
 

 
 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 

เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของ รร.ตท. 

ปีท่ี ๑๕ ฉบับที่ ๘ ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒_

๘ 



สาระน่ารู้ ประวติัความเป็นมา และความส าคญัของวนัแม่แห่งชาติ 
ความหมายของค าว่า "แม่" 

 

     ค าว่า “แม่” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของค าว่า "แม่" ไว้ดังนี้  

     แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้ก าเนิดแก่ลูก, ค าท่ีลูกเรียกหญิงผู้ให้ก าเนิดตน 

     ในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของค าว่า "แม่" ซึ่งหมายถึง หญิงที่มีครอบครัวไว้หลายนัย เช่น  

     ๑. แม่ บางทีเรียกว่า มารดา มารดร หมายถึง เป็นใหญ่ เช่น แม่ทัพ แม่น้ า แม่กอง เป็นต้น อันแสดงถึงความ
ยิ่งใหญ่ภายในกิจการนั้นๆ ในที่นี้มาใช้กับผู้ให้ก าเนิดแก่ลูกและหาตัวแทนไม่ได้ 

        - หญิงในฐานะผู้ให้ก าเนิดแก่ลูก และหาตัวแทนไม่ได้ 

        - ค าท่ีลูกเรียกหญิงผู้ให้ก าเนิดตน 

        - คนที่เป็นหัวหน้า หรือเป็นนาย โดยไม่จ ากัดว่าเป็นชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง ฯลฯ 

     รวมความแล้ว "แม่" คือ ผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยการรับผิดชอบนั้นมีขอบเขตภายในบ้านเรือน  

     ๒. ชนน ีหมายถึง ผู้ให้ก าเนิดลูก, เป็นที่บังเกิดเกล้าของลูก  
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http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/seach/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7


     ๓. ภรรยา หรือภริยา หมายถึง 

        - เมีย หรือ หญิงผู้เป็นคู่ครองของชาย 

        - ผู้เลี้ยง หรือผู้ดูแลสมาชิกของครอบครัว  

     นักภาษาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ค าว่า แแม่แ ของทุก ๆ ภาษา มาจากการออกเสียงของเด็ก โดยค าข้ึนต้นด้วย
พยัญชนะริมฝีปากคู่ ได้แก่ ม , พ , ป ,บ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพยัญชนะชุดแรกท่ีเด็กสามารถท าเสียงได้ โดยการใช้
ริมฝีปากบนและล่าง ดังเช่น  

ภาษาไทย แม่ 

ภาษาจีน ม๊ะ หรือ ม่า 
ภาษาฝรั่งเศส la mere (ลา แมร์) 

ภาษาอังกฤษ mom , mam 
ภาษาโซ ่เม๋เปะ 

ภาษาไทใต้คง เม เป็นต้น  

ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ  

            ชาวอเมริกันเป็นผู้ก าหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการข้ึน และผู้ที่พยายามเรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกา คือ 
แอนนา เอ็ม. จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย แต่กว่าเธอจะประสบความส าเร็จก็ครบ ๒ ปีพอดีในปี พ.ศ.๒๔๕๗ โดย
ประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีค าสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และดอกไม้ส าหรับ
วันแม่ของชาวอเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้าน หรือ
ประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาว   

ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศไทย  

     วันแม่แห่งชาติ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข 
แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้
พยายามให้มีงานวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร และมีการเปลี่ยนก าหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมา
วันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ ๑๕ เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา 
เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน  
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http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2554.html


     ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ข้ึนอีกครั้ง ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ แต่จัดได้เพียง
ปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ คณะกรรมการอ านวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงได้ก าหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และก าหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ 
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ท าไมจึงใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจ าวันแม่ 

     การที่ใช้ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์วันแม่ ก็เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมที่หอมไปไกลและ
หอมได้นาน ผลิดอกได้ทั้งปี อีกท้ังยังน าไปปรุงเป็นเครื่องยาหอมใช้บ ารุงหัวใจได้ด้วย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เปรียบได้กับ
ความรักอันบริสุทธิ์ลึกซ้ึงที่แม่มีต่อลูก เป็นความรักที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีพิษมีภัย มี
แต่ความชุ่มชื่นใจดั่งความหอมของดอกมะลิ 

  

 
 

  รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.    
    ที่มาข้อมูลจาก http://www.wattongnai.com/๑๔๗๙๒๕๖๘ 

 

 

 

๕ 



พิชิตรอยสิวด้วยพลังสมุนไพร 
ปัญหาสิวเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ไม่อยากเจอ เพราะนอกจากจะท าให้ความสวยงามของใบหน้าลดลงแล้ว ยังส่งผลต่อความ
มั่นใจและทิ้งรอยด ารอยแดงเอาไว้หลังการรักษาอีกด้วย ซึ่งรอยสิวเหล่านี้แม้จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ก็ใช้
เวลานานกว่าจะจางลง หลายคนอาจไม่ต้องการใช้ครีมหรือสารเคมีเพ่ือเร่งให้รอยจางไวขึ้นเพราะอาจท าให้ผิวบาง 
บทความของเราวันนี้จึงขอแนะน าวิธีพิชิตรอยสิวด้วยพลังจากสมุนไพรธรรมชาติ รับรองว่าบรรดารอยด าจะไม่เป็น
ปัญหากวนใจคุณอีกต่อไป 

 

๑. มะนาว 
มะนาวเป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่นอกจากจะน ามาประกอบอาหารได้หลากหลายแล้ว ยังมีสรรพคุณด้านความงาม โดยกรด
อ่อนๆ ในน้ าของมันมีฤทธิ์ในการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกไป ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิว วิธีการลด
รอยด าด้วยน้ ามะนาวท าได้โดยใช้ก้านส าลีชุบน้ ามะนาวสดแต้มบริเวณที่มีรอย ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วล้างออก ควรท าเป็น
ประจ าทุกวันจนกว่ารอยจะจางลง 

 

 

๖_
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http://clonedbabies.com/%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c/


๒. ขม้ินชัน 
ขม้ินคือสมุนไพรที่มีชื่อในด้านความงามมาเป็นเวลานานนับแต่สมัยโบราณ มีสรรพคุณในการก าจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว
เช่นเดียวกับมะนาว และยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดอันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดสิวได้อีกด้วย สามารถน ามาใช้ได้
โดยการผสมผงขม้ินกับน้ าสะอาดหรือส่วนผสมอื่น เช่น นมหรือน้ าผึ้ง พอกให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ ๑๕-๒๐ นาที
แล้วล้างออกด้วยน้ าอุ่น 

 

๓. หอมแดง 
แม้จะต้องทนกลิ่นที่แรงของมันเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าแน่นอน หอมแดงมีสรรพคุณต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและมี
สารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก วิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากเพียงน าหอมแดงมาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาด ฝานเป็นแว่นบางๆ 
จากนั้นน ามาถูบริเวณท่ีมีรอยด าอย่างเบามือ หากท าเป็นประจ าทุกวันรอยสิวจะจางลงอย่างเป็นธรรมชาติ 

 

๔. ใบบัวบก 
นอกจากสามารถน ามาท าอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว ใบบัวบกยังอุดมไปด้วยสารไกลโคไซด์ สารส าคัญในการสร้าง
คอลลาเจนและต่อต้านอนุมูลอิสระ ท าให้ริ้วรอยต่างๆ บนใบหน้าลดเลือนลงได้ การน าใบบัวบกมาใช้ลดรอยด าจากสิว

๗ 

http://clonedbabies.com/%e0%b8%82%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/
http://clonedbabies.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/


สามารใช้ใบสดๆ ล้างให้สะอาดแล้วปั่นโดยผสมน้ าเล็กน้อยให้ละเอียด น ามาพอกบริเวณที่มีรอยหรือทั่วทั้งใบหน้าก็ได้ 
ทิ้งไว้ ๑๐-๑๕ นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด 

 

๕. มะเขือเทศ 
น ามะเขือเทศสดล้างสะอาดฝานเป็นแว่นวางบนรอยสิว สามารถท าให้รอยจางเร็วขึ้นพร้อมยังบ ารุงผิวให้เนียนใสได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ ด้วยวิตามินซแีละไลโคปีนที่อุดมอยู่ในเนื้อมะเขือเทศ 
ลองน าสมุนไพรเหล่านี้ไปใช้ในการลดรอยสิวอย่างเป็นธรรมชาติ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผิวบางจากการใช้สารเคมีท่ีรุนแรงใน
การผลัดเซลล์ผิว นอกจากนี้บรรดาสมุนไพรต่างๆ ยังช่วยให้ผิวสวยเนียนเรียบขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องมีวินัยและท าเป็นประจ า
เท่านั้นนะคะ 

 

 

     รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ที่มาข้อมูลจาก http://www.tlcthai.com/education/history 
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http://clonedbabies.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a9%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/
http://clonedbabies.com/category/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/


๕ สิ่งที่คนเรียนเก่ง ไม่เคยบอกให้รู้ 

      คนเรียนเก่งมักถูกมองจากเพื่อนๆว่าจะต้องเป็นคนที่ขยันอ่านหนังสือมากๆ เรียนพิเศษ
เยอะๆ นอนน้อยเพราะต้องอ่านหนังสือ เครียด หรืออะไรลักษณะนี้ แต่รู้หรือไม่ว่าการเรียน
เก่งของคนเหล่านั้น มันไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเหล่านั้นหรอกครับ แล้วท าไมเขาเรียนเก่ง
ละ? วันนี้ Top-A tutor มีค าตอบมาฝากน้องๆในบทความ ๕ สิ่งที่คนเรียนเก่ง ไม่เคยบอกให้
รู้ครับ 

 

๑. เขาไม่ได้อ่านหนังสืออย่างบ้าระห ่า               

      เมื่อเห็นคนที่เรยีนเก่ง น้องๆอาจจะคิดว่าคนเหล่านั้นจะต้องอ่านหนังสืออย่างบ้าระห่ า
ชนิดที่เรียกว่าหายใจเข้าเป็นหนังสือ หายใจออกเป็นหนังสือกันเลยทีเดยีว ท าให้รู้สึกว่าเราคง
เก่งไม่ได้เหมือนเขาเพราะเราไม่สามารถอ่านหนังสือได้ขนาดนั้น หรือบางคนอาจจะลองอ่าน
หนังสือเยอะมากๆแล้วก็พบว่าเราก็ไม่เก่งขนาดคนเหล่านั้นอยู่ดี นั่นก็เพราะว่าคนเก่งเหล่านั้น
เขาไม่ได้อ่านหนังสือแบบบ้าระห่ าอย่างที่น้องๆคิดกันไปเองไงครับ แตค่นเก่งนั้นรู้ว่าควรอ่าน
อะไร รู้ว่าเนื้อส่วนไหนที่ส าคัญ ควรจะต้องจ าได้ ก็ให้เวลากับการอ่านเนื้อหาส่วนนั้นมากหนอ่ย 
เนื้อหาส่วนไหนไม่ส าคัญหรือสามารถประยุกต์จากความรู้พื้นฐานได้ ก็อ่านผ่านๆก็เพียงพอแล้ว 
ท าให้ปริมาณเนื้อหาที่ตอ้งอ่านนั้นอาจจะไม่มากอย่างที่ทุกๆคนคิด แตม่ีประสิทธิภาพไงละครับ 

๒. เขาไม่ได้พึ งพาการเรียนพิเศษเพียงอย่างเดียว 

      หลายๆคนอาจคิดว่าการที่จะเรียนเก่งได้ คงจะต้องเรียนพิเศษปริมาณมหาศาล ตั้งแต่
เช้าถึงค่ าทุกๆวัน ไม่มีเวลาได้พักผ่อน จนพลอยคิดว่าเราท าไม่ได้ขนาดนั้นก็คงไม่เก่งขนาดเขา
แน่นอน แต่นัน่ก็เป็นความเชื่อที่ผิดเช่นกันครับ คนที่เก่งนั้นหลายๆคนอาจต้องเรียนพิเศษก็จริง 

๙ 



แต่สิ่งที่เขาท าร่วมด้วยเสมอคือการมีเวลาส าหรับการทบทวนเพื่อให้จ าเนื้อหาได้ และรีบหา
ค าตอบส าหรับเนื้อหาส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ซึ่งนั่นส าคัญกว่าการที่เอาแต่เรียนพิเศษจนไม่มีเวลาได้
ทบทวน ไม่มีเวลาได้ท าความเข้าใจเนื้อหาส่วนที่ยังไม่เข้าใจแน่นอนครบั 

๓. เขาไม่ได้ท่าโจทย์เยอะมากมายเป็นหลายพันข้อ 

      นักเรียนหลายๆคนเลือกที่จะท าโจทย์ให้เยอะๆ ท าโจทย์เป็นหลายๆพันข้อ จากหนังสือ
หลายๆเล่มในช่วงก่อนสอบ เพราะหวังว่าจะท าให้เก่งขึ้น แต่รู้ไหมครับว่า คนที่เรียนเก่งนั้น 
เขาไม่ได้มุ่งมั่นในการท าโจทย์ให้ได้ปริมาณเยอะที่สุดหรอกครับ แต่เขาจะเน้นที่พื้นฐาน
กระบวนการแก้ปัญหาโจทย์มากกว่า เพราะถ้าหากเข้าใจพื้นฐานการแก้ปัญหาของโจทย์สัก
ข้อนึงก็สามารถแก้โจทย์ข้ออื่นๆที่เป็นแนวเดียวกันได้หมดแล้วครับ ไม่ตอ้งเสียเวลาท าโจทย์แนว
เดิมๆซ้ าๆกันหลายข้อหรอก แล้วจึงน าเวลาที่เหลือนั้นไปท าโจทย์แนวอื่นๆเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้
เจอรูปแบบโจทย์ที่หลากหลายไงละครับ 

๔. เขาไม่ได้หักโหมอ่านหนังสือในช่วงใกล้สอบ 

      การเรียนรู้ภายในคืนเดียวไม่มีทางที่จะท าให้น้องเป็นคนเก่งไดอ้ย่างแน่นอนครับ แม้วา่
อาจจะท าให้น้องๆท าข้อสอบได้คะแนนดี แต่เชื่อเถอะครับว่าไม่นานความรู้เหล่านั้นก็จะลืมเลือน
ไปจากสมอง เมื่อเรียนเรื่องอื่นๆที่ต้องใช้พื้นฐานความรู้จากเรื่องเดิมกจ็ะไม่สามารถจ าได้ 
ดังนั้นคนที่เรียนเก่งนั้นเขาจะทยอยอ่านหนังสือ และไม่สะสมความไม่เข้าใจครับ เพราะความรู้
เหล่านั้นจะติดตัวเขาไปนาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหัวข้อเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อีก
ด้วย 

๕. เขาไม่ได้มองคนที ออ่นกว่า 

      อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนที่เรยีนเก่ง และเรียนไม่เก่งคือมุมมองครับ คนที่
เรียนไม่เก่งนั้นอาจจะมองว่ายังมีคนที่เรียนอ่อนกว่า เราก็ไม่ได้แย่ที่สุด หรืออะไรลักษณะนี้ ซี่ง
มุมมองดังกล่าวนั้นไม่มทีางที่จะส่งผลให้คนเหล่านั้นจะพัฒนาตัวเองอย่างแน่นอน เพราะยังไง
เสียเราก็ไม่ได้แย่ที่สุด ถ้าอยากเรียนเก่งต้องปรับมุมมองครับ ต้องมองคนที่เรียนเก่งกว่า 
สังเกตวิธีการที่เขาเรียนแล้วน ามาประยุกต์ ฝึกฝนให้มากขึ้นเพื่อให้เก่งกว่าเขา พัฒนาตนเองให้
เก่งขึ้น แล้วเราก็จะเรียนเก่งข้ึนครับ 

      นี่ก็คือ ๕ สิ่งที่คนเรียนเก่ง ไม่เคยบอกให้รู้ ที่ถ้าหากน้องๆไดรู้้มุมมองของคนที่เรียน
เก่งแล้วลองน าไปปรับใช้ในการเรียนของน้องๆเอง พี่เชื่อว่าน้องๆจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ 
ถ้าใครอยากได้ค าแนะน าด้านการเรียนก็คอมเมน้ด้านล่างหรือโทรมาปรึกษาพี่ๆได้เลยครับ  

         รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  

       ที่มาข้อมูล http://www.manager.co.th/asp 

๑๐ 

http://www.manager.co.th/asp


สั่งปิด/รีสตารท์ เครื่องคอมผ่านเว็บหรือมอืถือ ใครๆก็ท าไดด้้วย Airytec Switch Off !! 

Airytec Switch Off !! โปรแกรม เล็กๆ ที่ผมอยากจะมาแนะน าให้ทุกๆ
ท่านได้ลองใช้กันครับ เป็นโปรแกรมส าหรับตั้งเวลา หรือสั่งปิด/รีบูท 
(Shutdown / Restart ) เครื่องคอม แต่ที่น่าสนใจและพิเศษกว่า
โปรแกรมอ่ืนๆคือ โปรแกรม Airytec Switch Off มีคุณสมบัติ Remote 
สั่งงานระยะไกล หรือนอกสถานที่ผ่านเว็บได้ กล่าวคือ สามารถสั่งปิด
เครื่องหรือรีสตารท์เครื่องผ่านเว็บได้ อีกทั้งยังประยุกต์ไปใช้สั่งงานผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โดยการเข้าหน้าเว็บได้อีกด้วย เหมาะส าหรับคนที่ชอบ
เปิดคอมทิ้งโหลดบิท หรือท างานคาไว้แล้วออกไปนอกสถานที่ ก็สามารถ
สั่งปิดผ่านโทรศัพท์มือถือได้ // ช่วยประหยัดพลังงานอีกตะหาก !! 
 
คุณสมบัติที่น่าสนใจ 
- ติดต้ัง, ใช้งานง่าย 
- ตั้งเวลาล่วงหน้าให้โปรแกรมท างานได้ 
- สั่งงานผ่านหน้าเว็บได้ !! 
- รองรับระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows ๒๐๐๐, Windows XP ไป
จนถึง Windows ๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสั่งงานผ่านหน้าเว็บ สามารถท าได้ง่ายๆ โดยการตั้งค่า port ที่ต้องการเข้าถึงหน้าเว็บ 
 

๑๑ 

http://www.fortunetown.co.th/Trick-Trips/794-airytec-switch-off.html


 
เลือกตัวเลข port ที่ต้องการ 
 
สามารถตั้งรหัสผ่านส าหรับการเข้าถึงหน้าสั่งการได้อีกด้วย หาก
ต้องการทดสอบหน้าเว็บสั่งการ ในเครื่องของเราเองก็สามารถเข้า
ผ่าน localhost 
ได้ เช่น http://localhost:๖๖๖ 
 
 
 
 

 
 

 
แต่ ถ้าใช้งานจริงๆผ่านหน้าเว็บ ที่จะสั่งการจากภายนอกระยะไกล เวลาเข้าถึง url ที่สั่งการ ให้เข้าผ่าน IP จริงของ
เครื่องเรา  เช่น ในตัวอย่างผมตั้งค่า port เป็น ๖๖๖ เครื่องเราไอพี ๒๐๒.๑๑๒.๑๑๑.๔๒ ก็ ให้เข้าผ่าน http://
๒๐๒.๑๑๒.๑๑๑.๔๒:๖๖๖  
 
(ถ้าไม่เป็น IP จริง ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อจากทั่วโลกได้ (ได้เฉพาะในวงแลนนั้น)) 
ลองเอาไปใช้กันดูครับ รับรองว่าเด็ดจริงๆ  ของดีแบบนี้ต้องบอกต่อ !! 
 ที่มา: group.wunjun.com/zoneitzeed/topic/๓๑๐๕-๒๘ 
       
      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ที่มาข้อมูล group.wunjun.com/zoneitzeed/topic/๓๑๐๕๒๘ 

๑๒ 

http://localhost:666/
http://202.112.111.42:666/
http://202.112.111.42:666/
http://group.wunjun.com/zoneitzeed/topic/3105-28
http://group.wunjun.com/zoneitzeed/topic/3105-28


๑. ข้าวผัดปูคลีน 
 
          มาเริ่มกันที่ข้าวผัดคลีนเมนูแรกกันเลยค่ะ คือ ข้าวผัดปูสูตรจากเฟซบุ๊ก Homemade Clean Food แม้จะใส่
เนื้อปูลงไปพอประมาณตามสัดส่วนอาหารคลีน จุดเด่นคือ ใช้ข้าวหอมนิลแทนข้าวขาว กินอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้
สาว ๆ ไม่ต้องกลัวหุ่นพังนะคะ   
 

ส่วนผสม ข้าวผัดปูคลีน 
 
          • น้ ามันมะกอก ๑ ช้อนชา  
          • กระเทียมสับ 
          • เนื้อปูก้อน ๑ ส่วน 
          • ไข่เป็ด ๑ ฟอง 
          • ข้าวหอมนิล ๑ ส่วน 
          • เกลือป่น 
          • หอมซอย (เอาแต่ใบเขียว)  
          • พริกไทย 
             
          หมายเหตุ : ใช้สัดส่วนข้าวหอมนิล ๑ ส่วน เนื้อปู
ก้อน ๑ ส่วน ไข่เป็ด ๑ ใบ ตามสัดส่วนอาหารคลีน คาร์ป ๑ 
ส่วน โปรตีน ๑ ส่วน 
 

 

 
วิธีท าข้าวผัดปูคลีน 
 
          • ๑. ตั้งกระทะให้ร้อนจัด ๆ จนควันขึ้น ใส่น้ ามันมะกอกลงไปเกลี่ยให้ทั่วกระทะ จากนั้นลดไฟลงแล้วใส่
กระเทียมสับลงไป ผัดเร็ว ๆ  
          • ๒. ใส่เนื้อปูลงไปผัดให้ปูหอมและแห้ง 
          • ๓. ตอกไข่ใส่ลงไปผัดแต่อย่าเพ่ิงให้สุกมาก (ไข่เป็ดสีจะสวยและมันกว่าไข่ไก่)  
          • ๔. ใส่ข้าวลงไปผัดให้เข้ากัน (อย่าให้ข้าวเกาะเป็นเม็ด) เร่งเป็นไฟแรง ผัดเร็ว ๆ ให้ข้าวร้อน และเม็ดข้าวเด้ง
จากกระทะขึ้นมา โรยหอมซอย และพริกไทย พร้อมเสิร์ฟ 
 
      รวบรวมและเรียบเรียงโดย กสป.รร.ตท.  
      ที่มาข้อมูล http://cooking.kapook.com/view๑๔๓๓๓๖.html 

๑๓ 

http://cooking.kapook.com/view95108.html


 
 

 

 

 

ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ วันนี้เรามาออกก าลังกายด้วยวิธีใหม่ๆ ที่ประหยัดกันเถอะครับ  

 ๑. น าน้ าใส่ขวดขนาด ๑.๕ ลิตร ให้เต็มขวด เสร็จแล้วน าใส่ในกระเป๋าถือไปไหน   มาไหน
ตลอดทั้งวันเป็นเวลา ๓ เดือน (ดูปกติดีนะครับ) 

 ๒. เพ่ิมระดับการออกก าลังกาย โดยการพกขวดน้ าขนาด    ๕ ลิตร ใส่
ไว้ในกระเป๋าหรือเป้สะพายหลัง และน ามันติดตัวไปทุกที่ตลอด ๓ เดือน (เริ่ม
จะแปลกๆ แล้วนะครับ) 

 ๓. เพ่ิมน้ าหนักการออกก าลังกายให้ถึงที่สุด โดยการพกขวดน้ าไปทุกที่เช่นเดิม แต่เพ่ิมน้ า
ขนาด  ๕ ลิตร เป็น ๒ ขวด เป็นเวลา ๓ เดือน (ผมว่านี่เริ่มจะเป็นการฝึกมนุษย์กบหรือไม่ก็      การ
กระท าของคนท่ีเริ่มจะสติไม่ดีแล้วนะครับ) 

  

ทุกท่านสามารถท าอย่างที่ผมกล่าวมาได้หรือไม่ครับ...ก็ไม่น่าจะยากนะครับ 

 เชื่อเถอะครับ มีคนท าได้และท าได้ดีซะด้วย คนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือคุณแม่ของพวกเราทุกคน และ ภรรยา
ของพวกเราที่ตั้งครรภ์ลูกของเรา และก็คือลูกสาวของเราที่ก าลังตั้งครรภ์หลานรักของเราครับ   สตรีที่ไม่มีความจ าเป็น
ที่จะต้องฝึกหลักสูตรมนุษย์กบ แต่ก็ต้องเข้ารับฝึกหลักสูตรที่เรียกว่า  

  

 

 

มันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่นะครับ ที่จะต้องแบกน้ าหนักขนาดนั้นไปไหนมาไหน
ตลอดเวลา ไม่ว่าเวลากิน เวลานอน เวลาเข้าห้องน้ า โดยไม่สามารถวางภาระนั้นลงได้แม้แต่

เพียงวินาทีเดียว และวันเดียวที่จะวางภาระนั้นลงได้ เป็นวันที่สตรีคนนั้นจะต้องใช้ชีวิตทั้ง
ชีวิต ท าภารกิจที่ท้าทายที่สุด เจ็บปวดที่สุด เสี่ยงชีวิตมากที่สุด และส าคัญที่สุด ที่มนุษย์สตรี

คนหนึ่งจะทานทน ยอมรับและท าได้  

 ผู้ที่ส าเร็จหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับ เด็กแรกเกิดที่น้ าหนักปกติหนึ่งคน 
และน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น  ๑๐ กิโลกรัมโดยประมาณส าหรับสตรีเพศผู้รักความสวยงาม

๑๔ 



และต้องการความรักจากบุรุษผู้ได้ชื่อว่าสามีของตน  พร้อมทั้งภาวะซึมเศร้าหลังหลอดเป็นของแถมหลังจากนั้นอีก ๒ 
สัปดาห์  ดูเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ดีนะครับ 

 ภายหลังส าเร็จหลักสูตรดังกล่าว สตรีผู้นั้นจะได้รับภารกิจ
ปกป้องตัวประกันที่ช่วยเหลือและดูแลตัวเองไม่ได้เป็นเวลา
ประมาณ ๑๕ ปี หรือตลอดชีวิตของสตรีผู้นั้นหรือเด็กคนนั้น มัน เ ป็ น
ภารกิจที่ยาวนานมากนะครับ และคงต้องใช้ความอดทนมากๆ ใช้
พละก าลังมากๆ ใช้สติปัญญามากๆ ครับ 

 เพราะเมื่อแรกเกิดนั้น เด็กคนนั้นปกป้องดูแลตัวเองไม่ได้ เ ล ย 
จะกินก็ต้องร้อง ร้องไม่เป็นเวล่ าเวลา  ซะด้วย จะนอนก็ไม่นอน ท า
ให้คนอ่ืนนอนไม่ได้ จะตื่นจะเล่นก็ต้องมีคนดูแลตลอดยี่สิบสี่
ชั่วโมง หลังจากนั้นไม่นานนัก หากเด็กคนนั้นคลาดสายตาเพียง แ ว บ
เดียว อาจจะเดินข้ามถนนไปให้รถชนหรือสุนัขกัดหน้า ก็ได้  

 ก็แล้วเด็กคนนั้นท าอะไรบ้างล่ะพอโตขึ้น ไปหาของขมๆ ที่
ไม่ใช่นมดื่ม ไปเที่ยวกลางคืน ไปยกพวกตีกัน ไปท าเรื่องที่เสี่ยง ชี วิ ต
ที่ไม่มีประโยชน์ แล้วสุดท้ายใครล่ะปกป้อง ถ้าไม่ใช่ผู้เข้ารับการ ฝึ ก
หลักสูตร “แม่” 

 ก็ได้แต่หวังว่าพวกเราจะไม่ท าให้ความพยายามและ
ภารกิจของสตรีคนนั้นสูญเปล่านะครับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย  ร.อ.รชฏ  ทิพโสต  รรก.อจช.แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. 

 

๑๕ 



 
 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 



 

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
พล.ต. ชนินทร์  โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. น าคณะข้าราชการ รร.ตท. และชมรมแม่บ้าน รร.ตท. ร่วมบันทึกเทป
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