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ฉบับที่ 065/ปีที่ 17 (ม.ค. – มี.ค. 62)

สารจากบริษัทฯ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ ๓๘ ได้อย่ำงมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มี
อุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ทำให้ท่ำนมีสุขภำพกำย และสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุข พร้อมกับควำมรู้มำกมำย
รวมทั้งสำระต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนมีควำม พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter
ฉบับที่ ๐๖๕ ประจำปีที่ ๑๗ คงทำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก ” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภำพกำย และใจที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับในเดือนมกรำคม – มีนำคม ๒๕๖๒ เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๖๕
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภำพชีวิต มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
จำหน่ำย ประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกกำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรม
และพัฒนำจิต อย่ำงไรก็ดีเริ่มในฉบับนี้เป็นต้นไป ได้นำเนื้อหำ และสำระมำจำกปฏิทินของบริษัทฯ
ดังมีรำยละเอียดอยู่ในข่ำวสำรจำกกองบรรณำธิกำร
ในส่วนกำรจัดทำวำรสำรในปี ๒๕๖๒ ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ
ปีละ ๔ ครั้ง โดยช่วงที่ ๑ ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบกำกับภำษีของช่วง ๓
เดือนที่ผ่ำนมำ คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่ำนมำ ช่วงที่ ๒ ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐำนข้อมูล
ของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี ๒๕๖๒
ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร



10 เรื่องจริงของร่างกายที่คุณไม่รู้มาก่อน



เคล็ดไม่ลับฉบับไล่ยุง



10 อาหารที่ควรทาน – เลี่ยง เพื่อลดความดันโลหิตสูง



คาสอน / คติธรรมที่ดี



เกร็ดความรู้ “นกเงือก” ปฏิทินปี 2552



ตลก /ขาขัน



พระอารามหลวงชั้น (เอก,โท,ตรี) ในประเทศไทย

1

ข่าวจากกองบรรณาธิการ
สารบัญ
สรรสาระ








10 เรื่องจริงของร่ำงกำยที่คุณไม่รู้มำก่อน
เคล็ดไม่ลับฉบับไล่ยุง

10 อำหำรที่ควรทำน – เลี่ยง เพื่อลดควำมดันโลหิตสูง
เกร็ดควำมรู้ “นกเงือก” ปฏิทิน ปี 2552
คำสอน / คติธรรมทีด่ ี
พระอำรำมหลวงชั้น (เอก,โท,ตรี) ในประเทศไทย
ขำขัน
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9
15
16
19-21

ส ำหรั บ เนื้ อ หำสำระใน Newsletter ฉบั บ ที่ ๐๖๕ ปี ที่ ๑๗ ประจ ำเดื อ น
มกรำคม – มี น ำคม ๒๕๖๒ ทำงกองบรรณำธิ ก ำร ได้ รั บ ข้ อ แนะน ำจำกท่ ำ นผู้ มี
อุปกำรคุณ บริษัทฯ ควรนำข้อมูลจำกปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำมี
บำงปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภำพชีวิต” มำจัดทำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่ำนจะพบกับ
 พระอารามหลวงในประเทศไทย
1. วัดอรุณรำชวรำรำม
2. วัดรำชบุรณรำชวรวิหำร
3. วัดเศวตฉัตรวรวิหำร

(ชั้นเอก)
(ชั้นโท)
(ชั้นตรี )

 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต ได้คัดสรรมำจำก Website ต่ำงๆ

ข่าวสาร





เนื่ อ งในโอกำสวำรดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ ไ ทย ๒๕๖๒ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรขอให้
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปี ๒๕๖๒

ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
รำยชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 064
ร่วมชิงโชคลุ้นรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย

22
23
24

เกร็ดควำมรู้ หมวดควำมรู้ทั่วไป “นกเงือก” จำกปฏิทิน ปี ๒๕๕๒

 ขอแสดงความยิ น ดี กั บท่ า นผู้ มี อุ ป การคุณ ที่ ถูก รางวั ลใน Newsletter
ฉบับที่ 064 ด้วยครับ (รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 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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สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

ยุง พำหะที่นำโรคร้ำยมำสู่คณ
ุ หำกมีน้ำขังที่ไหนพวกมันก็จะเพิ่มปริมำณอย่ำงรวดเร็วและ
มำกมำย ดังนั้นทุกท่ำนต้องหำวิธกี ำจัดยุงและแหล่งให้กำเนิดของมัน เรำจึงจะมำพำทุกท่ำนได้รู้จัก
วิธีจัดกำรกับเจ้ำยุงเหล่ำนี้ด้วยวิธีงำ่ ยๆที่คุณสำมำรถทำได้เอง
1. เผาใบโรสแมรี่ กลิ่นหอมของโรสแมรี่เป็นกลิ่นที่พวกยุงไม่ชอบ หำกคุณจัดปำร์ตี้
ปิ้งย่ำงยำมเย็นล่ะก็ ไม่ควรพลำดที่จะหำใบโรสแมรี่มำเผำไฟด้วยล่ะ เพียงเท่ำนี้ก็จะไล่พวกยุง
ไปในทันที
2. วางกระเทียมตามจุดต่างๆ คล้ำยๆกับโรสแมรี่ที่ เจ้ำยุงเองก็ไม่ชอบกลิ่นกระเทียม
อย่ำงแรง เพียงคุณทุบกระเทียมให้กลิ่นออกแล้วห่อด้วยผ้ำขำว ไปวำงตำมจุดต่ำงๆ เท่ำนี้ยุงก็
ไม่กล้ำบินผ่ำนกันเลย
3. พริกไทยดา อีกหนึ่งกลิ่นที่ยุงไม่ชอบเพียงคุณ นำพริกไทยดำไปวำงตำมจุดต่ำงๆเท่ำนี้
พวกยุงก็เผ่นแล้ว
4. เผากาบมะพร้าวและเปลือกส้มรมควันยุง วิธีไล่ยุงในสวนหรือบริเวณบ้ำนก็สำมำรถ
ทำได้ง่ำย ๆ โดยกำรนำเปลือกส้มตำกแห้งมำวำงรองในถำดสเตนเลส จำกนั้นนำกำบมะพร้ำวแห้ง
มำวำงทับแล้วจุดไฟเผำ ยุงก็จะไม่กล้ำบินเข้ำมำที่บ้ำนเรำอีกเลย
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10 อาหารที่ควรทาน – เลีย่ ง เพือ่ ลดความดันโลหิตสู ง
ยิ่งอายุมากขึ้น ก็ยิ่งเสี่ยงต่อกำรเป็นควำมดันโลหิตสูง เพรำะนอกจำกร่ำงกำยเรำจะ
รับประทำนอำหำรอร่อยๆ เข้ำไปเหมือนเดิม โดยที่รำ่ งกำยเรำเผำผลำญพลังงำนได้น้อยลง จน
ไขมันสะสมในร่ำงกำยตำมส่วนต่ำงๆ (ที่ทุกคนน่ำจะทรำบกันดีว่ำส่วนไหนบ้ำง ยิ่งเวลำใส่ชุดเดิมๆ
ไม่ได้จะทรำบทันที) ยิ่งไปกว่ำนั้นอำหำรที่มีขำยในท้องตลำดก็ถือว่ำไม่ถูกหลักโภชนำกำรเสียทีเดียว

10 อาหารที่ควรทาน เพื่อลดความดันโลหิตสูง

5. ขยี้สมุนไพรในครัว ไม่ว่ำจะเป็นมะกรูด ใบสะระแหน่ หรือตะไคร้หอม ก็สำมำรถไล่ยุง
ให้ไกลจำกบ้ำนเรำได้ ด้วยกำรนำมำขยี้ให้มีน้ำมันและกลิ่นออกมำ แล้วนำไปวำงไว้ตำมมุมต่ำง ๆ ใน
บ้ำนหรือนำมำทำตัวป้องกันยุงกัดก็ได้
6. กาจัดแอ่งน้าขังในบ้าน ยุงเป็นสัตว์ที่ขยำยพันธุ์โดยกำรวำงไข่ในน้ำ โดยเฉพำะแอ่งน้ำที่
ขังเป็นเวลำนำนอยู่ในบริเวณที่มดื อับและอบอุ่น ดังนั้นควรสำรวจรอบบ้ำนว่ำมีน้ำขังอยู่ตรงบริเวณ
ไหนบ้ำง หำกพบเจอให้เทน้ำที่ขังออกให้หมด เท่ำนี้ยุงก็ไม่สำมำรถวำงไข่ได้แล้ว
จบกันไปแล้วสำหรับเคล็ดไม่ลับ ฉบับไล่ยุงแบบง่ำยๆที่คุณควรรู้ หวังว่ำทุกท่ำนจะได้ประโยชน์จำก
บทควำมนี้
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1. แตงโม ควบคุมกำรไหลเวียนของโลหิต และควบคุมกำรขยำยตัวของเส้นเลือด
2. ขึน้ ฉ่าย ช่วยลดควำมเครียดที่ก่อให้เกิดปัญหำเส้นเลือดอุดตัน
3. กล้วย ช่วยสร้ำงสมดุลให้ร่ำงกำยได้รับปริมำณโซเดียม และโพแทสเซียมในอัตรำที่สมดุล
4. น้ามันมะกอก เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ช่วยลด คอเลสเตอรอล ทำให้เลือดไหลเวียนสะดวก
5. กระเทียม มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระ ป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลเกำะตำมผนังหลอดเลือดแดง
6. ข้าวกล้อง แหล่งพลังงำนและใยอำหำรที่ดี มีประโยชน์
7. งาดา งำขำว มีโปรตีนที่ดี ไม่มีไขมัน
8. ถั่ว เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ เมล็ดทำนตะวัน มีแมกนีเซียม ช่วยในกำรเผำผลำญไขมัน
9. ปลา (ลอกหนังออก) หอย มีโปรตีนที่ดี ไขมันต่ำ และแมกนีเซียม ให้พลังงำนและช่วยทำให้
หลอดเลือดหัวใจแข็งแรง
10. นมจืดไขมันต่า เป็นแหล่งโปรตีน แคลเซียมที่ช่วยดูแลกระดูก
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10 อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อป้องกันความดันโลหิตสูง

เกร็ดความรู้ “นกเงือก” ปฏิทิน ปี 2552

คืออำหำรที่มีรสเค็ม หวำนจัด หรือมีปริมำณโซเดียม และไขมันที่ไม่ดีสูง เช่น

1. น้าปลา ซีอิ้ว ซอสปรุงรสต่ำงๆ
2. เต้าเจี้ยว
3. ผักดอง และอำหำรดองต่ำงๆ
4. อาหารแช่แข็ง มักมีปริมำณโซเดียม หรือรสเค็มสูง
5. น้าอัดลม
6. ลูกอม เยลลี่ ขนมกรุบกรอบรสหวำน
7. มันหมู มันเนื้อ ไก่ตดิ หนัง
8. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9. เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กำแฟ ชำ
10. ขนมหวาน เช่น เค้ก คุกกี้ โดนัท ไอศกรีม
บำงอย่ำงอำจจะทำนได้บำ้ ง แต่อย่ำทำนเยอะ หรือทำนเป็นประจำทุกวัน แล้วอย่ำลืมหำเวลำออก
กำลังกำยเป็นประจำด้วย เพื่อสุขภำพที่ดีขึ้น รับรองหำกทำได้ ควำมดันโลหิตสูงไม่ถำมหำคุณแน่ๆ
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เกร็ ด ควำมรู้ ที่ ม ำจำกปฏิ ทิ น ปี ๒๕๕๒ ที่ น ำมำให้ ท่ ำ นได้ อ่ ำ น เป็ น เรื่ อ ง
“ นกเงือก ” รู้หรือไม่ว่ำ นกเงือกขนำดใหญ่ อำศัยอยู่ในเขตร้อนของทวีปแอฟริ กำ
และเอเชียทั่วโลกมีอยู่ 52 ชนิด ไม่นับรวม Ground Hornbill 2 ชนิด ของแอฟริกำ
เฉพำะนกเงือกเอเชียมี 31 ชนิด ในประเทศไทยมีอยู่ 13 ชนิด ขนำดของนกเงือก
วัดจำกปลำยปำกถึงปลำยหำง อำจยำวถึง 1.5 เมตร ส่วนมำกจะมีขนสีดำสลับขำว
ลั ก ษณะเด่ น ของนกเงื อ ก คื อ ปำกขนำดใหญ่ ยำวโค้ ง และมี โ หนกอยู่ บ นปำก
สำหรับเล่มนี้เรำคัดเลือกมำเพียง 5 เดือน เดือนอื่นๆ กรณีท่ำนสนใจ โปรดติดต่อบริษัทฯ
เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ท่ำนเพิ่มเติม
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เดือนมกราคม :
นกแก๊ก หรือ นกแกง ; Oriental Pied Hornbill (70 cm.)
นกเงือกขนำดเล็กสุดในจำนวน 12 ชนิด วัดจำกปลำยปำกถึงปลำยหำง
ประมำณ 70 ซม. หน้ำ คอ หน้ำอกสีดำ ท้องขำว มีแต้มขำวที่หน้ำ ปีกดำ
ขนปลำยปีกสีขำวตลอดแนว ขนหำงดำ อำหำรนอกจำกผลไม้แล้วยังกินสัตว์
ขนำดเล็กตำมพื้นดิน อยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก 8-10 ตัว อำศัยตำมป่ำดิบแล้ง
ป่ำดินชื้น ป่ำเบญจพรรณ พบได้ตำมภำคเหนือ จรดภำคใต้
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เดือน กุมภาพันธ์ :
นกเงือกสีน้าตาล ; Brown Hornbill (75 cm.)
เป็นนกเงือกไทยชนิดเดียวที่มีขนสีน้ำตำล ขนำดใกล้เคียงกับนกแก๊ก มี 2 ชนิด คือ
นกเงือกสีน้ำตำล และ นกเงือกสีน้ำตำลคอขำว ตัวผู้ที่ไม่ได้จับคู่ผสมพันธุ์จะมำเป็น
พ่อเลี้ยงช่วยหำอำหำร เป็นนกขี้อำย อำศัยตำมป่ำดิบและป่ำเบญจพรรณ อยู่ตำมพุ่ม
ใบ มักอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ 8-10 ตัว
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เดือน เมษายน :
นกเงือกปากย่น ; Wrinkled Hornbill (81 cm.)
มีขนำดใหญ่กว่ำนกแก๊ก ตัวสีดำ ขนปลำยหำง 2/3 สีขำว โหนกใหญ่สีแดง จะงอยปำก
เหลือง ปำกล่ำงมีรอยย่น โคนปำกล่ำงสีแดงเรื่อ หนังขอบตำสีฟ้ำ ชอบอยู่ตัวเดียวหรือ
เป็นฝูงเล็กๆ อำศัยตำมป่ำต่ำชำยฝั่งทะเลตะวันตกทำงภำคใต้ตอนล่ำง ซึ่งถูกบุกรุก
ทำลำยมำก ใกล้สูญพันธุ์

เดือน มีนาคม :
นกเงือกดา ; Black Hornbill (76 cm.)
มีขนำดและรูปร่ำงใกล้เคียงกับนกแก๊ก ขนสีดำทั้งตัว แต้มขำวเฉพำะขนปลำยหำงด้ำน
นอก ตัวผู้ จะงอยปำกสีขำวอมเหลือง ม่ำนตำสีน้ำตำล หนังรอบตำสีดำ ตัวเมีย จะงอย
ปำกสีดำ ม่ำนตำสีส้ม หนังรอบตำสีชมพูแดง ชอบกินทั้งพืชและสัตว์ อำศัยตำมป่ำดิบ
บริเวณลำธำร หรือ ทีโ่ ล่งเชิงเขำ พบได้ทำงภำคใต้แต่หำยำกมำก
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คาสอน / คติธรรมที่ดี

เดือนพฤษภาคม :
นกเงือกปากดา หรือ กาเขา ; Bushy-Crested Hornbill (89 cm.)
ขนสีดำ โหนกเล็กแต่หนำ ขนที่ท้ำยทอยยำว แผ่นหลังรอบตำสีฟ้ำอ่อน ปีดำ โคนหำง
2/3 สีน้ำตำลเทำปลำยดำ ปำกดำ หำกินตำมพื้นป่ำ ร้องคล้ำยนกเงือกสีน้ำตำลแต่ดัง
กว่ำและชอบสงเสียงเอะอะคล้ำยกัน อำศัยตำมป่ำทึบระดับต่ำจนถึงควำมสูง 1,200
เมตร ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป

อย่าคิดว่าเราเป็นคนสาคัญ
ให้ทาตนเป็นแบบปกติธรรมดา ๆ นี่แหละดีทสี่ ุด
เมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสาคัญแล้ว
เมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเรา
ไม่นับถือ ให้ความสาคัญเราแล้ว
จิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อน
สับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกธรรม
เครดิต : ครูบำบุญชุ่ม ญำณสังวโร
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พระอารามหลวงในประเทศไทย

2. วัดราชบุรณราชวรวิหาร (ชั้นโท)

วัดอรุณราชวราราม (ชั้นเอก)
วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภำษำพูดว่ำ วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ
ว่ำ วัดอรุณ เป็นวัดโบรำณ สร้ำงในสมัยอยุธยำ ที่ชื่อวัดแจ้ง เพรำะ พระเจ้ำตำกฯ ทำศึกเสร็จ
แล้วยกทัพกลับมำเป็นเวลำเช้ำพอดี ว่ำกันว่ำเดิมเรียกว่ำ วัดมะกอก และกลำยเป็นวัดมะกอก
นอกในเวลำต่อมำ เพรำะได้มีกำรสร้ำงวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลอง
บำงกอกใหญ่ ชำวบ้ำนเรียกวัดที่สร้ำงใหม่ว่ำ วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัด
มะกอกซึ่งอยู่ปำกคลองบำงกอกใหญ่ว่ำ วัดมะกอกนอก ส่วนเหตุที่มีกำรเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้ง
นั้น เชื่อกันว่ำ เมื่อสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชทรงตั้งรำชธำนีที่กรุงธนบุรใี น พ.ศ. 2310 ได้
เสด็จมำถึงหน้ำวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงพระรำชทำนชื่อใหม่ว่ำวัดแจ้ง แต่ควำมเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง
เพรำะเพลงยำวหม่อมภิมเสน วรรณกรรมสมัยอยุธยำที่บรรยำยกำรเดินทำงจำกอยุธยำไปยัง
เพชรบุรี ได้ระบุชื่อวัดนีไ้ ว้วำ่ ชื่อวัดแจ้งตั้งแต่เวลำนั้นแล้ว
บริเวณลำนวัดใกล้กับแม่นำเจ้
้ ำพระยำ ประดิษฐำน พระพุทธบัณฑูรมูลประดิษฐ์สถิต
ไสยำสน์ พระพุทธรูปปำงไสยำสน์ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้ำงรำวปี พ.ศ.2364 ใน
อดีตองค์พระถูกน้ำท่วมทุกช่วงน้ำหลำก พระรำชวิจติ รกำร เจ้ำอำวำสในขณะนัน้ จึงบูรณะ
ซ่อมแซมครั้งใหญ่ โดยอัญเชิญยกองค์พระนอนขึ้นให้สูงจำกลำน ในปี พ.ศ. 2552
16

วัดราชบุรณราชวรวิหาร เป็นวัดเก่ำแก่ที่มีมำตั้งแต่สมัยอยุธยำตอนปลำย เดิมชื่อ
"วัดเลียบ" วัดเลียบปรำกฏอยู่ในหลำย เมืองใหญ่ของรำชอำณำจักรสยำม เช่น อุบลรำชธำนี
และจังหวัดสงขลำ วัดรำชบูรณรำชวรวิหำร ตั้งอยู่เชิงสะพำนพระพุทธยอดฟ้ำ แขวงวังบูรพำ
ภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร วัดนี้เป็นวัดหนึง่ ตำมธรรมเนียมประเพณีโบรำณที่วำ่
ในรำชธำนีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหำธำตุ วัดรำชบูรณะ
และวัดรำชประดิษฐำน
พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงเทพหริรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้ำบรม
วงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมพระศรีสุดำรักษ์ พระพี่นำงเธอในรัชกำลที่ 1 ทรงบูรณปฏิสงั ขรณ์วัด
เลียบ เสร็จแล้วพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช พระรำชทำนนำมว่ำ
"วัดรำชบุรณะ"
ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 เนื่องจำกวัดตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสถำนที่สำคัญทำง
ยุทธศำสตร์ คือ สะพำนพระพุทธยอดฟ้ำ และ โรงไฟฟ้ำวัดเลียบ สถำนที่สำคัญ ๆ ของวัด
รวมทั้งพระอุโบสถที่มีภำพจิตรกรรมฝำผนัง ฝีมือขรัวอินโข่ง จึงถูกระเบิดทำลำยจนหมด
ปัจจุบนั วัดรำชบุรณะได้รับกำรบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมด
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ขาขัน

3. วัดเศวตฉัตรวรวิหาร (ชั้นตรี)
วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เป็นพระอำรำมหลวงชัน้ ตรี ชนิดวรวิหำร ตั้งอยู่บนถนนเจริญ
นคร ติดกับแม่น้ำเจ้ำพระยำ ในเขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร เดิมชื่อ วัดบำงลำพู
ล่ำง สันนิษฐำนว่ำก่อสร้ำงขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยำ ต่อมำอยู่ในสภำพทรุดโทรมและได้รับกำร
บูรณะครั้งใหญ่โดยพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ (ในขณะนัน้ พระนำมว่ำพระเจ้ำ
อัยกำเธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์) พระรำชโอรสในพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
มหำรำช ผู้ทรงเป็นต้นรำชสกุลฉัตรกุล ในช่วงปี พ.ศ. 2359 - 2373 ต่อมำได้รับกำร
ปฏิสังขรณ์โดยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ซึ่งต่อมำได้พระรำชทำนชื่อวัดใหม่ว่ำ วัดเศวตฉัตร
เดิมวัดบำงลำภูลำ่ ง มีเพียงพระอุโบสถเก่ำซึ่งอยู่ริมตลิ่งแม่นำเจ้
้ ำพระยำซึง่ ตื้นเขินเต็ม
ที พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์จึงได้ทรงยกวัดออกไปสร้ำงใหม่ ในตำแหน่งวัด
ปัจจุบนั โดยโปรดให้รื้อพระตำหนักส่วนพระองค์สร้ำงเป็นถำวรวัตถุของวัดแทน
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ขาขัน

ขาขัน
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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 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

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
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

บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ
 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้ Biosafety Cabinet ที่ใช้ ยังสำมำรถใช้งำน
ป้องกัน“สารตัวอย่าง” และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย
ของเชื้อออกมานอกตู้ ได้ในเกณฑ์ข้อกำหนดมำตรฐำน หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย
เนื่องจำกจุลชีพมีขนำดเล็กมำก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่
พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ำจำกระดับมำตรฐำน
ปัจจุบันแผนกช่ำงบริกำร 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

 สาหรับบริการ Calibrate pH meterขณะนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมสำคัญ ควำมจำเป็น และประโยชน์
ที่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง
และที่สำคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต
หรือบริษัทต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ
สนใจการบริการ ติดต่อได้ที่แผนกช่างบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th.com
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รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 064
สวั ส ดี ค่ ะ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรใคร่ ข อเรี ย นแสดงควำมยิ น ดี กั บ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ
ทีถ่ ูกรำงวัล Newsletter ใน ฉบับที่ 064 นะคะ
รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 ธันวาคม 2561
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1. โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร ภญ.อังคณำ วิญญูวิรยิ วงศ์
2. กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ คุณดำรำรัตน์ แบ่งดี
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กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่ายิ่งของท่าน ตอบคาถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัล ใน ฉบับที่ 065
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