
 

 
 

องคการแหงการเรียนรู 

เพ่ือการเผยแพรขาวสารและแลกเปลี่ยนความรูรวมกันของ รร.ตท. 

ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
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วันมาฆบูชา  

  

วันมาฆบูชา  

          วันมาฆบูชา ตรงกับวันข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๓ ถือเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และไดเวียนมาบรรจบ

อีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา ๒๕๕๙ ตรงกับวันจันทร ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ วันนี้ทางทีมงาน จึงมี ประวัติวันมาฆบูชา 

ความสําคัญของวันมาฆบูชามีความสําคัญอยางไร มาฝากคะ 

 

ความหมายของวันมาฆบูชา 

          คําวา "มาฆะ" นั้น เปนชื่อของเดือน ๓ ยอมาจากคําวา "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญ

กลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน ๓  

หลักธรรมท่ีควรนําไปปฏิบัติในวันมาฆบูชา 

          หลักธรรมท่ีควรนําไปปฏิบัติคือ "โอวาทปาติโมกข" ซ่ึงเปนหลักคําสอนสําคัญอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา 

เพ่ือไปสูความหลุดพน หลักธรรมประกอบดวย หลักการ ๓ อุดมการณ ๔ และวิธีการ ๖ ดังนี้ 

หลักการ ๓ คือหลักคําสอนท่ีควรปฏิบัติ ไดแก 

๓ 



          ๑. การไมทําบาปท้ังปวง คือ การลด ละ เลิก ทําบาปท้ังปวง อันไดแก อกุศลกรรมบถ ๑๐ ซ่ึงเปนทางแหง

ความชั่ว ๑๐ ประการท่ีเปนความชั่วทางกาย (การฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ 

การพูดสอเสียด การพูดเพอเจอ) และทางใจ (การอยากไดสมบัติของผูอ่ืน การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทํานอง

คลองธรรม) 

          ๒. การทํากุศลใหถึงพรอม คือ การทําความดีทุกอยางตาม กุศลกรรมบถ ๑๐ ท้ังความดีทางกาย (ไมฆาสัตว 

ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเอาสิ่งของท่ีเจาของ

ไมไดใหมาเปนของตน มีความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมประพฤติผิดในกาม) ความ

ดีทางวาจา (ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูด

หยาบคาย ไมพูดเพอเจอ) และความดีทางใจ 

(ไมโลภอยากไดของผูอ่ืน มีความเมตตา

ปรารถนาดี มีความเขาใจถูกตองตามทํานอง

คลองธรรม) 

          ๓. การทําจิตใจใหผองใส คือ ทํา

จิตใจใหบริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณท่ีคอย

ขัดขวางจิตใจไมใหเขาถึงความสงบ ไดแก ความพอใจในกาม , ความพยาบาท, ความหดหูทอแท, ความฟุงซาน และ

ความลังเลสงสัย 

          ซ่ึงท้ัง ๓ หลักการขางตน สามารถสรุปใจความสําคัญไดวา "ทําความดี ละเวนความช่ัว ทําจิตใจให

บริสุทธิ์" นั่นเอง 

อุดมการณ ๔ ไดแก 

          ๑. ความอดทน อดกล้ัน คือ ไมทําบาปท้ังกาย วาจา ใจ 

          ๒. ความไมเบียดเบียน คือ งดเวนจากการทําราย หรือ เบียดเบียนผูอ่ืน 

          ๓. ความสงบ ไดแก การปฏิบัติตนใหสงบท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

          ๔. นิพพาน ไดแก การดับทุกข ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

๔ 



วิธีการ ๖ ไดแก 

          ๑. ไมวาราย คือ ไมกลาวใหราย โจมตีใคร 

          ๒. ไมทําราย คือ การไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

          ๓.สํารวมในปาติโมกข คือ เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา รวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม  

          ๔. รูจักประมาณ คือ รูจักความพอดีในการบริโภค รวมท้ังการใชสอยสิ่งตางๆ 

          ๕. อยูในสถานท่ีสงัด คือ อยูในสถานท่ีท่ีมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม 

          ๖. ฝกหัดจิตใจใหสงบ คือ การฝกหัดชําระจิตใจใหสงบ มีประสิทธิภาพท่ีดี 

 

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา 

          การปฏิบัติตนสําหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาคือ คือ ในตอนเชา ควรไปทําบุญตักบาตร ไปวัดเพ่ือฟงพระ

ธรรมเทศนา หรือจัดสํารับคาวหวานไปทําบุญถวายภัตตาหาร ชวงบายฟงพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา 

เม่ือถึงตอนคํ่า นําดอกไม ธูปเทียนไปเวียนเทียน ๓ รอบท่ีพระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จํานวน ๓ 

รอบ และชวงเวลาท่ีเดินอยูนั้นใหระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบําเพ็ญ

สาธารณประโยชนตามสถานท่ีตางๆ และรักษาศีล สําหรับตามบานเรือน สถานท่ีราชการ จะมีการประดับธงชาติ  

ธงธรรมจักร เพ่ือระลึกถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

          ประโยชนท่ีจะไดรับจากการจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา 

          พุทธศาสนิกชนจะมีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเก่ียวกับความสําคัญของวันมาฆบูชา รวมท้ังหลักธรรม  

ตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหเกิดความตระหนักตอความสําคัญของพระพุทธศาสนา อีกท้ังยังเปนการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะชาวพุทธ 

และยังเปนการชวยธํารงพระพุทธศาสนาใหสืบตอไป 

 

      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ท่ีมาขอมูลจาก http://hilight.kapook.com/view/๒๐๖๙๖ 
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วันแหงความรัก วาเลนไทน (Valentine’s Day)  

 วันวาเลนไทน  (Valentine’s Day) มีมาตั้งแตสมัยจักรวรรดิโรมัน ซ่ึงในวันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ 

จะเปนวันเฉลิมฉลองของจูโนซ่ึง เปนราชินีแหงเหลาเทพและเทพธิดาของโรมัน ชาวโรมันรูจักเธอใน

นามของเทพธิดา แหงอิสตรีและการแตงงาน และในวันถัดมาคือวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ ก็จะเปนวัน

เริ่มตนงานเลี้ยงของเด็กหนุมและเด็กสาว ตอมาใน     รัชสมัยจักรพรรดิคลอดิอัส ท่ี ๒  (Emperor Claudius II) แหง

กรุงโรม ท่ีมีกษัตริย ใจคอดุรายและทรงนิยม การทําสงครามนองเลือด และทรงหามการจัดพิธีหม้ันและแตงงานกันใน

โรมโดยเด็ดขาด 

โดยขณะนั้นมีนักบุญรูปหนึ่งชื่อวา “เซนตวาเลนไทน” หรือ “วาเลนตินัส” ซ่ึงอาศัย

อยูในกรุงโรม ไดรวมมือกับ เซนตมาริอัส จัดพิธีแตงงานใหกับ ชาวคริสตหลายคูดวย

ความปรารถนาดีของทานนี้เอง จึงทําใหเขาถูกตัดสินประหารชีวิตโดยเจาหนาท่ี

บานเมือง กอนท่ีเขาจะถูกประหารชีวิตเซนตวาเลนไทน ไดตกหลุมรักหญิงสาวท่ีเปน

ลูกสาวของผูคุมท่ีชื่อวา “จูเลีย” ซ่ึงไดมาเยี่ยมเขาระหวางท่ีถูกคุมขัง ในคืนกอนท่ีวา

เลนไทนจะถูกประหารชีวิตนั้น เขาไดสงจดหมายฉบับสุดทายถึงจูเลีย อันเปนท่ีรัก 

โดยลงทายวา “From Your Valentine” 

ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ค.ศ. ๒๗๐ (วันวาเลนไทน) หรือ พ.ศ.๘๑๓ ราว ๑,๗๓๘ ป หลังจากนั้นศพของเขาไดถูกเก็บไวท่ี 

โบสถพราซีเดส (Praxedes) ณ กรุงโรม ซ่ึง จูเลีย ไดปลูกตนอามันต หรืออัลมอลตสีชมพู ไวใกลหลุมศพของเซนตวา

เลนไทน หรือ วาเลนตินัส แดผูเปนท่ีรักของเธอ โดยในทุกวันนี้ ตนอามันตสีชมพู ไดเปนตัวแทนแหงรักนิรันดรและ

มิตรภาพ อันสวยงาม และคํานี้ก็เปนคําท่ีใชมาจนถึงปจจุบัน 

ถึงแมวาเบื้องหลังความเปนจริงของวาเลนไทนจะเปนตํานานท่ีมืดมัว แตเรื่องราวยังคงแสดงใหเห็นถึงความรูสึกสงสาร 

ความกลาหาญและท่ีสําคัญท่ีสุดเปนเครื่องหมายของความโรแมนติค จึงไมนาประหลาดใจเลยวา ในชวงยุคกลางวาเลน

ไทนเปนนักบุญ ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในอังกฤษและฝรั่งเศส ตอมาพระในนิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกให วันท่ี ๑๔  

กุมภาพันธ เปนวันเฉลิมฉลองเทศกาลแหงความรักและดูเหมือนวายัง คงเปนธรรมเนียมท่ีชายหนุมจะเลือก หญิงสาวท่ี

ตนเองพึงใจใน วันวาเลนไทน สืบตอกันมาจนถึงทุกวันนี้  

      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.    
      ท่ีมาขอมูลจาก http://campus.sanook.com/๙๓๑๘๒๒/ 
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ต้ังคาความเปนสวนตัวของเฟซบุกกันเถอะ  

 ตั้งคาความเปนสวนตัวของเฟซบุกกันเถอะ บางคนอาจ

กังวลแคสเตตัส หรือรูปบางรูป เฟซบุกก็อนุญาตใหเราสามารถ

กําหนดวา จะเปดใหทุกคนเห็น ใหเพ่ือนและเพ่ือนของเพ่ือน ให

เพ่ือนแตไมใหเพ่ือนบางคนเห็น วันศุกรท่ี ๒๒  มกราคม ๒๕๕๙  

เวลา ๑ :๔๓ น. จริง ๆ แลว เฟซบุกนั้นชวนพวกเราใหตั้งคาความ

เปนสวนตัวของสเตตัสท่ีเราโพสตหรือรูปท่ีเราโพสตข้ึนไป หลายคน

อาจจะเคยเห็นวาบางครั้ง เม่ือเราตั้งใจจะโพสตขอความหรือรูป เฟ

ซบุกจะถามเราวา รูจักเจาไอคอนรูปลูกโลกท่ีเขียนวา Public หรือเปลา หรือถาคุณเคยตั้งคาอะไรบางอยางกับมัน มัน

อาจจะเปลี่ยนเปนไอคอนรูปคนสองคนท่ีมีคําวา Friends อยูขาง ๆ ก็ได นั่นคือ ฉากหนาเล็ก ๆ นอย ๆ ของเฟซบุกท่ี

แสดงใหเราเห็นวา เฟซบุกนั้นใหความสนใจกับความสําคัญของความเปนสวนตัว โดยอนุญาตใหเรากําหนดไดวา จะ

อนุญาตใหใครเห็นขอมูลของเรามากนอยแคไหน บางคนอาจกังวลแคสเตตัส หรือรูปบางรูป เฟซบุกก็อนุญาตใหเรา

สามารถกําหนดวา จะเปดใหทุกคนเห็น ใหเพ่ือนและเพ่ือนของเพ่ือน ใหเพ่ือนแตไมใหเพ่ือนบางคนเห็น (อันนี้อันตราย

มากนะครับ...อยาลืมวา ความลับไมมีในโลก) หรือกําหนดวา ใหเจาของบัญชีเห็นเพียงคนเดียวเทานั้น แตจริง ๆ แลว

ความเปนสวนตัวมีมากกวานั้นครับ การท่ีเราไปกดไลคเพจตาง ๆ คนอ่ืน ๆ ก็สามารถรูไดนะครับ บางทีเราไปกดไลค

เพราะชื่นชอบบาง เพราะอยากติดตามขาวสาร หรือกดไลคเพราะไปรวมสนุกเลนเกมชิงรางวัล ตอนท่ีเรากด เราเองก็

กดไปเรื่อย ๆ แบบไมคอยรูสึกอะไร แตพอมันมารวมกันในเฟซบุกข้ึนมา คนท่ัวไปท่ีเห็น สามารถวิเคราะหเราไดอยาง

สนุกสนานทีเดียวครับ สามารถรูไดวา เราเปนแฟนกีฬาทีมอะไร ชอบทานขาวท่ีไหน ความคิดเห็นทางการเมืองเปน

อยางไร ตามตัวอยางในภาพประกอบบทความ (๑ ) ซ่ึงเราก็จะพอคาดไดวา เจาของบัญชีนี้เปนแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย 

บุรีรัมยยูไนเต็ดและทีมลิเวอรพูล ซ่ึงเราสามารถคนลึกลงไปไดอีกดวยการเขียนโปรแกรมวา เจาของบัญชีนี้ จริง ๆ แลว

สนใจทีมใดมากทีมใดนอย ดวยการคนตามเขาไปยังรูปหรือสเตตัสตาง ๆ ในเพจนั้น ๆ แลวดึงขอมูลผูใชเฟซบุกท่ีไลค

สเตตัสหรือรูปในเพจนั้น ก็จะทราบไดวา ผูใชคนนั้นใหความสนใจกับเรื่องใดเปนพิเศษ ไมเฉพาะเพียงแตตัวทานเองนะ

ครับ ขอมูลเพ่ือน ๆ ของทาน อาจถูกนํามาใชเพ่ือวิเคราะหความชื่นชอบ (หรือบางกรณี มันคือความลับของตัวทานเอง

ดวยนะครับ) ผมยกตัวอยางฟเจอรหนึ่งของเฟซบุกท่ีเปดใหคนท่ัวไปใช ถาทานลองดูตรงชองท่ีใชคนหาของเฟซบุกใน

ภาพประกอบบทความ (๒ ) ซ่ึงหลายทานอาจเคยใชเพ่ือคนหาขอมูลเพจหรือคนหาผูใชบางคน ตรงนี้แหละครับ ท่ีเฟ

ซบุกเปดฟเจอรท่ีหลายคนไมเคยใช แตมันมีพลังมากจนหลายคนนึกไมถึงเลยครับ ถาทานอยากรูวา ใครบางคนในเฟ

ซบุก (อาจเปนเพ่ือนของทาน หรือแมกระท่ังคนท่ีไมใชเพ่ือนของทาน) มีขอมูลอะไรอยูบาง ถาเขาเหลานั้นไมไดตั้งคา

ความเปนสวนตัวไว ทานอาจเห็นขอมูลท่ีนาสนใจก็เปนไปไดครับ ลองพิมพตามผมดูนะครับ ทานลองเปลี่ยนคําวา xxx 

เปนชื่อผูใชท่ีทานสนใจไดนะครับ ตัวอยางของสิ่งท่ีทานสามารถคนหาได เปนตนวา “Photos of xxx” ก็จะแสดงรูป

ของคุณ xxx ข้ึนมา ซ่ึงอาจดูเล็กนอย ยังไมนาสนใจเทาท่ีควร เรามาลองดูประโยคอ่ืนบางครับ เชน “Pages liked by 

๗ 



xxx” ซ่ึงจะแสดงผลลัพธวา ผูใช xxx ชอบเพจใดบาง นอกจากนี้ยังมี “Place visited by xxx” ก็จะแสดงผลลัพธของ

สถานท่ีท่ีผูใช xxx เคยไป แตถาอยากรูมากกวานั้น ก็ลองใชคําคนนี้ดูนะครับ “Pages liked by xxx’s friends” ก็จะ

บอกวา กลุมเพ่ือนของคุณ xxx นั้น กดไลคเพจใดบาง อันนี้พอจะเดาไดวา คุณเปนใคร มีความสนใจอะไร ตัวอยางใน

ภาพประกอบบทความ (๓ ) คือ ผลจากการใชคําคน “Pages liked by my friends” จากบัญชีของผมครับ รวมถึง 

“Place visited by xxx’s friends” ก็สามารถทําไดเชนกันครับ แตถาคุณตองการคนหาอะไรก็แลวแตของผูใชท่ีเปน

เพ่ือนของคุณ คุณจะสามารถใชคําคนไดหลากหลายกวานั้นครับ เชน “Photos liked by xxx” ก็จะแสดงรูปท้ังหมดท่ี

เพ่ือนคุณกดไลคครับ เห็นไหมครับวาขอมูลบนเฟซบุกท่ีเราเติมเขาไป รูตัวบาง ไมรูตัวบาง กลับกลายเปนตัวบงชี้ความ

สนใจ ทัศนคติ ความชื่นชอบ หรืออะไรหลาย ๆ อยาง ซ่ึงคนอ่ืนสามารถเขามาคนหาได ดังนั้นแลว ลองหันมาใหความ

สนใจกับการตั้งคาความเปนสวนตัวกันสักนิดก็ดีนะครับ“ 

 
    

      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ท่ีมาขอมูลจาก http://www.dailynews.co.th/it/๓๗๔๖๐๐

   
 

 

 

 

 

 

๘ 



๑๐ เมนู เพ่ือสุขภาพฟนที่ด ี

     
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
     ท่ีมาขอมูลจากhttp://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx 

๙ 

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000035264


รวมท่ีเท่ียว วันวาเลนไทน เติมความหวานใหรักสดช่ืน 

 

 
 กราน-มอนเต วินยารด แอนด ไวนเนอรี่ 

 
 กลับมาอีกครั้งกับ  “งานเก็บเก่ียวองุนไวน  ประจําป  ๒๕๕๘ ” กราน-มอนเต  วินยารด  แอนด  ไวนเนอรี่  
(GranMonte Vineyard and Winery) จะเปดไรองุน  ใหคนรักไวนและบุคคลท่ัวไปเขารวมแขงขันตัดองุนสําหรับทํา
ไวน พรอมชิมไวน  ชมไรองุน ในบรรยากาศสุดโรแมนติกกลางสายลมหนาวกลาง เขาใหญ ภายใตธีม“เก็บเก่ียวองุนไวน
วันวาเลนไทน” (Valentine’s Weekend Harvest) วันท่ี ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  

  
 
 

๑๐ 

http://travel.mthai.com/blog/107543.html
http://travel.mthai.com/news/107351.html
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88


พิธีวิวาหใตสมุทร ๒๐๑๕  

 
 พิธีวิวาหใตสมุทร  จังหวัด ตรัง  เปนงานวันวาเลนไทน  ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก  สรางชื่อเสียง  และดึงดูดการ
ทองเท่ียวในประเทศไทยไดอยางมหาศาล  ตลอดหลายปท่ีผานมา  ใครอยากลงไปจดทะเบียนสมรส  หรือจะไปเท่ียวท่ีนี่  
รับรองวาจะมีแตความสุข ความชื่นม่ืน เพราะจะรายลอมไปดวยคนมีคู รังสีความรักจะปกคลุมท่ัวท้ังมหาสมุทร  โดยงาน
จะจัดข้ึน ตั้งแตวันท่ี ๑๒-๑๔ กุมพาพันธ ๒๕๕๘ ณ ตัวเมืองตรัง และหาดปากเมง อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 เดอะ เวโรนา @ ทับลาน 

 
 เดอะ เวโรนา @ ทับลาน (The Verona @ Tublan) จ.ปราจีนบุรี  ดินแดนแหงความรักทามกลางขุนเขา ดวย
สถาปตยกรรมสไตลอิตาเลียน โดย เดอะ เวโรนา ทับลาน ไดรับแรงบันดาลใจมา จาก เมืองเวโรนา  (Verona) เมือง
ทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงในแควนเวเนโต ( Veneto) ๑ ใน ๒๐ แควนของประเทศอิตาลี (Italy) เมืองเวโรนา ถูกสรางโดย
โรมันและเหตุการณตางๆ ในบทละครเรื่องโรมิโอกับจูเลียตของเช็กเสปยร ลวนเกิดข้ึนในเมืองเวโรนา จึงเหมาะอยางยิ่ง
ในการไปเท่ียวกับคนรัก โดยเฉพาะในชวงวันวาเลนไทนท่ีจะถึงนี้ 

 
 
 
 

๑๑ 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://travel.mthai.com/blog/74804.html


จุดชมทะเลหมอก มอนหยุนไหล 

 
 มอนหยุนไหล  จุดชมวิวบนภูเขาสูงใน  อ.ปาย  จ.แมฮองสอน  โดดเดนดวยชื่อสไตลจีน มีอากาศหนาวเย็น อัน
เปนเสนหของอําเภอปาย ยังรองเรียกนักทองเท่ียวจากทุกทิศ ใหเดินทางไปสัมผัส ยามเชามีทะเลหมอกใหไดชมกัน สม
กับท่ีผูคนข้ึนไปแยงพ้ืนท่ีชมวิว ปายจุดชมวิวหยุนไหลและ ๑๐๐  สถานท่ีบอกรัก รวมท้ังศาลาสําหรับนั่งชมวิวยามเชา
เปนสถานท่ีสุดโรแมนติก มีปายสําหรับคูรักไดถายรูป เพ่ือเติมความหวานใหชีวิต 

 

ผาพบรัก อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 

 
 ผาพบรัก จุดชมวิวสุดโรแมนติกแหงอุทยานชาติภูหินรองกลา จ.พิษณุโลก คุณจะไดพบกับวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม
ของผืนปาและสายหมอกหนา ท่ีสามารถพบไดในชวงฤดูฝนและพบมากท่ีสุดในชวงฤดูหนาว สําหรับนักทองเท่ียวท่ีมี
โอกาสมาเยือน ผาพบรัก แลวไมควรพลาดโอกาสไปเยือน ผาบอกรัก ผาคูรัก ผาสลัดรัก และจุดทองเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีอยู
ใกลเคียงกัน ชางเหมาะกับคนมีความรักซะจริงๆ 
 

 

๑๒ 

http://travel.mthai.com/region/north/106692.html
http://travel.mthai.com/blog/66414.html


ไรบุญรอด 

 
 ไรบุญรอด หรือ สิงหปารค จ.เชียงราย เปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีงดงามตระการตา เต็มไปดวยทุงดอกไม
เมืองหนาวนานาพันธุ มีพ้ืนท่ีรวมกวา ๖๐๐ ไร โดยมีการจัดทัวรใหเขาชม เพ่ือเก็บภาพความประทับใจของ สวนดอกไม
ท่ีจัดไวอยางอลังการ บวกกับทัศนียภาพรอบดานท่ีชวนฝน ท้ังขุนเขา ทุงหญาเขียวขจี และตนไมนานาชนิด เรียกไดวา
เต็มอ่ิมจุใจแนนอน วาเลนไทนนี้ ตองมาฟนท่ีนี่เทานั้น 

เดอะ เวเนเซีย หัวหิน 

 
 ไปถายรูปชิลลๆ กับคนรัก ทามกลางสถาปตยกรรมท่ีสวยงามโรแมนติก สุดคลาสสิกของ เมืองเวนิช  ประเทศ
อิตาลี ซ่ึงไดถูกจําลองมาไวในพ้ืนท่ี ๔๖  ไรของ เดอะ เวเนเซีย  หัวหิน แหงนี้ ท่ีนี่ไดรวบรวมรานคาและรานอาหารไว
มากมาย สามารถลองเรือกอนโดลา เพ่ือชมความสวยงามของอาคารรานคาตางๆ รวมถึงนั่งรถไฟและรถมาชิลลๆ ก็สนุก
ไปอีกเหมาะสุดๆ ท่ีจะมาเท่ียวในวันวาเลนไทน 

 
 

๑๓ 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84


ตลาดน้ําขวัญเรียม 

 
 ตลาดน้ําขวัญ-เรียม  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนหนึ่งในสถานท่ีทองเท่ียว  ท่ีแนะนําสําหรับคูรัก ไดแรง
บันดาลใจมาจาก “แผลเกา” ๑ ใน ๓๖๐ ภาพยนตรคลาสสิคของโลก สําหรับแนวคิดหลักของ  ตลาดน้ําขวัญ-เรียม  คือ
การจําลองชีวิตชาวน้ําใหคนรุนหลังไดสัมผัส ทามกลางความเงียบสงบของคลองแสนแสบ มาสัมผัสความดั้งเดิมของขนม 
อาหาร และวัฒนธรรมท่ีงดงาม พรอมมาไหวศาลขวัญเรียม เพ่ือขอความรัก ในวันวาเลนไทน  คงเปนอะไรท่ีโรแมนติก 
แบบไทยๆ เปยมไปดวยมนตเสนห 

 เกาะรูปหัวใจ ทุงทะเลหลวง  

 
 ถาไดนั่งเครื่องบินแลนผาน ทุงทะเลหลวง  จังหวัดสุโขทัย แลวมองลงมายังเบื้องลาง เชื่อวาภาพท่ีเห็นตรงหนา
จะสรางความตกตะลึงไดอยางแนนอน เพราะแผนดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจหรือเกาะรูปหัวใจ ถูกเนรมิตข้ึนมาไดอยางงดงาม 
เหมาะอยางมาก ท่ีคูรักจะมาเท่ียวท่ีนี่ในเทศกาลวาเลนไทน เกาะรูปหัวใจ จะแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ ทําใหวันพิเศษ
ของคุณ มีความหมายมากข้ึนกวาเดิม    
     รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
     ท่ีมาขอมูลจาก  : http://travel.mthai.com/blog/๑๐๗๕๔๓.html 

๑๔ 

http://travel.mthai.com/blog/87548.html
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2


๕ วิธีงายๆ ออกกําลังกายในท่ีทํางาน 

 
 
 

       สําหรับคนท่ีคิดวา งานท่ีตองนั่งโตะท้ังวันนั้นสบายแตไมสนุก...มาลองวิธีนั่งสบาย แถมยังสนุกกับ ๕ วิธีออก

กําลังกายงาย ๆ ดู นอกจากแกเบ่ือแลวยังดีตอสุขภาพอีกดวย 

     เริ่มตน - เหยียดหลังตั้งตรง ย้ําวาตองตรงจริง ๆ การนั่งหลังตรงอาจฟงเปนเรื่องเล็กนอย แตเชื่อเถอะครับ วา

มันคือจุดเริ่มตนของการมีสุขภาพดี และจะทําใหคุณไมตองเผชิญ กับโรคปวดหลังเม่ืออายุมาก 

 

    บริหารคอ - โดยเอียงไปทางซาย-ขวา หนา-หลัง หยุดนิ่งในแตละจังหวะประมาณ ๑๐ วินาที 

 

    บริหารแขนและขอมือ - ยื่นแขนหนึ่งขางออกไป โดยใชมืออีกขางชวยจับ และเหยียดใหสุดดังรูป ทําคาง

ประมาณ ๑๐ วินาที ทําสลับกันไปท้ังสองขาง 

 

    บริหารนิ้วมือ - ตั้งฝามือข้ึน แลวกําจากนั้นเหยียดนิ้วโปงข้ึนแลวยกอีก ๔ นิ้วตามดังรูป แลวเหยียดปลอย ทําซํ้า

ประมาณ ๕ ครั้ง สลับกันไปท้ังสองขาง 

 

    บริหารชวงอกและแขน - หามุมเหมาะในออฟฟศทํางานของคุณ ยืนหันหนาเขาหากําแพง หางประมาณ ๑ ฟุต 

ยกแขนข้ึนใหขอศอกอยูระดับเดียวกับหัวไหล จากนั้นท้ิงน้ําหนักไปท่ีกําแพงคางไวประมาณ ๑๐ วินาที 

        รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.   

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

๑๕ 

http://www.ovolva.com/๕


ตมจืดไขน้ํา เมนูทํางาย เอาใจคนอยากผอม 
 

 

 พูดถึงตมจืดไขน้ํา หลายๆคนคงรูจักเมนูทํางาย ท่ีมีวัตถุดิบพ้ืนๆไมยุงยากนี้มานานแลวนะคะ เปนเมนูท่ีสมาน
กําลังกันระหวางตมจืดและไขเจียว แตในแงของการลดน้ําหนัก เมนูนี้อาจจะดูหม่ินเหมไปบางเรื่องน้ํามันสําหรับเจียวไข 

แตท้ังหมดนี้ควบคุมไดโดยการเลือกใชกระทะแบบ Non Stick คะ เพ่ือลดการใชปริมาณน้ํามันลง หรือ ไมเจียวเปนไข
เจียว ทําเปนฟองไขตมนุมๆก็อรอยไดเชนกัน 

เครื่องปรุงและสวนผสมของตมจืดไขน้ําสูตรลดความมัน 

• ไขไกท้ังใบ ๑ ฟอง พลังงาน ๗๘ kcal 

• ไขขาว ๗๐ ml ๓๖ kcal 

• สันในไก ๑๐๐ กรัม พลังงาน ๑๐๗ kcal 

• ผักกาดขาว ใบโตๆ ๓ ใบหั่นเปนทอน (หรือใครชอบทาน
ก็ใสเยอะก็ไดคะ) พลังงาน ๔ kcal 

• ตนหอม ๑ ตน พลังงาน ๔ kcal 

• ผักชี ๑ ตนเล็ก พลังงาน ๑ kcal 

• น้ําตาลทรายแดงแบบไมผานกระบวนการ ๑/๒ ชอนชา 
พลังงาน ๖ kcal 

• พริกไทยดําเมล็ดแหง ๑/๓ ชอนชา พลังงาน ๕ kcal 

• ซีอ้ิวขาวสําหรับหมัก ๑/๒ ชอนโตะ พลังงาน ๓ kcal 

• เกลือเล็กนอย 

• น้ํามันมะพราวสําหรับปรุงอาหาร ๑ ชอนชา พลังงาน 
๓๙ ชอนชา 

• กรเทียมอบกรอบ พลังงาน ๑๐ kcal 

วิธีการทําตมจืดไขน้ํา  

เริ่มดวยการหั่นผักทุกๆอยางเตรียมไว ท้ัง ผักกาดขาว ตนหอม ผักชี แลวนําสันในไกมาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ และสับให
ละเอียดแคพอประมาณเทาท่ีกําลังทําได (เหตุท่ีเลือกสับสันในไกเอง ก็จะไดเลือกทานสวนท่ีเปนเนื้อจริงๆ ไมมีชิ้นสวน
อ่ืนๆของไกมาปะปน เหมือนไกบดท่ีบดไวแลว)  เม่ือสับไดท่ีนําสันในไกท่ีสับแลวใสลงถวยสําหรับผสม  

๑๖ 



หันมาเตรียมพริกไทยดํา โดยบดและสับใหละเอียด (พริกไทยดํากอนนํามาใชใหค่ัวใหหอมซะกอน เวลานํามาทําอาหาร
จะใหกลิ่นท่ีหอมมาก) หากชอบรสเผ็ดรอนจะใสเยอะๆก็ไดไมวากัน จากนั้นปรุงรสไกสับดวยพริกไทยดํา น้ําตาลทราย

แดงแบบไมผานกระบวนการ เกลือและซีอ้ิวขาวเล็กนอย  

เติมไขขาว ไดท้ังปริมาณไดท้ังโปรตีน โดยไมเพ่ิมไขมัน 

แลวหันมาเตรียมไข วันนี้ใชไขท้ังใบ ๑ ฟอง กับไขขาวสําเร็จรูป ๗๐ ml.(ใครจะใชไขไกนํามาแยกไขแดงออกก็จะได
ความสดใหมมากกวาไขขาวพาสเจอรไรส) ตีผสมใหเขากัน การเติมไขขาวลงไป เปนการชวยเพ่ิมปริมาณโปรตีน และ
ปริมาณไขโดยไมเพ่ิมไขมัน ปรุงรสเล็กนอยดวยซีอ้ิวขาว ตีผสมเหมือนเวลาจะทําไขเจียว จากนั้น ตั้งกระทะ Non Stick 

ใชไฟกลางรอใหกระทะรอน นําน้ํามันมะพราวสําหรับปรุงอาหารใสลงไป  แกวงน้ํามันไปมาใหท่ัวๆ แลวนําไขลงเจียว 
เม่ือสุกไดท่ีใหใชตะหลิว หรือพายยางตัดออกเปนชิ้นๆ ขนาดพอคําแลวพักไว   

ตั้งน้ําในหมออีกใบ เปดไฟรอใหน้ําเดือด แลวนําสันในไกสับท่ีหมักไว ปนเปนกอนพอคํา ลงตมจนสุก  ปรุงรสน้ําซุปดวย
เกลือและซีอ้ิวขาวอีกเล็กนอย ปรุงใหรสออนๆ เติมไขเจียวท่ีเตรียมไว ตามดวยผักกาดขาวท่ีหั่นไว รอจนผักสลบและ
เดือดอีกครั้ง ปดไฟแลวยกลง 

เวลาเสิรฟโรยกระเทียมอบกรอบ ตนหอมและ ผักชีท่ีซอยเตรียมไว ตามดวยพริกไทยบนอีกเล็กนอย จากสูตรใครจะทํา
ไวทีละเยอะๆแบงทานท้ังวันก็ดีนะคะ เพียงเพ่ิมปริมาณเครื่องตางๆข้ึนตามชอบ  เพียงเทานี้เราก็ไดเมนู สําหรับควบคุม

น้ําหนักแบบงายๆแลวคะ กรณีไมเจียวไขใหเตรียมไข ตอกใสถวยตีลักษณะเหมือนไขเจียว เติมซีอ้ิวขาวเล็กนอย พักไว 
ตั้งน้ําใหเดือด นําสันในไกสับท่ีปรุงรสแลวตักเปนกอนพอคําลงตม เม่ือไกสุกลอยข้ึนมาใหเติมผัก รอจนผักสลบ และน้ํา
เดือด คอยๆเทไขลงไปเปนสาย ก็จะไดไขน้ําอีกรูปแบบนึงท่ีไขมันและพลังงานอยกวาแบบไขเจียวคะ  

สําหรับตมจืดไขน้ําสูตรนี้จะใหพลังงานตามสูตรอยูท่ีประมาณ ๒๙๔ kcal ทําทานตอนชวงอากาศเย็นๆ ชวยทําให
รางกายอบอุนดีดวย 

  

 

                                                      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.   

      ท่ีมา : http://www.lovefitt.com/diet-menu 
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๙ ม.ค.๕๙  
พล.ต.ชนินทร  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เปนประธานเปดงานวันเด็กแหงชาติประจําป ๒๕๕๙  

ณ หองประชุมอัมพรพิสิฎฐ และลานอเนกประสงค บก.รร.ตท.  

 

๑๓ ม.ค.๕๙ 
 พล.ต.ชนินทร  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. พรอมดวยขาราชการ และ นตท.                                                  

รวมงานกิจกรรม แอโรบิคตานยาเสพติดประจําป ๒๕๕๙ ณ สโมสร นตท. 
 

๑๙ 



 

๒๖ ม.ค.๕๙ 

พล.ต.ชนินทร  โตเล้ียง ผบ.รร.ตท. เปนประธานในพิธีประดับยศขาราชการ 
 

  

๒๗ ม.ค.๕๙ 
พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติมาเปนประธาน ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว  

ประจําป ๒๕๕๙ ณ หอประชุมนวนครินทร 

๒๐ 
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