
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
 

 

   สรรพคุณใบย่านาง         สิ่งดีๆ อยู่ในยอดผัก 

   เคล็ดลับการถนอมดวงตาเวลาใชค้อมพิวเตอร์       ปางพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย ์

  ท่องเท่ียวภาคกลางที่จังหวัดนครปฐม   ท่องเท่ียวภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุง 

  ท่องเท่ียวภาคเหนือที่จังหวัดพะเยา       ท่องเท่ียวภาคอีสานที่จังหวัดมุกดาหาร 
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ขณะน้ีบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจมาสู่ปีที่ 33 ได้อย่างมั่นคง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจ
มำจนถึงวันนี้ เนื่องมำจำกกำรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจนท ำให้
บริษัทฯด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นใจเพ่ือให้บริการแด่ท่านผู้มีอุปการคุณทำงบริษัทฯต้องใคร่
ขอขอบพระคุณทำ่นผู้มีอุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย 
 

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอมอบสิ่งที่ท ำให้คุณภำพชีวิต             
ของท่ำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุขกับควำมรู้มำกมำยรวมทั้งสำระต่ำงๆ  
เพื่อให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณมีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter ฉบับ
ที่ 047 ประจ าปีที่ 12 คงท ำให้ “ท่านผู้มีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ท่านรัก”ได้รับ
ประโยชน์และมีสุขภำพกำยและใจที่ดียิ่งขึ้นมำกกว่ำเดิมและตลอดไป 
 

 ส าหรับในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557  เนื้อหำสำระใน  Newsletter ฉบับที่ 
047 ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภาพชีวิตของท่านผู้มีอุปการคุณ
ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จ าหน่ายในส่วนเนื้อหำ
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 และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 
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 เนื่ อง ในวำระใกล้ จะถึ งวันแม่แห่ งชำติ  ใน เดือน สิ งหำคม 2557                
ทำงกองบรรณำธิกำรขอส่งควำมสุข เนื่องในโอกำสวันแม่แห่งชำติของไทย และขอให้
คุณแม่ทุกๆ ท่ำน รวมทั้งท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน ให้มีแต่ควำมสุขทั้งทำงกำย และใจ
ตลอดปี 2557 ด้วยครับ  

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน เนื้อหำสำระใน 
Newsletter ฉบับที่ 047/ปีที่ 12 ประจ ำเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2557      
ทำงกองบรรณำธิกำร ยังคงคัดสรรเรื่องรำวมำน ำเสนอท่ำน ดังต่อไปนี้ครับ 

 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง 
 ปำงช้ีอัครสำวก, ปำงแสดงโอวำทปำฏิโมกข์,  

ปำงห้ำมพระญำติแย่งน้ ำในสมุทร หรือปำงห้ำมสมุทร 

 สถานที่ท่องเที่ยว  ทำงกองบรรณำธิกำร ได้คัดสรรเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยว 4 ภำค
เนื่องจำกประเทศไทยของเรำมีสถำนที่โดยที่ธรรมชำติได้ให้ไว้กับประเทศไทย              
ที่น่ำท่องเที่ยวมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น ป่ำไม้, ภูเขำ, ทะเล, น้ ำตก เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง        
ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศ ทำงกองบรรณำธิกำรจึงได้น ำเสนอให้แด่ท่ำนผู้มี
อุปกำรคุณ โดยจะลงสถำนที่ท่องเที่ยว 4 ภำค ภำคละ 1 สถำนที่ รวมเป็น 4 สถำนที่
ท่องเที่ยวใน 1 ฉบับ และจะเวียนไปเรื่อยๆ จนครบ เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ
พิจำรณำพำครอบครัวอันเป็นที่รักไปพักผ่อน เที่ยวชมธรรมชำติยังสถำนที่ต่ำงๆ ใน
ประเทศไทยของเรำ 

 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter 
ฉบับท่ี 046 ด้วยครับ (รายช่ือผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24) 

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

ข่าวจากกองบรรณาธกิาร 

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


 

 

 
 

ย่านาง ภำษำอังกฤษ เรำจะใช้ค ำว่ำ Bai-ya-nang (ตรงตัว) ย่ำนำง ช่ือวิทยำศำสตร์ คือ 
Tiliacora triandra (Colebr.) Diels จัดอยู่วงศ์ MENISPERMACEAE เช่นเดียวกับบอระเพ็ด โคคลำน 
สบู่เลือด และว่ำนสบู่เลือด โดยภำคกลำงบ้ำนเรำจะเรียกย่ำนำงว่ำ “เถำย่ำนำง” เพรำะมีลักษณะของ
ต้นเป็นเถำไม้เลื้อย เกี่ยวพันกับไม้อื่น และจัดได้ว่ำเป็นสมุนไพรไทยท่ีก ำลังได้รับควำมนิยมมำก 

ใบย่านาง สรรพคุณนั้นมีหลำกหลำย เพรำะเป็นสมุนไพรเย็น มีคลอโรฟิลล์สดจำกธรรมชำติ 
และยังมีวิตำมิน ที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย อีกมำกมำย เช่น วิตำมินเอ วิตำมินบี1 วิตำมินบี2 วิตำมินบี3 
วิตำมินซี ธำตุแคลเซียม ธำตุฟอสฟอรัส ธำตุเหล็ก เบต้ำแคโรทีน ในปริมำณค่อนข้ำงสูง โดยเป็น
สมุนไพรที่ใครหลำยๆคนต่ำงก็คุ้นเคยกันดี เพรำะนิยมน ำมำเป็นเครื่องปรุงรสช่วยเพิ่มควำมกลมกล่อม
ของอำหำร เช่น แกงหน่อไม้ ซุปหน่อไม้ แกงเลียง แกงหวำน เป็นต้น 

 
 
  
  
  

 

สรรพคุณใบย่านาง 
1.ใบย่ำนำง ในต ำรำ
สมุนไพรจดัว่ำเป็นยำ
อำยุวัฒนะ 
2.มีสำรตอ่ต้ำนอนมุูลอิสระ
จ ำนวนมำก จึงชว่ยลดและ
ชะลอกำรเกิดริ้วและควำม
แก่ชรำอย่ำงได้ผล 
3.ช่วยเสริมสร้ำงภูมติ้ำน
โรคในร่ำงกำยให้แข็งแรง 
4.ช่วยเพิ่มควำมสดชื่น
ให้กับร่ำงกำย 
5.ช่วยฟื้นฟูเซลล์ต่ำงๆใน
ร่ำงกำย 
6.ช่วยในกำรปรับสมดุล
ของร่ำงกำย 
7.เป็นสมนุไพรที่ชว่ยใน
กำรลดควำมอ้วนไดอ้ย่ำง
เห็นผลและปลอดภัย 
8.ช่วยในกำรเผำผลำญ
ไขมันและน ำไปใช้เป็น
พลังงำน 
9.ช่วยป้องกนัและลดอัตรำ
กำรเกิดโรคมะเรง็ชนิด
ต่ำงๆ 
10.เป็นสมุนไพรที่มฤีทธิ์
เย็นเหมำะส ำหรับผู้ทีเ่ป็น
มะเรง็อย่ำงมำก 
11.หำกดื่มน้ ำใบย่ำนำง
เป็นประจ ำ กอ้นมะเร็งจะ
ฝ่อและเล็กลง 
12.ช่วยรักษำโรคควำมดนั
โลหิตสูง 
13.ช่วยป้องกันกำรเกดิ
โรคหัวใจ 
14.ช่วยในกำรบ ำรุงรกัษำ
ตับ และไต 
15.ช่วยรักษำและบ ำบัด
อำกำรอมัพฤกษ์ 
16.ช่วยแก้อำกำรออ่นล้ำ 
อ่อนเพลียของร่ำงกำย แม่
นอนพักก็ไม่หำย 
17.ช่วยรักษำอำกำรเกร็ง 
ชัก หรอืเป็นตะครวิบ่อยๆ 

18.ช่วยแก้อำกำรเจบ็
เหมือนมีไฟช็อตหรือมีเข็ม
แทงหรือมีอำกำรร้อนเหมือน
ไฟ 
19.ช่วยปอ้งกันไม่ใหเ้สน้
เลือดฝอยในร่ำงกำยแตกใต้
ผิวหนงัได้ง่ำย 
20.ช่วยรักษำอำกำรตกกระ
ที่ผิวเป็นจ้ ำๆสีน้ ำตำลตำม
ร่ำงกำย 
21.ช่วยรักษำเนือ้งอก 
22.ช่วยรักษำอำกำรวิงเวียน
ศีรษะ หน้ำมืด เป็นลม 
คลืน่ไส้ อำเจียนได้ 
23.ช่วยปอ้งกันโรคภูมิแพ้ 
ไอจำม มีน้ ำมูกและเสมหะ 
24.รำกแหง้ใช้ในกำรแก้ไข้
ทุกชนิด และลดควำมร้อนใน
ร่ำงกำย 
25.รำกของยำ่นำงสำมำรถ
แก้ไข้ได้ทุกชนิด ทั้ง ไข้พิษ 
ไข้หัด ไข้เหนือ ไข้ผิดส ำแดง 
เป็นต้น 
26.เถำย่ำนำงมสี่วนช่วยใน
กำรลดควำมร้อนและแก้พิษ
ตำนซำง 
27.มีส่วนช่วยยับยัง้กำร
เจริญเติบโตของเช้ือ
มำลำเรีย 
28.ช่วยรักษำอำกำรร้อนแต่
ไม่มีเหงื่อ 
29.ช่วยรักษำอำกำรของ
โรคเบำหวำน ช่วยให้ระดับ
น้ ำตำลในเลือดลดลง 
30.มีส่วนช่วยช่วยอำกำร
ปวดตึง ปวดตำมกลำ้มเนื้อ 
ปวดชำบริเวณต่ำงๆ 
31.ช่วยรักษำโรคภูมิแพ้ 
32.รำกของยำ่นำงช่วยแก้
อำกำรเบื่อเมำ 
33.ช่วยแก้อำกำรเหงือก
อักเสบอย่ำงรุนแรงและ
เรื้อรัง 
34.ช่วยแก้อำกำรง่วงนอน
หลงักำรรับประทำนอำหำร 

35.ช่วยแก้อำกำรเลือดก ำเดำ
ไหล 
36.ช่วยในกำรบ ำรุงสำยตำและ
รักษำโรคเกี่ยวกบัตำ เช่น ตำแดง 
ตำแห้ง ตำมัว แสบตำ ปวดตำ 
ตำลำย เป็นต้น 
37.ช่วยรักษำอำกำรปำกคอแหง้ 
ริมฝีปำกแตกหรือลอกเป็นขุย 
38.ช่วยแกป้ัญหำเร่ืองเสมหะ
เหนียวข้น ขำวขุ่น มีสีเหลืองหรือ
เขียว หรืออำกำรเสมหะพันคอ 
39.ช่วยบ ำบัดอำกำรของโรค
ไซนัสอักเสบ 
40.ช่วยลดอำกำรนอนกรน 
41.ช่วยแก้อำกำรเจบ็ปลำยลิ้น 
42.ช่วยปอ้งกันและบ ำบัดรักษำ
โรคหัวใจ 
43.ช่วยปอ้งกันและรักษำโรค
หอบหืด 
44.ช่วยรักษำโรคตับอักเสบ 
45.ช่วยรักษำอำกำรท้องเสยี 
เพรำะช่วยฆ่ำเช้ือโรคที่เปน็
ต้นเหตุได้ 
46.ช่วยบรรเทำอำกำรอำกำร
ปวดท้องอย่ำงเฉียบพลนั 
47.ช่วยแก้อำกำรท้องผกู ลด
อำกำรแสบทอ้ง 
48.ช่วยรักษำโรคกระเพำะ
อำหำร ล ำไส้อักเสบ 
49.ช่วยลดอำกำรหดเกร็งตำม
ล ำไส ้
50.ช่วยรักษำอำกำรกรดไหล
ย้อน 
51.ช่วยรักษำไทรอยด์เป็นพิษ 
52.ช่วยรักษำโรคนิ่วในไต นิ่วใน
กระเพำะปัสสำวะ นิ่วในถุงน้ ำด ี
53.ช่วยรักษำอำกำรปสัสำวะ
แสบขัด ออกร้อนในทำงเดิน
ปัสสำวะ 
 

54.ช่วยแก้อำกำรปัสสำวะมีสี
เข้ม ปัสสำวะบอ่ย หรือมีอำกำร
ปัสสำวะออกมำเปน็เลอืด 
55.ช่วยรักษำอำกำรมดลูกโต 
อำกำรปวดมดลกู ตกเลือดได้ 
56.ช่วยบ ำบัดรักษำโรคต่อม
ลูกหมำกโต 
57.ช่วยปอ้งกันโรคไสเ้ลื่อน 
58.ช่วยในกำรรักษำโรคเริม 
งูสวัด 
59.ช่วยปอ้งกันกำรเกิดโรค
ริดสีดวงทวำร 
60.ช่วยรักษำอำกำรตกขำว 
61.ช่วยปอ้งกันกำรเกิดโรค
เกำต์ 
62.ช่วยแก้พิษจำกแมลงสัตว์
กัดต่อย 
63.ช่วยรักษำอำกำรผิวหนังมี
ควำมผิดปกติคล้ำยรอยไหม ้
64.น้ ำย่ำนำงเมือ่น ำมำผสมกบั
ดินสอพองหรือปนูเคีย้วหมำก
ผสมจนเหลว สำมำรถน ำมำทำ 
สิว ฝ้ำ ตุ่มคัน ตุ่มใส ผืน่คัน 
พอกฝหีนอง  ได้อีกด้วย 
65.ช่วยปอ้งกันและรักษำ
อำกำรส้นเทำ้แตก เจบ็ส้นเท้ำ 
66.ช่วยรักษำอำกำรเล็บมือเลบ็
เท้ำผุ โดยรักษำอำกำรเล็บมือ
เล็บเท้ำขวำงสัน้ ผุ ฉกีง่ำย หรือ
ในเลบ็มีสีน้ ำตำลด ำคล้ ำ อำกำร
อักเสบที่โคนเลบ็ 
67.ส ำหรับประโยชน์ของใบ
ย่ำนำงด้ำนอื่นๆ เช่น กำรน ำ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
ยกตัวอย่ำง ใบยำ่นำงแคปซลู    
สบู่ใบย่ำนำง แชมพูใบยำ่นำง 
เคร่ืองด่ืมสมุนไพร เป็นต้น 
68.แชมพูสระผมจำกใบย่ำนำง 
ช่วยให้ผมดกด ำ ชะลอกำรเกิด
ผมหงอก จบแล้วสรรพคุณของ
ใบย่ำนำง 
 
ที่มำ http://frynn.com 
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ยอดมะขาม >> เปรี้ยวนิดๆ แต่เคี้ยวเพลินเหมำะจะจิ้มกินกับ
น้ ำพริก คือนิยำมของยอดมะขำม ยิ่งถ้ำเป็นหวัดจะช่วยให้หำย
เร็วข้ึนมำก เพรำะในยอดมะขำมมวีิตำมินซีล้นเหลือ 
 
 
ยอดกระถิน >> ถ้ำไม่อยำกเป็นมะเร็ง รีบๆ ไปหำมำกินกัน  
เพรำะเจ้ำยอดกระถินอุดมไปด้วยเบต้ำแคโรทีน ศัตรูตัวร้ำยที่
มะเร็งกลัว และผู้หญิงท่ีก ำลังมีรอบเดือน ถ้ำกินกระถินแล้วจะ 
ได้ธำตเุหล็กกลับไปสรำ้งเม็ดเลือดได้อีกเยอะเลย 
 
   
ยอดมะพร้าว >> เรื่องควำมอร่อยคงรู้ๆ กันอยู่ แต่นอกจำกน้ัน 
ยอดมะพรำ้วยังมีโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตำมินซีสูง 
มำกๆ ช่วยเพิ่มภมูิต้ำนทำนโรค ท ำให้กระดูกและฟันแข็งแรงด้วย  
 
   
ต าลึง >> อุดมไปด้วยเบต้ำแคโรทนี แคลเซียม ฟอสฟอรัส  
ธำตุเหล็ก วติำมินซี ควำมดีแค่นี้ พอหรือยังส ำหรับกำรยกให ้
ต ำลึงเป็นของดีคู่ครัว 

แหล่งที่มำ  spicy  

 

 

 

 
 
 

 
 

จำกสถิติพบว่ำ..ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จ ำนวนมำกกว่ำ 50% มีอำกำรปวดตำ ตำมัว ตำแห้ง 
สำยตำล้ำ และปวดศีรษะรวมทั้งมีอำกำรอื่นๆ เช่น ปวดเหมื่อยคอ และหลัง ซึ่งอำกำรเหล่ำนี้มักจะ
เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์มำกกว่ำ 2 ช่ัวโมงต่อวัน และยังมีตัวแปรอีกหลำยประกำรที่ท ำร้ำย
สำยตำของเรำ เช่น ชนิดของจอคอมพิวเตอร์ แสงสะท้อนจำกจอคอมพิวเตอร์ ควำมสว่ำงของห้อง 
ท่ำน่ัง ฯลฯ 
 
 เคล็ดลับเพ่ือถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์  

1. กะพริบตำให้ถี่ขึ้น อำกำร ตำแห้ง เกิดจำกกำรที่เรำกะพริบตำน้อยลง เนื่องจำกมีสมำธิ
ขณะท ำงำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ อัตรำกำรกะพริบตำจะลดลงจำก 20 - 22 ครั้งต่อนำที 
เหลือเพียง 6 - 8 ครั้งต่อนำที ถ้ำไม่อยำกตำแห้ง ควรจะกะพริบตำให้ถี่ขึ้น หรืออำจใช้
น้ ำตำเทียมหยอดตำ เพื่อช่วยเพิ่มควำมชุ่มช้ืน  

2. จัดวำงคอมพิวเตอร์ให้เหมำะสม ให้ บริเวณหน้ำต่ำงอยู่ทำงด้ำนข้ำงของจอคอมพิวเตอร์ 
เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนหน้ำจอ ควรจัดให้มีระยะห่ำงระหว่ำงจอภำพกับตวัเรำประมำณ 
50 - 70 ซ.ม. จัดระดับจอภำพจำกจุดศูนย์กลำงของจอคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ต่ ำกว่ำระดับ
สำยตำประมำณ 4 - 9 น้ิว ไม่ควรให้จอภำพอยู่สูงหรือต่ ำเกินไป  

3. ปรับควำมสว่ำงของห้อง ควร ปิดไฟบำงดวงที่ท ำกำรรบกวนกำรท ำงำน เพรำะปัญหำ
ส่วนใหญ่เกิดจำกควำมสว่ำงที่มำกเกินไป ถ้ำมีแสงจ้ำจำกหน้ำต่ำง ควรใช้มู่ลี่เพื่อปรับแสง
ให้ผ่ำนได้เพียงบำงส่วน และไม่เข้ำตำโดยตรง หลีกเลี่ยงกำรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีผิวสะท้อน 
เช่น โต๊ะสีขำว ควรใช้วัสดุที่มีผิวด้ำน ที่สะท้อนแสงไม่มำกจะดีกว่ำ 
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4. เลือกใช้ตัวอักษรขนำดใหญ่ เวลำพิมพ์งำน ควรเลือกใช้ขนำดของตัวอักษรที่ใหญ่พอ และ
ปรับควำมเข้มของตัวอักษรให้มำกข้ึน ซึ่งขนำดตัวอักษรและควำมเข้มที่เหมำะสมจะสงัเกตได้
จำกกำรที่เรำอ่ำนตัวอักษร ได้ในระยะห่ำงเป็น 3 เท่ำของระยะที่นั่งท ำงำน หรือเลือกใช้
จอคอมพิวเตอร์ชนิด LCD (จอแบน) ซึ่งจะช่วยถนอมสำยตำได้ดีกว่ำจอแบบเก่ำ (CRT) 

  
5. เลือกใช้แว่นที่เหมำะสมกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ ควร เลือกใช้เลนส์สีเขียวอ่อน ที่ช่วยให้สบำย

ตำภำยใต้แสงจำกหลอดไฟฟ้ำฟลูออเรสเซนต์ และเพื่อลดแสงสะท้อนจำกจอภำพ โดยเลือก
แว่นตำที่มีก ำลังขยำยส ำหรับระยะ 50 - 70 ซ.ม. (ระยะกลำง) ซึ่งค่ำก ำลังของเลนส์
ดังกล่ำวจะแตกต่ำงจำกเลนส์อ่ำนหนังสือ หรือเลนส์มองใกล้ทั่วไป  

 
6. พักสำยตำ ทุกๆ ช่ัวโมง ควรเปลี่ยนอิริยำบถ หรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสำยบ้ำง เพื่อพักสำยตำ

และป้องกันอำกำร ปวดเมื่อยจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็น เวลำนำน  
 

รู้ถึงเคล็ดลับดีๆ  อย่ำงนี้กันไปแล้วก็อย่ำลืมน ำไปปฏิบตัิตำมกันนะคะ เพื่อสุขภำพดวงตำที่ดี เพรำะ
ดวงตำของเรำเป็นหนำ้ต่ำงของหัวใจ อย่ำลืมถนอมมันให้ใช้ได้นำนๆ นะจ๊ะ 

 
 
 
 

ที่มา http://happyoppy.com 

 

 

 
 

๒๕. ปางชี้อัครสาวก 
พระพุทธรูปปำงน้ี  อยู่ ในพระอิริยำบถประทับ ( น่ัง ) 
ขัดสมำธิ พระหัตถ์ซ้ำยวำงหงำยบนพระเพลำ (ตัก)  พระ
หัตถ์ขวำชี้ไปข้ำงหน้ำ เป็นกิริยำทรงประกำศอัครสำวกให้
ปรำกฏในท่ีประชุมสงฆ์ มีต ำนำนดังน้ี พระสำรีบุตร และ
พระมหำโมคคัลลำนะ เดิมคืออุปติสสะและ โกลิตะเป็น
สหำยรักกัน วันหน่ึงอุปติสสะ ได้ฟังธรรมจำกพระอัสสชิ 
และได้ดวงตำเห็นธรรม เป็นพระโสดำบัน จึงไปแสดงธรรม
แก่โกลิตะจนได้ดวงตำเห็นธรรมเช่นกัน ท้ังสองจึงพำบริวำร
ไปยังพระเวฬุวันมหำวิหำร เมื่อพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
ทอดพระเนตรเห็น   อุปติสสะและโกลิตะน ำบริวำรเดินมำ 
พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่เหล่ำภิกษุท้ังหลำยว่ำ ท้ังสองคือคู่แห่งอัครสำวกผู้เป็นธรรมเสนำบดี พระ
พุทธองค์ประทำนอุปสมบทให้ท้ังสองด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทำ เมื่ออุปสมบทแล้วนิยมเรียกพระ
อุปติสสะว่ำ พระสำรีบุตร พระโกลิตะว่ำ  พระมหำโมคคัลลำนะ ตำมชื่อมำรดำของท่ำน ต่อมำ
พระสำรีบุตรได้เป็นพระอัครสำวกเบื้องขวำ พระมหำโมคคัลลำนะเป็นพระอัครสำวกเบื้องซ้ำย 

๒๖. ปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 
พระพุทธรูปปำงน้ี อยู่ ในพระอิริยำบถประทับ ( น่ัง ) 
ขัดสมำธิ พระหัตถ์ท้ังสองยกขึ้น จีบน้ิวพระหัตถ์ไว้เสมอ
พระอุระ (อก) เป็นกิริยำทรงประทำนโอวำทปำติโมกข์ มี
ต ำนำนดัง น้ี ณ พระเวฬุวันมหำวิหำร กรุงรำชคฤห์ 
หลังจำกท่ีพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำตรัสรู้แล้วประมำณ 9 
เดือน ได้เกิดเหตุกำรณ์ท่ีเรียกว่ำ "จำตุรงคสันนิบำต" คือ 
กำรประชุมท่ีครบองค์ 4 ได้แก่ 
1.วันน้ันเป็นวันดวงจันทร์เสวยมำฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3) 
2.พระสงฆ์ 1,250 รูป มำประชุมกันโดยมิได้นัดหมำย 
3.พระสงฆ์ท้ังหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญำ 6 
4.พระสงฆ์ท้ังหมดเป็นเอหิภิกขุ คือ เป็นผู้ท่ีพระพุทธองค์ประทำนอุปสมบทด้วยพระองค์เอง 
ในวันน้ันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวำทปำติโมกข์ ซ่ึงเป็นหลักส ำคัญแห่งพระพุทธศำสนำ เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ใจควำมส ำคัญแห่งพระโอวำทน้ัน ได้แก่ ละเว้นควำม
ชั่วท้ังปวง ท ำควำมดีให้ถึงพร้อม ท ำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส วันเพ็ญเดือน 3 ถือเป็นวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ เรียกว่ำ "วันมำฆบูชำ" 
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๒๗. ปางห้ามพระญาติแย่งน้ าในสมุทร หรือปางห้ามสมุทร 
พระพุทธรูปปำงนี้  อยู่ในอิริยำบถประทบั (นัง่) บนพระแทน่ พระหัตถ์ทั้งสองข้ำงวำงคว่ ำ 
บนพระชำนุ (เข่ำ) บำงแบบพระหัตถ์ซ้ำยคว่ ำที่พระชำนุ พระหตัถ์ขำวจับชำยจีวร พระ
บำททัง้สองวำงอยู่บนดอกบัว มตี ำนำนดังนี้ ครั้งหนึ่งได้เกิด 
ภัยพิบัติ 3 ประกำรข้ึน ณ นครเวสำลี แคว้นวชัชี ได้แก่  
1. ทุพภิกขภัย คือ เกิดข้ำวยำกหมำกแพง ฝนฟำ้ไม่ตกต้องตำมฤดูกำล ประชำชนพำกันอด
อยำกหิวโหยล้มตำย 
2. อมนุษยภัย คือ เหล่ำภูติผีปศีำจทั้งหลำยต่ำงเข้ำมำหลอกหลอนเบียดเบียนชำวเมือง  
3. อหิวำตกภัย คือ เกิดอหิวำตกโรคระบำด ชำวเมืองก็ยิ่งเจ็บปว่ยล้มตำยมำกข้ึน  
ในเวลำนัน้พระพุทธเจ้ำ เสด็จมำจ ำพรรษำ ณ พระเวฬุวันมหำวหิำร เจ้ำลิจฉวีนำมว่ำ มหำ
ลิ เข้ำเฝ้ำพระพุทธองค์เพื่อทูลอำรำธนำไปช่วยดับทุกข์ เมื่อเรือพระที่นั่งของพระพุทธองค์
มำถึงท่ำเรือนครเวสำลี เจำ้ชำยมหำลิจึงเชิญเสด็จพระพุทธองคข์ึ้นจำกเรือ และถวำยกำร
ต้อนรับอย่ำงมโหฬำร 

 
 

 

 
 

ส้มโอหวำน  ข้ำวสำรขำว 
ลูกสำวงำม   ข้ำวหลำมหวำนมัน  
สนำมจันทร์งำมล้น  พุทธมณฑลคู่ธำนี  
พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้ำ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒ 

          ในอดีต ตลำดบำงหลวง เป็นแหล่งค้ำขำยทำงน้ ำที่ส ำคัญแห่งหนึ่งในอ ำเภอ
บำงเลน ด้วยเพรำะมีท่ำเรือกว้ำงขวำง สะดวกในกำรขนถ่ำยสินค้ำ ทั้งยังมีบริษัทขนส่ง
ให้บริกำรเดินเรือจำกจังหวัดสุพรรณบุรี มำยังสถำนีรถไฟงิ้วรำย (นครปฐม) เพ่ือ
เดินทำงข้ึน-ล่องสู่บำงกอกหรือกรุงเทพมหำนคร  

          ตลำดบำงหลวง เปิดด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2446 ตัวตลำดตั้งอยู่ริมแม่
น้ ำท่ำจีน กำรมำเที่ยวชมที่นี่เรำจะได้พบกับวิถีชีวิตเก่ำ ๆ ของชำวบ้ำนแถวนี้ที่เรียบ
ง่ำย มีน้ ำใจไมตรียิ้มแย้มแจ่มใส ลักษณะบ้ำนเป็นห้องแถวไม้ขนำดสองชั้นหันหน้ำเข้ำ
หำกัน ประมำณ 68 ห้อง บรรยำกำศคล้ำยกับตลำดเก่ำหลำย ๆ แห่งในลุ่มน้ ำภำค
กลำง  
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        ทว่า ตลาดบางหลวง ไม่ได้มีดีแค่ม่านฉากเก่า ๆ ต้องบอกว่าร้านอาหารอร่อย 
สนนราคาประหยัดรสชาติสะใจแบบบ้าน ๆ ก็ก าลังเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่นักเท่ียวตลาด
เก่า อาทิ ขนมไทย หมูสเต๊ะ ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีบ ซาลาเปา  

          สนใจไปเที่ยว ตลาดบางหลวง แห่งนี้ ให้ใช้เส้นทางบรมราชชนนี แยกต่างระดับ
ฉิมพลี เข้าเส้นทางวงแหวนรอบนอกสู่อ าเภอบางบัวทอง (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี สาย 340) 
ถึงแยกนพวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้าเส้น บางเลน-ลาดหลุมแก้ว (346) จากนั้นใช้เส้นทางบางเลน-
บางหลวง (3351)    เพียงเท่านี้...คุณก็สามารถย้อนอดีต กลับไปโหยหาวันวานได้แล้วล่ะ
ค่ะ 

 

 

 

 

 
แหล่งที่มา : www.travel.kapook.com 
 

 
 
เมืองหนังโนรำ อู่นำข้ำว พรำวน้ ำตก แหล่งนกน้ ำ ทะเลสำบงำม เขำอกทะลุ น้ ำพุร้อน 

 

 

อุทยำนนกน้ ำทะเลน้อย เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ มีเนื้อที่ประมำณ 285 ,625 ไร่ 
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญของประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 
จังหวัด คือ พัทลุง สงขลำและนครศรีธรรมรำช ส่วนที่เป็นพื้นน้ ำ (ทะเลน้อย) ประมำณ 
17,500 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ ทะเลน้อย เป็นพื้นที่รำบริมทะเลสำบ ประกอบด้วยนำ
ข้ำว ป่ำพรุ ทุ่งหญ้ำ ทะเลน้อย กว้ำงประมำณ 5 ตำรำงกิโลเมตร ยำวประมำณ 6 
กิโลเมตร มีพืชน้ ำปกคลุม เช่น ผักตบชวำ กง กระจูดหนู บัวต่ำงๆ และพืชลอยน้ ำ 
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สัตว์ป่ ำที่ อำศัยอยู่  อุทยำนนกน้ ำทะเลน้อย แบ่ งออกเป็น  นกน้ ำ  287 ชนิด 
สัตว์เลื้อยคลำน 26 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 ชนิด นกน้ ำมีทั้งนกที่ประจ ำถิ่นและนก
อพยพ เช่น นกกำบบัว นกกุลำ นกกระสำนวล นกกระสำแดง นกกำน้ ำเล็ก นกแขวก เป็น
ต้น 

ช่วงเวลำที่สวยงำมและเหมำะสมที่สุดของกำรล่องเรือชม ทะเลน้อย ควรเป็นเวลำเช้ำ 
ตั้งแต่แสงแรกของดวงอำทิตย์ ไปจนถึง 10 โมง นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยำกำศควำม
สวยงำมแห่งภูมิทัศน์ 

กำรเดินทำงจำกพัทลุง ใช้เส้นทำงหลวงสำย 4048 ผ่ำนอ ำเภอควนขนุน ตลำดปำกคลอง 
สุดปลำยทำงที่ทะเลน้อย เป็นระยะทำงประมำณ 32 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสำมำรถเช่ำ
เรือจำกทะเลน้อยซึ่งมีให้บริกำร 2 รูปแบบ คือ บริกำรนักท่องเที่ยวโดยชุมชนทะเลน้อย 
และบริกำรส ำหรับนักวิชำกำร เพ่ือศึกษำธรรมชำติ โดยมีเจ้ำหน้ำที่อุทยำนฯ คอยให้
ควำมรู้ มีที่พักสะดวกสบำย ส ำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณำติดต่ออุทยำนนกน้ ำทะเลน้อย 
โทร 074-685230 
 
ที่มำ : www.travel.mthai.com 
 
 
 
 
 

 

หอแก้วสูงเสียดฟ้ำ       ภูผำเทิบแก่งกะเบำ      
แปดเผ่ำชนพ้ืนเมือง       ลือเลื่องมะขำมหวำน      
กลองโบรำณล้ ำเลิศ    ถิ่นก ำเนิดล ำผญำ      
ตระกำรตำชำยโขง       เชื่อมโยงอินโดจีน 

วัดศรีมงคลใต้  วัดไทย  ในจังหวัดมุกดาหาร 

ดุจมุกดำริมโขงโค้งฝั่งน้ ำ       งำมเลิศล้ ำอำรำมรตัน์ฉัตรเฉลมิ 
ท้ำวกินนนรีส ำฝ่อทรงต่อเตมิ       ต่ำงร่วมเพิ่มพูนทวีศรีมงคล 
พิศพักตร์พระองค์หลวงซำบทรวงซึ้ง      รวมเป็นหนึ่งสำยน้ ำเดียวเกลียวนสุนธ์ 
เหมือนครุฑคล้องแขนเกี่ยวนำคฝำกกมล      สองฝั่งชลร่วมศรัทธำมำสู่บุญ 

 
 
 
 
 

 
 

วัดศรีมงคลใต้ ตั้งอยู่บนถนนส ำรำญชำยโขง อ ำเภอเมือง จังหวัดมุกดำหำร (บริเวณริมแม่น้ ำโขงใน
ตัวเมืองมุกดำหำร) ภำยในอุโบสถประดิษฐำนพระเจ้ำองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้ำนคู่เมืองจังหวัดมุกดำหำรมำตั้งแต่อดีต มีประชำชนเลื่อมใสศรัทธำมำนำนนับหลำยช่ัวอำยุคน 
จนเป็นที่รู้จักของพุทธศำสนิกชนชำวไทย ตำมต ำนำนกล่ำวว่ำ เมื่อปี พ.ศ.2310 หลังจำกที่เจ้ำ
จันทรสุริยวงศ์ เจ้ำเมืองโพนสิม (ปัจจุบัน คือ บริเวณพระธำตุอิงฮัง ประเทศลำว) ถึงแก่กรรมแล้ว 
ท้ำวกินรีได้เป็นเจ้ำเมืองสืบต่อมำ และได้อพยพผู้คนจำกบ้ำนโพนสิม เพื่อมำตั้งเมืองใหม่ วันหนึ่ง
พรำนจำกเมืองโพนสิม ได้ข้ำมแม่น้ ำโขงมำล่ำสัตว์ตรงปำกห้วยมุก ได้พบต้นตำลต้นหนึ่งมี 7 ยอด 
และกองอิฐปรักหักพังอยู่ สันนิษฐำนว่ำคงเป็นเมืองสมัยโบรำณมำก่อน นำยพรำนจึงน ำไปเล่ำให้ 
ท้ำวกินรีฟัง เมื่อท้ำว กินรีมำตรวจก็เห็นว่ำมีท ำเลดีเหมำะสมที่จะตั้งบ้ำนเรือน จึงได้ชักชวนพรรค
พวกมำตั้งเมืองขึ้นใหม่ ขณะที่ท้ำวกินรี ก ำลังควบคุมบ่ำวไพร่ถำงป่ำใกล้ต้นตำล 7 ยอด ได้พบ
พระพุทธรูป 2 องค์ องค์หนึ่งมีขนำดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนมีลักษณะ สง่ำงำม 
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พระเจ้าองค์หลวง 

และอีกองค์เป็นพระพุทธรูปขนำดเล็กท ำด้วยเหล็กอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ท้ำวกินรี  จึงสร้ำงวิหำร 
ครอบพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วตั้งชื่อว่ำ "วัดศรีมงคุณ" ประมำณ พ.ศ.2313 เพ่ือเป็น
มงคลนำมแก่ชำวเมืองและเป็นที่ประดิษฐำนของพระพุทธรูปของทั้งสององค์ ครั้นเมื่อ
อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสองไปไว้ในโบสถ์ รุ่งขึ้นเมื่อพระภิกษุประจ ำวัดเข้ำไปสักกำระ ก็
ปรำกฏว่ำไม่พบพระพุทธรูปเหล็ก เมื่อค้นดูรอบๆ บริเวณวัด พบว่ำพระพุทธรูปเหล็กไป
ประดษิฐำนอยู่ใต้ต้นโพธิ์ตำมเดิม และจมลงในดินเหลือแต่ยอดพระเมำลี เจ้ำกินรีจึงสร้ำง
แท่นสักกำระบูชำไว้ ณ ที่นั้น และถวำยนำมว่ำ “พระหลุบเหล็ก” ส่วนพระพุทธรูปองค์
ใหญ่ เรียกนำมว่ำ “พระเจ้ำองค์หลวง” ต่อมำวัดศรีมงคุณ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วัดศรี
มงคลใต้" มำจนถึงปัจจุบัน ส ำหรับสถำนที่พบพระหลุบเหล็กปัจจุบันอยู่บริเวณใต้ต้นโพธิ์
ข้ำงศำลเจ้ำแม่สองนำงพ่ีน้อง 
 

ที่มา www.travel2mukdahan.com 
 
 

 
 
 
 
 

" กว๊ำนพะเยำแหล่งชีวิต   ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ำตนหลวง 
บวงสรวงพ่อขุนง ำเมือง              งำมลือเลื่องดอยบุษรำคัม " 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
วัดติโลกอาราม วัดเก่าแก่กลางกว๊านพะเยา 

 
วัดติโลกอาราม คือ วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ าใจกลางกว๊านพะเยา 

เป็นที่ตั้งของหลวงพ่อศิลาแห่งกว๊านพะเยา วัดติโลกอารามได้จมอยู่ใต้บาดาลมา
นานกว่า 500 ปีมาแล้ว         

      
      หลักฐำนศิลำจำรึกได้บันทึกไว้ว่ำ พระรำชำสมัยนั้นผู้ครองเมืองเชียงใหม่    

พระเจ้ำติโลกรำช โปรดให้เจ้ำแสนหัว เจ้ำผู้ครองเมืองพะเยำ ได้สร้ำงถวำยในปี       
พ.ศ. 2019 – 2029 เพ่ือเป็นกำรเทิดพระเกียรติแก่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชำวล้ำนนำได้
ยกย่องต่อพระเจ้ำติโลกรำช  
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ท่องเท่ียวภาคเหนือที่จังหวัดพะเยา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=k1fFGj_QrJ7EAM&tbnid=gfhjhEM8oDkAeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://weerayutclup.wordpress.com/&ei=wJjDU4CaEojq8AXp_YDQCw&bvm=bv.70810081,d.dGc&psig=AFQjCNFUb1kDeDkpCf5poiuFLXYCNRrcjQ&ust=1405413510011837
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เมื่อเวลำผ่ำนไปพิษภัยจำกสงครำมและน้ ำท่วม วัดติโลกอำรำมจึงได้จมอยู่ใต้น้ ำ
มำยำวนำน เมื่อมีโครงกำรกู้วัดติโลกอำรำมขึ้นมำใหม่ จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อศิลำ (กว๊ำน
พะเยำ) แต่เดิมซึ่งเก็บอยู่ท่ีวัดศรีอุโมงค์ค ำมำประดิษฐำนอยู่บนเกำะกลำงกว๊ำนพะเยำ  

 
      ปัจจุบันกลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษำวัฒนธรรมแห่งใหม่ขึ้นมำ ฟ้ืนต ำนำนอำรย
ธรรมกลุ่มน้ ำอิง ให้กลับมำมี ชีวิตเหมือนดังอดีตไม่ได้สูญหำยอีกต่อไป จะไหว้พระศิลำให้
ลงที่ศำลำท่ำเรือริมกว๊ำน มีให้บริกำรทุกวัน เรือแจวพร้อมมุ่งหน้ำสู่กลำงน้ ำ กรำบ
นมัสกำรหลวงพ่อศิลำแห่งวัดติโลก อำรำม กลำงกว๊ำนพะเยำแห่งนี้ 

 
การเดินทาง 

วัดติโลกอำรำม สำมำรถเดินทำงจำกแยกประตูชัยเข้ำสู่ตัวเมืองพะเยำ โดยใช้ถนน
ประตูชัย และถนนพหลโยธิน จำกนั้นจึงเลี้ยวซ้ำยบริเวณธนำคำรกสิกรไทย ตำมถนนท่ำ
กว๊ำน จนถึงท่ำเรือกว๊ำนพะเยำ 
 
ที่มา: www.travel.thaiza.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ: http://www.tlcthai.com 
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ข าข า “ยา” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มำ: http://www.tlcthai.com 

 

 

 

 

การส่งเสริมเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ 

เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มประสิทธิภำพในงำนบริกำรในหลำยด้ำน
เพื่อให้งำนกำรบริกำรมีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด ซึ ่ง 1 ในด้ำนงำนบริกำร คือ กำรเพิ่ม
บุคลำกรหลำยอัตรำ เพื่อบริกำรแด่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ให้ได้รับควำมรวดเร็ว สะดวกมำก
ยิ่งขึ้น ซึ่งก ำลังบุคลำกรที่ต้องกำรเพิ่มเติมในขณะนี้  ดังนี้   

รับสมัครงาน 
1.  ผู้บริหารงานขาย   แผนกวิทยาศาสตร์  /  อุตสาหกรรม  / โรงพยาบาล 
วุฒิปริญญำโท และ ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร์บณัฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,   

ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตรส์ุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง   
มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย    

2. ผู้แทนขาย   แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล 
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% ต่อมูลค่ำยอดเงินใน
ใบก ำกับภำษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บำท) หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ 
โครงกำรแก่งกระจำน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องส ำรองที่พักล่วงหน้ำ
ก่อนเข้ำพักอย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร โดยส่งส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์
ติดต่อกลับ) 

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 
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ข าข า “ยอมมัน” 
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ข่าวสารจากแผนกบุคคล 

mailto:ekachai@sciencetech.th.com
mailto:ekachai.sciencetech@gmail.com
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 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้  Biosafety  Cabinet ที่ใช้  ยังสำมำรถใช้งำน

ป้องกัน“สารตัวอย่าง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย ของ
เชื้อออกมานอกตูไ้ด้ในเกณฑ์ข้อก ำหนดมำตรฐำน  หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย    เนื่องจำก
จุลชีพมีขนำดเล็กมำก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่พื้นผิวของ 
HEPA  Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ ำจำกระดับมำตรฐำน ปัจจุบันแผนกช่ำง
บริกำร  ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจ ำหน่ำยและไม่ได้จัดจ ำหน่ำย
มำกกว่ำ  400  เครื่อง  โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่ได้รับกำ รถ่ำยทอด
เทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถ
บริกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทั่วประเทศ 

 Calibration for pH meter 
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ pH meter ที่ใช้ ว่ำผลกำรวิเครำะห์ให้ค่ำ pH      ได้

ถูกต้องเที่ยงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจำก  pH meter  ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ        
บำงยี่ห้อหรือบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ต ำแหน่งได้                   
อีกประกำรหนึ่งในควำมจ ำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่งย่อม
คลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้ 

 ส าหรับบรกิาร Calibrate pH meterขณะนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัตกิาร ISO/IEC 17025:2005ซึ่งพรอ้มให้บรกิารท่านผู้มีอุปการคุณทกุทา่น 

         ทั้ง 2 บริการน้ี  แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ที่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  และที่
ส ำคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ  ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ
บริษัทต่ำงประเทศท่ีมีควำมเช่ียวชำญ 

สนใจการบรกิาร ตดิตอ่ได้ทีแ่ผนกชา่งบริการ หรอืเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com 
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ท่ี  E-mail :  service@sciencetech.th.com 

 
 

 

  
 
 
  
 สวัสดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ              

ที่ได้รับรำงวัลใน  ฉบับที่ 046 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยช่ือผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ 

รายชื่อลกูค้าถูกรางวัล งวดที่  16  พฤษภาคม  255๗  หมายเลข 20 
 - ไม่มีผู้ถูกรำงวัล 

 รายชื่อลกูค้าถูกรางวัล งวดที่   1  มิถุนายน  2557  หมายเลข 18 
 คุณนิรันดร์  มุทุตำนนท์    โรงพยำบำลพญำไทย 2   018 
 คุณศุภสิน  สุวรรณโชติ บ. ปตท จ ำกัด (มหำชน)   318 

 รายชื่อลกูค้าถูกรางวัล งวดที่  16  ธันวาคม  2556  หมายเลข 79 
  คุณเกษม  เกิดพืชน์  คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  195 
  คณภำนุมำศ  ไหมกัน  บ. ยูโทเปีย้น จ ำกัด    295 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่าย่ิงของท่าน   ตอบค าถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขออวยพร
แด่ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัลใน ฉบับที่ 
047 เพ่ือลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ 

ขอขอบคุณภาพปก/ภาพในเนื้อหาจาก : www.tlcthai.com / www.travel.thaiza.com / 
www.travel2mukdahan.com / www.travel.mthai.com / www.travel.kapook.com / Spicy 
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รายช่ือผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 046 บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบรกิาร 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
    
                       คุณภาพ    คู่    คุณธรรม  
      ซายน์เทคมั่นย้ า          สินค้าพร้อมบริการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
           

 
321/43 ถนนนางลิน้จี่ ช่องนนทร ียานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

TEL. 0-2285-4101(อัตโนมตัิ)  FAX. 0-2285-4856, 0-2285-4178 
321/43 NANGLINCHEE ROAD CHONGNONDSEE  YANNAWA BANGKOK 10120 

TEL. 0-2285-4101(Auto) FAX. 0-2285-4856, 0-2285-4178 อภินันทนาการโทรฟรี 1800 285 ๒๘๕ 
 


