
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ 33  ได้อย่ำงมั่นคง ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกิจ
มำจนถึงวนัน้ี เน่ืองมำจำกกำรไดรั้บกำรส่งเสริม และสนบัสนุนจำกท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ จนท ำให้
บริษทัฯ  ด ำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่ำงมั่นใจเพื่อให้บริกำรแด่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ทำงบริษัทฯ      
ตอ้งใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผูมี้อุปกำรคุณเป็นอยำ่งสูงมำ  ณ โอกำสน้ีดว้ย 
 

 บริษทัฯ ขอตอบแทนพระคุณท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ โดยขอมอบส่ิงท่ีท ำให้คุณภำพชีวิต             
ของท่ำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจท่ีเป่ียมไปด้วยควำมสุขกบัควำมรู้มำกมำย รวมทั้งสำระ
ต่ำงๆ  เพ่ือให้ท่ำนผู ้มีอุปกำรคุณ  มีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน 
Newsletter ฉบับที ่041 ประจ ำปีที ่11 คงท ำให ้“ท่ำนผู้มอีุปกำรคุณ ครอบครัว และคนทีท่่ำนรัก” 
ไดรั้บประโยชน์ และมีสุขภำพกำยและใจท่ีดียิง่ข้ึนมำกกวำ่เดิม และตลอดไป 
 

 ส ำหรับในเดือนมกรำคม – มีนำคม 2556  เน้ือหำสำระใน  Newsletter   ฉบบัท่ี 041  
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 2556 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  2556 
 

        ท้ายสุดนี้บริษทัฯ  ขอขอบพระคณุท่านผู้มีอุปการคณุเป็นอย่างสูงทีไ่ด้ให้การสนับสนุน
บริษทัฯ  ด้วยดีตลอดมา  และจักยินดีเป็นอย่างยิ่ง   หากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจดัท าวารสาร 
 

สารจากบริษัทฯ 



 

 

     สำรบัญ 
 
 

        สรรสำระ 

 สารฟอกขาวในตะเกียบ       4  
 ข้าวแตล่ะชนิดมีประโยชน์อยา่งไร      5 
 ผกั 10 ชนิด ที่ไมกิ่นไมไ่ด้แล้ว          6 
 6 ทา่ออกก าลงักายในผู้สงูอาย ุ        8 
 ปางพระพทุธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์     10 

 

       คุณภำพชีวติ 

 สถานท่ีทอ่งเทีย่วจงัหวดัเชียงใหม ่     12 
 สถานท่ีทอ่งเทีย่วจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา    14 
 สถานท่ีทอ่งเทีย่วจงัหวดักระบี ่     16 
 สถานท่ีทอ่งเทีย่วจงัหวดันครพนม     20 
 ข าข า เมื่อไปบ้านคนรวย       21 
     

       ข่ำวสำร  

 ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล      22 
  บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร     23 
 รำยช่ือผูโ้ชคดีท่ีไดรั้บรำงวลั ตอบแบบสอบถำม ฉบบัที ่040   24 
 ร่วมชิงโชคลุน้รำงวลัเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท  ในแบบสอบถำมฯ แนบทำ้ย 

 
 

 

    

            

   เน่ืองในวำรโอกำสวำรดิถีข้ึนปีใหม่ในปี 2556 น้ี ทำงกองบรรณำธิกำรขอส่งควำมสุข
แด่ท่ำนผูมี้อุปกำรคุณทุกท่ำน ใหมี้แต่ควำมสุขทั้งทำงกำย และใจตลอดปี 2556 ดว้ยครับ 

               เพื่อเป็นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผูมี้อุปกำรคุณทุกท่ำน เน้ือหำสำระใน Newsletter   
ฉบบัท่ี 041 ปีท่ี 11 ประจ ำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2556  ทำงกองบรรณำธิกำร ยงัคงคดัสรร
เร่ืองรำวมำน ำเสนอท่ำน ดงัต่อไปน้ีครับ 

 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดย์ี 65 ปาง 
ปำงลอยถำด, ปำงทรงรับหญำ้คำ และปำงมำรวชิยั 

 สถานที่ท่องเที่ยว  ทำงกองบรรณำธิกำรได้คัดสรรเก่ียวกับเร่ืองท่องเท่ียว 4 ภำค เน่ืองจำก 
ประเทศไทยของเรำมีสถำนท่ีโดยท่ีธรรมชำติได้ให้ไวก้ับประเทศไทยท่ีน่ำท่องเท่ียวมำกมำย    
ไม่วำ่จะเป็น ป่ำไม,้ ภูเขำ, ทะเล, น ้ ำตก เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในประเทศ 
ทำงกองบรรณำธิกำรจึงไดน้ ำเสนอให้แด่ท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ โดยจะลงสถำนท่ีท่องเท่ียว 4 ภำค 
ภำคละ 1 สถำนท่ี รวมเป็น 4 สถำนท่ีท่องเท่ียวใน 1 ฉบบั และจะเวียนไปเร่ือยๆ จนครบ เพ่ือเป็น
ขอ้มูลให้ท่ำนผูมี้อุปกำรคุณพิจำรณำพำครอบครัวอันเป็นท่ีรักไปพกัผ่อน เท่ียวชมธรรมชำติ      
ยงัสถำนท่ีต่ำงๆ ในประเทศไทยของเรำ 

 ขอแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณที่ถูกรำงวัลใน Newsletter ฉบับที่ 040    
ด้วยครับ (รำยช่ือผู้โชคดตีำมรำยละเอยีด หน้ำ 24) 

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

 
 
 

ข่าวจากกองบรรณาธกิาร 
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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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เวลำรับประทำนก๋วยเต๋ียว ใครๆ ก็คงตอ้งใช้ตะเกียบในกำรรับประทำน แต่ทรำบหรือไม่ว่ำ     
ในตะเกียบนั้นมีสำรฟอกขำวอยู่ด้วย อันตรำยจำกสำรฟอกขำวท่ีอยู่ในตะเกียบ เป็นชนิดเดียวกับ           
สำรฟอกขำวท่ีใชแ้ช่ถัว่งอก โดยสำรฟอกขำวจะมีสำรซัลเฟอร์ไดออกไซดเ์ป็นส่วนประกอบ เม่ือโดนน ้ ำ
ร้อนหรือของท่ีมีอุณหภูมิสูง สำรซัลเฟอร์ไดออกไซดจ์ะเปล่ียนเป็นสำรซัลฟูริค  หรือสำรชนิดเดียวกับ    
ในแบตเตอร่ีรถยนต ์สำรดงักล่ำวจะละลำยออกมำจำกตะเกียบ ปะปนอยูใ่นอำหำรท่ีกินเขำ้ไป หำกผูท่ี้เป็น
โรคหอบหืด หรือคนแพง่้ำยจะมีอำกำรทนัที แต่หำกร่ำงกำยแข็งแรงสำรเหล่ำน้ีก็จะสะสม ในร่ำงกำย     
ซ่ึงกำรปนเป้ือนของสำรจะละลำยออกมำเม่ือตะเกียบถูกน ้ ำร้อนหรือควำมร้อน  เช่น กำรกินสุก้ี หรือ   
หมอ้ไฟต่ำงๆ แต่ถำ้น ำไปใชก้บัอำหำรท่ีไม่ร้อนก็ไม่พบวำ่สำรฟอกขำวเจือปนออกมำ 

ส ำหรับอันตรำยของสำรฟอกขำวท่ีเข้ำไปสะสม     
ในร่ำงกำยจะค่อย ๆ ท ำให้ภูมิคุ้มกันในร่ำงกำยต ่ำลง และ       
เกิดโรคต่ำง ๆ ได้ง่ำยกว่ำปกติ  เพรำะเม่ือร่ำงกำยไม่มี              
ภูมิตำ้นทำน ถำ้ไดรั้บเช้ือต่ำง ๆ จะไม่มีระบบกำรท ำลำย และ 
ส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ง่ำยนั้น จะไปสะสมท ำให้เกิดโรค  
อ่ืน ๆ ท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้

ดงันั้น หำกตอ้งใชต้ะเกียบชนิดดงักล่ำวในกำรกินของร้อน ๆ สำมำรถป้องกนัไดด้ว้ยกำรแช่ใน
น ้ำร้อนประมำณ 3-4 นำที แลว้เทน ้ำทิ้งไป จำกนั้นจึงน ำตะเกียบมำใชไ้ด ้ส่วนตะเกียบชนิดไมไ้ผ่แมจ้ะไม่
มีสำรฟอกขำว แต่ต้องท ำควำมสะอำดให้ดีและท ำให้แห้งเพ่ือไม่ให้เกิดเช้ือรำ เพรำะจะท ำให้เกิด
สำรอลัฟำทอกซิน หรือสำรก่อมะเร็งได ้คร้ังหน้ำจะใชต้ะเกียบก็อย่ำลืมท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อยก่อน
น ำมำใช ้จะไดไ้ม่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 

 ท่ีมำ  www.guru.sanook.com 

 
 

 

 

 

มีใครทรำบกนับำ้งไหมว่ำ  ขำ้วแต่ละชนิดนั้นมีประโยชน์อยำ่งไร เช่ือว่ำทุกคนก็พอจะรู้กนัอยูแ่ต่อำจจะยงัไม่รู้   
ไม่ทัว่ถึงว่ำลึกๆ นั้นข้ำวมีประโยชน์มำกกว่ำท่ีเรำคิดและ เกร็ดควำมรู้ทัว่ไป วนัน้ีจึงได้น ำข้อมูลเก่ียวกับ
ประโยชน์ของขำ้วแต่ละชนิด   มำฝำกอยำกรู้กนัหรือยงัเอ่ย ถำ้อยำ่งนั้นเรำมำดูพร้อมๆ กนัเลย 

1. ข้ำวหอมมะลิขำว ซ่ึงจะมีคุณค่ำท่ีมำจำกโปรตีน เส้นใยอำหำร สำมำรถป้องกนักำรเกิดทอ้งผูก และไนอะซีน
นั้นจะช่วยรักษำผิวหนงั ระบบประสำท และ ธำตุเหล็ก ก็จะช่วยสร้ำงเม็ดโลหิตช่วยป้องกนักำรเป็นโลหิตจำง
นัน่เอง 

2. ข้ำวแดงหอมมะล ิ ซ่ึงจะมีวิตำมินบี 1 สำมำรถช่วยป้องกนักำรเป็นเหน็บชำ ส่วนวิตำมินบี 2 นั้นจะป้องกนักำร
เป็นปำกนกกระจอ และส ำหรับวิตำมินบี 6 ก็จะช่วยป้องกนักำรเป็นโรคเก่ียวกบัโรคผิวหนงัต่ำงๆ 

3. ข้ำวเบญจรงค์  นั้นจะรับประทำนง่ำยส ำหรับคนท่ีพ่ึงจะเร่ิมทำนขำ้วกล้อง และยงัมีประโยชน์ครบ ช่วยให้
ระบบขบัถ่ำยดี เน่ืองจำกวิตำมินอีนั้นจะไปช่วยตำ้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงจะทั้งมีธำตุเหล็ก โปรตีน และฟอสฟอรัสสูง
ช่วยให้ร่ำงกำยของเรำแขง็แรง 

4. ข้ำวหอมนิล จะมีอยู่ในสำรอำหำรของข้ำวมีทั้ งธำตุเหล็ก และ สำรต้ำนอนุมูลอิสระ และจะมีมำกกว่ำ            
ขำ้วทัว่ๆ ไปถึง 7 เท่ำเลยทีเดียว ซ่ึงจะสำมำรถช่วยลดควำมเส่ียงของกำรเป็นโรคมะเร็งได ้ส่วนใยอำหำรท่ีอยูใ่น
ขำ้วหอมนิลนั้นจะช่วยลดน ้ำตำลท่ีอยูใ่นเลือดไดอี้กดว้ย 

5. ข้ำวดอย ซ่ึงจะมีวิตำมินบี 1 ท่ีมำกกวำ่ขำ้วขดัขำวมำกท่ีสุดถึง 371 เท่ำเลยทีเดียว และยงัเป็นแหล่งอำหำรท่ีมี
ประโยชน์กบัร่ำงกำยไม่ต  ่ำกว่ำ 15 ชนิด อยำ่งเช่น โปรตีน ไขมนั  เกลือแร่ ใยอำหำร ท่ีจะช่วยบ ำรุงร่ำงกำยให้
เจริญเติบโตและแขง็แรงนั้นเอง 

ท่ีมำ:  www. guru.sanook.com 
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สารฟอกขาวในตะเกียบ 
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ข้าวแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไร 
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1.ผกักำดขำว : ช่วยระบบยอ่ยอำหำร ขบัปัสสำวะ แกไ้อ  
มีโฟเลตสูง ช่วยบ ำรุงคุณแม่  ตั้งครรภ ์ 

2.ต้นหอม :  มีน ้ำมนัหอมระเหย ช่วยบรรเทำอำกำรหวดั  
และมีสำรฟลำโลนอยดช่์วยตำ้นมะเร็ง   

3.หอมหัวใหญ่ : ช่วยลดอำกำรของโรคหวัใจ  
ควบคุมระดบัน ้ำตำลในเลือด  

4.คะน้ำ : มีแคลเซียมและสำรตำ้นอนุมูลอิสระสูง  
ป้องกนัโรคกระดูกพรุน และมะเร็ง  

5.ต ำลงึ : มีวติำมินเอสูง ซ่ึงดีต่อดวงตำ พร้อมเส้นใยจบัไนเตรต  
ช่วยลดควำมเส่ียงกำรเกิดโรคมะเร็งในกระเพำะอำหำร  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.มะระ :  มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส เป็นยำระบำยอ่อนๆ ถำ้น ำมำคั้นน ้ำด่ืม 
จะช่วยลดระดบัน ้ำตำลในเลือด  

7.บัวบก :  มีวติำมินบีสูง ช่วยใหร่้ำงกำยผอ่นคลำย บ ำรุงสมอง 
และควำมจ ำ บ ำรุงผวิพรรณ ลดอำกำรอกัเสบ  

8.ชะอม :  ช่วยลดควำมร้อนในร่ำงกำย ขบัลมในล ำไส้  
มีเส้นใยคอยจบัอนุมูลอิสระ  

9.ถั่วพู :  มีโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และสำรช่วยยอ่ย  
กรดไขมนัอ่ิมตวั  

10.ผกัชี :  ช่วยขบัลม บ ำรุงธำตุ ยอ่ยอำหำร มีน ้ำมนัหอมระเหย  
แกห้วดั มีวติำมินเอและซีสูง  
 

ท่ีมำ :  www.guru.sanook.com  
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ผัก 10 ชนิด ที่ไมก่ินไม่ได้แล้ว 
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ลูกหลำนทุกคนรู้ดีว่ำ กำรล้มเป็นปัญหำส ำคัญของผู้สูงอำยุ เพรำะน ำไปสู่ปัญหำต่ำงๆ มำกมำย นอกจำก

กำรดูแลผู้สูงอำยุที่คุณรัก และรักคุณอย่ำงใกล้ชิดแล้ว กำรออกก ำลังกำยอย่ำงถูกวิธี ถือเป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะช่วย

ลดควำมเส่ียงต่อกำรล้มในผู้สูงอำยุได้ และนี่คือ 6 ท่ำออกก ำลังกำยที่ ศ.พญ.อำรีรัตน์ สุพุทธิธำดำ ภำควิชำ          

เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั แนะน ำ 

1. Plantar Flexion หรือท่ำเขย่งฝ่ำเท้ำ  
ส ำหรับผูสู้งอำย ุกำรออกก ำลงัท่ีง่ำย และเชฟเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีสุดกำรออกก ำลงักำย ท่ำน้ี

ไม่มีอะไรยุง่หรือยำก เพียงแค่มองหำโตะ๊ตู ้หรือเกำ้อ้ีท่ีมัน่คง จำกนั้นให้ใชมื้อขำ้งหน่ึงขำ้งใด 

หรือทั้งสองจบัอุปกรณ์ดงักล่ำว พร้อมกบั ยนืปรับหลงัให้ตรง ค่อยๆเขยง่ปลำยเทำ้ชำ้ๆ สูงสุด

เท่ำท่ีจะสูงได ้โดยคำ้งทิ้งไวป้ระมำณ 3 วินำที จึงค่อยลดส้นเทำ้ลงท ำสลบัไปมำ 

2. Knee Extension หรือท่ำเหยยีดเข่ำ 

เลือกเกำ้อ้ีท่ีมีพนกัพิงสกัตวั จำกนั้นค่อยๆ เหยยีดขำ ขำ้งหน่ึงไปขำ้งหน้ำให้

ตรงท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำไดพ้ร้อมกบัตั้งปลำยเทำ้คำ้งไวป้ระมำณ 5 วินำที ก่อนจะผ่อน ปลำย

เทำ้ พร้อมกบัลดขำกลบัสู่ท่ำเดิมท ำสลบัไปมำทั้ง สองขำ้ง เพื่อยดืเส้น และขอ้  

3. Knee Flexion ท่ำงอเข่ำ 

หลงัจบท่ำเหยยีดเข่ำแลว้ก็มำถึงท่ำงอเข่ำ เร่ิมท่ียนื จบัโตะ๊ หรือโซฟำ ยดืหลงัให้ตรง

เหมือนท่ำ Planter หรือท่ำเขยง่ฝ่ำเทำ้ จำกนั้นค่อยๆงอเข่ำให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้โดยให้คำ้ง

ไว ้3วินำที ท ำสลบัไปมำทั้งสองขำ้ง 

 

 

 

 

 

 
4. Side Leg Raise ท่ำเหยยีดขำไปข้ำงหน้ำ  
ยนืตรงชิดเกำ้อ้ี จำกนั้นใหแ้ยกเทำ้ประมำณหน่ึงช่วงไหล่  

ต่อดว้ยค่อยๆ เหยยีดขำขำ้งขวำไปขำ้งหนำ้คำ้งไวป้ระมำณ 3 วนิำที  
จึงค่อยๆ ลดขำลง กลบัสู่ท่ำเดิม ใหท้ ำสลบักนัทั้งขำซำ้ย ขวำ 

5. Hip Extension ท่ำเหยยีดสะโพก 
ทนัทีท่ีจบท่ำท่ี 4 แลว้ ใหข้ยบัออกมำยนืห่ำงจำกโตะ๊ หรือ

เกำ้อ้ี ประมำณ 1 ฟตุ แลว้จึงยกขำขวำไปขำ้งหลงั โดยท่ีขำอยูใ่น
ลกัษณะตรง คำ้งไวป้ระมำณ 3 วนิำที จำกนั้นค่อยๆ ท ำสลบักบัขำ
ขำ้งซำ้ยไปมำ  

6. Hip Flexion ท่ำงอสะโพก 
เม่ือจบท่ำเหยยีดสะโพกแลว้ ก็มำถึงท่ำสุดทำ้ยของเซ็ตออก

ก ำลงักำยในผูสู้งอำย ุเร่ิมท่ียงัอยูใ่นท่ำยนืตรงสองมือจบัเกำ้อ้ีไว ้
เหมือนเดิม จำกนั้นใหค้่อยๆ งอเข่ำขำ้งใดขำ้งหน่ึงมำหำหนำ้อก  
โดยท่ีเอวยงัอยูใ่นลกัษณะตั้งตรง คำ้งไวส้กัประมำณ 3 วนิำที  
แลว้ค่อยลดหวัเข่ำลง ท ำ สลบัไปทั้งสองขำ้ง 

ทั้งนีแ้ต่ละท่ำให้ผู้สูงอำยุ ท ำ 8-15 เซ็ตต่อคร้ัง โดยพกัคร้ังละ 1-3 นำท ีจำกนั้นให้ท ำซ ้ำอกี 
2-3 เซ็ต ขึน้อำยุกบัสภำพร่ำงกำย และจติใจ และควำมเหมำะสมของสุขภำพด้วย 

ท่ีมำ : www.thaihealth.or.th 
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6 ท่าออกก าลังกายในผู้สูงอายุ 
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๗. ปำงลอยถำด 
พระพุทธรูปปำง น้ี  อยู่ ในพระอิ ริยำบถ

นั่งคุกเข่ำทั้ งสองลงกับพ้ืน พระหัตถ์ซ้ำยวำงท่ี      
พระเพลำขำ้งซำ้ยเป็นอำกำรค ้ำพระกำย ใหต้ั้งมัน่ 
ทอดพระ เนตรลงต ่ ำ  พระหัตถ์ข ว ำอยู่ ใ น            
พระอิริยำบถยื่นถำดไปขำ้งหน้ำ ท ำกิริยำวำงลง
ในน ้ำ 

 
 

๘. ปำงทรงรับหญ้ำคำ 
 พระพุทธรูปปำงน้ี อยูใ่นอิริยำบถยืน พระหตัถ์

ซำ้ยหอ้ยลงขำ้งพระวรกำย พระหตัถข์วำยื่นออกมำ
ขำ้งหนำ้ เป็นกิริยำทรงรับหญำ้คำ บำงแบบท ำเป็น
พระอิริยำบถทรงถือหญำ้คำกมี็ บำงแบบมีรูป
พรำหมณ์ก ำลงัยื่นหญำ้คำถวำยดว้ย 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. ปำงมำรวชัิย  
พระพุทธรูปปำงน้ี  อยูใ่นพระอิริยำบถนัง่ขดัสมำธิ พระหตัถซ์ำ้ยหงำยวำง

บนพระเพลำ พระหัตถ์ขวำวำงคว  ่ำลงท่ีพระชำนุ น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงท่ีพ้ืนธรณี     
ในครำวท่ีพระองคท์รงเอำชนะมำรได ้
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ปางพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
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 ดอยสุเทพเป็นศรี          ประเพณีเป็นสง่ำ 
        บุปผำชำตล้ิวนงำมตำ          นำมล ำ้ค่ำนครพงิค์ 

 

 

 

 

 

 

  

 

อุทยำนแห่งชำตดิอยอินทนนท์ 

ดอยอินทนนท์มีช่ือว่ำ เป็นดอยภูเขำท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย ตั้ งอยู่ในเขตพ้ืนท่ี    
อ ำเภอจอมทอง อ ำเภอสันป่ำตอง และอ ำเภอแม่แจ่ม มีเน้ือท่ีทั้ งหมด 301,500 ไร่ ประกำศเป็น 
อุทยำนแห่งชำติเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2521 ระยะทำงจำกเมืองข้ึนไปจนถึงยอดดอย 
ประมำณ 106 กม. โดยเดินทำงตำมทำงหลวงหมำยเลข 108 เชียงใหม่ - จอมทอง ถึงหลกั กม.ท่ี 57 
ก่อนถึงอ ำเภอจอมทอง 1 กม. แยกขวำเขำ้ทำงหลวงหมำยเลข 1009 สำยจอมทอง-อินทนนท ์
ระยะทำง 48 กม. ถึงยอดดอยอินทนนท์ เป็นถนนลำดยำงอยำ่งดีแต่ค่อนขำ้งสูงชนั ผูท่ี้ใชร้ถยนต์
ส่วนตวั รถจะตอ้งมีสภำพดี ผูท่ี้ไม่มีรถยนต์ส่วนตวั สำมำรถเช่ำรถสองแถวท่ีน ้ ำตกแม่กลำงได ้
ส่วนกำรน ำรถข้ึนไปเองนั้น จะตอ้งเสียค่ำผ่ำนทำง ตรงด่ำนตรวจและจ ำหน่ำยบตัรค่ำธรรมเนียม
บริเวณหลกักม.ท่ี 8  ทำงอุทยำนฯ มีท่ีพกัไวบ้ริกำรนกัท่องเท่ียว  

 
 

 

พระมหำธำตุนภเมทนีดล และพระมหำธำตุนภพลภูมิสิริ 

 

        ตั้งอยูบ่นกม.ท่ี 41.5 ทำงดำ้นซำ้ยมือ สร้ำงข้ึนโดยกองทพัอำกำศร่วมกบัพสกนิกรชำวไทย 
โดยพระมหำธำตุนภเมทนีดล สร้ำงถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เน่ืองในวโรกำส      
ทรงเจริญพระชนมพรรษำครบ  5 รอบเม่ือปี พ.ศ. 2530 และพระมหำธำตุนภพลภูมิสิริ       
สร้ำงถวำยสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ พระบรมรำชินีนำถในวโรกำสทรงเจริญพระชนมพรรษำครบ  
5 รอบเม่ือปี พ.ศ. 2535 พระมหำธำตุทั้ ง 2 องค์น้ีมีรูปทรงคลำ้ยคลึงกัน คือมีฐำนเป็น             
รูป 12 เหล่ียม มีระเบียงแกว้โดยรอบเป็น 2 ระดบั เป็นท่ีประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ และ
พระพุทธรูปบูชำ รอบบริเวณสำมำรถมองเห็นทิวทศัน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบไดอ้ย่ำง
สวยงำม 
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ่
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http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/zoompic.asp?npid=1&picid=2&tid=1&pid=1&stid=1
http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/zoompic.asp?npid=1&picid=3&tid=1&pid=1&stid=1
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http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/zoompic.asp?npid=1&picid=5&tid=1&pid=1&stid=1
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        รำชธำนีเก่ำ                อู่ข้ำวอู่น ำ้ 
        เลศิล ำ้กำนท์กว ี               คนดีศรีอยุธยำ 

 

 

 

 

พระรำชวงับำงปะอนิ 

     ตั้งอยู่ในอ ำเภอบำงปะอิน ซ่ึงอยู่ห่ำงจำกเกำะเมืองมำทำงทิศใตป้ระมำณ 18 กม. โดยใชเ้ส้นทำงท่ีแยก
จำกเจดีย์สำมปล้ืมผ่ำน วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง ไปยังบำงปะอิน  หำกมำจำกกรุงเทพฯ                     
ตำมถนนพหลโยธิน จะมีทำงแยกซ้ำยบริเวณ
กม.ท่ี 35 ไปพระรำชวงับำงปะอินเป็น
ระยะทำงอีก  6 กม.นอกจำกน้ีย ัง 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 ตะวันอ อก เ ฉี ย ง เห นื อและรถไฟ         
จำกสถำนีรถไฟหัวล ำโพงมำยังอ  ำ เภอ       
บำงปะอินทุกวัน พระรำชวังบำงปะอิน     
เปิดให้เขำ้ชมทุกวนั(ไม่เวน้วนัหยุดรำชกำร) 
ตั้งแต่เวลำ 08.30-15.30 น.อตัรำค่ำเขำ้ชม ผูใ้หญ่ 30 บำท เด็ก-นิสิต นักศึกษำ (ในเคร่ืองแบบ) -พระภิกษุ 
สำมเณร 20 บำท นักท่องเท่ียวชำวต่ำงประเทศ 50 บำท ผูท่ี้ประสงค์จะเขำ้ชมโปรดแต่งกำยสุภำพ 
รำยละเอียดเพ่ิมเติมติดต่อไดท่ี้ ส ำนกัพระรำชวงับำงปะอิน โทร. (035) 261044, 261549 

 

ภำยในพระรำชวงับำงปะอนิมีส่ิงทีน่่ำสนใจ 

  พระทีน่ั่งไอศวรรย์ทพิยอำสน์ 

เป็นปรำสำทอยู่กลำงสระ สร้ำงในรัชกำลท่ี 5 เดิมสร้ำงดว้ยไมท้ั้ งองค์ต่อมำ รัชกำลท่ี 6    
โปรดฯ ใหเ้ปล่ียนเสำ และพ้ืนเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ทั้งหมด 

 

 

 พระทีน่ั่งอุทยำนภูมเิสถียร 

อยู่ทำงทิศตะวนัออกตรงขำ้มกับสระน ้ ำ เป็นพระท่ีนั่งเรือนไมห้มู่ทั้งชั้นบนและชั้นล่ำงมี
เฉลียงตำมแบบชำเลตของสวสิ ทำสีเขียวอ่อนแก่สลบักนัดว้ยงำนช่ำงท่ีประณีต ส่ิงประดบัตกแต่งภำยใน 
ประกอบดว้ย เคร่ืองไมม้ะฮอกกำนีจดัสลบัลำยทองทบั
ท่ีส่ังจำกยุโรปทั้งส้ิน นอกนั้นเป็นส่ิงของหำยำกใน
ประเทศ อันเป็นเคร่ืองรำชบรรณำกำรจำกหัวเมือง
ต่ำงๆ ทัว่รำชอำณำเขตรอบๆ มีสวนดอกไมส้วยงำม 
เป็นท่ีน่ำเสียดำยอย่ำงยิ่งท่ีพระท่ีนั่งอุทยำนภูมิเสถียร
ได้ เ กิ ด เ พ ลิ ง ไหม้ขณะ ท่ี มี ก ำ ร ซ่ อม รั กษ ำ เ ม่ื อ           
วนัท่ี 9 ธันวำคม พ.ศ. 2481 ท ำให้พระท่ีนั่งถูกท ำลำย
ไปกับกอง เพลิงหมดส้ินทั้ งองค์ คงเหลือแต่หอน ้ ำ 
ปัจจุบนัไดส้ร้ำงข้ึนใหม่ตำมแบบเดิมทุกประกำร แต่เปล่ียนวสัดุจำกไมเ้ป็นอำคำรคอนกรีตแทน 

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แหล่งถ่ำนหิน   ถิ่นหอยเก่ำ 

เขำตระหง่ำน     ธำรสวย 
รวยเกำะ                    เพำะปลูกปำล์ม 
งำมหำดทรำย                   ใต้ทะเลสวยสด 
มรกตอนัดำมนั                   สวรรค์เกำะพพี ี

ณ ท่ีหมู่เกำะพีพี เพชรเม็ดงำมแห่งทะเลอันดำมันเป็นแหล่งด ำน ้ ำท่ีส ำคัญมีทั้ ง              
ด ำดูปะกำรังน ้ ำต้ืนและน ้ ำลึก เอกลกัษณ์ของเกำะพีพีคือ กำรโคง้ของอ่ำวท่ีตีวงเขำ้หำกันและ       
มีหำดทรำยคั่นตรงกลำง และเคยได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นเกำะท่ีสวยงำมติดอันดับ 1 ใน 10        
ของโลกเลยทีเดียว เกำะพีพีตั้ งอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ จังหวดักระบ่ี            
หมู่เกำะพีพีประกอบดว้ยเกำะ 6 เกำะดว้ยกนั มีเกำะใหญ่ท่ีส ำคญั 2 เกำะดว้ยกนั คือ เกำะพีพีเล
และเกำะพีพีดอนและรำยลอ้มไปดว้ยเกำะเลก็เกำะนอ้ยอีกหลำยเกำะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เกำะพพีดีอน 
เกำะพีพีดอนเป็นเกำะท่ีใหญ่ท่ีสุด อยูห่่ำงจำกฝ่ังกระบ่ี 42 ก.ม. และ48 ก.ม. จำกภูเก็ต ใชเ้วลำ
เดินทำงโดยเรือโดยสำรประมำณ 2 ชม. เป็นทั้งแหล่งกำรคำ้ ศูนยก์ลำงกำรเดินเรือ ธนำคำร ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกำะพพีเีล 
เกำะพีพีเล อยู่ห่ำงจำกเกำะพีพีดอนเพียง 2-3 กิโลเมตร เป็นเกำะท่ีมีแต่หินลอ้มรอบจึงไม่มี
โรงแรมหรือชุมชนตั้งอยู่ จึงตอ้งเหมำเรือเดินทำงมำ แต่หำกมีธรรมชำติท่ีงดงำมตระกำรตำ     
มีแท่งเขำสูง มีโพรงถ ้ำมีหนำ้ผำสูงชนัเกือบรอบเกำะ และเวิง้อ่ำวท่ีสวยงำม มีจุดด ำน ้ ำทั้งแบบ
ผิวน ้ ำและแบบน ้ ำลึกท่ีเชิญชวนใหน้กัท่องเท่ียวไดม้ำสมัผสั  

 

 

 

 

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี ่
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พระธำตุพนมค่ำล ำ้ วฒันธรรมหลำกหลำย 
เรณูผู้ไท เรือไฟโสภำ งำมตำฝ่ังโขง 

 

 

นครพนม เมืองนครแห่งอีสำน ดินแดนสองฝ่ังแม่น ้ ำโขงแถบน้ี เดิมทีเป็นท่ีตั้งของอำณำจกัร
ศรีโคตรบูร ตวัเมืองตั้งอยูท่ำงฝ่ังซำ้ยของล ำน ้ ำโขง(ฝ่ังลำว) บริเวณทำงใตป้ำกเซบั้งไฟ ตรงขำ้มกบั
พระธำตุพนมในปัจจุบนั 

ตำมประวติัเล่ำกันว่ำเม่ือพญำนันทเสนผูค้รองศรีโคตรบูรสวรรคต เสนำอ ำมำตย์และ
ประชำชนต่ำงก็เห็นวำ่บำ้นเมืองเกิดเภทภยัหลำยคร้ัง ควรท่ีจะยำ้ยไปสร้ำงเมืองใหม่อยูต่รงขำ้มกนั 
ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีป่ำไมร้วกข้ึนอยูเ่ป็นดงจึงไดเ้รียกช่ือเมืองใหม่น้ีวำ่ “มรุกขนคร” หมำยถึงเมืองท่ี
อยูใ่นดงไมร้วก มรุกขนคร 

 

 

 

 

เทีย่วพระธำตุพนม 

 
 

มำเล่ำถึงประวตัิพระธำตุพนมกนั 
                 ถำ้วำ่กนัตำมต ำนำนแลว้ พระธำตุพนมถูกสร้ำงข้ึนหลงัจำกท่ีพระพุทธเจำ้ปรินิพพำน
แค่ 7 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 8 เห็นปี พ.ศ. เป็นเลขตวัเดียวน่ีขอยืนยนัวำ่เขียนไม่ผิด แต่อนัน้ีก็วำ่ตำม
ต ำนำนท่ีบอกไวอ้ยำ่งนั้น ซ่ึงถำ้จริงตำมนั้นก็ตอ้งยกวำ่เป็นพระธำตุท่ีเก่ำแก่เอำมำกๆ 

                 วำ่กนัวำ่แรกสร้ำงเลยองคพ์ระธำตุสร้ำงดว้ยดินเผำ คือเอำอิฐดินมำก่อแลว้สุมไฟเผำ   
มีขนำดกวำ้งแค่ 8 ม. แลว้ก็สูง 8 ม.ส ำหรับบรรจุพระอุรังคธำตุ หรือกระดูกหน้ำอกของ
พระพุทธเจำ้ แต่ถำ้วำ่กนัถึงรูปลกัษณะของพระธำตุแลว้นกัวิชำกำรก็สันนิษฐำนวำ่องคพ์ระธำตุ
ไม่น่ำจะเก่ำถึงขนำดนั้น 

                 แต่จริงๆ แลว้ไม่ว่ำจะสร้ำงข้ึนในยุคสมยัไหน เรำก็มำกรำบไหวไ้ดส้นิทใจทั้งนั้น 
เพรำะองค์พระธำตุก็เป็นส่ือแทนองค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำท่ีควรค่ำแก่กำรสักกำระบูชำอยู่
นัน่เอง 
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เทีย่วงำนพระธำตุพนม เทศกำลนมัสกำรพระธำตุพนม จ.นครพนม 

 

           งำนพระธำตุพนม หรือ งำนเทศกำลนมสักำรพระธำตุพนม ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ ำ
ทุกปี ของจงัหวดันครพนม เพื่อควำมเป็นสิริมงคลและจะมีควำมเจริญรุ่งเรืองในชีวติ
ได ้ซ่ึงงานพระธาตุพนมน้ี มีทั้งชำวไทยและชำวลำวมำร่วมสืบสำนประเพณีของชำว
นครพนม ปฏิบติัต่อเน่ืองกนัมำแต่โบรำณกำล จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั เรำไปเท่ียวงำน
พระธำตุพนมกนัครับ 

 

 
 

 
 

 

เพ่ือน : นำยจะด่ืมอะไร น ้ำผลไม ้โซดำ ชำ โกโก ้ช็อคโกแลตหรือกำแฟ?  
ผม : ขอชำแลว้กนั  
เพ่ือน : เอำซีลอน หรือชำสมุนไพร หรือเอำบุช ผสมน ้ำผึ้งดีมั้ยหรือเอำชำเยน็ หรือชำเขียว  
ผม : เอำซีลอน  
เพ่ือน : เอำแบบไหนเหรอ ใส่นมหรือไม่ใส่  
ผม : ใส่นมดว้ยแลว้กนั  
เพ่ือน : เอำนมแพะ นมอูฐ หรือนมววั  
ผม : นมววัดีกวำ่  
เพ่ือน : เอำนมจำกววัฟรีซแลนดห์รือววัแอฟริกำเน่?  
ผม : เอ่อ... ไม่ตอ้งใส่นมก็ได ้ 
เพ่ือน : อยำกไดห้วำนแบบไหนล่ะ ใส่น ้ ำตำลหรือวำ่น ้ำผึ้ง?  
ผม : น ้ำตำลดีกวำ่  
เพ่ือน : น ้ำตำลบีทหรือน ้ำตำลออ้ย?  
ผม : น ้ำตำลออ้ย  
เพ่ือน : เอำแบบขำว หรือแดง หรือวำ่เหลือง?  
ผม : ... นำยลืมเร่ืองชำน่ีซะเถอะ ขอน ้ำสักแกว้ก็พอวะ่  
เพ่ือน : จะเอำน ้ำแร่หรือน ้ำกลัน่?  
ผม : น ้ำแร่  
เพ่ือน : เอำแต่งรสดว้ยมั้ย? หรือวำ่ไม่?  
ผม : หิวน ้ำจะตำยอยูแ่ลว้คร้ำบบ !!!  
เพ่ือน : ?  
เพ่ือน : แลว้จะใส่แกว้ทรงไหนดีล่ะ แกว้ใส ขุ่น / ทรงยโุรปทรงไทย หรือ ทรงแขกดี  
ผม : เอ่อ...ท่ีมนั ใส่น ้ำแลว้ไม่ร่ัวก็ไดน้ะจะดีมำกถำ้มีน ้ำแขง็ดว้ย  
เพ่ือน : อ่ำ เอำน ้ำแขง็แบบไหนดี ทุบละเอียดหรือกอ้นกลม(ยนิูค) 
ผม : กลมๆละกนั  
เพ่ือน : เอำแบบใหญ่ๆ หรือ เลก็ๆดีล่ะ  
ผม : เอำวำ่ใส่น ้ำแลว้มนัเยน็อ่ะ  
เพ่ือน : จำนรองแกว้ล่ะ เอำเป็นไม ้หรือ สแตนเลสดี  
ผม : สแตนเลสเนอะ  
เพ่ือน : กลมๆ หรือ ส่ีเหล่ียม  
ผม : เด๋ียวก-รูไปแดกน ้ำท่ีบำ้น เด๋ียวมำ !!.... 
เพ่ือน : …..        ท่ีมำ  www.girlzeed.com 

ข าข า “เมื่อไปบ้านคนรวย” 
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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 
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ข่าวสารจากแผนกบุคคล 
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บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ 
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 สวัสดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู ้มีอุปกำรคุณ              

 ท่ีไดรั้บรำงวลัใน  ฉบับที ่ 040   นะคะ ซ่ึงประกอบดว้ยรำยช่ือผูโ้ชคดีดงัต่อไปน้ีค่ะ 

รำยช่ือลูกค้ำถูกรำงวัล  งวดที่  16  ธันวำคม  2555            หมำยเลข  72  
 คุณชนิดำ  จ  ำเริญรักษำ  บริษทั บำงปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จ ำกดั  272 

 รำยช่ือลูกค้ำถูกรำงวัล  งวดที่  30  ธันวำคม  2555         หมำยเลข  00 
  คุณปรีชำ โสวรรณทิพย ์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล  100        
  คุณพชัรำภรณ์  พำนิชวิทิตกุล โรงพยำบำลเซนตห์ลุยส์    300 

 รำยช่ือลูกค้ำถูกรำงวัล  งวดที่  16  มกรำคม 2556      หมำยเลข  08 
 คุณหสัพร  คลำยำนนท ์ โรงพยำบำลทหำรผำ่นศึก   008  
 คุณวนัชยั  กองกะมุด  บริษทั โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ  ำกดั (มหำชน) 108 
 คุณกลัยำ  เกิดแกว้งำม  ศูนยบ์ริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย ห้อง Anti 308 
 รศ.ดร.พำรณ  ดีค  ำยอ้ย  ม.มหิดล ค.เวชศำสตร์เขตร้อน  ภ.ปรสิตหนอนพยำธิ    408 

 

 

 

 
 
 
 
กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ท่ีได้เสียสละเวลำอันมีค่ำยิ่ง

ของท่ำน   ตอบค ำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด  ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ

ทุกท่ำนให้โชคดกีบักำรส่งแบบสอบถำมกลบัมำลุ้นรำงวัลใน  ฉบับที่ 041    เพื่อลุ้นโชค 1,000 บำท ต่อไป
นะคะ 

ขอขอบคุณภำพปก/ภำพในเนือ้หำจำก :  www.guru.sanook.com / www.thaihealth.or.th / www.girlzeed.com 
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