
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
                                                                                                         

 
 
   9 โรคร้ายมากับน ้าท่วม และ หลังน ้าท่วม        อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก...ป้องกันได้  

 
  วณิชชสูตร : สูตรแห่งความรวย                 พระพุทธรูปส้าคัญในประเทศไทย 
 
  20 อาหาร  ห้ามกินคู่กัน                       ท่าโยคะ...ลดนอนกรน  
 
  ท่องเที่ยว 50 เขต ณ เขตจตจัุกร      ข้าๆ ให้เงนิ 2 หมื่น / ข้าๆ ความลับแตก 

 
 

 
Ne

ws
let

ter
 

 r ฉบับที่ 036/ปีท่ี 9 (ต.ค.-ธ.ค.54) 
ยค. 50 



 
    

ขณะนี บรษิัทฯ ได้ด้าเนินธรุกิจครบรอบ  30 ป ีไดอ้ย่างมัน่คง ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ ำเนนิธุรกิจมำ
จนถึงวันนี้ เนื่องมำจำกกำรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกท่ำน   ผู้มีอุปกำรคุณ  จนท ำใหบ้รษิทั
ฯ  ก้าวสูป่ีที่ 33 , 35 และ 40  และจะก้าวสู่ปีต่อๆ ไปได้อย่างมัน่ใจเพื่อให้บริการแด่ท่านผู้มีอปุการคณุ 
ทำงบรษิัทฯ  ต้องใครข่อขอบพระคุณท่ำนผู้มอีุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ   ณ โอกำสนี้ด้วย 
 

 บริษทัฯ ขอตอบแทนพระคุณทำ่นผู้มีอุปกำรคุณ  โดยขอมอบสิ่งที่ท ำใหคุ้ณภำพชีวิต             
ของท่ำนมีสุขภำพกำยและสุขภำพใจทีเ่ปี่ยมไปด้วยควำมสุขกับควำมรู้มำกมำย รวมทั้งสำระต่ำงๆ   
เพื่อใหท้่ำนผู้มีอปุกำรคุณ     มีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอยำ่งยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter ฉบบั

ที่ 036 ประจ้าปีที่ 9  คงท ำให้ท่านผู้มีอุปการคณุ ครอบครัว และคนท่ีท่านรัก ได้รับประโยชน์และมี
สุขภำพกำยและใจที่ดียิ่งขึ้นมำกกว่ำเดิมและตลอดไป 
 

 ส าหรับในเดือนตุลาคม   –  ธันวาคม  2554  เนื้อหำสำระใน  Newsletter  ฉบบัที่ 036         
ของบรษิัทฯ ยังคงเปน็ไปตำมวัตถุประสงคเ์ดิม  คือ  เน้นคุณภาพชีวิตของท่านผู้มีอุปการคณุใหม้ี
สุขภาพกายและสขุภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกว่าผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ จ าหน่าย   ในส่วนเนื้อหำสำระยังคง
ประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกรด็ควำมรู้ชีวิตประจ ำวัน  คติสอนใจ  กำรปฏบิัติธรรม ศำสนำ/
ปรัชญำ    อำหำรเพื่อสุขภำพ    กำรออกก ำลังกำย    คลำยเครียด    สถำนที่ท่องเที่ยว               กำร
อบรมและพัฒนำจิต   อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของบริษัทฯ  ก็จัดให้มีกิจกรรมสันทนำกำร และกีฬำ
สีสลับกันทุกเดือน  เพื่อใหบุ้คลำกรของบรษิัทฯ  มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่ดี มีควำมพร้อม
สำมำรถให้กำรบริกำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณด้วยประสิทธิภำพสูงสุด 

 

 ในส่วนกำรจัดท ำวำรสำรในปี 2554 ยังคงใช้วิธีเดิม   คือ จดัส่งใหท้่ำนผู้มีอปุกำรคุณ           
ปีละ 4  ครั้ง  โดยช่วงที่ 1  ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบก ำกับภำษขีองช่วง                           
3  เดือนทีผ่่ำนมำ   คือ  ต.ค. – ธ.ค. ของปทีี่ผ่ำนมำ    ช่วงที่ 2  ของป ีหรือ เม.ย. – มิ.ย.   จะใช้
ฐำนข้อมูลของท่ำนผู้มีอปุกำรคุณ เดือน  ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงส้ินป ี 2554 
 

        ท้ายสุดนี้บรษิัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษทัฯ  ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่ง      หากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ      
ติชม ในการจัดท าวารสาร 

 
 



 

    

            
    เนื่องในขณะนี้มอีุทกภัยรุนแรงในหลายจังหวัด ท าให้พี่น้องคนไทยบางส่วนได้รบัความ
เดือนร้อนอย่างแสนสาหัส  ทางกองบรรณาธกิาร   ขอส่งก าลังใจให้ทุกท่านทีป่ระสบภัยรุนแรงในครั้ง
นี้ ด้วยค่ะ                 
        

               เพื่อเปน็กำรตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนเนื้อหำสำระ   ในเดือนตุลำคม  – 
ธันวำคม  2554  ทำงกองบรรณำธิกำร  ยังคงคัดสรรเรือ่งรำวที่เปี่ยมไปด้วยควำมรู้และสำระต่ำงๆ  ที่
เต็มไปด้วยประโยชน์มำน ำเสนอให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณตลอดปี 2554   
 

ในส่วนของเนื้อหำประจ ำเดือนตลุำคม  – ธันวำคม  2554   ยังคงน ำเรื่องรำวต่อเนื่องจำก
ฉบับที่ 035   มำน ำเสนอใน  Newsletter  ฉบับที่  036   ดังต่อไปนี้คะ่ 

 

 พระพุทธรูปส าคัญในประเทศไทยจ านวนทั้งหมด066500องค์                                                    
โดยจะลงในฉบับที่ 036  จ ำนวน  2 องค์  (ต่อจำกฉบับที่ 035) 

 สถานที่ท่องเท่ียว  50  เขตในกรุงเทพฯ  คือ  เขตจตุจักร                                                 โดยจะ
ลงต่อเนื่องกันในฉบบัที่   036 และ 037 

 

    สถำนที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหำนคร    เขตจตุจักร       มีสถำนที่ท่องเที่ยวหลำยแห่ง   
ที่มีควำมน่ำสนใจมำน ำเสนอท่ำนในฉบับที่   036   เช่น สวนจตจัุกร และ ตลาดนดัจตุจักร  ซ่ึงเปน็
สถำนที่ที่สวยงำมน่ำยล        ซ่ึงท่ำนสำมำรถพำครอบครัวหรือคนที่ท่ำนรักไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ในวันหยุดได้ตำมสถำนที่ต่ำงๆ นีค้่ะ 
 

 ขอแสดงความยินดีกบัท่านผู้มีอุปการคุณที่ถกูรางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 035 ด้วยคะ่ 
(รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24) 

  
 ท้ายสุดนี้ ขอใหท้่านผู้มีอปุการคณุทุกท่าน ที่กรุณาใหข้้อคิดเห็นและค าแนะน าต่างๆ       แก่
บริษทัฯ ทัง้นีท้างกองบรรณาธิการจะได้น าข้อคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง   
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด  

 
 



   สารบัญ 
 
 

        สรรสาระ 

   9 โรคร้าย มากับ น ้าท่วม และ หลังน ้าท่วม          4 
   อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก...ป้องกันได ้           6 

   วณิชชสูตร :  สูตรแห่งความรวย         8 

   พระพุทธรูปส้าคัญในประเทศไทย     10 
 

       คุณภาพชีวิต 
 20 อาหาร...ห้ามกินคูก่ัน      12 
 ท่าโยคะ...ลดนอนกรน      14 
 ท่องเที่ยว 50 เขต ณ เขตจตจุักร     16 
 ข้าๆ  ให้เงิน 2 หมื่น       20 
 ข้าๆ  ความลับแตก        21 
     

 ข่าวสาร 
        ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล                                                                      22 
 บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ     23 

 รายช่ือผู้โชคดีท่ีได้รับรางวัล ตอบแบบสอบถาม ฉบับท่ี 035  24 

 ร่วมชิงโชคลุ้นรางวัลเงินสด มูลค่า 1,000 บาท  ในแบบสอบถามฯ แนบท้าย 

 
 
 
 

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
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
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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                     9 โรคร้ำย ที่มำกับ น้ ำท่วม & หลัง น้ ำท่วม 

น ้าท่วม ทุกขแ์รก 

 .. โรคที่มารอซ ้าเติม  ทุกข์ที ่ 2    มี 9 โรคที่ควรระวัง และวิธีป้องกันเบื องต้น มาฝากค่ะ 

 1.โรคน ้ากัดเท้าจากเชื อราและแผลพุพองเป็นหนอง  ซึ่งเกิดจากการย่้าน ้าหรือแช่น ้าที่มีเชื อโรคหรืออับชื นจาก

เสื อผ้า และเครื่องแต่งกายที่ไม่สะอาดเป็นเวลานาน โดยจะมีอาการเท้าเป่ือย เป็นหนอง และเริ่มคันตามซอกนิ วเท้า 
ผิวหนังลอกเป็นขุย จากนั นผิวหนังจะพุพองนิ วเท้าหนาและแตกมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน...คือ...ผิวหนังอักเสบ  

ป้องกันได้    เช็ดเท้าให้แห้ง หากมีบาดแผลควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดแล้วทาด้วยยาฆ่าเชื อ 

 2. โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื อไวรัส    ติดต่อได้ทุกเพศทุกวัย แพร่กระจายในลมหายใจ เสมหะ 

น ้าลาย อาการมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ไอจาม อ่อนเพลีย  

ป้องกันได้    ใช้ผ้าปิดปากเวลาไอจาม ดื่มน ้าอุ่นมากๆ มีไข้สูงเกิน 7 
วันควรพบแพทย์ 

 3.โรคปอดบวมเกิดจากเชื อแบคทีเรีย ไวรัส หรือ ส้าลักสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ในปอด  เช่น น ้าสกปรกจนท้าให้เกิดการอักเสบ อาการไข้สูง ไอมาก หอบ
หายใจเร็ว เห็นชายโครงบุ๋ม   ริมผีปากซีดหรือเขียวคล ้า...กระสับกระส่าย
หรือซึม 

 หากมีอาการควรรีบพบแพทย์ทันที 

 4.โรคตาแดง  ติดต่อได้ง่ายในเด็กเล็กแต่เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรง ส่วนใหญ่เกิดจากเชื อไวรัส แต่หากไม่ได้รับ
การรักษาอาจมีเชื อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ อาการหลังได้รับเชื อประมาณ 1 – 2 วัน จะมีอาการระคายเคือง ปวดตา 
น ้าตาไหล กลัวแสง มีขี ตามาก หนังตาบวม        เยื่อบุตาขาวอักเสบแดง ทั งนี หากดูแลถูกวิธีจะหายได้ใน 1 – 2 สัปดาห์ 
แต่ถ้าไม่ดูแลอาจเกิดอาการแทรกซ้อน...เช่น...กระจกตาด้าอักเสบ  

ทั งนี ป้องกันได้    ล้างดวงตาให้สะอาดเมื่อถูกฝุ่นละออง หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่ควรขยี ตา 

 5.โรคติดเชื อระบบทางเดินอาหาร        ส่วนใหญ่เกิดจากเชื อโรคที่เข้าสู่ร่างกายจากการรับประทานอาหาร หรือดื่ม
น ้าที่ปนเป้ือนเชื อโรค เช่น อาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารค้างคืนหรือเน่าบูด แบ่งออกเป็นหลาย
โรค ได้แก่ โรคอุจาระร่วง อาการถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน ้า อาจมีมูกเลือดและมีการอาเจียนร่วมด้วย อหิวาตกโรค 
จะถ่ายเป็นน ้าคล้ายน ้าซาวข้าวทีละมากๆ  อาการรุนแรง 



อาหารเป็นพิษ มักมีอาการปวดท้องร่วมกับการถ่ายอุจาระเหลว คล่ืนไส้ อาเจียน มอีาการปวดศีรษะและ
เมื่อยเน้ือตัวร่วมด้วย โรคบิด จะถ่ายอุจจาระมีมูกหรือเลือดปน มีไข้ ปวดท้องและมีปวดเบ่งร่วม โรค
ไข้ทัยฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย  อาการส าคัญ คือ  มีไข้ เบื่ออาหาร ท้องผูก เมื่อยตัว ปวดศีรษะ 

ป้องกันได้    ล้างมือให้สะอาด เลือกรับประทานอาหาร ก าจัดส่ิงปฏิกูล ขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เกิด
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน แต่หากป่วยจ าเป็นต้องดื่มน้ าหรืออาหารเหลวมากๆ รวมท้ังดื่มสารละลาย
น้ าตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส) ด้วย 

 6.โรคฉี่หนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส     เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีหนูเป็นตัวแพร่โรคที่ส าคัญ เช้ือ
ออกมากับปัสสาวะสัตว์แล้วปนเปื้อนในน้ าท่วมขัง โดยโรคนี้จะติดต่อทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือไช
เข้าตามเยื่อบุตา จมูก ปาก หรือผิวหนังที่แช่น้ านานๆ อาการหลังจากได้รับเช้ือประมาณ 4 – 10 วัน จะมี
ไข้สูงทันที ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และศีรษะมาก บางรายมีอาการตาแดง เจ็บคอ      เบื่ออาหาร 
ท้องเดินร่วมด้วย จ าเป็นต้องรีบพบแพทย์ มิเช่นน้ันอาจถึงข้ันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
อาจเสียชีวิตได้  

ป้องกันได้  สวมรองเท้าบู๊ทยางกันน้ า ท าความสะอาดที่พักไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนู 

 7.โรคไข้เลือดออก      มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทุกวัยในทุกพื้นที่ มีอาการไข้สูงตลอดทั้งวัน          
หน้าแดง เกิดจุดแดงๆ เล็กๆ ตามล าตัว ต่อมาไข้จะลดลง ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกิด
อาการรุนแรง มีความผิดปกติ เช่น ถ่ายด า ไอปนเลือด เกิดภาวะช็อค และเสียชีวิตได้  

ทั้งนี้การรักษาห้ามใช้ยาแอสไพริน และระวังไม่ให้ถูกยุงกัด 

 8.โรคหัด   เป็นโรคไข้ออกผื่นที่พบในเด็ก เกิดจากเช้ือไวรัส มักพบในฤดูฝน หากมีการแทรกซ้อนอาจ
เสียชีวิตได้ ส าหรับการติดต่อผ่านทางการไอจาม เช้ือกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น้ ามูก น้ าลาย อาการ
หลังจากได้รับเช้ือ 8 – 12 วัน มีไข้ ตาแดง พบจุดขาวๆ เล็กๆ ในกระพุ้งแก้ม  

ป้องกันได้    ฉีดวัคซีน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย  

 9.โรคไข้มาลาเรีย 
ติดต่อโดยยุงก้นปล่องเป็นพาหะน าเช้ือโรค มักพบในพื้นที่ป่าเขามีแหล่งน้ าจืดธรรมชาติ อาการหลังรับ
เช้ือ 7 – 10 วัน จะปวดศีรษะ โดยท่ัวไปคล้ายไข้หวัด แต่หลังจากน้ันจะหนาวส่ันและไข้สูงตลอดเวลา
อันตรายถึงข้ันเสียชีวิต  

ป้องกันได้  หลีกเลี่ยงยุงด้วยการทายาหรือสวมใส่เส้ือผ้าให้มิดชิด 

ข้อมูลจาก : www.klanghospital.go.th 
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หากตื่นมาแล้ว รู้สึกเหมือนวา่ ใบหน้าถูกเหนี่ยวร้ังไว้ ตาเปิดไม่ขึน้ พูดแลว้ปาก
กระตุก  หน้าชาคร่ึงซกี หรือ ยิ้มแล้วปากเบี้ยว ให้ท่านสันนิษฐานไว้วา่ ทา่นเป็นโรคปลาย
ประสาทอักเสบบนใบหนา้หรือที่เรียกวา่ อัมพาตเบลล์ (Bell's palsy)  อาการดงักล่าวอาจจะนา่
กลัว แตจ่ริง ๆ แล้ว เป็นโรคที่ไมร่้ายแรง สามารถรักษาให้หายสนิทได้  

สาเหตุการเกิดโรค… 

เกิดจากเสน้ประสาทสมองเสน้ที่ 7 ที่
เรียกว่า  "เส้นประสาทใบหน้า" (facial 
nerve) ซึ่งมาเลี ยงกลา้มเนื อบรเิวณใบหนา้ไม่
ท้างานชั่วคราว ท้าให้กล้ามเนื อบริเวณ
ใบหน้าครึง่ซีกนั นเป็นอัมพาต    ส่วนสาเหตุ
ของการเกดิโรคนี  ยังไม่ทราบแน่ชดั 
สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากมีการตดิเชื อไวรัส

ชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือเชื อเริมชนิดที่ 1 (HSV-1) ของเส้นประสาทดังกลา่ว 

ในศาสตร์ของแพทย์แผนจีน เรียกว่า ตับหยางแกร่ง ท้าใหก้ล้ามเนื อบรเิวณใบหน้า
ครึ่งซีกเป็นอัมพาตชัว่คราว ซึ่งแสดงอาการปรากฏเด่นชดั เช่น ปากเบี ยว   หนังตาตก  หรือกระตุก  
กลืนน ้าหรือบ้วนปากจะมีน ้าไหลออกที่มุมปาก 

สาเหตุการเกิดโรคตามต าราแพทย์จนี  

ประเภทที่ 1 มาจากตับร้อน (ตับหยางแกร่ง) เกดิจากการความเครียดลงตับ ทา้ให้                
ธาตุไฟในตับเพิ่มขึ นไปยงัศีรษะ   

 ประเภทที่ 2 มาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ  ท าให้(หยินพร่อง)   เกดิเป็นงูสวัดขึ นที่
โพรงประสาท หรือ บางรายอาจเกิดจากกระดูกทับเส้นประสาทท่ีคอ 
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การรักษา จะใช้ศาสตร์ของการฝังเข็มรักษา  โดยจะฝังเข็มจดุใหญ่จะอยู่บนหน้า 10 จุดและบน
ศีรษะ 7 จุด ทิ งไว้ประมาณ 30-45 นาที  แตค่นที่เป็นมานานแล้วอาจจะต้องใช้สมุนไพรจีนเขา้ร่วม
รักษา 

ระยะเวลาในการรักษา   ผู้ที่เป็นแรกเริ่มและเข้ารักษาทันที จะฝงัเข็มรกัษาประมาณ 20 ครั ง แตผู้่
ที่เป็นมานานเกิน 6 เดือนขึ นไป อาจจะต้องฝังเขม็รักษาประมาณ 40-60 ครั ง  ขึ นไป 

อัมพาตใบหน้าครึ่งซกี หรือ โรคเบลล์พัลซี่ สามารถหลีกเลีย่งการเกดิโรคไดด้ังนี้ 

1.      ไม่นอนหมอนสูงเกินไป 

2.      ไม่นอนดู ทีวี บนท่ีนั่งหรือท่ีนอน ท่ีอ่อนนุ่มและมีสัดส่วนโค้งเว้า 

3.      หลีกเล่ียงการหมุนคอ หมนุตัวบ่อย ๆ เช่น นักกีฬากอล์ฟ 

สิ่งที่ควรปฏิบัตตินใหห้่างไกลโรคดังกลา่ว 

1.      หลีกเล่ียงความเครยีด 

2.      ไม่ตากแดดจดันานจนเกินไป 

3.      ไม่กินอาหารรสจัด มเีครื่องเทศสูง 

4.      พักผ่อนให้เพียงพอ 

5.      กินอาหารประเภท ถัว่เขียว น ้าเก๊กฮวย จับเลี ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายภายในร้อน 

  โรคนี ไม่อันตราย แต่ถา้ทิ งไว้ไมท่้าการรักษาจะทา้ให้เป็นอมัพาตบนใบหน้าถาวร   ปาก
เบี ยว ตาตก ทา้ให้เกิดความไมส่วยงาม  และหากท่านพกัผ่อนให้เพียงพอ  หลีกเล่ียงความเครียด     
กินอาหารรสไม่จดั  ออกก้าลังกาย ก็จะห่างไกลจากโรคอัมพาตใบหนา้ครึ่งซีกแน่นอน                   

       ข้อมูลจาก : www.bknowledge.org 
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วณิชชสูตร   “สูตรแห่งความรวย” 
วิเคราะห์โดย   ;  ระบบ ISO 9001 : 2008   และ  ระบบสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

 สมัยพุทธกาล หรือเมื่อ 2,500 ปีล่วงมาแล้ว ครั งกระนั นมีพ่อค้าจ้านวนมากมีความสงสัยกันว่า 
อะไรเป็นสาเหตุดลบันดาลให้คนประสบความโชคดี หรือต้องประสบเคราะห์ร้าย โดยเฉพาะเมื่อท้าการค้า 
บางคนก็เฮงหรือโชคดีเหลือเกิน จังหวะโอกาสทุกอย่างเอื ออ้านวยไปหมด จะจับท้าอะไรก็รวยหรือก้าไร มี
ความเจริญรุ่งเรือง ขณะที่บางคนตั งใจท้าแต่ก็พออยู่ได้ ไม่รวยรวดเร็วแต่ก็ไม่เจ๊ง แต่บางคนแม้ว่าจะ
วางแผนอย่างดี มีทั งก้าลังเงิน บุคลากร และทรัพยากรทุกอย่าง กลับไม่ประสบความส้าเร็จ การค้าขายต้อง
ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง หรือเจ๊งไปในท่ีสุดหรือทางด้านธุรกิจไปได้ดีแต่ชีวิตเต็มไปด้วยความเดือดร้อน วุ่นวาย 
ทั งในเรื่องส่วนตัวและด้านครอบครัว หาความสุขท่ีแท้จริงไม่ได้เลย ดังนั นพ่อค้าจึงได้น้าข้อสงสัยมาขอให้
ท่านพระสารีบุตรช่วยกราบทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ท่านทรงเฉลยพอสรุปได้ว่า 
 สาเหตุของโชค/เคราะห์  ความเฮง/ความซวย  รวย/จน รุ่งเรือง/เจ๊ง   นั นมีความเกี่ยวข้อง
ว่า บุคคลนั นมีความประพฤติอย่างไร   ทั งในอดีตชาติ และในชาติปัจจุบันในการ 
 

1. ดูแลพระในบ้าน คือ ดูแลพ่อ แม่ 

2. ดูแลพระนอกบ้าน คือ ผู้ทรงศีลที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ 

3. การมีสัจจะ คือ รักษาค ามั่นสัญญา หรือค าพูดของตนเอง 

 

ซึ่งรายละเอียดค้าอธิบายท่ีสมบูรณ์อยู่ใน “วณิชชสูตร” แต่ถ้าเรามาช่วยกันวิเคราะห์ ทั งระบบท่ี
ปัจจุบันเชื่อว่า ดีท่ีสุด ทันสมัยท่ีสุด ในแง่ของการบริหารจัดการ คือ ISO 9001: 2008 และระบบสิง่
ศักดิส์ิทธิ์ หรือ ระบบฟ้าดิน ซึ่งหลายคนพึ่งพา หรือไม่พึ่งพาแต่ก็ไม่กล้าท่ีจะลบหลู่ก็จักพบว่า 

วิเคราะห์ตามระบบ ISO 9001 : 2008 ระบบนี้ยกย่องให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง ลูกค้าเป็นผู้อุปการะคุณ หรือเป็นผู้ก้าหนดความเจริญรุ่งเรืองของผู้ขาย ดังนั น ถ้าเราพิจารณา
โดยหลักการผู้ขายหรือพ่อค้าท่ีลูกค้าให้การสนับสนุน ควรมีจิตใจและพฤติกรรมประกอบด้วย 

 
1. มีความกตัญญู  หรือ มีส านึกว่าลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณ  :    มีการกระท้าตอบแทนลูกค้าด้วย

จิตใจท่ีดี     ไม่ใช่กลยุทธ์ตามต้าราการค้าขาย  ซึ่งบุคคลจะมีความกตัญญูต่อลูกค้าหรือผู้อื่นได้   
บุคคลนั นจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณในเบื องต้นต่อผู้มีอุปการคุณสูงสุด  คือ พ่อแม ่
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1. มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ :   ซึ่งเป็นหน่ึงในคุณสมบัติท่ีจะผูกใจลูกค้า   ซึ่งอุปนิสัยหรือ
คุณสมบัตินี      บุคคลผู้ที่ไม่เคยท้าบุญ ท้าทาน ช่วยเหลือ เกื อหนุน พระภิกษุหรือผู้ทรงศีล
แล้วยากจะมีได้ เพราะผู้ทรงศีลหรือภิกษุท่ีแท้จริง คือผู้ประเสริฐ คือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
สมควรแก่การยกย่อง และการท้าบุญ ท้าทาน ซึ่งหากยังมีจิตตระหน่ีถี่เหนียวก็ยากท่ีจะ
คิดถึงผู้อื่นหรือลูกค้าได้ 

2. การมีสัจจะ :   ข้อนี มีความส้าคัญอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะในการค้าขาย การท้าธุรกิจ แต่รวมถึงการ
ด้ารงความเป็นมนุษย์ พ่อค้าจะได้รับ ความเชื่อถือ ส่งเสริม สนับสนุนจากลูกค้าได้ สิ่งส้าคัญก็คือ 
การรักษาค้าพูดรักษาค้ามั่นสัญญา 

 สามข้อหลักที่พระพุทธองค์ทรงให้แนวทางเมื่อ 2,500 ปีท่ีแล้วมา   เป็นหลักการในการบริหารงาน
องค์กรในปัจจุบัน 
 
วิเคราะห์ตามระบบสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เบื้องบน ฟ้าดิน (พระภูมิ เจ้าท่ี เทพ เทวะ และองค์เทพเจ้า) 
ก่อนอื่นจักต้องท้าความเข้าใจก่อนว่า เทพ หรือ สูงกว่าเทพนั น คืออะไร ถ้าเราเคยศึกษาค้าอธิบาย   ค้า 
ค้าจ้ากัดความจะพบว่า เทพก็คือผู้ซึ่งสามารถเสก หรือเนรมิตสิ่งของที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือ
ของใช้ ส่วนพระภูมิ เจ้าท่ี เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าป่า เจ้าเขา ท่านมีฤทธิ์อ้านาจน้อยกว่าเทพท่ัวไป     ไม่ 
ไม่สามารถเสกของทิพย์ได้ ยังต้องการเครื่องเซ่นสังเวย แต่ทั งสองระดับโดยเฉพาะเทพ เป็นผู้ประเสริฐ เป็น
ผู้ประพฤติ ธรรมด ีดังนั น ถ้าท่านจะช่วยอ้านวยโชคดีให้กับใคร คนๆ นั นไม่จ้าเป็นต้องเซ่นสังเวย  เพราะสิ่ง
ท่ีสังเวยนั น เมื่อเทียบกับของทิพย์ท่ีท่านเนรมิตได้แล้วคุณภาพต่างกัน แต่คนๆ นั นต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็น
คนมีความกตัญญู นอบน้อม มีความเอื ออารีใจบุญสุนทาน และมีสัจจะ ส่วนการเซ่นสังเวยด้วยสิ่งของอาจ
ใช้ในระดับท่ียังต่้ากว่าเทพ เพื่อแสดงความคาราวะ สักการะ แต่เครื่องเซ่นท่ีควรถวายท่านเหล่านั นควรเป็น
อานิสงส์ ผลบุญหรือความดีงาม เพื่อจะเพิ่มพูนช่วยส่งเสริมท่านให้เป็นเทพชั นสูง เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับ
ต้นมีฤทธิ์อ้านาจจ้ากัด ไม่สามารถ  ดลบันดาลความรุ่งเรืองหรือสมปรารถนาระดับสูงได้แม้ท่านปรารถนา
จะช่วยเรา 
 จากการวิเคราะห์ทั ง 2 ระบบ เชือ่ว่า ความสงสัยของพ่อค้าเมื่อ 2,500 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน 
ตลอดจนข้อสงสัย ท้าไมชีวิตของคนบางคนถึงโชคดี บางคนโชคร้ายน่าจะได้ค้าตอบท่ีชัดเจน 
      
                        โดยนายดนัย  พรเจริญ วันท่ี 29 ตุลาคม 2546 
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"หลวงพ่อแซกค า" พระแซกคา้ เป็นพระพุทธรูปประธาน ประดิษฐาน 

ณ พระอุโบสถหลวง   วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  
หลวงพ่อแซกค้า เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองนพคุณ หรือทองค้าโบราณ 
เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนยุคปลาย หน้าตักกว้าง 18 นิ ว   ปาง
มารวิชัย ขัดสมาธิราบ เป็นพระพุทธรูปทองค้าโบราณ สร้างขึ นประมาณ
ระหว่าง พ.ศ.1700 - 1800    พระแซกค้า เป็นพระพุทธรูปท่ีมีความ
ศักดิ์สทิธิ์คู่กับพระแก้วมรกต ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ พ.ศ.2369 
และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ โปรดพระราชทานให้เป็นพระประธาน
ในพระอุโบสถ ของวัดคฤหบดีตั งแต่เริ่มตั งวัดมาจนถึงปัจจุบัน  พระแซก

ค้า  เป็นพุทธรูปมาจากเวียงจันทน์ มีอายุราว 900 ปี ในสมัยสุโขทัยตอนปลายถึงสมัยพระนางจามเทวีสร้าง
เมืองหริภุญชัย พระนางร้าลึกถึงพระคุณแม่พระชนนี พระนางจึงมีพระราชประสงค์จะสร้างพระพุทธรูป 3 
องค์ คือ พระเสริม  พระสุก พระใส   ขณะก้าลังนมัสการพระพุทธรูปทั ง 3 องค์อยู่นั น พลันปรากฏ
พระพุทธรูปทององค์หน่ึงลอยมาจากอากาศ ลงมายังบริเวณมณฑลพิธีเข้าประดิษฐานแทรกอยู่ท่ามกลาง
พระพุทธรูปทั ง 3 พระองค ์ ณ มหาสโมสรนั น  จึงพระราชทานนามว่า  "พระแซก" แต่เนื่องจากเป็นทองจึงมี
ชื่อต่อว่า  ค้า เป็นนามว่า  พระแซกค า    ซึ่งเป็นชื่อเรียกพระพุทธรูปองค์นี ตลอดมา พระแซกค้า เป็น
พระพุทธรูปท่ีประวัติเกี่ยวข้องกับพระแก้วมรกตมาตลอด พระแซกค้าจึงนับเป็นพระพุทธรูปท่ีส้าคัญองค์
หน่ึง ในรัชการท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ไปท้าศึกเวียงจันทน์ ได้
อัญเชิญพระแซกค้ากลับมาถวายสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ประดิษฐานไว้ท่ีฐานชุกชีท่ีวัด
อรุณราชวราราม ต่อมา พระยาราชมนตรี (ภู่) ต้นสกุลภมรมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชบริพารเก่าแก่มาตั งแต่ครั งยัง
ทรงกรม สร้างวัดคฤหบดีขึ นน้อมถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ จึงได้
พระราชทานพระแซกค้าไว้เป็น            พระประธานในพระอุโบสถ หลวงพ่อแซกค้า มาประดิษฐานท่ีวัดแห่ง
นี ว่า ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระยาราชมนตรีฯ  อุทิศท่ีอยู่เดิมสร้างเป็นวัดแล้วทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 
3  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับเข้าไว้เป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า "วัดคฤหบดีอาวาส" 
พระแซกค้า เป็นพระพุทธรูปท่ีมีชาวบ้านให้ความเลื่อมใส มีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนมักไปกราบไหว้บนบาน 
ของที่นิยมถวาย ได้แก่           ข้าวเหนียว ลาบเนื อ ปลาร้า ไข่เป็ด 100 ฟอง พวงมาลัย  ทองค้าเปลว ละคร
ชาตรี หมอล้า หรือแอ่วลาว                                                                                           ข้อมูลจาก :  
www.tumsrivichai.com 

http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538964197&Ntype=42
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538964197&Ntype=42
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=42
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=42
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5331561&Ntype=42
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538710315&Ntype=42
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5331492&Ntype=42
http://www.tumsrivichai.com/
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พระพทุธเทววลิาส (หลวงพอ่ขาว) วดัเทพธดิาราม  
วรวหิาร  กรงุเทพฯ  
พระพุทธเทววิลาส หลวงพ่อขาว   ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ       วัดเทพธิดา
ราม  วรวิหาร ทั งนี   ไม่ปรากฏประวัติการสร้างหรือท่ีมา ปรากฏประวัติเพียงว่า 
พระพุทธเทววิลาสองค์นี  ครั นในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ
มหาเจษฎาบดินทร์ รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามจ้านวน
มาก พ.ศ. 2379 โปรดให้กรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้าชาย ลดาวัลย์ ต้นราช
สกุลลดาวัลย์)  เป็นแม่กองสร้างวัดเพื่อเฉลิม       พระเกียรต ิพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าหญิงวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธิดาพระองค์ใหญ่  ทรง
พระปรีชาสามารถรับราชการสนองพระเดชพระคุณอย่างใกล้ชิด เป็นท่ีไว้วางพระ
ราชฤหทัย แต่เดิมชื่อว่าวัดพระยาไกรสวนหลวง สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. 2382 พระราชทานนามใหม่ว่า "วัด
เทพธิดาราม" ในวันท่ี 22 ธันวาคม 2382 โปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปจ้าหลักด้วยศิลาขาวจาก
พระบรมมหาราชวังมาเป็นพระปฏิมากรประธาน 
 พระพุทธปฏิมากรองค์นี  เดิมเรียกกันแต่เพียงว่า "หลวงพ่อขาว" พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เสด็จฯ  ทรงบ้าเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระกฐิน ทรงเฉลิมพระนามว่า "พระพุทธ
เทววิลาส”  ตามหนังสือราชเลขาธิการท่ี รล.0002/2522 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2514 
พระพุทธเทววิลาส หรือหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนผสมสุโขทัย ปางมารวิชัย 
ขัดสมาธิเพชร จ้าหลักด้วยศิลายวงสีขาวบริสุทธิ์ มีความงดงาม พระเพลากว้าง 14 นิ ว สูง 19 นิ ว หนา 8 นิ ว 
พระอังสา (ไหล่) 9 นิ ว รอบพระอุระ (อก) 18 นิ ว ประดิษฐานอยู่ในเวชยันต์บุษบกไม้จ้าหลักลาย  หรือ  บุ
ศบกท้ายเกริน ปิดทองประดับกระจกเกรียบ ลายประณีตบรรจงมาก รอบๆ      แวดล้อมด้วยดีบุกป้ันเป็นรูป
เทพนมและครุฑปิดทอง ด้านซ้ายขวาตั งแต่งฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชั น 2 ดั ง เหนือพระพุทธรูปกางกั น
สุวรรณฉัตรคันดาล...5…ชั น...1…ดั ง ด้านมุมซ้ายขวา ฐานบุษบก ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปาง
ห้ามสมุทร ประดับขัตติยะภูษิตาภรณ์ เรียกกันว่าพระทอง ดุจเดียวกันกับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต) เบื องบนพระทองสอง
องค์ กางกั นสุวรรณฉัตรคันดาน 5 ชั น 2 ดั ง สิ่งเหล่านี ล้วนแล้วแต่เป็นของเดิมทั งสิ น หากมีโอกาสเดินทางไป
ท่ีวัดเทพธิดาราม เข้าไปกราบนมัสการพระพุทธเทววิลาส  ชมศิลปะฝีมือของบรรพบุรุษชาวไทย นมัสการขอ
พรเพื่อความเป็นสิริมงคลท้าให้เราอิ่มเอิบใจในกุศลผลบุญและความโชคดีแก่ตัวเองตลอดไป                                       
                                                                                                                                          ข้อมูลจาก :  www.tumsrivichai.com 

 

http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538961127&Ntype=42
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=42
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5334842&Ntype=43
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5334817&Ntype=43
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5334817&Ntype=43
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5331561&Ntype=42
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5331561&Ntype=42


 
20 อาหาร...ห้ามกินคู่กัน 

          

   อาหารท่ีเรารับประทานเข้าไปในแต่ละวัน บางอยา่งมี
ประโยชน์ บางอยา่งไมม่ีประโยชน์   แต่คุณทราบหรือไม่ว่า 
อาหารบางอยา่งทีเ่ราทานเขา้ไปทุกวันๆ เราคิดว่ามีประโยชน์มากมายนั น บางอยา่งก็ไม่ได้เป็นอยา่ง
ที่เราคิด มาดดูีกว่าว่ามีอาหารชนดิไหนบ้าง                                                                                                      

1. เหล้าขาวกับลกูพลับ - ห้ามรับประทานด้วยกัน จะทา้ใหเ้ป็นพิษ 

2.   หัวไชเท้ากับเห็ดหหูนู ทั้งด าและขาว - ห้ามรับประทานดว้ยกัน จะเป็นโรคผิวหนัง                                                                     
3.  เต้าหูก้ับน้ าผ้ึง - ห้ามรับประทานด้วยกันจะทา้ให้หูหนวก 

4. มันฝร่ังกับกล้วยทุกชนดิ - ห้ามรับประทานรวมกัน 
จะท้าให้หน้าเป็นฝ้า 
5. กล้วยกับเผือก - ห้ามรับประทานด้วยกัน จะท้าให้
ท้องอืด 

6. ถ่ัวลิสงกบัฟักทอง – ห้ามรับประทานรวมกัน จะท้าให้ท้ารา้ยรา่งกายและล้าไส้อักเสบ 
7. มันเทศกับลกูพลับ - ห้ามรับประทานรวมกัน จะท้าให้เกดินิ่วในกระเพาะอาหาร 
8. มันฝร่ังกับลกูพลับ - ห้ามรับประทานรวมกัน จะท้าให้เป็นน่ิวในท่อปัสสาวะ 

 

 
9. หัวไชเทา้กับผลไมทุ้กชนดิ - ห้ามรับประทานรวมกัน จะทา้ใหเ้กิดคอพอก 
10. น้ าเต้าหู้ นมสด – ห้ามใส่ไข่ เพราะจะท้าให้ท้องผูกและเส้นเลือดตีบ 
11. ผักป๋วยเล้ง - ห้ามรับประทานกับเต้าหู้ จะทา้ใหเ้ป็นนิ่วที่ไขสันหลัง 

      12. กล้วยมะละกอ แตงโม - ห้ามรับประทานดว้ยกัน จะทา้ให้เป็นโรคไตกับโรคเบาหวาน 
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http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD&um=1&hl=th&sa=N&biw=1024&bih=546&tbm=isch&tbnid=k4srWFIK-gkR0M:&imgrefurl=http://www.kbt.ac.th/view.php%3Farticle_id%3D12&docid=isU0759dTsJutM&imgurl=http://www.kbt.ac.th/news_pic/p45905121622.jpg&w=400&h=267&ei=o7qoTtyqD4zSrQeQitmxCQ&zoom=1
http://women.tlcthai.com/7750/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2/


 

13. ส้มกับมะนาว - ห้ามรับประทานด้วยกัน จะทา้ใหก้ระเพาะทะลุ 
14. เหล้าขาวกับเบียร์ - ห้ามรบัประทานด้วยกัน จะทา้ใหเ้ส้นเลือดในสมองแตก 
15. ปลาทุกชนดิ - ห้ามต้มกับผักกาดดอง จะท้าให้เป็นโรคมะเร็ง 
16. ขิงดอง - ห้ามเข้าตู้เย็น กินแล้วจะเป็นโรคมะเร็ง 
17. น้ าเต้าหู้ - ห้ามใส่น ้าตาลแดง จะท้าให้เสียวิตามิน 
18. น้ าข้าว - ห้ามใส่กับนม จะทา้ให้เสยีวิตามิน 
19. น้ าผ้ึง - ห้ามชงดว้ยน า้ที่ร้อนจะท้าให้เสียวิตามิน 
20. บวบ  ไชเท้า - ห้ามรับประทานวันเดียวกัน จะทา้ใหเ้ป็นเบาหวาน ท้าให้เชื ออสุจิอ่อนแอ  
ไม่แข็งแรง 

        อาหารท่ีไม่ควรรับประทานร่วมกัน  ซึ่งอาหารเหล่านี มกัจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จะได้เลือก
กินอาหารได้อย่างไม่ก่อเกิดอันตราย        ต่อร่างกายของคุณ         คนที่รักในสุขภาพก็ไม่ควรพลาด
ที่จะน้าความรู้     น้ามาฝากกันนี ไว้เตือนสุขภาพกันด้วยนะค่ะ     เพราะวา่หากทานอาหารเหล่านี คู่
กันอาจจะส่งผลให้สุขภาพย่า้แย่ได้ค่ะ 
ข้อมูลจาก   : www.n3k.in.th 
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ท่าโยคะ...ลดนอนกรน 
 

 

 

   

 
ภาพที่ 1,2 ท่าสิงห์โต (Lion pose)  

 ท่านี เริ่มจากการน่ังคุกเข่า มือวางไว้ที่หน้าขา ท้าตาโตๆ แลบลิ นไปข้างหน้าพร้อมกับโน้ม
ตัวไปทางด้านหนา้ พ่นลมออกทางปาก (คลา้ยสิงห์โตค้าราม จะมีเสียงคล้าย "แฮ่" เบาๆ)    ดังภาพ 
เกร็งไว้ โดยไมก่ลั นหายใจต่อไปอีก 2 ลมหายใจ (เขา้-ออก-เข้า-ออก) 

   

 
ภาพที่ 3: ภาพซ้ายทางเดินหายใจของคน
ปกติ(ซ้าย)-นอนกรน(ขวา); 1 = โพรงจมูก; 2 
= ช่องปาก; 3 = ลิ น; 4 = ลิ นไก่; 5 = ทางเดิน

หายใจที่แคบลงเมื่อลิ นไก่หย่อนไปทางดา้นหลัง  
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ภาพที่ 4: ทางเดินหายใจของคนที่กรน; ลิ นไก่-ลิ นตกไปทางดา้นหลังมากขึ น ท้าให้ทางเดินหายใจ
แคบลงบางส่วน > เกิดการส่ันของลิ นไก่เป็นเสียงกรนท่ีดังค่อนข้างสม่้าเสมอ    คล้ายเสียงโรงสีขา้ว     
หรือเสียงเครื่องจกัร  

 
ภาพที่ 5: ทางเดินหายใจทีแ่คบลงตอนนอนหลับ ซึ่งปัจจัยส้าคัญมากอยู่ที่ลิ น ซึ่งเป็นกลุ่มกล้ามเนื อ
ลิ นเรียงตวัเป็นแนวโค้ง เกาะที่ขากรรไกรล่างดา้นหลัง  

 กลไกส้าคัญที่ความฟติ (ความแข็งแรง) จากการออกกา้ลังแบบแอโรบิค-คาร์ดิโอ เช่น  ขึ นลงบันได 
เดินเรว็มากสลับเดินชา้ วิง่ ฯลฯ ท้าให้กรนน้อยลง คือ ลิ นไก่-ลิ น-กล้ามเนื อล้าคอหย่อนตัวน้อยลง  

                การออกก้าลังลิ นขา้งต้น        โยคะท่าสิงห์โต    
ฝึกเล่ือนขากรรไกรในแนวหน้า-หลัง ฝึกหาว เป็นการออก
ก้าลังที่ท้าให้ลิ นไก-่ลิ นตกไปทางด้านหลังน้อยลง ล้าคอตงึ
ขึ น-ไม่หย่อน ท้าให้ทางเดินหายใจตอนนอนหลับกวา้งขึ น 

ข้อมูลจาก  :  www.bloggang.com 
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                ท่องเท่ียว 50 เขต 

     ณ เขตจตุจักร 
                               แหล่งรวมพันธุ์ไม้       หลำกหลำยกำรคมนำคม 

                       เกษตรกรนิยม        ชมสินค้ำตลำดนัด 

 
 ธนาคารเชื อพันธ์ุพืชแห่งชาติ 

            ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม มีพืชนานาพันธุ์    
ที่ขึ นชื่อ ทั งยังเป็นสินค้าส่งออกที่ท้ารายได้เขา้ประเทศ
มหาศาล ในขณะเดียวกันพืชบางชนดิได้ถูกมองขา้มและ
ละเลยไปเนื่องจากไมใ่ช่พชืเศรษฐกิจ 

      นั่นคือเหตุผลหน่ึงที่สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ก่อตั งธนาคารเชื อพันธุ์พชื     
ขึ นเมื่อปี  2527 โดยธนาคารนี ได้รับสนับสนุนเงินทุนจาก

คณะกรรมาธิการประสานงานแหล่งพันธุกรรมทางพืชนานาชาติ (International Board For Plant 
Genetic Resources: IBPGR)เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรพันธุกรรมพืชภายในประเทศ เป็น   ศนูย์
แลกเปล่ียนพันธุ์พืช ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วิจยัค้นคว้าพฒันาปรับปรุงพันธุ์ สนับสนุนและร่วมมอื
ในโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมงานวจิัยด้านเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี ยังมีบริการ
จ้าหน่าย การฝากเก็บหรือแลกเปล่ียนส้าหรับผู้ที่สนใจอีกดว้ย 
กรรมวิธีในการเก็บแบง่เป็น 2 ประเภทคือ แบบถาวรซึ่งจะคงการงอกได้นานกว่า 50 ปี ส่วนแบบ
ใช้งานจะคงการงอกได้นานกวา่ 5 ปี ขั นตอนในการเก็บจะเริ่มจากการบันทึกประวัติที่มา ท้าความ
สะอาด ทดสอบการงอกและความชื นด้วยการเพาะในห้องทดลอง จากนั นบรรจุในกระป๋องระบบ
สุญญากาศ ติดชื่อบันทึกวันท่ีเกบ็แล้วจึงนา้ไปไว้ในห้องเย็นและในทุกๆ ปี จะท้าการตรวจสอบการ
งอกดว้ยการเพาะดู 
              ปัจจุบันมีพันธุ์พืชในห้องเย็นของธนาคารมากกวา่ 50  สกุล     ซึ่งมีมากกวา่  200  ชนิด  
รวม  4,000  กวา่ตวัอยา่ง  ทั งบรรจุในรูปแบบกระป๋องและซองอลูมิเนียม 
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สวนจตุจกัรและตลาดนดัจตุจกัร 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย   ทูลเกล้าฯ ถวาย
ที่ดินเพื่อจัดสรา้งสวนสาธารณะขึ นตามพระราช

ประสงค์ ของพระบาทสมเดจ็         พระเจ้าอยู่หวั  
เนื่องในวโรกาสที่ทรงมี        พระชนมพรรษาครบ 
4 จักรราศใีนปี 2519 ทรงพระราชทานชื่อสวนวา่ 
“จตุจกัร” ภายในสวนปลูกต้นไม้นานาชนิด โดย
แบ่งเป็นสวนตา่งๆ เช่น สวนสมนุไพร สวนพันธุ์ไม้
ในวรรณคดี ฯลฯ 
      ตลาดนดัจตุจกัร ส้าหรับผู้ที่ชอบซื อของและ
ต่อรองราคา ที่น่ีคอื “สวรรค์ของคุณ” โดยทกุวัน
พุธและพฤหัส จะเป็นตลาดคา้ส่งต้นไม้ ส่วนวัน

เสาร์ และ อาทิตย์นั น               จะเปล่ียนเป็นตลาดนดัที่ใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทย รวมทั งเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 8,000   ร้านจากทกุ
ภูมิภาคของประเทศ 
     แบ่งพื นท่ีออกเป็น 26 โครงการ กลุ่มสินค้ามีตั งแต่ของแตง่บ้าน 
ของสะสม ของเก่า เครื่องประดับ งานศิลปะ หัตถกรรม เฟอร์นเิจอร์ 
สัตว์เลี ยง เสื อผ้า ต้นไม้ หนังสือเกา่ อาหารพื นเมือง สินคา้
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประติมากรรมแห่งอาเซียน รวม 6 ชิ นจากประเทศไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
สิงคโปร์และอินโดนีเซีย 
      หอเกียรติภูมิรถไฟ ตั งอยูบ่ริเวณลานจอดรถประตูที่ 2 ของสวนเป็นที่ศึกษา
ประวัติศาสตร์และจัดแสดงยานยนต์ในอดีต เช่น รถยนต์รางตรวจการณ์ของกองทัพญี่ปุ่นสมัย
สงครามโลกครั งที่ 2 รถลอนดอนแท็กซี่ ฯลฯ 
 

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
          ตั งอยู่ดา้นทิศตะวันตกของสวน

จตุจกัร จัดสร้างเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทีท่รงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ส้าหรับผู้
ที่สนใจต้นไม้ สวนแห่งนี เปรยีบเสมือน
ศูนย์ศึกษาต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่สมบูรณ์
แบบแห่งหนึ่งของประเทศ การจัดปลูก

ต้นไม้ที่แบ่งเป็นวงศ์ต่างๆ เช่น วงศ์ชบาซึง่
มีมากกวา่ 100 ชนิดหรือวงศเ์ข็ม วงศ์
ล่ันทม ฯลฯ ท้าให้ผู้ที่ต้องการศึกษา
สามารถค้นคว้า และเรียนรู้ได้หลากหลาย
ขึ น 
สวนกลว้ย ปลูกสะสมกล้วยมากกวา่ 60 
ชนิด บางพันธุ์เป็นกล้วยโบราณ เช่น 
กล้วยนมสาว กล้วยเทพรส ฯลฯ  
สระน้ ารูปตัว “ส กับ S” ปลูกพันธุ์ไม้

พระราชทานและไมม้งคล เช่น เหลืองปรีดิยาธร             ขนุนไพศาลทักษิณ ฯลฯ 
สวนบวั   มีทั งพันธุ์ไทยและตา่งประเทศกว่า 50 ชนิด 
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สวนพฤกษศาสตร์ ขนาดกวา้งประมาณ 30 ไร่ ปลูกรวบรวม สะสมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้กว่า 2,000 
ชนิด  
 
       
 
 
 
 
 

นอกจากนี้แล้วภายในสวนยังสะสมไม้ไทยที่หายากเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพันธุ์ไม้บาง
ชนิด เช่น ยา่นดาโอ๊ะใบสีทองเป็นไม้ป่ามดีอกสีขาวกลิ่นหอมแรง ซึ่งในประเทศไทยพบที่จังหวดั
นราธิวาสเพียงแห่งเดียวเทา่นั้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลและรูปภาพจาก : หนังสือของดีกรุงเทพฯ  www.5011202636.ob.tc / www.gallery.worldcamera.co.th 
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สามีภรรยาก าลังเตรียมตัว จะออกไปข้างนอก ขณะที่ภรรยาเพิ่งอาบน้ าเสร็จ 
และสามีก าลังโกนหนวดอยู่ ก็มีเสียงกร่ิงหน้าห้องดังขึ้น  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
"ออกไปดูหน่อยได้ไหม ?"   สำมีบอก  
ภรรยำจึงสวมเสื้อคลุมอำบน้ ำไปที่ประตูทั้งที่ผมยังเปียกอยู่  
เมื่อเปิดประตูเธอก็เห็นเพื่อนบ้ำนข้ำงๆยืนอยู่  

เขำมองดูเธอครู่หนึ่งแล้วพูดว่ำ  
"ผมจะให้คุณ 20,000 บำท  
ถ้ำคุณเปิดเสื้อคลุมนั่นให้ผมดู"  
 
เธอหยุดคิดครู่หนึ่งว่า 20,000  บาท 
มันก็ง่ายดีนะ  ... แถมไม่มีใครรู้ด้วย...  
เธอจึงเปิดเสื อคลุมให้เขาดู  
หลังจากที่เขาดูอยู่นาน   เขาก็ให้เงินเธอ  20,000  บาทแล้วก็กลับบ้านไป  
 
เธอสวมเสื้อคลุมแล้วปิดประตู  
สำมีได้ยินเสียงประตูจึงตะโกนถำมว่ำ "ใครเหรอ ?"  

"บ้ำนข้ำงๆน่ะ"  เธอตอบ 

"แล้วเค้าเอาเงินท่ี..ยืมผมไป 20,000 มาคืนใช่หรือเปล่า..ที่รัก" 

       ข้อมูลจำก :   www.zazana.com 

 
 

http://www.zazana.com/


 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
          ขณะนั่งดูทีวีกันอยู่ในห้องนั่งเล่น   จู่ๆ สามีก็ถามภรรยาว่า 
 
สามี : ที่รัก ถ้าผมตาย คุณจะแต่งงานใหม่ไหม  
ภรรยา : น่าจะแต่ง คุณก็รู้นี่ฉันกลัวความเหงา  
สามี : แล้วคุณจะให้สามีใหม่ของคุณ มาขับสปอร์ตของผมไหม  
ภรรยา : ก็คงให้ขับ  
สามี : แล้วชุดสูทแสนแพงของผมล่ะ  คุณจะยกให้เขาใส่ไหม  
ภรรยา:  ส่ายหน้าแล้วตอบว่า  คงไม่หรอก เพราะเขาเตี ยกว่าคุณ  
สามี :  ???????????????? 
 
 
ข้อมูลจาก : www.thaijoke.blogspot.com 
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                                          ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล 

การส่งเสริมเพิ่มอัตราก้าลังบุคลากรเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ 
 

เนื่องด้วยปัจจุบัน  บริษัทฯ มีโนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการในหลาย
ด้านเพื่อให้งานการบริการมีความสมบูรณ์มากที่ สุด  ซ่ึง 1 ในด้านงานบริการ คือ               
การเพิ่มบุคลากรหลายอัตรา เพื่อบริการแด่ท่านผู้มีอุปการคุณ ให้ได้รับความรวดเร็ว 
สะดวกมากยิ่งขึ้น     ซ่ึงก าลังบุคลากรที่ต้องการเพิ่มเติมในขณะนี้  ดังนี้   

รับสมัครงาน 
1.  ผู้บริหารงานขาย   แผนกวิทยาศาสตร์  /  อุตสาหกรรม  / โรงพยาบาล 
     วุฒิปริญญำโท และ ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต  สำขำเคมี ,  จุลชีววิทยำ,              

             ไบโอเทค,  ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนคิกำรแพทย์,  วิทยำศำสตร์สุขภำพ,  พยำบำล,  หรือ   
              สำขำใกล้เคียง   

       มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย    
 2. ผู้แทนขาย   แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม  / โรงพยาบาล                  
     วุฒิปริญญำโท และ ปรญิญำตรี วิทยำศำสตร์บัณฑิต  สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ,              
             ไบโอเทค,  ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนคิกำรแพทย์,   วิทยำศำสตร์สุขภำพ,  พยำบำล,  หรือ 
              สำขำใกล้เคียง   

     กรณีมปีระสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเปน็กรณีพิเศษ    
 

ดังน้ัน  หำกท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ จะกรุณำสละเวลำในกำรแนะน ำผู้ที่ท่ำนพึงพอใจ 
หรือ บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ท่ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริษัทฯ  จะขอตอบแทน

พระคุณด้วยส่วนลด 3-5%  ต่อใบก ากับภาษี  1 ใบก ากับฯ  ต่อ  จ านวนพนักงาน   1  ท่าน 
(โดยส่วนลด 3-5%  ต่อมูลค่ายอดเงินในใบก ากับฯ  1 ใบ  สูงสุดไม่เกิน  100,000 บาท)   
  

 ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะน า ส่งผ่านมายัง 
คุณพรพรรณ  เจริญทองนพคุณ  แผนกบุคคล  โดยทำง    โทร.0-2285-4101  หรือ  0-22854915-6  ต่อ 112  Fax. 0-
2285-4856  หรือ E-mail : pornpan@sciencetech.th.com  หรือ pornpan.sciencetech@gmail.com   
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 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726 
         คือ  กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้  Biosafety  Cabinet ที่ใช้  ยังสำมำรถใช้งำนป้องกัน  

“สารตัวอย่าง”  และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”  รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย ของเชื อ
ออกมานอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อก ำหนดมำตรฐำน  หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย    เนื่องจำกจุล
ชีพมีขนำดเล็กมำก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น    เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่พื้นผิวของ 
HEPA  Filter หรือบริเวณ  Seal  รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ ำจำกระดับมำตรฐำน ปัจจุบันแผนก
ช่ำงบริกำร  ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ   จัดจ ำหน่ำยและไม่ได้จัด
จ ำหน่ำยมำกกว่ำ  400  เครื่อง  โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถ
บริกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทั่วประเทศ 

 

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

ถูกต้องเที่ยงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่  เนื่องจำก  pH meter  ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ        บำง
ยี่ห้อหรือบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ต ำแหน่งได้                   
อีกประกำรหนึ่งในควำมจ ำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้ 

 ส้าหรับบริการ Calibrate pH meter  ขณะนี บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005    ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
 

         ทั ง 2 บริการนี   แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ที่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง  และที่
ส ำคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความช้านาญ  ซ่ึงได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ
บริษัทต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำ 

สนใจการบริการ ติดต่อได้ที่แผนกช่างบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.coหรือ 
กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่  E-mail :  service@sciencetech.th.com 

 
 

mailto:service@sciencetech.th.com


  
  
 สวัสดีค่ะ ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอเรียนแสดงความยินดีกับท่านผู้มีอุปการคุณ              

ที่ได้รับรางวัลใน  ฉบับท่ี  035   นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี ค่ะ 
 

รายชื่อลูกค้าถกูรางวัล งวดที่  16  กนัยายน  2554         หมายเลข 28  
 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  คุณหน่ึงฤทัย ผอบทอง   028 

 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แล็บไลน์ (2000)  คุณอนันต์ชัย ฉัตรชัยรัตนเวช  128 

 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ้ากัด  คุณสุชารัตน์ ชมบุญ   328 

 รายชื่อลูกค้าถกูรางวัล งวดที่  1  ตุลาคม  2554       หมายเลข  15 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คุณค้าแพว บัวใหญ่   015  
 บริษัท ไทยน ้าทิพย์ จ้ากัด  คุณเกศรา เสนวะ    115  
 บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จ้ากัด  คุณหนูจร อุ่นชิน   215  
 บริษัท ที.โอ.เมด จ้ากัด   คุณเยาวเรศ ปิ่นแหลม  315 
 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว    คุณพิชญา  โพธินุช   415 

 รายชื่อลูกค้าถกูรางวัล งวดที่  16 ตุลาคม 2554   หมายเลข  83 

 บริษัท ไทยกลูโคส จ้ากัด  คุณนภดล บึงลอย   083  

 โรงพยาบาลเอกปทุม   คุณสุวรรณี ตันติวรธ้ารง  183  

 ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd. คุณยุพาพร จันทร์เปล่ง  283  

 บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ้ากัด คุณจุฑา พงษ์ฤทธิ์ศักดา  383  

  
     กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน   

ตอบค าถามร่วมสนุกกันมาโดยด้วยดีตลอด  ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดี
กับการ  ส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัลใน  ฉบับที่ 036  เพ่ือลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ 
ขอขอบคุณภาพปก/ภาพในเนื้อหาจาก : หนังสือ  Greeting Cards And Arts /www. gotoknow.org/ 
www.manager.co.th/www.kapook.com 
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คุณภำพ  คู ่ คุณธรรม 

ซำยน์เทคมั่นย้ ำ     สินค้ำพร้อมบริกำร 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                      
                                               321/43 ถนนนำงลิ้นจี ่ช่องนนทรี ยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 

TEL. 0-2285-4101 (อัตโนมัติ) FAX.0-2285-4856,0-2285-4178 
321/43 NANGLINCHEE ROAD CHONGNONDSEE  YANNAWA BANGKOK 10120 

TEL.0-2285-4101 (Auto) FAX.0-2285-4856, 0-2285-4178   อภินันทนำกำรโทรฟรี : 1800  285 285 

 


