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ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ ๔๑ ได้อย่ำงมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มี
อุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ท ำให้ท่ำนมีสุขภำพกำย และสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุข พร้อมกับควำมรู้มำกมำย 
รวมทั้งสำระต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนมีควำม พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter 
ฉบับที่ ๐๗๕ ประจ ำปีที่ ๑๙ คงท ำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภำพกำย และใจท่ีดียิ่งขึ้น 
 

 ส ำหรับในเดือนกรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖๔ เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับท่ี ๐๗๕ 
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 ๒๕๖๔ ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ           
ปีละ ๔ ครั้ง โดยช่วงที่ ๑ ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบก ำกับภำษีของช่วง ๔ 
เดือนที่ผ่ำนมำ คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปีท่ีผ่ำนมำ ช่วงที่  ๒  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐำนข้อมูล
ของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เดือน  ก.ค. – ก.ย. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี  ๒๕๖๔ 
 

 ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 
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 เนื่องจำกสถำนกำรโควิด-19 ระบำด ทำงกองบรรณำธิกำรขอส่งควำม
ปรำรถนำดีอันอบอุ่นนี้ให้ ดูแลสุขภำพห่ำงไกลจำกโรคร้ำย ขอให้ผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำน
มีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปี ๒๕๖๔ 

ส ำหรับเนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๗๔ ปีที่ ๑๙ ประจ ำเดือน 
กรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖๔ ทำงกองบรรณำธิกำร ได้รับข้อแนะน ำจำกท่ำนผู้มี          
อุปกำรคุณ บริษัทฯ ควรน ำข้อมูลจำกปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำมี
บำงปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภำพชีวิต” มำจัดท ำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่ำนจะพบกับ 

 พระอารามหลวงในประเทศไทย 
1. วัดนิเวศธรรมประวัติรำชวรวหิำร   (ชั้นเอก) 
2. วัดชัยพฤกษมำลำรำชวรวิหำร     (ชั้นโท) 
3. วัดบุปผำรำมวรวิหำร     (ชั้นตรี) 

 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต  ได้คัดสรรมำจำก Website ต่ำงๆ 
เกร็ดควำมรู้  หมวดควำมรู้ทั่วไป  “สัตวน์ ้าใกล้สูญพันธุ์”  
จำกปฏิทิน ปี ๒๕๖๒ 
 

 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มีอุปการคุณที่ถูกรางวัลใน Newsletter 
ฉบับท่ี 074 ด้วยครับ (รายช่ือผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 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 

 3 2 

ข่าวจากกองบรรณาธิการ 

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
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 ในช่วงสถำนกำรณโ์ควิด-19 ประเทศไทยได้รับกำรยอมรับจำกทั่วโลกว่ำสำมำรถ
ควบคุมกำรแพร่ระบำดได้อย่ำงรวดเร็ว และมีกำรพูดถึงจุดแข็งที่สำมำรถจะต่อยอดไปสู่ควำม
มั่นคงด้ำนกำรดูแลสุขภำพ สมนุไพร นับเปน็หนึ่งในปัจจัยส ำคัญ ที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย 
มีกำรใช้กันมำยำวนำนนับพนัปี เป็นภูมิปัญญำรุ่นต่อรุ่น จวบจนปัจจุบนัที่ได้มีกำรศึกษำวิจัย
ต่อยอดจนเป็นที่ยอมรับกันอยำ่งกว้ำงขวำง โดยเฉพำะโรงพยำบำลเจำ้พระยำอภัยภูเบศร 
แกนน ำหลักในกำรพฒันำสมนุไพร จน จังหวัดปรำจีนบุรี ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นเมือง
สมุนไพรของประเทศไทย 
 ดร.ภญ.สุภำภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรดำ้นกำรแพทย์แผนไทยและสมนุไพร 
โรงพยำบำลเจำ้พระยำอภัยภูเบศร กล่ำวว่ำ สถำนกำรณโ์ควิด-19 ท ำให้คนหันมำให้
ควำมส ำคัญกบัสมุนไพรมำกข้ึน ถือเป็นโอกำสดีในกำรพฒันำสมุนไพรในประเทศไทย  
เพื่อเตรียมกำรรองรับกำรแพร่ระบำดของ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำ ที่ไม่มีใครคำดเดำได้  
โดยหยิบยก 8 สมุนไพรที่จะมีกำรศึกษำวิจัยต่อยอด ได้แก่ ฟ้ำทะลำยโจร กระชำย ขมิ้นชัน ขงิ 
มะขำมป้อม กระเทียม สันพร้ำหอม และสำยน้ ำผึ้ง เพื่อชูเปน็โปรดักต์แชมเปี้ยนของประเทศ
ไทยในอนำคต 
 ตัวแรก คือ ฟ้ำทะลำยโจร มีกำรศึกษำวิจัยกันอย่ำงแพร่หลำย ทั้ง จีน สงิคโปร์ 
รวมถึงประเทศไทย และได้มีกำรน ำเสนอผำ่นสื่ออย่ำงต่อเนื่อง โดยงำนวิจัยทีไ่ด้รับกำรรับรอง
แล้วพบวำ่ กลไกตำ้นไวรัสของฟำ้ทะลำยโจรป้องกันไม่ให้ไวรสัเข้ำเซลล์, ลดกำรแบ่งตัวไวรัส
ภำยในเซลล,์ เพิ่มภูมิคุ้มกันในกำรต่อสู้กับไวรัส, ลดกำรอักเสบที่ปอดจำกกำรติดเชื้อไวรสั 

 

 2. กระชำย จำกกำรวิจัยพบว่ำ สำรสกัดของกระชำยขำว สำมำรถแสดงฤทธ์ิในกำรต้ำน
ไวรัสซำรส์ ในระยะหลังกำรติดเชื้อและยังพบว่ำสำร panduratin ของกระชำยขำวมีฤทธิ์ในกำร
ต้ำนไวรสัทั้งในระยะก่อนและหลังกำรติดเชื้อ และยังมีฤทธ์ิยับยั้งกำรท ำงำนของเชื้อเอดส์ ต้ำนไวรัส
ไข้เลือดออกในกลุ่ม Flaviviridae family และยับยั้งเช้ือไวรสั picornavirus ซึ่งก่อโรคมือเท้ำปำก 
นอกจำกน้ียังพบว่ำ ช่วยยับยั้งกำรแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควดิ-19 ได้อีกด้วย 
 3. ขมิ้นชัน จำกกำรศึกษำในหลอดทดลอง พบว่ำ มีฤทธ์ิต่อต้ำนเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่สำย
พันธุ์เอ ในกำรป้องกันไม่ให้เช้ือเข้ำเซลล์ ยับยั้งกำรแบ่งตัวของเชื้อไวรัส และช่วยยับยั้งกำรหลั่งสำร
อักเสบ ในส่วนของกำรศึกษำในหนูทดลองพบว่ำ ขมิ้นชัน ช่วยลดกำรอักเสบของปอดที่ตดิเช้ือไวรสั
ไข้หวัดใหญส่ำยพันธ์ุเอ และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้จำกกำรจ ำลองภำพสำมมิติในคอมพิวเตอร์ 
พบว่ำ สำรส ำคัญของขมิ้นชัน และ demethoxycurcumine สำมำรถแย่งจับกับต ำแหน่งของไวรัส
โคโรนำสำยพันธ์ุ 2019 ที่จะเข้ำสู่เซลล์ปอด และต ำแหน่งท่ีมีผลยับยัง้กำรแบ่งตัวของไวรัสได้ 
 4. ขิง ซึ่งมีรสเผ็ดร้อน มีคุณสมบตัอิุ่น พบฤทธิ์ต้ำนไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยกำรใช้พื้นบ้ำน
น ำมำกินแก้หวัด จำกกำรจ ำลองภำพสำมมติิในคอมพิวเตอร์ พบว่ำ สำรส ำคัญ Zingerol และ 
Gingerol สำมำรถแย่งจับกับต ำแหน่ง main protease ที่ช่วยยับยั้งกำรแบ่งตัวของ 
ไวรัสโคโรนำได ้
 5. มะขำมป้อม เป็นยำแกไ้อ ละลำยเสมหะ พ้ืนบ้ำนใช้รักษำหลอดลมอักเสบ วัณโรค
ปอด หอบหืด ช่วยส่งเสริมกำรท ำงำนของ NK cells และ cytotoxic T lymphocytes (CTL) 
และยังช่วยส่งเสรมิกำรท ำงำนของ natural killer (NK) cells และ cytotoxic T lymphocytes 
(CTL) activities โดยสำร Phyllanthin และ Chebulagic acid มีฤทธ์ิยับยั้งกระบวนกำรอักเสบ 
NF-κB signaling pathway จำกกำรจ ำลองภำพสำมมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่ำ สำร 
Phyllaemblicin G7 มีควำมสำมำรถในกำรจับกับขำโปรตีน และตวัรับ ACE2 ในกำรผ่ำนเข้ำเซลล์
ปอดของไวรัสโคโรนำสำยพันธ์ุ 2019 โดยสำมำรถยับยั้งกำรสร้ำงและกำรแบ่งตัวของเชื้อซึ่งเป็น
กระบวนกำรส ำคญัในกำรเพิ่มจ ำนวนของไวรัส   

 
 

 

 

 สาระน่ารู้ 

5 



 6. กระเทียม มีฤทธิ์ของกระเทียมต่อระบบภูมิคุ้มกัน สำร allicin ในกระเทียม มีฤทธิ์
ลดกำรอักเสบ ป้องกันกำรหลั่งสำร cytokine ที่ท ำให้เกิดกำรอักเสบ นอกจำกนี้ยังสง่เสริม
กำรท ำงำนของเม็ดเลือดขำว นอกจำกนี้ยังช่วยเพิ่มแอนตบิอดี้ ชนิด immunoglobulin A 
(IgA) ซึ่งเป็นดำ่นแรกของภูมิคุ้มกันในร่ำงกำย โดยพบมำกที่ระบบทำงเดินหำยใจและระบบ
ทำงเดินอำหำร ตำมเยื่อเมือกต่ำงๆ และยังช่วยกระตุ้นกำรท ำงำนของ B-cell lymphocyte 
รวมทั้งกระตุ้นกำรหลั่งของสำร interferon ซึ่งเป็นสำรทีส่ร้ำงในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้ำนไวรัส 
จำกกำรจ ำลองภำพสำมมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่ำ สำรส ำคัญ quercetin และ allicin ที่พบ
สำมำรถแย่งจบักับต ำแหน่ง main protease ที่ช่วยยับยั้งกำรแบ่งตัวของไวรัสโคโรนำสำย
พันธุ์ 2019 ได้ 
 7. สันพรำ้หอม พบว่ำ quercetin, quercitrin และ psoralen ในสำรสกัดของ
สันพร้ำหอม มีประสทิธิภำพในกำรเป็นสำรตำ้นไวรัส โดยสำมำรถยับยั้งกำรแบ่งตัวของไวรัสใน 
macrophage ของหนูผ่ำนทำงกำรเหนี่ยวน ำของ pro-inflammatory cytokines และ 
Type I IFN จึงมีฤทธิ์เป็น immunomodulator ของภูมิคุ้มกันโดยก ำเนิดในหนทูดลอง จำก
กำรจ ำลองภำพสำมมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่ำ สำรส ำคัญ quercetin ที่พบสำมำรถแย่งจับกบั
ต ำแหน่ง main protease ที่ช่วยยับยั้งกำรแบง่ตัวของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ 2019 ได ้
 8. สำยน้ ำผึ้ง ต ำรำกำรแพทย์แผนจีนระบุวำ่ มีฤทธิ์เย็นต่อปอด และกระเพำะอำหำร 
ใช้ขับพิษร้อนถอนพิษไข้ โดยเฉพำะในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ รักษำโรคผิวหนังและแก้ล ำไส้อักเสบ 
ท้องเสีย ใช้เป็นยำขับปสัสำวะ กำรจ ำลองภำพสำมมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่ำ สำรส ำคัญ 
luteolin-7-glucoside สำมำรถแย่งจับกับต ำแหนง่ main protease ที่ช่วยยับยั้งกำรแบ่งตัว
ของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ 2019 ได้  
 
Credit : https://www.sentangsedtee.com/health-beauty/article_153881 

  

 

 

 
 

คนไทยไม่รู้ตัวว่าเปน็ ‘โรคร้าย’ 
 ส ำรวจสถำนกำรณ์ "สุขภำพ" คนไทย จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่เชื่อมโยงกับกรณี
ไม่รู้ตัวว่ำเปน็ “โรคร้ำย” กลำยเป็นภัยเงียบที่คร่ำชีวิตผู้คนมำกที่สุด และชวนเช็คว่ำระบบ
สุขภำพถ้วนหนำ้ คนไทยเข้ำถึงแค่ไหน? กำรระบำดของโควิดระลอก 3 มีอัตรำกำรติดเชื้อ
และเสียชีวิตสูงกว่ำระลอกที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ควำมกังวลใจของประชำชนยังรวมไปถึงกำร
ฉีดวัคซีนโควิด-19 กำรตอบค ำถำมว่ำ คุณเป็น "โรคร้ำย" อะไรอยู่ไหม? จึงส ำคัญมำก เพรำะ
เชื่อมโยงกับกำรสบืสวนโรค และประเมินผูต้ิดเชื้อ ค ำถำมต่อมำคือ คนไทยรู้ตัวแค่ไหนวำ่
เป็นโรคร้ำยแรงอยู?่ จำกกำรส ำรวจข้อมูลผู้เสียชีวิตในสถำนกำรณ์โควิด-19 ระบำดใน
ประเทศไทย ระลอก 3 (ส ำรวจเฉพำะช่วงวันที ่1 เมษำยน - 17 พฤษภำคม 2564) พบว่ำ
มี 7 โรคร้ำยยอดฮิต ที่มักพบในผู้เสียชีวิตจำกกำรติดเชื้อโควิด นั่นคือ  
1. ควำมดนัโลหิตสงู  2. โรคเบำหวำน  3. ไขมันในเลือดสงู 4. โรคไตเร้ือรัง 5. ปฏิเสธโรค
ประจ ำตัว  6. โรคหัวใจ 7. โรคอ้วน 
 กลุ่มโรคเหล่ำนี ้ส่วนใหญ่เรำคุ้นเคยและพบได้อยำ่งแพร่หลำยในประเทศไทย  
ทำงกำรแพทย์จดักลุ่มโรคเหล่ำนี้ เรียกว่ำ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs  (non-
communicable diseases) แต่นอกเหนือจำกโรคที่เรำรู้จักกันด ีคงมีค ำถำมคำใจใครหลำย
คนเก่ียวกับโรคอันดับ 5 ที่ระบุวำ่ ปฏิเสธโรคประจ ำตัว นั้นหมำยควำมว่ำอย่ำงไร? ค ำนี้ถูก
ใช้ส ำหรับกำรวนิิจฉัยทำงกำรแพทย์ โดยมีควำมหมำยว่ำผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิตไม่รู้ตัวว่ำ
ตนเองป่วยเป็นโรคต่ำงๆ ในขั้นตอนกำรสอบสวนโรคแก่แพทย ์ 
ใครๆ ก็ชอบเร่ืองเซอร์ไพรส์ในวันเกิด วันครบรอบ แต่อำจจะไมใ่ช่กับเร่ือง "สุขภำพ" เพรำะ
ภัยเงียบที่เรียกว่ำ กำรไม่รู้ตัวว่ำเป็นโรคต่ำงๆ  ได้ส่งผลร้ำย จนถึงกำรคร่ำชีวิตผู้คนมำนักต่อ
นัก ดูได้ชดัจำกกำรติดสถิติ 5 อันดับแรกในผู้เสียชีวิตจำกโควิด-19 เพรำะถ้ำหำกรู้ตัว และ
แจ้งแพทย์ตั้งแต่เนิน่ๆ กำรรักษำอำจจะด ำเนินกำรเร็วขึ้น  
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คนไทยไม่รู้ว่าตนเองมี "โรคประจ้าตัว" จริงหรือ?  
 กำรที่เรำไม่รู้ว่ำมีโรคประจ ำตัวนั้น หำกมองแบบผิวเผนิอำจจะคิดว่ำคงมีแค่ไม่กี่คนที่
ไม่รู้ตัว แต่ในควำมเปน็จริง ประชำชนกลุ่มนี้ใหญ่มำกข้ึนในทุกๆ ปี  
เมืองไทยประกันชีวิต เผยข้อมูลโรคร้ำยที่คนไทยมักเป็นกันแบบไม่รู้ตัว ได้ทัง้หมด 4 กลุ่มโรค
คือ 1. โรคมะเร็ง 2. โรคควำมดนัโลหิตสงู 3. โรคเบำหวำน 4. โรคหัวใจ  
 โดยกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ำ ในป ี2558 คนไทย 13 ล้ำนคนเป็นโรคควำมดันโลหิต
สูง แต่เกือบคร่ึง คือร้อยละ 56% ไม่รู้ตัวว่ำตนเองเป็นโรคดังกล่ำว  
ซึ่งกำรรู้ตัวว่ำตนเองเปน็โรคร้ำย นอกจำกเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเช่น แสดงอำกำรชัดเจนจนต้อง
หำมเข้ำโรงพยำบำล หนทำงง่ำยๆ และชัดเจนที่สุดคือกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  
 “กำรตรวจสุขภำพ” คือ พื้นฐำนกำรดูแลคุณภำพชีวิตให้ด ำรงอยู่ได้นำนๆ แต่หลำย
คนกลับยังไม่เข้ำใจว่ำ เรำต้องตรวจอะไร ตรวจเมื่อไหร่ ตรวจแล้วดีอย่ำงไร เพรำะถ้ำเปรียบ
ร่ำงกำยเป็นรถยนต ์กำรตรวจสุขภำพก็เสมือนกำรตรวจสภำพเคร่ืองยนต์ทุกปี แต่กำรเข้ำอู่
ซ่อมรถนั้น ถ้ำเรำไม่ทรำบว่ำตรงไหนที่เร่ิมใช้กำรไมไ่ด ้เพื่อจะได้ซ่อมตรงจุด  เรำก็เหมือน
คนขับรถที่ดีแต่ขับอย่ำงเดียว 
 แต่จำกสถิติกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีของคนไทยปี 2561 กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพรำยงำนวำ่ คนไทยทัง้ประเทศที่เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพในแต่ละปี มีเพียงแค่ 
2% เท่ำนั้น ย้อนกลับไปป ีพ.ศ.2559 พบว่ำร้อยละ 59 เข้ำใจผิดคิดว่ำคนที่มสีุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง ไม่จ ำเป็นต้องตรวจสุขภำพประจ ำปี 
---------------------------- 
ที่มำ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940071 
ส ำรวจสุขภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ซายน์เทคขอนอบน้อม  ขอบคุณ ดว้ยใจ 
  ปวงท่านที่การุณย ์  สั่งซื อ 
  พระคุณท่านเกื อหนุน  สามสิบ เจ็ดปี 
  ยืนหยัดยิ่งใหญ่ยื อ  ชื่อนี ท่านเมตตา 

 
 
เกร็ดควำมรู้ที่มำจำกปฏิทินปี ๒๕๖๒ ที่น ำมำให้ท่ำนได้อ่ำน เป็นเรื่อง  

“สัตว์น้ ำใกลสู้ญพันธุ”์ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ธนำคำร สถำบัน
กำรเงิน รวมทั้งบริษัท, ห้ำงร้ำน, เพื่อนร่วมอำชีพที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้บริษัทฯ เจริญก้ำวหน้ำ ครบรอบ 37 ปี สมบูรณ์ และก้ำวเข้ำสู่ปีที่ 38  ในปี 2562 
 ส ำหรับเล่มนี้เรำคัดเลือกมำเพียง 5 เดือน เดือนอ่ืนๆ กรณีท่ำน สนใจโปรด
ติดต่อบริษัทฯ เพ่ือบริษัทฯ จะได้จัดส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ท่ำนเพิ่มเติม 
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เกร็ดความรู้ “สัตว์น ้าใกล้สูญพันธุ์” ปฏิทิน ปี 2562 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940071
https://thaitgri.org/?p=37869
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เดือนมกราคม : เต่ามะเฟือง (Leatherback Turtle) 
เป็นเต่ำทะเลที่มีขนำดใหญ่ทีสุ่ดในโลก กระดองไม่แข็งเหมือนชนิดอืน่ มีควำมยืดหยุ่นเหมือนยำง 
มีสันนูนตำมยำว 7 สัน ล ำตัวสดี ำจุดขำว ไมส่ำมำรถหดตัวเข้ำในกระดองได้ ด ำน้ ำได้ลึกถึง  
1,280 ม. นำน 85 นำที กินแมงกะพรุน แพลงก์ตอน และสำหร่ำยน้ ำลึกอำศัยในทะเลลึก เขต
อบอุ่นและเขตร้อน วำงไข่บนชำยหำดประมำณ 50-150 ฟอง 
 
 ในประเทศไทยพบท่ีหำดไม้ขำว จ.ภูเก็ต และอุทยำนเขำล ำปี จ.พังงำ ตั้งแต่ปี 2556 ไม่พบ
กำรขึ้นมำวำงไข่อีกเลย นอกจำกเต่ำมะเฟือง ยังมีเต่ำตนุ เต่ำกระ เต่ำหญ้ำ และเต่ำหัวค้อนท่ีเป็น
สัตว์ทะเลคุ้มครอง โดนเฉพำะเต่ำหัวค้อนไม่พบเลย 20 ปีมำแล้ว สำเหตุกำรลดจ ำนวนของเต่ำ
ทะเลจำก ขยะทะเล กำรกินขยะจ ำพวกถุงพลำสติกโดยนึกว่ำเป็นแมงพระพรุน กำรตดิเศษ
เครื่องมือประมง ท ำให้ว่ำยน้ ำไมไ่ด้ กำรเก็บไข่เต่ำไปบรโิภค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนกุมภาพันธ์ : พะยูน หรือ หมูน ้า (Dugong) 
 เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อำศัยในทะเลเขตร้อนและอบอุ่น มบีรรพบุรุษใกล้เคียง
กับช้ำง ได้วิวฒันำกำรลงไปอำศัยในน้ ำ เชน่เดียวกับโลมำและวำฬ ล ำตัวสีเทำอมชมพู
หรือ น้ ำตำลเทำ สีท้องอ่อนกว่ำ มีขนสั้นตลอดตัว ขนเส้นใหญ่บริเวณปำก ครีบ
ด้ำนหนำ้ 1 คู่ ประกอบด้วยนิ้ว 5 นิ้ว แปลงมำจำกขำคู่หนำ้ ใชพ้ยุงตัวและขุดหำ
อำหำร ล ำตัวและหำงคลำ้ยโลมำ ตัวผู้บำงตวัมีฟันหนึง่คู่งอกออกมำจำกปำกคล้ำย
งำชำ้ง ตัวเมียมีนมเล็กๆ 2 เต้ำ ส ำหรับเลี้ยงลูกอ่อน ปำกอยู่ด้ำนล่ำง ปำกบนเปน็
เหลี่ยมคล้ำยจมูกหมู หำยใจทำงปอด กลั้นหำยใจใตน้้ ำได้รำว 20 นำที วำ่ยน้ ำชำ้
ประมำณ 1.8-2.2 กม. / ชม. ยำวประมำณ 2-3 ม. น้ ำหนัก 300 กก. กินหญ้ำทะเล
แถบชำยฝั่งและน้ ำตื้น ในอดีตพบมำกทั้งสองฝั่งทะเลไทย ปัจจบุันเหลืออยู่รอบเกำะลิ
บง จ.ตรัง เนื่องจำกถูกล่ำเอำเนือ้เป็นอำหำร กระดูกและเข้ียวถูกน ำไปขำยตำมควำม
เชื่อทำงไสยศำสตร์ 
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เดือนมีนาคม : วาฬบรูด้า หรือ วาฬแกลบ (Bryde’s Whale) 
 เป็นวำฬชนิดไมม่ีฟัน เลี้ยงลูกด้วยนม สีเทำเข้มอมฟ้ำมีรอยจีบใต้คอขนำนกับล ำตัว 40-70 
รอย อำศัยในเขตอบอุ่นทั่วโลก กนิแพลงก์ตอน ปลำหมึก ฝูงปลำและกุ้งขนำดเล็ก โดยใช้ซี่กรอง
ขนำดใหญ่บรเิวณขำกรรไกร กินอำหำร 590 กก. / วัน ขนำดโตเตม็ที่ 14-15 ม. นน. สูงสุด 40 ตัน  
ในน่ำนน้ ำไทยมีขนำดเล็กกว่ำที่อ่ืนทั่วโลก พบอำศัยท้ังฝั่งอันดำมันและอ่ำวไทย ในอ่ำวไทยพบ
ตลอดทั้งปีอย่ำงต่อเนื่อง เป็นแหลง่อำศัยและศึกษำแหล่งที่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย โดยเฉพำะที่ทะเลบ่อ
นอก จ.ประจวบฯ โดยถือเป็นสัตวป์ระจ ำถิ่นไปแล้ว และยังมี “วำฬโอมุระ” วำฬสำยพันธ์ุหำยำกที่
มีควำมใกล้เคียงกับวำฬบรดู้ำแต่ตวัเล็กกว่ำ ขนำดประมำณ10 ม. เป็นหนึ่งในหกสัตว์น้ ำสงวน
เช่นเดียวกัน ปัจจัยเสี่ยงต่อกำรลดจ ำนวนของวำฬคือ จ ำนวนปลำและกุ้งขนำดเล็กลดลง มลพิษ
ทำงน้ ำเพิ่มขึ้น กำรกินขยะทะเลและตดิเครื่องมือประมง 

 

 
 

เดือนเมษายน : โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตร 
(Irrawaddy Dolphin) 
 โลมำเป็นสตัว์เลีย้งลูกด้วยนม จัดอยู่ในกลุ่มวำฬมีฟัน หำงแบนแนวนอน ล ำตัวไมม่ีเกล็ด 
ขน เมือกปกคลุมดวงตำมีเปลือกปดิได้ มหีูขนำดเล็กด้ำนข้ำงหัว สำมำรถรับคลื่นเสียงใต้น้ ำได้
ยอดเยี่ยม สื่อสำรกันด้วยคลื่นควำมถี่สูง ว่ำยน้ ำได้รวดเร็ว 55-58 กม./ชม. มสีมองขนำดใหญ่
มำกเมื่อเทียบกับล ำตัว จึงมคีวำมฉลำดเท่ำกับเด็กเล็กๆ โลมำอริวดหีัวมนกลมคล้ำยบำตร
พระ ปำกสั้น ตัวสีเทำเขม้ เทำอมฟ้ำ หรืออ่อนกว่ำ ตำเล็ก อยู่ใต้น้ ำได้ 1-3 นำที แล้วโผล่
หำยใจ ขนำดตัวประมำณ 180-275 ซม. นน. 90-130 กก. อำยุเฉลี่ย 30 ปี ตั้งท้องประมำณ 
9 เดือน และคลอดลูกครั้งละ 1 ตวั อยู่ได้ทั้งน้ ำเคม็ น้ ำกร่อย และน้ ำจืด ชอบอำศัยบริเวณ
น้ ำขุ่น พบครั้งแรกในแม่น้ ำอิรวดีจงึเป็นที่มำของช่ือ ปัจจุบันลดจ ำนวนลงไปมำกเนื่องจำก
มลพิษและขยะในน้ ำ ถูกใบพัดเรือ ในแม่น้ ำโขงประเทศลำวสญูพันธ์ุไปแล้ว ปัจจุบันถูกปรับ
ให้อยู่ในบัญชีสัตว์ใกลสู้ญพันธ์ุ 
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เดือนพฤษภาคม : ปลาฉลามวาฬ (Whale Shark) 
 เป็นปลำขนำดใหญ่ที่สดุในโลกใช้เหงือกหำยใจต่ำงจำกวำฬท่ีใช้ปอด ออกลูกเป็น
ตัว กินแพลงก์ตอนด้วยกำรกรองแบบวำฬบรูด้ำ ล ำตัวสีเทำมลีำยจดุสีขำวและเหลืองอ่อน 
แตกต่ำงจำกปลำฉลำมทั่วไป คือ หัวใหญ่โตมำกเมื่อเทยีบกับขนำดล ำตัว ปำกอยู่ดำ้นหน้ำ
แทนท่ีจะอยู่ด้ำนล่ำงเหมือนปลำฉลำมทั่วไป  โตเตม็ที่ยำวถึง 15 ม. นน. เฉลี่ย 20 ตัน อำจ
มีอำยุยืนถึง 100 ปี เคลื่อนที่ช้ำ 5 กม./ชม. แต่เคลื่อนที่ตลำดเวลำ สำมำรถเดินทำงไปได้
รอบโลก อำศัยอยู่ในทะเลเปิดเขตร้อนและอบอุ่น ในน่ำนน้ ำไทยพบได้ทั้งฝั่งอันดำมันและ
อ่ำวไทย ปัจจุบันพบได้ยำกใกลส้ญูพันธ์ุ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

มีคนพูดให้คิดว่า 

“ท้าดีได้ผลชาติหน้า เสนอหน้าได้ผลชาตินี ” 

เอาง่ายๆ เวลาท้าดี โยมสุขหรือโยมทุกข ์

ถ้าสุข ก็น่ีแหละคือสิ่งทีโ่ยมได ้

 

เครดิต :  หน้ำ 40 หนังสือธรรมะอำรมณ์ดี 6 “100 ท ำมะ วำทะท ำด”ี  
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1. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  (ชั นเอก) 
 วัดนิเวศธรรมประวัติรำชวรวหิำร เป็นพระอำรำมหลวงชั้นเอก ชนิดรำชวรวิหำร 
ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกำย ตั้งอยู่ที่ ต ำบลบ้ำนเลน อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้ำงข้ึนเพื่อ
ทรงใช้เป็นสถำนที่ส ำหรับบ ำเพ็ญพระรำชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระรำชฐำนมำประทับที่
พระรำชวังบำงปะอิน ใช้รูปแบบสถำปัตยกรรมกอทิกเลียนแบบโบสถ์คริสต์   
 ลักษณะสถำปัตยกรรม พระอุโบสถของวัดนั้นสร้ำงเลียนแบบโบสถ์คริสต์ โดย
ภำยในประดิษฐำน "พระพุทธนฤมลธรรโมภำส" เป็นพระประธำน โดยพระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ำประดิษฐวรกำรทรงออกแบบ โดยลักษณะที่ผสมผสำนศิลปะแบบประเพณี
นิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้ำด้วยกัน ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ำยสำมัญชน นอกจำกนี้ 
บริเวณฐำนชุกชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กำงเขนแบบโบสถ์ และฝำผนังโบสถ์ด้ำนหน้ำ
ของพระประธำนนั้น เป็นพระบรมฉำยำลักษณ์ของรัชกำลที่ 5 ที่ประดับด้วยกระจกสี  
ไม่เสียค่ำเข้ำชม 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  (ชั นโท) 

 วัดชัยพฤกษมำลำรำชวรวิหำร [—ไช-ยะ-พฺรึก-สะ-มำ-ลำ—] เป็นพระอำรำมหลวงช้ันโท 
ชนิดรำชวรวิหำร สังกัดมหำนิกำย ตั้งอยู่ริมคลองมหำสวสัดิ ์ในแขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหำนคร วัดชัยพฤกษมำลำสร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยำ จนช่วงต้น
กรุงรัตนโกสินทร์กลำยเป็นวัดร้ำง โดยในช่วงสร้ำงกรุงรตันโกสินทร์ในรัชกำลที่ 1 ได้โปรดเกล้ำฯ ให้
สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอพระองค์ใหญ่ (ร.2) รื้ออิฐวัดชัยพฤกษ์ไปสรำ้งก ำแพงพระนครส่วนท่ี
พระองค์ทรงเป็นนำยดำ้น (ควบคุมงำน) จนในรัชสมัยรัชกำลที่ 2 โปรดให้ปฏสิังขรณ์วัดชัยพฤกษ์
ขึ้นใหม่เป็นกำรทดแทนวัดเดิมที่ถกูรื้อ โดยมีพระรำชด ำริให้พระบำทสมเดจ็พระจอมเกลำ้เจ้ำอยู่หัว
ก่อนทรงผนวช เป็นแม่กองด ำเนินกำรสร้ำงวัดชัยพฤกษ์ จนในสมัยรชักำลที่ 3 ทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ ให้ยกวัดชัยพฤกษ์เข้ำในบัญชีพระอำรำมกฐินหลวงพระรำชทำน และโปรดให้
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ขณะทรงพระผนวช เสด็จฯ มำทรงจุดเทียนพรรษำและ
ถวำยพระกฐินทุกป ี

ในสมัยรัชกำลที่ 4 ทรงบริจำคพระรำชทรัพย์และโปรดเกล้ำฯ ให้พระเจ้ำลูกยำเธอ กรม
หมื่นมเหศวรศิววิลำส เป็นแม่ข่ำยด ำเนินกำรซ่อมสร้ำงจนแล้วเสรจ็ พร้อมกับพระรำชทำนสร้อย
นำมวัดว่ำ วัดชัยพฤกษมาลา ทั้งยังจัดท ำสวน ขุดคูรอบวดั สร้ำงพระอุโบสถและพระวิหำรเดิมให้
แล้วเสร็จ สร้ำงศำลำกำรเปรียญ ก่อพระเจดยี์ใหญ่พร้อมด้วยพระเจดีย์ทิศ 4 มุม หอสวดมนต์ หอ
ระฆัง สะพำนท่ำน้ ำ วัดชัยพฤกษมำลำได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำคร้ังหลังสุดเมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2514 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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 3. วัดบุปผารามวรวิหาร(ชั นตรี) 
 วัดบุปผำรำมวรวิหำร เป็นพระอำรำมหลวงชั้นตรี ชนิดวรวหิำร คณะสงฆ์

ธรรมยุติกนิกำย ตั้งอยู่ในแขวงวัดกัลยำณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร วัดบุปผำรำม
วรวิหำร สร้ำงมำตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ ชื่อว่ำ วัดดอกไม้ ไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำใคร 
เป็นผู้สร้ำง ต่อมำเป็นวัดร้ำง ในสมัยรัชกำลที่ 3 ท่ำนผู้หญิงจันทร์ ภรรยำเอกของสมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนำค) ได้ท ำกำรปฏิสังขรณ์วัด เนื่องจำกเป็นวัด
ใกล้บ้ำนท่ำน ต่อมำปี พ.ศ. 2391 สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ เมื่อครั้งยัง
เป็นจมื่นไวยวรนำถและเจ้ำพระยำทิพำกรวงศ์ (ข ำ บุนนำค) เมื่อครั้งยังเป็นจมื่นรำชำ
มำตย์ ได้ท ำกำรบูรณะปฏิสังขรณ์ ท่ำนได้สร้ำงถำวรวัตถุส ำคัญ ๆ ของวัดขึ้น คือพระ
อุโบสถ พระวิหำร ศำลำกำรเปรียญ กุฎีตึกโบรำณ 2 ชั้นและชั้นเดียว รวมทั้งก ำแพงวัด 
ในสมัยรัชกำลที่ 4 พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงช่วยในกำร
บูรณะปฏิสังขรณ์ และพระรำชทำนนำมใหม่ว่ำ วัดบุปผำรำม 

ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2487 วัดบุปผำรำมถูก
ระเบิดท ำลำย ท ำให้พระอุโบสถ ศำลำกำรเปรียญ กุฎีตึกโบรำณ และก ำแพงวัด ได้รับ
ควำมเสียหำยยำกแก่กำรซ่อมแซม เจ้ำอำวำสในขณะนั้นพระธรรมวรำลังกำร (กล่อม  
อนุภำสเถระ) ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงพระอุโบสถ ศำลำกำรเปรียญ กุฎี และก ำแพงวัด
ขึ้นมำใหม่ วัดได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมำ เนื่องจำกย้ำยสถำนที่ก่อสร้ำงจำกท่ี
เดิม พระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทรงเป็นประธำน
ในพิธีผูกพัทธสีมำ เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2507 

 

เรื่อง : โรคใหม่ที่มาพรอ้มโควิด-19 
 

ประเทศไทยในระยะนี้ คนเป็น "โรคชัก" เยอะมำก  
ซึ่งวงกำรแพทย์ได้เร่งท ำกำรวิจัยแล้วได้ผลสรุป  
* โรคชัก * ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะแรก 
* ชักหน้ำไม่ถึงหลัง *  
จะมีกำรขำดสภำพคล่องของเงินสดอย่ำงรุนแรง  
รำยรับน้อยกว่ำรำยจ่ำย เจ้ำหนี้จะมำ ยืนรอ  
ถ้ำสกัดกั้นไม่ทัน จะลุกลำมเข้ำสู่ 

ระยะที่ 2 ท่ีเรียกว่ำ  
* ชักใจไม่ดี * มีอำกำร สำยตำมองต่ ำ ไม่กล้ำสบตำผู้คน  
เจอเจ้ำหนี้แล้วผวำ หำกหำคนมำอุปถัมภ์ ไม่ทันจะเข้ำสู ่

ระยะที่ 3 ท่ีเรียกว่ำ  
* ชักลังเล * มีอำกำร เหม่อลอย สมองสับสน  
คิดว่ำจะหนี หรือสู้ดี อำกำรของโรคจะพัฒนำไปสู่ 

ระยะสุดท้ำย ภำยใน 1 สัปดำห์ เรียกระยะนี้ว่ำ  
* ชักดำบ * มีอำกำร ไม่เบี้ยว ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่ำย 555+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าขัน 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%82%E0%B8%B3_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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เร่ือง : เอนท์ติด ???  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ : https://www.baosamong.com/sayong-song-buntud/ 
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การส่งเสริมเพิ่มอัตราก้าลังบุคลากรเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ 

เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มประสิทธิภำพในงำนบริกำรในหลำยด้ำน
เพื ่อ ให้งำนกำรบริกำรมีควำมสมบูรณ์มำกที ่ส ุด ซึ ่ง  1 ในด้ำนงำนบริกำร คือกำร เพิ ่ม
บุคลำกรหลำยอัตรำ เพื่อบริกำรแด่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ให้ได้รับควำมรวดเร็ว สะดวกมำก
ยิ่งขึ้น ซึ่งก ำลังบุคลำกรที่ต้องกำรเพิ่มเติมในขณะนี้  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 
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 คุณณภัทร สะมะโน กองบรรณาธิการ 

โดย  โทร.0-2285-4101  หรือ  0-2285-4915-6  ต่อ 112 Fax. 0-2285-4856  หรือ 
E-mail : news.sciencetech@gmail.com 

 
 

 
 
 

 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้  Biosafety  Cabinet ที่ใช้  ยังสำมำรถใช้งำน

ป้องกัน“สารตัวอย่าง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย 
ของเชื อออกมานอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อก ำหนดมำตรฐำน  หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย    
เนื่องจำกจุลชีพมีขนำดเล็กมำก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น 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 

 ส้าหรับบริการ Calibrate pH meterขณะนี บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกทา่น 

         ทั ง 2 บริการนี   แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็น และประโยชน์
ที่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  
และที่ส ำคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความช้านาญ  ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต 
หรือบริษัทต่ำงประเทศท่ีมีควำมเช่ียวชำญ 

สนใจการบริการ ติดต่อได้ที่แผนกช่างบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com 
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ท่ี  E-mail :  service@sciencetech.th.com 

 
 

22 

ข่าวสารจากแผนกบุคคล บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ 

http://www.sciencetech.th.com/
mailto:service@sciencetech.th.com


 
 
  
 สวัสดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ              

 ที่ถูกรำงวัล Newsletter ใน  ฉบับที่ 074 นะคะ  

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่  1  มิถุนายน  2564   หมายเลข 45 
      1.   คุณทรงศักดิ์ ศรีจินดำ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ   045 
 
 รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่   16  มิถุนายน  2564  หมายเลข 17 

1. คุณวิศัลย์ศยำ  ใจเขียนด ี คณะวิทยฯ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  117 
    

        รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่  1  กรกฎาคม  2564  หมายเลข 29 
      1.    คุณธีรนันท์ ผดุงพัฒโนดม แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ ์   029 
       
     
     

 

 

 
 

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่ายิ่งของท่าน   ตอบค้าถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัลใน ฉบับที่ 075 
เพ่ือลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
    
                       คณุภาพ    คู่    คุณธรรม  
      ซายน์เทคมั่นย ้า          สินค้าพร้อมบริการ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
           

 
 
 
 
 
 

321/43 ถนนนางลิ นจี่ 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 
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รายช่ือผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 074 


