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สำรจำกบริษัทฯ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ ๓๗ ได้อย่ำงมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มี
อุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ทำให้ท่ำนมีสุขภำพกำย และสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุข พร้อมกับควำมรู้มำกมำย
รวมทั้งสำระต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนมีควำม พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter
ฉบับที่ ๐๖๔ ประจำปีที่ ๑๖ คงทำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก ” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภำพกำย และใจที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับในเดือนตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๖๑ เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๖๔
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภำพชีวิต มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
จำหน่ำย ประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกกำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรม
และพัฒนำจิต อย่ำงไรก็ดีเริ่มในฉบับนี้เป็นต้นไป ได้นำเนื้อหำ และสำระมำจำกปฏิทินของบริษัทฯ
ดังมีรำยละเอียดอยู่ในข่ำวสำรจำกกองบรรณำธิกำร
ในส่วนกำรจัดทำวำรสำรในปี 2561 ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุ ณ
ปีละ 4 ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบกำกับภำษีของช่วง 3
เดือนที่ผ่ำนมำ คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่ำนมำ ช่วงที่ 2 ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐำนข้อมูล
ของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2561
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พระอำรำมหลวงชั้น (เอก,โท,ตรี) ในไทย



คำสอน / คติธรรมที่ดี



ตลก /ขำขัน



เกร็ดควำมรู้ “กล้วยพื้นบ้ำนของไทย”
ปฏิทินปี 2551

อำหำรบำรุงสมอง กินแล้วลูกฉลำด

ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร
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ข่ำวจำกกองบรรณำธิกำร
สำรบัญ
สรรสำระ
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5 อำหำรบำรุงสมอง กินแล้วลูกฉลำด
เกร็ดควำมรู้ “กล้วยพื้นบ้ำนของไทย” ปฏิทิน ปี 2551
คำสอน / คติธรรมทีด่ ี
พระอำรำมหลวงชั้น (เอก,โท,ตรี) ในประเทศไทย
ขำขัน
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ส ำหรั บ เนื้ อ หำสำระใน Newsletter ฉบั บ ที่ ๐๖๔ ปี ที่ ๑๖ ประจ ำเดื อ น
ตุ ล ำคม – ธั น วำคม ๒๕๖๑ ทำงกองบรรณำธิ ก ำร ได้ รั บ ข้ อ แนะน ำจำกท่ ำ นผู้ มี
อุปกำรคุณ บริษัทฯ ควรนำข้อมูลจำกปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำมี
บำงปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภำพชีวิต” มำจัดทำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่ำนจะพบกับ
 พระอารามหลวงในประเทศไทย
1. วัดสุทศั นเทพวราราม
2. วัดมกุฏกษัตริ ยารามราชวรวิหาร
3. วัดทองธรรมชาติวรวิหาร

(ชั้นเอก)
(ชั้นโท)
(ชั้นตรี )

 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต ได้คัดสรรมำจำก Website ต่ำงๆ

ข่ำวสำร





เนื่ อ งในโอกำสวำรดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ ไ ทย 2561 ทำงกองบรรณำธิ ก ำรขอให้
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปี 2561

เกร็ดควำมรู้ หมวดควำมรู้ทั่วไป “กล้วยพื้นบ้ำนของไทย” จำกปฏิทิน ปี ๒๕๕๑

ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
รำยชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 063
ร่วมชิงโชคลุ้นรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย

22
23
24

 ขอแสดงควำมยิ น ดี กั บท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุณ ที่ ถูก รำงวั ลใน Newsletter
ฉบับที่ 063 ด้วยครับ (รำยชื่อผู้โชคดีตำมรำยละเอียด หน้ำ 24)
ท้ า ยสุ ด นี้ ข อให้ ท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ ก รุ ณ าให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ค าแนะน าต่ า งๆ แด่ ศู น ย์ CRC (http://www.crc.sciencetech.co.th/)
และ Newsletter ทั้ ง นี้ ท างกองบรรณาธิ ก ารจะได้ น าข้ อ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ท่านมากที่สุด
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สำระน่ำรู้
2. หัวเราะง่ าย
นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยเยชิวาได้ทาการทดลองเรื่ องการมีอายุยนื โดยเขาได้เฝ้ าสังเกต
พฤติกรรมของกลุ่มคนสูงอายุ และพบว่า คนสู งอายุส่วนมากมักจะมีอารมณ์ ดี และเป็ นคน
หัวเราะง่ าย และผู้มอี ายุเกิน 100 ปี กว่ า 230 คนก็มนี ิสัยหัวเราะง่ ายแบบนีเ้ ช่ นกัน ทาให้เขาพอจะ
ตีความได้วา่ บุคลิกยิม้ และหัวเราะง่ายเป็ นคุณสมบัติเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีของ
บุคคลนั้น ๆ และการใช้ชีวติ ด้วยทัศนคติที่ดี ก็ทาให้จิตใจปลอดโปร่ ง ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กบั
สุขภาพในแง่ดี ๆ อีกหลายด้านเลยทีเดียว
3. มีมนุษยสัมพันธ์ ทดี่ ี
ผลวิจยั ที่ถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร PloS Medicine เมื่อปี 2010 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีแนวโน้มอายุยนื มากขึ้นถึง 50% ด้วยคาอธิบายว่า การปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล ไม่ได้มีผลประโยชน์ในด้านแค่จิตใจของเราเท่านั้น แต่มีผลประโยชน์ดี ๆ กับด้านสุขภาพ
ร่ างกายด้วย เพราะการได้ออกไปอยูใ่ นวงสังคมที่หลากหลาย จะทาให้เราได้มีมุมมองใหม่ ๆ ได้
รับรู ้ข่าวสารสาระสาคัญต่าง ๆ อีกทั้งยังได้ร่วมแชร์ความรู ้สึกซึ่งกันและกันอีกด้วย

1. มีสติ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
ในปี 2012 หนังสื อ The Longevity Project เขาได้ทาการสารวจผูท้ ี่มีอายุเกิน 80 ปี แล้วพบว่า
คนที่มีลกั ษณะนิสยั รอบคอบ ใช้ชีวติ ด้วยสติปัญญา จะมีอายุที่ยนื ยาวมากขึ้น โดยนักสารวจก็ได้
ชี้แจงต่อว่า บุคลิกภาพและลักษณะนิสยั จากวัยเด็กสามารถบ่งบอกช่วงชีวติ ของคนเราได้เลย โดย
คนที่ใช้ชีวติ ในวัยหนุ่มสาวด้วยสติ ความรอบรอบ และมีความรับผิดชอบในตัวเอง มักจะมีชีวติ ที่
ยืนยาวที่สุด
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4. มองโลกในแง่ ดี
นักวิจยั ที่คน้ พบว่า คนหัวเราะง่ายมักจะมีอายุยนื เขาก็ได้คน้ พบว่าคนที่มีลกั ษณะนิสยั มอง
โลกในแง่ดีก็มีแนวโน้มมีอายุยนื ด้วยเช่นกัน โดยนักวิจยั ได้อธิบายสนับสนุนผลการวิจยั ไว้วา่ แม้
ผลวิจยั จะแสดงให้เห็นว่า คนในช่วงวัย 70-100 ปี จานวนมาก มีลกั ษณะนิสยั และทัศนคติที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ ทาให้ไม่สามารถฟันธงได้วา่ คนที่มีอายุยนื เขาจะมีนิสยั มองโลกในแง่ดีตลอด
ชีวติ ของเขาหรื อเปล่า
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ก็ยงั สามารถยืนยันได้วา่ บุคลิกภาพและลักษณะนิสยั มองโลก
ในแง่ดี จะทาให้เรามีทศั นคติในเชิงบวก ส่งผลให้จิตใจและสุขภาพร่ างกายได้รับประโยชน์ไป
ด้วย เลยมีแนวโน้มจะมีสุขภาพกายและใจที่ดีกว่า รวมทั้งอายุก็จะยืนยาวขึ้น
5

5. มีความสุ ขอยู่เสมอ
ว่ากันว่าคนที่มีความสุข จิตใจก็จะผ่องใส เป็ นเรื่ องจริ ง ยืนยันได้จากผลการศึกษาที่ถูก
ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีความสุขจะมี
อัตราเสี ยชีวติ น้อยลง 35% หรื อมีอายุยนื มากขึ้นอีก 5 ปี นักวิจยั ประเมินผูส้ ูงอายุมากกว่า
3,000 คน โดยได้ทาการสังเกตอัตราความสุขของพวกเขาตลอดทั้งวัน และเฝ้ ารอผลการวิจยั
ในอีก 5 ปี ต่อมา ซึ่งผลวิจยั ก็ได้ทาให้นกั วิจยั พากันทึ่ง เนื่องจากความสุขสามารถทาให้
ผูส้ ูงอายุมีอายุยนื ยาวมากขึ้นจริ ง ๆ แม้แต่คนที่กาลังป่ วยเรื้ อรังก็ยงั สามารถประคองชีวติ
ตัวเองได้อีก 5 ปี เลยทีเดียว
6. ชอบเข้ าสังคม
เมื่อปี 2009 มีการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารผูส้ ูงอายุของอเมริ กนั จากผลการศึกษา
พบว่า ผูท้ ี่มีอายุเกิน 100 ปี ส่วนมากจะมีพฤติกรรมชอบเข้าสังคม และมีอตั ราความเสี่ ยงเป็ น
โรคประสาทน้อยมากถึงมากที่สุด โดยนักวิจยั ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ผูท้ ี่ชอบเข้าสังคม จะมี
ความมัน่ คงทางอารมณ์ที่มากกว่า ทาให้รู้จกั จัดการกับสภาวะความเครี ยดได้ดีกว่าคนที่ชอบ
เก็บตัว หรื อมีโลกส่วนตัวสูงนัน่ เอง
ถ้ าดูจากลักษณะนิสัยทั้ง 6 ข้ อจะพบว่ า นิสัยเหล่ านีช้ ่ วยให้ เราใช้ ชีวติ อย่ างเข้ าใจโลก
ความเป็ นจริงมากขึน้ หลีกเลีย่ งความเครียด ใช้ ชีวติ บนความสุ ขและทัศนคติทดี่ ี เท่ านีก้ ท็ าให้
เรามีความสุ ขทั้งกายทั้งใจ พลอยทาให้ ร่างกายมีสุขภาพดีขนึ้ ตามไปด้ วย และทีส่ าคัญช่ วยให้
อายุยนื ขึน้ อีกด้ วยนะ

5 อาหารบารุงสมอง กินแล้ วลูกฉลาด
สมองและระบบประสาทของลูกน้อยพัฒนาอย่างรวดเร็ วในช่วง 5 ปี แรกของชีวติ
Karlene Karst นักโภชนาการและผูเ้ ขียนหนังสื อ The Full-Fat Solution กล่าว เพราะฉะนั้น จึง
สาคัญมากที่คุณพ่อคุณแม่ควรบารุ งสมองของลูกด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนและโอเมกา-3
เพื่อให้ลูกมีพฒั นาการสมองที่ดี กรดไขมันที่อยูใ่ นโอเมกา-3 ช่วยในการพัฒนาเซลล์ประสาท
และสมอง งานวิจยั มากมายเปิ ดเผยว่า ทารกที่ได้รับโอเมกา-3 จะทาคะแนนการทดสอบไอคิวได้
ดีกว่าเมื่อโตขึ้น และทารกที่ได้รับโอเมกา-3 น้อยกว่าจะทาคะแนนทดสอบการอ่านและความจา
ได้นอ้ ยกว่า ; อาหารทีช่ ่ วยบารุงสมอง กินแล้ วฉลาด 5 อย่ างมีดงั นี้

1. ถั่วและเนยถั่ว อุดมไปด้วยโอเมกา-3 และโปรตีน ควรเริ่ มให้ลูกกินเมื่ออายุ 1 ขวบขึ้น
ไป แต่ควรสังเกตอาการลูกด้วยว่าแพ้ถวั่ หรื อไม่ สาหรับเนยถัว่ ควรทาบางๆ เพราะว่า
เนยถัว่ จะมีเนื้อที่เหนียวและแห้งซึ่งอาจติดคอลูกได้ คุณแม่จึงควรเตรี ยมน้ าไว้ใกล้มือ
ด้วยนะคะ

2. ข้ าวโอ๊ ต เป็ นแหล่งของโปรตีนและไฟเบอร์ สามารถกินร่ วมกับผลไม้ น้ าผึ้ง (ควร
หลีกเลี่ยงน้ าผึ้งหากลูกอายุต่ากว่า 1 ขวบ) นม และโยเกิร์ต เพิ่มความอร่ อยและน่า
รับประทาน
6
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เกร็ดควำมรู้ “กล้วยพื้นบ้ำนของไทย” ปฏิทิน ปี 2551

3. ไข่นอกจากเป็ นแหล่งโปรตีนแล้ว ยังมีโคลีน ซึ่งเป็ นวิตามินที่ช่วยทาให้ความจาดี

4. ปลา และน้ ามันปลา ไขมันปลาเช่น แซลมอน เป็ นแหล่งโอเมกา-3 ชั้นยอด แต่หากลูก
น้อยไม่ชอบกินน้ ามันปลา คุณแม่ลองแอบเติมน้ ามันปลาลงในโยเกิร์ต สมูทตี้ และ
อาหารอื่นๆ ดู

เกร็ ดความรู ้ ที่ มาจากปฏิ ทิ นปี ๒๕๕๑ ที่ น ามาให้ ท่ านได้ อ่ า น เป็ นเรื่ อง
“ กล้ว ยพื้ น บ้า นของไทย ” รู ้ ห รื อ ไม่ ว่า ถิ่ น ก าเนิ ด ของกล้ว ยอยู่ใ นเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
แล้วแพร่ หลายไปในทวีปอื่นๆ กล้วยเป็ นผลไม้ชนิ ดแรกที่คนปลูกเพื่อเป็ นอาหาร คนไทยปลูก
กล้วยเป็ นพืชประจาบ้านมาแต่โบราณ นอกจากกินผลและปลีกล้วยแล้ว ใบใช้รองห่ออาหาร และ
ท างานเครื่ อ งประดับ ล าต้น แก่ ล อกกาบท าเชื อ กกล้ว ย ไส้ ใ นหรื อ หยวกใช้ท าอาหารสัต ว์

5. ผักใบเขียว เช่น ผักโขม ผักคะน้า ผักกาดเขียวปลี อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วย
ช่วยในเรื่ องการจดจาได้ดี
อาหาร 5 อย่ างทีเ่ ราแนะนา ล้ วนเป็ นอาหารใกล้ตวั ทั้งนั้นเลย คุณแม่ อย่ าพลาดนามาปรุง
เป็ นอาหารอร่ อยๆ ให้ ลูกกินบ่ อยๆ จะได้ บารุงสมองให้ ฉลาดและความจาดีเยีย่ ม
8

กล้วยในเมืองไทยที่ได้สารวจมีท้ งั หมด 323 สายพันธุ์ เมื่อแยกออกแล้วได้พนั ธุ์กล้วยถึง 59 พันธุ์
สาหรับเล่มนี้ เราคัดเลือกมาเพียง 5 เดื อน เดื อนอื่นๆ กรณี ท่านสนใจ โปรดติดต่อบริ ษทั ฯเพื่อ
บริ ษทั จะได้จดั ส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ท่านเพิ่มเติม
9

เดือนมกราคม :
กล้วยไข่ ตะบอง ; Kluai Khai Pra Tabong
แหล่งทีพ่ บ จ.ตราด, จ.สุ รินทร์ และแถบภาคตะวันออก
เครื อหนึ่งมีประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมี 14-16 ผล ผลโตกว่ากล้วยไข่ทวั่ ไป
ก้านผลค่อนข้างสั้น ผลไม่มีเหลี่ยม ปลายผลมนโค้งขึ้นเล็กน้อย

เดือน กุมภาพันธ์ :
กล้วยเทพรส ; Kluai Teparod
แหล่งทีพ่ บ ถิ่นกาเนิ ดอยูใ่ นประเทศไทย
เครื อหนึ่งมี 5-7 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 11 ผล ผลใหญ่คล้ายกล้วยหักมุก
ยาว 18-20 ซม. กว้าง 6-7 ซม. ก้านผลยาว เมื่อสุ กสี เหลืองไพร เนื้ อไม่ค่อยแน่น
รสหวานเย็นหอมเล็กน้อย บางชนิดไม่มีปลีเหลืออยู่ รับประทานสด หรื อ ทาให้สุก
จะมีรสหวาน และใช้แปรรู ป

เปลือกค่อนข้างหนา เนื้อในสี เหลือง รสหวานอมเปรี้ ยว มีกลิ่นหอมเล็กน้อย
วิธีแก้รสเปรี้ ยวให้ตม้ ทั้งเปลือก หรื อ ทากล้วยบวชชี
11
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เดือน เมษายน :
กล้วยนา้ ไท ; Kluai Nam Thai
แหล่งทีพ่ บ ภาคกลาง
เครื อหนึ่งมีประมาณ 5 หวี หวีหนึ่งมี 12-18 ผล
ผลมีขนาดใกล้เคียงกับกล้วยหอมจันทน์ แต่ผลไม่โค้งงอเท่า
เมื่อสุ กสี เหลืองส้มกว่า มีจุดดาเล็กๆ คล้ายจุดของกล้วยไข่ เนื้อสี ส้มเหลือง
รสหวานหอม รับประทานสด ไม่นิยมนาไปทากล้วยฉาบหรื อบวชชี
สมัยก่อนเป็ นหนึ่งในเครื่ องสังเวยเทวดาในพิธีพราหมณ์

เดือน มีนาคม :
กล้วยหอมจันทน์ ; Kluai Hom Jan
แหล่งทีพ่ บ ภาคเหนือ
ก้านเครื อตั้งชัน เครื อหนึ่งมีประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 14 ผล
ผลเล็กคล้ายกล้วยเล็บมือนาง เมื่อสุ กสี เหลืองคล้ายกัน กลิ่นหอมเย็น
เนื้อสี ขาวเหลือง รสหวานเนื้ อเหนียว รับประทานสด
ในสมัยโบราณใช้เนื้ อผลผสมทาเนื้อพระสมเด็จ
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คำสอน / คติธรรมที่ดี

เดือนพฤษภาคม :
กล้วยนมสาว ; Kluai Nom Sao
แหล่งทีพ่ บ ภาคใต้
เครื อหนึ่งมี 5-7 หวี หวีหนึ่งมี 10-12 ผล
ผลอ้วนกลม สี ผวิ สดใส ปลายผลมีจุกใหญ่งอนขึ้น
ผลสุ กเนื้อหนา รับประทานสด

คนที่เราไม่ ควรไปฟังคาแนะนา
1. คนขีก้ ลัว
2. คนขีอ้ จิ ฉา
3. คนขีป้ ระจบ
4. คนไม่ รู้ จริง
5. คนที่เราเดาได้ ว่า เขาจะตอบว่ าอะไร
เครดิต : ครู เงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ
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พระอำรำมหลวงในประเทศไทย

1. วัดสุ ทศั น์ เทพวราราม (ชั้นเอก)
วัดสุ ทศั น์เทพวราราม หรื อที่นิยมเรี ยกสั้น ๆ ว่า วัดสุ ทศั น์ เป็ นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด
ราชวรมหาวิหาร
ที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่งของประเทศไทย
และถือเป็ นวัดประจารัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็ นวัดที่ต้งั อยูใ่ นเขตพระ
นครชั้นในและมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ เสาชิงช้า อยูบ่ ริ เวณหน้าวัด
ในต้นยุคกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้มี
การสร้างวัดขึ้นในพื้นที่พระนครชั้นใน ในปี พ.ศ. 2350 เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุ ทธาวาส” โดยมี
พื้นที่ต้ งั อยูใ่ นดงสะแก เป็ นที่ลุ่มจึงโปรดเกล้าฯ ให้ถมที่และสร้างเป็ นวัด และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระ
วิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรี ศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ
จังหวัดสุ โขทัย แต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็ นสังฆาราม จึงเรี ยกกันว่า วัดพระโต, วัดพระใหญ่
หรื อวัดเสาชิงช้าบ้าง จนกระทัง่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อ
และทรงจาหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง แต่ก็สิ้นรัชกาลเสี ยก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็ จ
การก่อสร้างวัด มาเสร็ จบริ บูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ใน พ.ศ. 2390 และ
พระราชทานนามว่า "วัดสุ ทศั น์เทพวราราม" ปรากฏในจดหมายเหตุวา่ "วัดสุ ทศั น์เทพธาราม" และในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงผูกนามพระประธานในพระวิหาร พระอุโบสถ และศาลา
การเปรี ยญ ให้คล้องกันว่า "พระศรี ศากยมุนี", "พระพุทธตรี โลกเชษฐ์" และ "พระพุทธเสรฏฐมุนี"
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2. วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร (ชั้นโท)
วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูร่ ิ ม
ถนนและคลองผดุงกรุ งเกษม ด้านใกล้ถนนราชดาเนินนอก วัดมกุฏกษัตริ ยารามราชวรวิหาร
สร้างขึ้นตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หลังจากขุดคลองผดุงกรุ ง
เกษมเป็ นคูพระนครชั้นนอกแล้วทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีวดั เรี ยงรายอยูต่ ามชายคลอง
เหมือนที่กรุ งศรี อยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กบั วัดโสมนัสราชวรวิหาร ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็ นแม่กองก่อสร้าง
และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสี หวิกรม เป็ นนายช่าง การก่อสร้างแล้ว
เสร็ จใน พ.ศ. 2411 ในขั้นแรกโปรดเกล้าฯ ให้เรี ยกชื่อว่าวัดนามบัญญัติ เป็ นการชัว่ คราวก่อน เมื่อ
สิ้นรัชกาลจึงค่อยเรี ยกนามพระราชทานว่าวัดมกุฏกษัตริ ยาราม อันเป็ นนามตามพระปรมาภิไธย
วัดมกุฏกษัตริ ยารามในเขตพระนคร และวัดโสมนัสวิหารที่อยูใ่ นเขตป้ อมปราบศัตรู
พ่าย เป็ นวัดในเขตกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ที่มีเสมา 2 ชั้น ชั้นแรกเรี ยกว่า มหาสี มา อยูใ่ นซุม้ ที่มุม
กาแพงรอบวัด และยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกเรี ยกว่า ขัณฑสี มา ในวัดที่มีเสมา 2 ชั้นเช่นนี้
พระสงฆ์สามารถประชุมทาสังฆกรรมได้ท้ งั พระอุโบสถและพระวิหาร
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ขำขัน

3. วัดทองธรรมชาติวรวิหาร (ชั้นตรี)
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ าเจ้าพระยา เลขที่ ๑๔๑ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุ งเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๑๖.๕ ตารางวา
วัดทองธรรมชาติ เป็ นวัดโบราณ ไม่ปรากฏนามผูส้ ร้าง เดิมเรี ยกกันว่า วัดทองบน คู่กบั วัด
ทองล่าง (วัดทองนพคุณ) สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุ งศรี อยุธยาเนื่องจากเสนาสนะเป็ น
สถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ ๑ พระองค์เจ้าหญิงกุ (ต่อมาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หลวงนริ นทรเทวี) ซึ่งเป็ นขนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช หรื อ
เรี ยกกันว่าเจ้าครอกวัดโพธิ์ กับพระสวามี คือ หม่อมมุก (กรมหมื่นนริ นทรพิทกั ษ์) ทรง
บูรณปฏิสงั ขรณ์และสร้างพระอุโบสถใหม่ แต่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็ จเพราะกรมหมื่นนริ นทรพิ
ทักษ์สิ้นพระชนม์ลง ครั้นรัชกาลที่ ๓ ทรงทราบว่าวัดทองธรรมชาติบูรณะยังไม่เสร็ จ จึงโปรดให้
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร เป็ นแม่กอง ก่อสร้างจนเสร็ จ และทรงรับไว้เป็ นพระ
อารามหลวง
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ขำขัน
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
กำรส่ ง เสริ ม เพิ่ ม อั ต รำกำลังบุคลำกรเพื่อมำร่วมงำนกับบริษัทฯ
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 น
เพื ่ อ ให้ ง ำนกำรบริ ก ำรมี ค วำมสมบู ร ณ์ ม ำกที ่ ส ุ ด ซึ ่ ง 1 ในด้ ำ นงำนบริ ก ำร คื อ กำรเพิ ่ ม
บุ ค ลำกรหลำยอั ต รำ เพื่ อ บริ ก ำรแด่ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ ให้ ไ ด้ รั บ ควำมรวดเร็ ว สะดวกมำก
ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่งกำลังบุคลำกรที่ต้องกำรเพิ่มเติมในขณะนี้ ดังนี้

รับสมัครงำน
1. ผู้บริหำรงำนขำย แผนกวิทยำศำสตร์ / อุตสำหกรรม / โรงพยำบำล
วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย

2. ผู้แทนขำย แผนกวิทยำศำสตร์ / อุตสำหกรรม / โรงพยำบำล
วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ,ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
กรณีมีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
ดั งนั้ น หำกท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ จะกรุ ณ ำสละเวลำในกำรแนะนำผู้ที่ ท่ ำ นพึ ง พอใจ หรือ
บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ท่ ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริษัทฯใคร่ ข อตอบแทนพระคุ ณ ด้ ว ย
ส่ ว นลดสิ น ค้ ำ 3-5% ต่อจำนวนพนักงำน 1 ท่ำน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ำยอดเงินในใบกำกับ
ภำษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บำท) หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ โครงกำรแก่ง
กระจำน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องสำรองที่พักล่วงหน้ำก่อนเข้ำพักอย่ำง
น้อย 7 วันทำกำร โดยส่งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ)
ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะนา
ส่งผ่านมายัง คุณภูษิตา เกษาพันธ์ แผนกบุคคล
โดย โทร.0-2285-4101 หรือ 0-2285-4915-6 ต่อ 112 Fax. 0-2285-4856 หรือ
E-mail : hr.sciencetech@gmail.com

บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้ Biosafety Cabinet ที่ใช้ ยังสำมำรถใช้งำน
ป้องกัน“สำรตัวอย่ำง” และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันกำรปนเปื้อนหรือกำรกระจำย
ของเชื้อออกมำนอกตู้ ได้ในเกณฑ์ข้อกำหนดมำตรฐำน หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย
เนื่องจำกจุลชีพมีขนำดเล็กมำก เรำไม่สำมำรถจะรู้ได้โดยกำรมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่
พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ำจำกระดับมำตรฐำน
ปัจจุบันแผนกช่ำงบริ กำร ได้ดำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจำหน่ำย
และไม่ได้จัดจำหน่ำยมำกกว่ำ 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
บำงยี่ห้อหรือบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ตำแหน่งได้
อีกประกำรหนึ่งในควำมจำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

 สำหรับบริกำร Calibrate pH meterขณะนี้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งพร้อมให้บริกำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน
ทั้ง 2 บริกำรนี้ แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมสำคัญ ควำมจำเป็น และประโยชน์
ที่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง
และที่สำคัญ คือ บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญ ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต
หรือบริษัทต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ
สนใจกำรบริกำร ติดต่อได้ที่แผนกช่ำงบริกำร หรือเยี่ยมชมจำก www.sciencetech.th.com
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th.com
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รำยชื่อผู้โชคดีได้รับรำงวัลในฉบับที่ 063
สวั ส ดี ค่ ะ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรใคร่ ข อเรี ย นแสดงควำมดี ใ จกั บ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ
ที่ไม่มีผู้ใดถูกรำงวัลใน ฉบับที่ 063 นะคะ
รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 กันยำยน 2561

หมำยเลข 79

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 1 ตุลำคม 2561

หมำยเลข 99

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

รำยชื่อลูกค้ำถูกรำงวัล งวดที่ 16 ตุลำคม 2561

หมำยเลข 93

 1. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คุณกนกวรรณ ขัดโพธิ์

คุณภำพ คู่ คุณธรรม
ซำยน์เทคมั่นย้ำ
สินค้ำพร้อมบริกำร
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กองบรรณำธิกำรใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เป็นอย่ำงสูง ที่ได้เสียสละเวลำ
อันมีค่ำยิ่งของท่ำน ตอบคำถำมร่วมสนุกกันมำด้วยดีตลอด ทำงกองบรรณำธิกำรขออวยพรแด่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนให้โชคดีกับกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำลุ้นรำงวัล ใน ฉบับที่ 064
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บำท ต่อไปนะคะ

321/43 ถนนนำงลิ้นจี่ 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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