องค์การแห่งการเรียนรู้
เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของ รร.ตท.
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

คำพ่อสอน
คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็
จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทําให้หมู่คณะและชาติ
ประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑

๒

ิ ปิ นแห่งชาติ
วันศล
ทุกวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ความสาคัญของวันศิลปินแห่งชาติ
เพื่อระลึกถึงวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔
ก.พ. ๒๓๑๐ เอกอัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลาย
สาขา ทั้งทางด้านประติมากรรม ได้ทรงร่วมกับช่างประติมากรรมฝีมือเยี่ยมในสมัยนั้นแกะสลักบานประตูไม้พระวิหาร
วัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นลายเครือเถารูปป่าหิมพานต์นับเป็นงานฝีมือชั้นเยี่ยม
ด้านวรรณกรรม ถือว่าทรงเป็นกวีเอกแห่งแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้จํานวนมากมายหลาย
เรื่อง เช่น อิเหนา ซึ่งเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในรัชกาลที่ ๖ ว่าเป็นยอดของกลอนบทละครรํา
นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกไว้ถึง ๕ เรื่อง ได้แก่ ไกรทอง พระไชยเชษฐ์ คาวี สังข์ทอง และมณีพิชัย
และด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในด้านวรรณกรรม ทรงได้รับการยกย่องจาก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกสาขาวรรณกรรม
และเพื่อเป็นการยกย่องศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน ทางสํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้มอบรางวัลให้แก่ ศิลปินที่มี
ผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติศิลปิน
วันศิลปินแห่งชาติ
ในส่วนของวันศิลปินแห่งชาติ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ในขณะนั้นว่า ต้องยกย่อง เชิดชู สนับสนุน ส่งเสริม รวมถึงช่วยเหลือ

๓

ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่า โดยได้กําหนดรางวัลรวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของศิลปินแห่งชาติไว้ดังนี้
ศิลปินแห่งชาติได้กําหนดไว้ ๓ สาขา ได้แก่
๑. สาขาทัศนศิลป์ (Visual Art) หมายถึง ศิลปะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ไม่ว่าจะเป็นแบบสองมิติ หรือสามมิติ
ก็ได้ โดยสามารถแบ่ง
ได้เป็น ๘ สาขา ได้แก่
– จิตรกรรม
– ประติมากรรม
– ภาพพิมพ์
– ภาพวาด
– ภาพถ่าย
– สื่อประสม
– สถาปัตยกรรม
– การออกแบบ
๒. สาขาศิลปะการแสดง (Performing Art) หมายถึง ศิลปะที่ใช้การแสดงทั้งทางด้านวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ การแสดง ดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน
๓. สาขาวรรณศิลป์ (Literature) หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวกับงานประพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ กวีนิพนธ์ บทละคร เรื่องสั้น
และนวนิยาย
ลักษณะและความหมายของเข็มศิลปินแห่งชาติ
ลักษณะของเข็ม เป็นเหรียญกลม ภายในจัดองค์ประกอบเป็นภาพดอกบัวเรียงกันสามดอก มีแพรแถบรองรับ
ต่อเนื่อง อ้อมรัดแถบริ้วธงชาติไทยตามแนวโค้งของเหรียญ ภายในผ้าจารึกคําว่า “ศิลปินแห่งชาติ” และได้อัญเชิญพระ
มหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ประดิษฐานไว้เหนือเหรียญกลมโดยมีผ้าโบพันรอบคฑาไม้ชัยพฤกษ์ หัวเม็ดทรงมัณฑ์ เชื่อม
ประสานระหว่างกัน
ความหมาย
แสดงถึงความเป็นปราชญ์ในทางความรู้ความสารมารถของศิลปินที่ได้อุตสาหะอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานในด้าน
ศิลปะ ไว้มากมายจนเป็นมรดกอันล้ําค่าทางวัฒนธรรมของชาติทั้งในสาขาวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ซึ่ง
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยได้รบพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานเข็มเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป
คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ
๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน
๒. เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น
๓. เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะแขนงนั้นจนถึงปัจจุบัน
๔. เป็นผู้ผดุงและถ่ายทอดศิลปะแขนงนั้น
๕. เป็นผู้ปฏิบัติงานศิลปะแขนงนั้นอยู่ในปัจจุบัน
๖. เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความรักในวิชาชีพของตน
๗. เป็นผู้มีผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ

๔

กลุ่มที่ ๑ ศิลปินแห่งชาติ
๑. ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
๒. ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัว ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือสาธารณะภัยเท่าที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๔. ช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต คนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
กลุ่มที่ ๒ ศิลปินพื้นบ้านดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
๑. ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัว ตามระเบียบของทางราชการ
๒. ช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือสาธารณะภัยเท่าที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๓. ช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต คนละ ๗,๐๐๐ บาท
กลุ่มที่ ๓ ศิลปินอื่นนอกจากกลุ่มที่ ๑ และ ๒
การช่วยเหลือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนศิลปิน
ศิลปินแห่งชาติ
ศิลปินแห่งชาติ ๔ ท่านแรกที่ทางสํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้แก่
๑. ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
๒. ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
๓. ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
นายเฟื้อ หริรักษ์
๔. ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย
นายมนตรี ตราโมท
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.
ที่มาข้อมูลจาก http://www.tlcthai.com/education/history

๕

วิธีตั้งค่า Font เริ่มต้นใน Microsoft Word เปิดปุ๊บ เป็นฟอนต์นั้นทันทีไม่ต้องคอยเปลี่ยน

ใครที่พิมพ์งานเอกสารเป็นประจําบน Microsoft Word อาจต้องเสียเวลาปรับเลือกรูปแบบ Font ก่อนเริ่มพิมพ์ แต่
ความจริงแล้วมีเทคนิคที่สามารถตั้งค่า Font เริ่มต้นได้ คราวต่อไปเปิด Word ปุ๊บ พิมพ์ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยน Font ให้
เสียเวลา มาดูวิธีการกัน

เริ่มจากเลือกแบบ Font ที่จะเป็น Font เริ่มต้น แล้วเลือกขนาดของ font ที่ต้องการด้วย ในตัวอย่างนี้เลือก Angsana
New ขนาด ๑๘ เป็นต้น จากนั้นคลิกไอคอนตามลูกศรชี้หมายเลข ๒ นี้

๖

เลือกที่ Set as default

เลือก All Document Based on the Normal.dotm Template? แล้วคลิก OK เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย เวลาเปิด
เอกสารใหม่ก็เริ่มต้นพิมพ์ได้ทันที ไม่ต้องคลิกเลือก font ก่อนพิมพ์งานแล้ว
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.
ที่มาข้อมูลจาก http://comnet.bru.ac.th/index.php/all

๗

ยาพาราเซตามอล เม็ดเดียว หรือ ๒ เม็ดดี?

ยาพาราเซตามอล เม็ดเดียว หรือ ๒ เม็ดดี?
ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ เอะอะก็ยาพาราเซตามอล เพราะเป็นยาที่ใช้ง่าย ไม่อันตราย (หากไม่ทานติดต่อกันเกิน
๕ วัน หรือทานในปริมาณที่มากเกินไป) ผลข้างเคียงน้อย และใช้ได้ทั้งเด็กละผู้ใหญ่ แต่ปัญหามันอยู่ที่ปริมาณการทาน
ที่เป็นคําถามโลกแตก บางคนก็ให้กินเม็ดเดียว บางคนก็ให้กิน ๒ เม็ด เอาเกณฑ์อะไรมาวัดกันนะ ทางทีมงาน เลยขอนํา
ข้อมูลจาก สสส. มาฝาก
ขนาดของยาพาราเซตามอลที่เหมาะสมกับแต่ละคน
ปริมาณที่เหมาะสมในการทานยาพาราเซตามอลของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ต้องพิจารณาจากรูปร่าง น้ําหนัก
และอายุของผู้ที่ทานด้วย โดยปริมาณของยาพาราเซตามอลแต่ละครั้งคือ ๑๐-๑๕ มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว ๑ กิโลกรัม
คํานวณให้เห็นภาพตามง่ายๆ ได้ดังนี้
- ผู้ที่มีน้ําหนัก ๓๔-๕๐ กิโลกรัม ให้ทานยาพาราเซตามอลเพียง ๑ เม็ด ไม่เกิน ๕-๖ ครั้งต่อวัน
- ผู้ที่มีน้ําหนัก ๕๐-๗๕ กิโลกรัม ให้ทานยาพาราเซตามอล ๑ เม็ดครึ่ง ไม่เกิน ๔-๕ ครั้งต่อวัน
- ผู้ที่มีน้ําหนัก ๗๕ กิโลกรัมขึ้นไป ให้ทานยาพาราเซตามอล ๒ เม็ด ไม่เกิน ๓-๔ ครั้งต่อวัน
โดยทุกคนสามารถทานยาพาราเซตามอลได้ทุก ๔-๖ ชั่วโมง
คนที่มีน้ําหนัก ๕๐ กิโลกรัม จะทาน ๑ เม็ด หรือ ๑ เม็ดครึ่งก็ได้
ส่วนคนที่มีน้ําหนัก ๗๕ กิโลกรัม จะทาน ๑ เม็ดครึ่ง หรือ ๒ เม็ดก็ได้

๘

ทานยาพาราเซตามอลมากเกินไป เป็นอันตราแม้ว่ายาพาราเซตามอลจะเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อย
แต่หากทานในปริมาณที่มากจนเกินไป หรือทานติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป ก็อาจส่งผลต่อการทํางานของตับที่
ผิดปกติ เกิดภาวะตับเป็นพิษ จนนําไปสู่ภาวะตับวาย และในกรณีที่มีอาการหนักมากๆ ก็อาจเสียชีวิตได้เช่นกัน
นอกจากนี้ การทานยาพาราเซตามอล เพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ หรือเป็นไข้ สามารถหยุดทานยาได้ทันทีที่ไม่มี
อาการ ไม่จําเป็นต้องทานติดต่อกันไปเรื่อยๆ จนหมด หากใครทานแล้วมีอาการแปลกๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด
ท้องบวม หรือมีผื่นคัน ควรหยุดทานทีแล้วพบแพทย์โดยด่วนที่สุด
คําแนะนํานี้ ใช้ได้กับยาพาราเซตามอลสูตรเท่าไป (๕๐๐ มิลลิกรัม) หากเป็นยาพาราเซตามอลสูตรพิเศษ ที่มีความ
เข้มข้นของตัวยาสูงกว่าเดิม หรือเป็นยาแก้ปวดชนิดอื่นๆ อาจจะต้องปรึกษาเภสัชการก่อนทานยาค่ะ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.
ที่มาข้อมูลจาก http://health.sanook.com/๖๑๗๗/

๙

รวมทะเลสวยใกล้ กรุง น้ำใสกิก๊ บรรยำกำศโดน
อยากไปเที่ยวสัมผัสกลิ่นไอทะเล เอาเท้าจุ่มน้ําใส เดินเล่น ริมหาดทรายขาว แต่ไม่อยากใช้เวลาเดินทางนาน
ไม่ไกลจากรุงเทพก็มีทะเลสวย น้ําใสเกือบเทียบเท่าทะเลใต้ ไม่ต้องนั่งรถ ต่อเรือกันเป็นวันๆ ใช้เวลาเดินทาง ๒-๓
ชั่วโมง แค่นี้เราก็จะได้พบกับสุดยอดทะเลในฝันชวนให้ผ่อนคลายแล้ว ว่าแต่ทะเลสวยใกล้กรุงเทพมีที่ไหนบ้างเราได้
รวบรวมมาไว้ในรีวิวนี้เรียบร้อยแล้ว

เกาะขาม สัตหีบ
อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม จ. ชลบุรี หรือเรียกสั้นๆ ว่า เกาะขาม เกาะสวยใสยอดฮิต ที่กําลังมาแรงสุดๆ ในเวลานี้
เกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอําเภอสัตหีบห่างออกไปจากฝั่งประมาณ ๙ กม. ใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือ ๒๐ นาที
มีหาดทรายขาวละเอียดดุจแป้ง น้ําทะเลสีฟ้าใส ต้องเรียกว่าความสวยงามระดับทะเลใต้เลยทีเดียว นอกจากเดินเล่น
ชมชายหาดแล้วยังมีกิจกรรมดําน้ําและนั่งเรือท้องกระจกชมปะการังอีกด้วย เกาะขามเป็นเกาะอนุรักษ์ที่อยู่ในความดูแล
ของกองทัพเรือ ทําให้ในแต่ละวันมีการจํากัดนักท่องเที่ยวขึ้นบนเกาะไม่มีที่พักและไม่อนุญาตให้ค้างแรม สามารถท่องเที่ยว
แบบไปเช้าเย็นกลับ เปิดให้ท่องเที่ยวเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์

๑๐

เที่ยวสัตหีบ ฟ้าสวย น้าใส ที่ เกาะขาม ด้านหน้าหาดของเกาะขาม ซึ่งเป็นจุดขึ้นลง เรือ น้ําทะเลสีฟ้าใส หาดทรายขาว

สุดปลายอีกด้านนึงของเกาะก็จะมีสะพานไม้ยาวไปสุดปลายเกาะ สะพานนี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของ เกาะขาม ก็ว่าได้

เกาะแสมสาร สัตหีบ
หากพูดถึงเกาะขามจะไม่พูดถึงเกาะคู่ดูโอ่ อย่างเกาะแสมสาร ก็คงไม่ได้ ด้วยกิตติศัพท์ของความสวยงามที่ไม่
แพ้เกาะขามทําให้เกาะแสมสาร กลายเป็นเกาะที่โดดเด่นสําหรับคนที่มีเวลาน้อย มาเที่ยวเกาะขามวันแรกอีกวันหนึ่งก็
แวะไปเที่ยวเกาะแสมสารกันต่อได้เลย บนเกาะแสมสารมีชายหาดที่สามารถเล่นน้ําและดําน้ําได้ ๒ ชายหาด คือหาด
เทียน และหาดลูกลม หาดเทียน คือ หาดซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือส่วนหาดลูกลมจะอยู่อีกฝั่งซึ่งต้องนั่งรถไปอีก โดยมีรถ

๑๑

รับส่งฟรีระหว่างสองเกาะใช้เวลาเดินทางไม่ถึง ๕ นาที หาดลูกลมเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเกาะมีทรายขาว
ละเอียดและน้ํา ทะเลสีฟ้าใส มีจุดชมวิวที่สามารถเห็นวิว ฃทะเลในมุมสูงได้อย่างงดงาม เป็นอีกหนึ่งเกาะในสัตหีบที่
เรียกได้ว่าถ้ามาวันเสาร์ อาทิตย์ ในฤดูกาลท่องเที่ยวจะจองคิวขึ้นเกาะยากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพราะเป็น
เกาะอนุรักษ์ จํากัดนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะในแต่ละวันเช่นกัน
จุดชมวิว เกาะแสมสาร บริเวณหาดลูกลม

๑๒

หาดนางรา สัตหีบ
หาดนางรํา สัตหีบ อีกหนึ่งทะเลขึ้นชื่อ ของสัตหีบ อยู่ภายในท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยว บรรยากาศ ชายทะเลที่สวยงาม มีชายหาดทรายละเอียด และน้ําทะเลใสสะอาด
แห่งหนึ่งของทหารเรือ ที่เปิดให้คนทั่วไปได้มาสัมผัส นอกจาก ทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว หาดนางรํายังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น สโมสรบริการอาหาร เครื่องดื่ม โดย เฉพาะอาหารทะเลสด ๆ รสชาติเยี่ยม ราคาเป็น
กันเอง ที่พักรับรอง ทั้งห้องปรับอากาศ และธรรมดา ที่อยู่ติดริมหาด ถึงแม้ความใสของน้ําทะเลอาจเป็นรอง เกาะขาม
และเกาะแสมสาร อยู่บ้าง แต่ในเรื่องของบรรยากาศและความสงบของที่นี่ต้องยกให้เป็นอันดับต้นๆ ของการมาพักผ่อน

เกาะล้าน พัทยา
เกาะล้าน ทะเลแสนสวย สายน้ําใสๆ ของ พัทยา อยู่ใกล้กรุงเทพฯเป็นเกาะที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่
แสวงหาหาดทรายที่ขาวบริสุทธิ์ ท้องทะเลสีฟ้าครามดุจทะเลอันดามันที่อยู่ ใกล้กรุงเทพ เพียง ๒ ชั่วโมง จึงทําให้ มี
นักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่มากมาย เกาะล้านมีชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง ส่วนใหญ่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเล่น
น้ํา เพราะน้ําทะเลที่ เกาะล้าน นี้ใสมากๆ โดยเฉพาะที่หาดตาแหวน หาดทองหลาง หาดนวล และหาดเทียน ส่วนหาด
แสม บรรยากาศเงียบสงบกว่าหาดอื่น มีกิจกรรมทางน้ํา เช่น เรือลากร่มชูชีพ เรือสกี สกู๊ดเตอร์ บริเวณเกาะล้าน และ
เกาะเล็ก ๆ ที่อยู่รอบ ๆ เช่น เกาะครก และเกาะสาก เป็นแหล่ง ตกปลาดําน้ําดูปะการัง ทั้งแบบน้ําลึกและน้ําตื้น

๑๓

หาดตาแหวน เกาะล้าน

หาดนวล

หาดเทียน อีกหนึ่งหาดที่น้ําใสมากของเกาะล้าน

เกาะสีชัง ชลบุรี
เกาะสีชัง สถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงมานานนับร้อยปีจนถึงปัจจุบัน มีธรรมชาติความงดงามแตกต่างไปจาก
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ มีบรรยากาศที่สงบเงียบ อากาศบริสุทธิ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงาม สามารถแวะท่องเที่ยวในวัน
เดียวหรื อพักค้างคืนก็ได้ เกาะสี ชังเป็นท้องที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้า
แผ่นดินถึง ๓ พระองค์ คือ รัชกาลที่๔ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชฐาน
บนเกาะขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย คือ พระจุฑาธุชราชฐาน สิ่งก่อสร้างในพระจุฑาธุชราชฐาน สิ่งแรกที่เราเจอ คือ
สะพานอัษฎางค์ สะพานไม้สีขาวสุดคลาสิคยื่นไปในทะเล ซึ่งเราคงคุ้นตากับภาพคู่รักที่มาใช้สะพานแห่งนี้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง
มาแล้วหลายคู่

๑๔

ช่องเขาขาด หรือช่องอิสริยาภรณ์ จุดไฮไลต์ที่สวยอีกจุดหนึ่งของเกาะสีชัง ตรงช่องเขาขาดจะมียื่นออกไป
คล้ายกับแหลมพรมเทพ เรียกว่า แหลมมหาวชิราวุธ เป็นแหลมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเกาะสีชัง มีสะพานที่ทอดยาว
ยื่นออกไปยังแหลม

หาดถ้ําพังถือว่าเป็นชายหาดเพียงแห่งเดียวบนเกาะสีชังที่สามารถลงเล่นน้ําได้ น้ําทะเลของหาดใสใช้ได้เลยทีเดียว

พระจุฑาธุชราชฐาน ตื่นเต้นกับน้ําทะเลที่อยู่ด้านหน้า สวยใสมาก ใสจนเห็นโขดหินที่อยู่ด้านล่าง ด้านข้างมองเห็น
สะพานอัษฎางค์อยู่ไม่ไกล

๑๕

ปารีฮัท รีสอร์ท ที่พักบรรยกาศดียอดฮิตแห่งเกาะสีชัง กับ Concept คือ “กระท่อมริมผา มีน้ําทะเลกับฟ้าเป็นเพื่อน”

เกาะมันนอก ระยอง
หากคุณอยากเที่ยวทะเลในแบบใกล้เดินทางสะดวก อยากได้อารมณ์ชมน้ําทะเลใส หาดทรายละเอียดขาวเหมือน
ในฝั่งอันดามัน อยากพักผ่อนในบรรยากาศที่มีความเป็นส่วนตัว เกาะมันนอก ระยอง คือ เกาะสวยสงบฝั่งทะเลตะวันออก
เป็นอีกหนึ่งจุดหมายของคนรักสีฟ้าต้องหาโอกาสมาสัมผัสความงามให้ได้ซักครั้ง เกาะมันนอก เป็นเกาะเล็ก ๆ ในหมู่เกาะ
มัน โดยมี เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก เป็นเกาะที่ค่อนข้างเงียบสงบร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ การเดินทางมาที่นี่
ต้องซื้อแพคเกจจากทางรีสอร์ทเท่านั้นจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ซื้อแพคเกจขึ้นไปเที่ยวชม โดยบนเกาะมันนอก
มีรีสอร์ทเพียงรีสอร์ทเดียว คือ มันนอกไอส์แลนรีสอร์ท (Munnork Island Resort) สําหรับกิจกรรมสุดฮิตของ นักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวบนเกาะมันนอก คือเล่นน้ําทะเล ดําน้ําชมความงามของปะการังต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ใต้น้ํารอบ ๆ เกาะมันนอกและทํา
กิจกรรมส่วนตัวตามอัธยาศัย
ชายหาดด้านหน้าเกาะ น้ําสีฟ้าใส ทรายชาวละเอียด

๑๖

เกือบทุกพื้นที่บนเกาะมันนอกมีมุมพักผ่อนหลายมุมเพื่อให้ได้ดื่มด่ํากับบรรยากาศได้อย่างเต็มที่ ที่โดดเด่นก็คงเป็นมุมนี้
ศาลาริมทะเลซึ่งมีอยู่หลายหลังสําหรับนั่งเล่น นอนเล่น รับลมทะเลชิวสุดๆ
เกาะเสม็ด ระยอง
เกาะเสม็ดสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งจังหวัดระยองใช้เวลาเพี ยง ๓ ชั่วโมงจากกรุงเทพ เราก็จะได้พบกับ
ความสวยงามและความใสของน้ําทะเลที่ เกาะเสม็ด หรือ เกาะแก้วพิสดาร ที่มีการกล่างถึงในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี
ของสุนทรภู่ เกาะเสม็ดมีหาดทรายที่สวยงามน่าลงเล่นน้ํา อยู่หลายหาด เช่น หาดทรายแก้วและอ่าววงเดือน ซึ่งคึกคักไป
ด้วยนักท่องเที่ยวเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเสม็ด มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ําทะเลค่อนข้างใส แต่หาก
ต้องการความสงบผู้คนไม่วุ่นวาย ต้องมาพักที่อ่าวแสงเทียนหรืออ่าวลุงดํา นอกจากนี้ไกลจากเกาะเสม็ดยังสามารถซื้อ
แพคเกจท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ ไปเที่ยวยังเกาะใกล้เคียง อย่างเกาะทะลุ และเกาะกุฎี ซึ่งมีหาดทรายขาวสะอาด น้ํา
ทะเลใส เงียบสงบ มีจุดชมวิว และจุดดําน้ํา ถือเป็นเกาะที่มีแนวปะการังที่สวยที่สุดของทะเลระยอง
อ่าวแสงเทียน

อ่าวลุงดํา เกาะเสม็ด

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.
ที่มาข้อมูลจาก http://www.paiduaykan.com/travel

๑๗

สูตรต้มข่าไก่ พร้อมเคล็ดลับวิธีทาต้มข่าไก่ให้อร่อย
สูต รต้ มข่า ไก่ นั้น ว่าไปแล้ ว ก็คล้ ายกับการทําต้มยําทั่ว ไป เพียงแต่ต้มข่าไก่จะมีการใส่กะทิเพิ่มลงไป ส่ ว น
เครื่องปรุงอื่นๆ ก็คล้ายกับต้มยํา สําหรับวันนี้ ทางทีมงาน ได้นําสูตรต้มข่าไก่ พร้อมเคล็ดลับวิธีทําต้มข่าไก่ให้อร่อยมา
นําเสนอ ถือเป็นอีกเมนูอาหารไทยที่อร่อยครบรส มีไก่เนื้อนุ่ม รสชาติออกเปรี้ยว เค็ม และหวานมันจากกะทิ น้ําแกงไม่
ข้นมากจนเกินไปและไม่ใสจนเกินไป จุดเด่นคือความมันเข้มข้นจากกะทิและหอมกลิ่นสมุนไพรไทย เป็นอาหารที่ได้รับ
ความนิยมรองจากต้มยํากุ้ง โดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาติ เพียงมีส่วนประกอบหลักคือ ไก่ เห็ด ชุดเครื่องต้มยํา และ
กะทิสักกล่องก็สามารถทําต้มข่าไก่แสนอร่อยได้แล้ว หรืออาจจะดัดแปลงใส่กุ้งแทนไก่ก็ได้เช่นกัน
ส่วนผสมต้มข่าไก่
๑. เนื้ออกไก่หั่นชิ้นพอคํา (แล้วแต่ปริมาณที่ต้องการใส่)
๒. ใบมะกรูด(จะหั่นหรือจะฉีกตอนจะใส่ลงหม้อก็ได้) ๔ -๖ ใบ
๓. เห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฟาง ๑/๒ ถ้วย
๔. ตะไคร้ล้างสะอาด ทําการทุบหั่นเฉียง ๑/๒ ต้น
๕. ข่าอ่อน ทําการปอกเปลือกนําไปหั่นเป็นแว่นพอคํา ๒๐ แว่น
๖. มะเขือเทศ ๓ ลูก หั่นเป็นแว่นๆ
๗. หอมแดง
๘. พริกขี้หนูสวนให้ทุบแตก ๕ เม็ด
(ถ้าต้องการเผ็ดมากใส่เพิ่มได้…ถ้าไม่ทานเผ็ดใช้พริกจินดา)
๙. หางกะทิ ๒ ถ้วย
๑๐. หัวกะทิ ๑ ถ้วย
๑๑. เกลือป่น ๑ ช้อนชา
๑๒. น้ําตาลทราย ๑ ช้อนโต๊ะ
๑๓. น้ํามะนาว ๒-๓ ช้อนโต๊ะ
๑๔. น้ําปลา ๒ ช้อนโต๊ะ
๑๕. ผักชี สําหรับโรยหน้า
วิธีทา
หั่นเนื้อไก่และผักต่างๆตามสูตรเตรียมไว้ก่อนให้พร้อม
1. ตั้งกระทะหรือหม้อ ใส่หางกะทิลงไปและใส่เกลือเล็กน้อย ใช้ไฟแรงปานกลาง ต้องคอยคนเป็นระยะๆ ไม่ให้
กะทิมันแตกมัน (กะทิจะเป็นลูกหรือแยกตัว)…คนจนมันเริ่มเดือด
2. แล้วจึงใส่ข่า ตะไคร้ และใบมะกรูดลงไป (ใครมีรากผักชี ก็ทุบใส่เพิ่มลงไป) เคี่ยวไปประมาณ ๕ นาที จนได้กลิ่น
หอม

๑๘

3. ใส่เนื้อไก่ลงไป ใช้ทัพพีกดไก่ให้มิดแต่ไม่ต้องคน รอให้เดือดอีกครั้ง
4. ใส่หัวกะทิ เห็ด และมะเขือเทศลงไป คนให้เข้ากัน …รอสักพักจนน้ําแกงเดือด
5. จากนัน้ ใส่พริกขี้หนูทุบลงไป (ถ้าไม่ทานเผ็ด ก็ไม่ต้องใส่พริกขี้หนู …ให้ใส่พริกจินดาเป็นเม็ดๆลงไปแทนก็ได้) คน
ให้เข้ากัน … แล้วปิดเตาได้
6. ปรุงรสเลย ใส่น้ําปลา น้ํามะขามเปียกหรือน้ํามะนาวก็ได้ และน้ําตาลทราย คนให้เข้ากัน…ชิมรสให้ออกเปรี้ยว
เค็ม และหวาน กลมกล่อมจากกะทิ…(ค่อยๆปรุงใส่ทีละนิด ไม่อร่อยจึงเติมเพิ่ม แต่ถ้าใส่ทีละเยอะๆแล้วไม่
อร่อยมันแก้ยาก)
7. เสร็จแล้วตักใส่ชาม โรยหน้าด้วยผักชีเล็กน้อย พร้อมเสิร์ฟทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ
ลักษณะที่ดีของต้มข่าไก่
น้ําแกงต้องไม่แตกมัน ไก่เนื้อนุ่ม น้ําแกงไม่ข้นมากจนเกินไปและไม่ใสจนเกินไป
เคล็ดลับวิธีทาต้มข่าไก่ให้อร่อย
กรณีที่ต้มข่าไก่แล้วกะทิลอยแตกมัน ที่ลอยเพราะปริมานน้ํามากกว่ากะทิ…ถ้าไม่ให้ลอย ต้องลดน้ําลงตอนต้ม
เหลือแค่ขลุกขลิกพอหรือใส่น้ํานิดเดียว แล้วจึงใส่กะทิ …แต่สําหรับสูตรที่เขาใช้กะทิล้วนๆ (หางกะทิ + หัวกะทิ) ก็มักจะ
ไม่เกิดปัญหานี้จะได้น้ําแกงออกมาเนียน ซึ่งขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละคน …แต่ถ้าเกิดกรณีกะทิลอยแตกมันก็ลองนํา
เทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้ครับ









เนื้อไก่ เช่น น่องไก่เล็ก, ปีกกลางไก่ (ส่วนนี้รับประทานง่าย เปื่อยเร็ว ให้น้ําซุปด้วย เพราะมีกระดูก สับครึ่ง
ใช้ ๖ – ๗ อัน / ๑ ชามใหญ่ ๆ), ถ้าใช้ส่วนอกหรือสะโพกก็หั่นเป็นชิ้นพอคํา (เนื้อไก่ควรเป็นส่วนของอกไก่ เพื่อ
ความแน่นและกลมกล่อม) เป็นต้น
ข่า จะใช้ข่าอ่อนหรือข่าแก่ก็ได้ …แต่ข่าอ่อนจะอร่อยกว่า …หั่นชิ้นเท่าๆกัน หรือหั่นเป็นดอกไม้
ตะไคร้ หั่นแฉลบ แล้วแช่น้ําผสมน้ํามะนาวเพื่อให้สีคงตัว
มะเขือเทศ จะใส่หรือไม่ก็ได้ตามชอบ แต่ถ้าอยากกินเพื่อสุขภาพก็แนะนําให้ใส่ลงไปด้วย
ควรใช้ไฟปานกลางในการประกอบอาหาร
ถ้าอยากให้น้ําแกงต้มข่าไก่มีสีออกเหลืองสวยสักหน่อย ก็ให้ใส่น้ํามันน้ําพริกเผาหรือน้ําพริกเผาลงไปด้วย
ถ้าต้องการรสเผ็ด ให้ใส่พริกสด หรือน้ําพริกเผา หรือน้ํามันน้ําพริกเผาลงไปก็ได้ ปริมาณตามความชอบเผ็ด
ส่วนพริกสดนั้นใช้เป็นพริกขี้หนูสวนทุบจะได้ความเผ็ดและความหอมจากพริกนี้ แต่ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่เป็นพริก
จินดา หรือพริกแห้งก็ได้

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.
ที่มาข้อมูลจาก http://www.zabwer.com/๒๐๑๖/๐๘/thai-chicken
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