
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การแหง่การเรยีนรู้ 
เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของ รร.ตท. 

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐ ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ 



 



 
๒ 



พระราชประวัติในหลวง รัชกาลที ่๙ 

พระราชประวัติในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพระราชสมภพ 
การศึกษา การขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระบรมราชาภิเษก ในหลวงทรงพระผนวช รวมถึง  
พระอัจฉริยภาพของในหลวงด้านต่างๆ 

 

 

 ทรงพระราชสมภพ  
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” 
ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย
เป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาลย์  
 ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT 
AUBURN) รัฐแมสซาชูเซตส์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 การศึกษา  
        เมื่อพระชนมายุได้ ๕ พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นทรงเสด็จไป
ศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ 
(LASAGNA) ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็น
โรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติและทรงได้รับประกาศนียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษาดังกล่าว ทรง
รอบรู้หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์ 
และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยพร้อมด้วย  
พระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ 

๓ 



 ครองราชย์  
        ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา  รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้น
ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายนนั้น ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการ บริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยัง
ทรงพระเยาว์ และต้องทรงศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
         เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ ได้เสด็จพระราชด าเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์ แม้พระองค์จะทรง
โปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แต่เพ่ือประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทน เช่น 
วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรงศึกษา และฝึกฝนการดนตรีด้วย
พระองค์เองด้วย  
        ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้
ทรงขับรถยนต์ไปทรงร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบและมีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หาใน
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงปารีส  
        ในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง ทรงบาดเจ็บที่พระพักตร์ พระเนตร
ขวา และพระเศียร ทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯ ให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดพระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึ้น และต่อมาได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๒ โดยได้
พระราชทานพระธ ามรงค์วงที่สมเด็จพระบรมราชชนกหมั้นสมเด็จพระราชชนนี  
        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับการอภิบาลอย่างดียิ่งจากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถ
ปราดเปรื่องและมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรมทุกประการ ซึ่งน้อมน าให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงด ารงสิริ
ราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรม และราชสังคหวัตถุ ทรงเจริญด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิ
การเจิดจ ารัส ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพ่ือประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญทุกทิศานุทิศใน
เวลาต่อมาตราบจนป๎จจุบัน  
 
 พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส  
        เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด าเนินกลับประเทศไทย 
โปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ระหว่างวันที่ 
๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๔๙๓ และเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ 
กิติยากร ที่วังสระปทุม โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานหลั่งน้ าพระมหา
สังข์ ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชน และได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จ
พระราชินีสิริกิติ์  
        หลังจากนั้น ได้เสด็จไปประทับพักผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หวัหิน และที่นี่เป็นแหล่งเกิดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารโิครงการแรกคือ พระราชทาน “ถนนสายหว้ยมงคล” ให้แก่ “ลุงรวย” และชาวบา้นที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้น
จากหล่มดิน ทั้งนี้เพราะแม้ “ห้วยมงคล” จะอยู่ห่างอ าเภอหัวหิน เพียง ๒๐ กิโลเมตร แต่ไม่มีถนนหนทาง ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนในการด ารงชีวิตมาก ถนนสายห้วยมงคลนี้จึงเป็นถนนสายส าคัญที่น าไปสู่โครงการในพระราชด าริ เพ่ือบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุขแก่พสกนิกรอีกจ านวนมากกว่า ๒,๐๐๐ โครงการในปจ๎จุบัน 

๔ 



 
 พระบรมราชาภิเษก  

        วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรง
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระ
สุพรรณบัฏว่า  
        “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และได้
พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”  
        ในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จ

พระราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  
        วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไป
ยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพ่ือทรงรักษาพระสุขภาพ และเสด็จพระราชด าเนินนิวัติพระนคร เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๔๙๔ 
ประทับ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน 
        ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดา และพระราชโอรส ๔ พระองค์ดังนี้  
        ๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อ ๕ เมษายน ๒๔๙๔ ณ 
โรงพยาบาลมองซัวนี่ โลซานน์  
        ๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ประสูติเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
ต่อมา ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๑๕ 
        ๓. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลนโสภาคย์ ประสูติเมื่อ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ 
พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ 
        ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ณ พระที่
นั่งอัมพรสถาน 
 

 ทรงพระผนวช  
        เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรง
จ าพรรษา ณ พระต าหนักป๎้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบตัิพระศาสนกิจ เป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างนี้ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
        ในรัชกาลนี้ได้ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมชนกนาถข้ึนเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราชชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง

๕ 



สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลใหม่ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ เพ่ือให้สมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี ทั้งนี้
ด้วยพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระกตัญํูกตเวทิตาธรรมอันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญพระปรมาภิไธยใหม่ที่ทรงสถาปนา
คือ  
        “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิต
ลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศวิสุทธ์ วรุตมขัตติยศักตอรรคอุดม จักรีบรมราชวงศนิวิฐ ทศพิธราชธรรมอุกฤษฎนิบุณ 
อดุลยกฤษฎาภินิหารรังสฤษฏ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคุณอดุลพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญอรรคลักษณ
วิจิตร โสภาคย์สรรพางค์ มหาชโนตมงคประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรม
ราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิ
ราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฏศักตอัครนเรศราธิบดี เมตตากรุณา สีตลหฤทัย 
อโนปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” 
 

 พระราชกรณียกิจ  
        ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา 
ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในป๎ญหา
ของราษฎรในชนบทที่ด ารงชีวิตด้วยความยากจน ล าเค็ญและด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ป๎ญหา
ตลอดมาตราบจนป๎จจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์
ยากน าความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถ
ปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพ่ือประโยชน์สุขของราษฎร และเพ่ือความเจริญ
พัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงค านึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย  
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า ๒,๐๐๐ โครงการ ทั้งการแพทย์
สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม 
ตลอดจนการเศรษฐกิจเพ่ือประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยังทรงขจัดป๎ญหาทุกข์ยากของประชาชนในชุมชน
เมือง เช่น ทรงแก้ป๎ญหาการจราจรอุทกภัยและป๎ญหาน้ าเน่าเสียในป๎จจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์ 
และอนุรักษ์ช้างของไทยอีกด้วย  
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตร าพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามทรงพระ
ประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชด าริเพ่ือขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้าพระเสโทหลั่งชุ่มพระ
พักตร์ และพระวรกายหยาดตกต้องผืนปฐพีประดุจน้ าทิพย์มนต์ชโลมแผ่นดินแล้งร้าง ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์นับ
แต่เสด็จเถลิงถวัลยราชตราบจนป๎จจุบัน  
        แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางด ารงชีพ
แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎรได้พ่ึงตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบ
อาชีพอยู่กินตามอัตภาพซึ่งราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในป๎จจุบัน 
 

๖ 



 
 พระอัจฉริยภาพ  

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความรักอัน
ยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจอันหนักเพ่ือ
ประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ปรากฏเป็นที่ประจักษ์
เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลก จึงทรงได้รับ
การสดุดีและการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์เป็นจ านวน
มากทุกสาขาวิชาการ ทั้งยังมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง 
ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงป๎จจุบัน
รวม ๔๗ เพลง ซึ่งนักดนตรีทั้งไทย และต่างประเทศน าไปบรรเลง
อย่างแพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบัน
ดนตรีในออสเตรเลียได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์แด่
พระองค์ นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง
ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ทรงได้รับยกย่องเป็น “อัครศิลปิน”  
ของชาตินอกจากทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีแล้วยังทรง
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็น
ทรัพย์สินทางป๎ญญาของชาติ เช่น ทรงพระราชนิพนธ์ แปลเรื่อง ติโตนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระและพระราชนิพนธ์
เรื่องชาดกพระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการด ารงชีวิตด้วยความวิริยะอุตสาหะอดทนจนพบความส าเร็จแก่ 
พสกนิกรทั้งปวง  
        ปวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภักดีีเป็นที่ยิ่งดังปรากฏว่าในวาระส าคัญ เช่น ศุภวาระเถลิงถวัลยราชครบ ๒๕ ปี 
พระราชพิธีรัชดาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกทรงด ารงสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ มหา
มงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัย
มงคลด้วยความกตัญํูกตเวที ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างสมพระเกียรติทุกวาระ 
 
       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
       ที่มาข้อมูล http://king.kapook.com/history.php 

 

 

 

๗ 



วันต ารวจไทย ๑๓ ตุลาคมของทุกปี 

เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี จะเป็นวันต ารวจของไทย เนื่องจากวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็นวันประกาศ
รวม “กรมพลตระเวน” กับ “กรมต ารวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน และใช้ชื่อเรียกว่า “กรมต ารวจ” (ซึ่งภายหลังได้
เปลี่ยนมาเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ) หลังจากวันนั้น จึงได้ถือเอาวันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็น วันต ารวจ ซึ่งการ
จัดพิธีในวันต ารวจอย่างเป็นการ เกิดข้ึนครั้งแรกในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ในสมัย พล.ต.อ. หลวงชาติตระการ
โกศล เป็นอธิบดีกรมต ารวจ 

 

วันต ารวจแห่งชาติ 

เหตุการณ์ส าคัญๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ ต ารวจไทย 

ต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มีพิธีสวนสนามของเหล่าข้าราชการต ารวจต่อหน้าพระพักตร์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) ในวันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระราชทาน ธงชัยประจ าหน่วยต ารวจ ให้แก่หน่วยต ารวจต่างๆ เป็นครั้งแรก รวมทั้งสิ้น ๖ ธง (ซึ่งเรียกกล่าวกัน
ว่า “ธงชัยเฉลิมพลประจ าหน่วยต ารวจ” ) พร้อมพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ขบวนสวนสนามของต ารวจด้วย 

๘ 

http://scoop.mthai.com/tag/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://scoop.mthai.com/specialdays/5367.html
http://scoop.mthai.com/specialdays/5367.html


 

ธงชัยเฉลิมพลวันต ารวจ 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้มีพิธีสวนสนามของข้าราชการต ารวจและนักเรียนพลต ารวจของโรงเรียนพล
ต ารวจภูธรภาค ๔ ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรามราชินี ณ 
ลานพระราชวังสวนดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า) ซึ่งครั้งนี้ได้พระราชทาน ธงชัยประจ าหน่วยต ารวจ แก่โรงเรียนพล
ต ารวจภูธรภาค ๔ (ซ่ึงเรียกกล่าวกันว่า “ธงชัยเฉลิมพลประจ าหน่วยต ารวจ” ) พร้อมพระบรมราชโววาท 

ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันต ารวจเฉพาะนักเรียนนายร้อยต ารวจและคณะ
นายต ารวจปกครองของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ณ ลานฝกึศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ต่อมา ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้อนุมัติหลักการให้มีการจัดพิธีกล่าวค าสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันต ารวจ ณ ลานฝึกศรียา
นนท์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ โดยการสนธิก าลังนักเรียนนายร้อยต ารวจร่วมกับข้าราชการต ารวจจากกองบัญชาการ
ต่างๆในทุกๆปี ทั้งนี้โดยเชิญธงชัยประจ าหน่วยต ารวจเข้าร่วมในพิธีจ านวน ๖ ธง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมาจนถึง
ป๎จจุบันกองบัญชาการต่างๆในทุกๆปี ทั้งนี้โดยเชิญธงชัยประจ าหน่วยต ารวจเข้าร่วมในพิธีจ านวน ๖ ธง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๒ เป็นต้นมาจนถึงป๎จจุบัน 

   รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
     ที่มาข้อมูลจาก : http://scoop.mthai.com/hot/๕๓๖๗.html 
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รู้ทันโรค "น้ าในหูไม่เท่ากัน" 
มีหลายท่านสงสัยว่าอยู่ดี ๆ เกิดอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน ลุกเดินไม่ได้ และเป็นอยู่บ่อย ๆ โดยไม่ทราบ

สาเหตุ จะเป็นอันตรายหรือไม่ ผู้มีอาการเหล่านี้ไม่ต้องกังวลค่ะ 

 

ผู้ที่เป็นโรคน้ าในหูไม่เท่ากัน จะมีอาการหลักที่ท าให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์คืออาการเวียนศีรษะ แต่อยากจะท า
ความเข้าใจว่าอาการเวียนศีรษะจริง ๆ แล้วเกิดได้จากสาเหตุอื่น ๆ ได้มากมายนอกเหนือไปจากโรคน้ าในหูไม่เท่ากัน แต่
ถ้าเป็นโรคน้ าในหูไม่เท่ากันจะต้องมีอาการอ่ืนร่วมด้วย เช่น รู้สึกแน่นในหู มีเสียงรบกวนในหู ซึ่งอาจดังต่อเนื่อง หรือดัง
เป็นพัก ๆ หรือบางรายรู้สึกเหมือนมีเสียงลมพัดอยู่ในหู ซึ่งอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน จะเป็นอยู่นานไม่ต่ ากว่า ๒๐ 
นาทีจนถึงหลายชั่วโมง หรืออาจรุนแรงถึงขั้นคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย และหลังจากนั้นอาจมึนงงทรงตัวล าบากต่อได้อีก
หลายวัน นอกจากนี้ยังมีอาการหูอ้ือ การได้ยินลดลง ผู้ป่วยจะมีอาการต่าง ๆ เหล่านี้ราว ๑-๒ วัน แล้วค่อย ๆ ดีขึ้นจน
กลับมาเป็นปกติ แล้วก็กลับมาเป็นซ้ าได้ ซึ่งความถ่ีของอาการเวียนศีรษะจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 

โรคนี้พบมากในช่วงอายุ ๓๐-๖๐ ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง และส่วนมากเป็นในหูข้างเดียว แต่ก็อาจเป็น
ทั้งสองหูได้ 

โรคน้ าในหูไม่เท่ากันเป็นภาวะที่มีน้ าในหูชั้นในคั่งหรือมีความดันเพ่ิมขึ้นซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แต่
สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการสร้างน้ าในหูชั้นในมากขึ้น , ท่อทางเดินน้ าในหูชั้นในแคบท าให้การไหลเวียนไม่สะดวก, มี
การดูดซึมน้ าในหูชั้นในกลับน้อยกว่าปกติ หรือเกิดจากภาวะภูมิแพ้ 

การจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคน้ าในหูไม่เท่ากัน ต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากการซักประวัติ , ตรวจ
ร่างกาย และตรวจพิเศษเพ่ิมเติม เช่น ตรวจการได้ยิน ซึ่งมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยแน่ชัดไม่ใช่วินิจฉัยจากอาการเวียนศีรษะ
เพียงอย่างเดียว ในกรณีที่อาการไม่ชัดเจนก็อาจต้องอาศัยการตรวจพิเศษอ่ืน ๆ เช่น ตรวจประสาททรงตัว, ตรวจการได้
ยินระดับก้านสมอง หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan หรือ MRI) สมองและหูชั้นใน 

๑๐ 



การรักษาหลักคือ รักษาอาการเวียนศีรษะ เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ  แพทย์จะแนะน าให้ผู้ป่วย
หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม, พักผ่อนให้เพียงพอ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับประทานยาแก้เวียนศีรษะ
ได้ผลดี ทั้งนี้การใช้ยาขึ้นกับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย บางรายเพียงแต่รับประทานยาแก้อาการเวียนศีรษะเป็นครั้ง
คราว บางรายมีอาการเวียนศีรษะบ่อยจนรบกวนชีวิตประจ าวัน อาจจ าเป็นต้องรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเดือนหรือ
เป็นปี ผู้ป่วยส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรงรับประทานยาแล้วได้ผลไม่เต็มที่ แพทย์อาจพิจารณาฉีดยาเข้าไปในหูชั้นกลาง 
เพ่ือให้ยาซึมผ่านเข้าไปในหูชั้นในหรือใช้วิธีการผ่าตัด แต่เนื่องจากโรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จึงยังไม่มีวิธีป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรค และไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรง ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องต่อเนื่อง ก็จะควบคุมอาการเวียนศีรษะได้และ
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

  

ผู้ป่วยโรคน้ าในหูไม่เท่ากัน ควรลดภาวะเครียด ท าอารมณ์ให้แจ่มใส ออกก าลังกายสม่ าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ 
ที่ส าคัญควรควบคุมอาหารเค็ม และบริหารประสาททรงตัว ซึ่งจะช่วยท าให้ควบคุมอาการเวียนศีรษะได้ดีขึ้น 

   รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 

       ที่มาข้อมูลจาก : ww.thaihealth.or.th/Content/๓๓๓๘๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 



เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
เวลาที่พูดทักทายกันโดยปกติเราเคยได้ยินหรือใช้เพียงแค่ How are you? ใช่ไหม  
ประโยคข้างล่างนี้ใช้แทนกันได้ จ าๆเอาไว้นะ  
เวลาได้ยินประโยคพวกนี้จะได้เข้าใจว่าเขาถามเราว่า How’re you? 
 
How’s it been? ที่ผ่านมา เป็นยังไงบ้าง 
How have you been? 
How have you been up to? 
How’s it going?  
How’s everything? 
 
What’s new? (informal) ไงวะ 
What’s up? (informal) 
 
เคยบ้างไหมที่บางทีเราเดินเล่นอยู่ดีๆ ก็เจอเพ่ือนเก่าท่ีไม่ได้เจอกันนานมากๆๆๆ อยากรู้ไหมว่าสถานการณ์แบบนี้เขา
ทักทายกันอย่างไร มาดูกันเลย.........  
 
I haven’t seen you in year! ไม่เจอกันนานเลยนะ 
Long time no see! (informal) 
I haven’t seen you in an age! 
 
หลังจากท่ีท าการทักทาย และมีการถามว่าสบายดีไหม  
เราก็ต้องตอบออกไปท านองว่า ดี งั้นๆ หรือแย่ ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเรา ไม่ใช่ตอบ I’m fine. อย่างเดียว มาดูกันนะ
ครับว่าที่อเมริกาเขาตอบกันอย่างไร  
ตอบในแง่สุขภาพหรือไม่ก็ สบายดี แข็งแรง  
 
I’m fine. สบายดี 
Fine. 
Okay. 
All right. 
Great. 
Keeping cool. 
I’m cool. (slang) สบายดีว่ะ 
 

๑๒ 



 
ตอบในแง่บวก ประมาณว่า ดี ไม่มีป๎ญหา  
 
Keeping out of trouble. ไม่มีป๎ญหา 
Been keeping out of trouble. 
Keeping busy. ดี (แบบท าโน่นท านี่ไปเรื่อยๆ) 
Keeping myself busy. 
Been keeping myself busy.  

ตอบในกลางๆ ประมาณว่า งั้นๆ  
 
Same as always. เหมือนเดิม 
Same as usual. 
Getting by. ก็อยู่ได้นะ 
Been getting by. 
So-so. (informal) งั้นๆว่ะ 
 
ตอบในแง่ลบ ประมาณว่า แย่ ไม่ดี 
Not good. ไม่ดีเลย 
Not so good. 
Not well. 
Not very well. 
Not so well. 
Not great. 
Not so great. 
Crummy. (slang) แย่ว่ะ 
Kind of crummy. (slang) 

  รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
       ที่มาข้อมูลจาก : http://www.pasa๒๔.com/view/page.aspx?p 

 
 
 
 
 

๑๓ 



โรคภูมิแพ้คือโรคที่ร่างกายมีปฏิกิริยาที่ผิดปกติต่อสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ท าให้เยื่อบุที่อวัยวะต่างๆ เกิดการอักเสบ 
เช่น เยื่อบุตาขาว เยื่อบุทางเดินหายใจ ผิวหนัง เยื่อบุโพรงจมูก เยื่อบุทางเดินอาหาร ซึ่งโรคภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ 
“แพ้อากาศ” ในประเทศไทยพบในเด็กประมาณร้อยละ ๕๐ ส่วนโรคหืดและผื่นแพ้ผิวหนังพบได้ร้อยละ ๑๕ ต่อโรค 

 

สาเหตุของโรคภูมิแพ้ 
1. ด้านกรรมพันธุ์ ผู้ป่วยมักมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว โดยที่ผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องแพ้ต่อสิ่ง

แปลกปลอมหรือสารก่อภูมิแพ้ชนิดเดียวกันกับคนในครอบครัว ซึ่งผลการวิจัยพบว่าครอบครัวที่บิดาและ
มารดาป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ลูกจะมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึงร้อยละ ๕๐ – ๘๐ 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวิถีชีวิตจากสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง ท าให้มารดาไม่สามารถให้นมบุตรได้ใน
ช่วงแรกคลอด จึงไม่ได้รับสารอาหารส าคัญในน้ านมแม่ที่มีภูมิต้านทานต่อโรคภูมิแพ้ รวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่าง
เร่งด่วนที่ต้องรับประทานอาหารส าเร็จรูป ซึ่งอุดมไปด้วยแป้งและไขมัน และเป็นป๎จจัยที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
เป็นอย่างดี 

  
อาการของโรคภูมิแพ้ 
ผู้ป่วยจะมีอาการจาม มีน้ ามูกใสๆ คันจมูกหรือคัดจมูกเรื้อรัง อาจจะมีอาการเคืองตาร่วมด้วย ส าหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
ทางผิวหนังจะมีอาการผื่นแดงแบบลุกลาม คันไปทั้งตัว อาการที่กล่าวมามักเกิดในช่วงหัวค่ าหรือบริเวณที่มีอากาศร้อน
จัดหรือเย็นจัด หรือสถานที่ที่มีสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นละออง ควันพิษ เป็นต้น 

  

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ 
ป๎จจุบันนิยมใช้วิธีการทดสอบภูมิแพ้หรือ Allergy Test คือการทดสอบเพ่ือให้เราทราบว่าแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดบ้าง 
เพ่ือที่จะได้หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นและไม่ท าให้อาการแย่ลง 

๑๔ 
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Skin Test วิธีนี้แพทย์จะใช้น้ ายาที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ หยดลงบนผิวหนัง จากนั้นใช้ปลายเข็มสะกิดตรงท่ีหยด
เพ่ือให้น้ ายาซึมเข้าสู่ผิวหนัง ทิ้งไว้ ๑๕ นาที ถ้าเราแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใด บริเวณท่ีหยดสารนั้นจะเกิดอาการบวมแดง
เหมือนตุ่มยุงกัด 
Rast Test เป็นการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานที่ท าให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงและใช้เวลานานกว่าการทดสอบ
แบบ Skin Test โดยจะใช้วิธนีี้กรณีท่ีไม่สามารถตรวจแบบทดสอบทางผิวหนังได้ 
  

วิธีรักษาโรคภูมิแพ้ 
ยารักษาโรคภูมิแพ้มีทั้งชนิดยารับประทานและยาพ่นทางจมูกหรือปาก ซึ่งควรอยู่ในความดูแลและค าแนะน าของแพทย์
อย่างใกล้ชิด ในผู้ป่วยบางรายอาจจ าเป็นต้องล้างจมูกด้วยน้ าเกลืออย่างสม่ าเสมอ และพ่นยาทางจมูกหรือปากเพ่ิมเติม
จากยารับประทาน 

ส าหรับการรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยการฉีดวัคซีน ป๎จจุบันสามารถใช้กับการรักษาโรคแพ้อากาศและโรคหืด โดยแพทย์จะท า
การฉีดสารก่อภูมิแพ้ชนิดที่ผู้ป่วยแพ้ แล้วเพ่ิมปริมาณทีละน้อยจนร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้น ซึ่ง
ผู้ป่วยที่มีการตอบสนองต่อการรักษาวิธีนี้ได้ดี แพทย์จะท าการรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ ๓ – ๕ ปี แต่ใน
ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาวิธีนี้ภายใน ๑ ปี แพทย์จะท าการหยุดรักษาแล้วใช้วิธีรักษาตามอาการแทน 

  

การดูแลตนเองเม่ือพบว่าเป็นโรคภูมิแพ้ 
สิ่งส าคัญท่ีสุดส าหรับผู้ป่วยคือ การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งจะท าให้อาการของโรคภูมิแพ้ลดลง ท าให้ผู้ป่วยลดการใช้
ยาให้น้อยลงเหลือเพียงแค่ยาควบคุมอาการเท่านั้น นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ ๕ หมู่ 
โดยเฉพาะการได้รับอาหารที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้อย่างเห็นได้ชัด พักผ่อนให้เพียงพอ และออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

    รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
         ที่มาข้อมูลจาก : http:// http://clonedbabies.com 

 
 
 
 
 
  
 

๑๕ 



ควันหลงโอลิมปิก ๒๐๑๖ 

 ผู้เขียนขอแสดงความยินดี และชื่นชมอย่างภาคภูมิใจอีกครั้งนะครับ ที่ประเทศไทยของเราได้          ๒ เหรียญ
ทอง ๒ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง และจบที่อันดับ ๓๕ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ๒๐๑๖ นี้ แน่นอนว่าใน
อาเซียน เราไม่แพ้ใครครับ  

 “การก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง” เพ่ือรับรางวัลอันทรงเกียรติและช่อดอกไม้ เบื้องหลัง
ความส าเร็จนี้แลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ าตามากมายขนาดไหน         เราคงไม่สามารถรู้
ได้ แต่ที่เรารู้แน่ๆ คือ นักกีฬาเหล่านั้นคงต้องใช้พลังและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพ่ือคว้า
ชัยชนะมาครอบครอง 

 เป็นที่น่าเสียดายนะครับ ที่การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นที่เรามีลุ้นเหรียญทอง มี
อันต้องพ่ายแพ้ไปอย่างค้านสายตาประชาชน และเกิดค าถามและ   ข้อกังขาตามมาในเรื่อง
การตัดสินของกรรมการ  แล้ว “ผู้พ่ายแพ้ที่อยู่ในหัวใจของเรา” เขาจะท าอย่างไร 

 ค าถามนี้ได้รับค าตอบจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่น ามาฉายซ้ าทางโทรทัศน์ในช่วงเดียวกันขณะที่ก าลังมีการ
แข่งขันโอลิมปิกเกมส์  ภาพยนตร์เรื่องนั้น คือ ร็อคกี้ (Rocky) 

 ร็อคกี้ เล่าเรื่องของ หนุ่มอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนคนหนึ่ง    ที่ต้องต่อสู้
กับชะชาชีวิตด้วยการเป็นนักมวยและใช้ก าป๎้นของตัวเองชกจนได้เป็นแชมเปี้ยน 
อย่างไรก็ดีเขาเสียแชมป์ให้กับคู่ชกคนหนึ่งไปเพราะความหลงใหลในชื่อเสียง แต่เขา
ยังกลับตัวทันและท าสิ่งที่เขาท ามาตลอด ซึ่งก็คือการฝึกซ้อมอย่างหนักจนได้แชมป์
กลับคืนมา ในท้ายที่สุด      เขาเกษียณตัวเองและพบว่า “สิ่งที่ส าคัญในชีวิตก็คือ
การก้าวต่อไป” 

 บ่อยครั้งนะครับที่เราจะต้องเผชิญเหตุการณ์ในชีวิตทั้งที่ดีและไม่ดี ทั้งการตามหาความฝ๎นอย่างไร้จุดหมาย 
ยามเมื่อเราประสบความส าเร็จ ในวันที่เราล้มเหลว หรือเม่ือถึงเวลาที่จะต้องลงจากเวที 

 แล้วเราจะท าอย่างไรเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดข้ึน...ก็อย่างที่ ร็อคกี้ ว่าไว้ 

 “ไม่ส าคัญหรอกว่าจะชกคู่ต่อสู้แรงแค่ไหน สิ่งส าคัญคือ เราทนถูกชกได้หนักแค่ไหน แล้วก้าวต่อไป” 
 “Let me tell you something you already know. The world ain’t all sunshine and rainbows. It 
is a very mean and nasty place and it will beat you to your knees and keep you there 
permanently if you let it. You, me or nobody is gonna hit as hard as life.  
 But it ain’t how hard you hit, it’s about how hard you can get hit, and      keep 
moving forward. How much you can take, and keep moving forward.” 
 เอ............หรือเราจะติดสินบนกรรมการ แล้วขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีดี ???? 

                              รวบรวมและเรียบเรียงโดย ร.อ.รชฏ  ทิพโสต อจ.แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. 

๑๖ 



"คุ้มวิมานดิน"  
ใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ผ่อนคลาย ยกมือขึ้นนนน... คราวนี้จเราะมาพาไปเที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ แต่ได้
บรรยากาศรีแลกซ์แบบสุดๆ ด้วยอากาศดีๆ กิจกรรมชิลล์ๆ สัมผัสดิน สัมผัสน้ า ใกล้ชิดธรรมชาติ และรับรองว่า การไป
เที่ยวครั้งนี้ของคุณจะเต็มอ่ิมกลับบ้านเลยทีเดียวค่ะ  

 

 “คุ้มวิมานดิน” แห่งนี้ตั้งอยู่ใก้ลกรุงเทพฯ เพียงอึดใจเดียวจากมอเตอร์เวย์มาที่เมืองแปดริ้ว หรือฉะเชิงเทรานี่เอง
ค่ะ  ที่นี่เป็นเหมือนบ้านสวนบ้านดิน อันเงียบสงบเย็นกายสบายใจ เหมาะกับการพาครอบครัว หรือ เพ่ือนสนิทสักสอง
สามคนมานั่งชิลล์ๆ กัน หรือใครจะโรแมนติก พาหวานใจมานั่งเล่น นอนเล่นก็ไม่ว่ากันค่ะ 

“ดินเป็นอะไรก็ได้ ที่ คุ้มวิมานดิน” จากแรงบันดาลใจนี้เอง คุ้มวิมานดิน จึงสร้างขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึง ภูมิป๎ญญา และ
พลังของการสร้างสรรค์ โดยการน าเอาสิ่งใกล้ตัว มาท าให้เป็นสิ่งน่าสนใจค่ะ รูปแบบการน าเสนอบนพื้นที่ธรรมชาติที่
ผสานไปกับ เกษตรกรรมธรรมชาติ และงานศิลปะ ได้ถูกผสานกันที่นี่อย่างลงตัวทีเดียว นับเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าที่อ่ืนๆ เลยค่ะ 

นอกจากจะได้สีสันจากดอกไม้ในสวน และสูดอากาศสดชื่นกันแล้ว ไฮไลท์ของคุ้มวิมานดินก็คือ เราจะได้กลับไปเป็นเด็ก
ซนๆ ด้วยการป๎้นดินอีกครั้งค่ะ ที่นี่เป็นเหมือนศูนย์เล็กๆ ของเครื่องป๎้นดินเผาแฮนด์เมดที่ชาวบ้านในท้องถิ่นมารวมตัว
กันท าเครื่องป๎้นดินเผารูปร่างต่างๆ ขึ้นมาค่ะ แต่ถ้าใครอยากลองท าด้วยมือของตัวเอง คุ้มวิมานดินก็ยินดีอย่างมากที่จะ
ถ่ายทอดเคล็ดวิชาไม่ลับนี้ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนอีกด้วยค่ะ ส าหรับใครที่พาลูกพาหลานมานั่งเล่นนั่งชิลล์กันก็น่าจะดี
ค่ะ เพราะเด็กๆ จะได้ใช้จินตานาการสร้างสรรค์ผลงานเพลินๆ ด้วยดินกันค่ะ  

๑๗ 



 

 

 

 
 

๑๘ 



ภายในคุ้มวิมานดินมีโซนต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวกันอีกด้วย โดยส่วนที่เหลือยังคงเป็นสภาพสวนธรรมชาติ ในรูปแบบ
เฉพาะของคุ้มวิมานดิน  โซนต่างๆ ก็สามารถเดินเชื่อมถึงกันได้ไม่ไกล แบ่งออกเป็น  
 
๑. ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และสินค้าหลายหลากน่ารักๆ จากดิน โดยชาวบ้าน แฮนด์เมดค่ะ 
๒. มุมรีแลกซ์ ร้านกาแฟ ไว้เอกเขนก หรือจิบกาแฟในมุมสบาย..เหมือนบ้านตัวเอง 
๓. จุดป๎้นดิน สักชิ้น ด้วยมือคุณเอง... งานนี้ลองมาป๎้นดินดูสักครั้ง แน่นอนว่าได้กูรูจากคุ้มวิมานดินมาสอนให้ค่ะ 

ค่าเข้าชม  ๓๐ บาท ทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่  
ค่ากิจกรรมป๎้น ๔๐ บาท/ชิ้น มีชิ้นงานให้เลือก
ป๎้น พร้อมดิน อุปกรณ์ และวิทยากร 
ค่าเผาชิ้นงาน ชิ้นละ ๔๐ บาท 

การรับชิ้นงานด้วยตัวเอง สามารถผ่านประตูฟรี 
๑ ท่านเข้ามารับได้ด้วยตัวเอง จากใบฝากเผาไม่มี
ค่าจัดส่ง กรณีส่ง ชิ้นที่ ๑คิด ๙๙ บาท ชิ้นต่อๆ 
ไป ชิ้นที่ ๒ ๓ และ ๔ ชิ้นละ ๕๐ บาท 

  

คุ้มวิมานดิน 

๑๒๑/๑ หมู่.๓ ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐     
เปิดบริการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันส าคัญต่างๆ 
ตามปฎิทิน หรือตามประกาศ  

รายละเอียดเพ่ิมเติม โทร.๐๘-๘๒๑๙- ๕๔๒๒ หรือ ๐๘-๗๘๒๕-๑๓๓๘ 

     รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
          ที่มาข้อมูลจาก www.koomwimarndin.com 

 

 

 

 

๑๙ 

http://www.koomwimarndin.com/


ต้มจืดฟักใส่กระดูกหมู 
สูตรอาหารไทย เมนูอาหารประเภทต้ม : ต้มจืดฟักใส่กระดูกหมู ช่วงนี้เข้าหน้าหนาว อากาศเริ่มเย็น ลมพัดโบกโบย แต่
บางวันก็ร้อน เรียกได้ว่า อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย จนอาจท าให้หลายท่านเจ็บไข้ได้ป่วยได้ หากรู้สึกไม่สบายก็ทาน
อาหารประเภทต้ม ทานน้ าชุบร้อน ช่วยได้มากทีเดียว ส าหรับเมนูยอดฮิตเมนูหนึ่งคือ  ต้มจืดฟ๎กใส่กระดูกหมู ทาน
กับข้าวสวยร้อนๆ ท าให้ร่างกายสดชื่นมีเรี่ยวแรงขึ้นมาได้ดีเชียว ฟ๎กอ่อนนั้นเป็นผักท่ีมีสรรพคุณทางยา ช่วยขับเสมหะ 
แก้ไอ แก้หลอดลมอักเสบ ช่วยขับป๎สสาวะ แก้โลหิตเป็นพิษ บวมน้ า แก้ธาตุพิการอีกด้วย ประโยชน์มากมายขนาดนี้ 
สงสัยเย็นนี้ครัว zabwer.com จะต้องมาท าต้มจืดทานสักถ้วยแล้วล่ะ ดังนั้น ลองมาดูสูตรต้มจืดฟ๎กใส่กระดูกหมูกันเลย 
ที่มีวิธีท าง่ายๆตามนี้ครับ.... 

 

 

ส่วนประกอบและเครื่องปรุง 

 ฟ๎กเขียวอ่อน ๑ ลูกเล็ก ปอกเปลือกล้าง หั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อย 
 เห็ดหอมแห้ง ๔-๕ ดอก (แช่น้ าให้นิ่ม หั่นเป็นชิ้น) 
 กระดูกหมู ๕๐๐ กรัม (ครึ่งกิโลกรัม) 
 รากผักชีทุบ ๕ ราก 
 เกลือป่น ๑/๒ ช้อนชา 
 ซีอ๊ิวขาว ๒ ช้อนโต๊ะ 
 ผงปรุงรส ๑ ก้อน (ใช้แบบไม่มีผงชูรส) 
 กระเทยีมปอกเปลือกทุบพอแตก ๗ กลีบ 
 แครอทและต้นหอมหั่น (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบ) 

๒๐ 

http://zabmak.blogspot.com/


 
 
ขั้นตอนและวิธีท า 
 

1. น าหม้อใส่น้ าสะอาดตั้งไฟ ใส่รากผักชีลงไป   
2. พอน้ าเดือด ใส่กระดูกหมูลงไป ขั้นตอนนี้ส าคัญ หลังจากใส่กระดูกหมูลงไปแล้ว เปิดไฟแรง ให้น้ าเดือดจัด (น้ า

จะมีฟองพุดๆ) แล้วหรี่ไฟลงทันที ใช้ไฟอ่อนๆ เคี่ยวกระดูกหมูประมาณ ๓๐ นาที วิธีนี้จะท าให้น้ าต้มใส ไม่ขุ่น 
3. น าฟ๎กอ่อนและเห็ดหอมใส่ลงไปปรุงรสด้วยเกลือป่น ผงปรุงรส  ซีอ๊ิวขาว ชิมรสชาติตามชอบ 
4. ต้มต่อไปด้วยไฟอ่อนๆ จนฟ๎กสุก และกระดูกหมูจะนุ่ม การสังเกตุดูฟ๎กสุกนั้น เนื้อฟ๎กจะใส นิ่ม ก็เป็นอันใช้ได้

ครับ (ข้อแนะน า ระวังอย่าใช้ไฟแรงหรือน้ าเดือดพล่านจะท าให้น้ าซุปขุ่น หมั่นช้อนฟองและไขมันออกเรื่อยๆ 
จะท าให้น้ าซุปใสน่ารับประทาน) 

5. ชิมรสชาติปรุงรสตามชอบอีกครั้ง ใส่ต้นหอม ปิดไฟได้เลย 
6. ตักใส่ถ้วย โรยผักชี เหยาะพริกไทยเล็กหน่อย เสริฟกับข้าวสวยร้อนๆ  

มื้อเย็นวันนี้ ไม่รู้จะทานอะไรดี นึกเมนูอะไรไม่ออก ก็ขอแนะน าต้มจืดฟ๎กกระดูกหมู ต้มหม้อใหญ่ๆ ทานได้หลายๆ คน 
อีกท้ังเก็บไว้อุ่นทานตอนเช้าได้อีกด้วย อ่ิมกาย อ่ิมใจ สุขภาพดีไปอีกมื้อ 

              รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
       ที่มาข้อมูลจาก http://www.zabwer.com/๒๐๑๓/๐๑ 

 

 

๒๑ 

http://1.bp.blogspot.com/-Tk2POhSYzNA/UPq3Oc99S2I/AAAAAAAAAEQ/Hp4LHv46fBQ/s1600/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9.jpg
http://www.zabwer.com/๒๐๑๓/๐๑


 

 

  
๑ ตุลาคม 
น.อ.หญิง โฉมเฉลา  ศรีวงศ์ธรรม 
ร.ท.ณัฐพงษ์  อินต๊ะวงศ์ 
นาง วิไลรัตน์  ไตรถาวร 
๒ ตุลาคม 
น.ท. สุรศักดิ์  ศรเีผือก ร.น. 
พ.จ.อ.ธรรมนติย์  ทุมเกิด 
ส.ท. ณฤดล  อุดมสิน 
นาง ครวญ  สีดอกไม ้
๓ ตุลาคม 
พ.อ.หญิง ปาลรวี  ศรีวรรณพฤกษ์ 
พ.ท. วิทยา รักญาต ิ
พ.ท.หญิง สุดารตัน์  ป๎ทมาสราวุธ 
๕ ตุลาคม 
นาย ศักดิ์ดา  อับดลุหะซัน 
๗ ตุลาคม 
พ.อ.วิชัย  เสริมบุญสุข 
ร.ท.หญิง วรัทยา  แย้มสุข 
นางสาว ภรณ์ทิพย์  รุ่งรอด 
๙ ตุลาคม 
พ.ท.หญิง กัญญาวณี์  ป๎ญจการ 
๑๑ ตุลาคม 
น.ท.หญิง ดาริกา  ศิริพละ  ร.น. 
พ.อ.อ. สราวุธ  สุริวงษ์ 
นาง ประภาพร  ยอดยิ่ง 
๑๒ ตุลาคม 
พ.อ.อ. เฉลียว  วนเทียน 
จ.ส.อ.ธวัชชัย  วิจิตร ์
นาง วิภารัตน์  หอมช่ืนสกลุ 

นาย ฉันทัช  แก้ววาศรี 
๑๕ ตุลาคม 
น.อ. จิโรช   ตัณฑะตะนัย 
นางสาว สุวรรณา  ยิ้มละม้าย 
๑๖ ตุลาคม 
พ.ต.หญิง ศิริพร  ปลื้มถนอม 
จ.ส.อ. วัชรินทร์  ประตูแก้ว 
จ.ส.อ. มานพ  นวนพา 
๑๗ ตุลาคม 
ร.อ.หญิง ปิณฑยา  บุนนาค 
๑๘ ตุลาคม 
พ.ท.กนก  เนตรแพ 
พ.ท.หญิง พัชรินทร์  สุนทรวรรณ 
น.ต.หญิง อารยา  ขุนเจ๋ง ร.น. 
ร.อ. คมสันต์  ทิพย์อักษร ร.น. 
จ.ส.อ. ภมร  ศรีแสงอ่อน 
ส.ต. บณัฑิต  วงษ์ศรีแก้ว 
จ.ต. ทัดสพล  นกคุ้ม 
นางสาว สุภาวดี  ชาววาป ี
๑๙ ตุลาคม 
พ.จ.อ.หญิง รฐยากร  เสาเวยีง 
พ.อ.อ. สมิง  ดรถวิล 
๒๐ ตุลาคม 
พ.จ.อ. ธรรมรัตน์   วงษา 
นาย เฉลิมเกียรติ  ไตรถาวร 
๒๑ ตุลาคม 
จ.ส.อ. กิติศักดิ์  งามพิศ 
นาย เจรญิ  รุ่งเรือง 
 

๒๓ ตุลาคม 
พ.อ.หญิง ปิยภรณ์  ธนานิธิศักดิ ์
พ.ต. ชายชาญ  ช่างสุวรรณ 
๒๔ ตุลาคม 
น.ท.หญิง ปิยะมาส  ตัณฑะตะนัย ร.น.   
ส.อ.หญิง สริญญา บุบผารักษ ์
๒๕ ตุลาคม 
พ.ท.หญิง เยาวลักษณ์  ส่งเชื้อ 
จ.ส.อ.หญิง จุไรรัตน์  สุพลไทย 
นาย ศิริวัฒน์  เหล็กศริ ิ
๒๖ ตุลาคม 
ร.ต. ชวลิต  บุนนาค 
จ.ส.อ.หญิง สมจินตนา  นวลสนิท 
จ.อ.หญิง กรชวัล  พุ่มทองดี 
๒๗ ตุลาคม 
น.อ.หญิง พิมพ์นภัส  ธนพัฒน์คุณยศ ร.น. 
จ.ส.อ. สมทรง  ค าพรม 
ส.อ.อนิรุทธิ์  กังวาฬวงษ์ 
๒๘ ตุลาคม 
น.ต. ณรงค์ฤทธิ์  นาคเมา้ ร.น. 
ร.ท. ปกรณ์  อันตมิานนท์ ร.น. 
ส.อ. อรรถมากรณ์  ลาลุน 
๒๙ ตุลาคม 
น.ต.หญิง พาขวัญ  ลออสอาด ร.น. 
นาย เด่นชาย  สิงสะหะ 
๓๐ ตุลาคม 
จ.ส.ท.หญิง วิชชุลดา  วัฒนศัพท์ 
ส.อ.สรุิยันต์   แก่นภักดี

                                                                          
                               ข้อมูลจาก กกพ.บก.รร.ตท. โทร ๕๑๑๐ 
 

คณะผู้จัดท าจุลสาร ห้องสมุด กสป.รร.ตท. ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก 

โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่สรรพสิ่ง มิ่งมงคล  สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

๒๒ 



 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๙ 

       พล.ต.ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพิธีอ าลาชีวิตราชการเกษียณอายุราชการ   
       และผู้ท่ีลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ณ หอประชุมนวนครินทร์ 

 

 

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๙ 

พลตรี ชนินทร์ โตเลีย้ง ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการจัด
กิจกรรม “โครงการอ่านสารสันตภิาพและสงบนิ่งร่วมจติอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙” 

 ณ ลานอเนกประสงค์ บก.รร.ตท. 

๒๓ 



 

 

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา นตท. ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฎฐ ์

 

 

 

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๙ 

พล.ต.ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. น าข้าราชการและ นตท. 
ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา มหาราชา ณ กองพัน นร.๔ กรม นร.รร.ตท. 

๒๔ 


