
 
 
 
 
 
 
 
    
    
                                                                                                      

 

 

   สุขภาพดี...ด้วยสารพัดเห็ด       การบริหารลดอาการบ้านหมุน 
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  สถานที่ท่องเทีย่วจังหวัดชุมพร   สถานที่ท่องเที่ยวจังหวดัพิษณุโลก  

  สถานที่ทอ่งเทีย่วจังหวดัสุรนิทร ์   ข าข า ท าไมถึงมาสายจ๊ะนกัเรยีน   

 
 
 

  
   

ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกจิมำสู่ปีที ่33ได้อย่ำงมัน่คง ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกิจมำ
จนถึงวนัน้ี เน่ืองมำจำกกำรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกท่ำนผูมี้อุปกำรคุณจนท ำให้
บริษทัฯด ำเนินธุรกจิต่อไปได้อย่ำงมัน่ใจเพือ่ให้บริกำรแด่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทำงบริษทัฯตอ้งใคร่
ขอขอบพระคุณท่ำนผูมี้อุปกำรคุณเป็นอยำ่งสูงมำ ณ โอกำสน้ีดว้ย 
 

 บริษทัฯ ขอตอบแทนพระคุณท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ โดยขอมอบส่ิงท่ีท ำให้คุณภำพชีวิต             
ของท่ำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจท่ีเป่ียมไปดว้ยควำมสุขกบัควำมรู้มำกมำยรวมทั้งสำระต่ำงๆ  
เพ่ือใหท่้ำนผูมี้อุปกำรคุณมีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่ขอ้มูลในNewsletter ฉบับ
ที่042 ประจ ำปีที่ 11คงท ำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก”ไดรั้บประโยชน์
และมีสุขภำพกำยและใจท่ีดียิง่ข้ึนมำกกวำ่เดิมและตลอดไป 
 

 ส ำหรับในเดือนเมษำยน–มิถุนำยน 2556  เน้ือหำสำระใน  Newsletterฉบับท่ี 042 
ของบริษทัฯ ยงัคงเป็นไปตำมวตัถุประสงคเ์ดิม  คือ  เน้นคุณภำพชีวติของท่ำนผู้มอีุปกำรคุณให้มี
สุขภำพกำยและสุขภำพใจที่ดียิ่งขึน้ มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จ ำหน่ำยในส่วนเน้ือหำสำระ
ยงัคงประกอบด้วยควำมรู้ท่ีเก่ียวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจ ำวนั คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม 
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพ่ือสุขภำพ กำรออกก ำลงักำย คลำยเครียด สถำนท่ีท่องเท่ียวกำรอบรม
และพฒันำจิ อย ่ำงไรก็ดีในส่วนของบริษทัฯ ก็จ ัดให้มีกิจกรรมสันทนำกำร และกีฬำสี
สลบักนัทุกเดือน  เพ่ือให้บุคลำกรของบริษทัฯ  มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจท่ีดี มีควำมพร้อม
สำมำรถใหก้ำรบริกำรท่ำนผูมี้อุปกำรคุณดว้ยประสิทธิภำพสูงสุด 

 

 ในส่วนกำรจดัท ำวำรสำรในปี 2556 ยงัคงใชว้ิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ           
ปีละ 4คร้ัง โดยช่วงท่ี 1 ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐ้ำนขอ้มูลตำมใบก ำกบัภำษีของช่วง 3 
เดือนท่ีผำ่นมำ คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปีท่ีผำ่นมำ ช่วงท่ี 2  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย.  จะใชฐ้ำนขอ้มูล
ของท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคลำ้ยคลึงต่อเน่ืองถึงส้ินปี  2556 
 

 ท้ายสุดนี้บริษทัฯ ขอขอบพระคณุท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจดัท าวารสาร 
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 เน่ืองในโอกำสวนัส ำคญัส ำหรับประชำชนชำวไทยคือ วนัฉัตรมงคล วนัพืชมงคล และ
วนัวิสำขบูชำ ในปี 2556 น้ี ทำงกองบรรณำธิกำรขอส่งควำมสุขแด่ท่ำนผูมี้อุปกำรคุณทุกท่ำน    
ใหมี้แต่ควำมสุขทั้งทำงกำย และใจตลอดปี 2556 ดว้ยครับ 

เพื่อเป็นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผูมี้อุปกำรคุณทุกท่ำน เน้ือหำสำระใน Newsletter 
ฉบบัท่ี 042/ปีท่ี 11 ประจ ำเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2556 ทำงกองบรรณำธิกำร ยงัคงคดัสรร
เร่ืองรำวมำน ำเสนอท่ำน ดงัต่อไปน้ีครับ 

 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดย์ี 65 ปาง 
ปำงตรัสรู้/ปำงสมำธิ, ปำงถวำยเนตร, ปำงจงกรมแกว้ 

 สถานที่ท่องเที่ยว  ทำงกองบรรณำธิกำร ได้คัดสรรเก่ียวกับเร่ืองท่องเท่ียว 4 ภำค เน่ืองจำก
ประเทศไทยของเรำมีสถำนท่ีโดยท่ีธรรมชำติไดใ้ห้ไวก้บัประเทศไทยท่ีน่ำท่องเท่ียวมำกมำย ไม่
ว่ำจะเป็น ป่ำไม,้ ภูเขำ, ทะเล, น ้ ำตก เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในประเทศ 
ทำงกองบรรณำธิกำรจึงไดน้ ำเสนอให้แด่ท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ โดยจะลงสถำนท่ีท่องเท่ียว 4 ภำค 
ภำคละ 1 สถำนท่ี รวมเป็น 4 สถำนท่ีท่องเท่ียวใน 1 ฉบบั และจะเวียนไปเร่ือยๆ จนครบ เพ่ือเป็น
ขอ้มูลให้ท่ำนผูมี้อุปกำรคุณพิจำรณำพำครอบครัวอนัเป็นท่ีรักไปพกัผ่อน เท่ียวชมธรรมชำติยงั
สถำนท่ีต่ำงๆ ในประเทศไทยของเรำ 

 ขอแสดงควำมยนิดกีบัท่ำนผู้มีอุปกำรคุณที่ถูกรำงวัลใน Newsletter ฉบับที่ 041 ด้วย
ครับ (รำยช่ือผู้โชคดตีำมรำยละเอยีด หน้ำ 24) 

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

 

ข่าวจากกองบรรณาธกิาร 
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ขอแนะน ำอำหำรดีๆ  อกีชนิด เป็นพชืที่ชอบขึน้ตำมขอนไม้ที่ช้ืนแฉะอย่ำง "เห็ด"  
หำทำนได้ง่ำย แถมยงัมีประโยชน์มำกมำยเลยล่ะคะ 

โดยปัจจุบนัเห็ดหลำกชนิด อำทิ เห็ดฟำง เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดแชมปิญอง เห็ดเขม็ทอง เห็ดออรินจิ 
เห็ดสกุลนำงรมต่ำงๆ เห็ดโคน เห็ดหูหนู ถูกน ำมำท ำเป็นอำหำรสุขภำพหลำกเมนู นิยมทำนทั้ งแบบเห็ดสด       
แบบบรรจุกระป๋อง หรือแมแ้ต่ตำกแห้ง นอกจำกน้ีวงกำรยำก็น ำไปศึกษำวิจยัเร่ืองสรรพคุณทำงยำ  

ท่ีน่ำสนใจคือเคยมีงำนวิจัยหลำยช้ินยืนยนัว่ำ เห็ดหลำยชนิดมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย มีโปรตีนสูง 
สำมำรถทดแทนโปรตีนที่ได้จำกเนือ้สัตว์ อำหำรมังสวิรัติจึงนิยมใช้เห็ดเป็นส่วนประกอบ นอกจำกน้ีเห็ดบำงชนิด
ยงัน ำมำใชเ้ป็นยำสมุนไพรรักษำโรคไดอี้กดว้ย  

เห็ดส่วนใหญ่มีแคลอรีต ่ำ ไขมนัต ่ำ ปรำศจำกคลอเลสเตอรอล มีธำตุโปรแตสเซียมสูง จึงมีคุณสมบติั
ช่วยลดควำมดนั และยงัมีสำรซีลีเนียมท่ีเป็นสำรตำ้นมะเร็ง แถมยงัอุดมดว้ยวิตำมินบี เฉพำะในเห็ดหอมสดจะมี
วิตำมินซีสูงมำก ช่วยในกำรดูดซึมแคลเซียม เพ่ือเสริมกระดูกและฟัน อยำ่งไรก็ตำม กำรทำนเห็ดสดหรือเห็ดที่ปรุง
โดยควำมร้อนที่ไม่สูง โดยใช้เวลำไม่นำนนัก จะให้คุณค่ำของสำรอำหำรมำกกว่ำเห็ดที่ปรุงสุกหรือผ่ำนควำมร้อน
นำนๆ นะคะ เวน้แต่ในส่วนดอกสดของเห็ดจะมีวิตำมินซีมำกจึงไม่ควรกินสด ควรท ำให้สุกเสียก่อน เน่ืองจำกมี
สำรบำงอยำ่งจะไปยบัย ั้งกำรดูดซึมของอำหำรในระบบยอ่ยอำหำร 

 

 

 
 

คุณสมบัติของเห็ดจะเหมือนกบัถั่ว  

ซ่ึงมีโปรตีน วิตำมิน แร่ธำตุ และกรดอะมิโนบำงชนิดท่ีจ ำเป็นต่อร่ำงกำย
ส่วนรสชำติเมื่อท ำให้สุกจะคล้ำยคลึงกับเนื้อสัตว์ แต่จะย่อยง่ำยกว่ำ นอกจำกน้ีเห็ด
ยงัให้พลังงำน  คำร์โบไฮเดรต  และเส้นใยซ่ึงช่วยในเร่ืองของระบบขับถ่ำย            
เห็ดบำงชนิดอย่ำง เช่น เห็ดหอมแห้งทีแ่ช่น ำ้ก่อนน ำมำปรุงอำหำรจะมีปริมำณเส้นใย
สูงเทยีบเท่ำผกัทีม่ีเส้นใยมำก และยงัมีปริมำณไขมนัท่ีต ่ำ 

เห็ดยงัถือเป็นทั้งอำหำรและยำในเวลำเดียวกนั เพรำะมีซีลีเนียม เป็นสำรตำ้น
อนุมูลอิสระใกลเ้คียงกบัวิตำมินอี ลดเส่ียงเกิดมะเร็ง และโรคส ำหรับผูสู้งอำยุ เช่น 
โรคหลอดเลือดหัวใจ มีโพแทสเซียม เป็นสำรท่ีควบคุมจงัหวะกำรเตน้ของหัวใจ 
ควำมสมดุลของน ้ ำในร่ำงกำย กำรท ำงำนของกล้ำมเน้ือและระบบประสำทต่ำงๆ      
มีวติำมินบีรวม ไรโบฟลำวิน ช่วยบ ำรุงผิวพรรณและกำรมองเห็น ไนอะซิน ควบคุม
กำรท ำงำนระบบยอ่ยอำหำรและระบบประสำท แต่เห็ดมีโซเดียมต ่ำ 
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เห็ดหอม  ลดไขมันในเส้นเ ลือด เ พ่ิมภูมิ คุ ้มกันต่อ        
เช้ือไวรัสและมะเร็ง ช่วยบ ำรุงกระดูกและฟัน โซเดียมต ่ำ
เหมำะส ำหรับคนป่วยโรคไตลดควำมเป็นกรดใน
กระเพำะอำหำร 
 

เห็ดหูหนู เป็นกลุ่มคำร์โบไฮเดรต เพ่ิมควำมแข็งแรงให้
เม็ดเลือดขำวส่งผลให้ภูมิต้ำนทำนดี ช่วยรักษำโรค
กระเพำะและริดสีดวง บ ำรุงสมอง หัวใจ ปอด กระเพำะ 
ตบั แพทยแ์ผนจีนใชบ้ ำรุงไต ลดไข ้กระตุน้กำรท ำงำน
ของล ำไส้ แกร้้อนในกระหำยน ้ ำ ตม้กบัน ้ ำตำลกรวดจิบ
แกไ้อ 
 

เห็ดเข็มทอง  ถ้ำทำนเป็นประจ ำจะช่วยรักษำโรคตับ 
กระเพำะและล ำไสอ้กัเสบเร้ือรัง ยบัย ั้งกำรเจริญเติบโตของ
เซลลม์ะเร็งท่ีเยือ่บุช่องทอ้ง ช่วยกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนั 
 

เห็ดหลินจือ  มีสำรส ำคัญเบต้ำกลูแคน ช่วยต้ำนมะเร็ง       
คนญ่ีปุ่นมกัใชเ้สริมกำรรักษำโรคมะเร็งและโรคผูสู้งอำย ุ
เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง โรคควำมดัน
โลหิตสูง นอกจำกน้ียงัสำมำรถรักษำโรคในระบบต่ำงๆ   
ในร่ำงกำยได ้อยำ่งระบบทำงเดินอำหำร เช่น โรคกระเพำะ 
ทอ้งผูก ริดสีดวงทวำร ระบบทำงเดินหำยใจ เช่น อำกำรไอ 
แก้ปอดอกัเสบ ภูมิแพ ้และระบบกำรไหลเวียนของเลือด 
เช่น ควำมดนัโลหิตสูง เบำหวำน ลดคลอเลสเตอรอล 

 

 

ส่วนเห็ดนำงฟ้ำ เห็ดเป๋ำฮือ้ เห็ดนำงรม เห็ดภูฐำน ช่วยกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนั ลดน ้ ำตำลในเลือด 
ปรับสภำพควำมดันโลหิต  ลดกำรอกัเสบ  ยงัย ั้งกำรเจริญเติบโตของเน้ือร้ำย  เห็ดหูหนูขำว    
ช่วยบ ำรุงปอดและไต  เห็ดฟำง  ลดควำมดนัโลหิต  เร่งกำรสมำนแผล  บ ำรุงก ำลงั  บ ำรุงตบั     
แกช้ ้ำใน  เห็ดเผำะ หรือเห็ดถอบ  บ ำรุงร่ำงกำย บ ำรุงก ำลงั  แกช้ ้ ำใน  และเห็ดโคน บ ำรุงร่ำงกำย 
ท ำใหแ้ช่มช่ืน กระจำยโลหิต ยบัย ั้งเซลลม์ะเร็งได ้

ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่ำนมำ มีกำรศึกษำสำรส ำคัญในเห็ด โดยเฉพำะสำรจ ำพวกโพลีแซคคำไรด์ 
(polysaccharide) ผู้วจิยัพบมฤีทธ์ิช่วยยบัยั้งกำรเจริญของเอชไอวี ไวรัส เพิ่มกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ของร่ำงกำย ยืดอำยุผู้ป่วยโรคมะเร็ง ยังยั้ งกำรเจริญของก้อนเนื้องอก  และลดระดับ
คอเลสเตอรอลในสัตว์ทดลองอกีด้วยค่ะ 

อย่ำงไรก็ดี ยงัมีเห็ดบำงประเภทท่ีเป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำย หรือท่ีเรียกว่ำ เห็ดพิษ ซ่ึงสวนใหญ่
เจริญในป่ำ  ดังนั้นวิธีกำรง่ำยๆ ที่เรำจะหลีกเลี่ยงอันตรำยจำกเห็ดพิษ  คือ ไม่น ำเห็ดที่ไม่รู้จัก  
เห็ดทีถู่กเกบ็มำจำกป่ำ มำปรุงอำหำรทำนเดด็ขำด 

อ่ำนมำถึงตรงน้ีแลว้ท่ำนผูอ่้ำนท่ีรักสุขภำพคงไดท้ ำควำมรู้จกักบัเห็ดกนัมำกข้ึนจนอยำกจะหำ 
เมนูเห็ดมำทำนกนัในม้ือถดัๆ ไปกนัแลว้ใช่ไหมค่ะ อยำ่ลืมนะคะวำ่ เลือกทำนเฉพำะเห็ดท่ีเรำ 
คุน้เคย แคน้ี่เรำก็จะมีสุขภำพท่ีดีจำกสำรอำหำรท่ีมีอยูใ่นเห็ดกนัแลว้ล่ะคะ 

ท่ีมำ: www.variety.teenee.com 
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อำกำรเวียนศีรษะเสียกำรทรงตวัโดยเฉพำะเวลำเคล่ือนไหวศีรษะหรือใช้
สำยตำ พบได้ในคนทุกวยัโดยเฉพำะผูสู้งอำยุ สำเหตุส่วนใหญ่มำจำกควำมผิดปกติ
ของหูชั้นใน โรคแรงดนัน ้ ำในช่องหูชั้นในผิดปกติ โรคน้ีรักษำไม่หำยขำด เพียงแต่
รักษำอำกำรเวยีนศีรษะใหห้ำยเป็นปกติไดด้ว้ยกำรฝึกกำยบริหำรเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
กำรทรงตวั วธีิน้ีเหมำะกบัผูมี้อำกำรเกิน 1-2 เดือนหรือเวยีนศีรษะขณะเคล่ือนไหว โดย
เลือกสถำนท่ีฝึกกำยบริหำรท่ีมีบริเวณและปลอดภยั ไม่ควรมีของเกะกะซ่ึงอำจจะท ำ
ใหส้ะดุดลม้ไดง่้ำยโดยเฉพำะเม่ือเร่ิมฝึกใหม่ๆ ควรมีคนอ่ืนคอยช่วยเหลืออยูใ่กล้ๆ  

ขั้นที่1 บริหำรกล้ำมเนือ้คอ  

1.1 ยนืหรือนัง่ในท่ำสบำยหันศีรษะจำกซ้ำยไปขวำ สลบัขวำไปซำ้ยชำ้ๆ แลว้ 

ค่อยเร็วข้ึน ท ำ 5-10 คร้ัง  

1.2 ก้มศีรษะไปข้ำงหน้ำ แลว้ค่อยๆ เงยข้ึนจนคอตั้งตรง จำกนั้นแหงนหนำ้ไป
ดำ้นหลงั เร่ิมตน้ท ำชำ้ๆ แลว้ค่อยๆ เร็วข้ึนตำมล ำดบั ท ำ 5-10 รอบ 

 

 
 

ขั้นที่ 2 บริหำรสำยตำ  
2.1นัง่หรือยนืห่ำงฝำผนงัท่ีมีรูปภำพประมำณ2 ฟุต มองรูปโดยกวำดสำยตำ 
ไปทัว่รูปชำ้ๆ จำกนั้นหนัศีรษะไปทำงซำ้ยและขวำ โดยตำยงัมองภำพอยู ่
ตลอดเวลำ ท ำ 5-10 คร้ัง  
2.2 จำกนั้นก้มและเงยศีรษะสลบักนั โดยยังมองภำพอยู่ตลอดเวลำ 
ท ำ 5-10คร้ัง  
2.3 ใชมื้อขำ้งใดขำ้งหน่ึง ถือรูปภำพใหต้ั้งข้ึนแลว้ยดืแขนไปจนสุด มองภำพ 
และเคล่ือนภำพไปพร้อมกบัหนัศีรษะจำกซำ้ยไปขวำ ข้ึนและลง 
ตำมล ำดบัชำ้ๆ ท ำอยำ่งนอ้ย 5-10 รอบ 
 
ขั้นที่ 3 บริหำรกำรทรงตัว  
3.1 ยืนตัวตรง เท้ำชิด กอดอก หันศีรษะจำกซ้ำยไปขวำ 
สลบัไปมำ ค่อยๆ ท ำชำ้ๆ แลว้เร็วข้ึนตำมล ำดบั  
5-10 คร้ัง  
3.2 ยืนตรงเท้ำห่ำงกนัเลก็น้อย ก้ำวเท้ำขวำมำข้ำงหน้ำ 
เปิดส้นเท้ำซ้ำย ถ่ำยน ้ำหนกัไวท่ี้เทำ้ขวำคำ้งไว ้ 
20วนิำที ท  ำซ ้ ำอีกขำ้งสลบัไปมำ 5-10 คร้ัง  
3.3 ยืนตัวตรง จำกน้ันก้ำวเดนิไปข้ำงหน้ำโดยให ้
ส้นเทำ้หนำ้ชิดปลำยเทำ้หลงั เดินต่อกนัเป็นเส้นตรง  
5-10 กำ้ว  
3.4 ยืนตรงเดนิไปข้ำงหน้ำตำมปรกติ โดยทุก 3 กำ้วใหห้นัหนำ้ไปทำงขวำแลว้หนักลบัมำหนำ้ตรง  
ท ำซ ้ำหนัไปทำงซำ้ย เป็นระยะทำง 5-10เมตร 
Tips 

 ระยะแรกใหเ้ร่ิมฝึกเพียง 2-3 คร้ังต่อวนั แลว้ต่อไปจึงค่อยฝึกท ำเพ่ิมข้ึนตำมล ำดบั  
อำกำรเวยีนศีรษะเสียกำรทรงตวัจะดีข้ึนหลงั 1-2 สัปดำห์ 

 กำรเล่นกีฬำท่ีตอ้งอำศยักำรเคล่ือนไหว เช่น เทนนิส แบดมินตนั ปิงปอง กอลฟ์  
จะช่วยใหร่้ำงกำยปรับระบบกำรทรงตวัไดดี้ข้ึน 

 หำกมีอำกำรอ่ืนร่วม เช่น แน่นหนำ้อก หรืออำเจียน ควรพบแพทยเ์พ่ือหำสำเหตุ 

ท่ีมำ;www.healthandcuisine.com 
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๑๐. ปำงตรัสรู้ / ปำงสมำธิ 
พระพทุธรูปปำงน้ี เป็นพระพุทธรูปลกัษณะ

นั่งสมำธิ นั่งล ำพระองค์ตั้งตรงพระบำท (เทำ้) 
ทั้งสองซอ้นกนั โดยพระบำทขวำซอ้นทบัอยูบ่น
พระบำทซำ้ย พระหตัถท์ั้งสองวำงซอ้นหงำยกนั
บนพระเพลำ (ตกั) โดยวำงพระหัตถ์ขวำซ้อน
หงำยอยู่บนพระหัตถ์ซำ้ย (ท่ำสมำธิรำบ ขำขวำ
ทับขำซ้ำย) จัดเป็น "ปฐมปำง" หรือปำงท่ีให้
ก ำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ด้วย
พระองคท์รงอยูใ่นพระอิริยำบถน้ีในคืนวนัตรัส
รู้ เรียกไดอี้กอยำ่งวำ่ปำงตรัสรู้ หรือเป็นพระพุทธรูปในอิริยำบถประทบันัง่สมำธิโดยใช้
ขอ้พระบำททั้งสองขำ้งขดักนัซ่ึงเรียกวำ่ (ปำงขดัสมำธิเพชร) 
 

๑๑. ปำงถวำยเนตร 
พระพุทธรูปปำงน้ี เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยำบถยืน 

ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปขำ้งหน้ำ พระหัตถ์ทั้งสองห้อย
ลงมำประสำนกนัอยู่ขำ้งหนำ้ระหว่ำงพระเพลำ (ตกั) พระ
หตัถข์วำซอ้นเหล่ือมอยูบ่นพระหตัถซ์ำ้ย อยูใ่นอำกำรสงัวร
ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหำโพธ์ิ เ ป็นพระพุทธรูป
ประจ ำวนัเกิดของคนเกิดวนัอำทิตย ์

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒. ปำงจงกรมแก้ว 
พระพุทธรูปปำงน้ี เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยำบถยืน พระบำทขวำก้ำว

เหยียบพ้ืน ยกส้นพระบำทซ้ำยข้ึน ปลำยพระบำทจรดพ้ืน พระหัตถ์ทั้ งสอง
ประสำนกนัอยูท่ี่หนำ้พระเพลำ (ตกั) ทอดพระเนตรลงต ่ำ เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้ำง
ตำมพุทธกิริยำต่อเน่ือง จำกปำงถวำยเนตร คือ เร่ืองรำวเม่ือคร้ังท่ีพระองค์ทรง
ตรัสรู้แลว้ทรงเสวย วิมุตติสุขเร่ือยมำจำกสัปดำห์แรกจนถึงสัปดำห์ท่ี ๓ ซ่ึงใน
สัปดำห์น้ีเองท่ีองค์สมเด็จ พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดเ้สด็จมำเดินจงกรมอยู่ ๗ วนั 
บริเวณระหวำ่งกลำงแห่งอนิมิสเจดียก์บัตน้ศรีมหำโพธ์ิ 
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ถิ่นวรีชนคนกล้ำ  คู่หล้ำพระนอน 

นำมกระฉ่อนช่อนแม่ลำ  เทศกำลกนิปลำประจ ำปี 

 
อนุสำวรีย์วีรชนค่ำยบำงระจัน และอุทยำนค่ำยบำงระจัน 

 

  
 
 
 
 
 
 

หวัหนำ้ชำวค่ำยบำงระจนัทั้ง 11 คน สร้ำงโดยกรมศิลปำกรปรำกฏสวยเด่นเป็นสง่ำอยูใ่น
สวนพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัรัชกำลปัจจุบนัทรงเปิดอนุสำวรียน้ี์เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2519 
ค่ำยบำงระจนัมีควำมส ำคญัยิ่งทำงประวติัศำสตร์ ผืนแผ่นดินแห่งน้ีไดบ้นัทึกเหตุกำรณ์ควำมกลำ้
หำญและเสียสละของวีรชนไทยท่ีเกิดข้ึน เม่ือเดือน 3 ปีระกำ พ.ศ. 2308 ในคร้ังนั้นชำวบ้ำน
บำงระจนัไดร้วมพลงักนัต่อสูก้บักองทพัพม่ำซ่ึงมีจ ำนวนมำกมำยมหำศำล โดยพม่ำตอ้งยกทพัเขำ้
ตีหมู่บำ้นน้ีถึง 8 คร้ัง ใชเ้วลำ 5 เดือน จึงเอำชนะไดเ้ม่ือวนัจนัทร์แรม 2 ค ่ำ เดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 
นบัเป็นอนุสำวรียท่ี์มีควำมส ำคญัยิง่แห่งหน่ึง 

 
 
 

 

 

 

ค่ำยบำงระจนัในปัจจุบนัได้สร้ำงจ ำลองโดยอำศยัรูปแบบค่ำยในสมยัโบรำณ และ
ภำยในบริเวณยงัมี อำคำรศูนยศึ์กษำประวติัศำสตร์วรีชนค่ำยบำงระจนั จดัห้องนิทรรศกำรโดย
แบ่งออกเป็นหอ้งต่ำง ๆ หอ้งแรก แสดงเร่ืองค่ำยบำงระจนั เคร่ืองใชโ้บรำณ แหล่งเตำเผำแม่น ้ ำ
นอ้ย หนงัใหญ่ ห้องท่ีสอง จดัแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรี ห้องท่ีสำม แสดงวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่
ของชำวเมืองสิงห์บุรีและของดีเมืองสิงห์บุรี 

เปิดใหเ้ขำ้ชมทุกวนั ตั้งแตเ่วลำ 08.00-17.00 น. สอบถำมเพ่ิมเติมไดท่ี้ โทร. (036) 597-126 

กำรเดนิทำง 
อนุสำวรีย์วีรชนค่ำยบำงระจัน และอุทยำนค่ำยบำงระจัน อยู่ห่ำงจำกตัวเมือง 15 

กิโลเมตร ตำมเส้นทำงหลวงหมำยเลข 3032 หำกเดินทำงโดยรถประจ ำทำง สำมำรถข้ึนรถท่ี 
บขส. ในอ ำเภอเมืองสิงห์บุรี สำยสุพรรณบุรี-สิงห์บุรี มำลงท่ีอนุสำวรียว์รีชน 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=yJr8zXaFRyEE8M&tbnid=Zx8qoAZXQrAIWM:&ved=&url=http://www.tiewpakklang.com/news/lopburi/4777/&ei=_Y9nUbHMN8TWrQfvtoGABw&bvm=bv.45175338,d.bmk&psig=AFQjCNGB7jq4H7ghLF4AcVj0e3Y-qggBug&ust=1365827966358331


15 

 

 
ประตูภำคใต้  ไหว้เสดจ็ในกรม 

ชมไร่กำแฟ  แลหำดทรำยรี 
ดกีล้วยเลบ็มอื  ขึน้ช่ือรังนก 

เกำะมำตรำ 

 

เกำะมำตรำ เกำะมตัรำหรืออีกช่ือคือเกำะตงักวย อยูใ่นพ้ืนท่ีอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะ
ชุมพรใกลก้บัหำดทรำยรี เป็นท่ีตั้งของหน่วยพิทกัษอุ์ทยำนฯ มีหำดทรำยขำวสลบักบัโขดหิน
สำมำรถไปตั้งเตน็ทพ์กัแรม และมีบำ้นพกัของอุทยำนฯบริเวณหวัแหลมของเกำะมีแนวปะกำรังน ้ ำ
ต้ืน เช่นปะกำรังเขำกวำงและดอกไมท้ะเลกิจกรรมกำรท่องเท่ียวของเกำะมำตรำคือกำรด ำน ้ ำชม
ปะกำรัง ดูหอยมือเสือและชมปูไก่ซ่ึงชอบปีนตน้ไมแ้ละส่งเสียงร้องเหมือนลูกไก่ 

  

 

 

 
Snorkelling 

แนวปะกำรังเกำะมำตรำมีช่ือเสียงมำกวำ่เป็นจุดSnorkelling ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในหมู่เกำะชำยฝ่ังชุมพร 
แต่ก่อนแนวปะกำรังในหลำยเกำะสวยงำมไม่แพเ้กำะมำตรำแต่หลงัจำกปรำกฏกำรณ์ปะกำรังฟอกขำว ท ำให้
ปะกำรังเส่ือมโทรมลงขณะท่ีปะกำรังส่วนใหญ่ของเกำะมำตรำเป็นปะกำรังกอ้นและปะกำรังสมองจึงสำมำรถทน
ต่ออุณหภูมิท่ีสูงข้ึนของน ้ำทะเลไดดี้เกำะมำตรำจึงยงัมีปะกำรังเหลืออยูม่ำก                    

ผูส้นใจไป Snorkellingสำมำรถนั่งเรือหำงยำวจำกฝ่ังหรืออำจใช้บริกำรของแพ๊คเกจทวัร์จำกรีสอร์
ตเรือจะมำจอดท่ีทุ่นหนำ้เกำะ ลงน ้ ำกนัไดเ้ลย แนวปะกำรังลึกประมำณ 3-7 เมตรส่วนใหญ่เป็นปะกำรังกอ้นพบ
สตัวเ์กำะติด เช่น ฟองน ้ำสีฟ้ำหำกสงัเกตให้ดีอำจพบทำกเปลือยขำวจุดด ำ บริเวณน้ียงัพบปลำหลำยชนิด เช่น ปลำ
กำร์ตูนปลำสลิดหินขนำดเล็กนกขนุทองเขียวพระอินทร์ปักเป้ำ ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นปลำขนำดเล็กในแนวปะกำรัง 
ไม่ค่อยพบปลำขนำดใหญ่กลำงน ้ำเน่ืองจำกบริเวณน้ีน ้ำต้ืน 

กำรเดนิทำง 
รถยนต์จำกกรุงเทพฯใชเ้วลำประมำณ 6-7 ชัว่โมง โดยใช้ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 (เพชรเกษม)ผ่ำนจงัหวดั
นครปฐม สมุทรสงครำม รำชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์เม่ือถึงส่ีแยกปฐมพร เล้ียวซ้ำยเขำ้มำประมำณ 8 
กิโลเมตรก็จะถึงตวัเมืองจงัหวดัชุมพร 
เคร่ืองบินปัจจุบนัจงัหวดัชุมพรมีท่ำอำกำศยำนเพ่ือรองรับกำรเดินทำงทำงอำกำศโดยตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอปะทิว จงัหวดั
ชุมพร 
รถไฟกำรเดินทำงโดยรถไฟ ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8 - 9 ชัว่โมง แลว้แต่ประเภทของขบวนรถสำมำรถเลือก
กำรเดินทำงไดท้ั้งในเวลำกลำงวนัและกลำงคืน เน่ืองจำกมีขบวนรถหลำยขบวนในแต่ละวนัโดยข้ึนรถไฟได้ท่ี
สถำนีกรุงเทพฯ และสถำนีธนบุรี 
รถโดยสำรประจ ำทำงจำกสถำนีขนส่งสำยใตใ้หม่โดยสำรรถสำยกรุงเทพฯ - ชุมพร ระยะทำง 500 กิโลเมตร ถึง
จงัหวดัชุมพรและจำกจงัหวดัชุมพร โดยสำรรถสองแถวมำยงัอุทยำนแห่งชำติ ระยะทำง 23 กิโลเมตร 
ท่ีมำ : www.pateawthai.com 
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 พระพุทธชินรำชงำมเลิศ   ถิ่นก ำเนิดพระนเรศวร  
สองฝ่ังน่ำนล้วน    เรือนแพหวำนฉ ่ำแท้กล้วยตำก 

ถ ำ้และน ำ้ตกหลำกตระกำรตำ 

วดัพระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร 

 

 

วดัพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร ชำวบำ้นส่วนใหญ่มกัเรียกขำนกนัวำ่ วดั
ใหญ่ หรือวดัพระศรี กนัจนติดปำก แมน้พระประธำนองคใ์หญ่ท่ีประดิษฐำนในวิหำร
คือ พระพุทธชินรำช ชำวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกนัว่ำ หลวงพ่อใหญ่ ตำมไปดว้ย 
วดัใหญ่นบัเป็นพระอำรำมหลวงท่ีส ำคญัของจงัหวดั เพรำะเป็นศูนยร์วมทำงจิตใจของ
ชำวเมืองและชำวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยูท่ี่ถนนพุทธบูชำ ต ำบลในเมือง ริมแม่น ้ ำน่ำน
ฝ่ังตะวนัออก สร้ำงข้ึนพร้อมกับกำรสร้ำงเมืองเม่ือปี พ.ศ. 1900 ภำยในวดัส่ิง
โบรำณสถำนโบรำณวตัถุล ้ำค่ำมำกมำยอำทิ 

 

 

 

พระพุทธชินรำช 

 

เป็นพระพุทธรูปปำงมำรวิชยัขนำดใหญ่ หล่อดว้ยทองสัมฤทธ์ิขนำดหนำ้ตกั
กวำ้ง 5 ศอก 1 คืบ 5 น้ิว และสูง 7 ศอก ไดรั้บกำรกล่ำวขำนวำ่เป็นพระพุทธรูปท่ีมี
พุทธลกัษณะงดงำมท่ีสุดในประเทศ เส้นรอบนอกพระวรกำยอ่อนชอ้ย พระขนงโก่ง 
พระเกตุมำลำเป็นเปลวเพลิง พระหตัถ์มีปลำยน้ิวทั้งส่ีเสมอกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษ
เรียกว่ำ ทีฒงฺคุลี ซุ้มเรือนแกว้ท ำดว้ยไมแ้กะสลกัสร้ำงในสมยัอยุธยำ แกะสลกัเป็น
รูปมงักร (ล ำตวัคล้ำยมงักร มีงวงคล้ำยช้ำง) อยู่ตรงปลำยซุ้ม และตวัเหรำ (คล้ำย
จระเข)้ อยูต่รงกลำง และมีเทพอสุรำคอยปกป้ององค์พระอยู ่2 องค ์พระมหำธรรม
รำชำท่ี 1 (พญำลิไท) แห่งกรุงสุโขทยั โปรดให้สร้ำงข้ึนพร้อมกบัพระพุทธชินสีห์
และพระศรีศำสดำ ซ่ึงปัจจุบนัประดิษฐำนอยู่ท่ีวดัสุทศัน์เทพวรำรำมและวดับวร
นิเวศวหิำรตำมล ำดบั 
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17 



 

พระเหลอื 
 

พระยำลิไทรับสั่งให้ช่ำงน ำเศษทองสัมฤทธ์ิท่ีเหลือจำกกำรสร้ำงพระพุทธชินรำช 
พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศำสดำ มำรวมกันหล่อพระพุทธรูปปำงมำรวิชัยขนำดเล็ก 
เรียกว่ำ พระเหลือ และพระสำวกยืนอีก 2 องค ์ส่วนอิฐท่ีก่อเตำส ำหรับหลอมทองไดน้ ำมำ
รวมกนับนฐำนชุกชี พร้อมกบัปลูกตน้มหำโพธ์ิ 3 ตน้บนชุกชี เรียกว่ำ โพธ์ิสำมเส้ำ ระหว่ำง
ตน้โพธ์ิได้สร้ำงวิหำรน้อยข้ึนหน่ึงหลงั อญัเชิญพระเหลือกับพระสำวกไปประดิษฐำน 
เรียกว่ำ วิหำรพระเหลือ โดยคนในทอ้งถ่ินเช่ือว่ำหำกไดน้มสักำร ก็จะเป็นมงคลโดยเฉพำะ
นกัธุรกิจ พ่อคำ้ และคนท่ีอยู่ในแวดวงกำรเงิน เน่ืองจำกช่ือ "พระเหลือ" มีควำมหมำยพอ้ง
กบั "เหลือกิน เหลือใช"้ บทสวดบูชำ พุทธะบูชำ มหำเตชะวนัโต ธมัมะบูชำ มหำปัญญะวนั
โต สงัฆะบูชำ มหำโภคะวะโหติโลกำ นำกงั อภิปูชะยำมะฯ 

ท่ีมำ: www.touronthai.com 

 
 

 

 
 

สุรินทร์ถิ่นช้ำงใหญ่ ผ้ำไหมงำม ประค ำสวย ร ่ำรวยปรำสำท 
ผกักำดหวำน ข้ำวสำรหอม งำมพร้อมวฒันธรรม 

 

 
 

วนอุทยำนแห่งชำติพนมสวำย หรือเขำสวำย ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 2 ต ำบลคือ ต ำบลนำบวั ต ำบลสวำย มีเน้ือท่ี 
1,975 ไร่ ตั้งอยูใ่นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำเขำสวำยทอ้งท่ีต ำบลนำบวั อ  ำเภอเมืองสุรินทร์จงัหวดัสุรินทร์ 
"พนมสวำย" เป็นค ำภำษำพ้ืนท่ีเมืองสุรินทร์ "พนม" แปลว่ำภูเขำ "สวำย" แปลว่ำ "มะม่วง" ในหมู่พนม
สวำยประกอบดว้ย ภูเขำ 3 ลูกติดต่อกนัซ่ึงมีช่ือพ้ืนเมืองเรียกแตกต่ำงกนัไป ไดแ้ก่ "พนมกรอล" แปลว่ำ 
"เขำคอก" มีควำมสูงประมำณ 150 เมตร "พนมเปร๊ำ แปลว่ำ "เขำชำย" มีควำมสูงประมำณ 220 เมตร 
"พนมสรัย" แปลว่ำ "เขำหญิง" มีควำมสูงประมำณ 210 เมตร รวมกนัทั้ง 3 ลูก มีช่ือว่ำ เขำพนมสวำย 
ควำมจริงคือ พนมสวำยคือ ภูเขำไฟท่ีดบัสนิทแลว้ จึงมีลำนหินกระจำยทัว่ไป เน่ืองจำกวนอุทยำนพนม
สวำยไดส้ ำรวจทัว่บริเวณวนอุทยำนพบว่ำ มีตน้กลว้ยไมป่้ำอยู่เป็นจ ำนวนมำก ทำงวนอุทยำนไดจ้ดัตน้
กลว้ยไมป่้ำ มำติดไวต้ำมตน้ไมต่้ำงๆ ริมถนน ริมลำนจอดรถบำ้ง วนอุทยำนพนมสวำย ถือว่ำเป็นวน
อุทยำนเฉลิมพระเกียรติแห่งหน่ึงในประเทศไทย และเป็นสถำนท่ีแสวงบุญของชำวไทยท่ีเล่ือมใสใน
พระพุทธศำสนำ เขตอุทยำนพนมสวำย เขำพนมสวำย เป็นภูเขำท่ีโผล่ข้ึนมำโดดๆบนท่ีรำบท ำนำของ
จงัหวดัสุรินทร์ ห่ำงจำกเทือกเขำพนมดงรักประมำณ 50 กิโลเมตร ห่ำงจำกเขำพนมรุ้งประมำณ ๕๐ 
กิโลเมตร (สำมำรถมองเห็นพนมรุ้ง และเขำกระโดงได้ท่ีด้ำนหลังพระพุทธสุรินทร์มงคล จนเห็น
เทือกเขำพนมดงรัก และ เขำพระวหิำร) และอยูห่่ำงจำกศำลำกลำงจงัหวดัสุรินทร์ไปทำงตะวนัตกเฉียงใต้
ประมำณ ๒๒ กิโลเมตร 
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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พชืพรรณ 
เน่ืองจำกพื้นท่ีพนมสวำยส่วนใหญ่เป็นป่ำโปร่ง ผิวหน้ำดินต้ืน ชั้นล่ำงเป็นดินลูกรัง
และหิน จึงประกอบไปด้วยป่ำเต็งรัง ไม้ท่ีข้ึนอยู่เป็นไม้เล็ก ยกเวน้บริเวณหุบเขำ
ระหว่ำงเขำชำย เขำหญิง และเขำคอกจะเป็นไม้ค่อนขำ้งใหญ่ ได้แก่ ไมม้ะค่ำโมง 
ไมแ้ดง ไมเ้หียง ไมพ้ยุง ไมเ้ต็ง ไมพ้ลวง ไมร้กฟ้ำ ฯลฯ นอกจำกน้ีช่วงเดือน กุมพำ
พนัธ์-เมษำยนของทุกปี ตน้หมำกหมอ้ หรือภำษำเขมรเรียกว่ำ "ตน้อัด๊จรู๊ด" จะออก
ดอกบำนสะพร่ังไปทัว่ป่ำธรรมชำติในบริเวณหมู่พนมสวำย 

กำรเดินทำง 
       กำรเดินทำงมำพนมสวำย จำกอ ำเภอเมืองสุรินทร์ จงักวดัสุรินทร์ สะดวกมำก  
โดยไปทำงรถยนต์ สำยสุรินทร์ -ปรำสำท ระยะทำงประมำณ 14 กิโลเมตร                 
ถึงบำ้นกะน็อบ แยกไปตำมเส้นทำง รพช. สำยบำ้นกะน็อบ-บำ้นสวำย เป็นทำงลูกรัง
อดัแน่น 6 กิโลเมตร รวมระยะทำงจำกอ ำเภอเมืองมำถึงวนอุทยำนพนมสวำย ประมำณ 
20 กิโลเมตร ถนนข้ึนเขำสวำยนั้นเป็นถนนลำดยำง 2 เลน กวำ้ง 5 เมตร 

ท่ีมำ : www.th.wikipedia.org/wiki 
 

 

 

 

  
 

 
 

มีโรงเรียนในชนบทแห่งหน่ึง  วนัน้ีหอ้ง ป. 3 ทั้งชั้นมีนกัเรียน 30 คน มำสำยทั้ง 30 คน  
คุณครูสำวประจ ำชั้นก็เลยถำมเหตุท่ีมำสำยทีละคน  

คนแรก: ตอบว่ำบ้ำนผมไกล ต้องขีb่uffalo มำครับ แต่เมือ่วำน buffalo ไม่สบำย  
วนันีผ้มขี่มนัมำ มนัเลยมำตำยกลำงทำงครับผมจงึต้องเดนิมำเลยมำสำยครับ  

ปรำกฏว่ำนกัเรียนอกียีสิ่บกว่ำคนตอบเหมอืนคนแรกกนัหมดเลย  
 

เหลือแต่ คนสุดทำ้ยก ำลงัจะใหค้  ำตอบ  
ครูสำวประจ ำชั้นก็เลยพดูข้ึนมำวำ่ คงไม่ตอ้งตอบแลว้ล่ะ ครูรู้แลว้วำ่เธอจะตอ้งตอบเหมือนกนั  

 
เดก็คนสุดท้ำยพูดขึน้ว่ำ  

"ป่ำวนะครับ buffalo ผมไม่ตำยหรอก แต่ทีผ่มมำสำย 
เพรำะต้องขี ่buffalo หลบซ้ำยทขีวำท ีเพรำะศพbuffalo ตั้ง 29 ตวัมนัขวำงทำงครับ" 

ท่ีมำ  www.girlzeed.com 

 
 

ข าข า “ท าไมถึงมาสายจ๊ะนักเรียน” 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
http://www.th.wikipedia.org/wiki
http://www.girlzeed.com/


23 

 

 
กำรส่งเสริมเพิ่มอัตรำก ำลงับุคลำกรเพือ่มำร่วมงำนกบับริษัทฯ 

เน่ืองด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบำยเพ่ิมประสิทธิภำพในงำนบริกำรในหลำยด้ำน
เพื่อให้งำนกำรบริกำรมีควำมสมบูรณ์มำกที่ สุด  ซ่ึง  1  ในด้ำนงำนบริกำร คือ กำรเพิ่ม
บุคลำกรหลำยอัตรำ เพ่ือบริกำรแด่ท่ำนผู ้มีอุปกำรคุณ ให้ได้รับควำมรวดเร็ว สะดวกมำก
ยิ่งข้ึน 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   

กรณีมีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 

ดงันั้น  หำกท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ จะกรุณำสละเวลำในกำรแนะน ำผูท่ี้ท่ำนพึงพอใจ หรือ 
บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดท่ีท่ำนพึงพอใจ มำสมคัรงำนกบับริษทัฯใคร่ขอตอบแทนพระคุณด้วย
ส่วนลดสินค้ำ3-5%ต่อจ ำนวนพนกังำน 1ท่ำน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ำยอดเงินในใบก ำกบั
ภำษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน25,000 บำท)หรือให้สิทธิพกัฟรีท่ีเรือนพกัรับรองของบริษทัฯ โครงกำร
แก่งกระจำน คนัทรีคลบั แอนด ์รีสอร์ทจงัหวดัเพชรบุรี 2 คืน (ตอ้งส ำรองท่ีพกัล่วงหนำ้ก่อนเขำ้พกั
อยำ่งนอ้ย 7 วนัท ำกำร โดยส่งส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศพัทติ์ดต่อกลบั) 

ท่านผู้มีอปุการคณุ สามารถแจ้งรายช่ือผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะน า ส่งผ่านมายงั  
คณุเอกชัย รอดภยัปวง  แผนกบุคคล  โดย  โทร.0-2285-4101  หรือ  0-2285-4915-6  ต่อ 112 

Fax. 0-2285-4856  หรือE-mail : ekachai@sciencetech.th.comหรือ 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 CalibratepH meterขณะนีบ้ริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025:2005ซ่ึงพร้อมให้บริกำรท่ำนผู้มอีุปกำรคุณทุกท่ำน 

         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 
บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ 

mailto:ekachai@sciencetech.th.com
mailto:ekachai.sciencetech@gmail.com
http://www.sciencetech.th.com/
mailto:service@sciencetech.th.com


  
 
  
 สวสัดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผูมี้อุปกำรคุณ              

ท่ีไดรั้บรำงวลัใน  ฉบับที ่ 041 นะคะ ซ่ึงประกอบดว้ยรำยช่ือผูโ้ชคดีดงัต่อไปน้ีค่ะ 

รำยช่ือลูกค้ำถูกรำงวลั งวดที ่ 16  มนีำคม  2556   หมำยเลข 52 
 คุณวรัทยำ  เอิ้อพฒันำพำนิชย ์ บริษทั วชิยัยทุธ จ ำกดั   152 

 รำยช่ือลูกค้ำถูกรำงวลั งวดที ่  1 เมษำยน 2556   หมำยเลข 53 
 คุณนริศรำ โชติกลำง  บริษทั เอน็.ดี.เอส.34 จ ำกดั   153 
 คุณพณิดำ  ภู่สุดแสวง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อำร์ ซี เอม็ซพัพลำยส์  353 

 รำยช่ือลูกค้ำถูกรำงวลั งวดที ่ 16 เมษำยน 2556   หมำยเลข 86 
 ภญ.มำลินี  โตบนัลือภพ โรงพยำบำลอุตรดิตถ ์   086 
 ดร.พนูสุข  กีฬำแปง  มหำวทิยำลยัเชียงใหม่   286 

 

 

 

 

กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้เสียสละเวลำ
อันมีค่ำยิ่งของท่ำน   ตอบค ำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด  ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่

ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนให้โชคดีกับกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัลใน ฉบับที่ 042     
เพือ่ลุ้นโชค 1,000 บำท ต่อไปนะคะ 

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

 
 
 
 
 
 
 

  
 
    

                                   คุณภำพ    คู่    คุณธรรม  
           ซำยน์เทคมั่นย ำ้          สินค้ำพร้อมบริกำร 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
           

                                         321/43 ถนนนำงลิน้จ่ี ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 
TEL. 0-2285-4101(อตัโนมัติ)  FAX. 0-2285-4856, 0-2285-4178 

321/43 NANGLINCHEE ROAD CHONGNONDSEE  YANNAWA BANGKOK 10120 

TEL. 0-2285-4101(Auto) FAX. 0-2285-4856, 0-2285-4178  อภินันทนำกำรโทรฟรี : 1800  285 285 
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รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 041 


