
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

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

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอมอบสิ่งที่ท ำให้คุณภำพชีวิต             
ของท่ำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุขกับควำมรู้มำกมำยรวมทั้งสำระต่ำงๆ  
เพื่อให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณมีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter ฉบับ
ที่ 045 ประจ ำปีที่ 12 คงท ำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก”ได้รับ
ประโยชน์และมีสุขภำพกำยและใจที่ดียิ่งขึ้นมำกกว่ำเดิมและตลอดไป 
 

 ส ำหรับในเดือนมกรำคม – มีนำคม 2557  เนื้อหำสำระใน  Newsletter ฉบับที่ 
045 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 2557 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  2557 
 

 ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดี เป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 
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 เนื่องในโอกำสใกล้จะถึงวำรดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ทำงกองบรรณำธิกำรขอให้
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปี 2557  

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน เนื้อหำสำระใน 
Newsletterฉบับที่  045/ปีที่  12 ประจ ำ เดือนมกรำคม – มีนำคม 2557             
ทำงกองบรรณำธิกำร ยังคงคัดสรรเรื่องรำวมำน ำเสนอท่ำน ดังต่อไปนี้ครับ 

 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง 
 ปำงพระเกศธำต,ุ ปำงร ำพึง, ปำงปฐมเทศนำ 

 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 044 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


 

 

 
 

โรคหอบหืดเป็นโรคเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ ท่ีจะมีควำมรุนแรงมำกขึ้น 
ในช่วงฤดูหนำวท่ีมีอำกำศเย็น ซึ่งท ำให้เชื้อแบคทีเรียท่ีอำศัยอยู่ในล ำคอ โพรง
จมูก และระบบทำงเดินหำยใจ  สำมำรถ รุกล้ ำเข้ำสู่หลอดลม และลงปอดได้
ง่ำย และท ำให้อำกำรของโรครุนแรงขึ้น แต่อำกำรเหล่ำนี้สำมำรถรับมือได้ด้วย
กำรทำนพริกหยวก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

พริกหยวกเป็นพืชประจ ำฤดูหนำวชนิดหนึ่ง ในพริกหยวกนั้นอุดมไปด้วย
วิตำมินซี ท่ีช่วยในกำรต่อต้ำน อนุมูลอิสระ อันเป็นสำเหตุหนึ่งของโรคหอบ
หืด โดยวิตำมินซีในพริกหยวกจะเข้ำไปท ำหน้ำท่ี  จับตัวอนุมูลอิสระเหล่ำนั้น
เพื่อให้มีค่ำเป็นกลำง และท ำให้ระบบทำงเดินหำยใจท ำงำนได้ดีขึ้น 
 

 
 
ที่มำ  http://www.ezythaicooking.com 
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1. ผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์ และสำรต้ำนอนุมูลอิสระสูง 
            ผักผลไม้ทุกชนิดมีประโยชน์กับร่ำงกำยเรำอยู่แล้ว เนื่องจำกอุดมไปด้วยไฟเบอร์ วิตำมิน  
ไฟโตนิวเทรียน อีกทั้งยังมีปริมำณไขมัน และให้พลังงำนแคลอรี่ค่อนข้ำงต่ ำมำกๆ แต่ถึงอย่ำงนั้น ผัก
ผลไม้บำงชนิดก็แอบมีสำร FODMAPs หรืออำหำรกลุ่มที่ส่งเสริมให้แบคทีเรียในล ำไส้เติบโต ซึ่งก็คือ 
กลุ่มอำหำรที่มีคำร์โบไฮเดรตชนิดที่  ดูดซึมได้น้อยในล ำไส้เล็ก และจะผ่ำนเข้ำสู่ล ำไส้ใหญ่แทน 
ลักษณะอำหำรแบบนี้จะส่งผลกระทบกับบุคคลที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรย่อยแป้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
และก่อให้เกิดอำกำรท้องอืด ท้องเฟ้อเรื้อรัง 
            ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงกับอำกำรผิดปกติทำงช่องท้อง ก็ควรเลือกรับประทำนผัก
ผลไม้ที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียม และแร่ธำตุส ำคัญต่ำง ๆ เช่น  ผักใบเขียว , ผักคะน้ำ, ผักโขม, เคล,  
แตงกวำ, มะเขือยำว, มะเขือเทศ, มันฝรั่ง และพริกหยวก 
2. ผลไม้รสหวำน 

ผลไม้รสหวำนบำงชนิด เช่น กล้วย, แคนตำลูป, บลูเบอร์รี่, องุ่น, ส้ม, สัปปะรด, มะละกอ,  
สตรอว์เบอร์รี่ และรำสเบอร์รี่ ต่ำงก็มีปริมำณกลูโคส และฟรุคโตสในอัตรำที่สมดุล ซึ่งพอเหมำะกับ
กำรย่อยอำหำรของล ำไส้ มำกกว่ำควำมหวำนจำกฟรุคโตสของอำหำรชนิดอื่นๆ จึงช่วยเลี่ยงอำกำร
ผิดปกติทำงช่องท้องได้เป็นอย่ำงดีเลยล่ะ 
3. ธัญพืชบำงชนิด 

อย่ำงที่บอกว่ำ อำหำรที่อุดมไปด้วยคำร์โบไฮเดรต หรืออำหำรประเภทแป้ง อำจจะเป็น
สำเหตุที่ท ำให้เกิดอำกำรท้องอืดเรื้อรังได้ ดังนั้นเหล่ำธัญพืชทั้งหลำยจึงเข้ำข่ำยอำหำรที่มีสำร 
FODMAPs เช่นกัน แต่ก็มีธัญพืชบำงชนิด เช่น เมล็ดควินหวำ, ข้ำวโอ๊ต และข้ำวกล้อง ที่ได้รับกำร
ยกเว้น เพรำะเป็นธัญพืชที่แม้จะมีคำร์โบไฮเดรตอยู่บ้ำง แต่ก็ยังมีไฟเบอร์ และวิตำมินที่ส ำคัญกับ
ร่ำงกำย แถมยังมีปริมำณสำร FODMAPs ต่ ำกว่ำธัญพืชชนิดอื่น ๆ ด้วยจ้ำ 
 

 

 
 

4. ถั่ว และเมล็ดธัญพืช 
ถั่ว และอำหำรประเภทเมล็ดอุดมไปด้วยโปรตีนท่ีให้พลังงำนสูง ไฟเบอร์เยอะ อีกทั้งยังมี

ไขมันดี ชนิดต้ำนอำกำรอักเสบในร่ำงกำยได้อยู่หมัด แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกรับประทำนถั่วด้วยเช่นกัน 
เนื่องจำกถั่วบำงชนิดก็มีสำร FODMAPs ปนอยู่ด้วย  ซึ่งถั่วที่ควรจะกิน ก็ได้แก่ เฮลเซนัท,          
อัลมอนด์, แมคคำเดเมีย, ถั่วลิสง, พีแคน, วอลนัท, เมล็ดเจีย, เมล็ดแฟลกซ์, เมล็ดฟักทอง, งำด ำ  
และเมล็ดทำนตะวัน 
5. เน้ือไม่ติดมัน 

ปกติโปรตีนไม่ค่อยมีปัญหำกับกำรย่อยอำหำรสักเท่ำไร แต่ในท่ีนี้ก็ควรจะเป็นโปรตีนจำก
เนื้อที่ไม่ติดไขมัน เพรำะเนื้อที่ติดไขมัน จะมีปริมำณไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งเป็นตัวท ำให้เกิดอำกำร
อักเสบในช่องท้อง ดังนั้นคุณก็ควรเลือกกินโปรตีนจำกอำหำร เช่น ไข่แดง, ปลำ, เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน, 
เต้ำหู้ และอำหำรทะเลแทนนะจ๊ะ 
6. กรีกโยเกิร์ต 

กรีกโยเกิร์ตมีควำมแตกต่ำงจำกโยเกิร์ตทั่วไปตรงที่มีปริมำณโปรตีนที่มำกกว่ำโยเกิร์ต
ธรรมดำถึง 2 เท่ำ แต่มีแลคโตสชนิดที่ก่อควำมระคำยเคืองกับช่องท้องน้อยกว่ำ เรำจึงสำมำรถกิน
กรีกโยเกิร์ตได้โดยไม่รู้สึกมวนท้อง หรือท้องเสียนั่นเองค่ะ 
7. เมเปิลไซรัป 

น้ ำเช่ือมหวำนๆ ชนิดนี้มีดีอยู่ที่ปริมำณฟรุคโตสต่ ำกว่ำสำรให้ควำมหวำนชนิดอื่นๆ เช่น 
น้ ำผึ้ง หรือน้ ำหวำนจำกเกสรดอกไม้ชนิดต่ำง ๆ จึงไม่ก่อให้เกิดควำมระตำยเคืองกับช่องท้อง และ
ไม่มีส่วนกระตุ้นอำกำรผิดปกติทำงช่องท้องแต่อย่ำงใด 

ส ำหรับคนที่มักจะเกิดอำกำรท้องอืด ท้องเฟ้อ อำหำรไม่ย่อยบ่อย ๆ ลองรับประทำน
อำหำร 7 ชนิดนี้ดูนะคะ อำกำรผิดปกติทำงช่องท้อง ท่ีทรมำนคุณมำตลอดจะได้หำยไปสักที 

แหล่งที่มำ  http://www.kapook.com/ 
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ส ำหรับท่ำนี้จะช่วยกระชับกล้ำมเนื้อหน้ำท้องให้แข็งแรง กระดูกสันหลังยืดหยุ่น ขยำยปอด
ให้ได้รับออกซิเจนเต็มที่ ท ำให้เลือดลมดี ผิวพรรณก็จะสวยผุดผ่อง และยังกระชับต้นขำ โดยเฉพำะ
ต้นขำด้ำนหน้ำ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรท ำสมำธิ ท ำให้จิตใจแน่วแน่ ช่วงนี้สมองจะจดจ่อไม่ฟุ้งซ่ำน ใน
จังหวะที่ต้องก้มศีรษะจะสุดจะท ำให้เลือดมำเลี้ยงหนังศีรษะ จึงเป็นกำรบ ำรุ งเส้น
ผมให้ผมเงำงำมด้วย 

 

1. ยืนตัวตรง พนมมือไหว้ท่ีระดับอก พร้อมกับหำยใจเข้ำลึกๆ 

 
2. ค่อยๆ หำยใจออก แหงนหน้ำขึ้นแล้วแอ่นล ำตัวไปข้ำงหลังพร้อมๆ กับเกร็ง
หน้ำท้อง จำกนั้นเอนตัวกลับมำด้ำนหน้ำแล้วก้มตัว ให้มือทั้งสองแตะปลำยเท้ำ 
ขณะที่ขำยังเหยียดตึง 

 
3. หำยใจเข้ำแล้ว น ำมือท้ังสองมำวำงข้ำงเท้ำทั้งสอง จำกนั้นเหยียดเท้ำขวำ
ไปด้ำนหลังให้ตึง สำยตำมองไปด้ำนหน้ำ 

 

4.  หำย ใจออก แล้วเหยียดแขนทั้งสองขึ้นมำ
พนมเหนือศีรษะ พร้อมกับแอ่นตัวไปข้ำงหลังและแหงนหน้ำข้ึน 

 

 

5. กลับมำอยู่ในท่ำคลำนโดยให้หัวเข่ำหน้ำแข้ง และฝ่ำเท้ำรำบกับพื้น ส่วน
แขนทั้งสองเหยียดตึงกับพื้นเพื่อชันไว้รับน้ ำหนักตัว 

 

6. เหยียดเท้ำซ้ำยไปด้ำนหลัง และตำมด้วยเท้ำขวำ ให้เท้ำทั้งสองเสมอ
กัน แล้วหำยใจออกเบำๆ ยกสะโพกให้โด่งขึ้น ส่วนหลังเหยียดตรง 
ศีรษะ ก้มลงพื้น แขนทั้งสองเหยียดตึง ท่ำน้ีตัวคุณจะเหมือนรูป V คว่ ำ 

 
 

 
7. กลับมำอยู่ในท่ำนอนคว่ ำรำบไปกับพื้น โดยให้ท้องถึงพื้นก่อน
ส่วนอื่น และระหว่ำงที่ก ำลังวำงตัวลงให้เกร็งกล้ำมเนื้อไหล่และ
หน้ำอก ส่วนคำงให้ตั้งอยู่บนพื้น ส่วนแขนท้ังสองชันพ้ืนข้ำงล ำตัว 

 
8. หำยใจออกยำวๆ ยกล ำตัวขึ้นด้วยแขนทั้งสอง พยำยำมให้แขนเหยียดตรง
แหงนหน้ำข้ึนให้สุด สำยตำมองข้ำงบน 

 
9. กลับมำอยู่ในท่ำนั่งยองๆ ให้ขำและปลำย
เท้ำทั้งสองชิดกัน มือทั้ งสองจับที่ข้อเท้ำ
ด้ำนหลังทั้งสอง สำยตำมองไปข้ำงหน้ำ 

 
 
10. หำยใจออกเบำๆ ยกตัวขึ้นยืน มือยังคงจับที่ข้อ

เท้ำ น ำศีรษะมำวำงที่หน้ำแข้ง 
 
 
11. หำยใจเข้ำลึกๆ ค่อยๆ ยกตัวขึ้นแล้วน ำมำพนมที่หน้ำอก ตัวตรง 
หลังเหยียด ตำมองไปข้ำงหน้ำ 
 
 
 
 

12. หำยใจออกยำวๆ พร้อมกับแอ่นตัวไปข้ำงหลัง มือที่พนมอยู่จะผ่ำนศีรษะไป
ด้ำนหลัง และพยำยำมท ำให้แขนทั้งสองเหยียดตึง 

 
 
 
13. โน้มตัวกลับมำอยู่ในท่ำยืนตรง ท ำสมำธิให้นิ่ง หำยใจเข้ำออกลึกๆ ช้ำๆ 
 
 
 

ที่มำ http://www.ladytip.com 
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19. ปำงพระเกศธำตุ 
พระพุทธรูปปำงน้ี อยู่ในพระอิริยำบถประทับ (น่ัง) 
ขัดสมำธิ พระหัตถ์ซ้ำยวำงหงำยบนพระเพลำ (ตัก) 
พระหัตถ์ขวำยกขึ้นแนบพระเศียร เป็นกิริยำเสย 
พระเกศำ มีต ำนำนดังน้ี หลังจำกท่ีตปุสสะและ    
ภัทลิกะได้ขอถึงพระพุทธและพระธรรมว่ำเป็นท่ีพึ่ง
สูงสุดในชีวิต ถือเป็นปฐมอุบำสกในพระพุทธศำสนำ
แล้ว ได้ทูลขอสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีควรค่ำแก่กำรอภิวำท
ต่ำงองค์ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำไว้บูชำ พระพุทธองค์
ทรงลูบพระเศียรเกล้ำด้วยพระหัตถ์ขวำ มีพระเกศำ 
๘ เส้น อยู่ บนฝ่ำพระหัตถ์  จึ ง โปรดประทำน       
พระเกศำท้ัง ๘ เส้นน้ันแก่พ่อค้ำท้ังสอง เมื่อกรำบบังคมลำไปสู่บ้ำนเมืองของตนแล้ว พ่อค้ำท้ังสอง
ได้สร้ำงพระสถูปบรรจุพระเกศำไว้เป็นท่ีสักกำระ บูชำแก่มหำชนท่ัวไป 

20. ปำงร ำพึง 
พระพุทธรูปปำงน้ี อยู่ในพระอิริยำบถยืน พระหัตถ์ท้ัง
สองประสำนยกขึ้นประทับท่ีพระอุระ (อก) พระหัตถ์
ขวำทับพระหัตถ์ซ้ำย มีต ำนำนดังน้ี ขณะท่ีประทับเสวย
วิมุตติสุขอยู่ ใต้ต้นไทร พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรง
พิจำรณำเห็นว่ำ บุคคลในโลกน้ีเปรียบเสมือนบัว         
๔ เหล่ำ ดังน้ี คือ (๑) อุคฆฏิตัญญู คือ พวกท่ีสติปัญญำ
ดี เมื่อฟังธรรมก็สำมำรถเข้ำใจได้รวดเร็ว เสมือนดอกบัว
ท่ีอยู่พ้นน้ ำ เมื่อต้องแสงอำทิตย์ก็เบ่งบำนทันที (๒)    
วิปจิตัญญู คือ พวกที่มีสติปัญญำปำนกลำง เมื่อฟังธรรม
แล้วพิจำรณำตำม ฝึกฝนเพิ่มเติมจะเข้ำใจได้ในเวลำอัน
ไม่ชำ้ เสมือนดอกบัวท่ีปริ่มน้ ำซ่ึงจะบำนในวันถัดไป (๓) 
เนยยะ คือ พวกท่ีสติปัญญำน้อย เมื่อฟังธรรมแล้ว
พิจำรณำตำมและ ฝึกฝนอยู่เสมอ มีควำมขยันหมั่นเพียร
ไม่ย่อท้อในท่ีสุดก็จะสำมำรถเข้ำใจได้ เสมือนดอกบัวใต้
น้ ำซ่ึงจะโผล่ขึ้นเบ่งบำนในวันหน่ึง (๔) ปทปรมะ คือ พวกไร้สติปัญญำ แม้ได้ฟังธรรม ก็ไม่อำจ
เข้ำใจ เปรียบเสมือนบัวท่ีจมอยู่กับโคลนตม ไม่มีโอกำสเบ่งบำน เมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจำรณำ
ด้วยพระปรีชำญำณ ก็ทรงอธิษฐำนว่ำจะแสดงธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ และตั้งพุทธปณิธำนท่ีจะ
ด ำรงพระชนม์อยู่จนกว่ำจะได้อยู่ประกำศพระพุทธศำสนำให้แพร่หลำยส ำเร็จประโยชน์แก่ชนทุก
หมู่เหล่ำ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

21.  ปำงปฐมเทศนำ 
พระพุทธรูปปำงนี้  อยู่ ในอิริยำบถประทับ (นั่ง ) ขัดสมำธิ บำงแห่งสร้ำงเป็น          
พระอิริยำบถนั่งห้อยพระบำท พระหัตถ์ขวำยกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลม เป็น
เครื่องหมำยธรรมจักร พระหัตถ์ซ้ำยวำงบนพระเพลำ (ตัก) บำงแบบพระหัตถ์ซ้ำย
ประคองพระหัตถ์ขวำ หรือพระหัตถ์ซ้ำยยกขึ้นถือชำยจีวร มีต ำนำนดังนี้ ในวันขึ้น 
๑๕ ค่ ำ เดือน ๘ หรือวันเพ็ญเดือนอำสำฬหปุณมี พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงแสดง
ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนำโปรดปัญจวัคคีย์ มีใจควำมส ำคัญดังนี้ คือ 
ทรงให้งดเว้นทำงสุดโต่ง ๒ สำย คือ กำมสุขขัลลิกำนุโยค ได้แก่ กำรประกอบตนให้
หมกมุ่นในกำม และอัตตกิลมถำนุโยค คือ ท ำตนเองให้ล ำบำก ทรงแสดง
มัชฌิมำปฏิปทำ หรือทำงสำยกลำง ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงทำง
ดับทุกข์ และอริยสัจ ๔ หรือควำมจริงอันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 
โกณฑัญญพรำหมณ์ได้ดวงตำเห็นธรรมในวันนั้น 

 
 
 
 

ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
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พระสมเด็จเกษไชโย   หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ 
วีรไทยใจกล้ำ    ตุ๊กตำชำววัง  
โด่งดังจักสำน     ถิ่นฐำนท ำกลอง  
เมืองสองพระนอน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัดป่ำโมกจังหวัดอ่ำงทอง  
เป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธไสยำสน์ที่งดงำมมำกองค์หนึ่งของประเทศไทย สันนิษฐำนว่ำ
สร้ำงในสมัยอยุธยำตอนต้น มีควำมยำวจำกพระเมำลีถึงปลำยพระบำท ประมำณ      
12 วำ ( 22.58 เมตร) ก่ออิฐถือปูนปิดทอง ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรสร้ำง และผู้สร้ำง 
แต่มีในพระรำชพงศำวดำรในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ว่ำพระองค์ก่อนจะยกทัพ
ไปรบ กับพระมหำอุปรำชได้เสด็จมำชุมนุมพล และถวำยสักกำระบูชำก่อนยกทัพไปตี
พม่ำ และในสมัยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวท้ำยสระ ประมำณปี พ.ศ. 2269 ว่ำวิหำรที่
ประดิษฐำน อยู่ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำนั้น กระแสน้ ำได้กัดเซำะตลิ่ง จนเกือบถึงพระวิหำร 
 

 

 

พระเจ้ำท้ำยสระจึงโปรดฯให้ ท ำกำรชะลอพระพุทธรูปให้ห่ำงออกจำกริมแม่น้ ำ ซึ่งเป็นงำนที่ใหญ่
และยำกล ำบำกมำก ได้มอบหมำยให้พระยำรำชสงครำมเป็นเจ้ำงำน และได้เสด็จมำควบคุมกำร
ชะลอองค์พระ ให้พ้นจำก กระแสน้ ำเซำะตลิ่งพังไปไว้ยังวิหำรใหม่ที่วัดตลำดห่ำงจำกฝั่งแม่น้ ำ 
168 เมตร ได้ในปี พ.ศ. 2275 แล้วโปรดให้รวม วัดตลำดกับวัดชีปะขำวเป็นวัดเดียวกัน 
พระรำชทำนนำมว่ำวัดป่ำโมกเพรำะบริเวณนั้นมีต้นโมกมำกมำย แต่ยังไม่ได้ทันได้ฉลองก็สิ้นรัชกำล
เสียก่อน และได้ท ำกำรฉลองในสมัยพระเจ้ำอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเป็นรัชกำลต่อมำ ซึ่งมีโคลงพระรำช
นิพนธ์ของพระองค์ใน สมัยเป็นกรมพระรำชวังบวร เรื่องกำรชะลอพระพุทธไสยำสน์ปรำกฏอยู่ใน
พระวิหำรด้วย และมำปรำกฏในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำฯ รัชกำลที่ 5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์  ว่ำ มีเรื่องโจษจันกันว่ำ พระนอน วัดป่ำโมกข์พูดได้ โดยมีพยำนทั้งพระและฆรำวำส 
ควำมถึง    พระเนตรพระกรรณ พระองค์พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯจึงได้เสด็จพระ
รำชด ำเนินมำนมัสกำร องค์พระนอน ในสิ่งที่น่ำสนใจในวัดนี้มีมำกมำย อำทิ พระวิหำรพระพุทธ
ไสยำสน์ วิหำรเขียน มณฑปพระพุทธบำท 4 รอย พระเจดีย์ อนุสำวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช – สมเด็จ พระเอกำทศรถ วังมัจฉำ เป็นต้น ทำงวัดจัดให้มีงำน นมัสกำรพระนอน วัดป่ำ
โมกข์ ประจ ำปี       2 ครั้ง คือวันข้ึน 14 ค่ ำ ถึง แรม 1 ค่ ำ เดือน 4 และ วันขึ้น 12 ค่ ำ ถึง แรม 
1 ค่ ำ เดือน 11 

กำรเดินทำงไปวัดป่ำโมกวรวิหำร กิโลเมตรที่ 40 แล้วเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 329 
จำกนั้นเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 3501 จะเห็นป้ำยทำงไปวัดป่ำโมก 

ที่มา : www.thai-tour.com 
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ท่องเท่ียวภำคกลำงที่จังหวัดอ่ำงทอง 
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เมืองพระยำรัษฎำ  ชำวประชำใจกว้ำง 

หมูย่ำงรสเลิศ        ถิ่นก ำเนิดยำงพำรำ 

เด่นสง่ำดอกศรีตรัง     ปะกำรังใต้ทะเล 

เสน่ห์หำดทรำยงำม     น้ ำตกสวยตระกำรตำ 
 

 

 

 

 

 

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 

 

 

 

อุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหมมีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ ำเภอสิเกำ และ
อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ทำงทะเลอันดำมัน ประกอบด้วยป่ำชำยเลน หญ้ำทะเล 
เกำะแก่ง มีหำดทรำยขำวนวลเรียงยำวไปตำมผืนแผ่นดินกว่ำ 20 กิโลเมตร และสน
ทะเลตำมธรรมชำติอันสวยงำม อุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหมมีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ 
144,292.35 ไร่ หรือ 230.87 ตำรำงกิโลเมตร 

 
 

 
 
 
 

ลักษณะภูมิอำกำศ 

สภำพภูมิอำกำศของอุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหมจัดอยู่ในลักษณะภูมิอำกำศแบบร้อน
ชื้ นสลั บชุ่ มชื้ น  ได้ รั บ อิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันตก เฉีย ง ใต้ และลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสองด้ำน จึงท ำให้ฝนตกชุกตลอดปี ท ำให้เกิดฤดู 2 ฤดู คือ ฤดู
ร้อนและฤดูฝน เด่นชัดกว่ำฤดูหนำว โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกรำคม - เมษำยน 
ส่วนฤดูฝนเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภำคม - ธันวำคม อำกำศร้อนชื้นถึงชุ่มชื้น อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีประมำณ 27 องศำเซลเซียส ปริมำณน้ ำฝนมำกกว่ำ 2,100 มิลลิเมตร
ต่อปี 

กำรเดินทำง อุทยำนฯ อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอเมืองประมำณ 47 กิโลเมตร ใช้เส้นทำงสำย
ตรัง – สิเกำ – ปำกเมง (ทำงหลวงหมำยเลข 4046 – 4162) แล้วเลี้ยวซ้ำยตำมถนน
เลียบชำยหำดอีก 4 กิโลเมตร 

 
 
ที่มำ : www.dnp.go.th 
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ท่องเท่ียวภำคใต้ท่ีจังหวัดตรัง 



 

 
 
เมืองหญิงกล้ำ   ผ้ำไหมดี  

หมี่โครำช     ปรำสำทหิน  
ดินด่ำนเกวียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
วัดพระนำรำยณ์มหำรำช  ตั้ งอยู่ที่  ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด

นครรำชสีมำ อยู่ภำยในตัวเมืองนครรำชสีมำ  โดยอยู่ระหว่ำงถนนอัษฏำงค์และถนนจอม
พล สภำพถนนภำยในตัวเมืองเป็นถนนรำดยำงอยู่ในสภำพดี กำรคมนำคมสะดวกและ
ปลอดภัยมีรถประจ ำทำง รถรับจ้ำง และสำมล้อบริกำรอย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

เป็นวัดเก่ำแก่สร้ำงมำพร้อมกับกำร
สร้ำงเมืองในสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์
มหำรำชและเคย เป็นที่ประดิษฐำนอัฐิของ
ท้ำวสุรนำรี มุมวัดด้ำนถนนจอมพลเป็นที่ตั้ง
ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง ประดิษฐำนหลักเมือง
นครรำชสีมำ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคำรพ
ของชำวเมืองนครรำชสีมำ 
 

 

 

เรียกอีกชื่อหนึ่ งว่ำวัดกลำง เป็นวัดกลำงเมืองนครรำชสีมำเดิม ซึ่ งมี
ควำมหมำยอีกอย่ำงหนึ่งคือ กำรเป็นวัดศูนย์กลำงของเมืองนครรำชสีมำมำแต่เดิม 
นอกจำกนี้ภำยในบริเวณวัดพระนำรำยณ์มหำรำช มีศำลพระนำรำยณ์มหำรำชเป็นที่ตั้ง 
เทวรูปพระนำรำยณ์สี่กร อยู่ในท่ำยืน สูง 17 นิ้ว สร้ำงด้วยหินทรำยฝีมือขอม เป็น
เทวรูปคู่บ้ำนคู่เมืองของจังหวัดนครรำชสีมำมำช้ำนำน 
 

มีประตูทำงเข้ำวัดได้ 4 ทำง คือ ด้ำนติด ถนนอัษฏำงค์ ถนนจอมพล ถนน
ประจักษ์ และทำงด้ำนถนนจอมพลที่ติดกับตลำดอันเป็นทำงเข้ำศำลพระนำรำยณ์ 
ภำยในวัดพระนำรำยณ์มหำรำชมีพระอุโบสถอยู่กลำงสระน้ ำ ส่วนตรงข้ำมเป็น      
พระวิหำร ด้ำนขวำมือของวิหำรเป็น
ศำลำ ส่วนด้ำนซ้ำยมือของวิหำร เป็น
โรงเรียนปริยัติธรรมซึ่งจะมีสอนพุทธ
ศำสนำแก่เด็กนักเรียนในวัน อำทิตย์เป็น
ประจ ำ บริเวณใจกลำงวัด มีต้นโพธิ์ใหญ่
ล้อมรอบ ด้วยลำนสนำมหญ้ำ ด้ำนหลัง
พระวิหำรเป็นเขตสังฆำวำสซึ่งมีต้นไม้
เ รี ย ง อ ยู่ เ ป็ น ทิ ว แ ถ ว  ส ภ ำ พ ศ ำ ล           
พระนำรำยณ์มหำรำช มีลักษณะเป็นศำล
กว้ำง ภำยในเต็มไปด้วยดอกไม้ของบูชำ
มำกมำย และมีควันธูปเทียนลอยอบอวล
ไปทั่วบริเวณ และเนื่องจำกอยู่ติดกับ
ตลำดจึงท ำให้ ผู้คนจอแจเป็นพิเศษ รอบ 
ๆ บริเวณวัดพระนำรำยณ์มหำรำชเป็น
ตึกแถวอำคำรพำณิชย์และตลำด แล้วยังอยู่ย่ำนใจกลำงเมือง จึงท ำให้เกิดเสียงรบกวน
เข้ำมำในวัดเป็นประจ ำ 

ที่มา www.dhammathai.org 
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ท่องเท่ียวภำคอีสำนท่ีจังหวัดนครรำชสีมำ 
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เมืองมะขำมหวำน   อุทยำนน้ ำหนำว 
ศรีเทพเมืองเก่ำ     เขำค้ออนุสรณ์  
นครพ่อขุนผำเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีเทพ 

อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีเทพ เป็นโบรำณสถำนส ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
อุทยำนมีพ้ืนที่ครอบคลุมโบรำณสถำนใน เมืองเก่ำศรีเทพ ศรีเทพเป็นเมืองโบรำณที่อยู่
ในท้องที่อ ำเภอศรีเทพ เดิมมีชื่อว่ำ "เมืองอภัยสำลี"ถูกค้น พบเมื่อสมเด็จกรมพระยำ 
ด ำรงรำชำนุภำพเสด็จไปตรวจรำชกำรมณฑลเพชรบูรณ์ และได้ทรงเรียกเมืองนี้เสียใหม่
ว่ำ"เมืองศรีเทพ" เมื่อปี พ.ศ. 2447-2448 เมืองโบรำณศรีเทพนี้มีลักษณะเป็นเมือง
ซ้อนเมืองขนำดใหญ่ ที่ตั้งของเมืองอยู่ในชุมทำง ที่สำมำรถติดต่อกับ ภำคอ่ืน ๆ ได้
สะดวก ดังนั้นจึงได้รับอิทธิพลทำงศิลปวัฒนธรรมจำกอำณำจักรข้ำงเคียง มำผสมผสำน 
เช่น ศิลปะทวำรวดี ศิลปะขอม เป็นต้น เมืองศรีเทพสร้ำงขึ้นในยุคของขอมเรืองอ ำนำจ 
ซึ่งคำดว่ำมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 ปี   

 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
ศำลเจ้ำพ่อศรีเทพ 

อยู่ห่ำงจำกประตูทำงเข้ำเล็กน้อยทำงด้ำนขวำมือ ศำลเจำ้พ่อศรีเทพไม่ใช่โบรำณสถำน แต่เป็นท่ี
เคำรพสักกำระของชำวบ้ำนทั่วไป โดยทุกปีจะมีงำนบวงสรวง ในรำวเดือนกุมภำพันธ์ (ข้ึน 3 ค่ ำ 
เดือน 3) 
 

 

 

 

 

 

 

ปรำงค์ศรีเทพ 

เป็นสถำปัตยกรรมแบบศลิปะเขมรหันหน้ำไปทำงทิศตะวันตก ลักษณะของปรำงค์สร้ำงด้วยอิฐและ
ศิลำแลง ฐำนล่ำงก่อด้วยศิลำแลง เป็นฐำนบัวลูกฟัก แบบเดยีวกับสถำปัตยกรรมเขมรทั่ว ๆ ไป 
เรือนธำตุก่อด้วยอิฐ ในกำรขดุค้นบริเวณนี้พบ ช้ินส่วนทับหลัง รูปลำย สลักรำวพุทธศตวรรษที่ 
16-17 ซึ่งน่ำจะเป็นกำรสรำ้งเพิ่มหลังจำกโบรำณสถำนเขำคลังใน ต่อมำประมำณพุทธศตวรรษที่ 
18 มีกำร พยำยำมจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ไม่ส ำเร็จ โดยไดพ้บช้ินส่วนท้ิงกระจัดกระจำย 

กำรเดินทำง  จำกกรุงเทพเมื่อมำถงึสำมแยกพุแคให้เลี้ยวขวำเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 21 (เฉลิม
พระเกียรต-ิหล่มสัก) ถึงหลักกโิลเมตรที่ 102 แล้วแยกเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 2211 ไปอีก
ประมำณ 9 กิโลเมตรจะเห็นป้ำยบอกทำงเข้ำอุทยำนประวัติศำสตรศ์รีเทพอยู่ด้ำนขวำมือ 
ที่มา: www.paiduaykan.com 
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ท่องเท่ียวภำคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ข ำข ำ “รูปกำร์ตูน” 
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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 
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบรกิำร 
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 สวัสดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ              

ที่ได้รับรำงวัลใน  ฉบับที่ 044 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยช่ือผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ 

รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่  16  พฤศจิกำยน  2556  หมำยเลข 28 
 คุณถิรยุทธ  ษิลธรำ  คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี  228 

 รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่   1  ธันวำคม  2556  หมำยเลข 27 
 คุณนิธิศ  ธิศิรำวุธกุล    The HENRY M. JACKSON FOUNDATION 227 
 คุณศศิธร  ท่ีนับถือ  ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร  327 

 รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่  16  ธันวำคม  2556  หมำยเลข 79 
 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล 

 

 

 

 

 

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

ขอขอบคุณภำพปก/ภำพในเนื้อหำจำก : www.dnp.go.th / www.ezythaicooking.com / 
www.paiduaykan.com / www.kapook.com / www.dhammathai.org / www.ladytip.com /  
www.thai-tour.com 
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รำยช่ือผู้โชคดีได้รับรำงวัลในฉบับที่ 044 


