
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
   

ขณะน้ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ 33 ได้อย่ำงมั่นคง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจ
มำจนถึงวันนี้ เนื่องมำจำกกำรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจนท ำให้
บริษัทฯด ำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่ำงมั่นใจเพ่ือให้บริกำรแด่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทำงบริษัทฯต้องใคร่
ขอขอบพระคุณทำ่นผู้มีอุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำณ โอกำสนี้ด้วย 
 

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอมอบสิ่งที่ท ำให้คุณภำพชีวิต             
ของท่ำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุขกับควำมรู้มำกมำยรวมทั้งสำระต่ำงๆ  
เพื่อให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณมีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter ฉบับ
ที่ 044 ประจ ำปีที่ 11 คงท ำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก”ได้รับ
ประโยชน์และมีสุขภำพกำยและใจที่ดียิ่งขึ้นมำกกว่ำเดิมและตลอดไป 
 

 ส ำหรับในเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2556  เนื้อหำสำระใน  Newsletter ฉบับที่ 
044 ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภำพชีวิตของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ
ให้มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่ดียิ่งขึ้น มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จ ำหน่ำยในส่วนเนื้อหำ
สำระยังคงประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจ ำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม 
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรม
และพัฒนำจิต อย่ำงไรก็ดีในส่วนของบริษัทฯ  ก็จัดให้มีกิจกรรมสันทนำกำร  และกีฬำสี
สลับกันทุกเดือน เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทฯ  มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่ดี มีควำมพร้อม
สำมำรถให้กำรบริกำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณด้วยประสิทธิภำพสูงสุด 

 

 ในส่วนกำรจัดท ำวำรสำรในปี 2556 ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ           
ปีละ 4ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบก ำกับภำษีของช่วง 3 
เดือนที่ผ่ำนมำ คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปีท่ีผ่ำนมำ ช่วงที่ 2  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย.จะใช้ฐำนข้อมูล
ของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี  2556 
 

 ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 
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 สุดยอด 5 ผลไม้บ ำรุงเลือด      4  
 15 ประโยชนส์ุดแจม่ของยำสีฟัน     6 
 โยคะในรถยำมจรำจรติดขัด      8 
 ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย ์     10 

 
       คุณภำพชีวิต 

 ท่องเที่ยวภำคกลำงท่ีจังหวัดสมุทรสงครำม    12 
 ท่องเที่ยวภำคใต้ที่จังหวัดภูเกต็     14 
 ท่องเที่ยวภำคอีสำนทีจ่ังหวัดขอนแก่น     16 
 ท่องเที่ยวภำคเหนือที่จังหวัดแมฮ่อ่งสอน    18 
 ข ำข ำ เรื่องที่ 1       20 
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ข่ำวสำร  

  ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล      22 
  บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร     23 
  รำยชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับท่ี 043  24 
  ร่วมชิงโชคลุ้นรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย 

 
 
 
 

 

 

 เนื่องในโอกำสใกล้จะถึงวำรดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ทำงกองบรรณำธิกำรขอให้
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปี 2557  

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน เนื้อหำสำระใน 
Newsletterฉบับที่  044/ปีที่  11 ประจ ำ เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2556             
ทำงกองบรรณำธิกำร ยังคงคัดสรรเรื่องรำวมำน ำเสนอท่ำน ดังต่อไปนี้ครับ 

 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง 
 ปำงฉันสมอ, ปำงประสำนบำตร, ปำงรับสัตตูก้อนสัตตูผง 

 สถานที่ท่องเที่ยว  ทำงกองบรรณำธิกำร ได้คัดสรรเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยว 4 ภำค
เนื่องจำกประเทศไทยของเรำมีสถำนที่โดยที่ธรรมชำติได้ให้ไว้กับประเทศไทยที่น่ำ
ท่องเที่ยวมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น ป่ำไม้, ภูเขำ, ทะเล, น้ ำตก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศ ทำงกองบรรณำธิกำรจึงได้น ำเสนอให้แด่ท่ำนผู้มีอุปกำร
คุณ โดยจะลงสถำนท่ีท่องเที่ยว 4 ภำค ภำคละ 1 สถำนท่ี รวมเป็น 4 สถำนที่ท่องเที่ยว
ใน 1 ฉบับ และจะเวียนไปเรื่อยๆ จนครบ เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณพิจำรณำ
พำครอบครัวอันเป็นที่รักไปพักผ่อน เที่ยวชมธรรมชำติยังสถำนที่ต่ำงๆ ในประเทศไทย
ของเรำ 

 ขอแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณที่ถูกรำงวัลใน Newsletter 
ฉบับท่ี 043 ด้วยครับ (รำยช่ือผู้โชคดีตำมรำยละเอียด หน้ำ 24) 

ท้ายสุดนี้ขอให้ท่านผู้มี อุปการคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและ
ค าแนะน าต่างๆ แด่ศูนย์ CRC และ Newsletter ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการ
จะได้น าข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพ่ือให้ตรง
กับความต้องการของท่านมากท่ีสุด 

 

ข่ำวจำกกองบรรณำธกิำร 

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


 

 

 
 

1. ทับทิม  
ผลกำรวิจัยในสหรัฐพบว่ำ ทับทิมสำมำรถรักษำผู้ป่วย
เบำหวำนได้ด้วยคุณสมบัติช่วยกักเก็บเซลล์เม็ดเลือดแดง 
โดยให้ผู้ป่วยเบำหวำนจ ำนวน 10 คนดื่มน้ ำทับทิมคั้นสด 
วันละ 1 แก้ว (6 ออนซ์) เป็นเวลำ 3 เดือน ผลคือร่ำงกำยมี

ระดับอินซูลินในกระแสเลือดลดลง ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นปกติขึ้น อำกำรมึนงง 
อ่อนเพลีย และผมร่วงลดลง อีกท้ังผิวพรรณก็สดใสขึ้นกว่ำเดิม 

2. แก้วมังกร 
อุดมด้วยโปรตีนจึ งช่ วยเติมร่ องรอยผิว ให้ดู เรี ยบตึ ง 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ แก้วมังกรเนื้อแดงดีต่อระบบไหลเวียน
โลหิต และมีธำตุเหล็กอยู่ในปริมำณที่เหมำะสมส ำหรับกำร
สร้ำงเซลล์เม็ดเลือด นอกจำกนี้ไฟเบอร์ในผลแก้วมังกรยัง
ช่วยฟ้ืนฟูควำมแข็งแรงบริเวณช่องคลอด บรรเทำอำกำร  
ตกขำวที่ผิดปกติ (มีสีเหลืองปนหนอง ปนเลือดและมีกลิ่น
เหม็น) 

 

 
 

3. สตรอว์เบอร์รี่ 
ด้วยคุณสมบัติของวิตำมินซีที่อุดมอยู่ในผลสตรอว์
เบอร์รี่ ช่วยบ ำรุงเซลล์เม็ดเลือดแดง เมล็ดเล็กๆ   
ที่อยู่ในเนื้อสตรอว์เบอร์รี่ช่วยล ำเลียงออกซิเจนใน
กระบวนกำรขจัดเลือดเสีย  จำกผลกำรวิจัย         
ที่ตีพิมพ์ ในวำรสำร Food Chemistry พบว่ำ

อำสำสมัครผู้บริโภคสตรอว์เบอร์รี่สดทุกวันประมำณ 2 ถ้วยตวงติดต่อกันนำน     
1 เดือน มีผลกำรตรวจเลือดพบว่ำเซลล์เม็ดเลือดแดงเพ่ิมขึ้นอย่ำงเป็นปกติมำกขึ้น
คือ 4, 8, 12, 16 เซลล์จึงส่งผลให้ผิวพรรณภำยนอกดูเรียบเนียนเปล่งปลั่งขึ้น  
 

4. กล้วย 
ด้วยคุณสมบัติของแร่ธำตุแมกนีเซียมที่อุดมอยู่ใน
กล้วย ช่วยบ ำรุงผิวที่ขำวซีดให้กลับมำเปล่งปลั่งดูมี
เลือดฝำด จำกผลกำรวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ใน American 
Journal of Epidemiology เผยว่ำกำรบริโภคกล้วย
เป็นประจ ำทุกวันส่งผลต่อสุขภำพเลือดคือ ช่วยลด

ควำมเสี่ยงเป็นโรคลูคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขำว) โดยเฉพำะในเด็กช่วงอำยุ 0-2 ปี 
 
5. แตงโม 

จำกผลกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเนรำดำในสหรัฐ
เผยว่ำ หำกบริโภคแตงโมเพียงครึ่งผลต่อวันดีต่อ
ระบบไหลเวียนโลหิต เพรำะกรด อะมิโนอำร์จีโนน์ 
(Arginine) ที่ร่ำงกำยเปลี่ยนให้เป็นสำรในตริกออก
ไซด ์(Nitric oxide) ท ำให้เลือดสมบูรณ์ขึ้นถึงร้อยละ

22 จึงช่วยป้องกันภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจตำย และภำวะหลอดเลือดแข็งตัว      

ที่มำ  สุขกำยสบำยใจ 
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สุดยอด 5 ผลไม้บ ำรุงเลือด 
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1. บรรเทำอำกำรระคำยเคืองจำกแมลงกัดต่อยหรือแผลพุพอง ทำยำสีฟันลงไปบริเวณที่ถูกแมลงกัด
ต่อยโดยตรง มันจะบรรเทำอำกำรคันและลดควำมบวมลงได้ ส่วนแผลพุพองยำสีฟันจะท ำให้แผลแห้ง
และหำยเร็วขึ้น โดยควรทำทิ้งไว้ข้ำมคืนเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด 

2. บรรเทำแผลไฟไหม้หรือน้ ำร้อนลวก ส ำหรับแผลเล็กน้อยที่ไม่มีรอยเปิด ยำสีฟันจะให้ควำมเย็นที่
ช่วยบรรเทำอำกำรได้ โดยต้องทำลงไปทันทีหลังเกิดรอยแผล 

3. ก ำจัดสิว อยำกให้สิวหำยเร็วข้ึนง้ันหรือ? ลองทำยำสีฟันลงบนสิวแล้วทิ้งไว้ข้ำมคืน แล้วล้ำงออกใน 
ตอนเช้ำสิ สิวจะยุบลงและหำยเร็วขึ้น 

4. ท ำควำมสะอำดเล็บ ทั้งเล็บและฟันมีส่วนประกอบของกระดูกเหมือนกัน ยำสีฟั น จึงดีกับเล็บ
เช่นกันเพรำะฉะนั้นอย่ำลืมใช้แปรงและยำสีฟันขัดเล็บเป็นประจ ำ เพื่อช่วยให้เล็บสะอำดเป็นเงำงำม 
และแข็งแรง 

5. ท ำให้ผมอยู่ทรง ยำสีฟันแบบเจลมีส่วนผสมของโพลีเมอร์ที่ละลำยน้ ำ ซึ่งเป็นส่วนผสมแบบ
เดียวกับท่ี เจลแต่งผมส่วนใหญ่ใช้ ฉะนั้น ถ้ำคุณมองหำอะไรที่จะสร้ำงสรรค์ผมซึ่งต้องกำรควำมอยู่ตัว
แบบสุดๆ แต่เจลแต่งผมเกิดขำดมือ ลองใช้ยำสีฟันแบบเจลแทนก็ได้ 

6. ก ำจัดกลิ่นเหม็น ไม่ว่ำจะเป็นกลิ่นกระเทียม หัวหอม ปลำ หรืออำหำรกลิ่นแรงอื่น ๆ ที่ติดอยู่บน
มือ ลองใช้ยำสีฟันถูมือ มันจะช่วยก ำจัดกลิ่นพวกนี้ได้ 

7. ก ำจัดรอยเปื้อน รอยเปื้อนที่ก ำจัดยำกบนเสื้อผ้ำหรือพรม ยำสีฟันสำมำรถช่วยได้ส ำหรับเสื้อผ้ำ 
ทำยำสีฟนัลงบนรอยเปื้อนโดยตรงและขยี้เบำๆ จนกระทั่งรอยเปื้อนหำยไป แล้วซักตำมปกติ (แต่ควร
ระวัง ถ้ำใช้ยำสีฟันแบบไวเทนนิ่งบนผ้ำสีอำจท ำให้สีผ้ำซีดลงได้) ส ำหรับรอยเปื้อนบนพรม ทำยำสีฟัน
ลงบนรอยเปื้อน ใช้แปรงขัดจนรอยเปื้อนจำงลง แล้วล้ำงออกด้วยน้ ำสะอำด 

8. ชุบชีวิตรองเท้ำเก่ำ ท ำควำมสะอำดรองเท้ำวิ่งที่สกปรกมอมแมม แต่ซักน้ ำไม่ได้ ด้วยกำรทำยำ    
สีฟันลงบนรอยเปื้อนแล้วขัดเบำๆ จำกนั้น เช็ดให้สะอำด 

 

 

9. ก ำจัดรอยสเีทียนบนผนัง ใช้ผ้ำชุบน้ ำพอช้ืน ๆ กับยำสีฟันขัดเบำ ๆ บนรอยเปื้อน 

10. ท ำควำมสะอำดเครื่องประดบัเงิน ทำยำสีฟันลงบนเครื่องประดับเงิน แล้วทิ้งไว้ข้ำมคืน 
จำกนั้นใช้ผ้ำสะอำด ๆ เช็ดออกในตอนเช้ำ ส่วนเครื่องประดับที่เป็นเพชร ก็สำมำรถใช้แปรงนุ่ม ๆ 
ยำสีฟันเล็กน้อย และน้ ำขัดเบำ ๆ ให้แวววำวดังเก่ำได้ แต่อยำ่ใช้กับมุกเพรำะจะท ำให้เคลือบผิว
เสียหำยได ้

11. ก ำจดัรอยขีดข่วนบนซีดี ได้ผลดีกับรอยขดีข่วนตื้น ๆ และรอยเปื้อนท่ัวไปแค่ทำยำสีฟันบำง 
ๆ ลงบนแผ่นซดีี ถูเบำ ๆ แล้วเช็ดด้วยน้ ำให้สะอำด 

12. ท ำควำมสะอำดคียเ์ปียโน น้ ำมันบนผิวหนังอำจตดิอยู่บนคียเ์ปียโน และดึงดูดเอำฝุ่นและ
ควำมสกปรกมำสะสมไว้ ท ำควำมสะอำดมันด้วยผ้ำที่ปรำศจำกขุยชุบน้ ำพอช้ืน ๆ แตะยำสีฟัน
เล็กน้อยจำกนั้น เช็ดซ้ ำด้วยผ้ำสะอำด ๆ อีกผืน 

13. ก ำจดักลิ่นขวดนมเด็ก ถ้ำขวดนมเริม่มีกลิ่นเหม็นเปรีย้วของนมบูด ลองใช้ยำสีฟันท ำควำม
สะอำดครำบตกค้ำงและก ำจัดกลิน่ แต่ต้องล้ำงน้ ำสะอำดให้หมดจดจริง ๆ ก่อนใช้ 

14. ก ำจดัรอยไหม้บนหน้ำเตำรีด ซิลิก้ำในยำสีฟันสำมำรถช่วยก ำจัดครำบด ำ ๆ ไหม้ ๆ พวกนั้น
ได ้

15. คืนควำมใสให้เลนส์ แว่นตำส ำหรับว่ำยน้ ำหรือด ำน้ ำอำจขุ่นมัวได้เมื่อใช้ไปนำน ๆ ก่อนจะซื้อ
อันใหม่ลองทำยำสีฟันเล็กน้อย ลงบนกระจกแว่น ถูให้ทั่วแล้วล้ำงใหส้ะอำด แต่อย่ำขัดแรงเกินไป 
เนื่องจำกส่วนผสมที่มีฤทธิ์ในกำรขดัสีในยำสีฟันอำจท ำให้เลนส์เป็นรอยได ้
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          รถติดนอกจำกสร้ำงควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ ยังท ำให้คุณเบื่อ หงุดหงิด ขุ่นเคือง และวิตก
กังวล ภำวะเหล่ำนี้ไม่เป็นผลดีต่อสุขภำพจิตมิหน ำซ้ ำเมื่อคุณต้องนั่งท่ำเดิมอยู่ในที่แคบๆเป็น
เวลำนำนยัง ซึ่งรังแต่จะยิ่งเสียอำรมณ์ไปใหญ่ โยคะท่ำง่ำยๆต่อไปนี้ช่วยให้คุณคลำยควำมปวดเมื่อย
ได้ทั้งตัว แถมยังท ำให้คุณผ่อนคลำย จิตใจสงบ และขจัดอำรมณ์ขุ่นมัวหลังพวงมำลัยไปได้ ลองท ำท่ำ
เหล่ำนี้เมื่อคุณจ ำต้องติดอยู่ในรถ แต่จ ำไว้ว่ำควรคำดเข็มขัดนิรภัยไว้เสมอ และอย่ำหลับตำ เพรำะ
เมื่อรถเคลื่อนคุณจะได้รู้ทันท่วงที 

คอ 
กล้ำมเนื้อบริเวณคอเป็นจุดที่มกัปวดตึงได้บ่อยที่สดุ โดยเฉพำะเมื่อคุณมีควำมเครียด ก้มหน้ำมำก
ที่สุดจนคำงชิดอก ค้ำงไว้สักครู่ จำกนั้นค่อยๆเปิดคำงเงยหน้ำขึ้นไปให้มำกที่สุด ค้ำงไว้ สักครู่ 
เพื่อให้กล้ำมเนื้อยืดได้เต็มที่ ท ำซ้ ำอีกจนรู้สึกสบำย ศีรษะตั้งตรง ค่อยๆเอียงไปทำงด้ำนขวำ ให้หู
ขวำเสมือนจะชิดไหล่ขวำ โดยไม่ยกหัวไหล่ ค้ำงไว้ สักครู่ เพื่อให้กล้ำมเนื้อยืดเต็มที่ จำกนั้นกลับสู่
ท่ำเริ่มต้น ท ำสลับข้ำงประมำณ 2-3 รอบหรือจนรู้สึกสบำย ศีรษะตั้งตรง บิดหน้ำไปทำงด้ำนไหล่
ขวำ ให้คำงเสมือนจะชิดไหล่ขวำ โดยไม่ยกไหล่ ค้ำงไว้สัก ครู่ เพื่อให้กล้ำมเนื้อยืดเต็มที่ จำกนั้น
กลับสู่ท่ำเริ่มต้น ท ำสลับข้ำงจนรู้สึกสบำย 

ไหล่ 
ส่วนต่อจำกคอซึ่งรองรับควำมเครียดเอำไว้เต็มที่จนเกิดเป็นควำมปวดเมื่อยได้ง่ำยๆเช่นกัน นั่งตัว
ตรง ยกไหล่ขึ้นให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้ หำยใจเข้ำให้ลึก ค้ำงไว้สักครู่ จำกน้ันลดไหล่ลง พร้อมๆ
กับหำยใจออก ท ำซ้ ำจนรู้สึกสบำย หมุนหัวไหล่ โดยใช้ปลำยนิ้วมือแตะที่หัวไหล่แต่ละข้ำง (หำก
ไม่ถนัดจะท ำทีละข้ำงก็ได้) หมุนไปด้ำนหน้ำและย้อนกลับไปด้ำนหลัง 

 
 

 

 
 

ข้อมือ 
ต้องใช้ก ำลังบังคับพวงมำลัยมำกๆ กล้ำมเนื้อบริเวณข้อมืออำจเมื่อยได้ อีกทั้งกำรต้องงอ
ข้อศอก ตลอดเวลำที่ขับรถ ท่ำบริหำรเหล่ำนี้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ เหยียดแขนไปด้ำนหน้ำ
ให้ตรง ศอกไม่งอ ตั้งฝ่ำมือขึ้นเสมือนก ำลังดันก ำแพง ค้ำงไว้สักครู่ จำกน้ัน จึงงุ้มข้อมือให้
ปลำยนิ้วช้ีลงด้ำนล่ำง ค้ำงไว้สักครู่ ให้กล้ำมเนื้อยืดเต็มที่ ท ำซ้ ำเท่ำที่รู้สึกสบำย หมุน
ข้อมือไปมำในทิศทำงทวนเข็มนำฬิกำและตำมเข็มนำฬิกำ ท ำจนรู้สึกสบำย 

เอว-หลัง 
กล้ำมเนื้อล ำตัวซึ่งมักปวดเมื่อยเมื่อคุณต้องนั่งอยู่ในอิริยำบถเดิมเป็นเวลำนำนๆ ลองขยับ
เนื้อขยับ ตัวจะช่วยให้สบำยขึ้น ยกแขนขวำข้ึนด้ำนบน จำกนั้นค่อยๆเอียงล ำตัวพับเองไป
ทำงด้ำนซ้ำยจนสุดเท่ำที่จะท ำได้ ค้ำงไว้ สักครู่เพื่อให้กล้ำมเนื้อแผ่นหลังยืดเต็มที่ จำกนั้น
จึงค่อยๆกลับมำอยู่ในท่ำเริ่มต้น ท ำสลับข้ำงจนรู้สึก สบำย พยำยำมยืดแขนให้สุด และ
ข้อศอกไม่งอ เพื่อจะยืดเส้นได้เต็มที่บิดหลัง โดยกำรใช้มือขวำเอี้ยวมำจับขอบเบำะซ้ำย
ช้ำๆ ค้ำงไว้สักครู่ เพื่อให้กล้ำมเนื้อยืดเต็มที่ ใครที่มีอำกำรเส้นตึงอยู่แล้วอำจรู้สึกถึงกำร
ยืดได้อย่ำงชัดเจน จำกนั้นกลับสู่ท่ำเริ่มต้น ท ำสลับข้ำง จนรู้สึกสบำย 

ขำ 
ที่น่ังในรถขำของคุณจะอยู่ในท่ำงอตลอดเวลำ ท่ำบริหำรนี้จะช่วยยืดให้กล้ำมเนื้อขำรู้สึก
สบำยขึ้น ปรับเบำะไปด้ำนหลัง เหยียดขำให้ยืดตรง เข่ำไม่งอ จำกนั้นโน้มล ำตัวลงไป
ด้ำนหน้ำให้มำกท่ีสุด ค้ำงไว้สักครู่ เพื่อให้กล้ำมเนื้อขำยืดเต็มที่ กลับสู่ท่ำเดิม ท ำซ้ ำเท่ำที่
รู้สึกสบำย 
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16. ปำงฉันสมอ 
พระพุทธรูปอยู่ในอิริยำบถประทับ (นั่ง) ขัดสมำธิ 
หงำยพระหัตถ์ซ้ำยวำงหงำยบนพระเพลำ (ตัก) 
พระหัตถ์ขวำถือผลสมอ หงำยพระหัตถ์วำงที่ 
พระชำนุ  ( เข่ำ )  มีต ำนำนดังนี้  ครั้นพระผู้ มี      
พระภำคประทับเสวยวิมุติสุข ณ.ร่มไม้จิก ชื่อว่ำ
มุจจลินท์ ได้ ๗ วันแล้วก็เสด็จไปประทับยังร่มไม้
เกต ชื่อรำชำยตนะอันตั้ งอยู่ในทิศทักษิณแห่ง  
ต้นมหำโพธิ์นั้น เสวยวิมุติสุขอยู่อีกตลอด ๗ วัน 

 
17. ปำงประสำนบำตร 

พระพุทธรูปปำงนี้ อยู่ในพระอิริยำบถประทับ 
(นั่ง) ขัดสมำธิ มีบำตรวำงอยู่บนพระเพลำ (ตัก) 
พระหัตถ์ซ้ำยประคองบำตร คว่ ำพระหัตถ์ขวำ
ยกขึ้นปิดปำกบำตร มีต ำนำนดังนี้  หลังจำก
พระพุทธเจ้ำ ตรัสรู้แล้ว 49 วัน พ่อค้ำสองพี่น้อง
ชื่อ ตปุสสะและภัลลิกะ ได้รับค ำแนะน ำจำก
เทวดำซึ่ ง เคยเป็นญำติกับพ่อค้ ำทั้ งสองใน
อดี ต ช ำติ  ใ ห้ น ำ ภั ต ต ำห ำ รน้ อม ถว ำ ยแ ด่          
พระพุทธองค์ เพื่อประโยชน์สุขแก่ทั้งสองสิ้นกำล
นำน เมื่อตปุสสะและภัลลิกะเห็นพระสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำประทับอยู่ ณ ร่มไม้เกด ต่ำงมีจิตเลื่อมใสศรัทธำ จึงเข้ำไปท ำกำรอภิวำท
และถวำยข้ำวสัตตุก้อนสัตตุผง พระพุทธองค์มีพระประสงค์จะรับ แต่บำตรที่ฆฏิกำร
พรหมถวำยในวันเสด็จออกบรรพชำได้อันตรธำนไป ท้ำวจตุโลกบำลทั้ง 4 จึงได้เหำะ
น ำบำตรศิลำมำถวำยองค์ละใบ พระองค์จึงทรงประสำนบำตรทั้ง 4 ใบนั้นเป็นใบ
เดียวกัน แล้วใช้รับข้ำวสัตตูก้อนสัตตูผง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

18.  ปำงรับสัตตูก้อนสัตตูผง 
พระพุทธรูปปำงนี้  เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยำบถประทับ (นั่ง) ขัดสมำธิ พระหัตถ์ทั้งสอง
ประคองบำตรซึ่งวำงอยู่บนพระเพลำ (ตัก) ทอดพระเนตรลงต่ ำ เป็นกิริยำทรงรับข้ำวสัตตู
ก้อนสัตตูผงด้วยบำตร มีต ำนำนดังนี้  พระพุทธเจ้ำทรงรับข้ำวสัตตูก้อนสัตตูผงที่พ่อค้ำสองพี่
น้องถวำยด้วยควำมเลื่อมใส เมื่อทรงท ำภัตกิจเสร็จแล้ว พ่อค้ำทั้งสองทูลขอถึงพระพุทธและ
พระธรรมเป็นที่พึ่งนับถือสูงสุดในชีวิต เพรำะขณะนั้น ยังไม่มีพระสงฆ์บังเกิดขึ้น ถือเป็นเทวำ
จิกอุบำสก นับเป็นอุบำสกคู่แรกในโลก 
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เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยำน ร.2 แม่กลองไหลผ่ำน นมัสกำรหลวงพ่อบ้ำนแหลม 

 

  
 
 
 
 
 

 

อุทยำนพระบรมรำชำนุสรณ์รัชกำลที่ 2  
ตั้งอยู่ที่อ ำเภออัมพวำ มีเนื้อที่ 11 ไร่ เป็นที่พระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ-
นภำลัย ภำยในมีกลุ่มอำคำรทรงไทยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์              
และควำมเป็นอยู่ของชำวไทยในสมัยรัชกำลที่ 2 พื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ในวรรณคดี มีร้ำนอำหำร มีผลิตผล
พื้นเมืองและงำนศิลปหัตถกรรมจ ำหน่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หอกลำง ภำยในประดิษฐำนพระบรมรูปพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย และจัดศิลปะ
โบรำณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เป็นต้นว่ำ เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย หัวโขน ซึ่งเป็นอุปกรณ์       
กำรแสดงนำฏกรรมตำมบทวรรณคดีพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย         
หุ่นวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง และอิเหนำหนังใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 
ห้องชำย ทำงปีกขวำ จัดตกแต่งให้เห็นลักษณะควำมเป็นอยู่ของชำยไทย ที่มีควำม      
กล้ำหำญ พร้อมในกำรอำสำปกป้องรักษำผืนแผ่นดิน ตำมลักษณะสังคมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น มีพระพุทธรูปส ำหรับบูชำ สมุดไทย เสื้อขุนนำงไทยโบรำณ ดำบ โล่ 
รวมทั้งพระแท่นบรรทม ซึ่งเช่ือว่ำเป็นของพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย          
(เจ้ำอำวำสวัดอัมพวันเจติยำรำม อนุญำตให้น ำมำประดิษฐำนไว้เมื่อวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2530)  

ห้องหญิง ตกแต่งให้เห็นลักษณะควำมเป็นอยู่ของหญิงไทยโบรำณ มีเตียงนอนแบบไทย 
โต๊ะเครื่องแป้ง คันฉ่อง ฉำกปัก เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 
สวนพนัธุ์ไม้ในวรรณคดนีำนำชนดิ  เพื่อประโยชน์แก่กำรศึกษำและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ มีหุ่นจ ำลอง
เรื่องในวรรณคดี สังข์ทอง ไกรทอง 

ท่ีมา : www.hamanan.com 
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ไข่มุกอันดำมัน สวรรค์เมืองใต้ หำดทรำยสีทอง สองวีรสตรี บำรมีหลวงพ่อแช่ม 
 

มหัศจรรย์ พระผุด ข้ึนจำกพื้นดินเพียงครึ่งองค์ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้...ประโยคนี้ยังใช้ได้ดีจริงๆ เพรำะมีสถำนที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย อีกมำกมำยที่เชื่อว่ำหลำย ๆ คนยังไม่เคยเดินทำงไปสัมผัส โดยเฉพำะ
สถำนที่ที่ขึ้นชื่อว่ำเป็น Unseen Thailand เพรำะฉะนั้น วันนี้กระปุกดอทคอมเลยจะชวน
เพ่ือนๆ ไปตื่นตำตื่นใจกับอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองไทยกัน นั่นก็คือ พระผุด 
พระพุทธรูปผุดขึ้นจำกพ้ืนดินเพียงครึ่งองค์ แต่จะอลังกำรงำนสร้ำงขนำดไหนนั้น ตำมไป
เที่ยวกันเลย...  

กำรเดินทำง 
วัดพระทอง อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองภูเก็ตประมำณ 21 กิโลเมตร ไปตำมถนนเทพกษัตรีผ่ำน
สี่แยกอ ำเภอถลำง ถึงท่ีว่ำกำรอ ำเภอถลำงทำงด้ำนขวำจะมีทำงแยกเข้ำวัดพระทอง 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด ตั้งอยู่ภำยใน วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด ต ำบลเทพ

กระษัตรี อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยัง
เป็นวัดเก่ำแก่ท่ีสร้ำงในสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย แต่เดิมที่ตั้งของ วัดพระทอง เป็นทุ่งนำกว้ำง มี
น้ ำไหลผ่ำนล ำคลอง มีทุ่งหญ้ำส ำหรับเลี้ยงโค กระบือ ของชำวเมืองถลำง ในสมัยนั้นชำวบ้ำน
เรียกว่ำ "ทุ่งนำใน" น้ ำในล ำคลองไหลมำจำกน้ ำตกโตนไทร ต่อมำ "ทุ่งนำใน" ได้มีบ้ำนคนอยู่อำศัย
มำกขึ้น จึงถูกเรียกว่ำ "บ้ำนนำใน"  ถึงทุกวันน้ี 

ส ำหรับควำมเป็นมำของ พระผุด ยังไม่มีหลักฐำนที่บันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร มีแต่ค ำ
บอกเล่ำจำกผู้เฒ่ำผู้แก่ที่เป็นคนไทย และคนจีนที่เข้ำมำอำศัยอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลำนำน และมี
นิทำนเล่ำต่อ ๆ กันมำว่ำ มีเด็กจูงควำยไปกินหญ้ำกลำงทุ่งนำ และเอำเชือกผูกล่ำมไว้กับพระเกตุ
มำลำ เพรำะคิดว่ำเป็นไม้ พอกลับถึงบ้ำนเด็กตำย ควำยก็ตำย ต่อมำพ่อของเด็กฝันถึงเหตุที่เด็ก
และควำยตำย เนื่องจำกลูกชำยเอำเชือกล่ำมควำยไปผูกกับพระเกตุมำลำ รุ่งขึ้นไปดูจึงรู้ว่ำเป็น
พระพุทธรูป แต่ ท่ำนพระครูสุวรรณพุทธำภิบำล ได้บันทึกไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 
 
 
ที่มำ : travel.kapook.com 
 
 
 

14 

ท่องเท่ียวภำคใต้ท่ีจังหวัดภูเก็ต 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=z1W380uNPVEPeM&tbnid=vj2VBtDR5P0eFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.phuket.go.th/webpk/poem.php?str=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B8%E0%B8%94&ei=jXNOUo6rFa2uiQftloG4Bg&bvm=bv.53537100,d.aGc&psig=AFQjCNH7NdB-nhplJxiJrO7JOCmIVGapuw&ust=1380959477657432
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=z1W380uNPVEPeM&tbnid=vj2VBtDR5P0eFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/thanchanokkim/2007/08/25/entry-1&ei=z3NOUo-7Ec7MiAeF1oHQDw&bvm=bv.53537100,d.aGc&psig=AFQjCNH7NdB-nhplJxiJrO7JOCmIVGapuw&ust=1380959477657432


16 

 

 

พระธำตุขำมแก่น  เสียงแคนดอกคูน  ศูนย์รวมผ้ำไหม  ร่วมใจผูกเสี่ยว 
เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่  ไดโนเสำร์สิรินธรเน่  สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุทยำนแห่งชำติภูเวียง 
มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นเทือกเขำล้อมเป็นวงอยู่ 2 ช้ัน ตรงกลำงเป็นแอ่งขนำดใหญ่     

คล้ำยแอ่งกระทะซึ่งเป็นที่รำบและลอนลำด ส่วนพื้นที่โดยรอบแอ่งมีลักษณะเป็นเทือกเขำซึ่งมีมุมเท
เข้ำหำใจกลำงแอ่ง ประกอบด้วยเทือกเขำที่มีควำมลำดชันปำนกลำงถึงลำดชันสูง เทือกเขำช้ันนอก
สุดมียอดเขำสูงสุด  844  เมตรจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้ นที่ 
และเทือกเขำช้ันในมียอดเขำสูงสุด 470 เมตรจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง บริเวณทิศเหนือของ
พื้นที่เทือกเขำช้ันในนี่เองที่เป็นแหล่งฟอสซิลไดโนเสำร์ ส่วนระดับต่ ำสุดของเชิงเขำอยู่ระดับ 210 
เมตรจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 
  อุทยำนแห่งชำติภูเวียงตั้งอยู่บนที่รำบสูงโครำชมีลักษณะเป็นหินช้ัน ซึ่งเกิดจำกกำรสะสม
ตัวของตะกอนบนแผ่นดินหนำกว่ำ 4,000 เมตร ช้ันของหินตะกอนมักมีสีแดงเกือบทั้งหมดเรียกว่ำ
หินช้ันตะกอนแดง หรือกลุ่มหินโครำช ประกอบด้วย หน่วยหินเขำพระวิหำร หินเสำขัว หินภูพำน 
และหินโคกกรวด หินดังกล่ำวถูกปกคลุมด้วยตะกอนร่วนและดินยุคควอเทอร์นำรี่ และยุคปัจจุบัน  
ซึ่งในพ้ืนท่ีอุทยำนแห่งชำติภูเวียงน้ันยังมีกำรส ำรวจสำยแร่ยูเรเนียมในพื้นที่อีกด้วย อุทยำนแห่งชำติ 
ภูเวียงเป็นแหล่งต้นน้ ำล ำธำรของห้วยทรำยขำวซึ่งจะไหลลงล ำน้ ำพอง ห้วยบั้งทิ้ง ห้วยน้ ำไหล ซึ่งจะ
ไหลลงล ำน้ ำเชิญ ห้วยเรือ ห้วยขุมปูน ห้วยน้ ำบอง และห้วยมะนำว ซึ่งจะไหลลงห้วยบอง             
ทั้งล ำน้ ำพอง หัวยบอง และล ำน้ ำเชิญ จะไหลลงอ่ำงเก็บน้ ำอุบลรัตน์ 

 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 

ซำกไดโนเสำร์ แหล่งซำกไดโนเสำร์ที่สำมำรถเยีย่มชมได้  

หลุมขุดค้นที่ 1 ภูประตตูีหมำ แหล่งพบซำกไดโนเสำร์ครั้งแรกของประเทศไทย ซำกกระดูกท่ีพบมี
ขนำดใหญ่ จัดเป็นไดโนเสำร์กินพืชเป็นอำหำร (Sauropod) สกุลและชนิดใหม่ของโลก มีคอยำว 
หำงยำว เดิน 4 ขำ ควำมยำวประมำณ 15 เมตร สูง 3 เมตร มีช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ 
Phuwiangosaurus sirindhornae บริเวณซำกกองกระดูกพบฟันของไดโนเสำร์กินเนื้อขนำดใหญ่
พวกคำร์โนซอร์จ ำนวนกว่ำ 10 ซึง่สันนิษฐำนว่ำ ไดโนเสำร์กินพืชนี้ถูกไดโนเสำร์กินเนื้อกินเป็น
อำหำร ท ำให้กระดูกบำงส่วนกระจัดกระจำยแล้วถูกทับถมโดยตะกอนซึ่งอำจจะมำจำกน้ ำหลำก
ตำมฤดูกำล 
หลุมขุดค้นที่ 2 ถ้ ำเจีย ขุดพบเมื่อปี 2536 เป็นกระดูกไดโนเสำร์กนิพืชเรียงต่อกันจ ำนวน 6 ช้ิน 
หลุมขุดค้นที่ 3 ห้วยประตตูีหมำ ขุดค้นพบเมื่อปี 2536 เป็นกระดกูของไดโนเสำร์กินพืชขนำด
ใหญ่ฝังตัวอยู่ในหินทรำยหมวดหินเสำขัว เป็นชนิดพันธ์ุเดยีวกันกับท่ีขุดพบในหลุมที่ 1 และ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

พระพุทธไสยำสน์  ประดิษฐำนอยู่บนยอดเขำภูเวียง บ้ำนไชยสอ ต ำบลไชยสอ อ ำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบทวำรำวดี ปำงไสยำสน ์หันพระเศียรไปทำงทิศ
ตะวันตกและหันพระพักตรไ์ปทำงด้ำนทิศใต้ สลักอยู่บนหน้ำผำยำว 3.75 เมตร ควำมสูงประมำณ 
650 เมตรจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ปัจจุบันพระพุทธรูปยังอยู่ในสภำพท่ีสมบูรณ ์
 
แหล่งที่มำ www.tlcthai.com 
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หมอกสำมฤด ู  กองมูเสียดฟ้ำ 
      ป่ำเขียวขจี              ผู้คนดี ประเพณีงำม 

                           ลือนำมถ่ินบัวตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เที่ยวอุทยำนทุ่งบัวตอง 

ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต ำบลแม่อูคอ อ ำเภอขุนยวม มีพ้ืนที่
ครอบคลุมเป็นเขำกว้ำงประมำณ 1 พันไร่ อยู่ในควำมรับผิดชอบของโครงกำรพัฒนำป่ำ
ไม้ที่สูง หน่วยที่ 5 กองอนุรักษ์ต้นน้ ำ ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบำนพร้อมๆ กันในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน - ธันวำคม จะเหลืองอร่ำมปกคลุมทั่วทั้งภูเขำ มีควำมสวยงำมมำก เมื่อถึง
ระยะที่ดอกบัวตองบำน ตำมริมเส้นทำงตลอดจนภูเขำที่สลับซับซ้อนกันอยู่ นั้นจะเป็นสี
เหลืองสว่ำงไสวไปด้วยสีของดอกบัวตองดูงดงำมมำก  

 
 

 

 

 

 

 
 
ทำงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดงำนเทศกำลบัวตองบำนขึ้นเพ่ือเป็นกำรชมควำมงำม 
ของธรรมชำติ และชมวัฒนธรรมประเพณีของชำวไต และชำวไทยภูเขำ โดยจะจัดที่
บริเวณอ ำเภอขุนยวม ในงำนมีกำรละเล่นและมหรสพทั้งของพ้ืนเมืองและร่วมสมัย    
มีกำรประกวดธิดำบัวตอง กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมชำวไทยภูเขำ กำรแสดงสินค้ำ
พ้ืนเมือง กำรแข่งขันกีฬำชำวดอย ฯลฯ ตลอดจนนิทรรศกำรต่ำงๆ และกำรน ำเที่ยวชม
ดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ 
 
กำรเดินทำง 
      เดินทำงตำมเส้นทำงหมำยเลข 108 (แม่ฮ่องสอน - ขุนยวม) ก่อนถึงตัว
อ ำเภอประมำณ 1 กิโลเมตร มีทำงแยกซ้ำยตำมทำงหลวงสำย 1263 เข้ำสู่ทุ่งบัวตอง
อีก 26 กิโลเมตร เป็นถนนลำด 
 
ที่มา: hotelandresortthailand.com 
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ท่องเท่ียวภำคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tKSOHyGebsF05M&tbnid=fmsNRywsfwohCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tungbuatong.wordpress.com/&ei=aN1LUpvRPM2UrAftnoFo&bvm=bv.53371865,d.bmk&psig=AFQjCNEzd2eCvSUBfbpHcUuK8RCNNpg3CA&ust=1380789821028617
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สุภำพสตรีนำงหนึ่งช่ือว่ำ แอ๊ปเปิ้ล อำยุอำนำมก็ปำเข้ำไป 30 กว่ำแล้ว 
แต่ยังโสดเลยลงประกำศหำชำยในฝันทำงหน้ำหนังสือพิมพ์แตม่ีข้อแม้ดังนี้ 
1. หำกมีเรื่องทะเลำะเบำะแว้งกันขอให้พูดจำกันดี ๆ อย่ำลงไม้ลงมอื 
2. จะต้องไม่จำกหล่อนไปไหน จะอยู่เคียงข้ำงกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขดว้ยกัน 
3. ต้องเต็มร้อยในเรื่องบนเตียง 
หลังจำกลงประกำศอยู่หลำยวันไมม่ีใครมำติดต่อ  
อีก 2-3 สัปดำห์ต่อมำ ขณะที่ก ำลงัท ำงำนบ้ำนอยู่ก็มีคนมำเคำะประตู  
พอหล่อนออกไปเปิดก็พบผู้ชำยคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็น แขนขำด้วน หน้ำตำน่ำสงสำร 
แอ๊ปเปิ้ล..."มำหำใครคะ" 
ชำยพิกำร..."ผมมำหำคณุแอ๊ปเปิล้ครับ" 
แอ๊ปเปิ้ล... "ดิฉันน่ีแหละคะ่ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ" 
ชำยพิกำร.. "คือ..ผมเห็นประกำศในหน้ำหนังสือพิมพ์  
ผมก็เลยคิดวำ่ผมมีคณุสมบตัิครบถ้วน ตำมที่คุณต้องกำร" 
แอ๊ปเปิ้ล... (งงเล็กน้อย) "คุณมีคุณสมบัติอะไรที่ว่ำครบ" 
ชำยพิกำร... "ข้อ 1 ผมไม่ตบตีคณุแน่ เพรำะผมไม่มีมือไม่มีแขน และ 
ข้อ 2 ผมไม่ทอดทิ้งคุณไปไหนเพรำะผมไมม่ีขำ".... 
แอ๊ปเปิ้ล.... "เอ่อ ... เอ่อ.. แล้วข้อ 3 ล่ะคะ" หล่อนถำมด้วยควำมสงสัยเป็นท่ีสุด 
ชำยพิกำร... "คุณครับ ผมไมม่ีมีมือ ไม่มีแขน ไม่มีขำ 
แล้วเมื่อสักครู่ที่ผมเคำะประตู คณุคิดว่ำผมใช้อะไรเคำะละครบั"   
ที่มำ : www.tpa.or.th 

 

  
 

ทหำรหนุ่มผู้หนึ่งต้องออกไปรบแดนไกล ทิ้งภรรยำสำวสวยไว้ที่บำ้นนำนเปน็เวลำถึง 2 ปีเต็ม 
เมื่อได้เวลำที่จะกลับบ้ำน เขำจึงรู้สึกดีใจมำกที่จะได้เจอกับภรรยำสำวผู้เป็นที่รักยิ่ง แต่เมื่อ
กลับมำถึงบ้ำนเขำก็ต้องแปลกใจมำกเมื่อที่หัวเตียงนอนของภรรยำมีไข่ไก่วำงอยู่ 3 ฟองและ
เงินสดอีก 2 แสนบำท ด้วยควำมสงสัย เขำจึงถำมภรรยำว่ำ  

สำมี: ที่รัก..คุณเอำไข่มำวำงไว้ที่หัวเตียงท ำไมครับ ?  

ภรรยำ: ฉันขอสำรภำพตำมตรงค่ะ..คือช่วงที่คุณไม่อยู่ฉันเหงำเหลือเกิน ฉันนอกใจคุณค่ะ 
ทุกครั้งที่ฉันนอกใจคุณ ฉันจะเอำไข่มำวำงไว้ที่หัวเตียงเพื่อเตือนควำมจ ำว่ำฉันท ำผิดต่อคุณ
ไปกี่ครั้ง   

สำมีได้ฟังก็รู้สึกเห็นใจภรรยำมำก เขำจำกหล่อนไปตั้ง 2 ปีเต็ม เธอนอกใจเขำแค่ 3 ครั้ง  
เธอคงเหงำจริงๆถึงได้ท ำลงไป เขำไม่ติดใจเอำควำมอะไร แต่ก็อดถำมถึงเงิน 2 แสนบำท
ไม่ได้  

สำมี: แล้วเงินสดตั้ง 2 แสนบำทนี่ล่ะ คุณเอำมำจำกไหนที่รัก  

ภรรยำ: อ๋อ..เงินนั่น....ฉันก็เอำไข่ไปขำยได้มำไงล่ะคะคุณ... 

 
 
 

ข ำข ำ “เรื่องที่ 2” ข ำข ำ “เรื่องที่ 1” 
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กำรส่งเสริมเพิ่มอัตรำก ำลังบุคลำกรเพื่อมำร่วมงำนกับบริษัทฯ 

เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มประสิทธิภำพในงำนบริกำรในหลำยด้ำน
เพื ่อ ให้งำนกำรบริกำรมีควำมสมบูรณ์มำกที่ส ุด  ซึ ่ง  1 ในด้ำนงำนบริกำร คือ กำร เพิ ่ม
บุคลำกรหลำยอัตรำ เพื่อบริกำรแด่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ให้ได้รับควำมรวดเร็ว สะดวกมำก
ยิ่งขึ้น ซึ่งก ำลังบุคลำกรที่ต้องกำรเพิ่มเติมในขณะนี้  ดังนี้   

รับสมัครงำน 
1.  ผู้บริหำรงำนขำย   แผนกวิทยำศำสตร์  /  อุตสำหกรรม  / โรงพยำบำล 
วุฒิปริญญำโท และ ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร์บณัฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,   

ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตรส์ุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง   
มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย    

2. ผู้แทนขำย   แผนกวิทยำศำสตร์ / อุตสำหกรรม / โรงพยำบำล 
วุฒิปริญญำโท และ ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร์บณัฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ,ไบโอเทค,   
 ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตรส์ุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง   
กรณีมีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 

ดังนั้น  หำกท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ จะกรุณำสละเวลำในกำรแนะน ำผู้ที่ท่ำนพึงพอใจ หรือ 
บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ท่ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริษัทฯใคร่ขอตอบแทนพระคุณด้วย
ส่วนลดสินค้ำ 3-5% ต่อจ ำนวนพนักงำน 1 ท่ำน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ำยอดเงินในใบก ำกับ
ภำษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บำท) หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ โครงกำร
แก่งกระจำน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องส ำรองที่พักล่วงหน้ำก่อนเข้ำพัก
อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร โดยส่งส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ) 

ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจง้รายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท่ีท่านแนะน า     
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 

 
 

 

 
 
 

 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้  Biosafety  Cabinet ที่ใช้  ยังสำมำรถใช้งำน

ป้องกัน“สำรตัวอย่ำง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันกำรปนเปื้อนหรือกำรกระจำย 
ของเชื้อออกมำนอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อก ำหนดมำตรฐำน  หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย    
เนื่องจำกจุลชีพมีขนำดเล็กมำก เรำไม่สำมำรถจะรู้ได้โดยกำรมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่
พื้นผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ ำจำกระดับมำตรฐำน 
ปัจจุบันแผนกช่ำงบริกำร  ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจ ำหน่ำย
และไม่ได้จัดจ ำหน่ำยมำกกว่ำ  400  เครื่อง  โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถบริกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทั่วประเทศ 

 Calibration for pH meter 
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ pH meter ที่ใช้ ว่ำผลกำรวิเครำะห์ให้ค่ำ pH      

ได้ถูกต้องเที่ยงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจำก  pH meter  ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ        
บำงยี่ห้อหรือบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ต ำแหน่งได้                   
อีกประกำรหนึ่งในควำมจ ำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้ 

 ส ำหรับบรกิำร Calibrate pH meterขณะนี้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ห้องปฏิบัตกิำร ISO/IEC 17025:2005ซึ่งพรอ้มให้บรกิำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทกุทำ่น 

         ทั้ง 2 บริกำรน้ี  แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็น และ
ประโยชน์ที่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด 
ปรับแต่ง  และที่ส ำคัญ คือ บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ  ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำก
บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทต่ำงประเทศท่ีมีควำมเช่ียวชำญ 

สนใจกำรบรกิำร ตดิตอ่ได้ทีแ่ผนกชำ่งบริกำร หรอืเยี่ยมชมจำก www.sciencetech.th.com 
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ท่ี  E-mail :  service@sciencetech.th.com 

 
 

บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบรกิำร 
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล 
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 สวัสดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ              

ที่ได้รับรำงวัลใน  ฉบับที่ 043 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยช่ือผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ 

รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่  16  กันยำยน  2556  หมำยเลข 63 
 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล 

 รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่   1  ตุลำคม  2556   หมำยเลข 14 
 คุณกิตติ  กำญจนศรีศิลป์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แซค ซำยน์ เอ็น  114 
 คุณสุขจิตร์  ชลำยนนำวิน บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  214 

 รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่  16  ตุลำคม  2556  หมำยเลข 60 
 คุณยุพำพรรณ  จีบพัก บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมคิัล จ ำกัด  060 
 คุณทองค ำ  ตำยะ  คณะแพทย์ศำสตร์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  160 

 

 

 

 

กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้เสียสละเวลำ
อันมีค่ำย่ิงของท่ำน   ตอบค ำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด  ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนให้โชคดีกับกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัลใน ฉบับที่ 044 
เพ่ือลุ้นโชค 1,000 บำท ต่อไปนะคะ 

ขอขอบคุณภำพปก/ภำพในเนื้อหำจำก : www.variety.teenee.com / www.tpa.or.th / สุขกายสบายใจ / 
hotelandresortthailand.com / travel.kapook.com / www.tlcthai.com / www.hamanan.com 
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รำยช่ือผู้โชคดีได้รับรำงวัลในฉบับที่ 043 


