สารจากบริษัทฯ
ขณะนีบ้ ริษัทฯ ได้ ดำเนินธุรกิจมำสู่ ปีที่ 33ได้ อย่ ำงมัน่ คง ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นธุรกิจมำ
จนถึ งวันนี้ เนื่ องมำจำกกำรได้รับกำรส่ งเสริ มและสนับสนุ นจำกท่ำนผูม้ ี อุปกำรคุณจนทำให้
บริ ษทั ฯดำเนินธุรกิจต่ อไปได้ อย่ ำงมัน่ ใจเพือ่ ให้ บริกำรแด่ ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทำงบริ ษทั ฯต้องใคร่
ขอขอบพระคุณท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณเป็ นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ดว้ ย
บริ ษทั ฯ ขอตอบแทนพระคุณท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณ โดยขอมอบสิ่ งที่ ทำให้คุณภำพชี วิต
ของท่ำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่เปี่ ยมไปด้วยควำมสุขกับควำมรู ้มำกมำยรวมทั้งสำระต่ำงๆ
เพื่อให้ท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณมีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำข้อมูลในNewsletter ฉบับ
ที่042 ประจำปี ที่ 11คงทำให้ “ท่ ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครั ว และคนที่ท่ำนรัก”ได้รับประโยชน์
และมีสุขภำพกำยและใจที่ดียงิ่ ขึ้นมำกกว่ำเดิมและตลอดไป
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ขาขา ทาไมถึงมาสายจ๊ะนักเรียน

ของบริ ษทั ฯ ยังคงเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือ เน้ นคุณภำพชีวติ ของท่ ำนผู้มอี ุปกำรคุณให้ มี
สุ ขภำพกำยและสุ ขภำพใจที่ดียิ่งขึน้ มำกกว่ ำผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทฯ จำหน่ ำยในส่ วนเนื้ อหำสำระ
ยังคงประกอบด้วยควำมรู ้ ที่เ กี่ ยวกับเกร็ ดควำมรู ้ ชีวิต ประจำวัน คติ สอนใจ กำรปฏิ บัติ ธรรม
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุ ขภำพ กำรออกกำลังกำย คลำยเครี ยด สถำนที่ท่องเที่ ยวกำรอบรม
และพัฒ นำจิ อย่ำ งไรก็ดี ใ นส่ ว นของบริ ษ ทั ฯ ก็จ ัด ให้มี กิ จ กรรมสัน ทนำกำร และกี ฬำสี
สลับกันทุกเดื อน เพื่อให้บุคลำกรของบริ ษทั ฯ มีสุขภำพกำยและสุ ขภำพใจที่ ดี มีควำมพร้อม
สำมำรถให้กำรบริ กำรท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณด้วยประสิ ทธิภำพสูงสุด
ในส่ วนกำรจัดทำวำรสำรในปี 2556 ยังคงใช้วิธีเดิ ม คื อ จัดส่ งให้ท่ำนผูม้ ี อุปกำรคุ ณ
ปี ละ 4ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรื อ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบกำกับภำษีของช่วง 3
เดือนที่ผำ่ นมำ คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปี ที่ผำ่ นมำ ช่วงที่ 2 ของปี หรื อ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐำนข้อมูล
ของท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2556
ท้ ายสุ ดนี้บริษทั ฯ ขอขอบพระคุณท่ านผู้มีอุปการคุณเป็ นอย่ างสู งที่ได้ ให้ การสนับสนุน
บริ ษัทฯ ด้ วยดีตลอดมา และจักยิ นดีเป็ นอย่ างยิ่งหากท่ านจะกรุ ณาสละเวลาให้ ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร
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วันวิสำขบูชำ ในปี 2556 นี้ ทำงกองบรรณำธิ กำรขอส่ งควำมสุ ขแด่ท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณทุกท่ำน
ให้มีแต่ควำมสุขทั้งทำงกำย และใจตลอดปี 2556 ด้วยครับ
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บริ กำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริ กำร
 รำยชื่อผูโ้ ชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 041
 ร่ วมชิงโชคลุน้ รำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย

เพื่อเป็ นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณทุกท่ำน เนื้ อหำสำระใน Newsletter
ฉบับที่ 042/ปี ที่ 11 ประจำเดื อนเมษำยน – มิถุนำยน 2556 ทำงกองบรรณำธิ กำร ยังคงคัดสรร
เรื่ องรำวมำนำเสนอท่ำน ดังต่อไปนี้ครับ
 พระพุทธรู ปปางต่ างๆ รอบองค์ พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง

คุณภำพชี วติ
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 สถานที่ท่องเที่ย ว ทำงกองบรรณำธิ กำร ได้ค ัดสรรเกี่ ยวกับ เรื่ อ งท่ อ งเที่ ย ว 4 ภำค เนื่ องจำก

ประเทศไทยของเรำมีสถำนที่โดยที่ธรรมชำติได้ให้ไว้กบั ประเทศไทยที่น่ำท่องเที่ยวมำกมำย ไม่
ว่ำจะเป็ น ป่ ำไม้, ภูเขำ, ทะเล, น้ ำตก เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรส่ งเสริ มกำรท่องเที่ยวในประเทศ
ทำงกองบรรณำธิ กำรจึงได้นำเสนอให้แด่ท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณ โดยจะลงสถำนที่ท่องเที่ยว 4 ภำค
ภำคละ 1 สถำนที่ รวมเป็ น 4 สถำนที่ท่องเที่ยวใน 1 ฉบับ และจะเวียนไปเรื่ อยๆ จนครบ เพื่อเป็ น
ข้อมูลให้ท่ำนผูม้ ีอุปกำรคุณพิจำรณำพำครอบครัวอันเป็ นที่รักไปพักผ่อน เที่ยวชมธรรมชำติยงั
สถำนที่ต่ำงๆ ในประเทศไทยของเรำ

 ขอแสดงควำมยินดีกบั ท่ ำนผู้มีอุปกำรคุณที่ถูกรำงวัลใน Newsletter ฉบับที่ 041 ด้ วย
ครับ (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

สุขภาพดี...ด้วยสารพัดเห็ด

ขอแนะนำอำหำรดีๆ อีกชนิด เป็ นพืชที่ชอบขึน้ ตำมขอนไม้ ที่ชื้นแฉะอย่ำง "เห็ด"
หำทำนได้ง่ำย แถมยังมีประโยชน์ มำกมำยเลยล่ะคะ
โดยปัจจุบนั เห็ดหลำกชนิด อำทิ เห็ดฟำง เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดแชมปิ ญอง เห็ดเข็มทอง เห็ดออริ นจิ
เห็ ดสกุ ล นำงรมต่ำ งๆ เห็ ดโคน เห็ ดหู ห นู ถู ก น ำมำท ำเป็ นอำหำรสุ ข ภำพหลำกเมนู นิ ยมทำนทั้งแบบเห็ ด สด
แบบบรรจุกระป๋ อง หรื อแม้แต่ตำกแห้ง นอกจำกนี้ วงกำรยำก็นำไปศึกษำวิจยั เรื่ องสรรพคุณทำงยำ
ที่ น่ ำสนใจคื อเคยมี ง ำนวิ จ ัย หลำยชิ้ น ยืน ยันว่ ำ เห็ ดหลำยชนิด มี ประโยชน์ ต่ อร่ ำ งกำย มี โปรตีน สู ง
สำมำรถทดแทนโปรตีนที่ได้ จำกเนือ้ สั ตว์ อำหำรมังสวิรัติจึงนิยมใช้ เห็ดเป็ นส่ วนประกอบ นอกจำกนี้ เห็ ดบำงชนิ ด
ยังนำมำใช้เป็ นยำสมุนไพรรักษำโรคได้อีกด้วย
เห็ดส่ วนใหญ่มีแคลอรี ต่ ำ ไขมันต่ำ ปรำศจำกคลอเลสเตอรอล มีธำตุโปรแตสเซี ยมสู ง จึงมีคุณสมบัติ
ช่วยลดควำมดัน และยังมีสำรซี ลีเนี ยมที่ เป็ นสำรต้ำนมะเร็ ง แถมยังอุดมด้วยวิตำมินบี เฉพำะในเห็ ดหอมสดจะมี
วิตำมินซีสูงมำก ช่วยในกำรดูดซึ มแคลเซี ยม เพื่อเสริ มกระดูกและฟัน อย่ำงไรก็ตำม กำรทำนเห็ดสดหรื อเห็ดที่ปรุ ง
โดยควำมร้ อนที่ไม่ สูง โดยใช้ เวลำไม่ นำนนัก จะให้ คุณค่ ำของสำรอำหำรมำกกว่ ำเห็ดที่ปรุ งสุ กหรื อผ่ ำนควำมร้ อน
นำนๆ นะคะ เว้นแต่ในส่ วนดอกสดของเห็ดจะมีวิตำมินซี มำกจึ งไม่ควรกิ นสด ควรทำให้สุกเสี ยก่ อน เนื่ องจำกมี
สำรบำงอย่ำงจะไปยับยั้งกำรดูดซึ มของอำหำรในระบบย่อยอำหำร
4

คุณสมบัติของเห็ดจะเหมือนกับถั่ว
ซึ่ งมี โปรตี น วิตำมิ น แร่ ธำตุ และกรดอะมิโนบำงชนิ ดที่ จำเป็ นต่อร่ ำงกำย
ส่ วนรสชำติเมื่อทำให้ สุกจะคล้ ำยคลึงกับเนื้อสั ตว์ แต่ จะย่ อยง่ ำยกว่ ำ นอกจำกนี้ เห็ ด
ยัง ให้ พ ลัง งำน คำร์ โ บไฮเดรต และเส้ น ใยซึ่ งช่ ว ยในเรื่ องของระบบขับ ถ่ ำ ย
เห็ดบำงชนิดอย่ำง เช่ น เห็ดหอมแห้ งทีแ่ ช่ นำ้ ก่ อนนำมำปรุ งอำหำรจะมีปริ มำณเส้ นใย
สู งเทียบเท่ ำผักทีม่ ีเส้ นใยมำก และยังมีปริ มำณไขมันที่ต่ำ
เห็ดยังถือเป็ นทั้งอำหำรและยำในเวลำเดียวกัน เพรำะมีซีลีเนียม เป็ นสำรต้ำน
อนุ มูลอิสระใกล้เคียงกับวิตำมินอี ลดเสี่ ยงเกิ ดมะเร็ ง และโรคสำหรับผูส้ ู งอำยุ เช่ น
โรคหลอดเลื อดหัวใจ มีโพแทสเซี ยม เป็ นสำรที่ควบคุ มจังหวะกำรเต้นของหัวใจ
ควำมสมดุ ลของน้ ำ ในร่ ำงกำย กำรทำงำนของกล้ำมเนื้ อและระบบประสำทต่ำงๆ
มีวติ ำมินบีรวม ไรโบฟลำวิน ช่วยบำรุ งผิวพรรณและกำรมองเห็น ไนอะซิ น ควบคุม
กำรทำงำนระบบย่อยอำหำรและระบบประสำท แต่เห็ดมีโซเดียมต่ำ
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เห็ ด หอม ลดไขมั น ในเส้ น เลื อ ด เพิ่ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ
เชื้อไวรัสและมะเร็ ง ช่วยบำรุ งกระดูกและฟัน โซเดียมต่ำ
เหมำะส ำหรั บ คนป่ วยโรคไตลดควำมเป็ นกรดใน
กระเพำะอำหำร
เห็ดหูหนู เป็ นกลุ่มคำร์ โบไฮเดรต เพิ่มควำมแข็งแรงให้
เม็ ด เลื อ ดขำวส่ ง ผลให้ ภู มิ ต ้ำ นทำนดี ช่ ว ยรั ก ษำโรค
กระเพำะและริ ดสี ดวง บำรุ งสมอง หัวใจ ปอด กระเพำะ
ตับ แพทย์แผนจี นใช้บำรุ งไต ลดไข้ กระตุน้ กำรทำงำน
ของลำไส้ แก้ร้อนในกระหำยน้ ำ ต้มกับน้ ำตำลกรวดจิ บ
แก้ไอ
เห็ ด เข็ ม ทอง ถ้ำ ทำนเป็ นประจ ำจะช่ ว ยรั ก ษำโรคตับ
กระเพำะและลำไส้อกั เสบเรื้ อรัง ยับยั้งกำรเจริ ญเติบโตของ
เซลล์มะเร็ งที่เยือ่ บุช่องท้อง ช่วยกระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กัน
เห็ ด หลิ น จื อ มี ส ำรส ำคัญ เบต้ำ กลู แ คน ช่ ว ยต้ำ นมะเร็ ง
คนญี่ปุ่นมักใช้เสริ มกำรรั กษำโรคมะเร็ งและโรคผูส้ ู งอำยุ
เช่ น โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรั ง โรคควำมดัน
โลหิ ต สู ง นอกจำกนี้ ย งั สำมำรถรั ก ษำโรคในระบบต่ำ งๆ
ในร่ ำงกำยได้ อย่ำงระบบทำงเดินอำหำร เช่น โรคกระเพำะ
ท้องผูก ริ ดสี ดวงทวำร ระบบทำงเดินหำยใจ เช่น อำกำรไอ
แก้ปอดอักเสบ ภูมิแพ้ และระบบกำรไหลเวียนของเลื อด
เช่น ควำมดันโลหิ ตสูง เบำหวำน ลดคลอเลสเตอรอล
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ส่วนเห็ดนำงฟ้ำ เห็ดเป๋ ำฮือ้ เห็ดนำงรม เห็ดภูฐำน ช่วยกระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กัน ลดน้ ำตำลในเลือด
ปรั บสภำพควำมดันโลหิ ต ลดกำรอักเสบ ยังยั้งกำรเจริ ญเติ บโตของเนื้ อร้ ำย เห็ดหู หนู ขำว
ช่วยบำรุ งปอดและไต เห็ดฟำง ลดควำมดันโลหิ ต เร่ งกำรสมำนแผล บำรุ งกำลัง บำรุ งตับ
แก้ช้ ำใน เห็ดเผำะ หรือเห็ดถอบ บำรุ งร่ ำงกำย บำรุ งกำลัง แก้ช้ ำใน และเห็ดโคน บำรุ งร่ ำงกำย
ทำให้แช่มชื่น กระจำยโลหิ ต ยับยั้งเซลล์มะเร็ งได้
ในช่ วง 10-20 ปี ที่ผ่ำนมำ มีกำรศึ กษำสำรสำคัญในเห็ด โดยเฉพำะสำรจำพวกโพลีแซคคำไรด์
(polysaccharide) ผู้วจิ ยั พบมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งกำรเจริญของเอชไอวี ไวรัส เพิ่มกำรสร้ ำงภูมิค้ ุมกัน
ของร่ ำงกำย ยื ด อำยุ ผู้ ป่ วยโรคมะเร็ ง ยั ง ยั้ ง กำรเจริ ญ ของก้ อ นเนื้ อ งอก และลดระดั บ
คอเลสเตอรอลในสัตว์ ทดลองอีกด้ วยค่ ะ
อย่ำงไรก็ดี ยังมีเห็ ดบำงประเภทที่เป็ นอันตรำยต่อร่ ำงกำย หรื อที่ เรี ยกว่ำ เห็ ดพิษ ซึ่ งสวนใหญ่
เจริ ญในป่ ำ ดังนั้นวิธีกำรง่ ำยๆ ที่เรำจะหลีกเลี่ยงอันตรำยจำกเห็ดพิษ คือ ไม่ นำเห็ดที่ไม่ รู้ จัก
เห็ดทีถ่ ูกเก็บมำจำกป่ ำ มำปรุงอำหำรทำนเด็ดขำด
อ่ำนมำถึงตรงนี้แล้วท่ำนผูอ้ ่ำนที่รักสุขภำพคงได้ทำควำมรู ้จกั กับเห็ดกันมำกขึ้นจนอยำกจะหำ
เมนูเห็ดมำทำนกันในมื้อถัดๆ ไปกันแล้วใช่ไหมค่ะ อย่ำลืมนะคะว่ำ เลือกทำนเฉพำะเห็ดที่เรำ
คุน้ เคย แค่น้ ีเรำก็จะมีสุขภำพที่ดีจำกสำรอำหำรที่มีอยูใ่ นเห็ดกันแล้วล่ะคะ
ที่มำ: www.variety.teenee.com
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การบริหารลดอาการบ้านหมุน

อำกำรเวีย นศี รษะเสี ย กำรทรงตัวโดยเฉพำะเวลำเคลื่ อนไหวศี รษะหรื อใช้
สำยตำ พบได้ในคนทุ กวัยโดยเฉพำะผูส้ ู งอำยุ สำเหตุ ส่วนใหญ่มำจำกควำมผิดปกติ
ของหู ช้ นั ใน โรคแรงดันน้ ำในช่ องหู ช้ นั ในผิดปกติ โรคนี้ รักษำไม่หำยขำด เพียงแต่
รักษำอำกำรเวียนศีรษะให้หำยเป็ นปกติได้ดว้ ยกำรฝึ กกำยบริ หำรเพื่อฟื้ นฟูสมรรถภำพ
กำรทรงตัว วิธีน้ ีเหมำะกับผูม้ ีอำกำรเกิน 1-2 เดือนหรื อเวียนศีรษะขณะเคลื่อนไหว โดย
เลื อกสถำนที่ฝึกกำยบริ หำรที่มีบริ เวณและปลอดภัย ไม่ควรมีของเกะกะซึ่ งอำจจะทำ
ให้สะดุดล้มได้ง่ำยโดยเฉพำะเมื่อเริ่ มฝึ กใหม่ๆ ควรมีคนอื่นคอยช่วยเหลืออยูใ่ กล้ๆ
ขั้นที่1 บริหำรกล้ำมเนือ้ คอ
1.1 ยืนหรื อนัง่ ในท่ำสบำยหันศีรษะจำกซ้ ำยไปขวำ สลับขวำไปซ้ำยช้ำๆ แล้ว

ค่อยเร็ วขึ้น ทำ 5-10 ครั้ง
1.2 ก้ มศีรษะไปข้ ำงหน้ ำ แล้วค่อยๆ เงยขึ้นจนคอตั้งตรง จำกนั้นแหงนหน้ำไป
ด้ำนหลัง เริ่ มต้นทำช้ำๆ แล้วค่อยๆ เร็ วขึ้นตำมลำดับ ทำ 5-10 รอบ

ขั้นที่ 2 บริหำรสำยตำ
2.1นัง่ หรื อยืนห่ำงฝำผนังที่มีรูปภำพประมำณ2 ฟุต มองรู ปโดยกวำดสำยตำ
ไปทัว่ รู ปช้ำๆ จำกนั้นหันศีรษะไปทำงซ้ำยและขวำ โดยตำยังมองภำพอยู่
ตลอดเวลำ ทำ 5-10 ครั้ง
2.2 จำกนั้นก้มและเงยศีรษะสลับกัน โดยยังมองภำพอยู่ตลอดเวลำ
ทำ 5-10ครั้ง
2.3 ใช้มือข้ำงใดข้ำงหนึ่ง ถือรู ปภำพให้ต้ งั ขึ้นแล้วยืดแขนไปจนสุ ด มองภำพ
และเคลื่อนภำพไปพร้อมกับหันศีรษะจำกซ้ำยไปขวำ ขึ้นและลง
ตำมลำดับช้ำๆ ทำอย่ำงน้อย 5-10 รอบ
ขั้นที่ 3 บริหำรกำรทรงตัว
3.1 ยืนตัวตรง เท้ ำชิด กอดอก หันศีรษะจำกซ้ ำยไปขวำ
สลับไปมำ ค่อยๆ ทำช้ำๆ แล้วเร็ วขึ้นตำมลำดับ
5-10 ครั้ง
3.2 ยืนตรงเท้ ำห่ ำงกันเล็กน้ อย ก้ำวเท้ ำขวำมำข้ ำงหน้ ำ
เปิ ดส้ นเท้ ำซ้ ำย ถ่ำยน้ ำหนักไว้ที่เท้ำขวำค้ำงไว้
20วินำที ทำซ้ ำอีกข้ำงสลับไปมำ 5-10 ครั้ง
3.3 ยืนตัวตรง จำกนั้นก้ำวเดินไปข้ ำงหน้ ำโดยให้
ส้นเท้ำหน้ำชิดปลำยเท้ำหลัง เดินต่อกันเป็ นเส้นตรง
5-10 ก้ำว
3.4 ยืนตรงเดินไปข้ ำงหน้ ำตำมปรกติ โดยทุก 3 ก้ำวให้หนั หน้ำไปทำงขวำแล้วหันกลับมำหน้ำตรง
ทำซ้ ำหันไปทำงซ้ำย เป็ นระยะทำง 5-10เมตร
Tips
 ระยะแรกให้เริ่ มฝึ กเพียง 2-3 ครั้งต่อวัน แล้วต่อไปจึงค่อยฝึ กทำเพิ่มขึ้นตำมลำดับ
อำกำรเวียนศีรษะเสี ยกำรทรงตัวจะดีข้ ึนหลัง 1-2 สัปดำห์
 กำรเล่นกีฬำที่ตอ้ งอำศัยกำรเคลื่อนไหว เช่น เทนนิ ส แบดมินตัน ปิ งปอง กอล์ฟ
จะช่วยให้ร่ำงกำยปรับระบบกำรทรงตัวได้ดีข้ ึน
 หำกมีอำกำรอื่นร่ วม เช่น แน่ นหน้ำอก หรื ออำเจียน ควรพบแพทย์เพื่อหำสำเหตุ
ที่มำ;www.healthandcuisine.com
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ปางพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์
๑๐. ปำงตรัสรู้ / ปำงสมำธิ
พระพุทธรู ปปำงนี้ เป็ นพระพุทธรู ปลักษณะ
นั่งสมำธิ นั่งลำพระองค์ต้ งั ตรงพระบำท (เท้ำ)
ทั้งสองซ้อนกัน โดยพระบำทขวำซ้อนทับอยูบ่ น
พระบำทซ้ำย พระหัตถ์ท้ งั สองวำงซ้อนหงำยกัน
บนพระเพลำ (ตัก) โดยวำงพระหัตถ์ขวำซ้อน
หงำยอยู่บนพระหัตถ์ซำ้ ย (ท่ำสมำธิ รำบ ขำขวำ
ทับ ขำซ้ำย) จัด เป็ น "ปฐมปำง" หรื อ ปำงที่ ใ ห้
กำเนิ ด องค์ส มเด็ จ พระสัมมำสัม พุท ธเจ้ำ ด้ว ย
พระองค์ทรงอยูใ่ นพระอิริยำบถนี้ ในคืนวันตรัส
รู ้ เรี ยกได้อีกอย่ำงว่ำปำงตรัสรู ้ หรื อเป็ นพระพุทธรู ปในอิริยำบถประทับนัง่ สมำธิ โดยใช้
ข้อพระบำททั้งสองข้ำงขัดกันซึ่งเรี ยกว่ำ (ปำงขัดสมำธิเพชร)

๑๑. ปำงถวำยเนตร
พระพุทธรู ปปำงนี้ เป็ นพระพุทธรู ปอยู่ในอิริยำบถยืน
ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้ำงหน้ำ พระหัตถ์ท้ งั สองห้อย
ลงมำประสำนกันอยู่ขำ้ งหน้ำระหว่ำงพระเพลำ (ตัก) พระ
หัตถ์ขวำซ้อนเหลื่อมอยูบ่ นพระหัตถ์ซำ้ ย อยูใ่ นอำกำรสังวร
ทอดพระเนตรต้น พระศรี มหำโพธิ์ เป็ นพระพุ ท ธรู ป
ประจำวันเกิดของคนเกิดวันอำทิตย์
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๑๒. ปำงจงกรมแก้ ว
พระพุ ทธรู ป ปำงนี้ เป็ นพระพุ ทธรู ปอยู่ในอิ ริ ยำบถยืน พระบำทขวำก้ำ ว
เหยี ย บพื้ น ยกส้น พระบำทซ้ำ ยขึ้ น ปลำยพระบำทจรดพื้ น พระหัต ถ์ท้ งั สอง
ประสำนกันอยูท่ ี่หน้ำพระเพลำ (ตัก) ทอดพระเนตรลงต่ำ เป็ นพระพุทธรู ปที่สร้ำง
ตำมพุทธกิ ริยำต่อเนื่ อง จำกปำงถวำยเนตร คื อ เรื่ องรำวเมื่อครั้งที่ พระองค์ทรง
ตรัสรู ้แล้วทรงเสวย วิมุตติ สุขเรื่ อยมำจำกสัปดำห์แรกจนถึงสัปดำห์ที่ ๓ ซึ่ งใน
สัปดำห์น้ ี เองที่องค์สมเด็จ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้เสด็จมำเดิ นจงกรมอยู่ ๗ วัน
บริ เวณระหว่ำงกลำงแห่งอนิมิสเจดียก์ บั ต้นศรี มหำโพธิ์
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี
ถิ่นวีรชนคนกล้ำ
นำมกระฉ่ อนช่ อนแม่ ลำ

คู่หล้ ำพระนอน
เทศกำลกินปลำประจำปี

อนุสำวรีย์วีรชนค่ ำยบำงระจัน และอุทยำนค่ ำยบำงระจัน

หัวหน้ำชำวค่ำยบำงระจันทั้ง 11 คน สร้ำงโดยกรมศิลปำกรปรำกฏสวยเด่นเป็ นสง่ำอยูใ่ น
สวนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลปั จจุบนั ทรงเปิ ดอนุสำวรี ยน์ ้ ีเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2519
ค่ำยบำงระจันมีควำมสำคัญยิ่งทำงประวัติศำสตร์ ผืนแผ่นดินแห่ งนี้ ได้บนั ทึกเหตุกำรณ์ควำมกล้ำ
หำญและเสี ยสละของวีรชนไทยที่ เกิ ดขึ้ น เมื่ อเดื อน 3 ปี ระกำ พ.ศ. 2308 ในครั้ งนั้นชำวบ้ำน
บำงระจันได้รวมพลังกันต่อสูก้ บั กองทัพพม่ำซึ่งมีจำนวนมำกมำยมหำศำล โดยพม่ำต้องยกทัพเข้ำ
ตีหมู่บำ้ นนี้ถึง 8 ครั้ง ใช้เวลำ 5 เดือน จึงเอำชนะได้เมื่อวันจันทร์แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปี จอ พ.ศ. 2309
นับเป็ นอนุสำวรี ยท์ ี่มีควำมสำคัญยิง่ แห่งหนึ่ง
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ค่ำยบำงระจันในปั จจุ บนั ได้สร้ำงจำลองโดยอำศัยรู ปแบบค่ำยในสมัยโบรำณ และ
ภำยในบริ เวณยังมี อำคำรศูนย์ศึกษำประวัติศำสตร์วรี ชนค่ำยบำงระจัน จัดห้องนิ ทรรศกำรโดย
แบ่งออกเป็ นห้องต่ำง ๆ ห้องแรก แสดงเรื่ องค่ำยบำงระจัน เครื่ องใช้โบรำณ แหล่งเตำเผำแม่น้ ำ
น้อย หนังใหญ่ ห้องที่สอง จัดแสดงมรดกเมืองสิ งห์บุรี ห้องที่ สำม แสดงวิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่
ของชำวเมืองสิ งห์บุรีและของดีเมืองสิ งห์บุรี
เปิ ดให้เข้ำชมทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 08.00-17.00 น. สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (036) 597-126
กำรเดินทำง
อนุ ส ำวรี ย ์วี ร ชนค่ ำ ยบำงระจัน และอุ ท ยำนค่ ำ ยบำงระจัน อยู่ห่ ำ งจำกตัว เมื อ ง 15
กิ โลเมตร ตำมเส้นทำงหลวงหมำยเลข 3032 หำกเดิ นทำงโดยรถประจำทำง สำมำรถขึ้นรถที่
บขส. ในอำเภอเมืองสิ งห์บุรี สำยสุพรรณบุรี-สิ งห์บุรี มำลงที่อนุสำวรี ยว์ รี ชน
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ประตูภำคใต้
ชมไร่ กำแฟ
ดีกล้ วยเล็บมือ

ไหว้ เสด็จในกรม
แลหำดทรำยรี
ขึน้ ชื่อรังนก
เกำะมำตรำ
Snorkelling
แนวปะกำรังเกำะมำตรำมีชื่อเสี ยงมำกว่ำเป็ นจุดSnorkelling ดีที่สุดแห่ งหนึ่ งในหมู่เกำะชำยฝั่งชุมพร
แต่ก่อนแนวปะกำรั งในหลำยเกำะสวยงำมไม่แพ้เกำะมำตรำแต่หลังจำกปรำกฏกำรณ์ปะกำรั งฟอกขำว ทำให้
ปะกำรังเสื่ อมโทรมลงขณะที่ปะกำรังส่ วนใหญ่ของเกำะมำตรำเป็ นปะกำรังก้อนและปะกำรังสมองจึงสำมำรถทน
ต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นของน้ ำทะเลได้ดีเกำะมำตรำจึงยังมีปะกำรังเหลืออยูม่ ำก

เกำะมำตรำ เกำะมัตรำหรื ออีกชื่อคือเกำะตังกวย อยูใ่ นพื้นที่อุทยำนแห่งชำติหมูเ่ กำะ
ชุมพรใกล้กบั หำดทรำยรี เป็ นที่ต้งั ของหน่วยพิทกั ษ์อทุ ยำนฯ มีหำดทรำยขำวสลับกับโขดหิ น
สำมำรถไปตั้งเต็นท์พกั แรม และมีบำ้ นพักของอุทยำนฯบริ เวณหัวแหลมของเกำะมีแนวปะกำรังน้ ำ
ตื้น เช่นปะกำรังเขำกวำงและดอกไม้ทะเลกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของเกำะมำตรำคือกำรดำน้ ำชม
ปะกำรัง ดูหอยมือเสื อและชมปูไก่ซ่ ึงชอบปี นต้นไม้และส่งเสี ยงร้องเหมือนลูกไก่
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ผูส้ นใจไป Snorkellingสำมำรถนั่งเรื อหำงยำวจำกฝั่ งหรื ออำจใช้บริ กำรของแพ๊คเกจทัวร์ จำกรี สอร์
ตเรื อจะมำจอดที่ทุ่นหน้ำเกำะ ลงน้ ำกันได้เลย แนวปะกำรังลึ กประมำณ 3-7 เมตรส่ วนใหญ่เป็ นปะกำรังก้อนพบ
สัตว์เกำะติด เช่น ฟองน้ ำสี ฟ้ำหำกสังเกตให้ดีอำจพบทำกเปลือยขำวจุดดำ บริ เวณนี้ ยงั พบปลำหลำยชนิ ด เช่น ปลำ
กำร์ ตูนปลำสลิดหิ นขนำดเล็กนกขุนทองเขียวพระอินทร์ ปักเป้ ำ ฯลฯ ส่ วนใหญ่เป็ นปลำขนำดเล็กในแนวปะกำรัง
ไม่ค่อยพบปลำขนำดใหญ่กลำงน้ ำเนื่ องจำกบริ เวณนี้ น้ ำตื้น
กำรเดินทำง
รถยนต์ จำกกรุ งเทพฯใช้เวลำประมำณ 6-7 ชัว่ โมง โดยใช้ทำงหลวงแผ่นดิ นหมำยเลข 4 (เพชรเกษม)ผ่ำนจังหวัด
นครปฐม สมุท รสงครำม รำชบุ รี เพชรบุรี ประจวบคี รีขนั ธ์เ มื่ อถึ งสี่ แ ยกปฐมพร เลี้ ยวซ้ำยเข้ำมำประมำณ 8
กิโลเมตรก็จะถึงตัวเมืองจังหวัดชุมพร
เครื่องบินปัจจุบนั จังหวัดชุมพรมีท่ำอำกำศยำนเพื่อรองรับกำรเดิ นทำงทำงอำกำศโดยตั้งอยูท่ ี่อำเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร
รถไฟกำรเดินทำงโดยรถไฟ ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 8 - 9 ชัว่ โมง แล้วแต่ประเภทของขบวนรถสำมำรถเลื อก
กำรเดิ นทำงได้ท้ งั ในเวลำกลำงวันและกลำงคืน เนื่ องจำกมีขบวนรถหลำยขบวนในแต่ละวันโดยขึ้นรถไฟได้ที่
สถำนีกรุ งเทพฯ และสถำนีธนบุรี
รถโดยสำรประจำทำงจำกสถำนี ขนส่ งสำยใต้ใหม่โดยสำรรถสำยกรุ งเทพฯ - ชุมพร ระยะทำง 500 กิ โลเมตร ถึง
จังหวัดชุมพรและจำกจังหวัดชุมพร โดยสำรรถสองแถวมำยังอุทยำนแห่ งชำติ ระยะทำง 23 กิโลเมตร
ที่มำ : www.pateawthai.com
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชิ นรำชงำมเลิศ
สองฝั่งน่ ำนล้วน
ถำ้ และนำ้ ตกหลำกตระกำรตำ

พระพุทธชิ นรำช

ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
เรือนแพหวำนฉ่ำแท้กล้วยตำก

วัดพระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร

วัดพระศรี รัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร ชำวบ้ำนส่ วนใหญ่มกั เรี ยกขำนกันว่ำ วัด
ใหญ่ หรื อวัดพระศรี กันจนติดปำก แม้นพระประธำนองค์ใหญ่ที่ประดิษฐำนในวิหำร
คือ พระพุทธชิ นรำช ชำวเมืองพิษณุ โลกก็นิยมเรี ยกกันว่ำ หลวงพ่อใหญ่ ตำมไปด้วย
วัดใหญ่นบั เป็ นพระอำรำมหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพรำะเป็ นศูนย์รวมทำงจิตใจของ
ชำวเมืองและชำวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยูท่ ี่ถนนพุทธบูชำ ตำบลในเมือง ริ มแม่น้ ำน่ ำน
ฝั่ ง ตะวัน ออก สร้ ำ งขึ้ น พร้ อ มกับ กำรสร้ ำ งเมื อ งเมื่ อ ปี พ.ศ. 1900 ภำยในวัด สิ่ ง
โบรำณสถำนโบรำณวัตถุล้ ำค่ำมำกมำยอำทิ

เป็ นพระพุทธรู ปปำงมำรวิชยั ขนำดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนำดหน้ำตัก
กว้ำง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว และสู ง 7 ศอก ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็ นพระพุทธรู ปที่มี
พุทธลักษณะงดงำมที่สุดในประเทศ เส้นรอบนอกพระวรกำยอ่อนช้อย พระขนงโก่ง
พระเกตุมำลำเป็ นเปลวเพลิง พระหัตถ์มีปลำยนิ้วทั้งสี่ เสมอกัน ซึ่ งเป็ นลักษณะพิเศษ
เรี ยกว่ำ ทีฒงฺ คุลี ซุ ้มเรื อนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักสร้ำงในสมัยอยุธยำ แกะสลักเป็ น
รู ปมังกร (ล ำตัวคล้ำ ยมัง กร มี ง วงคล้ำยช้ำง) อยู่ตรงปลำยซุ ้ม และตัวเหรำ (คล้ำ ย
จระเข้) อยูต่ รงกลำง และมีเทพอสุ รำคอยปกป้ ององค์พระอยู่ 2 องค์ พระมหำธรรม
รำชำที่ 1 (พญำลิ ไท) แห่ งกรุ งสุ โขทัย โปรดให้สร้ ำงขึ้นพร้อมกับพระพุทธชิ นสี ห์
และพระศรี ศำสดำ ซึ่ งปั จจุบนั ประดิ ษฐำนอยู่ที่ วดั สุ ทศั น์เทพวรำรำมและวัดบวร
นิเวศวิหำรตำมลำดับ
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
สุ รินทร์ ถิ่นช้ ำงใหญ่ ผ้ ำไหมงำม ประคำสวย ร่ำรวยปรำสำท
ผักกำดหวำน ข้ ำวสำรหอม งำมพร้ อมวัฒนธรรม

พระเหลือ
พระยำลิไทรับสั่งให้ช่ำงนำเศษทองสัมฤทธิ์ ที่เหลือจำกกำรสร้ำงพระพุทธชิ นรำช
พระพุ ทธชิ นสี ห์ และพระศรี ศ ำสดำ มำรวมกันหล่อ พระพุ ทธรู ปปำงมำรวิชัย ขนำดเล็ก
เรี ยกว่ำ พระเหลือ และพระสำวกยืนอีก 2 องค์ ส่ วนอิฐที่ก่อเตำสำหรับหลอมทองได้นำมำ
รวมกันบนฐำนชุกชี พร้อมกับปลูกต้นมหำโพธิ์ 3 ต้นบนชุกชี เรี ยกว่ำ โพธิ์ สำมเส้ำ ระหว่ำง
ต้นโพธิ์ ได้ส ร้ ำ งวิ หำรน้อยขึ้ นหนึ่ งหลัง อัญเชิ ญพระเหลื อกับพระสำวกไปประดิ ษ ฐำน
เรี ยกว่ำ วิหำรพระเหลือ โดยคนในท้องถิ่นเชื่ อว่ำหำกได้นมัสกำร ก็จะเป็ นมงคลโดยเฉพำะ
นักธุ รกิจ พ่อค้ำ และคนที่ อยู่ในแวดวงกำรเงิ น เนื่ องจำกชื่ อ "พระเหลือ" มีควำมหมำยพ้อง
กับ "เหลือกิน เหลือใช้" บทสวดบูชำ พุทธะบูชำ มหำเตชะวันโต ธัมมะบูชำ มหำปั ญญะวัน
โต สังฆะบูชำ มหำโภคะวะโหติโลกำ นำกัง อภิปูชะยำมะฯ
ที่มำ: www.touronthai.com
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วนอุทยำนแห่ งชำติพนมสวำย หรื อเขำสวำย ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 ตำบลคือ ตำบลนำบัว ตำบลสวำย มีเนื้ อที่
1,975 ไร่ ตั้งอยูใ่ นเขตป่ ำสงวนแห่งชำติ ป่ ำเขำสวำยท้องที่ตำบลนำบัว อำเภอเมืองสุ รินทร์ จงั หวัดสุ รินทร์
"พนมสวำย" เป็ นคำภำษำพื้นที่เมืองสุ รินทร์ "พนม" แปลว่ำภูเขำ "สวำย" แปลว่ำ "มะม่วง" ในหมู่พนม
สวำยประกอบด้วย ภูเขำ 3 ลูกติดต่อกันซึ่งมีชื่อพื้นเมืองเรี ยกแตกต่ำงกันไป ได้แก่ "พนมกรอล" แปลว่ำ
"เขำคอก" มีควำมสู งประมำณ 150 เมตร "พนมเปร๊ ำ แปลว่ำ "เขำชำย" มีควำมสู งประมำณ 220 เมตร
"พนมสรัย" แปลว่ำ "เขำหญิง" มีควำมสู งประมำณ 210 เมตร รวมกันทั้ง 3 ลูก มีชื่อว่ำ เขำพนมสวำย
ควำมจริ งคือ พนมสวำยคือ ภูเขำไฟที่ดบั สนิ ทแล้ว จึงมีลำนหิ นกระจำยทัว่ ไป เนื่ องจำกวนอุทยำนพนม
สวำยได้สำรวจทัว่ บริ เวณวนอุทยำนพบว่ำ มีตน้ กล้วยไม้ป่ำอยู่เป็ นจำนวนมำก ทำงวนอุทยำนได้จดั ต้น
กล้วยไม้ป่ำ มำติดไว้ตำมต้นไม้ต่ำงๆ ริ มถนน ริ มลำนจอดรถบ้ำง วนอุทยำนพนมสวำย ถือว่ำเป็ นวน
อุทยำนเฉลิมพระเกียรติแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย และเป็ นสถำนที่แสวงบุญของชำวไทยที่เลื่อมใสใน
พระพุทธศำสนำ เขตอุทยำนพนมสวำย เขำพนมสวำย เป็ นภูเขำที่โผล่ข้ ึนมำโดดๆบนที่รำบทำนำของ
จังหวัดสุ รินทร์ ห่ ำงจำกเทือกเขำพนมดงรั กประมำณ 50 กิ โลเมตร ห่ ำงจำกเขำพนมรุ ้ งประมำณ ๕๐
กิ โลเมตร (สำมำรถมองเห็ น พนมรุ ้ ง และเขำกระโดงได้ที่ ด้ำนหลัง พระพุท ธสุ ริน ทร์ มงคล จนเห็ น
เทือกเขำพนมดงรัก และ เขำพระวิหำร) และอยูห่ ่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดสุ รินทร์ไปทำงตะวันตกเฉียงใต้
ประมำณ ๒๒ กิโลเมตร
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ขาขา “ทาไมถึงมาสายจ๊ะนักเรียน”

พืชพรรณ
เนื่ องจำกพื้นที่พนมสวำยส่ วนใหญ่เป็ นป่ ำโปร่ ง ผิวหน้ำดิ นตื้น ชั้นล่ำงเป็ นดิ นลู กรั ง
และหิ น จึ ง ประกอบไปด้วยป่ ำเต็ ง รั ง ไม้ที่ ข้ ึ นอยู่เ ป็ นไม้เล็ ก ยกเว้นบริ เวณหุ บ เขำ
ระหว่ำ งเขำชำย เขำหญิ ง และเขำคอกจะเป็ นไม้ค่อนข้ำ งใหญ่ ได้แก่ ไม้ม ะค่ำ โมง
ไม้แดง ไม้เหี ยง ไม้พยุง ไม้เต็ง ไม้พลวง ไม้รกฟ้ ำ ฯลฯ นอกจำกนี้ ช่วงเดื อน กุมพำ
พันธ์-เมษำยนของทุกปี ต้นหมำกหม้อ หรื อ ภำษำเขมรเรี ยกว่ำ "ต้นอัด๊ จรู๊ ด" จะออก
ดอกบำนสะพรั่งไปทัว่ ป่ ำธรรมชำติในบริ เวณหมู่พนมสวำย
กำรเดินทำง
กำรเดิ นทำงมำพนมสวำย จำกอำเภอเมืองสุ รินทร์ จังกวัดสุ รินทร์ สะดวกมำก
โดยไปทำงรถยนต์ สำยสุ ริ นทร์ -ปรำสำท ระยะทำงประมำณ 14 กิ โ ลเมตร
ถึงบ้ำนกะน็อบ แยกไปตำมเส้นทำง รพช. สำยบ้ำนกะน็อบ-บ้ำนสวำย เป็ นทำงลูกรัง
อัดแน่น 6 กิโลเมตร รวมระยะทำงจำกอำเภอเมืองมำถึงวนอุทยำนพนมสวำย ประมำณ
20 กิโลเมตร ถนนขึ้นเขำสวำยนั้นเป็ นถนนลำดยำง 2 เลน กว้ำง 5 เมตร
ที่มำ : www.th.wikipedia.org/wiki

มีโรงเรี ยนในชนบทแห่งหนึ่ง วันนี้หอ้ ง ป. 3 ทั้งชั้นมีนกั เรี ยน 30 คน มำสำยทั้ง 30 คน
คุณครู สำวประจำชั้นก็เลยถำมเหตุที่มำสำยทีละคน
คนแรก: ตอบว่ ำบ้ ำนผมไกล ต้องขีb่ uffalo มำครับ แต่ เมือ่ วำน buffalo ไม่ สบำย
วันนีผ้ มขี่มนั มำ มันเลยมำตำยกลำงทำงครับผมจึงต้ องเดินมำเลยมำสำยครับ
ปรำกฏว่ ำนักเรียนอีกยีส่ ิบกว่ ำคนตอบเหมือนคนแรกกันหมดเลย
เหลือแต่ คนสุดท้ำยกำลังจะให้คำตอบ
ครู สำวประจำชั้นก็เลยพูดขึ้นมำว่ำ คงไม่ตอ้ งตอบแล้วล่ะ ครู รู้แล้วว่ำเธอจะต้องตอบเหมือนกัน
เด็กคนสุ ดท้ ำยพูดขึน้ ว่ ำ
"ป่ ำวนะครับ buffalo ผมไม่ ตำยหรอก แต่ ทผี่ มมำสำย
เพรำะต้ องขี่ buffalo หลบซ้ ำยทีขวำที เพรำะศพbuffalo ตั้ง 29 ตัวมันขวำงทำงครับ"
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 ำรในหลำยด้ำ น
เพื่ อ ให้ ง ำนกำรบริ ก ำรมี ค วำมสมบู ร ณ์ ม ำกที ่ สุ ด ซึ่ ง 1 ในด้ำ นงำนบริ ก ำร คื อ กำรเพิ ่ ม
บุ ค ลำกรหลำยอัต รำ เพื่ อ บริ ก ำรแด่ ท่ ำ นผู ้มี อุ ป กำรคุ ณ ให้ ไ ด้รั บ ควำมรวดเร็ ว สะดวกมำก
ยิ่ 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 หำกท่ำนผูม้ ี อุปกำรคุณ จะกรุ ณำสละเวลำในกำรแนะนำผูท้ ี่ ท่ำนพึงพอใจ หรื อ
บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ท่ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริ ษทั ฯใคร่ ข อตอบแทนพระคุ ณ ด้ว ย
ส่ ว นลดสิ น ค้ำ 3-5%ต่อจำนวนพนักงำน 1ท่ำน (โดยส่ วนลด 3-5% ต่อมูลค่ำยอดเงินในใบกำกับ
ภำษี 1 ใบ สู งสุ ดไม่เกิ น25,000 บำท)หรื อให้สิทธิ พกั ฟรี ที่เรื อนพักรับรองของบริ ษทั ฯ โครงกำร
แก่งกระจำน คันทรี คลับ แอนด์ รี สอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องสำรองที่พกั ล่วงหน้ำก่อนเข้ำพัก
อย่ำงน้อย 7 วันทำกำร โดยส่งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ)
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 อE-mail : ekachai@sciencetech.th.comหรื 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 “ผู้ปฏิบัติ” 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 CalibratepH meterขณะนีบ้ ริษัทฯ ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน

ห้ องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025:2005ซึ่งพร้ 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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รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 041
สวัส ดี ค่ ะ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรใคร่ ข อเรี ย นแสดงควำมยิ น ดี กับ ท่ ำ นผูม้ ี อุ ป กำรคุ ณ
ที่ได้รับรำงวัลใน

ฉบับที่ 041 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยชื่อผูโ้ ชคดีดงั ต่อไปนี้ค่ะ

รำยชื่อลูกค้ ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 มีนำคม 2556
 คุณวรัทยำ เอิ้อพัฒนำพำนิชย์ บริ ษทั วิชยั ยุทธ จำกัด

รำยชื่อลูกค้ ำถูกรำงวัล งวดที่ 1 เมษำยน 2556
 คุณนริ ศรำ โชติกลำง
 คุณพณิ ดำ ภู่สุดแสวง

บริ ษทั เอ็น.ดี.เอส.34 จำกัด
ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด อำร์ ซี เอ็มซัพพลำยส์

รำยชื่อลูกค้ ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 เมษำยน 2556
 ภญ.มำลินี โตบันลือภพ
 ดร.พูนสุ ข กีฬำแปง

โรงพยำบำลอุตรดิตถ์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

หมำยเลข 52
152

หมำยเลข 53
153
353

หมำยเลข 86
086
286

คุณภำพ คู่ คุณธรรม
ซำยน์ เทคมั่นยำ้
สิ นค้ ำพร้ อมบริกำร

กองบรรณำธิกำรใคร่ ขอขอบพระคุณท่ ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็ นอย่ ำงสู ง ที่ได้ เสี ยสละเวลำ
อันมีค่ำยิ่งของท่ ำน ตอบคำถำมร่ วมสนุกกันมำด้ วยดีตลอด ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่
ท่ ำนผู้มีอุปกำรคุณ ทุกท่ ำนให้ โชคดีกับกำรส่ งแบบสอบถำมกลับ มำลุ้ นรำงวัลใน ฉบับ ที่ 042
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
24

321/43 ถนนนำงลิน้ จี่ ช่ องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120
TEL. 0-2285-4101(อัตโนมัติ) 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

