
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการแหงการเรียนรู 

เพ่ือการเผยแพรขาวสารและแลกเปลี่ยนความรูรวมกันของ รร.ตท. 

ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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ประวัติความเปนมาวันลอยกระทง 

        วันลอยกระทง ตรงกับวันข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๑๒ เปนประเพณีท่ีสืบทอดมาแตโบราณโดยมีวัตถุประสงคท่ี

หลากหลายเชนลอยเคราะหบูชาพระพุทธเจา  แตปจจุบันนิยมทําเพ่ือขอขมาและระลึกถึงพระคุณ ของพระแมคงคาท่ีได

อํานวยประโยชนตางๆ แกมนุษย โดยประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต ยุคสุโขทัยเม่ือประมาณ ๗๐๐ ปมาแลว ประเพณี

ลอยกระทงไดเขาสูประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศ 

ผูเปนพระสนมเอกของพระรวงเจาวา " ...ครั้นวันเพ็ญเดือน ๑๒ ขานอยไดกระทําโคมลอย คิดตกแตงใหงามประหลาด

กวาโคมสนมกํานัลท้ังปวง  จึงเลือกผกาเก สรสีตางๆ มาประดับเปนรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทรใหญประมาณเทา  

กงระแทะ ลวนแตพรรณดอกไมซอนสีสลับใหเปนลวดลาย..." เม่ือสมเด็จพระรวงเจาไดเสด็จฯ  ทางชลมารค 

ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงมีพระราชโองการฯ  ใหจัดพิธีลอยกระทงเปนประจํา  

ทุกปในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง พระราชพิธีนี้จึงไดถือปฏิบัติเปนประจําจนกระท่ังบัดนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

ประเพณีลอยกระทงมีมานานจนสืบประวัติไมได และไมมีในคัมภีรทางศาสนา  เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) 

ไดคนควาท่ีมาของประเพณีลอยกระทงไทยทุกภาคตลอดจนถึงประเทศใกลเคียงคือ พมา กัมพูชา จีน อินเดีย ไดความ

วามีประเพณีลอยกระทงทุกประเทศดวยเหตุผลตางๆ กัน  สําหรับเหตุผลของการลอยกระทงในประเทศไทยมีดังนี้ 

๓ 

 



๑. เพ่ือขอขมาแมคงคาเพราะไดอาศัยน้ําทานกินและ
ใชและอีกประการหนึ่งมนุษยมักจะท้ิงและถายสิ่งปฏิกูลลงไปใน
น้ําดวย 

๒. เพ่ือสักการะรอยพระพุทธบาท  ท่ีซ่ึงพระพุทธเจา
ทรงประทับรอยพระบาทประดิษฐานไวบนหาดทราย  ท่ีแมน้ํา
นัมมทานที ในประเทศอินเดีย 

๓. เพ่ือลอยทุกขโศกโรคภัย และสิ่งไมดี คลายกับพิธี
ลอยบาปของพราหมณ 

๔. เพ่ือบูชาพระอุปคุตชาวไทยภาคเหนือใหความเคารพแกพระอุปคุตอยางสูง  ซ่ึงตามตํานานเลาวาเปนพระ
มหาเถระรูปหนึ่งท่ีมีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารได 

การลอยกระทงไมมีพิธีรีตอง  เพียงแตขอใหมีกระทงจะทําดวยอะไรก็ได เชน ใบตอง  กานกลวย กาบพลับพลึง 
เปลือกมะพราว กระดาษ จุดธูปเทียนปกท่ีกระทงแลวอธิษฐานตามท่ีตนปรารถนา เสร็จแลวจึงไปลอยท่ีแมน้ําลําคลอง 
 
กิจกรรม วันลอยกระทง 

- นํากระทงไปลอยตามแมน้ําลําคลอง หรือตามแหลงน้ําท่ีมีการจัดพิธี  
- ใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในวันลอยกระทง เชน การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การ 

ละเลนพ้ืนเมือง เชน รําวงเพลงเรือ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย 
- จัดนิทรรศการ หรือพิธีลอยกระทง เพ่ือเผยแพรและ

อนุรักษประเพณีไทย 
- จัดรณรงคใหมีการใชวัสดุจากธรรมชาติมาทํากระทง 

เพ่ือไมใหเกิดมลภาวะแกแมน้ําลําคลอง 
การลอยกระทงในปจจุบันยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว

ไดตามสมควรเม่ือถึงวันเพ็ญพระจันทรเต็มดวงใน  เดือน ๑๒ 
ชาวบานจะจัดเตรียมทํากระทงจากวัสดุท่ีหางายตามธรรมชาติ 
เชน หยวกกลวย และดอกบัว นํามาประดิษฐเปนกระทงสวยงาม ปกธูปเทียนและดอกไม เครื่องสักการบูชา กอนทําการ
ลอยในแมน้ําก็จะอธิษฐานในสิ่งท่ีมุงหวังพรอมขอขมาตอพระแมคงคา ตามคุมวัดหรือสถานท่ีจัดงานหลายแหง มีการ
ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนั้นยังมีการจุดดอกไมไฟ พลุ ตะไล 
ซ่ึงในการเลนตองระมัดระวังเปนพิเศษ วัสดุท่ีนํามาใชทํากระทง ควรเปนของท่ีสามารถยอยสลายไดงายตามธรรมชาติ 

 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 

ท่ีมาขอมูลจาก http://www.tlcthai.com/ 
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อุปกรณไฮเทคสุดลํ้า! ท่ีทําใหจักรยานธรรมดาเปนจักรยานไฟฟาได 

 
อุปกรณไฮเทคสุดล้ําตัวนี้มีชื่อวา  Share Roller เปนอุปกรณเสริมขนาดเล็กท่ีมีลักษณะคลายกลองสี่เหลี่ยม    

สีดํา สามารถชวยผอนแรงของนักปนจักรยานไดเปนอยางดี ดวยกลไกท่ีทําใหสามารถขับเคลื่อนในรูปแบบของพลังงาน
ไฟฟาท่ีสามารถชารจและเรงความเร็วไดโดยท่ีไมตองออกแรงแตอยางใด  

ในสวนของการใชงานอุปกรณ Share Roller นั้น ก็มีวิธีใชงานท่ีสะดวกและงายดาย เพียงแคนําไปติดตั้งใน
สวนใตของคอแฮนดเหนือลอหนาของจักรยาน และนําตัวควบคุมแบบไรสายมาติดไวท่ีบริเวณแฮนด ก็สามารถควบคุม
และสลับการใชงานระหวางระบบกลไกไฟฟา กับการปนแบบปกติธรรมดาไดอยางสะดวก 

 

๕ 



อุปกรณ Share Roller รุนใหมลาสุดนี้ สามารถเรงความเร็วสูงสุดไดถึง ๔๕  กิโลเมตร/ชั่วโมง ในระยะทาง
ประมาณ  ๔๐-๘๐ กิโลเมตร ตอการชารจหนึ่งครั้ง โดยใชเวลาในการชารจพลังงานประมาณ ๒  ชั่งโมงครึ่ง พรอมท้ังมี 
USB Built-in ท่ีสามารถเสียบชารจอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อยาง มือถือ, แท็ปเล็ต และเครื่องเลน mp3 ได 

 

 

 

 

 

 

 

ซ่ึงนอกจากจะใชกับจักรยานท่ัวไปไดแลว  อุปกรณนี้ยังสามารถใชกับพาหนะอ่ืนๆ เชน สกูตเตอร  หรือ 
รถสามลอปน ไดอีกดวย ซ่ึงราคาเริ่มตนของชุดอุปกรณไฮเทคสุดล้ํานี้จะอยูท่ี $๖๔๙ หรือ ๒๓,๑๐๘ บาท โดยประมาณ 
สําหรับผูท่ีสนใจก็คงตองอดใจรอกันหนอย  เพราะในตอนนี้อุปกรณชิ้นนี้ไดเปดใหพรีออเดอรอยูในโครงการของ 
indiegogo และจะเริ่มวางจําหนายในชวงกลางปหนาครับ 

     รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
ท่ีมา:http://news.thaiware.com/๗๐๖๖.html 
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๗ วัน ๗ วิธี เคล็ดลับสุขภาพด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลสุขภาพรางกายใหดี ใหแข็งแรง ไมเจ็บ ไมไข ยังถือเปนกุญแจสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีจะทําใหชีวิต
เรามีความสุข ตลอดป ตลอดไปอีกดวย สําหรับคนท่ีดูแลสุขภาพตัวเองมาตลอดก็ถือวาเดินมาถูกทางแลว  

         เคล็ดลับ ๗ ขอ ท่ีสามารถทําไดงายๆ ถาคุณทําไดจะเปนจุดเริ่มตนในการเปล่ียนคุณใหสุขภาพดีไดแนๆ ไปดู
กันวามีอะไรบาง 

๑. ทานอาหารอยางเหมาะสม  ทานใหตรงเวลาครบ ๓  ม้ือ โดยเฉพาะในม้ือเชาซ่ึงเปนม้ือสําคัญอยาลืม
เด็ดขาด แลวไปลดม้ือเย็นใหทองเบาสบาย ไมทานอาหารเย็นในชวงดึกดื่น ท่ีสําคัญ ในแตละม้ือควรทานอาหารใหครบ 
๕ หมูอยางเหมาะสม อยาลืมเสริมผัก ผลไมใหไดเกลือแรและวิตามินครบถวน และตองทานอาหารใหตรงเวลา โรค
กระเพาะจะไดไมถามหา นอกจากนี้การปลอยใหตัวเองหิวจะทําใหรางกายหลั่งฮอรโมนความเครียดออกมา หรือท่ีเรียก
กันวาโมโหหิว เราจึงไมควรปลอยใหทองวางนานและควรรับประทานอาหารใหตรงเวลาและครบ ๓  ม้ือในปริมาณท่ี
พอเหมาะ 

        สําหรับการทานอาหารเสริมควรพิจารณาเปนรายบุคคล โดยเฉพาะในวัยเด็กท่ีตองเนนใหครบทุกหมู ผูปกครอง
ควรพิจารณางดของขบเค้ียว อาหาร  junk food  ขนมหวาน อาหารท่ีอุดมไปดวยคารโบไฮเดรต เพราะในปจจุบันมี
ขอมูลวาเด็กเปนโรคอวนซ่ึงนําไปสูโรครายตางๆ ตามมาไดงาย ในวัยกลางคนหรือผูสูงอายุ ควรเนนอาหารท่ีมีประโยชน 
โดยเฉพาะผัก ผลไม เพ่ิมแคลเซียมจากการดื่มนม (ในรายท่ีแพนมวัวแนะนําใหเลือกดื่มนมถ่ัวเหลือง) ควบคูไปกับการ
ทานอาหารหลากหลายท่ีมีแคลเซียมสูง เชน ปลาเล็กปลานอย และผลิตภัณฑจากนมอ่ืนๆ รวมถึงเตาหูกอน ผักใบเขียว 
ถ่ัวงา ชวยเสริมความแกรงใหกับกระดูกจะไดแข็งแรงอยูคูรางกายของเราไปอีกนานๆ 

๒. อยาลืมดื่มน้ําใหพอ การดื่มน้ําอยางพอเหมาะ  โดยเฉลี่ยประมาณ ๘  แกว / วัน จะชวยใหการเผาผลาญ 
การไหลเวียนของเลือดซ่ึงจําเปนตอการทํางานของอวัยวะตางๆ เชน กระตุนการทํางานของหัวใจและระบบไตใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ ยังชวยใหปริมาณไขมันในรางกายลดลง เปนการลดความอวนโดยไมเสียสตางค การ
ดื่มน้ําท่ีเพียงพอยังชวยเติมความชุมชื้นใหกับผิว  ทําใหมีความสดใสจากภายในสูภายนอก   เหมาะกับคนท่ีรักสุขภาพ
อยางมาก 

       

๗ 

 



๓. ฟตแอนดเฟรม อยาลืมออกกําลังกายเปนประจํา  อยางนอยสัปดาหละ ๓  ครั้ง ครั้งละไมต่ํากวา ๓๐  นาที 
นอกจากผลท่ีไดทันทีคือความกระปรี้กระเปรา สดใส แลว การออกกําลังกายในระยะยาว ยังชวยเสริมสรางความ
แข็งแรงของกลามเนื้อ ปอด หัวใจ แถมยังชวยลดน้ําหนักอีกดวย ซ่ึงการออกกําลังกายท่ีดีควรใชกลามเนื้อมัดใหญ อยาง
นอย ๑ ใน ๖ สวนของรางกาย กีฬาท่ีแนะนําสําหรับเสริมความแข็งแกรงของกลามเนื้อสําหรับสาวๆ ออฟฟศ เชน 
พิลาทิส โยคะ เตนแอโรบิก วิ่ง ปนจักรยาน หรือฟตเนส เปนตน สวนหนุมๆ นอกจากกีฬาหนักๆ ท่ีชื่นชอบแลวการเลน
ฟตเนส การวิ่ง และวายน้ํา ยังเปนการออกกําลังกายงายๆ ท่ีทําใหรูปรางสมารท ดูดี ไมแกเร็ว 

๔. พักผอนใหเพียงพอ  คนทํางานมักเลือกการแฮงคเอาทกับเพ่ือนๆ เปนการผอนคลาย แตหากเกิดข้ึนบอยๆ 
แนนอนวามันยอมทําใหรางกายทรุดโทรมไดงายๆ เหตุนี้จึงควรหาเวลานอนหลับพักรางกายอยางนอยวันละ ๖ -๘ 
ชั่วโมง จะชวยใหคุณเริ่มตนวันใหมอยางแจมใส หรืออาจหาเวลาทองเท่ียวพักผอนชวงวันหยุด ชวยชารจแบตเตอรี่ให
รางกายพรอมกลับมาลุยงานไดอยางเต็มท่ี 

๕. ลด ละ เลิก พฤติกรรมท่ีบ่ันทอนสุขภาพ  บางครั้งก็หามกันไมได สําหรับพฤติกรรมท่ีถือเปนไลฟสไตลของ
คนทํางาน แตคุณอาจจัดสรรเวลาเพ่ือสุขภาพไดหากไมเลิกก็ควร ลด ละ เหลา บุหรี่ ลงบาง เพราะใครๆ ก็รูดีวา
พฤติกรรมท่ีบั่นทอนสุขภาพนั้นไมดีแนนอนเพราะมันเปนเหมือนการเติมสารพิษใหรางกาย ถาใครมีตนทุนสุขภาพท่ีดีก็ดี
ไป แตหากใครมีรางกายท่ีไมแข็งแรง เม่ือเติมสารพิษเขาไปยอมทําใหเสี่ยงตอโรคตางๆ โดยเฉพาะมะเร็งตับ มะเร็งปอด 
รวมท้ังโรคอ่ืนๆ 

๖. สุขภาพจิตก็สําคัญ นอกจากสุขภาพรางกายแลว  การมีสุขภาพจิตท่ีดียอมทําใหสงผลตอสุขภาพโดยรวม
ไดดวย รูแบบนี้หาเวลาดีท็อกซความเครียดจากการออกกําลังกาย ทํางานอดิเรกท่ีชอบ ทองเท่ียว ฯลฯ ท่ีสําคัญหาเวลา
ปฏิบัติธรรม อานหนังสือธรรมะ ทําจิตใจใหแจมใส นั่งสมาธิ ซ่ึงจะทําใหคุณสามารถรับมือกับปญหาตางๆ ไดตลอดป 

๗. แบงเวลาใหครอบครัว อยาคร่ําเครงกับงานจนลืมใสใจคนท่ีเรารัก ท้ังพอ แม ญาติสนิทมิตรสหาย และคนรู
ใจ เพราะความสุขสวนหนึ่งมาจากจุดเล็กๆ เหลานี้ นอกจากงานคนจํานวนไมนอยในปจจุบัน ยังเพลิดเพลินไปกับโลก
โซเชียลจนเกินพอดี ดวยเหตุนี้ อยามัวเพลิดเพลินกับโลกเสมือนเหลานี้จนลืมคนท่ีคุณรักไปละ 

 
     รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
ท่ีมา:http://www.thaihealth.or.th/Content 

 
 
 
 
 
 
 

๘ 



 

อาถรรพวันลอยกระทง 
 

 

 วันลอยกระทง  ถูกกําหนดไวในคืนวันเพ็ญ เดือน ๑๒  วันท่ีเชื่อวาพระจันทรงามเดนท่ีสุดในรอบป  ใครไม
ออกมาชมจันทร ถือวาขาดอารมณโรแมนติ คท่ีสุด และเนื่องจากเปนวันท่ีสุดแสนโรแมนติ คนี่เอง ท่ีทําให
เกิดปรากฎการณใหมในสังคมวัยรุนไทย นั่นคือปรากฏการณ “เสียสาว”  ในวันลอยกระทง 
 ฮะแฮม !!!! หลายคนอาจแอบคานในใจ เออ...วันไหนก็เสียไดท้ังนั้นอะคะ  แตจากการรวบรวมสถิติในหลายๆปท่ี
ผานมา ทุกโพลยืนยันวาวันลอยกระทงเสียสาวมากท่ีสุด จนรัฐบาลตองออกโรงรณรงค ปองกัน ปองปราม กันตุงนัง  
และก็มีคนพยายามวิเคราะหหาสาเหตุแหงปรากฏการณนี้ไวมากมาย จะเห็นดวยไมเห็นดวย ก็ลองดูนะคะ 
 ๑. บรรยากาศพาไป  ขอยกเรื่องนี้ข้ึนมาอันดับหนึ่งเลย  เพราะจากประเพณีดั้งเดิม นิยาย
รักเกาๆ  ก็มักมีฉากพระเอก นางเอก จูงมืออ ธิษฐานรักกับพระแมคงคา ลอยกระทง   ใบเดียวกัน  
สบตาหวานซ้ึง  มือแตะมือ และขอบอก วาในปรากฏการณแสงสี การอยูใตแสงสลัวเหลือง จะทํา
ใหใบหนาอ่ิมเอิบมีน้ํามีนวล ชวนหลงใหล วันนั้นเราจะเห็นวาแฟนเราชางหลอ ชางสวย นา
เคลิบเคลิ้มเสียเหลือเกิน 
 ๒. เปนประเพณีกลางคืน  ไมมีใครอุตริลอยกระทงตอนกลางวัน  ตองลอยกลางคืน ถาจะ
ใหขลังตองชวงพระจันทรสุกสกาวเต็มท่ีเวลาเท่ียงคืน  คนอายุมากก็บอกขอกลับกอนนะ รอไมไหว งวงเต็มที ก็จะเหลือ
แตหนุมสาวท่ีมีพลังนอนดึกได  กางขวางคอกลับแลวก็เหลือเพียงเราสองคน   อืมหนะ นาคิด หนุมสาวอยูกันตามลําพัง 
ในวันบรรยากาศเปนใจ นึกถึงเพลง ตองโทษดาว ของพ่ีเบิรดข้ึนมาทีเดียว  “บังเอิญคืนนั้นพระจันทร   สุดสวย บังเอิญ
ตอนนั้นเหลือเธอกับฉันท้ังสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกลงกัน  บังคับกันจนฉันทนไมไหว    ไมมีทางหนีไดเลย ฉันเลย
ตองเอยปาก บอกรักเธอ รักเธอมานานแสนนาน  ไมอยากใหรูใหจํา ไมอยากทําใหรําคาญ เพียงแตคืนนั้น ทุกอยางบอก
ฉันวาตองพูดความจริง…” 
 ๓. โทษอะไรตอดี ออ ! อากาศไง เดือน ๑๒  อากาศเย็น จะใหอุนตองนั่งแนบชิดกันนิด  ยิ่งวัยรุนปจจุบันซอน
ทายจักรยานยนตกันยิ่งแนบกันไปใหญ คนโบราณสอนวาแคจับมือก็เทากับเสียตัว  นั่นเปนเพราะพวกทานทราบวา 
พลังหนุมพลังสาว ถาอยูใกลชิดกัน มันมีอํานาจรุนแรง ท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมเกินคําวาเพ่ือนได 
 ๔. ขอพูดถึงแอลกอฮอลนิด  พ่ีไทยเรางานอะไรก็ขาดเสียไมไดซ่ึงแอลกอฮอล  น้ําเปลี่ยนนิสัย  น้ํายอมใจ ไอท่ี
ไมกลาทําก็กลาทํา ไอท่ีไมกลาเสี่ยงก็กลาเสี่ยง  ก็คิดตอกันเองนะท้ังบรรยากาศ ท้ังโนน นี่ นั่น ท่ีบอกมาแตตน เติม
แอลกอฮอลไปอีกนิด จบขาว 
 ๕. สุดทายขอพูดวิชาการวาดวยมิติชายหญิงนิด ในเรื่องเก่ียวกับคานิยมชายเปนใหญ  คานิยมนี้สอนใหผูชายไม
ตองควบคุมตนเองเรื่องเพศในขณะท่ีผูหญิงสวนใหญมีความคิดวาตนเองเปนเพศท่ีออนแอ ตองคอยใหผูชายมาปกปอง 
ไมกลาปฏิเสธ มีแนวโนมคลอยตามและยินยอมทําตามความตองการของอีกฝายอยางไมมีเง่ือนไข ดังนั้นคําพูดไมตาย
ของผูชายจึงถูกงัดออกมาใชบอยๆ “ รักเราไหม...ถารักเราขอนะ”  
 

๙ 



 จะมีเหตุผลอะไรอีกไหมนะ ฝากคุณผูอานคิดตอละกัน แตถาอานดูแตตน จะเห็นวาผูเขียนไมไดกลาวถึงความ
รักเทาไหรเลย  เพราะเชื่อวาคนเราถารักกันจริง ตองใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ตองไมถือโอกาส ทํารายหรือทําลายอีกฝาย  
แตถาไมรักกันจริง  สาววัยรุนจะปองกันตัวเองอยางไร 

 ๑. ตัดไฟแตตนลม โดยการไมอยูกันตามลําพังชายหญิง  บางคนบอกผูปกครองวาไปกับ
เพ่ือนหลายคน แตพอถึงเวลาก็แยกคูอยูกันตามลําพัง อันนี้นากลัว และท่ีนากลัวท่ีสุดคือเราไปเปน
เพ่ือนเคา แตเพ่ือนกลับท้ิงเราไวกับเพ่ือนของผูชายท่ีพ่ึงรูจักกัน  เรื่องนี้ตองบอกวาใหรูจักเลือกคบ
เพ่ือนดวย 
 ๒. ตองรูจักป ฏิเสธ ท้ังสีหนา ทาทาง น้ําเสียง ตองจริงจัง อยาใหฝายชายแตะเนื้อตองตัว 

เพราะในรางกายมีประสาทสัมผัสท่ีเปนจุดออน  ถายอมใหเคาสัมผัสโดยคิดวาแคภายนอก  สุดทายผูหญิงเองแหละท่ี
เปนฝายยินยอมพรอมใจ คําพูดท่ีวา “หนูสูแรงเคาไมไหว” เม่ือข้ึนศาลจึงมักถูกทนายฝายจําเลยซักอยางละเอียด อาย
เคาเปลาๆ 
 ๓. ไมดื่มแอลกอฮอล และไมอยูกับคนท่ีดื่มแอลกอฮอล อยางท่ีกลาวมาแตตน แอลกอฮอลจะทําใหขาดการ
ยับยั้งชั่งใจ เปนสาเหตุของ “สุราพาไป” แลวมานั่งเสียใจภายหลัง ไมคุมเลยจริงๆ 
 ๔.  พกพอแมไปดวย ฮา...ฮา... ขอนี้ปลอดภัยท่ีสุด  ถามผูปกครองทานใดในปญหานี้ ทุกทานตอบเหมือนกัน 
คือใหไปเท่ียววันลอยกระทงกับพอแม แตคําตอบนี้อาจไมโดนใจวัยรุน คริ คริ  เอานา...พอแม ผูปกครอง ทานอาบน้ํารอน 
ผานหนาว ผานเย็นมากอน เชื่อทานเถอะ !!! 
 ก็สะกิดเตือนกันนะคะ ใกลเทศกาลมาแลว  ผูเขียนเปนนักจิตวิทยาท่ีปฏิบัติงานพนักงานสืบพยานเด็ก  พบคดี
ทางเพศของเด็กและเยาวชนมามากมาย ไมมีใครมีความสุขหรอกคะ ไมวาจะเปนตัววัยรุนชาย หญิง และครอบครัวท้ัง 
๒ ฝาย ดังนั้นการรวมมือกันปองกัน โดยอาศัยความเขาใจในเหตุและผล พูดคุยกับบุตรหลานดวยความรัก ความอบอุน  
ไมใช “หาม” เพียงอยางเดียว เพราะวัยรุนยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ เนนยํ้านะคะ ตองคุยดวยเหตุผลเทานั้น  ขอใหทุกทานมี
ความสุขในวันลอยกระทงท้ังครอบครัวนะคะ 
 

 
 
 
 
 

โดย แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. 

 
 

๑๐ 



๕ สถานที่ทองเที่ยวหนาหนาว 
 เม่ือสายลมเย็น ๆ โชยมากระทบผิวกาย เสมือนสงสัญญาณเปนนัยๆ วากลิ่นอายของฤดูหนาวกําลังจะเริ่มตน

ข้ึนแลว ภาพความงดงามของทะเลหมอกขาวโพลน สีเขียวชอุมของขุนเขาสลับซับซอน ทองฟาสีครามตัดกับเมฆขาวไม  
ไกลเกินเอ้ือม ภาพความงามแบบนี้คงผุดข้ึนภายมาในใจของใครหลายๆ คน   
         เสนหของธรรมชาติมันชางเยายวนใหเราเดินทางไปสัมผัสซะเหลือเกิน  แตเอ...แลวจะไปเท่ียวหนาหนาวท่ีไหนดี
ละ ข้ึนเหนือไปสัมผัสอากาศเย็นยะเยือกบนยอดเขายอดดอย ลองใตไปเลนน้ําทะเลใหฉํ่าปอด แวะไปทัวรอีสานหาของ
อรอยๆ กิน หรือไปผจญภัยแถวภาคตะวันตกดี วันนี้เราไดหยิบเอาสถานท่ีเท่ียวหนาหนาวมาแนะนํากัน เริ่มกันท่ี... 

๑. ดอยอินทนนท  แนนอนวา หนาวไหนๆ ก็ตองไม
พลาดกับการข้ึนดอยอินทนนท จ.เชียงใหม เพราะท่ีนี่เปนยอด
ดอยท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย (๒ ,๕๙๙ เมตร) จึงทําใหมีสภาพ
อากาศหนาวเย็นตลอดปคะ รับรองวาไดสัมผัสกับอากาศหนาว
แบบเต็มๆ นอกจากนี้ บนดอยอินทนนทนั้นยังมีสถานท่ีทองเท่ียว
นาสนใจหลายจุด เชน  น้ําตกแมยะ โครงการหลวง เสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ ฯ  

 
๒. ดอยอางขาง  ดอยอางขางนั้นเปนท่ีตั้งของสถานี

เกษตรหลวงอางขางคะ ซ่ึงมีโครงการวิจัยผลไม ดอกไมเมือง
หนาว ตั้งอยูท่ี  อ.ฝาง จ.เชียงใหม อยูหางจากตัวเมืองเชียงใหม
ไป ๑๓๗ กม. นั่นเอง อากาศบนดอยอางขางนั้นจะหนาวเย็น
ตลอดป โดยเฉพาะในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม อากาศเย็น
จนน้ําคางกลายเปนน้ําคางแข็งหรือท่ีเรียกกันวา แมคะนิ้ง 
นั่นเอง  
 

 
๓. อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง   ดวยสภาพอากาศท่ี

เย็นสบายตลอดท้ังป มีเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน 
ครอบคลุม อ.แมแตง จ.เชียงใหม และ อ.ปาย จ.แมฮองสอนทํา
ใหท่ีนี่เปนอีกท่ีเท่ียวท่ีควรมาในหนาวนี้คะ นอกจากนี้อุทยาน
แหงชาติหวยน้ําดังเปนปาตนน้ําลําธาร  มีลําหวยนอยใหญ
มากมาย ทําใหฤดูหนาวอากาศเย็น และลมแรงคะ  
  
 

 

๑๑ 



๔. เขาคอ เปนท่ีรูกันดีอยูแลววา อุทยานแหงชาติเขาคอ จ.เพชรบูรณ นั้นมีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดท้ังป
อยูแลว เพราะฉะนั้นไมตองพูดถึงเลยวาหนาหนาวจะ
อากาศดีขนาดไหน นอกจากนี้เขาคอนั้นมีทัศนียภาพ
สวยงาม จึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมาก
สําหรับนักทองเท่ียว 

จุดทองเท่ียวท่ีนาสนใจบริเวณเขาคอมีหลายแหง 
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตรการสูรบกับคอมมิวนิสต 
ไดแก อนุสาวรียจีนฮอ  พิพิธภัณฑอาวุธ อนุสรณสถาน      
ผูเสียสละเขาคอ และยังมีพระบรมธาตุเจดีย พระตําหนัก
เขาคออีกดวยคะ   

  

๕. ภูทับเบิก หรือ ทับเบิก นั้นอยูท่ี จ.เพชรบูรณ มีความสูงจากระดับทะเลประมาณ ๑,๗๖๘ เมตร เปนจุดท่ีสูง
ท่ีสุดของเพชรบูรณเลยทีเดียว ท่ีนี่มีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามดวยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา สามารถชมทะเลหมอกได
ในตอนเชาตรู นอกจากนี้ภูทับเบิกยังเปนท่ีตั้งของหมูบานชาวไทยภูเขาเผามง และ ไรกะหล่ําปลีท่ีใหญท่ีสุดในประเทศนี้
เลยทีเดียว 

   
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
ท่ีมา : http://travel.truelife.com/detail/๒๑๐๙๙๑๒ 

 

 

๑๒ 



อาหารตานหวัดรับหนาหนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะ ๖ เมนูสุขภาพ สรางภูมิคุมกัน ตานไขหวัด ในชวงปลายฝนตนหนาว ท่ีอากาศเปลี่ยนแปลงบอยจนทําให
หลายคนเปนไขหวัดในชวงนี้ เราจึงรวบรวมอาหารตานหวัดมาใหเลือกรับประทาน เพ่ือสรางภูมิคุมกันกัน โรคไขหวัด 
เปนโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจสวนบน ไดแก จมูกและคอ โรคนี้มักพบมากในหนาหนาว 
เพราะความชื้นต่ําและอากาศเย็น เกิดข้ึนไดจากการสูดดมอากาศท่ีมีเชื้อเขาไป การคลุกคลีกับผูปวยและสภาพอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลง เม่ือไดรับเชื้อไขหวัดเขาไปจะมีอาการออนเพลีย ปวดศีรษะ คัดจมูก มีน้ํามูก จาม มีอาการไอจากการ
อักเสบของหลอดคอและอาจมีไขต่ํา โรคไขหวัดจะมีระยะเวลาประมาณ ๓ -๕ วัน แตอาจมีอาการไอและน้ํามูกตอเนื่อง
นานอีก ๒-๓ สัปดาห สําหรับ ๖  เมนูท่ีรับประทานแลว ชวยสรางภูมิคุมกันใหรางกายแข็งแรง เพ่ือรับการเปลี่ยนผาน
จากปลายฝนตนหนาว มีดังนี้  

๑. อาหารรสเผ็ดรอนจากพริกและเครื่องเทศ เชน พริก หอม กระเทียม พริกไทย ขิง ขา ขม้ิน ตะไคร กระชาย 
ใบกะเพรา แมงลักหรือแมแตสมุนไพรตางๆ ท่ีชวยลดอาการคัดจมูก เชน ใบโหระพา อบเชย กานพลู นํามาประกอบ
อาหาร จําพวกแกงรอนๆ เชน ตมยําไก จะชวยทําใหหายใจโลงข้ึน ปรับสมดุลภายในรางกายใหปกติ  

๒. การดื่มน้ํามากๆ หรือการดื่มน้ําอุน วันละไมต่ํากวา ๘  แกวแทนการดื่มกาแฟหรือน้ําอัดลม ชวยใหรางกาย
อบอุน ลดอาการไขหวัดได ชวยใหทางเดินหายใจและทางเดินอาหารชุมชื้นข้ึน เสมหะถูกขับออกงายและยังยับยั้งการ
เจริญเติบโตของไวรัสไดอีกดวย โดยเครื่องดื่มท่ีนิยมดื่มนั้น เชน น้ําขิง โดยนําขิงสับ ๒ ชอนโตะ กระเทียมสับ ๒ -๓ กลีบ 
แชในน้ําเดือด ๕-๑๐ นาที แลวชงเปนชาดื่ม มีสรรพคุณชวยขับเหง่ือ ชวยใหระบบทางเดินหายใจทํางานคลองข้ึน ท้ังยัง
ชวยบรรเทาอาการปวดทอง ทองอืด และบรรเทาอาการขออักเสบไดอีกดวย  

๓. ซุปไกรอนๆ ชวยบรรเทาอาการคัดจมูก อาการไอ ชวยกระตุนภูมิคุมกัน พรอมท้ังใหโปรตีนท่ีดีตอรางกาย 
ทําใหรางกายสดชื่นข้ึน อาจเติมผักหลายสีเพ่ิมประโยชนจากสารแอนติออกซิแดนท เพ่ือใหรางกายแข็งแรง  

 

๑๓ 



๔. สารตอตานอนุมูลอิสระ เชน เบตาแคโรทีน  หรือ วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี ชวยกําจัดสิ่งแปลกปลอม
และเชื้อโรคออกจากรางกาย หรือเลือกรับประทานผักผลไมท่ีมีสารตอตานอนุมูลอิสระสูง เชน แครอท ผักใบเขียว ฝรั่ง 
องุน แคนตาลูป มะละกอสุก เปนตน ซ่ึงหาซ้ือไดงายและประหยัดกวาการรับประทานวิตามินจากยา  

๕. หัวหอมและกระเทียม กระเทียมชวยปองกันและรักษาไขหวัดไดอยางดี โดยนํากระเทียม ๑  กลีบเล็กมาหั่น
เปนชิ้นบางๆ แลวใชชอนบี้ใหแตก เติมน้ํารอนลงไป ๑  ถวย ปดฝาท้ิงไวประมาณ ๕  นาที แลวเติมน้ําผึ้งและมะนาวลง
ไป ดื่มวันละ ๒ ถวย จะชวยลดอาการหวัดใหเบาบางลง หรือตําหัวหอมใสถวยแลวดมชวยใหหายใจโลงข้ึนได  

๖. โยเกิรต ชวยกระตุนการทํางานของเซลลเม็ดเลือดขาวและเสริมสรางสารแอนติบอดี้บางชนิด โดยเลือก
รับประทานโยเกิรตรสธรรมชาติชนิดไขมันต่ํา น้ําตาลนอย และมีจุลินทรียท่ีมีประโยชนท่ีมีชีวิตอยู จะไดรับประโยชน
อยางเต็มท่ี นอกจากนั้นแลว ควรรับประทานอาหารใหครบ ๕ หมู ออกกําลังกายและพักผอนใหเพียงพอวันละไมต่ํากวา 
๘ ชั่วโมง อากาศหนาวก็ควรสวมเสื้อผาท่ีสามารถกันหนาวได เพ่ือสรางภูมิคุมกัน ปองกันโรคไขหวัดท่ีอาจเกิดข้ึนแต
หากอาการไมดีข้ึนควรพบแพทยเพ่ือการรักษาท่ีถูกวิธี ขอบคุณขอมูลบางสวนจาก http://www.papamenu.com 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
             ท่ีมา : http://www.dailynews.co.th/article/๒๗๓๗๑๓ 

 

 
 

 

 

๑๔ 

http://www.dailynews.co.th/article/273713


แกงเผ็ดเปดยาง 
 

  
 
สวนผสมสําหรับทําแกงเผ็ดเปดยาง 

- เปดยาง ๑ ตัว หั่นชิ้น 
- สัปปะรด ๕ ชิ้น (หั่นเปนชิ้นเล็ก พอดีคํา) 
- ใบมะกรูด ๔ ใบ (ซอยหยาบๆ) 
- น้ําตาล ๑ ชอนชา 
- กะทิ ๒ ถวยตวง 
 

- มะเขือเทศเล็ก ๔ ลูก 
- เกลือ ๑ ชอนชา 
- น้ําปลา ๒ ชอนโตะ 
- น้ําซุปไก ๑ ถวยตวง 
- น้ํามันพืช ๑  ชอนโตะ 
- พริกแกง ๓  ชอนโตะ 

วิธีทําแกงเผ็ดเปดยาง 
๑. ตั้งน้ํามันบนกระทะจนรอน นําพริกแกงลงไปผัดใหสุกและเติมกะทิลงไปตมจนออกกลิ่นหอม  
๒. ใสเนื้อเปดท่ีหั่นไวแลว จากนั้นจึงเทสวนผสมท้ังหมดยายไปยังหมอท่ีใหญกวา นําหมอใหญไปตั้งไฟและเติมกะทิสวน
ท่ีเหลือ, น้ําซุปไก, มะเขือเทศ, สัปปะรด, ใบมะกรูด, น้ําตาล, เกลือ และน้ําปลา 
๓. คนสวนผสมในหมอใหเขากัน และรอจนเดือดจึงปดไฟ ตักใสถวยและเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  

 
 
 
 
 
 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 
 

๑๕ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันท่ี ๒ ต.ค. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท. เปนประธานในพิธีสวมแหวน นตท.รุนท่ี ๕๙   

ณ ลานเอนกประสงค บก.รร.ตท.  

 

วันท่ี ๙ ต.ค. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท.  

เขาอวยพร ผบ.รร.จปร.และผูวาจังหวัดราชการจังหวัดนครนายก ณ รร.จปร.  

 

๑๗ 



 

วันท่ี ๙ ต.ค. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท. ตอนรับ คณะ วทป.รุนท่ี ๖๑ เย่ียมชม รร.ตท.  

 

วันท่ี ๑๕ ต.ค. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท. ตอนรับ ผบ.สปท. และคณะฯ ตรวจเย่ียม รร.ตท. 

๑๘ 
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