
 

 
 

องคการแหงการเรียนรู 

เพ่ือการเผยแพรขาวสารและแลกเปลี่ยนความรูรวมกันของ รร.ตท. 

ปท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๔ ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙ 

 



 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



วันจักรี 

 

วันจักรี ๖ เมษายน ประวัติวันจักรี 

ประวัติความเปนมาของวันจักรี 

ประวัติการตั้งชื่อวันจักรีมีวา เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เปนวันท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

เสด็จปราบดาภิเษก ข้ึนครองราชยเปนกษัตริยเปนกษัตริยแหงราชวงศจักรี และทรงสรางกรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงของไทย 

มาจนทุกวันนี้ 

ดวยพระมหากรุณาธิคุณดังกลาว ในป พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดเกลา ฯ ใหหลอ

พระบรมรูป พระเจาอยูหัวท้ัง ๔ พระองค ( ร.๑-๔) เพ่ือประดิษฐานไวใหพระมหากษัตริยองคตอมา พระบรมวงศานุวงศ 

ขาราชการ และประชาชนไดถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เปนธรรมเนียมปละครั้ง และโปรดเกลาใหอัญเชิญ

ไปประดิษฐานไวบนพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการยายท่ีหลายครั้ง เชนพระท่ีนั่งพุทไธสวรรยปราสาท และพระท่ีนั่งศิวาลัย

ปราสาทเปนตน 

ในรัชกาลท่ี ๖ โปรดใหยายพระบรมรูปท้ัง ๔ (ร.๑-๔) มาไว ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

พรอมกับพระบรมรูปของรัชกาลท่ี ๕ พระชนกนาถ พระท่ีนั่งองคนี้ รัชกาลท่ี ๖ โปรดใหซอมจากพุทธปรางคปราสาท

เพ่ือเรื่องนี้โดยเฉพาะ และไดพระราชทานนามดังกลาว การซอมแซมกอสรางและประดิษฐานพระบรมรูปท้ัง ๕ รัชกาล 

สําเร็จลุลวงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงไดมีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป 

ในวันท่ี ๖ เมษายนปนั้น และตอมา โปรด ฯ ใหเรียกวันท่ี ๖ เมษายนวา วันจักรี 

      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

      ท่ีมาขอมูลจาก http://www.tlcthai.com/education 

๓ 

http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4451.html
http://www.tlcthai.com/education/?p=4451
http://www.tlcthai.com/education/wp-content/uploads/2008/07/day_001.jpg


ประวัติวันสงกรานต 

คําวา “สงกรานต” มาจากภาษาสันสกฤตวา “สํ-กรานต” ซ่ึงแปลวา กาวข้ึน ยางข้ึน หรือยายข้ึน โดยมีนัยความหมาย

วา การเขาสูศักราชราศีใหม หรือวันข้ึนปใหม นั้นเอง  โดยเทศกาลสงกรานต นั้นเปนประเพณีท่ีมีความเกาแกและคน

ไทยสืบทอดกันมาแตโบราณคูกับประเพณีตรุษจีนกันเลยทีเดียว จึงไดมีการรวมเรียกกันวา “ประเพณีตรุษสงกรานต” 

ซ่ึงแปลวาการสงทายปเกา ตอนรับปใหม นั้นเอง 

วันมหาสงกรานต 

ในสมัยโบราณ คนไทยถือวา วันข้ึน ๑ คํ่า เดือนอาย ซ่ึงจะตรงในชวงเดือน พฤศจิกายนหรือธันวาคม ใหเปนวันข้ึนป

ใหม  แตในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไดมีการเปลี่ยนใหวันท่ี ๑ เมษายน เปนวันข้ึนปใหม จนตอมาในสมัยยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ในป พ.ศ. ๒๔๘๓ ไดเปลี่ยนวันปใหมใหเปนวันสากล คือ วันท่ี ๑ มกราคม  แตถึงอยางไร คนโบราณก็ยังคงคุนเคยกับ

วันปใหมไทยในเดือนเมษายน จึงไดกําหนดใหวันท่ี ๑๓ เมษายน เปนวันข้ึนปใหมไทยรวมดวย 

  

    นางสงกรานต ๒๕๕๙ “มณฑาเทวี” 

 นางสงกรานต ๒๕๕๙ 

นางสงกรานต ในโบราณมีการกําหนดไวถึง ๗ นางดวยกัน ซ่ึงแตละนางก็จะมีความหมาย คําทํานายท่ีแตกตางกัน

ออกไป โดยท้ัง ๗ นางสงกานต จะประกอบไปดวย 

๑. นางทุงษะเทว ี ๒. นางรากษเทวี  ๓. นางโคราคเทวี  ๔. นางกิริณีเทวี 

๕. นางมณฑาเทว ี ๖. นางกิมิทาเทวี  ๗. นางมโหธรเทวี 

๔ 

http://scoop.mthai.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://scoop.mthai.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://scoop.mthai.com/specialdays/5451.html
http://scoop.mthai.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://news.mthai.com/hot-news/general-news/483386.html


สําหรับวันสงกรานต ป ๒๕๕๙ นี้ นางสงกรานต ไดแก “มณฑาเทวี” โดย นางสงกรานตนามวา “มณฑาเทวี” ทรงพาหุรัด 

ทัดดอกจําปา อาภรณแกวไพฑูรย ภักษาหารนมเนย หัตถขวาทรงเหล็กแหลม หัตถซายทรงไมเทา เสด็จไสยาสนลืมเนตร 

(นอนลืมตา) มาเหนือหลังคัสพะ (ลา) เปนพาหนะ 

  

สรงน้ําพระในวันสงกรานต 

 กิจกรรมในวันสงกรานต 

ทําบุญตักบาตร วันมหาสงกรานต ประชาชนจะลุก

ข้ึนมาตอนเชาเพ่ือท่ีจะจัดเตรียมอาหาร ไปตักบาตร

ถวายพระ พอจัดเตรียมอาหารเสร็จก็จะ บรรจงลง

ภาชนะมีถวยโถโอชามท่ีสวยงาม แลวเอาวางเรียงลง

ในถาด เพ่ือนําไปทําบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ

ประจําหมูบานของตน  เรื่องการแตงตัว จะแตงตัวดวยเสื้อผาท่ีสะอาดสวยงามมิดชิดเหมาะแกการไปวัดของชาวบาน  

กอพระเจดียทราย ใน สมัยกอนทีเรื่องเลาขานกันวาทุกคนเม่ือเขาวัดมาแลวเวลาเดินออกจากวัดจะ มีเม็ดทรายติดเทา

ออกไปดวยเพราะฉะนั้นเพ่ือเปนการเติมเต็มจึงมีการขนทราย เขาวัดหรือการกอพระเจดียทรายนั้นเองแตถึงอยางไรแลว

การกอพระเจดีย ทรายก็เปนเพียงกิจกรรมอยางหนึ่งท่ีใหชาวบานมีสวนรวมกันทําเพราะตอน เย็นๆชาวบานก็จะพากัน

ไปท่ีทาน้ําแลวขนทรายกันมาคนละถังเพ่ือนําทรายมากอ เปนพระเจดียนั่นถือวาเปนกิจกรรมอยางหนึ่งท่ีจะใหชาวบาน

มีความสามัคคี กรมเกลียวเพราะเม่ือขนทรายเขาวัดแลวทรายก็จะลนวัดพระสงฆก็จะนําทรายท่ี ชาวบานขนมานําไปคืน

สูแมน้ําดังเดิมเพราะไมรูจะเก็บไวทําอะไรเพราะฉะนั้น แลวเวลาขนทรายเขาวัดควรจะขนเพียงแคเล็กนอยเทานั้นพอ

เพราะจะสรางความ ลําบากใหพระเณรในภายหลัง 

สรงน้ํา รดน้ํา และเลนน้ํา การ สรงน้ําพระพุทธรูป มีดอกไม ธูปเทียน ไปบูชา แลวเอาน้ําอบไปประพรมท่ีองคพระ ทํา

เปนสังเขปพอเปนพิธีวาไดแสดงความเคารพบูชาและสรงน้ําทานในวันข้ึนป ใหมแลว เม่ืออัญเชิญพระพุทธรูปมา ก็มีการ

แหแหนกันอยางสนุกสนาน สรงน้ําพระพุทธรูปแลวก็มีการสรงน้ําพระสงฆ โดยมากมักเปนสมภารเจาวัดเปนการสรงน้ํา

จริงๆ สรงเสร็จครองไตรจีวรใหมท่ีอุบาสกอุบาสิกานํา มาถวาย ทานก็ข้ึนธรรมาสนเทศนอํานวยพรปใหมใหแกผูท่ีไปสรง

น้ํา นอกจากนี้ยังมีการ รดน้ําญาติผูใหญ หรือผูซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือ เพ่ือขอศีลขอพรตามประเพณี 

  

 

๕ 



เกร็ดนารูเก่ียวกับวันสงกรานต 

ในวันสงกรานตของประเทศไทยในแตละภาคจะมีชื่อเรียกท่ีแตกตางกันออกไป ดังนี้ 

�    –  สงกรานตภาคกลาง 

๑๓ เมษายน จะเรียกวา “วันมหาสงกรานต” และถือ

เปนวันผูสูงอายุแหงชาติอีกดวย 

๑๔ เมษายน จะเรียกวา “วันเนา” และถือเปนวัน

ครอบครัว 

๑๕ เมษายน จะเรียกวา “วันเถลิงศก” ถือวาเปนวัน

เริ่มจุลศักราชใหม 

   – สงกรานตภาคเหนือ 

๑๓ เมษายน จะเรียกวา “วันสงขารลอง” ความหมายวา อายุสิ้นปหมดไปอีกป 

๑๔ เมษายน จะเรียกวา “วันเนา” วันท่ีหามพูดคําหยาบคาย 

๑๕ เมษายน จะเรียกวา “วันพญาวัน” ถือวาเปนวันเริ่มจุลศักราชใหม 

   – สงกรานตภาคใต 

๑๓ เมษายน จะเรียกวา “เจาเมืองเกา” เชื่อกันวาวันท่ีเทวดารักษาบานเมืองจะกลับบนสวรรค 

๑๔ เมษายน จะเรียกวา “วันวาง” วันท่ีปราศจากเทวดารักษาเมือง 

๑๕ เมษายน จะเรียกวา “วันรับเจาเมืองใหม” วันรับเทวดาองคใหมเพ่ือดูแลบานเมืองแทนองคเดิม 

       

 

     รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

     ท่ีมาขอมูลจาก http://scoop.mthai.com/specialdays/๑๗๓๓.html 

 

๖ 



ทําไมหนาตางเครื่องบินตองเปนรูปทรงกลม?  
 หนึ่งคําถามท่ีเราอาจจะเคยนึกสงสัยอยางไมมีเหตุผลขณะท่ีกําลังนั่งอยูในเครื่องบินก็คือทําไมหนาตางของ

เครื่องบินถึงตองเปนรูปทรงกลมเสมอ? มันเปนดีไซนท่ีทางสายการบินเปนคนเลือกหรือเปลา? หรือวามันมีเหตุผลทาง

วิทยาศาสตรบางอยางอยูเบื้องหลังกันแน? คําตอบนั้นคอนขางจะตรงไปตรงมาอยางท่ีสามารถดูไดจากวิดีโอดานลาง แต

วิศวกรรมท่ีอยูเบื้องหลังของกระจกเครื่องบินนั้นสุดยอดทีเดียว 

 

กอนอ่ืนเลยก็คือวากระจกเครื่องบินนั้นไมไดเปนทรงกลมมาโดยตลอด โดยในชวงแรก ๆ ของการบินนั้นเครื่องบินก็มี

หนาตางเปนรูปสี่เหลี่ยมเหมือนอยางกับท่ีเรามีในบานของเรานั่นแหละ แตเม่ือเครื่องบินนั้นมีความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีมากข้ึน พวกมันถูกสรางใหบินสูงข้ึนเนื่องจากเหตุผลหลายอยาง เชน เพ่ือหลีกเลี่ยงสภาวะอากาศแปรปรวน

ในชั้นบรรยากาศต่ํา ๆ ลดแรงตาน และลดการใชน้ํามัน เปนตน ซ่ึงผลลัพธท่ีไดก็คือ หองเครื่องนั้นตองไดรับการรักษา

ความดันอากาศภายในเพ่ือท่ีผูโดยสารจะไดไมรูสึกอึดอัดในชั้นบรรยากาศท่ีมีออกซิเจนนอยกวาปกติ 

หองเครื่องท่ีถูกปรับความดันอากาศนั้นจะตองเปนทรงกระบอกเพ่ือท่ีจะทํางานไดอยางถูกตอง และนั่นทําใหเกิดความ

แตกตางของความดันระหวางอากาศภายในและภายนอกซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เม่ือเครื่องบินบินสูงข้ึน ซ่ึงตัวเครื่องบิน

นั้นจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ทําใหเกิดความเครียดและความเคน (stress and strain) ข้ึนกับตัววัสดุ และตรงนี้เอง

เปนท่ี ๆ รูปทรงของหนาตางนั้นกลายมาเปนสิ่งสําคัญ 

สําหรับทรงกระบอกท่ีกลมจริง ๆ นั้นความเครียดจะเคลื่อนตัวไปอยางเรียบ ๆ ท่ัววัสดุ ซ่ึงการไหลนั้นไดถูกรบกวนจาก

การติดหนาตางเขาไป ซ่ึงถาหากหนาตางนั้นเปนทรงสี่เหลี่ยมละก็ การรบกวนการไหลของความเครียดนั้นก็จะมีมาก

ยิ่งข้ึน และแรงดันก็จะกอตัวสูงข้ึนในจุดท่ีเปน

มุมแหลมและสามารถทําใหกระจกแตกรวมถึง

ทําใหตัวเครื่องบินมีรอยราวไดในท่ีสุด ซ่ึงถา

หากหนาตางเปนรูปวงรีแลวละก็ ระดับของ

ความเครียดก็จะถูกกระจายออกไปใหสมดุลได 

นาเสียดายท่ีตองมีเหตุเครื่องบินตกถึงสองลํา

และงานวิจัยชั้นยอดอีกหนึ่งชิ้นกวาท่ีวิศวกรจะ

รูสึกตัวถึงปญหาท่ีหนาตางสี่เหลี่ยมเปนตัวการ ซ่ึงเครื่องบินท้ังหมดหลังจากนั้นไดถูกออกแบบโดยมีหนาตางเปนรูปทรง

กลมเพ่ือท่ีจะปองกันความม่ันคงของลําตัวเครื่องบิน และมันก็เปนเชนนั้นโดยตลอดมา 

๗ 



หลักการเดียวกันก็ไดถูกใชกับท้ังประตูหองเก็บสัมภาระและประตูหองเครื่อง และแนนอนหนาตางรูปทรงกลมนั้นก็ยังได

ถูกใชท้ังในเรือและยานอวกาศเนื่องจากความม่ันคงทางโครงสรางท่ีมากกวาของมันนั่นเอง 

 นอกจากนั้นเราก็อาจจะสงสัยเก่ียวกับรูเล็ก ๆ ท่ีมีอยูในหนาตางเครื่องบินทุกบานดวย ซ่ึงมันก็มีไวเพ่ือจัดการ

แรงดันและความตึงท่ีกอตัวข้ึนระหวางแรงดัน

ภายในและภายนอกเชนกัน โดยหนาตางแตละ

บานนั้นจริง ๆ แลวนั้นมีสามชั้น และรูท่ีเราเห็น

นั้นชวยทําใหแรงดันอากาศระหวางชั้นนอก

และชั้นกลางสมดุลกัน ซ่ึงผลท่ีไดก็คือ แรงดัน

ของหองเครื่องนั้นก็จะไปลงท่ีหนาตางชั้นนอก

เทานั้นโดยมีหนาตางชั้นกลางไวเวลาเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 

เทานี้เราก็ทราบเหตุผลแลววาทําไมหนาตางถึงตองเปนรูปทรงกลม?  ตอไปหากตองพูดคุยกับคนแปลกหนาท่ีนั่งขางเรา

บนเครื่องบินแลวละก็  เราก็สามารถท่ีจะทําใหเขาประทับใจไดดวยความรูทางวิศวกรรมของคุณ 

      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

      ท่ีมาขอมูลhttp://www.vcharkarn.com/vnews/๕๐๔๒๐๑
   

 

 

 

๘ 



กาแฟอาจชวยลดความเส่ียงโรคประสาท 
 

นักวิจัยพบวา การดื่มกาแฟในปริมาณมาก หรือเกิน

กวา ๖ แกวตอวันนั้น มีความเชื่อมโยงทําใหความ

เสี่ยงโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งลดลง 

สําหรับโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หรือ multiple 

sclerosis (MS) นั้น เปนโรคท่ีเกิดจากการท่ีปลอกไม

อีลินหุมเสนใยประสาทของสมองและไขสันหลังถูก

ทํ า ล า ย  ทํ า ใ ห เ กิ ด โ ร ค อ่ื น  ๆ  ต า ม ม า  แ ล ะ

นักวิทยาศาสตรก็มาไดเบาะแสวาการดื่มกาแฟอาจจะชวยปองกันการพัฒนาของโรคนี้ได 

ซ่ึงกอนหนานี้ เคยมีการคนพบวา สารคาเฟอีนในกาแฟเปนสารกระตุนระบบประสาทสวนกลาง มีคุณสมบัติชวยปกปอง

ระบบประสาทและชวยลดการสรางสารเคมีท่ีเก่ียวของกับการติดเชื้อได 

งานวิจัยฉบับหนึ่งในวารสารวิชาการ Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry เผยวา นักวิจัยไดศึกษาดู

ขอมูลระดับประชากรในสวีเดน โดยนําขอมูลของผูใหญ ๑๖๒๐ คนท่ีเปนโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง มาเปรียบเทียบ

กับกลุมควบคุม ๒๗๘๘ คน ท่ีมีอายุ เพศ ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ยังใชขอมูลของการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ๑๑๕๙ คน

ท่ีเปนโรค และ ๑๑๗๒ คนท่ีไมเปนโรคอีกดวย 

ในการศึกษาท้ังสองครั้ง ผูเขารวมการศึกษาจะตองตอบคําถามวาดื่มกาแฟมากนอยแคไหน โดยการศึกษาในสวีเดนนั้น 

มีการถามวาปกติแลวจะดื่มก่ีแกวตอวัน ระยะหางนานแคไหน และเริ่มดื่มเม่ือไหร ตั้งแตชวงอายุ ๑๕-๑๙ ปจนถึงชวง 

๔๐ ปข้ึนไป 

สวนการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ผูเขารวมการศึกษาจะตอบคําถามวาดื่มมากท่ีสุดตอวันประมาณเทาไหร และกลุมท่ีดื่ม

บอยๆจะถูกถามเพ่ิมวาเริ่มดื่มเปนประจําตั้งแตอายุเทาไหร 

จากนั้น นักวิจัยใชขอมูลนี้มาประมาณดูปริมาณการบริโภคกาแฟในชวงกอนและหลังท่ีจะเปนโรคปลอกประสาทเสื่อม

แข็ง หลังจากนั้นก็ไดตัดเอาปจจัยผลกระทบอ่ืนๆ เชน การสูบบุหรี่ น้ําหนักรางกาย ออกไป 

นักวิจัยพบวา การดื่มกาแฟนั้นมีความเก่ียวของกับความเสี่ยงโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งท่ีลดลง ไมวาจะเปนตอนเริ่ม

เปนโรคหรือกอนหนาท่ีจะเปนโรค ๕-๑๐ ป โดยรวมแลว ความเสี่ยงจะลดลงถึง ๒๘-๓๐ เปอรเซ็นตหากวาดื่มมากกวา 

๖ แกว (มากกวา ๙๐๐ มิลลิลิตร) ทุกวัน 

๙ 



การศึกษาในสหรัฐอเมริกาก็ใหผลท่ีคลายกัน โดยความ

เสี่ยงจะลดลงถึง ๒๖-๓๑ เปอรเซ็นตหากวาดื่มมากกวา 

๙๔๘ มิลลิลิตรตอวัน ซ่ึงเปนการชี้ใหเห็นวา การดื่ม

กาแฟจํานวนมากนั้นลดความเสี่ยงท่ีจะเปนโรคปลอก

ประสาทเสื่อมแข็ง 

อยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ยังเปนแคการศึกษาใน

ระดับสังเกตการณเทานั้น ยังไมสามารถหาสาเหตุท่ี

แทจริงได โดยท่ีตอนนี้ยังไมมีใครทราบวาหากเปลี่ยน

ปริมาณการบริโภคและวิธีการเก็บขอมูลแลว ผลท่ีไดจะออกมาเหมือนเดิมหรือไม และในขณะเดียวกัน การทดลองนี้ยัง

ข้ึนอยูกับความจําของผูเขารวมการศึกษา ท่ีตองนึกยอนไปถึงพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของตัวเองในอดีตอีกดวย 

แตอยางนอย กอนหนานี้ก็เคยมีการศึกษาในสัตวทดลองมากอนวา คาเฟอีนนั้นมีผลชวยใหเซลลประสาทเสื่อมชาลงจริง 

และชวยปองกันโรคอัลไซเมอรและพารกินสันได 

แตสิ่งท่ีมีผลท่ีทําใหความเสี่ยงโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งลดนอยลง อาจจะเปนสารเคมีอ่ืนๆในกาแฟก็เปนได ซ่ึงตองมี

การศึกษากันตอไป 

 

                    รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.    
   ท่ีมาขอมูล http://www.vcharkarn.com/vnews/๕๐๔๔๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



๕ วิธีบริหารหนาทองใหแบนราบอยางไดผล 

บริหารหนาทองใหแบนราบดวยการทําทาบริหารตอไปนี้ โดยแตละทาทําใหครบสองเซ็ต เซ็ตละ ๑๒ ครั้ง หรือ
เลือกบริหารทาใดทาหนึ่งโดยทําสองเซ็ต เซ็ตละ ๑๒ ครัง้

 

ทาบริหารเอวใหคอดสวย 

• นอนหงาย แลวยกขาขวาข้ึนโดยใหตาตุมของขาขวาวางอยูบนเขาซาย เหยียดมือซายไปทางดานหลังศีรษะ สวนมือ
ขวาวางไวกับพ้ืน 

• ยกไหลซายข้ึนเหนือพ้ืนจนกระท่ังไหลของคุณแตะกับเขาขวา แลวลงนอนราบกับพ้ืนเหมือนเดิม 

• ทําซํ้าใหครบหนึ่งเซ็ตสําหรับขางนี้ แลวทําสลับอีกขาง 

 

ทาบริหารหนาทองใหแบนราบ 

• นอนหงายระนาบไปกับพ้ืน ไขวขาโดยวางสนเทาซายทับบนหัวแมเทาขวาของคุณ ใชมือซายวางรองใตคอ สวนมือ
ขวาถือดัมเบลลยกข้ึนบนอากาศ\ 

• ยกไหลข้ึนจากพ้ืนจนคุณรูสึกวากลามเนื้อทองสวนลางเกร็ง และคางไวในทานี้สักหนึ่งวินาที แลวลงนอนราบ 
นับเปนหนึ่งครั้ง 

 

ลดหวงยางรอบเอว บริหารเอวใหเพรียวบาง 

• นอนตะแคงขวาบนพ้ืน แลวยืดขาท้ังสองขางออกใหตรงโดยเหยียดปลายนิ้วเทาออกไป เกร็งกนแลวแขมวหนาทอง
บริเวณสะดือเขามาจนชิดกับกระดูกสันหลัง 

• วางศีรษะไวบนแขน สวนมือซายวางไวกับพ้ืนทางดานหนาของคุณ 

• เหยียดขาซายของคุณใหตรงแลวยกข้ึนในแนวเดียวกับลําตัวจนคุณรูสึกเกร็งบริเวณลําตัวดานขาง แลวคางไวสักสอง
สามวินาที แลวคอยๆ ปลอยลง 

๑๑ 



 

บริหารกลามเนื้อลําตัวท้ังหมด 

• หายใจเขาลึกๆ ขณะทําทากายบริหารสไตลพิลาทีสนี้ แลวนอนหงายพรอมงอเขาโดยแยกออกจากกันใหเทากับ
ความกวางของชวงสะโพก หายใจออกและพยายามเกร็งหนาทองใหเขามาจนชิดกับกระดูกสันหลังของคุณ ในขณะ
ท่ียกขาข้ึนทีละขางจนเขาของคุณงอทํามุม ๙๐ องศาเหนือสะโพกของคุณ 

• หายใจออกและยกศีรษะและไหลข้ึนเหนือพ้ืน ในขณะเดียวกันเหยียดมือขวาไปแตะเขาซาย หายใจออกพรอม
เหยียดขาซายออกจากตัวและคอยๆ ลดลง 

• ทําสลับขาอีกขางหนึ่ง 

 

กระชับหนาทองตรงกลาง 

• นั่งตัวตรงพรอมกับเหยียดขาและแขนท้ังสองออกไปดานหนาของคุณ 

• คอยๆ โนมตัวลงมา (ในสวนของกระดูกสันหลังแตละสวน) จนถึงพ้ืน แลวลดแขนท้ังสองขางลงใหอยูเหนือศรีษะ 

• หายใจออก แลวยืดตัวข้ึนกลับเขาสูทานั่งเดิม 

  
      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ท่ีมา : https://www.everydaymethailand.com 

๑๒ 

https://www.everydaymethailand.com/


ลั้ลลารับปดเทอม กับเสนทางทองเท่ียวสุดสนุก 
ปดเทอมท้ังที จะปลอยใหเด็กๆนอนแกรวอยูกับบานไดงัย!... 
ถึงเวลาท่ีคุณพอคุณแมตองงัดโปรแกรมเท่ียวออกมากันแลวละคะ แตถาเกิดใครยังคิดไมออกวาจะไปเท่ียวฉลองปด
เทอมท่ีไหนดี HotelSThailand.com ขออาสาแนะนํา ๓ เสนทางทองเท่ียวสุดฮิตใกลกรุงเทพฯ พรอมกิจกรรมสนุกๆ 
สําหรับทุกคนในครอบครัว คอนเฟรมไดเลยวาเจาตัวยุงของคุณมีเรื่องไปโมใหเพ่ือนฟงไมรูจบตอนเปดเทอมแนนอนคะ  

๑. เสนทาง พัทยา-ระยอง 
 Art in Paradise พิพิธภัณฑภาพวาด ๓ มิต ิ

  

เตรียมกลองถายรูปใหพรอม แลวไปแชะภาพมันสๆกันท่ี Art in Paradise หรือ พิพิธภัณฑภาพวาด ๓ มิติ พัทยา 
เด็กๆจะไดสัมผัสผลงานศิลปะอยางใกลชิด และสนุกสนานกับการโพสทาถายรูปคูกับบรรดาภาพวาด ๓ มิติ ท่ีเหมือน
จริงสุดๆ แทบจะทะลุออกมาจากภาพถายเลยทีเดียว งานนี้ใครมีไอเดียเกกูด ก็งัดลีลาโพสทาออกมาโชวกันใหเต็ม
เหนี่ยวไปเลย!  

 Pattaya Dolphin World 

  

ไปสนุกกันตอท่ี Pattaya Dolphin World พัทยา ชมโชวโลมาแสนรูขวัญใจเด็กๆ ท้ังโลมาปากขวดสีชมพู และโลมา
หัวบาตรหนาตานารักจิ้มลิ้ม เพลิดเพลินกับโชวกวา ๒๐ รายการ พรอมสัมผัสโลมาตัวเปนๆแบบใกลชิดสุดๆ ดวยการลง
เลนน้ํากับโลมา นอกจากนี้ ยังมีโซนกิจกรรมตื่นเตนทาทายใหสนุกอีกเพียบ! ไมวาจะเปน การปนหนาผาจําลอง ขับรถ 
ATV ข่ีมา ยิงปนอัดลม โซนสวนน้ํา และโซนคาวบอย...กิจกรรมเยอะขนาดนี้ ชักอยากไปแลวละสิ 

 

 

๑๓ 

http://www.hotelsthailand.com/travel-guide/scoop/top-attractions/family-fun-trip.html
http://www.hotelsthailand.com/thailand/pattaya-hotels.html
http://www.hotelsthailand.com/thailand/pattaya-hotels.html


 Strawberry Town 

 

ปดทายเสนทางเท่ียวพัทยา-ระยอง กันท่ี สตรอวเบอรรี ทาวน (Strawberry Town) ท่ีเท่ียวแหงใหมใน จ.ระยอง  
ตั้งอยูภายใน Brookside Valley Resort สตรอวเบอรรี ทาวน แหงนี้ถูกเนรมิตใหกลายเปนเมืองจําลองของประเทศ
เนเธอรแลนด โดดเดนดวยสวนดอกไมสีสันสดใส สวยหวานสไตลตะวันตก และมีสตรอวเบอรรีสีแดงลูกยักษ (Prince of 
Strawberry) ตั้งตระหงานอยูริมสระน้ํา เปนแมเหล็กดึงดูดใหทุกคนอยากเขามาถายรูปคูเปนท่ีระลึก นอกจากนี้ ใน
โซน Adventure Land ยังมีกิจกรรมปน ปาย ไต โหน รวมถึงท่ีใหอาหารนองแกะขนปุยนารัก อีกดวย...ใครชอบการ
ถายรูป มาท่ีนี่รับรองไมผิดหวังคะ 
๒. เสนทาง สวนผึ้ง(ราชบุรี) 

 AlpacaHill 

  

ลั้ลลาพาเด็กเท่ียวสวนผึ้ง เริ่มกันท่ี อัลปากาฮิลล (AlpacaHill) จ.ราชบุร ีฟารมอัลปากาแหงแรกในเมืองไทย ท่ีจะได
ชมเจาอัลปากาขนปุยวิ่งเลนในทุงหญา เด็กๆสามารถหยอกลอและใหอาหารอัลปากา รวมท้ังสัตวหายากอ่ืนๆ
อยาง วอลลาบี้ (จิงโจแคระ) กระตายยักษ แกะ กวางดาว แพรีด็อก มาแคระ นกยูง หนูชินชิลา และอีกมากมายท่ียก
ขบวนมาอวดความนารักสดใส จนอยากจะอุมกลับบานเลยทีเดียวเชียว แหม...ก็มันนารอคคคอะ!! 

 

 

๑๔ 

http://www.hotelsthailand.com/thailand/rayong-hotels.html
http://www.hotelsthailand.com/thailand/rayong/brookside-valley-resort.html
http://www.hotelsthailand.com/thailand/ratchaburi-hotels.html


 Scenery Vintage Farm 

  

ท่ีเท่ียวฮิตติดเทรนดอีกแหงของสวนผึ้ง จ.ราชบุรี จะเปนท่ีไหนไปไมไดนอกจาก เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟารม (The 
Scenery Vintage Farm) ใครมีโอกาสมาสวนผึ้งเปนตองแวะถายรูปและใหอาหารนองแกะกันท่ีนี่ แถมยังมีโซน
กิจกรรม อาทิ เกมสยิงธนู เกมสยิงเปา และมุมสวยๆใหถายรูปแนววินเทจอีกเพียบ!แตหากเดินเลนในฟารมจนเหนื่อย ก็
แวะพักกินไอศกรีมนมแกะหวานเย็นชื่นใจไดท่ี ราน Honey Sceneหรือจะแวะซ้ือ น้ําผึ้ง The Scenery Vintage 
Farm ภายในราน Sheepie Sheep เปนของฝากกลับบานไดเชนกัน…อากาศก็ดี ตนไมก็รมรื่น สวยไดใจจริงๆนะจะ
บอกให! 

 สุนทรียแลนด แดนตุกตา 

  

สงทายเสนทางเท่ียวสวนผึ้ง ยอนวัยเยาวแหงความสุขอีกครั้ง ณ สุนทรีแลนด แดนตุกตา จ.ราชบุรี เด็กๆจะไดเพลิน
เพลินกับการกอด รัด ฟด เหวี่ยง และถายรูปกับบรรดาตุกตาหมีนอยใหญ ในชุดนานาชาติสีสันสดใส ท่ีนี่มีโซนตุกตาใน
บรรยากาศจําลองประเทศตางๆท่ัวโลก อาทิ เกาหลี อียิปต อเมริกา ฯลฯ และมีโซนใหเด็กๆไดเปลี่ยนชุดตุกตาในแบบท่ี
ตัวเองชื่นชอบ ถาชอบก็สามารถซ้ือกลับไปนอนกอดเลนท่ีบานไดอีกดวย 

 

 

๑๕ 



๓. เสนทาง ชะอํา – หัวหิน 
 Santorini Park 

  

พาลงใตมุงหนาสู อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี กันบาง ใครท่ียังไมเคยไป ซานโตรินี พารค (Santorini Park) เตรียมเอาทได
เลย! เพราะซานโตรินีพารค คือ แหลงชอปปงแหงใหมสไตลกรีซท่ีกําลังมาแรงสุดๆในเวลานี้ ภายในมีท้ังสวนสนุกและ
เครื่องเลนนานาชนิดสั่งตรงจากตางประเทศมาการันตีความมันส และยังเลือกสนุกไปกับ ๕ โซนหลัก ไดแก โซนพารค 
(Park) ท่ีมี Ferris Wheel หรือ ชิงชาสวรรคขนาดใหญ แลนดมารคของท่ีนี่ รวมท้ังเครื่องเลนสุดเอ็กซตรีม และโรงหนัง 
๔ มิติ โซนวิลเลจ (Village) แหลงชอปปงสินคาฮิปๆจากแบรนดดัง โซนพักผอน (Rest Area) โซนอีเวนท 
(Event) และ โซนตลาดนัดงานศิลปะและสินคาแฮนดเมด (Weekend Art Market)...ไปแลวตองรองอยากมาอีก ชัวร! 

 Swiss Sheep Farm 

  

เพียงแคขามถนนจาก Santorini Park ก็ไดเปลี่ยนบรรยากาศมาเท่ียวลั้ลลาชิลๆกับ สวิส ชีพ ฟารม (Swiss Sheep 
Farm) ฟารมแกะแบบสวิสเซอรแลนด ทามกลางหุบเขาท่ีโอบลอมดวยไออุนสไตลยูโรคันทรี และสัมผัสความนารักนา
หยิกของฝูงแกะขนนุมๆฟูฟอง ท่ียืนเรียงแถวรอใหเด็กๆปอนนม เห็นแลวหมันเข้ียวชะมัด! หรืออยากยืดเสนยืดสายอีก
สักหนอย ก็ชวนกันไปสนุกกับกิจกรรม นั่งรถมาชมวิว ข่ีวัวกระทิง ยิงธนู ปาโปง มาหมุน ฯลฯ...แตก็อยามัวเลนเพลิน 
จนจะลืมหามุมเกๆถายรูปอัพโชวเพ่ือนๆซะละ 

     รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
     ท่ีมา : http://www.hotelsthailand.com/travel-guide/scoop/  

๑๖ 

http://www.hotelsthailand.com/thailand/cha-am-hotels.html


ตํารับอาหารสูตรเด็ดของสิงคโปร 
 

บักคุดเท (บักกุดเต)  
 

เครื่องปรุง 

เครื่องเทศในหอผาขาวบางมีดังนี้ 

อบเชย ๑ กาน 

กานพลู ๔-๕ ชิ้น  

พริกไทยขาว ๑ ชอนชา 

เกาก้ี ๑ ชอนโตะ 

โปยก๊ักท้ังเม็ด ๒ ดอก  

 

ซ่ีโครงหมูติดเนื้อ ๕๐๐ กรัม (๑ ปอนด)  

กระเทียมพรอมเปลือก ๒ หัว 

ซีอ้ิวดํา ๑ ชอนโตะ  

น้ํา ๖-๗ แกว  

เกลือ ๑ ชอนโตะ 

ผักกาดแกว (Iceberg lettuce) ๑-๒ หัว ลางแลวแกะ  

 

วิธีปรุง 

ใสซ่ีโครงหมู หอเครื่องเทศ และกระเทียมลงในหมอ เติมน้ําใหทวมแลวรอจนเดือด ตักฟองออกถามี เติมซีอ้ิวและเกลือ 

ลดความรอนลงแลวตุนตอจนซ่ีโครงนุม วางผักกาดลงในชามสักเล็กนอยแลวตักซ่ีโครงกับซุปใส เสิรฟพรอมขาวขาว 

พริกแดงหั่นฝอย และซีอ้ิว 

 

จากตําราอาหาร “Singapore Heritage Food” (อาหารมรดกของสิงคโปร) โดยซิลเวีย ตัน (Sylvia Tan) 

 นอกจากใชกับซุปฮกเก้ียนแสนอรอยชามนี้แลว คุณสามารถนําหอเครื่องเทศนี้ไปใชกับอาหารจานอ่ืนตองใช

โปยก๊ัก อบเชย กานพลู ลูกผักชี ยี่หรา และเทียนขาวเปลือกไดอีกดวย นอกจากนี้ยังมีบักกุดเตตํารับแตจิ๋วอีกดวย โดย

น้ําจะใสและมีเครื่องปรุงนอยกวา มีเพียงแคกระเทียม พริกไทย และซีอ้ิวขาวเทานั้น 

       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ท่ีมา : https://www.ilovetogo.com/Article 
 

๑๗ 

https://www.ilovetogo.com/Article


                                            

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ขอมูลจาก กกพ.บก.รร.ตท. 

โทร.๕๑๑๐ 

๑๘

 

๑ เมษายน 
น.ท.หญิง จารุวรรณ  บุญรอด 

จ.ส.อ. สกุล  สกุลเดช 
๒ เมษายน 

พ.ท.หญิง ผกาพันธุ  ทองสองส ี
จ.ส.อ. บุญเหลือ  เวชกิจ 

จ.ส.อ. วนาวุธ  ดําริหอนันต 
๓ เมษายน 

พ.ท.หญิง สุพัตรา  สงกลิ่น 
จ.ส.อ. ประจวบ  ชูศรีจันทร 
นาย ศรีประเสริฐ  จันทวงศ 

๔ เมษายน 
น.อ.กฤษณ  พิมมานนนท ร.น. 

๕ เมษายน 
พ.ต.หญิง อรวดี  คงทรัตน 

๖ เมษายน 
พ.ต.หญิง ศิรริัตน  สุดใจ 

ร.ท. ภูดิสพงษ  พิสิษธนะการย 
นาย ประสาท  รอดทองด ี

๗ เมษายน 
น.ต.หญิง กรวิกา  วงศพัฒนกิจ มานพ 

๙ เมษายน 
จ.ต. อมรเทพ  แฉลมเขตร 

๑๐ เมษายน 
พ.อ. สุทัศน  ธรรมจริยา 
พ.ท. เรืองชัย  เจริญชัย 

พ.ต.หญิง วัชรารสัมิ์  ธํารงภัทรกิตติ์ 
ร.ท. ศุภชัย  อินสวาง ร.น. 
พ.จ.อ. สมไพ  คงเอียด 
นาง ปรียา  ศรีวิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 

๑๑ เมษายน 
พ.ท. รุน  ดวงเอียด 

น.ต.หญิง วาสนา  แกวใย ร.น. 
จ.ส.อ. บุญสราง  บางพระ 
นาย คําพันธ  ศาลารักษ 

๑๒ เมษายน 
น.อ.หญิง ราตรี  ตะพันธุ ร.น. 

๑๓ เมษายน 
น.ท. ทศพร  อนงค 

จ.ส.อ.เดชดล  ฤกษสําเร็จ 
ส.ต. ภาณุพงศ  เหมงเวหา 

๑๔ เมษายน 
พ.ต. สงกรานต  จันทรหัสด ี
ส.อ. ดลทรัพย  ตรสีุวรรณ 
ส.ท. ประมาณ  ผองใสศร ี

๑๕ เมษายน 
นาย วินัย  พันธดวง 

๑๖ เมษายน 
ร.อ.หญิง วรรฬวิพา รัศม ี

ร.ต.หญิง ปยชาติ  วงศเปย 
ส.อ.หญิง บงกช  มหาสมบูรณชัย 

๑๗ เมษายน 
นาย สมพงษ  สรอยช่ืน 

๑๙ เมษายน 
จ.ส.อ.หญิง ภวจันทร  เหมือนเอ่ียม 

นาย บุญเชิด  ทาพิมาย 
 
 
 
 
 

 

๒๑ เมษายน 
น.ท. สมบูรณ  นามมนตร ี
ร.อ. ศศิวัฒน  วินิจศุภสิน 

ร.ท.หญิง กมลวรรณ  ทองคําชู ร.น. 
ร.ท.หญิง สดุาวดี  ธิสาร 

นาง สุดใจ  แสนสดุ 
๒๒ เมษายน 

ร.อ. อิทธิพล  ปนทะนันท 
พ.จ.อ. ทรรศพงษ  แนวดง 

๒๔ เมษายน 
น.อ. ภพธร  วิเชียรกร 
ส.อ. ฐะณญัชัย  มั่นกูล 
นาย ประจวบ  ออนมา 
นาย วัลลภ  นิลวรรณ 

๒๕ เมษายน 
น.ต.หญิง อุไร  ภูนุช ร.น. 
น.ต. ฉัตรฉลอง  อภิภูติกุล 
ร.อ. กรีเนตร  ไทยประยรู 
ร.ท. วรพจน  กลัดสําเนียง 

๒๖ เมษายน 
พ.ท.หญิง ตวงพร  ศรีชัย 

จ.ส.อ. กิตติพงษ  ศิริสมพันธ 
นาย วิเชียร  ระงับโจร 

๒๗ เมษายน 
นาย เจรญิ  เย็นสบาย 

๒๘ เมษายน 
น.อ. สุพัฒน  อาษาสรอย 

๓๐ เมษายน 
พ.ท. ปริญญา  สงเคราะหธรรม 

นาย วยุพล  นิลวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะผูจดัทาํจลุสารคณะผูจดัทาํจลุสาร  

ห้องสมุด กสป.รรห้องสมุด กสป.รร ..ตทตท ..  

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  

โปรดดลบันดาลประทานพรใหทานและครอบครัว 

ประสบแตสรรพส่ิง มิ่งมงคล  สมบูรณพูนผลสมบูรณพูนผล 

  



 

 

วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
พล.ต.ชนินทร  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เปนประธานในพิธีสงตัว นตท.รุนท่ี ๕๗ 

 ณ ลานอเนกประสงค บก.รร.ตท. 

 

วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
พ.อ. ทวีศักดิ์  บุญรักชาติ รอง ผบ.รร.ตท. ฝายปฏิบัติการ  

เปนประธานในการประชุมเชิงปฏบัิติการงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ตท. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๑๙

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
น.อ. กฤษณ  พิมมานนท ร.น. รอง ผบ.รร.ตท. ฝายบริหาร เปนประธานพิธีเปดโครงการ 

กิจกรรมคายเยาวชนภาคฤดรูอน เพ่ือปองกันยาเสพติด ประจําป ๒๕๕๙ ณ สระวายนํ้า กพล.รร.ตท.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันท่ี ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
พ.อ. ทวีศักดิ์  บุญรักชาติ รอง ผบ.รร.ตท. ฝายปฏิบัติการ  

เปนประธานในการสัมมนาเชิงปฏบัิติการระหวาง รร.ตท.สปท. กับ รร.เหลาทัพ และ นรต.   
ณ ศูนยศึกษายุทธศาสตร กองทัพไทยฯ แหลมแทน จ.ชลบุร ี

๒๐
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