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 9 โรคร้ายมากับน้าท่วม และ หลังน้าท่วม

 อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก...ป้องกันได้

 วณิชชสูตร : สูตรแห่งความรวย

 พระพุทธรูปส้าคัญในประเทศไทย

 20 อาหาร ห้ามกินคู่กัน

 ท่าโยคะ...ลดนอนกรน

 ท่องเที่ยว 50 เขต ณ เขตจตุจักร

 ข้าๆ ให้เงิน 2 หมื่น / ข้าๆ ความลับแตก

ขณะนีบริษัทฯ ได้ด้าเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปี ได้อย่างมัน่ คง ซึ่งบริษทั ฯ ได้ดำเนินธุรกิจมำ
จนถึงวันนี้ เนื่องมำจำกกำรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกท่ำน ผู้มีอุปกำรคุณ จนทำให้บริษทั
ฯ ก้าวสูป่ ีที่ 33 , 35 และ 40 และจะก้าวสู่ปีต่อๆ ไปได้อย่างมัน่ ใจเพื่อให้บริการแด่ท่านผู้มีอปุ การคุณ
ทำงบริษัทฯ ต้องใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มอี ุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย
บริษทั ฯ ขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ
โดยขอมอบสิ่งที่ทำให้คุณภำพชีวิต
ของท่ำนมีสขุ ภำพกำยและสุขภำพใจทีเ่ ปี่ยมไปด้วยควำมสุขกับควำมรู้มำกมำย รวมทั้งสำระต่ำงๆ
เพื่อให้ท่ำนผู้มีอปุ กำรคุณ มีควำมพึงพอใจสูงสุดและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter ฉบับ
ที่ 036 ประจ้าปีที่ 9 คงทำให้ท่านผู้มีอุปการคุณ ครอบครัว และคนที่ท่านรัก ได้รับประโยชน์และมี
สุขภำพกำยและใจที่ดียิ่งขึ้นมำกกว่ำเดิมและตลอดไป
สาหรับในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554 เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ 036
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือ เน้นคุณภาพชีวิตของท่านผู้มีอุปการคุณให้มี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จาหน่าย ในส่วนเนื้อหำสำระยังคง
ประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม ศำสนำ/
ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกกำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยว
กำร
อบรมและพัฒนำจิต อย่ ำงไรก็ดี ในส่วนของบริษัทฯ ก็จัดให้มีกิจกรรมสันทนำกำร และกีฬำ
สีสลับกันทุกเดือน เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทฯ มีสุขภำพกำยและสุขภำพใจที่ดี มีควำมพร้อม
สำมำรถให้กำรบริกำรท่ำนผู้มีอุปกำรคุณด้วยประสิทธิภำพสูงสุด
ในส่วนกำรจัดทำวำรสำรในปี 2554 ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอปุ กำรคุณ
ปีละ 4 ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบกำกับภำษีของช่วง
3 เดือนทีผ่ ่ำนมำ คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่ำนมำ ช่วงที่ 2 ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้
ฐำนข้อมูลของท่ำนผู้มีอปุ กำรคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2554
ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษทั ฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่ง
หากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร

เนื่องในขณะนี้มอี ุทกภัยรุนแรงในหลายจังหวัด ทาให้พี่น้องคนไทยบางส่วนได้รบั ความ
เดือนร้อนอย่างแสนสาหัส ทางกองบรรณาธิการ ขอส่งกาลังใจให้ทุกท่านทีป่ ระสบภัยรุนแรงในครั้ง
นี้ ด้วยค่ะ
เพื่อเป็นกำรตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนเนื้อหำสำระ ในเดือนตุลำคม –
ธันวำคม 2554 ทำงกองบรรณำธิกำร ยังคงคัดสรรเรือ่ งรำวที่เปี่ยมไปด้วยควำมรู้และสำระต่ำงๆ ที่
เต็มไปด้วยประโยชน์มำนำเสนอให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณตลอดปี 2554
ในส่วนของเนื้อหำประจำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2554 ยังคงนำเรื่องรำวต่อเนื่องจำก
ฉบับที่ 035 มำนำเสนอใน Newsletter ฉบับที่ 036 ดังต่อไปนี้คะ่



พระพุทธรูปสาคัญในประเทศไทยจานวนทั้งหมด066500องค์
โดยจะลงในฉบับที่ 036 จำนวน 2 องค์ (ต่อจำกฉบับที่ 035)
สถานที่ท่องเที่ยว 50 เขตในกรุงเทพฯ คือ เขตจตุจักร
ลงต่อเนื่องกันในฉบับที่ 036 และ 037

โดยจะ

สถำนที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหำนคร เขตจตุจักร มีสถำนที่ท่องเที่ยวหลำยแห่ง
ที่มีควำมน่ำสนใจมำนำเสนอท่ำนในฉบับที่ 036 เช่น สวนจตุจักร และ ตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็น
สถำนที่ที่สวยงำมน่ำยล ซึง่ ท่ำนสำมำรถพำครอบครัวหรือคนที่ท่ำนรักไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ในวันหยุดได้ตำมสถำนที่ต่ำงๆ นีค้ ่ะ
 ขอแสดงความยินดีกบั ท่านผู้มีอุปการคุณที่ถกู รางวัลใน Newsletter ฉบับที่ 035 ด้วยค่ะ
(รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24)
ท้ายสุดนี้ ขอให้ท่านผู้มีอปุ การคุณทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาต่างๆ แก่
บริษทั ฯ ทัง้ นีท้ างกองบรรณาธิการจะได้นาข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
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9 โรคร้ำย ที่มำกับ น้ำท่วม & หลัง น้ำท่วม
น้าท่วม ทุกข์แรก
.. โรคที่มารอซ้าเติม ทุกข์ที่ 2 มี 9 โรคที่ควรระวัง และวิธีป้องกันเบืองต้น มาฝากค่ะ

1.โรคน้ากัดเท้าจากเชือราและแผลพุพองเป็นหนอง  ซึ่งเกิดจากการย่้าน้าหรือแช่น้าที่มีเชือโรคหรืออับชืนจาก
เสือผ้า และเครื่องแต่งกายที่ไม่สะอาดเป็นเวลานาน โดยจะมีอาการเท้าเปื่อย เป็นหนอง และเริ่มคันตามซอกนิวเท้า
ผิวหนังลอกเป็นขุย จากนันผิวหนังจะพุพองนิวเท้าหนาและแตกมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน...คือ...ผิวหนังอักเสบ
ป้องกันได้  เช็ดเท้าให้แห้ง หากมีบาดแผลควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดแล้วทาด้วยยาฆ่าเชือ

2. โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชือไวรัส  ติดต่อได้ทุกเพศทุกวัย แพร่กระจายในลมหายใจ เสมหะ
น้าลาย อาการมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ไอจาม อ่อนเพลีย
ป้องกันได้  ใช้ผ้าปิดปากเวลาไอจาม ดื่มน้าอุ่นมากๆ มีไข้สูงเกิน 7
วันควรพบแพทย์
3.โรคปอดบวมเกิดจากเชือแบคทีเรีย ไวรัส หรือ ส้าลักสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ในปอด เช่น น้าสกปรกจนท้าให้เกิดการอักเสบ อาการไข้สูง ไอมาก หอบ
หายใจเร็ว เห็นชายโครงบุ๋ม ริมผีปากซีดหรือเขียวคล้า...กระสับกระส่าย
หรือซึม
หากมีอาการควรรีบพบแพทย์ทันที
4.โรคตาแดง  ติดต่อได้ง่ายในเด็กเล็กแต่เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรง ส่วนใหญ่เกิดจากเชือไวรัส แต่หากไม่ได้รับ
การรักษาอาจมีเชือแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ อาการหลังได้รับเชือประมาณ 1 – 2 วัน จะมีอาการระคายเคือง ปวดตา
น้าตาไหล กลัวแสง มีขีตามาก หนังตาบวม เยื่อบุตาขาวอักเสบแดง ทังนีหากดูแลถูกวิธีจะหายได้ใน 1 – 2 สัปดาห์
แต่ถ้าไม่ดูแลอาจเกิดอาการแทรกซ้อน...เช่น...กระจกตาด้าอักเสบ
ทังนีป้องกันได้  ล้างดวงตาให้สะอาดเมื่อถูกฝุ่นละออง หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่ควรขยีตา
5.โรคติดเชือระบบทางเดินอาหาร  ส่วนใหญ่เกิดจากเชือโรคที่เข้าสู่ร่างกายจากการรับประทานอาหาร หรือดื่ม
น้าที่ปนเปื้อนเชือโรค เช่น อาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารค้างคืนหรือเน่าบูด แบ่งออกเป็นหลาย
โรค ได้แก่ โรคอุจาระร่วง อาการถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้า อาจมีมูกเลือดและมีการอาเจียนร่วมด้วย อหิวาตกโรค
จะถ่ายเป็นน้าคล้ายน้าซาวข้าวทีละมากๆ อาการรุนแรง
4

อาหารเป็นพิษ มักมีอาการปวดท้องร่วมกับการถ่ายอุจาระเหลว คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการปวดศีรษะและ
เมื่อยเนื้อตัวร่วมด้วย โรคบิด จะถ่ายอุจจาระมีมูกหรือเลือดปน มีไข้ ปวดท้องและมีปวดเบ่งร่วม โรค
ไข้ทัยฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย อาการสาคัญ คือ มีไข้ เบื่ออาหาร ท้องผูก เมื่อยตัว ปวดศีรษะ
ป้องกันได้  ล้างมือให้สะอาด เลือกรับประทานอาหาร กาจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เกิด
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน แต่หากป่วยจาเป็นต้องดื่มน้าหรืออาหารเหลวมากๆ รวมทั้งดื่มสารละลาย
น้าตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส) ด้วย
6.โรคฉี่หนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส  เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีหนูเป็นตัวแพร่โรคที่สาคัญ เชื้อ
ออกมากับปัสสาวะสัตว์แล้วปนเปื้อนในน้าท่วมขัง โดยโรคนี้จะติดต่อทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือไช
เข้าตามเยื่อบุตา จมูก ปาก หรือผิวหนังที่แช่น้านานๆ อาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 4 – 10 วัน จะมี
ไข้สูงทันที ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และศีรษะมาก บางรายมีอาการตาแดง เจ็บคอ
เบื่ออาหาร
ท้องเดินร่วมด้วย จาเป็นต้องรีบพบแพทย์ มิเช่นนั้นอาจถึงขั้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
อาจเสียชีวิตได้
ป้องกันได้  สวมรองเท้าบู๊ทยางกันน้า ทาความสะอาดที่พักไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนู
7.โรคไข้เลือดออก

มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทุกวัยในทุกพื้นที่ มีอาการไข้สูงตลอดทั้งวัน
หน้าแดง เกิดจุดแดงๆ เล็กๆ ตามลาตัว ต่อมาไข้จะลดลง ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกิด
อาการรุนแรง มีความผิดปกติ เช่น ถ่ายดา ไอปนเลือด เกิดภาวะช็อค และเสียชีวิตได้
ทั้งนี้การรักษาห้ามใช้ยาแอสไพริน และระวังไม่ให้ถูกยุงกัด
8.โรคหัด  เป็นโรคไข้ออกผื่นที่พบในเด็ก เกิดจากเชื้อไวรัส มักพบในฤดูฝน หากมีการแทรกซ้อนอาจ
เสียชีวิตได้ สาหรับการติดต่อผ่านทางการไอจาม เชื้อกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น้ามูก น้าลาย อาการ
หลังจากได้รับเชื้อ 8 – 12 วัน มีไข้ ตาแดง พบจุดขาวๆ เล็กๆ ในกระพุ้งแก้ม
ป้องกันได้  ฉีดวัคซีน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย
9.โรคไข้มาลาเรีย
ติดต่อโดยยุงก้นปล่องเป็นพาหะนาเชื้อโรค มักพบในพื้นที่ป่าเขามีแหล่งน้าจืดธรรมชาติ อาการหลังรับ
เชื้อ 7 – 10 วัน จะปวดศีรษะ โดยทั่วไปคล้ายไข้หวัด แต่หลังจากนั้นจะหนาวสั่นและไข้สูงตลอดเวลา
อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
ป้องกันได้  หลีกเลี่ยงยุงด้วยการทายาหรือสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด
ข้อมูลจาก : www.klanghospital.go.th
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หากตื่นมาแล้ว รู้สึกเหมือนว่า ใบหน้าถูกเหนี่ยวรั้งไว้ ตาเปิดไม่ขนึ้ พูดแล้วปาก
กระตุก หน้าชาครึ่งซีก หรือ ยิ้มแล้วปากเบี้ยว ให้ทา่ นสันนิษฐานไว้วา่ ท่านเป็นโรคปลาย
ประสาทอักเสบบนใบหน้าหรือที่เรียกว่า อัมพาตเบลล์ (Bell's palsy) อาการดังกล่าวอาจจะน่า
กลัว แต่จริง ๆ แล้ว เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง สามารถรักษาให้หายสนิทได้
สาเหตุการเกิดโรค…
เกิดจากเส้นประสาทสมองเส้นที่ 7 ที่
เรียกว่า "เส้นประสาทใบหน้า" (facial
nerve) ซึ่งมาเลียงกล้ามเนือบริเวณใบหน้าไม่
ท้างานชั่วคราว
ท้าให้กล้ามเนือบริเวณ
ใบหน้าครึง่ ซีกนันเป็นอัมพาต ส่วนสาเหตุ
ของการเกิดโรคนี
ยังไม่ทราบแน่ชดั
สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากมีการติดเชือไวรัส
ชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเชือเริมชนิดที่ 1 (HSV-1) ของเส้นประสาทดังกล่าว
ในศาสตร์ของแพทย์แผนจีน เรียกว่า ตับหยางแกร่ง ท้าให้กล้ามเนือบริเวณใบหน้า
ครึ่งซีกเป็นอัมพาตชัว่ คราว ซึ่งแสดงอาการปรากฏเด่นชัด เช่น ปากเบียว หนังตาตก หรือกระตุก
กลืนน้าหรือบ้วนปากจะมีน้าไหลออกที่มุมปาก
สาเหตุการเกิดโรคตามตาราแพทย์จนี
ประเภทที่ 1 มาจากตับร้อน (ตับหยางแกร่ง) เกิดจากการความเครียดลงตับ ท้าให้
ธาตุไฟในตับเพิ่มขึนไปยังศีรษะ
ประเภทที่ 2 มาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ทาให้(หยินพร่อง) เกิดเป็นงูสวัดขึนที่
โพรงประสาท หรือ บางรายอาจเกิดจากกระดูกทับเส้นประสาททีค่ อ
6

การรักษา จะใช้ศาสตร์ของการฝังเข็มรักษา โดยจะฝังเข็มจุดใหญ่จะอยู่บนหน้า 10 จุดและบน
ศีรษะ 7 จุด ทิงไว้ประมาณ 30-45 นาที แต่คนที่เป็นมานานแล้วอาจจะต้องใช้สมุนไพรจีนเข้าร่วม
รักษา
ระยะเวลาในการรักษา ผู้ที่เป็นแรกเริ่มและเข้ารักษาทันที จะฝังเข็มรักษาประมาณ 20 ครัง แต่ผู้
ที่เป็นมานานเกิน 6 เดือนขึนไป อาจจะต้องฝังเข็มรักษาประมาณ 40-60 ครัง ขึนไป
อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก หรือ โรคเบลล์พัลซี่ สามารถหลีกเลีย่ งการเกิดโรคได้ดังนี้
1.

ไม่นอนหมอนสูงเกินไป

2.

ไม่นอนดู ทีวี บนที่นั่งหรือที่นอน ที่อ่อนนุ่มและมีสัดส่วนโค้งเว้า

3.

หลีกเลี่ยงการหมุนคอ หมุนตัวบ่อย ๆ เช่น นักกีฬากอล์ฟ

สิ่งที่ควรปฏิบัตติ นให้ห่างไกลโรคดังกล่าว
1.

หลีกเลี่ยงความเครียด

2.

ไม่ตากแดดจัดนานจนเกินไป

3.

ไม่กินอาหารรสจัด มีเครื่องเทศสูง

4.

พักผ่อนให้เพียงพอ

5.

กินอาหารประเภท ถัว่ เขียว น้าเก๊กฮวย จับเลียง เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายภายในร้อน

โรคนีไม่อันตราย แต่ถา้ ทิงไว้ไม่ท้าการรักษาจะท้าให้เป็นอัมพาตบนใบหน้าถาวร ปาก
เบียว ตาตก ท้าให้เกิดความไม่สวยงาม และหากท่านพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด
กินอาหารรสไม่จดั ออกก้าลังกาย ก็จะห่างไกลจากโรคอัมพาตใบหน้าครึ่งซีกแน่นอน
ข้อมูลจาก : www.bknowledge.org
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วณิชชสูตร “สูตรแห่งความรวย”
วิเคราะห์โดย ; ระบบ ISO 9001 : 2008 และ ระบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สมัยพุทธกาล หรือเมื่อ 2,500 ปีล่วงมาแล้ว ครังกระนันมีพ่อค้าจ้านวนมากมีความสงสัยกันว่า
อะไรเป็นสาเหตุดลบันดาลให้คนประสบความโชคดี หรือต้องประสบเคราะห์ร้าย โดยเฉพาะเมื่อท้าการค้า
บางคนก็เฮงหรือโชคดีเหลือเกิน จังหวะโอกาสทุกอย่างเอืออ้านวยไปหมด จะจับท้าอะไรก็รวยหรือก้าไร มี
ความเจริญรุ่งเรือง ขณะที่บางคนตังใจท้าแต่ก็พออยู่ได้ ไม่รวยรวดเร็วแต่ก็ไม่เจ๊ง แต่บางคนแม้ว่าจะ
วางแผนอย่างดี มีทังก้าลังเงิน บุคลากร และทรัพยากรทุกอย่าง กลับไม่ประสบความส้าเร็จ การค้าขายต้อง
ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง หรือเจ๊งไปในที่สุดหรือทางด้านธุรกิจไปได้ดีแต่ชีวิตเต็มไปด้วยความเดือดร้อน วุ่นวาย
ทังในเรื่องส่วนตัวและด้านครอบครัว หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลย ดังนันพ่อค้าจึงได้น้าข้อสงสัยมาขอให้
ท่านพระสารีบุตรช่วยกราบทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ท่านทรงเฉลยพอสรุปได้ว่า
สาเหตุของโชค/เคราะห์ ความเฮง/ความซวย รวย/จน รุ่งเรือง/เจ๊ง นันมีความเกี่ยวข้อง
ว่า บุคคลนันมีความประพฤติอย่างไร ทังในอดีตชาติ และในชาติปัจจุบันในการ
1. ดูแลพระในบ้าน คือ ดูแลพ่อ แม่
2. ดูแลพระนอกบ้าน คือ ผู้ทรงศีลที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
3. การมีสัจจะ คือ รักษาคามั่นสัญญา หรือคาพูดของตนเอง

ซึ่งรายละเอียดค้าอธิบายที่สมบูรณ์อยู่ใน “วณิชชสูตร” แต่ถ้าเรามาช่วยกันวิเคราะห์ ทังระบบที่
ปัจจุบันเชื่อว่า ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด ในแง่ของการบริหารจัดการ คือ ISO 9001: 2008 และระบบสิง่
ศักดิส์ ิทธิ์ หรือ ระบบฟ้าดิน ซึ่งหลายคนพึ่งพา หรือไม่พึ่งพาแต่ก็ไม่กล้าที่จะลบหลู่ก็จักพบว่า
วิเคราะห์ตามระบบ ISO 9001 : 2008 ระบบนี้ยกย่องให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง ลูกค้าเป็นผู้อุปการะคุณ หรือเป็นผู้ก้าหนดความเจริญรุ่งเรืองของผู้ขาย ดังนัน ถ้าเราพิจารณา
โดยหลักการผู้ขายหรือพ่อค้าที่ลูกค้าให้การสนับสนุน ควรมีจิตใจและพฤติกรรมประกอบด้วย
1. มีความกตัญญู หรือ มีสานึกว่าลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณ : มีการกระท้าตอบแทนลูกค้าด้วย
จิตใจที่ดี ไม่ใช่กลยุทธ์ตามต้าราการค้าขาย ซึ่งบุคคลจะมีความกตัญญูต่อลูกค้าหรือผู้อื่นได้
บุคคลนันจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณในเบืองต้นต่อผู้มีอุปการคุณสูงสุด คือ พ่อแม่
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1. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ : ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่จะผูกใจลูกค้า ซึ่งอุปนิสัยหรือ
คุณสมบัตินี บุคคลผู้ที่ไม่เคยท้าบุญ ท้าทาน ช่วยเหลือ เกือหนุน พระภิกษุหรือผู้ทรงศีล
แล้วยากจะมีได้ เพราะผู้ทรงศีลหรือภิกษุที่แท้จริง คือผู้ประเสริฐ คือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
สมควรแก่การยกย่อง และการท้าบุญ ท้าทาน ซึ่งหากยังมีจิตตระหนี่ถี่เหนียวก็ยากที่จะ
คิดถึงผู้อื่นหรือลูกค้าได้
2. การมีสัจจะ : ข้อนีมีความส้าคัญอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะในการค้าขาย การท้าธุรกิจ แต่รวมถึงการ
ด้ารงความเป็นมนุษย์ พ่อค้าจะได้รับ ความเชื่อถือ ส่งเสริม สนับสนุนจากลูกค้าได้ สิ่งส้าคัญก็คือ
การรักษาค้าพูดรักษาค้ามั่นสัญญา
สามข้อหลักที่พระพุทธองค์ทรงให้แนวทางเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วมา เป็นหลักการในการบริหารงาน
องค์กรในปัจจุบัน
วิเคราะห์ตามระบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เบื้องบน ฟ้าดิน (พระภูมิ เจ้าที่ เทพ เทวะ และองค์เทพเจ้า)
ก่อนอื่นจักต้องท้าความเข้าใจก่อนว่า เทพ หรือ สูงกว่าเทพนัน คืออะไร ถ้าเราเคยศึกษาค้าอธิบาย ค้า
ค้าจ้ากัดความจะพบว่า เทพก็คือผู้ซึ่งสามารถเสก หรือเนรมิตสิ่งของที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือ
ของใช้ ส่วนพระภูมิ เจ้าที่ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าป่า เจ้าเขา ท่านมีฤทธิ์อ้านาจน้อยกว่าเทพทั่วไป ไม่
ไม่สามารถเสกของทิพย์ได้ ยังต้องการเครื่องเซ่นสังเวย แต่ทังสองระดับโดยเฉพาะเทพ เป็นผู้ประเสริฐ เป็น
ผู้ประพฤติ ธรรมดี ดังนัน ถ้าท่านจะช่วยอ้านวยโชคดีให้กับใคร คนๆ นันไม่จ้าเป็นต้องเซ่นสังเวย เพราะสิ่ง
ที่สังเวยนัน เมื่อเทียบกับของทิพย์ที่ท่านเนรมิตได้แล้วคุณภาพต่างกัน แต่คนๆ นันต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็น
คนมีความกตัญญู นอบน้อม มีความเอืออารีใจบุญสุนทาน และมีสัจจะ ส่วนการเซ่นสังเวยด้วยสิ่งของอาจ
ใช้ในระดับที่ยังต่้ากว่าเทพ เพื่อแสดงความคาราวะ สักการะ แต่เครื่องเซ่นที่ควรถวายท่านเหล่านันควรเป็น
อานิสงส์ ผลบุญหรือความดีงาม เพื่อจะเพิ่มพูนช่วยส่งเสริมท่านให้เป็นเทพชันสูง เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับ
ต้นมีฤทธิ์อ้านาจจ้ากัด ไม่สามารถ ดลบันดาลความรุ่งเรืองหรือสมปรารถนาระดับสูงได้แม้ท่านปรารถนา
จะช่วยเรา
จากการวิเคราะห์ทัง 2 ระบบ เชือ่ ว่า ความสงสัยของพ่อค้าเมื่อ 2,500 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน
ตลอดจนข้อสงสัย ท้าไมชีวิตของคนบางคนถึงโชคดี บางคนโชคร้ายน่าจะได้ค้าตอบที่ชัดเจน
โดยนายดนัย พรเจริญ วันที่ 29 ตุลาคม 2546
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"หลวงพ่อแซกคา" พระแซกค้า เป็นพระพุทธรูปประธาน ประดิษฐาน
ณ พระอุโบสถหลวง วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
หลวงพ่อแซกค้า เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองนพคุณ หรือทองค้าโบราณ
เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนยุคปลาย หน้าตักกว้าง 18 นิว ปาง
มารวิชัย ขัดสมาธิราบ เป็นพระพุทธรูปทองค้าโบราณ สร้างขึนประมาณ
ระหว่าง พ.ศ.1700 - 1800
พระแซกค้า เป็นพระพุทธรูปที่มีความ
ศักดิ์สทิ ธิ์คู่กับพระแก้วมรกต ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ พ.ศ.2369
และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ โปรดพระราชทานให้เป็นพระประธาน
ในพระอุโบสถ ของวัดคฤหบดีตังแต่เริ่มตังวัดมาจนถึงปัจจุบัน พระแซก
ค้า เป็นพุทธรูปมาจากเวียงจันทน์ มีอายุราว 900 ปี ในสมัยสุโขทัยตอนปลายถึงสมัยพระนางจามเทวีสร้าง
เมืองหริภุญชัย พระนางร้าลึกถึงพระคุณแม่พระชนนี พระนางจึงมีพระราชประสงค์จะสร้างพระพุทธรูป 3
องค์ คือ พระเสริม พระสุก พระใส ขณะก้าลังนมัสการพระพุทธรูปทัง 3 องค์อยู่นัน พลันปรากฏ
พระพุทธรูปทององค์หนึ่งลอยมาจากอากาศ ลงมายังบริเวณมณฑลพิธีเข้าประดิษฐานแทรกอยู่ท่ามกลาง
พระพุทธรูปทัง 3 พระองค์ ณ มหาสโมสรนัน จึงพระราชทานนามว่า "พระแซก" แต่เนื่องจากเป็นทองจึงมี
ชื่อต่อว่า ค้า เป็นนามว่า พระแซกคา ซึ่งเป็นชื่อเรียกพระพุทธรูปองค์นีตลอดมา พระแซกค้า เป็น
พระพุทธรูปที่ประวัติเกี่ยวข้องกับพระแก้วมรกตมาตลอด พระแซกค้าจึงนับเป็นพระพุทธรูปที่ส้าคัญองค์
หนึ่ง ในรัชการที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ไปท้าศึกเวียงจันทน์ ได้
อัญเชิญพระแซกค้ากลับมาถวายสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ประดิษฐานไว้ที่ฐานชุกชีที่วัด
อรุณราชวราราม ต่อมา พระยาราชมนตรี (ภู่) ต้นสกุลภมรมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชบริพารเก่าแก่มาตังแต่ครังยัง
ทรงกรม สร้างวัดคฤหบดีขึนน้อมถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ จึงได้
พระราชทานพระแซกค้าไว้เป็น
พระประธานในพระอุโบสถ หลวงพ่อแซกค้า มาประดิษฐานที่วัดแห่ง
นีว่า ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระยาราชมนตรีฯ อุทิศที่อยู่เดิมสร้างเป็นวัดแล้วทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง รัชกาลที่
3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับเข้าไว้เป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า "วัดคฤหบดีอาวาส"
พระแซกค้า เป็นพระพุทธรูปที่มีชาวบ้านให้ความเลื่อมใส มีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนมักไปกราบไหว้บนบาน
ของที่นิยมถวาย ได้แก่
ข้าวเหนียว ลาบเนือ ปลาร้า ไข่เป็ด 100 ฟอง พวงมาลัย ทองค้าเปลว ละคร
ชาตรี หมอล้า หรือแอ่วลาว
ข้อมูลจาก :
www.tumsrivichai.com
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พระพุทธเทววิลาส (หลวงพ่อขาว) วัดเทพธิดาราม
วรวิหาร กรุงเทพฯ
พระพุทธเทววิลาส หลวงพ่อขาว ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ
วัดเทพธิดา
ราม วรวิหาร ทังนี ไม่ปรากฏประวัติการสร้างหรือที่มา ปรากฏประวัติเพียงว่า
พระพุทธเทววิลาสองค์นี ครันในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ
มหาเจษฎาบดินทร์ รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามจ้านวน
มาก พ.ศ. 2379 โปรดให้กรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้าชาย ลดาวัลย์ ต้นราช
สกุลลดาวัลย์) เป็นแม่กองสร้างวัดเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าหญิงวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ทรง
พระปรีชาสามารถรับราชการสนองพระเดชพระคุณอย่างใกล้ชิด เป็นที่ไว้วางพระ
ราชฤหทัย แต่เดิมชื่อว่าวัดพระยาไกรสวนหลวง สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. 2382 พระราชทานนามใหม่ว่า "วัด
เทพธิดาราม" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2382 โปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปจ้าหลักด้วยศิลาขาวจาก
พระบรมมหาราชวังมาเป็นพระปฏิมากรประธาน
พระพุทธปฏิมากรองค์นี เดิมเรียกกันแต่เพียงว่า "หลวงพ่อขาว" พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เสด็จฯ ทรงบ้าเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระกฐิน ทรงเฉลิมพระนามว่า "พระพุทธ
เทววิลาส”
ตามหนังสือราชเลขาธิการที่ รล.0002/2522 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2514
พระพุทธเทววิลาส หรือหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนผสมสุโขทัย ปางมารวิชัย
ขัดสมาธิเพชร จ้าหลักด้วยศิลายวงสีขาวบริสุทธิ์ มีความงดงาม พระเพลากว้าง 14 นิว สูง 19 นิว หนา 8 นิว
พระอังสา (ไหล่) 9 นิว รอบพระอุระ (อก) 18 นิว ประดิษฐานอยู่ในเวชยันต์บุษบกไม้จ้าหลักลาย หรือ บุ
ศบกท้ายเกริน ปิดทองประดับกระจกเกรียบ ลายประณีตบรรจงมาก รอบๆ แวดล้อมด้วยดีบุกปั้นเป็นรูป
เทพนมและครุฑปิดทอง ด้านซ้ายขวาตังแต่งฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชัน 2 ดัง เหนือพระพุทธรูปกางกัน
สุวรรณฉัตรคันดาล...5…ชัน...1…ดัง ด้านมุมซ้ายขวา ฐานบุษบก ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปาง
ห้ามสมุทร ประดับขัตติยะภูษิตาภรณ์ เรียกกันว่าพระทอง ดุจเดียวกันกับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต) เบืองบนพระทองสอง
องค์ กางกันสุวรรณฉัตรคันดาน 5 ชัน 2 ดัง สิ่งเหล่านีล้วนแล้วแต่เป็นของเดิมทังสิน หากมีโอกาสเดินทางไป
ที่วัดเทพธิดาราม เข้าไปกราบนมัสการพระพุทธเทววิลาส ชมศิลปะฝีมือของบรรพบุรุษชาวไทย นมัสการขอ
พรเพื่อความเป็นสิริมงคลท้าให้เราอิ่มเอิบใจในกุศลผลบุญและความโชคดีแก่ตัวเองตลอดไป
ข้อมูลจาก : www.tumsrivichai.com

11

20 อาหาร...ห้ามกินคู่กัน

อาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวัน บางอย่างมี
ประโยชน์ บางอย่างไม่มีประโยชน์ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า
อาหารบางอย่างทีเ่ ราทานเข้าไปทุกวันๆ เราคิดว่ามีประโยชน์มากมายนัน บางอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่าง
ที่เราคิด มาดูดีกว่าว่ามีอาหารชนิดไหนบ้าง
1. เหล้าขาวกับลูกพลับ - ห้ามรับประทานด้วยกัน จะท้าให้เป็นพิษ
2. หัวไชเท้ากับเห็ดหูหนู ทั้งดาและขาว - ห้ามรับประทานด้วยกัน จะเป็นโรคผิวหนัง
3. เต้าหูก้ ับน้าผึ้ง - ห้ามรับประทานด้วยกันจะท้าให้หูหนวก
4. มันฝรั่งกับกล้วยทุกชนิด - ห้ามรับประทานรวมกัน
จะท้าให้หน้าเป็นฝ้า
5. กล้วยกับเผือก - ห้ามรับประทานด้วยกัน จะท้าให้
ท้องอืด
6. ถั่วลิสงกับฟักทอง – ห้ามรับประทานรวมกัน จะท้าให้ท้าร้ายร่างกายและล้าไส้อักเสบ
7. มันเทศกับลูกพลับ - ห้ามรับประทานรวมกัน จะท้าให้เกิดนิ่วในกระเพาะอาหาร
8. มันฝรั่งกับลูกพลับ - ห้ามรับประทานรวมกัน จะท้าให้เป็นนิว่ ในท่อปัสสาวะ

9. หัวไชเท้ากับผลไม้ทุกชนิด - ห้ามรับประทานรวมกัน จะท้าให้เกิดคอพอก
10. น้าเต้าหู้ นมสด – ห้ามใส่ไข่ เพราะจะท้าให้ท้องผูกและเส้นเลือดตีบ
11. ผักป๋วยเล้ง - ห้ามรับประทานกับเต้าหู้ จะท้าให้เป็นนิ่วที่ไขสันหลัง
12. กล้วยมะละกอ แตงโม - ห้ามรับประทานด้วยกัน จะท้าให้เป็นโรคไตกับโรคเบาหวาน
12

13. ส้มกับมะนาว - ห้ามรับประทานด้วยกัน จะท้าให้กระเพาะทะลุ
14. เหล้าขาวกับเบียร์ - ห้ามรับประทานด้วยกัน จะท้าให้เส้นเลือดในสมองแตก
15. ปลาทุกชนิด - ห้ามต้มกับผักกาดดอง จะท้าให้เป็นโรคมะเร็ง
16. ขิงดอง - ห้ามเข้าตู้เย็น กินแล้วจะเป็นโรคมะเร็ง
17. น้าเต้าหู้ - ห้ามใส่น้าตาลแดง จะท้าให้เสียวิตามิน
18. น้าข้าว - ห้ามใส่กับนม จะท้าให้เสียวิตามิน
19. น้าผึ้ง - ห้ามชงด้วยนา้ ที่ร้อนจะท้าให้เสียวิตามิน
20. บวบ ไชเท้า - ห้ามรับประทานวันเดียวกัน จะท้าให้เป็นเบาหวาน ท้าให้เชืออสุจิอ่อนแอ
ไม่แข็งแรง
อาหารที่ไม่ควรรับประทานร่วมกัน ซึ่งอาหารเหล่านีมักจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จะได้เลือก
กินอาหารได้อย่างไม่ก่อเกิดอันตราย ต่อร่างกายของคุณ
คนที่รักในสุขภาพก็ไม่ควรพลาด
ที่จะน้าความรู้ น้ามาฝากกันนีไว้เตือนสุขภาพกันด้วยนะค่ะ เพราะว่าหากทานอาหารเหล่านีคู่
กันอาจจะส่งผลให้สุขภาพย่า้ แย่ได้ค่ะ
ข้อมูลจาก : www.n3k.in.th
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ท่าโยคะ...ลดนอนกรน

ภาพที่ 1,2 ท่าสิงห์โต (Lion pose)
ท่านีเริ่มจากการนัง่ คุกเข่า มือวางไว้ที่หน้าขา ท้าตาโตๆ แลบลินไปข้างหน้าพร้อมกับโน้ม
ตัวไปทางด้านหน้า พ่นลมออกทางปาก (คล้ายสิงห์โตค้าราม จะมีเสียงคล้าย "แฮ่" เบาๆ) ดังภาพ
เกร็งไว้ โดยไม่กลันหายใจต่อไปอีก 2 ลมหายใจ (เข้า-ออก-เข้า-ออก)

ภาพที่ 3: ภาพซ้ายทางเดินหายใจของคน
ปกติ(ซ้าย)-นอนกรน(ขวา); 1 = โพรงจมูก; 2
= ช่องปาก; 3 = ลิน; 4 = ลินไก่; 5 = ทางเดิน
หายใจที่แคบลงเมื่อลินไก่หย่อนไปทางด้านหลัง
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ภาพที่ 4: ทางเดินหายใจของคนที่กรน; ลินไก่-ลินตกไปทางด้านหลังมากขึน ท้าให้ทางเดินหายใจ
แคบลงบางส่วน > เกิดการสั่นของลินไก่เป็นเสียงกรนที่ดังค่อนข้างสม่้าเสมอ คล้ายเสียงโรงสีขา้ ว
หรือเสียงเครื่องจักร
ภาพที่ 5: ทางเดินหายใจทีแ่ คบลงตอนนอนหลับ ซึ่งปัจจัยส้าคัญมากอยู่ที่ลิน ซึ่งเป็นกลุ่มกล้ามเนือ
ลินเรียงตัวเป็นแนวโค้ง เกาะที่ขากรรไกรล่างด้านหลัง
กลไกส้าคัญที่ความฟิต (ความแข็งแรง) จากการออกก้าลังแบบแอโรบิค-คาร์ดิโอ เช่น ขึนลงบันได
เดินเร็วมากสลับเดินช้า วิง่ ฯลฯ ท้าให้กรนน้อยลง คือ ลินไก่-ลิน-กล้ามเนือล้าคอหย่อนตัวน้อยลง
การออกก้าลังลินข้างต้น โยคะท่าสิงห์โต
ฝึกเลื่อนขากรรไกรในแนวหน้า-หลัง ฝึกหาว เป็นการออก
ก้าลังที่ทา้ ให้ลินไก่-ลินตกไปทางด้านหลังน้อยลง ล้าคอตึง
ขึน-ไม่หย่อน ท้าให้ทางเดินหายใจตอนนอนหลับกว้างขึน
ข้อมูลจาก : www.bloggang.com
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ท่องเที่ยว 50 เขต
ณ เขตจตุจักร
แหล่งรวมพันธุ์ไม้ หลำกหลำยกำรคมนำคม
เกษตรกรนิยม ชมสินค้ำตลำดนัด

 ธนาคารเชือพันธุ์พืชแห่งชาติ
ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม มีพืชนานาพันธุ์
ที่ขึนชื่อ
ทังยังเป็นสินค้าส่งออกที่ท้ารายได้เข้าประเทศ
มหาศาล ในขณะเดียวกันพืชบางชนิดได้ถูกมองข้ามและ
ละเลยไปเนื่องจากไม่ใช่พชื เศรษฐกิจ
นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ก่อตังธนาคารเชือพันธุ์พชื
ขึนเมื่อปี 2527 โดยธนาคารนีได้รับสนับสนุนเงินทุนจาก
คณะกรรมาธิการประสานงานแหล่งพันธุกรรมทางพืชนานาชาติ (International Board For Plant
Genetic Resources: IBPGR)เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรพันธุกรรมพืชภายในประเทศ เป็น ศูนย์
แลกเปลี่ยนพันธุ์พืช ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วิจยั ค้นคว้าพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ สนับสนุนและร่วมมือ
ในโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยด้านเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนียังมีบริการ
จ้าหน่าย การฝากเก็บหรือแลกเปลี่ยนส้าหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย
กรรมวิธีในการเก็บแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ แบบถาวรซึ่งจะคงการงอกได้นานกว่า 50 ปี ส่วนแบบ
ใช้งานจะคงการงอกได้นานกว่า 5 ปี ขันตอนในการเก็บจะเริ่มจากการบันทึกประวัติที่มา ท้าความ
สะอาด ทดสอบการงอกและความชืนด้วยการเพาะในห้องทดลอง จากนันบรรจุในกระป๋องระบบ
สุญญากาศ ติดชื่อบันทึกวันที่เก็บแล้วจึงน้าไปไว้ในห้องเย็นและในทุกๆ ปี จะท้าการตรวจสอบการ
งอกด้วยการเพาะดู
ปัจจุบันมีพันธุ์พืชในห้องเย็นของธนาคารมากกว่า 50 สกุล ซึ่งมีมากกว่า 200 ชนิด
รวม 4,000 กว่าตัวอย่าง ทังบรรจุในรูปแบบกระป๋องและซองอลูมิเนียม
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สวนจตุจกั รและตลาดนัดจตุจกั ร
การรถไฟแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวาย
ที่ดินเพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะขึนตามพระราช
ประสงค์ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั
เนื่องในวโรกาสที่ทรงมี
พระชนมพรรษาครบ
4 จักรราศีในปี 2519 ทรงพระราชทานชื่อสวนว่า
“จตุจกั ร” ภายในสวนปลูกต้นไม้นานาชนิด โดย
แบ่งเป็นสวนต่างๆ เช่น สวนสมุนไพร สวนพันธุ์ไม้
ในวรรณคดี ฯลฯ
ตลาดนัดจตุจกั ร ส้าหรับผู้ที่ชอบซือของและ
ต่อรองราคา ที่นี่คอื “สวรรค์ของคุณ” โดยทุกวัน
พุธและพฤหัส จะเป็นตลาดค้าส่งต้นไม้ ส่วนวัน
เสาร์ และ อาทิตย์นัน
จะเปลี่ยนเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สดุ
ในประเทศไทย รวมทังเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 8,000 ร้านจากทุก
ภูมิภาคของประเทศ
แบ่งพืนที่ออกเป็น 26 โครงการ กลุ่มสินค้ามีตังแต่ของแต่งบ้าน
ของสะสม ของเก่า เครื่องประดับ งานศิลปะ หัตถกรรม เฟอร์นเิ จอร์
สัตว์เลียง เสือผ้า ต้นไม้ หนังสือเก่า อาหารพืนเมือง สินค้า
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ อีกมากมาย
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ประติมากรรมแห่งอาเซียน รวม 6 ชินจากประเทศไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
สิงคโปร์และอินโดนีเซีย
หอเกียรติภูมิรถไฟ ตังอยูบ่ ริเวณลานจอดรถประตูที่ 2 ของสวนเป็นที่ศึกษา
ประวัติศาสตร์และจัดแสดงยานยนต์ในอดีต เช่น รถยนต์รางตรวจการณ์ของกองทัพญี่ปุ่นสมัย
สงครามโลกครังที่ 2 รถลอนดอนแท็กซี่ ฯลฯ

 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พระราชทานและไม้มงคล เช่น เหลืองปรีดิยาธร
สวนบัว มีทังพันธุ์ไทยและต่างประเทศกว่า 50 ชนิด
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ตังอยู่ดา้ นทิศตะวันตกของสวน
จตุจกั ร จัดสร้างเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทีท่ รงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ส้าหรับผู้
ที่สนใจต้นไม้ สวนแห่งนีเปรียบเสมือน
ศูนย์ศึกษาต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่สมบูรณ์
แบบแห่งหนึ่งของประเทศ การจัดปลูก
ต้นไม้ที่แบ่งเป็นวงศ์ต่างๆ เช่น วงศ์ชบาซึง่
มีมากกว่า 100 ชนิดหรือวงศ์เข็ม วงศ์
ลั่นทม ฯลฯ ท้าให้ผู้ที่ต้องการศึกษา
สามารถค้นคว้า และเรียนรู้ได้หลากหลาย
ขึน
สวนกล้วย ปลูกสะสมกล้วยมากกว่า 60
ชนิด บางพันธุ์เป็นกล้วยโบราณ เช่น
กล้วยนมสาว กล้วยเทพรส ฯลฯ
สระน้ารูปตัว “ส กับ S” ปลูกพันธุ์ไม้
ขนุนไพศาลทักษิณ ฯลฯ

สวนพฤกษศาสตร์ ขนาดกว้างประมาณ 30 ไร่ ปลูกรวบรวม สะสมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้กว่า 2,000
ชนิด

นอกจากนี้แล้วภายในสวนยังสะสมไม้ไทยที่หายากเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะพันธุ์ไม้บาง
ชนิด เช่น ย่านดาโอ๊ะใบสีทองเป็นไม้ป่ามีดอกสีขาวกลิ่นหอมแรง ซึ่งในประเทศไทยพบที่จังหวัด
นราธิวาสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ข้อมูลและรูปภาพจาก : หนังสือของดีกรุงเทพฯ www.5011202636.ob.tc / www.gallery.worldcamera.co.th

19

สามีภรรยากาลังเตรียมตัว จะออกไปข้างนอก ขณะที่ภรรยาเพิ่งอาบน้าเสร็จ
และสามีกาลังโกนหนวดอยู่ ก็มีเสียงกริ่งหน้าห้องดังขึ้น
"ออกไปดูหน่อยได้ไหม ?" สำมีบอก
ภรรยำจึงสวมเสื้อคลุมอำบน้ำไปที่ประตูทั้งที่ผมยังเปียกอยู่
เมื่อเปิดประตูเธอก็เห็นเพื่อนบ้ำนข้ำงๆยืนอยู่
เขำมองดูเธอครู่หนึ่งแล้วพูดว่ำ
"ผมจะให้คุณ 20,000 บำท
ถ้ำคุณเปิดเสื้อคลุมนั่นให้ผมดู"
เธอหยุดคิดครู่หนึ่งว่า 20,000 บาท
มันก็ง่ายดีนะ ... แถมไม่มีใครรู้ด้วย...
เธอจึงเปิดเสือคลุมให้เขาดู
หลังจากที่เขาดูอยู่นาน เขาก็ให้เงินเธอ 20,000 บาทแล้วก็กลับบ้านไป
เธอสวมเสื้อคลุมแล้วปิดประตู
สำมีได้ยินเสียงประตูจึงตะโกนถำมว่ำ "ใครเหรอ ?"
"บ้ำนข้ำงๆน่ะ" เธอตอบ
"แล้วเค้าเอาเงินที่..ยืมผมไป 20,000 มาคืนใช่หรือเปล่า..ที่รัก"
ข้อมูลจำก : www.zazana.com
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ขณะนั่งดูทีวีกันอยู่ในห้องนั่งเล่น จู่ๆ สามีก็ถามภรรยาว่า
สามี : ที่รัก ถ้าผมตาย คุณจะแต่งงานใหม่ไหม
ภรรยา : น่าจะแต่ง คุณก็รู้นี่ฉันกลัวความเหงา
สามี : แล้วคุณจะให้สามีใหม่ของคุณ มาขับสปอร์ตของผมไหม
ภรรยา : ก็คงให้ขับ
สามี : แล้วชุดสูทแสนแพงของผมล่ะ คุณจะยกให้เขาใส่ไหม
ภรรยา: ส่ายหน้าแล้วตอบว่า คงไม่หรอก เพราะเขาเตียกว่าคุณ
สามี : ????????????????

ข้อมูลจาก : www.thaijoke.blogspot.com
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
การส่ ง เสริ ม เพิ่ ม อั ต ราก้าลังบุคลากรเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี โ นโยบายเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในงานบริ ก ารในหลาย
ด้ า นเพื่ อ ให้ ง านการบริ ก ารมี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด
ซึ่ ง 1 ในด้ า นงานบริ ก าร คื อ
การเพิ่ ม บุ ค ลากรหลายอั ต รา เพื่ อ บริ ก ารแด่ ท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ ให้ ไ ด้ รั บ ความรวดเร็ ว
สะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่งกาลังบุคลากรที่ต้องการเพิ่มเติมในขณะนี้ ดังนี้

รับสมัครงาน
1. ผู้บริหารงานขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / 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, ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ
สำขำใกล้เคียง
 กรณีมปี ระสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ

ดังนั้น หำกท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ จะกรุณำสละเวลำในกำรแนะนำผู้ที่ท่ำนพึงพอใจ
หรือ บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ท่ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริษัทฯ จะขอตอบแทน
พระคุ ณ ด้ ว ยส่ ว นลด 3-5% ต่อใบกากับภาษี 1 ใบกากับฯ ต่อ จานวนพนักงาน 1 ท่าน
(โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ายอดเงินในใบกากับฯ 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะนา ส่งผ่านมายัง
คุณพรพรรณ เจริญทองนพคุณ แผนกบุคคล โดยทำง โทร.0-2285-4101 หรือ 0-22854915-6 ต่อ 112 Fax. 02285-4856 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” และป้อ งกัน “ผู้ป ฏิบัติ ” รวมทั้ง ป้องกัน การปนเปื้อนหรื อการกระจาย ของเชื อ
ออกมานอกตู้ได้ในเกณฑ์ข้อกำหนดมำตรฐำน หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย เนื่องจำกจุล
ชีพมีขนำดเล็กมำก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่พื้นผิวของ
HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ำจำกระดับมำตรฐำน ปัจจุบันแผนก
ช่ำงบริกำร ได้ดำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจำหน่ำยและไม่ได้จัด
จำหน่ำยมำกกว่ำ 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
ยี่ห้อหรือบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ำไม่สำมำรถให้ควำมถู กต้องระดับทศนิยม 1 ตำแหน่งได้
อีกประกำรหนึ่งในควำมจำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตกำหนดไว้


 ส้าหรับบริการ Calibrate pH meter ขณะนีบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005 ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ทัง 2 บริการนี แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมสำคัญ ควำมจำเป็น และประโยชน์ที่
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง และที่
สำคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความช้านาญ ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ
บริษัทต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำ
สนใจการบริการ ติดต่ อได้ที่ แผนกช่างบริการ หรือ เยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.coหรื อ
กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th.com
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สวั ส ดี ค่ ะ ทางกองบรรณาธิ ก ารใคร่ ข อเรี ย นแสดงความยิ น ดี กั บ ท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ
ที่ได้รับรางวัลใน

ฉบับที่ 035

นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนีค่ะ

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 กันยายน 2554

หมายเลข 28

 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

คุณหนึ่งฤทัย ผอบทอง

028

 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แล็บไลน์ (2000)

คุณอนันต์ชัย ฉัตรชัยรัตนเวช

128

 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ้ากัด คุณสุชารัตน์ ชมบุญ

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 1 ตุลาคม 2554






กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บริษัท ไทยน้าทิพย์ จ้ากัด
บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จ้ากัด
บริษัท ที.โอ.เมด จ้ากัด
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

คุณค้าแพว บัวใหญ่
คุณเกศรา เสนวะ
คุณหนูจร อุ่นชิน
คุณเยาวเรศ ปิ่นแหลม
คุณพิชญา โพธินุช

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 ตุลาคม 2554

328

หมายเลข 15
015
115
215
315
415

หมายเลข 83

 บริษัท ไทยกลูโคส จ้ากัด

คุณนภดล บึงลอย

083

 โรงพยาบาลเอกปทุม

คุณสุวรรณี ตันติวรธ้ารง

183



คุณยุพาพร จันทร์เปล่ง

283

คุณจุฑา พงษ์ฤทธิ์ศักดา

383

ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.

 บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ้ากัด

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน
ตอบคาถามร่วมสนุกกันมาโดยด้วยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดี
กับการ ส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัลใน ฉบับที่ 036 เพื่อลุ้นโชค 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 คู่ คุณธรรม
ซำยน์เทคมั่นย้ำ สินค้ำพร้อมบริกำร

321/43 ถนนนำงลิ้นจี่ 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

