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วันนักประดิษฐ์

Inventor ’ s Day
วันนักประดิษฐ์ไทย

วันนักประดิษฐ์ของไทย ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุก
ปี ก�ำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2537 ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ได้ทรงประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้ำ
หมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ กังหันนํ้าชัยพัฒนา และทรงได้รับการ
ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2536 และเพือ่ เป็นทีร่ ะลึกในวาระการจดทะเบียนและออกสิทธิบตั ร
ให้แก่พระมหากษัตริย์เป็นพระองค์แรกของโลก
วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนักประดิษฐ์
• เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
• เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออก
สิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก
• เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของนักประดิษฐ์ไทย
ให้เป็นที่รู้จัก
• เพื่อน�ำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
• เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์
ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์คิดค้น
• เพื่อสนับสนุนและให้ก�ำลังใจแก่นักประดิษฐ์เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไปในอันทีจ่ ะแสดงความรูค้ วามสามารถต่อสาธารณชน
เพื่อจะได้ท�ำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากยิ่งขึ้น
• เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ที่มีความสามารถ และ
น�ำผลงานของนักประดิษฐ์ออกเผยแพร่ใช้งานได้อย่างจริงจัง
กังหันน�้ำชัยพัฒนา(Chaipattana Low Speed Surface
Aerator) เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้ำแบบ หมุนช้า เป็นแบบ
ทุ่นลอย มีใบพัดขับเคลื่อนน�้ำหมุนเป็นวงกลม ส�ำหรับขับเคลื่อนน�้ำ
และวิดน�้ำขึ้นไปสาดกระจายเป็นฝอยเพื่อให้น�้ำได้สัมผัสกับอากาศ
ได้อย่างทั่วถึง เป็นผลให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายผสมกับ
น�้ำได้เร็วและในช่วงที่น�้ำกระจายขึ้นมานั้นจะท�ำให้เกิดฟองอากาศ
จมลงไป เป็นการถ่ายเทอากาศ ได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ทั้ง
ในด้านเติมอากาศลงในน�้ำและท�ำให้เกิดการหมุนเวียนมากขึ้น จาก
การทดสอบพบว่ากังหันน�้ำชัยพัฒนาสามารถถ่ายเทออกซิเจนได้ถึง
0.9 กิโลกรัมของออกซิเจนต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/วันนักประดิษฐ์
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สิ่งที่หายไปจากงานพระบรมศพยุคใหม่
เรื่องน่ารู้ของ พระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา
ธิราช บรมนาถบพิตร ซึง่ เป็นพระราชพิธที คี่ นไทยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ในชีวิต และค่อนข้างมีพระราชพิธีมีธรรมเนียมที่ซับซ้อนมาก ในท่ามกลาง
ธรรมเนียมปฏิบัติเหล่านี้ มีบางอย่างที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาล
เวลา จนเราไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้ว ซึ่งพระราชพิธีพระบรมศพของพระ
มหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี รับเอาแบบอย่างมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย
หมายถึงการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ถือเป็นพระราชพิธีที่มีความส�ำคัญเทียบ
เท่ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรืออาจจะยิ่งกว่า ในแง่ที่ว่าประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมมากกว่า มีธรรมเนียมต้องปฏิบัติอยู่หลายประการด้วยกัน
และยังจะได้รบั ชมมหรสพอย่างยิง่ ใหญ่ในงานออกพระเมรุ แต่เมือ่ เวลาผ่าน
ไป ราชส�ำนักเปิดรับธรรมเนียมใหม่ ๆ จากตะวันตกมากขึ้น และวิทยาการ
ทางการแพทย์เกี่ยวกับการจัดการพระบรมศพพัฒนาขึ้น พระมหากษัตริย์
หลายพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงยกเลิกหลายธรรมเนียมในการพระราช
พิธีพระบรมศพไป ด้วยเหตุว่าธรรมเนียมนั้นหมดความจ�ำเป็นหรือถูกมอง
ว่า “ล้าสมัย” นั่นเอง
๔ สิ่งที่หายไปจากงานพระบรมศพยุคใหม่ มีดังต่อไปนี้
๑. โกนหัวไว้ทุกข์
เป็นธรรมเนียมตั้งแต่ในยุคสมัยอยุธยา เชื่อกันว่าสืบทอดมาจาก
ธรรมเนียมประเพณีของอินเดีย ที่ประชาชนจะโกนศีรษะไว้ทุกข์เมื่อญาติ
ผู้ใหญ่หรือมูลนายของตนเสียชีวิต เมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคต จึงเป็น
หน้าที่ของทุกคนที่ต้องโกนผมไว้ทุกข์ เว้นแต่จะมีพระบรมราชโองการให้
เป็นอืน่ อาทิเช่น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาล
ที่ ๔) ทรงประกาศให้ราษฎรไม่ต้องโกนศีรษะ เพื่อไว้ทุกข์ให้พระบาท
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระอนุชาของรัชกาลที่ ๔) แต่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงมีพระราชปรารภว่า
ควรให้ราษฎรเลิกโกนศีรษะเพื่อไว้ทุกข์ เนื่องจากเป็นการยากล�ำบากเกิน
ไป ในการพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว (รัชกาลที่ ๕) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖)
จึงทรงให้ยกเลิกการโกนศีรษะไว้ทกุ ข์ ธรรมเนียมนีจ้ งึ สูญหายไปโดยปริยาย
นับแต่นั้นเป็นต้นมา
๒. นุ่งขาว นุ่งน�้ำเงิน
ธรรมเนียมการแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยสีด�ำ เป็นสิ่งที่ไทยรับมาจาก
ตะวันตก เดิมสีไว้ทุกข์ของไทยไม่ใช่สีด�ำเพียงสีเดียว แต่มีรายละเอียดสลับ
ซับซ้อนมาก สีจะบ่งบอกถึงสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ สียชีวติ และ
ผู้แต่งกาย ได้แก่
– สีด�ำ ส�ำหรับผู้ที่แก่กว่าหรือมีศักดิ์สูงกว่าผู้ตาย
– สีขาว ส�ำหรับผู้ที่อ่อนกว่าหรือมีศักดิ์ต�่ำกว่าผู้ตาย
– สีม่วงแก่หรือสีน�้ำเงิน ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตาย
ในการพระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์ ผู้ที่มีศักดิ์สูงสุดใน
แผ่นดิน ราษฎรจะต้องนุง่ ขาวห่มขาวทัง้ หมดเพือ่ ไว้ทกุ ข์ ในรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ตัดความยุ่งยาก โดยเหลือ
เพียงสีขาวและสีด�ำในการไว้ทุกข์เท่านั้น แต่การไว้ทุกข์ให้พระมหากษัตริย์
ยังคงใช้สีขาว ปัจจุบันการแต่งกายไว้ทุกข์ของไทยเป็นไปตามธรรมเนียม

สากลแบบตะวัน ตกคือ เน้นสีดำ� และสีขาวด�ำมากกว่าขาวล้วนเหมือนในอดีต
และนอกจากนี้สีน�้ำเงินยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสีไว้ทุกข์อย่างเป็น
ทางการอีกด้วย
๓. นางร้องไห้
นางร้องไห้ เป็นธรรมเนียมเก่าแก่ที่ยึดถือปฏิบัติมานานตั้งแต่สมัย
โบราณ พบได้แทบทุกวัฒนธรรมทัว่ โลก อาทิ ประเทศจีน อินเดีย มอญ กรีก
โรมัน ออสเตรเลีย และไทย ราชส�ำนักไทยมีธรรมเนียมนางร้องไห้เฉพาะใน
งานพระบรมศพของราชวงศ์ชนั้ สูง ส�ำหรับพระมหากษัตริย์ จะมีทา้ วนาง เจ้า
จอม หรือนางข้าหลวงทีเ่ สียงดีและหน้าตาสวยงาม ได้รบั คัดเลือกให้เป็นนาง
ร้องไห้กล่อมพระเมรุ แต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว ไม่ทรงโปรดธรรมเนียมเกีย่ วกับนางร้องไห้ รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงบันทึกไว้
อย่างชัดเจนว่าเมื่อ “ถึงงานศพฉันขออย่าให้มีนางร้องไห้เลย” เมื่อสวรรคต
ธรรมเนียมนางร้องไห้จึงถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
๔. การถวายรูด-ถวายพระเพลิงพระบุพโพกลางแจ้ง
การจั ด การพระบรมศพให้ ส มพระเกี ย รติ ส มั ย ก่ อ นเป็ น เรื่ อ ง
ยากล�ำบาก เพราะวิทยาการการแพทย์และการเผาศพยังไม่ทนั สมัย การออก
พระเมรุจะกระท�ำได้เฉพาะในหน้าแล้ง หากสวรรคตในหน้าฝน จะต้องเก็บ
พระบรมศพไว้นาน ในเมื่อสมัยก่อนไม่มีน�้ำยารักษาสภาพศพ การจัดการ
พระบรมศพให้สมพระเกียรติจึงมีขั้นตอนซับซ้อน ต้องมีการสุมเครื่องหอม
ดับกลิ่นพระบุพโพ (น�้ำเหลืองน�้ำหนอง) ตลอดงาน และต้องเจาะช่องบรรจุ
ถ�้ำเก็บพระบุพโพใต้ฐานพระโกศที่ประดิษฐานพระบรมศพและมีมหาดเล็ก
คอยเทพระบุพโพตลอดเวลา เมื่อถึงเวลาถวายพระเพลิง ก็ต้องเคี่ยวพระ
บุพโพในกะทะใบบัว แยกกับการถวายพระเพลิงบนพระเมรุ
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยกเลิก
การถวายพระเพลิ ง พระบุ พ โพกลางแจ้ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารเคี่ ย ว เนื่ อ งจากดู
ไม่มีอารยะ โดยเปลี่ยนเป็นการน�ำพระบุพโพของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบรรจุในกล่องเหล็กกล้า ประดิษฐานใต้พระพุทธชิน
ราชจ�ำลองในวัดเบญจมบพิธแทน หลังจากนัน้ ก็ไม่มกี ารถวายพระเพลิงพระ
บุพโพกลางแจ้งอีก แต่ใช้วธิ เี ผาในเตาเผาแบบสมัยใหม่ เช่นเดียวกับการถวาย
รูด ซึง่ หมายถึงการส�ำรอกเนือ้ หนังมังสา เส้นเอ็นจากกระดูกโดยการต้มเคีย่ ว
เพื่อ “ช�ำระ” เตรียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ก่อนจะน�ำสิ่งที่ช�ำระ
พร้อมกับผ้าพันพระบรมศพไปรวมถวายพระเพลิงพระบุพโพ อันเนื่องจาก
สมัยก่อนไม่มยี ารักษาศพ ปัจจุบนั ไม่มธี รรมเนียมนีอ้ กี ต่อไป เพราะมีการฉีด
ฟอร์มาลีน ท�ำให้พระมังสาแห้งติดกับพระบรมอัฐิ มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ต้อง
ช�ำระ การถวายรูดครั้งสุดท้าย มีในงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สาระน่ารู้ส�ำหรับค�ำว่า “เสียชีวิตหรือตาย”
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้อธิบายตามฐานันดรศักดิ์ ไว้ดังนี้
– สวรรคต ใช้กับ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินี หรือ
สมเด็จพระบรมวงศ์ที่ทรงด�ำรงฐานันดรศักดิ์ เทียบเท่า และสมเด็จพระบรม
โอสราธิราชสมยามมกุฎราชกุมาร
– ทิวงคต ใช้กับ สมเด็จพระอนุชาธิราช หรือสมเด็จพระบรมวงศ์ที่
ทรงยกย่องโปรดเกล้าฯ
– สิ้นพระชนม์ ใช้กับ พระบรมวงศ์ และพระราชวงศ์ถึงชั้นพระองค์
เจ้า พระวรราชเทวี สมเด็จพระสังฆราช
– ถึงชีพิตักษัย ใช้กับ หม่อมเจ้า
– พิราลัย ใช้กับ เจ้าประเทศราช สมเด็จเจ้าพระยา เจ้าคุณราชินิกุล
(ราชสกุลฝ่ายพระราชินี)
– ถึงแก่อสัญกรรม ใช้กับ เจ้าพระยา หรือเทียบเท่า ซึ่งในปัจจุบัน
คือผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า
– ถึงแก่อนิจกรรม ใช้กับ พระยาหรือเทียบเท่า
– มรณภาพ ใช้กับ พระภิกษุสามเณร เว้น แต่พระภิกษุสามเณรที่เป็น
พระราชวงศ์ใช้ตามฐานันดรศักดิ์
– ถึงแก่กรรม ใช้กับบุคคลทั่วไป
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ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

วันที่ 29 ธันวาคม ๒๕59
ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง ปัจฉิมนิเทศ
และบรรยายพิ เ ศษให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
หลัก สู ต รปลั ด อ� ำ เภอ รุ่นที่ 220
และรุ่นที่ 221 ณ ห้องบรรยาย
ชั้น 4 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัย
การปกครอง อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยมี นายส�ำราญ นันทนีย์
อ ธิ ก า ร วิ ท ย า ลั ย ก า ร ป ก ค ร อ ง
นายอาวุ ธ วิ เชี ย รฉาย นายอํ า เภอ
ธัญบุรี และผู้บริหาร วิทยาลัยการ
ปกครอง ให้การต้อนรับ

วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕59
น า ย ร ณ ภ พ เ ห ลื อ ง ไ พ โร จ น ์
รองอธิ บ ดี ก รมการปกครอง เป็ น
ประธานในพิ ธี ป ิ ด การศึ ก ษาอบรม
พร้อมทัง้ มอบวุฒบิ ตั รให้แก่ผทู้ จี่ บการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
รุน่ ที่ 24/2560 และรุน่ ที่ 25/2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�ำนัก
อธิการ วิทยาลัยการปกครอง อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี
นายส�ำราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัย
การปกครอง กล่าวรายงาน
วันที่ 9 มกราคม 2560
นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง เป็นประธาน
เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 49/2560 และรุ่น
ที่ 50/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น ๔ อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัย
การปกครอง อำ�เภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
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อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน
วันที่ 9 มกราคม 2560 นางสาว
ปราณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำ�พูน เป็นประธานในพิธีเปิด
การศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่
บ้าน รุ่นที่ 51/2560

อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2560 นายมนัส ขันใส
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด
การศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
รุ่นที่ 52/2560

การศึกษาอบรม

หลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม
ในส่วนภูมิภาค

เดือน มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

อําเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ 11 มกราคม 2560 นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 53/2560
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ยี่โถ ชวนอ่าน
สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“การบริหารบุคลากรแบบ 360 องศา”

เขียนโดย อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ จัดพิมพ์ เอช อาร์ เซ็นเตอร์

ท�ำอย่างไรให้คนท�ำงานมีความสุขกับสถานที่ท�ำงาน ซึ่งตัวคุณ
เองเป็นหนึ่งในผู้สร้างความสุขให้เกิดขึ้น ไม่จ�ำเป็นต้องรอเครื่องมือหรือ
ระบบการจัดการต่าง ๆ ที่องค์การน�ำมาใช้เท่านั้น ความสุขที่แท้จริงจะ
ต้องเกิดขึ้นจากการปรับทัศนคติและความคิดของตนเองก่อน รวมถึงการ
ท�ำงานร่วมกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีความสุข

“เจาะขุมทรัพย์เมืองชายแดน รวยสบายเมื่อเปิด AEC”
เขียนโดย ปารณีย์ คชพร ส�ำนักพิมพ์ ต้นคิด

เมื่อเปิด AEC เมืองชายแดน คือ ขุมทองทางธุรกิจที่ห้ามมอง
ข้ามอย่างเด็ดขาด เพราะหากพลาดคุณจะเสียโอกาสอย่างน่าเสียดาย เจาะ
ขุมทรัพย์เมืองชายแดน รวยสบายเมื่อเปิด AEC เล่มนี้ จะเป็นไกด์น�ำพา
คุณไปสู่ความร�่ำรวยในพื้นที่เมืองชายแดนตั้งแต่เหนือจรดใต้ และตะวัน
ออกจรดตะวันตก โดยไม่ต้องเดินทางไปวัดดวงในต่างประเทศเลย

“นิทานพญาแถน แก่นต�ำนานอาเซียน”

เขียนโดย สุเทพ ไชยขันธุ์ ส�ำนักพิมพ์สุขภาพใจ

ในบรรดาสิง่ สร้างสรรค์ลำ�้ เลอค่าทีม่ นุษย์คดิ ค้นและสร้างท�ำไว้บน
โลกใบนี้ นอกจากสิ่งก่อสร้างอันน่าอัศจรรย์แล้ว นิทานก็ควรจัดเป็นมรดก
ทางอารยธรรมอันวิเศษสุดจากน�้ำมือมนุษย์ด้วย เพราะ นิทาน เป็น
ภูมิปัญญาชั้นสูงของมนุษย์ชาติในการสรุปบทเรียน ชีวิต และงาน
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พบ...บรรณาธิการ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เข้าช่วงปลายฤดูหนาว ปีนี้ภาคใต้ประสบปัญหานํ้าท่วมหนัก
ขอเป็นกำ�ลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ สำ�หรับเดือนนี้ มีหลักสูตรที่ฝึกอบรม
ต่อเนื่องหลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตรปลัดอำ�เภอหัวหน้ากลุ่มงาน/
ฝ่ายบริหารงานปกครอง หลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 222
นอกจากนี้มีวันที่สำ�คัญทางพุทธศาสนาคือ วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันจาตุรงค
สันนิบาต” ซึ่งทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่ 1. วัน
นั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 คํ่า เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 2. มีพระสงฆ์จำ�นวน 1,250
รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 4. พระ
สงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
สําราญ นันทนีย์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

สถานที่ท่องเที่ยว
ในประเทศอาเซียน
สปป.ลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่า ประเทศ
ลาว หรือ สปป. ลาว เป็นประเทศที่ถูกปิด
ล้อมด้วยผืนแผ่นดินและภูเขา แม้ว่าจะไม่มี
อาณาเขตติดกับนํ้าทะเลเลย แต่ประเทศ
ลาวก็อุดมไปด้วยต้นไม้ ภูเขา ที่ยังคงความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีสถาน
ที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่อง
เที่ยวชาวตะวันตก ยุโรป เอเชีย รวมถึงไทย
ได้เป็นอย่างดี ฉะนัน้ จึงได้นำ� แหล่งท่องเทีย่ ว
สุดฮิตในลาวที่ต้องหาโอกาสไปสัมผัสด้วยตา
ตัวเองสักครัง้ มาแนะน�ำกัน ส่วนจะเป็นทีไ่ หน
กันบ้าง และน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนั้น ไป
ชมกันเลยจ้า
1. เมืองหลวงพระบาง (Luang
Prabang)

เมืองหลวงพระบางอยู่ทางตอนเหนือ จากหลวงพระบาง-ห้วยทรายก็ได้
3. วังเวียง (Vang Vieng)
ของประเทศลาว และถูกขนาบไปด้วยแม่นํ้า
คานและแม่นํ้าโขง เมืองนี้จัดว่าเป็นเมืองที่
มีเสน่ห์น่าหลงใหล เพราะเป็นเมืองที่เต็มไป
ด้วยวัดเก่าแก่ มีบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรม
แบบโคโลเนียน บรรยากาศในเมืองเต็มไป
ด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงไม่นา่ แปลก
ทีไ่ ด้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็นรกดโลก ส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาเยี่ยม
ชมเป็นจ�ำนวนมาก โดยสถานที่ท่องเที่ยวน่า
วั ง เวี ย งเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
สนใจ เช่น วัดใหม่สุวันนะพูมาราม พระธาตุ
จอมพูสี นํ้าตกตาดกวางสี และวัดวิชุน ฯลฯ ธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเมืองวังเวียง ริมแม่นํ้า
ซอง อยู่ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ 150
2. แม่นํ้าโขง (Mekong River)
กิโลเมตร ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและ
แม่นํ้า ด้วยลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ท�ำให้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามไปด้วย
ธรรมชาติ มี ทั ศ นี ย ภาพอั น งดงามของทิ ว
เขาที่วางสลับตัวกัน เหมาะจะไปสูดอากาศ
บริสุทธิ์ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
กับกลิน่ อายวิถชี วี ติ วัฒนธรรมของชาวลาวใน
แม่นํ้าโขงเป็นแม่นํ้าที่ยาวที่สุดในเอเชีย ชนบท เช่น เผ่าลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง และ
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความยาวถึง 4,350 ไทลื้อ ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย
กิโลเมตร ประเทศลาวเองก็มีพรมแดนติด เดินทางไกลชมป่าไม้ ปีนเขา ชมถํ้า และล่อง
แม่นำ�้ โขงด้วยเช่นกัน และใช้แม่นาํ้ โขงส�ำหรับ ห่วงยางเล่นบนแม่นาํ้ ซอง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
สัญจรไปมาอีกด้วย ทัศนียภาพตลอดแนว เนื่ อ งจากมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาเที่ ย ว
ริ ม ฝั ่ ง นั้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของคน เป็นจ�ำนวนมาก จึงมีที่พัก ร้านอาหาร ร้าน
ลาว และความงดงามทางธรรมชาติ อากาศ อินเทอร์เน็ต ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวเปิดให้
ที่บริสุทธิ์ ท�ำให้ทริปล่องแม่นํ้าโขงนั้นเป็นที่ บริการอย่างคึกคัก
นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก โดยจุด
ที่มา : http://travel.kapook.com/ลาว
เริ่มต้นเส้นทางเริ่มที่เมืองห้วยทรายและสิ้น
สุดทีเ่ มืองหลวงพระบาง หรือจะออกเดินทาง

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

