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วันพืชมงคล (วันแรกนาขวัญ)

พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทางพุทธศาสนา มีพระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหามงกุฎทรงก�าหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นพิธีท�าขวัญเมล็ด
พืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด
ถัว่ งา เป็นต้น มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะให้เมล็ดพันธุเ์ หล่านัน้ ปราศจาก
โรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี โดยแต่ละปีจะจัด
ไม่ตรงกัน วันพืชมงคล เป็นวันที่ ประกอบพระราชพิธี 2 พระ
ราชพิธีเข้าด้วยกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์อย่าง
หนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันแรก พระราชพิธีจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบ
พิธีในวันถัดไป
ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จ
ไปเป็นองค์ประธานเหมือนครั้งสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจ�าศีล
เป็นเวลา 3 วัน และได้มอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงท�าเหมือน
อย่างออกอ�านาจจากกษัตริย์ และเมือ่ มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในการปกครองของรัชกาลที่ 1 ผู้ที่ท�าการแรกนาเปลี่ยนเป็น
เจ้าพระยาพหลเทพคู่กันกับการยืนชิงช้า ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมา
จนถึงรัชกาลที่ 2 แต่พอมาถึงรัชกาลที่ 3 ให้ถอื ว่าผูใ้ ดยืนชิงช้าผู้
นัน้ เป็นผูแ้ รกนาด้วย ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้
มีพิธสี งฆ์เพิม่ ขึน้ ในพระราชพิธตี า่ งๆ ดังนั้นพระราชพิธีพชื มงคล
ซึง่ เป็นพิธขี องสงฆ์ จึงได้เริม่ มีขนึ้ ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา โดยจัดรวม
กันกับพระราชพิธีจรดนังคัลแรกนาขวัญ และตั้งชื่อเรียกรวมกัน
ว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปัจจุบัน
เรียกวันแรกนาขวัญว่า วันพืชมงคล
ก�าหนดการจัดวันพืชมงคลในแต่ละปีนั้น จัดไม่ตรงกัน
ทุกปี สุดแต่ส�านักพระราชวังจะก�าหนด ส่วนวันประกอบ
พระราชพิธนี นั้ จะต้องอยูใ่ นระหว่างเดือน 6 เพราะเป็นฤดูฝน
ซึง่ เหมาะสมแก่การท�าเกษตรกร ท�าไร่ ท�านา และต้องเป็นวันทีด่ ี

ที่สุดของแต่ละปี ประกอบด้วย ขึ้น แรม ฤกษ์ยาม และเมื่อโหร
หลวงค�านวณได้วนั อุดมมงคลฤกษ์ทจี่ ะประกอบพระราชพิธจี รด
พระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว ส�านักพระราชวังจะท�าการบันทึกไว้
ในปฏิทินหลวง พร้อมกับก�าหนดการว่าวันใดเป็นวันประกอบ
พระราชพิธีพชื มงคล และวันใดเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคลยังเป็นวันเกษตรกรไทยด้วย
เพื่อระลึกถึงความส�าคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย
ในสถานการณ์ที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้รับพระราชทานพระบรมราชา
นุญาตงดพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจ�า
ปีพุทธศักราช 2563 โดยคงไว้เพียงการขอความอนุเคราะห์
จัดสรรเวลาในการเผยแพร่ค�าปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่อง
ในวันเกษตรกร ประจ�าปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม
2563 ส�าหรับในปี พ.ศ.2564 ก�าหนดจัดวันพืชมงคลในวันที่
10 พฤษภาคม

พระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญในปัจจุบนั ได้ดา� เนิน
ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี เว้นแต่บางอย่างได้มีการ
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับกาลสมัย อาทิ พิธขี องพราหมณ์กม็ กี าร
ตัดทอนให้เหลือน้อยลง พระยาแรกนาขวัญก็ให้ตกเป็นหน้าที่
ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเสร็จจากการไถแล้ว
พระโคก็จะได้รับการป้อนพระกระยาหารและเครื่องดื่ม 7 ชนิด
คือ เมล็ดข้าว ถัว่ ข้าวโพด หญ้า เมล็ดงา น�า้ และเหล้า ไม่วา่ พระ
โคจะเลือกกินหรือดืม่ สิง่ ใด ก็ทายว่าปีนจี้ ะอุดมสมบูรณ์ดว้ ยสิง่ ที่
พระโคเลือกนั้น เมื่อเสร็จพิธีแล้วประชาชนจะพากันเก็บเมล็ด
ข้าวที่หว่านโดยพระยาแรกนา เพราะว่าเมล็ดข้าวนี้จะน�ามาซึ่ง
ความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบ
ครอง ชาวนาก็จะใช้เมล็ดข้าวนี้ผสมกับเมล็ดข้าวของตนเพื่อให้
พืชผลอุดมสมบูรณ์ หรือเก็บไว้เป็นถุงเงินเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล

วิทยาลัยการปกครอง
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“เป็นสถาบันชัน
้ นําในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการบู ร ณาการงาน
ปกครองเชิงพื้นที่ เพื่อความมั่นคง
อย่างยั่งยืน”
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วันที่ 2 เมษายน 2564

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบ
การศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ 252 และรุ่นที่ 253 โดยมี
นายอ�านาจ เจริญศรี อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 29 มีนาคม 2564

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

มอบหมายให้ ร้อยต�ารวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 36/2564 และ
รุ่นที่ 37/2564 โดยมี นายอ�านาจ เจริญศรี อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
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ยี่โถ...
ชวนอ่าน

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“ อ�าเภอ ทีต่ งั้ ชือ่ ตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม
และอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อ�าเภอ”
เขียนโดย กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
จัดพิมพ์ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

หนังสือเล่มนีไ้ ด้รวบรวมรายชือ่ อ�าเภอทีต่ งั้ ชือ่ ตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
พระนาม และอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อ�าเภอ โดยรวบรวมประวัติ ความเป็นมาของ
อ�าเภอทีม่ ชี อื่ เกีย่ วข้องกับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึง่ การตัง้ ชือ่ ของอ�าเภอ
เป็นโครงการส�าคัญของกรมการปกครองในเรือ่ งของการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
มาเผยแพร่ให้คนทั่วไป ได้รับรู้ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา

“จริยธรรมพัฒนาคุณค่านักบริหาร” เขียนโดย วิชัย ธรรมชอบ
จัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง จริยธรรมในการพัฒนาคุณค่านักบริหารซึ่งเป็นบุคคล
ที่ช่วยขับเคลื่อนกลุ่มและสังคม โดยผู้บริหารที่ดีที่สามารถน�าพากลุ่มและสังคมมีชีวิตที่
เป็นสุขและเจริญรุง่ เรืองได้ จ�าเป็นต้องน�าค่านิยม จรรยาบรรณ ศีลและคุณธรรมของสังคม
ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดจริยธรรมในผู้บริหารที่ดีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตตนเองและปลูกฝังสู่
คนในสังคม นอกจากนั้นผู้บริหารยังต้องเรียนรู้ที่จะมีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถ
พัฒนาตนเองและบุคคลรอบข้างได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับ
คนในสังคม

“อุทยานแห่งชาติ ขุมทรัพย์เพื่อชีวิต ”
เขียนโดย ทรงธรรม สุขสว่าง

จัดพิมพ์ ส�านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื

ปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยครอบคลุมอุทยานแห่งชาติ ๑๕๕ แห่ง
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ๖๐ แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๗๙ แห่ง และวนอุทยาน ๙๓ แห่ง
คิดเป็นพื้นที่เกือบร้อยละ ๒๐ ของประเทศ และเป็นที่นิยมทั้งในหมู่คนไทยและนักท่อง
เที่ยวจากต่างประเทศ แต่พื้นที่คุ้มครองนั้นมีคุณค่ามากกว่าสถานที่สวยงามที่อนุรักษ์
ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยก�าหนดรูปแบบวัฒนธรรมของไทยแล้ว
พื้นที่คุ้มครองเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยอ�านวยความสะดวกสบายของมนุษย์หลายประการ
วิทยาลัยการปกครอง
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พบ...

สวัสดีทุกท่านครับ ในห้วงนี้วิทยาลัยการปกครอง ได้ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรมหลักสูตรนายอ�าเภอ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่จะด�าเนินการฝึกอบรมต่อไปตามแผนที่ได้
ก�าหนดไว้ และด้วยความห่วงใยจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด –
19) ในรอบใหม่นี้ วปค. ยังคงมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ
ส�าหรับวารสารจดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับนี้ยังคงน�าเสนอเนื้อหาต่าง ๆ อาทิ
วันพืชมงคล (วันแรกนาขวัญ) ภาพกิจกรรมรอบรั้ว วปค. บทสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตร
ปลัดอ�าเภอ รุน่ ที่ 252 และคอลัมน์ประทับใจหลักสูตรปลัดอ�าเภอ แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

บรรณาธิการ
สารัตถะ

นายอ�านาจ เจริญศรี
บรรณาธิการ

เต่าบก เต่านํ้า เต่าทะเล ต่างกันอย่างไร?

ก�าลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั คือการกินขยะพลาสติกเข้าไปเพียงเพราะ
ว่าไม่รู้ ซึง่ ท�าให้เราต้องตระหนักว่าสิง่ ทีเ่ ราผลิต สิง่ ทีเ่ ราใช้ และสิง่ ที่
วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก (World Turtle เราทิง้ ก่อปัญหาต่อสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆมากเพียงใด ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
Day) เป็นวันทีก่ า� หนดขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปตระหนักถึงปัญหา เหล่านี้โดยเริ่มง่ายๆที่ตัวเราเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเต่า เพื่อโลกของเรา
การลดจ�านวนลงของเต่าทุกประเภท จึงมีการจัดกิจกรรมปลูกจิต แหล่งที่มา www.diffen.com/difference/Tortoise_vs_Turtle
museum.stkc.go.th/cu/turtle_character.php
ส�านึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า และช่วยเหลือเต่าที่ถูกท�าร้าย
น�ามาช่วยเหลือจนอยู่ในสภาพปกติแล้วปล่อยกลับสู่ธรรมชาติและ
ร่วมกันอนุรักษ์เต่าอย่างจริงจัง จึงก�าหนดให้มีวันเต่าโลกครั้งแรก
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยองค์กรที่ไม่แสวงผล
ก�าไรชื่อ American Tortoise Rescue ในรัฐ California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งพอพูดถึงเต่าแล้วหลาย ๆ คนก็คิดว่าพวกมันเป็น
สัตว์ที่มีกระดองแข็ง ๆ ชนิดหนึ่ง ซึ่งรู้หรือไม่เต่านั้นจ�าแนกออก
เป็นสามประเภท คือ เต่าบก เต่าน�้าจืดหรือเต่าน�้า และ เต่าทะเล
ซึ่งเต่าแต่ละประเภทก็จะถูกแบ่งด้วยลักษณะร่างกายและถิ่นที่อยู่
อาศัยของพวกมันอีกด้วย แล้วเราจะแยกออกไหมว่า เต่าบก เต่าน�า้
และเต่าทะเล นั้นต่างกันอย่างไร
เต่าบก จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนบก มีกระดอกที่นูนหนาเพื่อ
ป้องกันตัว บริเวณเท้าจะมีเกล็ดหน้าและเล็บยาวเพือ่ ขุดดิน กินพืช
เป็นอาหารแต่บางสายพันธุ์ก็จะกินเนื้อหรือแมลงอีกด้วย
เต่าน�้าจืดหรือเต่าน�้า ใช้ชีวิตอยู่ในน�้าเป็นส่วนใหญ่และขึ้น
มาอาบแดดในบางครัง้ จะมีกระดองค่อนข้างแบนกว่าเต่าบกและน�า้
หนักเบา เพือ่ ลอยตัวเวลาอยูใ่ นน�า้ เท้าไม่มเี กล็ดและมีพงั ผืดระหว่าง
นิว้ เท้าเพือ่ ใช้ในการว่ายน�า้ มักล่าสิง่ มีชวี ติ เล็กๆในน�า้ กินเป็นอาหาร
เต่าทะเล ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน�้า และขึ้นมาบนบกเมื่อวาง
ไข่ มีกระดองค่อนข้างแบนและน�้าหนักเบา เท้าทั้งสี่จะมีลักษณะ
แบนเป็นครีบเพื่อใช้ในการว่ายน�้าอย่างคล่องแคล่ว กินพืชเป็น
อาหารหลัก
เมื่อเรารู้แล้วว่าเต่าบก เต่าน�้าจืดหรือเต่าน�้า และเต่าทะเล
ต่างกันอย่างไร เมื่อเวลาที่พบเต่าจะได้แยกถูกว่าเต่าตัวนั้นคือเต่า
บก เต่าน�้า หรือ เต่าทะเล อีกปัญหาหนึ่งที่เต่าทะเลและสัตว์น�้า

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

