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วันแรงงานแหงชาติ 

วันแรงงานแหงชาติ ๑ พฤษภาคม  วันระลึกถึงผูใชแรงงาน ประวัติวันแรงงานแหงชาติ ภาษาอังกฤษ          
คือ May Day มีความสําคัญอยางไร เรามีขอมูลมาฝาก  
          ผูใชแรงงานถือเปนฝายผลิตท่ีสําคัญในการผลักดัน  ชวยสงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ   ซ่ึงใน
ตางประเทศนั้นมีวันแรงงานมานานแลว โดยเรียกวา วันเมยเดย (May Day) ขณะท่ีประเทศไทยนั้น ทราบกันดีวา   
วันแรงงานแหงชาติ ตรงกับวันท่ี ๑ พฤษภาคมของทุกป 

 

 
ประวัติวันแรงงานแหงชาติ  
          ในสมัยกอนประเทศในแถบยุโรปจะถือเอาวันเมยเดย (May Day) วาเปนวันเริ่มตนฤดูใหมทางเกษตรกรรม จึงมี
พิธีเฉลิมฉลองและทําการบวงสรวงขอใหปลูกพืชไดผลดีรวมถึงขอใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข   อีกท้ังทางภาคเหนือของ
ยุโรปก็จะมีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ดวย ซ่ึงประเพณีนี้ในประเทศอังกฤษก็ยังมีสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบันนี้  
          จากตอนแรกท่ีเปนเพียงวันหยุดพักผอนประจําป ตอมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเปนวันหยุด
ตามประเพณีท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตือนใจใหประชาชนตระหนักถึงผูใชแรงงานท่ีไดทําประโยชนแกเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

๓ 

http://hilight.kapook.com/view/23219


          ความหมายของ วันเมยเดย (May Day) จึงเปลี่ยนไปจากเดิม จนเม่ือป พ.ศ. ๒๔๓๓ ไดมีการเรียกรองใน
หลายประเทศทางตะวันตกใหถือเอาวันท่ี ๑ พฤษภาคม เปนวันแรงงานสากล ทําใหหลายประเทศไดเริ่มฉลองวัน
แรงงานเปนครั้งแรกในวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๓๓ และไดสืบทอดมาจนถึงในปจจุบัน   
          โดยแตเดิมนั้นการบริหารแรงงานอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย แตรัฐบาลไดเล็งเห็นวาควรจะมี
การยกระดับหนวยงานเพ่ือใหมีงบประมาณและเจาหนาท่ีสําหรับการดูแลผูใชแรงงานอยางพอเพียง  ในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.    
๒๕๓๖  จึงไดมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  ใหจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมข้ึนเพ่ือใหการ
บริหารงานมีความกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศ และมีหนาท่ีดังตอไปนี้  
          ๑. การจัดหางาน ดวยการชวยเหลือคนวางงานใหมีงานทํา ชวยเหลือนายจางใหไดคนมีคุณภาพดีไปทํางาน 
รวบรวมเผยแพรขาวสารเก่ียวกับการทํางาน แหลงงาน ภาวะตลาดแรงงาน  
          ๒. งานแนะแนวอาชีพ ใหคําปรึกษาแกเยาวชนและผูประสงคจะทํางาน เพ่ือใหสามารถเลือกแนวทางประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสมตามความถนัด ความสามารถทางรางกาย คุณสมบัติ บุคลิกภาพ และความเหมาะสมแกความตองการ
ทางเศรษฐกิจ  
          ๓. การพัฒนาแรงงาน สงเสริมพัฒนาฝมือแกคนงานและเยาวชนท่ีไมมีโอกาสศึกษาตอโดยการฝกแบบเรงรัด  
          ๔. งานคุมครองแรงงาน วางหลักการและวิธีการเก่ียวกับชั่วโมงทํางาน วันหยุดงาน ตลอดจนการจัดใหมี
สวัสดิการตางๆ  
          ๕. งานแรงงานสัมพันธ ทําการสงเสริมและสรางสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจางใหท้ังสองฝาย เขาใจ
ถึงลักษณะและสภาพของปญหา ตลอดจนวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะชวยขจัดความเขาใจผิดและขอขัดแยงอ่ืนๆ    
          สวนดานท่ีเก่ียวกับกรรมกรก็ไดมีการจัดตั้งกลุมสหภาพแรงงานข้ึนหลายรอยกลุม และยังไดรวมตัวกันจัดตั้ง
สภาองคการลูกจางข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีพิทักษสิทธิใหกับผูใชแรงงาน มี ๓ สภา ไดแก  
          - สภาองคการลูกจางแรงงานแหงประเทศไทย  
          - สภาองคการลูกจางแหงประเทศไทย  
          - สภาองคการแรงงานแหงประเทศไทย  
 

 

       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ท่ีมาขอมูลจาก http://mayday.sanook.com/ 
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    วันฉัตรมงคล 

ความหมายของวันฉัตรมงคล 
         วันฉัตรมงคล (อานวา ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมวา  พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทําใน
วันซ่ึงตรงกับวันบรมราชาภิเษก 
 
ความสําคัญของวันฉัตรมงคล 
         วันฉัตรมงคล เปนวันท่ีรําลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปนพระมหากษัตริย รัชกาลท่ี ๙ แหงราชวงศจักรี 
และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตอจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล เม่ือวันท่ี ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และดํารงพระอิสริยยศเปน "สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องจากยังมิไดทรงผาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาอยู ณ ทวีปยุโรป จนกระท่ังทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได
เสด็จนิวัตประเทศไทย 
         ดังนั้นรัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงไดนอมเกลานอมกระหมอม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธี
ฉัตรมงคล หรืออาจเรียกวาพระราชพิธีฉัตรมงคล ซ่ึงกระทําในวันบรมราชาภิเษก ถวายเม่ือวันท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๔๙๓ ท้ังนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นั้นวา "เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม" 
         ตั้งแตนั้นเปนตนมา พสกนิกรชาวไทยจึงไดถือเอาวันท่ี ๕ พฤษภาคม ของทุกปเปนวันฉัตรมงคล เพ่ือนอมรําลึก
ถึงวันสําคัญนี้ 
 
ความเปนมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
         การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น มีหลักฐานปรากฏในหลักศิลาจารึก วัดศรีชุมของพญาลิไทวา เริ่มตนมา
ตั้งแตครั้งพอขุนผาเมืองไดอภิเษกพอขุนบางกลางหาว หรือ พอขุนบางกลางทาว ใหเปนผูปกครองเมืองสุโขทัย 
         จากนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดทรงฟนฟูพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกใหถูกตองสมบูรณ โดยพระมหากษัตริยท่ียังมิไดทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะไมใชคําวา "พระ
บาท" นําหนา "สมเด็จพระเจาอยูหัว"และคําสั่งของพระองคก็ไมเรียกวา "พระบรมราชโองการ" และอีกประการหนึ่ง
คือ จะยังไมมีการใช นพปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร ๙ ชั้น 

๕ 



ความเปนมาของพระราชพิธีฉัตรมงคล 
         กอนหนารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชพิธีฉัตรมงคลถือเปนพิธีของเจาพนักงานใน
พระราชฐาน ท่ีมีหนาท่ีรักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวัง ไดจัดการสมโภชสังเวยเครื่องราชูปโภคท่ีตนรักษา
ทุกปในเดือนหก และเปนงานสวนตัว ไมถือเปนงานหลวง 
         จนกระท่ัง สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จข้ึนครองราชย ไดทรงกระทําพิธีฉัตรมงคลข้ึนเปน
ครั้งแรก ในวันบรมราชาภิเษก เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๙๓ โดยมีพระราชดําริวา วันบรมราชาภิเษกเปนมหา
มงคลสมัยท่ีควรแกการเฉลิมฉลองในประเทศท่ีมีพระเจา แผนดิน จึงถือใหวันนั้นเปนวันนักขัตฤกษมงคลกาล และควรท่ี
จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรใหเปนสวัสดิมงคลแกราชสมบัติ แตเนื่องจากเปนธรรมเนียมใหม ยากตอการเขาใจ 
อีกท้ังเผอิญท่ีวันบรมราชาภิเษกไปตรงกับวันสมโภชเครื่องราชูปโภคท่ีมีแตเดิม พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
จึงทรงอธิบายวา วันฉัตรมงคลเปนวันสมโภชเครื่องราชูปโภค จึงไมมีใครติดใจสงสัย 
         ดังนั้นจึงไดมีพระราชดําริจัดงานพระราชกุศลพระราชทานชื่อวา "ฉัตรมงคล" นี้ข้ึน โดยไดมีการเฉลิมฉลองดวย
การนิมนตพระสงฆมาสวดเจริญพุทธมนต ในวันข้ึน ๑๓ คํ่าเดือน ๖ รุงข้ึนมีการถวายภัตตาหารแดพระสงฆท่ีพระท่ีนั่ง
ดุสิตมหาปราสาท และพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ ดวยเหตุนี้จึงถือวาการเฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรมงคล เริ่มมีในรัชกาล
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนครั้งแรก 
      เม่ือวันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบอีกหนึ่งครา ในวันท่ี ๕ พฤษภาคม พสกนิกรชาวไทยท้ังหลาย จึงควร
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
อันมีคุณอนันตแกปวงชนชาวไทยอยางหาท่ีสุดมิได 

 

 

       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ท่ีมาขอมูลจาก http://coronation.sanook.com/ 

 

 

 

 

 

 

๖ 



วันวิสาขบูชา 

 

 
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันข้ึน ๑๕ คํ่าเดือน ๖  ความหมาย คําวา "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 

๖ วิสาขบูชา ยอมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา " แปลวา " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถาปใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 
๘ สองหน ก็เลื่อนไปเปนกลางเดือน ๗ 

ความสําคัญ วันวิสาขบูชา เปนวันสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเปนวันท่ีพระพุทธเจาประสูติ คือเกิด 
ไดตรัสรู คือสําเร็จ ไดปรินิพพาน คือ ดับ เกิดข้ึนตรงกันท้ัง ๓ คราวคือ 

       ๑. เม่ือเจาชายสิทธัตถะ ประสูติท่ีพระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหวางกรุงกบิลพัสดุกับเทวทหะ เม่ือเชา
วันศุกร ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ปจอ กอนพุทธศักราช ๘๐ ป 

       ๒. เม่ือเจาชายสิทธัตถะตรัสรู เปนพระพุทธเจาเม่ือพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใตรมไมศรีมหาโพธิ์ ฝง
แมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเชามืดวันพุธ ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ประกา กอนพุทธศักราช ๔๕ ป 
หลังจากออกผนวชได ๖ ป ปจจุบันสถานท่ีตรัสรูแหงนี้เรียกวา พุทธคยา เปนตําบลหนึ่งของเมืองคยา แหงรัฐพิหารของ
อินเดีย 

       ๓. หลังจากตรัสรูแลว ไดประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว ๔๕ ป พระชนมายุได ๘๐ พรรษา 
ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เม่ือวันอังคาร ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ปมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย เมืองกุสินารา 
แควนมัลละ (ปจจุบันอยูในเมือง กุสีนคระ) แควนอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย 

๗ 

http://visaka.sanook.com/
http://visaka.sanook.com/


นับวาเปนเรื่องท่ีนาอัศจรรยยิ่ง ท่ีเหตุการณท้ัง ๓ เก่ียวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงมีชวงระยะเวลา
หางกันนับเวลาหลายสิบป บังเอิญเกิดข้ึนในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนั้นเม่ือถึงวันสําคัญ เชนนี้ ชาวพุทธท้ังคฤหัสถ และ
บรรพชิตไดพรอมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองคเปนการพิเศษ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปญญาธิคุณ 
และพระบริสุทธิคุณ ของพระองคทาน ผูเปนดวงประทีปของโลก 

การจัดงานเฉลิมฉลองในวันวิสาขบูชาท่ียิ่งใหญกวาทุกยุคทุกสมัย คงไดแกการจัดงานเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา 
พ.ศ.๒๕๐๐ ซ่ึงทางราชการเรียกวางาน " ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ " ตั้งแตวันท่ี ๑๒ ถึง ๑๘ พฤษภาคม รวม ๗ วัน ได
จัดงานสวนใหญข้ึนท่ีทองสนามหลวง สวนสถานท่ีราชการ และวัดอารามตางๆ ประดับธงทิวและโคมไฟสวางไสวไปท่ัว
พระราชอาณาจักร ประชาชนถือศีล ๕ หรือศีล ๘ ตามศรัทธาตลอดเวลา ๗ วัน มีการอุปสมบทพระภิกษุสงฆรวม 
๒,๕๐๐ รูป ประชาชน งดการฆาสัตว และงดการดื่มสุรา ตั้งแตวันท่ี ๑๒ ถึง ๑๔ พฤษภาคม รวม ๓ วัน มีการกอสราง 
พุทธมณฑล จัดภัตตาหารเลี้ยงพระภิกษุสงฆวันละ ๒,๕๐๐ รูป ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารแกประชาชน วันละ ๒๐๐,๐๐๐ 
คน เปนเวลา ๓ วัน ออกกฎหมายสงวนสัตวปาในบริเวณนั้น รวมถึงการฆาสัตวและจับสัตวในบริเวณวัด และหนาวัด
ดวย และไดมีการปฏิบัติธรรมอันยิ่งใหญอยางพรอมเพรียงกันเปนกรณีพิเศษในวันวิสาขบูชาปนั้นดวย 

กิจกรรมของวันวิสาขบูชา  
ทางราชการประกาศชักชวนใหประชาชน และหนวยงานตางๆ ท้ังเอกชน และราชการประดับตกแตงอาคาร

สถานท่ีดวยธงชาติ ธงเสมาธรรมจักร จุดประทีปโคมไฟ แตโดยทางปฏิบัติแลว ใชหลอดไฟประดับหลากสี ในวันข้ึน ๑๔-
๑๕ คํ่า เดือน ๖ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ เสด็จประกอบพระราชกุศล ท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ทรงบาตร ในตอนเชา ในตอนเย็น ทรงนําเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และสดับพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถ 
พรอมท้ังถวายไทยธรรม 

 

 

 

       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ท่ีมาขอมูลจาก http://visaka.sanook.com/ 

 

 

 

 

 

๘ 



วิธีตานอาการไมเกรน ควร-ไมควรรับประทานอาหารอะไรบาง 
 อาการปวดศีรษะขางเดียวบริเวณขมับหรือทายทอย บางคนก็ปวดท้ังสองขางเปนประจํา สรางความทรมาน
ใหกับผูปวยไมเกรนไมนอย ซ่ึงอาการดังกลาวมีปจจัยหลายประการท่ีมากระตุนทําใหอาการกําเริบ เชน ความเครียด 
สภาพอากาศ สถานท่ีและมลภาวะตางๆ ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ อาหารท่ีรับประทานในแตละวัน 

ผูปวยไมเกรนควรหลีกเลี่ยงอาหารหรือสารบางชนิด 
ดังตอไปนี้ 

– อาหารท่ีมีไนเตรท สารไนไตรท ซ่ึงพบมากใน     
ไสกรอก เบคอน กุนเชียง 

– คาเฟอีน ชา กาแฟ ท่ีสําคัญควรงดดื่มเครื่องดื่มท่ีมี
สวนผสมของแอลกอฮอลทุกชนิดโดยเฉพาะไวนแดง 

– อาหารท่ีมีสารไทรามีน แทนนิน เปนสวนประกอบ 
ซ่ึงพบมากใน ช็อกโกแลตหรือโกโก เนยแข็ง 

– อาหารท่ีมีสารปรุงแตงหรือสารถนอมอาหาร เชน 
ผงชูรส น้ําตาลเทียม 

สําหรับอาหารท่ีมีสวนชวยในการปองกันและบรรเทาอาการปวยไมเกรนไดนั้นมีใหเลือกรับประทานอยู
หลากหลาย ขอแนะนําเมนูสําคัญท่ีหาซ้ือไดงายตามทองตลาด หางสรรพสินคา ดังนี้ 

– อาหารท่ีมีกรดโอเมกา ๓ พบไดใน ปลาทะเล จําพวก แซลมอน ซารดีน ทูนา รวมท้ังน้ํามันปลา ซ่ึงมีสวนชวย
ใหหลอดเลือดยืดหยุน สามารถปองกันอาการปวดไมเกรนได 

– อาหารท่ีมีแมกนีเซียม วิตามินบี๒ เปนสวนประกอบ พบไดใน เมล็ดธัญพืช ขาวกลอง ขาวซอมมือ ขาวโอต 
– พืชสมุนไพรบางชนิดสามารถรักษาไมเกรน เชน กระเทียม ใบบัวบก ดอกแค พริกไทยดํา 

ท้ังนี้เราอยากใหทุกคนรับประทานอาหารใหตรงตอเวลา พักผอนใหเพียงพอ ทําจิตใจใหผอน หลีกเลี่ยงจากสภาพ
อากาศท่ีมีมลพิษ หรือสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือต่ําจนเกินไป หม่ันดูแลรักษาสุขภาพ และออกกําลังกายเปน
ประจํา เพียงเทานี้ก็จะหางไกลจากอาการปวดไมเกรนไดอยางแนนอน 

 

       รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
       ท่ีมาขอมูล http://www.xn--๑๒cg๑cxchd๐ac๑c๕d๕a.com 

 

 

 

๙ 



หนาจอแบบ LCD และ LED แตกตางกันอยางไร ซ้ือแบบไหนดีกวากัน 
  

 

สําหรับยุคปจจุบัน ไมวาจะเปนเทคโนโลยีของการชมภาพยนตรหรือใชงานในดานของการใชงานคอมพิวเตอร
ประเภท Personal Computer หรือ PC ก็มักจะมีการพัฒนาจากการใชหนาจอท่ีมีขนาดใหญและมีเนื้อท่ี ท่ีกินขนาด
ของพ้ืนท่ีโตะคอมพิวเตอร มาเปนหนาจอท่ีมีลักษณะแบน หรือท่ีเราเรียกกันวาหนาจอ LCD กันนั่นเอง อีกท้ังมันยัง
พัฒนาเขาสูการงานในลักษณะของโทรทัศนหนาจอแบน หรือท่ีเราเรียกติดปากวา ทีวี LCD กันอีกดวยครับ แตใน
ขณะเดียวกัน ก็มีหนาจออีกชนิดหนึ่งท่ีเราเรียกกันวาหนาจอ LED ถือกําเนิดข้ึนมาอีก 

 

หนาจอท้ังแบบ LCD และ LED ตางก็เปนหนาจอคอมพิวเตอรหรือโทรทัศนในลักษณะท่ีมีแบบแบนดวยกันท้ังคู 
ประหยัดเนื้อท่ีในการวางเหมือนกัน แตก็มีบางคุณสมบัติท่ีทําใหหนาจอท้ัง ๒ ประเภทนี้มีความแตกตางกันมาก
พอสมควร วันนี้เราจะมาดูความแตกตางของท้ังหนาจอ LCD และหนาจอ LED กันครับวาแตกตางกันมากขนาดไหน 

 

๑๐ 



หนาจอ LCD คืออะไร? 
หนาจอ LCD (Liquid Crystal Display) เปนหนาจอท่ีใชการแสดงผลแบบดิจิตอล และใชวัตถุท่ีมีลักษณะเปน

ของเหลวแทนการใชหลอดภาพแบบหนาจอ CRT ในอดีต และใชหลอดฟลูออเรสเซนตในการสรางแสงสวาง ภาพท่ีจะ
ปรากฏบนหนาจอ เกิดจากฉายแสงของ Black Light ท่ีฉายผานชั้นกรองแสง และสงผานไปยังคริสตัลท่ีเปนของเหลว ๓ 
สวนคือ สีแดง เขียว และน้ําเงินตามลําดับจนสามารถสรางใหภาพมีลักษณะออกมาเปนพิกเซลได ภาพจาก LCD จะดู
สวางและคมชัดอยางมาก 

หนาจอ LED คืออะไร? 
หนาจอ LED (Light Emitting Diode) ใชระบบการฉายภาพดวยหลอดไฟขนาดเล็ก ซ่ึงไดมีการนําเทคโนโลยี

ของหลอดไฟ LED ไปใชกับการทําเปนไฟทายรถของรถยนตชื่อดังอยาง Honda อีกดวย โดยตนกําเนิดของการใชการ
ฉายภาพแบบนี้ก็คือ หลอด LED จะทําหนาท่ีเปนตัวกําเนิดแสง และมีผลึกคริสตัลท่ีเปนของแข็งก่ึงเหลว ๓ สีคือสีแดง 
น้ําเงินและเขียว คอยบิดตัวกันเปนองศาและเพ่ือใหแสงไฟจากหลอด LED สองผานมาเพ่ือทําใหฉายออกไปเปนภาพ
สีสันท่ีสวยงามบนหนาจอไดนั่นเอง 

สําหรับความแตกตางโดยรวมของหนาจอท้ัง ๒ แบบก็คือ หนาจอแบบ LED ยังไมแพรหลายมากนัก หากเทียบ
กับหนาจอแบบ LCD เพราะหนาจอ LED มีราคาท่ีคอนขางแพงกวา LCD แตไดเปรียบตรงท่ีหนาจอ LED มีขนาดท่ีบาง
กวา LCD และมีความสดของภาพท่ีดีกวา ขณะท่ีหนาจอแบบ LCD ไดเปรียบตรงท่ีมีความสวางมากกวา และมีราคาท่ี
ถูก แตอาจจะเกิดอาการเพ้ียนของโทนสีในบางฉาก โดยเฉพาะกับสีแดง โทนสีท่ีเปนสีทองฟา 

 

 

 

 

 

                    
 
    รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.   

    ท่ีมาขอมูล http://www.vcharkarn.com/vnews/๕๐๔๔๕๙ 
 
 
 
 

๑๑ 



 

        
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

       ท่ีมา : http://www.substancehealthy.com/index.php 
 
 
 
 

๑๒ 



เปดยานตํานานของกินและรานอาหารอรอยใน กทม.โดยเซียนอาหารตัวจริง 
กรุงเทพมหานครข้ึนแทนครองแชมปเมืองทองเท่ียวมหานิยมอันดับตนๆ ของเอเชียติดตอกันมาหลายป ไมวา

จะเปนเสนหความงามของวัดวาอาราม แหลงชอปปงหลากหลายระดับใหเลือกสรร และท่ีสําคัญก็คือศิลปะและรสชาติ

อาหารท่ีนานาชาติยกยอง เสิรชเอ็นจิ้น Skyscanner ภูมิใจเสนอรีวิวยานอาหารอรอยท่ีมีท้ังรานเกาแกดั้งเดิมและราน

ชื่อดังในกรุงเทพฯ โดยเราไดรับเกียรติจากลุงอวนกินกะเท่ียว บล็อกเกอรชื่อดังในเรื่องอาหารอรอยแหง Pantip 

เจาของ fattyuncleeattravel.com และเพจ KinKaTiew ท่ีมียอดไลคเกือบแสนและยังมีแฟนเพจติดตามกันแบบถลม

ทลาย ไดกรุณามารวมเปดตํานานความอรอยของสิบยานอาหาร กทม.ในครั้งนี้ 

“รานอาหารและของกินใน กทม. มีเสนหอยู ท่ีความ

หลากหลาย เจาเกาท่ีดังๆ และเปนตํานานสวนใหญจะเนนท่ี

รสชาติ ไมไดเนนสไตล สวนเรื่องรสชาติตองบอกวาลิ้นใครลิ้นมัน 

แตรับรองวาอรอยถูกปากคนไทยแนนอน” ลุงอวนถือไดวาเปนกูรู

ในตํานานกระทูอาหาร กทม.ของ Pantip ยุคแรกๆ ดวย

ประสบการณการรีวิวอาหารมากมายนับไมถวน ทําใหไดม่ันใจได

เลยวาของกินของอรอยของกรุงเทพท่ีจะมาแนะนําตอไปนี้จะไมทํา

ใหคุณผิดหวัง 

๑๐ ยานรานอาหารอรอยในกรุงเทพ 

เยาวราช 

แผนท่ี 

ยานชุมชนเกาแกท่ียังคงคึกคักอยูจวบจน

ปจจุบัน เสนทางความอรอยเริ่มตนจากแถววงเวียน

โอเดียน รานแรกคือขาวหมูแดงท่ีมีกลิ่นผงกะหรี่

หอมนากินของรานคงประเสริฐตนตําหรับขาวหมู

แดงกวา ๖๐ ป ตามมาดวยกวยเตี๋ยวผัดง่ีเงาท่ีใสมา

ม่ัวๆ แตอรอยชัวรๆ ของเจเบญท่ีขายตอกันมาสาม

รุนแลว ไปตอท่ีถนนทรงวาดรานหานพะโลอุไรสูตรโบราณอรอยจับใจจนคนตองไปตอคิวกินกันตั้งแตรานยังไมเปด สวน

ท่ีถนนแปลงนามก็จะมีขนมจีบนายเซ้ียเจาตํานานนึ่งขนมจีบในซ้ึงทองเหลือง มีอีกรานก็คือกวยจั้บเฮียตุท่ีมีน้ําซุปกลม

กลอมและหมูกรอบอรอยมาก (ราคาอาหารในยานนี้เริ่มตนท่ี ๔๐ บาท) 

 

๑๓ 

http://www.skyscanner.co.th/
http://www.fattyuncleeattravel.com/
https://www.facebook.com/KinKaTiew
https://www.google.co.th/maps/place/Yaowarat+Rd,+Krung+Thep+Maha+Nakhon/@13.7411779,100.5061036,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30e29921f76193f7:0x5864886b1bdc3702?hl=en


ทิปสเด็ด ท่ีรานหานพะโลอุไรแนะนําใหเอาน้ําพะโลราดขาวสวยกอนทานจะชวยเพ่ิมความอรอยหอมมันใหกับ

อาหาร สวนกวยจั้บเฮียตุเริ่มขายตี ๕ ถึง ๙ โมงเชา ใครตื่นสายอดกินของอรอย 

พลับพลาไชย 

แผนท่ี 

อยูไมไกลจากสถานีตํารวจพลับพลาไชยมี

รถเข็นขายขนมผักกาดของเฮียสมศักดิ์ท่ีขายมา

ตั้งแตรุนปูเกาแกกวา ๘๐ ป ใกลๆ กันยังมีรานนาย

อุขาวขาหมูตี ๕ ท่ีดังมานานในความอรอยหอมมัน

นัว ถัดมาท่ีหาแยกพลับพลาไชยมีสองรานท่ีแนะนํา

คือหองอาหารพูนเลิศหรือชื่อเดิมคือเหลาะงาท้ิน ท่ี

ขายขาวหนาไกสูตรดั้งเดิม โดยเม่ือหลาบสิบปกอนหาบขายอยูแถวนี้ และรานอาหารนายโซวท่ีตองมาชิมเมนูหาทาน

ยาก เชน ขาหมูเย็น ไสหมูทอดกรอบ หมูสะเด็ด พระจันทรแดง เผือกหิมะ (อาหารในยานนี้เริ่มตนท่ี ๓๕ บาท ยกเวน

รานนายโซวเริ่มตนท่ี ๑๐๐ บาท) 

ทิปสเด็ด รานนายโซวไมรับจองทางโทรศัพท ตองมารอกันโตะตั้งแต ๑๐ โมงครึ่ง สวนรานขาวขาหมูนายอุเริ่ม

ขายตั้งแตตี ๕ ถึงแค ๙ โมงเชาเทานั้น 

พระนคร 

แผนท่ี 

รานแรกท่ีจะแนะนําคือรานกาแฟออน 

ลอกหยุน (On Lok Yun) รานเกาแกในตํานานท่ี

เปดมากวา ๗๐ ป อยูใกลๆ ศาลาเฉลิมกรุง 

นอกจากกาแฟและเครื่องดื่มอ่ืนๆ แลวก็ยังมีอาหาร

เชาแบบฝรั่งแตสไตลไทยๆ อยางเชน ไขดาว ไส

กรอก หมูแฮม กุนเชียง อาหารงายๆ แตอรอยแบบ

ท่ีทําเองท่ีบานยังไงก็ไมเหมือน (เริ่มตนท่ี ๒๐ บาท) ถัดไปท่ีถนนตีทองจะมีรถเข็นขายขาวราดแกงริมคลองหลอดของ

คุณแอวเจาของฉายาขาวแกงไฮโซ ขาวแกงเดินดินแตราคาไฮโซเพราะวัตถุดิบท่ีนํามาปรุงอาหารลวนแตเปนของ

คุณภาพดี รสชาติอรอยสมราคา (เริ่มตนท่ี ๕๐ บาท) 

ทิปสเด็ด ท่ีรานออนลอกหยุนแนะนําสั่งชุดอาหารเชา ไขดาวจะมาแบบไมสุก ใหปรุงซอสและพริกไทยผสมกับไขแดง 

จากนั้นเอาขนมปงจิ้มไขแดงใหชุมๆ แลวคอยทาน อรอยอยาบอกใคร 

 

๑๔ 

https://www.google.co.th/maps/place/Plubplachai1+Metro+Police+Station/@13.7443229,100.5093787,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xa6390c432fd92aea?hl=en
https://www.google.co.th/maps/place/Phra+Nakhon,+Bangkok/@13.7557092,100.4809786,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30e2991256a8a1ef:0x30100b25de24d90?hl=en


สามยาน 

แผนท่ี 

ราดหนาฮองกงรานเลงก่ี รานดังท่ีตองไปลองเมนู

เสนใหญราดหนากุงแมน้ํา หอยจอและเสนหม่ีกระเฉดหมู 

ใกลๆ กันเปนรานโจกสามยานท่ีดังไมแพกัน ตองไมพลาด

โจกใสไขสองคือไขไกกับไขเยี่ยวมา ท่ีตลาดสามยานยัง

มีกุยชายอามาท่ีทํากันสดๆ ขายดีแบบตองตอคิว มีหลาย

ไสไมวาจะเปนกุยชาย เผือก หนอไม มันแกว ขาวเหนียว 

อีกรานท่ีอยูตรงขามแยกสามยานคือเลี่ยวเลี่ยงเซงอาหารจีนหาแผนดินเปดมานานกวารอยป มีเมนูเด็ดคือ กวยเตี๋ยวหมู

สับ ออสวน คะนาฮองกง ไสหมูยัดไสเกาลัด อีหม่ีแฮม (อาหารในยานนี้เริ่มตนท่ี ๓๕ บาท ยกเวนรานเลี่ยวเลี่ยงเซงตอง

สอบถามราคาจากทางราน) 

ทิปสเด็ด รานเลงก่ีมีคนไปตอคิวกันตั้งแตรานยังไมเปด ถาจะนั่งทานท่ีรานตองใจเย็นๆ อาจจะตองรอนานถึง ๔๐ นาที 

และมีธรรมเนียมของทางรานก็คือตองสั่งอาหารใหครบในครั้งเดียว ถาสั่งใหมทีหลังตองเริ่มคิวใหมอีกนาน และไมรับ

จองทางโทรศัพท 

สะพานเหลืองและบรรทัดทอง 

แผนท่ี 

ในยานนี้มีหมูสะเตะอรอยอยูสองเจา เจาแรกหมูสะเตะ
ซอยสวางแถวๆ สะพานเหลืองตรงใตทางดวน เปนรานเกาแก
กวา ๕๐ ป หมูหมักหอมมัน น้ําจิ้มหวานกลมกลอมกําลังดี (ไม
ละ ๖ บาท) สวนอีกเจาเกาแกและอรอยไมแพกันคือหมูสะเตะม้ิง
โภชนาท่ีแถวๆ บรรทัดทอง มีความพิเศษอยูท่ีมีอาจาดน้ําซีอ้ิวดํา
เพ่ิมมาใหกินแกเลี่ยน (ไมละ ๘ บาท) แลวก็ยังมีฮกก่ีโภชนา

รานอาหารจีนรุนเกาท่ีอรอยมานานหลายสิบปไมเคยเปลี่ยน มีเมนูเด็ดคือเปดพะโล ออสวน แฮก้ึน หัวปลาหมอไฟ 
ทิปสเด็ด ท่ีรานสวางนอกจากหมูสะเตะแลวก็ยังมีตับยางดวย สวนรานม้ิงโชนาก็จะมีไกสะเตะอีกเมนูหนึ่งท่ีนาลอง 

นางเล้ิง 

แผนท่ี 

รานเปนตึกหองแถวเกาๆ ไมมีชื่อรานแตใครๆ ก็รูจักใน

นามขาวกะหรี่หมู-สะตูนางเลิ้ง รสชาติเขมขนอรอยหอมมันขาย

ดีมากวา ๖๐ ป อยูในซอยหลังตลาดนางเลิ้ง เมนูไฮไลทก็คือแกง

กะหรี่หมู สะตูลิ้นหมู ไกพะโล (เริ่มตนท่ี ๓๐ บาท) อีกรานใน

๑๕ 

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99/@13.7339703,100.5268386,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30e298d54fdba919:0x92489331b158771?hl=en
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/@13.735752,100.518938,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30e299282d59eec9:0xd4662253110fb459?hl=en
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87/@13.7585842,100.507707,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30e299407e2cdabf:0x70b2f59bdcd7989f?hl=en


ยานนี้ก็คือรานกวยเตี๋ยวหมูตมยําปาแตง รานขวัญใจนายตํารวจและประชาชนนางเลิ้ง ขายอยูในสถานีตํารวจนางเลิ้ง 

ตองบอกวาอรอยแซบซ้ีดถึงเครื่องและหอมมะนาวสดจริงๆ ชอบเสนแบบไหน เผ็ดมากเผ็ดนอย ผักไมผัก งอกไมงอก

บอกได เดี๋ยวปาจัดให 

ทิปสเด็ด ถาไปสั่งขาวกะหรี่หมูมาทานแลวก็ควรจะสั่งกุนเชียงยางและไขตมยางมะตูมมาเปนเครื่องเคียง รับรองอรอย

เลิศ 

บางรัก 

แผนท่ี 

รานแรกท่ีตองไปก็มี โจกปริ้นซรานโจกชื่อดังและเกาแก

อยูตรงขามตลาดบางรัก ปากซอยโรงหนังปริ้นซ เสนหอยู

ท่ีหมูปนกอนใหญกับกลิ่นไหมของโจกท่ีหกลงบนเตา เกิด

จากการท่ีขายดีมากตองตักเร็วจนหกออกนอกหมอ และ

ขาวขาหมูตรอกซุงเจาเกามีชื่อเสียงมานาน ขาหมูรสชาติ

เขมขนและหมูทอดกรอบท่ีแสนอรอย (โจกและขาหมู

ราคาเริ่มตนท่ี ๓๕ บาท) ถาชอบติ่มซําตองไปท่ีรานแกรนดพาเลซ (Grand Palace) ซอยมเหสักข อยูในอาคารวอร

เนอรทาวเวอร เมนูอรอยมีท้ังติ่มซําของทอดของนึ่ง หมูหัน ไกแชเหลาและเปดปกก่ิง (ราคาเริ่มตนเขงละ ๗๐ บาท) 

ทิปสเด็ด รานแกรนดพาเลซมีติ่มซําชวงเท่ียงแตจะมีคนตอคิวเยอะมากโดยเฉพาะวันเสารอาทิตย ควรไปตั้งแต ๑๑ โมง 

หรือไปวันธรรมดาจะดีกวา 

หลังสวนและชิดลม 

แผนท่ี 

พ้ืนท่ีหลังสวนลุมพีนีมีรานอาหารท่ีติดอันดับหนึ่งใน ๕๐ 

รานอาหารยอดเยี่ยมแหงเอเชียครั้งท่ี ๔ (Asia’s ๕๐ Best 

Restaurant ๒๐๑๖) อยูแหงหนึ่งนั่นก็คือรานอาหารอินเดีย

แกกกัน (Gaggan) ซ่ึงแปลวาทองฟา รานสวย เมนูดีไซนเก   

มีรูปแบบการนําเสนอท่ีสนุกสนานตื่นเตน แลวก็อาหารอรอย ชื่อเสียงโดงดังขนาดท่ีมีดาราเซเลบชื่อดังระดับโลกจาก

ตางประเทศยังตองมาทาน (ราคาเริ่มตนท่ีคอรสละ ๓,๕๐๐ บาท) ถัดข้ึนไปทางชิดลมจะมีอีกรานท่ีนาไปคือรานเสวย

อาหารไทยเจาเกากวา ๔๐ ป เปดท่ีอาคารเมอรคิวรี่ตรงขามเซ็นทรัลชิดลม มีเมนูไฮไลทคือปอเปยะสด ปลาดุกผัดเผ็ด 

ซ่ีโครงหมูอบน้ําผึ้ง เปดรอน (ราคาเริ่มตนท่ี ๑๐๐ บาท) 

ทิปสเด็ด รานแกกกันเปดเฉพาะชวง ๖ โมงเย็นถึง ๕ ทุม และมีท่ีจํากัดอาจจะตองจองลวงหนาหลายวัน ท่ีนี่ยังมีเมนู

สําหรับผูท่ีทานมังสวิรัติดวย 

๑๖ 

https://www.google.co.th/maps/place/Bang+Rak,+Bangkok/@13.7280409,100.5109378,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30e298d3416e7d99:0x30100b25de24dc0?hl=en
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99+Khwaeng+Lumphini,+Khet+Pathum+Wan,+Krung+Thep+Maha+Nakhon+10330/@13.7391456,100.5409243,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30e29ed80ca8d699:0x6c8f304400447966?hl=en


พระราม ๙ 

แผนท่ี 

เรือศรีพลซีฟูด ๒๐๐๐ ใกลๆ แยก อสมท. เปน

รานอาหารทะเลติดอันดับอรอยและแพงสุดๆ แหงหนึ่ง

ของกรุงเทพ ดวยการท่ีเจาของรานทําเรือประมงเองท่ีสุ

ราษฎรธานี ฉะนั้นบรรดาอาหารทะเลท่ีนํามาปรุงลวน

แลวแต คัดสรรมาเปนอยางดี  อยางเชนหอยแครง

จักรพรรดิตัวใหญเกือบเทาไอโฟน หอยนางรมซอสเอกซ

โอท่ีตัวเบิ้มไมแพกัน หรือถาอยากอรอยแบบยอมเยาลงมาก็ตองมาท่ีรานฮาคาตะโชกุนราเมน (Hakata Shogun 

Ramen) เจาของฉายาราเมนสูชีวิตท่ีโดงดังในโลกออนไลน อยูท่ีหางเอสพลานาดรัชดา แนะนําเมนูราเมนน้ําซุปหอม

อรอยกลมกลอม แลวก็ยังมีขาวหนาตางๆ ใหลอง (ราคาเริ่มตนท่ี ๑๐๐ กวาบาท) 

ทิปสเด็ด รานเรือศรีพลมีโตะจํากัดมากควรโทรจองลวงหนา สวนเมนูมีแคประมาณสิบอยางแตเด็ดทุกอยาง 

และขอใหถามราคากอนสั่ง เราเตือนคุณแลว 

เมืองทอง 

แผนท่ี 

แหลงรวมรานอาหารท้ังไทยและเทศ รานแรกท่ี

แนะนําคือรานไกทอง รานอาหารไทย-จีนชื่อดังท่ีมีเมนู

อรอยๆ ตองไปชิมอยางเชน ตับทอดกระเทียมพริกไทย 

หมูสับนึ่งปลาเค็ม หมูสามชั้นเคาหยก (เริ่มตนท่ีจานละ 

๑๐๐ บาท) รานพิน็อคซิโอ รานอาหารอิตาเลี่ยนโฮมเมด

แทๆ โดยเจาของรานท่ีเปนคนอิตาเลียน เมนูไฮไลทคือ

พายไกอิตาเลี่ยน ยําซีฟูด หมูแฮมหอชีส อีกรานก็คือเย็นตาโฟโลกันต ตองลองหมอไฟโลกันตท่ีเด็ดจริงๆ (เริ่มตนท่ี ๔๐ 

บาท) ถายังไมจุใจ ก็ตองไปตอท่ีรานขาวแหงดําเนินสะดวก เมนูท่ีหามพลาดคือขาวแหงและไขเจียวไขเค็ม (เริ่มตนท่ี ๓๕ 

บาท) 

ทิปสเด็ด รานพิน็อคซิโอมีจัดบุฟเฟตอิตาเลี่ยนทุกวันอาทิตยชวงม้ือเย็น ราคาเพียง ๓๙๐ บาทแตไดกินอาหาร

อิตาเลี่ยนแทๆ หลากหลายเมนู จัดวาคุมคาความอรอยทีเดียว 

 

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

๑๗ 

https://www.google.co.th/maps/place/M.C.O.T.+Junction/@13.7598532,100.5656629,15z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x30e29e6cf9343fa5:0xf1c81cbe44df3aa5!2sRama+IX,+Khwaeng+Bang+Kapi,+Khet+Huai+Khwang,+Krung+Thep+Maha+Nakhon+10310!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x4d03575a89b535e5?hl=en
https://www.google.co.th/maps/place/Muangthongthani/@13.9115712,100.5382702,17z/data=!3m1!4b1!4m7!1m4!3m3!1s0x30e2837aecc93ce3:0xad56ac23bca46873!2z4LiLLiDguYDguKHguLfguK3guIfguJfguK3guIfguJjguLLguJnguLUgQW1waG9lIFBhayBLcmV0LCBDaGFuZyBXYXQgTm9udGhhYnVyaSAxMTEyMA!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xfd0eb9d4f323a29b?hl=en
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