
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                        
 
                                                       
 

   7 วิธีออกก ำลัง ช่วยฟติ แอนด์ เฟิร์มไดด้ั่งใจ      ผลไม้ 

   ดูดวงจำกเลขท้ำยบัตรประชำชน      ปำงพระพุทธรูปรอบองคพ์ระปฐมเจดีย ์

  ท่องเท่ียวภำคกลำงที่จังหวัดชัยนำท   ท่องเท่ียวภำคใต้ที่จังหวัดระนอง 

  ท่องเท่ียวภำคเหนือที่จังหวัดน่ำน       ท่องเท่ียวภำคอีสำนที่จังหวัดบึงกำฬ 

  ข ำขัน 
 
 

 
 
  
   

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

 ส ำหรับในเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2557  เนื้อหำสำระใน  Newsletter ฉบับที่ 
047 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 และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 
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 เนื่องในโอกำสใกล้จะถึงวำรดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ทำงกองบรรณำธิกำร ขอให้
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำย และใจตลอดปี 2558 

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน เนื้อหำสำระใน 
Newsletter ฉบับที่ 04๘/ปีที่ 12 ประจ ำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2557       
ทำงกองบรรณำธิกำร ยังคงคัดสรรเรื่องรำวมำน ำเสนอท่ำน ดังต่อไปนี้ครับ 

 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง 
 ปำงประทับเรือ, ปำงห้ำมพยำธิ, ปำงแสดงอิทธิปำฏิหำรยิ ์

 
 
 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 

 ขอแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณที่ถูกรำงวัลใน Newsletter 
ฉบับท่ี 04๗ ด้วยครับ (รำยช่ือผู้โชคดีตำมรำยละเอียด หน้ำ 24) 

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

 

ข่ำวจำกกองบรรณำธกิำร 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD&hl=th&sa=G&biw=1024&bih=546&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Jq0tKehgsgJQ5M:&imgrefurl=http://go2pasa.ning.com/xn/detail/2456660:Comment:285821&docid=aAmA36qcR14EFM&w=300&h=267&ei=NcowToX9Mc31mAXmhei-CQ&zoom=1


 

 

 
 

1. กระโดดเชือก  เป็นกำรออกก ำลังกำยท่ีถูกแสนถูกแถมอุปกรณ์ที่ใช้ก็ยัง
พกพำไปไหนก็ได้ เมื่อเทียบอัตรำเผำผลำญต่อนำที กำรออกก ำลังกำย
ประเภทนี้สำมำรถเผำผลำญแคลอรี่ได้มำกกว่ำกำรออกก ำลังกำยชนิด
อื่นเลยล่ะ แถมกำรกระโดดนี่ยังเป็นกำรออกก ำลังกำยที่สนุกสนำนและ
สำมำรถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย  
 

2. สควอช (Squats)  คือกำรออกก ำลังกำยที่ท ำให้ทุกส่วนของ
ร่ำงกำยได้ออกก ำลังกำยไปพร้อมๆ กัน กำรออกก ำลังกำยวิธีนี้
จะช่วยกระชับสะโพก ท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงและช่วยเผำผลำญ
แคลอรี่ได้เป็นจ ำนวนมำกเชียวล่ะ นอกจำกนี้ยังช่วยเพิ่มอัตรำ
กำรเต้นของหัวใจ ยิ่งถ้ำคุณเล่นท่ำกระโดด หรือถือดัมเบลในมือ
ไปด้วยขณะที่เล่นสควอชด้วยละก็จะยิ่งเผำผลำญแคลอรี่ได้มำก
ขึ้นกว่ำเดิม กำรเล่นสควอชเป็นหนึ่งในวิธีที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงได้ดีและยังสำมำรถ
แก้ไขปัญหำสุขภำพต่ำงๆ ได้ ถ้ำคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องนั่งท ำงำนอยู่กับที่ตลอดทั้งวัน       
ลองเล่นสควอชในช่วงระยะเวลำสั้น ๆ อย่ำงเช่น ตอนท ำอำหำรมื้อค่ ำ หรือตอนที่ก ำลังเปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่ือหรือไม่ว่ำหำกท ำเป็นประจ ำทุกวัน นอกจำกจะมีรูปร่ำงที่ดีขึ้นแล้ว 
ยังสำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดปัญหำสุขภำพร้ำยแรงต่ำง ๆ ได้ด้วย 

  

3. วิดพื้น  เป็นกำรออกก ำลังกำยกล้ำมเนื้อส่วนไหล่และแขนที่ดีมำกวิธีหนึ่งเลย กำร
ออกก ำลังกำยแบบนี้ไม่ใช่แค่เพียงได้ประโยชน์กับช่วงบนของร่ำงกำยเท่ำนั้น แต่ยัง
ได้ผลกับทั้งร่ำงกำยอีกด้วย แค่เพียงวิดพื้นไม่กี่วันต่อสัปดำห์ก็จะสำมำรถท ำให้
ร่ำงกำยโดยรวมของเรำดูดีขึ้น และยังช่วยท ำให้ท ำให้หัวใจ และระบบหลอดเลือด
หัวใจต่ำง ๆ แข็งแรงอีกด้วย ไม่เพียงเท่ำนั้นกำรออกก ำลังกำยวิธีนี้ยังช่วยปรับปรุง
บุคลิกให้ดีขึ้น ถ้ำใครที่ก ำลังปวดหลัง ลองวิดพื้นด้วยหลังตรงก็จะสำมำรถช่วยแก้
อำกำรปวดหลังได้แถมยังช่วยท ำให้ยืนหลังตรงขึ้นอีกด้วยล่ะ 

4. ลันจ์ (Lunges)  คือกำรบริหำรร่ำงกำยบริเวณขำด้วยกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำ แล้วย่อจน
หัวเข่ำเกือบติดพื้น จำกนั้นดันตัวขึ้น เป็นกำรออกก ำลังกำยที่จะช่วยท ำให้ขำแข็งแรงขึ้น 
ช่วยจัดระเบียบของกลุ่มกล้ำมเนื้อและช่วยให้รูปร่ำงเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น ถ้ำคุณ
อยำกจะกระชับกล้ำมเนื้อขำ ลันจ์ (lunges) คือกำรออกก ำลังกำยที่ดีเลย แค่เพียงท ำท่ำนี้
วันละ 3 เซต เซตละ 10 ครั้ง ไม่นำนคุณก็จะรับผลลัพธ์ที่ดีจนคุณคำดไม่ถึงเลย 

5. ว่ำยน้ ำ  เป็นกำรออกก ำลังกำยที่มีประสิทธิภำพที่สุดที่น ำมำสู่ผลลัพธ์
อันน่ำอัศจรรย์ กำรว่ำยน้ ำจะช่วยเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของร่ำงกำยและ
กล้ำมเนื้อส่วนต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยังมีประโยชน์ต่อสุขภำพอีกมำกมำย 
อย่ำงเช่นท ำให้ควำมดันโลหิตลดลง และช่วยสร้ำงเสริมให้หัวใจแข็งแรง 
แถมกำรว่ำยน้ ำยังท ำให้คุณได้ขยับเขยือ้นร่ำงกำยและท ำให้รู้สึกสนุกสนำน
ได้อีกด้วย ใครที่ชอบว่ำยน้ ำแล้วอยำกออกก ำลังกำยด้วย เรำไปกระโจนลงสระกันดีกว่ำ  
 
6. วิ่ง  สำมำรถช่วยบรรเทำควำมเครียด ลดควำมเสี่ยงของภำวะซึมเศร้ำและสร้ำงเสริม
สุขภำพหัวใจให้แข็งแรง ช่วยเผำผลำญแคลอรี่เป็นจ ำนวนมำก และยังสำมำรถฟื้นฟูสุขภำพ
โดยรวมของร่ำงกำย แม้กำรวิ่งจะไม่สำมำรถท ำให้รูปร่ำงผอมเพรียวลงได้ แต่มันก็ช่วยท ำ
ให้ร่ำงกำยแข็งแรงขึ้น และท ำให้ขำแข็งแรงขึ้นและดูเล็กลงอีกด้วย ยิ่งถ้ำหำกวิ่งในตอนเช้ำ
ก็จะยิ่งท ำให้ร่ำงกำยได้รับวิตำมินดีจำกแสงแดดซ่ึงดีต่อร่ำงกำยอีกต่ำงหำก แต่ถ้ำหำกคุณ
ไม่ชอบกำรวิ่งละก็ ลองเปลี่ยนมำเป็นจ็อกกิ้งเบำๆ แทนก็ได้ เพรำะกำรจ็อกกิ้งก็สำมำรถ
ช่วยฟื้นฟูสุขภำพโดยรวมของคุณได้เช่นกันค่ะ 

7. ขี่จักรยำน  กำรปั่นจักรยำนไม่เพียงแต่ช่วยท ำให้ได้ออกก ำลังกำยขำ
เท่ำนั้น ยังช่วยกระตุ้นกำรท ำงำนของหัวใจและช่วยลดน้ ำหนักได้ด้วย 
นอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถผสมผสำนกำรออกก ำลังกำยชนิดนี้ เข้ำกับ
ชีวิตประจ ำวันได้ แค่เพียงเปลี่ยนกำรเดินทำงจำกกำรใช้รถส่วนตัวหรือรถ
ประจ ำทำงมำเป็นกำรขี่จักรยำน นอกจำกจะช่วยท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำย
แล้ วยั งท ำ ให้ร่ ำ งก ำยแข็งแรงได้ประโยชน์สองต่อ เลยล่ะ เห็นไหม 
 

กำรออกก ำลังกำยง่ำยๆ เหล่ำนี้สำมำรถท ำให้ร่ำงกำยของเรำฟิต แอนด์ เฟิร์มและมีสุขภำพ  
ที่ดีได้ ไม่จ ำเป็นต้องไปเสียเงินมำกมำย แต่อย่ำลืมวอร์มร่ำงกำยก่อนออกก ำลังด้วยนะคะ และถ้ำอยำกให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้นก็ต้องท ำควบคู่ไปกับกำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์นะคะ 
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7 วิธีออกก ำลัง ช่วยฟิต แอนด์ เฟิร์มได้ดั่งใจ 

5 



 

 
 

เลข 1 
แสดงถึงควำมเด็ดเดี่ยว กล้ำท ำ กล้ำแสดงออก เป็นผู้น ำใน หน้ำที่กำรงำนอยู่ในจ ำพวกแนวหน้ำ และบำงครั้งถูก     
คนอื่นมำขอควำมช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง และค ำปรึกษำอยู่ตลอดเวลำ จนท ำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่ำที่ควร
แต่หำกไม่พอใจใครแล้ว เขำจะไม่สนใจเลยเด็ดขำด เป็นจ ำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี ฆ่ำได้ หยำมไม่ได้ ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลด
ศักดิ์ศรีให้ใคร หำกจ ำเป็นจริง ๆ ยอมให้ได้เพียงกำยเท่ำนั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องควำมรัก หมดเปลืองเท่ำไหร่
ก็ยอมเพื่อควำมรัก ในอนำคตหำกเป็นนักธุรกิจจะประสบควำมส ำเร็จและสำมำรถท ำงำนได้ดีทุกแขนง 
 

เลข 2  
แสดงถึงควำมส ำเร็จควำมอบอุ่นจำกมิตร-บริวำร แต่บำงครั้งไม่ค่อยมีควำมเด็ดขำดไปบ้ำง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่        
คนเดียว หำกจะลงทุนท ำธุรกิจถ้ำได้ร่วมท ำกับคนอื่นจะดีกว่ำท ำคนเดียวจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ำมเป็นที่รักใคร่ของ
เหล่ำเพื่อนฝูง แต่บำงครั้งจะโดนอิจฉำอยู่บ่อย ๆ เพรำะเสน่ห์ดีเกินไป ตำมเลขศำสตร์บ่งบอกว่ำ หำกจะให้ท ำงำน
ส ำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง จะต้องท ำงำนร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลำงคนจะได้มีควำมสุขกับครอบครัวฐำนะดีมีควำม
สบำยตำมล ำดับ 

เลข 3 
แสดงถึงควำมทุกข์ใจ จะมีปัญหำเร่ืองต่ำง ๆ ผ่ำนเข้ำมำในชีวิตอยู่เร่ือยๆ หำกจิตใจไม่เข้มแข็งจะท ำให้ทุกข์ใจไม่สบำย
กำยอยู่เร่ือยไป และจะต้องเพิ่มกำรเอำใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มำกกว่ำเดิม ระวังจะมีปัญหำกับบุคคลที่ 3 เข้ำ
มำสร้ำงควำมแตกแยกในครอบครัว หมำยเลข 3 นี้เป็นเลขแห่งเงำรัก เงำร้ำง ถ้ำจะลงทุนท ำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้น
หรือไว้ใจบริวำรให้มำกนัก อย่ำเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นควำมทุกข์ให้กับตนเองและหำกช่วยเหลือใครแล้วจะหวัง
ผลคืนได้ยำก เพรำะหมำยเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้ๆอย่ำงเดียว แต่เมื่อผ่ำนปัญหำทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นำนจะมีควำมสุข
ควำมสบำยกับครอบครัว 
 

เลข 4 
แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอำยุแต่จะมีควำมเหน็ดเหนื่อยมำกอยู่
เหมือนกัน เพรำะค ำว่ำ "แม่ทัพ" ก็รู้ควำมหมำยอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงำนแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกน่ะ แต่
หมำยเลข 4 เป็นเลขแห่งควำมส ำเร็จ ควำมยิ่งใหญ่ ควำมก้ำวหน้ำ ควำมท้ำทำย หำกจะให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำเร็วๆ 
ก็ต้องกล้ำท ำกล้ำแสดงออก กล้ำตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ำมหลงรัก และเข้ำมำขอสวำมิภักดิ์ด้วยและไม่ต้อง
เป็นห่วงจะท ำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีกำรเยินยอก็จะมีกำรติฉินนินทำก่อนหำกอดทนไม่
สนใจไม่แคร์ควำมรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ชีวิตนี้รวยใจสบำยกำยอย่ำงแน่นอน 

 
เลข 5 
แสดงถึงเลขแห่งเวทมนตแ์ละเสน่ห์หำกบัเพศทั่วไป มีควำมหย่ิงทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กำยแต่ใจนั้นไม่ยอมใคร
เป็นที่ปรึกษำผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองยำมเดือดร้อนหำใครช่วยปรึกษำด้วยนั้นช่ำงยำกมำก เพรำะหมำยเลข 5 จะมีควำมสบำยกำย 
แต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเพรำะคิดมำกจนเกินเหตุและจะเป็นที่รักใคร่ของญำติมิตรหำกด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสำรจะประสบ
ควำมส ำเร็จดีมีชื่อเสียง แต่ไม่ว่ำงำนด้ำนไหนๆ หมำยเลข 5 ท ำได้หมดแต่จะต้องมีเวลำให้กับเรื่องส่วนตัวบ้ำง เช่น เรื่องควำม
รักอย่ำปล่อยให้นำนเกินไปจะได้พึ่งพำอำศัยบุตร-บริวำรในภำยภำคหน้ำจะมีควำมพอดีกับชีวิตเกิดควำมสุขตลอดกำล 
 

เลข 6 
แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมน ำออกมำใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่ำปล่อยเวลำกับควำมคิดให้มำกนัก หมำยเลข 6 
เสน่ห์อยู่ที่ "เงำ" ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือ
ธรรมชำติ หำกได้นั่งสมำธิบ ำเพ็ญศีลจะมีบำรมีสูง ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดูจะท ำอะไรก็ล้วนแต่ประสบควำมส ำเร็จดีทั้งสิ้น 
หมำยเลข 6 ต้องลดโทนเสียงลงอีกเพรำะโทนเสียงนั้นบ่งบอกถึงอ ำนำจควำมย่ิงใหญ่เกินตัว ไม่เพรำะแก่ผู้ได้ยิน ผู้ใหญ่รักใคร่
เอ็นดู สนับสนุนในด้ำนกำรงำน เมื่อเกิดปัญหำใดๆ ตนเองมักจะเอำตัวรอดได้เสมอ จะมีควำมสุขในบ้ันปลำย 
 

เลข 7 
อย่ำปล่อยเวลำให้เสียไปกับคนอื่นให้มำกนักและอย่ำยึดติดอยู่กับที่ เพรำะหมำยเลข 7 เป็นหมำยเลขที่ต้องเดินทำงเพื่อท ำ
กำรค้ำ เป็นไกด์หรือท ำงำนที่ต้องมีกำรเจรจำอยู่ตลอดเวลำจะท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ ระวังจะมีปัญหำเรื่องรักๆ ใคร่ๆ 
เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3 เส้ำเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มำกนัก เพรำะทุก
อย่ำงจะคลี่คลำยไปได้ด้วยดี กำรเงินถึงจะไม่คล่องบ้ำงบำงครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหำ เพรำะหมำยเลข 7 เป็นเลขที่ส่งลำภผลอยู่
เนืองๆ หำกผู้ใดที่ได้หมำยเลข 7 และก็ยอมเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นำนจะมีควำมสุข โชคลำภเพิ่มพูน และจะ
ได้รับควำมสุขกับ มิตร-บริวำร 
 

เลข 8 
แสดงถึงคนมีบุญบำรมี และวำสนำดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลำยได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษำอย่ำอยู่นิ่ง กล้ำเปิดเผย 
กล้ำท ำกล้ำแสดงออก กล้ำตัดสินใจ รีบไขว่คว้ำแล้วหน้ำที่กำรงำนที่ท ำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้ ควำมช่วยเหลือ 
อย่ำหลงใหลมัวเมำในกิเลสตัณหำให้มำกนักอย่ำสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปลำยชีวิตจะมีฐำนะดีเป็นที่พอใจของวงศ์ตระกูล
มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป 

เลข 9 
แสดงถึงอ ำนำจ ควำมย่ิงใหญ่ หำกเป็นผู้น ำจะเจริญก้ำวหน้ำ ท ำงำนด้วย
สมองเป็นนักพูด หรือนักบรรยำยจะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หน้ำที่ที่เหมำะ
คือผู้เผยแพร่ศำสนำจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัสเหนือคน
ทั่วไปบำงครั้งสำมำรถรู้เหตุกำรณ์ล่วงหน้ำ ใครได้หมำยเลข 9 จะเป็นผู้
อยู่เหนือลิขิตสวรรค์จะท ำอะไรก็สำมำรถประสบควำมส ำเร็จได้ด้วย
ตนเอง 

เลข 0 
เป็นคนที่มีควำมเชื่อมั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตตำธรรม จิตใจดีมี
ควำมรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เฉลียวฉลำด ปรำดเปรื่อง มี
ปฏิภำณในไหวพริบอันยอดเย่ียม เต็มเป่ียมไปด้วยควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ ปรำรถนำกำรเป็นบุคคลแถวหน้ำ และกำรได้รับควำมยอมรับ
นับถือจำกผู้คนรอบข้ำง จุดอ่อนของคุณเป็นคนที่มีโอกำส แต่ต้องพลำด
จังหวะดี ๆ ในชีวิตไป หลำยครั้ง ก็เพรำะเกิดอำกำรลังเลกล้ำ ๆ กลัว ๆ 
และไม่ชอบเสี่ยง 
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ดูดวงจำกเลขท้ำยบัตรประชำชน 
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ส้ม  
มีวิตำมินเอและซี มีสรรพคุณช่วยต้ำนอนุมูลอิสระ ยับยั้งกำร
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และช่วยเสริมสร้ำงควำมสดใสให้แก่
ผิวพรรณ  

กล้วยหอม  
มีวิตำมินบีสูง มีสรรพคุณช่วยลดควำมเครียด ควำมอ่อนล้ำ ท ำให้
ร่ำงกำยรู้สึกผ่อนคลำย อำรมณ์สดใส ในกล้วยหอมจะมีเส้นใย
อำหำรช่วยท ำให้ระบบขับถ่ำยในร่ำงกำย ท ำงำนได้ดี และยังช่วยให้
กำรย่อยอำหำรของล ำไส้เล็กดีขึ้นได้  

มะละกอ  
มีสรรพคุณในกำรต่อต้ำนกำรเกิดของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขำวได้
เป็นอย่ำงดี และยังช่วยบ ำรุงอวัยวะภำยในต่ำง ๆ ของมนุษย์ เช่น 
ม้ำม และกระเพำะอำหำร ช่วยในกำรย่อยอำหำร และยังช่วยท ำ
ให้ผิวพรรณดี อีก 

มะม่วง 
มีสรรพคุณ ช่วยละลำยเสมหะ แก้อำกำรคลื่นไส้อำเจียน และยัง
ช่วยให้เลือดลมและประจ ำเดือนของสตรีเป็นปกติ หำกรับประทำน
มะม่วงสดเป็นประจ ำ ก็จะช่วยท ำให้อำกำรไอ หอบ มีเสมหะ หรือ
มีเลือดออกตำมไรฟันบรรเทำลงไปได้ 
 

 

มะเขือเทศ 
มีวิตำมินเอและซี ที่มสีรรพคุณช่วยต้ำนอนุมูลอสิระ ยับยั้งกำรเจรญิเติบโต
ของเซลล์มะเร็ง และช่วยเสริมสร้ำงควำมสดใสให้แกผ่ิวพรรณ และยงัช่วยให้
ระบบกำรหมุนเวียนเลือดดีขึ้น 
 

ล ำไย  
เป็นผลไม้ที่มสีรรพคณุช่วยในกำรบ ำรุงหัวใจ ระบบประสำท และระบบย่อย
อำหำร นอกจำกน้ียังช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ และใช้บ ำรุงร่ำงกำยของ
สตรภีำยหลังจำกกำรคลอดบตุร  
 

มังคุด  
สำร Xanthone ในเปลือกมังคดุ ซึ่งมีคุณสมบัติในกำรต่อต้ำนอนมุลูอิสระ 
ซึ่งมีผลต่อกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่ำงๆ นอกจำกน้ีใน
เปลือกมังคุดยังมีสำร แทนนิน ท่ีมีคุณสมบัติช่วยในกำรสมำนแผล และยับยั้ง
กำรเจรญิเติบโตของแบคทีเรียได้อกีด้วย  
 

สับปะรด  
มีปริมำณของวิตำมิน เกลือแร่ และเส้นใยไฟเบอร์ที่มีอยู่มำกมำย มสีรรพคณุ
ช่วยย่อยอำหำร เสริมสร้ำงกำรดูดซึมอำหำรของร่ำงกำย กำรลดควำมร้อน
ของร่ำงกำยและยังช่วยแก้กระหำย หำกรับประทำนสับปะรดเป็นประจ ำแล้ว 
จะช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรเป็นโรคไตอักเสบ และโรคควำมดันโลหติสูงได้
อีกด้วย  
 

ใบเตย  
มีสรรพคุณช่วยลดอำกำรกระหำยน้ ำ ท ำให้ชุ่มคอ รู้สึกสดช่ืน และยัง
เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่สำมำรถน ำมำใช้ในผู้ป่วยโรคเบำหวำนได้ 
 

ฝรั่ง  
มีวิตำมินซี ที่มีสรรพคุณชะลอกำรลุกลำมของมะเร็ง ช่วยสร้ำงและ
บ ำรุงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันท ำให้แผลหำยเรว็ ช่วยกระตุ้นกำรท ำงำนของเม็ดเลือด
ขำว ช่วยลดสำรพิษในร่ำงกำย หำกรับประทำนเป็นประจ ำจะท ำให้ผิวพรรณ
สดใส  

ผลไม้ 
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๒8. ปำงประทับเรือ 
พระพุทธรูปปำงนี้  เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยำบถ
ประทับ (นั่ง) บนพระแท่น พระหัตถ์ทั้งสองข้ำงวำงคว่ ำ 
บนพระชำนุ (เข่ำ) บำงแบบพระหัตถ์ซ้ำยคว่ ำที่พระชำนุ 
พระหัตถ์ขำวจับชำยจีวร พระบำททั้งสองวำงอยู่บน
ดอกบัว มีต ำนำนดังนี้ ครั้งหนึ่งได้เกิดภัยพิบัติ 3 ประกำร
ขึ้น ณ นครเวสำลี แคว้นวัชชี ได้แก่ 1. ทุพภิกขภัย คือ 
เกิดข้ำวยำกหมำกแพง ฝนฟ้ำไม่ตกต้องตำมฤดูกำล 
ประชำชนพำกันอดอยำกหิวโหยล้มตำย 2. อมนุษยภัย 
คือ เหล่ำภูติผีปีศำจทั้งหลำยต่ำงเข้ำมำหลอกหลอน
เบียดเบียนชำวเมือง 3. อหิวำตกภัย คือ เกิดอหิวำตกโรค
ระบำด ชำวเมืองก็ยิ่งเจ็บป่วยล้มตำยมำกข้ึน ในเวลำนั้นพระพุทธเจ้ำ เสด็จมำจ ำพรรษำ ณ 
พระเวฬุวันมหำวิหำร เจ้ำลิจฉวีนำมว่ำ มหำลิ เข้ำเฝ้ำพระพุทธองค์เพื่อทูลอำรำธนำไปช่วย
ดับทุกข์ เมื่อเรือพระที่นั่งของพระพุทธองค์มำถึงท่ำเรือนครเวสำลี เจ้ำชำยมหำลิจึงเชิญ
เสด็จพระพุทธองค์ขึ้นจำกเรือ และถวำยกำรต้อนรับอย่ำงมโหฬำร 

๒9. ปำงห้ำมพยำธิ 
พระพุทธรูปปำงนี้ อยู่ในพระริยำบถยืน พระหัตถ์ซ้ำย
ห้อยลงข้ำงพระวรกำย พระหัตถ์ขวำยกขึ้นเสมอพระอุระ 
(อก) ตั้งฝ่ำพระหัตถ์ยื่นออกไปข้ำงหน้ำเป็นกิริยำห้ำม มี
ลักษณะคล้ำยกันกับปำงห้ ำมสมุทรหรือปำงห้ ำม
ญำติ นิยมท ำเป็นแบบพระทรงเครื่อง มีต ำนำนดังนี้ เมื่อ
ครั้ ง เกิด โรคระบำดครั้ ง ใหญ่ขึ้นในเมืองไพศำลี  มี
ประชำชนล้มตำยเป็นจ ำนวนมำก กษัตริย์ลิจฉวี เจ้ำผู้
ครองเมืองจึงได้กรำบบังคมทูลอำรำธนำพระพุทธเจ้ำ ให้
เสด็จมำโปรดชำวเมือง พระพุทธองค์จึงมีรับสั่งให้พระ
อำนนท์ เจริญรัตนสูตร (รัตนปริตร) และประพรมน้ ำพระ
พุทธมนต์รอบพระนคร ท ำให้ภัยต่ำง เช่นโรคร้ำยหำยสิ้น
ไปจำกพระนครด้วยพระพุทธำนุภำพ 
 

 

30. ปำงแสดงอิทธิปำฎิหำริย์ 
พระพุทธรูปปำงนี้  อยู่ ในอิริยำบถยืน     
พระหัตถ์ซ้ำยยกขึ้นป้องเสมอพระอุระ 
(อก) พระหัตถ์ขวำห้อยลงแนบพระ
วรกำย บำงแบบพระหัตถ์ขวำยกข้ึนเสมอ
พระอุระ พระหัตถ์ซ้ำยห้อยลงตำมปกติ 
บำงแบบพักพระชำนุ (เข่ำ) มีต ำนำนดังนี้ 
เมื่ อพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ เสด็จกรุ ง
กบิลพัสดุ์ เพ่ือโปรดพระประยูรญำติครั้ง
แรก พระญำติผู้ใหญ่ไม่ท ำควำมเคำรพ 
เพ่ือให้พระญำติเหล่ำนั้นลดทิฐิมำนะลง 
พระพุทธองค์จึงทรงแสดงอิทธิปำฏิหำริย์
โดยเหำะขึ้นไปบนอำกำศ ประหนึ่งว่ำ
ละอองธุลีพระบำทได้หล่นสู่เศียรเกล้ำ
ของเหล่ำพระประยูรญำติ พระเจ้ำสุ
ทโธทนะ จึงประณมพระหัตถ์แล้วกรำบ
ทูลว่ำ “เมื่อพระองค์ประสูติวันแรก หม่อมฉันให้พ่ีเลี้ยงพำมำนมัสกำรกำฬเทวิ
ลดำบส พระองค์ได้ทรงแสดงปำฏิหำริย์ขึ้นไปสถิตบนชฎำของดำบส หม่อมฉันได้
ถวำยนมัสกำรเป็นครั้งแรก ครั้นถึงงำนพระรำชพิธีวัปปมงคลแรกนำขวัญ 
พระองค์ประทับ ณ ใต้ต้นหว้ำ เงำร่มไม้หว้ำนั้นมิได้เลื่อนขยับไปตำมแนวดวง
ตะวันแม้เป็นเวลำบ่ำย หม่อมฉันได้ถวำยนมัสกำรเป็นครั้งที่สอง และครั้งนี้เป็นค ำ
รบสำมที่หม่อมฉันถวำยนมัสกำร” เหล่ำพระประยูรญำติจึงได้คลำยทิฐิมำนะ 
ถวำยนมัสกำรพระพุทธองค์ ด้วยบุญญำภินิหำร พลันเกิดมหำเมฆขึ้นในอำกำศ 
ยังผลให้ฝนโบกขรพรรษตกลงมำ น้ ำฝนโบกขรพรรษนี้มีสีแดง ถ้ำผู้ใดปรำรถนำ
จะให้เปียกกำยจึงเปียก หำกไม่ปรำรถนำให้เปียกก็ไม่เปียก เมื่อครั้งพระพุทธองค์
เสวยพระชำติเป็นพระเวสสันดร ฝนโบกขรพรรษนี้ก็เคยตกมำแล้ว พระองค์ได้
ทรงแสดงพระธรรมเทศนำเรื่องพระเวสสันดรชำดกแก่พระประยูรญำติด้วย 

 
 

ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
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หลวงปู่ศุขลือชำ    เขื่อนเจ้ำพระยำลือชื่อ 
นำมระบือสวนนก      ส้มโอดกขำวแตงกวำ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนนกชัยนำท 
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำพลอง หมู่ท่ี๔ ต ำบลเขำท่ำพระ เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญของจังหวัดชัยนำท ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๖ บนพื้นท่ี ๒๔๘ ไร่ ๑๓ ตำรำงวำ สวนนกชัยนำทเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวและอนุรักษ์นก 
ตั้งแต่ในสมัยนำยกุศล ศำนติธรรมด ำรงต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำสวนนก
ชัยนำท ได้มีกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสนับสนุนจำกหลำยฝ่ำย ท ำให้เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว
ท่ีน่ำสนใจของนักท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ปัจจุบันในสวนนกมีกรงนกท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดใน
เอเชียครอบคลุมพื้นท่ี ๒๖ ไร่ โดยปล่อยให้นกชนิดต่ำงๆ อยู่ตำมธรรมชำติ นอกจำกน้ีภำยในสวนนกยังมีสิ่งท่ี
น่ำสนใจให้ผู้เข้ำชมสวนนกดังน้ี 

อำคำรศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว  เป็นแหล่งให้ข้อมูลกำรท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียว โดยได้จัด
นิทรรศกำรรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวจำก ๘ อ ำเภอ ของจังหวัดชัยนำท โดยให้นักท่องเท่ียวได้ชมวีดี
ทัศน์บนเรือเพื่อบรรยำกำศสมจริง นักท่องเท่ียวสำมำรถค้นคว้ำหำข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดชัยนำท
ได้อย่ำงครบวงจรจำกที่น้ี 

อำคำรแสดงพันธุ์ปลำลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ อุบลรัตนรำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี ชมนิทรรศกำร
วิถีประมงไทย เรือจ ำลองลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ อำคำรแสดงพันธ์ปลำฯ เป็นแหล่งรวบรวมปลำน้ ำจืดพันธ์ต่ำงๆ 
มำกกว่ำ ๙๐ ชนิด ปลำหำยำก/สูญพันธุ์ ปลำเศรษฐกิจ ปลำอันตรำย เช่น ปลำเสือตอ ปลำตองลำย ปลำเสือ
สุมำตรำ ปลำกดหิน เป็นต้น นักท่องเท่ียวจะตื่นตำในอุโมงค์แก้วพบกับปลำน้ ำจืดสำยพันธ์ยักษ์ ปลำบึกท่ีได้
ชื่อว่ำ “ฉลำมน้ ำจืด” อำคำรพันธุ์ปลำเปิดให้เข้ำชมทุกวัน ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

 

 

 
 
 
 
 
ศูนย์วิทยำศำสตร์ท้องฟ้ำจ ำลอง สวนนกชัยนำท เกิดขึ้นเพรำะต้องกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำเพื่อ
เปิดประตูสู่โลกแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิทยำศำสตร์ ดำรำศำสตร์ ภูมิศำสตร์ และเพื่อรองรับกำร
ท่องเที่ยว โดยได้รับพระบรมรำชำนุญำตให้น ำพระบรมฉำยำลักษณ์ และพระรำชประวัติ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๔ ซึ่งท่ำนได้รับกำรยกย่องจำก ประชำคมดำรำ
ศำสตร์ในระดับสำกลว่ำ “King of Siam Eclipse” ด้วยกำรกล่ำวถึงสุริยุปรำคำเต็มดวงเมื่อปี พ.ศ. 
๒๔๑๑ มำจัดนิทรรศกำรที่ศูนย์วิทยำศำสตร์ท้องฟ้ำจ ำลอง สถำนที่นี้มีห้องฉำยดำวจุ ๔๐ ที่นั่ง ไว้
ให้บริกำร เปิดให้เข้ำชมวันละ ๖ รอบ เวลำ ๐๙.๐๐, ๑๐.๐๐, ๑๑.๐๐, ๑๓.๐๐, ๑๔.๐๐ และ 
๑๕.๐๐ น. 

อำคำรพิพิธภัณฑ์ไข่นก (Egg Museum) เป็นอำคำรที่รวบรวมไข่นกสำยพันธ์ต่ำงๆ ทั้ง
ในประเทศ และต่ำงประเทศ ให้ได้เรียนรู้ เปิดเข้ำชมทุกวันระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  

อำคำรศูนย์ OTOP เป็นแหล่งแสดงสินค้ำ และผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดำว ของชุมชนใน
จังหวัดชัยนำท ให้เลือกเป็นของฝำกและของที่ระลึกจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 

สวนนกชัยนำทเปิดให้เข้ำชมทุกวัน ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. อัตรำค่ำเข้ำชม
ชำวไทย ผู้ใหญ่ ๓๐ บำท เด็ก ๒๐ บำท ชำวต่ำงประเทศ ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บำท เด็ก ๕๐ บำท (ค่ำเข้ำ
ดังกล่ำวสำมำรถเข้ำชมได้ทุกอำคำรในสวนนก) สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สวนนกชัยนำท  
โทร. ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๒๔ หรือท่ี อบจ.ชัยนำท โทร. ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗ 

กำรเดินทำง สวนนกชัยนำท ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน (ทำงหลวงหมำยเลข ๑ ) ก่อนถึงตัว
เมือง ๔ กิโลเมตร ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข ๓๒ ถึงสี่แยกถนนสำย
เอเชีย ช่วงชัยนำท – ตำคลี เลี้ยวซ้ำยเข้ำทำงหลวงหมำยเลข ๑ ประมำณ ๗ กิโลเมตร สวนนก
ชัยนำท อยู่ทำงขวำมือ 
ที่มำ : tatsuphan.net/Cattraction 
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ท่องเท่ียวภำคกลำงที่จังหวัดชัยนำท 
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http://tatsuphan.net/Caquarium.html
http://tatsuphan.net/Cplanetarium.html
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คอคอดกระ ภูเขำหญ้ำ 
กำหยูหวำน ธำรน้ ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระรำชวังรัตนรังสรรค์ 
พระรำชวังรัตนรังสรรค์ (จ ำลอง)  ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำรัตนรังสรรค์ (ใกล้ศำลำ

กลำงจังหวัดระนอง)เป็นพระรำชวังที่จัดสร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์กำร เสด็จประทับแรม
จังหวัดระนองของพระมหำกษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5 พระบำทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 และ
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 7 พระรำชวังรัตนรังสรรค์ (จ ำลอง) 
 
 

 
 
 

 
 

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำรัตนรังสรรค์ (ใกล้ศำลำกลำงจังหวัดระนอง)ต ำบลเขำนิเวศน์ 
เป็นพระรำชวังที่ท ำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง สิง่ที่จัดแสดงภำยในพระรำชวังฯ ได้แก่ 
ห้องบรรทมพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (ชั้น 3)ห้องพระรำชินี (ชัน้ 2)  มี
จ ำนวน 6ห้อง อำคำรทรงแปดเหลี่ยม อำคำรท้องพระโรง สะพำนเชื่อมอำคำรทีป่ระทบักับ
อำคำรแปดเหลี่ยม ถือเป็นพระรำชวัง ที่มีกำรประกำศพระบรมรำชโองกำร ยกขึ้นเปน็
พระรำชวัง 1 ใน 19 แห่งของ ประเทศไทย และเป็นพระรำชวงั 1ใน 6 แห่งที่สร้ำงขึ้น ตำม
หัวเมือง ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่5 เป็นพระรำชวังที่ 
สร้ำงจำกไม้ทั้งหลัง สวยงำมำก เพื่อเป็นอนุสรณ์ ในกำรเสด็จประทับแรมของ
พระมหำกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ และจะเปน็สถำนที่ท่องเที่ยวเชงิ ประวัติศำสตร์ อีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดระนองอีกด้วย 
 

รำยละเอียด 
ติดต่อเข้ำชมได้จำกเจ้ำ หน้ำที่ เทศบำลเมืองระนอง โทร.077 811-422 ในวัน

จันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 08.30 น. – 17.30 น. เว้นวนัหยุดรำชกำร 
ที่มำ : www.paiduaykan.com 
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ท่องเท่ียวภำคใต้ท่ีจังหวัดระนอง 



 

 
แข่งเรือลือเลื่อง   เมืองงำช้ำงด ำ   

จิตรกรรมวัดภูมินทร์    แดนดินส้มสีทอง   
เรืองรองพระธำตุแช่แห้ง 

 
 
 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติน่ำน 
 
สถำนที ่: น่ำน  

วันและเวลำท ำกำร :   พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวัน เวลำ 09.00-16.00 น. 

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติน่ำน  ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2517 เป็นอำคำรแบบยุโรปซึ่งเข้ำ
มำในสมัยรัชกำลที่ 5 ผสมผสำนกับสถำปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่ำน ลักษณะกำรจัด
พิพิธภัณฑ์จะใช้แสงธรรมชำติเข้ำช่วย ตัวอำคำรโปร่งมีหน้ำต่ำงโดยรอบ ผู้มำเที่ยวจะ
รู้สึกเหมือนเดินอยู่ในบ้ำนมำกกว่ำพิพิธภัณฑ์ ท ำให้เพลิดเพลินในกำรเดินชมสิ่งของที่จัด
แสดง 

 

 

 

 

          ภำยในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นล่ำงจัดแสดงชวีิตควำมเป็นอยู่ของชนเผ่ำ
ต่ำง ๆ ในจังหวัดน่ำน รวมทั้งเทศกำลงำนประเพณีที่ส ำคัญของจังหวัด ส่วนชั้นบนจัด
แสดงโบรำณวัตถุสมัยต่ำง ๆ ที่พบในจังหวัดน่ำน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ จนถึงยุค
เจ้ำผู้ครองนครน่ำน ชิ้นที่ส ำคัญ ได้แก่ งำช้ำงด ำ วัตถุมงคลคู่บ้ำนคู่เมือง 
เครื่องปั้นดินเผำเคลือบ อำยุรำวพุทธศตวรรษที่ 21 จำกเตำเผำบ่อสวก ต ำบลสวก 
อ ำเภอเมือง น่ำน พำนพระศรีเครื่องเงินลงยำ ซึ่งเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศของเจ้ำผู้
ครองนครน่ำนองค์สุดท้ำย 
ค่ำธรรมเนียม :  ค่ำเข้ำชม ชำวไทย 10 บำท ชำวต่ำงประเทศ 30 บำท 

ตดิต่อ : โทร 0 5471 0561, 0 5477 2777 
 
ที่มา : www.creativetourism.com 
 

16 

ท่องเท่ียวภำคเหนือท่ีจังหวัดน่ำน 
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“ภูทอกแหล่งพระธรรม   ค่ำล้ ำยำงพำรำ  
งำมตำแก่งอำฮง     บึงโขงหลงเพลินใจ  
น้ ำตกใสเจด็ส ี    ประเพณีแข่งเรือ  
เหนือสุดแดนอีสำน     นมัสกำรหลวงพ่อใหญ่  
ศูนย์รวมใจศำลสองนำง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยือนบึงกำฬ เท่ียววัดภูทอก เงียบสงบงดงำม 
วัดภูทอก อยู่ในอำณำเขตบ้ำนค ำแคน ต ำบลนำแสง อ ำเภอศรีวไิล ภูทอกมี 2 ลูก คือ ภูทอก
ใหญ่ และ ภูทอกน้อย ส่วนท่ีนักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวท่ัวไปสำมำรถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภู
ทอกใหญ่อยู่ห่ำงออกไป ยังไม่เปดิให้นักท่องเที่ยวชม 

จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพำนไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภำพรอบ ๆ ภูทอก แบบ 360 
ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 5 ปีเต็ม จำกช้ัน 1 – ช้ันท่ี 7 จะมีบันไดไม้ให้
เดินแบบตรงทอดยำวจนถึงจุดสูงสดุของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นท่ี 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยว
สำมำรถเดินชมแบบสะพำนเวยีนรอบเขำ ซึ่งจะไดเ้ห็นมมุมองที่แตกต่ำงไปเรื่อย ๆ ในแต่ละย่ำงก้ำว 

โดยในช้ันที่ 5 ถือว่ำเป็นช้ันที่ส ำคัญที่สุด จะมีศำลำขนำดใหญ่ พระพุทธรูป กุฏิพระ และ
เป็นที่เก็บศพของพระอำจำรย์จวนด้วย พื้นที่สะอำดกว้ำงขวำง ดูแล้วร่มเย็นมำก เหมำะส ำหรับกำร
นั่งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมส ำหรับนักแสวงบุญ หรือผู้ที่ใฝ่หำควำมสงบ ตลอดตำมช่องทำงเดินจะมีถ้ ำ
อยู่หลำยจุด เช่น ถ้ ำเหล็กไหล ถ้ ำแก้ว ถ้ ำฤำษี ฯลฯ มีที่ให้นั่งพักส ำหรับควำมอ่อนล้ำระหว่ำงทำงเดิน
เป็นระยะ  

 
 
          ถ้ำเดินมำทำงด้ำนเหนือจะเห็นสะพำนหินธรรมชำติทอดสู่พุทธวิหำร อันเป็นที่บรรจุพระ
บรมสำรีริกธำตุ มีลักษณะแปลกและน่ำอัศจรรย์ที่สุด คล้ำย ๆ กับพระธำตุอินทร์แขวนที่พม่ำ คือ 
เป็นหินแยกตัวออกมำจำกหินก้อนใหญ่ แต่ไม่ตกลงมำ เพรำะตั้งอยู่อย่ำงได้ฉำกกับพื้นโลกพอดี 
ปัจจุบันมีสะพำนไม้เช่ือมต่อระหว่ำงสะพำนหินกับพุทธวิหำร มองออกไปจะเห็นแนวของภูทอก
ใหญ่อย่ำงชัดเจน และมีบันไดเวียนข้ึนสู่ชั้นท่ี 6 ซึ่งเป็นช้ันสุดท้ำยของบันไดเวียนรอบเขำ 

ในเส้นทำงสู่ช้ันที่ 6 จะเป็นจุดชมวิวิที่สวยที่สุด ตลอดทำงเดินจะเป็นหน้ำผำยื่นออกมำ
ท ำให้ในบำงครั้งเวลำเดินต้องเบี่ยงตัวออกมำเล็กน้อย โดยแต่ละจุดก็จะมีช่ือของหน้ำผำที่แตกต่ำง
กัน เช่น ผำเทพนิมิตร ผำหัวช้ำง ผำเทพสถิต เป็นต้น ในช่วงฤดูหนำวจะมีทะเลหมอกลอยอยู่รอบ 
ๆ ยอดเขำ ท ำให้เหมือนอยู่บนสวรรค์ 

ส ำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และน่ำชมที่สุดของชั้นนี้คือ ปำกทำงเข้ำเมืองพญำนำคซ่ึงอยู่หลัง
พระปำงนำคปรก มีจุดให้สังเกตคือ มีรอยสีขำวขูดติดกับหินปูน ซ่ึงชำวบ้ำนถือว่ำเป็นรอย
ถลอกที่เกิดจำกท้องพญำนำคสัมผัสกับหิน และมีบ่อน้ ำเล็ก ๆ มีน้ ำขังอยู่เกือบตลอดปี  

ส ำหรับทำงไป วัดภูทอก ให้ใช้ทำงหลวงหมำยเลข 222 ไปทำงอ ำเภอศรีวิไล มีป้ำยบอก
ทำงเป็นระยะ อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอเมืองประมำณ 50 กิโลเมตร 

ที่มา: www.travel.kapook.com 

 

ท่องเท่ียวภำคอีสำนท่ีจังหวัดบึงกำฬ 
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กำรส่งเสริมเพิ่มอัตรำก ำลังบุคลำกรเพื่อมำร่วมงำนกับบริษัทฯ 

เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มประสิทธิภำพในงำนบริกำรในหลำยด้ำน
เพื ่อ ให้งำนกำรบริกำรมีควำมสมบูรณ์มำกที่ส ุด  ซึ ่ง  1 ในด้ำนงำนบริกำร คือกำร 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 

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


 
 
  
 สวัสดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ              

ที่ได้รับรำงวัลใน  ฉบับที่ 047 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยช่ือผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ 

รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่  16  สิงหำคม  255๗  หมำยเลข ๙๑ 
 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล 

 รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่   1  กันยำยน  255๗  หมำยเลข 2๒ 
 คุณประทีป  อมรรัตนพันธ์    มหำวิทยำลัยมหิดล    ๐๒๒ 
 

 รำยชื่อลกูค้ำถูกรำงวัล งวดที่  16  กันยำยน  255๗  หมำยเลข ๓๕ 
 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล 

 

 

 

 

 

กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้เสียสละเวลำ
อันมีค่ำย่ิงของท่ำน   ตอบค ำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด  ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนให้โชคดีกับกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัลใน ฉบับที่ 048 
เพ่ือลุ้นโชค 1,000 บำท ต่อไปนะคะ 

ขอขอบคุณภำพปก/ภำพในเนื้อหำจำก : health.kapook.com/view97773.html / www.paiduaykan.com / 
www.creativetourism.com / tatsuphan.net/Cattraction / Photo.com / www.travel.kapook.com  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
    
                       คุณภำพ    คู่    คุณธรรม  
      ซำยน์เทคมั่นย้ ำ          สินค้ำพร้อมบริกำร 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
           

 
321/43 ถนนนำงลิน้จี่ ช่องนนทร ียำนนำวำ 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 อภินนัทนำกำรโทรฟร:ี 1800 285 285 
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รำยช่ือผู้โชคดีได้รับรำงวัลในฉบับที่ 047 


