สารจากบริษัทฯ
ขณะนีบ้ ริษัทฯ ได้ ดำเนินธุรกิจมำสู่ ปีที่ 33 ได้ อย่ ำงมั่นคง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นธุรกิ จ
มำจนถึงวันนี้ เนื่องมำจำกกำรได้รับกำรส่ งเสริ ม และสนับสนุนจำกท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณ จนทำให้
บริ ษทั ฯ ดำเนิ น ธุ ร กิจ ต่ อไปได้ อย่ ำงมั่นใจเพื่อ ให้ บ ริ กำรแด่ ท่ำ นผู้ มีอุป กำรคุณ ทำงบริ ษ ัท 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 041 ประจำปี ที่ 11 คงทำให้ “ท่ ำนผู้มอี ุปกำรคุณ ครอบครัว และคนทีท่ ่ ำนรัก”
ได้รับประโยชน์ และมีสุขภำพกำยและใจที่ดียงิ่ ขึ้นมำกกว่ำเดิม และตลอดไป

สำหรั บในเดือนมกรำคม – มีนำคม 2556 เนื้ อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ 041
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 2556 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 2556
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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สารฟอกขาวในตะเกียบ
ข้ าวแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไร
ผัก 10 ชนิด ที่ไม่กินไม่ได้ แล้ ว
6 ท่าออกกาลังกายในผู้สงู อายุ
ปางพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์
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ข่าวจากกองบรรณาธิการ
เนื่องในวำรโอกำสวำรดิถีข้ ึนปี ใหม่ในปี 2556 นี้ ทำงกองบรรณำธิกำรขอส่งควำมสุข
แด่ท่ำนผูม้ ีอปุ กำรคุณทุกท่ำน ให้มีแต่ควำมสุขทั้งทำงกำย และใจตลอดปี 2556 ด้วยครับ
เพื่อเป็ นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณทุกท่ำน เนื้อหำสำระใน Newsletter
ฉบับที่ 041 ปี ที่ 11 ประจำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2556 ทำงกองบรรณำธิกำร ยังคงคัดสรร
เรื่ องรำวมำนำเสนอท่ำน ดังต่อไปนี้ครับ
 พระพุทธรู ปปางต่ างๆ รอบองค์ พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง

ปำงลอยถำด, ปำงทรงรับหญ้ำคำ และปำงมำรวิชยั
 สถานที่ ท่ องเที่ย ว ทำงกองบรรณำธิ ก ำรได้ค ัด สรรเกี่ ย วกับ เรื่ อ งท่ อ งเที่ ย ว 4 ภำค เนื่ อ งจำก

คุณภำพชี วติ






สถานที่ทอ่ งเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ทอ่ งเทีย่ วจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
สถานที่ทอ่ งเทีย่ วจังหวัดกระบี่
สถานที่ทอ่ งเทีย่ วจังหวัดนครพนม
ขาขา เมื่อไปบ้ านคนรวย
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ข่ ำวสำร
 ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
 บริ กำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริ กำร
 รำยชื่อผูโ้ ชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 040
 ร่ วมชิงโชคลุน้ รำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย
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ประเทศไทยของเรำมีส ถำนที่โดยที่ธรรมชำติได้ให้ไว้กับประเทศไทยที่ น่ำท่ องเที่ ยวมำกมำย
ไม่วำ่ จะเป็ น ป่ ำไม้, ภูเขำ, ทะเล, น้ ำตก เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรส่ งเสริ มกำรท่องเที่ยวในประเทศ
ทำงกองบรรณำธิ กำรจึงได้นำเสนอให้แด่ท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณ โดยจะลงสถำนที่ท่องเที่ยว 4 ภำค
ภำคละ 1 สถำนที่ รวมเป็ น 4 สถำนที่ท่องเที่ยวใน 1 ฉบับ และจะเวียนไปเรื่ อยๆ จนครบ เพื่อเป็ น
ข้อ มูล ให้ท่ ำนผูม้ ีอุ ป กำรคุ ณ พิจำรณำพำครอบครั วอัน เป็ นที่ รักไปพักผ่อ น เที่ยวชมธรรมชำติ
ยังสถำนที่ต่ำงๆ ในประเทศไทยของเรำ

 ขอแสดงควำมยิน ดีกับ ท่ ำ นผู้ มีอุ ป กำรคุ ณ ที่ถู ก รำงวัล ใน Newsletter ฉบั บ ที่ 040
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

สารฟอกขาวในตะเกียบ

ข้าวแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไร

เวลำรั บประทำนก๋ วยเตี๋ยว ใครๆ ก็คงต้องใช้ตะเกี ยบในกำรรั บประทำน แต่ทรำบหรื อไม่ว่ำ
ในตะเกี ย บนั้น มีส ำรฟอกขำวอยู่ด้ว ย อัน ตรำยจำกสำรฟอกขำวที่ อ ยู่ใ นตะเกี ยบ เป็ นชนิ ดเดี ยวกับ
สำรฟอกขำวที่ใช้แช่ถวั่ งอก โดยสำรฟอกขำวจะมีสำรซัลเฟอร์ ไดออกไซด์เป็ นส่ วนประกอบ เมื่อโดนน้ ำ
ร้อนหรื อของที่มีอุณหภูมิสูง สำรซัลเฟอร์ ไดออกไซด์จะเปลี่ยนเป็ นสำรซัลฟูริค หรื อสำรชนิ ดเดียวกับ
ในแบตเตอรี่ รถยนต์ สำรดังกล่ำวจะละลำยออกมำจำกตะเกียบ ปะปนอยูใ่ นอำหำรที่กินเข้ำไป หำกผูท้ ี่เป็ น
โรคหอบหื ด หรื อคนแพ้ง่ำยจะมีอำกำรทันที แต่หำกร่ ำงกำยแข็งแรงสำรเหล่ำนี้ ก็จะสะสม ในร่ ำงกำย
ซึ่ งกำรปนเปื้ อนของสำรจะละลำยออกมำเมื่อตะเกี ยบถูกน้ ำร้ อนหรื อ ควำมร้ อ น เช่ น กำรกิ น สุ ก้ ี หรื อ
หม้อไฟต่ำงๆ แต่ถำ้ นำไปใช้กบั อำหำรที่ไม่ร้อนก็ไม่พบว่ำสำรฟอกขำวเจือปนออกมำ
ส ำหรั บ อัน ตรำยของสำรฟอกขำวที่ เ ข้ำ ไปสะสม
ในร่ ำงกำยจะค่ อ ย ๆ ท ำให้ภูมิ คุ้มกัน ในร่ ำ งกำยต่ ำ ลง และ
เกิ ด โรคต่ ำ ง ๆ ได้ง่ ำ ยกว่ ำ ปกติ เพรำะเมื่ อ ร่ ำงกำยไม่ มี
ภูมิตำ้ นทำน ถ้ำได้รับเชื้ อต่ำง ๆ จะไม่มีระบบกำรทำลำย และ
สิ่ งต่ำง ๆ ที่ เข้ำสู่ ร่ำงกำยได้ง่ำยนั้น จะไปสะสมท ำให้เกิ ดโรค
อื่น ๆ ที่จะกระตุน้ ให้เกิดโรคมะเร็ งได้
ดังนั้น หำกต้องใช้ตะเกียบชนิดดังกล่ำวในกำรกินของร้อน ๆ สำมำรถป้ องกันได้ดว้ ยกำรแช่ใน
น้ ำร้อนประมำณ 3-4 นำที แล้วเทน้ ำทิ้งไป จำกนั้นจึงนำตะเกียบมำใช้ได้ ส่ วนตะเกียบชนิ ดไม้ไผ่แม้จะไม่
มีส ำรฟอกขำว แต่ ต้อ งท ำควำมสะอำดให้ดีแ ละท ำให้แ ห้งเพื่อ ไม่ให้เกิ ดเชื้ อ รำ เพรำะจะท ำให้เกิ ด
สำรอัลฟำทอกซิ น หรื อสำรก่อมะเร็ งได้ ครั้งหน้ำจะใช้ตะเกียบก็อย่ำลืมทำควำมสะอำดให้เรี ยบร้อยก่อน
นำมำใช้ จะได้ไม่เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพ

มีใครทรำบกันบ้ำงไหมว่ำ ข้ำวแต่ละชนิ ดนั้นมีประโยชน์อย่ำงไร เชื่ อว่ำทุกคนก็พอจะรู ้ กนั อยูแ่ ต่อำจจะยังไม่รู้
ไม่ท วั่ ถึ งว่ำลึ กๆ นั้นข้ำวมี ป ระโยชน์ม ำกกว่ำที่ เรำคิ ดและ เกร็ ดควำมรู ้ ทวั่ ไป วัน นี้ จึงได้น ำข้อมู ลเกี่ ยวกับ
ประโยชน์ของข้ำวแต่ละชนิ ด มำฝำกอยำกรู ้กนั หรื อยังเอ่ย ถ้ำอย่ำงนั้นเรำมำดูพร้อมๆ กันเลย

ที่มำ www.guru.sanook.com
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1. ข้ ำวหอมมะลิขำว ซึ่ งจะมีคุณค่ำที่มำจำกโปรตีน เส้นใยอำหำร สำมำรถป้ องกันกำรเกิ ดท้องผูก และไนอะซี น
นั้นจะช่ วยรักษำผิวหนัง ระบบประสำท และ ธำตุเหล็ก ก็จะช่ วยสร้ ำงเม็ดโลหิ ตช่ วยป้ องกันกำรเป็ นโลหิ ตจำง
นัน่ เอง
2. ข้ ำวแดงหอมมะลิ ซึ่งจะมีวิตำมินบี 1 สำมำรถช่วยป้ องกันกำรเป็ นเหน็บชำ ส่ วนวิตำมินบี 2 นั้นจะป้ องกันกำร
เป็ นปำกนกกระจอ และสำหรับวิตำมินบี 6 ก็จะช่วยป้ องกันกำรเป็ นโรคเกี่ยวกับโรคผิวหนังต่ำงๆ
3. ข้ ำวเบญจรงค์ นั้นจะรับประทำนง่ำยสำหรับคนที่พ่ ึงจะเริ่ มทำนข้ำวกล้อง และยังมีประโยชน์ครบ ช่ วยให้
ระบบขับถ่ำยดี เนื่ องจำกวิตำมินอีน้ นั จะไปช่วยต้ำนอนุ มูลอิสระ ซึ่ งจะทั้งมีธำตุเหล็ก โปรตีน และฟอสฟอรัสสู ง
ช่วยให้ร่ำงกำยของเรำแข็งแรง
4. ข้ ำวหอมนิ ล จะมี อยู่ใ นสำรอำหำรของข้ำวมี ท้ งั ธำตุ เ หล็ ก และ สำรต้ำนอนุ มู ล อิ ส ระ และจะมี ม ำกกว่ ำ
ข้ำวทัว่ ๆ ไปถึง 7 เท่ำเลยทีเดียว ซึ่ งจะสำมำรถช่ วยลดควำมเสี่ ยงของกำรเป็ นโรคมะเร็ งได้ ส่ วนใยอำหำรที่อยูใ่ น
ข้ำวหอมนิ ลนั้นจะช่วยลดน้ ำตำลที่อยูใ่ นเลือดได้อีกด้วย
5. ข้ ำวดอย ซึ่งจะมีวิตำมินบี 1 ที่มำกกว่ำข้ำวขัดขำวมำกที่สุดถึง 371 เท่ำเลยทีเดียว และยังเป็ นแหล่งอำหำรที่มี
ประโยชน์กบั ร่ ำงกำยไม่ต่ำกว่ำ 15 ชนิด อย่ำงเช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ใยอำหำร ที่จะช่วยบำรุ งร่ ำงกำยให้
เจริ ญเติบโตและแข็งแรงนั้นเอง
5

ผัก 10 ชนิด ที่ไม่กินไม่ได้แล้ว

1.ผักกำดขำว : ช่วยระบบย่อยอำหำร ขับปั สสำวะ แก้ไอ
มีโฟเลตสู ง ช่วยบำรุ งคุณแม่ ตั้งครรภ์
2.ต้ นหอม :

มีน้ ำมันหอมระเหย ช่วยบรรเทำอำกำรหวัด
และมีสำรฟลำโลนอยด์ช่วยต้ำนมะเร็ ง

3.หอมหัวใหญ่ : ช่วยลดอำกำรของโรคหัวใจ
ควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือด
4.คะน้ ำ :
5.ตำลึง :

มีแคลเซียมและสำรต้ำนอนุมูลอิสระสู ง
ป้ องกันโรคกระดูกพรุ น และมะเร็ ง
มีวติ ำมินเอสู ง ซึ่ งดีต่อดวงตำ พร้อมเส้นใยจับไนเตรต
ช่วยลดควำมเสี่ ยงกำรเกิดโรคมะเร็ งในกระเพำะอำหำร

6.มะระ :

มีแคลเซี ยม ฟอสฟอรัส เป็ นยำระบำยอ่อนๆ ถ้ำนำมำคั้นน้ ำดื่ม
จะช่วยลดระดับน้ ำตำลในเลือด

7.บัวบก :

มีวติ ำมินบีสูง ช่วยให้ร่ำงกำยผ่อนคลำย บำรุ งสมอง
และควำมจำ บำรุ งผิวพรรณ ลดอำกำรอักเสบ

8.ชะอม :

ช่วยลดควำมร้อนในร่ ำงกำย ขับลมในลำไส้
มีเส้นใยคอยจับอนุมูลอิสระ

9.ถั่วพู :

มีโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และสำรช่วยย่อย
กรดไขมันอิ่มตัว

10.ผักชี :

ช่วยขับลม บำรุ งธำตุ ย่อยอำหำร มีน้ ำมันหอมระเหย
แก้หวัด มีวติ ำมินเอและซีสูง

ที่มำ : www.guru.sanook.com
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6 ท่าออกกาลังกายในผู้สูงอายุ

ลูกหลำนทุกคนรู้ ดีว่ำ กำรล้ มเป็ นปัญหำสำคัญของผู้สูงอำยุ เพรำะนำไปสู่ ปัญหำต่ ำงๆ มำกมำย นอกจำก
กำรดูแลผู้สูงอำยุที่คุณรั ก และรักคุณอย่ ำงใกล้ ชิดแล้ ว กำรออกกำลังกำยอย่ ำงถูกวิธี ถือเป็ นทำงเลือกหนึ่งที่จะช่ วย
ลดควำมเสี่ ยงต่ อกำรล้ มในผู้สูงอำยุ ได้ และนี่ คือ 6 ท่ ำออกกำลังกำยที่ ศ.พญ.อำรี รัตน์ สุ พุทธิ ธำดำ ภำควิชำ
เวชศำสตร์ ฟื้นฟู คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย แนะนำ
1.

Plantar Flexion หรือท่ ำเขย่งฝ่ ำเท้ ำ
สำหรับผูส้ ูงอำยุ กำรออกกำลังที่ง่ำย และเชฟเป็ นเรื่ องที่ดีที่สุดกำรออกกำลังกำย ท่ำนี้
ไม่มีอะไรยุง่ หรื อยำก เพียงแค่มองหำโต๊ะตู ้ หรื อเก้ำอี้ที่มนั่ คง จำกนั้นให้ใช้มือข้ำงหนึ่ งข้ำงใด
หรื อทั้งสองจับอุปกรณ์ดงั กล่ำว พร้ อมกับ ยืนปรับหลังให้ตรง ค่อยๆเขย่งปลำยเท้ำช้ำๆ สูงสุด
เท่ำที่จะสูงได้ โดยค้ำงทิ้งไว้ประมำณ 3 วินำที จึงค่อยลดส้นเท้ำลงทำสลับไปมำ
2.

Knee Extension หรือท่ ำเหยียดเข่ ำ

เลือกเก้ำอี้ที่มีพนักพิงสักตัว จำกนั้นค่อยๆ เหยียดขำ ข้ำงหนึ่งไปข้ำงหน้ำให้
ตรงที่สุดเท่ำที่จะทำได้พร้อมกับตั้งปลำยเท้ำค้ำงไว้ประมำณ 5 วินำที ก่อนจะผ่อน ปลำย
เท้ำ พร้อมกับลดขำกลับสู่ ท่ำเดิมทำสลับไปมำทั้ง สองข้ำง เพื่อยืดเส้น และข้อ
3.

Knee Flexion ท่ ำงอเข่ ำ

หลังจบท่ำเหยียดเข่ำแล้วก็มำถึงท่ำงอเข่ำ เริ่ มที่ยนื จับโต๊ะ หรื อโซฟำ ยืดหลังให้ตรง
เหมือนท่ำ Planter หรื อท่ำเขย่งฝ่ ำเท้ำ จำกนั้นค่อยๆงอเข่ำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ โดยให้คำ้ ง
ไว้ 3วินำที ทำสลับไปมำทั้งสองข้ำง

4. Side Leg Raise ท่ ำเหยียดขำไปข้ ำงหน้ ำ
ยืนตรงชิดเก้ำอี้ จำกนั้นให้แยกเท้ำประมำณหนึ่งช่วงไหล่
ต่อด้วยค่อยๆ เหยียดขำข้ำงขวำไปข้ำงหน้ำค้ำงไว้ประมำณ 3 วินำที
จึงค่อยๆ ลดขำลง กลับสู่ท่ำเดิม ให้ทำสลับกันทั้งขำซ้ำย ขวำ
5. Hip Extension ท่ ำเหยียดสะโพก
ทันทีที่จบท่ำที่ 4 แล้ว ให้ขยับออกมำยืนห่ำงจำกโต๊ะ หรื อ
เก้ำอี้ ประมำณ 1 ฟุต แล้วจึงยกขำขวำไปข้ำงหลัง โดยที่ขำอยูใ่ น
ลักษณะตรง ค้ำงไว้ประมำณ 3 วินำที จำกนั้นค่อยๆ ทำสลับกับขำ
ข้ำงซ้ำยไปมำ
6. Hip Flexion ท่ ำงอสะโพก
เมื่อจบท่ำเหยียดสะโพกแล้ว ก็มำถึงท่ำสุดท้ำยของเซ็ตออก
กำลังกำยในผูส้ ูงอำยุ เริ่ มที่ยงั อยูใ่ นท่ำยืนตรงสองมือจับเก้ำอี้ไว้
เหมือนเดิม จำกนั้นให้ค่อยๆ งอเข่ำข้ำงใดข้ำงหนึ่งมำหำหน้ำอก
โดยที่เอวยังอยูใ่ นลักษณะตั้งตรง ค้ำงไว้สกั ประมำณ 3 วินำที
แล้วค่อยลดหัวเข่ำลง ทำ สลับไปทั้งสองข้ำง
ทั้งนีแ้ ต่ ละท่ ำให้ ผ้สู ู งอำยุ ทำ 8-15 เซ็ตต่ อครั้ง โดยพักครั้งละ 1-3 นำที จำกนั้นให้ ทำซ้ำอีก
2-3 เซ็ต ขึน้ อำยุกบั สภำพร่ ำงกำย และจิตใจ และควำมเหมำะสมของสุ ขภำพด้ วย
ที่มำ : www.thaihealth.or.th
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ปางพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์
๗. ปำงลอยถำด
พระพุ ท ธรู ปปำงนี้ อยู่ ใ นพระอิ ริ ยำบถ
นั่งคุ ก เข่ ำ ทั้งสองลงกับ พื้ น พระหัต ถ์ซ้ำ ยวำงที่
พระเพลำข้ำงซ้ำยเป็ นอำกำรค้ ำพระกำย ให้ต้ งั มัน่
ทอดพระเ นตรลงต่ ำ พระหั ต ถ์ ข วำอยู่ ใ น
พระอิ ริยำบถยื่นถำดไปข้ำงหน้ำ ทำกิ ริยำวำงลง
ในน้ ำ

๘. ปำงทรงรับหญ้ำคำ
พระพุทธรู ปปำงนี้ อยูใ่ นอิริยำบถยืน พระหัตถ์
ซ้ำยห้อยลงข้ำงพระวรกำย พระหัตถ์ขวำยื่นออกมำ
ข้ำงหน้ำ เป็ นกิริยำทรงรับหญ้ำคำ บำงแบบทำเป็ น
พระอิริยำบถทรงถือหญ้ำคำก็มี บำงแบบมีรูป
พรำหมณ์กำลังยื่นหญ้ำคำถวำยด้วย
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๙. ปำงมำรวิชัย
พระพุทธรู ปปำงนี้ อยูใ่ นพระอิริยำบถนัง่ ขัดสมำธิ พระหัตถ์ซำ้ ยหงำยวำง
บนพระเพลำ พระหัต ถ์ข วำวำงคว่ำ ลงที่ พ ระชำนุ นิ้ ว พระหัตถ์ช้ ี ลงที่ พ้ื นธรณี
ในครำวที่พระองค์ทรงเอำชนะมำรได้
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ดอยสุ เทพเป็ นศรี
บุปผำชำติล้วนงำมตำ

พระมหำธำตุนภเมทนีดล และพระมหำธำตุนภพลภูมิสิริ

ประเพณีเป็ นสง่ ำ
นำมลำ้ ค่ ำนครพิงค์

อุทยำนแห่ งชำติดอยอินทนนท์
ดอยอิ นทนนท์มีชื่ อว่ำ เป็ นดอยภู เขำที่ สู งที่ สุด ในประเทศไทย ตั้ง อยู่ในเขตพื้ น ที่
อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่ ำตอง และอำเภอแม่แจ่ม มีเนื้ อที่ท้ งั หมด 301,500 ไร่ ประกำศเป็ น
อุทยำนแห่ งชำติเมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2521 ระยะทำงจำกเมืองขึ้นไปจนถึ งยอดดอย
ประมำณ 106 กม. โดยเดินทำงตำมทำงหลวงหมำยเลข 108 เชียงใหม่ - จอมทอง ถึงหลัก กม.ที่ 57
ก่อนถึงอำเภอจอมทอง 1 กม. แยกขวำเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 1009 สำยจอมทอง-อินทนนท์
ระยะทำง 48 กม. ถึงยอดดอยอินทนนท์ เป็ นถนนลำดยำงอย่ำงดีแต่ค่อนข้ำงสู งชัน ผูท้ ี่ใช้รถยนต์
ส่ วนตัว รถจะต้องมีสภำพดี ผูท้ ี่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว สำมำรถเช่ำรถสองแถวที่ น้ ำตกแม่กลำงได้
ส่วนกำรนำรถขึ้นไปเองนั้น จะต้องเสี ยค่ำผ่ำนทำง ตรงด่ำนตรวจและจำหน่ำยบัตรค่ำธรรมเนี ยม
บริ เวณหลักกม.ที่ 8 ทำงอุทยำนฯ มีที่พกั ไว้บริ กำรนักท่องเที่ยว
12

ตั้งอยูบ่ นกม.ที่ 41.5 ทำงด้ำนซ้ำยมือ สร้ำงขึ้นโดยกองทัพอำกำศร่ วมกับพสกนิ กรชำวไทย
โดยพระมหำธำตุนภเมทนี ดล สร้ ำงถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่ องในวโรกำส
ทรงเจริ ญพระชนมพรรษำครบ 5 รอบเมื่ อปี พ.ศ. 2530 และพระมหำธำตุนภพลภูมิสิริ
สร้ำงถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถในวโรกำสทรงเจริ ญพระชนมพรรษำครบ
5 รอบเมื่ อปี พ.ศ. 2535 พระมหำธำตุท้ งั 2 องค์น้ ี มีรูปทรงคล้ำยคลึ งกัน คื อมี ฐำนเป็ น
รู ป 12 เหลี่ยม มีระเบียงแก้วโดยรอบเป็ น 2 ระดับ เป็ นที่ประดิษฐำนพระบรมสำรี ริกธำตุ และ
พระพุทธรู ปบูชำ รอบบริ เวณสำมำรถมองเห็ นทิ วทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่ำง
สวยงำม
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รำชธำนีเก่ ำ
เลิศลำ้ กำนท์ กวี

อู่ข้ำวอู่นำ้
คนดีศรีอยุธยำ

ภำยในพระรำชวังบำงปะอินมีสิ่งทีน่ ่ ำสนใจ
 พระทีน่ ั่งไอศวรรย์ ทพิ ยอำสน์
เป็ นปรำสำทอยู่กลำงสระ สร้ ำงในรั ชกำลที่ 5 เดิ มสร้ ำงด้วยไม้ท้ งั องค์ต่อมำ รั ชกำลที่ 6
โปรดฯ ให้เปลี่ยนเสำ และพื้นเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กทั้งหมด

พระรำชวังบำงปะอิน
ตั้งอยู่ในอำเภอบำงปะอิน ซึ่ งอยู่ห่ำงจำกเกำะเมืองมำทำงทิศใต้ประมำณ 18 กม. โดยใช้เส้นทำงที่แยก
จำกเจดี ย ์ส ำมปลื้ ม ผ่ ำ น วัด ใหญ่ ชั ย มงคล วัด พนั ญ เชิ ง ไปยัง บำงปะอิ น หำกมำจำกกรุ งเทพฯ
ตำมถนนพหลโยธิน จะมีทำงแยกซ้ำยบริ เวณ
กม.ที่ 35 ไปพระรำชวัง บำงปะอิ น เป็ น
ระยะทำงอี ก 6
กม.นอกจำกนี้ ยัง มี
บ ริ ก ำ ร ร ถ โ ด ย ส ำ ร จ ำ ก ส ถ ำ นี ข น ส่ ง
ส ำ ย ตะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ แ ล ะ ร ถ ไ ฟ
จำกสถำนี รถไฟหั ว ล ำโพงมำยั ง อ ำเภอ
บำงปะอิ น ทุ ก วัน พระรำชวัง บำงปะอิ น
เปิ ดให้เข้ำชมทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
ตั้งแต่เวลำ 08.30-15.30 น.อัตรำค่ำเข้ำชม ผูใ้ หญ่ 30 บำท เด็ก-นิ สิต นักศึกษำ (ในเครื่ องแบบ) -พระภิกษุ
สำมเณร 20 บำท นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศ 50 บำท ผูท้ ี่ประสงค์จะเข้ำ ชมโปรดแต่งกำยสุ ภำพ

รำยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักพระรำชวังบำงปะอิน โทร. (035) 261044, 261549
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 พระทีน่ ั่งอุทยำนภูมเิ สถียร
อยู่ทำงทิ ศตะวัน ออกตรงข้ำมกับ สระน้ ำ เป็ นพระที่นั่งเรื อนไม้หมู่ท้ งั ชั้น บนและชั้นล่ำงมี
เฉลียงตำมแบบชำเลตของสวิส ทำสี เขียวอ่อนแก่สลับกันด้วยงำนช่ำงที่ประณี ต สิ่ งประดับตกแต่งภำยใน
ประกอบด้วย เครื่ องไม้มะฮอกกำนีจดั สลับลำยทองทับ
ที่สั่งจำกยุโรปทั้งสิ้ น นอกนั้นเป็ นสิ่ งของหำยำกใน
ประเทศ อัน เป็ นเครื่ อ งรำชบรรณำกำรจำกหัว เมื อ ง
ต่ำงๆ ทัว่ รำชอำณำเขตรอบๆ มีสวนดอกไม้สวยงำม
เป็ นที่น่ำเสี ยดำยอย่ำงยิ่งที่พระที่นั่งอุทยำนภูมิเสถียร
ไ ด้ เ กิ ดเ พ ลิ ง ไ ห ม้ ข ณ ะ ที่ มี ก ำ ร ซ่ อ ม รั ก ษ ำ เ มื่ อ
วันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2481 ทำให้พระที่นั่งถูกทำลำย
ไปกับ กอง เพลิ ง หมดสิ้ น ทั้ง องค์ คงเหลื อ แต่ ห อน้ ำ
ปัจจุบนั ได้สร้ำงขึ้นใหม่ตำมแบบเดิมทุกประกำร แต่เปลี่ยนวัสดุจำกไม้เป็ นอำคำรคอนกรี ตแทน
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
แหล่ งถ่ ำนหิน
เขำตระหง่ ำน
รวยเกำะ
งำมหำดทรำย
มรกตอันดำมัน

ถิ่นหอยเก่ ำ
ธำรสวย
เพำะปลูกปำล์ ม
ใต้ ทะเลสวยสด
สวรรค์ เกำะพีพี

ณ ที่ ห มู่ เ กำะพี พี เพชรเม็ ด งำมแห่ ง ทะเลอัน ดำมัน เป็ นแหล่ ง ด ำน้ ำที่ ส ำคัญ มี ท้ ั ง
ดำดูปะกำรั งน้ ำตื้นและน้ ำลึ ก เอกลักษณ์ ของเกำะพีพีคือ กำรโค้งของอ่ำวที่ ตีวงเข้ำหำกันและ
มี ห ำดทรำยคัน่ ตรงกลำง และเคยได้รั บ กำรยกย่อ งว่ำ เป็ นเกำะที่ ส วยงำมติ ด อัน ดับ 1 ใน 10
ของโลกเลยที เ ดี ย ว เกำะพี พี ต้ ัง อยู่ใ นเขตอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ห ำดนพรั ต น์ ธ ำรำ จัง หวัด กระบี่
หมู่เกำะพีพีประกอบด้วยเกำะ 6 เกำะด้วยกัน มีเกำะใหญ่ที่สำคัญ 2 เกำะด้วยกัน คือ เกำะพีพีเล
และเกำะพีพีดอนและรำยล้อมไปด้วยเกำะเล็กเกำะน้อยอีกหลำยเกำะ

เกำะพีพดี อน
เกำะพีพีดอนเป็ นเกำะที่ ใหญ่ที่สุด อยูห่ ่ ำงจำกฝั่ งกระบี่ 42 ก.ม. และ48 ก.ม. จำกภูเก็ต ใช้เวลำ
เดินทำงโดยเรื อโดยสำรประมำณ 2 ชม. เป็ นทั้งแหล่งกำรค้ำ ศูนย์กลำงกำรเดินเรื อ ธนำคำร ฯลฯ

เกำะพีพเี ล
เกำะพีพีเล อยู่ห่ำงจำกเกำะพีพีดอนเพียง 2-3 กิ โลเมตร เป็ นเกำะที่ มีแต่หินล้อมรอบจึ งไม่มี
โรงแรมหรื อชุมชนตั้งอยู่ จึ งต้องเหมำเรื อเดิ นทำงมำ แต่หำกมีธรรมชำติที่งดงำมตระกำรตำ
มีแท่งเขำสูง มีโพรงถ้ ำมีหน้ำผำสู งชันเกือบรอบเกำะ และเวิง้ อ่ำวที่สวยงำม มีจุดดำน้ ำทั้งแบบ
ผิวน้ ำและแบบน้ ำลึกที่เชิญชวนให้นกั ท่องเที่ยวได้มำสัมผัส
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
พระธำตุพนมค่ ำลำ้ วัฒนธรรมหลำกหลำย
เรณูผ้ ไู ท เรือไฟโสภำ งำมตำฝั่งโขง

เทีย่ วพระธำตุพนม

มำเล่ ำถึงประวัติพระธำตุพนมกัน
ถ้ำว่ำกันตำมตำนำนแล้ว พระธำตุพนมถูกสร้ำงขึ้นหลังจำกที่พระพุทธเจ้ำปริ นิพพำน
แค่ 7 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 8 เห็นปี พ.ศ. เป็ นเลขตัวเดียวนี่ ขอยืนยันว่ำเขียนไม่ผิด แต่อนั นี้ ก็วำ่ ตำม
ตำนำนที่บอกไว้อย่ำงนั้น ซึ่งถ้ำจริ งตำมนั้นก็ตอ้ งยกว่ำเป็ นพระธำตุที่เก่ำแก่เอำมำกๆ
นครพนม เมืองนครแห่งอีสำน ดินแดนสองฝั่งแม่น้ ำโขงแถบนี้ เดิมทีเป็ นที่ต้งั ของอำณำจักร
ศรี โคตรบูร ตัวเมืองตั้งอยูท่ ำงฝั่งซ้ำยของลำน้ ำโขง(ฝั่งลำว) บริ เวณทำงใต้ปำกเซบั้งไฟ ตรงข้ำมกับ
พระธำตุพนมในปัจจุบนั
ตำมประวัติ เ ล่ ำ กัน ว่ำ เมื่ อ พญำนัน ทเสนผูค้ รองศรี โ คตรบู ร สวรรคต เสนำอ ำมำตย์แ ละ
ประชำชนต่ำงก็เห็นว่ำบ้ำนเมืองเกิดเภทภัยหลำยครั้ง ควรที่จะย้ำยไปสร้ำงเมืองใหม่อยูต่ รงข้ำมกัน
ซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีป่ำไม้รวกขึ้นอยูเ่ ป็ นดงจึงได้เรี ยกชื่อเมืองใหม่น้ ี วำ่ “มรุ กขนคร” หมำยถึงเมืองที่
อยูใ่ นดงไม้รวก มรุ กขนคร
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ว่ำกันว่ำแรกสร้ำงเลยองค์พระธำตุสร้ำงด้วยดินเผำ คือเอำอิฐดินมำก่อแล้วสุ มไฟเผำ
มี ขนำดกว้ำงแค่ 8 ม. แล้วก็สู ง 8 ม.สำหรั บบรรจุ พระอุรังคธำตุ หรื อกระดู กหน้ำอกของ
พระพุทธเจ้ำ แต่ถำ้ ว่ำกันถึงรู ปลักษณะของพระธำตุแล้วนักวิชำกำรก็สันนิ ษฐำนว่ำองค์พระธำตุ
ไม่น่ำจะเก่ำถึงขนำดนั้น
แต่จริ งๆ แล้วไม่วำ่ จะสร้ำงขึ้นในยุคสมัยไหน เรำก็มำกรำบไหว้ได้สนิ ทใจทั้งนั้น
เพรำะองค์พระธำตุ ก็เป็ นสื่ อแทนองค์พระสัม มำสัม พุทธเจ้ำที่ ควรค่ำแก่ กำรสักกำระบู ชำอยู่
นัน่ เอง
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เทีย่ วงำนพระธำตุพนม เทศกำลนมัสกำรพระธำตุพนม จ.นครพนม

งำนพระธำตุพนม หรื อ งำนเทศกำลนมัสกำรพระธำตุพนม ที่จดั ขึ้นเป็ นประจำ
ทุกปี ของจังหวัดนครพนม เพื่อควำมเป็ นสิ ริมงคลและจะมีควำมเจริ ญรุ่ งเรื องในชี วติ
ได้ ซึ่งงานพระธาตุพนมนี้ มีท้ งั ชำวไทยและชำวลำวมำร่ วมสื บสำนประเพณี ของชำว
นครพนม ปฏิบตั ิต่อเนื่ องกันมำแต่โบรำณกำล จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั เรำไปเที่ยวงำน
พระธำตุพนมกันครับ
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ขาขา “เมื่อไปบ้านคนรวย”
เพื่อน : นำยจะดื่มอะไร น้ ำผลไม้ โซดำ ชำ โกโก้ ช็อคโกแลตหรื อกำแฟ?
ผม : ขอชำแล้วกัน
เพื่อน : เอำซี ลอน หรื อชำสมุนไพร หรื อเอำบุช ผสมน้ ำผึ้งดีม้ ยั หรื อเอำชำเย็น หรื อชำเขียว
ผม : เอำซีลอน
เพื่อน : เอำแบบไหนเหรอ ใส่ นมหรื อไม่ใส่
ผม : ใส่ นมด้วยแล้วกัน
เพื่อน : เอำนมแพะ นมอูฐ หรื อนมวัว
ผม : นมวัวดีกว่ำ
เพื่อน : เอำนมจำกวัวฟรี ซแลนด์หรื อวัวแอฟริ กำเน่?
ผม : เอ่อ... ไม่ตอ้ งใส่ นมก็ได้
เพื่อน : อยำกได้หวำนแบบไหนล่ะ ใส่ น้ ำตำลหรื อว่ำน้ ำผึ้ง?
ผม : น้ ำตำลดีกว่ำ
เพื่อน : น้ ำตำลบีทหรื อน้ ำตำลอ้อย?
ผม : น้ ำตำลอ้อย
เพื่อน : เอำแบบขำว หรื อแดง หรื อว่ำเหลือง?
ผม : ... นำยลืมเรื่ องชำนี่ซะเถอะ ขอน้ ำสักแก้วก็พอว่ะ
เพื่อน : จะเอำน้ ำแร่ หรื อน้ ำกลัน่ ?
ผม : น้ ำแร่
เพื่อน : เอำแต่งรสด้วยมั้ย? หรื อว่ำไม่?
ผม : หิ วน้ ำจะตำยอยูแ่ ล้วคร้ำบบ !!!
เพื่อน : ?
เพื่อน : แล้วจะใส่ แก้วทรงไหนดีล่ะ แก้วใส ขุ่น / ทรงยุโรปทรงไทย หรื อ ทรงแขกดี
ผม : เอ่อ...ที่มนั ใส่ น้ ำแล้วไม่รั่วก็ได้นะจะดีมำกถ้ำมีน้ ำแข็งด้วย
เพื่อน : อ่ำ เอำน้ ำแข็งแบบไหนดี ทุบละเอียดหรื อก้อนกลม(ยูนิค)
ผม : กลมๆละกัน
เพื่อน : เอำแบบใหญ่ๆ หรื อ เล็กๆดีล่ะ
ผม : เอำว่ำใส่ น้ ำแล้วมันเย็นอ่ะ
เพื่อน : จำนรองแก้วล่ะ เอำเป็ นไม้ หรื อ สแตนเลสดี
ผม : สแตนเลสเนอะ
เพื่อน : กลมๆ หรื อ สี่ เหลี่ยม
ผม : เดี๋ยวก-รู ไปแดกน้ ำที่บำ้ น เดี๋ยวมำ !!....
เพื่อน : …..
ที่มำ www.girlzeed.com
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ข่าวสารจากแผนกบุคคล
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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บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ


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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สวัส ดี ค่ ะ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรใคร่ ข อเรี ยนแสดงควำมยิ น ดี กับ ท่ ำ นผู ้มี อุ ป กำรคุ ณ
ที่ได้รับรำงวัลใน

ฉบับที่ 040

นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยชื่อผูโ้ ชคดีดงั ต่อไปนี้ค่ะ

รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 ธันวำคม 2555
 คุณชนิดำ จำเริ ญรักษำ
บริ ษทั บำงปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ ป จำกัด

หมำยเลข 72
272

รำยชื่อลูกค้ ำถูกรำงวัล งวดที่ 30 ธันวำคม 2555
 คุณปรี ชำ โสวรรณทิพย์
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิ ดล
 คุณพัชรำภรณ์ พำนิชวิทิตกุล โรงพยำบำลเซนต์หลุยส์

หมำยเลข 00
100
300

รำยชื่อลูกค้ ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 มกรำคม 2556
หมำยเลข 08
 คุณหัสพร คลำยำนนท์
โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก
008
 คุณวันชัย กองกะมุด
บริ ษทั โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ จำกัด (มหำชน)
108
 คุณกัลยำ เกิดแก้วงำม
ศูนย์บริ กำรโลหิ ตแห่ งชำติ สภำกำชำดไทย ห้อง Anti 308
 รศ.ดร.พำรณ ดีคำย้อย
ม.มหิ ดล ค.เวชศำสตร์เขตร้อน ภ.ปรสิตหนอนพยำธิ 408

กองบรรณำธิกำรใคร่ ขอขอบพระคุณท่ ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็ นอย่ ำงสู ง ที่ได้ เสี ยสละเวลำอันมีค่ำยิ่ง
ของท่ ำน ตอบคำถำมร่ วมสนุกกันมำด้ วยดีตลอด ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่ ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ
ทุกท่ ำนให้ โชคดีกบั กำรส่ งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัลใน ฉบับที่ 041 เพื่อลุ้นโชค 1,000 บำท ต่ อไป
นะคะ
ขอขอบคุณภำพปก/ภำพในเนือ้ หำจำก : www.guru.sanook.com / www.thaihealth.or.th / www.girlzeed.com
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