
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
   

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ ๔๒ ได้อย่ำงม่ันคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มี
อุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสน้ีด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ท ำให้ท่ำนมีสุขภำพกำย และสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุข พร้อมกับควำมรู้มำกมำย 
รวมทั้งสำระต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนมีควำม พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter 
ฉบับที่ ๐๗๘ ประจ ำปีที่ ๒๐ คงท ำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภำพกำย และใจที่ดียิ่งขึ้น 
 

 ส ำหรับในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๕ เน้ือหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๗๘ 
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภำพชีวิต มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ 
จ ำหน่ำย ประกอบด้วยควำมรู้ที่เก่ียวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจ ำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม 
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรม 
และพัฒนำจิต อย่ำงไรก็ดีเริ่มในฉบับน้ีเป็นต้นไป ได้น ำเน้ือหำ และสำระมำจำกปฏิทินของบริษัทฯ 
ดังมีรำยละเอียดอยู่ในข่ำวสำรจำกกองบรรณำธิกำร 

 

 ในส่วนกำรจัดท ำวำรสำรในปี ๒๕๖๕ ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ           
ปีละ ๔ ครั้ง โดยช่วงที่ ๑ ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบก ำกับภำษีของช่วง ๔ 
เดือนที่ผ่ำนมำ คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่ำนมำ ช่วงที่  ๒  ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐำนข้อมูล
ของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เดือน  ก.ค. – ก.ย. และคล้ำยคลึงต่อเน่ืองถึงสิ้นปี  ๒๕๖๕ 
 

 ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงท่ีได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างย่ิงหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 
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 เนื่องจำกสถำนกำรโควิด-19 ระบำดอย่ำงหนักในประเทศ แล้วยังไม่มี
แนวโน้มว่ำจะคล่ีคลำย ทำงกองบรรณำธิกำรขอส่งควำมปรำรถนำดีอันอบอุ่นนี้ให้ 
ดูแลสุขภำพห่ำงไกลจำกโรคร้ำย ขอให้ผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำย
และใจตลอดปี ๒๕๖๕ 

ส ำหรับเนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่  ๐๗๘ ปีที่  ๒๐ ประจ ำเดือน 
เมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๕ ทำงกองบรรณำธิกำร ได้รับข้อแนะน ำจำกท่ำนผู้มี          
อุปกำรคุณ บริษัทฯ ควรน ำข้อมูลจำกปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำมี
บำงปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภำพชีวิต” มำจัดท ำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่ำนจะพบกับ 

 พระอารามหลวงในประเทศไทย 
1. วัดพระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร   (ช้ันเอก) 
2. วัดกัลยำณมิตรวรมหำวิหำร     (ช้ันโท) 
3. วัดพระยำท ำวรวิหำร      (ช้ันตรี) 

 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต  ได้คัดสรรมำจำก Website ต่ำงๆ 
เกร็ดควำมรู้  หมวดควำมรู้ทั่วไป  “นกน ้าสวยงาม” จำกปฏิทิน ปี ๒๕๖๕ 
 

 ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มีอุปการคุณท่ีถูกรางวัลใน Newsletter 
ฉบับท่ี 077 ด้วยครับ (รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24) 

ท้ายสุดนี้ขอให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและ
ค าแนะน าต่างๆ แด่ศูนย์ CRC (http://www.crcst.sciencetech.co.th/) 
และ Newsletter ทั้ งนี้ทางกองบรรณาธิการจะได้น า ข้อ คิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ท่านมากที่สุด 
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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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Long COVID คืออะไร ? 
 หำกคุณเคยติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และได้รับกำรรักษำอย่ำงถูกวิธี
จนหำยแล้ว ใหคุ้ณลองสังเกตตัวเองดูอีกทีว่ำ อำกำรที่เคยมีในขณะที่ติดเชื้อ อยำ่งอำกำร
เหน่ือยเพลยีน้ันยงัมีหลงเหลืออยู่หรือไม่? ถ้ำค ำตอบคือ “ยังมีอยู่” มันมีควำมเป็นไปได้ว่ำคุณ
ก ำลังตกอยู่ในภำวะ Long COVID (ลองโควิด) 
             ในกำรเรียกชื่อภำวะที่พบผลกระทบระยะยำวของกำรติดเชื้อ โควิด-19 (COVID-
19) น้ันมีอยู่หลำกหลำยชื่อไม่ว่ำจะเป็น Long COVID-19 (ลองโควิด), Post-COVID 
condition, Long-haul COVID, post-acute COVID-19, post-COVID-19 syndrome 
หรือ chronic COVID โดยมีอำกำรผดิปกติยำวนำนกว่ำ 4 สัปดำห์ ทัง้ ๆ ทีต่ำมปกติแล้วเชื้อ
โควิด-19 น้ันมักจะหำยไปในไม่ก่ีสัปดำห์หลังกำรติดเชื้อ 
และจำกรำยงำนกำรวิจัยหลำยฉบับมีกำรระบุไว้ว่ำ 80% ของผูต้ิดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จะมี
อำกำร อ่อนเพลีย ปวดหัว ขำดสมำธ ิผมร่วง และหอบเหน่ือยมำกที่สุด 
ภำวะ Long COVID มีก่ีประเภท สงัเกตอำกำรอย่ำงไร ? 
ภำวะ Long COVID ถูกแบง่เป็นทัง้หมด 3 ประเภท ซ่ึงแบง่แยกตำมลักษณะอำกำรดงัน้ี 
1. ภำวะที่ผู้ป่วยมีอำกำรใหม่ หรืออำกำรเดิมไม่หำยไป (New or ongoing symptoms) 
 คือกำรที่ผู้ป่วยโรค โควิด-19 (COVID-19) มีอำกำรยำวนำนต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำนำนหลำย
เดือนหลงัจำกตดิเชื้อไวรัส โควดิ-19 (COVID-19) เป็นคร้ังแรก มักพบในคนไข้อำกำรรุนแรง
ตั้งแตต่้น และทวีคูณควำมรุนแรงมำกยิง่ขึ้นเม่ือออกก ำลังกำยหรือใช้สมำธิจดจ่อมำก ๆ โดยมี
อำกำร เช่น 

 เป็นไข้ ปวดหัว วิงเวียนศีรษะคลำ้ยจะเป็นลม 
 หำยใจไม่สะดวก ไอ แน่นหน้ำอก อ่อนเพลยี เหน่ือยง่ำย 
 ปวดท้อง ท้องเสยี รับประทำนอำหำรไม่ลง 
 ปวดห ูหรือ มีเสียงในห ู
 ใจสั่น ขำดสมำธ ิหรือคดิอะไรไม่ออก หัวตื้อ นอนไม่หลับ อำรมณ์แปรปรวน 
 มีอำกำรชำ ปวดกล้ำมเน้ือและข้อ  
 ไม่ได้กลิ่นหรือรับรสได้ไม่ด ี
 ผื่นตำมตัว 
 รอบประจ ำเดือนมำผดิปกต ิ

2. ภาวะท่ีผู้ป่วยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 มีความผิดปกติใน
หลายอวัยวะ (multiorgan effects) 
         คือกำรที่ผู้ป่วยนั้นมอีำกำรผิดปกติเกี่ยวเนือ่งกบัอวยัวะหลำยส่วนใน
ร่ำงกำย โดยมีสำเหตุจำกปฏิกิริยำทำงสรีรวิทยำที่รุนแรงอย่ำง cytokine storm 
ที่ร่ำงกำยของผู้ป่วยโควิด-19 ไม่สำมำรถควบคุมกำรหล่ังสำรในระบบภูมิคุม้กนั
กลุ่ม cytokine ได้ส่งผลให้เนื้อเยื่อของอวัยวะหลำยส่วนถกูท ำลำยโดยระบบ
ภูมิคุ้มกันของตัวผู้ป่วยเอง มกัพบมำกทีบ่ริเวณเนื้อเยือ่หัวใจ ปอด ไต สมอง และ
ผิวหนัง 
         และในเดก็อำจจะพบกำรเกิดโรค Multisystem Inflammatory 
Syndrome in Children Associated with COVID-19 (MIS-C) ที่มอีำกำรโรค
คำวำซำกิ (Kawasaki Disease) คือเกิดกำรอกัเสบในหลำยอวัยวะ มีไข้สูง ผื่นข้ึน 
ตำแดง ต่อมน้ ำเหลืองโต อำจเกิดขึ้นไดใ้นขณะที่ตดิเชื้อ โควิด-19 (COVID-19) อยู่
หรือหลังหำยทันที โดยโรคนี้อำจมีผลกระทบต่อหลำยอวัยวะ (multiorgan 
effects) ในระยะยำวได ้
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3. ผลกระทบระยะยาวจากการนอนโรงพยาบาลและจากการติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
         มักเกิดในกลุ่มผู้ป่วย โควดิ-19 (COVID-19) ที่มีกำรนอนโรงพยำบำล โดยเฉพำะห้อง 
ICU ที่ส่งผลกระทบด้ำนจิตใจ อำจท ำใหแ้ขนขำไม่ค่อยมีแรงและยังคงรู้สึกเหน่ือยล้ำอยู่แม้จะ
ไม่มีเชื้อโควิดอยู่แล้ว ในบำงกรณีอำจมีผลต่อเร่ืองกำรคิดและค ำพูด น ำไปสูภ่ำวะที่มีอำกำร
ผิดปกตทิำงจิตใจหลังจำกประสบเหตุกำรณ์รุนแรง (post-traumatic stress disorder; 
PTSD) เช่น กำรได้รับกำรใส่ท่อช่วยหำยใจ หรือถูกปั๊มหัวใจในกำรช่วยชีวติ ส่งผลให้เกิด
ควำมเครียดฉับพลันและอำจสะสมมำอยำ่งต่อเน่ือง 
          นอกจำกภำวะดังกลำ่วที่มีสำเหตุมำจำกอำกำรเจบ็ป่วยแล้วน้ัน โรคโควิด-19 
(COVID-19) ยังสง่ผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ หรือกำรที่บำงคนน้ันจ ำเป็นต้องอยู่อย่ำงโดด
เดี่ยวท่ีคนใกล้ชดิตดิเชื้อหรือเสียชวีิต รวมไปถงึกำรเขำ้ถงึสถำนพยำบำลได้ยำกเวลำมีอำกำร
ผิดปกต ิสง่ผลให้มคีวำมวติกกังวลเพิ่มมำกขึ้น 
จะป้องกันภำวะ Long COVID ได้อย่ำงไร? 

 กำรฉีดวคัซีนป้องกันโควดิ-19  
 สวมใส่หน้ำกำกที่คลุมบริเวณปำกและจมูกอย่ำงมิดชิด 
 รักษำระยะห่ำง โดยอยู่ห่ำงจำกผู้อ่ืนประมำณ 1.5-2 เมตร เลีย่งบริเวณแออัดและ

อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก  
 ล้ำงมือบ่อย ๆ 

 

 

 

 

 

 
ขอบคุณข้อมูลจำก อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรำ มอร์ด 
สำขำวิชำโรคติดเช้ือ ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดีมหำวิทยำลัยมหิดล 

 

ไขข้อข้องใจ กินปุบ๊ ถ่ายปับ๊ สุขภาพดีจริงหรือ ช่วยร่างกายผอมจริงรึเปล่า! 

 กำรถ่ำยอุจจำระเป็นประจ ำ เป็นสญัญำณบง่บอกว่ำสุขภำพดี แต่เพิ่งกินไป
เมื่อกี๊ ยังไมท่ันย่อยดี ต้องว่ิงเข้ำห้องน้ ำเสียแล้ว หรืออำกำรที่หลำยคนเรียกว่ำ ‘ล ำไส้
ตรง’ แบบนี้ สุขภำพดีหรือ พังกันแน่! 
มีค ำตอบในสำระน่ำรูเ้รือ่ง “กินปุ๊บ! ออกปับ๊! แบบนี้ สุขภำพปัง หรือเสี่ยงพัง กันแน?่ 
 
ปวดถ่ายหลังมื ออาหาร ไม่ใช่อาการผิดปกติ 
 คุณไม่ได้มีล ำไส้สั้นกว่ำใคร! เบำใจไดเ้ลยเพรำะอำกำรที่ก ำลงัเป็นอยู่นี้ เป็น
กลไกปกติของร่ำงกำย ที่เมื่อมกีำรรับอำหำรเข้ำร่ำงกำย กระเพำะอำหำรกจ็ะส่ง
สัญญำณทำงเส้นประสำทกระตุ้นใหล้ ำไส้ใหญบ่ีบตัว เหมือนกำรเคลียร์ของเก่ำ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่รองรบัของใหม่ จึงท ำใหเ้รำปวดท้องอยำกถ่ำยหลงัมื้ออำหำร ซึ่งเป็นกลไก
กำรท ำงำนของร่ำงกำยทีเ่รำเรียกกันว่ำ “Gastrocolic reflex” 
ใครๆ ก็เป็นได้ แต่จะช้ำ-เร็วต่ำงกันไปเท่ำนั้นเอง ส่วนคนที่ไม่ปวดถ่ำยหลงัมื้ออำหำรก็
ไม่ได้หมำยควำมว่ำคุณสุขภำพไม่ดี แต่แค่เพรำะว่ำปฏิกิริยำที่เกิดข้ึนกบัล ำไส้ใหญ่ของ
คุณไม่รุนแรง ก็เลยไม่ได้กระตุ้นใหเ้กิดควำมรูส้ึกอยำกเข้ำหอ้งน้ ำ  
รู้ไว้! ถ่ำยหลังมือ้อำหำร… ก็ไม่ได้ท ำใหผ้อม 
“กินได้ ถ่ำยสะดวกแบบนี้ กินเท่ำไหร่ก็ได้ ไม่อ้วนหรอก” พอสักทกีับกำรเข้ำข้ำงตัวเอง
ด้วยควำมเช่ือผิดๆ แบบนี้ แม้ว่ำกำรถ่ำยอจุจำระจะเป็นกำรขับเอำ “ของเหลือ” จำก
ระบบย่อยอำหำร หลังจำกทีร่่ำงกำยดูดซึมสำรอำหำรออกไปหมดแล้วก็จริง แต่ไม่ได้มี
กำรขับไขมันออกมำด้วย  
 กำรถ่ำยอุจจำระท ำให้น้ ำหนักลดลงได้กจ็รงิ แต่ก็ลดลงแค่เศษเสี้ยวในส่วนที่
เรำขับถ่ำยออกไป ส่วนไขมันจำกกำรทำนอย่ำงอร่อยปำกนัน้ ยังคงอยู่ใน ต้นแขน ต้น
ขำ หน้ำท้อง และหลอดเลอืด! ย้ ำชัดๆ ตรงนี้เลยว่ำกำรขับถ่ำยไม่ได้ท ำให้ผอม อยำก
ลดน้ ำหนักต้องคุมอำหำรควบคู่กบักำรออกก ำลังกำยจึงจะเห็นผล 
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แล้วถ่ำยแบบไหนที่ “เสี่ยง” 
กำรถ่ำยหนักทันทหีลงัทำนอำหำรจะไม่ใช่เรือ่งน่ำกงัวล หำกคุณไม่ได้มีอำกำรเหล่ำน้ี 
ถ่ำยบ่อย และมำกจนรูส้ึกออ่นเพลีย 
ปวดบิด 
ถ่ำยเป็นเลือด 
รู้สึกถ่ำยไมสุ่ด เหมือนมกี้อนอะไรอุดที่รทูวำร 
เบื่ออำหำร 
ท้องอืด แน่นท้อง 
น้ ำหนักลดลงโดยไม่ทรำบสำเหต ุ
แต่เมื่อไหร่ที่มอีำกำรข้ำงต้นร่วมด้วยแล้วละก็ คุณอำจก ำลงัเผชิญกับโรคล ำไส้แปรปรวน 
หรือ Irritable bowel syndrome (IBS) อยู่ก็เป็นได ้
  
ไม่อยำกถ่ำยทุกมื้อ ลองมำปรบั… 
#ปรบัอำหำร ลองสงัเกตดูว่ำ อำหำรแต่ละชนิดกระตุ้นให้คุณต้องว่ิงเข้ำห้องน้ ำช้ำ-เร็ว 
ต่ำงกันยังไง แล้วลองค่อยๆ ปรบัลดกำรทำนอำหำรที่ยิ่งกระตุ้น Gastrocolic reflex 
โดยเฉพำะในวันที่เร่งรีบ หรือวันที่ภำรกจิเรียงคิวแน่นทัง้วัน เพื่อทีจ่ะได้ไม่ต้องทรมำน
กับกำรอดทนขนลกุทุกมื้ออำหำรไป 
ปรับไลฟส์ไตล์ หันมำออกก ำลังกำยให้มำกขึ้น ช่วยกระตุ้นให้ระบบกำรย่อยอำหำร 
ระบบเผำผลำญ ท ำงำนได้เป็นระบบเข้ำทีเ่ข้ำทำง ซึง่เป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะช่วยให้คุณขับถ่ำย
อย่ำงเป็นเวลำ เปลี่ยนจำกกำรคลำยเครียดด้วยกำรกิน เป็นกำรคลำยเครียดด้วยกำร
ขยับร่ำงกำย มีแต่ได้กบัได้แน่นอน ท้ำให้ลอง 
 
 
 
 
 
 
 
     ขอบคุณบทควำมดีๆ จำก  
     https://www.matichon.co.th/ 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 นกน ้านวลนิ่มน้อย  นัยนา เนิ่นนาน 

  ซายน์เทครวบรวมมา  วาดไว ้
  บางพันธ์ุยากพบหา  ควรคู่ รักษา 
  พร้อมพร่ังบริการให ้  ท่านแล้วขอบพระคุณ 

 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่ำนผูม้ีอุปกำรคุณ ธนำคำร, สถำบันกำรเงิน รวมทั้งบริษัท, 
ห้ำงร้ำน, เพื่อนร่วมอำชีพที่ร่วมสง่เสริมและสนับสนุนใหบ้รษัิทฯ เจรญิก้ำวหน้ำ 
ครบรอบ 41 ปี ในปี 2565 นี้ วันสงกรำนต์นี้ ขออำรำธนำคุณพระศรรีัตนตรัย 
และสิง่ศักดิ์สทิธ์ิทั้งหลำย จงดลบันดำลให้ท่ำนพร้อมครอบครัว ประสบแต่ควำมสุข 
ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิง่ที่พงึปรำรถนำทุกประกำร 
 
 ส ำหรับเกร็ดควำมรู้เล่มนี้เรำคัดเลือกมำเพียง 5 เดือน เดือนอื่นๆ กรณีท่ำน 
สนใจโปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ท่ำนเพิ่มเตมิ 
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เกร็ดความรู้ “นกน ้าสวยงาม” ปฏิทิน ป ี2565 
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https://www.sanook.com/campus/948044/
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เดือนมกราคม 

วงศ์นกกระทงุ PELICANS 

นกน ้าขนาดใหญ่ ปากยาวปลายงุม้ มีถงุใหญ่ใตป้ากใช้ช้อนตักปลา ปีกยาว
ใหญ่ บินร่อนไดด้ี ขาสั นหนา นิ วตีนมีพังผืดยึดทั ง 4 นิ ว ทั่วโลกมี 7 ชนิด ใน
ไทยมีชนิดเดียว 
นกกระทุง Spot-billed Pelican 

วงศ์นกกระเรียน Cranes 
นกขนาดใหญ่มาก คอยาว ขายาว ปากแหลมตรง เป็นนกที่บินสูงทีสุ่ดในโลก  
ท้ารังบนพื นดิน หรือใต้น า้ตื นๆ ทั่วโลกมี 15 ชนิด ในไทยมีชนิดเดียว 

นกกระเรียนไทย Sarus Crane 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดือนกุมภาพันธ ์

วงศ์นกกระสา STORKS 
นกน ้าขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก ปากหนาปลายแหลม คอและขายาว หาง
สั น บินร่ินสูงกลางอากาศคล้ายเหย่ียว ทั่วโลกมี 19 ชนิด 
ในไทยมี 10 ชนิด 

นกกำบบัว Painted Stork 
นกกระสำขำว White Stork 
นกกระสำด ำ Black Stork 
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เดือนมีนาคม  
วงศ์นกกระสา STORKS 

นกน ้าขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก ปากหนาปลายแหลม คอและขายาว หางสั น บิน
ร่ินสูงกลางอากาศคล้ายเหย่ียว ทั่วโลกมี 19 ชนดิ ในไทยมี 10 ชนิด 

นกตระกรุม Lesser Adjutant 
นกตระกรำม Greater Adjutant 

 
 
 
 

เดือนเมษายน  

วงศ์นกกระยาง HERONS 
นกน ้าขนาดกลางจนถงึใหญ่มาก ปากยาวตรง คอและขายาว นิ วตีน 4 
นิ ว เวลาบนิคองอเป็นรูปตวัเอส ทั่วโลกมี 62 ชนิด ในไทยมี 19 ชนิด 

นกกระสำใหญ่ Great-billed heron 
นกกระสำแดง Purple heron 
นกกระสำนวล Grey heron 
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เดือนพฤษภาคม  
วงศ์นกยาง HERONS 
นกน ้าขนาดกลางจนถงึใหญ่มาก ปากยาวตรง คอและขายาว นิ วตีน 4 นิ ว 
เวลาบินคองอเป็นรูปตัวเอส ทั่วโลกมี 62 ชนิด ในไทยมี 19 ชนิด 

นกยำงควำย Cattle Egret 
นกยำงทะเล Pecific Reef-Egret 
นกยำงเปีย Little Egret 
 

  

 

 

 
 
 
 

  
 
 

คนตายใหน้อนประนมมือถือดอกบัว 
เพ่ือสอนให้คนท่ีอยู่เบื องหลัง 

นึกถึงพระรัตนตรัย หม่ันในพุทธคุณ เพิ่มพูนความดี 
“เข้าวัดตอนเป็นได้เห็นน ้าใจ 
เข้าวัดตอนตายได้เห็นน ้าตา” 

แล้วโยมอยากเข้าวัดตอนเป็นหรือตอนตาย ? 
 
 
 

เครดิต :  หน้ำ 144 หนังสือธรรมะอำรมณ์ดี 6 “100 ท ำมะ วำทะท ำด”ี  
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ค้าสอน / คติธรรมท่ีดี  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  (ชั นเอก) 

 วัดพระศรีมหำธำต ุได้รับอนุญำตใหต้ั้งเป็นส ำนักสงฆ์เม่ือวันที ่20 มีนำคม พ.ศ. 
2484 และเป็นพระอำรำมหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวหิาร เม่ือวนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 
2485 สร้ำงในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงครำม ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี โดยไดเ้สนอ
คณะรัฐมนตรีให้สร้ำงวดัขึ้นบริเวณใกลเ้คยีงกับอนุสำวรีย์พิทักษรั์ฐธรรมนูญ เพื่อเป็นอนุสรณ์
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย และก ำหนดใหแ้ล้วเสร็จทันวนัชำติ คือวันที่ 24 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2484 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สร้ำงวัดขึ้นโดยให้ชื่อว่ำ วัดประชำธิปไตย ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงพลเรือตรีถวัลย์ ธ ำรงนำวำสวสัดิ ์(ขณะมียศเป็นนำวำเอก หลวงธ ำรงค์นำวำสวสัดิ์) ได้
เดินทำงไปขอพระบรมสำรีริกธำตุจำกประเทศอินเดยี รวมทั้งก่ิงพระศรีมหำโพธิ 5 ก่ิง จำกต้น
ที่สืบเน่ืองมำจำกต้นที่พระโคตมพุทธเจำ้เสด็จประทับ และตรัสรู้ พร้อมดินจำกสงัเวชนียสถำน
คือสถำนที่ประสตู ิที่ตรัสรู้ ที่แสดงปฐมเทศนำ และที่ปรินิพพำน รัฐบำลได้อัญเชิญพระบรม
สำรีริกธำตุ ก่ิงต้นพระศรีมหำโพธ์ิและดินดงักล่ำวมำประดษิฐำนที่วัดซ่ึงก ำลังสร้ำงน้ี ได้มีกำร
ตั้งนำมวัดว่ำ วัดพระศรีมหำธำตุ และถวำยเป็นเสนำสนะเม่ือวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2485 
 วัดพระศรีมหำธำตุมีถำวรวัตถุที่ส ำคัญ คือ พระเจดยี์ศรีมหำธำตซ่ึุงภำยในมีเจดยี์องค์
เล็กประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุและที่ผนังมีช่องบรรจุอัฐิของผู้ท ำประโยชน์แก่ประเทศซึง่
รัฐบำลและสภำผู้แทนเห็นสมควร และยงัมีพระศรีสัมพุทธมุนี เป็นพระประธำนในพระอุโบสถ
เป็นพระพุทธรูปสมัยสโุขทยัปำงมำรวิชยัซ่ึงเดิมประดิษฐำนที่วังหน้ำ 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  (ชั นโท) 

 วัดกัลยำณมิตรวรมหำวิหำร ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ฝั่งธนบุรี บริเวณปำกคลอง
บำงกอกใหญฝ่ั่งใต ้ประวัติ  เจ้ำพระยำนิกรบดินทร์ (โต กัลยำณมิตร) ต้นสกุลกัลยำณมิตร 
ว่ำที่สมุหนำยก ได้อุทศิบ้ำนและที่ดินบริเวณใกลเ้คยีง ซ่ึงแตเ่ดิมเป็นหมู่บ้ำนที่มีภิกษุจีน
พ ำนักอยู่ และเรียกกันต่อมำว่ำ "หมู่บำ้นกุฎีจีน" สร้ำงเป็นวัดขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2368 และน้อม
เกล้ำฯ ถวำยเป็นพระอำรำมหลวง พระบำทสมเด็จพระน่ังเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 3 
พระรำชทำนนำมว่ำ "วัดกัลยำณมิตร" และทรงสร้ำงพระวิหำรหลวงและพระประธำน
พระรำชทำน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนำยก หรือ หลวงพ่อโต ด้วยมี
พระประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่ำ คือมีพระโตอยู่นอกก ำแพงเมืองอย่ำงเช่นวดัพนัญเชิง 
 หลวงพ่อโตเป็นทีเ่คำรพสักกำระอยำ่งสงู โดยเฉพำะในหมู่ชำวจนี เรียกชื่อแบบจีน
ว่ำ ซ ำปอฮุดกง หรือ ซ ำปอกง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปำงมำรวชิัย หน้ำตักกว้ำง 5 วำ 3 
ศอกคืบ สูง 7 วำ 2 ศอกคืบ 10 น้ิว พระบำทสมเด็จพระน่ังเกลำ้เจ้ำอยูห่ัวโปรดเกล้ำฯให้
สร้ำงพระรำชทำนช่วยเจำ้พระยำนิกรบดินทร์ เสด็จก่อพระฤกษเ์ม่ือ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 
2380 อยู่ภำยในพระวิหำรขนำดใหญ่อยู่กลำงวัด ตรงกลำงระหวำ่งวิหำรเล็กและพระอุโบสถ 
 พระอุโบสถเป็นที่ประดษิฐำนพระพุทธรูปปำงปำลิไลยก์ (ป่ำเลไลย์) ซ่ึงรัชกำลที่ 3 
ทรงสร้ำงพระรำชทำน เป็น 1 ใน 2 วัดของกรุงเทพมหำนครที่มีพระประธำนของพระอุโบสถ
เป็นพระพุทธรูปปำงปำลิไลยก์ อีกแห่งคืออุโบสถวดับำงขุนเทียนใน ภำยในมีภำพจิตรกรรม
ฝำผนังแสดงพุทธประวตัิ และแสดงชวีิตชำวบ้ำนในสมัยรัชกำลที่ 3 และยังมีหอพระธรรม
มณเฑียรเถลงิพระเกียรต ิเป็นทีเ่ก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกำลที่ 4 
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พระอารามหลวงในประเทศไทย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
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%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%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/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%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%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B9%82%E0%B8%95_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3)
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%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%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%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81_(%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%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99


 

 
 
 
 
         
 
 
 

 

 3. วัดพระยาท้าวรวิหาร  (ชั นตรี) 

 วัดพระยำท ำวรวิหำร เป็นพระอำรำมหลวงชั้นตรี ชนิดวรวหิำร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ำย
มหำนิกำย ตั้งอยู่ในแขวงบ้ำนช่ำงหล่อ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร มีเน้ือที่ประมำณ 
16 ไร่ แบง่เป็นเขตพุทธำวำสและสังฆำวำสส่วนหน่ึง อีกส่วนหน่ึง (ประมำณครึ่งหน่ึง) แบง่ให้
ทำงรำชกำรสร้ำงโรงเรียนประวัติเดิมเป็นวดัเก่ำแก่ ไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำสร้ำงมำแต่สมัยใด 
แต่คำดวำ่สร้ำงในสมัยอยุธยำตอนปลำย จำกหลักฐำนที่พบในธรรมำสน์บนศำลำกำร
เปรียญ เดิมชื่อ วัดนำค เป็นวัดคู่กับ วดักลำง ตั้งอยู่คนละฝัง่คลองมอญ เขตบำงกอกน้อย พระ
พุทธจำรย ์(อยู่) วัดบำงหว้ำใหญ่หรือวัดระฆัง ปรึกษำกับพระธรรมธีรรำชมหำมุนี (ชื่น) วัดหงส์
รัตนำรำม แล้วน ำควำมขึ้นกรำบทูลพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชว่ำ วดั
นำคกับวัดกลำง มีอุปจำรย์ใกล้กัน จึงควรมีพุทธสีมำเดยีวกัน แต่พระรำชำคณะประชุม
พิจำรณำวินิจฉัยกันในที่สดุพระรำชำคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ำวดัทั้งสองน้ีมีคลองคั่นเป็นเขต
อยู่ จงึไม่ควรที่จะให้พุทธสีมำร่วมกัน วัดจงึเป็น 2 วัด ต่อมำพระบำทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้ำ
นภำลัย โปรดเกล้ำใหเ้จ้ำพระยำรัตนำธิเบศร์ (กุน) สมุหนำยก รับบูรณปฏิสงัขรณ์ และ
สถำปนำเป็นวัดหลวง และเปลี่ยนชื่อวดัมำเป็น "วัดพระยำท ำ" หมำยถึงเจ้ำพระยำรัตนำธิ
เบศร์สร้ำงขึ้น 
 ในปี พ.ศ. 2555 หอระฆังได้รับควำมช ำรุดเสียหำยมำกตัง้แต่ชั้นปูนฉำบถงึชั้น
โครงสร้ำงอิฐ และได้รับกำรถมพื้นที่โดยรอบโดยปดิทับองค์ประกอบชั้นฐำนหอระฆังบำงส่วน 
ท ำให้โบรำณสถำนสญูเสยีคุณค่ำในด้ำนสถำปตัยกรรม ในปี พ.ศ. 2561 ในระหว่ำงกำรบูรณะ
ก่อสร้ำง เจดยี์ภำยในวัดพงัถล่มลงมำ 

 

 

เร่ือง : กาแฟเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มำ : www.pinterest.com 
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ข้าขัน 

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%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
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%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%87
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เรื่อง : ผีสามตัว  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

เรื่อง : ต่้ากว่า 18 ห้ามเข้า !!! 
 

ณ หน้ำร้ำนเหล้ำแถวรัชดำ 

นำย A ได้โทรหำ นำย B ตรู๊ดดดดดดดดดดด. . .  

A : เฮ้ย !! B ออกมำกินเหล้ำกันหน่อย ขำด 2 คน 

B : แล้วตอนนี้ไปกันกี่คนแล้วอ่ะ ? 

A : 16 คนแล้วตอนนี้ 

B : เฮ้ย !!! ไปเยอะขนำดนั้นยังขำดอีกหรอวะ 

A : ก็ป้ำยหน้ำร้ำนเขำเขียนไว้ว่ำ “ต่ ำกว่ำ 18 ห้ำมเข้ำ” 

B : !@$#%$!  

 
 
 
 
 

 

ที่มำ : www.pinterest.com 

 
 

ข้าขัน 
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ข้าขัน 



23 

 
 

การส่งเสริมเพ่ิมอัตรากา้ลังบุคลากรเพ่ือมาร่วมงานกับบริษัทฯ 
เ นื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบำยเพิ่มประสิทธิภำพในงำนบริกำรในหลำยด้ำน

เพื ่อ ให้ง ำนกำรบริกำรมีควำมสมบูรณ์มำกที ่สุด  ซึ่ง  1  ในด้ำนงำนบริกำร คือกำร เพิ ่ม
บุคลำกรหลำยอัตรำ เพื่อบริกำรแด่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ให้ได้รับควำมรวดเร็ว สะดวกมำก
ยิ่งขึ้น ซ่ึงก ำลังบุคลำกรที่ต้องกำรเพิ่มเติมในขณะน้ี  ดังน้ี   

รับสมคัรงาน 
1.  ผู้บรหิารงานขาย  แผนกวทิยาศาสตร์  /  อุตสาหกรรม  / โรงพยาบาล 
วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,   

ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง   
มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย    

2. ผู้แทนขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล 
วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ,ไบโอเทค,   
 ฟู้ดสซ์ำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง   
กรณีมีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 

ดังน้ัน  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 สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน 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 EN 12469 
         คือ  กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้  Biosafety  Cabinet ที่ใช้  ยังสำมำรถใช้งำน

ป้องกัน“สารตัวอย่าง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย 
ของเชื อออกมานอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อก ำหนดมำตรฐำน  หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย    
เน่ืองจำกจุลชีพมีขนำดเล็กมำก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เม่ือมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่
พื้นผิวของ HEPA  Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ ำจำกระดับมำตรฐำน 
ปัจจุบันแผนกช่ำงบริกำร  ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจ ำหน่ำย
และไม่ได้จัดจ ำหน่ำยมำกกว่ำ  400  เครื่อง  โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน EN 12469 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถบริกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทั่วประเทศ 

 Calibration for pH meter 
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ pH meter ที่ใช้ ว่ำผลกำรวิเครำะห์ให้ค่ำ pH      ได้

ถูกต้องเที่ยงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ อีกประกำรหน่ึงในควำมจ ำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ 
เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหน่ึงย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้ 

 Calibration for Autoclave 
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ Autoclave โดยกำรตรวจเช็ค อุณหภูมิภำยใน 

Chamber เทียบกับอุณหภูมิที่Display ตู้  เพื่อให้ม่ันใจว่ำตู้ Autoclave ยังมีประสิทธิภำพใช้งำน
ได้ดีหรือไม่  เพื่อให้ม่ันใจว่ำอุณหภูมิภำยใน Chamber ของตู้ Autoclave มีควำมถูกต้องสำมำรถ
ท ำลำยเชื้อได้อยู่ 

 ส้าหรับงานบริการสอบเทียบ  ขณะนี บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 

ทั ง 3  บริการนี   แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ที่ท่ำนผู้มี
อุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  และที่ส ำคัญ 
คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความช้านาญ  ซ่ึงได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัท
ต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ 

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

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


 
 
 
  
 สวัสดีค่ะ ทำงกองบรรณำธิกำรใคร่ขอเรียนแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้ มีอุปกำรคุณ              

 ที่ถูกรำงวัล Newsletter ใน  ฉบับที่ 077 นะคะ  

รายชื่อลกูค้าถูกรางวัล งวดที่    1  มีนาคม  2565   หมายเลข 07 
      -   ไม่มีผู้ถูกรำงวัล       
 
 รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่   16  มีนาคม  2565   หมายเลข 03 
      -    ไม่มีผู้ถูกรำงวัล       
    
        รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่   1  เมษายน  2565   หมายเลข 10 
      -    บริษัท แลบ็มำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด คุณธีรนันท ์ผดุงพัฒโนดม  110 
       
     
     

 

 

 
 

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่าย่ิงของท่าน   ตอบค้าถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัลใน ฉบับที่ 078 
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ 
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รายช่ือผู้โชคดีได้รบัรางวัลในฉบับที่ 077 



ฉบบัที่ 078/ประจ ำปีที่ 20 
เม.ย. – ม.ิย. 65 

แบบเรียนถำมควำมคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ทั้งส่วน Newsletter   

กำรบริกำรและสินค้ำของบริษัทฯ 

                                                 
  
    

    หมำยเลขลุ้นรำงวัลของท่ำน No. 
              
 
      
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 
 

 

 
  

 
  เพ่ือเป็นการสมนาคุณ/ร่วมสนุกส าหรับท่านผู้มีอุปการคุณท่ีได้ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ส่งคืนยังบริษัทฯ เพ่ือลุ้นรางวัล  

จงึใครข่ออนญุาตน าหมายเลข Newsletter  ที่ท่านไดร้บัฉบบันีไ้ป ลุ้นรางวัลเงนิสดมูลค่า 1,000  บาท เลขท้าย 2 ตัว 
ประจ างวดวันท่ี  1  มิถนุายน  2565  , 16  มิถุนายน  2565   และ  1  กรกฎาคม  2565   (จ านวน 3 งวด) 

 
ช่ือ / นามสกุล.........................................................................ต าแหน่ง……….………...........................หน่วยงาน.......................................               
ท่ีอยู่..................................................................................................................... ...........................................................................................
โทรศัพท.์...............................................................โทรสาร..................................................................... E-mail…..…………...…………....... 
ผู้รวบรวมข้อมูล............................................................................. แผนก...........................................................วันท่ี................................... 
ขอความกรุณา ระบุ E-mail ปัจจุบันของท่าน เพื่อเป็นขอ้มูล บริษัทฯ สง่สารประโยชนใ์หท้่านผ่านระบบ CRC (ลกูคา้สมัพนัธ)์ 

ท่านกรุณาให้ความเห็น / ข้อเสนอแนะ  ตอบกลบัก่อนสลากกินแบ่งรฐับาลประกาศผลรางวลั เพื่อลุน้รางวลั โดย 

 ไปรษณียต์อบรบั(โดยไม่ตอ้งติดแสตมป์)    Fax : 0-2285-4856, 0-2285-4178      ผูแ้ทนขาย     E-mail : sale@sciencetech.th.com 

 1. ในหน่วยงานของท่านใช้น า้บริสุทธิ์ชนดิใด 
       น ้ำกลัน่         น ้ำ D.I         น ้ำ R.O             Type I             ไม่ไดใ้ช ้
 2. หำกหน่วยงำนของท่ำนใช้น ำ้กลัน่ ปริมำณในกำรใช้ในแต่ละวนั (โดยประมาณ) 
       ………ลิตร/วนั              ………ลิตร/สปัดาห์       ไม่แน่นอน  
 3.  ที่มาของน า้กลัน่ทีท่่านใช้ 
       กลัน่เอง มีเคร่ืองกลัน่   ใชน้ ้ ำท่ีผลิตจำก Line กำรผลิต   ขอหน่วยงำนอ่ืน       ซ้ือจำกร้ำนคำ้/บริษทั ................. 
 4.  กรณ ีส่ังซ้ือจากร้านค้า / บริษัท 
      4.1 ความสะดวกในการส่ังซ้ือ / การส่งของ 
            ขั้นต า่ในการส่ังซ้ือ / การส่งของ    5-10 ถงั (ถำ้ต ่ำกว่ำน้ีไม่ส่ง)   10 ถงัข้ึนไป         ไปซ้ือเอง/ขนส่งเองใช ้
            ใช้ระยะเวลาในการส่งมอบ      1-2 วนั           1-2 สปัดำห์         ไม่แน่นอนตอ้งรอ 
            ราคาไม่รวมค่าพาหนะจดัส่ง/ค่าน า้มนั/บุคลากร      2.5 บำท       2.5-5 บำท         5-10 บำท       >10 บำท 
      4.2  ปัญหาที่พบบ่อย / รอแก้ไข    บ่อยคร้ังท่ีไม่มีน ้ ำกลัน่ใช ้     มำส่งใหจ้  ำนวนมำกไม่มีท่ีเก็บ    อ่ืนๆ..................... 
      4.3  ค่าความบริสุทธิ์ของน า้กลัน่ (ข้อมูลวเิคราะห์คุณภาพน า้ตามแนบท้าย) / มใีบรับประกนัคุณภาพ 
               มำกกว่ำ 5 ไมโครซิเมน           1-5  ไมโครซิเมน                 นอ้ยกว่ำ 1 ไมโครซิเมน 
   5. ส าหรับท่านผู้มอีุปการคุณ (ความเห็น / ต้องการให้บริษัทฯ ปฏิบตั)ิ 
 กรณีมีเคร่ืองกลัน่น ้ ำท่ีมีคุณสมบติั Pyrogen Free และท่ำนจะมีน ้ ำกลัน่ส ำรอง วนัละ 96 ลิตร โดยมีทั้งกำรท ำงำนระบบ 
Manual รำคำประมำณ 94,500 – 99,000 บำท และแบบ Automatic รำคำในช่วง 158,000 – 184,500 บำท ท่ีส ำคญัตน้ทุนน ้ ำกลัน่
ถูกมำก 2.5 บำท/ลิตร ท่ำนตอ้งกำรใหบ้ริษทัฯ  
  ส่งรำยละเอียด       จดัสมัมนำ     ส่งผูแ้ทนขำยพร้อมรำยละเอียด    ตอ้งกำร Trade – in เคร่ืองกลัน่น ้ ำเดิมท่ีมีอยู ่    

เน่ืองจำกวกิฤต ิCOVID-19 สำยพนัธ์ุโอมิครอนระบำดอย่ำงหนัก 
ท ำให้กำรขนส่งทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศเกิดควำมล่ำช้ำ 

จงึเรียนถำมข้อมูลหน่วยงำนที่ใช้น ้ำกลัน่ 
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