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“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”พระราชทาน ส.ค.ส. ๒๕๖๐ และทรงอวยพร พสกนิกรไทย 

 

 
 

 เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด ารัสเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก่ประชาชนชาวไทย เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความว่า 
ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพ่ืออ านวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกัน 
และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมา ในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรามี
เหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้น คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคตเมื่อ
เดือนตุลาคม กล่าวได้ว่า น าความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้า
รู้สึกตื้นตันและประทับใจที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศทุกวัยถ้วนหน้า มีจิตจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 
พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง 

 ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือ ร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอ้ืออารีต่อกัน มีความรัก
ชาติรักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจ าชาติ และมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชนชาติอ่ืนใด ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรค
ปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆ เกิดข้ึนในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่า ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่านและช่วยกันปฏิบัติแก้ไขทุกสิ่ง
ทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน 
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 ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น และท าความคิดจิตใจให้แจ่มใส
ด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่นมีก าลังใจในอันที่จะร่วมกัน
ปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ให้งานทุกอย่างส าเร็จผล เป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองแก่ส่วนรวมและประเทศชาติ 
เป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

 ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มก าลังความสามารถเพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานเช่นกัน ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย อีกทั้งพระบารมี
แห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอาทิ 
จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถน า
ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน 

 

 โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐ แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ที่
ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชด าริต่างๆ โดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีตราประจ าพระราชวงศ์จักรี
อยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นพระปรมาภิไธย ภปร และพระนามาภิไธย สก เมื่อเปิดบัตรอวยพร ทางด้านซ้ายของบัตรอวย
พร มีข้อความ B.E.๒๕๖๐ (๒๐๑๗) บรรทัดต่อมามีค าว่า Season’s Greetings and Best Wishes for the New 
Year   
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 จากนั้นเป็นลายพระหัตถ์พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่ด้านล่างของบัตรอวยพรมีข้อความ Her 
Majesty Queen Sirikit and The Royal Family of Thailand ส่วนที่ด้านขวาของบัตรอวยพร มีพระปรมาภิไธย 
ภปร อยู่ด้านบนตรงกลางภาพ ขนาบด้วยพระนามาภิไธย สก และพระปรมาภิไธย วปร 

 ส่วนด้านล่างเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉายคู่กับสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ในกรอบวงกลม 

 ด้านล่างพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี และพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

         รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ที่มาข้อมูลจาก http://www.tnews.co.th/contents/๒๑๘๘๒๙ 
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วันการบินแหง่ชาติ 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ( ๑๙๑๑ ) ได้มีชาวต่างประเทศน าเครื่องบินแบบอองรีฟาร์มังมาแสดง การบินใน
ประเทศไทย หลังการแสดงการบินของชาวต่างประเทศในปีเดียวกัน จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ ภูวนารถ กรม
หลวงพิษณุโลกประชานารถ (เสนาธิการ ทหารบก ) ได้น าความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๖ ) ถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของเครื่องบิน ที่ต้องมีไว้เพ่ือป้องกันประเทศ หลังน าความขึ้น 
กราบบังคมทูลกระทรวงกลาโหมได้มีค าสั่งให้นายทหารนักบิน จ านวน ๓ นาย ได้แก่    
 ๑.  นายพันโท หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ 

๒. นายพันตรี หลวงอาวุธสิธกร 
๓. นายร้อยเอกหลวงทยาน พิมาฎ 

   ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยในระหว่างที่นายทหารนักบิน ศึกษา วิชาการบินอยู่นั้น 
กระทรวงกลาโหมได้มีค าสั่งซื้อเครื่องบินจ านวน ๘ ล า หลังนายทหาร นักบินทั้ง ๓ นาย ส าเร็จการศึกษาได้เดินทางกลับ
ประเทศไทยพร้อม เครื่องบินจ านวน ๘ ล า ที่กระทรวงกลาโหมสั่งซื้อ เมื่อเครื่องบินถึงประเทศไทย นายทหารนักบินทั้ง 

๓ นาย ได้ ทดลองเครื่องบินครั้งแรกในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๔๕๖ หลังจากนั้นในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๖ (ขณะนั้น
ประเทศไทยนับ วันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึงปี พ.ศ. 
๒๔๘๓) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราช
ด าเนินทอดพระเนตร การแสดงการบินครั้งแรกของประเทศ โดย
นายทหาร นักบินไทยจ านวน ๓ นาย ที่ส าเร็จ การศึกษาวิชาการบิน
จากประเทศฝรั่งเศสและ ใช้เครื่องบินที่เป็นสมบัติของชาติไทยบิน 
ถวายหน้าพระที่นั่ง ซึ่งขณะนั้นประเทศไทย ได้เริ่มจัดตั้งแผนกการ
บิน โดยมีสนามบินและ โรงเก็บเครื่องบินที่สนามม้าสระปทุม 
นับเป็นการริเริ่มกจิการบินของประเทศไทย 

 จากเหตุการณ์ดังกล่าวมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ได้ น้อมร าลึกพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อ กิจการบินของชาติ จึงได้น าเรื่องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติคณะรัฐมนตรีได้เห็น ความส าคัญของเหตุการณ์ดังกล่าวและได้มีมติเมื่อ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๓๗ ก าหนดให้วันที่ ๑๓ มกราคมของทุกปีเป็น วันการบินแห่งชาติ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา 
ความเป็นมา วันการบินแห่งชาติ ความ คิดริเริ่มให้มี วันการบินแห่งชาติ พัฒนาขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความคิดกัน 
ในบรรดาผู้ร่วมงานกับมูลนิธิฯ ในขณะที่ท างาน บูรณะฟ้ืนฟู ท าการบิน เก็บรักษา อนุรักษ์ก็ท าให้มีการศึกษาทบทวนถึง
ประวัติศาสตร์การริเริ่มและพัฒนากิจการ บิน ของไทยที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างไว้ให้พร้อมกับการพัฒนาอากาศยานของ
อารยประเทศในยุโรปและอเมริกา หลังจากที่พ่ีน้องตระกูลไรท์ ประดิษฐ์เครื่องบินส าเร็จเป็น รายแรกของโลกได้เพียง ๘ ปี 
โดยที่ขณะนั้นประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคนี้ยังไม่มีโอกาส ริเริ่มกิจการบินของตนได้ กิจการบินของไทยได้เจริญก้าวหน้าถึง
ขั้นสามารถสร้าง อากาศยานใช้ราชการได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกับ ในยุโรปและอเมริกาแต่ก็มาหยุดชงัก ไปในสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ การริเริ่มและพัฒนากิจการบินที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ก่อให้เกิดความเจริญทาง ด้าน ความมั่งคง ได้แก่
กิจการบินทางทหารสามารถป้องปรามการล่วงล้ าอธิปไตยและป้องกัน ประเทศ ทั้งในสงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชีย
บูรพา และการปราบปรามการก่อ การร้ายมาโดยตลอด ด้านสังคมสามารถให้การช่วยเหลือ ล าเลียงผู้เจ็บป่วย ส่งไปรษณีย์ 

๕
 

๒  

http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4407.html
http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4407.html
http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4407.html
http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4407.html


อากาศ และช่วยเหลือประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ทั้งในภาวะปกติ และเมื่อประสบภัย พิบัติ เช่น กรณีเกิดโรค
ระบาด อุทกภัย ฯลฯ หลังจากได้สถาปนากิจการบินพลเรือนเปิด สายการบินในประเทศขึ้นได้ช่วยให้เศรษฐกิจ และ
สังคม การเดินทาง ขนส่งไปรษณีย์ สินค้าและท าธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น จนพัฒนามาเป็นอุตสาหกรรมการบินขนส่งทาง
อากาศ เป็นสายการบินระหว่างประเทศ แต่อุตสาหกรรมด้านกิจการบินทั่วไปส าหรับภาคเอกชน และอุตสาหกรรมการ
ผลิตและซ่อมบ ารุงอากาศยาน แทบไม่พัฒนาเลย ไม่เพียงพอกับ ความต้องการการขนส่งและการจราจร จึงท าให้ล้าหลัง
กว่าประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค ทั้งๆ ที่เราเริ่มต้นก่อนเขาเป็นเวลานาน 

 
ประวัติศาสตร์การริเริ่มพัฒนากิจการบินอันเป็น
เกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของคน ในชาติและ
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินใน
ปัจจุบันดังกล่าว น่าจะ ได้เผยแพร่ให้เป็นที่ทราบทั่ว
กันทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั่วไปได้
ทราบ เห็นคุณค่าประโยชน์ ช่วยกันแก้ปัญหาพัฒนา
และส่งเสริมกิจการบินและอุตสาหกรรม การบินของ
ชาติให้เจริญสืบไปมูลนิธิฯ จึงริเริ่ม ให้มีวันการบิน
แห่งชาติขึ้นเพ่ือเผยแพร่ ดังกล่าว 

การด าเนินการให้มีวันการบินแห่งชาติ มูลนิธิฯ 
ร่วมกับกองทัพอากาศเชิญ ชวนส่วนราชการและภาคเอกชนประชุมหารือ ๒ ครั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้ วันที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทอดพระเนตรการแสดง การบินโดยนักบินไทยและใช้
เครื่องบินที่เป็นสมบัติของ ชาติไทยเป็นครั้งแรก และได้ทรง สถาปนาแผนกการบินขึ้นในกระทรวงกลาโหม เป็นผลให้
กิจการบินของไทยเจริญมาโดย ล าดับกองทัพอากาศได้ด าเนินการ น าเรียนผู้บัญชาการการทหารสูงสุดเสนอกระทรวง 
กลาโหมขอความเห็นชอบ จากกระทรวงที่เก่ียวข้อง และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบเมื่อ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๓๗ ก าหนดให้วันที่ ๑๓ มกราคม ของทุกปีเป็นวัน การบินแห่งชาติ กับให้จัดกิจกรรมต่างๆ ในวันส าคัญดังกล่าว 
ความมุ่งหมายและขอบเขตในการจัดงาน เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบถึงประวัติความเป็นมาและ วิวัฒนาการ การบินของไทย เห็นคุณค่าประโยชน์ของกิจการบิน สนับสนุน
ส่งเสริมให้อุตสาหกรรม การบินของชาติเจริญก้าวหน้าสืบไป 

 

 รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ที่มาข้อมูลจาก http://www.tlcthai.com/education/history 
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http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4407.html


๓๐ ทิปเล็กฯ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม 
๑. ในขณะที่คุณก าลังจะ Restart เครื่องใหม่ ก่อนที่จะกดปุ่ม OK ให้คุณกด Shift ค้างไว้ จะท าให้คุณ Restart ได้เร็วขึ้น  
๒. ในบาง Web Site หากคุณกด Ctrl ค้างไว้ และเลื่อน Scroll ที่ Mouse จะท าให้ตัวอักษรของ Web Site นั้นใหญ่ขึ้น  
๓. หากกดปุ่ม Refresh หรือ F๕ แล้วยังเป็นข้อมูลเดิม ลองกด Ctrl + F๕ รับรองจะได้ข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดแน่ๆ  
๔. คุณสามารถเปิดไฟล์ Tips.txt ขึ้นมาเพ่ืออ่านเทคนิคต่างๆ ได้ ซึ่งไฟล์นี้จะอยู่ใน c:\\windows ของคุณ  
๕. ในระหว่างที่คุณก าหลังใช้งาน IE อยู่นั้น สามารถกดปุ่ม F๔ เพ่ือเป็นการเปิดดู URL List ในช่อง Address ได้เลย  
๖. การกดปุ่ม Esc ระหว่างการใช้ IE จะท าให้ IE ของคุณนั้นหยุดโหลดได้ โดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม Stop  
๗. ระหว่างการใช้ IE สามารถกดปุ่ม Alt + D หรือ Ctrl + Tab เพ่ือเข้า Address bar อย่างเร็วได้  
๘. คุณสามารถเพ่ิมความเร็วให้กับ Internet ได้โดยท าการถอดสายเครื่องโทรศัพท์ ที่มีการต่อพ่วงอยู่กับสายที่ใช้ต่อ Internet 
ออก  
๙. คุณสามารถ ไปที่ Start -> Run และพิมพ์ว่า welcome กด Enter เพ่ือเปิดหน้าต่างต้อนรับของ Windows ได้  
๑๐. ที่ Notepad หรือ ICQ หากคุณลืมเปลี่ยน Mode ภาษา ให้กดปุ่ม Ctrl + Back Space เพ่ือแก้ค าที่พิมพ์ผิดไปแล้ว  
๑๑. คุณสามารถ เปิด Folder Desktop อย่างรวดเร็ว โดย Start -> Run พิมพ์จุด (.) ลงไปแล้วกด Enter  
๑๒. ใน IE สามารถกด Space Bar เพ่ือนเลื่อนหน้า Page ลงได้ ส่วนเลื่อนขึ้นคือ Shift + Space Bar  
๑๓. ใน Windows คุณไม่สามารถ สร้าง Folder ที่ชื่อ \"con\" ได้  
๑๔. ใน IE ที่ช่อง Address ปุ่ม Ctrl+Enter สามารถช่วยคุณ ในการพิมพ์ URL ได้เร็วยิ่งขึ้น  
๑๕. การกด Ctrl ค้างเอาไว้ ตอนเวลา BOOT เครื่อง จะท าให้คุณไม่พลาด Startup Menu  
๑๖. คุณสามารถปิดนาฬิกาที่ Taskbar ได้ โดยคลิกขวาที่ Task bar > Properties > เอาเครื่องหมาย Show Click ออก  
๑๗. หากคุณกด F๑๑ ใน Windows Explorer จะช่วยให้มีการท างานที่สะดวกขึ้น  
๑๘. ใน ICQ การส่ง Message หากคุณกด Ctrl+Enter จะสะดวก กว่าการ Click Mouse ที่ปุ่ม send  
๑๙. คุณสามารถกด F๒ เพ่ือ ใช้ในการเปลี่ยนชื่อ Icon ต่างๆ ได้  
๒๐. การกด F๕ ใน NotePad จะเป็นการแทรก เวลา และวันที่ ปัจจุบัน  
๒๑. การกด Windows + E จะเป็นเปิด Windows Explorer ขึ้นมา  
๒๒. เปิด System Properties อย่างรวดเร็วคือการกด Window + Pause Break  
๒๓. การย่อยทุกๆ หน้าต่างที่เปิดใช้งาน ให้ยุบไปให้หมด คือการกด Window + D ถ้าจะขยายคืนมาอีก ให้กดซ้ า  
๒๔. การเคาะวรรคในโปรแกรม Dreamweaver คือ Shift + Ctrl + Space Bar ส่วนการเว้นบรรทัดคือ Shift + Enter  
๒๕. การลบไฟล์แบบ ไม่เก็บไว้ใน Recycle Bin คือการกด Shift + Delete  
๒๖. การกด Shift ค้างไว้ เวลาใส่แผ่น CD-Rom จะเป็นการไม่ให้มันเปิด Autorun ของแผ่น CD-Rom นั้นขึ้นมา  
๒๗. การ Restart เครื่องอย่างเร็ว คือไปที่ Start -> Shut Down... -> Restart จากนั้น ก่อนที่จะ OK ให้กด Shift ค้างเอาไว้  
๒๘. ในระหว่างใช้ Browser คุณสามารถกดปุ่ม Space Bar เพ่ือเลื่อนหน้าลง และ Shift + Space Bar เพ่ือนเลื่อนหน้าขึ้นได้  
๒๙. กด Shift + คลิก จะเป็นการเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่ โดยไม่ต้อง back กลับ  
๓๐. คุณสามารถ ไปที่ Start -> Run และพิมพ์ว่า hwinfo /ui กด Enter เพ่ือดูรายงานต่างๆ ของ HardWare  

  

         รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ที่มาข้อมูลจาก http://www. bcoms.net 
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เคล็ดลับสุขภาพ 

 

         สวสัดีค่ะ วันนี้เรามีเคล็ดลับสุขภาพดีมาฝากกันค่ะ เชื่อว่าใครๆก็ล้วนแล้วแต่อยากมีสุขภาพที่ดีกันทั้งนั้น ดังนั้น
วันนี้เราจึงน าเคล็ดลับสุขภาพดีมาบอกกล่าวเพ่ืออยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีกันค่ะ เป็นเคล็ดลับสุขภาพที่ไม่ลับและท า
ง่ายมากๆเลยค่ะ มาดูกันเลย 

 ๑. การทานผักผลไม้เป็นประจ าหลังอาหารทุกม้ือเพราะจะช่วยให้กระเพาะของเราย่อยอาหารได้ดีมากข้ึนเพราะในผัก
ผลไม้นั้นมีน้ าหล่อเลี้ยงอยูเมื่อเราทานคู่กับอาหารมันก็จะดี  

 ๒. การทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ และ ไขมันเพราะอาหารแต่ละมื้อเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญทั้งหมดและแต่ละมื้อเราต้องทานอาหารให้ครบถ้วนไม่มากก็ให้ได้สักนิดหนึ่งก็ยังดี ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย   

 ๓. ออกก าลังกายอยู่เสมออย่างน้อยวันละ ๓๐ นาทีก็ยังดีเพราะการออกก าลังกายท าให้ร่างกายของเราขับเหงื่อเอาของ
เสียออกมาทางเหงื่อโดยที่เราไม่รู้ตัว เคยสงสัยหรือไม่ว่าเมื่อเราออกก าลังกายเสร็จเราจึงกระหายน้ าเพราะร่างกายของ
เราขับของเสียออกมาเป็นน้ าเหงื่อและร่างกายของเราต้องการน้ ามาทดแทนสิ่งที่เสียไปนั้นเอง   
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๔. การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่นอนดึกเกินไปเพราะการนอนดึกท่ีมองเห็นชัดเจนเลยคือเป็นหมีแพนด้าแต่ไม่ใช้
น่ารักน่ะน่ากลัวมากกว่าถ้าใครไม่อยากเป็นหมีแพนด้าก็อย่านอนดึกน่ะขอบอก  

 ๕. ถ่ายเป็นเวลาเช่นเวลาตอนเช้านั้นจะดีที่สุดส าหรับการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเพราะการที่เราถ่ายตอรนเช้า
ทุกวันนั้นท าให้ล าใส้กะเพาะอาหารหรืออวัยวะภายในของเราท างานเป็นปกติจะได้ไม่เก็บของเสียที่ตกค้างอยู่เป็น
เวลานาน ถ้าเราไม่ค่อยได้ถ่ายหรือถ่าย  ๒-๓วันต่อ ๑ ครั้งก็อาจจะส่งผลต่อระบบสมองของเราด้วยอย่างนี้ไม่ดีเลย  

 ๖. มองโลกในแง่ดีอย่าไปเครียดคิดมากกับสิ่งที่ยังไม่ทันจะเกินข้ึน(การเป็นกระต่ายตื่นตูม)เพราะมันจะท าให้เราเครียด
และจะทให้เกิดการทุกข์ใจ  

 ๗. การดื่มน้ าวันละ ๘ แก้วทุกวันถ้าท าได้จะดีมากเลยเพราะจะท าให้ผิวพรรณของเรามีน้ ามีนวลมีความชุ่มชืนอยู่ในตัว
ท าให้ผิวไม่แตกหยาบกล้าน 

 เป็นไงกันบ้างค่ะ หากทุกคนท าตามเคล็ดลับสุขภาพดังที่กล่าวมาได้ เชื่อว่าทุกคนจะมีสุขภาพท่ีดีกันถ้วยหน้าเลยค่ะ 
หวังว่าเคล็ดลับสุขภาพเหล่านี้คงจะมีประโยชน์กับทุกคนน่ะค่ะ 

      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ที่มาข้อมูลจาก http://www.lerlert.com/articles/๔๒๒๖๔๒๕๘ 
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น้ าตกคลองมะเดื่อ ที่เที่ยวใกล้กรงุเทพที่ต้องไปเยือนสักครั้ง! 

! 

น้ าตกคลองมะเดื่อ ที่เทีย่วใกล้เมืองกรุงที่คุณต้องหาโอกาสไปเยือนสักครั้ง น้ าตกคลองมะเดื่อ เป็นน้ าตกที่เกิดจากคลอง
มะเดื่อธารน้ าสายเล็กๆที่ถูกซ่อนไว้ในป่าเขาใหญ่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เงียบสงบ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก  
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http://travel.thaiza.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-/292610/


        หากคุณก าลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากท่ีสุด  ดูเหมือนว่าการเดินทางมาเยือนน้ าตกคลอง
มะเดื่อก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแผนท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เนื่องจากน้ าตกคลองมะเดื่อนั้นเป็นต้นน้ าของน้ าตกวัง
ตะไคร้ โดยน้ าตกคลองมะเดื่ออยู่ห่างจากน้ าตกวังตะไคร้ ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตรเท่านั้นเอง  
 

 
        ส าหรับคลองมะเดื่อถูกค้นพบอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณ ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มออฟโรดกลุ่มนึงเข้าไป
บุกเบิกเส้นทางออกมาสู่สายตาสาธารณะชนและกลายเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ  

 

 

 
         รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

      ที่มาข้อมูลจาก http://www.bloggang.com 
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http://travel.thaiza.com/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/


ไก่ทอดบอนชอน อร่อยเหมือนเดิม เติมชีสเพิ่มความฟิน 

 

     สายชีสต้องมา ! ชวนท าไก่ทอดบอนชอน เมนูทอดไก่สไตล์เกาหลี ชุ่มซอสเผ็ดเหมือนเดิมแต่ขอเติมชีสเพิ่ม
ความฟิน กรอบนานกินเพลิน แค่คิดก็หิวแล้ว  
 
     จากที่เคยท าไก่ทอดบอนชอน เมนูไก่ทอดเกาหลีคลุกซอสเผ็ดแสนธรรมดา ลองเติมชีสลงไปให้ดูไม่น่าเบื่อสิคะ 
รับรองอร่อยกว่าเดิมแน่นอน ทางทีมงานขอน าเสนอวิธีท าไก่ทอดบอนชอน สูตรจากการน าไก่ไปทอดจนเหลืองกรอบ 
เสร็จแล้วเอามาคลุกซอสเผ็ดผสมชีส ก่อนเสิร์ฟโรยต้นหอมไปหน่อย ลงมือท าโลด 
     สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีสูตรไก่ทอดเกาหลีง่าย ๆ กรอบ ๆ มาฝากค่ะ จะช้าอยู่ไยมาเริ่มกันเลยดีกว่า  

 

 

๑๒
 

๒  

https://cooking.kapook.com/view101556.html


ส่วนผสม ไก่ทอดบอนชอน 
     • ปีกไก่ ๙ ชิ้น (จ านวนปกีไก่เพ่ิมหรือลดได้ตามต้องการ) 
     • แป้งทอดกรอบ 
     • น้ ามันหอย ๑+๑/๒  ช้อนโต๊ะ 
     • ซีอ๊ิวขาว ๑ ช้อนโต๊ะ 
     • น้ าผึ้ง ๒ ช้อนโต๊ะ 
     • ซอสโคชูจังกระป๋องแดง ๒ ช้อนโต๊ะ (ถ้าไม่มีใส่เป็นผงปาปริก้าแทนได้ค่ะ) 
     • มะนาวหั่น ๑ ชิ้น 
     • น้ าเปล่า ๑ แก้ว (แก้วเป๊ก) 
     • กระเทียมสับละเอียด ๒ หัว 
     • หอมหัวใหญ่สับละเอียด ๑/๔ หัว 
     • ชีส 
     • ต้นหอมซอย ๑ ต้น 

 

     • กระเทียมสับและหอมใหญ่สับ 

 
 
     • มะนาวผ่าซีก 

๑๓
 

๒  



 
 
     • ต้นหอมซอย 

 
 
     • ซีอ๊ิวขาว น้ าผึ้ง น้ ามันหอย ซอสโคชูจังกระป๋องแดง น้ าเปล่า 
  

๑๔
 

๒  



 

 
     • แป้งทอดกรอบ แนะน าให้ใช้แป้งยี่ห้อนี้เลยนะ กรอบนานและกรอบจริง ๆ 

 
 
     • ชีส ใส่ตามใจเรียกร้อง 
 

 

 

 

๑๕
 

๒  



 
 
วิธีท าไก่ทอดบอนชอน 

 
 
     • เอาไก่ไปคลุกแป้งทอดกรอบ โดยให้คลุก ๒ รอบ รอบแรกคลุกแล้วพักไว้ประมาณ ๑๐ นาที (สาเหตุที่ต้องพักไว้
ก่อนเพราะน้ าในไก่จะออกมาค่ะ) เมื่อครบ ๑๐ นาทีแล้วจะเห็นว่าน้ าในไก่จะออกมา และแป้งจะชื้น ๆ ให้เราเอาไก่ไป
คลุกแป้งรอบ ๒ เพ่ือให้แป้งติดไก่ จะท าให้ไก่ท่ีทอดออกมากรอบนอกนุ่มในค่ะ 

 

     • ตั้งกระทะใช้ไฟกลาง เทน้ ามันลงไป พอน้ ามันร้อนก็หย่อนไก่ลงไป โดยเราจะทอดไก่ ๒ รอบ เพราะจะท าให้ไก่
กรอบ แม้เอามาคลุกซอสแล้วก็ยังมีความกรอบอร่อยอยู่ ทอดไก่ให้ออกเหลืองกรอบแล้วตักข้ึนมาพักไว้ให้เย็น  

๑๖
 

๒  



 
 
     • พอไก่เย็นแล้วให้ตั้งกระทะทอดอีกครั้งนะจ๊ะ รอบสองไม่ต้องทอดนานเพราะไก่สุกแล้ว แค่ทอดจนแป้งเหลืองขึ้น
กว่าเดิมนิดหน่อย 

 
 
     • ตักข้ึนมาพัก รอคลุกซอสได้เลยจ้า 

 

๑๗
 

๒  



 
 
     • ท าซอสคลุกไก่ โดยผสมน้ ามันหอย ซีอ๊ิวขาว น้ าผึ้ง ซอสโคชูจัง น้ ามะนาว และน้ าเปล่า คนให้เข้ากัน จะได้ซอสสี
แดง (ตามรูป) 

     • ตั้งกระทะอีกรอบใส่น้ ามันนิดหน่อยนะคะ พอกระทะร้อนให้เอากระเทียมสับกับหอมหัวใหญ่สับลงไป ผัดให้
หอมหัวใหญ่สุกใส 

 
 
     • เทซอสที่เราผสมไว้ลงไป เคี่ยวให้ข้นค่ะ พอซอสข้นแล้วใส่ชีสลงไป  

๑๘
 

๒  



 
 
     • ใส่ไก่ทอด คลุกผสมให้ทั่วจนชีสละลาย 

 

 

     • ตักใส่จาน โรยต้นหอมแล้วเสิร์ฟได้เลยจ้า  
   
                                                       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.   
      ที่มา : https://cooking.kapook.com/view๑๖๔๘๒๕.html 

๑๙ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

๒๐
 

๒  



 

 
 

 
 

๙ ธ.ค. ๕๙ 

พล.ต. ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผบ.รร.ตท. ร่วมงานแข่งขันกีฬาประเพณีเตรียมอุดม – เตรียมทหาร 
 ณ สนามกีฬา ร.ร.เตรียมทหาร 

 

๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

ข้าราชการ รร.ตท.ร่วมออกก าลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล 
 
 

 

๒๑ 



 

๒๙ ธ.ค.๕๙ 

พล.ต. ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผบ.รร.ตท. และข้าราชการ รร.ตท. ร่วมท าบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่  
ณ ลานเอนกประสงค์ รร.ตท. 

 

 

๒๙ ธ.ค.๕๙ 

พล.ต. ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการ รร.ตท. 
ณ ห้องอัมพรพิสิฎฐ์ 

 

๒๒ 


