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วันช้างไทย

วันช้างไทยริเริม่ จากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรกั ษ์
ช้างไทย ซึง่ เป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชน
ที่ท�ำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหาก
มีการสถาปนาวันช้างไทยขึน้ จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมา
สนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความส�ำคัญต่อการให้
ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

ความส�ำคัญของช้างไทย

ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย ช้างเป็นสัตว์ที่
ด�ำรงอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สยามประเทศเคยใช้ธงชาติเป็น รูปช้างเผือก ชาวไทยเชือ่ กันว่าช้าง
เผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ ช้างเผือกจึงได้รับการ
ยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า
ช้างเป็นผูป้ กป้องเอกราชแห่งชาติไทย ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
ได้จารึกไว้ว่าช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราชและความ
เป็นชาติให้แก่ชาวไทยหลายยุคหลายสมัย ในสมัยกรุงธนบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงรวบรวมชาติไทย
ให้เป็นปึกแผ่นและมั่นคงบนหลังช้างทรงพระที่นั่ง และในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้ทรงประกาศเอกราชและ
ความเป็นชาติ ของคนไทยบนหลังช้างทรงพระทีน่ งั่ ด้วยเช่นกัน ซึง่
ช้างทรงในสมเด็จพระนเรศวรนับว่าเป็นช้างไทยที่ได้รับเกียรติอัน
สูงสุด โดยจากความกล้าหาญในสมรภูมิรบ ท�ำให้ช้างไทยเชือกนี้
ได้รับพระราชทานยศให้เป็นถึง “เจ้าพระยาปราบหงสาวดี”
ช้างสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ ในสมัยรัชกาล
ที่ 5 เสด็จประพาสสิงคโปร์ และเบตาเวีย (จาการ์ตา) ประเทศ
อินโดนีเซีย ได้พระราชทานช้างส�ำริดให้แก่ทั้ง 2 ประเทศนี้
ช้างใช้เป็นพาหนะในการคมนาคม ในยุคสมัยทีก่ ารคมนาคม
ยังไม่เจริญเทียบเท่ากับในปัจจุบัน มนุษย์ยังไม่ได้มีการพัฒนา
เครื่องจักรต่าง ๆ ส�ำหรับน�ำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงเพื่อการขนส่ง
ช้างคือพาหนะทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ส�ำหรับมนุษย์ เนือ่ งจาก
ช้างเป็นสัตว์ใหญ่มคี วามเฉลียวฉลาดและมีพละก�ำลังมหาศาล ช้าง
จึงสามารถขนส่งสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปริมาณมากได้อย่างอดทน

ความส�ำคัญของช้างต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย

ของผูใ้ ดมีความสามารถมากกว่าก็จะงัดช้างศัตรูขนึ้ ด้วยงาจนแหงน
หงาย หรือเบนบ่ายจนได้ที เพือ่ ให้แม่ทพั บนคอช้างส่งอาวุธเข้าจ้วง
ฟันคู่ต่อสู้ ช้างกับนักรบบนคอช้างจึงต้องมีก�ำลังแข็งแรงฝีมือเข้ม
แข็ง ทั้งคู่จึงจะได้ชัยชนะมาประดับเป็นเกียรติยศพระเจ้าแผ่นดิน
การรบบนช้างหรือที่เรียกว่า ยุทธหัตถี นั้น เกิดขึ้นไม่บ่อยนักใน
ประวัตศิ าสตร์ไทย แต่ครัง้ ส�ำคัญทีส่ ดุ ซึง่ คนไทยยังกล่าวขวัญจดจ�ำ
ไม่รู้ลืม คือ การยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่ง
กรุงศรีอยุธยาและพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดี ที่ต�ำบลหนอง
สาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี เมือ่ ปีพทุ ธศักราช 2135 หรือกว่า
400 ปีล่วงมาแล้ว
กิจกรรมวันช้างไทย หน่วยงานรัฐและเอกชนได้มีการจัด
กิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิเช่น การจัดสะโตกช้าง หรือขันโตก
ช้าง โดยช้างจะรับประทานอาหารของช้างที่ทางปางช้างได้จัดหา
ไว้ให้เป็นอย่างดี ในวันนี้เด็กนักเรียนจะสามารถเข้าชมได้ฟรีเพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เห็นคุณค่าของช้างไทยและความส�ำคัญ
ของวันช้างไทย
คณะอนุกรรมการรประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย จึงได้
พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชท�ำยุทธหัตถี มีชยั ชนะเหนือพระมหาอุปราชา
แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณา
วันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการ
คัดเลือกสัตว์ประจ�ำชาติมีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้น�ำเสนอมติตามล�ำดับ
ขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุก
ปี เป็น วันช้างไทย และได้ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ 29
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ 18 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2541
ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการ
ยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความส�ำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจาก
เกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือ
ช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของ
พระมหากษัตริย์

ข้อความที่ปรากฎอยู่ในศิลาจารึก สุโขทัยหลักที่หนึ่งเป็นหลัก
ฐานที่แสดงให้เห็นว่าในสมัยที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนั้น “ช้าง”
คือขุนพลทีร่ ว่ มรบอยูใ่ นสมรภูมจิ นมีชยั ชนะ อีกทัง้ พระมหากษัตริย์
ทรงประทับช้างน�ำ ราษฎรไปบ�ำเพ็ญกุศลตามพระอารามในอรัญ
ญิก จะเห็นได้วา่ ทัง้ ในยามศึกและยามสงบช้างอยูค่ แู่ ผ่นดินสุโขทัย
เรื่อยมา ช้างมีความส�ำคัญมากถึงเพียงนี้ จึงมีการสอนวิชาขับขี่
ช้างซึ่งเป็นวิชาส�ำคัญส�ำหรับเจ้านายและลูกผู้ดีเพื่อยังประโยชน์
ในการใช้ช้างเป็นพาหนะและเตรียมการเพื่อศึกสงคราม ช้างใช้ใน
การศึกสงครามในอดีต ในสมัยโบราณ ช้างเป็นยุทธปัจจัยส�ำคัญ
ของกองทัพเปรียบได้กับรถถังประจัญบานของนักรบในปัจจุบัน
ทว่าชัยชนะที่สง่างามกว่าหลายเท่า เพราะมนุษย์ที่นั่งอยู่บนคอ
ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/วันช้างไทย
ช้างต้องเชีย่ วชาญอาวุธของ้าว ใช้ความกล้าหาญไสช้างแต่ละเชือก http://www.tlcthai.com/education/history-of-thaiพุ่งตรงเข้ารบปะทะกันตัวต่อตัว ช้างต่อช้างเข้าชนกันนั้น หากช้าง land/4437.html
วิทยาลัยการปกครอง
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ประวัติพระราชพิธีพระบรมศพ
รูปพระเมรุมาศของพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๔) ซึ่งเป็นการสร้าง
พระเมรุมาศตามอย่างโบราณ
คือการสร้างเมรุสองชั้น ชั้น
นอก และ ชั้นในซ้อนกัน

รูปพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
(รัชกาลที่ ๕) ถือเป็นพระเมรุมาศ
ต้นแบบของพระเมรุในสมัยต่อๆ
มา ที่เน้นความประหยัด

ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
จดหมายเหตุพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พรรณนา
เฉพาะตอนถวายพระเพลิง แห่พระบรมอัฐิและพระอังคาร และ
งานพระเมรุมาศสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ พระ
ราชธิดาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเท่านั้น
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คงรักษาธรรมเนียมดั้งเดิมไว้เช่นกัน
ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัดทอนอย่างมากในรัชกาลที่ ๕ ด้วยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการกำ�หนด
จั ด การพระบรมศพของพระองค์ ไว้ ก่ อ นเสด็ จ สวรรคตหลาย
ประการเป็นต้นว่า ให้สร้างพระเมรุมาศมีขนาดเล็กเพียงพอแก่
ถวายพระเพลิงได้ มิให้สูงถึง ๒ เส้นดังแต่กาลก่อน ครั้นรัชกาล
ที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชบันทึก
ตัดทอนการปลูกสร้างพระเมรุมาศและการบำ�เพ็ญพระราชกุศล
ของพระองค์ลงอีกหลายประการ งานพระเมรุจึงลดขนาดลงนับ
ตั้งแต่นั้นมา
การสร้างพระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง
การสร้างพระเมรุมาศ พระเมรุ สำ�หรับถวายพระเพลิงจะ
มี “ขนาดและรูปแบบ” งดงามวิจิตรแตกต่างกันตามยุคสมัย
เป็นงานสร้างสรรค์ตามแรงบันดาลใจของช่าง โดยยึดคติโบราณ
ที่สืบทอดกันมาเป็นแบบแผน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัด
ติวงศ์ ทรงสันนิษฐานคติการสร้างว่า “พระเมรุ” ได้ชื่อมาแต่
การปลูกสร้างปราสาทอันสูงใหญ่ทา่ มกลางปราสาทน้อยทีส่ ร้างขึน้
ตามมุมทิศ มีโขลนทวาร (โคปุระ) ชักระเบียงเชื่อมถึงกัน ปัก
ราชวัติเป็นชั้น ๆ ลักษณะประดุจเขาพระเมรุตั้งอยู่ท่ามกลางมีเขา
สัตบริภัณฑ์ล้อม จึงเรียกเลียนชื่อว่า พระเมรุ ภายหลังเมื่อทำ�
ย่อลง แม้ไม่มีอะไรล้อม เหลือแต่ยอดแหลม ๆ ก็ยังคงเรียกเมรุ
ด้วย คนไทยมีความเชือ่ และยึดถือเรือ่ งไตรภูมติ ามคติของพระพุทธ
ศาสนาทีก่ ล่าวถึงจักรวาล มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของภูมทิ งั้
สามรายล้อมด้วยสรรพสิง่ นานา อันเป็นวิมานของท้าวจตุโลกบาล
และเขาสัตบริภัณฑ์ ดังนั้น จึงนำ�คติความเชื่อจากไตรภูมิมาใช้ใน
การประกอบพิธีถวายพระเพลิงเพื่อให้ได้ ถึงภพแห่งความดีงาม
อันมีแดนอยู่ที่เขาพระเมรุนั้นเอง สิ่งก่อสร้างในการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิง จะมีส่วนจำ�ลองให้ละม้ายคล้ายกับดินแดนเขา
พระสุเมรุ ดังเช่น โบราณจะมีรูปสัตว์หิมพานต์ลักษณะหลาก
หลายนานาพันธุ์ บนหลังตัง้ สังเค็ดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ เข้าขบวน
แห่อัญเชิญพระศพ

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) เป็นเวลา ๗๐ ปี คนที่เกิดในรัชกาลของ
พระองค์มโี อกาสได้รบั รู้ หรืออาจจะได้รว่ มพิธพี ระบรมศพของเชือ้
พระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ จะสามารถรับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ การเทิด
ทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงประเพณีวฒ
ั นธรรม
อันสืบเนื่องมาแต่โบราณและจะคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป
สำ�หรับประวัติความเป็นมาของพระราชประเพณีพระบรม
ศพ หลักฐานที่กล่าวถึงการจัดพระราชพิธีพระบรมศพที่เก่าแก่
ที่สุดนั้น ปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง
หนังสือวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกของชาติไทย พระ
มหาธรรมราชาที่ ๑ พญาลิไทย แห่งกรุงสุโขทัย ทรงพระราช
นิพนธ์เมื่อปีระกา พุทธศักราช ๑๘๘๘ พรรณนาการจัดการพระ
ศพพระยามหาจักรพรรดิราช ว่า
“เมื่อนั้น จิงพระญาจักรพรรดิราชนั้น ธ ก็ทิพธรชงคต
พิธรชโลมด้วยกระแจะจวงจันทน์แลจิงเอาผ้าขาวอันเนื้อละเอียด
นั้น มาตราสังศพพระญาจักรพรรดิราชนั้น แล้วจึงเอาสำ�ลีอันดี
ด้วยสะพัดได้แลร้อยคาบมาห่อชัน้ หนึง่ แล้วเอาผ้าขาวอันละเอียด
มาห่อชั้น ๑ เล่า แล้วเอาสำ�ลีอันละเอียดมาห่อเล่าดังนั้น นอกผ้า
ตราสังทั้งหลายเป็น ๑๐๐๐ ชั้น คือว่าห่อผ้า ๕๐๐ ชั้น แลสำ�ลีอัน
อ่อนนั้นก็ได้ ๕๐๐ ชั้น จิงรดด้วยน้ำ�หอมอันอบแลได้ ๑๐๐ คาบ
แล้วเอาใส่ในโกศทองอันประดับนิคำ�ถมอ แลรจนาด้วยวรรณ
ลวดลายทั้งหลายอันละเอียดนักหนา แล้วจิงยกศพไปสงสการ
ด้วยแก่นจันทน์กฤษณาทั้งห้าแล้วบูชาด้วย เข้าตอกดอกไม้ทั้ง
หลาย ครั้นว่าสงสการเสร็จแล้ว คนทั้งหลายจิงเก็บเอาธาตุ
พระญามหาจักรพรรดิราชนั้นไปประจุแลก่อพระเจดีย์แทบทาง
พบแห่งกลางเมืองนั้น แต่ให้คนทั้งหลายไปไหว้นบบูชา…”
ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ไม่ปรากฏหลักฐาน
การพระศพ กระทั่งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง พงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยากล่าวเฉพาะลักษณะพระเมรุสำ�หรับถวายพระเพลิง
เท่านัน้ มิได้กล่าวถึงการจัดพิธกี รรม การสร้างพระเมรุมาศในสมัย
อยุธยายิ่งใหญ่โอฬารมาก ปรากฏตามจดหมายเหตุและพระราช
พงศาวดารว่า พระเมรุมาศสูงถึง ๒ เส้น มีปริมณฑลกว้างใหญ่
เช่น พระเมรุมาศของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพราะสร้าง
พระเมรุทองอยู่ในพระเมรุใหญ่ กล่าวคือ
“ขนาดใหญ่ ขื่อ ๗ วา ๒ ศอก โดยสูง ๒ เส้น ๑๑ วาศอก
คืบมียอด ๕ ยอด ภายในพระเมรุทองนั้นประกอบด้วยเครื่อง
สรรพโสภณวิจิตรต่าง ๆ สรรพด้วยพระเมรุทิศ พระเมรุราย แล
		
สามสร้าง”

เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก
www.finearts.go.th
www.manager.co.th
*ผู้ให้ข้อมูล นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น*
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วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้
แก่นักศึกษาหลักสูตรปลัดอำ�เภอ รุ่นที่
222 ในหัวข้อวิชา “ปรัชญาของการเป็น
ข้าราชการประโยชน์ของแผ่นดิน และ
บทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ”ใน
การนี้ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย
นายอําเภอธัญบุรี ให้เกียรติมาพบปะนัก
ศึกษาฯ โดยมีนายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของ
วิทยาลัยการปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนปลัดอำ�เภอ วิทยาลัยการ
ปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒560
นายชำ�นาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดี
กรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษ
ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำ�เภอ
รุ่นที่ 222 หัวข้อวิชาการบริหาร
งานปกครองท้องที่ ณ โรงเรียนปลัด
อำ�เภอ วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕60
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรม
การปกครอง มาบรรยายพิเศษ ให้
กั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปลั ด อำ�เภอ
หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน/ฝ่ า ยบริ ห ารงาน
ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 ณ โรงเรียน
ข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัย
การปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕

๕
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
อบรมหลักสูตรปลัดอำ�เภอหัวหน้ากลุ่มงาน/
ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 3/2560
ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัย
การปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำ�นวน 80 คน
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายพลภัทร
เพ็งบุญ ผู้อำ�นวยการโครงการศึกษาอบรมฯ
กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัย
การปกครองร่วมพิธีฯ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาหลักสูตร
ปลัดอำ�เภอหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ปกครอง รุ่นที่ 2/2560 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ
จังหวัดกาญจนบุรี และรับฟังการบรรยายจาก
นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำ�เภอเมืองกาญจนบุรี
เรื่องกลยุทธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการบริการ
ประชาชนในฐานะจังหวัดชายแดน

วิทยาลัยการปกครอง
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วิทยาลัยการปกครอง

๗

ยี่โถ...ชวนอ่าน
สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“๗ กระบวนการที่จำ�เป็นสำ�หรับ
นักฝึกอบรมมืออาชีพ”

เขียนโดย วรณัน พินิจดี
สำ�นักพิมพ์ บัดดี้ ครีเอชั่น

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของคน ถ้า
คุณอยากเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพและอยากรู้ว่าการฝึก
อบรมแบบมืออาชีพว่าเขาทำ�กันอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะ
บอกรายละเอียดของการฝึกอบรมว่าทำ�อย่างไร รับรอง
ไม่ทำ�ให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน

“๕ส ที่คนไทยไม่รู้จัก”

เขียนโดย สุวัฒน์ แซ่ดั่น
สำ�นักพิมพ์ หุ้นไข่ไก่

“ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน”

๕ส จัดเป็นวิธีการบริหารจัดการรูปแบบหนึ่ง
ที่สามารถนำ�มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน และ
ลดความสูญเปล่าให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ ๕ส มี
หลักง่าย ๆ ที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้ตั้งแต่ในระดับส่วน
บุคคล เป็นกิจกรรมร่วมของกลุ่ม ตลอดไปจนถึงการร่วม
มือกันทำ�ให้เกิดผลในระดับองค์กร ๕ส ที่ถูกต้องนั้นทำ�
กันแค่เพียงครั้งเดียว คือ “ทำ�แล้วไม่ต้องทำ�อีก” แต่ต้อง
ทำ�ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน

เขียนโดย หมอนัท คลินิกกองทุน
สำ�นักพิมพ์ มติชน

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่ืนชอบและสนใจหนังสือ
แนวจัดการเงินส่วนบุคคลแบบไม่เว่อร์ ไม่โลภ ไม่บ้ารวย
หนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือการเงินพื้นฐานเล่มหนึ่ง
ที่คุณควรอ่าน เพราะมันจะช่วยให้การเงินของคุณดีขึ้น
หลังจากอ่านจบและตั้งใจลงมือทำ�ตามค่ะ

วิทยาลัยการปกครอง
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สวัสดีครับ....จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับนี้ได้นำ�เสนอเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์
ของชาติไทย ทั้งในเรื่องของ พระราชพิธีพระบรมศพ และ เรื่องเกี่ยวกับ วันช้างไทย ซึ่งมีความ
เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งความเคลื่อนไหวในห้วงเดือนที่ผ่านมาของวิทยาลัย
การปกครอง
ในเรื่องการจัดการศึกษาอบรม วิทยาลัยการปกครองได้ดำ�เนินการศึกษาอบรม
หลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ อบรมถึง รุ่นที่ ๖๗ แล้ว
นอกจากนี้ได้ดำ�เนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำ�เภอ หลักสูตรป้องกันจังหวัด
ซึ่งว่างเว้นจากการจัดศึกษาอบรมมาพอสมควร
ฉบับหน้า วิถีธัญบุรี จะนำ�เสนอความคืบหน้าการจัดการศึกษาอบรมที่น่าสนใจ รวมทั้ง
การดำ�เนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ครับ โปรดติดตามความเคลื่อน
ไหวของวิทยาลัยการปกครองต่อไป
สําราญ นันทนีย์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง
อ
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน วิอนุมานเอกราชหรื
สาวรีย์อิสรภาพ
ตั้งอยู่ใจกลางของ
กัมพูชา
วงเวียน เป็นอนุสาวรีย์
ที่รำ�ลึกถึงการได้เอกราชคืน
จากฝรั่งเศส ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกัมพูชา Vann Molyvann
อนุสาวรีย์สร้างตามแบบศิลปะขอม ด้านบนสลักลวดลายดอกบัว
ตูมประดับด้วยหัวพญานาคโดยเลียนแบบมาจากนครวัด วิมาน
เอกราชแห่งนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดของสงครามใน
กัมพูชา ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองเกี่ยวกับวันหยุดทางการ
เมืองเช่นวันเอกราช (7 มกราคม) และ วันรัฐธรรมนูญ (24
กันยายน) แนะนำ�ให้มาชมตอนกลางคืนจะมีเห็นการประดับไฟ
สวยงามมากเลยทีเดียว

พบ...บรรณาธิการ

พระบรมมหาราชวัง
ถูกสร้างขึ้น ในปี ค.ศ 1886 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระมหา
กษัตริย์กัมพูชาและราชวงศ์ เป็นที่รับรองทูตและแขกผู้มีเกียรติ
จากต่างประเทศ เขตพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัย
หรือท้องพระโรงตั้งอยู่ตรงกลาง ภายในจัดแสดงวัตถุโบราณที่เป็น
สมบัติประจำ�ชาติและจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ถูกใช้ใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เรื่องรามเกียรติ์ซึ่งวาดไว้อย่างวิจิตรตระการตาเป็นอย่างยิ่ง ส่วน
ในเขตวัดพระแก้วมรกตหรือวัดเจดีย์เงินจะเป็นที่ประดิษฐานองค์
พระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองคำ�ที่หล่อ
ด้วยทองคำ�บริสุทธ์ประดับด้วยเพชรกว่า 1 หมื่นเม็ด ส่วนสาเหตุ
ที่ถูกเรียกว่าวัดเจดีย์เงินก็เพราะพื้นพระอุโบสถปูด้วยแผ่นเงินแท้
กว่า 5,000 แผ่นคิดเป็นนํ้าหนักรวมกว่า 5 ตัน ปัจจุบันบริเวณ
เขตพระราชฐานเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมนาทนโรดมสีหมุนี
และพระราชวงศ์ ส่วนค่าเข้าชมพระราชวัง 25,000 เรียลหรือ
ประมาณ 6.25 ดอลลาร์และห้ามถ่ายภาพ

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
กรุงพนมเปญ
สร้างขึ้นในปี คศ.1920
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี
ออกแบบและก่อสร้างโดย
ใช้ศิลปะแบบผสมผสาน
ระหว่างขอมกับฝรั่งเศส
เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตรงดงามทั้งภายในและภายนอก
สถานที่แห่งนี้นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม
เพราะเป็นแหล่ง
รวบรวมประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณวัตถุเก่าแก่นับพันปีที่
พบในกัมพูชาไว้มากมายอาทิ เทวรูปพระวิษณุเก่าแก่นับพันปี รูป
แกะสลักเศียรพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรูปหล่อพระนารายณ์
บรรทมสินสำ�ริดและที่โดดเด่นก็คือเทวรูปศิลาแกะสลักขนาดใหญ่
ที่งดงามราวชลอองค์เทพลงมาจากสวรรค์นอกจากนี้ยังมีการจัด
แสดงหัตถกรรมจากไม้ งานแกะสลักหินและงานศิลปะพื้นบ้าน
ของเขมรด้วย
ที่มา http://amazingthaisea.com/เที่ยวเขมร

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

