
สมำธิ แถมยังจะช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรงไปในตัว โยคะหลำยท่ำสำมำรถใช้รักษำโรค
ปวดคอ ปวดศีรษะ ปวดไหล่ ปวดหลังปวดสะโพกได้
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ชันขึ้นมำเอำไว้ หลังจำกนั้นยกแขนซ้ำยขึ้นเสมอไหล่หำยใจเข้ำ แล้ววำดมือไป
ด้ำนข้ำงพร้อมกับบิดตัวไปให้ได้มำกที่สุด กลั้นหำยใจไว้ แล้วก็วำดมือกลับมำ
ด้ำนหน้ำ และหำยใจออก ทำเช่นนี้ ซ้ ำกัน 5 ครั้งรับรองได้ผล
4. ท ำต่ อไปเหมำะสำหรั บผูท้ ี่ มีอำกำรปวดขำ เพรำะกำรเดิ น หรื อออกแรก
บริ เวณขำมำกเกิ นไป ซึ่ งทำเขย่งย่อ ท่ำนี้ สำมำรถช่ วยให้คุณคลำยจำกอำกำร
ปวดขำอันไม่พึงประสงค์ได้ สำมำรถทำได้โดยเริ่ มยืนเท้ำชิ ด ลำตัวตั้งตรง เขย่ง
ขำพร้ อมกับยกมือไปด้ำนหน้ำ ย่อตัวลงนัง่ บนส้นเท้ำ นัง่ ยอง ๆ ให้ส้นเท้ำติด
พื้น หลังจำกนั้นลุกขึ้นยืนในท่ำปกติ เอำแขนลงแนบลำตัว หำยใจออกทำซ้ ำ
แบบนี้ 5 ครั้งติดต่อกัน อำกำรปวดเมื่อขำและทุเลำลง
อย่ำงไรก็ตำมอย่ำลื มว่ำ กำรฝึ กโยคะนั้นจำเป็ นต้องมี วินัยและทุ่มเทเวลำทำอย่ำงต่อเนื่ อง หำกเกิ ด
ควำมรู ้สึกท้อแท้และสิ้ นหวัง อำจจะทำให้เรำไม่เห็นประโยชน์ของโยคะได้อย่ำงแท้จริ ง
ที่มำ ; www.thaihealth.or.th
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ปำงพระพุทธรู ปรอบองค์พระปฐมเจดีย ์
๔. ปำงโปรดทรงพระสุ บิน
พระพุทธรู ปปำงนี้ อยูใ่ นพระอิริยำบถ
บรรทม (นอน) ตะแคงขวำ พระหัตถ์ซ้ำย
ทอดไปตำมพระวรกำย พระพำห ำ
( ต้ น แขน ) ขวำแนบกั บ พื้ น ยกหลั ง
พระหัตถ์ข้ ึ นแนบพระหนุ ( คำง ) งอนิ้ ว
พระหัตถ์แนบกับ พระปรำง ( แก้ม ) หลับ
พระเนตร พระเศี ยรหนุ นพระเขนย เป็ น
กิ ริยำ บรรทมหลับ ในลักษณะสี หไสยำสน์ พระปำงไสยำสน์ ลักษณะเช่ นเดี ยวกับ
ปำงปริ นิพพำน และปำงโปรดอสุรินทรำหู

๕. ปำงทรงรับมธุปำยำส
พระพุท ธรู ปปำงนี้ อยู่ในพระ๒อิ ริย ำบถ
นัง่ ขัดสมำธิ พระหัตถ์ซำ้ ยประคองบำตรที่วำง
อยูบ่ นพระเพลำ พระหัตถ์ขวำยกขึ้นป้ องเสมอ
พระอุระ ทอดพระเนตรลงต่ำ หลังจำกเจ้ำชำย
สิ ตธัตถะได้เพศเป็ นบรรพชิตได้ 7 วัน วันที่ 8
ออก บิณฑบำตแต่วำ่ อำหำรที่ได้มำไม่ประณี ต
ไม่ น่ ำ ฉั น แต่ พ ระองค์ก็ ร ำพึ ง กับ ตนเองว่ำ
บัดนี้ เรำเป็ นสมณะ และเที่ ย วบิ ณฑบำตเพื่ อ
เลี้ยงชีพ แล้วจะหำอำหำรที่สะอำดประณี ตมำ
แต่ที่ใดเล่ำ จึงได้พิจำรณำฉันอำหำรบิณฑบำต
ว่ำ อำหำรนี้ก็สกั ว่ำเป็ นธำตุ จะต้องเป็ นไปตำมปั จจัยที่ปรุ งแต่งขึ้น ฯ
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๖. ปำงเสวยมธุปำยำส
พระพุ ท ธรู ป ปำงนี้ อยู่ ใ นพระอิ ริ ย ำบถประทับ (นั่ง ) ขัด สมำธิ ครั้ นเมื่ อ
นำงสุ ชำดำผูถ้ วำยข้ำวมธุปำยำสทูลลำกลับไปแล้ว พระโพธิ สัตว์เสด็จออกจำกร่ ม
ไทร ทรงถือถำดข้ำ วมธุ ปำยำส เสด็จไปยังริ มฝั่ งแม่น้ ำเนรัญชรำ สรงพระวรกำย
(อำบน้ ำ) แล้วประทับริ มฝั่ งแม่น้ ำ หันพระพักตร์ สู่ ทิศตะวันออก ทรงแบ่ งข้ำว
มธุ ปำยำส ออกเป็ น 49 ส่ วน แล้วปั้ นเป็ นก้อน 49 ก้อน แล้วเสวยจนหมด ถือเป็ น
อำหำรทิ พ ย์ที่ จะคุ ้ม ได้ถึง 49 วัน ในกำรเสวยวิมุ ต ติ สุ ข ภำยหลัง กำรตรั ส รู ้
ณ สัตตมหำสถำน (สถำนที่ 7 แห่ งที่พระพุทธองค์ใช้เวลำประทับอยู่แห่ งละหนึ่ ง
สัปดำห์หลังบรรลุพระโพธิ ญำณ)
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สถำนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุ พรรณบุรี
สุ พรรณบุรีเมืองยุทธหัตถี
เลือ่ งลือพระเครื่อง
สู งลำ้ ประวัตศิ ำสตร์
ภำษำถิน่ ชวนฟัง

วรรณคดีขนึ้ ชื่อ
รุ่งเรืองเกษตรกรรม
แหล่ งปรำชญ์ ศิลปิ น

ช่วงเวลำเฟื่ องฟูของตลำดสำมชุกกินเวลำนำนหลำยสิ บปี แต่หลังจำกที่มีกำรตัดถนนผ่ำน
สำมชุก ผูค้ นเปลี่ยนไปใช้ถนนเป็ นเส้นทำงสัญจรมำกขึ้น ส่ งผลให้ วิถีชีวิต ควำมเป็ นอยู่ และ
กำรค้ำที่ตลำดสำมชุกเริ่ มซบเซำ แต่ตลำดสำมชุกก็ยงั คงดำเนิ นวิถีของตลำดห้องแถวไปอย่ำง
ต่อเนื่อง

ตลำดร้ อยปี ตลำดสำมชุก
เป็ นตลำดห้องแถวไม้ 2 ชั้นขนำดใหญ่ ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ ำสุพรรณบุรี(ท่ำจีน) และรำยล้อม
ด้วยบรรยำกำศของบ้ำนเรื อนรวมถึงเรื่ องรำวของผูค้ นในอดีต โดยแทบไม่มีกำรดัดแปลงเสริ ม
แต่ง ย้อนอดีตกลับไปยุคสมัยที่ตลำดสำมชุกเฟื่ องฟู ยุคนั้นชำวบ้ำนจะนำของพื้นเมือง รวมทั้ง
เกลือ ฝ้ ำย แร่ สมุนไพร มำแลกเปลี่ยนซื้อขำยให้กบั พ่อค้ำที่เป็ นชำวเรื อ
ต่อมำเมื่อริ มแม่น้ ำสุ พรรณ กลำยเป็ นแหล่งทำนำที่สำคัญ มีโรงสี ขนำดใหญ่เกิดขึ้นหลำย
แห่ ง ตลำดสำมชุกก็กลำยเป็ นตลำดข้ำวที่สำคัญ มีกำรค้ำขำยกันอย่ำงคึกคัก ทำให้ตลำดสำมชุก
ไม่จำกัดบริ เวณอยูเ่ ฉพำะริ มน้ ำ แต่ยงั ขยำยมำถึงริ มฝั่ง โดยแต่ละปี มีกำรเก็บภำษีได้จำนวนมำก
พร้อมๆกับมีกำรตั้งนำยอำกรคนแรก ชื่อ “ขุนจำนง จีนำรักษ์ ”
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ด้วยควำมที่ วิถีชีวิตและลักษณะทำงกำยภำพของชุมชนตลำดสำมชุกมีกำลเปลี่ยนแปลง
น้อยมำก แม้วำ่ จะผ่ำนกำลเวลำมำนับร้อยปี เหตุน้ ี ประชำคมชำวตลำดสำมชุกจึงได้มีกำรปรับปรุ ง
ฟื้ นฟู และร่ วมกันอนุรักษ์สถำปั ตยกรรมไม้ของตลำดสำมชุกไว้เป็ นมรดกทำงวัฒนธรรม รวมทั้ง
พัฒนำเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน เพื่อให้ตลำดสำมชุกกลับมี
ชีวิตชีวำขึ้นอีกครั้ง
บ้ำนหลังนี้เป็ นบ้ำนของขุนจำนง จีนำรักษ์ ซึ่ งเป็ นนำยภำษีอำกรคนแรกและเป็ นเจ้ำของ
ตลำดสำมชุก ได้สร้ำงบ้ำนหลังนี้เมื่อ พ.ศ. 2459 ใช้เป็ นที่อยูอ่ ำศัยของคนในครอบครัว รวมทั้งเป็ น
ที่ ต้ อ น รั บ แ ล ะ พั ก อ ำ ศั ย ข อ ง ผู ้ ห ลั ก ผู ้ ใ ห ญ่ แ ล ะ แ ข ก บ้ ำ น แ ข ก เ มื อ ง ห ล ำ ย ค น ค่ ะ ”
กำรเดินทำง สู่ ตลำดสำมชุ ก จำกกรุ งเทพฯ ผ่ำน อ. บำงบัวทอง จ. นนทบุรี ไปจนถึงตัว จ.
สุ พรรณบุรี ระยะทำงประมำณ 107 กม. จำกนั้นไปตำมหลวงหมำยเลข 340 แยกเข้ำ อ. สำมชุก ตัว
ตลำดอยูร่ ิ มแม่น้ ำสุ พรรณติดกับที่วำ่ กำรอำเภอสำมชุก
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สถำนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลำ
นกนำ้ เพลินตำ
เมืองใหญ่ สองทะเล
ศูนย์ กำรค้ ำแดนใต้

สมิหลำ เพลินใจ
เสน่ ห์สะพำนป๋ ำ

วังหลวงพรม
มีลกั ษณะเป็ นน้ ำตกเล็กๆเตี้ยๆ มีหินใหญ่อยูต่ รงกลำง ทำให้ลกั ษณะน้ ำตกแยกเป็ น 2 สำยเล็ก
ด้ำนล่ำงเป็ นแอ่งน้ ำหรื อวังน้ ำ ที่ใหญ่และลึก เต็มไปด้วยสัตว์น้ ำ โดยเฉพำะปลำจะมีขนำดใหญ่
ทั้งนี้เพรำะยังไม่มีใครมำทำลำย
เมืองลูกหนึง่
อยูบ่ ริ เวณใกล้ยอดเขำน้ ำค้ำง มีกอ้ นหิ นโต ลักษณะคล้ำยกำแพงเมืองโบรำณ ซำกหิ นคล้ำยมีเมือง
ใหญ่เมืองหนึ่ง

อุทยำนแห่งชำติเขำน้ ำค้ำง มีพ้นื ที่ครอบคลุมอยูใ่ นท้องที่อำเภอนำทวี และอำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ
มีสภำพป่ ำ และทรั พยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยจุดเด่นที่น่ำสนใจสวยงำม เช่ น น้ ำตก
จำนวนหลำยแห่ง ทั้งยังเป็ นพื้นที่ ประวัติศำสตร์ ฐำนที่มนั่ และของกำรสู้รบกับโจรจีนคอมมิวนิ สต์ ที่เป็ น
หลักฐำนให้ศึกษำถึงสถำนที่และวัตถุทำงประวัติศำสตร์ ของกำรสู้รบอันยำวนำนได้ อุทยำนแห่ งชำติเขำ
น้ ำค้ำงมีเนื้อที่ท้ งั หมดประมำณ 220 ตำรำงกิโลเมตร หรื อ 137,500 ไร่
สถำนที่เที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติเขำน้ำค้ ำง สงขลำ
น้ำตกโตนลำด
มีลกั ษณะเป็ นพื้นลำดระยะยำวสวยงำม มีน้ ำไหลตลอดปี บนพื้นหิ นมีตะไคร่ น้ ำสี เขียวขึ้นอยู่เต็มไปหมด
เป็ นน้ ำตกที่ยงั บริ สุทธิ์ อยูห่ ่ำงจำกหมู่บำ้ นนำปรัง ประมำณ 5 กิโลเมตร
น้ำตกโตนดำดฟ้ ำ
มีลกั ษณะเป็ นน้ ำตกสู งเหมือนดำดฟ้ ำ มีหินยื่นเหมือนหลังคำสู งประมำณ 20 เมตร น้ ำไหลแรง สองข้ำง
ทำงเต็มไปด้วยตะไคร่ น้ ำ มีบรรยำกำศธรรมชำติที่ร่มรื่ นสวยงำม ป่ ำที่อุดมสมบูรณ์ ตำมทำงเดินจะได้ยิน
เสี ยงนกและชะนีร้อง
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ค่ ำยพัก จ.ค.ม. กรมที่ 8 (อุโมงค์ )
เป็ นฐำนที่ มนั่ หรื อฐำนปฏิ บตั ิกำรใหญ่ที่สุดของ จ.ค.ม.ในแถบนี้ มีลกั ษณะเป็ นถ้ ำหรื ออุโมงค์
ธรรมชำติที่ใหญ่ และมีควำม วิจิตรพิศดำรของธรรมชำติ เป็ นแหล่งสะสมอำวุธยุทโธปกรณ์และ
เสบี ย งอำหำรที่ ส ำคัญ และทำงทิ ศ ตะวัน ออกของอุ โ มงค์ มี น้ ำตกพรุ ชิ ง ที่ ส วยงำมด้ว ย
กำรเดินทำงไปอุทยำนแห่ งชำติเขำนำ้ ค้ ำง สงขลำ
ที่ทำกำร อุทยำนแห่งชำติเขำน้ ำค้ำง เดินทำงจำกอำเภอนำทวี ผ่ำนบ้ำนสะท้อน บ้ำนนำปรัง บ้ำน
ลุ่ม ตำบลปลักหน
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สถำนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำฬสิ นธุ์
เทีย่ วเมืองกำฬสิ นธุ์
แซ่ บอีหลี เนือ้ เค็ม
สำวสวยภูไท
ฮือฮำโปงลำง

ถิ่นโบรำณมำกมี
นำ้ เต็มเขือ่ นดินยำว
ผ้ ำไหมแพรวำ

พิพธิ ภัณฑ์ ของดีจังหวัดกำฬสิ นธุ์

- เปิ ดเวลำ 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. หยุดวันเสำร์ อำทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- หำกเข้ำชมเป็ นหมูค่ ณะหรื อเข้ำชมในวันหยุด ต้องติดต่อล่วงหน้ำที่ฝ่ำยอำนวยกำรสำนักงำน
จังหวัดกำฬสิ นธุ์ โทร. 0-4381-1695
สิ่งน่ ำสนใจ
อำคำรพิพิธภัณฑ์เป็ นอำคำรสองชั้น มีกำรจัดแสดงดังนี้
ชั้นล่ ำง จัดแสดงเป็ นห้องต่ำง ๆ ห้องที่น่ำสนใจมีเช่น
ห้ องเฉลิมพระเกียรติ แสดงนิทรรศกำรเมื่อครั้งที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั และ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถเสด็จพระรำชดำเนินเยีย่ มพสกนิกรที่ อ.คำม่วง
และทอดพระเนตรชุดประจำเผ่ำที่ชำวผูไ้ ทยบ้ำนโพนแต่งมำรับเสด็จ ทรงสนพระทัยใน
ผ้ำไหมแพรวำและทรงรับกำรทอผ้ำแพรวำไว้ในโครงกำรศิลปำชีพพิเศษ

พิพิธภัณฑ์ ของดีเมืองกำฬสิ นธุ์ เป็ นพิพิธภัณฑ์ในอำคำรศำลำกลำงหลังเก่ำ จัดแสดง
เกี่ยวกับควำมเป็ นมำของกำฬสิ นธุ์ต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ศิลปวัฒนธรรมและบุคคลสำคัญของ
จังหวัด ห้องที่โดดเด่นคือ ห้องแพรวำซึ่งจัดแสดงผ้ำไหมลำยสวยและเครื่ องแต่งกำยเครื่ องประดับ
สวยงำมหลำกหลำยของชำวกำฬสิ นธุ์
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ห้ องแสดงผ้ำไหมแพรวำ
จัดแสดงผ้ำไหมแพรวำและงำนศิ ลปะหัตกรรมอื่ นซึ่ ง
สวยงำมมีคุณค่ำ เช่น ผ้ำชิดผูไ้ ทย เครื่ องจักสำยลำยขิด
เครื่ องใช้ทองเหลือง เครื่ องเงินทั้งที่เป็ นเครื่ องประดับ
และเครื่ องใช้
- ห้ องจำหน่ ำยหัตถกรรมพืน้ เมือง
สิ นค้ำที่ น่ำสนใจได้แก่ผำ้ ทอมือทั้งผ้ำไหมและผ้ำฝ้ ำย ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอมื อ เช่ น
กระเป๋ ำ ย่ำม ซองใส่ปำกกำ ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำพันคอ เสื้ อผ้ำ ฯลฯ
- ห้ องแสดงวิถีชีวติ ชำวผู้ไทย
จัดแสดงหุ่นจำลองเกี่ยวกับควำมเป็ นอยูด่ ้ งั เดิมของชำวผูไ้ ทย ทั้งกำรแต่งกำย บ้ำนเรื อน
วิถีชีวติ และวิถีทำกิน
- ห้ องแสดงหุ่นจำลองไดโนเสำร์
รวมทั้งควำมเป็ นมำของกำรขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสำร์ในกำฬสิ นธุ์
- ห้ องโปงลำง
จัดแสดงประวัติควำมเป็ นมำของเครื่ องดนตรี โปงลำงซึ่ งถือว่ำกำเนิ ดขึ้นครั้งแรกใน
กำฬสิ นธุ์
นอกจำกนี้ ยงั มีห้องจัดแสดงเกี่ยวกับกำรทำเกษตรกรรม ได้แก่กำรทำนำ กำรทำไร่ มนั
สำปะหลัง และกำรทำไร่ ออ้ ย

ชั้นบน
จัดแสดงเป็ นห้องต่ำงๆ ได้แก่

- ห้ องเจ้ ำเมือง จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติควำมเป็ นมำของเจ้ำเมืองกำฬสิ นธุ์ในสมัย
ต่ำงๆ และประติมำกรรมรู ปเหมือนของเจ้ำเมืองคนแรก คือท้ำวโสมพะมิตร (พระยำ
ไชยสุ นทร) พระชำยำ พระโอรส และพระอนุ ชำ พร้ อมแผนผังแสดงลำดับสำย
ตระกูล
- ห้ องฟ้ำแดดสงยำง จัดแสดงใบเสมำจำลอง เป็ นเสมำสมัยทวำรวดี จำกเมืองฟ้ ำแดด
สงยำง และเรื่ องรำวของกำฬสิ นธุ์ในสมัยดังกล่ำว
- ห้ องเจ้ ำเมืองบริวำร จัดแสดงประวัติควำมเป็ นมำของเมืองบริ วำรของกำฬสิ นธุ์และ
ผูค้ รองเมือง
- ห้ องคนดีศรีกำฬสินธุ์ จัดแสดงประวัติบุคคลสำคัญชำวกำฬสิ นธุ์ในอดีต
- ห้ องพระพุทธมิ่งเมือง จัดแสดงพระพุทธรู ปและองค์จำลองพระพุทธรู ปที่สำคัญ
ของเมืองกำฬสิ นธุ์
- ห้ องวัฒนธรรมนิทัศน์ จัดแสดงหุ่ นจำลองเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี เป็ นงำน
ประติมำกรรมที่สวยงำมน่ำสนใจ
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สถำนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรำย
เหนือสุ ดยอดในสยำม
ผดุงวัฒนธรรม
หอมหวำนลิน้ จี่
ชำเลิศรส
แหล่งแพร่ ปลำบึก

ขำขำ “เข้มแข็งไว้นะที่รัก”

อร่ ำมดอยตุง
รสลำ้ ข้ ำวสำร
สตรีโสภำ
สับปะรดนำงแล

เทีย่ วเชียงรำย ดินแดนเหนือสุ ดในสยำม
วนอุทยำนภูชี้ฟ้ำ
อยู่ในเขตป่ ำสงวนแห่ งชำติ ป่ ำแม่ อิ ง ฝั่ ง ขวำและป่ ำแม่ ง ำว
ท้องที่ บำ้ นร่ มฟ้ ำทอง หมู่ที่ 9 และบ้ำนร่ มฟ้ ำไทย หมู่ที่ 10
ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชี ยงรำย อยูใ่ นเขตพื้นที่ป่ำ
อนุ รักษ์ หรื อพื้ นที่ ป่ำโซน C ตำมแผนที่ ZONING เนื้ อที่ ที่
สำรวจและเห็ นควรจัดตั้งเป็ นวนอุทยำน ประมำณ 2,500 ไร่
โ ด ย ก ร ม ป่ ำ ไ ม้ ไ ด้ มี ค ำ สั่ ง จั ด ตั้ ง เ ป็ น ว น อุ ท ย ำ น เ มื่ อ
วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2541
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ วนอุทยำนเป็ นยอดเขำสู งในเทื อกเขำดอยผำหม่น ติ ดชำยแดนไทย - สำธำรณรั ฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำว
สู งจำกระดับน้ ำทะเลตั้งแต่ 1,200 เมตร ถึง 1,628 เมตร จุดสู งสุ ดคื อ บริ เวณจุดชมวิว มี ควำมลำดชันเฉลี่ ยทัว่ พื้ นที่
ประมำณ 40 เปอร์ เซ็นต์
ลักษณะภูมิอำกำศ
อำกำศบนภูเขำจะค่อนข้ำงเย็นแต่ฤดูกำลจะเป็ นแบบมรสุ มเมืองร้ อน โดยได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้
ในช่ วงฤดูฝน และลมตะวันออกเฉี ยงเหนื อในช่ วงฤดูหนำว แบ่งเป็ น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนำคม ถึ ง
พฤษภำคม ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ถึง ตุลำคม และฤดูหนำว เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน ถึง กุมภำพันธ์
แหล่งท่ องเที่ยว
• ภู ชี้ ฟ้ำ เป็ นยอดเขำสู งที่ สุดในเทื อ กเขำดอยผำหม่น สู งจำกระดับน้ ำทะเล 1,628 เมตร ด้ำนที่ติดสำธำรณรั ฐ
ประชำธิ ปไตยประชำชนลำว มี หน้ำผำสู งชัน เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนำวจะมี ทิวทัศน์สวยงำมเป็ นพิเศษ
นักท่องเที่ยวส่ วนมำกจะมำค้ำงแรมบริ เวณบ้ำนร่ มฟ้ ำทองทำงห่ ำงจำกจุดชมวิวประมำณ 1.5 กิ โลเมตร แล้วจะเดินขึ้ น
ภู ช้ ี ฟ้ ำเพื่ อ ไปชมวิ ว ตอนเช้ำ มื ด ระหว่ ำ งทำงจะพบแปลงปลู ก ป่ ำนำงพญำเสื อ ออกดอกบำนสะพรั่ ง สวยงำม
(เดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์) และในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ตน้ เสี้ ยวดอกขำวรอบภูช้ ีฟ้ำจะออกดอกบำนเต็มเชิงเขำ
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เหตุเกิด ณ บ้ำนอันแสนอบอุ่นของสำมีภรรยำคู่หนึ่ง
โอ๊ย ดูเหมือนสถำนกำรณ์จะกดดัน
แต่ ฮำสะบัดช่อ
นักโทษคนหนึ่งหนีออกจำกคุกซึ่งติดมำเป็ นเวลำ 15 ปี เขำหนีเข้ำไปในบ้ำนหลังหนึ่งเพื่อจะหำเงิน
และปื น แต่กลับพบกับสำมี ภรรยำคู่หนึ่งอยูบ่ นเตียง เขำสั่งให้ผชู้ ำยออกจำกเตียงและมัดไว้กบั เก้ำอี้
ขณะที่เขำมัดผูห้ ญิงไว้กบั เตียง และจูบที่คอ
จำกนั้นเขำก็ผดุ ลุกขึ้นเข้ำห้องน้ ำไปอย่ำงรี บร้อน ขณะนั้นเองสำมีก็กล่ำวกับภรรยำว่ำ ........................
สำมี : ฟังนะ .. ชำยคนนั้นเป็ นนักโทษหนีคุก ดูที่เสื้ อเขำซิ เขำอยูใ่ นคุกหลำยปี และไม่เคยเจอผูห้ ญิงเลย
ผมเห็นเค้ำจูบที่คอคุณ ถ้ำเขำต้องกำรเซ็ก อย่ำขัดขืนหรื อบ่นอะไร ทำอย่ำงที่เขำบอก ชำยคนนี้
อันตรำยมำก ถ้ำทำให้เค้ำโกรธ เรำอำจจะถูกฆ่ำ เข้มแข็งไว้นะที่รัก ผมรักคุณ
ภรรยำเค้ำกลับตอบว่ำ : เขำไม่ได้จูบที่คอฉันหรอกที่รัก เขำแค่กระซิบกับฉันว่ำเขำเป็ นเกย์ เค้ำคิดว่ำ
คุณน่ำรัก และถำมว่ำเรำมีวำสลีนมั้ย ฉันก็ตอบเค้ำไปว่ำ อยูใ่ นห้องน้ ำ เข้มแข็งไว้นะที่รัก
ฉันก็รักคุณเหมือนกัน
ที่มำ www.girlzeed.com
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
กำรส่ งเสริ ม เพิ่ม อัต รำกำลังบุคลำกรเพือ่ มำร่ วมงำนกับบริษัทฯ
เนื่ อ งด้ว ยปั จ จุ บัน บริ ษ ัท ฯ มี น โยบำยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในงำนบริ ก ำรในหลำยด้ำน
เ พื ่ อ ใ ห้ ง ำ น ก ำ ร บ ริ ก ำ ร มี ค ว ำ ม ส ม บู ร ณ์ ม ำ ก ที ่ ส ุ ด ซึ ่ ง 1 ใ น ด้ำ น ง ำ น บ ริ ก ำ ร คื อ
กำรเพิ่ ม บุ ค ลำกรหลำยอัต รำ เพื่ อ บริ ก ำรแด่ ท่ ำ นผู ้มี อุ ป กำรคุ ณ ให้ ไ ด้รั บ ควำมรวดเร็ ว
สะดวกมำกยิ่ ง ขึ้ น ซึ่งกำลังบุคลำกรที่ตอ้ งกำรเพิ่มเติมในขณะนี้ ดังนี้

รับสมัครงำน
1. ผู้บริหำรงำนขำย แผนกวิทยำศำสตร์ / อุตสำหกรรม / โรงพยำบำล
 วุฒิปริ ญญำโท และ ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,
ฟู้ ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรื อ สำขำใกล้เคียง
 มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย

2. ผู้แทนขำย แผนกวิทยำศำสตร์ / อุตสำหกรรม / โรงพยำบำล
 วุฒิปริ ญญำโท และ ปริ ญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,
ฟู้ ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรื อ สำขำใกล้เคียง
 กรณี มีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็ นกรณี พิเศษ

ดังนั้น หำกท่ ำนผูม้ ี อุปกำรคุ ณ จะกรุ ณำสละเวลำในกำรแนะนำผูท้ ี่ ท่ำนพึ งพอใจ
หรื อ บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ ท่ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริ ษทั ฯ จะขอตอบแทน
พระคุ ณ ด้ว ยส่ ว นลด 3-5% ต่ อใบกำกับภำษี 1 ใบ ต่ อจำนวนพนักงำน 1 ท่ ำน
(โดยส่ วนลด 3-5% ต่ อมูลค่ ำยอดเงินในใบกำกับภำษี 1 ใบ สู งสุ ดไม่ เกิน 100,000 บำท)
ท่ านผู้มีอปุ การคุณ สามารถแจ้ งรายชื่ อผู้สนใจสมัครงาน พร้ อมเบอร์ โทรศัพท์ ที่ท่านแนะนา ส่ งผ่ านมายัง
คุณเอกชัย รอดภัยปวง แผนกบุคคล โดย โทร.0-2285-4101 หรื อ 0-2285-4915-6 ต่อ 112
Fax. 0-2285-4856 หรื อ E-mail : ekachai@sciencetech.th.com หรื อ ekachai.sciencetech@gmail.com
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บริ กำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริ กำร


Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726

คือ กำรตรวจสอบประสิ ทธิ ภำพของตู ้ Biosafety Cabinet ที่ใช้ ยังสำมำรถใช้งำน
ป้ องกัน “สำรตัวอย่ ำง” และป้ องกัน “ผู้ปฏิบัต”ิ รวมทั้งป้ องกันกำรปนเปื้ อนหรือกำรกระจำย
ของเชื้อออกมำนอกตู้ได้ในเกณฑ์ขอ้ กำหนดมำตรฐำน หรื อเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย
เนื่องจำกจุลชีพมีขนำดเล็กมำก เรำไม่ สำมำรถจะรู้ ได้ โดยกำรมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรื อฉี กขำด
ที่พ้นื ผิวของ HEPA Filter หรื อบริ เวณ Seal รวมทั้งควำมเร็ วลมที่สูงหรื อต่ำจำกระดับมำตรฐำน
ปั จจุบนั แผนกช่ำงบริ กำร ได้ดำเนินกำรตรวจสอบประสิ ทธิภำพเครื่ องทั้งที่บริ ษทั ฯ จัดจำหน่ำย
และไม่ได้จดั จำหน่ำยมำกกว่ำ 400 เครื่ อง โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเครื่ องมือที่มี
ประสิ ทธิภำพ สำมำรถบริ กำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทวั่ ประเทศ


Calibration for pH meter

คือ กำรตรวจสอบประสิ ทธิ ภำพของ pH meter ที่ใช้ ว่ำผลกำรวิเครำะห์ให้ค่ำ pH ได้
ถูกต้องเที่ ยงตรงตำมควำมเป็ นจริ งหรื อไม่ เนื่ องจำก pH meter ปั จจุบนั มีมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ
บำงยีห่ อ้ หรื อบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ตำแหน่งได้
อีกประกำรหนึ่งในควำมจำเป็ นที่ตอ้ ง Calibrate คือ เครื่ องทุกเครื่ องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผผู ้ ลิตกำหนดไว้
 สำหรับบริกำร Calibrate pH meter ขณะนีบ้ ริษัทฯ ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน

ห้ องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งพร้ อมให้ บริกำรท่ ำนผู้มอี ุปกำรคุณทุกท่ ำน
ทั้ง 2 บริกำรนี้ แผนกช่ำงบริ กำรตระหนักดีถึงควำมสำคัญ ควำมจำเป็ น และประโยชน์
ที่ท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่ องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง
และที่สำคัญ คือ บุคลำกรทีม่ คี วำมรู้ ควำมชำนำญ ซึ่ งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริ ษทั ผูผ้ ลิต
หรื อบริ ษทั ต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ
สนใจกำรบริกำร ติดต่ อได้ ทแี่ ผนกช่ ำงบริกำร หรือเยีย่ มชมจำก www.sciencetech.th.com
หรื อ กรณี เร่ งด่วนสำมำรถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th.com
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สวัสดี ค่ะ ทำงกองบรรณำธิ กำรใคร่ ขอเรี ยนแสดงควำมยินดี กับท่ ำนผูม้ ี อุปกำรคุ ณ
ที่ได้รับรำงวัลใน

ฉบับที่ 039

นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยชื่อผูโ้ ชคดีดงั ต่อไปนี้ค่ะ

รำยชื่อลูกค้ ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 สิงหำคม 2555
 คุณวสันต์ ศรี คง

กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย

รำยชื่อลูกค้ ำถูกรำงวัล งวดที่ 1 กันยำยน 2555
 คุณศิริรักษ์ ตรี พฒั นพันธ์
 อ.นวลปรำงค์ อุทยั ดำ

128

หมำยเลข 07

บริ ษทั แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จำกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

รำยชื่อลูกค้ ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 กันยำยน 2555
 คุณพุทธรักษ์ สำยทอง
 คุณณัฐพล บำรุ งเกียรติ

หมำยเลข 28

307
260

หมำยเลข 79

ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด เมดิแคร์ ซัพพลำย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม

279
379

กองบรรณำธิกำรใคร่ ขอขอบพระคุณท่ ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็ นอย่ ำงสู ง ที่ได้ เสี ยสละเวลำ
อันมีค่ำยิ่งของท่ ำน ตอบคำถำมร่ วมสนุกกันมำด้ วยดีตลอด ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่
ท่ ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ ำ นให้ โชคดีกับกำรส่ งแบบสอบถำมกลับ มำลุ้นรำงวัลใน ฉบับที่ 040
เพือ่ ลุ้นโชค 1,000 บำท ต่ อไปนะคะ
ขอขอบคุณภำพปก/ภำพในเนือ้ หำจำก : www.guru.google.co.th / www.girlzeed.com / www.variety.teenee.com
www.thaihealth.or.th
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