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บทนํา 

       คู�มือการจัดการความรู�  Knowledge management ( KM ) เรื่อง “การนํา นนร. ตามเสด็จฯ 
ทัศนศึกษาต�างประเทศ”  ฉบับนี้ กองวิชาประวัติศาสตร6 ส�วนการศึกษา โรงเรียนนายร�อยพระ
จุลจอมเกล�า จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือให�ใช�เป@นคู�มือในการปฏิบัติของกองวิชา เม่ือมีการตาม
เสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทัศนศึกษาต�างประเทศ เพราะกิจกรรม
การทัศนศึกษาเป@นวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยตรงรูปแบบหนึ่ งอันจะทําให�ผู� เรียนได�รับ
ประสบการณ6ตรงและเข�าใจเรื่องราวในการศึกษาประวัติศาสตร6ได�ดียิ่งข้ึน เป@นการเสริมหลักสูตร
การศึกษาท่ีนอกเหนือจากตํารา เป@นการเรียนรู�ท่ีฝHงลึก ยาวนาน แม�นยํา ทําให�ผู�เรียนมีความรอบรู� 
เป@นการเรียนรู�จากการลงมือกระทําหรือ Learning by doing ซ่ึงส�งผลต�อการพัฒนา นนร. ท้ังด�าน
พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย อันเป@นการเติมเต็มศักยภาพในการเรียนรู�ของกระบวนการเรียน
การสอน คู�มือจัดทําข้ึนเพ่ือเป@นแนวทางในการใช�ประโยชน6สําหรับบุคคลท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 

๑. ผู�บริหาร หัวหน�าวิชา อาจารย6 และบุคลากร กองวิชาประวัติศาสตร6 ส�วนการศึกษา รร.จปร. 

๒. ฝSายฝTกศึกษา กรมยุทธการและการข�าว รร.จปร. 

๓. ส�วนการศึกษา โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 

๔. ผู�ท่ีสนใจท่ัวไป 

คู�มือนี้ เป@นการถ�ายทอดความรู� ท่ีมาจากประสบการณ6ในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ี
เก่ียวข�องกับการปฏิบัติโดยตรง โดยการระดมความรู�ความคิดแล�วทําการเรียบเรียงและตรวจสอบ
ร�วมกัน เพ่ือเป@นหลักในการปฏิบัติงาน ให�มีความคล�องตัวและเป@นระบบระเบียบมากข้ึน เนื่องจาก
การปฏิบัติงานดังกล�าวเป@นสิ่งท่ีเกิดข้ึนเป@นประจําแทบจะทุกปW ทางหน�วยงานจึงคิดว�าเรื่องราว
ดังกล�าวจึงมีความสําคัญและจําเป@น อีกท้ังข�อมูลควรจะมีความถูกต�องทันสมัยอยู�เสมอ  

คณะผู�จัดทําหวังเป@นอย�างยิ่งว�า คู�มือฉบับนี้คงจะสามารถอํานวยประโยชน6ให�กับบุคคลท่ีมี
ส�วนเก่ียวข�องในการปฏิบัติงานต�อไป หากมีข�อผิดพลาดประการใดคณะผู�จัดทําขอน�อมรับไว�ทุก
ประการและกราบขออภัยมาไว� ณ ท่ีนี้ 

            กปศ.สกศ.รร.จปร. 

           15 สิงหาคม 2560 

  



แบบฟอร�มบทสรุปการจัดการความรู� ป�งบประมาณ ๒๕๕๘ 

ช่ือผลงาน  “การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาต�างประเทศ” 

เจ�าของผลงาน  กปศ.สกศ.รร.จปร.  

ประเภทของผลงาน ภูมิป�ญญา  

ข�อมูลเก่ียวกับผลงาน  
การรวบรวมข#อมูลเก่ียวกับการทัศนศึกษาต�างประเทศของกองวิชาประวัติศาสตร* ส�วน

การศึกษา โรงเรียนนายร#อยพระจุลจอมเกล#า ต้ังแต� พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีมีการทัศนศึกษาต�างประเทศครั้ง
แรก ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา มาจนถึงครั้งป�จจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) และศึกษาข้ันตอนกระบวนการ
เตรียมการและติดต�อประสานงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องกับการทัศนศึกษาต�างประเทศเพ่ือใช#เป>นแนว
ทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองวิชาต�อไป 

ลักษณะของผลงาน  
เป>นคู�มือความรู#เรื่อง  “การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาต�างประเทศ” 

ป)จจัยแห+งความสําเร็จ  
๑. ทีมงานให#ความร�วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู#  
๒. ทีมงานมีความรู#ความชํานาญและประสบการณ*  

ความสัมฤทธิ์  
กองวิชาประวัติศาสตร*ฯ ได#จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเผยแพร�ในระบบ

สารสนเทศ และการจัดทําเป>นเอกสารแจกจ�าย โดยมีการรายงานความก#าวหน#าและนําเสนอเผยแพร�
ในท่ีประชุมกองวิชาและคณะกรรมการจัดการความรู# รร.จปร. 

ความภาคภูมิใจ  
๑. การสนองแนวพระราชดําริในพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ด#านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร*ของกองวิชา 
๒. การนําความรู#มาใช#ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองวิชา  
๓. การเผยแพร�ความรู#ให#หน�วยงานอ่ืนเพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ในระบบงานดังกล�าว 

 
ตรวจถูกต#อง  

     พล.ต หญิง 
                                           (ปCยนุช  รัตนวิชัย) 

                                                ผทค.สป.ปฏิบัติหน#าท่ี ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. 
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คํานํา 

 

 คู�มือการจัดการความรู�  Knowledge management ( KM ) เร่ือง “การนํา นนร. ตามเสด็จฯ 
ทัศนศึกษาต�างประเทศ” เป0นคู�มือท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป0นแนวทางในการใช�ประโยชน:สําหรับบุคคล           
ท่ีเก่ียวข�องดังน้ี 

๑. ผู�บริหาร หัวหน�าวิชา อาจารย: และบุคลากร กองวิชาประวัติศาสตร: ส�วนการศึกษา รร.จปร. 
๒. ฝDายฝEกศึกษา กรมยุทธการและการข�าว รร.จปร. 
๓. ส�วนการศึกษา โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
๔. ผู�ท่ีสนใจท่ัวไป 

คู�มือน้ีเป0นการถ�ายทอดความรู�ท่ีมาจากประสบการณ:ในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับ
การปฏิบัติโดยตรง โดยการระดมความรู�ความคิดแล�วทําการเรียบเรียงและตรวจสอบร�วมกัน เพ่ือเป0น
หลักในการปฏิบัติงาน ให�มีความคล�องตัวและเป0นระบบระเบียบมากขึ้น เน่ืองจากการปฏิบัติงานดังกล�าว
เป0นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเป0นประจําแทบจะทุกปM ทางหน�วยงานจึงคิดว�าเร่ืองราวดังกล�าวจึงมีความสําคัญและ
จําเป0น อีกท้ังข�อมูลควรจะมีความถูกต�องทันสมัยอยู�เสมอ  

คณะผู�จัดทําหวังเป0นอย�างย่ิงว�า คู�มือฉบับน้ีคงจะสามารถอํานวยประโยชน:ให�กับบุคคลท่ีมีส�วน
เก่ียวข�องในการปฏิบัติงานต�อไป หากมีข�อผิดพลาดประการใดคณะผู�จัดทําขอน�อมรับไว�ทุกประการ   
และกราบขออภัยมาไว� ณ ท่ีนี้ 

 

            กปศ.สกศ.รร.จปร. 

           15 สิงหาคม 2560 
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1.หลักการประสานงานในเบื้องต�น 

1.1.จากล�างข้ึนบน ติดต�อประสานงานตามสายการบังคับบัญชา โดยผู�เก่ียวข�องทาง รร.จปร.จะติดต�อผ�าน ผู�
ปฏิบัติหน�าท่ี ผอ.กปศ.ฯ เท�านั้น โดยไม�ประสานงานกับเจ�าหน�าท่ีกระทรวงการต�างประเทศโดยตรง (ประสานทางข�าง) 
เว�นแต�ได�รับการอนุญาตให�ประสานงานเฉพาะเรื่องเป0นกรณีเพ่ือความเป0นเอกภาพในการประสานงาน 

1.2.จากบนลงล�าง การตรวจสอบข�อมูลท่ีได�รับว�าข�อมูลนั้นถูกต�องหรือทันสมัยหรือไม� ข�อมูลท่ีได�ซ่ึงถูกต�อง
นั้นมาจากผู�ปฏิบัติหน�าท่ี ผอ.กปศ.ฯ เนื่องจากเป0นผู�นําข�อมูลท่ีได�รับมาทําการเผยแพร�ให�กับผู�ท่ีเก่ียวข�องตามสายการ
บังคับบัญชา 

1.3.ความถูกต�อง  ในการตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาให�ยึดข�อมูลตามเอกสารเล�มขาวซ่ึงจัดทําโดยกรมพิธีการทูต 
กระทรวงการต�างประเทศ ซ่ึงเป0นเอกสารสรุปข้ันตอนในการปฏิบัติ 

2.ข้ันตอนในการทัศนศึกษา  

ประกอบด�วย 3 ข้ันหลัก คือ ก�อนการทัศนศึกษา ระหว�างการทัศนศึกษา และภายหลังการทัศนศึกษา 

2.1.ก�อนการทัศนศึกษา 

 
ลําดับ 

 

 
ข้ันตอนในการปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา 
ก�อนการ 
ทัศนศึกษา 

 
ผู�รับผิดชอบ 

1 กําหนดสถานท่ีทัศนศึกษาจากท่ีประชุม กปศ.ฯ 
- กรรมการ กปศ.ฯ ประชุมร�วมกันเพ่ือพิจารณาเป̂ดรายวิชา

เลือกเสรีในภาคการศึกษาต�อไป พร�อมท้ังร�วมกันมอบหมายให�
หัวหน�าวิชาจัดทํากําหนดการสอน 

- เม่ือหัวหน�าวิชาจัดทํากําหนดการสอนเสร็จมีการจัดประชุมอีก
ครั้งเพ่ือพิจารณาตารางสอนร�วมกัน พร�อมท้ังร�วมกันกําหนด
สถานท่ีในการทัศนศึกษาอย�างกว�าง ๆ ว�าจะไปทัศนศึกษาท่ี
เมืองใด ประเทศใด โดยขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยจาก 
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3-4 เดือน 
ก�อนการทัศน
ศึกษา 

ท่ีประชุม 
กปศ.ฯ 

2 การหาข�อมูลสถานท่ีท่ีจะไปทัศนศึกษา 
- ให�หัวหน�าวิชาจัดทําแผนการสํารวจสถานท่ีท่ีน�าสนใจในการ

ทัศนศึกษาโดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด�านเนื้อหา
วิชาการและระยะเวลาในการเดินทาง เพ่ือขอพระราชทานพระ
ราชวินิจฉัย หลังจากนั้นผู�ปฏิบัติหน�าท่ี ผอ.กปศ.ฯ จะทําการ
ประสานงานกับทางเจ�าหน�าท่ีกรมพิธีการทูตกระทรวงการ

2 เดือน ก�อน
การทัศนศึกษา 

หน.วิชา
เลือกเสรี 
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ต�างประเทศเพ่ือประสานงานกับสถานทูตไทยในต�างประเทศท่ี
จะไปทัศนศึกษา เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�รับไปจัดทําแผนในการ
เดินทางในการสํารวจการทัศนศึกษา 

3 ประสานงานเพ่ืออนุมัติบุคคลในการสํารวจสถานท่ีทัศนศึกษา 
- ผู�ปฏิบัติหน�าท่ี ผอ.กปศ.ฯ ทําการประสานกับเจ�าหน�าท่ีกรมพิธี

การทูต กระทรวงการต�างประเทศในเบ้ืองต�น เพ่ือกําหนดวัน
ในการสํารวจทัศนศึกษาในเบ้ืองต�น 

- เม่ือกําหนดวันสํารวจการทัศนศึกษาแล�ว ผู�ปฏิ บั ติหน�าท่ี     
ผอ.กปศ.ฯ ทําการประสานกับกองงานในพระองค: 905 

- เม่ือกําหนดวันสํารวจการทัศนศึกษาแล�ว ผู�ปฏิ บั ติหน�าท่ี      
ผอ.กปศ.ฯ ทําการประสานกับทาง รร.จปร. เพ่ือขออนุมัติตัว
บุคคลและงบประมาณในการสํารวจสถานท่ีทัศนศึกษา โดย
บุคคลในคณะเดินทางของทาง รร.จปร. ประกอบด�วย ผู�ปฏิบัติ
หน� า ท่ี  ผอ .กป ศ .ฯ  หั วห น� าวิ ช า เลื อ ก เส รี  ผู� แทน จาก 
กยข.รร.จปร. 

- กยข.รร.จปร. ประสานงานเรื่องการจัดซ้ือต๋ัวเครื่องบิน การ
จัดทําหนังสือเดินทางราชการ (กรณีท่ีหมดอายุหรือทําหนังสือ
เดินทางใหม�) ให�กับคณะผู�เดินทาง พร�อมท้ังเบิกงบประมาณ
ค�าใช�จ�ายตลอดการเดินทาง 

1-2 เดือน 
ก�อนการทัศน
ศึกษา 

ผู�ปฏิบัติ
หน�าท่ี ผอ.
กปศ.ฯ 

4 สํารวจเส�นทางทัศนศึกษา 
- ปฏิบัติหน�าท่ี ผอ.กปศ.ฯ แจกจ�ายแผนการทัศนศึกษาให�กับ

หัวหน�าวิชา และ กยข.รร.จปร. เพ่ือให�ทราบถึงรายละเอียดใน
การปฏิบัติ 

- ปฏิบัติการสํารวจตามลําดับเวลาซ่ึงเป0นแผนท่ีสถานทูตไทยใน
ต�างประเทศเป0นผู�จัดทําข้ึน 

- พิจารณาถึงความเหมาะสมในด�านเนื้อหาวิชาการ  คัดเลือก
ผู�บรรยาย ความเหมาะสมของสถานท่ีต�อการรับคณะในการ
เดินทาง การรักษาความปลอดภัย ระยะเวลาและยานพาหนะ
ท่ีใช�ในการเดินทาง  การเตรียมการในการรับเสด็จฯ  สถานท่ี
และบุคคลซ่ึงจะรับพระราชทานของท่ีระลึก  

- จัดหาเอกสารหรือข�อมูล พร�อมท้ังถ�ายภาพเพ่ือนําไปใช�เป0น
ข�อมูลเพ่ือเขียนคู�มือทัศนศึกษา 

- คณะผู�เดินทางประชุมร�วมกันหลังการเดินทางในการทัศน
ศึกษาเพ่ื อ ให� เจ� าหน� า ท่ี กรม พิ ธี การทูต  กระทรวงการ
ต�างประเทศจัดทําแผนการทัศนศึกษาในวันจริงเพ่ือกราบบังคม
ทูลเพ่ือขอพระราชวินิจฉัย 

1 เดือน ก�อน
การทัศนศึกษา 

คณะผู�
เดินทาง 
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5 จัดประชุม กปศฯ เพ่ือสรุปรายละเอียดของสถานท่ีสําคัญ พร�อมท้ัง
แจกจ�ายกําหนดการทัศนศึกษาเพ่ือพิจารณาร�วมกันอีกครั้งหนึ่ง พร�อม
ท้ังขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยร�วมกัน 

3 สัปดาห:ก�อน
การทัศนศึกษา 

อจ.กปศ.ฯ 

6 เม่ือ ได� สถาน ท่ี ในการเดินทางท่ีแน�นอนแล�ว กยข .รร.จปร จั ด
ประสานงานด�านเอกสารดังนี้ 

- จัดทํารายชื่อคณะบุคคลในคณะเดินทางในส�วนของข�าราชการ 
รร.จปร. และ นนร. โดยประสานงานกับผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขอ
รายชื่อในแต�ละส�วนในการอนุ มัติคณะผู� เดินทางจากทาง 
รร.จปร.และขอสนับสนุนงบประมาณจาก รร.จปร.และ ทบ. 

- ดําเนินการติดต�อประสานงานเรื่องหนังสือเดินทางของคณะผู�
เดินทาง รร.จปร. โดยประสานงานในการนําข�าราชการและ 
นนร. ไปทําหนังสือเดินทาง 

- ดําเนินการติดต�อประสานงานกับสายการบินเรื่องใบ ตม. 
พร�อมท้ังรวบรวมใบ ตม. และหนังสือเดินทาง ส�งสายการบิน
เพ่ือประสานงานในด�านการตรวจคนเข�าและออกเมือง  

- จัดทํางบประมาณค�าใช�จ�ายและเบ้ียเลี้ยงตลอดการเดินทาง 
แลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ ตลอดจนเป0นผู�ดูแลการใช�จ�าย
ตลอดการเดินทาง 

- ประสานงานด�านของท่ีระลึก 
- จัดทําแผนสรุปในการเดินทางให�กับคณะผู�บังคับบัญชาและ 

นนร. 

1 เดือน ก�อน
การทัศนศึกษา 

ผู�แทน กยข. 

7 หัวหน�าวิชาทําการประสานงานกับอาจารย:ใน กปศ.ฯ เพ่ือจัดทําคู�มือใน
การทัศนศึกษา โดยจัดทําแผนการทําคู�มือทัศนศึกษาเพ่ือมอบหมายงาน
ให�กับผู�ท่ีเก่ียวข�อง โดยคู�มือทัศนศึกษาจะทําการแจกจ�ายให�กับคณะ
ของทาง รร.จปร. ล�วงหน�าก�อนการเดินทาง 

3 สัปดาห:ก�อน
การทัศนศึกษา 

 
 

8 - หัวหน�าวิชาจัดบรรยายสรุปให�กับ นนร. ดังนี้ 
         8.1. เนื้อหาวิชาการของแต�ละสถานท่ีและความสําคัญ 
         8.2. การมอบหมายรายงานในการทัศนศึกษา 
         8.3. การมอบหมายหน�าท่ีในการปฏิบัติงานของ นนร. โดยมี
ผู�แทนกล�าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู�รับผิดชอบเรื่องเครื่องขยาย
เสียง ผู�รับผิดชอบเรื่องการแจกหนังสือคู�มือทัศนศึกษาให�กับคณะผู�ตาม
เสด็จ ผู�รับผิดชอบด�านวิชาการ  
- ส�วนผู�แทนทาง กยข.และกรม นนร.รอ. บรรยายสรุปเรื่องการปฏิบัติ
ตนของ นนร. การแต�งกาย ทรงผม กล�องถ�ายรูป ระเบียบวินัยในการดู
งาน โดยในการปฏิบัติอาจจะประชุมร�วมกันหรือแยกประชุมในแต�ละ
ส�วนตามความเหมาะสม โดยส�วนมากจะประชุมร�วมกัน 

ภายใน 1 
สัปดาห:ก�อน
การทัศนศึกษา 

อจ.กปศ.ฯ 
ผู�แทน กยข. 
ผู�แทน กรม 
นนร.รอ. 
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9 ผู�ปฏิบัติหน�าท่ี ผอ.กปศ.ฯ จัดทํารายการของท่ีระลึกและจัดหาของ      
ท่ีระลึก โดยมอบหมายให�ธุรการ กปศ.ฯ เป0นผู�ดูแลของท่ีระลึกในแต�ละ
สถานท่ี 

ภายใน 1 
สัปดาห:ก�อน
การทัศนศึกษา 

ผู�ปฏิบัติ
หน�าท่ี ผอ.
กปศ.ฯ 

10 จัดเตรียมของท่ีระลึกและสิ่งท่ีเก่ียวข�องข้ึนรถบัส 1 วันก�อนการ
ทัศนศึกษา 

ธุรการ         
กปศ.ฯ 

 

2.2. ข้ันตอนระหว�างการทัศนศึกษา 

ลําดับ ข้ันตอนในการปฏิบัติ ระยะเวลาใน
การปฏิบัติ 

ผู�รับผิดชอบ 

1 การเดินทางออกจาก รร.จปร.ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ 
- ตรวจเช็คยอดผู�เดินทางและนําสัมภาระข้ึนรถให�เรียบร�อย เม่ือ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิให�อาจารย:ท่ีได�รับมอบหมาย
และ นนร.จํานวน 7-8 นาย นําสัมภาระไปโหลดข้ึนเครื่องบิน
บริเวณ Gate 3 หลังจากนั้นคณะของทาง รร.จปร เดินทางเข�า
สู�สนามบินสุวรรณภูมิเพ่ือตรวจสอบด�านความปลอดภัยก�อน
ข้ึนเครื่องบิน และจะได�รับแจกคู�มือเล�มขาว จากกรมพิธีการทูต 
กระทรวงการต�างประเทศ เพ่ือเป0นหลักในการปฏิบัติตนตลอด
การทัศนศึกษา 

คณะเดินทาง
ไปถึงสนามบิน
ก�อนเวลาเสด็จ
ฯ ล�วงหน�า
อย�างน�อย
ประมาณ 2 
ชั่วโมง 

คณะผู�
เดินทาง 

2  การเดินทางในการทัศนศึกษา 
- ปฏิบัติตนตามเล�มขาวของกรมพิธีการทูต กระทรวงการ

ต�างประเทศ 
- นนร.ทุกนายจะต�องมีปากกาและสมุดจดติดตัวเสมอ และรักษา

วินัยอย�างเคร�งครัด โดยไม�ยืนนํามือล�วงกระเปbากางเกง เม่ือ
ไพล�หลัง หรือยืนกุมมือด�านหน�า และรักษาเวลาในการเดินทาง 

- ทัศนศึกษาในแต�ละสถานท่ีโดยให� นนร.ตามเสด็จทูลกระหม�อม
อาจารย: ส�วนคณาจารย:ในกองวิชาจะอยู�ด�านหลัง นนร. และ 
นนร. คอยตรวจตราเพ่ือดูแลและถวายการอารักขาหากมี
บุคคลท่ีไม�ได�รับอนุญาตเข�ามาในคณะ 

- การปฏิบัติตนในการถ�ายรูปหมู� 
ภาพแรก ทูลกระหม�อมอาจารย:ทรงฉายพระรูปร�วมกับ นนร. 
ภาพท่ีสอง ทูลกระหม�อมอาจารย:ทรงฉายพระรูปร�วมกับ นนร. 
และข�าราชการ รร.จปร. 
ภาพท่ีสาม ทูลกระหม�อมอาจารย:ทรงฉายพระรูปร�วมกับคณะ
ผู�ตามเสด็จฯ 

1-2 วัน คณะผู�
เดินทาง 

3 การส�งเสด็จฯ เม่ือเสร็จส้ินภารกิจ 
- คณะผู�บังคับบัญชา และข�าราชการ รร.จปร. เฝcาฯ เพ่ือส�งเสด็จ 
- ผู�แทน นนร. กล�าวสํานึกในพระมหารุณาธิคุณ  

15-20 นาที ผู�แทน นนร. 
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2.3. ข้ันตอนภายหลังการทัศนศึกษา 

ลําดับ ข้ันตอนในการปฏิบัติ   ระยะเวลา ผู�รับผิดชอบ 
1 การเตรียมการในการรายงานทัศนศึกษา 

- หัวหน�าวิชาประชุมร�วมกับ นนร. เพ่ือจัดลําดับในการนําเสนอ
และซักซ�อมทําความเข�าใจในวันถวายรายงาน และตรวจให�
คะแนนในเบ้ืองต�น 

1 -2 วัน  
ก� อ น ก า ร
นํ า เ ส น อ
รายงาน 

หัวหน�าวิชา
และ นนร. 

2 นนร. ถวายรายงานตามหัวข�อระยะเวลาท่ีกําหนด 
- หัวหน�าวิชากล�าวถวายรายงานเพ่ือขอพระราชทานพระ       

ราชานุญาตนํา นนร. ถวายรายงาน   
- นนร. ทูลเกล�าฯ ถวายเล�มรายงานการทัศนศึกษา 

กลุ�มละ 20-25 
นาที 

หัวหน�าวิชา
และ นนร. 

3 นนร.กล�าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
- การถ�ายภาพท่ีระลึก กระทําในวันสิ้นสุดท�ายของการเรียนการ

สอนในการพักครั้งแรกจะเป0นการซักซ�อมตําแหน�งการถ�ายรูป 
และหลังจากเสร็จสิ้นชั้นเรียน ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให� 
นนร. ฉายพระรูปร�วมดังนี้ 

     ภาพแรก ทูลกระหม�อมอาจารย:ทรงฉายพระรูปร�วมกับ นนร. 
ภาพท่ีสอง ทูลกระหม�อมอาจารย:ทรงฉายพระรูปร�วมกับ นนร. 
และข�าราชการ รร.จปร. 

- การกล�าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยผู�แทน นนร. และรอ
รับพระราชทานพระราโชวาท 

15-20 นาที ทุกคน 

 

 



๙ 

 

ตารางแสดงแผนการปฏิบัติงานเตรียมการทัศนศึกษาตามวงรอบ กปศ.สกศ.รร.จปร. 

การดําเนินงาน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
- ประชุม กปศ.ฯ วาระพิเศษ  
  เรื่องสําคัญที่พิจารณาได�แก� 

(๑) วิชาที่จะเป̂ดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑  
(๒) สถานที่ทัศนศึกษา 

 

� 

            

- เป̂ดภาคการศึกษาที่ ๑      �        
- สํารวจพื้นที่ทัศนศึกษา      �        
- จัดทําร�างกําหนดการทัศนศึกษา      �        
- ทัศนศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑              
- ประชุม กปศ.ฯ วาระพิเศษ  
  เรื่องสําคัญที่พิจารณาได�แก� 

(๑) วิชาที่จะเป̂ดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ 
(๒) สถานที่ทัศนศึกษา 

 
 

       
 
� 

     

- รายงานทัศนศึกษาของ นนร. ภาคการศึกษาที่ ๑         �     
- เป̂ดภาคการศึกษาที่ ๒          �    
- สํารวจพื้นที่ทัศนศึกษา          �    
- จัดทําร�างกําหนดการทัศนศึกษา          �    
- ทัศนศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒           �   
- รายงานทัศนศึกษาของ นนร. ภาคการศึกษาที่ ๒             � 
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 ตัวอย�าง แผนการสํารวจการทัศนศึกษาสาธารณรัฐอินเดีย 

         ร.อ.สมโชติ  วีรภัทรเวธ (หัวหน�าวิชา) 

กรุงนิวเดลี 

1.ด�านประวัติศาสตรQและการเมือง เพ่ือศึกษาประวัติศาสตรQและอารยธรรมอินเดียท้ังก�อนสมัยใหม�และสมัยใหม� 

 ก�อนสมัยใหม� 

 -พิพิธภัณฑ	สถานแห�งชาติอินเดีย ตั้งอยู�ท่ีถนน Janpath กรุงนิวเดลี เป0นสถานท่ีเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของ
อินเดียมากกว�า 150,000 ช้ิน ท่ีตกทอดมาตั้ งแต�อารยะธรรมลุ�มแม� นํ้าสินธุ (Indus Valley relics) แสดงความเป0นมาของ
ประวัติศาสตร:อินเดียท่ีมีอายุกว�า 5000 ปM 

 -ป�อมแดง /Red Fort /ลาล ขีลา สร�างข้ึนจากหินทรายแดง เป0นพระราชวังของชาห: เจฮันของราชวงศ:โมกุล โดยเป0นปcอม
ปราการมีขนาดใหญ�มาก วัดรอบกําแพงทุกด�านเป0นความยาวถึง 1 ไมล:ครึ่ง กําแพงด�าน แม�นํ้ายมุนาสูง 60 ฟุต ด�านอ่ืนสูงบ�างต่ําบ�าง
ไม�เท�ากัน กําแพงบางแห�งสูง 75 ฟุต บางแห�งสูงถึง 110 ฟุต บริเวณภายในปcอมมีอาคารต�าง ๆ มากมาย ไม�ว�าจะเป0นอาคารเอาไว�
ต�อนรับแขกบ�านแขกเมือง หรือแม�แต�มัสยิดท่ีพระเจ�าออรังเซบทรงสร�างเพ่ือทําพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนพิพิธภัณฑ:และศิลปะ 
สถาปsตยกรรมต�าง ๆ อีกมากมาย 

 กุตับมีนาร	 เป0นหอสูงท่ีน�าจะถือเป0นเครื่องหมายของเดลี เป0นถาวรวัตถุท่ีมีความงามได� สัดส�วน ภายนอกเป0นหินทรายสีแดง 
สร�างเป0นลูกฟูกข้ึนไปอย�างเกลี้ยงเกลา ซ่ึงได�มีการสร�างต�อกันข้ึนไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต�ละลูกฟูกจารึกเป0นอักษรอาระบิกจาก
บทสวดในพระคัมภีร:โกหร�าน เดิมพระเจ�าปฤถวีราช กษัตริย:ฮินดูทรงสร�างหอไว�สูงเพียง 95 ฟุต เพ่ือให�ลูกสาวข้ึนไปดูแม�นํ้ายมุนาอัน
ศักดิ์สิทธ์ิในขณะสวดมนต: ต�อมากษัตริย:กุตับอุดดินไอบัก ( Qutub ud-din Aibak) ซ่ึงเป0นกษัตริย:มุสลิมได�ปรับปรุงในปM พ.ศ. 1743 
จากน้ันกษัตริย:องค:อ่ืนในราชวงศ:เดียวกันได�สร�างต�ออีกสองครั้ง ในปM พ.ศ. 1753 และ พ.ศ. 1779 กษัตริย:ฟ̂โรซ ชาห: แห�งราชวงศ:
ตุกลัขได�เสริมต�อจนเป0นรูปอย�างท่ีเห็นอยู�ในปsจจุบัน ซ่ึงนับเป0นศิลปกรรมแบบมุสลิมผสมฮินดูท่ีหาดูได�ยาก ความสูงของหอน้ีรวม
ท้ังหมด 238 ฟุต แบ�งออกเป0น 5 ช้ัน ภายในโปร�ง มีบันไดข้ึนไป 379 ข้ัน มีระเบียบบังคับว�าคนคนเดียวข้ึนไปไม�ได� เพราะมีคนข้ึนไป
กระโดดฆ�าตัวตายบ�อยๆ จึงยอมให�คนอย�างน�อย 2 คนข้ึนไปได� แต�ปsจจุบันห�ามข้ึน ในบริเวณกุตับมีนาร: ยังมีถาวรวัตถุเป0นศิลปะฮินดู
เดิมแล�วมุสลิมมาสร�างเสริมเติมแต�งในภายหลังให�  

 สมัยใหม� 

-พิพิธภัณฑ	มหาตมคานธี (Gandhi Memorial Museum) แสดงภาพถ�าย เอกสารต�นฉบับท่ีเขียนด�วยลายมือของมหาตม
คานธี ตลอดจนสิ่งของส�วนตัวของมหาตมคานธี รวมท้ังมีห�องสมุดท่ีรวบรวมผลงานของคานธีและหนังสืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องด�วย 

-ราชฆาฎ (Rajghat) อนุสาวรีย: ท่ีสร�างข้ึนเพ่ือรําลึกถึงมหาตมคานธี บิดาแห�งชาติอินเดีย (Father of the Nation) 
อนุสาวรีย:แห�งน้ีคนท่ัวไปเรียกว�า คานธีสมาธิ สร�างข้ึนบริเวณท่ีเผาศพมหาตมคานธี อยู�ตรงข�ามกับพิพิธภัณฑ:มหาตมะคานธี 

-พิพิธภัณฑ	มหาตมคานธี (Gandhi Smriti Museum) บริเวณอาคารบ�านพักของคานธีในช�วงสุดท�ายของชีวิตเป0นท่ีจัดแสดง
สิ่งของเครื่องใช�ส�วนตัวของมหาตมะคานธี ภาพถ�าย เอกสารต�นฉบับท่ีเขียนด�วยลายมือของมหาตมะคานธี และเอกสารอ่ืนๆ รวมถึง
ภาพยนต:สารคดีท่ีแสดงถึงชีวประวัติ แนวความคิด และการเคลื่อนไหวเพ่ือการเรียกร�องเอกราชของมหาตมะคานธี โดยการใช�
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เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ:และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการนําเสนอเรื่องราวต�างๆ มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานและเป̂ดให�เข�าชมใน 
พ.ศ. 2548 

 - ราษฎร	ปติภวัน หรือทําเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย ตั้งอยู�ท่ีต�นถนน Rajpath ด�านตะวันตกบนเนิน ท่ีเรียกว�า Raisina 
Hill ตรงข�ามกับ India Gate ซ่ึงอยู�ปลายถนนด�านตะวันออก เดิมเคยใช�เป0นวังของอุปราชอังกฤษในสมัยอาณานิคม มีห�องถึง 340 
ห�อง ออกแบบโดย Sir Lutyens สร�างเสร็จเมื่อปM ค.ศ. 1929 เป0นสถาปsตยกรรมผสมระหว�างตะวันตกกับศิลปะโมกุล นอกจากน้ีใน
บริเวณใกล�กันยังมี India Gate หรือประตูเมืองอินเดีย เป0นสิ่งก�อสร�างมีลักษณะคล�ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของ ฝรั่งเศส มี
ความมุ�งหมายให�เป0นอนุสรณ:แก�ทหารท่ีพลีชีวิตในสงครามครั้งสําคัญๆ ของอินเดีย 

2.ด�านการศึกษา (เลือกทัศนศึกษา 1 สถานท่ี) เพ่ือศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและระบบการศึกษาของอินเดีย 

 -มหาวิทยาลัยเดลี ก�อตั้งข้ึนเมื่อ ค.ศ. 1922 (พ.ศ.2465) โดยประสงค:ให�มีรูปแบบเป0นมหาวิทยาลัยประจํา กล�าวคือให�มี
ระบบการเรียน การสอน หอพักนักศึกษา และท่ีพักอาจารย:อยู�ภายในบริเวณเดียวกัน เรียกว�าเป0นมหาวิทยาลัยครบวงจร มหาวิทยาลัย
เดลีเป0นมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนตรงต�อรัฐบาลกลาง ได�รับงบประมาณสนับสนุนทางการศึกษาจากรัฐบาลกลาง มีรองประธานาธิบดีของ
ประเทศอินเดีย เป0นอธิการบดีโดยตําแหน�ง แต�ผู�บริหารดูแลมหาวิทยาลัยจริงๆ คือรองอธิการบดีรู�จักกันในนาม VC (Vice 
Chancellor) ได�รับแต�งตั้งโดยตรงจากประธานาธิบดี โดยมีวาระในการปฏิบัติหน�าท่ีวาระละ 5 ปM และดํารงตําแหน�งได�เพียงคราวเดียว 
และมีประธานศาลสูงสุดเป0นผู�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยอธิการบดี  ในปsจจุบัน มหาวิทยาลัยเดลี ได�รับการประกันคุณภาพจาก ASIA WEEK 
ว�าเป0นมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงและได�รับความนิยมอยู�อันดับ 2 ของอินเดีย ในด�านสาขาท่ัวไป (ท่ีมิใช�ด�าน IT & BUSINESS) รองจาก
มหาวิทยาลัย JNU  ถือว�าเป0นมหาวิทยาลัยท่ีขนาดใหญ� มีเน้ือท่ีโดยประมาณ 500 เอเคอร: มีวิทยาลัยท่ีสังกัดอยู�ภายใต� 

-มหาวิทยาลัยชวาหระลาล เนห	รู (JNU : Jawaharlal Nehru University) ถูกก�อตั้งในปMค.ศ. 1969 ถูกรับรองโดย UGC 
ของอินเดีย มหาวิทยาลัยแห�งน้ีมีเน้ือท่ีมากกว�า 1,000 เอเคอร: JNU. (JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY นับเป0นมหาวิทยาลัยยอด
นิยมอันดับหน่ึงในอินเดีย 

3.ด�านความเช่ือและศาสนา เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางความเช่ือและศาสนาของอินเดีย 

 -วัดอัคชาร	ดาม (AKSHARDHAM TEMPLE)  หรือ สวามินารายัน อัคชาร:ดามเป0นสถาปsตยกรรมแบบฮินดูท่ีมีขนาดใหญ�สร�าง
ข้ึนโดย Pramukh Swami Maharaj ผู�นํานิกาย Swami Narayan ของศาสนาฮินดู เป0นศูนย:รวมเก่ียวกับอารยะธรรมอินเดีย และมี
การแสดงนิทรรศการเก่ียวกับวัฒนธรรมและศิลปะต�าง ๆ (น�าสนใจกว�าวัดลักษมี) 

-วัดลักษมีนารายัน หรือเรียกอีกอย�างหน่ึงว�า Birla Mandir ตามช่ือของผู�สร�าง คือ นาย Raja Baldev Birla ซ่ึงเป0นนักธุรกิจ
คนสําคัญของอินเดีย สร�างข้ึนเมื่อปM พ.ศ.2481 เพ่ือบูชาพระนารายณ: (พระผู�พิทักษ:โลก) และพระลักษมี (เทพแห�งความมั่งค่ัง) เป0นท่ี
ซ่ึงคนอินเดียและคนต�างชาติท่ีนับถือเทพเจ�าท้ังสององค:นิยมไปกราบไหว�ขอพร ซ่ึงเช่ือว�าจะทรงบันดาลให�สมความปรารถนา 

-วัดบาไฮ หรือท่ีเป0นท่ีรู�จักในนามว�า วัดดอกบัว (Lotus Temple) เป0นสถาปsตยกรรมท่ีนําสมัยมากท่ีสุด ช้ินหน่ึงของกรุงนิ
วเดลี โดยมีลักษณะเป0นรูปดอกบัวบาน ซ่ึงประกอบด�วยใบบัวหินอ�อนจํานวน 27 กลีบ อาคารใหญ�โตน้ีล�อมรอบด�วยสระนํ้าจํานวนถึง 
9 สระ และสนามหญ�าท่ีได�รับการดูแลอย�างดีและมีขนาดกว�างใหญ�ถึงประมาณ 67.5 ไร� เป0นวัดท่ีสร�างข้ึนในยุคปsจจุบันและใช�เวลา
สร�างเกือบ 10 ปM เพ่ิงเป̂ดเป0นทางการเมื่อปM พ.ศ. 2529 แต�กระน้ันวัดแห�งน้ีก็ถือเป0นหน่ึงในวัดสําคัญๆ ของประเทศอินเดีย และเป0น
ไฮไลท:ในการไปเยือนเมืองเดลี ท้ังน้ีวัดบาไฮไม�ได�สังกัดศาสนาใดศาสนาหน่ึงเป0นหลัก แต�สร�างข้ึนด�วยความเช่ือท่ีว�าวัดหรือศาสนสถาน
ใดก็ตามต�างก็เป0นศูนย:รวมจิตใจและความศรัทธาในการกระทําดีของผู�ท่ีฝsกใฝDในธรรมทุกคน โดยดอกบัวถือเป0นสัญลักษณ:แห�ง
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สันติภาพ ความรัก และความเป0นอมตะในวัฒนธรรมของอินเดีย ในตัวอาคารโดมดอกบัวขนาดใหญ�ภายในจัดให�เป0นห�องโถงสําหรับทํา
สมาธิท่ีมีความจุถึง 1300 ท่ีน่ัง จึงไม�น�าแปลกใจท่ีทุกๆ วันจะมีผู�แสวงบุญจากท่ีต�างๆ มาน่ังสมาธิร�วมกันในโดมดอกบัวแห�งน้ี 

 -มัสยิดจามา เป0นมัสยิดท่ีใหญ�ท่ีสุดในกรุงนิวเดลี อยู�ในเขตย�านเมืองเก�า สร�างจากหินทรายแดงสลับกับหินอ�อนในปM ค.ศ. 
1644 – 1658 โดยพระเจ�าชาห:เจฮัน เป0นมัสยิดหลักในสมัยชาร:จาฮานาบัดเป0นราชธานีของอินเดีย สถาปsตยกรรมของมัสยิดไม�มี
รายละเอียดอะไรมากนัก ดูออกจะเรียบๆ แต�ขนาดความใหญ�โตท่ีสามารถบรรจุคนท่ีเข�ามาทําพิธีทางศาสนาได�ถึง 25,000 คน ทางข้ึน
ด�านหน�า เป0นบันไดไปสู�เนินเขาช่ือ โบจาลา (Bho Jala) จากน้ันพอผ�านประตูเข�าไปก็จะพบกับมัสยิดท่ีมีโดมสีขาวขนาดใหญ� 3 โดมอยู�
บนหอคอยสูง (ภายในคือห�องละหมาด) ยอดโดมยังสามารถข้ึนไปชมกรุงเดลีเก�าในมุมสูงได�อีกด�วย (ถ�าได�ทัศนศึกษาทัชมาฮาลท่ีอัครา
แล�วอาจเลือกวัดในศาสนาอ่ืนแทน) 

 -วัด Gurudwara Bangla Sahib เป0นวัดของชาวซิกข: จุดเด�นของวัดน้ีคือ สร�างด�วยหินอ�อนท้ังหลัง ท้ังปูพ้ืน ซุ�มประตู ผนัง
วิหาร ปูด�วยหินอ�อนอย�างประณีต ซุ�มประตูตกแต�งด�วยศิลปะท่ีเรียกว�า อินเลย: (Inlay) คือการฝsงหินสีและอัญมณีลงไปในแผ�นหินอ�อน
อย�างวิจิตรบรรจง ส�วนของหลังคาโดม ตามผนังและตามอาคารท่ีมีสีทองมีการนําทองคําจริงๆ มาหุ�มไว� พิจารณาแล�วน�าจะหนักหลาย
อยู�ครับ ส�วนด�านข�างวิหารมีบ�อนํ้าศักดิ์สิทธ์ิหรือสระนํ้าอมฤตไว�สําหรับชําระล�างบาปและเป0นสิริมงคล ชาวซิกข:เช่ือว�ามีความศักดิ์สิทธ:
สามารถรักษาโรคได� 

 - วัดเชนทิฆัมพร (Digamber Jain Lal Mandir) ฝs�งตรงข�ามกับ Red Fort 

4.ด�านวิทยาศาสตรQและเทคโนโลยี เพ่ือศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมสมัยใหม�ของอินเดีย 

 - Tata Motors Limited หรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกับบริษัท Tata รวมถึงบริษัทท่ีน�าสนใจในเดลี เช�น โรงงานรถยนต: 
อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรม IT เป0นต�น  

- National Science Centre แสดงวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร: และเทคโนโลยีในอินเดียตลอดทุกเพศทุกวัยตั้งแต�อดีตถึง
ปsจจุบัน เทคโนโลยีท่ีเพ่ิงเป0นท่ีรู�จัก นอกจากน้ียังมีโรงภาพยนตร:ภาพ 3 D 

 - Jantar Mantar เป0นบริเวณหอดูดาวซ่ึงเป0นสถานท่ีท่ีรวบรวมเครื่องมือทางดาราศาสตร: ถูกสร�างข้ึนในตอนต�นศตวรรษท่ี 
18 เป0นหอดูดาว 3 ใน 5 แห�งซ่ึงสร�างโดยมหาราชาสวาอี จัย สิงห:ท่ีสอง ได�รับการยกย�องโดยองค:การยูเนสโกว�า "เป0นการแสดงออกถึง
ความชาญฉลาดทางดาราศาสตร:และแนวความคิดทางจักรวาลวิทยาของราชสํานักในช�วงปลายของยุคโมกุล ได�รับการข้ึนทะเบียนเป0น
มรดกโลก โดยองค:การยูเนสโกในปM พ.ศ.2553 

 - Nehru Museum & Planetarium (Teen Murti Bhavan) หลังจากการเสียชีวิตของเนรูห: บ�านพักแห�งน้ีดัดแปลงเป0น
พิพิธภัณฑ:จัดแสดงเรื่องราวการทํางานของเนห:รู ห�องสมุด ท�องฟcาจําลองเนห:รูแห�งหน่ึงตั้งอยู�บนพ้ืนดินข�างของอาคารเดียวกัน 

 - พิพิธภัณฑ	ซูลัพห	 (Sulabh International museum of toilets) หรือ พิพิธภัณฑ:สุขานานาชาติ จัดแสดงแสดงเรื่องราว
เก่ียวกับประวัติความเป0นมาของส�วม พัฒนาการของส�วม หน�าท่ี-ประโยชน:ใช�สอยของส�วมตั้งแต�หลายพันปMก�อนจนถึงปsจจุบัน ภายใน
พิพิธภัณฑ:มีโถส�วมหลายแบบให�ชม ท้ังยังรวบรวมภาพถ�ายส�วมจากแทบทุกมุมโลกไว�อีกด�วย ผู�ก�อตั้งพิพิธภัณฑ:แห�งน้ีคือ ดร. 
Bindeshwar Pathak เป0นหน่ึงในอาสาสมัครของมูลนิธิ NGO ของอินเดีย ซ่ึงมีความสนใจศึกษาและค�นหาข�อมูลเก่ียวกับการออกแบบ
ส�วมท่ีแตกต�างกันไปตามแต�ละวัฒนธรรมของประเทศ (ใกล�สนามบินนานาชาติอินทิรา  คานธี) 

 - National Rail Museum  เรียนรู�เก่ียวกับประวัติศาสตร:ของรถไฟของอินเดีย 
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5.ด�านการทหาร เพ่ือศึกษาเก่ียวกับระบบการทหาร การฝSก และเทคโนโลยีทางการทหาร 

 - Indian Air Force Museum  สามารถศึกษาประวัติศาสตร:ของอินเดียด�านกองทัพอากาศ เครื่องบินท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก
รวมท้ังผลิตเครื่องบินในอินเดีย (อยู�ใกล�สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี) 

 - Indian War Memorial Museum สามารถชมได�ใน Red fort เป0นท่ีแสดงเก่ียวกับอาวุธโบราณและการรบ 

 - National War Museum 

 - Cadets academy ท่ีอยู� Delhi Metro Yellow Line, Outram Lines, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009 

 - The National Cadet Corps 

- NDA Coaching in Delhi -CADETS ACADEMY 

6.ด�านสังคมวัฒนธรรม เพ่ือเรียนรู�วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมอินเดีย 

การชม Kingdom of Dream เป0นช่ือท่ีแสดงถึงอาณาจักรแห�งความฝsนเป0นโลกท่ีงดงามของจินตนาการท่ีไร�คู�แข�ง 
ผสมผสานของวัฒนธรรมอินเดีย  มรดก ศิลปะ หัตถกรรม อาหารและศิลปะการแสดงกับเทคโนโลยี KOD มีสถานท่ีจัดงานตาม
มาตรฐานสากลช่ือ Nautanki Mahal และ Showshaa โรงละครน้ีจะนําเสนอการแสดงท่ีเป0นตํานานของอินเดียเช�น Ram Lila & 
กฤษณะ Lila ในรูปแบบท่ีสร�างแรงบันดาลใจกลัว perked ข้ึนด�วยเทคโนโลยีล�าสดุในด�านความบันเทิง นอกจากน้ียังจะจัดงานแต�งงาน
ของอินเดียจําลองท่ีสมบูรณ:กับ Baarat, เจ�าบ�าวและเจ�าสาว ผู�เข�าชมสามารถมีส�วนร�วมในครั้งน้ีและนํากลับทรงจําท่ีชอบจาก
ประสบการณ:ครั้งหน่ึงในชีวิตเวลา 

 

 

เมืองอัครา  

อัคราอยู�ห�างจากกรุงนิวเดลีราวๆ 200 กว�ากิโล ก�อนท่ีจะมีทางด�วนยมุนา (Yamuna Express) ต�องนั่งรถ
จากเดลีนานถึง 4-5 ชั่วโมง พอมีทางด�วนก็ร�นเหลือเพียง 2 ชั่วโมงนิดๆ สะดวกข้ึนมาก เมืองนี้ต้ังอยู�ริมแม�น้ํายมุนา มี
ประชากร 1.7 ล�านคน เคยเป0นเมืองหลวงสมัยท่ีชาวโลกยังเรียกอินเดียว�า “ฮินดูสถาน” 

ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุสรณ:สถานแห�งความรักอมตะท่ีถูกสร�างจากหินอ�อนสีขาวบริสุทธิ์อันงดงาม
วิจิตร จนได�รับการยกย�องเป0นหนึ่งใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย:ของโลก (SEVEN WONDERS OF THE WORLD) พระเจ�าชาร: 
เจฮาน (SHAH JAHAN) ทรงรับสั่งให�สร�างข้ึนเป0นท่ีบรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาล พระมเหสีซ่ึงสิ้นพระชนม:
จากการมีพระประสูติกาลในปM ค.ศ. 1631 สถานท่ีแห�งนี้ใช�เวลาสร�างถึง 17 ปM ด�วยแรงงานกว�า 20,000 คน ออกแบบ
และตกแต�งจากช�างฝMมือเอกของโลกในยุคนั้น ประดับประดาด�วยอัญมณีและหินสีนานาชนิดบนหินอ�อนสีขาว ภายใน
มีท่ีบรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาลและพระเจ�าชาร:เจฮาน ไว�เคียงคู�กับทัชมาฮาลจนตราบชั่วนิรันต:กาล  
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อัคราฟอร:ท (AGRA FORT)  ห�างจากทัชมาฮาลประมาณ 3 กิโลเมตรเป0น พระราชวังท่ียิ่งใหญ�สร�างข้ึนโดยใช�
เวลาท่ียาวนานถึงสามยุคของกษัตริย:แห�งราชวงศ:โมกุล มีลักษณะเป0นกําแพงสองชั้นและปcอมอาคารทางเข�าสี่ทิศ 
ภายในประกอบด�วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม� สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบ ท้ังอาคารหินทรายสีแดง สร�าง
โดยกษัตริย:อัคบาร: ท่ีนี่ยังเป0นท่ีคุมขังกษัตริย:ชาห:เจฮัน โดยบุตรชายของพระองค:เอง พระองค:ใช�เวลาช�วงสุดท�ายของ
ชีวิต โดยการมองผ�านกระจกเงาท่ีตั้งอยู�ในท่ีคุมขังสะท�อนเงาไปยังทัชมาฮาล  

ฟาร:เตห:ปุระสิกรี เมืองท่ีพระเจ�าอัคบาร: มหาราชทรงสร�างข้ึนเพ่ือหวังจะให�เป0นเมืองหลวงใหม�แต�เนื่องจาก
เป0นเมืองท่ีไม�มีแม�น้ําไหลผ�าน ทําให�แห�งแล�งจนไม�สามารถอยู�ได�จึงได�ท้ิงเมืองและย�ายไปต้ังเมืองหลวงท่ีเมืองอัครา แต�
ถึงเมืองจะท้ิงร�างไว�นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท�านจะได�เห็นแนวความคิด ท่ีจะรวมทุกศาสนาเป0นหนึ่ง
เดียวของพระเจ�าอัคบาร:มหาราช พระองค:ทรงมีมเหสีสามพระองค:และมเหสีแต�ละองค:ต�างนับถือศาสนาท่ีแตกต�างกัน
คือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริสต: แต�ก็สามารถอยู�ร�วมกันได�ตัวพระราชวังสร�างโดยหินสีแดงและแบ�งเป0นห�องต�างๆ
รวมถึงมีแสดงดนตรี และห�องประชุมอันงดงาม 

           แผนท่ี 2 แผนการสํารวจการทัศนศึกษาเมืองไมซอรQหรือไมซุรุ (Mysuru) 

ความสําคัญ 

Mysuru เป0นอดีตเมืองหลวงของรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) โดยเมืองหลวงของรัฐปsจจุบัน คือบังกะลอร: 
(Bangalore) Mysuru เป0นเมืองท่ีใหญ�ท่ีสุดลําดับสามของรัฐกรณาฏกะ เคยเป0นเมืองหลวงของอาณาจักร Mysore 
อดีต Mysuru ปกครองด�วยราชวงศ:วอเดยา (Wodeyar) ผู�ปกครองอาณาจักรวิจายานะกา (Vijayanagar) ราชวงศ:นี้มี
อิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป0นมรดกถึงปsจจุบัน โดดเด�นด�วยสไตล:การระบายสี พรม และผ�าไหมส�าหรี 
ปsจจุบัน Mysuru ถูกจัดอันดับให�เป0นเมืองใหญ�ท่ีสะอาด มีการจัดการขยะและสิ่งแวดล�อมท่ีดี ในปM 2016 (Cleanest 
Cities โดย CSE survey) โดยภาคอุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะการท�องเท่ียวเป0นแหล�งรายได�หลักของเมือง 
Mysore  ได�ชื่อว�าเป0น “The Palace City of India” แต�ละปMมีนักท�องเท่ียวมาเยือนเมือง Mysore มากกว�า 3 ล�าน
คนต�อปM อีกท้ังยังเป0นศูนย:ส�งออกซอฟต:แวร:อันดับ 2 ของรัฐกรณาฏกะ รองจากเมืองบังกาลอร:  

สถานท่ีสําคัญในเบ้ืองต�น 

1.พระราชวังไมซอร: (Mysore Palace) หรือ Amba Vilas Palace พระราชวังมีลักษณะทางสถาปsตยกรรมท่ีเรียกว�า 
อินโด-ซาราเซนิก ผสมผสานศิลปะฮินดู มุสลิม ราชพุต และโกธิค ก�อสร�างด�วยหิน 3 ชั้น โดมหินอ�อน มีหอคอย 5 ชั้น 
และล�อมรอบด�วยสวนขนาดใหญ� ภายในพระราชวังหลักประกอบด�วยท�องพระโรง ท่ีประทับ ท่ีมีภาพวาดจัดแสดง
ตลอดทางเดิน เพ่ือบอกเล�าเรื่องราวในอดีต การจัดแสดงเครื่องใช�ส�วนพระองค: และของกํานัลท่ีมีผู�นํามาถวายแก�
กษัตริย:สมัยนั้น ความงดงามของสถาปsตยกรรมสมัยก�อน งานแกะสลักเสา ประตู งานจิตรกรรมต�างๆ ในวันอาทิตย:
ตอนหัวคํ่ามีการเป̂ดไฟประดับรอบตัวพระราชวัง 
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2.วิหารจามุนเดศวรี (Chamundeshwari Temple) ต้ังอยู�ห�างจากตัวเมืองไปทางตะวันออก ประมาณ 13 กิโลเมตร 
ยอดเขาแห�งนี้มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร (3,300 ฟุต) ถูกต้ังชื่อตาม พระ แม�จามุนดี ( Chamundi ) หรือ จามุน
เดศวรี ซ่ึงถือกําเนิดจากพลังของพระแม�ศักติ ด�านบนยอดเขาเป0นท่ีต้ังของ วิหารจามุนเดศวรี (Chamundeshwari 
Temple) ท่ีมีความสูงถึงเจ็ดชั้นตกแต�งด�วยหินแกะสลักอย�างสวยงาม 

3. St. Philomena's Cathedral เป0นโบสถ:ท่ีมีความสูงท่ีสุดของอินเดียโดยมีความสูง 53 เมตร  

4. Somnathpur Temple 

5. Namdroling Nyingmapa Monastery 

6. วัดเชน Jain Temple Shravana Belgola หรือ ศรีวานาเบลากูล�า ของศาสนาเชน มีรูปปs�นศาสดามหาวีระขนาด
ยักษ:ตั้งตระหง�านอยู�บนยอดเขา 

7. สถาบันอุดมศึกษา เช�น มหาวิทยาลัยไมซอร: (Mysore University) Chamarajendra Technical Institute หรือ 
National Institute of Engineering 

8. นิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานท่ีน�าสนใจ 

9. ธุรกิจการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ เช�น อัษฎางค:โยคะ 

10. ประเพณีหรือวัฒนธรรมในท�องถ่ินท่ีน�าสนใจ 

11.ตลาดสดกลางเมืองย�านถนนเดวะราชา ท่ีเต็มไปด�วยสีสันและชีวิตชีวาของการซ้ือขายผัก ผลไม� เนื้อสัตว: และ
สินค�าทุกชนิดรวมถึงเครื่องประดับสําหรับสาวๆ เช�น ของแกะสลักจากไม�จันทน:หอม น้ํามันจันทน: ธูปหอม ผ�าคลุม
ไหล� 

12.สวนบรินดาวัน (Brindavan Garden) อยู�ห�างจากตัวเมืองไปราว 19 กิโลเมตร ในสวนเต็มไปด�วยแมกไม�นานาพันธุ: 
ท้ังไม�ยืนต�น ไม�พุ�ม และดอกไม� รวมท้ังบึงกว�างท่ีมีเรือถีบให�เช�าออกกําลังกาย พร�อมน้ําพุเต�นระบําตามจังหวะแสงสีใน
ยามคํ่าคืน 
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ตัวอย่างกาํหนดการ 

พลเอกหญิง สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็พระราชดาํเนินทรงนาํข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ทศันศึกษาสาธารณรัฐอนิเดีย 
ระหว่างวันที* ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

---------------- 
วนัจนัทรที์	 ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วนัที� ๑/๒) 

(กรุงเทพมหานคร – กรุงนิวเดลี) 

 ------------------------------ 
๐๕.๓๐ น. - สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารีประทบัเครื*องบินพระที*นั*งของบริษัทการบิน 

  กรุงเทพ จาํกดั )มหาชน (เที*ยวบินพิเศษ ที* พีจี ๑ )เครื�องบินแบบแอรบ์สั เอ ๓๑๙ - ๑๓๒ (  

  เสดจ็พระราชดาํเนินจากทา่อากาศยานสวุรรณภมิู ไปยังกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอนิเดีย 

  (ใชเ้วลาบินประมาณ ๓ ชั�วโมง ๓๐ นาที) 

------------------------------ 

  การจดัเครื
องบินพระที
นั 
ง 

  ภาคผนวก ๑ หนา้ 

------------------------------ 

  ฉลองพระองค์  ชุดกลางวนัสั -น ไวท้กุข ์
  การแต่งกาย 

  นายทหารชาย    เครื�องแบบปกติ กากีแกมเขียว คอพบั แขนยาว หมวกทรงหมอ้ตาล 

                  นายทหารหญิง    เครื�องแบบปกติ กากีแกมเขียว คอปก แขนยาว หมวกทรงอ่อนพบัปีก 

  นักเรียนนายรอ้ย    เครื�องแบบปกติ กากีแกมเขียว คอพบั แขนยาว ไวท้กุข ์หมวกทรงหมอ้ตาล  
  สุภาพบุรุษ  ชุดสากล ไวท้กุข ์

  สุภาพสตรี  ชุดกลางวนัสั -น ไวท้กุข ์

------------------------------ 
สาธารณรฐัอินเดีย 

(ตั-งอยู่ในภมิูภาคเอเชียใต ้มีพรมแดนติด ๗ ประเทศ คือ สาธารณรฐัประชาชนจนี สหพนัธส์าธารณรฐัประชาธิปไตยเนปาล ราชอาณาจกัร
ภูฏาน สาธารณรฐัอิสลามปากีสถาน สาธารณรฐัสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ และสาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมียนมา พรมแดนทางทิศตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทิศใตติ้ดกบัมหาสมุทรอินเดีย มีพื-นที�ทั -งหมด ๓ ,๕๙๐,๒๘๗ ตารางกิโลเมตร 

โดยมีขนาดพื-นที�ใหญ่เป็นอนัดบั ๗ ของโลก  
ภูมิประเทศของสาธารณรฐัอินเดียมีความหลากหลาย ประกอบดว้ยแนวเทือกเขาสูงตํ�าสลบักบัที�ราบสูง ทางทิศเหนือมีแม่นํ -าสายสาํคญั
ไหลผ่าน คือ แม่นํ -าสินธุและแม่นํ -าคงคา จึงมีพื-นที�อุดมสมบูรณ์ ทิศใตป้ระกอบขึ-นดว้ยแม่นํ -าสายสั-น ๆ พื-นที�ส่วนใหญ่ของสาธารณรฐั
อินเดียตั-งอยู่บนคาบสมุทรอินเดียซึ�งนบัเป็นพื-นที�ทางธรณีวทิยาที�เก่าแก่ที�สุดในโลก และมีพื-นที�ทางตะวนัออกเฉียงเหนืออีกส่วนหนึ�งที�
ตั -งอยู่ติดต่อกบัสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมีสภาพภมิูอากาศแตกต่างกนัอย่างมาก ตอนเหนืออยู่ใน
เขตหนาว ขณะที�ตอนใตอ้ยู่ในเขตรอ้น อุณหภูมิเฉลี�ยในที�ราบช่วงฤดูรอ้น ประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส และในฤดูหนาว ประมาณ ๑๐ 
องศาเซลเซียส นอกจากนี-  สาธารณรฐัอินเดียยงัมีชายฝั�งทะเลยาวรวมประมาณ ๗ ,๕๑๗ กิโลเมตร ) ๔ ,๗๐๐ ไมล์ ( มีอาณาเขตทางทะเลใน
มหาสมทุรอินเดีย )ทะเลอาหรบั อ่าวเบงกอล และมีเขตน่านนํ -าติดกบัเขตน่านนํ -าไทยในทะเลอนัดามนั (  
สาธารณรฐัอินเดียปกครองแบบสหพันธส์าธารณรฐั  ) Federal Republic) โดยแบ่งอํานาจการปกครองเป็น ๒๙ รฐั และดินแดนสหภาพ 
)Union Territories) อีก ๗ เขต แยกศาสนาออกจากการเมือง  )secular state) และมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐทางพิธีการ 
ประธานาธิบดีคนปัจจบุนั คือ นายประนาบ มกุเคอรจ์ ี)Pranab Mukherjee) เขา้รบัตําแหน่งเมื�อวนัที� ๒๕ กรกฎาคม พ .ศ .๒๕๕๕  (กาํลงัจะ
พน้ตําแหน่งตามวาระในวนัที� ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) และนายนเรนทรา โมที )Narendra Modi) ดํารงตําแหน่งนายกรฐัมนตรี เมื�อ
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วนัที� ๒๖ พฤษภาคม พ .ศ .๒๕๕๗ และ สาธารณรฐัอินเดียมีประชากร ๑ .๓ พนัลา้นคน ซึ�งมากเป็นอันดบัที� ๒ ของโลก มีระบบเศรษฐกิจ
แบบเศรษฐกิจการตลาดที�มุ่งกระตุน้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการกระจายรายไดแ้ละการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างครบวงจร )inclusive growth) ใหค้วามสําคัญกบัการพัฒนาโครงสรา้งพื-นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง การศึกษา การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์ การสาธารณสุข และความมั�นคงทางสงัคม ในช่วง ๑๐ ปีที�ผ่านมา เศรษฐกิจอินเดียเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัน่าพอใจและมีเสถียรภาพ ในช่วงปี พ .ศ .๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ มีอตัราการเติบโตของ GDP โดยเฉลี�ยอยู่ที�
ประมาณรอ้ยละ ๗ .๖ สาธารณรฐัอินเดียเป็นตลาดที�มีขนาดใหญ่ และเป็นศูนยก์ลางธุรกิจบริการที�สาํคัญของโลกทั-งดา้นการเงิน การ
ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณรฐัอินเดียจงึเป็นทั-งตลาดการคา้ การท่องเที�ยว และแหล่งลงทนุที�สาํคญัของประเทศไทย  
ประเทศไทยและสาธารณรฐัอินเดียดาํเนินความสมัพนัธอ์ย่างราบรื�นและแน่นแฟ้น โดยมีการสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตูระหวา่งกนั
เมื�อวนัที� ๑ สิงหาคม พ .ศ .๒๔๙๐ โดยในระยะแรกเป็นระดบัอคัรราชทตู และไดย้กระดบัขึ-นเป็นระดบัเอกอคัรราชทตูเมื�อวนัที� ๓ ตลุาคม 
พ. ศ  .๒๔๙๔ ปัจจุบนั ) ตั-งแต่วนัที� ๕ มีนาคม พ .ศ .๒๕๖๐ (นายชุตินทร คงศักดิR  ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจาํสาธารณรฐั

อินเดีย และมีสถานกงสลุใหญ่อีก ๓ แห่ง ไดแ้ก่ ๑ ( เมืองกลักตัตา )Kolkata) มีนายปรีชา แก่นสา ดํารงตําแหน่งกงสลุใหญ่ ๒  (เมืองมุม
ไบ ) Mumbai) มีนายเอกพล พูลพิพัฒน์ ดํารงตําแหน่งกงสุลใหญ่ และ ๓  (เมืองเจนไน ) Chennai) มีนางครองขนิษฐ์ รกัษ์เจริญ ดํารง

ตําแหน่งกงสลุใหญ่ ส่วนสาธารณรฐัอินเดียมีสถานเอกอคัรราชทตูที�กรุงเทพมหานคร และสถานกงสุล ณ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีนายภค
วนัต สิงห พิศโนอี )Mr. Bhagwant Singh Bishnoi) ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรฐัอินเดียประจาํประเทศไทย ในช่วงที�ผ่านมา
ประเทศไทยและสาธารณรฐัอินเดียมีการแลกเปลี�ยนการเยือนระหว่างผูน้ําระดบัสูงอย่างสมํ�าเสมอ ในปี พ .ศ .๒๕๕ ๙ มีปริมาณการคา้
ระหว่างกนัคิดเป็นมูลค่ารวม ๗,๗๒๓.๙ ลา้นดอลลาร์สหรฐั ทั -งนี-  ในปี พ .ศ .๒๕๖๐ ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียไดด้ําเนิน
กิจกรรมเพื�อฉลองการครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตูระหวา่งทั-งสองประเทศร่วมกนั โดยฝ่ายไทยไดจ้ดักิจกรรมแรก
คืองานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถใ์นสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เมื�อวนัที� ๒๑ พฤศจกิายน พ .ศ .๒๕๖๐ )  
กรุงนวิเดลี 
(เป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัอินเดีย อยู่ในเขตเดลี หรือชื �อเต็มคือ National Capital Territory of Delhi )NCT( ซึ�งมีสถานะเป็นดินแดน
สหภาพ )Union Territory) ไม่ขึ-นกบัรฐัใด และเป็นมหานครที�มีขนาดใหญ่ที�สดุของสาธารณรฐัอินเดีย มีประชากร (ประมาณ ๒๗.๒ ลา้น
คน) มากเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจากเมืองมมุไบ )ประมาณ ๑๘ .๖  ลา้นคน  (กรุงนิวเดลีครอบคลมุพื-นที�เดลีเก่าซึ�งเป็นศูนยก์ลาง

การปกครองของประเทศในสมยัที�องักฤษปกครองอินเดียตั-งแต่ปี  พ.ศ . ๒๔๒๐ และเดลีใหม่หรือนิวเดลี ซึ�งองักฤษไดส้รา้งขึ-นในปี พ .ศ .
๒๔๕๕ โดยมีเซอร์เอ็ดวิน ลุตเยนส์ )Sir Edwin Lutyens) กับเซอร์เฮอร์เบิร์ต เบเกอร์ )Sir Herbert Baker) สถาปนิกชาวอังกฤษ เป็น
ผูอ้อกแบบ และสรา้งเสรจ็ในปี พ .ศ . ๒๔๕๓ 
กรุงนิวเดลีในฐานะดินแดนสหภาพเทียบเท่ารฐั มีโครงสรา้งของฝ่ายบริหารประกอบดว้ยผูว้่าการรฐั )Lieutenant Governor) แต่งตั-งโดย
ประธานาธิบดีอินเดีย มีคณะรฐัมนตรี )Council of Ministers) โดยมีมุขมนตรี )Chief Minister) เป็นหวัหนา้และเป็นผูใ้ชอํ้านาจบริหาร ฝ่าย
นิติบญัญติั มีสภาผูแ้ทนราษฎร )Legislative Assembly)  มาจากการเลือกตั-ง ปัจจบุนันาย Arvind Kejriwal ดาํรงตําแหน่งเป็น      มขุมนตรี  
ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ กรุงนิวเดลีมีรากฐานมาตั-งแต่สมยัพุทธกาล โดยที�เคยมีชื �อเรียกกนัว่านครอินทรปรสัถ ์)นักวิชาการ
บางส่วนเชื �อกนัว่าเป็นเมืองเดียวกบัที�ปรากฏในมหากาพยม์หาภารตยุทธ  (และมีหลกัฐานว่า พระพุทธเจา้เคยเสด็จมาเพื�อแสดงมหาสติ
ปัฏฐานสูตรแก่พุทธบริษทัที� “กมัมาสตมัมะนิคม  ”ซึ�งในปัจจบุนั อยู่ในเขต Greater Kailash ชานกรุงนิวเดลี นครเดลีในอดีตไดผ่้านการ
ปกครองโดยกษตัริยจ์ากราชวงศ์ต่างๆ ถึง ๘ สมยั จงึไดร้บัมรดกทางวฒันธรรมจากการปกครองที�หลากหลาย ทั-งศิลปะฮินด ูยุโรปและโม
กลุ ซึ�งยงัปรากฏร่องรอยอยู่ตามโบราณสถานและโบราณวตัถทีุ�มีอยู่ในกรุงนิวเดลีในปัจจบุนั  
ปัจจุบนั กรุงนิวเดลีมีผงัเมืองที�ดีและเป็นระบบ โดยในสมยัที�อยู่ใตก้ารปกครองของอังกฤษ ไดมี้การแบ่งพื-นที�เป็นย่านที�อยู่อาศัยของ
ขา้ราชการ ผูมี้ตําแหน่งทางการเมือง ตลอดจนที�ทําการของรัฐบาลอย่างเป็นระเบียบ ทั-งนี-  กรุงนิวเดลียังเป็นที�ตั -งของสถานที�ที �มี
ความสาํคญัทางประวติัศาสตรจ์าํนวนมาก อาทิ ราชฆาฎ )Raj Ghat) เป็นอนุสาวรียที์�สรา้งขึ-นเพื�อราํลึกถึงมหาตมคานธี พิพิธภณัฑส์ถาน
แห่งชาติอินเดีย ซึ�งเป็นสถานที�เกบ็รวบรวมโบราณวตัถแุละศิลปกรรมของอินเดียมากกว่า ๑๕๐ ,๐๐๐  ชิ-น ตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจา้ ซึ�งประดิษฐานอยู่บนบุษบกไมส้กัแกะสลกัปิดทองที�รฐับาลไทยไดจ้ดัสรา้งถวายเป็นพุทธบูชา ป้อมแดง หรือ Red Fort 
เป็นพระราชวงัของชาห์ ชะฮัน จกัรพรรดิองค์หนึ�งของราชวงศ์โมกุล )พระองค์เดียวกบัที�ทรงสรา้งทชั มาฮาล   (ซึ�งปัจจุบันใชเ้ป็นที�
ประกอบพิธีฉลองเอกราชของสาธารณรฐัอินเดีย กตุบัมีนาร ์)Qutab Minar) เป็นหอคอยสงูที�ถือเป็นเครื�องหมายของเดลี เป็นถาวรวตัถทีุ�มี
ความงามภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สรา้งเป็นลกูฟูกขึ-นไปอย่างเกลี-ยงเกลา ซึ�งไดมี้การสรา้งต่อกนัขึ-นไปหลายทอดหลายยุคสมยั แต่ละ
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ลกูฟูกจารึกเป็นอักษรอารบิกจากบทสวดในพระคมัภีรก์ุรอาน และสสุานหุมายุน )Humayun’s Tomb) ซึ�งเป็นที�ฝงัศพของหุมายุน ซึ�งเป็น
จกัรพรรดิองคที์�สองของราชวงศ์โมกลุ และถือเป็นตน้แบบของการสรา้งทชั มาฮาล) 
------------------------------ 

ที
หมาย  ๑. มหาวทิยาลยัเดลี   
  ๒. คานธี สมฤติ  
  ๓.  เอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี ถวายพระกระยาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารสไปซ ์รูท โรงแรมอิมพีเรียล  
  ๔.  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี 

  ๕. ประตชูยัอินเดีย 

  ๖. พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตรก์ารเกษตรศาสตรแ์ห่งชาติ 

  ๗. พิพิธภณัฑส์ขุานานาชาติสลุาภ 

  ๘. เสวยพระกระยาหารคํ�า ณ ภตัตาคารเดอะ คิวบ ์โรงแรมลีลา พาเลซ 

 ------------------------------ 
๐๘.๐๐ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงทา่อากาศยานนานาชาติอนิทริา คานธ ี(Indira Gandhi International Airport)  
  กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอนิเดีย 
(เวลาที�กรุงนิวเดลีชา้กวา่กรุงเทพมหานคร ๑ ชั�วโมง ๓๐ นาที) 

  ผูรั้บเสด็จ 

  ฝ่ายอินเดีย 
- พนัเอก ซนัจฟี เสฏฐี (Colonel Sanjiv Sethi)  

ผูอํ้านวยการกองใต ้๑ กรมใต ้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรฐัอินเดีย 

  ฝ่ายไทย 
  - นายชุตินทร คงศกัดิR  
   เอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี และภริยา 

  - ขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี 
 - เมื*อเครื*องบินจอดเรียบร้อยแล้ว เอกอคัรราชทูต ณ กรุงนิวเดลีไปเฝ้าทูลละอองพระบาท 

  ในเครื*องบินและกราบบังคมทูลเชิญเสดจ็ออกจากเครื*องบิน 

 - หม่อมหลวง ปิยวรรณ คงศักดิB ภริยาเอกอคัรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัย 

  ข้อพระกร 

 - นาวาอากาศเอกสรุฤทธิB กจิจาทร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร  
  ประจาํสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี กราบบังคมทูลรายงานการปฏบัิติหน้าที*ราชองครักษ์เวร 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินไปยังห้องรับรองพิเศษ  
  (ผูต้ามเสดจ็ ๑๕ คน ไดแ้ก่ ๑. คณุหญิงอารยา ๒. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ประพจน ์๓. พลโท สิทธิพล  
  ๔. พลตรี สนัตช์ยั ๕. พลตรี วนิฐั ๖. พลตรีหญิง ปิยนุช ๗. พลตรีหญิง ศิริรตัน ์๘. พลตรี ศรศกัร  
  ๙. รอ้ยเอก รุ่งรฐั ๑๐. หม่อมหลวงมานีทิพย ์๑๑. นางชญานุตม ์๑๒. นางสาวเขมาภร ๑๓. นางสาววชัราภรณ ์ 
  ๑๔. นางสาวภคินี ๑๕. นายวทิยา) 

 - มีพระราชปฏสินัถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็ 

 - ทรงพักพระอริิยาบถ 

๐๘.๑๕ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากทา่อากาศยานนานาชาติอนิทริา คานธ ีไปยัง 

  มหาวิทยาลัยเดลี (University of Delhi)  

 ------------------------------ 
  การจดัขบวนรถยนต์พระที
นั 
ง 

  ภาคผนวก ๒ หนา้   
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 ------------------------------ 

๐๙.๐๐ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงมหาวิทยาลัยเดลี 

(เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกในกรุงนิวเดลี )แต่มิใช่มหาวิทยาลยัที�เก่าแก่ที�สุดของ สาธารณรฐัอินเดีย  (ก่อตั-งขึ-นใน พ.ศ . ๒๔๖๕ ภายใต้
พระราชบญัญติัของสภานิติบญัญติักลาง )Central Legislative Assembly (แห่งบริติชอินเดีย )British India) เมื�อแรกเริ� มก่อตั-ง มหาวทิยาลยัเด
ลีไดร้วมเอาวิทยาลยั ๓ แห่งที�มีอยู่เดิมในเขตเดลีเขา้เป็นส่วนหนึ�งของมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยวิทยาลยัเซนต์สตีเฟน )St.  Stephen’s  

College (ก่อตั-งใน พ .ศ . ๒๔๒๔ วทิยาลยัฮินด ู)Hindu College (ก่อตั-งในปี พ .ศ.  ๒๔๔๒ และวทิยาลยัรามชาส )Ramjas College (ก่อตั-ง   ใน 
พ .ศ . ๒๔๖๐ พรอ้มทั-งไดต้ั -งคณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ขึ-นดว้ย โดยมีนักศึกษาขณะนั-นทั-งหมด ๗๕๐ คน ปัจจุบัน 
มหาวทิยาลยัเดลีไดก้ลายเป็นหนึ�งในมหาวทิยาลยัที�ใหญ่ที�สดุในสาธารณรฐัอินเดีย ประกอบดว้ยวทิยาลยั ๘๕ แห่ง คณะ ๑๖ คณะ แผนก
วชิาการ ๘๒ แผนก และศูนยก์ารเรียนรูอี้ก ๒๐ แห่ง กระจายตวัอยู่ในวิทยาเขตดา้นเหนือ )North Campus) และวิทยาเขตดา้นใต ้)South 

Campus) ในกรุงนิวเดลี โดยมีการเรียนการสอนรวมทั-งหมด ๕๐๑ หลกัสูตร ทั-งนี-  ในปี พ .ศ . ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มีนักศึกษาที�ลงทะเบียน
เรียนในระบบทั-งหมด ๒๒๒ ,๘๐๑  คน แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี ๑๙๒ ,๑๔๒  คน ระดบัปริญญาโทและเอก ๒๔ ,๓๒๑ คน และผูเ้ขา้รบัการ
อบรมหลกัสูตรระยะสั-น ๖ ,๓๓๘  คน นอกจากนี-ยงัมีนกัศึกษาในระบบทางไกลอีก ๔๓๒ ,๔๓๖  คน มหาวิทยาลยัเดลีไดผ้ลิตบุคลากรที�มี
ประสิทธิภาพออกสู่สังคมเป็นจํานวนมาก โดยมีศิษย์เก่าที�ดํารงตําแหน่งมุขมนตรี )Chief Minister( และรัฐมนตรีในรัฐต่าง ๆ ของ
สาธารณรฐัอินเดียมากมาย และนายนเรนทรา โมที นายกรฐัมนตรีสาธารณรฐัอินเดีย กส็าํเรจ็การศึกษาจากมหาวทิยาลยัแห่งนี-ดว้ย 
สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลภายในมหาวิทยาลยันบัเป็นอีกหนึ�งจุดที�น่าสนใจ โดยในวิทยาเขตดา้นเหนือของมหาวิทยาลยัเป็นที�ตั -งของ
อาคารสาํนกังานรองอธิการบดี )Vice-Chancellor Office( ซึ�งเดิมสรา้งขึ-นเพื�อใชเ้ป็นทาํเนียบอุปราชองักฤษ )Viceregal Lodge (และไดถ้กูแปร
สภาพมาเป็นสาํนกังานของมหาวทิยาลยัในปี พ .ศ . ๒๔๗๖ ปัจจบุนั อาคารสาํนกังานฯ ดงักล่าว ประกอบดว้ยหอ้งที�สาํคญัและมีคณุค่าทาง
ประวติัศาสตรม์ากมาย ซึ�งยงัใชง้านอยู่ในปัจจุบนั อาทิ หอประชุมสภาผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั )Council Hall( เดิมเคยใชเ้ป็นหอประชุมของ
สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งบริติชอินเดีย หอ้งประชุมสภาผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั )Council  Room( ซึ�งเดิมเคยใชเ้ป็นหอ้งประชุมเกี �ยวกบั
นโยบายการบริหารประเทศ และปัจจบุนัมีการประดบัภาพรองอธิการบดีของมหาวทิยาลยัเดลีตั-งแต่คนแรกจนถึงยุคปัจจุบนั หอประชุม
ใหญ่ )Convention Hall( ซึ�งเดิมเคยใชเ้ป็นหอ้งบอลรูมของอุปราชฯ และหอจดหมายเหต ุ)The Archives( ที�ไดมี้การปรบัพื-นที�อาคารชั-นใต้
ดินจนถึงชั -น ๒ ให้เป็นห้องจดัแสดงรูปภาพ แผนที� และจดหมายที�มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ และเกี �ยวขอ้งกับพัฒนาการของ
มหาวทิยาลยัเดลี เป็นตน้  
ทั -งนี-  สํานักงานของรองอธิการบดีนับเป็นที�ทํางานของผูบ้ริหารสูงสุดในทางปฏิบติัจริงของมหาวิทยาลยั เนื�องจากในระบบการบริหาร
สถาบนัอุดมศึกษาของสาธารณรฐัอินเดีย รองอธิการบดีคือผูที้ �มีอํานาจหนา้ที�ในการบริหารสูงที�สุดในแต่ละมหาวทิยาลยั ส่วนตําแหน่ง
อธิการบดีเป็นตําแหน่งกิตติมศักดิR  และโดยมากมักเป็นนักการเมืองที�มีอํานาจสูงสุดในพื- นที�นั -น ๆ สําหรับมหาวิทยาลัยเดลี มี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรฐัอินเดียดํารงตําแหน่งประมุข )Visitor( และมีรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี ซึ�งประธานาธิบดีอินเดียแห่งสาธารณรฐัอินเดียในฐานะประมุขสูงสุดทางพิธีการ มีอํานาจแต่งตั-งรองอธิการบดีและคณะ
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัไดต้ามระเบียบของมหาวทิยาลยั)  
  ที
อยู่   Maurice Nagar, 

      New Delhi, Delhi 110007 

  โทรศัพท์  +๙๑ ๑๑ ๒๗๖๖ ๗๕๒๔   
  ผูรั้บเสด็จ 

  - นายโยเกช เค ทยากิ (Mr. Yogesh K. Tyagi) 

   รองอธิการบดี 

  - ขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี 
 - รองอธกิารบดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็ และนาํเสดจ็ไปยังหอประชุมสภามหาวิทยาลัย  
  (Council Hall) 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงหอประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 - ประทบัพระเก้าอีH  
 - รองอธกิารบดีกราบบังคมทูลรายงานเกี*ยวกบัความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ปรัชญา บทบาท  
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  ภารกจิในการผลิตบัณฑติเพื*อพัฒนาประเทศ ผลงานด้านการศึกษาและความร่วมมือกบั 

  ต่างประเทศ และแผนงานของมหาวิทยาลัย (ทอดพระเนตรวดิีทศันป์ระกอบการบรรยาย) 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังห้องประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (Council Room) 

 - ทอดพระเนตรการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในยุคอาณานิคมและภาพถ่ายรองอธกิารบดีมหาวิทยาลัย 

  ตัHงแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังอาคารหอจดหมายเหตุ (Archives Building) 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงอาคารหอจดหมายเหตุ 

 - ทอดพระเนตรหอประชุมใหญ่ (Convention Hall) ซึ*งเคยใช้เป็นที*จัดพิธมีอบปริญญาบัตรของ 

  มหาวิทยาลัย 

 - ทรงพระดาํเนินขึHนบันไดไปยังหอจดหมายเหตุ (ประมาณ ๓๐ ขั-น) 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงหอจดหมายเหตุ 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่าย (๑) การทาํสงครามของชาวพืHนเมืองเพื*อต่อต้านการยึดครอง 

  ขององักฤษในปี ค.ศ. ๑๘๕๗ (๒) สภาพบ้านเมืองของอนิเดียในอดีต และ (๓) ความเป็นมาของ 

  มหาวิทยาลัยเดลี 

 - ทรงพระดาํเนินลงบันไดไปยังห้องรับรองพิเศษของมหาวิทยาลัยเดลี 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงห้องรับรองพิเศษ 

 - ประทบัพระเก้าอีH  
 - พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเดลีเฝ้าทูลละอองพระบาท 

  (ผู้เข้าร่วมฝ่ายไทย ๑+๕ ดงันีH  ๑. เอกอคัรราชทูต ณ กรงุนิวเดลี ๒. คุณหญิงอารยา  
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพจน์ ๔. พลโท สทิธพิล ๕. พลตรีหญิง ปิยนุช) 
 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี*ยม 

 - พระราชทานของที*ระลึก 

 - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกบัคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเดลี 
๑๐.๐๐ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากมหาวิทยาลัยเดลี ไปยังคานธ ีสมฤติ (Gandhi  

  Smriti) 

 ------------------------------ 

๑๐.๔๕ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงคานธ ีสมฤติ 

(เป็นสถานที�ที �มหาตมคานธีพํานกัอยู่ในช่วง ๑๔๔ วนัสดุทา้ยก่อนที�จะถกูลอบยิงและเสียชีวติในช่วงเยน็วนัที� ๓๐ มกราคม พ .ศ . ๒๔๙๑ 
ระหวา่งที�กาํลงัเดินไปยงัลานสวดมนตแ์ละพบปะมวลชนตามกิจวตัรที�ปฏิบติัเป็นประจาํทกุวนั ทั -งนี-  แต่เดิม “คานธี สมฤติ ”คือบา้นของ
นายกนัชยมัดสั บีรลา (Ghanshyamdas Birla) ซึ�งเป็นสมาชิกในตระกลูนกัธุรกิจชื �อดงั และมีความคุน้เคยกบัมหาตมคานธี โดยไดเ้ชื-อเชิญ
ใหม้หาตมคานธีมาอยู่อาศยัและทาํกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในบา้นนี-ได ้อย่างไรกดี็ หลงัจากที�มหาตมคานธีเสียชีวติ รฐับาลอินเดียไดเ้จรจาขอ
ซื-อบา้นหลงันี-จากตระกลู Birla และเปิดเป็นพิพิธภณัฑที์�ราํลึกถึงคณุูปการของมหาตมคานธี ภายใตช้ื �อคานธี สมฤติ ในวนัที� ๑๕ สิงหาคม 
พ .ศ .๒๕๑๖  
ใกลป้ระตูทางเขา้คานธี สมฤติ ไดจ้ดัแสดงรูปปั-นมหาตมคานธีกบัเดก็สองคนพรอ้มจารึกคําพูดอนัโด่งดงัของมหาตมคานธีที�วา่ “My Life 

is My Message” เพื�อสะทอ้นแนวคิดการใชช้ีวิตทั-งชีวติเพื�อต่อสูแ้ละช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทกุคนในสงัคม ภายในพื-นที�ของมหาตมคานธี 
สมฤติ ประกอบดว้ยส่วนจดัแสดงที�สาํคญัทั-งหมด ๕ จุดคือ ๑  (พิพิธภณัฑสื์ �อผสม ) Multimedia Museum( ที�นําเสนอแนวคิดของมหาตม
คานธีผ่านสื �อทนัสมยัซึ�งเปิดใหบ้ริการตั-งแต่ พ .ศ . ๒๕๔๘ และจะใชเ้วลารบัชมประมาณ ๒ ชั�วโมง ๒  (ระเบียงภาพถ่ายเหตุการณ์สาํคญั 
และการต่อสูเ้พื�อเรียกรอ้งอิสรภาพของมหาตมคานธี โดยนําเสนอทั-งภาพถ่ายขาว  -ดําที�หาดูไดย้าก และภาพวาดโดยศิลปินชื �อดงั ที�

สะทอ้นถึงผลงานและความพยายามของคานธีในการเรียกรอ้งอิสรภาพใหแ้ก่อินเดียดว้ยความเสียสละอย่างยิ� ง ๓ ( หอ้งพกัที�มหาตมคานธี
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เคยดาํรงชีวติอยู่จริง โดยจดัแสดงสิ� งของเครื�องใชข้องมหาตมคานธี อาทิ แวน่ตาทรงกลม นาฬิกา ไมเ้ทา้ และหินขดัตวัที�มหาตมคานธีใช ้
ทาํความสะอาดร่างกายแทนสบู่ เป็นตน้ ซึ�งสะทอ้นถึงความเรียบง่ายในการดาํเนินชีวิตของมหาตมคานธี นอกจากนี-  ยงัจดัแสดงภาพถ่าย
การพบหารือระหว่างมหาตมคานธีกบับุคคลสําคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะการหารือครั-งสุดทา้ยกบันายซารด์าร์ วลัลบัภัย ปาเตล (Sardar 

Vallabhbhai Patel) รองนายกรฐัมนตรีแห่งสาธารณรฐัอินเดียในสมยันั-น ซึ�งเป็นอาคนัตุกะรายสุดทา้ยที�มาเยี�ยมมหาตมคานธีก่อนจะถกู
สงัหาร ๔  (เสน้ทางสดุทา้ยที� มหาตมคานธีใชเ้ดินไปยงัลานสวดมนต ์ซึ�งนําไปยงัซุม้หินที�จดัทําขึ-นเป็นสญัลกัษณ์แสดงจดุที�คานธีถกูลอบ
สงัหารเมื�อวนัที� ๓๐ มกราคม พ .ศ . ๒๔๙๑ โดยดา้นหลงัซุม้จะมีระเบียงหินสีแดงซึ�งเป็นจุดที�มหาตมคานธีจะใชน้ั�งเพื�อนําสวดมนตแ์ละ
พบปะมวลชนเป็นประจาํทกุวนั ทั -งนี-  ผูที้ �เดินทางมาเยือนคานธี สมฤติทุกคนจะแสดงความเคารพและรําลึกถึงมหาตมคานธีโดยการถอด
รองเทา้และเดินไปโปรยดอกไมที้�ซุม้ดงักล่าว โดยที�ผ่านมาไดมี้บุคคลสาํคญัของโลกจาํนวนมากเดินทางมาแสดงความเคารพต่อมหาตม
คานธีที�ซุม้แห่งนี-แลว้ อาทิ เจา้ชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ ์และแคเธอริน ดชัเชสแห่งเคมบริดจ ์เป็นตน้ และ ๕ (ถดัจากซุม้หินที�
ราํลึกถึงการเสียชีวิตของมหาตมคานธีจะมีการจดัแสดงระเบียงประวติัของ   มหาตมคานธี ซึ�งถ่ายทอดลําดบัเรื �องราวในชีวิตของมหาตม
คานธีตั-งแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั)  
  ที
อยู่  5, Tees January Marg. 

     Tees January Road Area, 

     Motilal Nehru Marg Area, 

     New Delhi, Delhi 110001  

  โทรศัพท์ +๙๑ ๑๑ ๒๓๐๑ ๒๘๔๓ 
  ผูรั้บเสด็จ 

  - นายทีปังการ ์ศรี กยนั (Mr. Dipankar Shri Gyan) 

   ผูอํ้านวยการคานธี สมฤติ 

  - ขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี 
 - ผู้อาํนวยการคานธ ีสมฤติเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็และนาํเสดจ็ผ่านห้องสมุดประจาํพิพิธภัณฑ ์

  ไปยังระเบียงภาพถ่ายเหตุการณ์สาํคัญ และการต่อสู้เพื*อเรียกร้องอสิรภาพให้แก่อนิเดียของมหาตม 

  คานธ ี 
 - ทอดพระเนตรภาพถ่ายเรื*องราวของมหาตมคานธนัีบตัHงแต่การต่อสู้เพื*อเรียกร้องอสิรภาพ จนถึงการ 

  เสยีชีวิตซึ*งได้รับการไว้อาลัยจากนานาชาติ  
 - ทรงพระดาํเนินถึงห้องพักของมหาตมคานธ ีซึ*งมหาตมคานธใีช้พาํนักอยู่ในกรุงนิวเดลีในช่วง  
  ๑๔๔ วันสดุท้ายของชีวิต 
 - ทอดพระเนตรมุมทาํงาน ที*นอน และของใช้ส่วนตัวของมหาตมคานธ ี 
 - ทรงพระดาํเนินตามเส้นทางที*มหาตมคานธเีดินไปยังลานสวดมนต์ที*ลานสนามหญ้า 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงมุมรับรอง 

 - ประทบัพระเก้าอีH  
 - ทรงถอดฉลองพระบาท 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังลานสนามหญ้าบริเวณใกล้กบัซุ้มหินที*แสดงจุดการลอบสงัหารมหาตมคานธ ี 
  (The Place of Mahatma Gandhi’s Martyrdom) 

 - ทรงโปรยกลีบดอกไม้รอบซุ้มหินที*แสดงจุดการลอบสงัหาร โดยมีคณะนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนาย 

  ร้อยพระจุลจอมเกล้ายืนเข้าแถวเพื*อร่วมแสดงความอาลัย 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังมุมรับรอง 

 - ทรงสวมฉลองพระบาท 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังส่วนจัดนิทรรศการในร่ม 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการอตัชีวประวัติและการการต่อสู้ตามหลักอหิงสาของมหาตมคานธ ี
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  ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐอนิเดีย 

 - ทรงพระดาํเนินผ่านห้องพักมหาตมคานธ ีไปยังห้องสมุดประจาํพิพิธภัณฑ ์

 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี*ยม 
 - ทอดพระเนตรร้านจาํหน่ายของที*ระลึก 

 - พระราชทานของที*ระลึก 

 - คณะผู้บริหารคานธ ีสมฤติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที*ระลึก 
๑๑.๓๐ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากคานธ ีสมฤติ ไปยังภัตตาคารสไปซ์  
  รูท (Spice Route) โรงแรมอมิพีเรียล (Imperial Hotel) 

 ------------------------------ 

๑๑.๔๕ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงภัตตาคารสไปซ์ รูท โรงแรมอมิพีเรียล  

  ที
อยู่   Janpath Lane, Connaught Place, 

      New Delhi, Delhi 110001 

  โทรศัพท์  +๙๑ ๑๑๒๓๓๔ ๑๒๓๔ 

  โทรสาร     +๙๑ ๑๑๒๓๓๔ ๒๒๕๕ 

  ผูรั้บเสด็จ 

  - นายวชิยั วนัชู (Mr. Vijay Wanchoo) 

   ผูจ้ดัการทั�วไป 

 - ผู้จัดการทั*วไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็และนาํเสดจ็ลิฟต์ขึHนไปยังชัHน ๓ 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงห้องประทบั (ห้อง ๓๕๙) 

  (หอ้งสาํหรบัผูต้ามเสดจ็ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๖๐ และ ๓๖๑) 

 - ทรงพักพระอริิยาบถ 

 ------------------------------ 

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงนวิเดลีถวายพระกระยาหารกลางวนั 

๑๑.๕๕ น. - เสดจ็ลิฟต์ลงไปยังชัHน ๐ 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังภัตตาคารสไปซ์ รูท (Spice Route) 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงภัตตาคารสไปซ์ รูท 

  ผูรั้บเสด็จ 

     - นายวชิยั วนัชู (Mr. Vijay Wanchoo) 

   ผูจ้ดัการทั�วไป 
 - ผู้จัดการทั*วไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็และนาํเสดจ็ไปยังโตะ๊เสวย  

 - ประทบัโตะ๊เสวย 

 - นายชุตินทร คงศักดิB เอกอคัรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และภริยา ถวายพระกระยาหารกลางวัน 

๑๓.๑๐ น. - การถวายพระกระยาหารกลางวันเสรจ็สิHน 

 - เสดจ็ลิฟต์ขึHนไปยังห้องประทบัชัHน ๓ 

 - ทรงพักพระอริิยาบถ 

๑๓.๑๕ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากโรงแรมอมิพีเรียล ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

  กรุงนิวเดลี (National Museum in New Delhi) 

 ------------------------------ 

๑๓.๓๐ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี 
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(ก่อตั-งขึ-นเมื�อ พ .ศ .๒๔๙๒ ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของกระทรวงวฒันธรรม สาธารณรฐัอินเดีย จดัแสดงโบราณวตัถกุวา่ ๒๑๐ ,๐๐๐ ชิ-น จาก
ทั-งสาธารณรฐัอินเดียและต่างประเทศตั-งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตรสื์บจนถึงศิลปะสมยัใหม่รวมระยะเวลากวา่ ๐๐๐,๕ ปี  โดยแบ่งการจดั

แสดงออกเป็น ๒ รูปแบบคือ  (๑)การจดัแสดงแบบเรียงตามยุคสมยั ประกอบดว้ย ๑) หอ้งศิลปะฮารปัปา (๑.Harappan Gallery) หรือที�
รูจ้กัในนามอารยธรรมลุ่มแม่นํ -าสินธุ ซึ�งอยู่ในช่วง ๓ ,๐๐๐ – ๑ ,๙๐๐ ปีก่อนคริสตกาล นําเสนอโบราณวตัถทีุ�สะทอ้นความซบัซอ้นของวิถี
ชีวติผูค้นในยุคดงักล่าว โบราณวตัถทีุ�โดดเด่นประกอบดว้ยรูปปั-นเดก็หญิงร่ายราํ )The Dancing Girl  (ซึ�งถกูขดุคน้พบจากโมเฮนโจ -ดาโร
ในสาธารณรฐัอิสลามปากีสถาน ผลิตจากทองแดง หล่อเป็นรูปเด็กผูห้ญิงตาโต ผมหยิก จมูกใหญ่ สวมใส่เครื�องประดบัทั�วร่างกาย ซึ�ง
สะทอ้นใหเ้ห็นรูปร่างและการแต่งกายของผูค้นในยุคดงักล่าว และยงัคงส่งอิทธิพลมาจนถึงการแต่งกายของชนพื-นเมืองในพื-นที�ในสมยั
ปัจจบุนั นอกจากนี-ยงัมีภาพถ่ายเมืองโธลาวริา )Dholavira) ซึ�งอยู่เขตเมืองฮารปัปา ขดุคน้พบในรฐั    คชุราตสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผงัเมืองที�
ซบัซอ้นและการปลูกบา้นที�มีเครื�องอํานวยความสะดวกของผูค้นในยุคดงักล่าว ๑ .๒ ( หอ้งศิลปะเมารยะ (Mauryan Gallery) จดัแสดง
โบราณวตัถใุนช่วง ๔๐๐ – ๑๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล ภายใตก้ารปกครองของราชวงศ์เมารยะ ศุงคะ และสาตวาหนะ ศิลปะในหอ้งนี- ไดร้บั
อิทธิพลแบบกรีก และมีเกี �ยวโยงกบัพุทธศาสนา โบราณวตัถทีุ�โดดเด่นประกอบดว้ยเสาสถูปที�เล่าเรื �องราวของอสิตดาบส ซึ�งทํานายว่า
เจา้ชายสิทธตัถะจะเติบโตขึ-นไปเป็นกษัตริย์ที �ยิ� งใหญ่ หรือมิฉะนั-นก็เป็นนักบวชที�ยิ� งใหญ่ )Railing pillar depicting Asita’s visit) ถูกขุด
คน้พบจากเมืองอมราวติัซึ�งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในยุคดังกล่าว และหินยอดหัวเสาจากพระสถูปภารหุต )Coping Stone from 

Bharhut Stupa( ซึ�งคน้พบที�รฐัมธัยประเทศ โดยเชื �อว่าเป็นสถูปที�สรา้งโดยพระราชประสงค์ของพระเจา้อโศก ๑ .๓ ( หอ้งศิลปะกุษาณะ 
)Kushana Gallery) จดัแสดงโบราณวตัถใุนช่วง ค .ศ . ๑๐๐   – ๓๐๐ โดยมีศิลปะกระแสคือศิลปะคนัธาระ โบราณวตัถทีุ�โดดเด่นคือรูปปั-น
พระพุทธเจา้ยืน ) Standing Buddha( ซึ�งเป็นรูปปั-นในยุคแรก ๆ  ที�แสดงภาพพระพุทธเจา้ในรูปแบบมนุษยต์ามศิลปะคนัธาระ นอกจากนี-ยงั

มีศิลปะแบบมถรุาที�มีรูปปั-นสะทอ้นความเชื �อแบบพราหมณ์ และเชนในหอ้งนี-ดว้ย ๑ .๔ ( หอ้งศิลปะคปุตะ และยุคกลางตอนตน้ )Gupta 

Terracotta and Early Medieval Art( จดัแสดงโบราณวตัถุในช่วง ค .ศ . ๔๐๐ – ๖๐๐ ซึ�งเป็นยุคที�เนน้การสรา้งผลงานศิลปะที�งดงามและ
สมจริงตามพระราชนิยมของราชวงศ์คปุตะ โดยมีศิลปินจากเมืองมถรุาและสารนาถเป็นกาํลงัสาํคญั จดัแสดงโบราณวตัถทีุ�สาํคญั อาทิ รูป
ปั-นพระแม่คงคา (Ganga) ที�ถือหมอ้ดินใส่นํ -ายืนอยู่บนตวัมกร )ร่างเป็นจระเข ้หางเป็นปลา (ดา้นขว ามีพระแม่ยมุนายืนอยู่บนหลงัเต่า 
นอกจากนี-ยงัมีหินสลกัรูปพระวิษณุ )Vishnu( ซึ�งสลกัขึ-นจากหินแดงและทรงเครื�องประดบัสวยงาม ซึ�งจะไม่เคยพบการแต่งกายของพระ
วษิณุเช่นนี-ในศิลปะยุคก่อนหนา้นั-น และ ๑ .๕ ( หอ้งศิลปะยุคกลางตอนปลาย  ) Late Medieval Art Gallery (จดัแสดงโบราณวตัถใุนช่วง ค .ศ .
๗๐๐ – ๑๓๐๐ ภายหลงัการล่มสลายของราชวงศค์ปุตะ โดยโบราณวตัถชุิ-นต่าง ๆ สะทอ้นใหเ้ห็นความเสื �อมถอยของศิลปะในยุคดงักล่าว
เนื�องจากอาณาจกัรไดแ้ตกแยกและถกูปกครองโดยผูป้กครองหลายกลุ่ม ทาํใหข้าดแคลนศิลปินในการสรา้งวดัจาํนวนมากขึ-นพรอ้มกนัใน
หลายอาณาจกัร  (๒)การจดัแสดงตามประเภทของศิลปะ โดยแบ่งโบราณวตัถอุอกเป็นหัวขอ้ต่าง ๆ อีกกว่า ๒๐ หอ้ง ทั-งนี-  หอ้งที�จะเขา้
เยี �ยมชมไดแ้ก่ ๒.๑ (หอ้งศิลปะพุทธศาสนา ซึ�งมีพระบรมสารีริกธาตุที �ขดุคน้พบที�เมืองปิปราหะวะ )Piprahwa) รฐัอุตตรประเทศ ซึ�งชาว
อินเดียเชื �อว่าเป็นเมืองกบิลพสัดุที์ �แทจ้ริง ทั -งนี-  รฐับาลไทยไดส้รา้งบุษบกไมส้กัแกะสลกัปิดทอง โดยส่วนยอดของบุษบกทําจากทองคํา
หนกั ๑๐๒ กรมั ประดบัอญัมณี ถวายเป็นพุทธบูชา และมอบใหเ้ป็นของขวญัแก่รฐับาลอินเดียเมื�อ ๑๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒.๒ (
หอ้งจิตรกรรมจิi ว ที�จดัแสดงภาพวาดกวา่ ๑๗ ๐๐๐,ชิ-น ซึ�งวาดลงบนใบปาลม์ ผา้ ไม ้หนงัสตัว ์และผา้ใบ เป็นตน้ แบ่งตามรูปแบบหลกั 
ๆ อาทิ ศิลปะแบบโมกุล เดคคาน อินเดียกลาง ราชสถาน เป็นตน้ โดยภาพทั-งหมดจดัทําขึ-นในช่วง ค .ศ.๑๐๐๐  – ๑๙๐๐) และ ๒.๓) 
หอ้งศิลปะเพื�อการตกแต่ง (Decorative Art Gallery) จดัแสดงสิ� งของเครื�องใชข้นาดใหญ่ที�จดัทาํขึ-นจากงาชา้ง เป็นตน้) 
  ที
อยู่  Rajpath Area, Central Secretariat,  

     New Delhi, Delhi 110001  

  โทรศัพท์ +๙๑ ๑๑ ๒๓๐๑ ๙๒๗๒ 
  ผูรั้บเสด็จ 

  - นายบี อาร ์มณิ (Mr. B. R. Mani) 

   ผูอํ้านวยการใหญ่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี 

  - นายอาร ์เค มิชระ (Mr. R. K. Mishra) 

   รองผูอํ้านวยการใหญ่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี 

  - นางอนามิกา ปะถกั (Mrs. Anamika Pathak) 

   ผูบ้รรยาย  
  - ขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี 
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 - ผู้อาํนวยการใหญ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็และนาํเสดจ็ไป 

  ยังห้องโถงต้อนรับภายในอาคารพิพิธภัณฑ ์

 - ทรงพระดาํเนินขึHนบันไดไปยังห้องโถงต้อนรับ (ประมาณ ๑๕ ขั-น) 

 - ทอดพระเนตรรูปปัHนพระสริุยะ ซึ*งเป็นศิลปะสมัยยุคกลาง 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังส่วนจัดแสดงนิทรรศการ 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะในยุคฮารัปปา (Harappan Gallery) 

  (อาทิ รูปปั-นเดก็หญิงร่ายราํ (The Dancing Girl) ภาพถ่ายเมืองโธลาวริา (Dholavira) เครื�องใชโ้บราณ             
  เครื�องประดบั โครงกระดกูในหลมุศพ และภาชนะใส่ของ ซึ�งมีอายุประมาณ ๒,๗๐๐ - ๑,๗๐๐ ปีก่อนคริสตกาล)  
 - ทอดพระเนตรนิทรรศการและศิลปะในยุคเมารยะ (Maurya Gallery)   
  (อาทิ เสาสถปูที�เล่าเรื �องราวของอสิตดาบส ซึ�งทาํนายวา่เจา้ชายสิทธตัถะจะเติบโตขึ-นไปเป็นกษตัริยที์�ยิ� งใหญ่ 
                    หรือนกับวชที�ยิ� งใหญ่ หินยอดหวัเสาจากพระสถปูภารหุต และซากปรกัหกัพงัของเจดียใ์นพุทธศาสนา)  
 - ทอดพระเนตรพระพุทธรูปในยุคศิลปะกุษาณะ (Kushana Gallery)  

  (อาทิ รูปปั-นพระพุทธเจา้ยืน )Standing Buddha( ซึ�งเป็นรูปปั-นในยุคแรกๆ ที�แสดงภาพพระพุทธเจา้ในรูปแบบ 
                    มนุษยต์ามศิลปะคนัธาระ และศิลปะแบบมถรุาที�มีรูปปั-นสะทอ้นความเชื �อแบบพราหมณ ์และเชน)  
 - ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะในยุคราชวงศ์คุปตะ และยุคกลางตอนต้น (Gupta Terracotta and  

  Early Medieval Art) 

  (อาทิ รูปปั-นพระแม่คงคา (Ganga) และหินสลกัรูปพระวษิณุ )Vishnu( รวมทั-งเศียรพระพุทธรูปและเทพเจา้ที�ปั-น 
  จากดินเหนียวในสมยัราชวงศ์คปุตะและในช่วงตน้ยุคกลาง)  
 - ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะในยุคกลางตอนปลาย (Late Medieval Art Gallery) 

  (อาทิ พระพุทธรูป รูปเคารพลทัธิเชน และเทวรูปพระหริหระในศาสนาฮินด)ู 

 - ทอดพระเนตรศิลปะในพุทธศาสนา (Buddhist Art) และพระบรมสารีริกธาตุที*ค้นพบที*กรุง 

  กบิลพัสด์ุ 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการจิตรกรรมจิRว (Indian Miniature Paintings) 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเพื*อการตกแต่ง (Decorative Art Gallery)  

  (อาทิ หิ- งพระที�ทาํจากงาชา้งแกะสลกั และงาชา้งแกะสลกัพุทธประวติัของพระพุทธเจา้) 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังหน้าห้องจัดนิทรรศการศิลปะเพื*อการตกแต่ง 

 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี*ยม 
 - พระราชทานของที*ระลึก 

 - คณะผู้บริหารพิพิธภัณฑทู์ลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที*ระลึก 

๑๔.๔๕ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี ไปยังประตูชัย 

  อนิเดีย (India Gate) 

 ------------------------------ 

๑๔.๕๕ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงประตูชัยอนิเดีย 

(เป็นสิ� งก่อสรา้งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประตูชยัของสาธารณรฐัฝรั�งเศส (L’ Arc de Triomphe) มีความมุ่งหมายใหเ้ป็นอนุสรณแ์ก่ทหารที�
พลีชีวิตในสงครามครั-งสําคัญๆ ของอินเดีย โดยไดจ้ารึกรายชื �อของทหารที�เสียชีวิตในสนามรบ เช่น ทหารและขา้ราชการอินเดียและ
องักฤษ จาํนวน ๑๓คน ที�พลีชี ๕๑๖,พในสมรภมิูชายแดนดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ และสงครามอฟักานครั-งที� ๓ และรวมทั-งทหารอินเดีย 
จาํนวน ๖๐๐๐๐, นาย ที�เสียชีวิตในสงครามโลก ครั-งที� ๑ ส่วนบนยอดของประตชูยัอินเดีย สรา้งเป็นอนุสรณแ์ก่ทหารนิรนาม วสัดใุนการ
ก่อสรา้งเป็นหินทรายแดง เป็นแท่งทึบ มีความสงูจากระดบัพื-นถนน ๔๒๓. เมตร ส่วนโคง้ของซุม้ประต ูกวา้ง ๙เมตร  ๒๒.๘เมตร สงู  ๑.
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ตรงกลางระหวา่งประตมีูกระถางหินทรายแดงขนาดใหญ่ จดุไฟนิรนัดรซึ์�งไม่เคยดบัมาตั-งแต่ปี พและมีอักษรจารึกเป็นภาษา ๒๔๗๕ .ศ.
“ ฮินดีวา่อมร ชะวาน ชโยติ) ”อมร (ความรุ่งเรือง หรือ ความสวา่ง  – ทหาร และ ชโยติ  – ผูไ้ม่ตาย ชะวาน  –) 
  ที
อยู่  Rajpath Marg, India Gate, New Delhi, Delhi 110001  

 - ทรงพระดาํเนินไปยังด้านหน้าประตูชัยอนิเดีย 

 - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกบัคณะข้าราชการและนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๑๕.๐๕ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากประตูชัยอนิเดีย ไปยังพิพิธภัณฑวิ์ทยาศาสตร์การ 

  เกษตรศาสตร์แห่งชาติ (National Agricultural Science Museum) 

 -------------------- ----------  

๑๕.๔๕ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงพิพิธภัณฑวิ์ทยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์แห่งชาติ 

(ก่อตั-งขึ-นเมื�อ พ .ศ . ๒๕๔๗ ภายใตก้ารดูแลของสภาวิจยัทางการเกษตรแห่งอินเดีย )Indian Council of Agricultural Research( กระทรวง
วฒันธรรม โดยตั-งอยู่ภายในพื-นที�ของศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารเกษตรแห่งชาติ เป็นอาคารขนาด ๒ ชั-น มีวตัถปุระสงคเ์พื�อถ่ายทอดพฒันาการ
ทางการเกษตรของอินเดียนบัตั-งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร ์ยุคปัจจบุนั และมมุมองต่อการทาํการเกษตรในอนาคต โดยมุ่งเนน้นําเสนอผ่าน
ภาพวาด หุ่นจาํลอง แผนที� และสื �อผสมที�ทันสมัยโดยมีเนื- อหาและรูปแบบการจดัแสดงที�น่าสนใจและเขา้ใจไดง่้าย และมีกลุ่มผูช้ม
เป้าหมายคือนกัเรียน นกัศึกษา และเกษตรกร 
พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตรก์ารเกษตรแห่งชาตินําเสนอเรื�องราวทางการเกษตรของอินเดียทั-งหมด ๑๐ หมวดหลกัคือ ๑ (เสาหลกั ๖ เสาของ
การเกษตรกรรม ซึ�งประกอบดว้ยดิน นํ -า เมล็ดพนัธุ ์สภาพอากาศ เครื�องมือ และเกษตรกร โดยมีสื �อผสมที�อธิบายประเภทของดิน เขื �อน
และแม่นํ -า สภาพภูมิอากาศและปริมาณนํ -าฝน เครื�องมือการเกษตร และการทําเกษตรกรรมในสาธารณรฐัอินเดีย โดยแบ่งขอ้มูลตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ และจดัแสดงผ่านภาพเคลื�อนไหวที�ทันสมัยเขา้ใจไดง่้าย ๒ (การเกษตรในยุคก่อนประวติัศาสตร์ นําเสนอความ
เปลี�ยนแปลงของวถีิชีวติมนุษยจ์ากการดาํรงชีวติโดยการล่าสตัวม์าเป็นการทําการเกษตร โดยมีจดุเริ� มตน้จากการปลกูพืช ๓ ประเภท คือ 
ขา้ว ถั�วเขียว และฝ้าย การเลี-ยงสตัวพื์-นบา้น คือ กระบือ ไก่ และสกุร การสรา้งภาชนะและเครื�องมือในการทาํการเกษตรและกกัตนุอาหาร 
รวมทั-งการแปรรูปอาหารซึ�งยงัปรากฏใหเ้ห็นในปัจจุบนั เช่น การตําขา้ว เป็นตน้ ๓ (การเกษตรในยุคอารยธรรมลุ่มแม่นํ -าสินธุ ซึ�งอยู่
ในช่วงประมาณ ๕ ,๐๐๐  ปีที�ผ่านมา นําเสนอเมืองที�สําคัญ ๒ แห่งคือ เมือง Harappa ซึ�งมีความเชี �ยวชาญเกี�ยวกบัการสรา้งระบบเก็บ
อาหารและสรา้งโกดงัที�สามารถเกบ็ผลผลิตทางการเกษตรไวไ้ดย้าวนาน และเมือง Mohenjo-daro ซึ�งมีความเชี �ยวชาญในการสรา้งระบบและ
ขยายพื-นที�ทําการเกษตร รวมทั-งระบบการประปา นอกจากนี-  ยงัแสดงการคิดคน้คนัไถ และรถลอ้เลื�อนที�ใชส้ตัวล์ากจูง รวมถึงการคา้ขาย
โดยใชเ้ครื�องชั�ง ซึ�งแสดงถึงความกา้วหนา้ของการเกษตรในยุคดงักล่าวเป็นอย่างยิ� ง )ผาลไถนาและคันไถของเกษตรกรไทยเอง ก็เป็น
 (๔ (เทคโนโลยีที�รบัมาจากอินเดียตั-งแต่โบราณการเกษตรในยุคพระเวท )Vedic( และหลงัยุคพระเวท นําเสนอการผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมแบบอินโด  -อารยันซึ�งอพยพมาตั-งรกรากอยู่ในอินเดียตอนเหนือ และวฒันธรรมแบบลุ่มแม่นํ -าสินธุที�มีอยู่แต่เดิม ซึ�ง

ประกอบดว้ยการนาํศาสตรก์ารคํานวณวนั -เวลา ดาราศาสตร ์และฤดกูาลมาเป็นพื-นฐานในการวางแผนการทาํการเกษตร และจดัแสดงรูป
ปั-นโมเดลวิถีชีวิตของคนในยุคพระเวทที�ดํารงชีวิตร่วมกบัการทําเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ และมาตรวดัตามเภาธยนสูตรที�มีความ
เที�ยงตรงเทียบเท่ากบัทฤษฎีบทพีทาโกรสั เป็นตน้ ๕ (การเกษตรในยุคสุลต่านและยุคโมกุล นําเสนอบทบาทของสุลต่านและจกัรพรรดิ
มุสลิมต่อการเกษตรของอินเดีย รวมทั-งจดัแสดงที�มาของพืชผกัผลไมต่้าง ๆ ที�เดินทางมายงัประเทศอินเดียผ่านการคา้กบัต่างประเทศ 
อาทิ ฝรั�ง สบัปะรด และมะละกอ ที�ชาวโปรตเุกสนํามาจากบราซิลเพื�อมาขายใหแ้ก่ชาวอินเดีย เป็นตน้ ๖ (การเกษตรภายใตก้ารปกครอง
ขององักฤษ นําเสนอสถาบนัวจิยั และสิ� งก่อสรา้งต่าง ๆ ที�ริเริ� มโดยรฐับาลอังกฤษเพื�อส่งเสริมประสิทธิภาพการทําเกษตรกรรมในอินเดีย 
อาทิ สถาบนัสตัวแพทยเ์พื�อดแูลการปศุสตัว ์สวนพฤกษศาสตร ์การปลกูชา การสรา้งเขื �อน รวมถึงการก่อตั-งสถาบนัวจิยัทางการเกษตรซึ�ง
เป็นตน้กาํเนิดของพิพิธภณัฑแ์ห่งนี-ดว้ย อย่างไรกดี็ นิทรรศการส่วนนี-ไดจ้ดัแสดงใหเ้ห็นความถดถอยของผลิตผลทางการเกษตรในช่วงปี 
ค .ศ .๑๙๒๐  – ๑๙๔๐ ซึ�งเป็นช่วงปลายการปกครองของอังกฤษ อันเนื�องมาจากการใชท้รพัยากรอย่างสิ-นเปลืองเพื�อการส่งออกของ
ประเทศอาณานิคมจนดินและสภาพแวดลอ้มเกิดความเสื �อมโทรม ๗ (ความเจริญของวิทยาศาสตร์การเกษตรในอินเดีย จดัแสดงจุด
เปลี�ยนที�สําคัญภายหลงัการเกิดวิกฤติอาหารและนํ -าในช่วงทศวรรษที� ๑๙๖๐ ของสาธารณรฐัอินเดีย โดยในปี ค .ศ .๑๙๖๘  สภาวิจยั
ทางการเกษตรแห่งสาธารณรฐัอินเดียนําโดยนาย M. S. Swaminathan ไดด้าํเนินการพฒันาพนัธุข์า้วสาลี และขา้ว จนเกิดการเพิ� มปริมาณ
ผลผลิตการทางเกษตรแบบกา้วกระโดด และไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นการปฏิวติัเขียว (Green Revolution) ของสาธารณรฐัอินเดีย ซึ�งนํามาสู่
การปฏิวติัพืช ผลไม ้และผลิตภัณฑท์างการเกษตรอีกจาํนวนมากในเวลาต่อมา นอกจากนี-ยงัจดัแสดงความกา้วหนา้ทางการเกษตรใน
ปัจจบุนัของสาธารณรฐัอินเดีย โดยนําเสนอขอ้มูลเชิงสถิติของปริมาณการผลิต การบริโภค และการส่งออกสินคา้เกษตรแบบกา้วกระโดด 
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รถแทรกเตอร์ Hindustan Machine Tools ที�ผลิตในสาธารณรฐัอินเดีย การทําปุ๋ยอินทรีย์ และการปลูกพืชระบบรากแขวน )Aeroponic 

culture( เป็นตน้  
นอกจากผลงานดา้นการเกษตรแลว้ พิพิธภณัฑแ์ห่งนี-ยงัมีส่วนจดัแสดงที� ๘ – ๑๐ โดยส่วนจดัแสดงที� ๘ มุ่งเนน้การปลกูฝงัจติสาํนึกและ
ใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้ชมดว้ยนิทรรศการปัญหาโลกรอ้นที�เกี �ยวขอ้งกบัการเกษตร ส่วนจดัแสดงที� ๙ เนน้การใหก้รอบแนวคิดซึ�งสามารถ
นําไปสู่การสรา้งความมั�นคงทางอาหารในอนาคต และส่วนจดัแสดงที� ๑๐ เป็นพื-นที�ใหค้วามรูแ้ก่เดก็ ๆ( 
  ที
อยู่  NASC Complex, Dev Prakash Shastri Marg Opp. Dasghara, 

     Pusa Campus, New Delhi, Delhi 110012 
  โทรศัพท์ +๙๑ ๑๑ ๒๕๘๔ ๖๓๗๕ 
  ผูรั้บเสด็จ 

  - นาย ยู ซี ซูด (Dr. U C Sud ) 

   ผูอํ้านวยการ 

  - ขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี  
 - ผู้อาํนวยการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็และนาํเสดจ็ขึHนบันไดไปอาคารพิพิธภัณฑ ์(ประมาณ  
  ๑๐ ขั -น) และนาํเสดจ็ขึHนบันไดไปยังส่วนจัดแสดงที* ๑ (ประมาณ ๒๕ ขั-น) 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการเสาหลัก ๖ เสาของการเกษตรกรรม (Six Pillars of Agriculture) 

  (อาทิ ประเภทของดิน เขื �อนและแม่นํ -า สภาพภมิูอากาศและปริมาณนํ -าฝน เครื�องมือการเกษตร และการทาํ 

  เกษตรกรรมในสาธารณรฐัอินเดีย โดยแบ่งขอ้มลูตามภมิูภาคต่างๆ) 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการการเกษตรในยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Agriculture in Pre-historic Era) 
  (อาทิ ความเปลี�ยนแปลงของวถีิชีวติมนุษยจ์ากการดาํรงชีวติโดยการล่าสตัวม์าเป็นการทาํการเกษตร การสรา้งภาชนะ 

  และเครื�องมือในการทาํการเกษตรและกกัตนุอาหาร รวมทั-งการแปรรูปอาหารซึ�งยงัปรากฏใหเ้ห็นในปัจจบุนั เช่น การ 

  ตําขา้ว)  
 - ทอดพระเนตรนิทรรศการการเกษตรในยุคอารยธรรมลุ่มแม่นํHาสนิธุ (Agriculture during Indus-valley  

  Civilization)  

  (อาทิ มรดกจากเมืองสาํคญั ๒ แห่งคือ เมือง Harappa และเมือง Mohenjo-daro การคิดคน้คนัไถ และรถลอ้เลื�อนที�ใช ้

  สตัวล์ากจงู รวมถึงการคา้ขายโดยใชเ้ครื�องชั�ง เป็นตน้)  
 - ทอดพระเนตรนิทรรศการการเกษตรในยุคพระเวท และหลังยุคพระเวท (Agriculture during Vedic and  

  Post Vedic Period)  

  (อาทิ การนําศาสตรก์ารคํานวณวนั-เวลา ดาราศาสตร ์และฤดกูาลมาเป็นพื-นฐานในการวางแผนการทาํการเกษตร  
  รูปปั-นโมเดลวถีิชีวติของคนในยุคพระเวทที�ดาํรงชีวติร่วมกบัการทาํเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ และมาตรวดัตาม 

  เภาธยนสตูรที�มีความเที�ยงตรงเทียบเท่ากบัทฤษฎีบทพีทาโกรสั เป็นตน้)  
 - ทอดพระเนตรนิทรรศการการเกษตรในยุคสลุต่านและยุคโมกุล (Agriculture during Sultanate and  

  Mogul Period) 

  (อาทิ บทบาทของสลุต่านและจกัรพรรดิมสุลิมต่อการเกษตรของอินเดีย และที�มาของพืชผกัผลไมต่้างๆ ที�เดินทาง 

  มายงัประเทศอินเดียผ่านการคา้กบัต่างประเทศ เช่น ฝรั�ง สบัปะรด และมะละกอ เป็นตน้) 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการการเกษตรภายใต้การปกครองขององักฤษ (Agriculture during British Period) 

(ทอดพระเนตรสถาบันวิจ ัย และสิ� งก่อสรา้งต่างๆ ที�ริเริ� มโดยรัฐบาลอังกฤษ อาทิ สถาบันสัตวแพทย์เพื�อดูแล 
การปศุสตัว ์สวนพฤกษศาสตร ์การปลกูชา การสรา้งเขื �อน เป็นตน้ 

 - ทรงพระดาํเนินลงบันไดไปยังส่วนจัดนิทรรศการที* ๒ (ประมาณ ๒๕ ขั-น) 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการความเจริญของวิทยาศาสตร์การเกษตรในอนิเดียหลังได้รับเอกราช  
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  (Agricultural Science in Independence India) 

(อาทิ การสรา้งเขื �อน รถแทรกเตอร์ Hindustan Machine Tools ที�ผลิตในสาธารณรัฐอินเดีย การทําปุ๋ยอินทรีย์ และ 
การปลกูพืชระบบรากแขวน ) Aeroponic culture และการปฏิวติัเขียว (Green Revolution) เป็นตน้) 

 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี*ยม 

 - พระราชทานของที*ระลึก 

 - คณะผู้บริหารพิพิธภัณฑวิ์ทยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์แห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของ 

  ที*ระลึก 

๑๖.๔๕ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากพิพิธภัณฑวิ์ทยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์แห่งชาติ  
  ไปยังพิพิธภัณฑส์ขุานานาชาติสลุาภ (Sulabh International Museum of Toilets) 

 ------------------------------ 

๑๗.๒๕ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงพิพิธภัณฑส์ขุานานาชาติสลุาภ 

(องคก์รสุลาภนานาชาติก่อตั-งขึ-นในปี พ .ศ .๒๕๑๓  โดยนาย บินเดชวาร ์ปะถกั )Bindeshwar Pathak) นกัสงัคมวิทยาและนกัปฏิรูปสงัคม
ชั-นนําคนหนึ�งของสาธารณรฐัอินเดีย ผูเ้คยไดร้บัอิสริยาภรณปั์ทมภษูนัจากรฐับาลอินเดีย และไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ องคก์ร
นี- เป็นองคก์รที�มิใช่ภาครฐั )non-governmental organization - NGO( ที�มีผลงานเด่นในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสขุาภิบาลสิ� งแวดลอ้ม 
นอกจากนี- ยังทํางานดา้นส่งเสริมการแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน การจดัการนํ -า และการปฏิรูปสังคมผ่านการศึกษา ในปัจจุบันมี
อาสาสมคัรปฏิบติังานอยู่กวา่ ๕๐ ,๐๐๐ คน และถือเป็นองคก์ร NGO ที�ใหญ่ที�สดุในสาธารณรฐัอินเดีย  
องค์กรสุลาภนานาชาติไดส้รา้งนวตักรรมที�มีคุณูปการต่อสาธารณรฐัอินเดีย ประกอบดว้ยการคิดคน้สว้มซึมแบบมีบ่อกาํจดันํ -าเสีย ๒ 
หลุม เครื�องย่อยสลายผา้อนามยัใชแ้ลว้ การจดัทําหอ้งนํ -าสาธารณะและหอ้งอาบนํ -าที�คิดค่าบริการราคาถกูโดยการจดัสรา้งขึ-นร่วมกบั
รฐับาลของรฐัต่าง ๆ ทั�วประเทศ ใหช้าวอินเดียไดใ้ชบ้ริการถึงกวา่ ๑๐ ลา้นคนต่อวนั การสรา้งก๊าซชีวภาพและปุ๋ยจากบ่อดดูซึมสิ� งปฏิกูล 
และกลไกการบําบดันํ -าเสียที�สามารถสรา้งและบํารุงรกัษาไดโ้ดยใชต้น้ทุนตํ�า เป็นตน้ นอกจากนี-  องค์กรยงัมีบทบาทในการพฒันาสงัคม
ผ่านการส่งเสริมการศึกษา โดยไดจ้ดัตั -งโรงเรียนในกรุงนิวเดลีและศูนยก์ารศึกษาขึ-นอีกทั�วประเทศ เพื�อเปิดสอนหลกัสตูรการอาชีวศึกษา
ระยะสั-นใหแ้ก่เด็กยากจน ทั-งนี-  ผลงานการออกแบบสว้มซึมแบบมีบ่อกําจดันํ -าเสีย ๒ หลุมขององค์กรสุลาภนานาชาติเคยไดร้บัรางวลั 
Urban Best Practice จากโครงการเพื�อการตั-งถิ� นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ )United Nations Programme for Human Settlements - UN-

HABITAT( เมื�อปี พ .ศ .๒๕๓๙ และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติ  )ECOSOC( ยงัไดม้อบสถานะที�ปรึกษา )General 

Consultative Status( ใหแ้ก่องคก์รสลุาภนานาชาติเมื�อปี พ .ศ .๒๕๕๔ อีกดว้ย ซึ�งเป็นสถานะที�สหประชาชาติจะมอบใหแ้ก่องคก์ร  NGO ที�มี
ผลงานโดดเด่นทั�วโลก 
องค์กรสุลาภนานาชาติไดก่้อตั-งพิพิธภณัฑส์ุขานานาชาติขึ-นในกรุงนิวเดลีเมื�อปี พ .ศ .๒๕๓๗ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อถ่ายทอดเรื�องราว
พฒันาการของหอ้งสขุาในช่วงเวลาต่าง ๆ ในประวติัศาสตร ์และเพื�อชี-ใหเ้ห็นความสาํคญัของการสขุาภิบาลภายในสาธารณรฐัอินเดีย โดย
พิพิธภัณฑ์แห่งนี- ไดจ้ดัแสดงสิ� งประดิษฐ์ ภาพวาด โปสเตอร์ และสื �อต่าง ๆ ที�เกี �ยวขอ้งกบัหอ้งสุขาจากประเทศต่าง ๆ รวมกว่า ๕๐ 
ประเทศ โดยจดัแบ่งเป็น ๓ ยุค คือยุคโบราณ นําเสนอการสุขาภิบาลของชุมชนฮารปัปาและโมเฮนโจดาโรเมื�อประมาณ ๓๐๐๐, ปีก่อน
คริสตกาล โดยมีทั-งสุขาบ่อนํ -าบนดินและระบบการส่งนํ -าใตดิ้น ยุคกลาง จดัแสดงหอ้งสุขาในป้อมปราการต่างๆ ในอินเดีย อาทิ ป้อม
ปราการแอมเบอรที์�เมืองชยัปุระ และป้อมปราการอัคบารที์�ฟาเตห์ปุระ สิกรี เป็นตน้ นอกจากนี-  ยงัจดัแสดงโถหอ้งสุขาที�มีรูปร่างชวน
ขบขนัหรือมีเรื �องราวน่าสนใจต่าง ๆ อาทิ โถหอ้งสุขาจาํลองแบบฝรั�งเศสที�ตั -งอยู่บนชั-นหนงัสือ และโถหอ้งสุขาจาํลองที�เล่าขานว่า เป็น
เกา้อี- ที �พระเจา้หลุยสที์�สิบสี �แห่งฝรั�งเศสใชป้ระทบันั�งทรงพระบงัคนไปพรอ้มๆ กบัการทรงออกว่าราชการ เป็นตน้ และ ยุคสมยัใหม่ 
นําเสนอข่าวและภาพวาดการต์นูลอ้เลียนการใชห้อ้งสขุาในประเทศต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที�เกี �ยวขอ้งกบัหอ้งสขุาสมยัใหม่ เป็นตน้( 
  ที
อยู่  Sulabh Bhawan, Palam Dabri Road, 

     Mahavir Enclave, New Delhi, 

     Delhi 110045  
  โทรศัพท์ +๙๑ ๑๑ ๒๕๐๕ ๓๖๔๖ 
  ผูรั้บเสด็จ 

  - นายบินเดชวาร ์ปะถกั (Dr. Bindeshwar Pathak) 
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   ผูก่้อตั-งองคก์รสลุาภนานาชาติ  
  - นางอโมละ ปะถกั (Mrs. Amola Pathak) 

   ภริยา 
 - ผู้ก่อตัHงองค์กรสลุาภนานาชาติเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็และนาํเสดจ็ไปยังอาคารเอนกประสงค์ 

 - ทอดพระเนตรวีดิทศัน์เกี*ยวกบัองค์กรสลุาภนานาชาติ (Sulabh International Social Service  

  Organization) ผลงานสาํคัญที*ผ่านมา และพิพิธภัณฑส์ขุานานาชาติสลุาภ (Sulabh International  

  Museum of Toilets) (ประมาณ ๑๕ นาที) 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังลานจัดแสดงส้วมซึมแบบ ๒ บ่อเกรอะ (two-pit toilet)  

 - ทอดพระเนตรส้วมซึมแบบ ๒ บ่อเกรอะที*ทาํขึHนจากวัสดุที*ต่างกนัและใช้ในสถานที*ที*ต่างกนั 

 - เสดจ็เข้าพิพิธภัณฑส์ขุานานาชาติสลุาภ 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาของห้องสขุา (History of Toilet)  

  (อาทิ ภาพถ่ายระบบสขุอนามยัในอินเดียตั-งแต่ยุค ๔,๕๐๐ ปี และภาพถ่ายหอ้งนํ -าในยุคอาณาจกัรโรมนั) 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการระบบสขุอนามัยในยุคโบราณ (Sanitation in Ancient Societies) 

  (อาทิ ภาพถ่ายหอ้งนํ -าในอียิปต ์นครเยรูซาเลม็ และอาณาจกัรโรมนั) 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการระบบสขุอนามัยในยุโรปในศตวรรษที* ๑๘ - ๑๙ (Sanitation in Europe in  

  18th and 19th Century)  
  (อาทิ ภาพถ่ายสว้มที�ทาํจากเซรามิกอนัแรกของโลก สว้มอเนกประสงค ์และสว้มเคลื�อนที�)  

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพข่าวและการ์ตูนล้อเลียนเกี*ยวกบัห้องสขุา (Toilet Humor) 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมด้านห้องสขุาในยุคปัจจุบัน (Modern Innovations) 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังลานผลิตกา๊ซชีวภาพ และการบาํบัดนํHาเสยี และทอดพระเนตรกลไกลการผลิต 

  กา๊ซชีวภาพ และการบาํบัดนํHาเสยีจากห้องนํHาสาธารณะขององค์กรสลุาภนานาชาติ 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังห้องรับรองพิเศษ 

 - ประทบัพระเก้าอีH  
 - พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารองค์กรสลุาภนานาชาติเฝ้าทูลละอองพระบาท 

  (ผูเ้ขา้ร่วมฝ่ายไทย ๑+๕ ดงันี-  ๑. เอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี ๒. คณุหญิงอารยา  
  ๓. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ประพจน ์๔. พลโท สิทธิพล ๕. พลตรีหญิง ปิยนุช) 

 - ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี*ยม 

 - พระราชทานของที*ระลึก 

 - คณะผู้บริหารองค์กรสลุาภนานาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที*ระลึก 

๑๘.๒๕ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากพิพิธภัณฑส์ขุานานาชาติสลุาภ ไปยังโรงแรมลีลา  
  พาเลซ (Leela Palace Hotel) ซึ*งสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดถวายเป็นที*ประทบัแรม 
 ----------------------------- 

๑๙.๐๐ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงโรงแรมลีลา พาเลซ  
  ที
อยู่   Diplomatic Enclave,  

      Chanakyapuri, New Delhi 

      110 023 

  โทรศัพท์  +๙๑ ๑๑ ๓๙๓๓ ๑๒๓๔   
  โทรสาร  +๙๑ ๑๑ ๓๙๓๓ ๑๒๓๕ 
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  ผูรั้บเสด็จ 

  - หม่อมหลวง ปิยวรรณ คงศกัดิR  
   ภริยาเอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี 

     - นายหลยุส ์เซเลอร ์(Mr. Louis Sailer) 

   ผูจ้ดัการทั�วไป 
 - ภริยาเอกอคัรราชทูต ณ กรุงนิวเดลีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็ 

 - ผู้จัดการทั*วไปทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้ และนาํเสดจ็ลิฟต์ขึHนไปยังห้องประทบัชัHน ๙ (ห้อง ๙๓๙)  

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงห้องประทบั 

 ------------------------------ 
  การจดัที
ประทับและหอ้งพกั 

  ภาคผนวก ๓ หนา้ 

 ------------------------------ 

 - ทรงพักพระอริิยาบถ 

๑๙.๑๐ น. - เสดจ็ลิฟต์ลงไปยังภัตตาคารเดอะ คิวบ์ (The Qube) ชัHนจี (G) 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงภัตตาคาร 
   ผูรั้บเสด็จ 

  - นายหลยุส ์เซเลอร ์(Mr. Louis Sailer) 

   ผูจ้ดัการทั�วไป 
 - ผู้จัดการทั*วไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็และนาํเสดจ็ไปยังโตะ๊เสวย 

 - ประทบัพระเก้าอีH  
 - เสวยพระกระยาหารคํ*า 

๒๐.๓๐ น. - เสดจ็ลิฟต์ขึHนไปยังห้องประทบัชัHน ๙  
 - ประทบัแรม ณ โรงแรมลีลา พาเลซ กรุงนิวเดลี 

 ------------------------------ 

วนัองัคารที	 ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วนัที� ๒/๒) 

(กรุงนิวเดลี – เมืองอคัรา – กรุงเทพมหานคร)  
 ------------------------------ 

๐๕.๓๐ น. - เสวยพระกระยาหารเช้า ณ ห้องอาหารเดอะ คิวบ์ (The Qube) ชัHนจี (G) 

๐๗.๑๕ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากโรงแรมลีลา พาเลซ กรุงนิวเดลี ไปยังสถานีรถไฟ 

  ฮัซราต นิซามุดดิน (Hazrat Nizamuddin Railway Station) 

 - พระราชสัมภาระและสัมภาระพรอ้มหนา้หอ้งก่อนเสด็จออกจากโรงแรม 

 ------------------------------ 
  ฉลองพระองค์  ตามพระราชอธัยาศยั ไวท้กุข ์
  การแต่งกาย 

  นายทหารชาย    เครื�องแบบปกติ กากีแกมเขียว คอพบั แขนยาว หมวกทรงหมอ้ตาล 

                  นายทหารหญิง    เครื�องแบบปกติ กากีแกมเขียว คอปก แขนยาว หมวกทรงอ่อนพบัปีก 

  นักเรียนนายรอ้ย    เครื�องแบบปกติ กากีแกมเขียว คอพบั แขนยาว ไวท้กุข ์หมวกทรงหมอ้ตาล  
  สุภาพบุรุษ  ชุดสภุาพ ไวท้กุข ์

  สุภาพสตรี  ชุดสภุาพ ไวท้กุข ์

------------------------------ 
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  การจดัขบวนรถยนต์พระที
นั 
ง 

  ภาคผนวก ๒ หนา้    

 ------------------------------ 

ที
หมาย  ๑. สถานีรถไฟฮซัราต นิซามดุดิน 

 ------------------------------ 

๐๗.๔๕ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงสถานีรถไฟฮัซราต นิซามุดดิน 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินไปยังห้องรับรองพิเศษ 

๐๘.๑๐ น. -ประทบัรถไฟด่วนสายกาติมาน (Gatimaan Express) เที*ยวรถไฟที* ๑๒๐๕๐ จากกรุงนิวเดลีไปยัง 

  เมืองอคัรา 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ๑ ชั�วโมง ๔๐ นาที) 

รถไฟด่วนพเิศษกาติมาน 

(คําว่า Gatimaan เป็นภาษาฮินดี แปลว่าเคลื�อนที�ดว้ยความเร็ว เป็นรถไฟกึ�งความเร็วสูงขบวนแรกของสาธารณรัฐอินเดีย )ตาม
มาตรฐานสากลถือว่า รถไฟที�จะนบัเป็นรถไฟความเรว็สูงได ้ตอ้งขบัเคลื�อนดว้ยความเร็วเกิน ๒๐๐ กิโลเมตร /ช ◌ั◌่วโมง  (เดินรถรบัส่ง
ผูโ้ดยสารระหว่างกรุงนิวเดลีและเมืองอัครา ขบัเคลื�อนดว้ยความเรว็สงูสุด ๑๖๐ กิโลเมตร /ชั�วโมง ซึ�งถือเป็นรถไฟที�ทาํความเร็วไดส้งูสุด
ในสาธารณรฐัอินเดียในขณะนี-  รถไฟขบวนนี- ใชเ้วลา ๑๐๐ นาที ในการเดินทางระหว่างกรุงนิวเดลี  – เมืองอัคราซึ�งมีระยะทาง ๑๘๘ 
กิโลเมตร จากสถานีฮัซราต นิซามุดดิน )Hazrat Nizamuddin Railway Station) กรุงนิวเดลี ไปยังสถานีฐานทัพอัครา )Agra Cantonment 

Railway Station (เมืองอคัรา โดยใชค้วามเรว็เฉลี�ย ๑๑๓ กิโลเมตร /ชั�วโมง  
รถไฟด่วนพิเศษกาติมาน ประกอบดว้ยโบกี-ติดเครื�องปรบัอากาศแบบพิเศษ ๒ โบกี- และโบกี-ติดเครื�องปรบัอากาศแบบธรรมดา ๘ โบกี- 
ภายในรถไฟติดตั-งหอ้งนํ -าชีวภาพ สญัญาณเตือนอัคคีภัย ประตูอัตโนมัติ และระบบ GPS ติดตามตําแหน่งผูโ้ดยสาร นอกจากนี-ยงัมี
บริการระบบอินเตอรเ์น็ตแบบ Wi -Fi โดยไม่คิดค่าใชจ้่าย และมีอาหารอินเดียใหบ้ริการบนรถไฟอีกดว้ย ทั-งนี-  รถไฟขบวนนี- เริ� มเปิด
ใหบ้ริการครั-งแรกเมื�อวนัที� ๕ เมษายน พ .ศ.  ๒๕๖๐ โดยใหบ้ริการ ๖ วนั /สปัดาห์ วนัละ ๑ เที�ยว )ไป -กลั บ  (ยกเวน้วนัศุกร ์เนื�องจากเป็น
วนัที�ทชั มาฮาลปิดใหบ้ริการ โดยขาไปจะเดินทางออกจากกรุงนิวเดลีในเวลา ๐๘ .๑๐  น  .และ ขากลบัออกเดินทางจากเมืองอัคราในเวลา 
๑๗ .๔๐  น  .และไดร้บั การยกย่องใหเ้ป็นรถไฟที�เดินทางตรงตามเวลามากที�สดุในสาธารณรฐัอินเดีย( 
   

  ผูส่้งเสด็จ 

  - ขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี 

 ------------------------------ 

  การจดัรถไฟ 

  ภาคผนวก ๔ หนา้ 

------------------------------ 

เมืองอคัรา 

(ตั-งอยู่ในรฐัอุตตรประเทศอยู่ริมแม่นํ -ายมนุาทางตอนเหนือของสาธารณรฐัอินเดีย โดยเป็นเมืองท่องเที�ยวที�ไดร้บัความนิยมสงูสดุอนัดบัที� 
๒๔ ของอินเดีย เนื�องจากมีโบราณสถานที�สวยงามจากยุคโมกลุหลงเหลืออยู่เป็นจาํนวนมาก สถานที�ท่องเที�ยวที�ไดร้บัความนิยมสงูสุดใน
เมืองอัคราคือ ๑  (ทชั มาฮาล ๒ ( ป้อมปราการอัครา และ ๓  (เมืองฟาเตห์ปุระ สิกรี ซึ�งส ถานที�ทั -งสามนี- ต่างไดร้บัยกย่องจากองค์การ
การศึกษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยเูนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 

UNESCO) ใหเ้ป็นมรดกโลก 
แมว้า่เมืองอัคราจะมีประวติัศาสตรเ์กี �ยวขอ้งกบัอาณาจกัรโมกุลเป็นหลกั แต่แทจ้ริงแลว้ยงัมีประวติัศาสตรย์อ้นไปถึงยุคสงครามมหาภา
รตะเมื�อประมาณ ๑ ,๐๐๐  ปีก่อนคริสตกาลโดยเรียกเมืองแห่งนี-วา่ “อเครวนา” ซึ�งหมายถึงชายแดนของป่าไม ้ทั -งนี-  นกัวชิาการจาํนวนมาก
เชื �อวา่พื-นที�ของเมืองอัคราถกูคน้พบเป็นครั-งแรกโดยสลุต่านสิคนัทาร ์โลดิ เมื�อ พ .ศ . ๒๐๔๗ และถกูปกครองโดยตระกูลผูป้กครองชาว
มสุลิมนี-มาโดยตลอด จนกระทั�ง พ .ศ . ๒๐๖๙ สมเดจ็พระจกัรพรรดิอคับารแ์ห่งราชวงศ์โมกลุไดเ้ขา้ยึดครองพื-นที�แห่งนี-  และเรียกเมืองนี-
วา่ “อคับารร์าบดั ”ทั-งนี-  ภายหลงัการเสื �อมถอยของราชวงศโ์มกลุใน พ.ศ . ๒๑๙๖ ไดมี้กลุ่มชาวมราฐะเขา้มาปกครอง โดยเรียกพื-นที�แห่งนี-
วา่ “อคัรา ”เป็นครั-งแรก ก่อนที�จะตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของบริติชราชในปี พ.ศ . ๒๓๔๖ 
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ปัจจบุนั เมืองอคัรามีประชากรกวา่ ๑ .๕ ลา้นคน ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาฮินด ูประชากรรอ้ยละ ๗๕ .๑๑  ไดร้บัการศึกษา และเป็นเมืองที�
มีระบบขนส่งสาธารณะเขา้ถึงอย่างกวา้งขวาง ทั-งถนนหลวงทางด่วนพิเศษ รถไฟ รถไฟความเร็วสูง และอากาศยาน นับว่าเป็นเมือง
ท่องเที�ยวที�ประสบความสาํเรจ็แห่งหนึ�งของสาธารณรฐัอินเดีย( 
------------------------------ 

ที
หมาย  ๑. ทชั มาฮาล 
  ๒.  เสวยพระกระยาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเบลวู โรงแรมดิ โอเบอรอย อมารว์ลิาส ์

  ๓.  ป้อมปราการอคัรา  
  ๔. สสุานอิติมาด ์อุดเดาละห์ 
  ๕.  เสวยพระกระยาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทชั บาโน โรงแรมไอทีซี โมกลุ 

  ๖. ท่าอากาศยานพลเรือนอคัรา 
------------------------------ 

๐๙.๕๐ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงสถานีรถไฟฐานทพัอคัรา (Agra Cantonment Railway Station)  
(เวลาที�เมืองอคัราเท่ากบัเวลาที�กรุงนิวเดลี และชา้กวา่ที�กรุงเทพมหานคร ๑ ชั�วโมง ๓๐ นาที)  
  ผูรั้บเสด็จ 

  ฝ่ายเดีย 

- นายสญัชิต ทยาคี (Mr. Sanchit Tyagi)  

   นายสถานีรถไฟประจาํเมืองอคัรา  
  ฝ่ายไทย 

  - ขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี 
 - นายสถานีรถไฟประจาํเมืองอคัราเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็ และนาํเสดจ็ไปยังห้องรับรองพิเศษ  
 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงห้องรับรองพิเศษ 

 - ทรงพักพระอริิยาบถ 

๑๐.๑๐ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากสถานีรถไฟฐานทพัอคัรา ไปยังทชั มาฮาล  
  (Taj Mahal) 

 ------------------------------ 

  การจดัขบวนรถยนต์พระที
นั 
ง 

  ภาคผนวก ๒ หนา้    

 ------------------------------ 

๑๐.๔๐ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงลานจอดรถไฟฟ้า ประจาํทชั มาฮาล 

 - ประทบัรถไฟฟ้าพระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากลานจอดรถไปยังประตูทางเข้าทชั มาฮาล 

๑๐.๔๕ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงประตูทางเข้าทชั มาฮาล 

(เป็นสุสานหินอ่อนขนาดใหญที�ตั -งอยู่ริมดา้นใตข้องแม่นํ -ายมุนาในเมืองอัครา เริ� มก่อสรา้งเมื�อ พ .ศ . ๒๑๗๕ โดยพระบญัชาของสมเด็จ
พระจกัรพรรดิชาห์ ชะฮัน จกัรพรรดิองค์ที � ๕ แห่งราชวงศ์โมกุล ซึ�งเป็นราชวงศ์มุสลิมเชื-อสายเปอรเ์ซีย /เติรก์/มองโกล ที�ปกครองอนุ

ทวีปอินเดียในช่วง พ.ศ . ๒๐๖๙  – ๒๔๐๐ รวมประมาณ ๓๓๐ ปี )โดยว่างเวน้ไป ๑๕ ปีในช่วง พ.ศ.  ๒๐๘๓ – ๒๐๙๘   ในสมยัพระ
จกัรพรรดิหุมายุน ซึ�งทรงพ่ายแพแ้ก่จกัรวรรดิซูร ์แต่ต่อมาทรงกลบัมาตีจกัรวรรดิซูรแ์ตกและมีอํานาจเหนืออินเดียไดใ้หม่  (วตัถปุระสงค์
ในการก่อสรา้งทชั มาฮาลของสมเดจ็พระจกัรพรรดิชาห์ ชะฮนั เพื�อใชเ้ป็นสสุานฝงัพระศพของพระมเหสีอนัเป็นที�รกัยิ� งของพระองค ์นาม
วา่พระนางมมุตซั มาฮาล ผูสิ้-นพระชนมจ์ากการมีพระประสติูกาลพระธิดาองคที์� ๑๔ ใหแ้ก่สมเดจ็พระจกัรพรรดิชาห์ ชะฮนั 
ทชั มาฮาลมีพื-นที�ครอบคลมุ ๑๗๐ ,๐๐๐  ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคารสสุานฝงัพระศพ มสัยิด อาคารป้อมประต ูบา้นพกั และสวนต่าง 
ๆ แบบโมกลุ ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสงูตระหง่าน ๓ ดา้น และอีกดา้นหนึ�งติดแม่นํ -า โดยมีสสุานของพระนางมมุตซั มาฮาลเป็นจดุศูนยก์ลาง 

)ต่อมาเมื�อ สมเด็จพระจกัรพรรดิชาห์ ชะฮันสิ-นพระชนม ์ไดมี้การเชิญพระศพของพระองค์มาฝังไวใ้นอาคารสุสานเดียวกนักบัพระนาง
มมุตซั มาฮาล  (ทั-งนี-  มีผูตี้ความความหมายของคําวา่ทชั มาฮาลไวอ้ย่างหลากหลาย แต่ความหมายที�ไดร้บัความนิยมมากที�สดุคือ “มงกฎุ
แห่งพระราชวงั”  ซึ�งสอดคลอ้งกบัพระนามของพระนางมมุตซั มาฮาล ซึ�งมีความหมายวา่ “อญัมณีแห่งพระราชวงั”  
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ทชั มาฮาล ใชเ้วลาก่อสรา้งและต่อเติมทั-งสิ-นประมาณ ๒๐ ปี และสรา้งเสร็จสมบูรณ์ใน พ .ศ . ๒๑๙๖ โดยคาดว่าใชง้บประมาณทั-งสิ-น
ประมาณ ๓๒ ลา้นรูปี ซึ�งหากเทียบกบัมลูค่าเงินในปัจจบุนัแลว้ จะเทียบเท่ากบั ๕๒ .๘  พนัลา้นรูปี หรือประมาณ ๒ หมื�น ๗ พนัลา้นบาท 
โดยมีการใชช้่างฝีมือดาํเนินการก่อสรา้งกวา่ ๒๐ ,๐๐๐  คน ภายใตก้ารควบคมุขององคก์รสถาปนิกหลวงที�ขึ-นตรงต่อสมเดจ็พระจกัรพรรดิ
ชาห์ ชะฮนั 
ทชั มาฮาล ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO เมื�อปี พ .ศ . ๒๕๒๖ ให้
เป็นมรดกโลกในฐานะ “อญัมณีแห่งศิลปะมสุลิมในอินเดีย และผลงานชิ-นเอกที�ไดร้บัการชื �นชมจากนานาชาติ ”โดยสถาปัตยกรรมของทั ช 
มาฮาล ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมที�โดดเด่นที�สดุของราชวงศ์โมกลุ และเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความรํ�ารวยทางประวติัศาสตรข์อง
สาธารณรฐัอินเดีย ปัจจบุนั ทชั มาฮาล ดึงดดูนกัท่องเที�ยวกวา่ ๘ ลา้นคนต่อปี  มหากวขีองอินเดีย คือ “ครุุเทพ ”ระพินทรนาถ ฐากรู ก็
เคยรจนาบทกวเีกี �ยวกบัสมเดจ็พระจกัรพรรดิชาห์ ชะฮนัและทชั มาฮาลไว ้โดยเรียกทชั มาฮาลวา่ “หยาดนํ -าตาสกุสกาวหยดเดียวที�ปรากฏ

อยู่บนแกม้ของกาลเวลา ชั�วนิรนัดร์ ”และทชั มาฮาลยงัไดร้บัยกย่องใหเ้ป็น ๑ ใน ๗ สิ� งมหัศจรรยข์องโลกเมื�อมีการจดัลําดบัใหม่ในปี 
พ .ศ . ๒๕๕๐ อีกดว้ย 
ในดา้นคณุค่าทางสถาปัตยกรรม ทชั มาฮาล เป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมการออกแบบตามวถีิเปอรเ์ซีย และวถีิราชวงศ์โมกลุตอนตน้ โดย
ปรบัเปลี�ยนการก่อสรา้งดว้ยหินสีแดงตามสมยันิยม มาเป็นการใชหิ้นอ่อนประดบัดว้ยอญัมณีต่าง ๆ  ซึ�งนําเขา้มาจากทั�วสาธารณรฐัอินเดีย 
และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย อาทิ หินอ่อนขาวโปร่งแสงจากรฐัราชสถาน หยกและคริสตลัจากจนี หินเทอรค์อยสจ์ากทิเบต หินแลพิสแลซู
ลีจากอัฟกานิสถาน  และหินแซฟไฟรจ์ากศรีลงักา เป็นตน้ และมีเรื �องเล่าขานว่าตอ้งใชช้า้งกว่า ๑ ,๐๐๐  เชือกในการขนส่งวสัดุอุปกรณ์
ก่อสรา้งมายงัทชั มาฮาล จึงนบัไดว้่าการก่อสรา้งสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ภายใตก้ารปกครองของสมเด็จพระจกัรพรรดิชาห์ ชะฮันนั-นได้
ยกระดบัศิลปะทางสถาปัตยกรรมของราชวงศ์โมกลุไปอีกขั-นหนึ�ง( 
  ที
อยู่  Dharnapuri, Forest Colony, Tajganj, Agra, Uttar Pradesh 282001 

  โทรศัพท์   +๙๑ ๕๖๒ ๒๒๒ ๖๔๓๑  
  ผูรั้บเสด็จ 

  -  นายเการาฟ ดะตลั (Mr. Gaurav Datal) 

   นายอําเภอเมืองอคัรา 
  - นางกนัจนั ซิงห์ (Mrs. Kanchan Singh) 

   ผูช้่วยนายอําเภอฝ่ายพิธีการทตูเมืองอคัรา 

  - นายตริภวุนั ปริปติ (Mr. Tribhuwan Pripati) 

   หวัหนา้กองตํารวจฝ่ายพิธีการ  
 - นายอาํเภอเมืองอคัราเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็  และนาํเสดจ็ไปยังลานเอนกประสงค์ของ 

  ทชั มาฮาล 

 - ทอดพระเนตรกลุ่มอาคารด้านนอกทชั มาฮาล ซึ*งในอดีตเคยใช้เป็ที*พักแรมของกองคาราวาน  
  (Caravanserai) 

 - ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและการตกแต่งโครงสร้างของทชั มาฮาล ตามศิลปะแบบมุสลิมและ 

  เปอร์เซีย และการวางผังอาคารตามหลักเรขาคณิตที*ทุกด้านเทา่กนัและสอดรับกนัอย่างสมบูรณ์ 
  แบบ 

 - ทรงพระดาํเนินผ่านประตูหลัก (Main Gate) 

 - ทอดพระเนตรทชั มาฮาลจากจุดยืนกึ*งกลางบริเวณประตูทางเข้าจากระยะที*ต่างกนัเพื*อเหน็เสาสี* 
  ด้านของทชั มาฮาลในจาํนวนที*ต่างกนั 

 - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกบัคณะนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 - ทรงพระดาํเนินตามทางเดินไปยังประตูทางเข้าอาคารสสุานฝังพระศพของสมเดจ็พระจักรพรรดิชาห์  
  ชะฮันและพระนางมุมตัช มาฮาล (ระหวา่งทางผ่านสวนดอกไมแ้ห่งสรวงสวรรค)์ 

 - ประทบัพระเก้าอีH  
 - ทรงสวมถุงคลุมฉลองพระบาท 



34 

 

 - ทรงพระดาํเนินขึHนบันได (ประมาณ ๒๑ ขั-น) 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังโถงกลางของอาคารสสุานฝังพระศพ 

 - ทอดพระเนตรสสุานพระศพของสมเดจ็พระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน และพระนางมุมตัซ มาฮาล 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังทางออกด้านหลัง 

 - ทอดพระเนตรวิวชายฝั*งแม่นํHายะมุนาจากมุมสงู ป้อมปราการอคัรา (Agra Fort) และมัสยิด ตาช (Taj  

  Mosque) 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังด้านหน้าโถงทางเข้าอาคารสสุาน 

 - ทรงถอดถุงคลุมฉลองพระบาท 

 - ทรงพระดาํเนินกลับไปยังประตูทางเข้าทชั มาฮาล 

 - พระราชทานของที*ระลึก 

๑๑.๔๐ น. - ประทบัรถไฟฟ้าพระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากทชั มาฮาล ไปยังโรงแรมดิ โอเบอรอย  
  อมาร์วิลาส ์(The Oberoi Amarvilas) 

 ------------------------------ 

๑๑.๔๕ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงโรงแรมดิ โอเบอรอย อมาร์วิลาส ์

  ที
อยู่   Taj East Gate, Agra-282001 

  โทรศัพท์  + ๙๑ ๕๖๒ ๒๒๓ ๑๕๑๕ 
  โทรสาร  + ๙๑ ๕๖๒ ๒๒๓ ๑๕๑๖ 

  ผูรั้บเสด็จ 

  -  นายอภิเษก ปัญชิการ ์(Mr. Abhishek Panshikar) 

   ผูจ้ดัการทั�วไป 
 - ผู้จัดการทั*วไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็  และนาํเสดจ็ลิฟต์ขึHนไปยังห้องประทบั  
  ชัHน ๒ (หอ้ง ๒๒๐) 

  (หอ้งสาํหรบัผูต้ามเสดจ็ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ และ ๒๒๕) 

 - ทรงพักพระอริิยาบถ 

 - เสดจ็ลิฟต์ลงไปยังภัตตาคารเบลวู (Bellevue) ชัHนอาร์ (R) 

 - ประทบัโตะ๊เสวย 

 - เสวยพระกระยาหารกลางวัน 

๑๒.๕๐ น. - เสดจ็ลิฟต์ขึHนไปยังห้องประทบั ชัHน ๒ 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงห้องประทบั 

 - ทรงพักพระอริิยาบถ 

๑๓.๐๐ น. - เสดจ็ลิฟต์ลงไปยังชัHนจี (G) 

๑๓.๑๐ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากโรงแรมดิ โอเบอรอย อมาร์วิลาส ์ไปยัง 

  ป้อมปราการอคัรา (Agra Fort) 
 ------------------------------ 

๑๓.๓๐ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงป้อมปราการอคัรา 

)เป็นป้อมที�มีประวติัศาสตรย์าวนาน เดิมเคยถกูใชเ้ป็นพระราชวงัของพระจกัรพรรดิในราชวงศ์โมกลุเมื�อครั -งที�มีการยา้ยเมืองหลวงจากเด
ลีมาสู่เมืองอคัรา ป้อมปราการอคัราไดร้บัยกย่องจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก และตั-งอยู่ห่างจากทชั มาฮาลเพียง ๒ .๕ กิโลเมตร  ป้อม
ปราการแห่งนี- เรียกไดว้า่เป็นปราการหรือกาํแพงป้องกนัเมืองในสมยัจกัรวรรดิโมกลุ 



35 

 

ป้อมปราการอคัราก่อสรา้งและต่อเติมขึ-นจากป้อมบะดลัคารซึ์�งเป็นป้อมปราการเดิมที�ตั -งอยู่ในเมืองอคัรา โดยไม่ปรากฏหลกัฐานวา่ใคร
เป็นผูเ้ริ� มสรา้งครั-งแรก อย่างไรก็ดี ปรากฏหลกัฐานว่าสมเด็จพระจกัรพรรดิบาบูร์ ซึ�งเป็นปฐมจกัรพรรดิของราชวงศ์โมกุลซึ�งเขา้มา
ปกครองอนุทวีปอินเดีย ไดท้รงเริ� มใชป้้อมแห่งนี- เป็นที�ประทบัของพระองค์มาตั-งแต่ พ .ศ . ๒๐๖๙ และพระราชโอรสของพระองค์คือ 
สมเด็จพระจกัรพรรดิหุมายุน กท็รงประกอบพิธีราชาภิเษกที�ป้อมนี-  อย่างไรกดี็ ในช่วงระหว่าง พ .ศ . ๒๐๘๓   – ๒๐๙๙ ราชวงศ์โมกุลได้
ถกูคกุคามและพ่ายแพต่้อจกัรวรรดิอื�น ๆ หลายครั-ง อาทิ จกัรวรรดิซูร ์และจกัรวรรดิสมัรตั เป็นตน้ และตอ้งถอยร่นไปจากเมืองอัครา 
จวบจนถึง พ .ศ . ๒๐๙๙ สมเดจ็พระจกัรพรรดิอคับารม์หาราช รชักาลที� ๓ แห่งราชวงศ์โมกลุ จงึไดเ้ขา้ยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ของอนุ
ทวีปอินเดียไดอี้กครั-ง และโดยที�ไดท้รงตระหนกัถึงความสาํคญัของจดุยุทธศาสตรข์องเมืองอัครา จงึไดท้รงสรา้งใหเ้มืองอัคราเป็นเมือง
หลวงแห่งราชวงศ์โมกลุ และทรงยา้ยมาประทบัที�เมืองอคัราตั-งแต่ พ .ศ.  ๒๑๐๑ โดยทรงซ่อมสรา้งป้อมปราการแห่งนี- ขึ-นใหม่ ใชหิ้นสีแดง
จากเมืองราชสถาน และโปรดใหส้ถาปนิกวางรากฐานของอาคารโดยใชอิ้ฐขนาดใหญ่เป็นแกนกลางดา้นในและห่อหุม้ผิวดา้นนอกดว้ยหิน
ทราย การก่อสรา้งป้อมปราการอัคราใชเ้วลาก่อสรา้งทั-งสิ-น ๘ ปี ใชแ้รงงานคนงานกว่า ๔ ,๐๐๐  คน และสรา้งเสร็จสิ-นใน พ .ศ . ๒๑๑๖ 
ต่อมาในสมยัสมเด็จพระจกัรพรรดิชาห์ ชะฮัน )ผูท้รงสรา้งทชั มาฮาล  (ซึ�งทรงเป็นพระราชนดัดา )หลานปู่ (ของอัคบารม์หาราช มีพระ

ราชนิยมในการใชหิ้นอ่อนสรา้งอาคารต่าง ๆ ไดท้รงปรบัเปลี�ยนสิ� งก่อสรา้งบางส่วนในป้อม ปราการอคัราใหเ้ป็นอาคารหินอ่อนสีขาว ทั-งนี-  
มีการเล่าขานกนัวา่ ในบั-นปลายของพระชนมช์ีพ สมเดจ็พระจกัรพรรดิชาห์ ชะฮนัทรงถกูสมเดจ็พระจกัรพรรดิออรงัเซบ พระราชโอรสของ
พระองคเ์อง สั�งใหค้มุขงัพระองคใ์นหอ้งแห่งหนึ�งในป้อมปราการอคัราที�มีระเบียงหินอ่อน และสามารถมองออกไปยงัทชั มาฮาลไดอ้ย่าง
ชดัเจน ทั-งนี-  ผูค้นยังเล่าขานกนัอีกว่าสมเด็จพระจกัรพรรดิชาห์ ชะฮันไดสิ้-นพระชนม์ภายในหอ้งขงันี- ในที�สุด ในเวลาต่อมา ป้อม
ปราการอัคราถกูบุกรุกและยึดครองโดยจกัรวรรดิมราฐะในคริสต์ศตวรรษที� ๑๘ หลงัจากนั-นยงัมีการเปลี�ยนผูป้กครองไปอีกหลายครั-ง 
จนกระทั�งอินเดียตกอยู่ภายใตก้ารปกครองขององักฤษในที�สดุ ทั -งนี-  ในสมยัที�บริษทับริติชอิสตอิ์นเดียยงัควบคมุอินเดียอยู่ ป้อมนี-ยงัเป็น
สมรภมิูการสูร้บในการลกุฮือขึ-นสูอ้งักฤษของชาวอินเดียใน พ .ศ . ๒๔๐๐ ซึ�งนําไปสู่การที�รฐับาลองักฤษตอ้งเขา้มาปกครองอินเดียโดยตรง
แทนบริษทับริติชอิสตอิ์นเดีย 
ป้อมปราการอคัรามีพื-นที�  ๓๘๐ ,๐๐๐  ตารางเมตร โดยมีการวางผงัเป็นรูปครึ�งวงกลมขนานไปกบัริมฝั�งแม่นํ -ายมนุา มีกาํแพงสองชั-นสงูถึง 
๗๐ ฟุต หรือประมาณ ๘ .๕  เมตร ลอ้มรอบอยู่ ๔ ดา้น และมีป้อมทรงกลมขนาดใหญ่คั�นเป็นระยะ ๆ   ประตหูนึ�งดา้นสามารถเปิดออกไปสู่
แม่นํ -าได ้ปัจจุบันกองทัพอินเดียยังคงสงวนพื- นที�ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของป้อมปราการอัคราไวใ้ชเ้ป็นสถานที�ราชการทางทหาร 

)โดยเฉพาะการใชเ้ป็นที�ตั -งของกองทพันอ้ยพลร่มที� ๕๐ แห่งกองทพับกอินเดีย  (และเปิดใหน้กัท่องเที�ยวและสาธารณชนทั�วไปเขา้ชมได้
เพียงบางส่วนเท่านั-น โดยผูค้นในทอ้งถิ�นเชื �อวา่พื-นที�ที �เปิดใหค้นภายนอกเขา้ชมไดน้ั -นมีขนาดเพียงรอ้ยละ ๑๐ ของพื-นที�จริงทั-งหมด( 
  ที
อยู่   Rakabganj, Taj Road, Agra 

      Uttar Pradesh 282003  

  โทรศัพท์  +๙๑ ๕๖๒ ๒๙๖ ๐๔๕๗  
  ผูรั้บเสด็จ 

  -  นายเการาฟ ดะตลั (Mr. Gaurav Datal) 

   นายอําเภอเมืองอคัรา 
 - นายอาํเภอเมืองอคัราเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็ และนาํเสดจ็ไปยังทางเข้าป้อมปราการอคัรา 

 - ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกบัคณะนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังพระราชวังของสมเดจ็พระจักรพรรดิชะฮันคีร์ (Jahangir Mahal) 

 - ทอดพระเนตรอ่างอาบนํHาหินขนาดใหญ่ของสมเดจ็พระจักรพรรดิชะฮันคีร์ (Jahangir’s Bath Tub) 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินเข้าพระราชฐานชัHนใน  
 - ทอดพระเนตรที*สรงนํHา 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังระเบียง 

 - ทอดพระเนตรทชั มาฮาลจากระยะไกล 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังพระตาํหนักของสมเดจ็พระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน (Khas Mahal)  
 - ทอดพระเนตรพระตาํหนักของพระธดิา (Roshanara and Jahanara) ที*พักอาศัยของพระสนมของ 

  สมเดจ็พระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน สวนสมุนไพร ที*สรงนํHากลางบริเวณหน้าพระตาํหนัก (Royal Hamam)  
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  และบริเวณที*พระราชโอรสของสมเดจ็พระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน ใช้เป็นคุกสาํหรับกกัขัง 

  สมเดจ็พระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน ในช่วงสดุท้ายก่อนสิHนพระชนม์ (Muthamman Burj) 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังอาณาเขตด้านนอกพระตาํหนัก 

 - ทอดพระเนตรท้องพระโรง 
๑๔.๑๕ น. - ทรงพระดาํเนินจากพระราชฐานชัHนในของป้อมปราการอคัรา ไปยังประตูทางเข้า 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงประตูทางเข้าป้อมปราการอคัรา 

 - พระราชทานของที*ระลึก 

๑๔.๓๐ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากป้อมปราการอคัรา ไปยังสสุานอติิมาด์ อุดเดาละห์  
  (Tomb of I’timad Ud-Daulah) 

 ------------------------------ 

๑๔.๔๕ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงสสุานอติิมาด์ อุดเดาละห์ 

(เป็นสุสานแบบโมกุล ตั-งอยู่ในเมืองอัครา มกัไดร้บัการกล่าวขานว่ามีความสวยงามเหมือนกล่องใส่อัญมณี และในบางครั-งถกูเรียกว่า 
Baby Taj หรือ “ทชั มาฮาลนอ้ย  ”อย่างไรกดี็ เชื �อกนัว่าสสุานอิติมาด์ อุดเดาละห์แห่งนี- เป็นภาพร่างตน้แบบของการสรา้งทชั มาฮาลใน
เวลาต่อมา )ตน้แบบทางสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ�งที�สะทอ้นถึงการที�ราชวงศ์โมกุลไดน้ําศิลปะแบบเปอรเ์ซียเขา้มาใชใ้นอินเดียเป็นครั-ง
แรก และต่อมาไดส่้งอิทธิพลแก่การสรา้งทชั มาฮาล ดว้ยนั-น คือสสุานสมเดจ็พระจกัรพรรดิหุมายุน ที�กรุงเดลี( 
สสุานอิติมด ์อุดเดาละห์สรา้งขึ-นระหว่าง พ .ศ . ๒๑๖๕   – ๒๑๗๑ ประกอบดว้ยอาคารหลกั อาคารรอง และสวนต่าง ๆ โดยสะทอ้นความ
เปลี�ยนแปลงของสถาปัตยกรรมโมกุลจากการสรา้งอาคารต่าง ๆ ดว้ยหินแดงในยุคแรก )เช่นที�สุสาน สมเด็จจกัรพรรดิหุมายุน หรือ
บางส่วนของป้อมปราการอคัรา  (มาเป็นการสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวและแกะสลกัเพื�อใส่อญัมณีลงไปประดบัลวดลายในยุคต่อมา )ตวัอย่าง

ที�มีชื �อเสียงที�สดุคือ ทชั มาฮาล (สสุานแห่งนี-  สรา้งขึ-นโดยพระ ราชเสาวนียข์องพระนางนูร ์ชะฮนั จกัรพรรดินีแห่งสมเดจ็พระจกัรพรรดิจา
ฮนัคีร ์)สมเดจ็พระจกัรพรรดิชาห์ ชะฮันผูส้รา้งทชั มาฮาลเป็นพระราชโอรสของสมเดจ็พระจกัรพรรดิจาฮนัคีร ์ประสติูแต่พระชายาอื�นที�
มิใช่พระนางนูร ์ชะฮนั  (ซึ�งประวติัศาสตรร์ะบุวา่ในช่วงหลงั สมเดจ็พระจกัรพรรดิจาฮนัคีรพ์ระองคนี์-ทรงเสพติดแอลกอฮอลแ์ละฝิ� น จงึทาํ
ใหอํ้านาจเบื-องหลงัการบริหารบา้นเมืองในสมยันั-นตกอยู่กบัพระนางนูร ์จาฮนั 
พระนางนูร ์ชะฮันทรงสรา้งสุสานแห่งนี- ใหแ้ก่พระบิดาของพระนาง คือ ท่านเจา้ )มิรซา (กิยาส อุดดิน  เบ็ก หรือที�รูจ้กัในนามของ “อิติ
มาด ์อุดเดาละห์” อันเป็นตําแหน่งที�สมเด็จพระจกัรพรรดิอักบารม์หาราชพระราชทานให ้มีความหมายว่า “เสาหลกัแห่งรฐั” ทั-งนี-  อิติ
มาด ์อุดเดาละห์ กคื็อพระอัยกา )ปู่ (ของพระนางมุมตซั มาฮาล มเหสีของสมเด็จพระจกัรพรรดิชาห์  ชะฮันนั�นเอง )พระนางนูร ์ชะฮัน
เป็นพระปิตจุฉา หรือนอ้งสาวพระบิดาของพระนางมมุตซั มาฮาล( 
สสุานอิติมาด ์อุดเดาละห์ตั-งอยู่ริมแม่นํ -ายมนุา โดยมีสวนแบบโมกลุรูปร่างคลา้ยกากบาทตั-งอยู่ดา้นหนา้ และมีร่องนํ -าสรา้งอยู่ขนานตลอด
เสน้ทางเดินรอบอาคาร ตวัอาคารของสสุานแห่งนี- มีพื-นที�โดยรวมประมาณ ๒๓ ตารางเมตร ตั-งอยู่บนฐานใตดิ้นขนาด ๕๕ ตารางเมตรสูง
ประมาณ ๑ เมตร จึงทาํใหเ้ป็นอาคารที�มีรากฐานมั�นคงอย่างยิ� ง ในแต่ละมมุของอาคารมีหอทรงหกเหลี�ยมสงูประมาณ ๑๓ เมตรประดบั
อยู่ กาํแพงของสสุานสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวจากรฐัราชสถาน และประดบัดว้ยหินอญัมณีต่าง ๆ โดยจะแกะสลกัหินอ่อนและฝงัอัญมณีลง
ไปเพื�อตกแต่งเป็นรูปต่าง ๆ อาทิ ตน้ไม ้ขวดไวน์ ผลไมต้ดัเป็นชิ-น ๆ และแจกนัดอกไม ้เป็นตน้ แสงอาทิตยส์ามารถทะลุผ่าน “จาลี ”

หรือฉากหินอ่อนดา้นนอกอาคารที�ถกูแกะสลกัใหเ้หมือนตาข่ายผา้ลกูไมเ้พื�อใหแ้สงสาดส่องเขา้มายงัพื-นที�ภายในอาคารได ้กล่าวไดว้า่การ
ตกแต่งภายในของสสุานแห่งนี- ไดเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งทชั มาฮาลโดยสมเด็จพระจกัรพรรดิชาห์ ชะฮนั )ซึ�งมีศักดิR เป็นโอรสเลี-ยง
ของพระนางนูร์ ชะฮนั  (พระราชทานใหเ้ป็นสสุานของพระนางมมุตซั มาฮาล ในเวลาต่อมา(   
  ที
อยู่   Moti Bagh, Agra Uttar Pradesh 

      282006  

  โทรศัพท์  +๙๑ ๕๖๒ ๒๒๘ ๐๐๓๐  
  ผูรั้บเสด็จ 

  -  นายเการาฟ ดะตลั (Mr. Gaurav Datal) 

   นายอําเภอเมืองอคัรา 
 - นายอาํเภอเมืองอคัราเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็ และนาํเสดจ็ไปทา่เรือริมฝั*งแม่นํHายมุนา 
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 - ทอดพระเนตรวิถีชีวิตริมฝั*งแม่นํHายมุนา 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังอาคารกลางของสสุาน 

 - ประทบัพระเก้าอีH  
 - ทรงสวมถุงคลุมฉลองพระบาท 

 - ทรงพระดาํเนินขึHนบันได 

 - เสดจ็เข้าภายในอาคารกลางของสสุาน 

 - ทอดพระเนตรภาพวาดฝาพนังแบบเฟรสโกโบราณ และหลุมฝังศพของสมาชิกในครอบครัวของ 

  พระนางมุมตัซ มาฮาล (อาทิ หลมุฝงัศพของพระบิดาและพระมารดาของพระนางมมุตซั มาฮาล และหลมุฝงั 

  ศพของพระธิดาของพระนางนูร ์ชะฮนั) 

๑๕.๑๕ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากสสุานอติิมาด์ อุดเดาละห์ไปยังโรงแรมไอทซีี โมกุล  
  (ITC Mughal Hotel) 

 - คณะขา้ราชการและนักเรียนนายรอ้ยโรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้เดินทางไปท่าอากาศยานพลเรือนอัครา 

  ล่วงหนา้ 

 ------------------------------ 

๑๕.๔๐ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงโรงแรมไอทซีี โมกุล 
  ที
อยู่   Taj Ganj, Agra, 

      Uttar Pradesh 282001 

  โทรศัพท์  +๙๑ ๕๖๒ ๔๐๒ ๑๗๐๐ 
  โทรสาร  +๙๑ ๕๖๒ ๒๓๓ ๑๗๓๐ 

  ผูรั้บเสด็จ 

  -  นายสญัชยั ชารม์า (Mr. Sanjay Sharma) 

   ผูจ้ดัการทั�วไป 
 - ผู้จัดการทั*วไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสดจ็  และนาํเสดจ็ไปยังห้องประทบั ชัHนจี (G)  

  (ห้อง ๒๐๑) 

  (หอ้งสาํหรบัผูต้ามเสดจ็ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ และ ๒๐๖) 

 - ทรงพักพระอริิยาบถ 

------------------------------ 

๑๕.๕๐ น. - ทรงพระดาํเนินลงบันไดไปยังภัตตาคารทชั บาโน (Taj Bano) ชัHนแอลจี (LG) 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงภัตตาคาร 

 - ประทบัโตะ๊เสวย 

 - เสวยพระกระยาหารคํ*า 
๑๖.๔๐ น. - ทรงพระดาํเนินไปยังห้องประทบั ชัHนจี 

 - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงห้องประทบั 

 - ทรงพักพระอริิยาบถ 

๑๖.๕๐ น. - ประทบัรถยนต์พระที*นั*งเสดจ็พระราชดาํเนินจากโรงแรมไอทซีี โมกุล ไปยังทา่อากาศยานพลเรือน 

  อคัรา (Civil Air Terminal Agra Airport)  
 ------------------------------ 

๑๗.๔๐ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงทา่อากาศยานพลเรือนอคัรา 
  ผูรั้บเสด็จ 
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  ฝ่ายอินเดีย    
- นางกสุมุ ดสั (Mrs. Kusum Das)  

   ผูอํ้านวยการท่าอากาศยานพลเรือนอคัรา 
  ฝ่ายไทย 

  - ขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี 

 - ทรงพระดาํเนินไปยังห้องรับรองพิเศษ 

 - มีพระราชปฏสินัถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสดจ็  

 - ทรงพักพระอริิยาบถ 

๑๘.๐๐ น. - ประทบัเครื*องบินพระที*นั*งของบริษัทการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เที*ยวบินพิเศษ ที* พีจี ๑ 

  )เครื�องบินแบบแอรบ์สั เอ ๓๑๙ -๑๓๒( เสดจ็พระราชดาํเนินจากสาธารณรัฐอนิเดียนิวัติกรุงเทพมหานคร 

  (ใชเ้วลาบินประมาณ ๓ ชั�วโมง ๓๐ นาที) 

  ผูส่้งเสด็จ 

  ฝ่ายอินเดีย 
- นางกสุมุ ดสั (Mrs. Kusum Das)  

   ผูอํ้านวยการท่าอากาศยานพลเรือนอคัรา 
  ฝ่ายไทย 
  - นายชุตินทร คงศกัดิR   
   เอกอคัรราชทตู ณ กรุงนิวเดลี และภริยา 

  - ขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุนิวเดลี 

------------------------------ 

  การจดัเครื
องบินพระที
นั 
ง 

  ภาคผนวก ๑ หนา้ 

------------------------------ 

ประเทศไทย 

(กรุงเทพมหานคร)  
๒๓.๓๐ น. - เสดจ็พระราชดาํเนินถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิู จังหวัดสมุทรปราการ 

   (เวลาที�กรุงเทพมหานครเรว็กวา่ที�เมืองอคัรา ๑ ชั�วโมง ๓๐ นาที) 
------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร�มที่ ๑ การจําแนกองค�ความรู�ที่จําเป�นต�อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร�ของกองทัพบก 

ชื่อส�วนราชการ : รร.จปร. หน�าที่ : ๑ /๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร� เป/าประสงค� 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง เป/าหมายของตัวชี้วัด 

องค�ความรู�ที่จําเป�นต�อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร� 

การสร�างความร
วมมือด�าน
ความมั่นคงกับต
างประเทศ 

ความสัมพันธ�ทางทหารที่ดีกับ
ประเทศเพื่อนบ�าน ประเทศใน
กลุ
มอาเซียน มิตรประเทศและ
องค�การระหว
างประเทศ 
รวมทั้งมีบทบาทในการ
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพใน
กรอบสหประชาชาติ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป, 

ร�อยละความสําเร็จของการรักษา 
และเสริมสร�างความสัมพันธ�ทาง
ทหารกับประเทศเพื่อนบ�าน 
ประเทศในกลุ
มอาเซียน มิตร
ประเทศ และองค�การระหว
าง
ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาท
ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพใน
กรอบสหประชาชาติ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป, 

ร�อยละ ๙๐ การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศน
ศึกษาต
างประเทศ 

องค�ความรู�ที่จําเป7นต
อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร�ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู� คือ  
แผนการจัดการความรู� 
แผนที่ ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร�: การสร�างความร�วมมือด�านความมั่นคงกับต�างประเทศ 
องค�ความรู�ที่จําเป7น : การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาต�างประเทศ 
เหตุผลที่เลือกองค�ความรู�:  
- องค�ความรู�ดังกล
าวสอดคล�องกับแผนปฏิบัติราชการ กปศ.ฯ โดยกองวิชามีกิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย�และ นนร. ในทุกวิชาที่เป=ด   
สอน โดยเฉพาะวิชาเลือกเสรี ที่จัดให�มีการทัศนศึกษาสถานที่ที่สอดคล�องเหมาะสมกับหัวข�อวิชา 
- การทัศนศึกษาเป7นส
วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช
วยเพิ่มพูนประสบการณ�การเรียนรู�แก
 นนร. ที่สามารถนําความรู�ที่ได�รับไป
ประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงานในฐานะ “ทหาร” ได�เป7นอย
างดี 
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปDาหมายที่เลือกใช�วัดการทํา KM : ร�อยละความสําเร็จของการรักษา และเสริมสร�างความสัมพันธ�ทางทหารกับ
ประเทศเพื่อนบ�าน ประเทศในกลุ
มอาเซียน มิตรประเทศ และองค�การระหว
างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อ
สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป,ไม
น�อยกว
าร�อยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

 

 



แบบฟอร�มที่ ๒ แผนการจัดการความรู� (KM Action) 

ชื่อส%วนราชการ     รร.จปร. หน�าที่    /๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร� :  การสร�างความร�วมมือด�านความมั่นคงกับต�างประเทศ 
องค�ความรู�ที่จําเป2น (K) :  การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาต�างประเทศ 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ร�อยละความสําเร็จของการรักษา และเสริมสร�างความสัมพันธ+ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ�าน ประเทศในกลุ�มอาเซียน มิตรประเทศ และองค+การระหว�างประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป5 
เป6าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ไม�น�อยกว�าร�อยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู� ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป6าหมาย กลุ%มเป6าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ� ผู�รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ%งชี้ความรู� 
- สมาชิกกลุ�มได�ร�วมกันระดมสมองเพื่อค�นหา

ความรู�ที่พึงประสงค+ ได�แก� เรื่อง “การนํา นนร. 
ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาต�างประเทศ” 
ประกอบด�วยขั้นตอนในการทัศนศึกษา 
 3 ขั้นหลัก คือ ก�อนการทัศนศึกษา การทัศน
ศึกษา และภายหลังการทัศนศึกษา 
 

 
ม.ค.๖๐ 

 

 
จํานวน KM 

TEAM 

 
๓ คน 

 
KM team ๓ คน 

 
กําหนดการสอนวิชา

เลือกเสรี กปศ.ฯ 
 

 
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓ 

๒ การสร�างและแสวงหาความรู� 
- การรวบรวมข�อมูลการเตรียมงานทัศนศึกษา
ต�างประเทศในวิชาเลือกเสรี ของ กปศ.ฯ ที่ผ�านมา 

 
มี.ค.๖๐ 

 

 
กิจกรรม 

ทัศนศึกษาฯ 

 
วิชาเลือกเสรี
ที่เปKดสอนใน
ป5 ๕๓ – ๕๙  

  
อจ.กปศ.ฯ และ นนร. 

กําหนดการสอนวิชา
เลือกเสรี กปศ.ฯ 

และ  
คู�มือทัศนศึกษา 

  
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรู�ให�เป2นระบบ 
- การจัดกลุ�ม/ประเภท ขั้นตอนการทัศนศึกษา
ต�างประเทศของแต�ละครั้งตามช�วงเวลาที่กําหนด
ไว� 

 
เม.ย.๖๐ 

 
จํานวนข�อมูลที่

สังเคราะห+ 

  
ทัศนศึกษา

จํานวน  
๑๒ ครั้ง 

   
อจ. กปศ.ฯ   

   
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓,๔ 



ชื่อส%วนราชการ     รร.จปร. หน�าที่    /๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร� :  การสร�างความร�วมมือด�านความมั่นคงกับต�างประเทศ 
องค�ความรู�ที่จําเป2น (K) :  การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาต�างประเทศ 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ร�อยละความสําเร็จของการรักษา และเสริมสร�างความสัมพันธ+ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ�าน ประเทศในกลุ�มอาเซียน มิตรประเทศ และองค+การระหว�างประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป5 
เป6าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ไม�น�อยกว�าร�อยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู� ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป6าหมาย กลุ%มเป6าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ� ผู�รับผิดชอบ CMP 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู� 
- ขั้ น ต อ น ก าร ดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ทั ศ น ศึ ก ษ า
ต�างประเทศ ของ กปศ.ฯ 
- ข�อสรุปจากประโยชน+/สิ่งที่ได�รับในการ 
ทัศนศึกษาฯ 

 
พ.ค.-มิ.ย.๖๐ 

 
แผนการ

ปฏิบัติงาน
ประจําป5 กปศ.ฯ  

 
การพัฒนา
เรื่องทัศน

ศึกษาฯ ของ 
กปศ.ฯ อย�าง
เปPนระบบ  

  
อจ. กปศ.ฯ และ นนร. 

  
 

 
รายงานการประชุม 

กปศ.ฯ และ  
รายงานทัศนศึกษา

ของ นนร. 

 
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓,๔,๕ 

๕ การเข�าถึงความรู� 
๕.๑ การประชุม กปศ.ฯ 
๕.๒ นําข�อมูลมาจัดรูปแบบเพื่อทําการเผยแพร� 
ในกองวิชาและหน�วยงานภายใน รร.จปร. 

 
ก.ค.๖๐ – 
ปQจจุบัน 

 
ช�องทางการ
เข�าถึงข�อมูล 

 
๒ ช�องทาง 

 
ช�องทาง 
๑. Intranet 
๒. หนังสือเวียน 

 
DATA BASE 

 
 

 
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ%งปAนแลกเปลี่ยนความรู� 
- การประชุม กปศ.ฯ   
- ปรับปรุงร�างข�อมูล เพื่อเผยแพร�ผ�านสื่อต�าง ๆ 

 
ส.ค.๖๐ 

 
จํานวนผู�แทน

หน�วยที่เข�าร�วม
การสัมมนา 

 
จํานวน 
๕๐ คน 

 
ผู�แทนหน�วย นขต. รร.จปร. 

หรือ ผู�ที่สนใจ 
 

 
DATA BASE 

 
 

 
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
๑,๒,๓,๔,๕ 



ชื่อส%วนราชการ     รร.จปร. หน�าที่    /๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร� :  การสร�างความร�วมมือด�านความมั่นคงกับต�างประเทศ 
องค�ความรู�ที่จําเป2น (K) :  การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาต�างประเทศ 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ร�อยละความสําเร็จของการรักษา และเสริมสร�างความสัมพันธ+ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ�าน ประเทศในกลุ�มอาเซียน มิตรประเทศ และองค+การระหว�างประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป5 
เป6าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ไม�น�อยกว�าร�อยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู� ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป6าหมาย กลุ%มเป6าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ� ผู�รับผิดชอบ CMP 

๗ ๗.๑ การเรียนรู� 
- จัดอบรมให�ความรู�กับบุคลากร นขต.รร.จปร./ 
KM TEAM (ที่จะเปPนวิทยากรให�คําแนะนําต�อไป) 

• เผยแพร�ในสื่อต�างๆ เช�น วารสารวิชาการ, 
วารสารเสนาศึกษา ฯ  

• การประชุม กปศ.ฯ  ซึ่งมี ผอ.กปศ.ฯ เปPน
ประธาน และอาจารย+กปศ.ฯ ทุกคนเข�า
ร�วมประชุม ณ ห�อง ๓๐๘ กปศ.ฯ   

- เผยแพร�ในระบบสารสนเทศ 
- จัดทําเปPนเอกสารแจกจ�าย 
 
 
 
 
 
 

 
ส.ค.๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํ า น ว น ผู� แ ท น
นขต.รร.จปร.ที่
เข�ารับการอบรม 

 
 
 
 
 

จํานวนช�องทาง 
การเผยแพร� 

 
 
 
 
 

 
๑๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 

๔ ช�องทาง 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 

ช�องทางการเผยแพร� 
๑. Intranet  
๒. Internet 
๓ . เ อ ก ส า ร คู� มื อ ก า ร
ดําเนินการทัศนศึกษาของ 
กปศ.ฯ 
๔. แผ�นพับการดําเนินการ
ทัศนศึกษาของ กปศ.ฯ  

 
ระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring 
System), 

เทคนิคการเล�าเรื่อง
(Story Telling), 
การจัดเก็บความรู�
และวิธีปฏิบัติที่เปPน

เลิศในรูปของ
เอกสาร 

 
 
 
 
 
 

 
กปศ.สกศ. 
รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑,๒,๓,๔,๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อส%วนราชการ     รร.จปร. หน�าที่    /๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร� :  การสร�างความร�วมมือด�านความมั่นคงกับต�างประเทศ 
องค�ความรู�ที่จําเป2น (K) :  การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาต�างประเทศ 
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : ร�อยละความสําเร็จของการรักษา และเสริมสร�างความสัมพันธ+ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ�าน ประเทศในกลุ�มอาเซียน มิตรประเทศ และองค+การระหว�างประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป5 
เป6าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ไม�น�อยกว�าร�อยละ  ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู� ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป6าหมาย กลุ%มเป6าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ� ผู�รับผิดชอบ CMP 

๗.๒ การยกย%องชมเชย ธ.ค. ๖๐ จํานวนรางวัล ๒ รางวัล กพ.รร.จปร. ที่เปPนตัวแทน
ของหน�วยใน ๗.๑ 

การประเมินผล  ๖ 

 


