


วันวิสาขบูชา           

      วันวิสาขบูชา 2560 วันนี้เรามี ประวัติ
วันวิสาขบูชา ความสําคัญวันวิสาขบูชาและการ
ปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชามาฝาก วันวิสาขบูชา 
2560 ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม เชื่อ
ว่าทุกคนรู้จักชื่อวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
อย่างวันวิสาขบูชากันดีอยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คน
ที่ทราบความเป็นมา และความสําคัญของวัน
วิสาขบูชา ถ้างั้นอย่ารอช้า...เราไปค้นหาความ
หมายของวันวิสาขบูชา และอ่านประวัติวัน
วิสาขบูชา ไปพร้อม ๆ กัน
ความหมายของวันวิสาขบูชา
        คําว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคําว่า “วิสาข
ปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือน
วิสาขะ” ดังนั้น   วิสาขบูชา จึงหมายถึง การ
บูชาในวันเพ็ญเดือน 6 
        วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันขึ้น  15  คํ่า 
เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะ
ตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้า
ปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อน
ไปเป็นวันขึ้น 15 คํ่า กลางเดือน 7 หรือราว
เดือนมิถุนายนถือเป็นวันสําคัญยิ่งทางพระพุทธ
ศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์
อัศจรรย์  ได้แก่...
        1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
    เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของ
พระเจ้าสุทโธทนะ   แห่งกรุงกบิลพัสดุ์  ทรง
พระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระ
ราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติ
ในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัย
นั้นขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้น
สาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติ
พระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ
เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี  ครั้นพระกุมาร
ประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า 
“สิทธัตถะ” แปลว่า “สมปรารถนา”เมื่อข่าว
การประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่
ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับ
พระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า 
และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทํานายได้ทันทีว่า นี่
คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าว
พยากรณ์ว่า “พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพ
พัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์
อย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก 
จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมาร
นี้จักแพร่หลาย” แล้วกราบลงแทบพระบาทของ
พระกุมาร     พระเจ้าสุทโธทนะ ทอดพระเนตร
เห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเป่ียมล้น
ด้วยปีติถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราช
กุมารตามอย่างดาบส
         2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณ หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี 
จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธั

ตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้
ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา
เสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปัจจุบัน
สถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตําบล
หนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
    สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่ง
พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรง
เจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 
แล้วบําเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ
     ยามต้น : ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุสสติ
ญาณ” คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเอง
และผู้อื่นได้
       ยามสอง : ทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” 
คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้ง
หลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติ
และอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย
       ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ 
“อาสวักขยญาณ” คือ รู้วิธีกําจัดกิเลสด้วย 
อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน  
6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 
พรรษา
       3. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปริ
นิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ 
สร้างภพอีกต่อไป) เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้
และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระ
ชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจําพรรษา ณ 
เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่าง
นั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญ
เดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย 
ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ 
ตามคํากราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสูกรมัทท
วะที่นายจุนทะตั้งใจทําถวายก็เกิดอาพาธลง แต่
ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ 
ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อ
ถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรง
ประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
อันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไป
เป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอัน
เป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อ่ืนให้
บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หลังจากนั้น
ก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 
6 นั้น     
       ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา
ในประเทศไทย
      ปรากฏหลักฐานว่า  วันวิสาขบูชา เริ่มต้นครั้ง
แรกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็น
ราชธานี สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจาก
ลังกา ได้มีการบันทึกไว้ในหนังสือนางนพมาศ 
สรุปได้ว่า  เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระเจ้าแผ่นดิน 
ข้าราชบริพาร ทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ตลอดทั้ง
ประชาชนชาวสุโขทัย จะช่วยกันประดับตกแต่ง
พระนคร ด้วยดอกไม้ พร้อมกับจุดประทีปโคม

ไฟให้ดูสว่างไสวไปทั่วพระนคร เป็นเวลา 3 วัน  
3 คืน เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย ขณะที่พระ
มหากษัตริย์ และบรมวงศานุวงศ์ ก็ทรงศีล และ
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ครั้นตกเวลาเย็น
ก็เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย พระบรมวงศา
นุวงศ์ และนางสนองพระโอษฐ์ตลอดจน
ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายในไปยังพระ
อารามหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระ
ประธาน ส่วนชาวสุโขทัยจะรักษาศีล ฟังธรรม 
ถวายสลากภัต สังฆทาน อาหารบิณฑบาตแด่
พระภิกษุสามเณร บริจาคทานแก่คนยากจน 
ทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ฯลฯ
       สมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการประกอบ
พิธีวิสาขบูชา จนกระทั่งมาถึงรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2360) ทรงมีพระ
ราชดําริที่จะให้ฟ้ืนฟูพิธีวิสาขบูชาขึ้นมาใหม่ 
โดยสมเด็จพระสังฆราช (มี) สํานักวัดราชบูรณะ 
ถวายพระพรให้ทรงทําขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันขึ้น 
14 คํ่า 15 คํ่า  และวันแรม 1 ค่ํา เดือน 6 พ.ศ. 
2360 และให้จัดทําตามแบบอย่างประเพณี
เดิมทุกประการ เพื่อให้ประชาชนได้ทําบุญ ทํา
กุศล โดยทั่วหน้ากัน การรื้อฟื้นพิธีวิสาขบูชา
ขึ้นมาในครานี้ จึงถือเป็นแบบอย่างถือปฏิบัติใน
การประกอบพิธี วันวิสาขบูชา ต่อเนื่องมาจวบ
จนกระทั่งปัจจุบันและในวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับ
ญัตติที่ประชุม กําหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวัน
สําคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day  ตาม
คําเรียกของชาวศรีลังกา ได้ให้เหตุผลไว้ว่า องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้
ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้
ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อ
พิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยน
มานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคน
โดยใช้ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
     ในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ควรยึดมั่นในหลักธรรม ซึ่งหลักธรรมที่ควรนํา
มาปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ได้แก่
   1. ความกตัญญู คือ การรู้คุณคน เป็น
คุณธรรมที่คู่กับความกตเวที ซึ่งหมายถึงการ
ตอบแทนคุณที่มีผู้ทําไว้ ความกตัญญูและความ
กตเวทีนี้ เป็นเครื่องหมายของคนดี 
        2. อริยสัจ 4  คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 
ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใน ได้แก่
       - ทุกข์ คือ ปัญหา
       - สมุทัย คือ ต้นเหตุของปัญหา
       - นิโรธ คือ ความดับทุกข์ 
        - มรรค คือ หนทางที่นําไปสู่การดับทุกข์
       3. ความไม่ประมาท   คือการมีสติตลอด
เวลา ไม่ว่าจะทําอะไร พูดอะไร คิดอะไร ล้วน
ต้องใช้สติ เพราะสติคือการระลึกได้ 
  ที่มา https://hilight.kapook.com/
view/23220
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     อาคารประกอบของพระเมรุมาศ และพระเมรุ
     พลับพลายก 
         มลีกัษณะเป็นอาคารโถงใช้สําหรบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  
และพระบรมวงศานวุงศ์ ทรงรอรับส่งพระบรมศพ  พระศพ ข้ึนราชรถ
       เครือ่งประกอบตกแต่งบรเิวณมณฑลพระเมรุมาศ  พระเมรุ
     ราชวัติ   เป็นแนวรั้วเป็นเขตปริมณฑลของพระเมรุมาศและ
พระเมรุทั้ง ๔ ด้าน  ตกแต่งด้วยฉัตรและธง  บางทีเรียกรวมกันว่า  
ราชวัติฉัตรธง
     ฉัตร  เป็นเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศประดิษฐานอยู่เหนือ
ยอดพระเมรุมาศ  พระเมร ุ แล้วแต่จะเป็นฉตัรกีช่ัน้ตามพระอสิรยิยศ  
นอกจากน้ีอาจมฉีตัรเครือ่งสงู  ฉตัรราชวตั ิหรอืฉตัรระบายส ี ดังเช่น
ในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประกอบ
ด้วย  สัปตปฎลเศวตฉัตรหรือฉัตรขาว ๗ ชั้น  ประดับเหนือยอดพระ
เมรุมาศ  ฉตัรเครือ่งสูง ๕ ชัน้  ซึง่เป็นฉัตรทองแผ่ลวดประดับโดยรอบ
ตามเชิงบันไดทางขึ้นสูงพระเมรุ  และฉัตรระบายสีซึ่งเป็นฉัตรโลหะ
ฉลุลายโปร่ง ๗ ชั้น  ประดับส่วนบนหลังคาของอาคารทิม  เป็นต้น
      ฉากบังเพลิง   เป็นเครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ  พระศพ บนพระเมรุมาศ  เพื่อมิให้เห็นการถวายพระ
เพลงิและใช้บงัลม  มลัีกษณะเป็นฉากพบัได้ตดิไว้กบัเสาพระเมรมุาศ
ท้ัง ๔ ด้าน  ตามโบราณราชประเพณใีช้สําหรบัพระศพชัน้โกศเท่านัน้  
และภาพที่เขียนบนฉากบังเพลิงจึงล้วนด้วยรูปของเทพยดาทั้งสิ้น

      เทวดา  การสร้างพระเมรุมาศ  จะสร้างรูปเทวดาประดับด้วย  
ท้ังท่ีเป็นรูปปั้น  และรูปเขียน  ตามคติความเช่ือในเรื่องไตรภูมิ  
ประกอบยอดเขาพระสุเมรุที่สถิตของเทวราชและทวยเทพ  ซึ่งเป็น
ดินแดนสวรรค์การถวายพระเพลิงบนพระเมรุมาศจึงเปรียบเสมือน
ถวายพระเพลิงบนเขาพระสุเมรุ  จึงนํารูปเทวดามาประดับ
    สัตว์หิมพานต์  การสร้างสัตว์หิมพานต์ประกอบงานพระบรม
ศพและพระศพ  เป็นราชประเพณีสืบต่อกันมาช้านาน  ด้วยความ
เชื่อเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทวราชดังกล่าว  เมื่อเสด็จ
สวรรคตจึงจัดสร้างพระเมรุ   โดยมุ่งหมายให้เขาพระสุเมรุมีเขาสัตต
บริภัณฑ์รายล้อม  ซ่ึงดาษดื่นด้วยสิงสาราสัตว์นานาพันธุ์  ในอดีต
มีการผูกหุ่นรูปสัตว์เข้าขบวนแห่พระบรมศพและพระศพไปสู่พระ
เมร ุ และจดัทําโรงรปูสตัว์รายรอบพระเมรมุาศและพระเมร ุ เป็นต้น
    พระโกศไม้จันทน์  การจัดสร้างพระโกศจันทน์  เป็นพระราช
ประเพณมีาแต่โบราณ  เมือ่มเีจ้านายระดบัสงูเสดจ็สวรรคต พระบรม
ศพจะถกูอญัเชญินําลงในพระโกศ  ประดษิฐานไว้ในพระบรมมหาราช
วงั  เพือ่การบําเพญ็พระราชกศุลตามพระราชประเพณ ี แม้ประชาชน
สามญักอ็าจได้รบัพระราชทานพระโกศได้เป็นเคร่ืองแสดงแห่งเกยีรติ
และยศศักดิ์ของผู้วายชนม์  ชนิดของโกศนั้น    มีขนาดและรูปทรง
ต่างกันไปตามลําดับยศและความสําคัญของผู้ตาย  เมื่อครั้งยังมี
ชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงามความดีและบําเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติไว้
    ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงนั้น  พระโกศส่วนนอกจะถูก
เปลื้องออกเหลือแต่โกศลองในโลหะปิดทอง   ซึ่งจะนําขึ้นตั้งบน
จิตกาธานและหุ้มปิดด้วยพระโกศไม้จันทน์ ท่ีจะสร้างขึ้นในแต่ละ
ครั้งที่มีพระราชพิธี  นําขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศ  อันเป็นแบบ
อย่างมาแต่โบราณของการถวายพระเพลงิพระบรมศพเจ้านายชัน้สงู

      รูปพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา    กรมหลวงนราธิ
วาสราชนครินทร์ (นาวาอากาศเอก
อาวุธ เงินชูกลิ่น ได้ระบุว่าใช้ต้นแบบร่าง
มาจากแบบร่างของสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ์ โดยทำาเป็นทรงปราสาท ที่หน้าบัน
ทั้ง ๔ ด้าน จะมีพระลัญจกรของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอประดิษฐานอยู่ )

ประวัติพระราชพิธีพระบรมศพ
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  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

           ต่อหน้า ๕

รอบรั้ว วปค.

       วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต 
อธิบดีกรมการปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรป้องกันจังหวัด 
รุ่นที่ 1/2560 หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ 223 และนักศึกษาโครงการปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตําแหน่งนักวิชาการการ
เงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  และนายช่างไฟ
ฟ้าปฏิบัติงาน    โดยมี นายสําราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสํานักอธิการ วิทยาลัยการปครอง 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

           วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  นายกฤษฎา บุญราช 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับ นักศึกษา
หลักสูตรป้องกันจังหวัด หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ ๒๒๓ และผู้เข้า
รับการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม   ตําแหน่ง นักวิชาการการ
เงินและการบัญชี    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนายช่างไฟ
ฟ้า ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสํานักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ 
รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสําราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัย
การปกครอง นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอําเภอธัญบุรี และผู้บริหาร
ของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย
พิเศษ โดยในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้
เน้นยํ้าให้บุคลากรของฝ่ายปกครองมีความเสียสละและตั้งใจในการ
ทํางานด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีไหวพริบปฏิภาณ 
รู้หน้าที่ รู้รับผิดชอบ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน มีความอดทน ใส่ใจในการ
ให้บริการ อย่าเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชน และไม่ว่าทุกคนจะปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งใด ให้ยึดมั่นในคุณธรรมและศักดิ์ศรีของข้าราชการ
ของกรมการปกครอง

         วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐  นายสำาราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจ
เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานีและได้เข้าร่วมประชุมประสานงานและติดตามการดําเนินงาน 
การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใด้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้หารือแนวทางการดําเนินงานร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการ
ศึกษาอบรมความร่วมมือทางวิชาการตาม MOU และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ซึ่งจะบูรณาการร่วมกัน ๓ ฝ่าย คือ 
กรมการปกครอง (โดยวิทยาลัยการปกครอง) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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       วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำาพูน เป็นประธานในพิธีเปิด
การศึกษาอบรมหลักสูตรกํานัน ผู้ใหญ่
บ้าน รุ่น 75/2560 และบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “คุณธรรมของนักปกครอง
ท้องที่” ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์
การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) 
อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน

        วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560       
      นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
ในพิธี เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 77/2560 
และบรรยายพิเศษในหัวข้อคุณธรรม
ของนักปกครองท้องที่ ณ วิทยาลัยการ
ปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม
ภาคใต้) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560  นายสำาราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
อบรมหลักสูตรเสมียนตราอําเภอ รุ่นที่ 3/2560 ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง และหลักสูตรสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 44 ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครองวิทยาลัยการปกครอง 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

  ยี่โถ...ชวนอ่าน     

  
    “สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์” 

จัดพิมพ์โดย กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม     
         หนังสือเล่มนี้ เป็นสมุดภาพพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๑๐ ด้าน
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย พระราชประวัติและพระ
เกียรติคุณ พระราชกรณียกิจด้านศาสนา พระราชกรณียกิจด้านศิลป-
วัฒนธรรม ประมวลพระราโชวาทที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้านศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม  และประมวลพระราชกรณียกิจด้านศาสนาและศิลป
วัฒนธรรม 
 

“สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต” 
เขียนโดย ชุติสันต์  เกิดวิบูลย์เวช   

สำานักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
            เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะอธิบายถึงพื้นฐานความรู้ของสื่อ
ดิจิทัลทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงจรรยาบรรณในการผลิต
สื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ตลอดทั้งความเป็นไปได้ในการนำาสื่อดิจิทัล
ไปสร้างสรรค์ในอนาคต ทั้งการสื่อสารในรูปแบบที่ใช้ประสาทสัมผัส
ของมนุษย์ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งการมองเห็น การได้กลิ่น การรับ
รส การฟังเสียงและการสัมผัส
 

“พุทธศิลป์ลังกา” 
เขียนโดย รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง   

สำานักพิมพ์ มติชน 
     พุทธศิลป์ลังกา   เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะลังกาไว้ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงความ
สัมพันธ์ที่โยงใยมาสู่พุทธศิลป์ในไทย เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการศึกษา
ค้นคว้าศิลปกรรมภายในดินแดนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘

              สําราญ นันทนีย์
      อธิการวิทยาลัยการปกครองพบ...บรรณาธิการ

          
      
      
หลายท่านคงได้ยินกันบ่อย ๆ กับคําว่า  Thailand 4.0 แล้ว 

Thailand 4.0 คืออะไร 
นโยบายนี้จะช่วยพัฒนา
ประเทศของเราได้อย่างไร 
มาทำาความรู้จักกัน

     Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
….ซึ่งกว่าจะมาเป็น Thailand 4.0 ก็ต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 
3.0 กันมาก่อน
     Thailand 1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว 
พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นําผลผลิตไปขาย สร้างรายได้
และยังชีพ
     Thailand 2.0 ซึ่งก็คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามี
เครื่องมือเข้ามาช่วย เราผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่อง
เขียน เครื่องประดับเป็นต้น ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น
     Thailand 3.0 (ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน ) เป็นยุคอุตสาหกรรม
หนัก เราผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ 
ปูนซีเมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้น
การส่งออก ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่
ปัจจุบันกลับเติบโตเพียงแค่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึง
ตกอยู่ช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในขณะ
ที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เราจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุค Thailand 
4.0 เพื่อให้ประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 
ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํา
มาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำาน้อย ได้มาก” 
ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 

     ภาคอุตสาหกรรม      ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
    อย่างการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไป
สู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี
หรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องรํ่ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
   เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises 
และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
      เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อน
ข้างตํ่า ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง
      เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้และ
ทักษะสูง
      โมเดลของ Thailand 4.0 นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
   

 

     
      
      ซึ่งโมเดลนี้จะสําเร็จได้ ต้องใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน 
สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม 
SME และ Startup เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อม
ต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มี
อินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมากที่สุด เพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุดโครงสร้างของ  ICT ก็จะ
เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ เราจะก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง ในยุค Thailand 4.0 ได้ก็ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่เป้า
หมายให้ได้
       https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0/

            จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือน พฤษภาคม 2560 ช่วงเดือนนี้บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก
แรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอากาศจะคลายความร้อนลง อย่างไรก็ดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงนะครับ
       ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองช่วงเดือนพฤษภาคม วิทยาลัย
การปกครองดําเนินการอบรม หลักสูตรกํานันผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง หลักสูตรจ่าจังหวัด ทั้งส่วนกลาง อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และ ศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรม 3 ศูนย์ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกัน
ตลอดมา จนกว่าจะได้พบกันใหม่ สวัสดีครับ

Thailand 4.0 คืออะไร


