องคการแหงการเรียนรู
เพื่อการเผยแพรขาวสารและแลกเปลี่ยนความรูรวมกันของ รร.ตท.
ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๒

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๓ ถือเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และไดเวียนมาบรรจบ
อีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา ๒๕๕๙ ตรงกับวันจันทร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ วันนี้ทางทีมงาน จึงมี ประวัติวันมาฆบูชา
ความสําคัญของวันมาฆบูชามีความสําคัญอยางไร มาฝากคะ
ความหมายของวันมาฆบูชา
คําวา "มาฆะ" นั้น เปนชื่อของเดือน ๓ ยอมาจากคําวา "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญ
กลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน ๓
หลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติในวันมาฆบูชา
หลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติคือ "โอวาทปาติโมกข" ซึ่งเปนหลักคําสอนสําคัญอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา
เพื่อไปสูความหลุดพน หลักธรรมประกอบดวย หลักการ ๓ อุดมการณ ๔ และวิธีการ ๖ ดังนี้
หลักการ ๓ คือหลักคําสอนที่ควรปฏิบัติ ไดแก

๓

๑. การไมทําบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทําบาปทั้งปวง อันไดแก อกุศลกรรมบถ ๑๐ ซึ่งเปนทางแหง
ความชั่ว ๑๐ ประการที่เปนความชั่วทางกาย (การฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ
การพูดสอเสียด การพูดเพอเจอ) และทางใจ (การอยากไดสมบัติของผูอื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทํานอง
คลองธรรม)
๒. การทํากุศลใหถึงพรอม คือ การทําความดีทุกอยางตาม กุศลกรรมบถ ๑๐ ทั้งความดีทางกาย (ไมฆาสัตว
ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเอาสิ่งของที่เจาของ
ไมไดใหมาเปนของตน มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมประพฤติผิดในกาม) ความ
ดีทางวาจา (ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูด
หยาบคาย ไมพูดเพอเจอ) และความดีทางใจ
(ไมโลภอยากไดของผูอื่น มีความเมตตา
ปรารถนาดี มีความเขาใจถูกตองตามทํานอง
คลองธรรม)
๓. การทําจิตใจใหผองใส คือ ทํา
จิตใจใหบริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณที่คอย
ขัดขวางจิตใจไมใหเขาถึงความสงบ ไดแก ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหูทอแท, ความฟุงซาน และ
ความลังเลสงสัย
ซึ่งทั้ง ๓ หลักการขางตน สามารถสรุปใจความสําคัญไดวา "ทําความดี ละเวนความชั่ว ทําจิตใจให
บริสุทธิ์" นั่นเอง
อุดมการณ ๔ ไดแก
๑. ความอดทน อดกลั้น คือ ไมทําบาปทั้งกาย วาจา ใจ
๒. ความไมเบียดเบียน คือ งดเวนจากการทําราย หรือ เบียดเบียนผูอื่น
๓. ความสงบ ไดแก การปฏิบัติตนใหสงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
๔. นิพพาน ไดแก การดับทุกข ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

๔

วิธีการ ๖ ไดแก
๑. ไมวาราย คือ ไมกลาวใหราย โจมตีใคร
๒. ไมทําราย คือ การไมเบียดเบียนผูอื่น
๓.สํารวมในปาติโมกข คือ เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม
๔. รูจักประมาณ คือ รูจักความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใชสอยสิ่งตางๆ
๕. อยูในสถานที่สงัด คือ อยูในสถานที่ที่มีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
๖. ฝกหัดจิตใจใหสงบ คือ การฝกหัดชําระจิตใจใหสงบ มีประสิทธิภาพที่ดี
กิจกรรมตาง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา
การปฏิบัติตนสําหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาคือ คือ ในตอนเชา ควรไปทําบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อฟงพระ
ธรรมเทศนา หรือจัดสํารับคาวหวานไปทําบุญถวายภัตตาหาร ชวงบายฟงพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา
เมื่อถึงตอนค่ํา นําดอกไม ธูปเทียนไปเวียนเทียน ๓ รอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จํานวน ๓
รอบ และชวงเวลาที่เดินอยูนั้นใหระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตามสถานที่ตางๆ และรักษาศีล สําหรับตามบานเรือน สถานที่ราชการ จะมีการประดับธงชาติ
ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ประโยชนที่จะไดรับจากการจัดกิจกรรมในวันมาฆบูชา
พุทธศาสนิกชนจะมีความรู ความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับความสําคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรม
ตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความตระหนักตอความสําคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะชาวพุทธ
และยังเปนการชวยธํารงพระพุทธศาสนาใหสืบตอไป
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.
ที่มาขอมูลจาก http://hilight.kapook.com/view/๒๐๖๙๖

๕

วันแหงความรัก วาเลนไทน (Valentine’s Day)
วันวาเลนไทน (Valentine’s Day) มีมาตั้งแตสมัยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ
จะเปนวันเฉลิมฉลองของจูโนซึ่ง เปนราชินีแหงเหลาเทพและเทพธิดาของโรมัน ชาวโรมันรูจักเธอใน
นามของเทพธิดา แหงอิสตรีและการแตงงาน และในวันถัดมาคือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ก็จะเปนวัน
เริ่มตนงานเลี้ยงของเด็กหนุมและเด็กสาว ตอมาใน รัชสมัยจักรพรรดิคลอดิอัส ที่ ๒ (Emperor Claudius II) แหง
กรุงโรม ที่มีกษัตริย ใจคอดุรายและทรงนิยม การทําสงครามนองเลือด และทรงหามการจัดพิธีหมั้นและแตงงานกันใน
โรมโดยเด็ดขาด
โดยขณะนั้นมีนักบุญรูปหนึ่งชื่อวา “เซนตวาเลนไทน” หรือ “วาเลนตินัส” ซึ่งอาศัย
อยูในกรุงโรม ไดรวมมือกับ เซนตมาริอัส จัดพิธีแตงงานใหกับ ชาวคริสตหลายคูดวย
ความปรารถนาดีของทานนี้เอง จึงทําใหเขาถูกตัดสินประหารชีวิตโดยเจาหนาที่
บานเมือง กอนที่เขาจะถูกประหารชีวิตเซนตวาเลนไทน ไดตกหลุมรักหญิงสาวที่เปน
ลูกสาวของผูคุมที่ชื่อวา “จูเลีย” ซึ่งไดมาเยี่ยมเขาระหวางที่ถูกคุมขัง ในคืนกอนที่วา
เลนไทนจะถูกประหารชีวิตนั้น เขาไดสงจดหมายฉบับสุดทายถึงจูเลีย อันเปนที่รัก
โดยลงทายวา “From Your Valentine”
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ค.ศ. ๒๗๐ (วันวาเลนไทน) หรือ พ.ศ.๘๑๓ ราว ๑,๗๓๘ ป หลังจากนั้นศพของเขาไดถูกเก็บไวที่
โบสถพราซีเดส (Praxedes) ณ กรุงโรม ซึ่ง จูเลีย ไดปลูกตนอามันต หรืออัลมอลตสีชมพู ไวใกลหลุมศพของเซนตวา
เลนไทน หรือ วาเลนตินัส แดผูเปนที่รักของเธอ โดยในทุกวันนี้ ตนอามันตสีชมพู ไดเปนตัวแทนแหงรักนิรันดรและ
มิตรภาพ อันสวยงาม และคํานี้ก็เปนคําที่ใชมาจนถึงปจจุบัน
ถึงแมวาเบื้องหลังความเปนจริงของวาเลนไทนจะเปนตํานานที่มืดมัว แตเรื่องราวยังคงแสดงใหเห็นถึงความรูสึกสงสาร
ความกลาหาญและที่สําคัญที่สุดเปนเครื่องหมายของความโรแมนติค จึงไมนาประหลาดใจเลยวา ในชวงยุคกลางวาเลน
ไทนเปนนักบุญ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศส ตอมาพระในนิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกให วันที่ ๑๔
กุมภาพันธ เปนวันเฉลิมฉลองเทศกาลแหงความรักและดูเหมือนวายัง คงเปนธรรมเนียมที่ชายหนุมจะเลือก หญิงสาวที่
ตนเองพึงใจใน วันวาเลนไทน สืบตอกันมาจนถึงทุกวันนี้
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.
ที่มาขอมูลจาก http://campus.sanook.com/๙๓๑๘๒๒/

๖

ตั้งคาความเปนสวนตัวของเฟซบุกกันเถอะ
ตั้งคาความเปนสวนตัวของเฟซบุกกันเถอะ บางคนอาจ
กังวลแคสเตตัส หรือรูปบางรูป เฟซบุกก็อนุญาตใหเราสามารถ
กําหนดวา จะเปดใหทุกคนเห็น ใหเพื่อนและเพื่อนของเพื่อน ให
เพื่อนแตไมใหเพื่อนบางคนเห็น วันศุกรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๑ :๔๓ น. จริง ๆ แลว เฟซบุกนั้นชวนพวกเราใหตั้งคาความ
เปนสวนตัวของสเตตัสที่เราโพสตหรือรูปที่เราโพสตขึ้นไป หลายคน
อาจจะเคยเห็นวาบางครั้ง เมื่อเราตั้งใจจะโพสตขอความหรือรูป เฟ
ซบุกจะถามเราวา รูจักเจาไอคอนรูปลูกโลกที่เขียนวา Public หรือเปลา หรือถาคุณเคยตั้งคาอะไรบางอยางกับมัน มัน
อาจจะเปลี่ยนเปนไอคอนรูปคนสองคนที่มีคําวา Friends อยูขาง ๆ ก็ได นั่นคือ ฉากหนาเล็ก ๆ นอย ๆ ของเฟซบุกที่
แสดงใหเราเห็นวา เฟซบุกนั้นใหความสนใจกับความสําคัญของความเปนสวนตัว โดยอนุญาตใหเรากําหนดไดวา จะ
อนุญาตใหใครเห็นขอมูลของเรามากนอยแคไหน บางคนอาจกังวลแคสเตตัส หรือรูปบางรูป เฟซบุกก็อนุญาตใหเรา
สามารถกําหนดวา จะเปดใหทุกคนเห็น ใหเพื่อนและเพื่อนของเพื่อน ใหเพื่อนแตไมใหเพื่อนบางคนเห็น (อันนี้อันตราย
มากนะครับ...อยาลืมวา ความลับไมมีในโลก) หรือกําหนดวา ใหเจาของบัญชีเห็นเพียงคนเดียวเทานั้น แตจริง ๆ แลว
ความเปนสวนตัวมีมากกวานั้นครับ การที่เราไปกดไลคเพจตาง ๆ คนอื่น ๆ ก็สามารถรูไดนะครับ บางทีเราไปกดไลค
เพราะชื่นชอบบาง เพราะอยากติดตามขาวสาร หรือกดไลคเพราะไปรวมสนุกเลนเกมชิงรางวัล ตอนที่เรากด เราเองก็
กดไปเรื่อย ๆ แบบไมคอยรูสึกอะไร แตพอมันมารวมกันในเฟซบุกขึ้นมา คนทั่วไปที่เห็น สามารถวิเคราะหเราไดอยาง
สนุกสนานทีเดียวครับ สามารถรูไดวา เราเปนแฟนกีฬาทีมอะไร ชอบทานขาวที่ไหน ความคิดเห็นทางการเมืองเปน
อยางไร ตามตัวอยางในภาพประกอบบทความ (๑ ) ซึ่งเราก็จะพอคาดไดวา เจาของบัญชีนี้เปนแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย
บุรีรัมยยูไนเต็ดและทีมลิเวอรพูล ซึ่งเราสามารถคนลึกลงไปไดอีกดวยการเขียนโปรแกรมวา เจาของบัญชีนี้ จริง ๆ แลว
สนใจทีมใดมากทีมใดนอย ดวยการคนตามเขาไปยังรูปหรือสเตตัสตาง ๆ ในเพจนั้น ๆ แลวดึงขอมูลผูใชเฟซบุกที่ไลค
สเตตัสหรือรูปในเพจนั้น ก็จะทราบไดวา ผูใชคนนั้นใหความสนใจกับเรื่องใดเปนพิเศษ ไมเฉพาะเพียงแตตัวทานเองนะ
ครับ ขอมูลเพื่อน ๆ ของทาน อาจถูกนํามาใชเพื่อวิเคราะหความชื่นชอบ (หรือบางกรณี มันคือความลับของตัวทานเอง
ดวยนะครับ) ผมยกตัวอยางฟเจอรหนึ่งของเฟซบุกที่เปดใหคนทั่วไปใช ถาทานลองดูตรงชองที่ใชคนหาของเฟซบุกใน
ภาพประกอบบทความ (๒ ) ซึ่งหลายทานอาจเคยใชเพื่อคนหาขอมูลเพจหรือคนหาผูใชบางคน ตรงนี้แหละครับ ที่เฟ
ซบุกเปดฟเจอรที่หลายคนไมเคยใช แตมันมีพลังมากจนหลายคนนึกไมถึงเลยครับ ถาทานอยากรูวา ใครบางคนในเฟ
ซบุก (อาจเปนเพื่อนของทาน หรือแมกระทั่งคนที่ไมใชเพื่อนของทาน) มีขอมูลอะไรอยูบาง ถาเขาเหลานั้นไมไดตั้งคา
ความเปนสวนตัวไว ทานอาจเห็นขอมูลที่นาสนใจก็เปนไปไดครับ ลองพิมพตามผมดูนะครับ ทานลองเปลี่ยนคําวา xxx
เปนชื่อผูใชที่ทานสนใจไดนะครับ ตัวอยางของสิ่งที่ทานสามารถคนหาได เปนตนวา “Photos of xxx” ก็จะแสดงรูป
ของคุณ xxx ขึ้นมา ซึ่งอาจดูเล็กนอย ยังไมนาสนใจเทาที่ควร เรามาลองดูประโยคอื่นบางครับ เชน “Pages liked by

๗

xxx” ซึ่งจะแสดงผลลัพธวา ผูใช xxx ชอบเพจใดบาง นอกจากนี้ยังมี “Place visited by xxx” ก็จะแสดงผลลัพธของ
สถานที่ที่ผูใช xxx เคยไป แตถาอยากรูมากกวานั้น ก็ลองใชคําคนนี้ดูนะครับ “Pages liked by xxx’s friends” ก็จะ
บอกวา กลุมเพื่อนของคุณ 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 แตถาคุณตองการคนหาอะไรก็แลวแตของผูใชที่เปน
เพื่อนของคุณ คุณจะสามารถใชคําคนไดหลากหลายกวานั้นครับ เชน “Photos liked by xxx” ก็จะแสดงรูปทั้งหมดที่
เพื่อนคุณกดไลคครับ เห็นไหมครับวาขอมูลบนเฟซบุกที่เราเติมเขาไป รูตัวบาง ไมรูตัวบาง กลับกลายเปนตัวบงชี้ความ
สนใจ ทัศนคติ ความชื่นชอบ หรืออะไรหลาย ๆ อยาง ซึ่งคนอื่นสามารถเขามาคนหาได ดังนั้นแลว ลองหันมาใหความ
สนใจกับการตั้งคาความเปนสวนตัวกันสักนิดก็ดีนะครับ “

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

๘

๑๐ เมนู เพื่อสุขภาพฟนที่ดี

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

๙

รวมที่เที่ยว วันวาเลนไทน เติมความหวานใหรักสดชื่น

กราน-มอนเต วินยารด แอนด ไวนเนอรี่

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

๑๐

พิธีวิวาหใตสมุทร ๒๐๑๕

พิธีวิวาหใตสมุทร จังหวัด ตรัง เปนงานวันวาเลนไทน ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก สรางชื่อเสียง และดึงดูดการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยไดอยางมหาศาล ตลอดหลายปที่ผานมา ใครอยากลงไปจดทะเบียนสมรส หรือจะไปเที่ยวที่นี่
รับรองวาจะมีแตความสุข ความชื่นมื่น เพราะจะรายลอมไปดวยคนมีคู รังสีความรักจะปกคลุมทั่วทั้งมหาสมุทร โดยงาน
จะจัดขึ้น ตั้งแตวันที่ 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
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในแควนเวเนโต ( Veneto) ๑ ใน ๒๐ แควนของประเทศอิตาลี (Italy) เมืองเวโรนา ถูกสรางโดย
โรมันและเหตุการณตางๆ ในบทละครเรื่องโรมิโอกับจูเลียตของเช็กเสปยร ลวนเกิดขึ้นในเมืองเวโรนา จึงเหมาะอยางยิ่ง
ในการไปเที่ยวกับคนรัก โดยเฉพาะในชวงวันวาเลนไทนที่จะถึงนี้

๑๑

จุดชมทะเลหมอก มอนหยุนไหล

มอนหยุนไหล จุดชมวิวบนภูเขาสูงใน อ.ปาย จ.แมฮองสอน โดดเดนดวยชื่อสไตลจีน มีอากาศหนาวเย็น อัน
เปนเสนหของอําเภอปาย ยังรองเรียกนักทองเที่ยวจากทุกทิศ ใหเดินทางไปสัมผัส ยามเชามีทะเลหมอกใหไดชมกัน สม
กับที่ผูคนขึ้นไปแยงพื้นที่ชมวิว ปายจุดชมวิวหยุนไหลและ ๑๐๐ สถานที่บอกรัก รวมทั้งศาลาสําหรับนั่งชมวิวยามเชา
เปนสถานที่สุดโรแมนติก มีปายสําหรับคูรักไดถายรูป เพื่อเติมความหวานใหชีวิต
ผาพบรัก อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา

ผาพบรัก จุดชมวิวสุดโรแมนติกแหงอุทยานชาติภูหินรองกลา จ.พิษณุโลก คุณจะไดพบกับวิวทิวทัศนที่สวยงาม
ของผืนปาและสายหมอกหนา ที่สามารถพบไดในชวงฤดูฝนและพบมากที่สุดในชวงฤดูหนาว สําหรับนักทองเที่ยวที่มี
โอกาสมาเยือน ผาพบรัก แลวไมควรพลาดโอกาสไปเยือน ผาบอกรัก ผาคูรัก ผาสลัดรัก และจุดทองเที่ยวอื่นๆ ที่อยู
ใกลเคียงกัน ชางเหมาะกับคนมีความรักซะจริงๆ

๑๒

ไรบุญรอด

ไรบุญรอด หรือ สิงหปารค จ.เชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตา เต็มไปดวยทุงดอกไม
เมืองหนาวนานาพันธุ มีพื้นที่รวมกวา ๖๐๐ ไร โดยมีการจัดทัวรใหเขาชม เพื่อเก็บภาพความประทับใจของ สวนดอกไม
ที่จัดไวอยางอลังการ บวกกับทัศนียภาพรอบดานที่ชวนฝน ทั้งขุนเขา ทุงหญาเขียวขจี และตนไมนานาชนิด เรียกไดวา
เต็มอิ่มจุใจแนนอน วาเลนไทนนี้ ตองมาฟนที่นี่เทานั้น
เดอะ เวเนเซีย หัวหิน

ไปถายรูปชิลลๆ กับคนรัก ทามกลางสถาปตยกรรมที่สวยงามโรแมนติก สุดคลาสสิกของ เมืองเวนิช ประเทศ
อิตาลี ซึ่งไดถูกจําลองมาไวในพื้นที่ ๔๖ ไรของ เดอะ เวเนเซีย หัวหิน แหงนี้ ที่นี่ไดรวบรวมรานคาและรานอาหารไว
มากมาย สามารถลองเรือกอนโดลา เพื่อชมความสวยงามของอาคารรานคาตางๆ รวมถึงนั่งรถไฟและรถมาชิลลๆ ก็สนุก
ไปอีกเหมาะสุดๆ ที่จะมาเที่ยวในวันวาเลนไทน

๑๓

ตลาดน้ําขวัญเรียม

ตลาดน้ําขวัญ-เรียม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยว ที่แนะนําสําหรับคูรัก ไดแรง
บันดาลใจมาจาก “แผลเกา” ๑ ใน ๓๖๐ ภาพยนตรคลาสสิคของโลก สําหรับแนวคิดหลักของ ตลาดน้ําขวัญ-เรียม คือ
การจําลองชีวิตชาวน้ําใหคนรุนหลังไดสัมผัส ทามกลางความเงียบสงบของคลองแสนแสบ มาสัมผัสความดั้งเดิมของขนม
อาหาร และวัฒนธรรมที่งดงาม พรอมมาไหวศาลขวัญเรียม เพื่อขอความรัก ในวันวาเลนไทน คงเปนอะไรที่โรแมนติก
แบบไทยๆ เปยมไปดวยมนตเสนห
เกาะรูปหัวใจ ทุงทะเลหลวง

ถาไดนั่งเครื่องบินแลนผาน ทุงทะเลหลวง จังหวัด สุโขทัย แลวมองลงมายังเบื้องลาง เชื่อวาภาพที่เห็นตรงหนา
จะสรางความตกตะลึงไดอยางแนนอน เพราะแผนดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจหรือเกาะรูปหัวใจ ถูกเนรมิตขึ้นมาไดอยางงดงาม
เหมาะอยางมาก ที่คูรักจะมาเที่ยวที่นี่ในเทศกาลวาเลนไทน เกาะรูปหัวใจ จะแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ ทําใหวันพิเศษ
ของคุณ มีความหมายมากขึ้นกวาเดิม
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.
ที่มาขอมูลจาก : http://travel.mthai.com/blog/๑๐๗๕๔๓.html

๑๔

๕ วิธีงายๆ ออกกําลังกายในที่ทํางาน

สําหรับคนที่คิดวา งานที่ตองนั่งโตะทั้งวันนั้นสบายแตไมสนุก...มาลองวิธีนั่งสบาย แถมยังสนุกกับ ๕ วิธีออก
กําลังกายงาย ๆ ดู นอกจากแกเบื่อแลวยังดีตอสุขภาพอีกดวย
เริ่มตน - เหยียดหลังตั้งตรง ย้ําวาตองตรงจริง ๆ การนั่งหลังตรงอาจฟงเปนเรื่องเล็กนอย แตเชื่อเถอะครับ วา
มันคือจุดเริ่มตนของการมีสุขภาพดี และจะทําใหคุณไมตองเผชิญ กับโรคปวดหลังเมื่ออายุมาก
บริหารคอ - โดยเอียงไปทางซาย-ขวา หนา-หลัง หยุดนิ่งในแตละจังหวะประมาณ ๑๐ วินาที
บริหารแขนและขอมือ - ยื่นแขนหนึ่งขางออกไป โดยใชมืออีกขางชวยจับ และเหยียดใหสุดดังรูป ทําคาง
ประมาณ ๑๐ วินาที ทําสลับกันไปทั้งสองขาง
บริหารนิ้วมือ - ตั้งฝามือขึ้น แลวกําจากนั้นเหยียดนิ้วโปงขึ้นแลวยกอีก ๔ นิ้วตามดังรูป แลวเหยียดปลอย ทําซ้ํา
ประมาณ ๕ ครั้ง สลับกันไปทั้งสองขาง
บริหารชวงอกและแขน - หามุมเหมาะในออฟฟศทํางานของคุณ ยืนหันหนาเขาหากําแพง หางประมาณ ๑ ฟุต
ยกแขนขึ้นใหขอศอกอยูระดับเดียวกับหัวไหล จากนั้นทิ้งน้ําหนักไปที่กําแพงคางไวประมาณ ๑๐ วินาที
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.
ที่มา : http://www.ovolva.com/๕

๑๕

ตมจืดไขน้ํา เมนูทํางาย เอาใจคนอยากผอม

พูดถึงตมจืดไขน้ํา หลายๆคนคงรูจักเมนูทํางาย ที่มีวัตถุดิบพื้นๆไมยุงยากนี้มานานแลวนะคะ เปนเมนูที่สมาน
กําลังกันระหวางตมจืดและไขเจียว แตในแงของการลดน้ําหนัก เมนูนี้อาจจะดูหมิ่นเหมไปบางเรื่องน้ํามันสําหรับเจียวไข
แตทั้งหมดนี้ควบคุมไดโดยการเลือกใชกระทะแบบ Non Stick คะ เพื่อลดการใชปริมาณน้ํามันลง หรือ ไมเจียวเปนไข
เจียว ทําเปนฟองไขตมนุมๆก็อรอยไดเชนกัน
เครื่องปรุงและสวนผสมของตมจืดไขน้ําสูตรลดความมัน
•
•
•
•

ไขไกทั้งใบ 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
• ซีอิ้วขาวสําหรับหมัก ๑/๒ ชอนโตะ พลังงาน ๓ kcal
• เกลือเล็กนอย
• น้ํามันมะพราวสําหรับปรุงอาหาร ๑ ชอนชา พลังงาน
๓๙ ชอนชา
• กรเทียมอบกรอบ พลังงาน ๑๐ kcal
วิธีการทําตมจืดไขน้ํา
เริ่มดวยการหั่นผักทุกๆอยางเตรียมไว ทั้ง ผักกาดขาว ตนหอม ผักชี แลวนําสันในไกมาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ และสับให
ละเอียดแคพอประมาณเทาที่กําลังทําได (เหตุที่เลือกสับสันในไกเอง ก็จะไดเลือกทานสวนที่เปนเนื้อจริงๆ ไมมีชิ้นสวน
อื่นๆของไกมาปะปน เหมือนไกบดที่บดไวแลว) เมื่อสับไดที่นําสันในไกที่สับแลวใสลงถวยสําหรับผสม

๑๖

หันมาเตรียมพริกไทยดํา โดยบดและสับใหละเอียด (พริกไทยดํากอนนํามาใชใหคั่วใหหอมซะกอน เวลานํามาทําอาหาร
จะใหกลิ่นที่หอมมาก) หากชอบรสเผ็ดรอนจะใสเยอะๆก็ไดไมวากัน จากนั้นปรุงรสไกสับดวยพริกไทยดํา น้ําตาลทราย
แดงแบบไมผานกระบวนการ เกลือและซีอิ้วขาวเล็กนอย
เติมไขขาว ไดทั้งปริมาณไดทั้งโปรตีน โดยไมเพิ่มไขมัน
แลวหันมาเตรียมไข วันนี้ใชไขทั้งใบ ๑ ฟอง กับไขขาวสําเร็จรูป ๗๐ ml.(ใครจะใชไขไกนํามาแยกไขแดงออกก็จะได
ความสดใหมมากกวาไขขาวพาสเจอรไรส) ตีผสมใหเขากัน การเติมไขขาวลงไป เปนการชวยเพิ่มปริมาณโปรตีน และ
ปริมาณไขโดยไมเพิ่มไขมัน ปรุงรสเล็กนอยดวยซีอิ้วขาว ตีผสมเหมือนเวลาจะทําไขเจียว จากนั้น ตั้งกระทะ Non Stick
ใชไฟกลางรอใหกระทะรอน นําน้ํามันมะพราวสําหรับปรุงอาหารใสลงไป แกวงน้ํามันไปมาใหทั่วๆ แลวนําไขลงเจียว
เมื่อสุกไดที่ใหใชตะหลิว หรือพายยางตัดออกเปนชิ้นๆ ขนาดพอคําแลวพักไว
ตั้งน้ําในหมออีกใบ เปดไฟรอใหน้ําเดือด แลวนําสันในไกสับที่หมักไว ปนเปนกอนพอคํา ลงตมจนสุก ปรุงรสน้ําซุปดวย
เกลือและซีอิ้วขาวอีกเล็กนอย ปรุงใหรสออนๆ เติมไขเจียวที่เตรียมไว ตามดวยผักกาดขาวที่หั่นไว รอจนผักสลบและ
เดือดอีกครั้ง ปดไฟแลวยกลง
เวลาเสิรฟโรยกระเทียมอบกรอบ ตนหอมและ ผักชีที่ซอยเตรียมไว ตามดวยพริกไทยบนอีกเล็กนอย จากสูตรใครจะทํา
ไวทีละเยอะๆแบงทานทั้งวันก็ดีนะคะ เพียงเพิ่มปริมาณเครื่องตางๆขึ้นตามชอบ เพียงเทานี้เราก็ไดเมนู สําหรับควบคุม
น้ําหนักแบบงายๆแลวคะ กรณีไมเจียวไขใหเตรียมไข ตอกใสถวยตีลักษณะเหมือนไขเจียว เติมซีอิ้วขาวเล็กนอย พักไว
ตั้งน้ําใหเดือด นําสันในไกสับที่ปรุงรสแลวตักเปนกอนพอคําลงตม เมื่อไกสุกลอยขึ้นมาใหเติมผัก รอจนผักสลบ และน้ํา
เดือด คอยๆเทไขลงไปเปนสาย ก็จะไดไขน้ําอีกรูปแบบนึงที่ไขมันและพลังงานอยกวาแบบไขเจียวคะ
สําหรับตมจืดไขน้ําสูตรนี้จะใหพลังงานตามสูตรอยูที่ประมาณ ๒๙๔ kcal ทําทานตอนชวงอากาศเย็นๆ ชวยทําให
รางกายอบอุนดีดวย

ที่มา

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.
: http://www.lovefitt.com/diet-menu

๑๗

๑๘

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 โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เปนประธานในพิธีประดับยศขาราชการ

๒๗ ม.ค.๕๙
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติมาเปนประธาน ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว
ประจําป ๒๕๕๙ ณ หอประชุมนวนครินทร

๒๐

