
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการแหงการเรียนรู 

เพ่ือการเผยแพรขาวสารและแลกเปลี่ยนความรูรวมกันของ รร.ตท. 

ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๒ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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วันพอแหงชาติ 
  

ประวัติความเปนมาและความสําคัญของวันพอ 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕  
หนา ๕๘๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดใหความหมายคําวา “พอ” ไวดังนี้ 
       พอ หมายถึง ชายผูใหกําเนิดแกลูก, คําท่ีลูกเรียกชายผูใหกําเนิดตน  ในทางพุทธศาสนาไดใหความหมายของ 
คําวา “พอ” หมายถึง ชายผูใหกําเนิดแกลูกมีใชหลายคํา เชน 
       - บิดา (พอ) 
      - ชนก (ผูใหกําเนิด) 
       - สามี (ผัวของแม) เปนตน 
        วันพอแหงชาติ ตรงกับ ๕ ธันวาคม ของทุกป เปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทางราชการไดกําหนดใหเปนวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพ่ือใหประชาชนชาวไทย ไดรวมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและถือเปนวันพอแหงชาติอีกวันหนึ่งดวย 
        วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือวันพอแหงชาติ มีความเปนมาของวันสําคัญ คือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเม่ือ วันท่ี ๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐  ณ โรงพยาบาล 
เมาท ออเบิรน นครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนายแพทยวิททมอรเปนผูถวายการประสูติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  เสด็จฯ ข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนรัชกาลท่ี ๙  แหงบรมจักรีวงศ กรุงรัตนโกสินทร ทรงประกอบพระราช
กรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเปนอเนกประการจําเนียรกาลผานมาถึงปจจุบันท่ีสุดจะพรรณนาใหครบถวนได
ทามกลางมหาสมาคม เม่ือวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก   ทรงมีกระแสพระราชดํารัสท่ีพสกนิกรทุกคนยังจดจํา
ได  “เราจะครองแผนดินโดยธรรม ” อันคําวาโดย “ธรรม ” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ําเลิศท่ีเรียกวา 
“ทศพิธราชธรรม” หรือท่ีเรียกกันโดยสามัญวา “ราชธรรม ๑๐ ประการ” 

 

๓ 



      ราชธรรม ๑๐ ประการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงยึดม่ันและทรงปฏิบัติโดยเครงครัด และสงผลถึง
พสกนิกรท่ัวพระราชอาณาจักรนับเปนพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกลาฯ หวงใยตั้งแตพระเยาวจนถึงปจจุบัน รวมท้ังพระ
เจาหลานเธอทุกพระองคตางซาบซ้ึงและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอยางมิรูลืม พระองคทรงเปน  “พอ” ตัวอยาง
ของปวงชนชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตากรุณา ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบมิได 
      “...บานเมืองของเราเปนปกแผนรมเย็นปกติสุขมาชานาน  เพราะเรามีความยึดม่ันในชาติและตางรวมมือ รวม
แรง รวมใจกันทําหนาท่ีโดยนึกถึงประโยชนสวนรวมของชาติเปนเปาหมายสําคัญสูงสุด ทานท้ังหลายในสมาคมนี้ตลอด 
จนคนไทยทุกหมูเหลา  จึงควรทําความเขาใจในหนาท่ีของตนไวใหกระจางและนําไปปฏิบัติหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุดดวย
ความไมประมาท และดวยความมีสติ…” 
       (พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ท่ีเขาเฝาฯถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ณ พระท่ีนั่งอัมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง) 
  
กิจกรรมท่ีควรปฎิบัติในวันพอแหงชาติ 
       ๑. ในวันพอแหงชาติเราควรประดับธงชาติไทยท่ีอาคารบานเรือน 
       ๒. จัดพิธีศาสนสงฆ ทําบุญใสบาตรเพ่ืออุทิศเปนพระราชกุศล นอมเกลาฯ ถวายพระพรชัยมงคล 
       ๓. จัดกิจกรรมเก่ียวกับการบําเพ็ญสาธารณประโยชนเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 
 

ความเปนมาของวันพอแหงชาติ   
       วันพอแหงชาติ ไดจัดใหมีข้ึนครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยคุณหญิงเนื้อทิพย เสมรสุต นายก
สมาคมผูอาสาสมัครและชวยการศึกษาเปนผูริเริ่มหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพอแหงชาติ พอเปนผูมีพระคุณท่ีมี
บทบาทสําคัญตอครอบครัวและสังคม สมควรท่ีผูเปนลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณดวยความกตัญูและสมควร
ท่ีสังคมจะยกยองใหเกียรติรําลึกถึงผูเปนพอ จึงถือเอาวันท่ี ๕ ธันวาคม ของทุกปซ่ึงเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาเปน 
“วันพอแหงชาต”ิ ดวยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ 
ทรงเปนพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใครและใหดอกพุทธรักษาเปนสัญลักษณวันพอแหงชาติ 

 

ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร ภักดีบาทองคบพิตรเปนนิจสิน 

พระ คือ บิดาขาแผนดิน รวมรอยรินมาลัยถวายพระพร 

ลุ ๕ ธันวามหาราช “วันพอแหงชาติ” คือองคอดิศร 

พระเปยมลนดวยเมตตาเอ้ืออาทร พสกนิกรเปนสุขทุกคืนวัน 

      ดวยพอเปนบุคคลผูมีพระคุณ มีบทบาทสําคัญตอครอบครัวและสังคม สมควรท่ีผูเปนลูกจะเคารพ เทิดทูน และ
ตอบแทนพระคุณดวยความกตัญู และสังคมควรท่ีจะยกยองใหเกียรติรําลึกถึงผูเปนพอนี่เปนท่ีมาของการจัดใหมีวันพอ
แหงชาติ 
ดอกพุทธรักษาสีเหลืองเปนดอกไมสัญลักษณประจําวันพอแหงชาติ 
     “พุทธรักษา” ซ่ึงหมายถึง พระพุทธเจาทรงปกปองคุมครอง ใหมีแตความสงบสุขรมเย็น ซ่ึงมีเรียกกันมากวา ๒๐๐ ป 
และสีเหลืองอันเปนสีประจําวัน พระราชสมภพขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ของปวงชนชาวไทย การมอบ  
 
 

๔ 

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD2553.html
http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html


 
ดอกพุทธรักษาใหกับพอ จึงเสมือนกับการบอกถึง ความรักและเคารพบูชาพอ 
ผูสรางความสงบสุขรมเย็นใหแกครอบครัว 
      คนไทยโบราณเชื่อวา บานใดปลูกตนพุทธรักษาไวประจําบานจะชวย

ปกปองคุมครอง ไมใหมีเหตุรายหรืออันตรายเกิดแกบานและผูอาศัย  

 

 พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรุปบทบาทหนาท่ีของพอและแมไว ๕ ขอ 
๑. กันลูกออกจากความชั่ว 
๒. ปลูกฝงลูกไวในทางท่ีดี 
๓. ใหลูกไดรับการศึกษาเลาเรียน 
๔. ใหลูกไดแตงงานกับคนดี 
๕. มอบทรัพยมรดกใหเม่ือถึงการณอันควร 

  
 

 

 

 

 

 

วันพอแหงชาตินั้นท่ัวโลกจะมีการจัดแตกตางกันไป โดยในประเทศไทยจัดตรงกับวันท่ี ๕ ธันวาคมของทุกป 
ในสวนของพอเองก็ตองตั้งใจฝกตนเองใหดี ใหเปนตัวอยางท่ีดีใหลูกใหได   หาเวลามาทํากิจกรรมรวมกัน จะไดมีเวลา
แนะนําอบรมสั่งสอนกันเพ่ือครอบครัวจะไดเปนครอบครัวอบอุน  โดยในวันพอท่ีจะถึงนี้ ก็ขออวยพรใหคุณพอทุกทานมี
ความสุข ดูแลลูกๆ และอยูกับลูกๆ ไปตราบนานเทานาน 
                                                                                     

 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

ท่ีมาขอมูลจาก http://www.dmc.tv/pages/top_of_week 

 

 

๕ 

 

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week


สรางสุขใหตัวเอง 
 

 ใกลเทศกาลปใหมกันอีกแลว ชวงเวลาท่ีหลายๆ คน มองหา
ความสุขท่ีรออยูในปหนา หลายๆ คน  นั่งทบทวนความสุขท่ีผานมาของป
เกา ซ่ึงมักจะหาไมคอยเจอ ก็แปลก.... เรื่องดีๆ ท่ีไดรับมักจะหายจาก
ความทรงจําไปในเวลาท่ีรวดเร็ว กวาเรื่องท่ีปวดราวใจ ดังท่ีฟรอยด 
(Freud) เจาของทฤษฎีจิตวิเคราะห ( Psychoanalysis) ไดกลาวไววา 
ความกาวราวเปนสัญชาตญาณเบื้องตนของมนุษย และไมเชื่อวามนุษย  
จะสามารถใชชีวิตอยูดวยกันอยางมีความสุข ซ่ึงในความกาวราวของ  
ฟรอยด หมายรวมถึง ความทุกขท้ังมวลนั่นเอง 
 สิ่งหนึ่งท่ีทําใหเรารูสึกไมมีความสุขเทาท่ีควร  เปนเรื่องของการ

ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง   (Self Esteem) หรืออาจจะเรียกวายังไมมีความพอใจในตนเอง คนท่ีมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสูงจะมีความพึงพอใจในตนเอง ไมอิจฉาริษยา กลาตัดสินใจ กลาเผชิญปญหา สวนคนท่ีมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองต่ําจะรูสึกทอแทไดงาย ไมม่ันใจในตนเอง เปนคนข้ีอิจฉา ซึมเศรา หรือวิตกกังวลงาย เราจะรูไดอยางไรวา        
เรามีความภาคภูมิใจในตัวเองระดับไหน ผูเขียนอยากใหใชวิธีทบทวนตัวเอง เขียนขอดี ขอเสียของตัวเอง  แลว
เปรียบเทียบดูวา ขอดี หรือขอเสียมากกวากัน อันนี้ก็จะเปนตัววัดความพึงพอใจตัวเองไดระดับหนึ่ง   ปญหาอยูท่ีวา
หลายๆ คน อาจเขียนขอดีของตนเองมากมาย จนดูเหมือนหลงตัวเอง ความจริงจึงอยูท่ีวา การหลง
ตัวเอง คือการมองตัวเองดีกวาความเปนจริง และมักมองไมเห็นขอเสียของตัวเอง ดังนั้นเวลาถูก
ตําหนิหรือโดนใครวาก็จะรับไมได โกรธ เสียใจอยางรุนแรง สวนคนท่ีมีความภาคภูมิใจในตัวเอง จะ
พอใจกับตัวเองไดโดยไมตองเปรียบเทียบกับใคร และไมรูสึกแยเม่ือเห็นใครเกงกวา หรือดีกวา  
 จะข้ึนปใหมแลว ผูเขียนจึงอยากเชิญชวนใหผูอานทุกทานทบทวนความรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง  และพัฒนาความรูสึกภาคภูมิใจของตนเองข้ึนมา เพ่ือปลดปลอยความทุกขเปนอิสระตอการยึดม่ัน และพรอม
ดวยความเมตตา ปรารถนาดีเม่ือเห็นผูอ่ืนมีความสุข ถาทานทําไดไมวาจะเปนเทศกาลใดทานก็ไมตองดิ้นรน ไขวควาหา
ความสุขท่ีไหน เพราะความสุขมันเกิดข้ึนในใจของทานอยูแลว 

พ.ท.หญิง ศิรินทร    จันทวัฒน 
แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. 

 
 
 
 
 
 

 

๖ 



Office Lens 

Office Lens อัพเดท แอพใหมกับ  10000 TIPsIT เม่ือกอนการ ท่ีเราตองนําเอกสารไปสแกนเขาเครื่อง
คอมพิวเตอร ถึงจะไดไฟลนั้นมาเก็บไว  แตเดี๋ยวนี้ไมตองแลวครับ เพราะแอพพลิเคชั่น  Office Lens แอพพลิเคชั่น
สําหรับถายภาพแลวแปลงเปนเอกสาร  Office ไมวาจะเปน  Word, PowerPoint และไฟล PDF ทําใหเราสะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน ดาวนโหลดไดท้ัง iOS และ Windows Phone สวน Android ยังเปนเวอรชั่นทดลอง หากเปดใหดาวนโหลด
จะแจงใหทราบอีกทีครับ 

  

เรียกไดวาสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนครับ เพราะแอพ  Office Lens เปรียบเสมือนเครื่องสแกนเนอรขนาดพกพา
โดยการใชกลองมือถือเปนตัวนําเขาภาพตนฉบับ จะใชไดผลดีเม่ือถายภาพจากบนกระดานดํา หรือกระดานขาว หรือจะ
ถายจากกระดาษก็ได จากนั้นตัวเแอพสามารถปรับภาพใหตรงพอดีกับหนาจอ แลวแปลงเปนไฟล  Word, PowerPoint 
และ PDF ได แอพ Office Lens จะมี ๓ โหมดในการถายคือ 

- Photo ถายรูปท่ัวไป เพ่ือบันทึกรูปลงใน onenote 

- Document การถายหนาเอกสาร , โปสเตอร , นามบัตร 

- Whiteboard โหมดการถาย บนกระดาน WhiteBoard 
                                                     

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 

ที่มา : http://www.๑๐๐๐tipsit.com/app-office-lens-photos-into-document/ 

๗ 



๕ เหตุผลชวนเดินออกกําลัง  

  

การออกกําลังกายดวยการเดิน  เปนวิธีท่ีงายท่ีสุด ใครๆ ก็ทําได  ยิ่งถาเดินใหไดวันละหม่ืนกาว ก็บอกลาหลาย

โรคภัยไขเจ็บไดจริงๆ  

          ไมวาจะอยูวัยไหนก็สามารถเดินออกกําลังกายได โดยไมเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลขางเคียงใดๆ เพียงแคเดินให

ถูกวิธี  การเดินยังทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง  สุขภาพจิตแจมใส  เพราะเม่ือเราออกกําลัง  รางกายของเราก็จะหลั่ง

สารเอ็นโดรฟน ซ่ึงเปนสารเคมีธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด คลายเครียด ทําใหรูสึกสบายและมีความสุข แตเรา

ควรเดินอยางไรนั้น ทางโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย มีคําแนะนํามาบอกคะ 

          การเดินท่ีเหมาะสมสําหรับแตละเพศแตละวัยนั้น มีอัตราการเดินท่ีไมเทากัน เชน คนปกติในวัยทํางานเฉลี่ย

แลวควรจะเดินใหไดวันละประมาณ ๗,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ กาว สวนคนท่ีมีโรคประจําตัวก็ควรจะตองระมัดระวังมากข้ึน  

ทําไมการเดินจึงใหประโยชนสูงสุด ท้ังในดานการปองกันโรคและในดานการรักษา  

         เม่ือเดิน ๑๒,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ กาวตอวัน จะชวยควบคุมน้ําหนักตัวเพราะทําใหการเผาผลาญพลังงานในรางกาย

เพ่ิมข้ึนน้ําหนักตัวจึงลดลง และชวยเสริมสรางความแข็งแรงของกระดูกและกลามเนื้อ   

          เม่ือเดิน ๙,๙๐๐-๑๐,๐๐๐ กาวตอวัน ๓ ครั้งตอสัปดาห ในอัตราความเร็วท่ีทําใหหัวใจเตนเร็วข้ึน จัดเปนการ

ออกกําลังกายแบบแอโรบิก  ชวยใหการทํางานของหัวใจและปอดดีข้ึน ซ่ึงอวัยวะท้ัง ๒ นี้มีความสําคัญตอเซลลตางๆ 

ทุกสวนของรางกาย จําเปนตองไดรับเลือดท่ีนําเอาออกซิเจนมาหลอเลี้ยงตลอดเวลา ปจจุบันนี้ยังไมมียาหรือสารอาหาร

ใดท่ีจะทําใหหัวใจและปอดมีความแข็งแรง ทนทานไดเทาการออกกําลังกาย   

          เม่ือเดิน ๙,๙๐๐-๑๐,๐๐๐ กาวตอวัน หรือ ๗๐,๐๐๐ กาวตอสัปดาห จะชวยควบคุมความดันโลหิตไดดีข้ึน 

ในผูปวยท่ีมีโรคความดันโลหิตสูง เม่ือรางกายเราแข็งแรง มีน้ําหนักท่ีสัมพันธกับสวนสูง มีการเผาผลาญพลังงานท่ีดี ผล

ท่ีตามมาคือโอกาสท่ีจะเกิดโรคความดันโลหิตสูงก็ลดลง หรือในผูปวยท่ีเปนโรคความดันก็จะสามารถควบคุมความดันได

ดีข้ึนกวาผูท่ีไมออกกําลังกาย  

๘ 

http://health.kapook.com/view76000.html


           เม่ือเดิน ๙,๙๐๐-๑๐,๐๐๐ กาวตอวัน หรือ ๗๐,๐๐๐ กาวตอสัปดาห จะชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
การเดินทําใหคนปกติเปนเบาหวานไดยากข้ึน สวนผูท่ีเปนโรคเบาหวานอยูแลวก็จะทําใหควบคุมน้ําตาลไดงายข้ึน  
ในผูปวยเบาหวานท่ีมีการทํางานของฮอรโมนอินซูลินลดลงนั้น พบวาการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจะชวยใหอินซูลิน

ทํางานดีข้ึน รางกายสามารถนําน้ําตาลไปใชงานไดดีข้ึน  อันหมายถึงสามารถควบคุมเบาหวานไดดีข้ึนนั่นเอง 

           เม่ือเดิน ๙,๙๐๐-๑๐,๐๐๐ กาวตอวัน หรือ ๗๐,๐๐๐ กาวตอสัปดาห  ชวยเพ่ิมไขมันดีหรือ HDL ท่ีทําหนาท่ี

เก็บขยะหรือเก็บคราบไขมันตามผนังเสนเลือดไปตับและขับออกทางน้ําดี ดังนั้นจึงเปนการลดไขมันตัวรายหรือ LDL 

โดยในผูปวยท่ีมีภาวะไขมันสูงอาจจะไมตองรับประทานยาหรือใชในปริมาณท่ีลดลง     เม่ือเห็นประโยชนของการเดิน

อยางนี้แลว เราควรมาทําใหเรื่องเดินเปนเรื่องงายๆ ท่ีอยูในชีวิตประจําวันของเรา วันหนึ่งๆ เราอาจเดินในสํานักงาน 

เดินไปท่ีจอดรถ เดินชอปปงชวงพักกลางวัน เราก็สามารถเพ่ิมจํานวนกาว โดยเปลี่ยนจากการข้ึนลิฟต ข้ึนบันไดเลื่อน 

มาเปนเดินข้ึนบันได เปลี่ยนจากการนั่งรถในระยะใกลๆ มาเปนการเดินใหถึงท่ีหมายแทน และอาจเพ่ิมการเดินพักผอน 

คลายเครียดหลังเลิกงาน ดวยการเดินในสวนสาธารณะ  

          การเดินจัดเปนการออกกําลังท่ีมีตนทุนต่ํา  ไมมีคาใชจายของอุปกรณใดๆ  มีเพียงแตตองสวมใสรองเทาท่ี

เหมาะสมกับการเดินและสวมเสื้อผาท่ีระบายความรอนไดดี ไมจําเปนตองราคาแพง   

               

        รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท. 

ท่ีมา: http://health.kapook.com/view๑๓๓๕๓๑.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



สถานที่ทองเที่ยวปใหม ๒๕๕๙ 
 

ดอยอางขาง จ.เชียงใหม 

 

เปนท่ีตั้งสถานีเกษตรหลวงอางขาง ภายในสถานีมีโครงการวิจัยผลไม  ไมดอกเมืองหนาว  งานสาธิตพืชไร 

แปลงทดลองปลูกไมผลเมืองหนาว  สวนบอนไซ  มีการจําหนายผลิตผลพืชผักเมืองหนาวท่ีปลูกในบริเวณโครงการฯ 

ใหแกนักทองเท่ียวตามฤดูกาล ในสถานีฯ มีท่ีพัก และมีสถานท่ีกางเต็นทบริการแกนักทองเท่ียว  

ภูกระดึง จ.เลย 

 

เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีไดรับความนิยมมากแหงหนึ่งของเมืองไทย เพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ

ประกอบดวยระบบนิเว ศและภูมิประเทศหลากหลาย ท้ังทุงหญา ปาสนเขา ปาดิบ น้ําตกและ หนาผาชมทิวทัศน 

ลักษณะเดนของอุทยานฯ แหงนี้คือเปนภูเขาหินทรายยอดตัด เปนท่ีราบขนาดใหญคลายใบบอนหรือรูปหัวใจ มีเนื้อท่ี

ประมาณ ๖๐ ตารางกิโลเมตร มีความสูง ๔๐๐-๑,๒๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง จุดทองเท่ียวประทับใจไดแก 

ผานกแอน ผาหลมสัก ผาหมากดูด น้ําตกเพ็ญพบ น้ําตกถํ้าสอเหนือ-ใต สระอโนดาต เปนตน 

๑๐ 



พัทยา จ.ชลบุรี 

 

ดวยการเฉลิมฉลองความสุขแหงป ตั้งแตวันคริสตมาสท่ีจะมีการเปดไฟตนคริสตมาส และตระการตากับการ

แสดงพลุ ท่ียิ่งใหญอลังกา รกวาทุกป Pattaya Countdown ๒๐๑๖ พรอมดวยการแสดงของศิลปนชั้นนําของไทยและ

ตางประเทศ การออกรานจําหนายสินคาของท่ีระลึกหลากหลายชนิด รวมถึงอาหารรสชาติถูกปากท่ีคัดสรรมาจากท่ัว

ประเทศ ใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติไดอ่ิมอรอย และเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมท่ีงดงาม 

เพ่ือเปนการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของพัทยา และเปนการรวมกันสรางประวัติศาสตรอันนาจดจําใหกับพัทยาและ

ประเทศไทยสืบไป รวมถึงตองการบรรจุใหงานนี้อยูในปฏิทินการทองเท่ียวและไดรับการกลาวขานจากท่ัวโลก 

ปาย จ.แมฮองสอน 

 

สถานท่ีเท่ียวแหงหนึ่งท่ีไมควรพลาดหากผานมาจากเชียงใหม (แมริม) คือ หวยน้ําดัง หรือ อุทยานแหงชาติหวย

น้ําดัง  ซ่ึงนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญจะตื่นกัน ตั้งแตตี ๕ ขับรถข้ึนหวยน้ําดัง เพ่ือไปชมพระอาทิตยข้ึน โดยใชเวลา

ประมาณหนึ่งชั่วโมง บางครั้งอาจจะได เห็นดวงอาทิตยแบบเต็มดวงผานทะเลหมอก อันนี้ ก็แลวแตโชคครับ อากาศท่ีนี่

รับรอง…หนาวสุด บางครั้งตองใสเสื้อกันหนาวถึง ๒ ชั้น   

 

๑๑ 



เขาคอ จ. เพชรบูรณ 

 

เปนสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ ท่ีชื่อวาเขาคอเปนเพราะ ปาบริเวณนี้มีตนคอข้ึนอยูมาก เนื่องจาก

ภูมิอากาศบนเขาคอเย็นตลอดป คอนขางเย็นจัดในฤดูหนาว และมีทัศนียภาพสวยงาม จึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับ

ความนิยมมากท่ีสุดแหงหนึ่ง ของเพชรบูรณ สถานท่ีนาสนใจบนเขาคอไดแก อนุสาวรียจีนฮอ ฐานอิทธิเจดีย พระบรม

สารีริกธาตุเขาคอ หอสมุดนานาชาติเขาคอ พระตําหนักเขาคอ น้ําตกศรีดิษฐ สวนสัตวเปดเขาคอ และเนินมหัศจรรย 

หมูบานคุมจุดชมวิวก่ิวลม หมูบานนอแล และหมูบานขอบดง หมูบานหลวง 

วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 

 

เสนหของวังน้ําเขียว คือเปนเมืองทองเท่ียวท่ีอยูใกลๆ กรุงเทพฯ และมีบรรยากาศท่ีเย็นสบายตลอดท้ังป ไม

ตางจากดินแดนทางภาคเหนือ สามารถมาเท่ียวชมไดท้ัง ๓  ฤดู โดยเฉพาะหนาฝนท่ีพรางพรมความเย็นฉํ่าไปท่ัว ขับรถ

ไปเท่ียวไกลๆ ไมสะดวก วังน้ําเขียวก็เปนอีกจุดหมายหนึ่งของนักเดินทางสามารถเลือกมาพักผอน นอนเลนตากอากาศ 

สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและอากาศบริสุทธทามกลางผืนปาเขียวขจี ใหสมกับไดชื่อวามาเท่ียว “วังน้ําเขียว” แลว 

 

 

๑๒ 



สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

 

สวนผึ้งเปนแหลงทองเท่ียวในภาคกลาง ท่ีใชเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไมนาน เพียง ๒ ชั่วโมงนิดๆ ก็ถึงแลว 

สวนผึ้งยังมีสถานท่ีทองเท่ียวนาสนใจมากมายท่ีหลายคนไปแลวตองติดใจ โดยเฉพาะถาสาวๆ คนไหนอยากเห็นฝูงแกะสี

ขาวตัวอวนพี วิ่งเตาะแตะอยูบนผืนหญาสีเขียว มีฉากหลังเปนขุนเขาสลับซับซอน เห็นสายหมอกสีขาวคลอเคลียขุนเขา

อยูเบื้องหนา มีสายลมหนาวพัดมาสัมผัสผิวกายไดอารมณเหมือนไปเมืองนอก 

ปาลิโอ เขาใหญ จ.นครราชสีมา 

 

ดวยสถาปตยกรรมท่ีโดดเดน เหมือนยกเมืองยุโรปอันเกาแกมาตั้งไวท่ีเมืองไทย ใครๆก็พุดถึงปาลิโอกันวานาไป

ถายรูปมาอยางกับอยูเมืองนอกแถวอิตาลี เปนสถานท่ีโรแมนติกอีกแหง ท่ีไมหางจากกรุงเทพฯ  นัก รานคาก็มากมายถึง

๑๒๐ ราน วันหยุดผูคนคึกคักกันเลยทีเดียว “หาเวลาไปยุโรปกันหนอยดี ไหมพวกเรา” อาจกลายเปนคําพูดติดปากไป

เลยก็ได ก็ยุโรปอยูแคเขาใหญ                                                
 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.   

ท่ีมา : http://www.xn--๒๕๕๙-keo๗huazgl๕b๒cu๓e๘b๒o๗cvd.com 

 

๑๓ 



เมนูจานเด็ดสําหรับปารตี้ปใหม! 
 

 
    ใครท่ีจะจัดปารตี้ฉลองปเกาตอนรับปใหมกับครอบครัวหรือกลุมเพ่ือนฝูงแลวยังคิดเมนูไมออก ทางคณะผูจัดทํา
มีเมนูเด็ดจากเชฟชื่อดัง คุณพล ตัณฑเสถียร  ท่ีคุณสามารถโชวฝมือปลายจวักใหโลกรู! เพราะทํางายแถมนากินมากดวย
มาแนะนําคะ เตรียมตัวไป supermarket เพ่ือซ้ือวัตถุดิบไดเลย 
  

สเต็กทูนางาขาว  
Tuna Steak Cubes 

 
นําปลาทูนาหั่นเปนชิ้นพอดีคํา ปรุงรสงายๆ  

นําไปจี่ในกระทะใหสุกตามความชอบ แลวนําไปคลุกงา  
รับประทานกับมายองเนสใหเปนอาหารวาง 

เพ่ือสุขภาพระหวางวัน  
สวนประกอบ 

- ปลาทูนา ๒๐๐       กรัม 
- โชย ุ ๒ ชอนโตะ      
- มิริน ๒ ชอนโตะ 
- แปงขาวโพด ๒ ชอนโตะ 
- น้ํามันรําขาว ๒ ชอนโตะ 
- งาขาว (ข้ัว) ๒ ชอนโตะ 
- มายองเนส   ตกแตง 
- ตนหอม (ซอย)        ตกแตง 

 

๑๔ 



วิธีทํา 
๑. หั่นเนื้อปลาทูนา (ชวงไหล) เปนสี่เหลี่ยมลูกเตาขนาด ๒ ซม. แลวนําไปหมักกับโชยุ และ มิริน พักไวในตูเย็น

ประมาณ ๒๐ นาที 
๒. นําปลาทูนาออกจากตูเย็น ใชกระดาษซับหมาดๆ แลวนําไปคลุกกับแปงขาวโพด พักไวประมาณ ๕  นาที 
๓. ตั้งกระทะ ใสน้ํามันรําขาวลงไป นําปลาทูนาลงไปจี่ใหทุกดานสุกดี ดานในไมจําเปนตองสุกมาก 
๔. นําปลาทูนาออกจากกระทะ จับชิ้นเนื้อปลาทูนากดลงบนงาขาวค่ัวเบาๆ วางลงบนจานใหสวยงาม แตงดวย

มายองเนส และตนหอมซอย 

   
 

 
  

เมนูนี้ทําไมยากเลยใชไหมคะ  
รับรองวาแขกของคุณตองประทับใจความอรอยท่ีคุณตั้งใจทําแนนอน  

  
 
 
 

                                                       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.   

        ท่ีมา : http://www.mglobemall.com/contents/dining/id/2081/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 

 

 

คณะผูจัดทําจุลสาร หองสมุด กสป.รร.ตท. ขออาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก 

โปรดดลบันดาลประทานพรใหทานและครอบครัวประสบแตสรรพสิ่ง มิ่งมงคล  สมบูรณพูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

ขอมูลจาก กกพ.บก.รร.ตท. โทร ๕๑๑๐ 

 

๑๖ 



 

๒ พ.ย. ๕๘ 
พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท.  

เปนประธานในพิธีเปดการแขงขันกีฬาภายใน นตท. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘   
ณ สนามกีฬา กพล.รร.ตท.  

 

 

๖ พ.ย. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท.และ หน.นขต.  
บันทึกเทปถวายพระพร ณ ททบ.๕ 

๑๗ 



 

 

 

 

๒๐ พ.ย. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท.  
เปนประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองรี 

 

 

๒๐ พ.ย. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท.  
เปนประธานในพิธีบวงสรวงวันกองทัพเรือ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ 

๑๘ 


	Office Lens

