
ใครไม่ป่วย? ยกมือขึน้!   

หลายๆ คน คงคุน้เคยกบัประโยคขา้งบน หรืออาจจะเคยไดยิ้นมาบา้ง แต่ส าหรบัคนท่ีไม่เคยไดยิ้นเลย 
ผูเ้ขยีนก็ขออนุญาติ น าความรูท่ี้ได ้ และขอ้แนะน าดีๆ มีประโยชน ์ จากเจา้ของประโยคมาเล่าสู่กนัฟังนะคะ  

  

 ท่านผูนี้คื้อ คณุณัฐพล วาสิกดิลก (ขวา) หรือท่ีรูจ้กักนัในชือ่เล่นว่า คณุหมอนัท ศิษยเ์ก่า มจธ. 
ภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร ์ รุ่นท่ี 14 เป็นผูท่ี้มีความเชีย่วชาญดา้นการดแูลรกัษาสขุภาพดว้ยตวัเอง และ
ธรรมชาติบ าบดั มีความรูด้า้นการแพทยท์างเลือก ไทย จีน และอายรุเวท  

 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 20 มิถนุายน 2556 เวลา 12.00 – 13.00 น. ท่ีผ่านมา ทางศูนยส์่งเสริมงานวิจยั
และทรพัยส์ินทางปัญญา มจธ. ไดเ้ชญิคณุหมอนัท  มาบรรยายพิเศษเร่ือง “โรคออฟฟิศซนิโดรมและโรคยอด
นิยม” ณ หอ้งธรรมรกัษา ช ัน้ 3 อาคารสมัมนา ผูเ้ขยีนไดมี้โอกาสเขา้รบัฟังการบรรยายในครัง้นีด้ว้ย  

คณุหมอนัทเล่าว่า ตวัคณุหมอเองเคยมีปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพมาก่อน แรกๆ คือ มีกลิ่นปากแรงมาก มี
แกส๊ในทอ้ง อจุจาระตกคา้ง และมีกลิ่นตวั อยากรกัษาใหห้าย และอยากทราบสาเหตท่ีุเป็น  จึงไปปรึกษาคณุพ่อ 
เน่ืองจากคณุพ่อเป็นหมอทางเลือก (แผนโบราณ) ชือ่ หมอแดง ดิ อโรคยา  มีความรูท้างดา้นการรกัษาดว้ย
สมุนไพร สิ่งแรกท่ีคณุพ่อแนะน า คือใหเ้ลิกด่ืมชาเย็น ดว้ยเหตผลว่าในชาเย็นมีนมและน า้แขง็ 

 

 

 

1. นมท าใหน้ า้ย่อยเป็นกอ้น ย่อยอาหารไม่ได ้ 
2. ความเย็นในน า้แขง็ท าใหก้ระเพราะหยดุท างาน ไม่ย่อยอาหาร กระเพราะอาหารจะเร่ิมท างานท่ี

อณุหภูมิ 37 องศา หรือสงูกว่านิดหน่อยคือ 38 ถึง 39 องศา เฉพาะน า้เย็นอย่างเดียวอณุภมิูอยู่
ท่ี 10 องศากว่าๆ แต่ถา้ใส่น า้แขง็ จะเหลืออยู่ท่ี 1 องศา กว่าๆ  

3. นอกจากความเย็นแลว้ จะมีกรดตามมาดว้ย และท าใหน้ า้ย่อยเจือจาง ขยะจะไปกองรวมกนัในล าไส ้
ซึง่ตอ้งท าลายทิง้ และในขยะจะมีจลุินทรียต์วัไม่ดี ซึง่แบ่งตวัเพ่ืมขึน้  เพ่ือใชจ้ลุินทรียต์วัไม่ดีในการ

  ชานมเย็น 



ย่อยขยะเหล่าน้ัน หลงัจากย่อยแลว้จะกลายเป็นแกส๊ และแอมโมเนีย มีกลิ่นแรงท าใหมี้ทัง้กลิ่นตวัและ
กลิ่นปาก และการผายลมออกมา เกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารท่ีไม่ดี  

หมอนัทเลิกนิสยัการด่ืมชานมเย็น และทานขา้วใหต้รงเวลา และทานทานยาสมุนไพร แคปปซลู 3 

เม็ดจากคณุพ่อเป็นยาสมุนไพรโบราณท่ีท าจากว่าหางจรเข ้ ซึง่ว่านหางจรเขมี้ยางสีเขยีวท่ีมีความคนั เม่ือน าไปเผา 

จะมีสีด า ใส่พริกไทยลงไปดว้ย บรรจลุงในแคปซลู เรียกว่ายาด า เวลาทานเขา้ไป โดนผนังล าไส ้ ผนังล าไสจ้ะคนั
และไม่ชอบ ท าใหผ้นังล าไส ้ บีบตวั ลมท่ีอยู่ในทอ้ง อจุจาระท่ีอยู่ในทอ้งจะถกูดนัออกมา เม่ือรกัษาไดผ้ล ตวัเอง
หาย คิดว่าคนอ่ืนก็ตอ้งหายเหมือนกนั 

ต่อมาเลยไปเรียนเพ่ิมท่ีวดัโพธ ์ เพ่ือเรียนรูท้างดา้นหมอทางเลือก การเรียนเก่ียวกบัหมอแผนไทยตอ้งเรียน 2 
อย่าง คือ เรียนเภสชั  และเรียนเวชกรรม  และตอ้งมีใบประกอบโรคศิลป์ 

1. เรียนเภสชั คือ ดตูน้ไม ้ ใบไม ้ ท่ีสามารถ น ามาท ายารกัษาโรคได ้ เชน่ ตน้หนุมานประสานกาย เรียน
โดยใชว้ิธกิีน ถา้มีรสขม หมายความวา่ ท าหนา้ท่ีลดความรอ้นในร่างกาย เป็นการแบ่งการรกัษา ตาม
รสยา 

2. เรียนเวชกรรม คือ ดลูิน้ ดตูา ดผิูว เชน่หนา้มนั เน่ืองจากทานอาหารมนั และมีอาหารตกคา้งในล าไส ้
อจุจาระออกไม่หมด 

3. ตอ้งสอบใบประกอบโรคศิลป์ ท่ีกระทรวงสาธารณสขุ ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นหมอทางเลือก หรือแพทยแ์ผน
ไทย เรียกคณุหมอได ้ แต่ไม่ใหเ้รียกแพทย ์

หลงัจากคณุหมอนัท ไดเ้ล่าปัญหาสขุภาพของตวัเอง และอธบิายถึงวิธรีกัษาดว้ยการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมการกิน รวมถึงการรกัษาดว้ยวิธใีชย้าสมุนไพรแลว้ ไดส้อบถามผูเ้ขา้ฟังการบรรยายว่ามีปัญหา
สขุภาพเร่ืองอะไรบา้ง  ซึง่ผูเ้ขา้ฟังส่วนใหญ่เป็นพนักงานหญงิจะเนน้ความสวยความงาม สขุภาพ และ
ประจ าเดือน แต่ละคนไดเ้ล่าถึงปัญหาสขุภาพ และสอบถามวิธกีารรกัษาดว้ยวิธแีพทยแ์ผนไทย ซึง่มีอาการ
ต่างกนัไปดงันี้ 

1. ปวดทอ้งประจ ำเดือน คนท่ีมีปัญหา เชน่ปวดทอ้งประจ าเดือน อาการแพทยก์ระแสหลกัจะตอ้ง
วินิจฉัยเก่ียวกบัมดลกูมีปัญหาเท่าน้ัน แต่แพทยท์างเลือกจะมองเร่ืองเสน้ลมปราน เสน้ลมปรานเอาไว ้
คยุกบัร่างกายว่าก าลงัมีปัญหาท่ีอวยัวะส่วนไหน มีปัญหาอะไรบา้ง เสน้ลมปรานตัง้แต่มดลกูรงัไข ่ โคง้
ไปยงัเตา้นมผูห้ญิง เรียกว่าเสน้ลมปรานตบั หมายความว่าคนท่ีมีปัญหาแบบนี ้ ตบัก าลงัมีปัญหา 
เชน่ อาการท่ีแสดงออกมาคือ ริมฝีปากมีสีคล า้ ซดี เน่ืองจากไม่มีเลือดไปเลีย้ง เพราะตบัเป็นตวั
สรา้งเลือด เพ่ือใหเ้ลือดพอดีกบัร่างกาย ถา้ตบัมีเลือดไม่พอ เวลาผลิตเลือด เพ่ือผลกัประจ าเดือน
เก่าๆ ท่ีติดอยู่มดลกูออกไป จะผลกัไม่ออก เน่ืองจาก เลือดนอ้ย ถา้ผลกัไม่ออก มดลกูจะบิด ท า
ใหป้วดทอ้ง  

                    

 

วิธีแก้   

ท ำอย่ำงไรให้เลือดเยอะขึน้ เพ่ือให้ตบัผลิตเลือด

เพียงพอ วีธีแก้ คือ ให้นอนเร็ว ทำนอำหำรเช้ำทุกวัน ไม่เกิน 

9 โมงเช้ำ  ก่อนอำหำรเช้ำให้ทำนพริกไทด ำท่ีเป็นแคปซูล 

เพ่ือให้กระเพำะท ำงำนดี กระบวนกำรย่อยดี เลือดจะเพ่ิมขึน้ 

เพรำะพริกไทยด ำเป็นธำติร้อน เติมอุณหภมิูให้กระเพำะ 

วิธีกำรแบบนี้เรียกแพทย์องค์รวม คือดทูั้งร่ำงกำย ใช้เวลำ 1 

เดือนในกำรผลิตเลือด เลือดจะดีขึน้ เรียกว่ำกำรเรียนรู้ ซ่ึง

ต้องกลบัไปท ำด้วยตวัเอง 
 



2. โรคคอเลสเตอรอลสูง ปัจจบุนั ใชเ้กณฑว์ดัค่าคอเลสเตอรอล ท่ีไม่เกิน 200 คอเลสเตอรอล 
ผลิตจากตบั มีความส าคญักบัสมอง และมีประโยชน ์ ในสมองเต็มไปดว้ยไขมนั หลงัวยัหมด
ประจ าเดือน ร่างกายจะผลิตคอเลสเตอรอลสงูขึน้ เพ่ือไปทดแทนฮอรโ์มน อายปุระมาณ 50 ขึน้ไป 
คอเลสเตอรอลจะอยู่ท่ี 200-250 เป็นเร่ืองปกติ และใหด้คู่า HDL ประกอบดว้ย  
วิธีแก ้ การทานไขมนั ทานแต่พอดี ไม่ควรรบัประทานของทอดเยอะเกินไป ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
รกัษาสมดลุของร่างกาย  

 
3. โรคอว้น บางคนกินไม่เยอะแต่อว้น เพราะมีผลจากกระบวนการเผาผลาญ  ถา้ระบบย่อยดี เชน่ 

การกินขา้วมนัไก่ ถา้ร่างกายย่อยไก่ดี ย่อยโปรตีนดี ร่างกายจะดดูแป้งนอ้ย แต่ถา้กินอาหารผิดเวลา 
น า้ย่อยจะนอ้ย จะย่อยโปรตีนไม่ดี แต่จะย่อยแป้งไดดี้ แป้งจะกลายเป็นน า้ตาล น า้ตาลสงูขึน้เกินไป 
ร่างกายจะปล่อยอินซลูิน เพ่ือใหน้ า้ตาลตกลงมา พอน า้ตาลตกร่างกายตอ้งเรียกหาพลงังาน และ
เรียกหาน า้ตาล ใหม่อีก คือหิวอีก ตอ้งกินอีก การกินครัง้ต่อไปร่างกายจะดดูแป้งอย่างเดียว ไม่ย่อย
โปรตีน จะท าใหเ้กิดโรคอว้น เน่ืองจากร่างกายเก็บไขมนัมาเป็นพลงังานส ารองเยอะเกินไป แต่โปรตีน
จะชว่ยสรา้งกลา้มเนือ้ กลา้มเนือ้ท าใหไ้ขมนัโดยใชต้ลอดเวลา ใครท่ีตอ้งการลดความอว้น 

                                                                       
                                                                

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีแก้ 

1. ลดแป้ง น ำ้ตำล  

2. กินขา้วตรงเวลา  

3. ท ำให้ระบบย่อยดีท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้ เช่น กินขมิน้ 

ขิง ก่อนอำหำรทุกมือ้ ทำนมือ้เยน็ให้น้อย 

 



4. โรคกระเพำะ เกิดจากการกินอาหารไม่ตรงเวลา ติดต่อกนั เป็นเวลานาน มีทางรกัษาได ้  
 

 

                     

 
 
 
5. ออฟฟิศซินโดรม เชน่ ปวดหลงั ปวดตา นิว้ชา ขอ้มือ 

อาการชา เกิดจาก เลือดไปเลีย้งไม่พอ เลือดไม่หมุนเวียน เพราะจะตึงตรงทา้ยทอย และขมบัเลยถึง
ดา้นบน เรียกว่าเสน้ลมปรานถงุน า้ดี จะฟ้องเราโดยการตึงก็ต่อเม่ือ  เลือดในร่างกายเรา หมุนเวียนนอ้ย 
และชา้ ถึงจะนวดจะไดแ้ค่การสบาย แต่การไหนเวียนของเลือดไม่สม ่าเสมอ  

 

  

 
 
 

 

วิธีแก้ 

กระเพาะอาหารเป็นธาติดิน ตอ้งแขง็แรง 
อาหารบ ารุงธาติดิน ตอ้งอยู่ในดิน เชน่ ขมิน้ 
หรือ โสม กินโสม แคปซลู วนัละ 2 เม็ด เลิก
กินน า้เย็นกระเพาะย่อยอาหารจะดี แกส้ไม่เกิด 
ขบัลมเก่าออก ลมใหม่ไม่ออก ไม่เป็นกรดไหล
ยอ้น ถา้กระเพราะเป็นแผล ใหใ้ชก้ลว้ยดิบมา
ฝานเป็นแว่นประมาณ 0.3 ซม เอาเปลือกออก 
จิม้น า้ผึง้ เคีย้วๆ กลืน กินทกุวนั 1 สปัดาห ์
หาย รสฝาดรกัษาแผลได ้ ส่วนน า้ผึง้ท าใหท้าน
กลว้ยไดง่้าย 

 

 

วิธีแก้ 

1.  น ้ำ ส่ิงท่ีท ำให้เลือดหมนุเวียนดีคือ น ำ้ ถ้ำไม่ด่ืมน ำ้ น ำ้จะข้น ถ้ำด่ืม

น ำ้เยน็ จะสดช่ืน แต่เวลำน ำ้เยน็เข้ำสู่ร่ำงกำยจะว่ิงไปท่ีไต ไตเกบ็น ำ้ไว้ 

ไตท ำง่นหนัก ย่ิงกินน ำ้ เลือดย่ิงหนืด ย่ิงต้องกำรน ำ้ ดงันั้น 70 % ควร

กินน ำ้เปล่ำ เพ่ือให้เลือดมีน ำ้สม ำ่เสมอ กำรไหลเวียนของเลือดเป็น

ปกติ นอกจำกนี้น ำ้ยงัช่วยขบัของเสียออกทำงปัสสวะ จะช่วยไม่คัน

และไม่เป็นสิว 

2. คนจีนยงัพบว่ำพลังหยนิ-หยำง หยินคือ น่ิงๆ หยำงคือต่ืนเต้น นั่ง

นำนพลงัหยินสะสม เป็นอย่ำงนี้นำนๆ ถึงจะมีน ำ้ในร่ำงกำย กไ็ม่ช่วย

อะไร ร่ำงกำยเหมือนคนอำย ุ70 เข่ำงอ หลงัค่อม บ่ำหด ตวัเลก็ ก้น

ใหญ่ ดงันั้นต้องมี activity ตลอดเวลำ เพ่ือสะสมพลงัหยำงให้เลือด 

3. กำรดื่มโสม หรือน ้ำขิงสด กช่็วยเพ่ิมพลังหยำงได้ แต่ขิงผงได้แต่

รสชำติของขิง แต่ไม่ได้พลังหยำง 

 



 
6. กำรด่ืมเหลำ้ มีผลต่อสขุภาพอย่างไร เวลาแอลลกอฮอลเ์ขา้สู่ร่างกาย จะผลกัน า้ออกจากร่างกาย 

และแอลกอฮอลไ์ปแทนท่ีน า้ ผลกัน า้ออกจากเลือดท าใหเ้ลือดขน้หนืด ท าใหห้ลอดเลือดท างาน
หนัก เรียกว่า โรคความดนั และหลอดเลือดท่ีท างานหนักเร่ือยๆ เรียกโรคหลอดเลือดแขง็ และ
หลอดเลือดท่ีท างานหนักสดุๆ จะท าใหก้ารตกตะกอนของไขมนั ท าใหห้ลอดเลือดอดุตนั และ ท า
ใหเ้ป็นโรคหลอดเลือดตีบแตกในท่ีสดุ หลกัง่ายๆ คนท่ีเป็นคือ จะเร่ิมขีล้ืม เป็นหนักๆ คืออลัไซเมอร ์
เรียกว่า    และผลกัน า้ออกจากตบั พอน า้ออกหมด ตบัจะแขง็  
วิธีแก ้ ไม่ควรด่ืมเหลา้ และควรด่ืมน า้แทน  
 

7. กำรด่ืมน ้ำ น า้เป็นตวัวดัอณุหภูมิภายนอก ถา้ร่างกายมีน า้เย็นเยอะเกินไป ก าลงัหลอกตวัเองว่า 
อณุหภูมิขา้งนอกเย็น และจะปัสสาวะบ่อย จะท าใหเ้ลือดขน้แขง็ ในทางกลบักนั ถา้ด่ืมน า้อุ่นหรือ
น า้รอ้นมากไป ร่างกายจะคิดว่าขา้งนอกรอ้น ร่างกายก็จะสั่งใกก้กัเก็บน า้ ท าใหต้วับวม ไตท างาน
หนัก เทา้บวม มือบวม และวิธกีารด่ืมน า้ ปริมาณท่ีเหมาะสม ค านวนจากน า้หนัก เรา ถา้ 60-
70 ด่ืมวนัละ 8-10 แกว้ ควรด่ืมทีละนิด เพราะด่ืมมากไปก็ทิง้หมด และไม่ควรด่ืมตอนก่อนนอน 
ถา้กระหายก่อนนอนจิบแต่พอเหมาะ 
 

8. อำกำรทอ้งผูก ถา้เป็นตอนโต แสดงว่าในล าไสไ้ม่มีน า้ จะตอ้งกินผกัเพ่ือไปอุม้น า้ในล าไสแ้ต่ถา้กิน
ผกัและน า้แลว้ยงัเป็น  แสดงว่า ล าไสต้อ้งการน า้มนั เชน่น า้มนัมะพรา้ว น า้มนังา น า้มนัมะกอก 
เพ่ือชว่ยใหล้ าไสล้ื่น 

ถา้ทอ้งผูกตัง้แต่เด็ก แสดงว่า ล าไสไ้ม่สมดลุ เพราะจลุินทรีท่ีดีมีนอ้ย เชน่แลคโตบาซลิสั ซึง่มีในนม
แม่ โดยเฉพาะน า้นมตรงฐานนมแม่ จลุินทรียท่ี์ดี ท าหนา้ท่ีปล่อยกรดแลคติค และ แลตโตบาซลิลสั 
มาโดนผนังล าไส ้ ล าไสจ้ะบีบตวัโดยธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วิธีแก้ 

1. ในกรณีทีท่ าอย่างไรก็ยงัถ่ายไม่ดี ใหท้าน โปรไบโอติกส ์(Probiotics) ซึง่เป็นจลุินทรียที์ดี่ 

ทีเ่กิดจากการหมกั เชน่ น า้หมกัชวีภาพ ซึง่ตอ้งหมกัแบบไม่มีอ็อกซเิจน แมแ้ต่ปลารา้ทีห่มกั
นานๆ เป็นปี กิมจิ โซย ุ มิโซะ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ ก็ชว่ยได ้

2. การกินอาหาร อย่ากินอย่างเดิมซ า้ๆ นานๆ  

 

 



9. โรคควำมดนัโลหิต กระเทียมแกโ้รคความดนัโลหิตไดจ้ริงหรือไม่  
 

 
 
 
ในกระเทียมมีสารอลัลซินิ  อลัลิซนิ เป็นสารท่ีท าใหห้ลอดเลือดขยบัตวัไดดี้ บีบครัง้เดียวถึงสมองเลย 
ท าไหห้ลอดเลือดไม่แขง็ตวั สามารถใชแ้ทนไวอกรา้ได ้ คนท่ีมีปัญหาหลอดเลือด จะดีขึน้แบบยั่งยืน 
 
 
 

10. กำรด่ืมกำแฟ กาแฟ มี คาเฟอีน แต่ไม่มีพลงังาน การกินกาแฟ คือการเอาพลงังานในเลือดใน
อนาคตมาใชใ้นปัจจุบนั พอต่ืนเชา้มาจะมึนหวั พอวนัต่อมา พลงังาน สารอาหารในเลือดหมด 
กาแฟก็ชว่ยไม่ได ้ ท าใหต้าเหลือง ปากซดี ไม่สดชืน่  
 

 
 
แนะน าว่าใหท้านกาแฟหลงัอาหาร เพ่ือใหไ้ดร้บัสารอาหารก่อน ไดพ้ลงังานก่อน เวลากินกาแฟ ก็
จะไม่เรียกพลงังานมาใช ้ ส่วนการกินกาแฟตอนเชา้ แลว้ไม่หวิขา้ว เพราะเวลาเอาคาเฟอีนเขา้ตบั 
จะเป็นการเทน า้ดี และน า้ย่อยทิง้ ไปทางล าไส ้ ท าใหไ้ม่หิวขา้ว พอน า้ย่อยไม่มี เวลากินขา้วก็จะไม่
มีน า้ย่อยโปรตีน ย่อยไดแ้ต่แป้งกบัน า้ตาล เป็นผลน ามาซึง่ การลงพุง แขนยว้ย และอว้นได ้
 
 จากการเขา้ฟังบรรยายในวนัน้ัน ท าใหไ้ดร้บัความรูเ้ก่ียวกบัการป้องกนั การดแูลสขุภาพ  
สขุลกัษณะการกิน และวิธกีารรกัษาดว้ยวิธีธรรมชาติบ าบดัดว้ยตวัเอง เม่ือมีอาการเจ็บป่วย ซึง่ผูฟั้ง 
หรือผูอ่้าน สามารถน าขอ้แนะน าเหล่านีไ้ปปฏิบติัตามไดง่้ายๆ ถา้สามารถปฏิบติัตามได ้ จะเป็นการ
เรียนรูด้ว้ยตวัเอง ท่ีเป็นการเรียนรูแ้บบยั่งยืน สขุภาพท่ีดีจะเกิดได ้ ขึน้อยู่กบัตวัเราเอง  และเราก็จะ
เป็นคนหน่ึงท่ีสามารถยกมือขึน้ไดส้งูๆ เม่ือมีคนมาถามว่า ใครไม่ป่วย? 

หากท่านใดสนใจขอ้มูลเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพดว้ยตวัเองเพ่ิมเติม สามารถติดตามไดท่ี้ 
https://th-th.facebook.com/TheArokaya 

 

 

https://th-th.facebook.com/TheArokaya


ขอขอบคุณรูปประกอบจำก 

กลว้ยดิบ http://thaitopfood.blogspot.com/2012/10/blog-post_31.html 

ชานมเย็น http://ying-coffeemix.blogspot.com/2012/05/blog-post.html 

แคปซลูพริกไทยด า 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527750647245346&set=pb.387283101292102.-
2207520000.1375868917.&type=3&theater 

ขมิน้ http://health.kapook.com/view42014.html 

ขงิ http://khaokho.phetchabun.doae.go.th/dd6.htm 

น ้าขงิสด http://www.oknation.net/blog/kanis/2009/12/17/entry-1 

น ้าเปล่า http://www.fucopurelife.com/topic09.html 

กิมจ ิ http://wonderfulpackage2.blogspot.com/2013/04/3.html 

โชยุ http://www.studyatoz.com/article.php?id=348 

มิโซะ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tao-yiipun&month=05-12-
2006&group=2&gblog=5 

กระเทียม http://alangcity.blogspot.com/2013/05/47.html 

กาแฟ http://atcloud.com/stories/76392 
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