
 
 
 

 
  
 

                

      
 

  6 ประโยชน์ที่สมองได้รับ จากการออกก าลังกาย   ท่องเที่ยวภาคกลางที่จังหวัดสระบุรี  
  5 วิธีล้างผักลดสารพิษตกค้าง ทานได้ปลอดภัย หายห่วง   ท่องเที่ยวภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  ผักพ้ืนบ้าน เปี่ยมโอสถสาร ต้านเซลล์มะเร็ง   ท่องเที่ยวภาคเหนือที่จังหวัดก าแพงเพชร 

  ปางพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์   ท่องเที่ยวภาคอีสานที่จังหวัดมหาสารคาม  

  ข าขัน   

 

 
 
 

 
 
  
 ขณะน้ีบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจมาสู่ปีที่ 34 ได้อย่างมั่นคง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินธรุกิจมำ
จนถึงวันน้ี เนื่องมำจำกกำรไดร้ับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกท่ำนผู้มีอุปกำรคณุจนท ำให้บริษัทฯ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นใจเพ่ือให้บริการแด่ท่านผู้มีอุปการคณุทำงบริษัทฯต้องใคร่
ขอขอบพระคุณทำ่นผูม้ีอุปกำรคณุเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย 
 

 บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอมอบสิ่งที่ท ำให้คุณภำพชีวิต             
ของท่ำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุขกับควำมรู้ มำกมำยรวมทั้งสำระต่ำงๆ  
เพื่อให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณมีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter ฉบับที่ 
049 ประจ าปีที่ 13 คงท ำให้ “ท่านผู้มีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ท่านรัก”ได้รับประโยชน์
และมีสุขภำพกำยและใจที่ดียิ่งขึ้นมำกกว่ำเดิมและตลอดไป 
 

 ส าหรับในเดือนมกราคม – มีนาคม 2558  เนื้อหำสำระใน  Newsletter ฉบับที่ 
049 ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภาพชีวิตของท่านผู้มีอุปการคุณให้
มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จ าหน่าย ในส่วนเนื้อหำสำระ
ยังคงประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจ ำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม ศำสนำ/
ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรมและพัฒนำ
จิต อย่ำงไรก็ดีในส่วนของบริษัทฯ ก็จัดให้มีกิจกรรมสันทนำกำร และกีฬำสีสลับกันทุกเดือน 
เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทฯ  มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่ดี มีควำมพร้อมสำมำรถให้กำรบริกำรท่ำน
ผู้มีอุปกำรคุณด้วยประสิทธิภำพสูงสุด 

 

 ในส่วนกำรจัดท ำวำรสำรในปี 2558 ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ           
ปีละ 4ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบก ำกับภำษีของช่วง 3 เดือน
ที่ผ่ำนมำ คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปีท่ีผ่ำนมำ ช่วงที่ 2  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย.จะใช้ฐำนข้อมูลของท่ำน
ผู้มีอุปกำรคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี  2558 
 

 ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 

 
 
 

 

Ne
ws

let
ter

 

 r ฉบับท่ี 049/ปีท่ี 13  (ม.ค. – ม.ีค. 58) 
ยค. 50 

สารจากบริษัทฯ 



 
 

สารบัญ 
 
 

สรรสาระ 
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 เนื่องในโอกำสวำรดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ทำงกองบรรณำธิกำรขอให้ท่ำนผู้มีอุป
กำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปี 2558 

เพ่ือเป็นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน เนื้อหำสำระใน 
Newsletter ฉบับที่ 049/ปีที่ 13 ประจ ำเดือน มกรำคม – มีนำคม 2558 ทำงกอง
บรรณำธิกำร ยังคงคัดสรรเรื่องรำวมำน ำเสนอท่ำน ดังต่อไปนี้ครับ 

 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง 
 ปำงอุ้มบำตร, ปำงโปรดพุทธบิดำ, ปำงรับผลมะม่วง 
 
 สถานที่ท่องเท่ียว  ทำงกองบรรณำธิกำร ได้คัดสรรเกี่ยวกับเรือ่งท่องเที่ยว 4 ภำคเนื่องจำก

ประเทศไทยของเรำมีสถำนที่โดยที่ธรรมชำติได้ให้ไว้กับประเทศไทย              ที่น่ำ
ท่องเที่ยวมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น ป่ำไม้, ภูเขำ, ทะเล, น้ ำตก เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง        ในกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศ ทำงกองบรรณำธิกำรจึงได้น ำเสนอให้แด่ท่ำนผู้มีอุปกำร
คุณ โดยจะลงสถำนท่ีท่องเที่ยว 4 ภำค ภำคละ 1 สถำนท่ี รวมเป็น 4 สถำนที่ท่องเที่ยวใน 
1 ฉบับ และจะเวียนไปเรื่อยๆ จนครบ เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณพิจำรณำพำ
ครอบครัวอันเป็นท่ีรักไปพักผ่อน เที่ยวชมธรรมชำติยังสถำนท่ีต่ำงๆ ในประเทศไทยของเรำ 

 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับ
ที่ 048 ด้วยครับ (รายช่ือผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24) 

ท้ายสุดนี้ขอให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า
ต่างๆ แด่ศูนย์ CRC และ Newsletter ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะได้น า
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของท่านมากท่ีสุด 

 
 

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


 

 
วิธีล้ำงผักลดสำรพิษ ยำฆ่ำแมลง เพ่ือให้เรำได้รับประโยชน์จำกผักอย่ำงเต็มที่  5 วิธี

ง่ำย ๆ ที่ต้องท ำก่อนทำน 
 

 

 

 
  วิธีที่ 1 

ใช้โซเดียมไบคำร์บอเนต (เบกกิ้งโซดำ) 1 ช้อนโต๊ะ ต่อ น้ ำอุ่น 20 ลิตร แช่ไว้
นำน 15 นำที จำกนั้นล้ำงด้วยน้ ำสะอำด จะช่วยลดปริมำณสำรตกค้ำงได้ 80-95% 
 

  วิธีที่ 2          
 เด็ดผักเป็นใบ ล้ำงผ่ำนน้ ำสะอำดไหลผ่ำนหลำย ๆ ครั้ง ช่วยลดปริมำณสำร

ตกค้ำงได้ 54-63%            
 

  วิธีที่ 3 
          ใช้ด่ำงทับทิม 20-30 เกล็ด ผสมน้ ำ 4 ลิตร แช่นำน 10 นำที จำกนั้นล้ำงด้วย
น้ ำสะอำด ช่วยลดปริมำณสำรตกค้ำงได้ 35-43% 
 

  วิธีที่ 4 
          ใช้น้ ำส้มสำยชู 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ ำ 4 ลิตร แช่นำน 10 นำที จำกนั้นล้ำงด้วยน้ ำ
สะอำด ลดปริมำณสำรตกค้ำงได้ 29-38% 
 

  วิธีที่ 5 
          ใช้เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ ำ 4 ลิตร แช่นำน 10 นำที จำกนั้นล้ำงด้วยน้ ำ
สะอำด ลดปริมำณสำรตกค้ำงได้  27-38% 
 
          หลังจากเราล้างผักเสร็จแล้ว ก็สามารถน าผักไปปรุงอาหารได้ หรือน าไปเก็บ
ไว้ในตู้เย็น เพียงเท่านี้ก็ช่วยลดปริมาณสารพิษที่ตกค้างในพืชผักได้แล้ว 

 
ที่มำ: http://health.kapook.com/view108886.html 
 
 
 
 

 

 

5 วิธีล้างผักลดสารพิษตกค้าง ทานได้ปลอดภัย หายห่วง 
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1. ช่วยให้สมองเจริญเติบโต 
          ยิ่งเรำเเก่ตัวลงเท่ำไหร่ กำรเกิดของเซลล์สมองก็จะยิ่งช้ำลงเท่ำนั้น และเนื้อเยื่อในสมองของเรำก็จะ
ค่อย ๆ หดตัวลง แต่กำรออกก ำลังกำยจะช่วยเหลือในส่วนนี้ได้ จำกกำรศึกษำผลกำรสแกนสมองของคน
อำยุ 60-79 ปี ที่มีสุขภำพดี แต่ไม่ชอบเคลื่อนไหวหรือออกก ำลังกำยนั้น ได้เเสดงให้เห็นว่ำ สมองของพวก
เขำมีขนำดที่ใหญ่ขึ้นภำยใน 6 เดือน หลังจำกที่ออกก ำลังกำยเเบบเต้นแอโรบิก แต่คนที่ออกก ำลังกำย  
เเบบยืด หรือคลำยกล้ำมเนื้อ จะได้รับผลน้อยมำก ๆ 
          นอกจำกน้ี นักวิจัยได้สรุปว่ำ กำรที่ระบบกล้ำมเนื้อหัวใจสำมำรถท ำงำนได้ดีขึ้นนั้น เป็นผลมำจำก
กำรออกก ำลังกำยแบบแอโรบิก เเละกำรออกก ำลังกำยเเบบนี้ ยังมีผลน้อยมำกกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สมองตำมอำยุ ในคนชรำ กำรออกก ำลังกำยเเบบบริหำรกล้ำมเนื้อหัวใจ จะช่วยท ำให้เลือดไหลไปหล่อเลี้ยง
สมองได้มำกขึ้น ซึ่งช่วยส่งออกซิเจนที่จ ำเป็นไปให้สมองได้มำกขึ้นอีกด้วย (สมองใช้ออกซิเจนกว่ำ 20 
เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนทั้งหมดที่มีในร่ำงกำย) 

 2. ช่วยให้สมองสร้างฮอร์โมนได้มากขึ้น 
          กำรที่เรำออกก ำลังกำย ก็เหมือนกับกำรที่เรำเอำสำรอำหำรที่จ ำเป็นไปใส่ไว้ในพืช ซึ่งช่วยให้พืช
เจริญเติบโตรวดเร็วเเละอุดมสมบูรณ์ นักเคมีรับรู้ว่ำ กำรที่สมองได้รับสำรที่มีส่วนช่วยบ ำรุงสมอง หรือที่
เรียกว่ำ BDNF จะช่วยกระตุ้นกำรเจริญเติบโตของสมองและเพิ่มจ ำนวนเซลล์สมอง นี่เป็นควำมจริงที่สุด 
โดยเฉพำะกับสมองส่วนฮิปโปเเคมปัส ซึ่งเป็นหน่วยควำมจ ำของสมอง และสมองส่วนน้ีจะเสื่อมตัวลงได้ง่ำย
เมื่ออำยุมำกข้ึน ยิ่งคุณออกก ำลังกำยมำกเท่ำไหร่ ร่ำงกำยก็ยิ่งหลั่งสำรบ ำรุงสมองมำกเท่ำนั้น 

 

 
3. ช่วยลดความหดหู่และอาการวิตกกังวล 
          ควำมโศกเศร้ำหดหู่ จะส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลของสมองท ำงำนได้ช้ำลง และท ำให้เรำไม่
สำมำรถมีสมำธิจดจ่อและตัดสินใจอะไรได้ รวมทั้งก่อปัญหำต่อควำมจ ำของเรำอีกด้วย และหำกใครที่หดหู่อย่ำงรุนแรง 
คุณหมอก็อำจจะออกใบสั่งยำแก้อำกำรซึมเศร้ำให้ ส ำหรับคนที่ซึมเศร้ำไม่หนักมำก กำรออกก ำลังกำยจะช่วยให้คุณ
อำรมณ์ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นกำรผลิตสำรเซโรโธนิน และสำรโดพำมีน ซ่ึงเป็นสำรส ำคัญที่สมองหลั่งออกมำเมื่อก ำลังมี
ควำมสุข นอกจำกนี้ กำรออกก ำลังกำย ยังช่วยเพิ่มระดับของสำรเอ็นโดรฟิน สำรแห่งควำมสุขอีกด้วย 

4. ช่วยลดผลจากความเครียด 
          ถ้ำฮอร์โมน BDNF จะช่วยให้สมองของคุณดูหนุ่มขึ้น ก็มีสำรตรงข้ำมแบบอื่น ๆ ที่ท ำให้สมองของคุณแก่ตัวลง
เช่นกัน นั่นรวมไปถึงฮอร์โมนที่มีชื่อว่ำ คอร์ติซอล ซ่ึงเป็นฮอร์โมนเเห่งควำมเครียด กำรท ำอะไรช้ำ ๆ กำรที่มีควำมคิด
กระจัดกระจำย และอำกำรขี้หลงขี้ลืม ล้วนแล้วแต่เกิดจำกควำมเครียดมำกกว่ำที่เรำจะตระหนักซะอีก  
          กำรออกก ำลังกำยจะช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอล และช่วยให้คุณกลับมำมีชีวิตชีวำอีกครั้ง นอกจำกนี้ ยังเช่ือกัน
ว่ำ กำรออกก ำลังกำยช่วยสร้ำงเซลล์ในส่วนของสมองที่มีชื่อว่ำ Dentate Gyrus ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับส่วน 
hippocampus ที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมทรงจ ำ เซลล์สมองในส่วนนี้จะค่อย ๆ ว่ำงเปล่ำไปเมื่อเรำเกิดอำกำรเครียด 
 
 5. ช่วยพัฒนาฟังก์ชั่นการท างานของสมอง 
          ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของสมอง หมำยถึงควำมสำมำรถในกระบวนกำรคิด เช่น สำมำรถที่จะจดจ่ออยู่กับกำร
ท ำงำนที่ซับซ้อน สำมำรถจัดกำร คิดอย่ำงเป็นนำมธรรม และวำงแผนเพื่อเหตุกำรณ์ในอนำคตได้ นอกจำกนี้ ยังรวมไป
ถึงกำรท ำงำนของหน่วยควำมจ ำ เช่น ควำมสำมำรถในกำรจดจ ำหมำยเลขโทรศัพท์ในหัวในระหว่ำงที่คุณก ำลังกด
โทรศัพท์  
          เมื่อนักวิจัยต้องกำรที่จะวิเครำะห์ผลกำรออกก ำลังกำย ที่มีผลต่อฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของสมองนั้น พวกเขำได้
ศึกษำด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ กว่ำ 18 วิธี และพบว่ำ ผู้ใหญ่ที่มีอำยุระหว่ำง 55-80 ปี ซ่ึงออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ มี
ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของสมองในด้ำนกระบวนกำรคิด ดีกว่ำคนที่ไม่ออกก ำลังกำยถึง 4 เท่ำ ผลนี้มีมำกขึ้นในคนที่ออก
ก ำลังกำย ประมำณ 30-45 นำที ติดต่อกันเป็นเวลำนำนกว่ำ 6 เดือน แต่ผลดีเหล่ำนี้ แทบจะไม่มีผลอะไรกับคนที่
ออกก ำลังกำยเพียง 4 สัปดำห์ 
 
 6. ช่วยสร้างเพิ่มความไวต่อการรับสารอินซูลินในร่างกาย 
          เมื่อคุณรับประทำนอำหำร ร่ำงกำยของคุณจะเปลี่ยนอำหำรเหล่ำนั้นให้กลำยเป็นน้ ำตำลกลูโคส ซ่ึงเป็นแหล่ง
พลังงำนส ำคัญของร่ำงกำย รวมทั้งสมองด้วย กำรที่จะท ำให้กลูโคสสำมำรถแทรกซึมเข้ำไปในเซลล์ได้ กลูโคสต้องมีสำร
อินซูลินเป็นตัวช่วย แต่น่ำเสียดำย ที่ร่ำงกำยของคนบำงคนมีปฏิกิริยำต่อต้ำนอินซูลิน ท ำให้ร่ำงกำยยิ่งเพิ่มสำรอินซูลิน
มำกขึ้นเร่ือย ๆ และเมื่อระดับน้ ำตำลในเลือดสูง ก็จะท ำให้กลำยเป็นโรคเบำหวำนประเภทที่ 2 และหำกว่ำคุณไม่ได้
เป็นเบำหวำนประเภทที่ 2 กำรที่ร่ำงกำยต่อต้ำนอินซูลิน ก็ส่งผลเสียต่อตัวคุณอยู่ดี และเมื่อเซลล์สมองเต็มไปด้วย
กลูโคส ก็จะส่งผลต่อระบบควำมจ ำและกำรคิด 
          กำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ จะช่วยป้องกันไม่ให้ร่ำงกำยต่อต้ำนสำรอินซูลินได้ ยิ่งควำมไวในกำรรับสำร
อินซูลินมำกขึ้นเท่ำไหร่ ก็จะช่วยท ำให้ระดับน้ ำตำลในเลือดคงสภำพมำกขึ้นเท่ำนั้น อย่ำงน้อยก็ 16 ชั่วโมงหลังจำก
กำรออกก ำลังกำย และยิ่งร่ำงกำยของคุณสำมำรถควบคุมระดับปริมำณน้ ำตำลในเลือดได้มำก ก็จะช่วยเพิ่มกำร
ปกป้องต่อกำรเสื่อมของกระบวนกำรคิดของ สมองได้ด้วย 
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          พฤติกรรมกำรรับประทำนของเรำนี่แหละคือบ่อเกิดของโรคร้ำยที่เรียกว่ำ มะเร็ง แต่ถ้ำเรำรู้จักเลือกทำนให้เป็น ก็
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งตัวร้ำยนี้ได้เช่นกัน และอำหำรที่จะช่วยต่อสู้กับโรคอันตรำยนี้ก็คือ ผักพื้นบ้ำน ดังที่ข้อมูล
จำก ไทยโพสต์  เล่ำให้ฟังว่ำ ผักพื้นบ้ำนของไทยเปี่ยมไปด้วยโอสถสำร ต้ำนเซลล์มะเร็งได้ดี  
 
          สถำนกำรณ์โรคมะเร็งในปัจจุบันเป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญของทุกประเทศทั่วโลก มีแนวโน้มของผู้ป่วยและ
เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง และสำเหตุของกำรเกิดโรคมะเร็งนั้นมำจำกกำรรับประทำนมำกถึง 30%  
 
          จำกกำรส ำรวจวิจัยขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO) พบว่ำ หำกรับประทำนผัก ผลไม้สด อย่ำงน้อยวันละคร่ึงกิโลกรัม 
หรือครึ่งหนึ่งของอำหำรในแต่ละมื้อ รวมทั้งลดอำหำรประเภทไขมันจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคมะเร็งได้ ทั้งนี้
เพรำะผักและผลไม้สดนั้นมีแร่ธำตุ วิตำมิน และสำรต้ำนอนุมูลอิสระมำกมำย ที่สำมำรถยับยั้งกำรเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ 
และไขมันในหลอดเลือดอุดตันได้  
     
          มะเร็ง คือ เซลล์เนื้อร้ำยที่เจริญเติบโตผิดปกติแทรกซึมเข้ำไปในเซลล์ดีที่อยู่โดยรอบเมื่อเข้ำไปในเส้นเลือดและ
น้ ำเหลืองแล้วก็จะกระจำยไปที่อวัยวะต่ำง ๆ ท ำให้เนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นเสียไป ถ้ำเป็นอวัยวะที่ท ำหน้ำที่ส ำคัญของร่ำงกำย 
เช่น ปอด ตับ สมอง ก็จะท ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลำอันรวดเร็ว 
 
          จำกผลงำนวิจัยของนักวิทยำศำสตร์พบว่ำมะเร็งอำจเกิดจำกสำเหตุ 2 ประกำร คือ กำรได้รับปัจจัยต่ำง ๆ จำก
สิ่งแวดล้อมภำยนอกร่ำงกำย เช่น สำรเคมี รังสีต่ำง ๆ ไวรัส  และพยำธิบำงชนิด และสำเหตุจำกปัจจัยภำยในร่ำงกำย เช่น 
พันธุกรรม สภำวะภูมิคุ้มกันและสภำวะโภชนำกำร เป็นต้น  แต่ในปัจจุบันเชื่อกันว่ำมะเร็งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรได้รับสิ่งที่มี
พิษหรือสิ่งก่อมะเร็งจำกสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำรเคมีที่ปะปนอยู่ในเครื่องอุปโภคบริโภคต่ำง ๆ   

 
 

  สำเหตุของกำรเกิดมะเร็งในร่ำงกำยนั้นไม่สำมำรถบอกได้อย่ำงแน่ชัดว่ำเกิดจำกสำเหตุใด ส่วนอำกำรของกำรเกิด
มะเร็งในระยะเร่ิมแรกอำจมีกำรแสดงออกมำอยำ่งชัดเจน โดยสังเกตควำมเปลี่ยนแปลงภำยในร่ำงกำย ไม่ว่ำจะเป็นตุ่ม 
ก้อน หรือแผลที่ผิวหนัง เต้ำนม ริมฝีปำก กระพุ้งแก้มหรือที่ลิ้นผิดปกติ เป็นหูด เป็นแผลเรื้อรังไม่ยอมหำยและโตขึ้น 
ตกขำวหรือเลือดออกกระปิดกระปรอยทำงช่องคลอด เป็นต้น    
     

          นอกจำกนี้ ยังดูได้จำกประวัติของครอบครัวถึงแม้ว่ำโรคมะเร็งส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคสืบเนื่องมำจำกพันธุกรรม
โดยตรง แต่มีแนวโน้มเอียงที่จะเกิดกับพี่น้องครอบครัว เดียวกันได้ หรือมีกำรประกอบอำชีพที่อยู่ ใกล้สำร
กัมมันตภำพรังสีเป็นระยะเวลำนำนๆ ก็มีโอกำสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขำว และคนที่สูบบุหรี่มำก ๆ มีสิทธ์ที่
จะเป็นมะเร็งในปอดสูงมำกกว่ำคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่     
    

          แนวทำงกำรป้องกันและต้ำนโรคมะเร็ง มีกำรวิจัยว่ำเป็นโรคที่ป้องกันได้ และสำเหตุกำรเกิดโรคเกี่ยวข้องกับ
อำหำรถึงร้อยละ 35 และสำมำรถลดควำมเสี่ยงของโรค โดยกำรเปลี่ยนนิสัยกำรบริโภคไปในทำงที่ดี คือกำร
รับประทำนอำหำรที่มีไขมันต่ ำ เน้นพืชผัก-ผลไม้และเมล็ดพืชต่ำง ๆ เช่น มะขำม   ยอ ฟักทอง ขี้เหล็ก ฝรั่ง กระเจี๊ยบ
แดง เห็ดหลินจือ กะเพรำ  ขมิ้นอ้อย กระชำย บัวบก ดีปลี เป็นต้น เพรำะในอำหำรเหล่ำนี้จะมีเส้นใยอำหำรมำก และ
มีสำรแอนติออกซิแดนต์ (Antioxidant) หรือสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันกำรเกิดปฏิกิริยำกำรท ำลำยเซลล์หรือ
เนื้อเยื่อและออกฤทธื์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง      

 
ในกรณีกำรดูแลตนเองแบบองค์รวม ตำมทฤษฎีกำรแพทย์แผนไทย น่ำจะเป็นแนวทำงในกำรใช้กับกำร

ป้องกันโรคร้ำยแรงต่ำงๆ ดังค ำกล่ำวที่ว่ำ กินปลำเป็นหลัก กินผักเป็นพื้นแล้วจะแก่อย่ำงสง่ำ ตำยอย่ำงสงบ จำกสถิติผู้
ที่เสียชีวิตในปัจจุบัน พบว่ำจ ำนวนผู้เสียชีวิตจำกกำรเจ็บป่วยด้วยโรคต่ำง ๆ สูงกว่ำในอดีตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ที่เสียชีวิต
จำกกำรชรำภำพมีน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตผู้สูงอำยุจะมีสุขภำพแข็งแรง ไม่มีโรคร้ำยแรงแทรกซ้อน กำร
เสียชีวิตของผู้สูงอำยุในอดีตจึงเสียชีวิตอย่ำงสงบ เช่น นอนหลับแล้วเสียชีวิตไปเลย จำกเหตุและผลสันนิษฐำนว่ำน่ำจะ
เกิดจำกกำรที่คนไทยในอดีตรับประทำนแต่สิ่งมีประโยชน์ พืชผักปลอดสำรพิษ เพรำะเป็นผักพื้นบ้ำนที่ปลูกไว้
รับประทำนตำมรั้ว รอบ ๆ บ้ำน หรือเก็บจำกธรรมชำติที่ขึ้นตำมขอบไร่ชำยทุ่ง  ปลำก็เล้ียงเองหรือจับจำกห้วย หนอง 
คลอง บึง ตำมธรรมชำติ และกำรปลูกผักเล้ียงสัตว์ก็เป็นกำรออกก ำลังกำยไปด้วย    
      

          เมื่อทุกมื้อของเรำต้องพึ่งพำอำหำรและผักสดจำกตลำด ก็ควรเลือกอำหำรที่มำจำกแหล่งผลิตที่ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกระบวนกำรเพำะปลูกและกำรผลิต แต่ก็เป็นทำงเลือกที่จะยุ่งยำกส ำหรับชำวบ้ำน
ทั่วไปที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ส ำคัญที่สุดคือพืชผักทั้งหลำยก็ควรน ำมำล้ำงให้สะอำด แช่น้ ำเปล่ำ หรือน้ ำด่ำงทับทิม เป็น
ต้น ซ่ึงจะช่วยลดสำรเคมีตกค้ำงไปได้พอสมควรถึงแม้ไม่ใช่ทั้งหมดก็ตำม 
ที่มำ: http://health.kapook.com/view109260.html 

 

ผักพื้นบ้าน เปี่ยมโอสถสาร ต้านเซลล์มะเร็ง 
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31. ปางอุ้มบาตร 
พระพุทธรูปปำงนี้  เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยำบถ
ประทับนั่งขัดสมำธิอย่ำงปำงสมำธิ หรือยืน แต่พระหัตถ์
ทั้งสองประคองถือบำตร มีต ำนำนดังนี้เมื่อพระพุทธเจ้ำได้
แสดงเวสสันดรชำดกโปรดพระประยู รญำติ แล้ ว           
พระประยูรญำติต่ำงถวำยนมัสกำรทูลลำกลับสู่พระรำช
สถำนที่พักของตน แต่ไม่มีใครทูลนิมนต์พระพุทธองค์ให้
รับภัตตำหำรเช้ำเลย โดยเข้ำใจเอำเองว่ำ คงเสด็จไปเสวย
ภัตตำหำรในพระรำชนิเวศน์ ในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์
ทรงทรำบด้วยพระญำณว่ำพระพุทธเจ้ำในอดีตเมื่อเสด็จ
มำประทับ ณ พระนครของพุทธบิดำ ตำมพุทธประเพณี
ได้เสด็จบิณฑบำตเพื่อโปรดมหำชน พระพุทธองค์จึงเสด็จ
ออกบิณฑบำตตำมพุทธประเพณี และมีควำมปีตียินดีประณมหัตถ์นมัสกำร นับเป็นครั้งแรกที่
ชำวเมืองกบิลพัสดุ์ได้เห็น พระบรมศำสดำทรงอุ้มบำตร เสด็จพระพุทธลีลำโปรดประชำสัตว์ เป็น
กำรเพิ่มพูนควำมปีติ โสมนัส พระพุทธจริยำตอนนี้เป็นเหตุให้พุทธบริษัทสร้ำงพระพุทธรูป 
เรียกว่ำ ปำงอุ้มบำตร 

32. ปางโปรดพุทธบิดา 
พระพุทธรูปปำงนี้ อยู่ในพระอิริยำบถยืน พระหัตถ์ซ้ำย
อยู่ในท่ำประคองบำตร พระหัตถ์ขวำยกขึ้นจีบนิ้วพระ
หัตถ์  มีต ำนำนเมื่อพระพุทธเจ้ำเสด็จบิณฑบำตในพระ
นคร  พระเจ้ำสุทโธทนะทรงเห็นว่ำเป็นกำรเสื่อมเสีย
พระเกียรติของพระโอรสกษัตริย์ พระพุทธองค์ตรัส
อธิบำยว่ำเป็นพุทธประเพณี พระพุทธเจ้ำทั้งหลำยใน
อดีตและที่จะมำตรัสรู้ ในอนำคตต่ำงก็ด ำรงชีพด้วย
อำหำรบิณฑบำต จำกนั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนำอริย
วังสิกสูตรแก่พุทธบิดำ ควำมว่ำ เป็นบรรพชิตไม่ควร
ประมำทในอำหำร      ผู้ประพฤติสุจริตธรรม ย่อม
ประสบสุขทั้งในปัจจุบันและอนำคต เมื่อจบพระธรรม
เทศนำ พุทธบิดำก็ได้ดวงตำเห็นธรรม เป็นพระโสดำบัน และกรำบทูลอำรำธนำ พระพุทธองค์
พร้อมพระสงฆ์สำวกให้เสด็จไปรับอำหำรบิณฑบำต ณ พระรำชนิเวศน์ พระเจ้ำสุทโธทนะจึง
บรรลุพระสกทำคำมีในเวลำต่อมำ 

 

33. ปางรับผลมะม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระพุทธรูปปำงนี้  อยู่ในอิริยำบถประทับ (นั่ง) ขัดสมำธิพระหัตถ์ซ้ำยวำงหงำยบน
พระเพลำ (ตัก) พระหัตถ์ขวำถือผลมะม่วง หงำยหลังพระหัตถ์ไว้บนพระชำนุ (เข่ำ) 
มีต ำนำนดังนี้ มีเศรษฐีผู้หนึ่งในเมืองรำชคฤห์ น ำบำตรไม้จันทร์แดงไปแขวนไว้สูง 
60 ศอก พร้อมประกำศว่ำ ถ้ำพระอรหันต์มีจริง ขอให้แสดงฤทธิ์เหำะมำเอำบำตร
นี้ไปเถิด หำกพ้น 7 วัน แล้วไม่มีผู้ใดกระท ำได้ ตนจะถือว่ำมิได้มี      พระอรหันต์
ในโลกพระปิณโฑลภำรทวำชะได้เหำะไปน ำบำตรมำ มหำชนทั้ งหลำยอยำกชม
ปำฏิหำริย์ จึงติดตำมมำจนถึงพระเวฬุวันมหำวิหำร เมื่อพระสัมมำ สัมพุทธเจ้ำทรง
ทรำบเหตุกำรณ์ จึงตรัสต ำหนิพร้อมมีค ำสั่งห้ำมพระสำวกแสดงปำฏิหำริย์ พวก
เดียรถีย์ประกำศว่ำพวกตนจะแสดงปำฏิหำริย์ แข่งกับพุทธองค์ พระพุทธองค์จึง
ทรงประกำศว่ำ จะทรงแสดงพระปำฏิหำริย์ ณ คัณฑำมพฤกษ์    ( ต้นมะม่วง ) ณ 
กรุงสำวัตถี พวกเดียรถีย์ จ้ำงพวกนักเลงโค่นต้นมะม่วงจนหมดสิ้น นำยคัณฑะ ได้
ถวำยผลมะม่วงสุกผลหนึ่งแด่พระพุทธองค์ พระอำนนท์ได้น ำมะม่วงผลนั้นท ำน้ ำ
ปำนะถวำย พระพุทธองค์จึงให้น ำเมล็ดมะม่วงไปปลูก ทันใดนั้นต้นมะม่วงก็
เติบโตแผกิ่งก้ำนสำขำรวดเร็วอย่ำงน่ำอัศจรรย์ พระพุทธองค์     จึงเสด็จไปจ ำ
พรรษำ ณ สวรรค์ชั้นดำวดึงค์ 

 
 
 

ปางพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 
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พระพุทธบำทสูงค่ำ     เขื่อนป่ำศักดิ์ชลสิทธิ์ 
ฐำนผลิตอุตสำหกรรม       เกษตรน ำล้ ำแหล่งเที่ยว 
หนึ่งเดียวกระหรี่ปั๊บนมดี      ประเพณีตักบำตรดอกไม้งำม 
เหลืองอร่ำมทุ่งทำนตะวัน      ลือลั่นเมืองชุมทำง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน้ าตกมวกเหล็ก แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ สระบุรี 
 

สวนรุกขชำติมวกเหล็กและน้ ำตกมวกเหล็ก อยู่ห่ำงจำกสระบุรีประมำณ 37 กิโลเมตร ไปตำมถนน
มิตรภำพ ทำงเข้ำซ้ำยมือตรงข้ำมกับร้ำนขำยผลิตภัณฑ์ขององค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
สวนรุกขชำติน้ีมีเน้ือที่ 375 ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีระหว่ำงอ ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอ ำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ มีล ำธำรซ่ึงมำจำกต้นน้ ำในอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ไหลผ่ำนลงสู่แม่น้ ำป่ำสัก ซ่ึงเป็นเส้นกั้นเขต
ระหว่ำงสองจังหวัดดังกล่ำว ในล ำธำรมีแก่งหินลดหลั่น เป็นน้ ำตกชั้นเล็ก ๆ บริเวณสองฟำกของล ำธำรมีสะพำน
แขวน และพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่ำงๆ 

 
จุดเด่นที่น่าสนใจ น้ ำตกมวกเหล็ก ตั้งอยู่บริเวณตอนกลำงของพื้นท่ี เป็นน้ ำตกท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักของ

นักท่องเท่ียวท่ัวไป มีต้นก ำเนิดมำจำกป่ำในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ มีน้ ำไหลตลอดปีและเป็นแนวแบ่งเขตตำม
ธรรมชำติระหว่ำงจังหวัดสระบุรีกับ จังหวัดนครรำชสีมำ บริเวณสองฝั่งล ำธำรมีพรรณไม้นำนำชนิดขึ้นอยู่เป็น
จ ำนวนมำกเช่น โสกน้ ำ ไคร้ย้อย พะวำ บำงชนิดมีขนำดสูงใหญ่อำยุกว่ำ 100 ปี เช่น ยำงนำ ตะเคียนทอง 
กระบำก มะหำด สำมำรถนั่งพักผ่อนชมน้ ำตกหรือลงเล่นน้ ำได้ตลอดท้ังวัน  
 

 

 
 

สะพานมวกเหล็ก-ปากช่อง มีลักษณะเป็นสะพำนแขวนข้ำมล ำธำรมวกเหล็กเช่ือมอ ำเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง ทำงด้ำนเหนือและ
ใต้ของน้ ำตกมวกเหล็ก นักท่องเที่ยวสำมำรถชมธรรมชำติและถ่ำยภำพของน้ ำตกมวกเหล็กจำก
สะพำนได้อย่ำง สวยงำม 

สวนสักทอง เป็นสวนป่ำไม้สักทอง(Tectona grandis L.f.) ที่ได้ปลูกขึ้นตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่เป็น
สถำนีทดลองปลูกพรรณไม้ มีอำยุกว่ำ 50 ปี เป็นสวนป่ำไม้สักทองที่มีลักษณะดี สมควรอนุรักษ์ไว้
เป็นแม่พันธ์ุในกำรเก็บเมล็ดขยำยพันธุ์  

ปฏิมากรรมรากไม้ เป็นกำรสร้ำงสรรของธรรมชำติที่ท ำให้ ต้นไม้ต้องปรับตัวและสร้ำงควำมมั่นคง
แข็งแรงให้กับตัวเองในภำวะที่ต้องขึ้น อยู่ริมน้ ำที่เปรำะบำงต่อกำรเปลี่ยนแปลงของธรรมชำติ เช่น 
ลมพำยุ กำรไหลบ่ำของน้ ำในฤดูฝน ต้นไม้ต้องสร้ำงระบบรำกที่แผ่ขยำยเพื่อยึดเกำะดินที่อ่อนนุ่มไม่
แข็งแรงให้ สำมำรถทรงตัวและด ำรงชีวิตอยู่ได้ 

ที่มำ : travel.edtguide.com 
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นครศรีธรรมรำช   เมืองประวัติศำสตร์  

พระธำตุทองค ำ    ชื่นฉ่ ำธรรมชำติ  
แร่ธำตุอุดม   เครื่องถมสำมกษัตริย์  
มำกวัดมำกศิลป์    ครบสิ้นกุ้งปู 

 

 

 

 

 
 

 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ตั้งอยู่ริมถนนรำชด ำเนิน ต ำบลในเมือง วัดพระมหำธำตุเป็นพระอำรำมหลวงชั้นเอก 
ชั้นวรมหำวิหำร เดิมชื่อวัดพระบรมธำตุ  เป็นปูชนียสถำนที่ส ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภำคใต้
และประเทศไทย เปรียบเสมือนศูนย์รวมใจของพุทธศำสนิกชนชำวใต้ มีพระบรมธำตุเจดีย์อัน
ยิ่งใหญ่ที่มีส่วนยอดเจดีย์เป็นทองค ำเป็นภำพสะท้อนแห่งควำมศรัทธำของชำวพุทธที่มีต่อกำร
สร้ำงพระบรมธำตุเพ่ือประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุ (พระทันตธำตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้อง
ซ้ำย) ตำมต ำนำนพระบรมธำตุนครศรีธรรมรำช กล่ำวว่ำ เจ้ำชำยธนกุมำรและพระนำงเหม
ชำลำ เป็นผู้น ำเสด็จพระบรมธำตุมำประดิษฐำน ณ หำดทรำยแก้วและสร้ำงเจดีย์องค์เล็ก ๆ 
เป็นที่หมำยไว้ 
 
 

 

         

 
 

ต่อมำในปีมหำศักรำช 1098 (พ.ศ.1719)  พระเจ้ำศรีธรรมำโศกรำช ทรงสรำ้ง
เมืองนครศรีธรรมรำชขึ้นพร้อมกำรก่อสร้ำงเจดีย์ขึ้นใหม่ พระบรมธำตุเจดีย์มีลักษณะรปูแบบ
ศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงลังกำสูง 55.78 เมตร (กรมศิลปำกรวัดเมื่อกำรบูรณะปลียอดทองค ำ
เมื่อ พ.ศ. 2538) จำกฐำนบวัคว่ ำบัวหงำยถึงปลียอด 6.80 เมตร ใช้ทองค ำเนื้อสิบหุ้ม
โดยรอบ ภำยในวัดพระมหำธำตฯุ มีวิหำรที่มีควำมส ำคัญหลำยหลังประดิษฐำนอยู่โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง  พระวิหำรหลวง มีควำมงำมตำมแบบสถำปัตยกรรมสมัยอยุธยำ นอกจำกนัน้ยังมี 
วิหำรสำมจอม วิหำรที่มีพระพุทธรูปทรงเคร่ืองอย่ำงกษัตริย์ชื่อว่ำ “พระศรีธรรมำโศกรำช” 
ประดิษฐำนอยู่  วิหำรพระมหำภิเนษกรมน์ (วิหำรพระทรงม้ำ) ส่วนวิหำรเขียนและวิหำรโพธิ์
ลังกำนัน้เป็นสถำนที่จัดแสดงโบรำณวัตถุที่พุทธศำสนิกชนถวำยเป็นพุทธบูชำ ส่วนฐำนขององค์
พระบรมธำตุเจดีย์ (วิหำรทับเกษตร) มีซุ้มถึง 22 ซุ้ม แต่ละซุ้มมีหัวช้ำงยืน่ออกมำรองรับพระ
บรมธำตุเจดีย์ ประหนึ่งเปน็สัญลักษณ์แห่งกำรค้ ำจุ้นพระพุทธศำสนำให้มั่นคง  นอกจำกนี้ยังมี
ปริศนำธรรมให้ค้นหำ และสิ่งศกัดิ์สิทธิ์อีกมำกมำย ภำยในวัดมแีหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้ที่ระลึกขึ้น
ชื่อของเมืองนคร อำทิเช่น เครื่องเงิน เครื่องถม ตัวหนังตะลุง เปน็ต้น ผู้มำเยือนทีน่ี่นิยมน ำผ้ำ
ขึ้นห่มองค์พระบรมธำตุเจดีย์เพือ่ควำมเป็นสิริมงคลแก่ชวีิต มีไกด์พำชม 08.00-17.00น.
ติดต่อเบอร์ 088-7688537 
ที่มำ : thai.tourismthailand.org 
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ท่องเท่ียวภาคใต้ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

กรุพระเครื่อง  เมืองคนแกร่ง 
ศิลำแลงใหญ่   กล้วยไข่หวำน 
น้ ำมันลำนกระบือ  เลื่องลือมรดกโลก 

 
 

 

 

 

 

อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร   
อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ได้รับกำรประกำศให้เป็น “มรดกโลก” ร่วมกับอุทยำน

ประวัติศำสตร์สุโขทัย และอุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย จำกองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) เมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวำคม ๒๕๓๔ 

ผู้สนใจเข้ำชมได้ทุกวัน เวลำ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่ำเข้ำชมชำวไทย ๑๐ บำท ชำวต่ำงประเทศ 
๔๐ บำท ส ำหรับผู้ที่จะน ำรถเข้ำชมในบริเวณอุทยำนจะต้องเสียค่ำผ่ำนประตูคันละ ๕๐ บำท รำยละเอียด
เพิ่มเติมติดต่อ โทร ๐ ๕๕๗๑ ๑๙๒๑  สถำนท่ีน่ำสนใจภำยในเขตอุทยำนฯ 

วัดพระแก้ว  
ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองก ำแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโบรำณสถำน มรดกโลก ในอุทยำน

ประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร เป็นวัดที่ส ำคัญ อยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์  ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ หรือวัดมหำธำตุกลำงเมืองสุโขทัย ภำยในบริเวณวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธำนที่ฐำนมี
สิงห์ล้อม เจดีย์ทรงกลมที่ฐำนมีช้ำงรอบ วิหำร มณฑป อุโบสถ และเจดีย์รำย ทั้งหมดล้อมรอบด้วย ก ำแพง
ศิลำแลงเป็นแท่ง ๆ โดยรอบ 

 

 

วัดพระธาตุ  ตั้งอยู่ด้ำนทิศตะวันออกของวัดพระแก้ว มีพระเจดีย์ฐำนสี่เหลี่ยมเป็น
ประธำน ล้อมรอบด้วยระเบียบคด ที่เชื่อมต่อกับวิหำรด้ำนทิศตะวันออก ที่สองข้ำงวิหำร
มีเจดีย์รำยอยู่ข้ำงละ ๑ องค์ มีก ำแพงแก้วล้อมรอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สระมน เป็นสระรูปสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ ๑๖ เมตร รอบสระมีคันดินคูน ้าล้อมรอบ 
จากการขุดค้นที่บริเวณนี  พบเศษกระเบื องมุงหลังคา เครื่องมือเครื่องใช้ และ
เครื่องประดับ 
 
ก าแพงเมืองก าแพงเพชร เป็นก้าแพงชั นเดียว สร้างเป็นเชิงเทินมี ๒ ตอน ตอนล่างเป็น
มูลดินสูงขึ นไป ๓-๔ เมตร ตอนบนก่อด้วยศิลาแลง เป็นเชิงเทินมีใบเสมา และเจาะตรง
ใบเสมาไว้ส้าหรับมองข้าศึก 
 
 
 
 
ที่มา : amphaengphet.mots.go.th 
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ท่องเท่ียวภาคเหนือท่ีจังหวัดก าแพงเพชร 
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พุทธมณฑลอีสำน  ถิ่นฐำนอำรยธรรม  
ผ้ำไหมล้ ำเลอค่ำ    ตักศิลำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นมาขององค์พระธาตุนาดูน 
อ ำเภอนำดูน เป็นแหล่งอำรยธรรมโบรำณแห่งหนึ่งที่มีประวัติอันยำวนำน โดยบริเวณ

ที่ตั้งของอ ำเภอนำดูนคือ เมืองจัมปำศรีที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยทวำรวดี  เมื่อประมำณพุทธ
ศตวรรษที่ 13-15 ซึ่งมีหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดีที่ค้นพบมำกมำย สรุป
ควำมดังนี ้

ถิ่นฐำนอำรยธรรมจัมปำศรีในอดีตกำล สันนิษฐำนได้ว่ำมีควำมเจริญรุ่งเรืองมำ 2 ยุค 
คือ  

     1.   ยุคทวำรวดี  ระหว่ำง  พ.ศ. 1000-1200 
     2.   ยุคลพบุรี     ระหว่ำง  พ.ศ. 1600-1800 

พระธาตุนาดูน ในรำวพุทธศตวรรษที่ 13-16 ภำยในตัวเมืองและนอกเมืองมีเจดีย์สมัย
ทวำรวดีอยู่ 25 องค์ (ขณะนี้ได้ขุดค้นพบแล้ว 10 องค์) เจ้ำผู้ครองเมืองนครจ ำปำศรี 
นับตั้งแต่ พระเจ้ำยศวรรำช ได้สร้ำงสถำนที่สักกำระบูชำในพิธีทำงศำสนำพรำหมณ์และพุทธ 
เช่น เทวำลัย ปรำงค์กู่ เป็นต้น  ซึ่งถือว่ำได้เจริญรุ่งเรืองทั้งในด้ำนศำสนำ  วัฒนธรรม และ
กำรปกครอง จนถึงขีดสุดแล้วได้เสื่อมถอยลงจนถึงยุคอวสำนในสมัยพระเจ้ำฟ้ำงุ่มแหล่งหล้ำ
ธรณี 

 
 

 
 

ประวัติการขุดพบองค์พระธาตนุาดูน 

          ในปีพุทธศักรำช 2522 กรมศิลปำกรและรำษฎร์ในต ำบลนำดนูได้ขุดพบพระบรม
สำรีริกธำตุจำกเนนิดินที่เป็นซำกโบรำณสถำน ในบริเวณที่นำของ นำยทองดี ปะวะภูตำ 
รำษฎร์บ้ำนนำดูน ท้องที่หมู่ที่ 1 ต ำบลนำดนู อ ำเภอนำดนู จังหวัดมหำสำรคำม ได้พระพิมพ์
ต่ำงๆเปน็จ ำนวนมำก ข่ำวกำรขุดค้นพบพระพิมพ์ดินเผำได้แพร ่กระจำยออกไป ท ำให้
ประชำชนที่ทรำบข่ำวเดินทำงมำ ขุดค้นอย่ำงมำกมำย และหนว่ยศิลปำกรที่ 7 ขอนแก่น ได้
เข้ำมำท ำกำรขุดแต่งโบรำณสถำนตรงที่ขุดพบพระพิมพ์เพื่อรักษำสภำพสถูปองค์เดิมไว้แต่
กระท ำไม่ส ำเร็จเพรำะฝูงชนจ ำนวน มหำสำร ได้เข้ำมำแย่งชิงคน้หำพระพิมพ์ เจ้ำหนำ้ที่หน่วย
ศิลปำกรที่ 7 ขอนแก่น ต้องยุตกิำรขุดแต่งและปล่อยให้ประชำชนขุดค้นหำต่อไป จนกระทั่ง
วันที่ 8 มิถุนำยน 2522 นำยบญุจันทร์ เกศแสนศรี นักกำรพำนโรงส ำนักที่ดนิอ ำเภอนำดนู 
และได้ขุดค้นพบสถปูพระบรมสำรีริกธำตุมีสัณฐำนดังเกล็ดแก้วประดิษฐ์สถำนในผอบ 3 ชัน้ 
ชั้นในเปน็ทองค ำ ชั้นกลำงเปน็เงิน ชัน้นอกเป็นส ำริด สอดซ้อนกันเรียงตำมล ำดับ และบรรจุอยู่
ในสถูปจ ำลองอีกชั้นหนึ่ง เป็นสถูปโลหะ ทรงกลมสูง 24.4 เซนติเมตร ถอดออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนยอดสูง 12.3 เซนติเมตร ส่วนองค์สถูปสูง 12.1 เซนติเมตร นอกจำกนั้นที่ดำ้นหลงัพระ
พิมพ์บำงองค์ยงัมีจำรึกเป็นภำษำขอมโบรำณและมอญโบรำณ 
ที่มา: www.sarakhamclick.com 

 

 

ท่องเท่ียวภาคอีสานท่ีจังหวัดมหาสารคาม 
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การส่งเสริมเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ 

เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มประสิทธิภำพในงำนบริกำรในหลำยด้ำนเพื่อให้
งำนกำรบริกำรมีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด ซึ่ง 1 ในด้ำนงำนบริกำร คือกำรเพิ่มบุคลำกรหลำย
อัตรำ เพื่อบริกำรแด่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ให้ได้รับควำมรวดเร็ว สะดวกมำกยิ่งขึ้น ซึ่งก ำลังบุคลำกร
ที่ต้องกำรเพิ่มเติมในขณะนี้  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 บุคลำกรจำก
หน่วยงำนใดที่ท่ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริษัทฯใคร่ขอตอบแทนพระคุณด้วยส่วนลดสินค้ำ 3-5% 
ต่อจ ำนวนพนักงำน 1 ท่ำน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ำยอดเงินในใบก ำกับภำษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 
25,000 บำท) หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ โครงกำรแก่งกระจำน คันทรีคลับ แอนด์ รี
สอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องส ำรองที่พักล่วงหน้ำก่อนเข้ำพักอย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร โดยส่งส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ) 

ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจง้รายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท่ีท่านแนะน า     ส่งผ่าน
มายัง 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“สารตัวอย่าง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย ของ
เชื้อออกมานอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อก ำหนดมำตรฐำน  หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย    
เนื่องจำกจุลชีพมีขนำดเล็กมำก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่
พื้นผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ ำจำกระดับมำตรฐำน 
ปัจจุบันแผนกช่ำงบริกำร  ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจ ำหน่ำยและ
ไม่ได้จัดจ ำหน่ำยมำกกว่ำ  400  เครื่อง  โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ 
สำมำรถบริกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ 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 เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้ 

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

         ทั้ง 2 บริการน้ี  แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็น และประโยชน์
ที่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  และ
ที่ส ำคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ  ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ
บริษัทต่ำงประเทศท่ีมีควำมเช่ียวชำญ 

สนใจการบรกิาร ตดิตอ่ได้ทีแ่ผนกชา่งบริการ หรอืเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com 
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ท่ี  E-mail :  service@sciencetech.th.com 
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ข่าวสารจากแผนกบุคคล บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบรกิาร 
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 สวัสดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ              

ที่ได้รับรำงวัลใน  ฉบับที่ 048 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยช่ือผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ 

รายชื่อลกูค้าถูกรางวัล งวดที่  16  ธันวาคม  255๗  หมายเลข ๙๐ 
 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล 

 รายชื่อลกูค้าถูกรางวัล งวดที่   30  ธันวาคม  2557  หมายเลข 57 

 ผู้มีอุปกำรคุณ    บริษัท ไอ.พี.แมนูเฟคเจอริ่ง จ ำกัด (ส ำนักง่ำนใหญ่)  057 
 

 รายชื่อลกูค้าถูกรางวัล งวดที่  16  มกราคม  2558  หมายเลข 74 
 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่าย่ิงของท่าน   ตอบค าถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัลใน ฉบับที่ 048 
เพ่ือลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ 

ขอขอบคุณภาพปก/ภาพในเนื้อหาจาก : travel.edtguide.com / health.kapook.com / 
www.sarakhamclick.com / amphaengphet.mots.go.th / thai.tourismthailand.org  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
    
                       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  อภนินัทนาการโทรฟรี : 1800 
285 285 
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รายช่ือผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 049 


