
 

องคการแหงการเรียนรู 

เพ่ือการเผยแพรขาวสารและแลกเปลี่ยนความรูรวมกันของ รร.ตท. 

ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๙ 
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ความหมายของเด็ก 

        ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๒๕ ได
ใหความหมายของคําวา "เด็ก" ไว คือ "เด็ก" หมายถึง คน
ท่ีมีอายุยังนอย ยังเล็ก ออนวั ย เชน  เด็กชาย คือ คํานํา
เรียกเด็กผูชายท่ีมีอายุไมเกิน ๑๔ ปบริบูรณ และ เด็กหญิง คือ 
คํานําเรียกเด็กผูหญิงท่ีมีอายุไมเกิน ๑๔ ป บริบูรณ 

ประวัติความเปนมาของวันเด็กแหงชาติ 

          วันเด็กแหงชาติ ตรงกับวันเสารท่ี ๒ ของเดือนมกราคมของทุกป เปนวันหยุดราชการท่ีมิไดชดเชยในวันทํางาน

ถัดไป (วันจันทร) มีการใหคําขวัญวันเด็กทุกปโดยนายกรัฐมนตรีท่ีดํารงตําแหนงในขณะนั้น  

          งานวันเด็กแหงชาติจัดข้ึนเปนครั้งแรก เม่ือวันจันทรแรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  ตามคําเชิญชวนของ 

นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผูแทนองคการสหพันธเพ่ือสวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ  เพ่ือใหประชาชนเห็น

ความสําคัญและความตองการของเด็ก และเพ่ือ เปนการกระตุนใหเด็กตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญของตนในประเทศ 

โดยปลูกฝงใหเด็กมีสวนรวมในสังคม เตรียมพรอมใหตนเองเปนกําลังของชาติ 

          รัฐบาลไดจัดใหมีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติข้ึนมาคณะหนึ่ง ทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

ท้ังภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจ และเอกชน กําหนดใหมีการฉลองวันเด็กแหงชาติท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  จุดประสงค         

เพ่ือใหเด็กท่ัวประเทศท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ไดรูถึงความสําคัญของตน เก่ียวกับสิทธิ  หนาท่ี ความ

รับผิดชอบระเบียบวินัย ท่ีมีตอตนเองและสังคม มีความยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

          งานวันเด็กแหงชาติจัดข้ึนทุกปในวันจันทรแรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๖  และใน พ.ศ. ๒๕๐๗  ไม

สามารถจัดงานวันเด็กไดทัน จึงไดเริ่มจัดอีกครั้งในป  พ.ศ. ๒๕๐๘  โดยเปลี่ยนเปนวันเสารท่ี ๒  ของเดือน  มกราคม

เนื่องจากเห็นวาเปนชวงหมดฤดูฝนและเปนวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้ 
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http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2508&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit


 กิจกรรมตาง ๆ ท่ีควรปฏิบัติในวันเด็กแหงชาติ 

          - ใหเด็กไดตระหนักถึงคุณคาบทบาท และความสําคัญของตนเอง 

          - เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน ในโรงเรียน หมูบาน หรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

          เด็ก คือ ทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งของประเทศชาติ ซ่ึงจะเปนกําลังท่ีสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองให

เจริญรุงเรืองกาวหนา และม่ันคง  อีกท้ังเปนผูท่ีจะตองเติบโตข้ึนเปนผูใหญในวันขางหนา เพ่ือทําหนาท่ีดูแลสังคม

ตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลง และอ่ืน ๆ ฯลฯ 

          ดังนั้น ทุกสังคมจึงใหความสําคัญแกเด็ก และจัดใหมีวันเด็กข้ึนทุกป เพ่ือใหเด็กรูถึงความสําคัญของตนเอง จะ

ไดประพฤติปฏิบัติตนใหสมกับเปนผูท่ีมีความสําคัญของประเทศชาติ ดวยการตั้งใจใฝศึกษาเรียนรู ประพฤติปฏิบัติตน

อยูในระเบียบวินัย รูจักการใชเวลา ความคิด มีความขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ และซ่ือสัตยสุจริต ฯลฯ 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

ท่ีมาขอมูลจาก http://www.dmc.tv/pages/top_of_week 
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http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week


โพสตตองคิด คลิกเสี่ยงคุก!! ๑๐ พฤติกรรมท่ีใชงานโซเชียลมีเดียกระทําความผิด 

 เพราะการกดไลค หรือกดแชรอาจเขาขาย โดยไมสามารถใชคําวารูเทาไมถึงการณมาเปนขออางตามกฎหมาย
ได ซ่ึงแมบางคนรูกฎหมายอยูแลว แตชะลาใจวาไมมีเจาหนาท่ี ไมสามารถดําเนินการได แตความเปนจริง ความผิด
เทคโนโลยีสืบงาย เพราะมีหลักฐานท่ีชัดเจนเปนวิทยาศาสตร 

๑. อัพโหลดรูปลามกอนาจาร 
๒. ปลอยขาวลือ ทําใหบานเมืองเกิดความวุนวาย 
๓. ตัดตอภาพบุคคลอ่ืน ท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทําใหเจาของภาพเสียหาย อับอาย  
๔. แอบขโมยขอมูลของผูอ่ืนไปใชประโยชนสวนตัว เพ่ือหากําไร หรือใชกลั่นแกลง 
๕. กุเรื่องใสรายปายสีใหผูอ่ืนเสียหาย อับอาย 
๖. แอบดูและดัดแปลง นําไอดี หรือพาสเวิรดบุคคลอ่ืนไปใช เพ่ือแอบดูขอมูลของผูอ่ืน  
๗. แกไขเพ่ิมเติมไฟลงานของบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความเสียหายแกเจาของไฟล  
๘. สงตอขอมูลโดยไมบอกท่ีมา สรางความรําคาญ 
๙. แชรขอมูลโดยไมคัดกรอง และเปนขอความท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  
๑๐. โพสตขอความท่ีหม่ินสถาบันเบื้องสูง ซ่ึงเจาหนาท่ีจะมีมาตรการลงโทษอยางจริงจัง  
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ท่ีอาจมีโทษจําคุก ๑๕ ป 
       

      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ท่ีมาขอมูลจาก http://www.flashfly.net/wp/?p=๑๓๐๗๖๑  
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http://www.flashfly.net/wp/?p=130761


เริ่มตนความสวยจากภายใน…มะเขือเทศชวยได! 

 
เริ่มตนความสวยจากภายใน…มะเขือเทศชวยได! 
          ทุกวันนี้ท้ังมลภาวะและแสงแดด ถือเปนศัตรูตัวฉกาจของ
ผิวสวย ซ่ึงเปนตัวการรายท่ีกอใหเกิดจุดดางดํา พรอมท้ังนําพาริ้ว
รอยเหี่ยวยนมาเยือนเรากอนวัยอันควร และถึงแมวาสาวๆ จะ
สามารถใชการแตงหนามาเปนตัวชวยปกปดริ้วรอยตางๆ ได
ชั่วคราว แตก็อยาลืมวา ความสวยแบบยั่งยืนนั้นตองเปลงประกาย
ออกมาจากภายในตางหาก ซ่ึงหากเปนเชนนั้น ก็คงถึงเวลาท่ีเรา
ตองมองหาอะไรดีๆ มาบํารุงผิวพรรณจากภายในกันแลวละ! 

 
          สาวๆ คงเคยไดยินประโยคท่ีวา “อยากผิวสวยใหกินมะเขือเทศเยอะๆ ” ซ่ึงเปนคําพูดท่ีไมผิดเลย เพราะมะเขือ
เทศนั้นมีประโยชนมากมายตอผิวพรรณ และยังเปนแหลงวิตามินชั้นดีอยางวิตามิน A, B, C, E และแรธาตุโพแทสเซียม 
ซ่ึงในวารสารสมาคมแพทยแหงสหรัฐอเมริการะบุไววา วิตามิน อี และซี ท้ังสองตัวนี้จะชวยตานอนุมูลอิสระ และชวย
ปองกันโรคสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอรได สวนวิตามินเอ ก็จะชวยบํารุงสายตา และดีตอสุขภาพผิว ชวยใหผิวเปลงปลั่ง
สดใส โดยเฉพาะผิวหนา 

 
 

          นอกจากนี้ยังมีสารสําคัญซ่ึงเปนสารในกลุมแคโรทีนอยด ( Carotenoid) อยางสารไลโคปน ( Lycopene) ท่ีพบ
มากในมะเขือเทศสีแดง ซ่ึงมีสรรพคุณชวยตานอนุมูลอิสระ และชะลอความเสื่อมของเซลลรางกาย อีกท้ังยังชวยลด
อัตราความเสี่ยงของโรคหัวใจไดอีกดวย และมะเขือเทศสี ทองท่ีอุดมไปดวยสารเบตาแคโรทีน วิตามินเอ และวิตามินซี 
เปนตน มีคุณสมบัติชวยรักษาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด บํารุงสายตา ลดความเสี่ยงของการเกิดตอกระจก   

 

๖

 
  

http://women.sanook.com/44321/
http://money.sanook.com/economic/goldrate/
http://women.sanook.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/


 นอกจากนี้ยังชวยใหระบบภูมิคุมกันของรางกายทํางานไดดีอีกดวย ซ่ึงเม่ือนํามะเขือเทศท้ัง ๒ สายพันธุมารวมกัน       
ก็จะยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอตานอนุมูลอิสระไดเปนทวีคูณ  

          นอกจากนี้มะเขือเทศยังสามารถชวยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งรังไขไดในหญิงหลังวัยหมดประจําเดือน และ
สารไลโคปนปริมาณสูงๆ ก็ยังไปชวยลดปริมาณโคเลสเตอรอลสวนไมดี หรือ LDL ทําใหโอกาสเกิดโรคหัวใจลดนอยลงดวย 
เห็นไหมละวามะเขือเทศนั้นมีประโยชนตอสุขภาพของเรามากมายจริงๆ สาวๆ ฟงแลวคงอยากจัดมะเขือเทศมาบํารุงผิวกัน
ทุกม้ืออาหารเลยใชหรือเปลาเอย?  

 
 

 

          สาวๆ หลายคนท่ีทํางานหนักจนแทบไมมีเวลาใสใจดูแลผิวพรรณกันเทาไหรนัก ตอนนี้ไดเวลาหันมาดูแลผิวกัน
แลวละ เริ่มตนบํารุงผิวงายๆจากภายในดวยการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอผิวพรรณ ท้ังผักและผลไมตางๆ 
โดยเฉพาะมะเขือเทศซ่ึงอุดมไปดวยวิตามินและแรธาตุตางๆ ท่ีจําเปนตอสุขภาพผิว เพียงงายๆ เทานี้เม่ือผิวสวยจาก
ภายในไดแลว ก็จะเปลงประกายมีออราสูภายนอกไดในท่ีสุด 

        
      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ท่ีมาขอมูลจาก  :  http://www.pinterest.com 

 

 

 

 

 

๗

 
  

http://www.pinterest.com/


วัดพระธาตุเขานอย 
 วัดพระธาตุเขานอย สรางเม่ือ พ.ศ. ๒๐๓๐ ในสมัยพญาภูเข็ง  (เจาปูแข็ง)  เจาผูครองนครนาน ตามประวัติ 
พระธาตุองคนี้สรางโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง และไดรับการบูรณปฏิสังขรณมาตลอดโดยเจาผูครองนครนานอีกหลายองค 
ตอมา จนกระท่ังมีการบูรณะครั้งใหญในสมัยพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ  ในป พ.ศ. ๒๔๔๙-๒๔๕๔  โดยชางชาวพมา  
ชื่อ หมองยิง  ตอมากรมศิลปากรไดทําการสํารวจและข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานเม่ือป พ.ศ.๒๕๒๓  และมีการสราง
พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีนาน เนื่องในมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖ 
รอบ เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 วัดพระธาตุเขานอย ตั้งอยูท่ีตําบลดูใต อําเภอเมือง จังหวัดนาน องคพระธาตุตั้งอยูบนยอดดอยเขานอย ซ่ึงอยู
ดานตะวันตกของตัวเมืองนาน (อยูในเสนทางเดียวกันกับวัดพญาวัด ตรงหลักกิโลเมตรท่ี ๒ )  ดอยเขานอยมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ  ๒๔๐  เมตร  หนาวัดมีทางข้ึนเปนบันไดนาค ๓๐๓  ข้ัน  บริเวณดานลางใกลบันไดทางข้ึนเขา 
 มีตําหนักพระแมกวนอิม ศาลาพระอรหันตจี้กง ใหประชาชนไดสักการะกอนจะข้ึนเขาไปนมัสการองคพระธาตุ  

 
  
 
 องคพระธาตุเขานอย  เปนเจดียกออิฐถือปูนท้ัง
องค ศิลปะพมาผสมลานนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
  
 
 
 

 
 

 ภายในพ้ืนท่ีวัดยังมี อุโบสถ วิหารพระเจาทันใจ พระ
พุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีนาน และลานชมทิวทัศนดวย
ความท่ีวัดพระธาตุเขานอยตั้งอยูบนเขาสูง จึงเปนจุดชม
ทิวทัศนเมืองนานท่ีสวยงาม สามารถมองเห็นเมืองนานได
โดยรอบ บริเวณลานชมทิวทัศนประดิษฐาน  "พระพุทธมหา
อุดมมงคลนันทบุรีศรีนาน" ซ่ึงเปนพระพุทธรูปปางประทานพร 
บนฐานดอกบัวสูง ๙ เมตร บนยอดพระเกศาทําจากทองคําหนัก 
๒๗ บาท 

 

 

๘

 
  

http://www.teeteawthai.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2


• นมัสการพระธาตุเกาแก 
• สักการะบูชาพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีนาน 
• ชมทิวทัศนเมืองนานจากมุมสูง 
• ชมพระอาทิตยข้ึนยามเชา หรือชมแสงไฟเมืองนานยามคํ่าคืน  

 ทุกปจะมีงานประเพณีแปดเปงนมัสการพระธาตุเขานอยในเทศกาล 
วิสาขบูชา โดยมีคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนมารวมกันทําบุญตักบาตร สรงน้ํา
พระธาตุ หมผาหมทิพยถวายพระธาตุ แหครัวทานข้ึนไปถวายวัด ใน
ตอนกลางคืนจะมีการเวียนเทียนถวายเปนพุทธบูชา และมีการแขงขันจุดบั้ง
ไฟดอก การแขงขันตีกลองแอว กลองปูจา สวนในเทศกาลออกพรรษาก็จะมี
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะทุกป โดยจําลองภาพตักบาตรตามแบบสมัย
พุทธกาลซ่ึงเปนภาพนาประทับใจ 
 

    
       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ท่ีมาขอมูลจาก  : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 



การออกกําลังกายลดน้ําหนัก แบบสนุกๆ 
         หลายคนท่ีกําลังอยากลดน้ําหนัก เม่ือไดสูตรเมนูการ

ควบคุมอาหารท่ีเหมาะกับตัวเองแลว สิ่งท่ีมักนิยมหากันเปน

ลําดับถัดมาก็คือ วิธีการออกกําลังกายลดน้ําหนัก นั่นเอง ซ่ึง

ในปจจุบันวิธีการออกกําลังกายลดน้ําหนักเองก็มีการฝกสอน 

ชี้แนะกันอยางแพรหลายในอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนการ

ออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน การออกกําลังกายเฉพาะ

สวน เปนตน แตก็คงป ฏิเสธ ไมไดวา อยางไรเสียวิธีการออก

กําลังกายลดน้ําหนักท่ีเหมาะ สมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด ก็คงจะเปนอะไรไปไมไดนอกจากการ “เลนกีฬา” นั่นเอง 

สําหรับบทความในวันนี้ เลยอยากท่ีจะแนะนําวิธีการออกกําลังกายลดน้ําหนัก ดวยการเลนกีฬาอยางสนุกสนา น เพ่ือคน

ท่ีใสใจในการออกกําลังกายลดน้ําหนักเปนพิเศษ โดยไมจําเปนท่ีจะตองไปเขาโรงยิม ฟตหุน แตอยางใด  

 

อยากออกกําลังกายลดน้ําหนักท้ังที ตองเนนสนุกไวกอน 

 

 

 

         ๑.ว่ิง การวิ่งสามารถชวยเผาผลาญพลังงานไดมากถึง ๔๓๕  แคลอรี่/ชั่วโมง และยังเปนรูปแบบการออกกําลัง

กายท่ีดี โดยอุปกรณท่ีใชมีเพียงรองเทาหนึ่งคู และพ้ืนท่ีเหมาะสมในการออกวิ่งเทานั้น ในเบื้องตนควรเริ่มจากการวิ่งใน

ระยะสั้นกอน แลวจึงคอยๆเพ่ิมระยะทางใหมากข้ึน ซ่ึงการวิ่งจะชวยทํารางกายมีการเผาผลาญไขมันท่ีไมพึงประสงค 

แถมยังชวยลดความเครียดไดเปนอยางดีอีกดวย 

๑๐

 
  



         ๒.เดิน การเดินชวยเผาผลาญพลังงานได ๑๖๗  แคลอรี่/ชั่วโมง เหมาะอยางยิ่งสําหรับคนท่ีมีปญหาในการวิ่ง 

แถมยังเปนการออกกําลังกายท่ีเรียกไดวามีความปลอดภัยสูง และงายตอการชักชวนเพ่ือนใหมาเขารวมการ

ออกกําลังกาย กับคุณ 

         ๓.ปนจักรยาน  ชวยเผาผลาญพลังงานไดมากถึง ๕๐๘  แคลอรี่/ชั่วโมง และนับเปนการออกกําลังกายลด

น้ําหนักท่ีชวยใหหัวใจ และหลอด เลือดไดรับประโยชนอยางสูงสุด แถมลมเย็นๆท่ี พัดผานเขามาปะทะรางกายใน

ขณะท่ีออกกําลังกาย   ยังทําใหคุณรูสึกสบาย สนุกมากยิ่งข้ึน ดวยความรูสึกทาทายในขณะท่ีปนทําความเร็วแขง   

กับเพ่ือนๆ จนลืมไปเลยวาตัวเองกําลังออกกําลังกายอยู  

 

 

 

         ๔.วายน้ํา ชวยเผาผลาญพลังงาน ๖๕๓ แคลอรี่/ชั่วโมง การวายน้ําเปนการออกกําลังกายลดน้ําหนักท่ีมีผลกระทบตอ

รางกายต่ํา แตใหผลในการเผาผลาญไขมันท่ีสะสมตัวอยูในรางกายของคุณสูง เพียงแควายน้ําเพียงไมก่ีรอบในสระวายน้ําเปน

ประจําทุกวัน คุณก็จะสามารถเห็นรอบเอวท่ีลดนอยลง และท่ีสําคัญคือ  การออกกําลังกายประเภทนี้ไมมีเหง่ือใหรูสึกเหนียวตัว 

หรือกังวลใจหลังจากการออกกําลังกายเสร็จอีกดวย 

         ๕.เตนแอโรบิก ชวยเผาผลาญพลังงานได ๓๙๙ แคลอรี่/ชั่วโมง การเตนแอโรบิก เปนวิธีการออกกําลังกาย    

ลดน้ําหนักท่ีดี ดวยการชวยเพ่ิมอัตราการเตนของหัวใจ และกระตุนใหเกิดการหลั่งพลังงานท่ีสะสมเอาไวในรางกาย

ออกมา เพียงแคคุณทําการเตนแอโรบิกวันละ ๒๐ นาที เพียงไมก่ีสัปดาห น้ําหนักตัวท่ีไมพึงประสงคของคุณก็จะถูก

กําจัดออกไปอยางรวดเร็ว 

         การออกกําลังกายลดน้ําหนัก ดังท่ีไดกลาวมานั้น คุณสามารถท่ีจะเลือกวิธีออกกําลังท่ีตัวเองชื่นชอบ หรือ

เหมาะสมกับตัวเอง แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การออกกําลังกายอยางเปนประจําสมํ่าเสมอ จึงจะเปนสิ่งท่ีชวยลดน้ําหนัก

ของคุณใหดี และยาวนานมากข้ึน  

 

        รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.   

         ท่ีมา : http://www.ovolva.com/๕ 

๑๑

 
  



หอหมกปลา สูตรทํางายเนื้อไมเละ เขมขนถึงเครื่องแกง 

 

          บอยครั้งท่ีลองทําหอหมกแตพอนึ่งเสร็จออกมาน้ําเจิ่งเลยจา... แถมเนื้อยังเละไมเหนียวนุมละมุนลิ้นเหมือน
คนขายอีกดวย อยายอมแพนะคะ ทุกปญหามีทางออกเสมอ เราขอนําเสนอวิธีทําหอหมกปลาสูตรจากคุณ Rin's 
Cookbook (#Rinscookbook) สูตรทํางาย น้ําไมเจิ่ง เนื้อไมเละ ใสเนื้อปลาเนน ๆ กัดไปก่ีคําก็เจอ ตักขาวสวยมารอ 
ไดเลยจา   
 สวนผสม หอหมกปลา 

           เนื้อปลาบด (ใชไดท้ังเนื้อปลาอินทรี เนื้อปลากราย หรือเนื้อปลาชอนก็ได) ๕๐๐ กรัม 

           เนื้อปลาสไลซ ๒๐๐ กรัม 

           น้ําพริกแกงเผ็ด ๑๐๐ กรัม  

           ไขไก ๑ ฟอง 

           น้ําตาลทราย ๔ ชอนโตะ  

           น้ําปลา ๑/๔ ถวยตวง 

           กะทิ ๒ ถวยตวง 

           แปงขาวเจา ๒ ชอนชา 

           กะหล่ําปลีซอย หรือผักกาดขาว  

           ใบโหระพา 

           พริกชี้ฟาซอย 

           ใบมะกรูดหั่นฝอย 

           กระทงใบตอง (กระทงใบตองแหง หรือถวย)  

           หัวกะทิ (สําหรับตกแตง) ๑/๓ ถวย 

 

 

 

๑๒

 
  

http://www.kapook.com/webout.php?url=http://rinscookbook.blogspot.com/
http://www.kapook.com/webout.php?url=http://rinscookbook.blogspot.com/


 วิธีทําหอหมกปลา 

           ๑. ตมน้ําเปลาใหเดือด ใสกะหล่ําปลีหั่นฝอยลงไปใหหมดแลวรีบตักข้ึนมาใสน้ําเย็นดวยความเร็ว จากนั้นหยิบ
กะหล่ําปลีข้ึนมาบีบน้ําออก ใสลงในภาชนะ เตรียมไว  
 
          เคล็ดลับ : สาเหตุท่ีตองบีบน้ําออกเพราะเวลาใสเนื้อหอหมกลงไปนึ่งจนสุก ผักจะไดไมยุบตัวลง หอหมกจะ
ไดไมยุบตัวตาม และจะไดไมมีน้ําซึมออกมาจากผักทําใหหอหมกเละ 
           ๒. ใสน้ําพริกแกงเผ็ดลงไปในอางผสม ใสไขท่ีตีแตกแลวลงไป ตามดวยน้ําตาลทราย และน้ําปลาคนใหเขากัน
จนเปนเนื้อเดียว  
           ๓. แบงกะทิใสลงไปผสมใหเขากัน  
           ๔. ตามดวยเนื้อปลาบด 
           ๕. นวดใหเขากัน (นวดดวยมือ หรือพายก็ได แตใชมือดีกวาจะไดสัมผัสเนื้อปลาและพริกแกงไดดีกวา) คอย ๆ 
เติมกะทิท่ีเหลือลงไปจนหมด นวดจนสวนผสมเหนียว 
           ๖. ใสกะหล่ําปลีลวกลงไปในกระทง  
           ๗. ตามดวยใบโหระพา หยอดเนื้อหอหมกลงไปประมาณ ๑ ชอนโตะ ตามดวยเนื้อปลาสไลซ และหยอดหอ
หมกทับลงไปปดทายจนเต็มกระทง 
           ๘. นําหอหมกใสท่ีนึ่ง เอาไปนึ่งบนน้ําเดือดพลาน ใชไฟกลางสูงประมาณ ๒๐ นาที  
           ๙. นําหัวกะทิผสมแปงขาวเจาคนใหเขากัน หรือนําเขาไปในไมโครเวฟประมาณ ๔๐ วินาที แตพอครบ ๒๐ 
วินาทีใหเอาออกมาคนกอนครั้งหนึ่ง หรือจะเอาไปนึ่งก็ไดคะ   
          ๑๐. เม่ือหอหมกครบเวลา ๒๐ นาทีแลว หยอดหัวกะทิลงไปบนหนาหอหมก ตกแตงดวยพริกชี้ฟาแดงซอยและ
ใบมะกรูดหั่นฝอย  
 ๑๑. นําหอหมกไปนึ่งตออีก ๕ นาที ตักออกมาใสภาชนะ พรอมเสิรฟ   
    
  

  
                                                       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.   

      ท่ีมา : http://cooking.kapook.com/view๑๓๗๙๖๗.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๓ 

http://cooking.kapook.com/view137967.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                



 

๔ ธ.ค. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท. รวมงานแขงขันกีฬาประเพณีเตรียมอุดม – เตรียมทหาร 
 ณ สนามกีฬา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพฯ 

 

๕ ธ.ค. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท.  
 วางพานพุมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ทองสนามหลวง  

 
 

๑๕ 



 

 

๒๕ ธ.ค.๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท. และขาราชการ รร.ตท. รวมทําบุญเนื่องในโอกาสวันปใหม  
ณ ลานเอนกประสงค รร.ตท. 

 

 

๒๘ ธ.ค. ๕๘ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท.  อวยพร อดีต ผบ.รร.ตท. เนื่องในโอกาสวันปใหม 

๑๖ 
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