องคการแหงการเรียนรู
เพื่อการเผยแพรขาวสารและแลกเปลี่ยนความรูรวมกันของ รร.ตท.
ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๙ ประจําเดือน กันยายน ๒๕๕๘

๒

วันมหิดล ตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกป อันเปน วันคลายวัน

สวรรคต ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(กรมหลวงสงขลานครินทร ) พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย
(ประสูติ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔ – ทิวงคต ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒)
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดมีประกาศอยางเปน
ทางการ ใหวันที่ ๒๔ กันยายน เปน “วันมหิดล” ในวันนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว จะเสด็จฯ ไปทรงวางพวงมาลา ณ พระราชานุสาวรีย สมเด็จ
พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร โดยไดเสด็จฯ
ทรงเปดอนุสาวรียแหงนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เปนพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา พระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๓๔ และ
เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๗๒ มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟา
มหิดลอดุยเดช
ในเบื้องตน ไดทรงศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมนี จากนั้น
เสด็จกลับมารับราชการทหารเรือ ตอมาทรงมีอาการประชวรเรื้อรัง ไมสามารถ
รับราชการหนักได ประกอบกับทรงสนพระทัยในกิจการทางดานการแพทย
จึงทรงอุตสาหะเสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาแพทยณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทรงสอบไดประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และ ปริญญาแพทย
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮารวารด หลังจากเสด็จกลับ
เมืองไทย พระองคไดทรงประกอบพระกรณียกิจทางดานการแพทยและ
สาธารณสุขอยางมากมาย
ดวยความรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผูที่เคยไดรับพระกรุณา ในดาน
ตางๆ จากพระองค จึงไดรวบรวมเงินจัดสรางพระรูปประดิษฐานไว
ณ
โรงพยาบาลศิริราช โดยมอบใหกรมศิลปากรเปนผูดําเนินการสราง
มี
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี เปนผูควบคุม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๓

ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงกระทําพิธีเปด เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๔๙๓ และ ในวันที่ ๒๔ กันยายนปเดียวกันนี้เอง
นักศึกษาแพทยไดริเริ่มจัดงานขึ้นเปนครั้งแรก เนื่องในวันคลายวันสิ้นพระชนม โดยมีพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม
พระรูป อานคําสดุดีพระเกียรติ เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค และทางคณะแพทยศาสตร
พรอมดวย ศิริราชพยาบาล ไดมีความเห็นพองตองกันวา ใหยึดถือเอาวันที่ ๒๔ กันยายนของทุกป เปนวันที่นอม
รําลึกถึงพระองค โดยใหชื่อวา วันมหิดล และงานวันมหิดลไดจัดขึ้นอยางเปนทางการครั้งแรก ในวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๔๙๙ โดยจัดใหมีพิธีสงฆ ทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเชา และ การนําพวงมาลาไปสักการะที่พระรูป

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki

๔

ภาวะโลกรอน กับ การเกิดรูโหวของชั้นโอโซน

การเกิดรูโหวในชั้นโอโซน ยังเปนประเด็นที่หลายคนยังเขาใจผิดวาเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน
แตในความเปนจริงแลวนั้น การที่ชั้นโอโซนถูกทําลายจนเกิดรูโหวที่เราไดยินกันนั้น มิไดเปนสาเหตุที่ทําใหโลก
รอนขึ้น แตจะทําใหรังสีที่เปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งมีชีวิตผานเขามายังพื้นโลกมากขึ้น จึงขออธิบายเพิ่มเติม
ในประเด็นนี้ใหเกิดความเขาใจมากขึ้น
ตามที่ไดทราบแลววาบรรยากาศที่หอหุมโลกอยูมีทั้งหมด ๔ ชั้นไดแก ชั้นโทรโพสเฟยร สตราโตสเฟยรเม
โซสเฟยร และเทอรโมสเฟยร โดยการเกิดปรากฏการณ
เรือนกระจก ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน
นั้น เกิดขึ้นที่ชั้นบรรยากาศที่อยูใกลผิวโลกมากที่สุด
(ประมาณเพียง ๑๐-๑๕ กิโลเมตรนับจากผิวโลกขึ้นไป) นั่น
คือ ชั้นโทรโพสเฟยร ซึ่งในบรรยากาศชั้นนี้มีปริมาณกาซ
โอโซนนอยมาก เนื่องจากหากโอโซนอยูในชั้นนี้จะเปน
อันตรายตอมนุษย สวนชั้นบรรยากาศที่พบกาซโอโซนมาก
ไดแก ชั้นสตราโตสเฟยร ซึ่งอยูไกลจากพื้นผิวโลกขึ้นไป
ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร และอยูเหนือชั้นโทรโพสเฟยร โดย
กาซโอโซนในชั้นบรรยากาศนี้มีหนาที่ดูดซับรังสีทุกชนิดที่แผออกมาจากดวงอาทิตยไวมิใหสองไปยังโลกทั้งหมด
โดยเฉพาะรังสีอุลตราไวโอเล็ตชนิดบี หรือ UV-B ซึ่งเปนรังสีที่มีอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ หากมนุษยไดรับ
รังสีนี้เปนระยะเวลานาน จะมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายตอผิวหนังและดวงตา ทั้งนี้พบวา หากโอโซนใน
บรรยากาศในชั้นสตราโตสเฟยรลดลงเพียงรอยละ ๑ จะมีผลทําใหอัตราการเกิดตอกระจกเพิ่มขึ้นรอยละ ๐ .๖-๐.๘
นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งผิวหนัง โดยเฉพาะโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ซึ่งพบวาเปน
กันมากในหมูคนผิวขาว รวมทั้งทําใหภูมิคุมกันโรคลดลง ชึ่งทําใหเกิดโรคติดตอตางๆ มากขึ้น นอกจากรังสี UV-B จะ
มีผลตอมนุษยแลว สัตวและพืชก็ไดรับผลกระทบจากรังสีดังกลาวนี้เชนกัน โดยรังสี
UV-B จะไปทําลายการ
เจริญเติบโตของสัตวในชวงแรก และทําใหแพลงตอนซึ่งเปนอาหารสําคัญของสัตวน้ําในกระบวนการหวงโซอาหารใน
น้ํามีปริมาณลดลง สวนผลกระทบตอพืชนั้น พบวารังสี UV-B จะทําใหการเจริญเติบโตของพืชลดลง อยางไรก็ตาม
แมการเกิดภาวะโลกรอน มิไดมีสาเหตุโดยตรงจากการเกิดรูโหวในชั้นโอโซน แตการเพิ่มขึ้นของสารทําลายชั้นโอโซน
ในชั้นบรรยากาศ นอกจากจะยิ่งไปเพิ่มความหนาของบรรยากาศในชั้นโทรโพสเฟยร ซึ่งจะทําใหรังสีความรอนถูก
สกัดกั้น และแผความรอนกลับมายังพื้นผิวโลกไดมากยิ่งขึ้นแลวนั้น สารทําลายชั้นโอโซนที่สามารถทะลุผานชั้นโทร
โพสเฟยรขึ้นไปยังชั้นสตราโตสเฟยรได ก็จะไปทําลายโอโซนไดอยางรวดเร็วจากการเกิดปฏิกิริยาแบบลูกโซ ดังนั้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งมีชีวีตบนโลกที่จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น เพราะแสงอาทิตยที่สองผานมานั้นนอกจากจะถูกกัก
เก็บและทําใหโลกรอนแลว ยังมีรังสีที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวีตในโลกคือ รังสี UV-B ปะปนเขามาในปริมาณที่เขมขน
ขึ้นดวย ทั้งสองปรากฏการณนี้จึงถือเปนภัยคุกคามใหญหลวงที่มนุษยทุกคนตองรวมกันดําเนินการเพื่อชวยลด
ผลกระทบตอทั้งโลกและตัวมนุษยเอง
ที่มา : http://www.greenpeace.org/

๕

หวานได ไมทํารายสุขภาพ
จากการวิจัยและศึกษาเรื่องพฤติกรรม การรับประทานอาหารและน้ําของคนไทยลาสุด จากมูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) พบวาคนไทยติดรับประทานหวานมากขึ้น เฉลี่ยรับประทานน้ําตาลกวา ๒๙ กิโลกรัม/
ป หรือ ๑๘ ชอนชา/วัน ทําใหเกิดโรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง มากขึ้นกวา ๓๐%!
ทําใหนาสังเกตวา วันหนึ่งเราเติมน้ําตาลลงเครื่องดื่มหรืออาหารกี่ชอนชา ? ปกติคนทั่วไปควรไดรับน้ําตาลไมเกิน
วันละ ๔-๘ ชอนชา ยิ่งถาเปนเด็กวัยเรียน ผูใหญหรือผูสูงอายุไมควรเกินวันละ ๓ ชอนชา แตจะใหงดก็คงทํายากอยู
เมื่อเปนแบบนี้สารพัดน้ําตาลที่รับประทานทุกวัน มีชนิดใดบางที่เลือกทานแลว ยังใหประโยชนตอรางกาย
ชนิดที่เรียกวา “เติมหวานไดแตไมทํารายสุขภาพ” เราลองมาทําความรูจักคุณคาน้ําตาลและความหวานกัน
น้ําตาลทราย
แมน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายแดงใหรสชาติหวานเหมือนกัน
คือ ๑ กรัม ใหพลังงาน ๔ กิโลแคลอรี หรือเทียบงายๆ ๑ ชอนชา ให
พลังงานประมาณ ๑๙ กิโลแคลอรี แตใหคุณคาทางอาหารตางกัน
- น้ําตาลทรายขาว ไดมาจากออยแลวผานกรรมวิธีการผลิต ตกผลึกใหเปนเกล็ดและผานการฟอกสี ดังนั้น
วิตามินแทบจะไมหลงเหลืออยูเลย
- น้ําตาลทรายแดง ยังรักษาคุณคาทางวิตามินไดดีกวาน้ําตาลทรายขาว เชน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก
แตดัชนีน้ําตาลของน้ําตาลทรายและน้ําตาลทรายแดงอยูที่ ๗๓-๗๕ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑสูง ไมเหมาะสําหรับคนที่
ควบคุมน้ําหนักหรือเปนโรคเบาหวาน
ถาเทียบพลังงานระหวางน้ําตาลทรายและน้ําออยในปริมาณที่เทากัน น้ําออยมีฟอสฟอรัสและใหพลังงานนอยกวา
น้ําตาลทรายถึง ๕ เทา เพราะน้ําออยมีสวนผสมของน้ําอยูมาก แตมีปริมาณแคลเซียมนอยกวาน้ําตาลทราย
น้ําตาลปปหรือน้ําตาลปก
น้ําตาลปบไดมาจากการเคี่ยวน้ําของยอดทลายออนของมะพราวจนกระทั่งเหนียวและ
หวาน เปนเครื่องปรุงติดบานคูใจแมบานชาวไทยทุกครัวเรือน เพราะนอกจากความหวาน
แลว ยังไดความหอมอรอยอีกดวย น้ําตาลปป ๑ ชอนชา ใหพลังงาน ๑๘ กิโลแคลอรี ยังมี
คุณคาและวิตามินบาง เชนแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก
นมขนหวาน
เปนสารใหความหวานที่ผลิตมาจากหางนม นํามาเติมน้ําตาลในปริมาณเขมขน และดึงไอระเหยจนขนเหนียว

๖

นมขนหวาน ๑ ชอนชา ใหพลังงาน ๒๐ กิโลแคลอรี ถาเทียบในคุณคาทางโภชนาการ นมขนหวานใหพลังงานสูงมาก
แตยังพอมีโปรตีน ไขมัน ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามินบี ๑ บี ๒ วิตามินซี และวิตามินเอ มากกวาน้ําตาลชนิดอื่น
แตก็ไมเปนอาหารหลักอยูดี ไมมีคุณคาทางอาหารเหมือน “นม” ปกติทั่วไป ไมควรใหเด็กรับประทานมากๆ เพราะ
จะทําใหอวนและมีผลตอสุขภาพฟน
น้ําตาลเทียม
เปนสารใหความหวานที่ไดจากการสังเคราะหทางวิทยาศาสตร เปนสารใหความหวานที่เปนทางเลือก ของคนที่
ควบคุมน้ําหนักหรือเปนเบาหวาน น้ําตาลเทียมที่ขายทั่วไปคือ แซคคาริน แอสปาเทม ซูคาโลส ซึ่งใหความหวาน
มากกวาน้ําตาลปกติตั้งแต ๒๐๐ -๖๐๐ เทา แตใหพลังงานต่ํา การใช
น้ําตาลเทียมในอุตสาหกรรมสวนใหญ จะเปนอาหารหรือเครื่องดื่มที่
บอกวา “ใหแคลอรี ๐ ” หรือ “ไมมี น้ําตาล ” แตยังคงรสหวานได
เหมือนปกติ แตกอนเลือกใหดูที่ฉลากสักนิด เพราะอาจใหพลังงาน
หลากหลายตั้งแต ๐ แคลอรีจนถึง๑๕ แคลอรี/ซอง และสําหรับการปรุง
อาหารและเครื่องดื่ม น้ําตาลเทียมบางชนิดสามารถปรุงอาหารขณะ
รอนได แตบางชนิดก็ไมได ตองยกลงจากเตากอน หรือผสมลงใน
เครื่องดื่มที่ไมรอนจัด มิฉะนั้นความหวานจะหายไป
น้ําผึ้ง
น้ําผึ้ง ๑ ชอนชา ใหพลังงานประมาณ ๑๕ กิโลแคลอรี น้ําผึ้งเปนสาร
ใหความหวานตางจากชนิดอื่นๆ ตรงที่อุดมไปดวยโปรตีน พลังงาน
วิตามินและเกลือแร ดัชนีน้ําตาลของน้ําผึ้งอยูที่ ๕๕ ซึ่งถือวาอยูใน
เกณฑ ปานกลาง ดีตอสุขภาพมากกวา น้ําตาลทรายขาวหรือน้ําตาล
ทรายแดง จึงเปนทางเลือกที่ดีของการปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่มของคน
ที่กําลังลดน้ําหนัก ทั้งนี้ก็ไมแนะนําใหรับประทานเกินวันละ ๖ ชอนชา
มิฉะนั้น อาจเปนผลรายตอสุขภาพแทน
น้ําเชื่อม
เปนการใชน้ําตาลมาเคี่ยวผสมกับน้ําจนกระทั่งใส สวนใหญคนไทย
จะใชปรุงอาหารหวานหรือเครื่องดื่มตางๆ น้ําเชื่อมแตละชนิดก็ใหรส
หวานเขมขนตางกัน ขึ้นอยูกับปริมาณที่ผสม (หวานมากก็ใหพลังงานมากตาม) สวนวัตถุดิบที่นํามาทําเปนน้ําเชื่อม
สําเร็จรูปจากตางประเทศ คุณคาทางอาหารจะขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่นํามาใช เชน องุน เมเปลหรือแอปเปล มักจะมีการ
เติมสารอาหารบางชนิดลงไปเพื่อขยายผลทางการคานั่นเอง เมื่อทราบดังนี้แลว ตองกะปริมาณน้ําตาลใหดีตอ
สุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนโรคเบาหวาน โรคอวนหรือความดันโลหิตสูง ยิ่งตองระวังและมีเปาหมายในการ
รักษาจากการดูแลเรื่องโภชนาการ เพื่อรักษาระดับน้ําตาลใหใกลเคียงปกติเทาที่จะทําได รักษาระดับไขมันในเลือด
ใหเหมาะสม รักษาน้ําหนักตัวและปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ พรอมออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อชีวิตที่มี
ความสุข

๗

แหลงน้ําตาลมีทั้งที่มาจากพืชและสัตว แหลงน้ําตาลของพืชจะเปนพืชที่มีหัว ซึ่งปริมาณน้ําตาลที่ไดจะ
แตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีสารอาหารอื่นปนอยูดวยเชน โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุ พืชที่ใหน้ําตาล ไดแก ขาว
ชนิดตาง ๆ เผือก มัน ขาวโพด ออย ตาล มะพราว สวนแหลงน้ําตาลจากสัตว จะเปนน้ําตาลในนมและไกลโคเจนที่
เปนพลังงานสํารองในสวนกลามเนื้อและตับ เทียบกันแลวความหวานและปริมาณน้ําตาลจากสัตวจะมีนอยกวาพืช
ที่มา: http://www.yourhealthyguide.com/article/an-sweet-healthy.html

Touchjet WAVE เปลี่ยนทีวีธรรมดาเปนสมารททีวีหนาจอทัชสกรีน
เจาอุปกรณสุดกะทัดรัดชิ้นนี้สามารถเปลี่ยนทีวีธรรมดา ใหกลายเปนสมารททีวีหนาจอทัชสกรีนได
Touchjet WAVE มาพรอมกับเซ็นเซอรอินฟราเรดชวยตรวจจับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ รองรับการสัมผัสทุก
รูปแบบไมวาจะเปน Tabs หรือ Gestures
อุปกรณชิ้นนี้มาพรอมระบบปฏิบัติการ Android ๔.๔ แตก็สามารถเชื่อมตอการทํางานรวมกับอุปกรณ iOS ได อีก
ทั้งยังรองรับแอพพลิเคชั่น ตั้งแตแอพโซเชียลทั่วไป จนถึงแอพเกมและแอพสรางสรรคตางๆ สามารถเปดเว็บ
เบราวเซอร แชรภาพและไฟลสําหรับการนําเสนอไดอีกดวย ที่สําคัญยังมาพรอมกับ IR Stylus สําหรับเพิ่มลูกเลน
และควบคุมการทํางานตางๆ
เพียงติดตั้งอุปกรณชิ้นนี้ไวตรงขอบดานบนของจอทีวี ซึ่งอุปกรณรองรับการทํางานรวมกับหนาจอทีวีตั้งแต ๒๐-๘๐
นิ้ว จากนั้นเชื่อมตอเขากับพอรต HDMI ทีวีธรรมดาๆ ของคุณก็จะเปลี่ยนเปนสมารททีวีหนาจอทัชสกรีนในทันใด
ปจจุบันอุปกรณนี้ กําลังเปดระดมทุนอยูบนเว็บ Indiegogo
ที่มา : http://tech.mthai.com/gadget/๕๒๓๙๕.html

๘

จากลําไมไผในปาเขาใหญ สูงานแกะสลักกลายเปนสินคาโอทอปคุณภาพเยี่ยม
แหงเมืองนครนายก ผลิตภัณฑไมไผแกะสลัก ซึ่งเปนงานศิลปะที่สรางสรรคจากภูมิปญญาทองถิ่นของคนเมือง

นครนายกโดยแท ที่สรางสมประสบการณจนมี ฝมือประณีต สรางกระบอกไมไผปา กลายเปนของตกแตงที่งดงามยิ่ง
รูปแบบแปลกตา และยังขจรไกลไปยังตางแดนอีกดวย จากการรวมกลุมกันเล็ก ๆของชาวทองถิ่นใน ตําบล สาริกา
เพื่อทํา ผลิตภัณฑจากตนไผที่มีอยูมากมายในผืนปาเขาใหญจากตนไมรากไมที่ไมมี คุณคามากนักในทาง พาณิชย
ใครจะคิดบางวา เหงาไมไผตนไมไผที่ทุกคนมองวาไมมีคาจะกลายมาเปนสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
ที่ขายดิบขายดีของจังหวัดนครนายก และยังสามารถสงออกไปยังตางประเทศไดอีกดวยถือวาเปนของดี
เมืองนครนายก อีกอยางหนึ่ง
การแกะสลักไมไผนั้นมีขั้นตอนยุงยาก
ตองใชเวลาและความละเอียด
พอสมควรกวา จะมาเปนผลิตภัณฑ
ไมไผที่สวยงามอยางที่เราเห็น ตองใช
ความอดทนคอนขางมากทีเดียว
วัตถุดิบสวนมากก็จะอยูในเขต
นครนายก ก็คือไมไผพันธุ ที่นํามา
แกะสลักสวนมากเปนพันธุไผตง แบง
ออกเปน ๓ ชนิดคือ หนัก กลาง เบา
อยางที่แกะอยูจะเปนไผตงกลาง ไผ
ตงหนักคอนขางลําใหญ มีเหงาใหญ
และไมนิยมกินหนอกัน ไผตงกลางกับไผตงหนักใชลําและเหงาในการแกะสลัก สวนไผตงเบานั้นนิยมกินหนอเปน
อาหารเลยไมคอยนํามาแกะสลัก สวนตาง ๆ ของไมไผเมื่อตัดออกมาแลวสามารถนํามาทําผลิตภัณฑไดเกือบทั้งหมด
ไมไผลําหนึ่งสามารถใชประโยชนไดทั้งหมด เริ่มแรกในการแกะนั้นเมื่อไดไมไผมาขั้นตอนแรกเลยตองนําไปแชน้ํายา
ฆา เชื้อประมาณ ๑๕ วัน และตากแดดอีก ๑๕ วัน (สําหรับเหงาไมไผ) แลวนําไปเจียน นําไปขัด แกะขึ้นรูป ตรงนี้

๙

ตองใชความละเอียดออน และความชํานาญในการทํา เสร็จแลวนําไปขัดเก็บรายละเอียด สุดทายลงสีเพิ่มความ
สวยงาม สวนลําไมไผตองผานการอบรมควันกอนประมาณ ๑๕ วัน แลวจึงนํามาแกะสลักได
สวนขั้นตอนการทํานั้น เริ่มจากการวาดลาย จากนั้นก็แกะสลักตามแบบที่วาดแลวลงฉลุลายตามจุดที่ตองการ
ขั้นตอนตอไปขัดกระดาษทรายดวยมือใหเรียบแลวแกะลายอีกครั้งเพื่อความลึกคมชัดของลวดลายแลวขัดลูบรอยสิ่ว
ออกอีกครั้ง กอนนํามาอาบน้ํายาทิ้งใหแหง แลวนํามาเขาเตาอบ จากนั้นก็ลงสี ตกแตงดวยอุปกรณเพื่อใหดูดี
สวยงาม กอนนํามาวางจําหนาย ระยะเวลาในการทําชิ้นงานตางๆ ใชเวลานานพอสมควร ตกประมาณ ๒ -๓ อาทิตย
เนื่องจากเปนงานฝมือตองใชความละเอียดออน ไมไผที่ทําการแกะตองผานการตากแดด แชน้ํายา นําไปตัดแตง
อบรมควัน ถึงจะนํามาแกะได แกะเสร็จนําไปเจียน นําไปเกา ขัด และทาน้ํายา จะเห็นวามีหลายขั้นตอนมาก ๆ กวา
จะไดงานหนึ่งชิ้นออกมา ถือเปนผลิตภัณฑจากไมไผที่สวยงามกลั่นกรองมาจากภูมิปญญาฝมือชาวบานอยางแทจริง
สมควรที่จะสนับสนุนและนําไปเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาชุมชนในที่อื่น ๆ ครับ ใครมีโอกาสมาเที่ยวที่เมือง
นครนายก บริเวณทางไปน้ําตกนางรอง ก็อยาลืมแวะเขาไปเยี่ยมชม และอุดหนุนผลิตภัณฑจากไมไผของชาวตําบล
สาริกา

การเดินทาง ไปยังลายไมไผ ลําไมไผแกะสลัก

การเดินทางมายังกลุมลายไมไผ ใชเสนทางไปเขื่อนขุนดานปราการชล จากตัวเมืองนครนายก– น้ําตก
นางรองใชถนนหมายเลข ๓๐๔๙ กอนถึงอุทยานวังตะไคร ประมาณ ๒ กิโลเมตรเลี้ยวขวาเขาไปวัดบานดง
ประมาณ ๑ กิโลเมตรก็เจออยูทางขวามือ หรือถามา จากกรุงเทพ ฯ เดินทางมาบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๕
นครนายก – น้ําตกนางรองใชถนนหมายเลข ๓๐๔๙ กอนถึง อุทยานวังตะไคร ประมาณ ๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวา
ตามเสนทางแรก มีปายบอกชัดเจน

ที่มา : http://www.siamfreestyle.com/travel-attraction-more/nakornnayok

๑๐

สมเด็จพระบูรพกษัตริยแหงสยาม ณ อุทยานราชภักดิ์
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
อุทยานประวัติศาสตรสมเด็จพระบูรพกษัตริยแหง
สยาม (อุทยานราชภักดิ์) กองทัพบกไดดําเนินการ
จัดสรางขึ้นเพื่อประดิษฐาน “พระบรมราชานุสาวรีย
สมเด็จพระบูรพกษัตริย ๗ พระองค ” (สมเด็จพระ
บูรพกษัตริยแหงสยาม) โดยพิจารณาคัดเลือก
พระมหากษัตริยแตละยุคสมัย ตั้งแตสุโขทัย จนถึงกรุง
รัตนโกสินทร ซึ่งพระนามแตละพระองคเปนที่
ประจักษแกประชาชนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
ไดแก พอขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณมหาราช สมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สําหรับเปนสถานที่เคารพสักการะ เปนอนุสรณแหงความรําลึกและ
สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอประเทศชาติ เทิดทูน ยกยอง และประกาศเกียรติคุณขององค
พระมหากษัตริยไทย ใหเปนประจักษตอ
อนุชนรุนหลัง
โดยรูปแบบของพระบรมราชานุสาวรีย จะ
จัดสรางในลักษณะพระอิริยาบถทรงยืน
ความสูงเฉลี่ยไมเกิน ๑๕ เมตร ๘๐
เซนติเมตร หลอดวยโลหะสําริด นอกจากนี้
สถานที่แหงนี้ยังใชเปนสถานที่กระทําพิธีที่
สําคัญของกองทัพบก และรับรองบุคคล
สําคัญจากตางประเทศ ในโอกาสที่มาเยือน
กองทัพอยางเปนทางการ อีกทั้งเปนแหลง
ทองเที่ยวและเรียนรูทางประวัติศาสตร
สําหรับกําลังพล ครอบครัวของกองทัพบก
ตลอดจนประชาชนทั่วไป อีกดวย
ที่มา: http://spk-school.com/news-detail_๒๒๒_๑๒๒๙๕

๑๑

แกงสมดอกแค
-ปลาชอน ๑ ตัว
-น้ําพริกแกงสม ๑ ถวย
-น้ําเปลา ๑-๒ ถวย
-ดอกแค (พอประมาณ)
-น้ํามะขามเปยก ๓ ชอนโตะ
-น้ําตาล ๑ ชอนโตะ
-มะนาว ๒ ชอนโตะ
-น้ําปลา ๓ ชอนโตะ
-กะป ๑ ชอนชา
วิธีทํา ๑. นําปลาชอนมาทําความสะอาดขอดเกล็ดตัดหัวออก และหั่นสวนตัวเปนชิ้น ๆ หนาประมาณ ๑/๒ นิ้ว
๒. ใสน้ําสะอาดในภาชนะ ปดฝาใหสนิท ตั้งไฟจนเดือด ใสปลาชอนลงตมน้ําในหมอ
๓. เมื่อปลาสุกแลวใหนําสวนหัว ๓ ชิ้นไปโขลกรวมกับน้ําพริกแกงละลายน้ําใสหมอ ตั้งไฟใหเดือด ใสดอกแคที่เตรียม
ไว ปรุงรสดวยน้ําปลา น้ํามะขามเปยก น้ํามะนาว น้ําตาล ปดฝาภาชนะใหสนิท ตั้งไฟตออีกประมาณ ๕ นาที (ปรุง
ใหมีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน) นํามารับประทานขณะรอน ๆ
ประโยชนทางอาหาร
๑. น้ําพริกแกงสม รสเผ็ดรอน ชวยขับลม ชวยยอยอาหาร
๒. ดอกแค รสหวานออกขมเล็กนอย แกไขหัวลม
๓. มะขามเปยก รสเปรี้ยว ขับเสมหะ แกทองผูก แกไอ ลดความรอนในรางกาย
๔. มะนาว เปลือกผลรสขมชวยขับลม น้ําในลูกรสเปรี้ยว แกเสมหะ แกไอ แกเลือดออกตามไรฟน ฟอกโลหิต
คุณคาทางโภชนาการ
แกงสมดอกแคแกไขหัวลม มีประโยชนและคุณคามากมาย เชน รสเปรี้ยวของแกงสมบํารุงธาตุน้ํา รสเผ็ดของน้ําแกง
บํารุงธาตุลม ดอกแคมีกานเกสร รสขม แกไข ซึ่งการที่จะมุงประโยชนในการปรับธาตุใดนั้นใหปรุงรสเนนไปตามธาตุ
นั้น

๑๒

๑ กันยายน
ร.ต.หญิง นวลอนงค สุขสมแดน ร.น.
ร.ท.หญิง อรณิชชา เสาทองหยุน
๓ กันยายน
ร.อ. ไชยยันต วงศาโรจน
จ.ส.อ. อํานวย ขําทอง
๔ กันยายน
น.อ. สุพพัต ยุทธวงศ ร.น.
น.ต. คงฤทธิ์ บุญทอง ร.น.
ร.อ.หญิง ปวีณา ธารรักษ
๕ กันยายน
ร.อ.หญิง ญาณิกา มอญพันธุ ร.น.
นาง สุมาลี โนนทิง
๖ สิงหาคม
ร.อ.หญิง ชวภา รุงปตะรังสี ร.น.
นาย อภิเดช เอมอน
ส.ต.หญิง นิลยา เชี่ยวชาญ
๙ กันยายน
ร.ท.หญิง อภัสรา ตรีเนตร
จ.ส.อ. รังสฤษฎ ชอนแกว
๑๐ กันยายน
ร.อ. ณัฐพันธ วงษดนตรี
ร.อ. รณภัทร เชาวนเกตุ
จ.ส.อ. ประสาร อัควิทู
นาย วาทิตย โพธิ์สงค

๑๑ กันยายน
ร.อ. ศุภสวัสดิ์ จิระประดิษฐผล
จ.ส.อ. ยุทธพงษ ดิษฐกระจัน
๑๒ กันยายน
น.อ. ทิวาธร ฉิมสุนทร
พ.อ.ท. ณัฐพงษ จิตตแสวง
๑๓ กันยายน
พ.จ.อ. ณรงคชัย ชื่นชม
๑๕ กันยายน
พ.อ.หญิง เกื้อกูล ขัมพานนท
ร.อ.หญิง ชนากานต ฉัตรเสถียร
พงศ
จ.ส.ท.หญิง ดวงกมล หนูหอม
ส.อ. จรรยาวุฒิ ฤาชัย
นาย มนตชัย สรอยทอง
๑๗ กันยายน
ร.อ.หญิง ฐปนพร ผองแผว ร.น.
จ.ส.อ. อดุลย ปานหิรัญ
นาย วีรกิตติ์ ผลสืบ
๑๙ กันยายน
น.ท.หญิง จิตราภรณ โกมุทบพิตร
ร.อ.หญิง ธนินทรา เจริญอึ้ง
จ.ส.อ. คนธพงษ ศักดิ์ปภาวรินทร
๒๐ กันยายน
พ.ต.หญิง ปริชาติ รังสิมาอรุณ
๒๑ กันยายน
พ.จ.อ. ประทีป สุขเจริญ

๒๒ กันยายน
จ.อ.หญิง ปทมสุคนธ ดีทอง
นาย ฉัตรชัย ไตรถาวร
๒๓ กันยายน
จ.ส.อ.เดน พงศนะเมตตา
จ.ส.ต.หญิง กรรณิกา ชํานาญ
นาง นวลจันทร ยงพรหม
๒๕ กันยายน
นาง วาสนา อัควิทู
๒๗ กันยายน
น.ท.หญิง ทฤษฎี สุขยอด ร.น.
นาย ชํานาญ บุตรดีวงศ
นาย พีระวัฒน ยอดยิ่ง
๒๙ กันยายน
จ.ส.อ. สุชิน ชูดี
๓๐ กันยายน
พ.อ.อ. สุพัฒน โนนทิง
นาง จุมจิ๋ม ไตรถาวร
นาย พิธีพร เฟองทรัพย
ขอมูลจาก กกพ.บก.รร.ตท.
โทร ๕๑๑๐

คณะผูจัดทําจุลสาร หองสมุด กสป.รร.ตท. ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดดลบันดาลประทานพรใหทานและครอบครัวประสบแตสรรพสิ่ง มิ่งมงคล สมบูรณพูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

๑๓

วันที่ ๑๐-๑๑ ส.ค.๕๘
พล.ต.ชนินทร โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เปนประธานในการเปด
“โครงการรวมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแมของแผนดิน” ณ อาคารกองพละ

วันที่ ๑๔-๑๖ ส.ค. ๕๘
พล.ต.ชนินทร โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เปนประธานในการเปด การแขงขันวายน้ําเทิดพระเกียรติ
โรงเรียนเตรียมทหารแชมเปยนชิพ ครั้งที่ ๑๔ ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

๑๔

วันที่ ๑๘-๑๙ ส.ค. ๕๘
พล.ต.ชนินทร โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท. เปนประธานในการเปดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
ณ อาคาร ๒๑ สกศ.รร.ตท.

วันที่ ๑๙ ส.ค. ๕๘
น.อ.ฉัตรชัย มุขพรหม รอง ผบ.รร.ตท. ฝายบริหาร เปนประธานในพิธีทําบุญกองสถิติและประเมินผล

๑๕

