
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
   

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 046 ประจ ำปีที่ 12 คงท ำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก”ได้รับ
ประโยชน์และมีสุขภำพกำยและใจที่ดียิ่งขึ้นมำกกว่ำเดิมและตลอดไป 
 

 ส ำหรับในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2557  เนื้อหำสำระใน  Newsletter ฉบับที่ 
04๖ 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 4 ครั้ง 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 และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 
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 เนื่ องในโอกำสวำรดิถีขึ้นปี ใหม่ ไทย วันสงกรำนต์  2557 ทำงกอง
บรรณำธิกำรขอให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปีใหม่
ไทย 2557 

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน เนื้อหำสำระใน 
Newsletterฉบับที่  046/ปีที่  12 ประจ ำ เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2557             
ทำงกองบรรณำธิกำร ยังคงคัดสรรเรื่องรำวมำน ำเสนอท่ำน ดังต่อไปนี้ครับ 

 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง 
 ปำงประทำนเอหิภิกขุ, ปำงภัตกิจ, ปำงห้ำมพระญำติแย่งน้ ำในสมุทร หรือปำงห้ำมสมุทร 

 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 045 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


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 ลิปสติกเรียกได้ว่ำเป็นของคู่กับผู้หญิงอย่ำงเรำ…บอกเลยว่ำขำดกันไม่ได้ ค่ะ เพรำะลิปสติกนอก 
จำกจะช่วยบ ำรุงริมฝีปำกของเรำให้ชุ่มชื้นแล้วยังช่วยส่งเสริมให้ใบหน้ำของเรำแลดูสวยและโดนเด่นขึ้นอีก
ด้วยค่ะ แต่คุณผู้หญิงหลำยๆ ท่ำนมักจะประสบปัญหำกำรทำลิปสติกไม่ติดทนนำนไม่กี่ชั่วโมงปำกก็ซีดก็
จำง และไหนจะมีกิจวัตรต่ำงๆ อีก ไม่ว่ำดื่มน้ ำ กินข้ำว ฯลฯ สิ่งเหล่ำน้ีล้วนแต่หลีกเหลี่ยงกันไม่ได้ค่ะ      
แต่วันน้ีเรำมีเคล็ดลับแบบง่ำยๆ มำแนะน ำคุณผู้หญิงให้คุณได้ทำลิปสติกได้ติดทนนำนมำกยิ่งขึ้นค่ะ 
เคล็ดลับที่ 1 ดินสอเขียนขอบปำกช่วยคุณได้ค่ะ ถ้ำคุณต้องกำรให้ลิปสติกติด ทนนำนได้ตลอดท้ังวันเลย
เลือกดินสอเขียนขอบปำกมำ ทำให้ท่ัวท้ังปำกเลยค่ะ นอกจำกจะติดทนนำนแล้วสำวๆ ปำกคล้ ำยังช่วยให้
ปกปิดได้ยำวนำนอีกด้วยค่ะ 
เคล็ดลับที่ 2 เลือกลิปสติกเน้ือ กึ่งด้ำน จะติดทนนำนกว่ำเนื้อลิปสติกท่ีให้ควำมช่ ำเต็มท่ี แต่ลิปสติกเน้ือกึ่ง
ด้ำนจะติดทนน้อยกว่ำเนื้อลิปสติกที่เป็นแบบด้ำนเลยหรือ ดินสอเขียนขอบปำก ของลิปสติกเน้ือกึ่งด้ำนคือ
จะให้ควำมชุ่มชื้นกับรีมฝีปำกอยู่บ้ำงเมื่อ เปรียบเทียบกับลิปสติกเน้ือด้ำน แต่ลิปสติกเน้ือกึ่งด้ำนก็จะอยู่ทน
ได้นำนถึงครึ่งวันหรือเกินกว่ำน้ันถ้ำคุณ ไม่ด่ืมน้ ำบ่อยๆ หรือกินอะไรบ่อยๆ ค่ะ 
เคล็ดลับที่ 3 เลือกลิปสติกแบบใดก็ได้ท่ีคุณชื้นชอบทำให้ท่ัวริมฝีปำกจำกน้ันน ำกระดำษทิช ชู 1 แผ่น
ติดกันอยู่คลีใ่ห้เหลือแผ่นเดียวแล้วน ำมำเม้มปำกจำกนั้นให้แป้งพัฟของ คุณตบเบำบนกระดำษทิชชูท่ีติดอยู่
กับริมฝีปำก จำกน้ันดึงออกแล้วทำด้วยลิปสติกท่ีคุณทำไปตอนแรกเพียงเท่ำน้ีลิปสติกของคุณ ก็จะติดทน
นำนแล้วค่ะ 
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เคล็ดลับทำลิปสติกให้ติดทนนำน 



 
 

น้ ำที่ดีที่สุดขณะออกก ำลังกำยคือ “น้ ำเปล่ำ” ที่ร่ำงกำยดูดซึมไปใช้ได้เร็วที่สุด โดยน้ ำจะ
ช่วยลดอุณหภูมิของร่ำงกำย ปรับระดับควำมดันโลหิต ช่วยล ำเลียงอำหำร และออกซิเจนเข้ำสู่เซลล์ 
ท ำให้เซลล์กล้ำมเนื้อท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ ขณะเล่นกีฬำได้เป็นอย่ำงดี 
 

 
 
ประมำณ 70%ในร่ำงกำยประกอบด้วยน้ ำ ดังนั้น ถ้ำคุณขำดน้ ำเพียง 3 วันก็อำจถึงตำยได้ เพรำะน้ ำ
เป็นสิ่งส ำคัญรองจำกอำกำศ โดยร่ำงกำยต้องกำรน้ ำวันละประมำณ 2.5 ลิตร ในขณะที่เรำสูญเสีย
น้ ำวันละ 2.5 ลิตร จำก 

• 1500 cc เป็น ปัสสำวะ 
• 500  cc เป็น เหงื่อ 
• 300 cc เป็น ละอองน้ ำในกำรหำยใจออก 
• 200 cc เป็น อุจจำระ 

หำกร่ำงกำยขำดน้ ำรื้อรัง (ดื่มน้ ำน้อย) ทุกระบบกำรท ำงำนของร่ำงกำยจะไม่มีประสิทธิภำพ สำรพิษ
ในร่ำงกำยเพิ่มมำกข้ึน กล้ำมเนื้อไม่มีแรง ผิวหนังจะแห้ง ระบบย่อยอำหำรพึ่งน้ ำในทุกระดับ กำรเผำ
ผลำญอำหำรต้องมีน้ ำเป็นตัวกลำง น้ ำพำสำรต่ำงๆไปให้เซลล์ สุขภำพที่ดี และกำรหยุดยั้งควำมชรำ
ขึ้นอยู่กับน้ ำ ซึ่งคุณควรให้น้ ำดื่มที่ดีท่ีสุดกับร่ำงกำยท่ำนอย่ำงเพียงพอ 

พญ. สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ แพทย์สำขำอำยุรกรรมทั่วไป รพ.กล้วยน้ ำไท 1 แนะน ำว่ำ   
น้ ำ ดื่มบริสุทธิ์จะเคลื่อนตัวสู่กระเพำะอำหำร และดูดซึมในล ำไส้ได้เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องดื่ม
ทั่วไปที่มักจะมี ปริมำณน้ ำตำลสูงกว่ำ 2.5 เปอร์เซ็นต์ เครื่องดื่มเหล่ำนี้จะดูดซึมได้ช้ำ ท ำให้รู้สึก 
จุก เสียด ท้องอืด และท ำให้ปริมำณน้ ำตำลในเลือดสูง ยิ่งถ้ำเป็นน้ ำอัดลม ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
จะท ำให้กระเพำะอำหำรขยำยตัวเบียดกล้ำมเนื้อกระบังลม ท ำให้ปอดขยำยได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้
หำยใจ   ไม่อิ่ม และหมดแรงเร็วข้ึน นอกจำกน้ีกระเพำะอำหำรที่ขยำยใหญ่ขึ้นท ำให้รู้สึกจุกแน่นขณะ
ออกก ำลังกำย 

 
 

ดื่มอย่ำงไรให้ถูกวิธี ? 
กำรดื่มน้ ำในขณะออกก ำลังกำยและรู้สึกเหนื่อยจัด ไม่ควรดื่มน้ ำมำกกว่ำครั้งละ  2 แก้ว 

เพรำะอำจท ำให้เกิดภำวะน้ ำเกิน (Water intoxication) ท ำให้รู้สึกเวียนศีรษะ และปวดร้ำวใน
สมอง  

ทั้งนีคุ้ณควรดื่มน้ ำเปล่ำไม่เกิน 1 แก้ว  ก่อนออกก ำลังกำยประมำณ 10 นำที และอำจ
จิบน้ ำเล็กน้อยทุกๆ 10 – 15 นำที   ถ้ำรู้สึกกระหำยน้ ำขณะออกก ำลังกำย แต่ก็ไม่ควรเกิน  
1 แก้ว (ภำยใน 1 ช่ัวโมง) และที่ส ำคัญคือกำรดื่มน้ ำให้ได้  2 แก้ว หลังจำกที่ออกก ำลังกำย
เรียบร้อยแล้ว 30 นำที 

สูญเสียเหงื่อ = สูญเสียเกลือแร่? 
กำรเสียเหง่ือจะเป็นกำรเสียน้ ำมำกกว่ำเสียเกลือ เนื่องจำกควำมเข้มข้นของเกลือในเลือด

อยู่ท่ีประมำณ 0.9 เปอร์เซ็นต์   ในขณะที่มีเหง่ืออยู่ที่ประมำณ 0.12 – 0.4 เปอร์เซ็นต์ และไม่
พบว่ำมีกำรสูญเสียโพแทสเซียม (Potassium) จึงไม่จ ำเป็นต้องดื่มน้ ำเกลือแร่ 

น้ ำดื่มผสมเกลือแร่ทั่วไป ที่ขำยในท้องตลำดมักมีปริมำณกลูโคสสูงกว่ำ 2.5 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งจะดูดซึมได้ช้ำ ท ำให้ร่ำงกำยได้รับน้ ำช้ำกว่ำกำรดื่มน้ ำเปล่ำ ถ้ำจิบขณะออกก ำลังกำยจะท ำให้
รู้สึกจุกได้ง่ำย 

อำกำศร้อนอย่ำงนี้ หันมำดูแลสุขภำพให้ดีด้วยกำรดืม่น้ ำเปล่ำที่ช่วยให้สดชื่นข้ึนขณะออก
ก ำลัง กำย และยังไม่ต้องกังวลเรื่องน้ ำหนัก ช่วยให้หุ่นสวยเพรียว ฟิต & เฟิร์มกันเถอะค่ะ 

ที่มำ  e-magazine.info 
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ท่ำที่ 1 ฝึกกำรหำยใจ และบริหำรปอด 

วิธีกำรบริหำร นอนหงำยรำบชันเข่ำเอำมือ 2 ข้ำงวำงบน
หน้ำท้องสูดหำยใจเข้ำลึกๆ ทำงจมูกให้หน้ำท้องโป่งออก 
จำกนั้นค่ อยๆหำยใจออกทำงปำกจนหน้ำท้องแฟบ  
ท ำเช่นนี ้10 ครั้ง 
 
 

 
ท่ำที่ 2 บริหำรไหล่ และแขน 

วิธีกำรบริหำร นั่งคุกเข่ำและวำงก้นลงบนเท้ำทั้ง 2 ข้ำง เข่ำ
ชิดกัน หลังตรงประสำนมือ 2 ข้ำง ด้ำนหน้ำและคว่ ำมือและ
ค่อยๆ พลิกมือพร้อมกับยกขึ้นเหนือศีรษะหำยใจเข้ำและ
กลั้นไว้นับ 1-10  แล้วค่อยๆลดมือลงพร้อมกับหำยใจออก
ท ำเช่นนี ้10 ครั้ง 
 

ท่ำที่ 3 กำรบริหำรคอและกล้ำมเน้ือบริเวณศีรษะเพ่ือลดควำมเครียด 
วิธีกำรบริหำร 
1. หมุนศีรษะจำกขวำมำซ้ำยพร้อมหำยใจเข้ำ-ออกช้ำๆ 
ท ำ 10 ครั้ง 
2. ตั้งศีรษะตรงพร้อมกับหำยใจเข้ำแล้วก้มศีรษะเล็กน้อย
พร้อมกับหำยใจออกท ำ 10 ครั้ง 

 3. เอียงศีรษะไปทำงขวำ พร้อมกับหำยใจเข้ำแล้วเอียง 
 ศีรษะไปข้ำงซ้ำยสุดพร้อมกับหำยใจออกท ำ 10 ครั้ง 

 
ท่ำที่  4 ท่ำบริหำรเพ่ิมควำมแข็งแรง  กล้ำมเน้ือหน้ำท้อง  กล้ำมเน้ือก้นย้อย  กล้ำมเน้ือบริเวณ  
ฝีเย็บ  เพ่ือให้มดลูกเข้ำอู่เร็ว และลดอำกำรปวดหลัง 

วิธีกำรบริหำรนอนหงำยชันเข่ำ 2 ข้ำง กดหลังให้แนบชิดกับ
พื้น ขมิบก้นพร้อมกับยกก้นให้ลอยพ้นพื้น เกร็งค้ำงไว้  นับ
1-10 จึงปล่อยก้นลง ท ำเช่นนี ้10 ครั้ง 
 
 

 
ท่ำที่  5 กำรบริหำรกล้ำมเน้ือ น่อง และข้อเท้ำ 

วิธีกำรบริหำร นอนหงำยรำบขำเหยียดตรงทั้ง  2 ข้ำงกระดก
ปลำยเท้ำทั้ง 2 ข้ำงขึ้น พร้อมกับ เกร็งกล้ำมเนื้อดันขำไว้  นับ 
1-10 แล้วกดปลำยเท้ำลง นับ 1-10 ท ำเช่นนี ้10 ครั้ง 
 
 
 

 
 
ท่ำที่ 6 บริหำรกล้ำมเน้ือหน้ำท้องและอุ้งเชิงกรำนพร้อมกัน 

วิธีกำรบริหำร นอนหงำยชันเข่ำ 2 ข้ำง สูดหำยใจเข้ำลึกๆ 
แขม่วท้องขมิบก้น และเหยียดขำ 2 ข้ำงออกไปจำกล ำตัว 
พร้อมกับหำยใจออก นับ 1-5 แล้วดึงขำกลับมำเข้ำหำล ำตัว
พร้อมกับกำรคลำยกำรเกร็งกลำ้มเนื้อ และหำยใจเข้ำ ท ำเช่นนี ้
ซ้ ำๆ กัน 10-12 ครั้ง 

 
 
ท่ำที ่7 กำรบริหำรเพ่ือให้กล้ำมเน้ือหน้ำอกแข็งแรง และเต้ำนมไม่หย่อนยำน มี 2 ท่ำ            

ท่ำที่ 7.1  
วิธีกำรบริหำร นั่งขัดสมำธิกับพ้ืนหลังตั้งตรงยกมือ 2 ข้ำงพนมมือเข้ำหำกัน 
โดยไม่ชิดหน้ำอกเกร็งกล้ำมเนื้อบริเวณหนำ้อกต้นแขนและดันฝ่ำมือทั้ง2ข้ำง 
ให้แน่นท่ีสุดค้ำงไว้นับ1-10ท ำซ้ ำ10ครั้ง 
 
 
ท่ำที่ 7.2  

วิธีกำรบริหำร วิดพื้น แบบเข่ำแตะพื้น นอนคว่ ำแล้วใช้มือ 2 ข้ำง
ยันล ำตัวให้ส่วนบนลอยสูงพ้นพื้น เกร็งกล้ำมเนื้อหน้ำอกและต้น
แขนค้ำงไว้ นับ 1-10 แล้วปล่อยตัวลงท ำซ้ ำ 10 ครั้งท่ำนี้จะให้
กล้ำมเนื้อหน้ำท้อง และหลังแข็งแรงข้ึน 

 

ที่มำ http://babycareforyou108.blogspot.com/2013/06/blog-post.html 
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๒๒. ปำงประทำนเอหิภิกขุ 
พระพุทธรูปปำงน้ี อยู่ในพระอิริยำบถประทับ (น่ัง) 
ขัดสมำธิ พระหัตถ์ซ้ำยวำงหงำยบนพระเพลำ (ตัก) 
พระหัตถ์ขวำยกตั้งขึ้น ฝ่ำพระหัตถ์แบ น้ิวพระหัตถ์
งองุ้มลงเล็กน้อย มีต ำนำนดังน้ีเมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจ้ำ
ทรงแสดงปฐมเทศนำโปรดปัจจวัคคีย์เสร็จแล้ว โกณ
ฑัญญะพรำหมณ์ได้ดวงตำเห็นธรรม เป็นพระ
โสดำบันบุคคลและทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์
ทรงอนุญำตให้โกณฑัญญะพรำหมณ์เป็นภิกษุด้วย
พระวำจำ ควำมว่ำ "เธอจงเป็นภิกษุมำเถิด ธรรมอัน
เรำกล่ำวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท ำ
ท่ีสุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด" ซ่ึงถือเป็นกำรบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทำ เป็นครั้งแรกใน
พระพุทธศำสนำ และได้เรียกวันน้ีว่ำวันอำสำฬหบูชำ หรือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ ำ เดือน 8 น้ี 

๒๓. ปำงภัตกิจ 

พระพุทธรูปปำงน้ี อยู่ในพระอิริยำบถประทับ (น่ัง) 
ขัดสมำธิ พระหัตถ์ซ้ำยประคองบำตรซ่ึงวำงอยู่บน
พระเพลำ (ตัก) พระหัตถ์ขวำหย่อนลงในบำตร เป็น
กิริยำเสวย มีต ำนำนดังน้ี ในครั้งเมื่อพระพุทธเจ้ำได้
โปรดยสกุลบุตรผู้หนีควำมวุ่นวำยในเรือน ออกมำ   
ณ ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน ได้ฟังพระธรรมเทศนำจำก
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำจนได้ดวงตำเห็นธรรม เป็น 
พระโสดำบัน ต่อมำพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม
โปรดบิดำของยสกุลบุตรได้แสดงตนเป็นอุบำสกขอถึง
พระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง นับเป็นปฐมอุบำสกผู้ขอถึง
พระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งคนแรกในพระพุทธศำสนำ 
กำรเทศนำครั้งท่ี 2 น้ี ยังผลให้ยสกุลบุตร ผู้น่ังฟังอยู่
ด้วยบรรลุอรหัตผล พระพุทธองค์ทรงประทำน
เอหิภิกขุอุปสัมปทำให้ยสกุลบุตร วันต่อมำทรงรับนิมนต์ไปเสวยภัตตำหำรท่ีบ้ำนบิดำพระยสะ 
นับเป็นครั้งแรกท่ีเสด็จไปเสวยภัตตำหำรตำมบ้ำนและได้ทรงแสดงธรรมโปรดมำรดำและภรรยำ
เก่ำของพระยสะ จนได้ดวงตำเห็นธรรม เป็นพระโสดำบันและขอถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งเป็น
อุบำสิกำคู่แรกในพระพุทธศำสนำ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

๒๔. ปำงห้ำมพระญำติแย่งน้ ำในสมุทร หรือปำงห้ำมสมุทร 
พระพุทธรูปปำงนี้  อยู่ในอิริยำบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองแบบตั้งขึ้นยื่นออกไป
ข้ำงหน้ำเสมอพระอุระ (อก) เป็นกิริยำห้ำม บำงแบบเป็นพระทรงเครื่อง มีลักษณะ
คล้ำยกันกับปำงห้ำมพยำธิ มีต ำนำนดังนี้ ในครั้งที่พระพุทธเจ้ำเสด็จไปประกำศพระ
ศำสนำยังต ำบลอุรุเวลำเสนำนิคม แคว้นมคธ ของพระเจ้ำพิมพิสำร ทรงขอประทับ
แรมอยู่ในส ำนักของอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นหัวหน้ำชฎิล (ฤษี ผู้บูชำไฟ) ซึ่งเป็นที่เลื่อมใส
ของประชำชนในแคว้นมคธ ทรงแสดงอิทธิปำฏิหำริย์นำนัปกำรเพื่อทรมำน ฤษีอุรุ
เวลกัสสปะให้คลำยควำมพยศลง ในครั้งที่น้ ำท่วม พระองค์ทรงท ำปำฏิหำริย์ห้ำมน้ ำที่
ไหลบ่ำมำจำกทุกสำรทิศมิให้เข้ำมำในที่ประทับ และเสด็จจงกรมภำยในวงล้อมที่มีน้ ำ
เป็นก ำแพง พวกเหล่ำชฎิลพำยเรือมำดู เห็นเป็นอัศจรรย์ จึงยอมรับในอำนุภำพของ
พระพุทธองค์ และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ 

 
 

ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 

10 11 



 
 

 
 

ถิ่นบัวหลวง   เมืองรวงข้ำว      
เชื้อชำวมอญ   นครธรรมะ      
พระต ำหนักรวมใจ  สดใสเจ้ำพระยำ 
ก้ำวหน้ำอุตสำหกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัดเจดีย์หอย ปทุมธำนี  

วัดชื่อดังของจังหวัดปทุมธำนี ตั้งอยู่ที่ต ำบลบ่อเงินอ ำเภอลำดหลุมแก้ว สิ่งที่โดด
เด่นของวัดนี้ คือ เจดีย์หอยขนำดสูง สร้ำง ควำมตื่นตะลึงให้แก่ผู้พบเห็นอันมำก มีอยู่
ด้วยกัน 2 องค์ องค์แรกอยู่ปำกทำงเข้ำวัด องค์ที่สองอยู่ในบริเวณวัด  นอกจำกนี้ใน 
บริเวณวัดยังมีแหล่งท่องเที่ยวทำงเกษตรสวนสมุนไพรว่ำนยำ พิพิธภัณฑ์เรือยำวและบึง
น้ ำขนำดใหญ่มีปลำสวำยที่ทำงวัดเลี้ยง อยู่เป็นจ ำนวนมำก และบ่อเต่ำอยู่ข้ำง ๆ บึง 
นักท่องเที่ยวสำมำรถซ้ืออำหำรเลี้ยงปลำและเต่ำได้ 

 

 

 

 

 

ประวัติวัดเจดีย์หอย 

                วัดแห่งนี้เพิ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยท่านพระครูสุนทร คุณธาดาหรือหลวง
พ่อทองกลึง สุนทโรเป็นผู้สร้างครับ ประวัติของ ทางวัดก็มีความน่าสนใจมากเพราะเกิดมาจาการที่
หลวงพ่อท่านได้ไปธุดงค์ที่ประเทศพม่าพบพระอาจารย์ศิลบันตะหนึ่งพรรษา ก็ได้ ศึกษาวิชาอาคม
จนแตกฉานจึงธุดงค์กลับมาที่ถ้้าโอ่งจุก อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรีซึ่งเป็นที่จุดก้าเนิดให้ท่าเกิดนิมิต
เห็นว่าในสถาน ณ ปัจจุบัน เมื่อ 8 ล้านปีเป็นเมืองใหญ่ ช่ือเมืองรัตนาวดี และหลวงพ่อท่านเองก็
เป็นเจ้าเมืองครองเมืองอยู่ท่ีนี่ ท่านจึงเดินทางมาตาม หาตามนิมิตจนพบ และมีความตั้งใจจะสร้าง
พื้นดินแห่งนี้ให้เป็นบริเวณอารามวัดขณะที่ก้าลังขุดบงึบอเพื่อ ไว้เป็นท่ีกักเก็บน้้า ไว้ รดพืชสมุนไพร 
ก็ท้าให้มาเจอกับเปลือกหอยนางรมยักษ์ที่ฝังตัวอยู่ใต้พื้นดิน และมีอายุนับพันๆ ปีจ้านวนมหาศาล 
และท้ายที่สุดก็น้า เปลือกหอยนางรมยักษ์ที่ค้นพบมาสร้างเป็นเจดีย์และให้ช่ือวัดเจดีย์หอยมาจน
ปัจจุบันนี ้

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต้าบลบ่อเงิน อ้าเภอ ลาดหลุมแก้ว การเดินทางไปวัดเจดีย์หอยตามทางหลวง
หมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางเลน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 21-22 แล้วแยกเข้าวัดไปอีก 10 กิโลเมตร 
บริเวณวัดเจดีย์หอยมีการขุดพบซากหอยนางรมยักษ์อายุในราว 8 ล้านปีมาแล้วแยกเข้าวัดไปอีก 
10 กิโลเมตร 

ที่มา : www.paiduaykan.com 
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สตูล สงบ สะอำด ธรรมชำติบริสุทธิ์ 
 

 

 

 

 

 
อุทยำนแห่งชำติทะเลบัน สตูล 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้ำนวังประจัน ต ำบลควนสตอ อุทยำนฯ มีเนื้อที่ท้ังหมด 196 ตรกม. หรือ 
122,000 ไร่โดยรวมเอำเนื้อที่ของป่ำสงวนแห่งชำติกุปัง ปุโล๊ต และหัวกะหมิงเข้ำด้วยกัน และยัง
ผนวกพื้นที่ป่ำควนบ่อน้ ำปูยู ในท้องที่ต ำบลบ้ำนควน ต ำบลปูยู อ ำเภอเมือง จังหวัดสตูลอุทยำนฯ อยู่
ห่ำงจำกตัวจังหวัดประมำณ 40 กม. ว่ำ “ทะเลบัน” มำจำกค ำว่ำ “เลิด เรอบัน” เป็นภำษำมลำยู
แปลว่ำ ทะเลยุบหรือทะเลอันเกิดจำกกำรยุบตัวของแผ่นดิน อุทยำนแห่งชำติทะเลบันเกิดจำกกำร
ยุบตัวของพื้นดินระหว่ำงเขำจีนและเขำมดแดง เป็นหนองน้ ำขนำดใหญ่มีเนื้อท่ีประมำณ 63,350 ไร่ 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสลับซับซ้อนมีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงสูง จึงอุดมไปด้วยพืชพรรณป่ำไม้ที่
ขึ้นอย่ำงหนำแน่น และรอบๆ บึงจะมีพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งช่ือต้น “บำกง” ขึ้นอยู่ หนำแน่นแลดูสวยงำม 
 

นอกจำกนี้ยังมีสัตว์อื่นๆ อีก เช่น นกน้ ำชนิดต่ำงๆ สมเสร็จที่มักลงมำกินน้ ำตำมริมบึง
เสมอๆ ที่อุทยำนแห่งชำติทะเลบันยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งเรียกว่ำ “หมำน้ ำ” เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำ
รูปร่ำงคล้ำยกบและคำงคก แต่มีหำงส่งเสียงร้องคล้ำยลูกสุนัข จะมีชุกชุมตำมริมบึงโดยเฉพำะในฤดู
ฝน สัตว์ชนิดนี้จะมีอยู่เฉพำะที่ทะเลบันเท่ำนั้น อุทยำนแห่งชำติทะเลบันได้รับกำรประกำศเป็น
อุทยำนแห่งชำติ เมื่อวันท่ี 27 ตุลำคม 2523 

 
 

 
 

สถำนที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยำนแห่งชำติทะเลบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทะเลบัน 
เป็นบึงน้ ำขนำดใหญ่กลำงหุบเขำ ขนำบด้วยเทือกเขำจีนและเขำวังประ มีเนื้อที่ประมำณ 300 ไร่ 
มีปลำน้ ำจืดและหอยชุกชุม น้ ำใสสะอำดจนสำมำรถมองเห็นสำหร่ำยและฝูงปลำว่ำยไปมำ บำงครั้ง
จะมีสมเสร็จลงมำกินน้ ำเป็นภำพท่ีน่ำประทับใจ รอบบึงมีพันธ์ุไม้ชนิดหนึ่งข้ึนอยู่หนำแน่น ชำวบ้ำน
เรียกว่ำ “ต้นบำกง” ทำงอุทยำนฯ ได้สร้ำงศำลำท่ำน้ ำไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนด้วย 

น้ ำตกรำนี 
เป็นน้ ำตกขนำดเล็ก อยู่ห่ำงจำกท่ีท ำกำรอุทยำนฯ เพียง 200 เมตร จะมีทำงเดินเท้ำแยกจำกทำง
ไปบ้ำนพักริมบึงซึ่งเป็นบ้ำนพักของอุทยำนฯ จนถึงตัวน้ ำตก น้ ำตกแห่งนี้มีน้ ำน้อยแต่จะไหลอยู่
ตลอดป ี

กำรเดินทำง 
กำรเดินทำงจำกกรุงเทพฯ – จังหวัดสตูลประมำณ 970 กิโลเมตร และจำกตัวเมืองสตูลใช้ทำง
หมำยเลข 406 ประมำณ 19 กิโลเมตร แล้วแยกขวำเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 4184 อีกประมำณ 
20 กิโลเมตร ก็จะถึงท่ีท ำกำรอุทยำนฯ 
 
 
ที่มำ : www.tlcthai.com 
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เมืองบั้งไฟโก้   แตงโมหวำน  

หมอนขวำนผ้ำขิด  แหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระธำตุก่องข้ำวน้อย เป็นเจดีย์เก่ำสมัยขอม สร้ำงในพุทธศตวรรษท่ี 23-25 ตรงกับสมัย

อยุธยำ ตอนปลำย ตั้งอยู่ในเขตวัดพระธำตุก่องข้ำวน้อย ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงทุ่งนำในเขตต ำบลตำด
ทอง พระธำตุก่องข้ำวน้อย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงแปลกไปจำกเจดีย์โดยทั่วไป คือมีลักษณะ
เป็น ก่องข้ำว องค์พระธำตุเป็นเจดีย์ เหลี่ยมย่อมุมไม้สำม ฐำนสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้ำงด้ำนละ 2 เมตร 
ก่อสูงขึ้นไปประมำณ 1 เมตร ช่วงกลำงของ องค์พระธำตุมีลวดลำยท ำเป็นซุ้มประตูทั้งสี่ด้ำน ถัดจำก
ช่วงนี้ไปเป็นส่วนยอดของเจดีย์ที่ค่อยๆ สอบเข้ำหำกัน เป็นส่วนยอดรอบนอกของ พระธำตุก่องข้ำว
น้อยมีก ำแพงอิฐล้อมรอบขนำด 5x5 เมตร สภำพโดยทั่วไป ในปัจจุบันนี้องค์พระธำตุ ช ำรุดทรุด
โทรม ปูนส่วนใหญ่ที่โบกไว้โดยรอบกะเทำะออกเกือบหมด และเห็นอิฐ ที่ใช้ก่อได้อย่ำง ชัดเจน ส่วน
ยอดของพระธำตุก็หักพังลงมำก 

นอกจำกน้ีบริเวณด้ำนหลังพระธำตุมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งก่อด้วยอิฐ ชำวบ้ำนนับถือว่ำ
ศักดิ์สิทธ์ิมำก และในเดือนห้ำจะมีผู้คนนิยมมำสรงน้ ำพระและปิดทอง ซึ่งเช่ือกันว่ำถ้ำไม่ท ำเช่นนี้ฝน 
จะแล้งในปีนั้น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระธำตุก่องข้ำวน้อย  

มีประวัติควำมเป็นมำที่น่ำสนใจ ซึ่งผิดไปจำกปูชนียสถำนแห่งอื่นๆ ที่มักเกี่ยวพันกับ เรื่อง
พุทธศำสนำ แต่ประวัติควำมเป็นมำของพระธำตกุ่องข้ำวน้อย กลับเป็นเรื่องของหนุ่มชำวนำท่ีท ำนำ 
ตั้งแต่เช้ำจนเพล มำรดำส่งข้ำวสำยเกิดหิวข้ำวจนตำลำยอำรมณ์ช่ัววูบท ำให้เขำกระท ำมำตุฆำตด้วย
สำเหตุ เพียงว่ำข้ำวท่ีเอำมำส่งดูจะน้อยไปไม่พอกิน ครั้นเมื่อกินข้ำวอิ่มแล้ว ข้ำวยังไม่หมดจึงได้สติ
คิดส ำนึกผิดที่ กระท ำรุนแรงต่อมำรดำของตนเองจนถึง แก่ควำมตำย จึงได้สร้ำงพระธำตุก่องข้ำว
น้อยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็น กำรอุทิศส่วนกุศลขออโหสิกรรม และล้ำงบำปที่ตนกระท ำมำตุฆำต 
นอกจำกนี้ที่บริเวณบ้ำนตำดทอง กรมศิลปำกรได้ด ำเนินกำรขุดค้นเรื่องรำวของมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติ ศำสตร์ ได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศำสตร์ และภำชนะลำย เขียนสีแบบ
บ้ำนเชียงซึ่งกรม ศิลปำกรก ำลังด ำเนินกำรจัดตั้งอุทยำนก่อนประวัติศำสตร์ขึ้น 

กำรเดินทำงไปพระธำตุก่องข้ำวน้อย  

พระธำตุก่องข้ำวน้อยเป็นเจดีย์เก่ำสมัยขอม ตั้งอยู่ในทุ่งนำ ต ำบลตำดทอง ห่ำงจำกตัว
จังหวัดประมำณ 9 กม. ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 23 (ยโสธร -อุบลรำชธำนี) ประมำณหลัก
กิโลเมตรที่ 194 เลี้ยวซ้ำยไปอีก 1 กิโลเมตร 

 
ที่มา www.hoteldirect.in.th 
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ถิ่นประสูติพระเจ้ำเสือ       แข่งเรือยำวประเพณี     
พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน      เพลิดเพลินบึงสีไฟ     
ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร       รสเด็ดส้มท่ำข่อย    
ข้ำวเจ้ำอร่อยลือเลื่อง        ต ำนำนเมืองชำละวัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
อุทยำนเมืองเก่ำพิจิตร 

ที่ตั้ง  บ้ำนเมืองเก่ำ ต.เมืองเก่ำ อ.เมือง จ.พิจิตร อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ ๗ กิโลเมตร 
ตำมเส้นทำงสำยพิจิตร - วังจิก (ทำงหลวงหมำยเลข ๑๐๖๘) จำกกำรตรวจสอบและค้นคว้ำเช่ือว่ำ
เป็นเมืองพิจิตรเก่ำ สร้ำงในสมัยพระยำโคตรบองประมำณปี พ.ศ ๑๖๐๑ ภำยในบริเวณก ำแพงเมือง
มีพื้นท่ีประมำณ ๔๐๐ ไร่เศษ มีลักษณะเป็นเมืองโบรำณ ประกอบไปด้วยก ำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์
เก่ำ ฯลฯ ต่อมำเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ กรมป่ำไม้ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งเป็นสวนรุกขชำติและได้ตั้งช่ือว่ำ    
สวนรุกขชำติกำญจนกุมำรท ำให้ภำยใน บริเวณอุทยำนแห่งนี้มีต้นไม้ให้ควำมร่มรื่นหลำยชนิด เหมำะ
เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจยิ่งนัก ภำยในอุทยำน มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่ำสนใจคือ  

 

 
 

ศาลหลกัเมอืง  
ศาลหลกัเมือง อาคารแบ่งเป็น ๒ ชั้น 

คือ ด้านบนจะเป็นท่ีตั้งของศาลหลกัเมืองส่วน
ดา้นล่าง จะเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ัน ของพระยา
โคตรบองซ่ึงชาวบ้านเรียกว่า "พ่อปู่" สภาพ
โดยรอบศาล จะมีตน้ไมม้ากมายดูร่มร่ืนเย็นตา 
ในบริเวณยงัมีศาลาส าหรับนกัท่องเท่ียวพกัผ่อน
อีกดว้ย 

 
ถ้ ำชำละวัน  

 

 

 

 

 

 

 

ถ้ ำชำละวัน มีที่มำจำกวรรณคดเีรือ่ง ไกรทองบทพระรำชนิพนธ์ของรัชกำลที่ ๒ ลักษณะถ้ ำ กว้ำง 
๑ เมตร ยำว ๑.๕๐ เมตร และลึก ๔ เมตร เพรำะถ้ำดินพังทะลำยทับถมจนตื้นเขินไปหมด มีเรื่อง
เล่ำว่ำ เมื่อประมำณ ๖๕ ปี มำแลว้พระภิกษุวัดนครชุม รูปหนึ่งจุดเทียนไขเดินเข้ำไปในถ้ ำจนหมด
เทียนเลม่หนึ่งก็ยังไม่ถึงก้นถ้ ำ จึงไม่ทรำบว่ำภำยในถ้ ำชำละวันจะสวยงำมวิจิตร พิสดำรเพียงใด ที่
ปรำกฏอยู่ในขณะนี้ ท่ีตื้นเขินเพรำะทรุดโทรมลงไปตำมกำลเวลำ ปัจจุบันนี้ ทำงจังหวัดไดส้ร้ำงรูป
ปั้นไกรทอง และชำละวันไว้ที่บรเิวณปำกถ้ ำด้วย 

กำรเดินทำง 

อุทยำนเมืองเก่ำพิจิตร อยูห่่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 7 กิโลเมตร เช่ือว่ำเป็นท่ีตั้งของเมืองพิจิตรเก่ำ 
สร้ำงในสมยัพระยำโคตรบอง ประมำณปี พ.ศ. 1601 ภำยในบรเิวณก ำแพงเมืองมีพื้นท่ีประมำณ 
400 ไร่เศษ 
ที่มา: kanchanapisek.or.th 
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ท่องเท่ียวภำคเหนือที่จังหวัดพิจิตร 

19 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WJiuqhveROyoAM&tbnid=WBnOQX5KQA2pHM:&ved=0CAYQjRw&url=http://phichit1234.blogspot.com/2013/05/blog-post_26.html&ei=WwkoU4LWOoiGiQei5YCAAw&bvm=bv.62922401,d.aGc&psig=AFQjCNFjWWZzCJOd2ocYQjljvM4ggxcuJA&ust=1395219101302211
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PBNeSdfnhd0xYM&tbnid=BD17F0pN8tPGtM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-495.htm&ei=7gwoU83xGoeViQfwlICACA&bvm=bv.62922401,d.aGc&psig=AFQjCNE6_fP0jz_dEnhEE172PG5yQhhSAg&ust=1395220030028974
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=D8VcrhdZlz3SDM&tbnid=-3n0Kj1O7vPd7M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id%3Dtuk-tukatkorat%26month%3D26-04-2012%26group%3D26%26gblog%3D52&ei=hwsoU_GuHJGWiQfKjIDwCA&bvm=bv.62922401,d.aGc&psig=AFQjCNEq8sDwjK9rB0yH7_dZGhFgq9UghA&ust=1395219685991457
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8q1cUqSjkkWZGM&tbnid=1ZhbcO03HwJ93M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID%3D5517%26page%3D5%26keyword%3D&ei=WwwoU93uFsiKiQf3pICoBA&bvm=bv.62922401,d.aGc&psig=AFQjCNEq8sDwjK9rB0yH7_dZGhFgq9UghA&ust=1395219685991457
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มีชำยคนหนึ่งไดไ้ปสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่ง  
พ่อฝ่ำยผู้หญิงเลยถำมว่ำ  
 
คุณเคยเข้ำอำบอบนวดไหม  
ทุกเดือนครับ  
 
เคยเข้ำอำซเีอไหม  
บ่อยครับ  
 
โต๊ะสนุ๊กเคยเข้ำไหม  
ทุกเดือนครับ  
 
คุณเป็นคนเลวมำกฉันให้ลูกสำวฉนัแต่งกับคุณไม่ได้  
 
ท ำไมครับกผ็มเป็นพนักงำนเก็บค่ำน้ ำถ้ำให้ผมอยู่ข้ำงนอกจะไปเก็บกบัใครละ  
 

   
พลิศร์ติดใจบุคลิกของพ่อค้ำขำยปลำที่ตลำดคนหนึ่ง เพรำะเขำพูดจำฉำดฉำน ฉลำดเฉลียว เมื่อมี
โอกำส เขำแอบถำมว่ำเขำกินอะไร ถึงได้เก่งอย่ำงนี้“อ๋อ โอเมก้ำ 3 ครับ มีมำกในหัวปลำ ยิ่งในหัว
ปลำทู คุณจะลองมั่งไหม วันนี้ลองสักสองหัวนะครับ ผมจะขำยให้” 

3 วันถัดมำ เขำไปที่ร้ำนขำยปลำอีก บอกว่ำ “ยังไม่ได้ผลครับ ผมยังรู้สึกหยั่งเดิมอยู่” 

“ใจเย็นครับ ยังไม่พอ วันนี้ลองเอำไปอีกสัก 10 หัวนะครับ รับรองคุณฉลำดขึ้นแน่” 

อีก 5 วันต่อมำ พลิศร์ เข้ำไปในร้ำน บอกว่ำ “เฮ้ นี่คุณคิดยังไงนะ คุณขำยปลำทูทั้งตัวผมตัวละ    
5 บำท แต่คุณขำยเฉพำะหัวปลำให้ผมหัวละ 10 บำท” 

“เห็นมะ คุณเริ่มจะฉลำดขึ้นแล้วละ” พ่อค้ำปลำบอก 

ที่มำ  www.girlzeed.com 

 

ข ำข ำ “เหมือนเมล็ดถั่ว” “คู่แต่งงำนใหม่เพิ่งจะถกูส่งตัวเข้ำห้องหอ” 

เจา้สาว : “นอ้งมีเรือ่งจะสารภาพคะ่” เจา้สาวหมาดๆบอก  

เจา้สาว : “นอ้ง เคยผา่นผูช้ายมาแลว้” 

เจา้บา่ว : “ไมเ่ปน็ไรหรอกพีเ่ขา้ใจ”  เจา้บา่วหมาดๆปลอบ 

เจา้บา่ว : “พี่กเ็คยผา่นผูช้ายมาแลว้เหมือนกนั…” 

คูแ่ตง่งานใหมเ่พิง่จะถกูสง่ตวัเขา้ห้องหอ 
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ข ำข ำ “ขอลูกสำว” 

ข ำข ำ “ฉลำดขึ้นแล้ว” 

http://www.girlzeed.com/
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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 17025:2005 ซึ่งพร้อมให้บรกิำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทกุทำ่น 

         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 

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


 
 
  
 สวัสดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ              

ที่ได้รับรำงวัลใน  ฉบับที่ 045 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยช่ือผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ 

รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่  16  กุมภำพันธ์  255๗  หมำยเลข ๐๑ 
 
 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล 

 รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่   1  มีนำคม  255๗   หมำยเลข ๓๕ 
 
 คุณศิริลักษณ์  พรหมพันธุ์ใจ    บริษัท สตำร์เมดดิคัลไลน์ จ ำกัด   ๐๓๕ 
 
 รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่  16  มีนำคม  255๗  หมำยเลข 79 

 คุณสวัสดิ์  เกษมศรีพิทักษ์ บริษัท เอส.วี.เมดิโก จ ำกัด   ๐๗๙ 

 คุณพันทิภำ  สุวรรณรัตน์ บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จ ำกัด   ๑๗๙ 

 

 

 

กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้เสียสละเวลำ
อันมีค่ำย่ิงของท่ำน   ตอบค ำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด  ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนให้โชคดีกับกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัลใน ฉบับที่ 046 
เพ่ือลุ้นโชค 1,000 บำท ต่อไปนะคะ 

ขอขอบคุณภำพปก/ภำพในเนื้อหำจำก : kanchanapisek.or.th / www.girlzeed.com / n3k.in.th /             
e-magazine.info / www.hoteldirect.in.th / www.paiduaykan.com / www.tlcthai.com /  
babycareforyou108.blogspot.com 
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รำยช่ือผู้โชคดีได้รับรำงวัลในฉบับที่ 045 


