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 9 เทคนิค...ฝกสมองไบรท

 เรื่องธรรมดาทีไ่ มธรรมดา

 จงมองอยางธรรม

 ปางพระพุทธรูปประจําป(ปชวด - ปมะเส็ง)

 ประโยชนของ “กลวย”

 ฝกขับของเสียออกจากรางกาย..ดวยวิธีหายใจ

 ทองเที่ยว 50 เขต ณ เขตสาทร

 วิธีแกแคนผี...อยางฮา / คําถาม...ชวนขํา

จากที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมานานกวา 27 ปแลว ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมา
จนถึงวันนี้ไดเนื่องมาจากการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทานผูมีอุปการคุณ จนทํา
ใหบริษัทฯ สามารถกาวมาสูปที่ 27 ไดอยางมั่นใจ และมีความมั่นคงที่จะใหบริการแดทานผู
มีอุปการคุณ
ทางบริษัทฯ ตองใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้ดวย
บริษัทฯ ขอตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณ โดยขอมอบสิ่งที่ทําใหคุณภาพ
ชีวิต ของทานมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่เปยมไปดวยความสุขกับความรูและสาระตางๆ
เพื่อให ทานผูมีอุปการคุณมีความพึงพอใจสูงสุดและหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลใน Newsletter
ฉบับที่ 021 คงทําใหทานผูมีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ทานรัก ไดรับประโยชนและมี
สุขภาพกายและใจ ดียิ่งขึ้นมากกวาเดิมและตลอดไป
สําหรับในเดือนมกราคม - มีนาคม 2551 เนื้อหาสาระใน Newsletter ฉบับที่
021
ของบริษัทฯ ยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคเดิม คือ เนนคุณภาพชีวิตของทานผูมี
อุปการคุณใหมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกวาผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จําหนาย
ในสวนเนื้อหาสาระยังคงประกอบดวยความรูที่เกี่ยวกับเกร็ดความรูชีวิตประจําวัน
คติ
สอนใจ การปฏิบัติธรรม ศาสนา/ปรัชญา อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย คลาย
เครียด สถานที่ทองเที่ยว
การอบรมและพัฒนาจิต อยางไรก็ดี ในสวนของบริษัท
ฯ ก็ จั ดใหมีกิจกรรมสันทนาการ
และกีฬาสีสลับกันทุกเดือน เพื่อใหบุคลากรของ
บริษัทฯ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
มีความพรอมสามารถใหการบริการทาน
ผูมีอุปการคุณดวยประสิทธิภาพสูงสุด
ในสวนการจัดทําวารสารในป 2551 ยังคงใชวิธีเดิม คือ จัดสงใหทานผูมีอุปการ
คุณ ปละ 4 ครั้ง โดยชวงที่ 1 ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบกํากับภาษี
ของ
ชวง 3 เดือนที่ผานมา คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปที่ผานมา ชวงที่ 2 ของป หรือ
เม.ย. – มิ.ย. จะใชฐานขอมูลของทานผูมีอุปการคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึง
ตอเนื่องถึงสิ้นป 2551
ทายสุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณเปนอยางสูงที่ไดใหการ
สนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และจักยินดีเปนอยางยิ่ง หากทานจะกรุณาสละเวลาให
ความเห็นและ ติชม ในการจัดทําวารสารนี้
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ในวาระดิ ถี ขึ้ น ป ใ หม ป 2551 นี้ ทางกองบรรณาธิการขอมอบความสุขแดทาน
ผูมีอุปการคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการสนับสนุนบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาและ
มั่นคงจนถึงทุกวันนี้
ในป 2551 นี้ เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณทางกอง
บรรณาธิการ ขอมอบสิ่งที่มีคุณภาพและสาระตางๆ ที่เต็มไปดวยความรู และจะพัฒนา/
ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาสาระ ใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม เพื่อเปนประโยชนแดทานผูมีอุปการ
คุณมากที่สุด โดยเนื้อหาในเดือนมกราคม – มีนาคม 2551 ยังคงนําเรื่องราวตอเนื่องจาก
ฉบับที่ 020 มานําเสนอใน Newsletter ฉบับที่ 021 ดังตอไปนี้คะ




ปางพระพุทธรูปประจําป ตั้งแตปชวด – ปกุน จํานวนทั้งหมด 12 ปาง โดยลงฉบับที่
021 จํานวน 6 ปาง ตั้งแตปางพระพุทธรูปประจําปชวด ถึง ปางพระพุทธรูป
ประจําปมะเส็ง
สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ คือ เขตสาทร

ซึ่ ง ในฉบั บ ที่ 021 จะนํา เสนอปางพระพุ ท ธรู ป ประจํา ป ช วด ถึ ง ปาง
พระพุ ท ธรู ป ประจํา ป ม ะเส็ ง และในฉบั บ ที่ 022 จะนํา เสนอ ปางพระพุ ท ธรู ป
ประจํา ป ม ะเมี ย ถึ ง
ปางพระพุทธรูปประจํา ป กุ น ท า นสามารถติ ด ตาม
เรื่ อ งราวใหม ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ พระพุทธศาสนาไดในฉบับตอไปคะ
สวนสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เขตสาทร มีสถานที่ทองเที่ยวหลาย
แหง มานําเสนอทานในฉบับที่ 021 โดยมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง เชน
วัดยานนาวา ทานสามารถพาครอบครัวหรือคนที่ทานรัก ไปเที่ยวพักผอนหยอนใจใน
วันหยุดไดตามสถานที่ตางๆ นี้คะ
á ขอแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ ที่ถูกรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 020
ดวยคะ (รายชื่อผูโชคดีตามรายละเอียด หนา 24)
ทายสุดนี้ขอใหทานผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่กรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําตางๆ
แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา /
ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด

" 9 เทคนิค ฝกสมองไบรท "
ผูหญิงสมัยนี้ อยากสวย ฉลาด และสุขภาพดี ทุกคนจึงพากันดูแล
รูปราง ดวยการออกกําลังกาย เครงครัดเรื่องอาหารการกิน แตไมเคยมี
ใครสนใจวาจะดูแลสมองอยางไร ใหมีสุขภาพดี ทั้งที่สมองเปนอวัยวะที่
ตัดสินใจทุกเรื่องของชีวิต
เราจึงควรฝกสมองใหไบรทดวยเทคนิคงายๆ
ตอไปนี้
1. จิบน้ําบอยๆ...
สมองประกอบดวยน้ํา 85%
เซลลสมองก็เหมือนตนไมที่ตองการน้ํา
หลอเลี้ยง
ถาไมมีน้ําตนไมก็เหี่ยว ถาไมอยากใหเซลลสมองเหี่ยว ซึ่ง
สงผลใหการสงขอมูลชา กลายเปนคนคิดชาหรือคิดไมคอยออกแตละวันจึง
ควรดื่มน้ําบอยๆ
2.

กินไขมันดี…
คนไมคอยรูวาสมอง คือ กอนไขมัน ซึ่งจําเปนตองมีไขมันดีไปทดแทนสวนที่สึกหรอ
แนะนําใหกินไขมันดีระหวางวัน จําพวกน้ํามันปลา สารสกัดใบแปะกวย ปลาที่มีไขมันดี
อยางปลาแซลมอน นมถั่วเหลือง วิตามินรวม น้ํามันพริมโรสเปนน้ํามันดี ที่ทําใหเซลล
ชุมน้ํา สวนวิตามินซี กินแลวสดชื่น

3.นั่งสมาธิวันละ&12นาที
หลังจากตื่นนอนแลว ใหตั้งสติและนั่งสมาธิทุกเชา วันละ 12 นาที เพื่อใหสมองเขาสูชวงที่มี
คลื่น Theta ซึ่งเปนคลื่นที่ผอนคลายสุดๆ ทําใหสมองมี Mental Imagery สามารถจินตนาการ
เห็นภาพและมีความคิดสรางสรรค (ถาทําไมไดตอนเชา) ใหหัดทํากอนนอนทุกวัน

4. ใสความตั้งใจ
การตั้งใจในสิ่งใดก็ตาม
เหมือนการโปรแกรมสมองวานี่คือสิ่งที่ตองเกิดระหวางวัน
สมองจะปรับพฤติกรรมเราใหไปสูเปาหมายนั้น ทําใหประสบความสําเร็จในสิ่งตางๆ เพราะ
สมองไมแยกระหวางสิ่งที่ทําจริงกับสิ่งที่คิดขึ้น ทั้งสองอยางจึงเปนเสมือนสิ่งเดียวกัน
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5.

หัวเราะและยิ้มบอยๆ

ทุกครั้งที่ยิ้มหรือหัวเราะ จะมีสารเอ็นโดรฟน ซึ่งเปนสารแหงความสุขหลั่งออกมา
เทากับเปนการกระตุนใหมีความอยากรักและหวังดีตอคนอื่นไปเรื่อยๆ
6.

เรียนรูสิ่งใหมทุกวัน
สิ่งใหมในที่นี้ หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เชน กินอาหารรานใหมๆ
รูจักเพื่อนใหม อานหนังสือเลมใหม คุยกับเพื่อนรวมงาน และเรียนรูวิธีการทํางานของเขา
เปนตน เพราะการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ทําใหสมองหลั่งสารเอ็นโดรฟน และโดปามีน ซึ่งเปน
สารแหงการเรียนรู กระตุนใหอยากเรียนรูและสรางสรรคไปเรื่อยๆ เมื่อมีความสุขก็ทําให
มีความคิดที่สรางสรรค
7.

ใหอภัยตัวเองทุกวัน
ขณะที่การไมใหอภัยตัวเอง โกรธคนอื่น โกรธตัวเอง ทําใหเปลืองพลังงานสมอง ดังนั้น
การใหอภัยตัวเอง เปนการลดภาระของสมอง

8.

เขียนบันทึก
ฝกเขียนขอบคุณสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นแตละวันลงในสมุดบันทึก เชน ขอบคุณที่มีครอบครัวที่
ดี ขอบคุณที่มีสุขภาพที่ดี ขอบคุณที่มีอาชีพที่ทําใหมีความสุข เปนตน เพราะการเขียนเรื่อง
ดีๆ ใหสมองคิดเชิงบวก พรอมกับหลั่งสารเคมีที่ดีออกมา ชวยใหหลับฝนดี ตื่นมาทําสมาธิ
ไดงาย มีความคิดสรางสรรค
9. ฝกหายใจลึกๆ
สมองใชออกซิเจน 20-25% ของออกซิเจนที่เขาสูรางกาย การฝกหายใจเขาลึกๆ จึงเปน
การสงพลังงานที่ดีไปยังสมอง ควรนั่งหลังตรงเพื่อใหออกซิเจนเขาสูรางกายไดมากขึ้น ถา
นั่งทํางานนานๆ อาจหาเวลายืนหรือเดินยืดเสนยืดสาย เพื่อใหปอดขยายใหญ สามารถ
หายใจ เอาออกซิเจนเขาปอดไดเพิ่มขึ้นอีก 20% ดังนั้นการมีสมองที่ดีก็เหมือนทักษะทุก
อยางในโลกที่
เรียนรูได แตจะเกงหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการฝกฝน ถาเราดูแลและฝกฝน
สมองใหดี คุณภาพชีวิตก็จะดีตาม
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ªการใชแปรงสีฟนรวมกัน…
สิ่งที่คุณคิด : ใชแปรงสีฟนดามเดียวกับแฟน ดูโรแมนติกดีจัง…
สิ่งที่ถูกตอง : แบคทีเรียในชองปากนั้น
สะสมอยูมากมายใน
แปรงสีฟน หากใชรวมกัน อาจทําใหติดโรคภายในชองปาก หรือ
โรคติดเชื้อจากแผลในชองปากดวย หากวันใด เพื่อนหรือแฟนไมมี
แปรงสีฟนจริงๆ ใหเขาใชน้ํายาบวนปากแทน เพราะน้ํายาบวนปาก
จะชวยยับยั้งการกอตัวของเชื้อแบคทีเรียและทําใหลมหายใจหอม
สดชื่นอีกดวย

ªใชเครื่องเปามือในหองน้ําสาธารณะ
สิ่งที่คุณคิด : หลังเขาหองน้ําแลว ควรลางมือทุกครั้ง แลวตบทายดวยการเปามือให
แหงเพื่อฆาเชื้อโรคใหหมดไป
สิ่งที่ถูกตอง : ขอรองเลยวา อยาทําใหมือแหงดวยเครื่องเปามือตามที่สาธารณะทั่วไป
เพราะทอสงอากาศที่ถูกเปาออกมานั้น เต็มไปดวยจุลินทรียที่กําลังแพรขยายพันธุอยู ผล
ที่ได คือ มือของคุณจะปราศจากแบคทีเรีย แตจะอุดมไปดวยเชื้อโรคมากกวาตอนกอน
ลางมือเสียอีก ดังนั้นควรซับมือดวยกระดาษชําระหรือผาเช็ดมือแบบใชครั้งเดียวเทานั้น

ªการนั่งบน...ชักโครกสาธารณะ
สิ่งที่คุณคิด : ดูแลวฝารองนั่งก็สะอาดดี นั่งไปเลยก็คงไมมีปญหาอะไรหรอก
สิ่งที่ถูกตอง : เวลาสาวๆ นั่งปสสาวะ หรือถายทุกขแบบหนัก ไมวาจะ
น้ําปสสาวะ หรือของเสียอื่นๆ ก็อาจจะมีบางสวนที่กระเด็นมาสะสมกันอยูที่
บริเวณโถรองนั่งของชักโครก จนเปนแหลงเพาะเชื้อโรคขนาดมหึมา ดังนั้น
กอนเขาหองน้ําสาธารณะทุกครั้ง เช็ดใหสะอาดดวยกระดาษชําระชุบน้ํา แลวตาม
ดวยกระดาษชําระที่แหงวางทับบนโถรองนั่ง กอนปลดทุกขทุกครั้ง รับรองวาวิธีการนี้
ไดผลแนนอน
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ªการกลั้นจาม
สิ่งที่คุณคิด : ไมเห็นจะเปนอะไรเลย ก็แคกลั้นจามเทานั้น ก็การจามดังๆ ดูไมมีมารยาท
แถมยังอาจถูกมองวาทําตัวสกปรกอีกดวย
สิ่งที่ถูกตอง : คุณรูไหมวาอัตราความเร็วในการจามแตละครั้งนั้น สูงถึง 160 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ทีเดียว ดังนั้นการยื้อหรือกลั้นไมใหจามนั้น จะกอใหเกิดแรงอัดอากาศภายใน อาจ
สงผล
ทําใหเยื่อแกวหูแตกหรือเปนรูได

ªกินยาแกปวดทุกครั้งที่ปวดศีรษะ
สิ่งที่คุณคิด : ก็ปวดหัวนี่นา ถาไมกินยาแกปวด แลวจะหายปวดหัวได
อยางไร
สิ่งที่ถูกตอง : การรับประทานยาแกปวดหัวบอยๆ และเปนเวลานานจะมีผลทําใหตัวยา
สะสม และอาจกัดจนเปนแผลในชองทอง หรือ มีผลใหตับ ทํางานหนัก จนเกิดผลเสียกับ
ตับได หนทางแกไข ก็คือ เมื่อมีอาการ
ปวดศีรษะ ใหพยายามดื่มน้ําอยางนอยวันละ 8
แกว หรือ ถาปวดศีรษะเนื่องจากนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรนานๆ ก็ใหพักสายตาชั่วโมงละ 5
นาที ชวงทานขาวกลางวันก็ออกไปเดินเลนเสียหนอย เพื่อเปนการพักผอนสายตาไปในตัว

ขอมูลจาก : www.dek-d.com
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8 มองแตแงดีเถิด
•

เขามีสวน เลวบาง ชางหัวเขา
จงเลือกเอา สวนที่ดี เขามีอยู
เปนประโยชน โลกบาง ยังนาดู
สวนที่ชั่ว อยาไปรู ของเขาเลย

•

จะหาคน มีดี โดยสวนเดียว
อยามัวเที่ยว คนหา สหายเอย
เหมือนเที่ยวหา หนวดเตา ตายเปลาเลย
ฝกใหเคย มองแตดี มีคุณจริง ฯ

•

มองทุกขสุข ก็จงจอง มองใหดี
มองวาเปน อยางที่ คนเราหวัง
มองวาเปน ตามปจจัย ใหระวัง
มองจริงจัง ก็จักเห็น เปนธรรมดา

•

จะมองทุกข หรือมองสุข มองใหดี
วาจะเปน อยางที่ เรานึกหวัง
หรือเปนไป ตามปจจัย ใหระวัง
อยาคลุมคลั่ง จะมองเห็น เปนธรรมดา

•

คือมองโลก เห็นวาง จากอัตตา
วางจากอัตตนียา อยางเต็มที่
มันวางจริง ยิ่งกวาฟา เพราะวามี
สิ่งหนึ่งที่ เรียกมหาสุญญตา

8 มอง-มอง-มอง
•

•

มองอะไร มองใหเห็น เปนครูสอน
มองไมขอน หรือมองคน มองคนหา
มองเห็นความ เสมอกัน มีปญญา
มองเห็นวา ลวนมีพิษ อนิจจัง
มองโดยนัย ที่มันสอน จะถอนโศก
มองโยกเยก มันไมสอน รอนเปนบา
มองไมเปน โทษผีสาง นางไมมา
มองถูกทา ไมควาทุกข มองถูกจริง!

8 มองถูก... ทุกขคลาย
•

•

มองอะไร ใหเห็น เปนครูสอน
มองไมขอน หรือมองคน ถาคนหา
มีสิ่งสอน เสมอกัน มีปญญา
จะพบวา ลวนมีพิษ อนิจจัง
มองโดยนัย ใหมันสอน จะถอนโศก
มองโยกเยก มันไมสอน นอนเปนบา
มองไมเปน จะโทษใคร ที่ไหนมา
มองถูกทา ทุกขก็คลาย สลายเอง ฯ
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8 เมื่อมองดิน...เห็นฟา
•
•

•

เมื่อมองดิน เห็นฟา นิจจาเอย
มองเห็นฟา ดินใหญ กระไรเลย
ฉันจะเอย ฟงดูหนา บาหรือดี?
คิดดูเถิด บาหรือดี มีใหดู
ถาไมเห็น อยาเพิ่งจู มาติฉิน
ถาจะมั่ว อยูที่เห็น ดินเปนดิน
ก็ดูดกิน มันไป เปนไสเดือน ฯ

ครั้นมองดู โลกวาง อยางแทจริง
ก็เห็นสิ่ง ที่เรียก วามหาอมฤต นคร ซอนอยูนา
นี้เรียกวา มองฟา แลวปะดิน

8 มองฟา...ปะดิน
•

•

•

แรกมองฟา ก็เห็นวาง อยางเขาวา
ไมเห็นพวก เทวดา คลาสวรรค
ยิ่งมองไป ยิ่งวางมา สารพัน
จิตใจมั่น ยิ่งเห็นวาง อยางสุดใจ
กลับไดเห็น สาระหนึ่ง ซึ่งความวาง
มอบใหอยาง แกนสาร ปานดินใหม
เปนแผนดิน เย็นและหยุด กวาจุดใด
ทรงคุณใหญ เรียก "อมตะ มหานคร"
เปนที่ตั้ง เย็นสนิท แหงจิตวาง
กิเลสราง ทุกขหาย ไรโศกศร
เปนแดนดิน ที่คงมั่น นิรันดร
นี่แลตอน ที่มองฟา แลวปะดิน ฯ

ขอมูลจาก : www.watkoh.com
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Z พระประจําปชวด
ปางโปรดอาฬวกยักษ….
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระ
หัตถซายอยูบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ
(อก) จีบนิ้ว พระหัตถ เปนกิริยาทรงแสดงธรรม เปนลักษณะ
เดียวกับปางปฐมเทศนา บางแบบพระหัตถซายวางบนพระชานุ
(เขา)
Z พระประจําปฉลู
ปางโปรดพุทธมารดา….
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระ
หัตถซายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) บางแบบวางบนพระชานุ (เขา)
พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ บางแบบงอ
นิ้วพระหัตถ

ปางหามญาติ….
พระพุท ธรูป อยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถทั้งสองยกขึ้น
เสมอ พระอุระ(อก) ตั้งฝาพระหัตถยื่นออกไปขางหนาเปนกิริยา
หาม เปนปางเดียวกันกับปางหามสมุทร นิยมทําเปนแบบพระ
ทรงเครื่อง
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Z พระประจําปขาล
ปางโปรดพกาพรหม….
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน บนเศียรพกาพรหมซึ่งประทับ
บนหลังโคอุสุภราช พระหัตถทั้งสองวางบนพระเพลา (ตัก) บางแบบ
พระหัตถป ระสานกั น อยูบนพระเพลา(ตัก) พระหัตถขวาวางทับ พระ
หัตถซาย ทอดพระเนตรลงเบื้องต่ําอยูในอาการสังวร
Z พระประจําปเถาะ
ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต....
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถซาย
วางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวายกขึ้นวางบนพระอุระ (อก) เบน
ฝา พระหัตถไปทางซาย (บางตําราใชปางปจจเวกขณะเปนพระประจําป
เถาะ)
Z พระประจําปมะโรง
ปางโปรดองคุลิมาลโจร….
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถยืน พระหัตถซายหอยลงขางพระ
วรกาย
พระหัตถขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) นิ้วพระหัตถตั้งตรง
หันฝาพระหัตถไปทางซาย
Z พระประจําปมะเส็ง
ปางทรงรับอุทกัง….
พระพุทธรูปอยูในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถซายวาง
หงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาทรงบาตรวางบนพระชานุ (เขา)
เปนกิริยายื่นบาตรออกรับอุทกัง คือ รับน้ํา
ขอมูลจาก : หนังสือหัวขอธรรมในคํากลอน
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กลวยเปนอาหารวางไดดี กลวยอุดมดวยน้ําตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ
ซูโครส ฟรุคโทส และ กลูโคส รวมกับเสนใยและกากอาหาร กลวยจะชวย
เสริมเพิ่มพลังงานใหกับรางกายทันทีทันใด และปองกันโรคตาง ๆ ที่จะเกิด
กับรางกายไดอีกหลายโรคจึงควรรับประทานทุกวัน
1.โรคโลหิตจาง
ในกลวยมีธาตุเหล็กสูง จะเปนตัวชวยกระตุนการผลิตฮีโมโกลบินในเลือด และจะชวยใน
กรณีที่มีสภาวะขาดกําลังหรือภาวะโลหิตจาง
2.โรคความดันโลหิตสูง
มีธาตุโปรแตสเซียมสูงสุดแตมีปริมาณเกลือต่ํา ทําใหเปนอาหารที่สมบูรณแบบที่สุด ที่จะ
ชวยลดความดันโลหิตสูงหรือโรคเสนเลือดฝอยแตก
3.กําลังสมอง
การรับประทานกลวยในมื้ออาหารเชา ตอนพัก และ มื้ออาหารกลางวันทุกวัน ปริมาณสาร
โปรแตสเซียมที่มีอยูเต็มเปยมในกลวยสามารถทําใหมีการตื่นตัวในการเรียนรูมากขึ้น
4.โรคทองผูก
ปริมาณเสนใยและกากอาหารที่มีอยูในกลวย ชวยใหการขับถาย
เปนปกติและยังชวยแกปญหาโรคทองผูกโดยไมตองกินยาถายเลย
5.โรคความซึมเศรา
กลวยมีโปรตี นชนิดที่เรีย กวา
trypotophan
เมื่อ สารนี้เขาไปในรางกายจะถูก
เปลี่ยนเปน serotonin เปนที่รูจักกันดีวา เปนตัวผอนคลายปรับปรุงอารมณใหดีขึ้นได
6.อาการเมาคาง
วิธีที่เร็วที่สุดที่จะแกอาการเมาคาง คือ การดื่มกลวยปนกับนมและน้ําผึ้ง กลวยจะทําให
กระเพาะของเราสงบลง สวนน้ําผึ้งจะเปนตัวชวยหนุนเสริมปริมาณน้ําตาลในเสนเลือดที่หมดไป
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7.อาการเสียดทอง
กลวยมีสารลดกรดตามธรรมชาติที่มีผลตอรางกายของเรา
8.ความรูสึกไมสบายในตอนเชา
การกินกลวยเปนอาหารวางระหวางมื้ออาหาร
คงที่เพื่อหลีกเลี่ยงความรูสึกไมสบายในตอนเชา

จะรักษาระดับน้ําตาลในเสนเลือดให

9.ยุงกัด
ลองใชดานในของเปลือกกลวย ทาบริเวณที่ถูกยุงกัดจะสามารถแกเม็ดผื่นคันที่เกิดจากยุง
กัดได
10.ระบบประสาท
ในกลวยมีวิตามินบีสูงมาก ชวยทําใหระบบประสาทสงบลงได
11.โรคลําไสเปนแผล
กลวยเปนอาหารที่แพทยใชควบคุม เพื่อตานทานการเกิดโรคลําไสเปนแผล เพราะเนื้อ
ของกลวยมีความออนนิ่มพอดีเปนผลไมชนิดเดียวที่ทานไดงายๆไมยุงยาก
14.การสูบบุหรี่
กลวยสามารถชวยคนที่กําลังพยายามเลิกสูบบุหรี่เนื่องจากในกลวยมีปริมาณของวิตามิน
ซี เอ บี 6 และบี 12 ที่สูงมาก และยังมีโปรแตสเซียมกับแมกนีเซียมที่ชวยทําใหรางกายฟน
คืนตัวไดเร็วอันเปนผลจากการลดเลิกนิโคตินนั่นเอง
16.เสนเลือดฝอยแตก
การกินกลวยเปนประจําสามารถลดอันตรายที่เกิดกับเสนโลหิตแตกไดถึง 40%
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ขอมูลจาก : www.horapa.com

cฝกขับของเสียออกจากรางกายดวยวิธีหายใจb
เริ่มตนปฏิบัติ 8….
10. หายใจออกพรอมกับยกลําตัวสูงขึ้น ในขณะที่ลากขาซาย
มาขางหนา ยกลําตัวขึ้นเรื่อยๆ จนขาทั้งสองตึง มือแตะอยู
ที่ปลายเทา ถาหากไมสามารถยืดตรงเต็มที่ก็อยาฝน
11. หายใจเขาชาๆ พรอมกับยกทอนบนของรางกายขึ้น แลวชูมือทั้งสองขึ้นและพยายาม
แอนตัวไปขางหลัง
12. หายใจออก กลับคืนสูทาที่ 1
หลังจากทําครบทั้ง 12 ทาแลว ถารูสึกเมื่อยลา ใหพยายามผอนคลายกลามเนื้อทั่ว
รางกาย แลวคอยๆ หายใจลึกๆ 3-4 ครั้ง ทําวันละ 2 ครั้ง ตื่นนอนตอนเชา และกอน
นอน จะไดผลดีที่สุด แตไมตองรีบ คอยๆ ทําชาๆ สําหรับคนที่ไมคอยมีเวลาก็ควรจะทําวันละ
ครั้ง ที่สําคัญตองทําใหครบทั้ง 12 ทา ตั้งแตทาที่ 1 - 12 อยาใหขาดแมแตทาเดียว
ขอมูลจาก www.dek-d.com
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10. หายใจออกพรอมกับยกลําตัวสูงขึ้น ในขณะที่ลากขาซายมาขางหนา ยกลําตัวขึ้น
เรื่อยๆ จนขาทั้งสองตึง มือแตะอยูที่ปลายเทา ถาหากไมสามารถยืดตรงเต็มที่ก็อยาฝน
11. หายใจเขาชาๆ พรอมกับยกทอนบนของรางกายขึ้น แลวชูมือทั้งสองขึ้นและพยายาม
แอนตัวไปขางหลัง
12. หายใจออก กลับคืนสูทาที่ 1
หลังจากทําครบทั้ง 12 ทาแลว ถารูสึกเมื่อยลา ใหพยายามผอนคลายกลามเนื้อทั่ว
รางกาย แลวคอยๆ หายใจลึกๆ 3-4 ครั้ง ทําวันละ 2 ครั้ง ตื่นนอนตอนเชา และกอนนอน
จะไดผลดีที่สุด แตไมตองรีบ คอยๆ ทําชาๆ สําหรับคนที่ไมคอยมีเวลาก็ควรจะทําวันละครั้ง
ที่สําคัญตองทําใหครบทั้ง 12 ทา ตั้งแตทาที่ 1 - 12 อยาใหขาดแมแตทาเดียว

ขอมูลจาก www.dek-d.com
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 ยานบานเการิมถนนสาทร

ถนนสาทรสรางในรัชกาลที่ 5 ป 2431
โดยคหบดีชื่อ “เจาสัวยม” ผูซึ่งทําการพัฒนาที่ดิน
ของตน ดวยการจางใหกรรมกรจีน ขุดคลองผาน
ที่ดินดังกลาว
จากแมน้ําเจาพระยาไปบรรจบ
คลองหัวลําโพง สวนดินที่ไดจาก ขุดคลองก็นํา
ขึ้นมาถมสรางถนนสองฝงคลอง คนทั่วไปนิยม
เรียก “คลองเจาสัวยม” สวนถนนนั้นก็เรียกวา
“ถนนพอยม” เมื่อทําถนนและคลองเสร็จเรียบรอย
เจาสัวยมจึงไดดาํ เนินการจัดสรรขายที่ดินใหแกผูที่ตองการ ซึ่งก็มีชาวยุโรปและคนจีนที่มี
ฐานะจับจองซื้อไว
ตอมาเจาสัวยมไดรับพระราชทานบรรดาศั ก ดิ์ เ ป น “ข า หลวงสาทรราชา
ยุ ก ต ” ถนนพ อ ยมจึ ง ถู ก เรี ย กว า “ถนนสาธร” ตามบรรดาศักดิ์
ตอมา เมือ่ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยไดลงนามเปลี่ยนคําวา
“สาธร” เปน “สาทร” เพื่อความถูกตองและเปนเกียรติประวัตแิ ดหลวงสาทรราชายุกต
จากนโยบายตัดถนนในรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ถือเปนจุดเริ่มตนการ
เปลี่ยนแปลง การสัญจรในกรุงเทพฯ จากทางน้ําเปนทางบก ทําใหประชาชนนิยมสราง
บานริมถนนแทน
การสรางบานเรือนอยูร ิมแมน้ําลําคลอง ประกอบกับอิทธิพลการ
ขยายอาณานิคมของยุโรป บานเรือนของผูมีฐานะที่สรางขึ้นใหมรมิ ถนนสาทร จึงมี
ลักษณะคลายกัน คือ เปนอาคาร 2 ชั้นขนาดใหญ ลักษณะสถาปตยกรรมเปนแบบยุโรป
หลังคามุงกระเบื้องวาว มักมีมขุ กลาง หนาบันมีมุขประดับ ชองหนาตางกรุกระจกหรือไม
บานเกล็ด มีเฉลียงหนา ชองลมตกแตงดวยลายปูนปน บางหลังมี เชิงชายประดับที่บน
หลังคากันสาดแตงซุมเสาฉลุลาย
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ป จ จุ บันอาคารในย านสาทรสวนใหญเปนที่ตั้งของสถานทูต
ตึกไทยซีซี สถานทูตรัสเซีย หอการคาไทย-จีน เปนตน

สมาคม

บริษัท เชน

+ วัดยานนาวา
สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียก “วัดคอก
ควาย” เมื่อถึงสมัยกรุงธนบุรีไดยกขึ้นเปนพระอาราม
หลวงเรียกชื่ออยางเปนทางการวา “วัดคอกกระบือ”
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณและโปรด
เกลาฯ ใหสรางพระอุโบสถขึ้น เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 3
โปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณอีกครั้ง และใหสรางพระเจดีย
มีฐานเปนสําเภาเทาขนาดสําเภาจริง
ทรงมีพระราชดํารัสวา
“คนภายหนาอยากจะเห็นวาเรือสําเภาเปนอยางไรจะ
ไดมาดู” แล ว ทรงควบคุ ม การก อ สร า งด ว ยพระองค เ อง เมื่ อ สํา เภาเจดี ย ส ร า งเสร็ จ
ทรงโปรดเกล า ฯ ขนานนามพระอารามใหมวา “วัดยานนาวา”
ª หนาบันพระอุโบสถ เปนศิลปะในรัชกาลที่ 1 มีลวดลายเปนรูปสัตวตางๆ
ลักษณะลวดลายประณีตงดงามมาก
ª หลังบานประตูพระอุโบสถ มีภาพเขียนกระทง
ใหญตามแบบซึ่งใชในพิธีลอยประทีปสมัยรัชกาลที่ 3 หลัง
บานหนาตางมีภาพเขียนโถยาคูตามแบบอยาง ซึ่งใชเลี้ยงพระ
ในพระราชพิธีสารทสมัยรัชกาลที่ 3 พระประธานในโบสถ
เปนพระปางสมาธิมีฉัตร 7 ชั้นกั้น
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ª เรือสําเภาจําลอง ถือเปนอนุสาวรียแหงการ คาขาย และทางเศรษฐกิจ
พาณิชยนาวีแหงแรกของไทย ภายในหองบาลีทายเรือสําเภา ประดิษฐานพระพุทธรูป
รอยพระพุทธบาทจําลอง แผนศิลาจารึกภาษาไทย และจีน เรื่อง พระเวสสันดร
เหนือขึ้นไปมีจารึก
พระราชปฏิธาน การสรางสําเภาจําลองของรัชกาลที่ 3
เปนภาษาไทย ดานขางสําเภามีที่ประทับของรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งที่ทรงมาควบคุมการ
กอสรางสําเภาเจดีย
3 สะพานปลากรุงเทพ

ในอดี ต ศู น ย จํา หน า ยสั ต ว น้ํา เค็ ม ของ
กรุ ง เทพฯ อยู ที่ ถ นนทรงวาด เขตสั ม พั น ธวงศ
ส ว นสั ต ว น้ํา จื ด อยู ที่ หั ว ลํา โพงริมคลองผดุงกรุง
เกษม ต อ มาเพื่ อ ความสะดวก จึ ง ย า ยมาที่ แ ขวง
ยานนาวา โดยมี “องค ก ารสะพานปลา” ซึ่ ง
เป น หน ว ยงานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
สั ง กั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควบคุ ม ดู แ ล
นอกจากนี้
ยั ง มี ส ะพานปลาสมุ ท รปราการ
และสะพานปลาสมุ ท รสาคร
สะพานปลากรุ ง เทพถื อ เป น แหล ง ขาย
ส ง ปลาสํา หรั บ บริ โ ภคที่ ใ หญ ที่ สุ ด โดยมี สั ต ว น้ํา
ชนิ ด อื่ น รองลงมา ปลาน้ํา เค็ ม นั้ น มาจากภาคใต
ภาคตะวั น ออกและเขตปริ ม ณฑล ส ว นปลาน้ํา จื ด
จะมาจากบ อ เลี้ ย ง

ตั ว แทนจํา หน า ย เป น ที่ รู จั ก กั น ในนาม
ของ “แพปลา” หรื อ “Broker”
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ตั ว กลางระหว า งเจ า ของสั ต ว น้ํา ผู ค า ปลี ก และโรงงานอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํา ต า งๆ การซื้ อ ขายจํา นวนมาก สํา หรั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม มั ก
ทํา โดยการประมู ล ส ว นผู ค า ปลี ก นั้ น จะคั ด เลื อ กปลาที่ ต อ งการ แล ว จึ ง นํา ไปให
“หลงจู ” ประจํา แพปลาตี ร าคา โดยที่ ร าคานั้ น ไม มี ก ารกํา หนดแน น อน ส ว นใหญ
เป น ราคาในการซื้ อ ขายประจํา วั น
แตถาตองการซื้อเพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือนก็ทาํ ได ซึ่งก็จะไดท้ังความ
สดและราคาที่ถูกกวาทองตลาด โดยปลาน้าํ เค็มจะขายตอนตี 2 สวนปลาน้ําจืด
เริ่มขายตอน 11 โมงเชา
ขอมูลจาก : หนังสือของดีกรุงเทพ
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อยากแกลงผี มาอาน ถาคุณทําหมดทุกขั้นตอนแลว คุณจะ
เพี้ยนมากกวา ผี ฮา ๆๆๆๆ
8 อยานอนเตียงที่มีใตเตียงโลง... ถากลัวมากๆ ก็ใหไปนอนใตเตียงแทน ปลอยผีนอน
บนเตียงไป
8

ถากลัวผีชองแอรใหเปดหนาตางนอน ใหกระสือมาหลอกแทน

8

ถากลัวไฟปด-เปดเองได... ใหถอดหลอดไฟออกทุกดวง เชนเดียวกับกอกน้ําเปดเอง
ก็ใหเปดมันทิ้งไว

8

ถาอยูดีๆ ไดกลิ่นธูป… ใหควา ยาหมอง ยาดม มาดมแทน

8 ถาอยูดีๆไดยินเสียงเพลงไทย... ใหเอาเพลงร็อค มาเปดฟง
8 ถาอยูดีๆ ไดยินเสียงเด็กหรือผูหญิงรองไห… ใหลุกขึ้นมาปลอบใจผี
8 ถาเพื่อนโดนผีเขา... ใหเมินมันแลวไปนอน พอไมมีใครสนใจผีก็จะเซ็งออกไปเอง
8 ถามีเงาอะไรผานหนาตางไป …ใหไปยืนแถวๆ หนาตาง
ทําเงาผานยอนไปบาง
8 ถากลัวจะมีใครมายืนอยูปลายเตียง... ก็ใหนอนเอาหัวมาไว
ปลายเตียง (ดูซิจะไปยืนที่ไหน)
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8 ถาผีมาขอสวนบุญ... ใหถามวา สามารถโอนเขาบัญชีไดที่วัดไหน สาขาอะไร
รับบัตรเครดิตหรือเปลา?
8 ถาผีจะมาใหหวย...ใหบอกไปวา รับขนมจีบ ซาลาเปาเพิ่มไหมคะ? โอกาสหนามา
ใหมนะ
8

ถาผีจะตามกลับไปอยูที่บาน... บอกใหผีไปทําเรื่องยายชื่อเขาทะเบียนบาน ใน
ฐานะผูอยูอาศัยใหถูกตองตามกฎหมายเสียกอน

8

ถาไปแถวพัทยา.... อยาลืมเอา Dictionary ไปดวย เพราะอาจเจอผีฝรั่ง

8 ถาอยูดีๆ น้ําฝกบัวที่อาบกลายเปนเลือด... ใหเอาถุงมารอง แลวนําเลือดไปขายที่
โรงพยาบาล
8

ถาไมอยากเสี่ยงกับผีในตูเสื้อผา... เขียนปายแปะไววา
"หามรบกวน...ที่หมานอน"

8 กลัวผีนั่งทับตัวกลางดึก... ใหนอนคว่ําหนา
8 ถาถายรูปแลวติดผี.... ใหนําหนาผีไปตัดตอกับภาพโป ผีจะอายไมกลามาหลอกอีก
8

ถาคุณไมแนใจวาผูหญิงที่โบกรถมากับคุณจะเปนผีหรือเปลา... ใหเรียกเก็บคา
โดยสารกอนที่เธอจะหายไป

8 ถาคุณเห็นภาพผูหญิงอยูบนกระจกรถ... แวะเขาปม แลวเรียกเด็กมาเช็ดกระจก

ขอมูลจาก www.saranair.com
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******* จระเขโดนตัดหางเปนอะไร !!!
เฉลย & เปนแผล !!!
******* ปลาอะไรครองทะเล !!!
เฉลย & ปลาเกา !!!
******* ไอแซกนิวตั้น รูอะไรเมื่อแอปเปลตกลงมายังที่ๆ เขานั่ง !!!
เฉลย & รูวาเขาควรไปนั่งที่อื่น!!!
******* จระเขเปนหลานของใคร !!!
เฉลย & เปนหลานของจักรยาน (จักรยานตรา (ตา) จระเข) !!!
******* คนที่ตายไปแลว คุณคิดวาเขาไปสบายหรือไปลําบาก !!!
เฉลย & ไปสบาย ถาลําบากคงกลับมานานแลว !!!
******* ปลาอะไร ผูหญิงกลัว!!!
เฉลย & ปาไป 40 กวาๆ ยังไมมีแฟน !!!
******* ทําไมฝนจึงตก!!!
เฉลย & ฝนไมอานหนังสือสอบ !!!
******* เตาอะไร วายน้ําจากขั้วโลกเหนือไปใต !!!
เฉลย & เตาอดทน !!!
******* เตาอะไร วายน้ําจากขั้วโลกใตไปเหนือ !!!
เฉลย & เตาตัวเดิม!!!
ขอมูลจาก :www.board.ini3.co.th
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Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู Biosafety Cabinet ที่ใช ยังสามารถใช
งานปองกัน “สารตัวอยาง” และปองกัน “ผูปฏิบัติ” รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการ
กระจาย ของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน หรือเกณฑความถูกตองและ
ปลอดภัย เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น เมื่อมีการ
รั่ว หรือฉีกขาดที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่สูงหรือต่ํา
จากระดับมาตรฐาน ปจจุบันแผนกชางบริการ ไดดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง
ทั้งที่บริษัทฯ จัดจําหนายและไมไดจัดจําหนายมากกวา 400 เครื่อง โดยทางแผนกชางมี
ความพรอมทั้งดานบุคลากรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากตางประเทศตาม
มาตรฐาน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริการใหหนวยงานตางๆ ไดทั่ว
ประเทศ


Calibration for pH meter
คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใช วาผลการวิเคราะหใหคา pH
ไดถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50
ยี่หอ บางยี่หอหรือบางชนิดคุณภาพคอนขางต่ําไมสามารถใหความถูกตองระดับทศนิยม
1 ตําแหนงได
อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุก
เครื่องเมื่อถูกใชงานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และ
ประโยชนที่ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ สอบเทีย บ
ตรวจวัด ปรับแตง และ ที่สําคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม
ถายทอดจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ


สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก
www.sciencetech.th.com
ถาหากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันทีที่
E-mail : service@sciencetech.th.com
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สวัสดีคะ ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนแสดงความยินดีกับทานผูมีอุปการคุณ
ไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 020 นะคะ ซึ่งประกอบดวยรายชื่อผูโชคดีดังตอไปนี้คะ

ที่

รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 30 ธันวาคม 50
หมายเลข 81
 คุณวิชา หอสวัสดิ์
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ081
 คุณสุกัญญา ..........
บริษัท การกัวร แล็บ จํากัด
181
 คุณไพบูลย ศิราโครต
ศูนยพันธุวิศวกรรม
481
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 16 มกราคม 51
หมายเลข 81
 คุณวิชา หอสวัสดิ์
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ081
 คุณสุกัญญา ..........
บริษัท การกัวร แล็บ จํากัด
181
 คุณไพบูลย ศิราโครต
ศูนยพันธุวิศวกรรม
481
รายชื่อลูกคาถูกรางวัลงวดที่ 1 กุมภาพันธ 51
หมายเลข 26
 คุณมฤณาล นิธินันทน
US ARMY MEDICAL COMPONENT,AFRIMS026
 คุณนุชรีย วัฒนสุนันท
บริษัท พัฒนาโฟรเซนฟูด จํากัด
226
 คุณพิมพรรณ ชํานิงาน
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 326
 คุณปยนันท เผามวง
กระทรวงสาธารณสุข
426
และกองบรรณาธิการใครขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการคุณ เปนอยางสูง ที่ได
เสียสละเวลาอันมีคายิ
ายิ่งของทาน ตอบคําถามรว มสนุกกันมาโดยดว ยดีตลอด ทางกอง
บรรณาธิการขอให ทานผูมีอุปการคุณทุกทานโชคดีไดรับรางวัลใน ฉบับที่ 021 นี้
ตอไปนะคะ
*** ขอขอบคุณภาพจาก...หนังสือ : Greeting Cards And Arts, www.waknowledge.com,
www.waknowledge.com
www.pharm.chula.ac.th, www.dmj.ac.th , www.tarad.com
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คุณภาพ คู คุณธรรม ซายนเทคมั่นย้ํา สินคาพรอมบริการ

321/43 ถนนนางลิ้นจี่ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
TEL. 0-2285-4101 (อัตโนมัติ) FAX.0-2285-4856,0-2285-4178
321/43 NANGLINCHEE ROAD CHONGNONSEE YANNAWA BANGKOK 10120
TEL.0-2285-4101 (Auto) FAX.0-2285-4856, 0-2285-4178

