สารจากบริษัทฯ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ ๓๕ ได้อย่ำงมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุป
กำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอมอบสิ่งที่
ทำให้ท่ำนมีสุขภำพกำย และสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุข พร้อมกับควำมรู้มำกมำย รวมทั้งสำระ
ต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนมีควำม พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter ฉบับที่ ๐๕๔
ประจำปีที่ ๑๔ คงทำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก ” ได้รับประโยชน์ และมี
สุขภำพกำย และใจที่ดียิ่งขึ้น
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สำหรับในเดือนเมษำยน - มิถุนำยน ๒๕๕๙ เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๕๔ ของ
บริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภำพชีวิต มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่ำย
ประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรูช้ ีวิตประจำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม ศำสนำ/ปรัชญำ
อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกกำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรม และพัฒนำจิต
อย่ำงไรก็ดีเริ่มในฉบับนี้เป็นต้นไป ได้นำเนื้อหำ และสำระมำจำกปฏิทินของบริษัทฯ ดังมีรำยละเอียด
อยู่ในข่ำวสำรจำกกองบรรณำธิกำร

ฉบับที่ 054/ปีที่ 14

(เม.ย. – มิ.ย. 59)
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ท่าบริหารสมอง 2 เท่า



ท่าออกกาลังกายกระชับหน้าท้องและสะโพก  มาตรการเพิ่มการ“ขยับ” ในออฟฟิศ



“ขิง” เพื่อนคู่ใจของคนท้องอืด



แนะมื้อเย็นไกลอ้วน



8 ผลไม้เพื่อผิวสวย เนียนใส สุขภาพดี



เกร็ดความรู้ “น้าพริก” ปฏิทิน ปี 2541



ปางพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์



ขาขัน



บริหารหน้าเรียว

ในส่ ว นกำรจั ด ท ำวำรสำรในปี 2559 ยั ง คงใช้ วิ ธี เ ดิ ม คื อ จั ด ส่ ง ให้ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ
ปีละ 4 ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบกำกับภำษีของช่วง 3 เดือนที่
ผ่ำนมำ คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่ำนมำ ช่วงที่ 2 ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐำนข้อมูลของท่ำน
ผู้มีอุปกำรคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2559
ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนบ
ริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร

ข่าวจากกองบรรณาธิการ
สารบัญ
สรรสาระ











ออกกำลังกำย (ท่ำบริหำรสมอง 2 เท่ำ)
ออกกำลังกำย (บริหำรหน้ำเรียว)
ออกกำลังกำย (ท่ำออกกำลังกำยกระชับหน้ำท้องและสะโพก)
ออกกำลังกำย (มำตรกำรเพิ่มกำร “ขยับ” ในออฟฟิศ)
อำหำร (“ขิง” เพื่อนคู่ใจของคนท้องอืด)
อำหำร (8 ผลไม้เพื่อผิวสวย เนียนใส สุขภำพดี)
อำหำร (แนะมื้อเย็นไกลอ้วน)
เกร็ดควำมรู้ “น้ำพริก” ปฏิทิน ปี 2541
ปำงพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์
ขำขัน
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
รำยชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 053
ร่วมชิงโชคลุ้นรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย

22
23
24

เนื่องในวันสงกรำนต์ วัน ปีใหม่ ไทย 2559 ทำงกองบรรณำธิกำรขอให้ ท่ ำ น
ผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน มีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจ ตลอดปี 2559
ส ำหรั บ เนื้ อ หำสำระใน Newsletter ฉบั บ ที่ ๐๕๔/ปี ที่ ๑๔ ประจ ำเดื อ น
เมษำยน - มิถุนำยน ๒๕๕๙ ทำงกองบรรณำธิกำร ได้รับข้อแนะนำจำกท่ำนผู้มี
อุป
กำรคุณ บริษัทฯ ควรนำข้อมูลจำกปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำมีบำงปี
เกี่ยวข้องกับ “คุณภำพชีวิต” มำจัดทำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่ำนจะพบกับ
 พระพุทธรูปปางต่างๆ รอบองค์พระปฐมเจดีย์ 65 ปาง

1. ปำงชี้มำร
2. ปำงปฐมบัญญัติ
3. ปำงขับพระวักกลิ
 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต ได้คัดสรรมำจำก

เกร็ดควำมรู้ หมวดควำมรู้ทั่วไป “น้าพริก” จำกปฏิทิน ปี ๒๕๔๑
กำรออกกำลังกำย / อำหำร / ท่องเที่ยว / คลำยเครียด

 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับ
ที่ 053 ด้วยครับ (รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24)
ท้ายสุดนี้ขอให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนา
ต่ า ง ๆ แ ด่ ศู น ย์ CRC ( http: / / www. crc. sciencetech. co. th/ ) แ ล ะ
Newsletter ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะได้นาข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของ
ท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
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8 ผลไม้เพื่อผิวสวย เนียนใส สุขภาพดี
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แนะมื้อเย็นไกลอ้วน

เกร็ดความรู้ “น้าพริก” ปฏิทิน ปี 2541
ผองไทย สุดปวดร้ำว
วิกฤติ เศรษฐกิจตรม
ร่วมต้ำน แปรขื่นขม
ฟันฝ่ำ อุปสรรคไซร้

ระทม
หม่นไหม้
ปรับเปลี่ยน เป็นพลัง
ชำติพ้นวิบัติเทอญ

เกร็ดควำมรู้ “น้ำพริก” มีที่มำจำกปฏิทินปี 2540 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศเสียหำยจำกกำรลด
ค่ำเงินบำท คนไทยยำกจนกันโดยทั่วหน้ำ หลำยบริษัทฯต้องปิดกิจกำรหรือลดจำนวนพนักงำน
ในส่วนบริษัทฯไม่ได้ลดจำนวนพนักงำน เพรำะทุกคนยินดี ปรับลดเงินเดือน
10% - 20% และช่วยกันประคับประคองมำจนปัจจุบัน
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น้าพริกมะขามเปียก
โขลกกุ้งแห้งกับเกลือให้ละเอียดใส่กระเทียมพริกแห้งมำกหน่อย
(พริกแห้งบำงช้ำงจะให้สีสวย) ผ่ำเอำเม็ดออกล้ำงน้ำเกลือแช่น้ำไว้
จะได้ไม่เผ็ดมำกแล้วเอำลงโขลกให้ละเอียดเติมกะปิ มะขำมเปียก
เอำแต่เนื้อสับและโขลกให้ละเอียด เติมน้ำตำลปึก น้ำปลำ ถ้ำตำ
ให้แห้งเล็กน้อยเอำลงผัดกับน้ำมันหมู ใส่กำกหมูกลำยเป็นน้ำพริก
ส้มมะขำมผัด เก็บไว้ได้หลำยวัน แนมด้วยใบทองหลำงใบมน หรือ
ทองหลำงสำยทอด ไข่เค็ม หมูหวำน ปลำกรอบ ถ้ำเติมน้ำให้เหลว
หน่อยรับประทำนกับกุ้งเผำสะเดำลวก หรือจะใช้พริกสดแล้วงดกุ้ง
แห้งได้
น้าพริกปลากุเลา
กุ้งแห้งกะให้มำกโขลกกับกระเทียม พริกชี้ฟ้ำ ปลำกุเลำเค็มหนึ่ง
ชิ้น ปิ้งไฟพอสุก แกะเอำแต่เนื้อโขลกให้เข้ำกัน มะอึกพริกขี้หนูบุบ
พอแตกปรุงรสด้วย มะนำว น้ำตำลปึก งดใส่กะปิ รับประทำนกับ
ปลำดุ ก ย่ ำ ง หรื อ ปลำซ่ อ นทอด แนมด้ ว ยมะม่ ว งขบเผำะเนื้ อ
กระท้อน หรือชมพู่เนื้อกรอบ

น้าพริกกะปิ (น้าพริกพื้นฐาน)
เกลือ 1 ช้อนชำ ตำกับกุ้งแห้ง 1 ช้อนโต๊ะ กระเทียม 10 กลีบ พริก
ชี้ฟ้ำโขลกพอแตก กะปิอย่ำงดี 4 ช้อนโต๊ะ มะอึกขูดขนซอยชิ้น
เล็กๆ และพริกขี้หนูบุบพอแตก เติมน้ำตำลปึก อย่ำให้หวำนนำ
สับแมลงดำใส่สักตัวถ้ำชอบ ถ้ำต้องกำรน้ำพริกข้นใส่น้ำปลำแต่
น้อย ถ้ำต้องกำรเหลวลดเกลือเพิ่มน้ ำปลำน้ำพริก ข้ น จิ้ ม ผั ก ดิ บ
น้ำพริกเหลวจิ้มผักลวกผักทอด ถ้ำจิ้มผักดองให้ลดเปรี้ยว น้ำพริก
ครกนี้ถ้ำใส่มะม่วงอกร่องดิบซอยทั้งเปลือกโขลกค่อยข้ำงแหลกก็
จะได้น้ำพริกมะม่วง
12

น้าพริกใบมะขาม,ดอกมะขาม,มะขามสด
ตำเหมือนน้ำพริกพื้นฐำนเพียงแต่เพิ่มใบมะขำมมำกหน่อย
ให้ ร สแหลมขึ้ น แนมด้ ว ยปลำแห้ ง ปลำเค็ ม ถ้ ำ เป็ น
ดอกมะขำมให้นึ่งหรือผัดพอตำยนึ่งหรือฝักมะขำมสดขูดผิว
ผ่ำเอำเม็ดออกตำให้ละเอียดไม่ต้องใช้มะนำว หรือจะใส่ปู
เค็มสักตัวสองตัวก็บีบมะนำวช่วย

น้าพริกข่า
คั่วน้ำพริกให้แห้งจนหอมดีกับเกลือจนละเอียด เติมกุ้งแห้ง
หรือปลำกรอบป่น โขลกให้เข้ำกันใส่ข่ำแก่ 4-5 แว่นคั่วตำ
ไปจนหอมแล้วใช่กะปิสักหัวแม่มือห่อใบตองเผำ กระเทียม
เผำ โขลกให้เข้ำกันปรุงรสด้วย น้ำปลำ น้ำตำลปึก น้ำส้ม
มะขำมชิมได้รสแล้วเอำผัดกับน้ำมันหมูใส่กำกหมูมำกน้อย
ตำมชอบ ให้มีรสเค็มเผ็ด เปรี้ยวหวำน หอมกลิ่น ข่ำจะคลุก
กับข้ำวหรือเอำข้ำวเหนียวจิ้มก็ได้ แนมด้วยปลำทูนึ่ งทอด
หรือปลำดุกย่ำงและผักสดต่ำงๆถ้ำตำมำกก็เก็บใส่ขวดไว้
รับประทำน

น้าพริกไข่ปูหรือไข่เค็ม
กระเทียมโขลกกับเกลือแล้วใส่กะปิตำให้ละเอียดไม่ใส่กุ้ง
แห้ง ใส่ไข่ปูทะเลกะให้มำกว่ำกะปิ สองเท่ำโขลกให้เข้ำกันดี
แล้ ว จึ งใส่พ ริกขี้ หนู บุบพอแตกปรุ งรสด้ว ยน้ำปลำมะนำว
น้ำตำลปึก อย่ำให้ออกหวำนมำกรับประทำนกับ ทองหลำง
ใบมนต้นไม้หอม ปลำเค็มปลำแห้งปิง้

13

น้าพริกลูกหนาเลี้ยบ,เต้าเจียว,เต้าหู้ยี้
น้ำพริกทั้งสำมชนิดนี้ตำเหมือนกันเพียงแต่งดใส่กะปิ ใส่ลูกนำเลีย้ บเต้ำเจียวหรือเต้ำหูย้ ีแทน
นำพริกลูกหนำเลี้ยบตำให้ออกหวำนหน่อยหรือจะเอำลงผัดกับน้ำมันก็ได้นำพริกเต้ำเจียวและเต้ำหู้ยี้งดใส่
น้ำปลำเด็ดขำดรับประทำนกับผักสดเรียกว่ำเป็นน้ำพริกเจก็น่ำจะได้

น้าพริกลงเรือ
ใช้น้ำพริกกะปิพนื้ ฐำน แต่ตำให้ใสหน่อย แล้วเอำลงผัดกับน้ำมันหมู ตำหมูหวำนผัดลงไปด้วย จัดผักสด
ปลำทูทอด ปลำช่อนหรือปลำดุกย่ำงรำดหน้ำด้วยน้ำพริกโรยหน้ำด้วยมะเขือพวง
14

น้าพริกปลาร้า
โขลกเนื้อปลำดุกหรือเนื้อปลำช่อนอย่ำให้แหลก เอำปลำร้ำหลนกับกะทิค่อนข้ำงข้นแล้วกรองใส่
ตำให้เข้ำกัน พริกชี้ฟ้ำ พริกขี้หนู หอมแดงเผำ ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ โขลกให้เข้ำกัน ตำให้ข้นไว้อย่ำให้เหลว
จนกลำยเป็นปลำร้ำหลนปรุงรสด้วยน้ำปลำ มะนำว รสหวำนไม่จำเป็น แนมด้วยดอกฝักทอง ผักตบ
สั น ตะวำ กล้ ว ยไข่ อ่ อ น และผั ก สดต่ ำ งๆ ถ้ ำ ไม่ ช อบกะทิ ให้ เ อำปลำร้ ำ ห่ อ ใบตองเผำไฟ
แกะเอำแต่เนื้อ นอกนั้นยังเหมือนเดิม อำจเติมน้ำมะกรูดถ้ำชอบ รับประทำนกับผักนึ่ง

น้าพริกมะดัน
เลือกมะดันลูกโตงำมๆ ซอยเป็นเส้นๆ โขลกเกลือ กุ้งแห้ง กะปิ พริก แล้วใส่มะดัน อย่ำตำให้เละ
ปรุงรสด้วย น้ำปลำ น้ำตำลปึกให้ออกหวำนนำ ไม่บีบมะนำวเป็นอันขำด และเจียวกำกหมูให้กรอบตำ
ไปในน้ำพริก เมื่อผสมกันดีแล้วเอำลงผัดกับน้ำมันหมูน้ำมันมำกน้อยใส่ตำมต้องกำรใส่ขวดปิดฝำไว้
รับประทำนได้หลำยวันหรือจะใช้กระท้อนไม่เปรี้ยวใช้ส้มมะขำมไม่ใช้มะนำว
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ปางพระพุทธรูปรอบองค์พระปฐมเจดีย์

น้าพริกหนุ่ม
ใช้ถั่วเน่ำปิ้งไฟหรือกะปิห่อใบตองเผำโขลกกับเกลือ ใส่หอม กระเทียมเผำ พริกหนุ่มเผำ ลอกเปลือก
ออก เอำลงโขลกอย่ำให้ละเอียดให้มีรสเค็มอันเป็นรสขนำนแท้ดั้งเดิมหรือจะใช้มะเขือส้มตำลงไปด้ว ยก็จะ
ได้รสเปรี้ยวนิดหวำนหน่อย รับประทำนกับข้ำวเหนียวและผักสด

น้าพริกเผา
พริกแห้ง หอม กระเทียม กุ้งแห้ง ทั้งหมดตำกให้แห้งเอำลงผัดกับน้ำมันจนกรอบเอำลงครกโขลกให้เข้ำ
กันจนละเอียดดี เติมน้ำตำลปึก น้ำปลำ ส้มมะขำมเปียกให้มีรสเปรี้ยวเค็มหวำนตำมใจชอบ ใส่ขวดเอำ
น้ำมันหล่อไปอย่ำงนี้โบรำณเรียกว่ำน้ำพริกผัดส่วนน้ำพริกเผำเครื่องเหมือนกันแต่จะคั่วให้แห้งในกระทะไม่
ใส่น้ำมันจนกระเทียมกรอบกะปิห่อใบตองเผำตำให้เข้ำกันกุ้งแห้งยังไม่ใส่เมื่อจะรับประทำนจึ งตักมำโขลก
กับกุ้งแห้งป่นแล้วปรุงรส เหมือนน้ำพริกผัด
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47. ปางปฐมบัญญัติ
พระพุทธรูปปำงนี้ อยู่ในพระริยำบถประทับนั่งขัดสมำธิ ยกฝ่ำพระหัตถ์ทั้งสองข้ำงตะแคง
ยื่นออกไปข้ำงหน้ำ มีตำนำนดังนี้ ในสมัยที่พระพุทธเจ้ำประทับอยู่ที่นครเวสำลี สุทิน
กลันทบุตรได้ฟังพระธรรมเทศนำ บังเกิดควำมเลื่อมใสจึงทูลขอบรรพชำอุปสมบท แต่
พระพุทธองค์ไม่ทรงประทำนให้เพรำะจะต้องขออนุญำตจำกมำรดำบิดำเสียก่อน สุทิน
จึงกลั บไปที่บ้ำนไปขออนุญำตจำกมำรดำบิ ดำให้ บรรพชำอุ ปสมบทแต่ มำรดำบิ ด ำมิ
ยินยอมให้เพรำะสุทินเป็นบุตรชำยเพียงคนเดียวที่จะต้องมำดูแลสมบัติของตระกูล แม้
อ้อนวอน 3 ครั้งก็ไม่ยินยอมเช่นกัน สุ ทินจึงนอนลงกับพื้นอดอำหำรเป็นเวลำ 7 วัน
มำรดำบิดำจึงอ้อนวอนให้ล้มควำมตั้งใจแต่ไม่ยอม พวกเพื่อนๆมำอ้อนวอนก็ไม่ยอมอีก
พวกเพื่อนๆจึงอ้อนวอนมำรดำบิดำของสุทินยอมให้สุทินอุปสมบทโดยให้เหตุผลว่ำ ถ้ำสุ
ทินไม่ได้บวชก็จะต้องตำยเป็นแน่แท้ แต่ถ้ำยอมให้ สุ ทินอุปสมบทแล้ ว เกิดไม่ยินดีใ น
พรหมจรรย์ก็จะลำสิกขำบทออกมำเอง มำรดำบิดำจึงยินยอมในที่สุด สุทินก็ดีใจจึงลุกขึ้น
จำกพื้นและทำนอำหำรแล้วไปเข้ำเฝ้ำ ทูลขอบรรพชำอุปสมบทจำกพระพุทธองค์ เมื่อ
บวชแล้วจึงประพฤติปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดอยู่ที่วัชชีคำม
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48. ปางขับพระวักกลิ

46. ปางชี้มาร

พระพุทธรูปปำงนี้ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอริยำบถประทับยืน พระหัตถ์ซ้ำยห้อยลง
ข้ำงพระวรกำย พระหัตถ์ขวำยกขึ้น เสมอพระพักตร์ ชี้นิ้วไปข้ำงหน้ำ มีตำนำนดังนี้
พระโคถิกเถระ ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จอรหันต์ผล เป็นพระอรหันต์และดับขันธ์เข้ำ
นิพพำน มำรคิดว่ำวิญญำณของท่ำนเพิ่งออกจำกร่ำง จึงแฝงกำยเข้ำไปในก้อนเมฆ
เที่ยวตำมหำวิญญำณของท่ำน แต่ไม่พบ พระพุทธเจ้ำทรงยก พระหัตถ์ชี้มำรให้
ภิกษุทั้งหลำยดูและตรัสบอกภิกษุว่ำ "มำรผู้มีใจบำปกำลังแสวงหำวิญญำณพระโคธิ
กะอยู่ แต่ไม่มีวิญญำณของ พระเถระในที่นั้น ด้วยเธอได้นิพพำนไปแล้ว" เมื่อมำร
ค้นหำวิญญำณของพระโคธิกเถระไม่พบจึงแปลงเพศเป็นมำณพน้อยเข้ำเฝ้ำ พระพุทธ
องค์ มำรทูลถำมว่ำ พระโคธิกะอยู่ที่ใด เมื่อพระพุทธองค์ต รัสตอบว่ำ พระโคธิกะ
นิพพำนแล้ว มำรตกตะลึงด้วยคำดไม่ถึง อันตรธำนหำยวับไปทันที พระพุทธองค์ตรัส
ว่ำ "ผู้มีศีลบริสุทธิ์ อยู่ด้วยควำมไม่ประมำทย่อมถึงวิมุตติ เพรำะญำณหยั่ งรู้ชอบแล้ว
มำรจะไม่ประสบพบทำงของท่ำนได้เลย"
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พระพุทธรูปปำงนี้ อยู่ในอิริยำบถประทับ นั่ง ขัดสมำธิ พระหัตถ์ซ้ำยวำงบนพระเพลำ
(ตัก) พระหัตถ์ขวำตะแคงอยู่บริเวณพระนำภี (สะดือ) บำงแบบพระหัตถ์ขวำยกขึ้นเสมอ
พระอุระ (อก) แสดงกิริยำทรงโบกพระหัตถ์ขับไล่ให้ออกไปมีตำนำนดังนี้ วักกลิบุตรจำก
ตระกูลพรำหมณ์ ได้เห็นพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ เกิดเลื่อมใสในพุทธจริยวัตรและพึงพอใจ
ในพระสรีระของพระองค์ จึงออกบวชเพรำะต้องกำรจะชมพระบำรมีของพระพุทธองค์
อย่ำงใกล้ชิด และสำมำรถติดตำมพระพุทธองค์ไปทุกแห่ง เมื่อบวชก็ไม่ได้ใส่ใจปฏิบัติและ
ศึกษำพระธรรมวินัย พระพุทธองค์ทรงประทำนโอวำทว่ำ "ดูก่อนพระวักกลิ เธอมัว
ติดตำมดูร่ำงกำยอันต้องเปลือยเน่ำนี้ด้วยเหตุอันใด ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นจึงเห็นเรำ ผู้ใด
เห็นเรำ ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม" แต่พระวักกลิยังคงปฏิบัติเช่นเดิม ในที่สุดพระพุทธองค์ก็
ทรงขับไล่พระวักกลิ ทำให้พระวักกลิน้อยใจจนคิดฆ่ำตัวตำย พระพุทธองค์ทรงทรำบด้วย
พระญำณจึงทรงแสดงปำฏิหำริย์ให้พระรูปของพระองค์ไปปรำกฏอยู่เฉพำะหน้ำของพระ
วักกลิ และตรัส เทศนำธรรมโปรด พระวักกลิ ปลื้ มปีติอย่ำงยิ่ง และพิจำรณำธรรมไป
ตำมลำดับจนได้บรรลุพระอรหันต์ พระวักกลิได้รับกำรยกย่องจำกพระพุทธองค์ว่ำเป็ น
เอตทัคคะเลิศกว่ำพระสงฆ์องค์อื่นๆ ในด้ำนศรัทธำวิมุตติ คือเป็นผู้พ้นจำกกิเลสด้ว ย
ศรัทธำ
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ขาขัน
คุณคงอยู่ได้อีกไม่นาน
ณ คลินิกรักษำคนป่วย เวลำ 2 ทุ่ม
คนป่วย : คุณหมออำกำรผมเป็นไงบ้ำงครับ
หมอ : เสียใจด้วย...หมอคิดว่ำคุณคงอยู่ได้อีกไม่นำน
คนป่วย : ผมเป็นโรคร้ำยแรงอะไรหรอครับหมอ!!!
หมอ : คลินิกปิด 2 ทุ่มครึ่ง

ดูคนอย่าดูแค่ภายนอก
นำยA : วันก่อนไปแบงก์ใส่ขำสั้นรองเท้ำแตะเสื้อยืดพนักงำนแบงก์ไม่มีใครสนใจเลย
นำยB : คงเป็นเพรำะแต่งตัวมอซอไปสินะ
นำยA : ใช่ๆ...ผมเลยตัดสินใจถอนเงินสด 10 ล้ำน ที่นแี่ หละ พนักงำนโวยวำยใหญ่เลยครับ
นำยB : อ๋อ..คือแบงก์ กลัวเสียลูกค้ำเงินฝำก?
นำยA : แม่งด่ำผมว่ำ “ มรึ..ต้องมีเงินในบัญชีก่อน ”
นำยB : .....
ข้อคิด “ ดูคนอย่ำดูแค่ภำยนอก ให้ดูเงินในกระเป๋ำมันด้วยนะ ”

20
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ข่าวสารจากแผนกบุคคล
การส่ ง เสริ ม เพิ่ ม อั ต รากาลังบุคลากรเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในงำนบริ ก ำรในหลำยด้ ำ นเพื่ อ ให้
งำนกำรบริ ก ำรมี ค วำมสมบู ร ณ์ ม ำกที่ สุ ด ซึ่ ง 1 ในด้ ำ นงำนบริ ก ำร คื อ กำรเพิ่ ม บุ ค ลำกรหลำย
อั ต รำ เพื่ อ บริ ก ำรแด่ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ ให้ ไ ด้ รั บ ควำมรวดเร็ ว สะดวกมำกยิ่ ง ขึ้ น ซึ่งกำลังบุคลำกร
ที่ต้องกำรเพิ่มเติมในขณะนี้ ดังนี้

รับสมัครงาน
1. ผู้บริหารงานขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล

วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย

2. ผู้แทนขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล

วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ,ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
กรณีมีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ

ดังนั้น หำกท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ จะกรุณำสละเวลำในกำรแนะนำผูท้ ี่ท่ำนพึงพอใจ หรือ บุคลำกรจำก
หน่วยงำนใดที่ท่ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริษัทฯใคร่ ข อตอบแทนพระคุ ณ ด้ ว ยส่ ว นลดสิ น ค้ ำ 3-5%
ต่อจำนวนพนักงำน 1 ท่ำน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ำยอดเงินในใบกำกับภำษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน
25,000 บำท) หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ โครงกำรแก่งกระจำน คันทรีคลับ แอนด์ รี
สอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องสำรองที่พักล่วงหน้ำก่อนเข้ำพักอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร โดยส่งสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ)
ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะนา ส่งผ่าน
มายัง คุณพิมพ์ลดา ยลยุพาชญากิตติ์ แผนกบุคคล
โดย โทร.0-2285-4101 หรือ 0-2285-4915-6 ต่อ 112 Fax. 0-2285-4856 หรือ
E-mail : hr.sciencetech@gmail.com

บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ
 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้ Biosafety Cabinet ที่ใช้ ยังสำมำรถใช้งำน
ป้องกัน“สารตัวอย่าง” และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย ของ
เชื้อออกมานอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อกำหนดมำตรฐำน หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย เนื่องจำก
จุลชีพมีขนำดเล็กมำก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่พื้นผิวของ
HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ำจำกระดับมำตรฐำน ปัจจุบันแผนก
ช่ ำ งบริ ก ำร ได้ ด ำเนิน กำรตรวจสอบประสิท ธิ ภำพเครื่อ งทั้ งที่บ ริษั ท ฯ จั ด จ ำหน่ำ ยและไม่ได้จัด
จำหน่ำยมำกกว่ำ 400 เครื่อง โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถ
บริกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทั่วประเทศ
 Calibration for pH meter
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ pH meter ที่ใช้ ว่ำผลกำรวิเครำะห์ให้ค่ำ pH ได้
ถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรงตำมควำมเป็ น จริ งหรื อ ไม่ เนื่ อ งจำก pH meter ปั จ จุ บั น มี ม ำกกว่ ำ 50 ยี่ ห้ อ
บำงยี่ห้อหรือบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ตำแหน่งได้
อีกประกำรหนึ่งในควำมจำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

 สาหรับบริการ Calibrate pH meterขณะนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมสำคัญ ควำมจำเป็น และประโยชน์ที่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง และที่
สำคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ
บริษัทต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ
สนใจการบริการ ติดต่อได้ที่แผนกช่างบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th.com
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รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 053
สวั ส ดี ค่ ะ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรใคร่ ข อเรี ย นแสดงควำมยิ น ดี กั บ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ
ที่ได้รับรำงวัลใน ฉบับที่ 053 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ
รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

หมายเลข 98

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 1 มีนาคม 2559

หมายเลข 06

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 มีนาคม 2559
 คุณชลธิชำ ชำญชิต

หมายเลข 32

บริษัท NIPRO (THAILAND) CORPORATION LIMITED
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กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่ายิ่งของท่าน ตอบคาถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัล ใน ฉบับที่ 054
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ
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คุณภาพ คู่ คุณธรรม
ซายน์เทคมั่นย้า
สินค้าพร้อมบริการ

321/43 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา 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 อภินันทนาการโทรฟรี : 1800 285 285

