สำรจำกบริษัทฯ

ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ มำสู่ปีที่ 33 ได้อย่ำงมั่นคง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ
มำจนถึงวันนี้ เนื่องมำจำกกำรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจนทำให้
บริษัทฯดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่ำงมั่นใจเพื่อให้บริกำรแด่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ทำงบริษัทฯต้องใคร่
ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย
บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุ ณท่ำนผู้มี อุปกำรคุ ณ โดยขอมอบสิ่งที่ทำให้คุ ณภำพชีวิ ต
ของท่ำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุขกับควำมรู้ มำกมำยรวมทั้งสำระต่ำงๆ
เพื่อให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณมีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลในNewsletter ฉบับ
ที่ 0 43 ประจ ำปี ที่ 11 คงท ำให้ “ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ ครอบครั ว และคนที่ ท่ ำ นรั ก ”ได้ รั บ
ประโยชน์และมีสุขภำพกำยและใจที่ดียิ่งขึ้นมำกกว่ำเดิมและตลอดไป

สำหรับในเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2556 เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่
043 ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือ เน้นคุณภำพชีวิตของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ
ให้มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่ดียิ่งขึ้น มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่ำยในส่วนเนื้อหำ
สำระยังคงประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ ยวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกกำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรม
และพัฒ นำจิ ต อย่ำ งไรก็ด ีใ นส่ว นของบริษ ัท ฯ ก็จ ัด ให้ม ีก ิจ กรรมสัน ทนำกำร และกี ฬ ำสี
สลับกั นทุก เดือ น เพื่อให้บุค ลำกรของบริษั ทฯ มีสุ ขภำพกำยและสุขภำพใจที่ดี มีค วำมพร้อ ม
สำมำรถให้กำรบริกำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณด้วยประสิทธิภำพสูงสุด
ในส่วนกำรจัดทำวำรสำรในปี 2556 ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ
ปีละ 4 ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบกำกับภำษีของช่วง
3 เดือนที่ผ่ำนมำ คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่ำนมำ ช่วงที่ 2 ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้
ฐำนข้อมูลของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2556
ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร

ข่ำวจำกกองบรรณำธิกำร
สารบัญ
สรรสำระ





4 น้ำสมุนไพรมำกประโยชน์
ยิ้มสวยด้วยควำมมั่นใจ
กำรบริหำร ท่ำยืดกล้ำมเนื้อส่วนหลัง
ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์
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คุณภำพชีวิต






ท่องเที่ยวภำคอีสำนที่จังหวัดเลย
ท่องเที่ยวภำคใต้ที่จังหวัดพังงำ
ท่องเที่ยวภำคกลำงทีจ่ ังหวัดลพบุรี
ท่องเที่ยวภำคเหนือที่จังหวัดลำปำง
ขำขำ งอนอำม่ำ

เพื่อ เป็ นกำรตอบแทนพระคุ ณท่ ำนผู้ มีอุ ปกำรคุณ ทุกท่ ำน เนื้อหำสำระใน
Newsletter ฉบั บ ที่ 043/ปี ที่ 11 ประจ ำเดื อ นกรกฎำคม – กั น ยำยน 2556
ทำงกองบรรณำธิกำร ยังคงคัดสรรเรื่องรำวมำนำเสนอท่ำน ดังต่อไปนี้ครับ
 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง

ปำงพิเศษ พระปฏิมำชัยวัฒน์ ประจำรัชกำลที่ 6, ปำงเรือนแก้ว, ปำงนำคปรก
 สถานที่ท่องเที่ยว ทำงกองบรรณำธิกำร ได้คัดสรรเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยว 4 ภำค
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เนื่ อ งจำกประเทศไทยของเรำมี ส ถำนที่ โ ดยที่ ธ รรมชำติ ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ กั บ ประเทศไทย
ที่น่ ำ ท่ อ งเที่ ย วมำกมำย ไม่ ว่ ำ จะเป็ น ป่ำ ไม้ , ภูเ ขำ, ทะเล, น้ ำตก เพื่ อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ในกำรส่ ง เสริ ม กำรท่ อ งเที่ ย วในประเทศ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรจึ ง ได้ น ำเสนอให้ แ ด่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยจะลงสถำนที่ท่องเที่ยว 4 ภำค ภำคละ 1 สถำนที่ รวมเป็น 4
สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วใน 1 ฉบั บ และจะเวี ย นไปเรื่ อ ยๆ จนครบ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณพิจำรณำพำครอบครัวอันเป็นที่รักไปพักผ่อน เที่ยวชมธรรมชำติยัง
สถำนที่ต่ำงๆ ในประเทศไทยของเรำ
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 ขอแสดงควำมยิน ดี กับ ท่ ำ นผู้ มี อุป กำรคุ ณ ที่ถู ก รำงวั ลใน Newsletter
ฉบับที่ 042 ด้วยครับ (รำยชื่อผู้โชคดีตำมรำยละเอียด หน้ำ 24)

ข่ำวสำร
 ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
 บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
 รำยชื่อผู้โชคดีทไี่ ด้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 042
 ร่วมชิงโชคลุ้นรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย

เนื่องในโอกำสวันแม่แห่งชำติ ในปี 2556 นี้ ทำงกองบรรณำธิกำรขอส่ ง
ควำมสุขขอให้แม่ทุกๆ ท่ำน รวมทั้งท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน ให้มีแต่ควำมสุขทั้งทำง
กำยและใจตลอดปี 2556 ด้วยครับ

ท้า ยสุดนี้ ขอให้ ท่านผู้ มีอุปการคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้ ข้อคิดเห็ นและ
คาแนะนาต่างๆ แด่ศูนย์ CRC และ Newsletter ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการ
จะได้นาข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรง
กับความต้องการของท่านมากที่สุด

4 น้ำสมุนไพรมำกประโยชน์

1. น้ำใบบัวบก : น้ำใบบัวบกมีวิตำมินเอสูงมำก เหมำะสำหรับคนที่ต้องใช้สำยตำทำงำน
หนักอยู่เป็น ประจ ำ เพรำะจะช่วยบำรุง สำยตำได้อย่ำงดี และยังมีแคลเซี ยมและ
วิตำมินบี1 สูงกว่ำผักชนิดอื่นอีกด้วย ประโยชน์อื่นๆ ของน้ำใบบัวบกคือ ใช้แก้ช้ำใน
แก้ฟกช้ำดำเขียว แก้ร้อนใน บำรุงสมอง บำรุงหัวใจ ถ้ำดื่มทุกวันเป็นเวลำ 1 อำทิตย์
จะช่วยลดควำมดันโลหิตได้ แก้แผลอักเสบและรักษำแผลในกระเพำะอำหำร ทำให้
เลือดแข็งตัวเร็ว ช่วยขับปัสสำวะ
2. น้ำว่ำนหำงจระเข้ : ประโยชน์ของว่ำนห่ำงจระเข้อยู่ที่วุ้นซึ่งมีประสิทธิภำพในกำร
สมำนแผล ทำให้แผลหำยเร็ว ช่วยเร่งกำรเจริญเติบโตของเซลล์ที่อยู่รอบๆ แผล และ
ถ้ำเอำไปทำนก็จะช่วยบำรุงร่ำงกำย ทำให้หำยอ่อนเพลีย ช่วยให้ระบบขับถ่ำยทำงำน
เป็นปกติ แต่เนื่องจำกสำรสำคัญในว่ำนหำงจระเข้จะมีประสิทธิภำพสูงสุดเมื่อใช้สดๆ
ดัง นั้น เมื่ อตั ดออกมำแล้ วจึ งควรใช้ ทัน ที อย่ ำวำงทิ้ง ไว้ และก่อนใช้ควรล้ำ งยำงสี
เหลืองๆ ออกให้หมดก่อน เพื่อไม่ให้เกิดอำกำรคันหรือแพ้ในภำยหลัง

3. น้ำลูกเดือย : เป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยฟอสฟอรัส จึงช่วยบำรุงกระดูกได้ดี เหมำะ
สำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต นอกจำกนี้ยังมีวิตำมินเอที่ช่วยบำรุงสำยตำ ช่วยให้
เจริญอำหำรและเหมำะที่เป็นอำหำรสำหรับผู้ป่วยที่กำลังพักฟื้น คนสมัยก่อนใช้น้ำ
ลูกเดือยเป็นยำขับปัสสำวะ แก้ร้อนใน บำรุงไต บำรุงกระเพำะอำหำรและม้ำม แก้
อำกำรคลื่นไส้อำเจียน และโรคท้องร่วงได้
4. น้ำขิง : อุดมไปด้วยแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน สำรเบต้ำแคโรทีนในน้ำขิง
สำมำรถช่วยต้ำนมะเร็งได้ และยังมีคุณสมบัติเป็นยำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับเสมหะ
คลื่นไส้อำเจียน เมำรถหรือเมำเรือ ลดกำรจับตัวของลิ่มเลือด ช่วยเพิ่มกำรหลั่งน้ำดี
และน้ำย่อย ทำให้ระบบย่อยทำงำนได้ดีขึ้น
ที่มำ http://variety.teenee.com
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ยิ้มสวยด้วยควำมมั่นใจ

น.อ. หญิง พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ ร.น.
คุณคงสงสัยละซีว่ำ ชื่อเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงอย่ำงไร สมมติว่ำรูปหน้ำคุณสุดสวย ปำก แก้ม คิ้ว คำง น่ำดู
ไปหมดหนุ่มน้อยหนุ่มมำกเห็นแล้วหัวใจจะหยุดเต้น แต่เวลำยิ้มเธอต้องเอำมือปิดปำกทุกครั้งไป เผลอ
เมื่อไหร่หนุ่มเหล่ำนั้น เป็นหัวใจวำยไปจริง ๆ เพรำะตกใจในฟันเหยินออกมำนอกปำก ถ้ำเป็นชำยก็ไม่ต้อง
ไปสักลำยเสือให้คนกลัว เพรำะ "ฟันไม่เข้ำ" อยู่แล้ว (เนื่องจำกฟันยื่นออกมำมำก)
แล้วควรจะไปหำหมอฟันเมื่อไหร่ล่ะ
สมัยนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้รับคำแนะนำตั้งแต่ไปฝำกครรภ์แล้ว พอลูกรักคลอดออกมำ พ่อแม่ควรทะนุ
ถนอมดูแลในปำกตั้งแต่แรกเกิด ฟันน้ำนมจะเริ่มขึ้นอำยุประมำณ 6 เดือนขึ้นไป คุณก็เริ่มพำลูกไปทำ
ควำมคุ้นเคยกับหมอฟัน พออำยุ 6 ปี ฟันแท้ซี่แรกจะเริ่มโผล่ขึ้นมำบ้ำงแล้ว ซี่อื่นก็จะทยอยตำมขึ้นมำ ซึ่ง
คุณควรปฏิบัติตำมคำแนะนำ และไปตรวจฟันทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้สุขภำพช่องปำกดี แต่ถ้ำเริ่มมีฟันที่ขึ้น
แตกแถวไป หมอฟันก็จะช่วยได้ตั้งแต่แรก เป็นกำรป้องกันไม่ให้ฟันขึ้นผิดที่ผิดทำง และช่วยให้ โครงสร้ำง
ใบหน้ำปกติไม่เป็นปัญหำยุ่งยำกเมื่อโตขึ้น
แต่บำงครั้งลูกน้อยเจ้ำของฟันจะไม่สนใจ ฟันซ้อน ฟันเก ฟันเหยิน ฟันห่ำงของตนเองจนกว่ำเริ่มเป็นหนุ่ม
เป็นสำวนั่นแหละ ก็ตั้งแต่อำยุ 13 ปีขึ้นไป ซึ่งระยะนี้จะเป็นกำรแก้ไขบำบัดรักษำควำมผิดปกติของฟันบน
ฟันล่ำง รวมถึงโครงสร้ำงใบหน้ำให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกได้สัดส่วนของแต่ละคนเครื่องมือจัดฟันก็จะมำกขึ้น
ระยะเวลำก็จะนำนขึ้นเหมือนกับไม้อ่อนดัดง่ำย ไม่แก่ดัดยำก โดยเฉลี่ยแล้ว 18-24 เดือน
ฟันคุณอยู่ในข่ำยต้องจัดหรือเปล่ำ
นอกจำกฟันที่ขึ้นผิดตำแหน่งต่ำง ๆ กันแล้ว โครงสร้ำงของกระดูกยังมีส่วนทำให้ลักษณะใบหน้ำแตกต่ำง
กัน โดยทัว่ ไปแบ่งเป็น 3 แบบ
1. ใบหน้ำปกติ มีโครงสร้ำงใบหน้ำ และกำรขบฟัน (คือฟันบนกับฟันล่ำงเจอกัน) ปกติคุณโชคดีแล้ว ไม่
ต้องเจอเครื่องมือจัดฟัน
2. ใบหน้ำโค้งนูน คำงหลุบ ดูจำกด้ำนข้ำงใบหน้ำจะเห็นได้ชัด ริมฝีปำกบนอูม ฟันบนจะยื่นออก
ขำกรรไกรล่ำงจะล้ำเข้ำใน
3. ใบหน้ำเว้ำ คำงยื่น ดูใบหน้ำด้ำนข้ำง ขำกรรไกรล่ำงจะยื่นออกไปข้ำงหน้ำมำกกว่ำปกติ
6

จะจัดฟันดีไหม
เรื่องสวยเรื่อ งหล่อขึ้ นน่ะ ดีกว่ำเดิมแน่นอน ยิ้ มได้เต็มที่
เวลำคุยกับใครก็ไม่ต้องเอำมือปิดปำกอีกแล้ว อีกทั้งฟันที่
เรียบเป็นระเบียบ ย่อมแปรงทำควำมสะอำดได้ง่ำยกว่ำ
ฟันซ้อน ฟันเก กลิ่นปำกก็สะอำด พูดจำประสำดอกไม้ได้
สบำย นอกจำกนั้นยังช่วยให้เคี้ยวอำหำรได้ดี ป้องกันและ
แก้ไขควำมผิดปกติของหัวข้อต่อขำกรรไกรที่อำจมีปัญหำ
ภำยหลังได้อีกด้วย
ทำงที่ดีไปคุยรำยละเอียดกับหมอจัดฟัน ซักถำมทุกซอก
ฟัน ให้ เ ข้ ำ ใจก่ อ นจึ ง ตัด สิน ใจด้ ว ยตนเอง เพรำะควำม
ร่ ว มมื อ ปฏิ บั ติ ต ำมค ำแนะน ำของหมอขณะจั ด ฟั น มี
ควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง ถ้ำเป็นเด็กเล็กกำรเอำใจใส่ดูแลของ
ผู้ปกครองจะมีส่วนในควำมสำเร็จนี้ด้วย
ขั้นตอนกำรจัดฟัน
หมอจะถำมประวัติสุขภำพทั่วไป ตรวจในปำกอย่ำงละเอียด พิมพ์ฟันทำแบบจำลองจำกในปำก ถ่ำยรูป
เอ็ กซ์เรย์ ฯ เพื่อ เป็ น ข้อ มูลในกำรวำงแผนกำรรักษำและจะบอกคุณเมื่อ นัดครั้งต่อไป ซึ่งคุณมีสิทธิ์
ตัดสินใจอีกครั้งว่ำ จะจัดฟันหรือไม่ ถ้ำมีฟันผุ เหงือกอักเสบ หรือที่จำเป็นต้องทำอย่ำงอื่นก็จะต้องไป
จัดกำรให้สุขภำพเหงือกและฟันดีซะก่อนที่จะเริ่มจัดฟันได้
คำถำมทั่ว ๆ ไป ที่คุณคงอยำกทรำบ
- จัดฟันแล้วต้องมำพบหมอบ่อยไหม?
ประมำณ 3-4 อำทิตย์ต่อครั้ง
- เจ็บรึเปล่ำ?
มีบ้ำงเล็กน้อย ระยะแรกจะรู้สึกแปลก รำคำญเล็กน้อย ต้องอดทน แล้วแต่กำรปรับตัวเร็วช้ำของแต่ละ
คนด้วยต่อไปก็จะชินไปเอง
- กินอำหำรได้ทุกอย่ำงไหม?
ได้เกือบทุกอย่ำง ยกเว้น อำหำรแข็ง เหนียว เช่น หมำกฝรั่ง แทะข้ำวโพด ลูกกวำด ฯ
- แปรงฟันอย่ำงไร?
แน่นอน ต้องแปรงฟันหลังอำหำรทุกมื้อ เพรำะเศษอำหำรจะติดฟัน และเครื่องมือได้ง่ำย ถ้ำไม่แปรงให้
สะอำดฟันจะผุ เหงือกอักเสบ และมีกลิ่นปำก
อย่ำงไรก็ตำม คุณจะมีโอกำสจัดฟันหรือไม่จัดก็ตำม สิ่งที่ทุกท่ำนต้องปฏิบัติคือ เด็กตรวจฟันทุก 6
เดือน ผู้ใหญ่ปีละครั้งเป็นสิ่งจำเป็นอย่ำงยิ่ง ธรรมชำติให้ควำมสมดุลของฟัน ใบหน้ำ และส่วนประกอบ
อื่นแก่แต่ละคนมำแล้ว มีทั้งดีมำกและดีน้อย จึงควรภูมิใจในสิ่งที่ท่ำนมีอยู่ ทุกท่ำนมีควำมสวย หรือหล่อ
ในตนเองอยู่แล้ว ขอให้มีสุขภำพกำย สุขภำพช่องปำก และสุขภำพจิตที่ดี คุณก็จะ "ยิ่มสยำม" ได้อย่ำง
มั่นใจ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น
แหล่งที่มำ http://web.ku.ac.th/saranaroo/chap1a.htm
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กำรบริหำร ท่ำยืดกล้ำมเนื้อส่วนหลัง
จะช่วยลดอำกำรปวดหลังที่มำจำกหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสำท (จะมีอำกำรปวดร้ำว
ตำมแนวและบริเวณที่เส้นประสำทไปเลี้ยงทำให้สูญเสียควำมรู้สึกและกำลังของกล้ำมเนื้อ) และเป็น
ท่ำออกกำลังกำยที่เหมำะสำหรับผู้ที่มีปัญหำปวดหลังที่สำมำรถยืนและเดินได้โดยไม่อำกำรปวดหลัง

ท่ำยกแผ่นหลัง : นอนคว่ำให้บริเวณวำงอยู่บนพื้น โดยวำงมือไว้ที่ระดับไหล่ แล้วค่อยๆยกไหล่ขึ้น
เหนือพื้นโดยที่มือยังคงอยู่ที่ พื้น ทำค้ำงไว้ประมำณ 5-10 วินำที

ท่ำยกแขนและขำ : นอนคว่ำยื่นมือไปด้ำนหน้ำแล้วจึงยกแขนขวำและขำซ้ำยขึ้นเหนือพื้นพร้อมๆกัน
ทำค้ำงไว้ประมำณ 5 วินำที แล้ววำงแขนและขำลง สลับข้ำง (แขนซ้ำย ขำขวำ) ทำต่อไปอีก 10 ครั้ง
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ท่ำโค้งงอ
จะช่วยเพิ่มควำมแข็งแรงให้กับกล้ำมเนื้อบริเวณหน้ำท้อง และยืดกล้ำมเนื้อที่บริเวณแผ่นหลัง จึง
เป็นท่ำออกกำลังกำยที่เหมำะสำหรับผู้ที่มีปัญหำปวดหลังประเภทที่ไม่มีอำกำรปวดขณะนั่ง

ท่ำกอดเข่ำ : (ไม่ควรทำท่ำนี้ ในกรณีที่ทำแล้วทำให้เกิดหรือทำให้อำกำรปวดหลังและขำรุนแรงขึ้น)
 เริ่มจำกนอนหงำย งอเข่ำทั้งสองข้ำง ให้เท้ำ 2 ข้ำงแตะพื้น
 งอขำข้ำงหนึ่งขึ้นจนกระทั่งหัวเข่ำแตะหน้ำอก ในขณะที่ขำอีกข้ำงยังคงวำงที่พื้น
(หรืออำจจะวำงขำข้ำงนี้ในลักษณะเหยียดตรงบนพื้นก็ได้ คุณสำมำรถเลือกใช้ท่ำที่
ทำให้รู้สึกสบำยที่สุด) โดยในขณะที่ทำท่ำนี้พยำยำมให้กดแผ่นหลังช่วงล่ำงแตะพื้น
ทำค้ำงไว้ 5-10 วินำที
 ปล่อยหัวเข่ำลงสู่ท่ำเริ่ม และสลับทำอีกข้ำงหนึ่ง

ท่ำงอตัว :
 นอนหงำย งอขำ ให้หัวเข่ำงอตั้งฉำกกับพื้น โดยที่เท้ำยังวำงอยู่ที่พื้น
 ประสำนมือทั้ง 2 ข้ำงบริเวณเหนือหน้ำอก
 ค่อยๆเกร็งกล้ำมเนื้อหน้ำท้อง และยกไหล่ลอยขึ้นจำกพื้น
 รักษำระดับของศีรษะให้อยู่ระดับเดียวกับลำตัว อย่ำก้มหน้ำลงลงจนศีรษะแตะหน้ำอก
 ค้ำงไว้ 1-2 วินำที แล้วจึงค่อยๆปล่อยแผ่นหลังลงพื้น ทำซ้ำ 3-10 ครั้ง
แหล่งที่มำ www.goodhealth.co.th
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ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์
13. ปำงพิเศษ พระปฏิมำชัยวัฒน์ประจำรัชกำลที่ 6
พระพุทธรูปปำงนี้ เดิมมีพระนำมว่ำ พระชัย หรือ
พระไชย ต่ อ มำในรั ช สมั ย พระบำทสมเด็ จ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ออกพระนำมเพิ่มว่ำ
พระไชยวั ฒ น์ และได้ เ ปลี่ ย นพระนำมมำเป็ น
พระชั ย วั ฒน์ ใน รั ช สมั ย พระบำ ทสมเด็ จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระชัยเป็นพระพุทธรูป
ปำงมำรวิชัย ที่มีลักษณะพิเศษคือ พระหัตถ์ซ้ำย
จะทำพระหัตถ์อยู่ในลักษณะถือด้ำมพัด และเป็น
แบบนั่งขัดสมำธิเพชร

15. ปำงนำคปรก
14. ปำงเรือนแก้ว
พระพุทธรูปปำงนี้ อยู่ในพระอิริยำบถนั่งขัดสมำธิ
อยู่ ใ นเรื อ นแก้ ว หงำยพระหั ต ถ์ ทั้ ง สองซ้ อ นกั น
วำงบนพระเพลำ มี เ รื อ นแก้ ว รอบพระกำย
ดูพระพุทธชินรำชเป็นตัวอย่ำง บำงแห่งสร้ำงเป็น
แบบขัด สมำธิ เพชร ประทั บ นั่ ง อยู่ ในเรือนแก้ ว

พระพุทธรูปปำงนี้ เป็นชื่อเรียกพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมำธิ และมี พญำนำคแผ่
หัวเป็นพังพำนขึ้นจำกไหล่ไปปรกพระเศียรของพระพุทธรูป แต่เดิมทำเป็นรูป
พญำนำคเป็นมนุษย์ มีรูปงู 7 หัวเป็นพังพำนขึ้นจำกไหล่ไปปรกพระเศียร (ศีรษะ)
ในกิริยำที่พญำนำคทำท่ำนมัสกำรพระพุทธเจ้ำ ต่อมำภำยหลังทำพญำนำคเป็น
รูปงูขดตัวเป็นฐำนตั้งพระพุทธรูปนั่งสมำธิบนตัวพญำนำค และมีพังพำนและหัว
ของพญำนำค 7 เศียรปรกอยู่
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ท่องเที่ยวภำคอีสำนที่จังหวัดเลย
เมืองแห่งทะเลภูเขำ

สุดหนำวในสยำม

ผำนกแอ่น... เป็นลำนหินเล็กๆ มีสนต้นหนึ่ง ขึ้นโดดเด่นอยู่ริมหน้ำผำ เป็นจุดท่องเที่ยวชมพระ
อำทิตย์ขึ้น ที่สำคัญอยู่จำกที่พักศูนย์วังกวำงเพียง 2 กิโลเมตร ในทุกเช้ำของหน้ำหนำวจะมีนักท่องเที่ยว
นิยมถ่ำยรูปกันมำกและ มักจะมีกำรชิงทำเลดีๆ เสมอ สมัยนี้ทำงไปมักมีช้ำงอำละวำดตอนเช้ำจะต้องไป
พร้อมเจ้ำหน้ำที่เสมอห้ำมไปเองเป็นอันขำด
นอกจำกนั้น หำกอำกำศดีพอ ในช่วงเวลำที่เดินเท้ำฝ่ำควำมมืดมำชมพระอำทิตย์ขึ้นนั้น เป็นช่วง
ทีป่ ระจวบเหมำะกับ เวลำที่พระจันทร์กำลังจะลับขอบฟ้ำ ด้ำนตะวันตกนั้นจะได้เห็นภำพสวยงำมแปลกตำ
ไปอีกแบบ ริมทำงเดินใกล้ผำนกแอ่นเป็นสวนหินมีดอกกุหลำบป่ำขึ้นอยู่เป็นดงใหญ่ ซึ่งจะบำนสะพรั่งเต็ม
ต้นในเดือน มีนำคม-เมษำยน และใครที่อยำกไปชมพระอำทิตย์ขึ้นที่ผำนกแอ่น ควรเตรียมไฟฉำยสำหรับใช้
ส่องทำงไปด้วย

ภูกระดึง ขุนเขำมหัศจรรย์แห่งเมืองเลย
ภูกระดึง เป็นอุทยำนแห่งชำติ ลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐำน อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย เป็นภูเขำหินทรำยยอดตัด เป็นที่รำบขนำดใหญ่ มีเนื้อที่ประมำณ 60 ตำรำงกิโลเมตร มีควำมสูง 400 1,200 เมตร จำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่ได้รับควำมนิยมมำกแห่งหนึ่งของ
เมืองไทย จุดสูงสุดอยู่ที่บ ริเวณคอกเมย มีควำมสูง 1,316 เมตรจำกระดับ น้ำทะเล สภำพทั่วไปของภูก ระดึง
ประกอบไปด้วยพรรณไม้นำนำชนิด พันธุ์สัตว์ป่ำนำนำพันธุ์ หน้ำผำ ทุ่งหญ้ำ ลำธำร และน้ำตก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ต้น
น้ำของลำน้ำพอง ซึ่งเป็นลำน้ำสำยสำคัญสำยหนึ่งของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยควำมสูง บรรยำกำศ และสภำพ
อำกำศที่เย็นสบำยตลอดปี บนยอดภูกระดึง โดยเฉพำะในช่วงฤดูหนำว อุณหภูมิอำจลดต่ำจนถึง 0 องศำเซลเซียส จึง
เป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว ปรำรถนำและหวังจะเป็นผู้พิชิตยอดภูกระดึง สักครั้งหนึ่งในชีวิต
ว่ำกันว่ำ....หำกอยำกพิสูจน์รักแท้ ให้พำคนที่เรำรักไปร่วมพิสูจน์รักด้วยกำรเดินทำงพิชิตยอดภูของอุทยำน
แห่งชำติภูกระดึง และถ้ำหำกเขำคนนั้น สำมำรถร่วมเดินทำงไปกับคุณจนกระทั่งถึงยอดดอย และคอยช่วยเหลือดูแล
กันและกันเป็นอย่ำงดีแล้วล่ะก็ เขำก็คือรักแท้ของเรำเป็นแน่แท้!!!

น้ำตกวังกวำง... ชื่อก็บอกอยู่แล้ว น้ำตกวังกวำงอยู่ใกล้ที่พักศูนย์
วังกวำงมำกที่สุด โดยมีระยะทำงห่ำงแค่รำว 1 กิโ ลเมตรเท่ำ
นั้นเอง ห้วยเล็กๆ ที่โอบล้อมที่พักอีกด้ำนจะไหลลงน้ำตกที่นี่ วัง
กวำงเป็นน้ำตกเล็กๆ ชั้นที่สูงสุด จะสูงประมำณ 7 เมตร ด้ำนข้ำง
ของน้ำตกมีทำงแคบๆ สำหรับปีนลงไปทีละคน จะพบหลืบหินมี
ลักษณะคล้ำยถ้ำใต้น้ำตก น้ำตกวังกวำงจะมีควำมสวยงำมมำก
ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม - ตุลำคม บริเวณนี้จะมีทำกชุม เพรำะเป็นด่ำนช้ำง หรือทำงช้ำงเดิน
ส่วนในฤดูท่องเที่ยวซึ่งเป็นฤดูแล้ง ปริมำณน้ำค่อนข้ำงน้อย นักท่องเที่ยวสำมำรถแวะชมได้ง่ำยใกล้ที่พัก
กำรเดินทำง
รถยนต์
1. เดินทำงผ่ำนจังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก หล่มเก่ำ ด่ำนซ้ำย ภูเรือ และอำเภอเมือง
เลย เลี้ยวเข้ำทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 201 (เลย-ขอนแก่น) และเลี้ยวเข้ำทำงหลวงจังหวัด
หมำยเลข 2019 เข้ำสู่อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง
2. ใช้เส้นทำงผ่ำนจังหวัดสระบุรี นครรำชสีมำ จนถึงจังหวัดขอนแก่นเลี้ยวซ้ำยเข้ำทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 201 ผ่ำนอำเภอภูผำม่ำน และตำบลผำนกเค้ำ เข้ำสู่อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง
3. เดินทำงผ่ำนจังหวัดสระบุรี อำเภอปำกช่อง เลี้ยวซ้ำยเข้ำทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 201 ผ่ำน
จังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว แล้วเลี้ยวซ้ำยเข้ำทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 12 ผ่ำนอำเภอชุมแพ
จำกนั้นเดินทำงเช่นเดียวกับเส้นทำงที่ 2
ที่มำ : www.kapook.com
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เกำะปันหยี

ท่องเที่ยวภำคใต้ที่จังหวัดพังงำ
แร่หมื่นล้ำน
ถ้ำงำมตำ
แมกไม้จำปูน

บ้ำนกลำงน้ำ
ภูผำแปลก
บริบูรณ์ด้วยทรัพยำกร

อุทยานแห่ งชาติอ่าวพังงา
เป็ นเกาะเล็กๆ มีที่ราบประมาณ 1ไร่ มีบา้ นเรื อนประมาณ 200 หลังคาเรื อนประชาชน
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นชาวประมง ขายของที่ระลึก และขายอาหารให้แก่นกั ท่องเที่ยว มีโรงเรี ยน
ประชาบาลแห่งหนึ่งชื่อ โรงเรี ยนบ้านเกาะปั นหยี ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม

ถา้ ลอด
อยูใ่ นบริ เวณอ่าวพังงา มีหินงอก หินย้อย บนเพดาน และถ้ าสวยงามมาก

มี พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม อยู่ ใ นเขตท้ อ งที่ ข องอ ำเภอเมื อ งพั ง งำ อ ำเภอตะกั่ ว ทุ่ ง
ครอบคลุมพื้นที่ประมำณ 250,000 ไร่ อุทยำนฯ แห่งนี้เป็นอุทยำนแห่งชำติประเภท
ชำยฝั่งทะเลแห่งที่สองของประเทศ มีควำมงดงำมของทิวทัศน์ชำยฝั่ง และทิวทัศน์เหนือ
ผิวน้ำ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ำชำยเลน และยังเป็นแหล่ง ขยำยพันธุ์สัตว์น้ำมำกมำย ซึ่ง
อุทยำนฯแห่งนี้จะอยู่ในเวิ้งอ่ำวพังงำที่เต็มไปด้วยเกำะหินปูน ซึ่งสวยงำมด้วยรูปลักษณ์
อุทยำนฯ แห่งนี้ประกำศเป็นเขตอุทยำนแห่งชำติ เมื่อวันที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2524
ช่วงเวลำเหมำะสำหรับท่องเที่ยว คือ เดือน ธันวำคม ถึง เมษำยน อุทยำนฯมีแหล่ง
ท่องเที่ยวดังนี้
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กำรเดินทำงไปชมอุทยำนแห่งชำติอ่ำวพังงำ
กำรเดินทำงไปอุทยำนฯ อ่ำวพังงำ สำมำรถเริ่มจำกตัวจังหวัดบนทำงหลวงหมำยเลข
4 ซึ่งมุ่งใต้สู่ตำบลโคกกลอย ผ่ำนศำลำกลำงจังหวัด ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 8 กม. มีทำงแยก
ซ้ำยเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 4144 นำไปสู่อุทยำนแห่งชำติอ่ำวพังงำ ซึ่งอยู่ห่ำงจำกทำงแยก 4 กม.
นักท่องเที่ยวสำมำรถโดยสำรรถประจำทำงจำกตัวจังหวัดไปที่อุทยำนฯ เป็นระยะทำง 7 กม
ที่มำ : www.thai-tour.com
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ท่องเที่ยวภำคกลำงที่จังหวัดลพบุรี
วังนารายณ์คู่บ้าน
ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง

ศาลพระกาฬคู่เมือง
เมืองแห่งดินสอพอง
แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์
พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่ำหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยชำวเมืองลพบุรีเรียกกันติดปำกว่ำ "วังนำรำยณ์" พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์เป็นพระรำชวังที่
สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชโปรดให้สร้ำงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41 ไร่ ณ เมืองลพบุรี
ภำยหลังกำรเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์ถูกทิ้งร้ำง
จนถึงรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระองค์โปรดให้บูรณะ พระรำชวัง
ของสมเด็จ พระนำรำยณ์ม หำรำช และสร้ำ งพระที่นั่ งขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2399 และ
พระรำชทำนนำมว่ำ "พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์"
สิ่งก่อสร้ำงภำยในพระรำชวัง
พื้นที่ทั้งหมดภำยในพระรำชวังแบ่งออกเป็น 3 เขตคือหลังสิ้นรัชกำลพระรำชวังแห่ง
นี้ก็ถูกทิ้งร้ำงไป จนกระทั่งพระบำทสมเด็จพระ จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้บูรณะซ่อมแซมพระรำชวังแห่งนี้และโปรดให้สร้ำงพระที่นั่งขึ้นใหม่ ปัจจุ บัน พระนำรำยณ์
รำชนิเวศน์ ได้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์

1. เขตพระรำชฐำนชั้นนอก
มีอำคำรที่สร้ำง ในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช ได้แก่
- อ่ำงเก็บน้ำซับเหล็ก จำกบันทึกของชำวฝรั่งเศสกล่ำวว่ำระบบกำรจ่ำยทดน้ำ
เป็นงำนของชำวฝรั่งเศส และอิตำลี น้ำที่เก็บในถังเป็น น้ำที่ไหลมำจำกอ่ำงซับ
เหล็ก
- สิบสองท้องพระคลัง สันนิษฐำนว่ำเป็นคลังเก็บสินค้ำหรือเก็บสิ่งของเพื่อใช้
ในรำชกำรเลี้ยงตึก แขกเมือง ใช้เป็นสถำนที่ พระรำชทำนเลี้ยง บันทึกของ
ชำวฝรั่งเศสกล่ำวว่ำมีคูน้ำล้อมรอบตึกภำยในมีคูน้ำ มีสำยน้ำพุขึ้น มำเหมือน
จำกฝักบัวรดน้ำ
- ตึกพระเจ้ำเหำสันนิษฐำนว่ำคงเป็นหอพระประจำพระรำชวังและมี
พระพุทธรูปประดิษฐำนอยู่ภำยในตึก ซึ่งอำจชื่อว่ำพระเจ้ำเหำ
- ตึกรับรองคณะทูตต่ำงประเทศตั้งอยู่ในเขตพระรำชฐำนชั้นนอก บันทึกของ
ชำวฝรั่งเศสกล่ำวว่ำ ตึกหลังนี้อยู่กลำงอุทยำน ซึ่งแบ่ง เป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส
รอบตึกมีคูน้ำล้อมรอบ ภำยในคูน้ำมีน้ำพุพุ่งเรียงรำยได้ ระยะยำว 20แห่ง
สมเด็จพระนำรำยณ์ฯได้ พระรำชทำนเลี้ยงแก่คณะทูตจำกประเทศฝรั่งเศส ณ
สถำนที่นี้ใน พ.ศ.2228 และ พ.ศ. 2230
-โรงช้ำงหลวง มีทั้งหมด 10 โรงด้วยกันและช้ำงที่ยืนโรงอยู่คงเป็นช้ำงทรง
ของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชหรือเจ้ำนำย
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ถ่ำนหินลือชำ รถม้ำลือลั่น เครื่องปั้นลือนำม
งำมพระธำตุลือไกล ฝึกช้ำงใช้ลือโลก

2. เขต พระรำชฐำนชั้นกลำง

มีพระที่นั่งที่สร้ำงในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 2 องค์และสร้ำงในสมัยพระบำทสมเด็จ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้แก่
- พระที่นั่งจันทรพิศำล ตำมบันทึกของชำวฝรั่งเศสกล่ำวว่ำเป็นหอประชุมองคมนตรีสร้ำงในสมัย
สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชเมื่อ พระรำชวังร้ำงเครืองบนปรักหักพังรัชกำลที่ 4 โปรดฯให้บรู ณะ
ซ่อมแซมขึ้นใหม่ให้มสี ภำพสมบูรณ์
- พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหำปรำสำท เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกรับคณะ
รำชทูต ในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์ มหำรำช
- หมู่พระที่นั่งพิมำนมงกุฎหมู่พระที่นั่งพิมำนมงกุฎ สร้ำงในสมัยรัชกำลที่ 4 ประกอบด้วยพระที่
นั่ง 4 องค์เชื่อมติดกัน
- ทิมดำบ สร้ำงสมัยรัชกำลที่ 4 เป็นที่พักของทหำรรักษำกำรณ์

วัดพระธำตุลำปำงหลวง
พระธำตุลำปำงหลวง เป็นพระธำตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้ำงในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู เช่นกัน ฐำนเป็น
บัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้ำนนำภำยนอก บุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลำยสลักดุนเป็น
ลวดลำยประจำยำมแบบต่ำงๆ ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธำตุหริภุญไชย และพระบรมธำตุจอมทอง
ภำยในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศำ และพระ อัฐิธำตุจำกพระนลำฎข้ำงขวำ พระศอด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง ที่รั้ว
ทองเหลืองรอบองค์พระธำตุมีรูกระสุนปืนที่หนำนทิพย์ช้ำงยิงท้ำวมหำยศปรำกฏอยู่
วัดพระธำตุลำปำงหลวง (วัดเก่ำแก่ของจังหวัดลำปำง) ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปำงหลวง อำเภอเกำะคำ
อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองลำปำงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมำณ ๑๘ กิโลเมตร ตัววัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีกำรจัดวำงผัง
และส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุด มีสิ่งก่อสร้ำง และสถำปัตยกรรมต่ำง ๆ บริเวณพุทธำวำสประกอบด้วย
องค์พระธำตุลำปำงหลวง เป็นประธำน มีบันไดนำคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขง ถัดซุ้มประตูโขงขึ้นไปเป็น วิหำรหลวง
บริเวณทิศเหนือขององค์พระธำตุมีวิหำรบริวำรตั้งอยู่คือ วิหำรน้ำแต้ม และ วิหำรต้นแก้ว ด้ำนตะวันตกขององค์พระ
ธำตุประกอบด้วย วิหำรละโว้ และ หอพระพุทธบำท ด้ำนใต้มี วิหำรพระพุทธ และ อุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อม
ด้วยแนวกำแพงแก้วทั้งสี่ด้ำน นอกกำแพงแก้วด้ำนใต้มีประตูที่จะนำไปสู่เขตสังฆำวำส ซึ่งประกอบด้วยอำคำร หอ
พระไตรปิฎก กุฏิประดิษฐำน พระแก้วดอนเต้ำ อำคำรพิพิธภัณฑ์และกุฏิสงฆ์

3. เขตพระรำชฐำนใน
ในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชมีพระที่นั่งเพียงพระองค์เดียว
- พระที่นั่งสุทธำสวรรย์ เป็นพระที่นั่งที่ประทับของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชพระองค์ทรงเสด็จ
สวรรคต ณ พระที่นั่งองค์นี้เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2231
- หมู่ตึกพระประเทียบ สร้ำงในสมัยรัชกำลที่ 4 เป็นที่พักของข้ำรำชบริภำรฝ่ำยใน มีทั้งหมด 8
หลัง
ที่มา: www.paiduaykan.com
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ท่องเที่ยวภำคเหนือที่จังหวัดลำปำง

ประตูโขง
เป็นฝีมือช่ำงหลวงโบรำณที่สวยงำมก่ออิฐถือปูนทำเป็นซุ้มยอดแหลมเป็นชั้น ๆ มีสี่ทิศ
ประดับตกแต่งด้วยลวดลำย ปูนปั้น รูปดอกไม้ และสัตว์ในหิมพำนต์ ประตูโขงแห่งนี้ใช้
เป็นสัญลักษณ์เมืองลำปำงในตรำจังหวัดลำปำง

ขำขำ “งอนอำม่ำ”

องค์พระธำตุเจดีย์
เป็นเจดีย์ล้ำนนำผสมเจดีย์ทรงลังกำ ก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยฐำนสี่เหลี่ยมย่อมุมด้วยบัวมำลัยสำม
ชั้น เป็นเจดีย์ ขนำดใหญ่ หุ้มด้วยแผ่นทองเหลือง ฉลุลำยหรือที่เรียกว่ำทองจังโก ตำมตำนำนกล่ำวว่ำ
บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ วิหำรน้ำแต้มเป็นวิหำรบริวำรตั้งอยู่ทำงทิศเหนือขององค์พระธำตุเจดีย์
เป็นวิหำรเครื่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ รูปร่ำง และสัดส่วนงดงำม ภำยในคอสองมีภำพเขียนสีโบรำณที่
เก่ำแก่ เป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธรูปสำริด ขนำดหน้ำตัก กว้ำง 45 นิ้ว
กำรเดินทำงไปวัดพระธำตุลำปำงหลวง
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
วัดพระธำตุลำปำงหลวงตั้งอยู่ที่ ตำบลลำปำงหลวง ห่ำงจำกตัวเมืองลำปำงประมำณ 18
กิโลเมตร ตำมทำงหลวงสำยลำปำง-เถิน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 586 เลีย้ วเข้ำไปจนถึงที่ว่ำ
กำรอำเภอเกำะคำ จำกนั้นเลี้ยวขวำเข้ำไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทำงแยกเข้ำอีก 1 กิโลเมตร
2. รถโดยสำร หำกเดินทำงโดยรถโดยสำรประจำทำงสำมำรถใช้บริกำรรถสองแถวสีฟ้ำที่ถนน
รอบเวียงใกล้ตลำดออมสิน
ที่มำ : 109wat.com
20

21

ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล

กำรส่ ง เสริ ม เพิ่ ม อั ต รำกำลังบุคลำกรเพื่อมำร่วมงำนกับบริษัทฯ
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในงำนบริ ก ำรในหลำยด้ ำ น
เพื ่ อ ให้ ง ำนกำรบริ ก ำรมี ค วำมสมบู ร ณ์ ม ำกที่ ส ุ ด ซึ่ ง 1 ในด้ ำ นงำนบริ ก ำร คื อ กำรเพิ ่ ม
บุ ค ลำกรหลำยอั ต รำ เพื่ อ บริ ก ำรแด่ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ ให้ ไ ด้ รั บ ควำมรวดเร็ ว สะดวกมำก
ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่งกำลังบุคลำกรที่ต้องกำรเพิ่มเติมในขณะนี้ ดังนี้

รับสมัครงำน
1. ผู้บริหำรงำนขำย แผนกวิทยำศำสตร์ / อุตสำหกรรม / โรงพยำบำล

วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
 มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย

2. ผู้แทนขำย แผนกวิทยำศำสตร์ / อุตสำหกรรม / โรงพยำบำล

วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
 กรณีมีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ

ดังนั้ น หำกท่ ำนผู้ มีอุ ป กำรคุ ณ จะกรุ ณ ำสละเวลำในกำรแนะน ำผู้ที่ ท่ ำนพึ งพอใจ หรื อ
บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ท่ ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริษัทฯใคร่ ข อตอบแทนพระคุ ณ ด้ ว ย
ส่ ว นลดสิ น ค้ ำ 3-5% ต่อจำนวนพนักงำน 1 ท่ำน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ำยอดเงินในใบกำกับ
ภำษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บำท)หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ โครงกำร
แก่งกระจำน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องสำรองที่พักล่วงหน้ำ ก่อนเข้ำพัก
อย่ำงน้อย 7 วันทำกำร โดยส่งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ)
ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะนา
ส่งผ่านมายัง คุณเอกชัย รอดภัยปวง 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
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บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้ Biosafety Cabinet ที่ใช้ ยังสำมำรถใช้งำน
ป้องกัน“สำรตัวอย่ำง” และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ” รวมทั้งป้องกันกำรปนเปื้อนหรือกำรกระจำย
ของเชื้อออกมำนอกตู้ ได้ในเกณฑ์ข้อกำหนดมำตรฐำน หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย
เนื่องจำกจุลชีพมีขนำดเล็กมำก เรำไม่สำมำรถจะรู้ได้โดยกำรมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่
พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ำจำกระดับมำตรฐำน
ปัจจุบันแผนกช่ำงบริกำร ได้ดำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจำหน่ำย
และไม่ได้จัดจำหน่ำยมำกกว่ำ 400 เครื่อง โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถบริกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทั่วประเทศ
 Calibration for pH meter
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ pH meter ที่ใช้ ว่ำผลกำรวิเครำะห์ให้ค่ำ pH ได้
ถูกต้องเที่ยงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจำก pH meter ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ
บำงยี่ห้อหรือบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ตำแหน่งได้
อีกประกำรหนึ่งในควำมจำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

 สำหรับบริกำร Calibrate pH meter ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ห้องปฏิบัตกิ ำร ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งพร้อมให้บริกำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน
ทั้ง 2 บริกำรนี้ แผนกช่ำ งบริก ำรตระหนั กดี ถึงควำมสำคั ญ ควำมจำเป็ น และ
ประโยชน์ที่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด
ปรับแต่ง และที่สำคัญ คือ บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญ ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำก
บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ
สนใจกำรบริกำร ติดต่อได้ทแี่ ผนกช่ำงบริกำร หรือเยี่ยมชมจำก www.sciencetech.th.com
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th.com
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รำยชื่อผู้โชคดีได้รับรำงวัลในฉบับที่ 042
สวั ส ดี ค่ ะ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรใคร่ ข อเรี ย นแสดงควำมยิ น ดี กั บ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ
ที่ได้รับรำงวัลใน ฉบับที่ 042 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ
รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 มิถุนำยน 2556

หมำยเลข 69

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 1 กรกฎำคม 2556
 คุณวิชำ หอสวัสดิ์
 คุณวัชรี ทองสง่ำ

รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
บริษัท โกชู โคซัน จำกัด

หมำยเลข 51
051
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รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 กรกฎำคม 2556
หมำยเลข 86
 คุณนันทวดี สมบูรณ์
ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd. 086
 คุณธนำภรณ์ ชูโต

ศูนย์ตรวจสอบสำรต้องห้ำมในนักกีฬำ
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กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้เสียสละเวลำ
อันมีค่ำยิ่งของท่ำน ตอบคำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนให้โชคดีกับกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัลใน ฉบับที่ 043
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บำท ต่อไปนะคะ
ขอขอบคุณภำพปก/ภำพในเนื้อหำจำก : 109wat.com / www.paiduaykan.com / www.variety.teenee.com
/ http://web.ku.ac.th/saranaroo/chap1a.htm / www.goodhealth.co.th / www.thai-tour.com / www.kapook.com
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