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
เพื่อให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณมีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter ฉบับ
ที่ 046 ประจ ำปี ที่ 12 คงท ำให้ “ท่ ำ นผู้ มี อุป กำรคุ ณ ครอบครั ว และคนที่ ท่ ำ นรั ก ”ได้ รั บ
ประโยชน์และมีสุขภำพกำยและใจที่ดียิ่งขึ้นมำกกว่ำเดิมและตลอดไป

สำหรับในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2557 เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่
04๖ ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภำพชีวิตของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ
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 2557 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.จะใช้ฐำนข้อมูล
ของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2557
ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร

สารบัญ

เนื่ อ งในโอกำสวำรดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ ไ ทย วั น สงกรำนต์ 2557 ทำงกอง
บรรณำธิกำรขอให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปีใหม่
ไทย 2557

สรรสำระ






ประโยชน์ของน้ำมะพร้ำวสด
เคล็ดลับทำลิปสติกให้ติดทนนำน
ร้อนนี้หันมำดืม่ น้ำเปล่ำ ขณะออกกำลังกำยกันดีกว่ำ
ท่ำกำยบริหำรหลังคลอด
ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์

ข่ำวจำกกองบรรณำธิกำร
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เพื่อ เป็ นกำรตอบแทนพระคุ ณท่ ำนผู้ มีอุ ปกำรคุณ ทุกท่ ำน เนื้อหำสำระใน
Newsletterฉบั บ ที่ 046/ปี ที่ 12 ประจ ำเดื อ นเมษำยน – มิ ถุ น ำยน 2557
ทำงกองบรรณำธิกำร ยังคงคัดสรรเรื่องรำวมำนำเสนอท่ำน ดังต่อไปนี้ครับ
 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง

ปำงประทำนเอหิภิกขุ, ปำงภัตกิจ, ปำงห้ำมพระญำติแย่งน้ำในสมุทร หรือปำงห้ำมสมุทร

คุณภำพชีวิต







ท่องเที่ยวภำคกลำงที่ปทุมธำนี
ท่องเที่ยวภำคใต้ที่จังหวัดสตูล
ท่องเที่ยวภำคอีสำนทีจ่ ังหวัดยโสธร
ท่องเที่ยวภำคเหนือที่จังหวัดพิจิตร
ขำขำ เหมือนเมล็ดถั่ว, คู่แต่งงำนใหม่เพิ่งจะถูกส่งตัวเข้ำห้องหอ
ขำขำ ขอลูกสำว, ฉลำดขึ้นแล้ว

 สถานที่ท่องเที่ยว ทำงกองบรรณำธิกำร ได้คัดสรรเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยว 4 ภำค
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ข่ำวสำร





ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
รำยชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 045
ร่วมชิงโชคลุ้นรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย
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เนื่ อ งจำกประเทศไทยของเรำมีส ถำนที่ โ ดยที่ธ รรมชำติ ไ ด้ใ ห้ ไ ว้กั บ ประเทศไทยที่ น่ ำ
ท่องเที่ยวมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น ป่ำไม้, ภูเขำ, ทะเล, น้ำตก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศ ทำงกองบรรณำธิกำรจึงได้นำเสนอให้แด่ท่ำนผู้มีอุปกำร
คุณ โดยจะลงสถำนที่ท่องเที่ยว 4 ภำค ภำคละ 1 สถำนที่ รวมเป็น 4 สถำนที่ท่องเที่ยว
ใน 1 ฉบับ และจะเวียนไปเรื่อยๆ จนครบ เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณพิจำรณำ
พำครอบครัวอันเป็นที่รักไปพักผ่อน เที่ยวชมธรรมชำติยังสถำนที่ต่ำงๆ ในประเทศไทย
ของเรำ

 ขอแสดงควำมยิน ดี กับ ท่ ำ นผู้ มี อุป กำรคุ ณ ที่ ถู ก รำงวั ลใน Newsletter
ฉบับที่ 045 ด้วยครับ (รำยชื่อผู้โชคดีตำมรำยละเอียด หน้ำ 24)
ท้ า ยสุ ด นี้ ข อให้ ท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ ก รุ ณ าให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
คาแนะนาต่างๆ แด่ศูนย์ CRC และ Newsletter ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการ
จะได้นาข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรง
กับความต้องการของท่านมากที่สุด

เคล็ดลับทำลิปสติกให้ติดทนนำน
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4

4

ลิปสติกเรียกได้ว่ำเป็นของคู่กับผู้หญิงอย่ำงเรำ…บอกเลยว่ำขำดกันไม่ได้ ค่ะ เพรำะลิปสติกนอก
จำกจะช่วยบำรุงริมฝีปำกของเรำให้ชุ่มชื้นแล้วยังช่วยส่งเสริมให้ใบหน้ำของเรำแลดูสวยและโดนเด่นขึ้นอีก
ด้วยค่ะ แต่คุณผู้หญิงหลำยๆ ท่ำนมักจะประสบปัญหำกำรทำลิปสติกไม่ ติดทนนำนไม่กี่ชั่วโมงปำกก็ซีดก็
จำง และไหนจะมีกิจวัตรต่ำงๆ อีก ไม่ว่ำดื่มน้ำ กินข้ำว ฯลฯ สิ่งเหล่ำนี้ล้วนแต่หลีกเหลี่ย งกันไม่ได้ค่ะ
แต่วันนี้เรำมีเคล็ดลับแบบง่ำยๆ มำแนะนำคุณผู้หญิงให้คุณได้ทำลิปสติกได้ติดทนนำนมำกยิ่งขึ้นค่ะ
เคล็ดลับที่ 1 ดินสอเขียนขอบปำกช่วยคุณได้ค่ะ ถ้ำคุณต้องกำรให้ลิปสติกติด ทนนำนได้ตลอดทั้งวันเลย
เลือกดินสอเขียนขอบปำกมำ ทำให้ทั่วทั้งปำกเลยค่ะ นอกจำกจะติดทนนำนแล้วสำวๆ ปำกคล้ำยังช่วยให้
ปกปิดได้ยำวนำนอีกด้วยค่ะ
เคล็ดลับที่ 2 เลือกลิปสติกเนื้อ กึ่งด้ำน จะติดทนนำนกว่ำเนื้อลิปสติกที่ให้ควำมช่ำเต็มที่ แต่ลิปสติกเนื้อกึ่ง
ด้ำนจะติดทนน้อยกว่ำเนื้อลิปสติกที่เป็นแบบด้ำนเลยหรือ ดินสอเขียนขอบปำก ของลิปสติกเนื้อกึ่งด้ำนคือ
จะให้ควำมชุ่มชื้นกับรีมฝีปำกอยู่บ้ำงเมื่อ เปรียบเทียบกับลิปสติกเนื้อด้ำน แต่ลิปสติกเนื้อกึ่งด้ำนก็จะอยู่ทน
ได้นำนถึงครึ่งวันหรือเกินกว่ำนั้นถ้ำคุณ ไม่ดื่มน้ำบ่อยๆ หรือกินอะไรบ่อยๆ ค่ะ
เคล็ดลับที่ 3 เลือกลิปสติกแบบใดก็ได้ที่คุณชื้นชอบทำให้ทั่วริมฝีปำกจำกนั้นนำกระดำษทิช ชู 1 แผ่น
ติดกันอยู่คลีใ่ ห้เหลือแผ่นเดียวแล้วนำมำเม้มปำกจำกนั้นให้แป้งพัฟของ คุณตบเบำบนกระดำษทิชชูที่ติดอยู่
กับริมฝีปำก จำกนั้นดึงออกแล้วทำด้วยลิปสติกที่คุณทำไปตอนแรกเพียงเท่ำนี้ลิปสติกของคุณ ก็จะติดทน
นำนแล้วค่ะ

ที่มำ n3k.in.th
5

ร้อนนี้หันมำดื่ม น้ำเปล่ำ ขณะออกกำลังกำยกันดีกว่ำ
น้ำที่ดีที่สุดขณะออกกำลังกำยคือ “น้ำเปล่ำ” ที่ร่ำงกำยดูดซึมไปใช้ได้เร็วที่สุด โดยน้ำจะ
ช่วยลดอุณหภูมิของร่ำงกำย ปรับระดับควำมดันโลหิต ช่วยลำเลียงอำหำร และออกซิเจนเข้ำสู่เซลล์
ทำให้เซลล์กล้ำมเนื้อทำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ ขณะเล่นกีฬำได้เป็นอย่ำงดี

ดื่มอย่ำงไรให้ถูกวิธี ?
กำรดื่มน้ำในขณะออกกำลังกำยและรู้สึกเหนื่อยจัด ไม่ควรดื่มน้ำมำกกว่ำครั้งละ 2 แก้ว
เพรำะอำจทำให้เกิดภำวะน้ำเกิน (Water intoxication) ทำให้รู้สึกเวียนศีรษะ และปวดร้ำวใน
สมอง
ประมำณ 70%ในร่ำงกำยประกอบด้วยน้ำ ดังนั้น ถ้ำคุณขำดน้ำเพียง 3 วันก็อำจถึงตำยได้ เพรำะน้ำ
เป็นสิ่งสำคัญรองจำกอำกำศ โดยร่ำงกำยต้องกำรน้ำวันละประมำณ 2.5 ลิตร ในขณะที่เรำสูญเสีย
น้ำวันละ 2.5 ลิตร จำก
• 1500 cc เป็น ปัสสำวะ
• 500 cc เป็น เหงื่อ
• 300 cc เป็น ละอองน้ำในกำรหำยใจออก
• 200 cc เป็น อุจจำระ
หำกร่ำงกำยขำดน้ำรื้อรัง (ดื่มน้ำน้อย) ทุกระบบกำรทำงำนของร่ำงกำยจะไม่มีประสิทธิภำพ สำรพิษ
ในร่ำงกำยเพิ่มมำกขึ้น กล้ำมเนื้อไม่มีแรง ผิวหนังจะแห้ง ระบบย่อยอำหำรพึ่งน้ำในทุกระดับ กำรเผำ
ผลำญอำหำรต้องมีน้ำเป็นตัวกลำง น้ำพำสำรต่ำงๆไปให้เซลล์ สุข ภำพที่ดี และกำรหยุดยั้งควำมชรำ
ขึ้นอยู่กับน้ำ ซึ่งคุณควรให้น้ำดื่มที่ดีที่สุดกับร่ำงกำยท่ำนอย่ำงเพียงพอ
พญ. สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์ แพทย์สำขำอำยุรกรรมทั่วไป รพ.กล้วยน้ำไท 1 แนะนำว่ำ
น้ำ ดื่มบริสุทธิ์จะเคลื่อนตัวสู่กระเพำะอำหำร และดูดซึมในลำไส้ได้เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องดื่ม
ทั่วไปที่มักจะมี ปริมำณน้ำตำลสูงกว่ำ 2.5 เปอร์เซ็นต์ เครื่องดื่มเหล่ำนี้จะดูดซึมได้ช้ำ ทำให้รู้สึก
จุก เสียด ท้องอืด และทำให้ปริมำณน้ำตำลในเลือดสูง ยิ่งถ้ำเป็นน้ำอัดลม ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
จะทำให้กระเพำะอำหำรขยำยตัวเบียดกล้ำมเนื้อกระบังลม ทำให้ปอดขยำยได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้
หำยใจ ไม่อิ่ม และหมดแรงเร็วขึ้น นอกจำกนี้กระเพำะอำหำรที่ขยำยใหญ่ขึ้นทำให้รู้สึกจุกแน่นขณะ
ออกกำลังกำย
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ทั้งนีค้ ุณควรดื่มน้ำเปล่ำไม่เกิน 1 แก้ว ก่อนออกกำลังกำยประมำณ 10 นำที และอำจ
จิบน้ำเล็กน้อ ยทุกๆ 10 – 15 นำที ถ้ำรู้ สึกกระหำยน้ ำขณะออกก ำลังกำย แต่ ก็ไม่ค วรเกิ น
1 แก้ว (ภำยใน 1 ชั่ว โมง) และที่ ส ำคั ญ คื อกำรดื่ ม น้ ำให้ ไ ด้ 2 แก้ ว หลั งจำกที่ อ อกก ำลังกำย
เรียบร้อยแล้ว 30 นำที
สูญเสียเหงื่อ = สูญเสียเกลือแร่?
กำรเสียเหงื่อจะเป็นกำรเสียน้ำมำกกว่ำเสียเกลือ เนื่องจำกควำมเข้มข้นของเกลือในเลือด
อยู่ที่ประมำณ 0.9 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่มีเหงื่ออยู่ที่ประมำณ 0.12 – 0.4 เปอร์เซ็นต์ และไม่
พบว่ำมีกำรสูญเสียโพแทสเซียม (Potassium) จึงไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำเกลือแร่
น้ำดื่มผสมเกลือแร่ทั่วไป ที่ขำยในท้องตลำดมักมีปริมำณกลูโคสสูงกว่ำ 2.5 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งจะดูดซึมได้ช้ำ ทำให้ร่ำงกำยได้รับน้ำช้ำกว่ำกำรดื่มน้ำเปล่ำ ถ้ำจิบขณะออกกำลังกำยจะทำให้
รู้สึกจุกได้ง่ำย
อำกำศร้อนอย่ำงนี้ หันมำดูแลสุขภำพให้ดีด้วยกำรดืม่ น้ำเปล่ำที่ช่วยให้สดชื่นขึ้นขณะออก
กำลัง กำย และยังไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนัก ช่วยให้หุ่นสวยเพรียว ฟิต & เฟิร์มกันเถอะค่ะ
ที่มำ e-magazine.info
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ท่ำกำยบริหำรหลังคลอด
ท่ำที่ 1 ฝึกกำรหำยใจ และบริหำรปอด
วิธีกำรบริหำร นอนหงำยรำบชันเข่ำเอำมือ 2 ข้ำงวำงบน
หน้ำท้องสูดหำยใจเข้ำลึกๆ ทำงจมูกให้หน้ำท้องโป่งออก
จำกนั้ น ค่ อ ยๆหำยใจออกทำงปำกจนหน้ ำ ท้ อ งแฟบ
ทำเช่นนี้ 10 ครั้ง

ท่ำที่ 2 บริหำรไหล่ และแขน
วิธีกำรบริหำร นั่งคุกเข่ำและวำงก้นลงบนเท้ำทั้ง 2 ข้ำง เข่ำ
ชิดกัน หลังตรงประสำนมือ 2 ข้ำง ด้ำนหน้ำและคว่ำมือและ
ค่อยๆ พลิกมือพร้อมกับยกขึ้นเหนือศีรษะหำยใจเข้ำและ
กลั้นไว้นับ 1-10 แล้วค่อยๆลดมือลงพร้อมกับหำยใจออก
ทำเช่นนี้ 10 ครั้ง
ท่ำที่ 3 กำรบริหำรคอและกล้ำมเนื้อบริเวณศีรษะเพื่อลดควำมเครียด
วิธีกำรบริหำร
1. หมุนศีรษะจำกขวำมำซ้ำยพร้อมหำยใจเข้ำ-ออกช้ำๆ
ทำ 10 ครั้ง
2. ตั้งศีรษะตรงพร้อมกับหำยใจเข้ำแล้วก้มศีรษะเล็กน้อย
พร้อมกับหำยใจออกทำ 10 ครั้ง
3. เอียงศีรษะไปทำงขวำ พร้อมกับหำยใจเข้ำแล้วเอียง
ศีรษะไปข้ำงซ้ำยสุดพร้อมกับหำยใจออกทำ 10 ครั้ง
ท่ำที่ 4 ท่ำบริหำรเพิ่มควำมแข็งแรง กล้ำมเนื้อหน้ำท้อง กล้ำมเนื้อก้นย้อย กล้ำมเนื้อบริเวณ
ฝีเย็บ เพื่อให้มดลูกเข้ำอู่เร็ว และลดอำกำรปวดหลัง
วิธีกำรบริหำรนอนหงำยชันเข่ำ 2 ข้ำง กดหลังให้แนบชิดกับ
พื้น ขมิบก้นพร้อมกับยกก้นให้ลอยพ้นพื้น เกร็งค้ำงไว้ นับ
1-10 จึงปล่อยก้นลง ทำเช่นนี้ 10 ครั้ง

ท่ำที่ 5 กำรบริหำรกล้ำมเนื้อ น่อง และข้อเท้ำ
วิธีกำรบริหำร นอนหงำยรำบขำเหยียดตรงทั้ง 2 ข้ำงกระดก
ปลำยเท้ำทั้ง 2 ข้ำงขึ้น พร้อมกับ เกร็งกล้ำมเนื้อดันขำไว้ นับ
1-10 แล้วกดปลำยเท้ำลง นับ 1-10 ทำเช่นนี้ 10 ครั้ง

ท่ำที่ 6 บริหำรกล้ำมเนื้อหน้ำท้องและอุ้งเชิงกรำนพร้อมกัน
วิธีกำรบริหำร นอนหงำยชันเข่ำ 2 ข้ำง สูดหำยใจเข้ำลึกๆ
แขม่วท้องขมิบก้น และเหยียดขำ 2 ข้ำงออกไปจำกลำตัว
พร้อมกับหำยใจออก นับ 1-5 แล้วดึงขำกลับมำเข้ำหำลำตัว
พร้อมกับกำรคลำยกำรเกร็งกล้ำมเนื้อ และหำยใจเข้ำ ทำเช่นนี้
ซ้ำๆ กัน 10-12 ครั้ง
ท่ำที่ 7 กำรบริหำรเพื่อให้กล้ำมเนื้อหน้ำอกแข็งแรง และเต้ำนมไม่หย่อนยำน มี 2 ท่ำ
ท่ำที่ 7.1
วิธีกำรบริหำร นั่งขัดสมำธิกับพื้นหลังตั้งตรงยกมือ 2 ข้ำงพนมมือเข้ำหำกัน
โดยไม่ชิดหน้ำอกเกร็งกล้ำมเนื้อบริเวณหน้ำอกต้นแขนและดันฝ่ำมือทั้ง2ข้ำง
ให้แน่นที่สุดค้ำงไว้นับ1-10ทำซ้ำ10ครั้ง
ท่ำที่ 7.2
วิธีกำรบริหำร วิดพื้น แบบเข่ำแตะพื้น นอนคว่ำแล้วใช้มือ 2 ข้ำง
ยันลำตัวให้ส่วนบนลอยสูงพ้นพื้น เกร็งกล้ำมเนื้อหน้ำอกและต้น
แขนค้ำงไว้ นับ 1-10 แล้วปล่อยตัวลงทำซ้ำ 10 ครั้งท่ำนี้จะให้
กล้ำมเนื้อหน้ำท้อง และหลังแข็งแรงขึ้น
ที่มำ http://babycareforyou108.blogspot.com/2013/06/blog-post.html
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ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์
๒๒. ปำงประทำนเอหิภิกขุ
พระพุทธรูปปำงนี้ อยู่ในพระอิริยำบถประทับ (นั่ง)
ขัดสมำธิ พระหัตถ์ซ้ำยวำงหงำยบนพระเพลำ (ตัก )
พระหัตถ์ขวำยกตั้งขึ้น ฝ่ำพระหัตถ์แบ นิ้วพระหัตถ์
งองุ้มลงเล็กน้อย มีตำนำนดังนี้เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ำ
ทรงแสดงปฐมเทศนำโปรดปัจจวัคคีย์เสร็จแล้ว โกณ
ฑั ญ ญะพรำหมณ์ ไ ด้ ด วงตำเห็ น ธรรม เป็ น พระ
โสดำบั น บุ คคลและทู ลขออุป สมบท พระพุ ทธองค์
ทรงอนุ ญำตให้ โ กณฑัญ ญะพรำหมณ์เ ป็นภิ ก ษุ ด้ว ย
พระวำจำ ควำมว่ำ "เธอจงเป็นภิกษุมำเถิด ธรรมอัน
เรำกล่ำวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำ
ที่ สุ ด แห่ ง ทุ ก ข์ โ ดยชอบเถิ ด " ซึ่ ง ถื อ เป็ น กำรบวชด้ ว ยวิ ธี เ อหิ ภิ ก ขุ อุ ป สั ม ปทำ เป็ น ครั้ ง แรกใน
พระพุทธศำสนำ และได้เรียกวันนี้ว่ำวันอำสำฬหบูชำ หรือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 นี้

๒๓. ปำงภัตกิจ
พระพุทธรูปปำงนี้ อยู่ในพระอิริยำบถประทับ (นั่ง)
ขัดสมำธิ พระหัตถ์ซ้ำยประคองบำตรซึ่งวำงอยู่บน
พระเพลำ (ตัก) พระหัตถ์ขวำหย่อนลงในบำตร เป็น
กิริยำเสวย มีตำนำนดังนี้ ในครั้งเมื่อพระพุทธเจ้ำได้
โปรดยสกุ ลบุตรผู้ หนีควำมวุ่นวำยในเรือน ออกมำ
ณ ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน ได้ฟังพระธรรมเทศนำจำก
พระสั ม มำสั ม พุ ท ธเจ้ ำ จนได้ ด วงตำเห็ น ธรรม เป็ น
พระโสดำบั น ต่ อ มำพระพุ ท ธองค์ ท รงแสดงธรรม
โปรดบิดำของยสกุลบุตรได้แสดงตนเป็นอุบำสกขอถึง
พระรั ตนตรัย เป็นที่พึ่ ง นั บเป็ นปฐมอุบำสกผู้ ขอถึ ง
พระรั ต นตรั ย เป็ น ที่ พึ่ ง คนแรกในพระพุ ท ธศำสนำ
กำรเทศนำครั้งที่ 2 นี้ ยังผลให้ยสกุลบุตร ผู้นั่งฟังอยู่
ด้ ว ยบรรลุ อ รหั ต ผล พระพุ ท ธองค์ ท รงประทำน
เอหิภิกขุอุปสัมปทำให้ย สกุลบุตร วันต่อมำทรงรับนิมนต์ไปเสวยภัตตำหำรที่บ้ำนบิดำพระยสะ
นับเป็นครั้งแรกที่เสด็จไปเสวยภัตตำหำรตำมบ้ำนและได้ทรงแสดงธรรมโปรดมำรดำและภรรยำ
เก่ำของพระยสะ จนได้ดวงตำเห็นธรรม เป็นพระโสดำบันและขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็น
อุบำสิกำคู่แรกในพระพุทธศำสนำ
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๒๔. ปำงห้ำมพระญำติแย่งน้ำในสมุทร หรือปำงห้ำมสมุทร
พระพุ ท ธรูป ปำงนี้ อยู่ ในอิริย ำบถยื น ยกพระหัต ถ์ทั้ ง สองแบบตั้ ง ขึ้น ยื่ น ออกไป
ข้ำงหน้ำเสมอพระอุระ (อก) เป็นกิริยำห้ำม บำงแบบเป็นพระทรงเครื่อง มีลักษณะ
คล้ำยกันกับปำงห้ำมพยำธิ มีตำนำนดังนี้ ในครั้งที่พระพุทธเจ้ำเสด็จไปประกำศพระ
ศำสนำยังตำบลอุรุเวลำเสนำนิคม แคว้นมคธ ของพระเจ้ำพิมพิสำร ทรงขอประทับ
แรมอยู่ในสำนักของอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นหัวหน้ำชฎิล (ฤษี ผู้บูชำไฟ) ซึ่งเป็นที่เลื่อมใส
ของประชำชนในแคว้นมคธ ทรงแสดงอิทธิปำฏิหำริย์นำนัปกำรเพื่อทรมำน ฤษีอุรุ
เวลกัสสปะให้คลำยควำมพยศลง ในครั้งที่น้ำท่วม พระองค์ทรงทำปำฏิหำริย์ห้ำมน้ำที่
ไหลบ่ำมำจำกทุกสำรทิศมิให้เข้ำมำในที่ประทับ และเสด็จจงกรมภำยในวงล้อมที่มีน้ำ
เป็นกำแพง พวกเหล่ำชฎิลพำยเรือมำดู เห็นเป็นอัศจรรย์ จึงยอมรับในอำนุภำพของ
พระพุทธองค์ และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ
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ท่องเที่ยวภำคกลำงที่จังหวัดปทุมธำนี
ถิ่นบัวหลวง
เชื้อชำวมอญ
พระตำหนักรวมใจ
ก้ำวหน้ำอุตสำหกรรม

เมืองรวงข้ำว
นครธรรมะ
สดใสเจ้ำพระยำ

ประวัติวัดเจดีย์หอย

วัดเจดีย์หอย ปทุมธำนี
วัดชื่อดังของจังหวัดปทุมธำนี ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเงินอำเภอลำดหลุมแก้ว สิ่งที่โดด
เด่นของวัดนี้ คือ เจดีย์หอยขนำดสูง สร้ำง ควำมตื่นตะลึงให้แก่ผู้พบเห็นอันมำก มีอยู่
ด้วยกัน 2 องค์ องค์แรกอยู่ปำกทำงเข้ำวัด องค์ที่สองอยู่ในบริเวณวัด นอกจำกนี้ใน
บริเวณวัดยังมีแหล่งท่องเที่ยวทำงเกษตรสวนสมุนไพรว่ำนยำ พิพิธภัณฑ์เรือยำวและบึง
น้ำขนำดใหญ่มีปลำสวำยที่ทำงวัดเลี้ยง อยู่ เป็นจำนวนมำก และบ่อ เต่ำอยู่ข้ำง ๆ บึง
นักท่องเที่ยวสำมำรถซื้ออำหำรเลี้ยงปลำและเต่ำได้
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วัดแห่งนี้เพิ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยท่านพระครูสุนทร คุณธาดาหรือหลวง
พ่อทองกลึง สุนทโรเป็นผู้สร้างครับ ประวัติของ ทางวัดก็มีความน่าสนใจมากเพราะเกิดมาจาการที่
หลวงพ่อท่านได้ไปธุดงค์ที่ประเทศพม่าพบพระอาจารย์ศิลบันตะหนึ่งพรรษา ก็ได้ ศึ กษาวิชาอาคม
จนแตกฉานจึงธุดงค์กลับมาที่ถ้าโอ่งจุก อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรีซึ่งเป็นที่จุดก้าเนิดให้ท่าเกิดนิมิต
เห็นว่าในสถาน ณ ปัจจุบัน เมื่อ 8 ล้านปีเป็นเมืองใหญ่ ชื่อเมืองรัตนาวดี และหลวงพ่อท่านเองก็
เป็นเจ้าเมืองครองเมืองอยู่ที่นี่ ท่านจึงเดินทางมาตาม หาตามนิมิตจนพบ และมีความตั้งใจจะสร้าง
พื้นดินแห่งนี้ให้เป็นบริเวณอารามวัดขณะที่ก้าลังขุดบึงบอเพื่อ ไว้เป็นที่กักเก็บน้้า ไว้ รดพืชสมุนไพร
ก็ท้าให้มาเจอกับเปลือกหอยนางรมยักษ์ที่ฝังตัวอยู่ใต้พื้นดิน และมีอายุนับพันๆ ปีจ้านวนมหาศาล
และท้ายที่สุดก็น้า เปลือกหอยนางรมยักษ์ที่ ค้นพบมาสร้างเป็นเจดีย์และให้ชื่อวัดเจดีย์หอยมาจน
ปัจจุบันนี้
ตั้งอยู่ หมู่ ที่ 4 ต้ า บลบ่ อ เงิ น อ้า เภอ ลาดหลุ ม แก้ ว การเดิน ทางไปวั ดเจดี ย์ห อยตามทางหลวง
หมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางเลน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 21-22 แล้วแยกเข้าวัดไปอีก 10 กิโลเมตร
บริเวณวัดเจดีย์หอยมีการขุ ดพบซากหอยนางรมยักษ์อายุในราว 8 ล้านปีมาแล้วแยกเข้าวัดไปอีก
10 กิโลเมตร
ที่มา : www.paiduaykan.com
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ท่องเที่ยวภำคใต้ที่จังหวัดสตูล

สถำนที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยำนแห่งชำติทะเลบัน

สตูล สงบ สะอำด ธรรมชำติบริสุทธิ์

อุทยำนแห่งชำติทะเลบัน สตูล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้ำนวังประจัน ตำบลควนสตอ อุทยำนฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 196 ตรกม. หรือ
122,000 ไร่โดยรวมเอำเนื้อที่ของป่ำสงวนแห่งชำติกุปัง ปุโล๊ต และหัวกะหมิง เข้ำด้วยกัน และยัง
ผนวกพื้นที่ป่ำควนบ่อน้ำปูยู ในท้องที่ตำบลบ้ำนควน ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูลอุทยำนฯ อยู่
ห่ำงจำกตัวจังหวัดประมำณ 40 กม. ว่ำ “ทะเลบัน” มำจำกคำว่ำ “เลิด เรอบัน” เป็นภำษำมลำยู
แปลว่ำ ทะเลยุบหรือทะเลอันเกิดจำกกำรยุบตัวของแผ่นดิน อุทยำนแห่งชำติทะเลบันเกิดจำกกำร
ยุบตัวของพื้นดินระหว่ำงเขำจีนและเขำมดแดง เป็นหนองน้ำขนำดใหญ่มีเนื้อที่ประมำณ 63,350 ไร่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสลับซับซ้อนมีควำมอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงสูง จึงอุดมไปด้วยพืชพรรณป่ำไม้ที่
ขึ้นอย่ำงหนำแน่น และรอบๆ บึงจะมีพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งชื่อต้น “บำกง” ขึ้นอยู่ หนำแน่นแลดูสวยงำม
นอกจำกนี้ยังมีสัตว์อื่นๆ อีก เช่น นกน้ำชนิดต่ำงๆ สมเสร็จที่มักลงมำกินน้ำตำมริมบึง
เสมอๆ ที่อุทยำนแห่งชำติทะเลบันยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งเรียกว่ำ “หมำน้ำ” เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
รูปร่ำงคล้ำยกบและคำงคก แต่มีหำงส่งเสียงร้องคล้ำยลูกสุนัข จะมีชุกชุมตำมริมบึงโดยเฉพำะในฤดู
ฝน สัตว์ชนิดนี้จะมีอยู่เฉพำะที่ทะเลบันเท่ำนั้น อุทยำนแห่งชำติทะเลบันได้รับกำรประกำศเป็น
อุทยำนแห่งชำติ เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2523
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ทะเลบัน
เป็นบึงน้ำขนำดใหญ่กลำงหุบเขำ ขนำบด้วยเทือกเขำจีนและเขำวังประ มีเนื้อที่ประมำณ 300 ไร่
มีปลำน้ำจืดและหอยชุกชุม น้ำใสสะอำดจนสำมำรถมองเห็นสำหร่ำยและฝูงปลำว่ำยไปมำ บำงครั้ง
จะมีสมเสร็จลงมำกินน้ำเป็นภำพที่น่ำประทับใจ รอบบึงมีพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่หนำแน่น ชำวบ้ำน
เรียกว่ำ “ต้นบำกง” ทำงอุทยำนฯ ได้สร้ำงศำลำท่ำน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนด้วย
น้ำตกรำนี
เป็นน้ำตกขนำดเล็ก อยู่ห่ำงจำกที่ทำกำรอุทยำนฯ เพียง 200 เมตร จะมีทำงเดินเท้ำแยกจำกทำง
ไปบ้ำนพักริมบึงซึ่งเป็นบ้ำนพักของอุทยำนฯ จนถึงตัวน้ำตก น้ำตกแห่งนี้มีน้ำน้อยแต่จะไหลอยู่
ตลอดปี
กำรเดินทำง
กำรเดินทำงจำกกรุงเทพฯ – จังหวัดสตูลประมำณ 970 กิโลเมตร และจำกตัวเมืองสตูลใช้ทำง
หมำยเลข 406 ประมำณ 19 กิโลเมตร แล้วแยกขวำเข้ำทำงหลวงหมำยเลข 4184 อีกประมำณ
20 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำกำรอุทยำนฯ
ที่มำ : www.tlcthai.com
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ท่องเที่ยวภำคอีสำนที่จังหวัดยโสธร
เมืองบั้งไฟโก้
หมอนขวำนผ้ำขิด

แตงโมหวำน
แหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิ

พระธำตุก่องข้ำวน้อย
พระธำตุก่องข้ำวน้อย เป็นเจดีย์เก่ำสมัยขอม สร้ำงในพุทธศตวรรษที่ 23-25 ตรงกับสมัย
อยุธยำ ตอนปลำย ตั้งอยู่ในเขตวัดพระธำตุก่องข้ำวน้อย ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงทุ่งนำในเขตตำบลตำด
ทอง พระธำตุก่องข้ำวน้อย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงแปลกไปจำกเจดีย์โดยทั่วไป คือมีลักษณะ
เป็น ก่องข้ำว องค์พระธำตุเป็นเจดีย์ เหลี่ยมย่อมุมไม้สำม ฐำนสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้ำงด้ำนละ 2 เมตร
ก่อสูงขึ้นไปประมำณ 1 เมตร ช่วงกลำงของ องค์พระธำตุมีลวดลำยทำเป็นซุ้มประตูทั้งสี่ด้ำน ถัดจำก
ช่วงนี้ไปเป็นส่วนยอดของเจดีย์ที่ค่อยๆ สอบเข้ำหำกัน เป็นส่วนยอดรอบนอกของ พระธำตุก่องข้ำว
น้อยมีกำแพงอิฐล้อมรอบขนำด 5x5 เมตร สภำพโดยทั่วไป ในปัจจุบันนี้องค์พระธำตุ ชำรุดทรุด
โทรม ปูนส่วนใหญ่ที่โบกไว้โดยรอบกะเทำะออกเกือบหมด และเห็นอิฐ ที่ใช้ก่อได้อย่ำง ชัดเจน ส่วน
ยอดของพระธำตุก็หักพังลงมำก
นอกจำกนี้บริเวณด้ำนหลังพระธำตุมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งก่อ ด้วยอิฐ ชำวบ้ำนนับถือว่ำ
ศักดิ์สิทธิ์มำก และในเดือนห้ำจะมีผู้คนนิยมมำสรงน้ำพระและปิดทอง ซึ่งเชื่อกันว่ำถ้ำไม่ทำเช่นนี้ฝน
จะแล้งในปีนั้น

มีประวัติควำมเป็นมำที่น่ำสนใจ ซึ่งผิดไปจำกปูชนียสถำนแห่งอื่นๆ ที่มักเกี่ยวพันกับ เรื่อง
พุทธศำสนำ แต่ประวัติควำมเป็นมำของพระธำตุก่องข้ำวน้อย กลับเป็นเรื่องของหนุ่มชำวนำที่ทำนำ
ตั้งแต่เช้ำจนเพล มำรดำส่งข้ำวสำยเกิดหิวข้ำวจนตำลำยอำรมณ์ชั่ววูบทำให้เขำกระทำมำตุฆำตด้วย
สำเหตุ เพียงว่ำข้ำวที่เอำมำส่งดูจะน้อยไปไม่พอกิน ครั้นเมื่อกินข้ำวอิ่มแล้ว ข้ำวยังไม่หมดจึงได้สติ
คิดสำนึกผิดที่ กระทำรุนแรงต่อมำรดำของตนเองจนถึง แก่ควำมตำย จึงได้สร้ำงพระธำตุก่องข้ำว
น้ อ ยแห่ งนี้ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น กำรอุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลขออโหสิ ก รรม และล้ ำ งบำปที่ ต นกระท ำมำตุ ฆ ำต
นอกจำกนี้ที่บริเวณบ้ำนตำดทอง กรมศิลปำกรได้ดำเนินกำรขุดค้นเรื่องรำวของมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติ ศำสตร์ ได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศำสตร์ และภำชนะลำย เขียนสีแบบ
บ้ำนเชียงซึ่งกรม ศิลปำกรกำลังดำเนินกำรจัดตั้งอุทยำนก่อนประวัติศำสตร์ขึ้น
กำรเดินทำงไปพระธำตุก่องข้ำวน้อย
พระธำตุก่องข้ำวน้อยเป็นเจดีย์เก่ำสมัยขอม ตั้งอยู่ในทุ่งนำ ตำบลตำดทอง ห่ำงจำกตัว
จังหวัดประมำณ 9 กม. ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 23 (ยโสธร-อุบลรำชธำนี) ประมำณหลัก
กิโลเมตรที่ 194 เลี้ยวซ้ำยไปอีก 1 กิโลเมตร
ที่มา www.hoteldirect.in.th
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ท่องเที่ยวภำคเหนือที่จังหวัดพิจิตร
ถิ่นประสูติพระเจ้ำเสือ
พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน
ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร
ข้ำวเจ้ำอร่อยลือเลื่อง

แข่งเรือยำวประเพณี
เพลิดเพลินบึงสีไฟ
รสเด็ดส้มท่ำข่อย
ตำนำนเมืองชำละวัน

ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมื อง อาคารแบ่งเป็ น ๒ ชั้น
คือ ด้านบนจะเป็ นที่ ต้ งั ของศาลหลักเมื องส่ วน
ด้านล่าง จะเป็ นที่ประดิษฐานรู ปปั้ น ของพระยา
โคตรบองซึ่ งชาวบ้า นเรี ย กว่ า "พ่ อ ปู่ " สภาพ
โดยรอบศาล จะมีตน้ ไม้มากมายดู ร่มรื่ นเย็นตา
ในบริ เวณยังมีศาลาสาหรับนักท่องเที่ยวพักผ่อน
อีกด้วย
ถ้ำชำละวัน

อุทยำนเมืองเก่ำพิจิตร
ที่ตั้ง บ้ำนเมืองเก่ำ ต.เมืองเก่ำ อ.เมือง จ.พิจิตร อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ ๗ กิโลเมตร
ตำมเส้นทำงสำยพิจิตร - วังจิก (ทำงหลวงหมำยเลข ๑๐๖๘) จำกกำรตรวจสอบและค้นคว้ำเชื่อว่ำ
เป็นเมืองพิจิตรเก่ำ สร้ำงในสมัยพระยำโคตรบองประมำณปี พ.ศ ๑๖๐๑ ภำยในบริเวณกำแพงเมือง
มีพื้นที่ประมำณ ๔๐๐ ไร่เศษ มีลักษณะเป็นเมืองโบรำณ ประกอบไปด้วยกำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์
เก่ำ ฯลฯ ต่อมำเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ กรมป่ำไม้ได้ดำเนินกำรจัดตั้งเป็นสวนรุกขชำติและได้ตั้งชื่อว่ำ
สวนรุกขชำติกำญจนกุมำรทำให้ภำยใน บริเวณอุทยำนแห่งนี้มีต้นไม้ให้ควำมร่มรื่นหลำยชนิด เหมำะ
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยิ่งนัก ภำยในอุทยำน มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจคือ
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ถ้ำชำละวัน มีที่มำจำกวรรณคดีเรือ่ ง ไกรทองบทพระรำชนิพนธ์ของรัชกำลที่ ๒ ลักษณะถ้ำ กว้ำง
๑ เมตร ยำว ๑.๕๐ เมตร และลึก ๔ เมตร เพรำะถ้ำดินพังทะลำยทับถมจนตื้นเขินไปหมด มีเรื่อง
เล่ำว่ำ เมื่อประมำณ ๖๕ ปี มำแล้วพระภิกษุวัดนครชุม รูปหนึ่งจุดเทียนไขเดินเข้ำไปในถ้ำจนหมด
เทียนเล่มหนึ่งก็ยังไม่ถึงก้นถ้ำ จึงไม่ทรำบว่ำภำยในถ้ำชำละวันจะสวยงำมวิจิตร พิสดำรเพียงใด ที่
ปรำกฏอยู่ในขณะนี้ ที่ตื้นเขินเพรำะทรุดโทรมลงไปตำมกำลเวลำ ปัจจุบันนี้ ทำงจังหวัดได้สร้ำงรูป
ปั้นไกรทอง และชำละวันไว้ที่บริเวณปำกถ้ำด้วย
กำรเดินทำง
อุทยำนเมืองเก่ำพิจิตร อยูห่ ่ำงจำกตัวเมืองประมำณ 7 กิโลเมตร เชื่อว่ำเป็นที่ตั้งของเมืองพิจิตรเก่ำ
สร้ำงในสมัยพระยำโคตรบอง ประมำณปี พ.ศ. 1601 ภำยในบริเวณกำแพงเมืองมีพื้นที่ประมำณ
400 ไร่เศษ
ที่มา: kanchanapisek.or.th
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ขำขำ “ขอลูกสำว”

ขำขำ “เหมือนเมล็ดถั่ว” “คู่แต่งงำนใหม่เพิ่งจะถูกส่งตัวเข้ำห้องหอ”

มีชำยคนหนึ่งได้ไปสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่ง
พ่อฝ่ำยผู้หญิงเลยถำมว่ำ
คุณเคยเข้ำอำบอบนวดไหม
ทุกเดือนครับ
เคยเข้ำอำซีเอไหม
บ่อยครับ
โต๊ะสนุ๊กเคยเข้ำไหม
ทุกเดือนครับ
คุณเป็นคนเลวมำกฉันให้ลูกสำวฉันแต่งกับคุณไม่ได้
ทำไมครับก็ผมเป็นพนักงำนเก็บค่ำน้ำถ้ำให้ผมอยู่ข้ำงนอกจะไปเก็บกับใครละ

ขำขำ “ฉลำดขึ้นแล้ว”

คูแ่ ต่งงานใหม่เพิง่ จะถูกส่งตัวเข้าห้องหอ
เจ้าสาว : “น้องมีเรือ่ งจะสารภาพค่ะ” เจ้าสาวหมาดๆบอก
เจ้าสาว : “น้อง เคยผ่านผูช้ ายมาแล้ว”
เจ้าบ่าว : “ไม่เป็นไรหรอกพีเ่ ข้าใจ” เจ้าบ่าวหมาดๆปลอบ
เจ้าบ่าว : “พี่กเ็ คยผ่านผูช้ ายมาแล้วเหมือนกัน…”

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
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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
ได้ถูกต้องเที่ยงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจำก pH meter ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ
บำงยี่ห้อหรือบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ตำแหน่งได้
อีกประกำรหนึ่งในควำมจำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

 สำหรับบริกำร Calibrate pH meterขณะนี้บริษัทฯ 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 045
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 045 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ
รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 กุมภำพันธ์ 255๗

หมำยเลข ๐๑

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 1 มีนำคม 255๗
 คุณศิริลักษณ์ พรหมพันธุ์ใจ

หมำยเลข ๓๕

บริษัท สตำร์เมดดิคัลไลน์ จำกัด

รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 มีนำคม 255๗

๐๓๕

หมำยเลข 79

 คุณสวัสดิ์ เกษมศรีพิทักษ์

บริษัท เอส.วี.เมดิโก จำกัด

๐๗๙

 คุณพันทิภำ สุวรรณรัตน์

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด

๑๗๙

กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้เสียสละเวลำ
อันมีค่ำยิ่งของท่ำน ตอบคำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนให้โชคดีกับกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัลใน ฉบับที่ 046
เพื่อลุ้นโชค 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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