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ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ ๓๕ ได้อย่ำงมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มี
อุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ท ำให้ท่ำนมีสุขภำพกำย และสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุข พร้อมกับควำมรู้มำกมำย 
รวมทั้งสำระต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนมีควำม พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter 
ฉบับที่ ๐๕๓ ประจ ำปีที่ ๑๔ คงท ำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภำพกำย และใจท่ีดียิ่งขึ้น 
 

 ส ำหรับในเดือนมกรำคม – มีนำคม ๒๕๕๙ เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๕๓ 
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภำพชีวิต มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ 
จ ำหน่ำย ประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจ ำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม 
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรม 
และพัฒนำจิต อย่ำงไรก็ดีเริ่มในฉบับนี้เป็นต้นไป ได้น ำเนื้อหำ และสำระมำจำกปฏิทินของบริษัทฯ 
ดังมีรำยละเอียดอยู่ในข่ำวสำรจำกกองบรรณำธิกำร 

 

 ในส่วนกำรจัดท ำวำรสำรในปี 2559 ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ           
ปีละ 4ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของป ีหรือ ม.ค. – ม.ีค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบก ำกับภำษีของช่วง 3 เดือน
ที่ผ่ำนมำ คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่ำนมำ ช่วงที่ 2  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย.จะใช้ฐำนข้อมูลของ
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี  2559 
 

 ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 
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ฉบับท่ี 053/ปีท่ี 14          (ม.ค. – มี.ค. 59) 

สำรจำกบริษัทฯ 
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 เนื่องในโอกำสวำรดิถีปีใหม่ 2559  ทำงกองบรรณำธิกำรขอให้ท่ำนผู้มี       
อุปกำรคุณทุกท่ำน มีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจ ตลอดปี 2559 

ส ำหรับเนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๕๓/ปีที่ ๑๔ ประจ ำเดือน 
มกรำคม – มีนำคม ๒๕๕๙ ทำงกองบรรณำธิกำร ได้รับข้อแนะน ำจำกท่ำนผู้มีอุปกำร
คุณบริษัทฯ ควรน ำข้อมูลจำกปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำมีบำงปี
เกี่ยวข้องกับ “คุณภำพชีวิต” มำจัดท ำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่ำนจะพบกับ 

 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง 
1. ปำงคัณธำรรำษฏร ์
2. ปำงสรงน้ ำฝน 
3. ปำงช้ีอสุภะ 

 
 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต  ได้คัดสรรมำจำก 

เกร็ดควำมรู้         หมวดควำมรู้ทั่วไป “ขนมไทย”        จำกปฏิทิน ปี ๒๕๓๙ 
     หมวดควำมรู้ทั่วไป “นก”      จำกปฏิทิน ปี ๒๕๔๗ 
 

 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง 
กำรออกก ำลังกำย / อำหำร / ท่องเที่ยว / คลำยเครียด 
 

 ขอแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณที่ถูกรำงวัลใน Newsletter 
ฉบับท่ี 052 ด้วยครับ (รำยช่ือผู้โชคดีตำมรำยละเอียด หน้ำ 24) 

ท้ายสุดนี้ขอให้ท่านผู้มี อุปการคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและ
ค าแนะน าต่างๆ แด่ศูนย์  CRC (http://www.crc.sciencetech.co.th/) 
และ Newsletter ทั้ งนี้ ทางกองบรรณาธิการจะได้น าข้อคิด เห็น / 
ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ท่านมากที่สุด 

ข่ำวจำกกองบรรณำธิกำร 

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


 

 

รู้ไว้เถอะว่ำโยคะไม่ได้มีไว้ส ำหรับคนตัวผอมหรือร่ำงกำยยืดหยุ่นเท่ำนั้น เพรำะไม่ว่ำ
คุณจะมีรูปร่ำงแบบไหนก็สำมำรถเล่นได้ไม่มีปัญหำอยู่แล้ว โดยเฉพำะสำวอ้วนที่ไม่คิดจะเล่น
โยคะเพรำะเป็นไปไม่ได้ ขอให้คิดใหม่เถอะค่ะ เพรำะแค่ปรับให้เหมำะกับตัวเอง พร้อมทั้งลง
มือปฏิบัติตำม 5 ทิปส์ที่ CureJoy บอกไว้ก็พอ แค่นี้สำวอ้วนก็สำมำรถเล่นโยคะได้อย่ำงสบำย
ใจแล้ว 

ถ้ำจะเล่นโยคะอย่ำงจริงจังละก็ ก่อนอ่ืนเลยควรหำครูฝึกที่จะมำช่วยให้ค ำแนะน ำใน
กำรเล่นโยคะส ำหรับคนอ้วนได้ด้วย เพรำะถึงแม้ว่ำครูสอนโยคะจะมีอยู่เพียบ แต่ก็ไม่ได้
หมำยควำมว่ำพวกเขำทั้งหมดจะสอนโยคะให้คนอ้วนได้ดีซะหน่อย ฉะนั้นลองหำครูฝึกสอน
โยคะที่ช่วยเล่นไปกับคุณและไม่รู้สึกกดดันเวลำฝึกจะดีที่สุดค่ะ 

ไม่ฝึกโยคะต้ำนแรงโน้มถ่วง 
ถึงแม้ว่ำจะมีเทรนด์โยคะต้ำนแรงโน้มถ่วงออกมำท้ำทำยสำว ๆ อย่ำงเรำ แต่ส ำหรับ

คนอ้วนแล้วบอกเลยว่ำเล่นโยคะแบบไม่ฝืนแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นแหละดีแล้วค่ะ อย่ำงกำร
ฝึกโยคะท่ำสุนัขยืดลง (Downward-Facing Dog)  ก็จะช่วยท ำให้กล้ำมเนื้อแน่นกระชับยิ่งขึ้น 
แต่ถ้ำก้มเอำมือแตะพื้นไม่ไหวจริง ๆ ก็อำจจะใช้อุปกรณ์โยคะ เช่น บล็อก เข้ำช่วยก็ได้ 

 
 

 
ฝึกไปอย่ำงช้ำๆ  
          อย่ำเพิ่งคิดว่ำกำรออกก ำลังกำยต้องท ำอย่ำงรวดเร็วเท่ำนั้นถึงจะเวิร์ก เพรำะจริง ๆ 
แล้วถึงแม้จะฝึกโยคะไปอย่ำงช้ำ ๆ ก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรตำมมำซะหน่อยนี่ ที่ส ำคัญกำรฝึก
โยคะอย่ำงช้ำ ๆ ยิ่งจะช่วยเพิ่มควำมยืดหยุ่นและพละก ำลังได้อีกด้วยนะ 
 
 ฟังเสียงร่ำงกำยของคุณบอก 
          ท่ำโยคะทุกท่ำก็คงไม่ได้เหมำะกับคุณหรอกจริงไหมล่ะ ฉะนั้นเวลำท ำท่ำไหนแล้ว
รู้สึกไม่สบำยตัว รู้สึกเจ็บปวดหรืออะไร บอกเลยว่ำไม่ควรฝืนท ำและไม่ต้องไปฟังค ำพูดใคร
ทั้งนั้น เพรำะร่ำงกำยของคุณเองนี่แหละรู้ดีที่สุด 

 
ใช้อุปกรณ์เสริมช่วย 
          อุปกรณ์โยคะนี่แหละเปน็สิ่งจ ำเป็นที่จะช่วยท ำให้คุณท ำท่ำไดง้่ำยขึ้น ดีขึ้น และ
ถูกต้อง ถ้ำเล่นโยคะทีโ่รงเรียนสอน คุณก็อำจจะเลือกอุปกรณ์ได้ครบครัน แต่ถ้ำหำกเล่นที่
บ้ำนละก็ คุณก็อำจจะหำของใช้ในบ้ำนมำประยุกต์เป็นอุปกรณ์ช่วยเล่นโยคะก็ได้ เชน่ เข็ม
ขัดที่ใช้อยู่ก็สำมำรถหยิบมำท ำเป็นเข็มขัดเล่นโยคะได้           เห็นไหมล่ะวำ่สำวอ้วนก็
สำมำรถฝึกโยคะได้เหมือนกันไมเ่ห็นยำกเลย ยิ่งถ้ำฝึกอย่ำงสม่ ำเสมอก็จะท ำให้สุขภำพ
ร่ำงกำยและจิตใจดี แถมกล้ำมเนื้อยังจะแข็งแรงขึ้นกว่ำเดิมอีกด้วยนะคะ 
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โยคะคนอ้วน 
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แก้อำกำรคันคอท ำง่ำยมำกๆ แค่เกำหูก็ช่วยแก้ระคำยคอได้  
แม้จะเป็นวิธีแปลกหน่อยแต่ได้ผลดีนะ 

 
          อำกำรคันในล ำคอน่ำร ำคำญจะตำยไปใช่ไหมคะ และบำงทีลองรักษำอำกำรคัน
คอมำหลำกหลำยก็ยังไม่หำย จนเริ่มจะกลุ้มใจกันละ ถ้ำอย่ำงนั้นมำลองวิธีแปลกๆ อย่ำง
กำรเกำหูแก้คันคอดูบ้ำงไหมล่ะ แม้จะดูเป็นวิธีแก้คันคอที่ประหลำดไปหน่อย แต่ลอง
เถอะแล้วจะติดใจ 
 
 
 

 

 
 
 

นอกจำกกำรรับประยำแก้อักเสบเพ่ือรักษำอำกำรคันคอแล้ว เมื่อมีอำกำรคัน
คอยิบๆ เรำยังสำมำรถใช้วิธีเกำหูแก้คันคอได้ด้วย โดยนำยแพทย์สก็อตต์ ชำร์ฟเฟอร์ 
แพทย์ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนหู จมูก และคอ จำกสถำบัน Gibbsboro รัฐนิวเจอร์ซี  
สหรัฐอเมริกำ อธิบำยไว้ว่ำ หู จมูก คอ ยำวไปถึงท้องน้อยมีเส้นประสำทที่เชื่อมโยงถึง
กัน ดังนั้นเมื่อเส้นประสำทบริเวณหูถูกกระตุ้นด้วยกำรเกำ ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบไป
ยังเส้นประสำทบริเวณจมูก คอ และท้องน้อย ท ำให้เกิดอำกำรชักกระตุกไปด้วย ส่งผล
ให้อำกำรคันคอบรรเทำลงไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง 
 
          โดยวิธีแก้อำกำรคันคอด้วยกำรเกำหู สำมำรถท ำได้โดยแหย่นิ้วเข้ำไปในรูหู 
แล้วขยับนิ้วเกำรูหูเน้น ๆ คล้ำยตอนแคะหูยังไงยังงั้นนั่นล่ะค่ะ ทว่ำอย่ำแหย่นิ้วเข้ำไป
ในรูหูลึกจนเกินไปนะคะ ไม่อย่ำงนั้นอำจเกิดกำรกระทบกระเทือนถึงรูหูได้   
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แก้อำกำรคันคอ 
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กินตอนดึกยังไงไม่ให้อ้วน อย่ำกังวลแค่เรื่องนี้ เพรำะขอเตือนดัง ๆ ว่ำหำกกิน

ตอนกลำงคืนมำกเกินไป ระวังไว้กับ 7 ควำมทรมำนที่อำจจะต้องเจอ !  
 

          เข้ำใจว่ำควำมหิวไม่เข้ำใครออกใคร ยิ่งในตอนกลำงคืน เกิดหิวหน้ำมืดขึ้นมำ
อำหำรอะไรก็ไม่เกี่ยง ขอแค่ให้ได้กินจนอ่ิมท้องเข้ำไว้ก็พอ แต่หำกจะเพลิดเพลินกับกำร
กินมื้อดึกมำกเกินไปก็คงต้องระวังกันไว้หน่อย เพรำะรู้ไหมว่ำ กำรกินมื้อดึกมำกเกินไป 
อำจสร้ำงควำมทรมำนทำงกำยให้ได้ถึง 7 อย่ำงต่อไปนี้ ! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1. นอนไม่หลับ ถึงหลับก็กระสับกระส่ำย 
          โดยเฉพำะหำกกินอำหำรประเภทไขมันสูง อย่ำงบรรดำอำหำรฟำสต์ฟู้ดโทรสั่ง
กริ๊งเดียวก็ส่งถึงที่ อำหำรเหล่ำนี้แหละจะเล่นงำนให้คุณนอนไม่หลับ เพรำะไขมันเป็น
อำหำรที่ร่ำงกำยต้องใช้เวลำย่อยนำน ดังนั้นแม้คุณจะอ่ิมหน ำและล้มตัวลงนอนแล้ว 
แต่ระบบย่อยก็ยังคงต้องย่อยอำหำรไขมันสูงที่คุณกินเข้ำไปจนกว่ำจะเสร็จสิ้น
กระบวนกำร ซึ่งเท่ำกับว่ำร่ำงกำยข้ำงในยังต้องตื่นมำท ำโอทีให้เรำอีกนำนนับชั่วโมง 
แล้วอย่ำงนี้จะนอนหลับได้ยังไงกันล่ะ 
 
 2. ฮอร์โมนรวนเร     
          เมื่อกินมื้อดึกมำกเกินไปจนเกิดอำกำรนอนไม่หลับ ทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ำ
ร่ำงกำยไม่น่ำจะโอเค เพรำะฮอร์โมนเมลำโทนินและโกรทฮอร์โมน สองฮอร์โมนส ำคัญ
ของร่ำงกำยจะถูกรบกวนจนส่งผลกระทบกับร่ำงกำยในภำยหลัง เพรำะฮอร์โมนทั้งคู่นี้
จะท ำงำนได้อย่ำงรำบรื่นเมื่อร่ำงกำยได้รับกำรพักผ่อนที่เพียงพอเท่ำนั้น และเรำก็เชื่อ
ว่ำทุกคนคงไม่อยำกให้ 25 สัญญำณร้ำยจะมำเยือน เมื่อเรำนอนไม่พอเป็นประจ ำ เกิด
ขึ้นกับเรำหรอกจริงไหม 
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3. น  ำตำลในเลือดพุ่งสูงปรี๊ด 
          กำรกินมื้อดึกโดยเน้นกินแป้งหรืออำหำรไขมันสูงไม่ได้เพ่ิมควำมอ้วนเท่ำนั้น
หรอกนะคะ แต่ยังจะท ำให้ปริมำณน้ ำตำลในเลือดของร่ำงกำยพุ่งสูงขึ้นมำก ๆ ในเช้ำวัน
ถัดมำ ซึ่งอำกำรลักษณะนี้จะอันตรำยมำกกับคนเป็นโรคเบำหวำน หรือหำกยังแข็งแรงดี 
ภำวะน้ ำตำลในเลือดสูงก็อำจเพ่ิมควำมเสี่ยงต่อโรคนี้ให้คุณได้ 

 4. อ้วนขึ นชัวร์     
          ของมันแน่อยู่แล้วว่ำกินม้ือดึกก็ต้องอ้วน และหำกคุณเป็นคนประเภทหนักเช้ำ 
เบำเที่ยง เลี่ยงเย็นแต่เน้นดึก แบบนี้ร่ำงกำยคงหำจังหวะเบิร์นแคลอรีให้ไม่ทัน และถ้ำ
โดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยออกก ำลังกำย เตรียมตัวโบกมือบ๊ำยบำยร่ำงกำยไซส์เดิมได้เลย 

 
 

 

 
 
 
6. โรครุมเร้ำ     
          เท่ำท่ีอ่ำนกันมำคงพอนับได้แล้วว่ำหำกกินมื้อดึกมำกเกินไปอำจเกิดอำกำร
นอนไม่หลับ เสี่ยงต่อโรคเบำหวำน และน่ำจะอ้วนขึ้นแน่ ๆ ซึ่งอำกำรเหล่ำนี้อำจส่ง
แรงสั่นสะเทือนต่อมำให้เกิดโรคต่ำง ๆ ได้อีกมำกมำย อย่ำงโรคควำมดันสูง ภำวะไขมัน
ในเลือดสูง โรคไต หรือโรคหัวใจ ยิ่งกับคนที่มีควำมเสี่ยงหรือมีโรคเหล่ำนี้เป็นโรค
ประจ ำตัวอยู่แล้ว อำกำรของโรคเก่ำอำจยิ่งก ำเริบหนักจนถึงขั้นล ำบำกเลยล่ะ 
 
 7. ร่ำงกำยแย่ แค่เพรำะพลำดมื อเช้ำ !  
          มื้อเช้ำส ำคัญมำกถึงมำกท่ีสุด แต่หำกคุณกินอ่ิมตื้อมำตั้งแต่มื้อดึก ตื่นขึ้นมำ
ตอนเช้ำคงไม่ค่อยรู้สึกหิวเท่ำไร และนี่อำจเป็นช่องโหว่อันตรำยที่ท ำให้เรำข้ำมมื้อเช้ำ
บ่อย ๆ จนอำจท ำให้สุขภำพแย่ได้ 
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ปฏิทินภำพจัดไว้  ขนมไทย 

ล้ ำค่ำย้ ำเตือนใจ   ปกป้อง 

จรรโลงสืบทอดไกล  เพียงเพ่ือ อนุชน 

เอกลักษณ์ชำติเรำต้อง  กึกก้องนิรันดร 

 
 

ปฏิทินปี 2539 ชุดขนมไทยประกอบด้วยขนมไทยที่มีมำแต่โบรำณ  
จ ำนวน 12 ชนิด ประกอบด้วย 

 
 
 
 

1.  ขนมจ่ำมงกุฎ 

ส่วนผสม 

เม็ดแตงโมชนิดย้อมสีแดงแกะแล้ว ½ ถ้วย 

น้ ำตำลทรำย   ½ ถ้วย 

น้ ำดอกมะลิ   1 ถ้วย 

ทองค ำเปลว   2 แผ่น 

วิธีท ำ 

1.  เช่ือมน้ ำตำล โดยใช้น้ ำตำลกับน้ ำดอกมะลิตั้งไฟให้
เดือด กรองด้วยผ้ำขำวบำง แล้วตั้งไฟต่ออีก 5 นำที 
2.  ล้ำง-ขัด กระทะทองเหลืองให้สะอำดเป็นเงำ ตะแคง
ข้ำงหนึ่งคั่วเม็ดแตงโม โดยใช้มือจุ่มลงในน้ ำเช่ือม แล้ว
กวำดไปมำจนน้ ำตำลแห้ง แล้วใช้มือจุ่มน้ ำเชื่อมท ำเช่นนี้
ต่อไปจนน้ ำตำลเกำะเป็นหนำมติดเม็ดแตงโมพองำม 
เก็บใส่ภำชนะอย่ำให้อำกำศเข้ำ 

3.  ระหว่ำงที่กวำดเม็ดแตงโมอยู่นั้น ต้องตะแคงกระทะ และใช้ผ้ำขำวบำงเช็ดกระทะให้สะอำดอยู่
เสมอ 

วิธีท ำแป้งรองขนม 

แป้งสำลี    1 ถ้วย 

ไข่แดงของไข่ไก่   1 ฟอง 

เนยสด    1 ช้อนโต๊ะ 

นวดแป้งกับไข่แดงจนน่ิมมือจึงใส่เนย ถ้ำยังแห้งอยู่จึงเติมน้ ำ แล้วคลึงแป้งเป็นแผ่นบำงๆ กดให้กลม
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 เซนติเมตร น ำแผ่นแป้งที่ตัดแล้วใส่ในถ้วยตะไลใช้มือกดเบำๆ ให้เป็นรูป
ก้นถ้วยตะไล ใช้ช้อนจิ้มให้ทั่วจึงเอำไปอบพอสุกเหลืองนวลใช้ได้ 
วิธีท ำมงกุฎ 

1.  น้ ำตำลทรำยใส่หม้อเล็กๆ ใส่น้ ำนิดหน่อย ตั้งไฟอ่อนๆ พอน้ ำตำลละลำยเอำเม็ดแตงโมที่กวำด
ไว้แล้วลงจุ่มให้น้ ำตำลติดแป้งที่อบไว้รอบๆ 

2.  ปั้นทองเอกกลมๆ วำงตรงกลำง ใช้มีดปลำยแหลมผ่ำเป็น 6 พู เหมือนผลมะยม แล้วปั้นเป็น
ก้อนกลมเล็กๆ เท่ำเม็ดถั่วเขียว วำงบนยอดขนมที่ผ่ำไว้ ใช้ทองค ำเปลวตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ แตะ
ตรงยอด มองเห็นเหมือนมงกุฎ 

กำรท ำแป้งรองขนมเหมือนจ่ำมงกุฎนั้น บำงครั้งก็ต้องเติมน้ ำและบำงครั้งก็ไม่ต้องเติม ทั้งนี้แล้วแต่
น้ ำในไข่ที่ใช้นั้นเอง (ต ำรับของคุณหญิงเจือ นครรำชเสนี) 
หมำยเหตุ ส่วนผสมและวิธีท ำขนมทองเอกอยู่ในขนมที่ใช้ในพิธีมงคล 
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2.  เกษตรล ำเจียก 

ส่วนผสมแป้ง 

แป้งข้ำวเหนียว   1 ถ้วย 

น้ ำ    ¼ ถ้วย 

สีต่ำงๆ     

ไส้ขนม 

มะพร้ำวทึนทึกขูดด้วยกระต่ำยจีน 1 ½ ถ้วย 

น้ ำตำลทรำย   ¾ ถ้วย 
น้ ำดอกมะลิ หรือน้ ำใบเตย  ¼ ถ้วย 

วิธีท ำ 

1.  น ำน้ ำตำลกับน้ ำใส่กระทะทอง ตั้งไฟให้เดือดแล้วใส่
มะพร้ำวลงไป คนให้พอเหนียว ยกลงปั้นเป็นก้อน 

2.  แป้งข้ำวเหนียวนวดด้วยน้ ำดอกมะลิพอนุ่มมือ แบ่งใส่
สีต่ำงๆ 

3.  ร่อนแป้งลงในกระทะก้นแบนใช้ไฟกลำงค่อนข้ำงอ่อน 

4.  ใส่ไส้ม้วนเป็นช้ินกลมๆยำวๆ 

5.  ใส่โถมีฝำปิด หรือใส่ภำชนะมีฝำปิด อบด้วยมะลิหรือควันเทียนตำมชอบ 

 
3.  ขนมทองเอก 

ส่วนผสม 

ไข่ไก่ ใช้แต่ไข่แดง   12 ฟอง 

กะทิ ½ ก.ก. คั้นให้ได้  2 ถ้วย 

น้ ำตำลทรำยเม็ดเล็ก  2 ถ้วย 

แป้งสำลี    1 ถ้วย 

สีเหลือง-สีแดง   1 ถ้วย 

วิธีท ำ 

1.  ร่อนแป้ง 2 ครั้ง 

2.  ผสมแป้งกับน้ ำตำลให้เข้ำกันก่อน 

3.  ผสมไข่แดงกับกะทิให้เข้ำกัน แล้วเทใส่ลงไปในแป้ง
และน้ ำตำลทรำย 

4.  กวนไฟอ่อนท่ีสุด ก่อนจะได้ที่จึงใส่สีเหลืองกับสีแดง 

5.  กดด้วยพิมพ์เป็นรูปต่ำงๆ 

 

4.  มัศกอด 
ส่วนผสม 
น้ ำตำลทรำย    2 ถ้วย 
ไข่ไก่ (ใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขำว)  9 ฟอง 
แป้งเค้ก     4 ถ้วย 
ไข่ขำวส ำหรับแต่งหน้ำ   9 ฟอง 
น้ ำมะนำว    1 ช้อนชำ 
น้ ำตำลทรำยป่นละเอียด   4 ถ้วย 
สีชมพู ฟ้ำ เขียว เหลือง 
วิธีท ำ 
1.  ตีไข่ให้ขึ้น แล้วค่อยๆใส่น้ ำตำลลงไปเรื่อยๆ
จนขึ้นฟู 
2.  ใส่แป้งลงในไข่ที่ตีขึ้นแล้ว โดยใช้ไม้ตีไข่คน
ตะล่อมไปทำงเดียวกัน อย่ำคนมำกนัก ขนมจะ
ยุบ 
3.  ตักใส่กระทงที่รองด้วยพิมพ์เค้ก ¾ ของ
พิมพ์ 
4.  น ำขนมเข้ำเตำอบ อบทั้งไฟบนและล่ำงใช้
ไฟอ่อน ควำมร้อนประมำณ 200 องศำฟำเรน
ไฮด์ สังเกตดูให้ขนมพอให้เป็นสีนวล ประมำณ 
10 นำที ถ้ำทิ้งไว้ให้เย็นจะแคะยำก 
5.  ตีไข่ขำวให้ขึ้นฟู ใส่น้ ำตำลทรำยป่นลงไป
เรื่อยๆ จนขึ้นฟูแข็ง ใส่น้ ำมะนำวตีให้เข้ำกัน แบ่งใส่สีต่ำงๆตำมต้องกำร น ำไปทำหน้ำขนม
จนทั่ว อบเฉพำะไฟบน 5 นำที หรือจนกว่ำหน้ำขนมจะเป็นสีนวล จึงใช้ได้ 
6.  ถ้ำจะรับประทำนกับมะพร้ำวทึนทึก ต้องขูดมะพร้ำวหยำบๆ แล้วโรยลงไปบนไข่ขำวทีท่ำ
หน้ำขนมแล้ว จึงน ำไปอบพอเหลืองนวลเช่นกัน 
7.  ถ้ำจะใช้เนยขำว 2 ช้อนโต๊ะแทนกะทิก็ได้ หรือจะใส่ในกระทงขนมเค้ก โดยไม่ต้องทำ
พิมพ์ก็ได้ 
 

จุดประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สูตรขนมไทยที่มีมำแต่โบรำณ ให้ส่งผำ่นไปยังอนุชนไทยรุ่นหลัง 
หำกท่ำนมีควำมประสงค์ในรูปส ีหรือสูตรส่วนผสมของขนมแต่ละชนิด โปรดติดต่อบริษัทฯ 
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สิบห้ำปีก่อตั้ง  กิจกำร 

ซำยน์เทคซึ้งดวงมำลย์  ย่อมรู้ 
พระคุณท่ำนไพศำล  หนุนช่วย แนะน ำ 

เสริมส่งเรำเกริกกู้  เกียรติก้องวงกำร  
 

ปฏิทินปี 2540  ชุดนกหำยำกในปีนี้ บริษัทฯก่อตั้งกิจกำรมำครบ 15 ปี จึงได้
น ำ Logo เฉลิมฉลองมำประดับในปฏิทินด้วย 
 จุดประสงค์ เพ่ือแนะน ำพันธุ์นกหำยำกในไทยให้กับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ซึ่งเป็น
สำยพันธุ์นกที่มีควำมสวยงำมตำมธรรมชำติเป็นอย่ำงมำก  
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43. ปำงคัณธำรรำษฏร์ หรือ ปำงขอฝน 
พระพุทธรูปปำงนี้  เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอริยำบถ
ประทับยืน ทรงผ้ำวัสสิกสำฎก พระหัตถ์ขวำยกข้ึนเป็น
กิริยำกวัก แสดงอำกำรขอฝน พระหัตถ์ซ้ำยหงำย
รองรับน้ ำฝน มีต ำนำนดังนี้ ในสมัยหนึ่งนครสำวัตถี 
แคว้นโกศล เกิดควำมแห้งแล้ง ฝนฟ้ำไม่ตกต้องตำม
ฤดูกำล พืชผลได้รับควำมเสยีหำย ประชำชน         ขำด
แคลนน้ ำอุปโภคบริโภค สระโบกขรณี (สระบัว) ภำยใน
พ ร ะ เ ช ต วั น ม ห ำ วิ ห ำ ร ก็ แ ห้ ง ข อด ติ ด ก้ น ส ร ะ 
พระพุทธเจ้ำ มีพระประสงค์จะอนุเครำะห์แก่มหำชน 
พระพุทธองค์ทรงผ้ำวัสสิกสำฎก (ผ้ำอำบน้ ำฝน) แล้ว
เสด็จไปประทับ ณ บันไดสระ ยกพระหัตถ์ขวำข้ึนกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ำยรองรับน้ ำฝน 
ทันใดนั้นบังเกิดมหำเมฆตั้งเค้ำขึ้นพร้อมกัน ในทุกทิศำนุทิศ ด้วยพุทธำนุภำพและพระ
มหำกรุณำต่อสรรพสัตว์ท้ังหลำย ฝนได้ตกลงมำเป็นอัศจรรย์ 

44. ปำงสรงน  ำฝน 
พระพุทธรู ปปำงนี้  อยู่ ใ นพระริ ย ำบถ เป็ น
พระพุทธรูปปำงลีลำ ท ำ เป็นพระยืน มี รูป       
พระอินทร์อยู่ 2 ข้ำงเป็นเครื่องประกอบ หรือท ำ
เป็นพระพุทธรูปอยู่ ในอิ ริ ย ำบถประทับยืน       
พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้ว
พระหัตถ์ทั้ งสอง เป็นกิ ริยำทรงแสดงธรรม          
มีต ำนำนดังนี้ หลังจำกที่พระพุทธเจ้ำเสด็จจ ำ
พรรษำ ณ สวรรค์ช้ันดำวดึงส์ เมื่อสิ้นสุดพรรษำ
พระพุทธเจ้ำเสด็จลงจำกสวรรค์ช้ันดำวดึงส์ด้วย
บันไดแก้วมณีที่ท้ำวสักกเทวรำชเนรมิตน้อมถวำย 
โดยมีเหล่ำพรหมและเทวดำจ ำนวนมำกส่งเสด็จ
และยังมีปัญจสิขเทพบุตรทรงพิณ ขับร้องด้วยเสียงอันไพเรำะ มำตลีเทพบุตรถือของหอม
และดอกไม้ทิพย์โปรยปรำยในระหว่ำงทำง พระพุทธองค์เสด็จลงจำกสวรรค์ช้ันดำวดึงส์
ในวันออกพรรษำ จึงมีประเพณีตักบำตรเทโว เพื่อรับเสด็จพระพุทธองค์ในวันออกพรรษำ
สืบมำจนถึงปัจจุบัน 18 

ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย ์

19 



20 

45. ปำงชี อสุภะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

พระพุทธรูปปำงนี้  อยู่ในอิริยำบถประทับยืน พระหัตถ์ซ้ำยห้อยลงแนบพระ
วรกำย พระหัตถ์ขวำยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ชี้นิ้วพระหัตถ์ตรงไปข้ำงหน้ำ มีต ำนำน
ดังนี้ ในกรุงรำชคฤห์ มีหญิงนครโสเภณีชั้นสูงชื่อนำงสิริมำ นำงมีควำมงำมมำก ใคร
ปรำรถนำจะได้ร่วมอภิรมย์กับนำงจะต้องจ่ำยทรัพย์ถึง 1 ,000 กหำปณะ ต่อ 1 คืน นำง
ถึงแก่กรรมด้วยโรคปัจจุบัน พระพุทธเจ้ำมีรับสั่งให้ระงับกำรเผำศพนำงสิริมำไว้สำมวัน 
แล้วจึงเสด็จไปทอดพระเนตรศพนำงสิริมำ พร้อมด้วยพุทธบริษัทเป็นจ ำนวนมำก มีพระ
ด ำรัสให้พระเจ้ำพิมพิสำร ขำยทอดตลำดศพนำงสิริมำ ในรำคำ 1,000 กหำปณะ และลด
รำคำลงมำตำมล ำดับ ก็ไม่มีใครซื้อ จนยกให้เปล่ำ ๆ ก็ไม่มีผู้ใดยอมรับ พระพุทธองค์จึง
ทรงแสดงพระธรรมเทศนำชี้ให้เห็นถึงควำมไม่เที่ยงแห่งสังขำร ยังผลให้มหำชนบรรลุอริ
ยมรรค อริยผลเป็นจ ำนวนมำก รวมทั้งภิกษุหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งเคยลุ่มหลงในควำมงำมของ
นำงสิริมำก็ได้บรรลุโสดำปัตติผล เป็นพระโสดำบัน 
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ข ำขัน 
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กำรส่งเสริมเพิ่มอัตรำก ำลังบุคลำกรเพื่อมำร่วมงำนกับบริษัทฯ 

เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มประสิทธิภำพในงำนบริกำรในหลำยด้ำน
เพื ่อ ให้งำนกำรบริกำรมีควำมสมบูรณ์มำกที ่ส ุ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 โครงกำรแก่ง
กระจำน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องส ำรองที่พักล่วงหน้ำก่อนเข้ำพักอย่ำง
น้อย 7 วันท ำกำร โดยส่งส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ) 

ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจง้รายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ท่ีท่านแนะน า     
ส่งผ่านมายัง 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 
ของเชื อออกมำนอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อก 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      ได้

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

 ส ำหรับบริกำร Calibrate pH meterขณะนี บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025:2005ซึ่งพร้อมให้บริกำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกทำ่น 

         ทั ง 2 บริกำรนี   แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็น และประโยชน์
ที่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  
และที่ส ำคัญ คือ บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ  ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต 
หรือบริษัทต่ำงประเทศท่ีมีควำมเช่ียวชำญ 

สนใจกำรบริกำร ติดต่อได้ที่แผนกช่ำงบริกำร หรือเยี่ยมชมจำก www.sciencetech.th.com 
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ท่ี  E-mail :  service@sciencetech.th.com 

 
 
 

บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร 
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล 
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 สวัสดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ              

ที่ ได้ รับรำงวัลใน  ฉบับที่  052 นะคะ ซึ่ งประกอบด้วยรำยช่ือผู้ โชคดีดั งต่อไปนี้ ค่ ะ 
 

รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่  17  ธันวำคม  2558   หมำยเลข 08 
        ไม่มีผู้ถูกรำงวัล   

 รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่  30  ธันวำคม  2558   หมำยเลข 02 
 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ ์ คุณดำวรุ่ง  ศิลำจ ำรญู  ต ำแหน่ง พยำบำล  302  

 รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่  17  มกรำคม  2559   หมำยเลข 50 
        ไม่มีผู้ถูกรำงวัล  

 

 

 

 

 

 

กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้เสียสละเวลำ
อันมีค่ำยิ่งของท่ำน   ตอบค ำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด  ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนให้โชคดีกับกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัลใน ฉบับที่ 053 
เพ่ือลุ้นโชค 1,000 บำท ต่อไปนะคะ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
    
                       คณุภำพ    คู่    คุณธรรม  
      ซำยน์เทคมั่นย  ำ          สินค้ำพร้อมบริกำร 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
           

 
321/43 ถนนนำงลิ นจี่ ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 

TEL. 0-2285-4101(อัตโนมัติ)  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  อภินันทนำกำรโทรฟรี : 1800 285 285 
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รำยช่ือผู้โชคดีได้รับรำงวัลในฉบับที่ 052 


