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บทนํา
คูมือการจัดการความรู Knowledge management ( KM ) เรื่อง “การนํา นนร. ตามเสด็จฯ
ทั ศนศึ กษาตางประเทศ” ฉบั บ นี้ กองวิ ช าประวั ติ ศ าสตร6 สวนการศึ กษา โรงเรี ย นนายรอยพระ
จุลจอมเกลา จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค6เพื่อใหใชเป@นคูมือในการปฏิบัติของกองวิชา เมื่อมีการตาม
เสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทัศนศึกษาตางประเทศ เพราะกิจกรรม
การทั ศ นศึ ก ษาเป@ น วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยตรงรู ป แบบหนึ่ ง อั น จะทํ า ใหผู เรี ย นไดรั บ
ประสบการณ6 ต รงและเขาใจเรื่องราวในการศึกษาประวัติศาสตร6ไดดียิ่งขึ้น เป@น การเสริมหลักสูต ร
การศึกษาที่นอกเหนือจากตํารา เป@นการเรียนรูที่ฝHงลึก ยาวนาน แมนยํา ทําใหผูเรียนมีความรอบรู
เป@นการเรียนรูจากการลงมือกระทําหรือ Learning by doing ซึ่งสงผลตอการพัฒนา นนร. ทั้งดาน
พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย อันเป@นการเติมเต็มศักยภาพในการเรียนรูของกระบวนการเรียน
การสอน คูมือจัดทําขึ้นเพื่อเป@นแนวทางในการใชประโยชน6สําหรับบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้
๑.

ผูบริหาร หัวหนาวิชา อาจารย6 และบุคลากร กองวิชาประวัติศาสตร6 สวนการศึกษา รร.จปร.

๒.

ฝSายฝTกศึกษา กรมยุทธการและการขาว รร.จปร.

๓.

สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

๔.

ผูที่สนใจทั่วไป

คู มื อ นี้ เป@ น การถายทอดความรู ที่ ม าจากประสบการณ6 ในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติโดยตรง โดยการระดมความรูความคิดแลวทําการเรียบเรียงและตรวจสอบ
รวมกัน เพื่อเป@นหลักในการปฏิบัติงาน ใหมีความคลองตัวและเป@นระบบระเบียบมากขึ้น เนื่องจาก
การปฏิ บั ติ งานดั งกลาวเป@ น สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น เป@ น ประจํ า แทบจะทุ ก ปW ทางหนวยงานจึ งคิ ด วาเรื่ อ งราว
ดังกลาวจึงมีความสําคัญและจําเป@น อีกทั้งขอมูลควรจะมีความถูกตองทันสมัยอยูเสมอ
คณะผูจัดทําหวังเป@นอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้คงจะสามารถอํานวยประโยชน6ใหกับบุคคลที่มี
สวนเกี่ ย วของในการปฏิ บั ติ งานตอไป หากมี ขอผิ ด พลาดประการใดคณะผู จัด ทํ าขอนอมรั บไวทุ ก
ประการและกราบขออภัยมาไว ณ ที่นี้
กปศ.สกศ.รร.จปร.
15 สิงหาคม 2560

แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรู ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ชื่อผลงาน

“การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาตางประเทศ”

เจาของผลงาน กปศ.สกศ.รร.จปร.
ประเภทของผลงาน ภูมิปญญา
ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน
การรวบรวมข# อมู ล เกี่ ย วกั บ การทั ศ นศึ ก ษาตางประเทศของกองวิ ช าประวั ติ ศาสตร* สวน
การศึกษา โรงเรียนนายร#อยพระจุลจอมเกล#า ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีการทัศนศึกษาตางประเทศครั้ง
แรก ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา มาจนถึงครั้งปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐) และศึกษาขั้นตอนกระบวนการ
เตรียมการและติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวข#องกับการทัศนศึกษาตางประเทศเพื่อใช#เป>นแนว
ทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองวิชาตอไป
ลักษณะของผลงาน
เป>นคูมือความรู#เรื่อง “การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาตางประเทศ”
ป)จจัยแห+งความสําเร็จ
๑. ทีมงานให#ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู#
๒. ทีมงานมีความรู#ความชํานาญและประสบการณ*
ความสัมฤทธิ์
กองวิชาประวัติ ศาสตร*ฯ ได#จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเผยแพรในระบบ
สารสนเทศ และการจัดทําเป>นเอกสารแจกจาย โดยมีการรายงานความก#าวหน#าและนําเสนอเผยแพร
ในที่ประชุมกองวิชาและคณะกรรมการจัดการความรู# รร.จปร.
ความภาคภูมิใจ
๑. การสนองแนวพระราชดําริในพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ด#านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร*ของกองวิชา
๒. การนําความรู#มาใช#ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองวิชา
๓. การเผยแพรความรู#ให#หนวยงานอื่นเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ในระบบงานดังกลาว
ตรวจถูกต#อง
พล.ต หญิง
(ปCยนุช รัตนวิชัย)
ผทค.สป.ปฏิบัติหน#าที่ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร.
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คูมือการจัดการความรู Knowledge management ( KM )
เรื่อง “การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาตางประเทศ”
กปศ.สกศ.รร.จปร. 2560

2

คํานํา
คูมือการจัดการความรู Knowledge management ( KM ) เรื่อง “การนํา นนร. ตามเสด็จฯ
ทั ศ นศึ ก ษาตางประเทศ” เป0 น คู มื อ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป0 น แนวทางในการใชประโยชน: สํ า หรั บ บุ ค คล
ที่เกี่ยวของดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

ผูบริหาร หัวหนาวิชา อาจารย: และบุคลากร กองวิชาประวัติศาสตร: สวนการศึกษา รร.จปร.
ฝDายฝEกศึกษา กรมยุทธการและการขาว รร.จปร.
สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ผูที่สนใจทั่วไป

คูมือนี้เป0นการถายทอดความรูที่มาจากประสบการณ:ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติโดยตรง โดยการระดมความรูความคิดแลวทําการเรียบเรียงและตรวจสอบรวมกัน เพื่อเป0น
หลักในการปฏิบัติงาน ใหมีความคลองตัวและเป0นระบบระเบียบมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานดังกลาว
เป0นสิ่งที่เกิดขึ้นเป0นประจําแทบจะทุกปM ทางหนวยงานจึงคิดวาเรื่องราวดังกลาวจึงมีความสําคัญและ
จําเป0น อีกทั้งขอมูลควรจะมีความถูกตองทันสมัยอยูเสมอ
คณะผูจัดทําหวังเป0นอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้คงจะสามารถอํานวยประโยชน:ใหกับบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของในการปฏิบัติงานตอไป หากมีขอผิดพลาดประการใดคณะผูจัดทําขอนอมรับไวทุกประการ
และกราบขออภัยมาไว ณ ที่นี้

กปศ.สกศ.รร.จปร.
15 สิงหาคม 2560

3

สารบัญ
หนา
หลักการประสานงานในเบื้องตน

4

ขั้นตอนกอนการทัศนศึกษา

5

ขั้นตอนระหวางการทัศนศึกษา

7

ขั้นตอนภายหลังการทัศนศึกษา

8

ตารางแสดงแผนการปฏิบัติงานเตรียมการทัศนศึกษาตามวงรอบ กปศ.สกศ.รร.จปร. 10
ภาคผนวก

11

ตัวอยางแผนการสํารวจการทัศนศึกษาสาธารณรัฐอินเดีย

12

ตัวอยางกําหนดการทัศนศึกษา

19
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1.หลักการประสานงานในเบื้องตน
1.1.จากลางขึ้นบน ติดตอประสานงานตามสายการบังคับบัญชา โดยผูเกี่ยวของทาง รร.จปร.จะติดตอผาน ผู
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กปศ.ฯ เทานั้น โดยไมประสานงานกับเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศโดยตรง (ประสานทางขาง)
เวนแตไดรับการอนุญาตใหประสานงานเฉพาะเรื่องเป0นกรณีเพื่อความเป0นเอกภาพในการประสานงาน
1.2.จากบนลงลาง การตรวจสอบขอมูลที่ไดรับวาขอมูลนั้นถูกตองหรือทันสมัยหรือไม ขอมูลที่ไดซึ่งถูกตอง
นั้นมาจากผูปฏิบัติหนาที่ ผอ.กปศ.ฯ เนื่องจากเป0นผูนําขอมูลที่ไดรับมาทําการเผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของตามสายการ
บังคับบัญชา
1.3.ความถูกตอง ในการตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาใหยึดขอมูลตามเอกสารเลมขาวซึ่งจัดทําโดยกรมพิธีการทูต
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเป0นเอกสารสรุปขั้นตอนในการปฏิบัติ

2.ขั้นตอนในการทัศนศึกษา
ประกอบดวย 3 ขั้นหลัก คือ กอนการทัศนศึกษา ระหวางการทัศนศึกษา และภายหลังการทัศนศึกษา
2.1.กอนการทัศนศึกษา
ระยะเวลา
ลําดับ ขั้นตอนในการปฏิบัติ
กอนการ
ทัศนศึกษา
1 กําหนดสถานที่ทัศนศึกษาจากที่ประชุม กปศ.ฯ
3-4 เดือน
- กรรมการ กปศ.ฯ ประชุ มรวมกั น เพื่ อ พิ จ ารณาเป^ ด รายวิ ช า กอนการทัศน
เลือกเสรีในภาคการศึกษาตอไป พรอมทั้งรวมกันมอบหมายให ศึกษา
หัวหนาวิชาจัดทํากําหนดการสอน
- เมื่อหัวหนาวิชาจัดทํากําหนดการสอนเสร็จมีการจัดประชุมอีก
ครั้งเพื่อพิจารณาตารางสอนรวมกัน พรอมทั้งรวมกันกําหนด
สถานที่ ในการทัศนศึกษาอยางกวาง ๆ วาจะไปทั ศนศึกษาที่
เมืองใด ประเทศใด โดยขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยจาก
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 การหาขอมูลสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษา
2 เดือน กอน
- ใหหัวหนาวิชาจัดทําแผนการสํารวจสถานที่ที่นาสนใจในการ การทัศนศึกษา
ทั ศนศึ กษาโดยพิ จ ารณาตามความเหมาะสมทางดานเนื้ อหา
วิชาการและระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อขอพระราชทานพระ
ราชวินิจฉัย หลังจากนั้นผูปฏิบัติหนาที่ ผอ.กปศ.ฯ จะทําการ
ประสานงานกั บ ทางเจาหนาที่ กรมพิ ธี ก ารทู ต กระทรวงการ

ผูรับผิดชอบ
ที่ประชุม
กปศ.ฯ

หน.วิชา
เลือกเสรี
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ตางประเทศเพื่อประสานงานกับสถานทูตไทยในตางประเทศที่
จะไปทั ศ นศึ ก ษา เพื่ อ นํ า ขอมู ล ที่ ไดรั บ ไปจั ด ทํ า แผนในการ
เดินทางในการสํารวจการทัศนศึกษา
ประสานงานเพื่ออนุมัติบุคคลในการสํารวจสถานที่ทัศนศึกษา
- ผูปฏิบัติหนาที่ ผอ.กปศ.ฯ ทําการประสานกับเจาหนาที่กรมพิธี
การทูต กระทรวงการตางประเทศในเบื้องตน เพื่อกําหนดวัน
ในการสํารวจทัศนศึกษาในเบื้องตน
- เมื่ อ กํ า หนดวั น สํ า รวจการทั ศ นศึ ก ษาแลว ผู ปฏิ บั ติ ห นาที่
ผอ.กปศ.ฯ ทําการประสานกับกองงานในพระองค: 905
- เมื่ อ กํ า หนดวั น สํ า รวจการทั ศ นศึ ก ษาแลว ผู ปฏิ บั ติ ห นาที่
ผอ.กปศ.ฯ ทําการประสานกับทาง รร.จปร. เพื่อขออนุมัติตัว
บุคคลและงบประมาณในการสํารวจสถานที่ทัศนศึกษา โดย
บุคคลในคณะเดินทางของทาง รร.จปร. ประกอบดวย ผูปฏิบัติ
ห น าที่ ผ อ.กป ศ.ฯ หั วห น าวิ ช าเลื อ กเส รี ผู แท น จาก
กยข.รร.จปร.
- กยข.รร.จปร. ประสานงานเรื่องการจัด ซื้ อตั๋ วเครื่องบิ น การ
จัดทําหนังสือเดินทางราชการ (กรณีที่หมดอายุหรือทําหนังสือ
เดินทางใหม) ใหกับคณะผูเดินทาง พรอมทั้งเบิกงบประมาณ
คาใชจายตลอดการเดินทาง
สํารวจเสนทางทัศนศึกษา
- ปฏิ บั ติห นาที่ ผอ.กปศ.ฯ แจกจายแผนการทั ศนศึ กษาใหกั บ
หัวหนาวิชา และ กยข.รร.จปร. เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดใน
การปฏิบัติ
- ปฏิบัติการสํารวจตามลําดับเวลาซึ่งเป0นแผนที่สถานทูตไทยใน
ตางประเทศเป0นผูจัดทําขึ้น
- พิ จารณาถึ งความเหมาะสมในดานเนื้ อหาวิช าการ คัด เลือก
ผูบรรยาย ความเหมาะสมของสถานที่ตอการรับ คณะในการ
เดินทาง การรักษาความปลอดภัย ระยะเวลาและยานพาหนะ
ที่ใชในการเดินทาง การเตรียมการในการรับเสด็จฯ สถานที่
และบุคคลซึ่งจะรับพระราชทานของที่ระลึก
- จัด หาเอกสารหรือขอมู ล พรอมทั้ งถายภาพเพื่ อนํ าไปใชเป0 น
ขอมูลเพื่อเขียนคูมือทัศนศึกษา
- คณะผู เดิ น ทางประชุ ม รวมกั น หลั งการเดิ น ทางในการทั ศ น
ศึ ก ษ าเพื่ อ ให เจาหนาที่ ก รมพิ ธี ก ารทู ต กระทรวงการ
ตางประเทศจัดทําแผนการทัศนศึกษาในวันจริงเพื่อกราบบังคม
ทูลเพื่อขอพระราชวินิจฉัย

1-2 เดือน
กอนการทัศน
ศึกษา

ผูปฏิบัติ
หนาที่ ผอ.
กปศ.ฯ

1 เดือน กอน คณะผู
การทัศนศึกษา เดินทาง
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จัด ประชุ ม กปศฯ เพื่ อสรุป รายละเอี ย ดของสถานที่ สํ าคั ญ พรอมทั้ ง
แจกจายกําหนดการทัศนศึกษาเพื่อพิจารณารวมกันอีกครั้งหนึ่ง พรอม
ทั้งขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยรวมกัน
เมื่ อ ไดสถานที่ ใ นการเดิ น ทางที่ แ นนอนแลว กยข.รร.จปร จั ด
ประสานงานดานเอกสารดังนี้
- จัดทํารายชื่อคณะบุคคลในคณะเดินทางในสวนของขาราชการ
รร.จปร. และ นนร. โดยประสานงานกับ ผูที่เกี่ยวของเพื่ อขอ
รายชื่ อ ในแตละสวนในการอนุ มั ติ ค ณะผู เดิ น ทางจากทาง
รร.จปร.และขอสนับสนุนงบประมาณจาก รร.จปร.และ ทบ.
- ดําเนินการติดตอประสานงานเรื่องหนังสือเดินทางของคณะผู
เดิ นทาง รร.จปร. โดยประสานงานในการนํ าขาราชการและ
นนร. ไปทําหนังสือเดินทาง
- ดํ า เนิ น การติ ด ตอประสานงานกั บ สายการบิ น เรื่ อ งใบ ตม.
พรอมทั้งรวบรวมใบ ตม. และหนังสือเดินทาง สงสายการบิน
เพื่อประสานงานในดานการตรวจคนเขาและออกเมือง
- จัด ทํ างบประมาณคาใชจายและเบี้ ย เลี้ ย งตลอดการเดิ น ทาง
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตลอดจนเป0นผูดูแลการใชจาย
ตลอดการเดินทาง
- ประสานงานดานของที่ระลึก
- จัด ทํ าแผนสรุป ในการเดิ น ทางใหกั บ คณะผูบั งคั บ บั ญ ชาและ
นนร.
หัวหนาวิชาทําการประสานงานกับอาจารย:ใน กปศ.ฯ เพื่อจัดทําคูมือใน
การทัศนศึกษา โดยจัดทําแผนการทําคูมือทัศนศึกษาเพื่อมอบหมายงาน
ใหกับ ผูที่ เกี่ยวของ โดยคูมื อทั ศนศึกษาจะทําการแจกจายใหกับ คณะ
ของทาง รร.จปร. ลวงหนากอนการเดินทาง
- หัวหนาวิชาจัดบรรยายสรุปใหกับ นนร. ดังนี้
8.1. เนื้อหาวิชาการของแตละสถานที่และความสําคัญ
8.2. การมอบหมายรายงานในการทัศนศึกษา
8.3. การมอบหมายหนาที่ ในการปฏิ บั ติ งานของ นนร. โดยมี
ผูแทนกลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผูรับผิดชอบเรื่องเครื่องขยาย
เสียง ผูรับผิดชอบเรื่องการแจกหนังสือคูมือทัศนศึกษาใหกับคณะผูตาม
เสด็จ ผูรับผิดชอบดานวิชาการ
- สวนผูแทนทาง กยข.และกรม นนร.รอ. บรรยายสรุปเรื่องการปฏิบัติ
ตนของ นนร. การแตงกาย ทรงผม กลองถายรูป ระเบียบวินัยในการดู
งาน โดยในการปฏิบัติอาจจะประชุมรวมกันหรือแยกประชุมในแตละ
สวนตามความเหมาะสม โดยสวนมากจะประชุมรวมกัน

3 สัปดาห:กอน อจ.กปศ.ฯ
การทัศนศึกษา
1 เดือน กอน ผูแทน กยข.
การทัศนศึกษา

3 สั ป ดาห: กอน
การทัศนศึกษา
ภายใน 1
อจ.กปศ.ฯ
สัปดาห:กอน ผูแทน กยข.
การทัศนศึกษา ผูแทน กรม
นนร.รอ.
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ผู ปฏิ บั ติ ห นาที่ ผอ.กปศ.ฯ จั ด ทํ ารายการของที่ ร ะลึ กและจั ด หาของ
ที่ระลึก โดยมอบหมายใหธุรการ กปศ.ฯ เป0นผูดูแลของที่ระลึกในแตละ
สถานที่
จัดเตรียมของที่ระลึกและสิ่งที่เกี่ยวของขึ้นรถบัส

ภายใน 1
สัปดาห:กอน
การทัศนศึกษา
1 วันกอนการ
ทัศนศึกษา

ผูปฏิบัติ
หนาที่ ผอ.
กปศ.ฯ
ธุรการ
กปศ.ฯ

2.2. ขั้นตอนระหวางการทัศนศึกษา
ลําดับ ขั้นตอนในการปฏิบัติ
1

2

3

ระยะเวลาใน ผูรับผิดชอบ
การปฏิบัติ
คณะเดินทาง คณะผู
ไปถึงสนามบิน เดินทาง
กอนเวลาเสด็จ
ฯ ลวงหนา
อยางนอย
ประมาณ 2
ชั่วโมง

การเดินทางออกจาก รร.จปร.ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
- ตรวจเช็คยอดผูเดินทางและนําสัมภาระขึ้นรถใหเรียบรอย เมื่อ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุ วรรณภูมิใหอาจารย: ที่ไดรับมอบหมาย
และ นนร.จํานวน 7-8 นาย นําสัมภาระไปโหลดขึ้นเครื่องบิน
บริเวณ Gate 3 หลังจากนั้นคณะของทาง รร.จปร เดินทางเขา
สูสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อตรวจสอบดานความปลอดภัยกอน
ขึ้นเครื่องบิน และจะไดรับแจกคูมือเลมขาว จากกรมพิธีการทูต
กระทรวงการตางประเทศ เพื่อเป0นหลักในการปฏิบัติตนตลอด
การทัศนศึกษา
การเดินทางในการทัศนศึกษา
1-2 วัน
- ปฏิ บั ติ ต นตามเลมขาวของกรมพิ ธี ก ารทู ต กระทรวงการ
ตางประเทศ
- นนร.ทุกนายจะตองมีปากกาและสมุดจดติดตัวเสมอ และรักษา
วินั ย อยางเครงครัด โดยไมยืน นํามื อลวงกระเปb ากางเกง เมื่ อ
ไพลหลัง หรือยืนกุมมือดานหนา และรักษาเวลาในการเดินทาง
- ทัศนศึกษาในแตละสถานที่โดยให นนร.ตามเสด็จทูลกระหมอม
อาจารย: สวนคณาจารย:ในกองวิชาจะอยูดานหลัง นนร. และ
นนร. คอยตรวจตราเพื่ อ ดู แ ลและถวายการอารั ก ขาหากมี
บุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขามาในคณะ
- การปฏิบัติตนในการถายรูปหมู
ภาพแรก ทูลกระหมอมอาจารย:ทรงฉายพระรูปรวมกับ นนร.
ภาพที่สอง ทูลกระหมอมอาจารย:ทรงฉายพระรูปรวมกับ นนร.
และขาราชการ รร.จปร.
ภาพที่สาม ทูลกระหมอมอาจารย:ทรงฉายพระรูปรวมกับคณะ
ผูตามเสด็จฯ
15-20 นาที
การสงเสด็จฯ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
- คณะผูบังคับบัญชา และขาราชการ รร.จปร. เฝcาฯ เพื่อสงเสด็จ
- ผูแทน นนร. กลาวสํานึกในพระมหารุณาธิคุณ

คณะผู
เดินทาง

ผูแทน นนร.
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2.3. ขั้นตอนภายหลังการทัศนศึกษา
ลําดับ ขั้นตอนในการปฏิบัติ
1 การเตรียมการในการรายงานทัศนศึกษา
- หัวหนาวิชาประชุมรวมกับ นนร. เพื่อจัดลําดับในการนําเสนอ
และซั กซอมทํ าความเขาใจในวัน ถวายรายงาน และตรวจให
คะแนนในเบื้องตน
2 นนร. ถวายรายงานตามหัวขอระยะเวลาที่กําหนด
- หั ว หนาวิ ช ากลาวถวายรายงานเพื่ อ ขอพระราชทานพระ
ราชานุญาตนํา นนร. ถวายรายงาน
- นนร. ทูลเกลาฯ ถวายเลมรายงานการทัศนศึกษา
3 นนร.กลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- การถายภาพที่ระลึก กระทําในวันสิ้นสุดทายของการเรียนการ
สอนในการพักครั้งแรกจะเป0นการซักซอมตําแหนงการถายรูป
และหลังจากเสร็จสิ้นชั้นเรียน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
นนร. ฉายพระรูปรวมดังนี้
ภาพแรก ทูลกระหมอมอาจารย:ทรงฉายพระรูปรวมกับ นนร.
ภาพที่สอง ทูลกระหมอมอาจารย:ทรงฉายพระรูปรวมกับ นนร.
และขาราชการ รร.จปร.
- การกลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยผูแทน นนร. และรอ
รับพระราชทานพระราโชวาท

ระยะเวลา
1 -2 วัน
กอน การ
นํ า เ ส น อ
รายงาน
กลุมละ 20-25
นาที

ผูรับผิดชอบ
หั ว หนาวิ ช า
และ นนร.
หั ว หนาวิ ช า
และ นนร.

15-20 นาที

ทุกคน

๙

ตารางแสดงแผนการปฏิบัติงานเตรียมการทัศนศึกษาตามวงรอบ กปศ.สกศ.รร.จปร.
การดําเนินงาน
- ประชุม กปศ.ฯ วาระพิเศษ
เรื่องสําคัญที่พิจารณาไดแก
(๑) วิชาที่จะเป^ดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑
(๒) สถานที่ทัศนศึกษา
- เป^ดภาคการศึกษาที่ ๑
- สํารวจพื้นที่ทัศนศึกษา
- จัดทํารางกําหนดการทัศนศึกษา
- ทัศนศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑
- ประชุม กปศ.ฯ วาระพิเศษ
เรื่องสําคัญที่พิจารณาไดแก
(๑) วิชาที่จะเป^ดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒
(๒) สถานที่ทัศนศึกษา
- รายงานทัศนศึกษาของ นนร. ภาคการศึกษาที่ ๑
- เป^ดภาคการศึกษาที่ ๒
- สํารวจพื้นที่ทัศนศึกษา
- จัดทํารางกําหนดการทัศนศึกษา
- ทัศนศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒
- รายงานทัศนศึกษาของ นนร. ภาคการศึกษาที่ ๒

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.
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ตัวอยาง แผนการสํารวจการทัศนศึกษาสาธารณรัฐอินเดีย
ร.อ.สมโชติ วีรภัทรเวธ (หัวหนาวิชา)
กรุงนิวเดลี
1.ดานประวัติศาสตรQและการเมือง เพื่อศึกษาประวัติศาสตรQและอารยธรรมอินเดียทั้งกอนสมัยใหมและสมัยใหม
กอนสมัยใหม
-พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอินเดีย ตั้งอยูที่ถนน Janpath กรุงนิวเดลี เป0นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปกรรมของ
อิ น เดี ย มากกวา 150,000 ชิ้ น ที่ ต กทอดมาตั้ ง แตอารยะธรรมลุ มแมน้ํ า สิ น ธุ (Indus Valley relics) แสดงความเป0 น มาของ
ประวัติศาสตร:อินเดียที่มีอายุกวา 5000 ปM
-ปอมแดง /Red Fort /ลาล ขีลา สรางขึ้นจากหินทรายแดง เป0นพระราชวังของชาห: เจฮันของราชวงศ:โมกุล โดยเป0นปcอม
ปราการมีขนาดใหญมาก วัดรอบกําแพงทุกดานเป0นความยาวถึง 1 ไมล:ครึ่ง กําแพงดาน แมน้ํายมุนาสูง 60 ฟุต ดานอื่นสูงบางต่ําบาง
ไมเทากัน กําแพงบางแหงสูง 75 ฟุต บางแหงสูงถึง 110 ฟุต บริเวณภายในปcอมมีอาคารตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเป0นอาคารเอาไว
ตอนรับแขกบานแขกเมือง หรือแมแตมัสยิดที่พระเจาออรังเซบทรงสรางเพื่อทําพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนพิพิธภัณฑ:และศิลปะ
สถาปsตยกรรมตาง ๆ อีกมากมาย
กุตับมีนาร เป0นหอสูงที่นาจะถือเป0นเครื่องหมายของเดลี เป0นถาวรวัตถุที่มีความงามได สัดสวน ภายนอกเป0นหินทรายสีแดง
สรางเป0นลูกฟูกขึ้นไปอยางเกลี้ยงเกลา ซึ่งไดมีการสรางตอกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แตละลูกฟูกจารึกเป0นอักษรอาระบิกจาก
บทสวดในพระคัมภีร:โกหราน เดิมพระเจาปฤถวีราช กษัตริย:ฮินดูทรงสรางหอไวสูงเพียง 95 ฟุต เพื่อใหลูกสาวขึ้นไปดูแมน้ํายมุนาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ในขณะสวดมนต: ตอมากษัตริย:กุตับอุดดินไอบัก ( Qutub ud-din Aibak) ซึ่งเป0นกษัตริย:มุสลิมไดปรับปรุงในปM พ.ศ. 1743
จากนั้นกษัตริย:องค:อื่นในราชวงศ:เดียวกันไดสรางตออีกสองครั้ง ในปM พ.ศ. 1753 และ พ.ศ. 1779 กษัตริย:ฟ^โรซ ชาห: แหงราชวงศ:
ตุกลัขไดเสริมตอจนเป0นรูปอยางที่เห็นอยูในปsจจุบัน ซึ่งนับเป0นศิลปกรรมแบบมุสลิมผสมฮินดูที่หาดูไดยาก ความสูงของหอนี้รวม
ทั้งหมด 238 ฟุต แบงออกเป0น 5 ชั้น ภายในโปรง มีบันไดขึ้นไป 379 ขั้น มีระเบียบบังคับวาคนคนเดียวขึ้นไปไมได เพราะมีคนขึ้นไป
กระโดดฆาตัวตายบอยๆ จึงยอมใหคนอยางนอย 2 คนขึ้นไปได แตปsจจุบันหามขึ้น ในบริเวณกุตับมีนาร: ยังมีถาวรวัตถุเป0นศิลปะฮินดู
เดิมแลวมุสลิมมาสรางเสริมเติมแตงในภายหลังให
สมัยใหม
-พิพิธภัณฑมหาตมคานธี (Gandhi Memorial Museum) แสดงภาพถาย เอกสารตนฉบับที่เขียนดวยลายมือของมหาตม
คานธี ตลอดจนสิ่งของสวนตัวของมหาตมคานธี รวมทั้งมีหองสมุดที่รวบรวมผลงานของคานธีและหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของดวย
-ราชฆาฎ (Rajghat) อนุ ส าวรี ย: ที่ ส รางขึ้ น เพื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง มหาตมคานธี บิ ด าแหงชาติ อิ น เดี ย (Father of the Nation)
อนุสาวรีย:แหงนี้คนทั่วไปเรียกวา คานธีสมาธิ สรางขึ้นบริเวณที่เผาศพมหาตมคานธี อยูตรงขามกับพิพิธภัณฑ:มหาตมะคานธี
-พิพิธภัณฑมหาตมคานธี (Gandhi Smriti Museum) บริเวณอาคารบานพักของคานธีในชวงสุดทายของชีวิตเป0นที่จัดแสดง
สิ่งของเครื่องใชสวนตัวของมหาตมะคานธี ภาพถาย เอกสารตนฉบับที่เขียนดวยลายมือของมหาตมะคานธี และเอกสารอื่นๆ รวมถึง
ภาพยนต:สารคดีที่แ สดงถึงชีวประวัติ แนวความคิด และการเคลื่ อนไหวเพื่ อการเรียกรองเอกราชของมหาตมะคานธี โดยการใช
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เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ:และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนําเสนอเรื่องราวตางๆ มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานและเป^ดใหเขาชมใน
พ.ศ. 2548
- ราษฎรปติภวัน หรือทําเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย ตั้งอยูที่ตนถนน Rajpath ดานตะวันตกบนเนิน ที่เรียกวา Raisina
Hill ตรงขามกับ India Gate ซึ่งอยูปลายถนนดานตะวันออก เดิมเคยใชเป0นวังของอุปราชอังกฤษในสมัยอาณานิคม มีหองถึง 340
หอง ออกแบบโดย Sir Lutyens สรางเสร็จเมื่อปM ค.ศ. 1929 เป0นสถาปsตยกรรมผสมระหวางตะวันตกกับศิลปะโมกุล นอกจากนี้ใน
บริเวณใกลกันยังมี India Gate หรือประตูเมืองอินเดีย เป0นสิ่งกอสรางมีลักษณะคลายคลึง L’ Arc de Triomphe ของ ฝรั่งเศส มี
ความมุงหมายใหเป0นอนุสรณ:แกทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสําคัญๆ ของอินเดีย

2.ดานการศึกษา (เลือกทัศนศึกษา 1 สถานที่) เพื่อศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและระบบการศึกษาของอินเดีย
-มหาวิทยาลัยเดลี กอตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1922 (พ.ศ.2465) โดยประสงค:ใหมีรูปแบบเป0นมหาวิทยาลัยประจํา กลาวคือใหมี
ระบบการเรียน การสอน หอพักนักศึกษา และที่พักอาจารย:อยูภายในบริเวณเดียวกัน เรียกวาเป0นมหาวิทยาลัยครบวงจร มหาวิทยาลัย
เดลีเป0นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นตรงตอรัฐบาลกลาง ไดรับงบประมาณสนับสนุนทางการศึกษาจากรัฐบาลกลาง มีรองประธานาธิบดีของ
ประเทศอิ น เดี ย เป0 น อธิ ก ารบดี โดยตํ า แหนง แตผู บริ ห ารดู แ ลมหาวิ ท ยาลั ย จริ ง ๆ คื อ รองอธิ ก ารบดี รู จั ก กั น ในนาม VC (Vice
Chancellor) ไดรับแตงตั้งโดยตรงจากประธานาธิบดี โดยมีวาระในการปฏิบัติหนาที่วาระละ 5 ปM และดํารงตําแหนงไดเพียงคราวเดียว
และมีประธานศาลสูงสุดเป0นผูดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี ในปsจจุบัน มหาวิทยาลัยเดลี ไดรับการประกันคุณภาพจาก ASIA WEEK
วาเป0นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมอยูอันดับ 2 ของอินเดีย ในดานสาขาทั่วไป (ที่มิใชดาน IT & BUSINESS) รองจาก
มหาวิทยาลัย JNU ถือวาเป0นมหาวิทยาลัยที่ขนาดใหญ มีเนื้อที่โดยประมาณ 500 เอเคอร: มีวิทยาลัยที่สังกัดอยูภายใต
-มหาวิทยาลัยชวาหระลาล เนหรู (JNU : Jawaharlal Nehru University) ถูกกอตั้งในปMค.ศ. 1969 ถูกรับรองโดย UGC
ของอินเดีย มหาวิทยาลัยแหงนี้มีเนื้อที่มากกวา 1,000 เอเคอร: JNU. (JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY นับเป0นมหาวิทยาลัยยอด
นิยมอันดับหนึ่งในอินเดีย

3.ดานความเชื่อและศาสนา เพื่อศึกษาความหลากหลายทางความเชื่อและศาสนาของอินเดีย
-วัดอัคชารดาม (AKSHARDHAM TEMPLE) หรือ สวามินารายัน อัคชาร:ดามเป0นสถาปsตยกรรมแบบฮินดูที่มีขนาดใหญสราง
ขึ้นโดย Pramukh Swami Maharaj ผูนํานิกาย Swami Narayan ของศาสนาฮินดู เป0นศูนย:รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดีย และมี
การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะตาง ๆ (นาสนใจกวาวัดลักษมี)
-วัดลักษมีนารายัน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Birla Mandir ตามชื่อของผูสราง คือ นาย Raja Baldev Birla ซึ่งเป0นนักธุรกิจ
คนสําคัญของอินเดีย สรางขึ้นเมื่อปM พ.ศ.2481 เพื่อบูชาพระนารายณ: (พระผูพิทักษ:โลก) และพระลักษมี (เทพแหงความมั่งคั่ง) เป0นที่
ซึ่งคนอินเดียและคนตางชาติที่นับถือเทพเจาทั้งสององค:นิยมไปกราบไหวขอพร ซึ่งเชื่อวาจะทรงบันดาลใหสมความปรารถนา
-วัดบาไฮ หรือที่เป0นที่รูจักในนามวา วัดดอกบัว (Lotus Temple) เป0นสถาปsตยกรรมที่นําสมัยมากที่สุด ชิ้นหนึ่งของกรุงนิ
วเดลี โดยมีลักษณะเป0นรูปดอกบัวบาน ซึ่งประกอบดวยใบบัวหินออนจํานวน 27 กลีบ อาคารใหญโตนี้ลอมรอบดวยสระน้ําจํานวนถึง
9 สระ และสนามหญาที่ไดรับการดูแลอยางดีและมีขนาดกวางใหญถึงประมาณ 67.5 ไร เป0นวัดที่สรางขึ้นในยุคปsจจุบันและใชเวลา
สรางเกือบ 10 ปM เพิ่งเป^ดเป0นทางการเมื่อปM พ.ศ. 2529 แตกระนั้นวัดแหงนี้ก็ถือเป0นหนึ่งในวัดสําคัญๆ ของประเทศอินเดีย และเป0น
ไฮไลท:ในการไปเยือนเมืองเดลี ทั้งนี้วัดบาไฮไมไดสังกัดศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป0นหลัก แตสรางขึ้นดวยความเชื่อที่วาวัดหรือศาสนสถาน
ใดก็ตามตางก็เป0 นศูน ย:รวมจิตใจและความศรัท ธาในการกระทํ าดีของผูที่ฝsกใฝDในธรรมทุกคน โดยดอกบัวถือเป0น สัญ ลักษณ: แหง
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สันติภาพ ความรัก และความเป0นอมตะในวัฒนธรรมของอินเดีย ในตัวอาคารโดมดอกบัวขนาดใหญภายในจัดใหเป0นหองโถงสําหรับทํา
สมาธิที่มีความจุถึง 1300 ที่นั่ง จึงไมนาแปลกใจที่ทุกๆ วันจะมีผูแสวงบุญจากที่ตางๆ มานั่งสมาธิรวมกันในโดมดอกบัวแหงนี้
-มัสยิดจามา เป0นมัสยิดที่ใหญที่สุดในกรุงนิวเดลี อยูในเขตยานเมืองเกา สรางจากหินทรายแดงสลับกับหินออนในปM ค.ศ.
1644 – 1658 โดยพระเจาชาห:เจฮัน เป0นมัสยิดหลักในสมัยชาร:จาฮานาบัดเป0นราชธานีของอินเดีย สถาปsตยกรรมของมัสยิดไมมี
รายละเอียดอะไรมากนัก ดูออกจะเรียบๆ แตขนาดความใหญโตที่สามารถบรรจุคนที่เขามาทําพิธีทางศาสนาไดถึง 25,000 คน ทางขึ้น
ดานหนา เป0นบันไดไปสูเนินเขาชื่อ โบจาลา (Bho Jala) จากนั้นพอผานประตูเขาไปก็จะพบกับมัสยิดที่มีโดมสีขาวขนาดใหญ 3 โดมอยู
บนหอคอยสูง (ภายในคือหองละหมาด) ยอดโดมยังสามารถขึ้นไปชมกรุงเดลีเกาในมุมสูงไดอีกดวย (ถาไดทัศนศึกษาทัชมาฮาลที่อัครา
แลวอาจเลือกวัดในศาสนาอื่นแทน)

-วัด Gurudwara Bangla Sahib เป0นวัดของชาวซิกข: จุดเดนของวัดนี้คือ สรางดวยหินออนทั้งหลัง ทั้งปูพื้น ซุมประตู ผนัง
วิหาร ปูดวยหินออนอยางประณีต ซุมประตูตกแตงดวยศิลปะที่เรียกวา อินเลย: (Inlay) คือการฝsงหินสีและอัญมณีลงไปในแผนหินออน
อยางวิจิตรบรรจง สวนของหลังคาโดม ตามผนังและตามอาคารที่มีสีทองมีการนําทองคําจริงๆ มาหุมไว พิจารณาแลวนาจะหนักหลาย
อยูครับ สวนดานขางวิหารมีบอน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือสระน้ําอมฤตไวสําหรับชําระลางบาปและเป0นสิริมงคล ชาวซิกข:เชื่อวามีความศักดิ์สิทธ:
สามารถรักษาโรคได
- วัดเชนทิฆัมพร (Digamber Jain Lal Mandir) ฝs•งตรงขามกับ Red Fort

4.ดานวิทยาศาสตรQและเทคโนโลยี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมสมัยใหมของอินเดีย
- Tata Motors Limited หรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วของกั บ บริ ษั ท Tata รวมถึ ง บริ ษั ท ที่ น าสนใจในเดลี เชน โรงงานรถยนต:
อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรม IT เป0นตน
- National Science Centre แสดงวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร: และเทคโนโลยีในอินเดียตลอดทุกเพศทุกวัยตั้งแตอดีตถึง
ปsจจุบัน เทคโนโลยีที่เพิ่งเป0นที่รูจัก นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร:ภาพ 3 D
- Jantar Mantar เป0นบริเวณหอดูดาวซึ่งเป0นสถานที่ที่รวบรวมเครื่องมือทางดาราศาสตร: ถูกสรางขึ้นในตอนตนศตวรรษที่
18 เป0นหอดูดาว 3 ใน 5 แหงซึ่งสรางโดยมหาราชาสวาอี จัย สิงห:ที่สอง ไดรับการยกยองโดยองค:การยูเนสโกวา "เป0นการแสดงออกถึง
ความชาญฉลาดทางดาราศาสตร:และแนวความคิดทางจักรวาลวิทยาของราชสํานักในชวงปลายของยุคโมกุล ไดรับการขึ้นทะเบียนเป0น
มรดกโลก โดยองค:การยูเนสโกในปM พ.ศ.2553
- Nehru Museum & Planetarium (Teen Murti Bhavan) หลังจากการเสียชีวิตของเนรูห: บานพักแหงนี้ดัดแปลงเป0น
พิพิธภัณฑ:จัดแสดงเรื่องราวการทํางานของเนห:รู หองสมุด ทองฟcาจําลองเนห:รูแหงหนึ่งตั้งอยูบนพื้นดินขางของอาคารเดียวกัน
- พิพิธภัณฑซูลัพห (Sulabh International museum of toilets) หรือ พิพิธภัณฑ:สุขานานาชาติ จัดแสดงแสดงเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติความเป0นมาของสวม พัฒนาการของสวม หนาที่-ประโยชน:ใชสอยของสวมตั้งแตหลายพันปMกอนจนถึงปsจจุบัน ภายใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ: มี โถสวมหลายแบบใหชม ทั้ งยั งรวบรวมภาพถายสวมจากแทบทุ ก มุ ม โลกไวอี กดวย ผูกอตั้ งพิ พิ ธภั ณ ฑ: แ หงนี้ คื อ ดร.
Bindeshwar Pathak เป0นหนึ่งในอาสาสมัครของมูลนิธิ NGO ของอินเดีย ซึ่งมีความสนใจศึกษาและคนหาขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ
สวมที่แตกตางกันไปตามแตละวัฒนธรรมของประเทศ (ใกลสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี)
- National Rail Museum เรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร:ของรถไฟของอินเดีย
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5.ดานการทหาร เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบการทหาร การฝSก และเทคโนโลยีทางการทหาร
- Indian Air Force Museum สามารถศึกษาประวัติศาสตร:ของอินเดียดานกองทัพอากาศ เครื่องบินที่มีชื่อเสียงระดับโลก
รวมทั้งผลิตเครื่องบินในอินเดีย (อยูใกลสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี)
- Indian War Memorial Museum สามารถชมไดใน Red fort เป0นที่แสดงเกี่ยวกับอาวุธโบราณและการรบ
- National War Museum
- Cadets academy ที่อยู Delhi Metro Yellow Line, Outram Lines, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009
- The National Cadet Corps
- NDA Coaching in Delhi -CADETS ACADEMY

6.ดานสังคมวัฒนธรรม เพื่อเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมอินเดีย
การชม Kingdom of Dream เป0 น ชื่ อ ที่ แ สดงถึ ง อาณาจั ก รแหงความฝs น เป0 น โลกที่ งดงามของจิ น ตนาการที่ ไ รคู แขง
ผสมผสานของวัฒ นธรรมอินเดีย มรดก ศิลปะ หัตถกรรม อาหารและศิลปะการแสดงกับเทคโนโลยี KOD มีสถานที่จัดงานตาม
มาตรฐานสากลชื่อ Nautanki Mahal และ Showshaa โรงละครนี้จะนําเสนอการแสดงที่เป0นตํานานของอินเดียเชน Ram Lila &
กฤษณะ Lila ในรูปแบบที่สรางแรงบันดาลใจกลัว perked ขึ้นดวยเทคโนโลยีลาสุดในดานความบันเทิง นอกจากนี้ยังจะจัดงานแตงงาน
ของอิ น เดีย จําลองที่ ส มบู รณ: กับ Baarat, เจาบาวและเจาสาว ผูเขาชมสามารถมี สวนรวมในครั้งนี้ และนํ ากลั บ ทรงจําที่ ช อบจาก
ประสบการณ:ครั้งหนึ่งในชีวิตเวลา

เมืองอัครา
อัคราอยูหางจากกรุงนิวเดลีราวๆ 200 กวากิโล กอนที่จะมีทางดวนยมุนา (Yamuna Express) ตองนั่งรถ
จากเดลีนานถึง 4-5 ชั่วโมง พอมีทางดวนก็รนเหลือเพียง 2 ชั่วโมงนิดๆ สะดวกขึ้นมาก เมืองนี้ตั้งอยูริมแมน้ํายมุนา มี
ประชากร 1.7 ลานคน เคยเป0นเมืองหลวงสมัยที่ชาวโลกยังเรียกอินเดียวา “ฮินดูสถาน”
ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุสรณ: สถานแหงความรักอมตะที่ถูกสรางจากหิ นออนสีขาวบริสุทธิ์อัน งดงาม
วิจิตร จนไดรับการยกยองเป0นหนึ่งใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย:ของโลก (SEVEN WONDERS OF THE WORLD) พระเจาชาร:
เจฮาน (SHAH JAHAN) ทรงรับสั่งใหสรางขึ้นเป0นที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาล พระมเหสีซึ่งสิ้นพระชนม:
จากการมีพระประสูติกาลในปM ค.ศ. 1631 สถานที่แหงนี้ใชเวลาสรางถึง 17 ปM ดวยแรงงานกวา 20,000 คน ออกแบบ
และตกแตงจากชางฝMมือเอกของโลกในยุคนั้น ประดับประดาดวยอัญมณีและหินสีนานาชนิดบนหินออนสีขาว ภายใน
มีที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาลและพระเจาชาร:เจฮาน ไวเคียงคูกับทัชมาฮาลจนตราบชั่วนิรันต:กาล
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อัคราฟอร:ท (AGRA FORT) หางจากทัชมาฮาลประมาณ 3 กิโลเมตรเป0น พระราชวังที่ยิ่งใหญสรางขึ้นโดยใช
เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย:แหงราชวงศ:โมกุล มีลักษณะเป0นกําแพงสองชั้น และปcอมอาคารทางเขาสี่ทิศ
ภายในประกอบดวยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบ ทั้งอาคารหินทรายสีแดง สราง
โดยกษัตริย:อัคบาร: ที่นี่ยังเป0นที่คุมขังกษัตริย:ชาห:เจฮัน โดยบุตรชายของพระองค:เอง พระองค:ใชเวลาชวงสุดทายของ
ชีวิต โดยการมองผานกระจกเงาที่ตั้งอยูในที่คุมขังสะทอนเงาไปยังทัชมาฮาล
ฟาร:เตห:ปุระสิกรี เมืองที่พระเจาอัคบาร: มหาราชทรงสรางขึ้นเพื่อหวังจะใหเป0นเมืองหลวงใหมแตเนื่องจาก
เป0นเมืองที่ไมมีแมน้ําไหลผาน ทําใหแหงแลงจนไมสามารถอยูไดจึงไดทิ้งเมืองและยายไปตั้งเมืองหลวงที่เมืองอัครา แต
ถึงเมืองจะทิ้งรางไวนานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและทานจะไดเห็นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป0นหนึ่ง
เดียวของพระเจาอัคบาร:มหาราช พระองค:ทรงมีมเหสีสามพระองค:และมเหสีแตละองค:ตางนับถือศาสนาที่แตกตางกัน
คือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริสต: แตก็สามารถอยูรวมกันไดตัวพระราชวังสรางโดยหินสีแดงและแบงเป0นหองตางๆ
รวมถึงมีแสดงดนตรี และหองประชุมอันงดงาม
แผนที่ 2 แผนการสํารวจการทัศนศึกษาเมืองไมซอรQหรือไมซุรุ (Mysuru)
ความสําคัญ
Mysuru เป0 นอดีตเมืองหลวงของรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) โดยเมืองหลวงของรัฐปs จจุบั น คือบังกะลอร:
(Bangalore) Mysuru เป0นเมืองที่ใหญที่สุดลําดับสามของรัฐกรณาฏกะ เคยเป0นเมืองหลวงของอาณาจักร Mysore
อดีต Mysuru ปกครองดวยราชวงศ:วอเดยา (Wodeyar) ผูปกครองอาณาจักรวิจายานะกา (Vijayanagar) ราชวงศ:นี้มี
อิ ทธิ พลทางศิ ล ปะและวัฒ นธรรมที่ เป0 น มรดกถึ งปs จจุ บั น โดดเดนดวยสไตล: การระบายสี พรม และผาไหมสาหรี
ปsจจุบัน Mysuru ถูกจัดอันดับใหเป0นเมืองใหญที่สะอาด มีการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมที่ดี ในปM 2016 (Cleanest
Cities โดย CSE survey) โดยภาคอุ ต สาหกรรมบริ ก ารโดยเฉพาะการทองเที่ ย วเป0 น แหลงรายไดหลั ก ของเมื อ ง
Mysore ไดชื่อวาเป0น “The Palace City of India” แตละปMมีนักทองเที่ยวมาเยือนเมือง Mysore มากกวา 3 ลาน
คนตอปM อีกทั้งยังเป0นศูนย:สงออกซอฟต:แวร:อันดับ 2 ของรัฐกรณาฏกะ รองจากเมืองบังกาลอร:
สถานที่สําคัญในเบื้องตน
1.พระราชวังไมซอร: (Mysore Palace) หรือ Amba Vilas Palace พระราชวังมีลักษณะทางสถาปsตยกรรมที่เรียกวา
อินโด-ซาราเซนิก ผสมผสานศิลปะฮินดู มุสลิม ราชพุต และโกธิค กอสรางดวยหิน 3 ชั้น โดมหินออน มีหอคอย 5 ชั้น
และลอมรอบดวยสวนขนาดใหญ ภายในพระราชวังหลักประกอบดวยทองพระโรง ที่ประทับ ที่มีภาพวาดจัดแสดง
ตลอดทางเดิน เพื่อบอกเลาเรื่องราวในอดีต การจัดแสดงเครื่องใชสวนพระองค: และของกํานัลที่มีผูนํามาถวายแก
กษัตริย:สมัยนั้น ความงดงามของสถาปsตยกรรมสมัยกอน งานแกะสลักเสา ประตู งานจิตรกรรมตางๆ ในวันอาทิตย:
ตอนหัวค่ํามีการเป^ดไฟประดับรอบตัวพระราชวัง
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2.วิหารจามุนเดศวรี (Chamundeshwari Temple) ตั้งอยูหางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก ประมาณ 13 กิโลเมตร
ยอดเขาแหงนี้มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร (3,300 ฟุต) ถูกตั้งชื่อตาม พระ แมจามุนดี ( Chamundi ) หรือ จามุน
เดศวรี ซึ่งถือกําเนิดจากพลังของพระแมศักติ ดานบนยอดเขาเป0นที่ตั้งของ วิหารจามุนเดศวรี (Chamundeshwari
Temple) ที่มีความสูงถึงเจ็ดชั้นตกแตงดวยหินแกะสลักอยางสวยงาม
3. St. Philomena's Cathedral เป0นโบสถ:ที่มีความสูงที่สุดของอินเดียโดยมีความสูง 53 เมตร
4. Somnathpur Temple
5. Namdroling Nyingmapa Monastery
6. วัดเชน Jain Temple Shravana Belgola หรือ ศรีวานาเบลากูลา ของศาสนาเชน มีรูปปs–นศาสดามหาวีระขนาด
ยักษ:ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขา
7. สถาบันอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัยไมซอร: (Mysore University) Chamarajendra Technical Institute หรือ
National Institute of Engineering
8. นิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่นาสนใจ
9. ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชน อัษฎางค:โยคะ
10. ประเพณีหรือวัฒนธรรมในทองถิ่นที่นาสนใจ
11.ตลาดสดกลางเมืองยานถนนเดวะราชา ที่เต็มไปดวยสีสันและชีวิตชีวาของการซื้อขายผัก ผลไม เนื้อสัตว: และ
สินคาทุกชนิดรวมถึงเครื่องประดับสําหรับสาวๆ เชน ของแกะสลักจากไมจันทน:หอม น้ํามันจันทน: ธูปหอม ผาคลุม
ไหล
12.สวนบรินดาวัน (Brindavan Garden) อยูหางจากตัวเมืองไปราว 19 กิโลเมตร ในสวนเต็มไปดวยแมกไมนานาพันธุ:
ทั้งไมยืนตน ไมพุม และดอกไม รวมทั้งบึงกวางที่มีเรือถีบใหเชาออกกําลังกาย พรอมน้ําพุเตนระบําตามจังหวะแสงสีใน
ยามค่ําคืน
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ตัวอย่างกําหนดการ
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงนําข้ าราชการและนักเรียนนายร้ อยโรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
ทัศนศึกษาสาธารณรัฐอินเดีย
ระหว่างวันที* ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
---------------วันจันทร์ที ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันที ๑/๒)
(กรุงเทพมหานคร – กรุงนิวเดลี)

-----------------------------๐๕.๓๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประทับเครื*องบินพระที*น*ังของบริษัทการบิน
กรุงเทพ จํากัด -๓๑๙เครืองบินแบบแอร์บสั เอ ) ๑เที*ยวบินพิเศษ ที* พีจี (มหาชน)๑๓๒ (
เสด็จพระราชดําเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
(ใช้เวลาบินประมาณ ๓ ชัวโมง ๓๐ นาที)

-----------------------------การจัดเครืองบินพระทีนัง
ภาคผนวก ๑ หน้า

-----------------------------ฉลองพระองค์
การแต่งกาย
นายทหารชาย
นายทหารหญิง
นักเรียนนายร้อย
สุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี

ชุดกลางวันสัน- ไว้ทกุ ข์
เครืองแบบปกติ กากีแกมเขียว คอพับ แขนยาว หมวกทรงหม้อตาล
เครืองแบบปกติ กากีแกมเขียว คอปก แขนยาว หมวกทรงอ่อนพับปี ก
เครืองแบบปกติ กากีแกมเขียว คอพับ แขนยาว ไว้ทกุ ข์ หมวกทรงหม้อตาล
ชุดสากล ไว้ทกุ ข์
ชุดกลางวันสัน- ไว้ทกุ ข์

-----------------------------สาธารณรัฐอินเดีย

(ตัง- อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีพรมแดนติด ๗ ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ราชอาณาจักร
ภูฏาน สาธารณรัฐอิ สลามปากีสถาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมา พรมแดนทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้และทิศใต้ติดกับมหาสมุทรอิ นเดีย มีพ- ืนทีทัง- หมด ๓ตารางกิโลเมตร ๒๘๗,๕๙๐,
ของโลก ๗โดยมีขนาดพื-นทีใหญ่เป็ นอันดับ
ภูมิประเทศของสาธารณรัฐอิ นเดียมีความหลากหลาย ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูงตําสลับกับทีราบสูง ทางทิศเหนือมีแม่นํา- สายสําคัญ
ไหลผ่าน คือ แม่นํา- สินธุและแม่นํา- คงคา จึงมีพ- ืนทีอุดมสมบูรณ์ ทิศใต้ประกอบขึ-นด้วยแม่นํา- สายสัน- ๆ พื-นทีส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐ
อินเดียตัง- อยู่บนคาบสมุทรอินเดียซึงนับเป็ นพื-นทีทางธรณีวทิ ยาทีเก่าแก่ทีสุดในโลก และมีพ- ืนทีทางตะวันออกเฉียงเหนืออี กส่วนหนึงที
ตัง- อยู่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างมาก ตอนเหนืออยู่ใน
เขตหนาว ขณะทีตอนใต้อยู่ในเขตร้อน อุณหภูมิเฉลียในทีราบช่วงฤดูรอ้ น ประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส และในฤดูหนาว ประมาณ ๑๐
องศาเซลเซียส นอกจากนี- สาธารณรัฐอินเดียยังมีชายฝังทะเลยาวรวมประมาณ ๗) กิโลเมตร ๕๑๗,๔ (ไมล์ ๗๐๐,มีอาณาเขตทางทะเลใน
มหาสมุทรอินเดีย (ทะเลอาหรับ อ่าวเบงกอล และมีเขตน่านนํา- ติดกับเขตน่านนํา- ไทยในทะเลอันดามัน)
สาธารณรัฐอิ นเดียปกครองแบบสหพันธ์สาธารณรัฐ) Federal Republic) โดยแบ่งอํานาจการปกครองเป็ น ๒๙ รัฐ และดินแดนสหภาพ
)Union Territories) อี ก ๗ เขต แยกศาสนาออกจากการเมื อง )secular state) และมี ประธานาธิ บดี เป็ นประมุ ขของรัฐทางพิ ธี การ
ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั คือ นายประนาบ มุกเคอร์จี )Pranab Mukherjee) เข้ารับตําแหน่งเมือวันที ๒๕ กรกฎาคม พ๒๕๕๕ .ศ. (กําลังจะ
พ้นตําแหน่งตามวาระในวันที ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) และนายนเรนทรา โมที )Narendra Modi) ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เมือ
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วันที ๒๖ พฤษภาคม พและ ๒๕๕๗ .ศ.สาธารณรัฐอิ นเดียมีประชากร ๑ พันล้านคน ๓.ซึงมากเป็ นอันดับที ๒ ของโลก มีระบบเศรษฐกิจ
แบบเศรษฐกิจการตลาดทีมุ่งกระตุน้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างครบวงจร )inclusive growth) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื- นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การศึ กษา การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ การสาธารณสุข และความมันคงทางสังคม ในช่วง ๑๐ ปี ทีผ่านมา เศรษฐกิจอิ นเดียเจริญเติ บโตอย่างรวดเร็ว โดยมี อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับน่าพอใจและมีเสถียรภาพ ในช่วงปี พ ๒๕๕๘ .ศ.– ๒๕๕๙ มีอตั ราการเติบโตของ GDP โดยเฉลียอยู่ที
ประมาณร้อยละ ๗ ๖.สาธารณรัฐอิ นเดียเป็ นตลาดทีมีขนาดใหญ่ และเป็ นศูนย์กลางธุรกิจบริการทีสําคัญของโลกทัง- ด้านการเงิน การ
ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณรัฐอินเดียจึงเป็ นทัง- ตลาดการค้า การท่องเทียว และแหล่งลงทุนทีสําคัญของประเทศไทย
ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียดําเนินความสัมพันธ์อย่างราบรืนและแน่นแฟ้ น โดยมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
เมือวันที ๑ สิงหาคม พตุลาคม ๓ โดยในระยะแรกเป็ นระดับอัครราชทูต และได้ยกระดับขึ-นเป็ นระดับเอกอัครราชทูตเมือวันที ๒๔๙๐ .ศ.
.พศ) ปั จจุบนั ๒๔๙๔ .ตัง- แต่วนั ที ๕ มีนาคม พนายชุตินทร คงศักดิR ดํารงตําแหน่ งเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐ (๒๕๖๐ .ศ.
(๑แห่ ง ได้แก่ ๓อินเดีย และมีสถานกงสุลใหญ่อีก เมืองกัลกัตตา )Kolkata) มีนายปรีชา แก่นสา ดํารงตําแหน่งกงสุลใหญ่ ๒เมืองมุม (
) ไบMumbai) มีนายเอกพล พูลพิ พัฒน์ ดํารงตําแหน่ งกงสุลใหญ่ และ ๓) เมืองเจนไน (Chennai) มีนางครองขนิ ษฐ์ รักษ์เจริญ ดํารง
ตําแหน่งกงสุลใหญ่ ส่วนสาธารณรัฐอินเดียมีสถานเอกอัครราชทูตทีกรุงเทพมหานคร และสถานกงสุล ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายภค
วันต สิงห พิ ศโนอี )Mr. Bhagwant Singh Bishnoi) ดํารงตําแหน่ งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิ นเดียประจําประเทศไทย ในช่วงทีผ่านมา
ประเทศไทยและสาธารณรัฐอิ นเดียมีการแลกเปลียนการเยือนระหว่างผูน้ ําระดับสูงอย่างสมําเสมอ ในปี พ๒๕๕ .ศ.๙ มีปริมาณการค้า
ระหว่างกันคิ ดเป็ นมูลค่ ารวม ๗,๗๒๓.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทัง- นี- ในปี พ ๒๕๖๐ .ศ.ประเทศไทยและสาธารณรัฐอิ นเดี ยได้ดําเนิ น
กิจกรรมเพือฉลองการครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทัง- สองประเทศร่วมกัน โดยฝ่ ายไทยได้จดั กิจกรรมแรก
คืองานนิทรรศการภาพถ่ายฝี พระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมือวันที ๒๑ พฤศจิกายน พ๒๕๖๐ .ศ.)

กรุงนิวเดลี
(เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอิ นเดีย อยู่ในเขตเดลี หรือชือเต็มคือ National Capital Territory of Delhi )NCT( ซึ งมีสถานะเป็ นดินแดน
สหภาพ )Union Territory) ไม่ข- ึนกับรัฐใด และเป็ นมหานครทีมีขนาดใหญ่ทีสุดของสาธารณรัฐอิ นเดีย มีประชากร (ประมาณ ๒๗.๒ ล้าน
คน) มากเป็ นอันดับสองของประเทศรองจากเมืองมุมไบ ประมาณ)๑๘๖. ล้านคนกรุงนิวเดลีครอบคลุมพื-นทีเดลีเก่าซึงเป็ นศูนย์กลาง (
.ศ.การปกครองของประเทศในสมัยทีอังกฤษปกครองอินเดียตัง- แต่ปี พ๒๔๒๐ และเดลีใหม่หรือนิวเดลี ซึงอังกฤษได้สร้างขึ-นในปี พ .ศ.
๒๔๕๕ โดยมี เซอร์เอ็ ดวิน ลุตเยนส์ )Sir Edwin Lutyens) กับเซอร์เฮอร์เบิ ร์ต เบเกอร์ )Sir Herbert Baker) สถาปนิ กชาวอังกฤษ เป็ น
ผูอ้ อกแบบ และสร้างเสร็จในปี พ .ศ.๒๔๕๓
กรุงนิ วเดลีในฐานะดินแดนสหภาพเทียบเท่ารัฐ มีโครงสร้างของฝ่ ายบริหารประกอบด้วยผูว้ ่าการรัฐ )Lieutenant Governor) แต่ งตัง- โดย
ประธานาธิบดีอินเดีย มีคณะรัฐมนตรี )Council of Ministers) โดยมีมุขมนตรี )Chief Minister) เป็ นหัวหน้าและเป็ นผูใ้ ช้อํานาจบริหาร ฝ่ าย
นิติบญ
ั ญัติ มีสภาผูแ้ ทนราษฎร )Legislative Assembly) มาจากการเลือกตัง- ปัจจุบนั นาย Arvind Kejriwal ดํารงตําแหน่งเป็ น มุขมนตรี
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กรุงนิ วเดลีมีรากฐานมาตัง- แต่ สมัยพุ ทธกาล โดยทีเคยมีชือเรียกกันว่านครอิ นทรปรัสถ์ )นักวิชาการ
บางส่วนเชือกันว่าเป็ นเมืองเดียวกับทีปรากฏในมหากาพย์มหาภารตยุทธและมีหลักฐานว่า พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาเพือแสดงมหาสติ (
ปัฏฐานสูตรแก่พุทธบริษทั ที “กัมมาสตัมมะนิคม ซึงในปัจจุบนั อยู่ในเขต ”Greater Kailash ชานกรุงนิวเดลี นครเดลีในอดีตได้ผ่านการ
ปกครองโดยกษัตริยจ์ ากราชวงศ์ต่างๆ ถึง ๘ สมัย จึงได้รบั มรดกทางวัฒนธรรมจากการปกครองทีหลากหลาย ทัง- ศิลปะฮินดู ยุโรปและโม
กุล ซึงยังปรากฏร่องรอยอยู่ตามโบราณสถานและโบราณวัตถุทีมีอยู่ในกรุงนิวเดลีในปัจจุบนั
ปั จจุบนั กรุงนิวเดลีมีผงั เมืองทีดีและเป็ นระบบ โดยในสมัยทีอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษ ได้มีการแบ่งพื-นทีเป็ นย่านทีอยู่อาศัยของ
ข้าราชการ ผูม้ ี ตํ าแหน่ งทางการเมื อง ตลอดจนที ทําการของรัฐบาลอย่ างเป็ นระเบี ยบ ทัง- นี- กรุ งนิ วเดลี ยังเป็ นที ตัง- ของสถานที ที มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์จาํ นวนมาก อาทิ ราชฆาฎ )Raj Ghat) เป็ นอนุสาวรียท์ ีสร้างขึ-นเพือรําลึกถึงมหาตมคานธี พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่ งชาติอินเดีย ซึงเป็ นสถานทีเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิ ลปกรรมของอิ นเดียมากกว่า ๑๕๐๐๐๐, ชิ-น ตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจ้า ซึงประดิษฐานอยู่บนบุษบกไม้สกั แกะสลักปิ ดทองทีรัฐบาลไทยได้จดั สร้างถวายเป็ นพุทธบูชา ป้ อมแดง หรือ Red Fort
เป็ นพระราชวังของชาห์ ชะฮัน จักรพรรดิ องค์หนึ งของราชวงศ์โมกุล )พระองค์เดียวกับทีทรงสร้างทัช มาฮาลซึ งปั จจุบันใช้เป็ นที (
ประกอบพิธีฉลองเอกราชของสาธารณรัฐอินเดีย กุตบั มีนาร์ )Qutab Minar) เป็ นหอคอยสูงทีถือเป็ นเครืองหมายของเดลี เป็ นถาวรวัตถุทีมี
ความงามภายนอกเป็ นหินทรายสีแดง สร้างเป็ นลูกฟู กขึ-นไปอย่างเกลี-ยงเกลา ซึงได้มีการสร้างต่อกันขึ-นไปหลายทอดหลายยุคสมัย แต่ละ
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ลูกฟูกจารึกเป็ นอักษรอารบิกจากบทสวดในพระคัมภีรก์ ุรอาน และสุสานหุมายุน )Humayun’s Tomb) ซึงเป็ นทีฝังศพของหุมายุน ซึงเป็ น
จักรพรรดิองค์ทีสองของราชวงศ์โมกุล และถือเป็ นต้นแบบของการสร้างทัช มาฮาล)
-----------------------------ทีหมาย
๑. มหาวิทยาลัยเดลี
๒. คานธี สมฤติ
๓. เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสไปซ์ รูท โรงแรมอิมพีเรียล
๔. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี
๕. ประตูชยั อินเดีย
๖. พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์แห่งชาติ
๗. พิพิธภัณฑ์สขุ านานาชาติสลุ าภ
๘. เสวยพระกระยาหารคํา ณ ภัตตาคารเดอะ คิวบ์ โรงแรมลีลา พาเลซ

-----------------------------๐๘.๐๐ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธี (Indira Gandhi International Airport)
กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
(เวลาทีกรุงนิวเดลีชา้ กว่ากรุงเทพมหานคร ๑ ชัวโมง ๓๐ นาที)
ผูร้ ับเสด็จ
ฝ่ ายอินเดีย
- พันเอก ซันจีฟ เสฏฐี (Colonel Sanjiv Sethi)
ผูอ้ ํานวยการกองใต้ ๑ กรมใต้ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
ฝ่ ายไทย
- นายชุตินทร คงศักดิR
เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และภริยา
- ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

- เมื*อเครื*องบินจอดเรียบร้ อยแล้ ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีไปเฝ้ าทูลละอองพระบาท
ในเครื*องบินและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จออกจากเครื*องบิน
- หม่อมหลวง ปิ ยวรรณ คงศักดิB ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ทูลเกล้ าทูลกระหม่อมถวายมาลัย
ข้ อพระกร
- นาวาอากาศเอกสุรฤทธิB กิจจาทร ผู้ช่วยทูตฝ่ ายทหารอากาศและรองผู้ช่วยทูตฝ่ ายทหาร
ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี กราบบังคมทูลรายงานการปฏิบัติหน้ าที*ราชองครักษ์เวร
- เสด็จพระราชดําเนินไปยังห้ องรับรองพิเศษ
(ผูต้ ามเสด็จ ๑๕ คน ได้แก่ ๑. คุณหญิงอารยา ๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประพจน์ ๓. พลโท สิทธิพล
๔. พลตรี สันต์ชยั ๕. พลตรี วินฐั ๖. พลตรีหญิง ปิ ยนุช ๗. พลตรีหญิง ศิริรตั น์ ๘. พลตรี ศรศักร
๙. ร้อยเอก รุ่งรัฐ ๑๐. หม่อมหลวงมานีทิพย์ ๑๑. นางชญานุตม์ ๑๒. นางสาวเขมาภร ๑๓. นางสาววัชราภรณ์
๑๔. นางสาวภคินี ๑๕. นายวิทยา)

- มีพระราชปฏิสนั ถารด้ วยผู้มาเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
- ทรงพักพระอิริยาบถ
๐๘.๑๕ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ทิรา คานธี ไปยัง
มหาวิทยาลัยเดลี (University of Delhi)
-----------------------------การจัดขบวนรถยนต์พระทีนัง
ภาคผนวก ๒ หน้า
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-----------------------------๐๙.๐๐ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงมหาวิทยาลัยเดลี
(เป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งแรกในกรุงนิ วเดลี แต่มิใช่มหาวิทยาลัยทีเก่าแก่ทีสุดของ)สาธารณรัฐอิ นเดีย .ศ.ก่อตัง- ขึ-นใน พ (๒๔๖๕ ภายใต้
พระราชบัญญัติของสภานิติบญ
ั ญัติกลาง )Central Legislative Assembly (แห่งบริติชอินเดีย )British India) เมือแรกเริมก่อตัง- มหาวิทยาลัยเด
ลีได้รวมเอาวิทยาลัย ๓ แห่ งทีมีอยู่เดิมในเขตเดลีเข้าเป็ นส่วนหนึ งของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยวิทยาลัยเซนต์สตี เฟน )St. Stephen’s
College (ก่อตัง- ใน พ .ศ.๒๔๒๔ วิทยาลัยฮินดู )Hindu College (ก่อตัง- ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ และวิทยาลัยรามชาส )Ramjas College (ก่อตัง- ใน
พ .ศ.๒๔๖๐ พร้อมทัง- ได้ตัง- คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ข- ึนด้วย โดยมี นักศึ กษาขณะนัน- ทัง- หมด ๗๕๐ คน ปั จจุบัน
มหาวิทยาลัยเดลีได้กลายเป็ นหนึงในมหาวิทยาลัยทีใหญ่ทีสุดในสาธารณรัฐอินเดีย ประกอบด้วยวิทยาลัย ๘๕ แห่ง คณะ ๑๖ คณะ แผนก
วิชาการ ๘๒ แผนก และศูนย์การเรียนรูอ้ ี ก ๒๐ แห่ ง กระจายตัวอยู่ในวิทยาเขตด้านเหนือ )North Campus) และวิทยาเขตด้านใต้ )South
Campus) ในกรุงนิ วเดลี โดยมีการเรียนการสอนรวมทัง- หมด ๕๐๑ หลักสูตร ทัง- นี- ในปี พ .ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มีนักศึ กษาทีลงทะเบียน
เรียนในระบบทัง- หมด ๒๒๒๘๐๑, คน แบ่งเป็ นระดับปริญญาตรี ๑๙๒๑๔๒, คน ระดับปริญญาโทและเอก ๒๔ ๓๒๑,คน และผูเ้ ข้ารับการ
อบรมหลักสูตรระยะสัน- ๖๓๓๘, คน นอกจากนี-ยงั มีนกั ศึ กษาในระบบทางไกลอีก ๔๓๒๔๓๖, คน มหาวิทยาลัยเดลีได้ผลิตบุคลากรทีมี
ประสิ ทธิ ภาพออกสู่ส ังคมเป็ นจํานวนมาก โดยมี ศิ ษย์เก่ าที ดํ ารงตํ าแหน่ งมุ ขมนตรี )Chief Minister( และรัฐมนตรี ในรัฐต่ าง ๆ ของ
สาธารณรัฐอินเดียมากมาย และนายนเรนทรา โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ก็สาํ เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี-ดว้ ย
สถาปั ตยกรรมยุคโคโลเนียลภายในมหาวิทยาลัยนับเป็ นอี กหนึ งจุดทีน่าสนใจ โดยในวิทยาเขตด้านเหนือของมหาวิทยาลัยเป็ นทีตัง- ของ
อาคารสํานักงานรองอธิการบดี )Vice-Chancellor Office( ซึงเดิมสร้างขึ-นเพือใช้เป็ นทําเนียบอุปราชอังกฤษ )Viceregal Lodge (และได้ถกู แปร
สภาพมาเป็ นสํานักงานของมหาวิทยาลัยในปี พ .ศ.๒๔๗๖ ปัจจุบนั อาคารสํานักงานฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยห้องทีสําคัญและมีคณ
ุ ค่าทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย ซึงยังใช้งานอยู่ในปัจจุบนั อาทิ หอประชุมสภาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย )Council Hall( เดิมเคยใช้เป็ นหอประชุมของ
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่ งบริติชอิ นเดีย ห้องประชุมสภาผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย )Council Room( ซึงเดิมเคยใช้เป็ นห้องประชุมเกียวกับ
นโยบายการบริหารประเทศ และปัจจุบนั มีการประดับภาพรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเดลีตงั- แต่คนแรกจนถึงยุคปั จจุบนั หอประชุม
ใหญ่ )Convention Hall( ซึงเดิมเคยใช้เป็ นห้องบอลรูมของอุปราชฯ และหอจดหมายเหตุ )The Archives( ทีได้มีการปรับพื-นทีอาคารชัน- ใต้
ดิ นจนถึ งชัน- ๒ ให้เป็ นห้องจัดแสดงรู ปภาพ แผนที และจดหมายที มี คุณค่ าทางประวัติ ศาสตร์ และเกี ยวข้องกับพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยเดลี เป็ นต้น
ทัง- นี- สํานักงานของรองอธิการบดีนับเป็ นทีทํางานของผูบ้ ริหารสูงสุดในทางปฏิ บตั ิ จริงของมหาวิทยาลัย เนื องจากในระบบการบริหาร
สถาบันอุดมศึ กษาของสาธารณรัฐอิ นเดีย รองอธิการบดีคือผูท้ ีมีอํานาจหน้าทีในการบริหารสูงทีสุดในแต่ละมหาวิทยาลัย ส่วนตําแหน่ ง
อธิ การบดี เป็ นตํ าแหน่ งกิ ตติ มศักดิR และโดยมากมักเป็ นนักการเมื องที มี อํ านาจสูงสุดในพื- นที นัน- ๆ สําหรับมหาวิทยาลัยเดลี มี
ประธานาธิ บดี แห่ งสาธารณรัฐอิ นเดี ยดํารงตํ าแหน่ งประมุข )Visitor( และมี รองประธานาธิบดี แห่ งสาธารณรัฐอิ นเดี ยดํารงตําแหน่ ง
อธิการบดี ซึ งประธานาธิบดีอินเดี ยแห่ งสาธารณรัฐอิ นเดียในฐานะประมุขสูงสุดทางพิ ธีการ มี อํานาจแต่ งตัง- รองอธิ การบดี และคณะ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
ทีอยู่
Maurice Nagar,
New Delhi, Delhi 110007
โทรศัพท์
+๙๑ ๑๑ ๒๗๖๖ ๗๕๒๔
ผูร้ ับเสด็จ
- นายโยเกช เค ทยากิ (Mr. Yogesh K. Tyagi)
รองอธิการบดี
- ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

- รองอธิการบดีเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และนําเสด็จไปยังหอประชุมสภามหาวิทยาลัย
(Council Hall)
- เสด็จพระราชดําเนินถึงหอประชุมสภามหาวิทยาลัย
- ประทับพระเก้ าอีH
- รองอธิการบดีกราบบังคมทูลรายงานเกี*ยวกับความเป็ นมาของมหาวิทยาลัย ปรัชญา บทบาท
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ภารกิจในการผลิตบัณฑิตเพื*อพัฒนาประเทศ ผลงานด้ านการศึกษาและความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ และแผนงานของมหาวิทยาลัย (ทอดพระเนตรวีดิทศั น์ประกอบการบรรยาย)
- ทรงพระดําเนินไปยังห้ องประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (Council Room)
- ทอดพระเนตรการตกแต่งห้ องด้ วยศิลปะในยุคอาณานิคมและภาพถ่ายรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ตัHงแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- ทรงพระดําเนินไปยังอาคารหอจดหมายเหตุ (Archives Building)
- เสด็จพระราชดําเนินถึงอาคารหอจดหมายเหตุ
- ทอดพระเนตรหอประชุมใหญ่ (Convention Hall) ซึ*งเคยใช้ เป็ นที*จัดพิธมี อบปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย
- ทรงพระดําเนินขึHนบันไดไปยังหอจดหมายเหตุ (ประมาณ ๓๐ ขัน- )
- เสด็จพระราชดําเนินถึงหอจดหมายเหตุ
- ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่าย (๑) การทําสงครามของชาวพืHนเมืองเพื*อต่อต้ านการยึดครอง
ของอังกฤษในปี ค.ศ. ๑๘๕๗ (๒) สภาพบ้ านเมืองของอินเดียในอดีต และ (๓) ความเป็ นมาของ
มหาวิทยาลัยเดลี
- ทรงพระดําเนินลงบันไดไปยังห้ องรับรองพิเศษของมหาวิทยาลัยเดลี
- เสด็จพระราชดําเนินถึงห้ องรับรองพิเศษ
- ประทับพระเก้ าอีH
- พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเดลีเฝ้ าทูลละอองพระบาท
(ผู้เข้ าร่วมฝ่ ายไทย ๑+๕ ดังนีH ๑. เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ๒. คุณหญิงอารยา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพจน์ ๔. พลโท สิทธิพล ๕. พลตรีหญิง ปิ ยนุช)

- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี*ยม
- พระราชทานของที*ระลึก
- ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเดลี
๑๐.๐๐ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากมหาวิทยาลัยเดลี ไปยังคานธี สมฤติ (Gandhi
Smriti)
-----------------------------๑๐.๔๕ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงคานธี สมฤติ
(เป็ นสถานทีทีมหาตมคานธีพํานักอยู่ในช่วง ๑๔๔ วันสุดท้ายก่อนทีจะถูกลอบยิงและเสียชีวติ ในช่วงเย็นวันที ๓๐ มกราคม พ .ศ.๒๔๙๑
ระหว่างทีกําลังเดินไปยังลานสวดมนต์และพบปะมวลชนตามกิจวัตรทีปฏิบตั ิเป็ นประจําทุกวัน ทัง- นี- แต่เดิม คือบ้านของ ”คานธี สมฤติ“
นายกันชยัมดัส บีรลา (Ghanshyamdas Birla) ซึงเป็ นสมาชิกในตระกูลนักธุรกิจชือดัง และมีความคุน้ เคยกับมหาตมคานธี โดยได้เชื-อเชิญ
ให้มหาตมคานธีมาอยู่อาศัยและทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านนี-ได้ อย่างไรก็ดี หลังจากทีมหาตมคานธีเสียชีวติ รัฐบาลอินเดียได้เจรจาขอ
ซื-อบ้านหลังนี-จากตระกูล Birla และเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ทีรําลึกถึงคุณูปการของมหาตมคานธี ภายใต้ชือคานธี สมฤติ ในวันที ๑๕ สิงหาคม
พ ๒๕๑๖ .ศ.
ใกล้ประตูทางเข้าคานธี สมฤติ ได้จดั แสดงรูปปั-นมหาตมคานธีกบั เด็กสองคนพร้อมจารึกคําพูดอันโด่งดังของมหาตมคานธีทีว่า “My Life
is My Message” เพือสะท้อนแนวคิดการใช้ชีวิตทัง- ชีวติ เพือต่อสูแ้ ละช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทุกคนในสังคม ภายในพื-นทีของมหาตมคานธี
สมฤติ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงทีสําคัญทัง- หมด ๕ จุดคือ ๑) พิพิธภัณฑ์สือผสม (Multimedia Museum( ทีนําเสนอแนวคิดของมหาตม
คานธีผ่านสือทันสมัยซึงเปิ ดให้บริการตัง- แต่ พ .ศ.๒๕๔๘ และจะใช้เวลารับชมประมาณ ๒ ชัวโมง ๒ระเบียงภาพถ่ายเหตุการณ์สาํ คัญ (
และการต่ อสูเ้ พื อเรียกร้องอิ สรภาพของมหาตมคานธี โดยนําเสนอทัง- ภาพถ่ายขาวที ดําทีหาดูได้ยาก และภาพวาดโดยศิ ลปิ นชือดัง(๓สะท้อนถึงผลงานและความพยายามของคานธีในการเรียกร้องอิสรภาพให้แก่อินเดียด้วยความเสียสละอย่างยิง ห้องพักทีมหาตมคานธี
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เคยดํารงชีวติ อยู่จริง โดยจัดแสดงสิงของเครืองใช้ของมหาตมคานธี อาทิ แว่นตาทรงกลม นาฬิกา ไม้เท้า และหินขัดตัวทีมหาตมคานธีใช้
ทําความสะอาดร่างกายแทนสบู่ เป็ นต้น ซึงสะท้อนถึงความเรียบง่ายในการดําเนินชีวิตของมหาตมคานธี นอกจากนี- ยังจัดแสดงภาพถ่าย
การพบหารือระหว่างมหาตมคานธีกบั บุคคลสําคัญต่ าง ๆ โดยเฉพาะการหารือครัง- สุดท้ายกับนายซาร์ดาร์ วัลลับภัย ปาเตล (Sardar
Vallabhbhai Patel) รองนายกรัฐมนตรีแห่ งสาธารณรัฐอิ นเดียในสมัยนัน- ซึงเป็ นอาคันตุกะรายสุดท้ายทีมาเยียมมหาตมคานธีก่อนจะถูก
สังหาร ๔เส้นทางสุดท้ายที (มหาตมคานธีใช้เดินไปยังลานสวดมนต์ ซึงนําไปยังซุม้ หิ นทีจัดทําขึ-นเป็ นสัญลักษณ์แสดงจุดทีคานธีถกู ลอบ
สังหารเมือวันที ๓๐ มกราคม พ .ศ.๒๔๙๑ โดยด้านหลังซุม้ จะมีระเบียงหิ นสีแดงซึงเป็ นจุดทีมหาตมคานธีจะใช้นงเพื
ั อนําสวดมนต์และ
พบปะมวลชนเป็ นประจําทุกวัน ทัง- นี- ผูท้ ีเดินทางมาเยือนคานธี สมฤติทุกคนจะแสดงความเคารพและรําลึกถึงมหาตมคานธีโดยการถอด
รองเท้าและเดินไปโปรยดอกไม้ทีซุม้ ดังกล่าว โดยทีผ่านมาได้มีบุคคลสําคัญของโลกจํานวนมากเดินทางมาแสดงความเคารพต่อมหาตม
คานธีทีซุม้ แห่ งนี- แล้ว อาทิ เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่ งเคมบริดจ์ และแคเธอริน ดัชเชสแห่ งเคมบริดจ์ เป็ นต้น และ ๕ (ถัดจากซุม้ หิ นที
รําลึกถึงการเสียชีวิตของมหาตมคานธีจะมีการจัดแสดงระเบียงประวัติของ มหาตมคานธี ซึงถ่ายทอดลําดับเรืองราวในชีวิตของมหาตม
คานธีตงั- แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั )
ทีอยู่
5, Tees January Marg.
Tees January Road Area,
Motilal Nehru Marg Area,
New Delhi, Delhi 110001
โทรศัพท์ +๙๑ ๑๑ ๒๓๐๑ ๒๘๔๓
ผูร้ ับเสด็จ
- นายทีปังการ์ ศรี กยัน (Mr. Dipankar Shri Gyan)
ผูอ้ ํานวยการคานธี สมฤติ
- ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

- ผู้อาํ นวยการคานธี สมฤติเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนําเสด็จผ่านห้ องสมุดประจําพิพิธภัณฑ์
ไปยังระเบียงภาพถ่ายเหตุการณ์สาํ คัญ และการต่อสู้เพื*อเรียกร้ องอิสรภาพให้ แก่อนิ เดียของมหาตม
คานธี
- ทอดพระเนตรภาพถ่ายเรื*องราวของมหาตมคานธีนับตัHงแต่การต่อสู้เพื*อเรียกร้ องอิสรภาพ จนถึงการ
เสียชีวิตซึ*งได้ รับการไว้ อาลัยจากนานาชาติ
- ทรงพระดําเนินถึงห้ องพักของมหาตมคานธี ซึ*งมหาตมคานธีใช้ พาํ นักอยู่ในกรุงนิวเดลีในช่วง
๑๔๔ วันสุดท้ ายของชีวิต
- ทอดพระเนตรมุมทํางาน ที*นอน และของใช้ ส่วนตัวของมหาตมคานธี
- ทรงพระดําเนินตามเส้ นทางที*มหาตมคานธีเดินไปยังลานสวดมนต์ท*ลี านสนามหญ้ า
- เสด็จพระราชดําเนินถึงมุมรับรอง
- ประทับพระเก้ าอีH
- ทรงถอดฉลองพระบาท
- ทรงพระดําเนินไปยังลานสนามหญ้ าบริเวณใกล้ กบั ซุ้มหินที*แสดงจุดการลอบสังหารมหาตมคานธี
(The Place of Mahatma Gandhi’s Martyrdom)
- ทรงโปรยกลีบดอกไม้ รอบซุ้มหินที*แสดงจุดการลอบสังหาร โดยมีคณะนักเรียนนายร้ อยโรงเรียนนาย
ร้ อยพระจุลจอมเกล้ ายืนเข้ าแถวเพื*อร่วมแสดงความอาลัย
- ทรงพระดําเนินไปยังมุมรับรอง
- ทรงสวมฉลองพระบาท
- ทรงพระดําเนินไปยังส่วนจัดนิทรรศการในร่ม
- ทอดพระเนตรนิทรรศการอัตชีวประวัติและการการต่อสู้ตามหลักอหิงสาของมหาตมคานธี
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ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐอินเดีย
- ทรงพระดําเนินผ่านห้ องพักมหาตมคานธี ไปยังห้ องสมุดประจําพิพิธภัณฑ์
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี*ยม
- ทอดพระเนตรร้ านจําหน่ายของที*ระลึก
- พระราชทานของที*ระลึก
- คณะผู้บริหารคานธี สมฤติ ทูลเกล้ าทูลกระหม่อมถวายของที*ระลึก
๑๑.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากคานธี สมฤติ ไปยังภัตตาคารสไปซ์
รูท (Spice Route) โรงแรมอิมพีเรียล (Imperial Hotel)
-----------------------------๑๑.๔๕ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงภัตตาคารสไปซ์ รูท โรงแรมอิมพีเรียล
ทีอยู่

Janpath Lane, Connaught Place,
New Delhi, Delhi 110001
+๙๑ ๑๑๒๓๓๔ ๑๒๓๔
+๙๑ ๑๑๒๓๓๔ ๒๒๕๕

โทรศัพท์
โทรสาร
ผูร้ ับเสด็จ
- นายวิชยั วันชู (Mr. Vijay Wanchoo)
ผูจ้ ดั การทัวไป

- ผู้จัดการทั*วไปเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนําเสด็จลิฟต์ขH ึนไปยังชัHน ๓
- เสด็จพระราชดําเนินถึงห้ องประทับ (ห้ อง ๓๕๙)
(ห้องสําหรับผูต้ ามเสด็จ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๖๐ และ ๓๖๑)

- ทรงพักพระอิริยาบถ
-----------------------------เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีถวายพระกระยาหารกลางวัน
๑๑.๕๕ น. - เสด็จลิฟต์ลงไปยังชัHน ๐
- ทรงพระดําเนินไปยังภัตตาคารสไปซ์ รูท (Spice Route)
- เสด็จพระราชดําเนินถึงภัตตาคารสไปซ์ รูท
ผูร้ ับเสด็จ
- นายวิชยั วันชู (Mr. Vijay Wanchoo)
ผูจ้ ดั การทัวไป

- ผู้จัดการทั*วไปเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนําเสด็จไปยังโต๊ะเสวย
- ประทับโต๊ะเสวย
- นายชุตินทร คงศักดิB เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และภริยา ถวายพระกระยาหารกลางวัน
๑๓.๑๐ น. - การถวายพระกระยาหารกลางวันเสร็จสิHน
- เสด็จลิฟต์ขH ึนไปยังห้ องประทับชัHน ๓
- ทรงพักพระอิริยาบถ
๑๓.๑๕ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากโรงแรมอิมพีเรียล ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรุงนิวเดลี (National Museum in New Delhi)
-----------------------------๑๓.๓๐ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี
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(ก่อตัง- ขึ-นเมือ พภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม ๒๔๙๒ .ศ.สาธารณรัฐอินเดีย จัดแสดงโบราณวัตถุกว่า ๒๑๐ชิ-น จาก ๐๐๐,
ปี ๕,๐๐๐ทัง- สาธารณรัฐอิ นเดียและต่างประเทศตัง- แต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบจนถึงศิลปะสมัยใหม่รวมระยะเวลากว่า โดยแบ่งการจัด
แสดงออกเป็ น ๒ รูปแบบคือ (๑)การจัดแสดงแบบเรียงตามยุคสมัย ประกอบด้วย ๑) ห้องศิลปะฮารัปปา (๑.Harappan Gallery) หรือที
รูจ้ กั ในนามอารยธรรมลุ่มแม่นํา- สินธุ ซึงอยู่ในช่วง ๓ ๐๐๐,– ๑ปี ก่อนคริสตกาล นําเสนอโบราณวัตถุทีสะท้อนความซับซ้อนของวิถี ๙๐๐,
ชีวติ ผูค้ นในยุคดังกล่าว โบราณวัตถุทีโดดเด่นประกอบด้วยรูปปั-นเด็กหญิงร่ายรํา )The Dancing Girlดาโร-ซึงถูกขุดค้นพบจากโมเฮนโจ (
ในสาธารณรัฐอิ สลามปากีสถาน ผลิตจากทองแดง หล่อเป็ นรูปเด็กผูห้ ญิงตาโต ผมหยิก จมูกใหญ่ สวมใส่เครืองประดับทัวร่างกาย ซึ ง
สะท้อนให้เห็นรูปร่างและการแต่งกายของผูค้ นในยุคดังกล่าว และยังคงส่งอิทธิพลมาจนถึงการแต่งกายของชนพื-นเมืองในพื-นทีในสมัย
ปัจจุบนั นอกจากนี-ยงั มีภาพถ่ายเมืองโธลาวิรา )Dholavira) ซึงอยู่เขตเมืองฮารัปปา ขุดค้นพบในรัฐ คุชราตสะท้อนให้เห็นถึงผังเมืองที
ซับซ้อนและการปลูกบ้านทีมีเครืองอํานวยความสะดวกของผูค้ นในยุคดังกล่าว ๑ (๒.ห้องศิ ลปะเมารยะ (Mauryan Gallery) จัดแสดง
โบราณวัตถุในช่วง ๔๐๐ – ๑๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล ภายใต้การปกครองของราชวงศ์เมารยะ ศุงคะ และสาตวาหนะ ศิ ลปะในห้องนี-ได้รบั
อิ ทธิพลแบบกรีก และมีเกียวโยงกับพุทธศาสนา โบราณวัตถุทีโดดเด่นประกอบด้วยเสาสถูปทีเล่าเรืองราวของอสิตดาบส ซึ งทํานายว่า
เจ้าชายสิทธัตถะจะเติ บโตขึ-นไปเป็ นกษัตริย์ทียิงใหญ่ หรือมิฉะนัน- ก็เป็ นนักบวชทียิงใหญ่ )Railing pillar depicting Asita’s visit) ถูกขุด
ค้นพบจากเมืองอมราวัติซึงเป็ นศูนย์กลางของพุ ทธศาสนาในยุคดังกล่าว และหิ นยอดหัวเสาจากพระสถูปภารหุต )Coping Stone from
Bharhut Stupa( ซึงค้นพบทีรัฐมัธยประเทศ โดยเชือว่าเป็ นสถูปทีสร้างโดยพระราชประสงค์ของพระเจ้าอโศก ๑ (๓.ห้องศิ ลปะกุษาณะ
)Kushana Gallery) จัดแสดงโบราณวัตถุในช่วง ค .ศ.๑๐๐โดยมีศิลปะกระแสคือศิ ลปะคันธาระ โบราณวัตถุทีโดดเด่นคือรูปปั-น ๓๐๐ –
) พระพุทธเจ้ายืนStanding Buddha( ซึงเป็ นรูปปัน- ในยุคแรก ๆ ทีแสดงภาพพระพุทธเจ้าในรูปแบบมนุษย์ตามศิลปะคันธาระ นอกจากนี-ยงั
มีศิลปะแบบมถุราทีมีรูปปั-นสะท้อนความเชือแบบพราหมณ์ และเชนในห้องนี-ดว้ ย ๑ (๔.ห้องศิ ลปะคุปตะ และยุคกลางตอนต้น )Gupta
Terracotta and Early Medieval Art( จัดแสดงโบราณวัตถุในช่วง ค .ศ.๔๐๐ – ๖๐๐ ซึ งเป็ นยุคทีเน้นการสร้างผลงานศิ ลปะทีงดงามและ
สมจริงตามพระราชนิยมของราชวงศ์คปุ ตะ โดยมีศิลปิ นจากเมืองมถุราและสารนาถเป็ นกําลังสําคัญ จัดแสดงโบราณวัตถุทีสําคัญ อาทิ รูป
ปั-นพระแม่คงคา (Ganga) ทีถือหม้อดินใส่นํา- ยืนอยู่บนตัวมกร ด้านขว (ร่างเป็ นจระเข้ หางเป็ นปลา)ามีพระแม่ยมุนายืนอยู่บนหลังเต่ า
นอกจากนี-ยงั มีหินสลักรูปพระวิษณุ )Vishnu( ซึงสลักขึ-นจากหิ นแดงและทรงเครืองประดับสวยงาม ซึงจะไม่เคยพบการแต่งกายของพระ
วิษณุเช่นนี-ในศิลปะยุคก่อนหน้านัน- และ ๑ (๕.ห้องศิลปะยุคกลางตอนปลาย) Late Medieval Art Gallery (จัดแสดงโบราณวัตถุในช่วง ค .ศ.
๗๐๐ – ๑๓๐๐ ภายหลังการล่มสลายของราชวงศ์คปุ ตะ โดยโบราณวัตถุช- ินต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นความเสือมถอยของศิลปะในยุคดังกล่าว
เนืองจากอาณาจักรได้แตกแยกและถูกปกครองโดยผูป้ กครองหลายกลุ่ม ทําให้ขาดแคลนศิลปิ นในการสร้างวัดจํานวนมากขึ-นพร้อมกันใน
หลายอาณาจักร (๒)การจัดแสดงตามประเภทของศิ ลปะ โดยแบ่งโบราณวัตถุออกเป็ นหัวข้อต่าง ๆ อี กกว่า ๒๐ ห้อง ทัง- นี- ห้องทีจะเข้า
เยียมชมได้แก่ ๒.๑ (ห้องศิลปะพุทธศาสนา ซึงมีพระบรมสารีริกธาตุทีขุดค้นพบทีเมืองปิ ปราหะวะ )Piprahwa) รัฐอุตตรประเทศ ซึงชาว
อินเดียเชือว่าเป็ นเมืองกบิลพัสดุท์ ีแท้จริง ทัง- นี- รัฐบาลไทยได้สร้างบุษบกไม้สกั แกะสลักปิ ดทอง โดยส่วนยอดของบุษบกทําจากทองคํา
หนัก ๑๐๒ กรัม ประดับอัญมณี ถวายเป็ นพุทธบูชา และมอบให้เป็ นของขวัญแก่รฐั บาลอินเดียเมือ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒.๒ (
ห้องจิตรกรรมจิiว ทีจัดแสดงภาพวาดกว่า ๑๗ ๐๐๐,ชิ-น ซึงวาดลงบนใบปาล์ม ผ้า ไม้ หนังสัตว์ และผ้าใบ เป็ นต้น แบ่งตามรูปแบบหลัก
ๆ อาทิ ศิ ลปะแบบโมกุล เดคคาน อิ นเดียกลาง ราชสถาน เป็ นต้น โดยภาพทัง- หมดจัดทําขึ-นในช่วง ค .ศ.๑๐๐๐ – ๑๙๐๐) และ ๒.๓)
ห้องศิลปะเพือการตกแต่ง (Decorative Art Gallery) จัดแสดงสิงของเครืองใช้ขนาดใหญ่ทีจัดทําขึ-นจากงาช้าง เป็ นต้น)
ทีอยู่
Rajpath Area, Central Secretariat,
New Delhi, Delhi 110001
โทรศัพท์ +๙๑ ๑๑ ๒๓๐๑ ๙๒๗๒
ผูร้ ับเสด็จ
- นายบี อาร์ มณิ (Mr. B. R. Mani)
ผูอ้ ํานวยการใหญ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี
- นายอาร์ เค มิชระ (Mr. R. K. Mishra)
รองผูอ้ ํานวยการใหญ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี
- นางอนามิกา ปะถัก (Mrs. Anamika Pathak)
ผูบ้ รรยาย
- ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
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- ผู้อาํ นวยการใหญ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลีเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนําเสด็จไป
ยังห้ องโถงต้ อนรับภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
- ทรงพระดําเนินขึHนบันไดไปยังห้ องโถงต้ อนรับ (ประมาณ ๑๕ ขัน- )
- ทอดพระเนตรรูปปัHนพระสุริยะ ซึ*งเป็ นศิลปะสมัยยุคกลาง
- ทรงพระดําเนินไปยังส่วนจัดแสดงนิทรรศการ
- ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะในยุคฮารัปปา (Harappan Gallery)
(อาทิ รูปปั-นเด็กหญิงร่ายรํา (The Dancing Girl) ภาพถ่ายเมืองโธลาวิรา (Dholavira) เครืองใช้โบราณ
เครืองประดับ โครงกระดูกในหลุมศพ และภาชนะใส่ของ ซึงมีอายุประมาณ ๒,๗๐๐ - ๑,๗๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล)

- ทอดพระเนตรนิทรรศการและศิลปะในยุคเมารยะ (Maurya Gallery)
(อาทิ เสาสถูปทีเล่าเรืองราวของอสิตดาบส ซึงทํานายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะเติบโตขึ-นไปเป็ นกษัตริยท์ ียิงใหญ่
หรือนักบวชทียิงใหญ่ หินยอดหัวเสาจากพระสถูปภารหุต และซากปรักหักพังของเจดียใ์ นพุทธศาสนา)

- ทอดพระเนตรพระพุทธรูปในยุคศิลปะกุษาณะ (Kushana Gallery)
(อาทิ รูปปั-นพระพุทธเจ้ายืน )Standing Buddha( ซึงเป็ นรูปปั-นในยุคแรกๆ ทีแสดงภาพพระพุทธเจ้าในรูปแบบ
มนุษย์ตามศิลปะคันธาระ และศิลปะแบบมถุราทีมีรูปปั-นสะท้อนความเชือแบบพราหมณ์ และเชน)

- ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะในยุคราชวงศ์คุปตะ และยุคกลางตอนต้ น (Gupta Terracotta and
Early Medieval Art)
(อาทิ รูปปั-นพระแม่คงคา (Ganga) และหินสลักรูปพระวิษณุ )Vishnu( รวมทัง- เศียรพระพุทธรูปและเทพเจ้าทีปั-น
จากดินเหนียวในสมัยราชวงศ์คปุ ตะและในช่วงต้นยุคกลาง)

- ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะในยุคกลางตอนปลาย (Late Medieval Art Gallery)
(อาทิ พระพุทธรูป รูปเคารพลัทธิเชน และเทวรูปพระหริหระในศาสนาฮินดู)

- ทอดพระเนตรศิลปะในพุทธศาสนา (Buddhist Art) และพระบรมสารีริกธาตุท*คี ้ นพบที*กรุง
กบิลพัสดุ์
- ทอดพระเนตรนิทรรศการจิตรกรรมจิRว (Indian Miniature Paintings)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเพื*อการตกแต่ง (Decorative Art Gallery)
(อาทิ หิ-งพระทีทําจากงาช้างแกะสลัก และงาช้างแกะสลักพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า)

- ทรงพระดําเนินไปยังหน้ าห้ องจัดนิทรรศการศิลปะเพื*อการตกแต่ง
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี*ยม
- พระราชทานของที*ระลึก
- คณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ทูลเกล้ าทูลกระหม่อมถวายของที*ระลึก
๑๔.๔๕ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี ไปยังประตูชัย
อินเดีย (India Gate)
-----------------------------๑๔.๕๕ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงประตูชัยอินเดีย
(เป็ นสิงก่อสร้างมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับประตูชยั ของสาธารณรัฐฝรังเศส (L’ Arc de Triomphe) มีความมุ่งหมายให้เป็ นอนุสรณ์แก่ทหารที
พลีชีวิตในสงครามครัง- สําคัญๆ ของอิ นเดีย โดยได้จารึกรายชือของทหารทีเสียชีวิตในสนามรบ เช่น ทหารและข้าราชการอิ นเดียและ
อังกฤษ จํานวน ๑๓คน ทีพลีชี ๕๑๖,พในสมรภูมิชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟกานครัง- ที ๓ และรวมทัง- ทหารอินเดีย
จํานวน ๖๐๐๐๐, นาย ทีเสียชีวิตในสงครามโลก ครัง- ที ๑ ส่วนบนยอดของประตูชยั อินเดีย สร้างเป็ นอนุสรณ์แก่ทหารนิรนาม วัสดุในการ
ก่อสร้างเป็ นหินทรายแดง เป็ นแท่งทึบ มีความสูงจากระดับพื-นถนน ๔๒๓. เมตร ส่วนโค้งของซุม้ ประตู กว้าง ๙เมตร ๒๒.๘เมตร สูง ๑.
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ตรงกลางระหว่างประตูมีกระถางหินทรายแดงขนาดใหญ่ จุดไฟนิรนั ดร์ซึงไม่เคยดับมาตัง- แต่ปี พและมีอักษรจารึกเป็ นภาษา ๒๔๗๕ .ศ.
“ ฮินดีวา่ อมร ชะวาน ชโยติ) ”อมร (ความรุ่งเรือง หรือ ความสว่าง – ทหาร และ ชโยติ – ผูไ้ ม่ตาย ชะวาน –)
ทีอยู่
Rajpath Marg, India Gate, New Delhi, Delhi 110001

- ทรงพระดําเนินไปยังด้ านหน้ าประตูชัยอินเดีย
- ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะข้ าราชการและนักเรียนโรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
๑๕.๐๕ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากประตูชัยอินเดีย ไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ
เกษตรศาสตร์แห่งชาติ (National Agricultural Science Museum)
-----------------------------๑๕.๔๕ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์แห่งชาติ
(ก่อตัง- ขึ-นเมือ พ .ศ.๒๕๔๗ ภายใต้การดูแลของสภาวิจยั ทางการเกษตรแห่ งอิ นเดีย )Indian Council of Agricultural Research( กระทรวง
วัฒนธรรม โดยตัง- อยู่ภายในพื-นทีของศูนย์วทิ ยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติ เป็ นอาคารขนาด ๒ ชัน- มีวตั ถุประสงค์เพือถ่ายทอดพัฒนาการ
ทางการเกษตรของอินเดียนับตัง- แต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคปัจจุบนั และมุมมองต่อการทําการเกษตรในอนาคต โดยมุ่งเน้นนําเสนอผ่าน
ภาพวาด หุ่นจําลอง แผนที และสือผสมที ทันสมัยโดยมีเนื- อหาและรูปแบบการจัดแสดงทีน่ าสนใจและเข้าใจได้ง่าย และมี กลุ่มผูช้ ม
เป้ าหมายคือนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์การเกษตรแห่ งชาตินําเสนอเรืองราวทางการเกษตรของอินเดียทัง- หมด ๑๐ หมวดหลักคือ ๑ (เสาหลัก ๖ เสาของ
การเกษตรกรรม ซึงประกอบด้วยดิน นํา- เมล็ดพันธุ์ สภาพอากาศ เครืองมือ และเกษตรกร โดยมีสือผสมทีอธิบายประเภทของดิน เขือน
และแม่นํา- สภาพภูมิอากาศและปริมาณนํา- ฝน เครืองมือการเกษตร และการทําเกษตรกรรมในสาธารณรัฐอิ นเดีย โดยแบ่ งข้อมูลตาม
ภูมิ ภาคต่ าง ๆ และจัดแสดงผ่ านภาพเคลื อนไหวที ทันสมัยเข้าใจได้ง่ าย ๒ (การเกษตรในยุ คก่ อนประวัติ ศาสตร์ นํ าเสนอความ
เปลียนแปลงของวิถีชีวติ มนุษย์จากการดํารงชีวติ โดยการล่าสัตว์มาเป็ นการทําการเกษตร โดยมีจดุ เริมต้นจากการปลูกพืช ๓ ประเภท คือ
ข้าว ถัวเขียว และฝ้ าย การเลี-ยงสัตว์พ- ืนบ้าน คือ กระบือ ไก่ และสุกร การสร้างภาชนะและเครืองมือในการทําการเกษตรและกักตุนอาหาร
รวมทัง- การแปรรูปอาหารซึ งยังปรากฏให้เห็นในปั จจุบนั เช่น การตําข้าว เป็ นต้น ๓ (การเกษตรในยุคอารยธรรมลุ่มแม่นํา- สินธุ ซึ งอยู่
ในช่วงประมาณ ๕๐๐๐, ปี ทีผ่านมา นําเสนอเมืองทีสําคัญ ๒ แห่ งคื อ เมือง Harappa ซึ งมีความเชียวชาญเกียวกับการสร้างระบบเก็บ
อาหารและสร้างโกดังทีสามารถเก็บผลผลิตทางการเกษตรไว้ได้ยาวนาน และเมือง Mohenjo-daro ซึงมีความเชียวชาญในการสร้างระบบและ
ขยายพื-นทีทําการเกษตร รวมทัง- ระบบการประปา นอกจากนี- ยังแสดงการคิดค้นคันไถ และรถล้อเลือนทีใช้สตั ว์ลากจูง รวมถึงการค้าขาย
โดยใช้เครืองชัง ซึ งแสดงถึงความก้าวหน้าของการเกษตรในยุคดังกล่าวเป็ นอย่างยิง กษตรกรไทยเอง ก็เป็ นผาลไถนาและคันไถของเ)
(๔ (เทคโนโลยีทีรับมาจากอิ นเดียตัง- แต่ โบราณการเกษตรในยุคพระเวท )Vedic( และหลังยุคพระเวท นําเสนอการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมแบบอิ นโดซึ ง อารยันซึ งอพยพมาตัง- รกรากอยู่ในอิ นเดี ยตอนเหนื อ และวัฒนธรรมแบบลุ่มแม่ นํ า- สินธุ ที มี อยู่ แต่ เดิ มเวลา ดาราศาสตร์ และฤดูกาลมาเป็ นพื-นฐานในการวางแผนการทําการเกษตร และจัดแสดงรูป-ประกอบด้วยการนําศาสตร์การคํานวณวัน
ปั-นโมเดลวิถีชีวิตของคนในยุคพระเวททีดํารงชีวิตร่วมกับการทําเกษตรกรรมอย่างเป็ นระบบ และมาตรวัดตามเภาธยนสูตรทีมี ความ
เทียงตรงเทียบเท่ากับทฤษฎีบทพีทาโกรัส เป็ นต้น ๕ (การเกษตรในยุคสุลต่านและยุคโมกุล นําเสนอบทบาทของสุลต่านและจักรพรรดิ
มุสลิมต่อการเกษตรของอิ นเดีย รวมทัง- จัดแสดงทีมาของพื ชผักผลไม้ต่าง ๆ ทีเดินทางมายังประเทศอิ นเดียผ่านการค้ากับต่ างประเทศ
อาทิ ฝรัง สับปะรด และมะละกอ ทีชาวโปรตุเกสนํามาจากบราซิลเพือมาขายให้แก่ชาวอิ นเดีย เป็ นต้น ๖ (การเกษตรภายใต้การปกครอง
ของอังกฤษ นําเสนอสถาบันวิจยั และสิงก่อสร้างต่าง ๆ ทีริเริมโดยรัฐบาลอังกฤษเพือส่งเสริมประสิทธิภาพการทําเกษตรกรรมในอินเดีย
อาทิ สถาบันสัตวแพทย์เพือดูแลการปศุสตั ว์ สวนพฤกษศาสตร์ การปลูกชา การสร้างเขือน รวมถึงการก่อตัง- สถาบันวิจยั ทางการเกษตรซึง
เป็ นต้นกําเนิดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี-ดว้ ย อย่างไรก็ดี นิทรรศการส่วนนี-ได้จดั แสดงให้เห็นความถดถอยของผลิตผลทางการเกษตรในช่วงปี
ค๑๙๒๐ .ศ. – ๑๙๔๐ ซึ งเป็ นช่วงปลายการปกครองของอังกฤษ อันเนื องมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ-นเปลืองเพื อการส่งออกของ
ประเทศอาณานิ คมจนดินและสภาพแวดล้อมเกิดความเสือมโทรม ๗ (ความเจริญของวิทยาศาสตร์การเกษตรในอิ นเดีย จัดแสดงจุด
เปลียนทีสําคัญภายหลังการเกิดวิกฤติ อาหารและนํา- ในช่วงทศวรรษที ๑๙๖๐ ของสาธารณรัฐอิ นเดีย โดยในปี ค๑๙๖๘ .ศ. สภาวิจยั
ทางการเกษตรแห่ งสาธารณรัฐอินเดียนําโดยนาย M. S. Swaminathan ได้ดาํ เนินการพัฒนาพันธุข์ า้ วสาลี และข้าว จนเกิดการเพิมปริมาณ
ผลผลิตการทางเกษตรแบบก้าวกระโดด และได้รบั การยกย่องให้เป็ นการปฏิวตั ิเขียว (Green Revolution) ของสาธารณรัฐอินเดีย ซึงนํามาสู่
การปฏิ วตั ิ พืช ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอี กจํานวนมากในเวลาต่ อมา นอกจากนี- ยงั จัดแสดงความก้าวหน้าทางการเกษตรใน
ปัจจุบนั ของสาธารณรัฐอินเดีย โดยนําเสนอข้อมูลเชิงสถิติของปริมาณการผลิต การบริโภค และการส่งออกสินค้าเกษตรแบบก้าวกระโดด
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รถแทรกเตอร์ Hindustan Machine Tools ที ผลิ ตในสาธารณรัฐอิ นเดี ย การทําปุ๋ ยอิ นทรีย์ และการปลูกพื ชระบบรากแขวน )Aeroponic
culture( เป็ นต้น
นอกจากผลงานด้านการเกษตรแล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งนี-ยงั มีส่วนจัดแสดงที ๘ – ๑๐ โดยส่วนจัดแสดงที ๘ มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสํานึกและ
ให้ความรูแ้ ก่ผูเ้ ข้าชมด้วยนิ ทรรศการปั ญหาโลกร้อนทีเกียวข้องกับการเกษตร ส่วนจัดแสดงที ๙ เน้นการให้กรอบแนวคิ ดซึ งสามารถ
นําไปสู่การสร้างความมันคงทางอาหารในอนาคต และส่วนจัดแสดงที ๑๐ เป็ นพื-นทีให้ความรูแ้ ก่เด็ก ๆ(
ทีอยู่
NASC Complex, Dev Prakash Shastri Marg Opp. Dasghara,
Pusa Campus, New Delhi, Delhi 110012
โทรศัพท์ +๙๑ ๑๑ ๒๕๘๔ ๖๓๗๕
ผูร้ ับเสด็จ
- นาย ยู ซี ซูด (Dr. U C Sud )
ผูอ้ ํานวยการ
- ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
- ผู้อาํ นวยการเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนําเสด็จขึHนบันไดไปอาคารพิพิธภัณฑ์ (ประมาณ
๑๐ ขัน- ) และนําเสด็จขึHนบันไดไปยังส่วนจัดแสดงที* ๑ (ประมาณ ๒๕ ขัน- )

- ทอดพระเนตรนิทรรศการเสาหลัก ๖ เสาของการเกษตรกรรม (Six Pillars of Agriculture)
(อาทิ ประเภทของดิน เขือนและแม่นํา- สภาพภูมิอากาศและปริมาณนํา- ฝน เครืองมือการเกษตร และการทํา
เกษตรกรรมในสาธารณรัฐอินเดีย โดยแบ่งข้อมูลตามภูมิภาคต่างๆ)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการการเกษตรในยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Agriculture in Pre-historic Era)
(อาทิ ความเปลียนแปลงของวิถีชีวติ มนุษย์จากการดํารงชีวติ โดยการล่าสัตว์มาเป็ นการทําการเกษตร การสร้างภาชนะ
และเครืองมือในการทําการเกษตรและกักตุนอาหาร รวมทัง- การแปรรูปอาหารซึงยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบนั เช่น การ
ตําข้าว)

- ทอดพระเนตรนิทรรศการการเกษตรในยุคอารยธรรมลุ่มแม่นาํH สินธุ (Agriculture during Indus-valley
Civilization)
(อาทิ มรดกจากเมืองสําคัญ ๒ แห่งคือ เมือง Harappa และเมือง Mohenjo-daro การคิดค้นคันไถ และรถล้อเลือนทีใช้
สัตว์ลากจูง รวมถึงการค้าขายโดยใช้เครืองชัง เป็ นต้น)

- ทอดพระเนตรนิทรรศการการเกษตรในยุคพระเวท และหลังยุคพระเวท (Agriculture during Vedic and
Post Vedic Period)
(อาทิ การนําศาสตร์การคํานวณวัน-เวลา ดาราศาสตร์ และฤดูกาลมาเป็ นพื-นฐานในการวางแผนการทําการเกษตร
รูปปั-นโมเดลวิถีชีวติ ของคนในยุคพระเวททีดํารงชีวติ ร่วมกับการทําเกษตรกรรมอย่างเป็ นระบบ และมาตรวัดตาม
เภาธยนสูตรทีมีความเทียงตรงเทียบเท่ากับทฤษฎีบทพีทาโกรัส เป็ นต้น)

- ทอดพระเนตรนิทรรศการการเกษตรในยุคสุลต่านและยุคโมกุล (Agriculture during Sultanate and
Mogul Period)
(อาทิ บทบาทของสุลต่านและจักรพรรดิมสุ ลิมต่อการเกษตรของอินเดีย และทีมาของพืชผักผลไม้ต่างๆ ทีเดินทาง
มายังประเทศอินเดียผ่านการค้ากับต่างประเทศ เช่น ฝรัง สับปะรด และมะละกอ เป็ นต้น)

- ทอดพระเนตรนิทรรศการการเกษตรภายใต้ การปกครองของอังกฤษ (Agriculture during British Period)
(ทอดพระเนตรสถาบั นวิ จ ัย และสิ งก่ อสร้างต่ างๆ ที ริ เริ มโดยรัฐบาลอั งกฤษ อาทิ สถาบันสัตวแพทย์ เพื อดู แล
การปศุสตั ว์ สวนพฤกษศาสตร์ การปลูกชา การสร้างเขือน เป็ นต้น
- ทรงพระดําเนินลงบันไดไปยังส่วนจัดนิทรรศการที* ๒ (ประมาณ ๒๕ ขัน- )

- ทอดพระเนตรนิทรรศการความเจริญของวิทยาศาสตร์การเกษตรในอินเดียหลังได้ รับเอกราช
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(Agricultural Science in Independence India)
(อาทิ การสร้างเขื อน รถแทรกเตอร์ Hindustan Machine Tools ที ผลิ ตในสาธารณรัฐอิ นเดี ย การทํ าปุ๋ ยอิ นทรี ย์ และ
) การปลูกพืชระบบรากแขวนAeroponic culture และการปฏิวตั ิเขียว (Green Revolution) เป็ นต้น)

- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี*ยม
- พระราชทานของที*ระลึก
- คณะผู้บริหารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์แห่งชาติทูลเกล้ าทูลกระหม่อมถวายของ
ที*ระลึก
๑๖.๔๕ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การเกษตรศาสตร์แห่งชาติ
ไปยังพิพิธภัณฑ์สขุ านานาชาติสลุ าภ (Sulabh International Museum of Toilets)
-----------------------------๑๗.๒๕ น.- เสด็จพระราชดําเนินถึงพิพิธภัณฑ์สขุ านานาชาติสลุ าภ
(องค์กรสุลาภนานาชาติก่อตัง- ขึ-นในปี พโดยนาย ๒๕๑๓ .ศ.บินเดชวาร์ ปะถัก )Bindeshwar Pathak) นักสังคมวิทยาและนักปฏิรูปสังคม
ชัน- นําคนหนึงของสาธารณรัฐอินเดีย ผูเ้ คยได้รบั อิสริยาภรณ์ปัทมภูษนั จากรัฐบาลอินเดีย และได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ องค์กร
นี-เป็ นองค์กรทีมิใช่ภาครัฐ )non-governmental organization - NGO( ทีมีผลงานเด่นในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสุขาภิบาลสิงแวดล้อม
นอกจากนี- ยังทํางานด้านส่งเสริ มการแปรรู ปของเสียเป็ นพลังงาน การจัดการนํ า- และการปฏิ รูปสังคมผ่ านการศึ กษา ในปั จจุบันมี
อาสาสมัครปฏิบตั ิงานอยู่กว่า ๕๐ คน และถือเป็ นองค์กร ๐๐๐,NGO ทีใหญ่ทีสุดในสาธารณรัฐอินเดีย
องค์กรสุลาภนานาชาติ ได้สร้างนวัตกรรมทีมีคุณูปการต่ อสาธารณรัฐอิ นเดีย ประกอบด้วยการคิดค้นส้วมซึ มแบบมีบ่อกําจัดนํา- เสีย ๒
หลุม เครืองย่อยสลายผ้าอนามัยใช้แล้ว การจัดทําห้องนํา- สาธารณะและห้องอาบนํา- ทีคิ ดค่ าบริการราคาถูกโดยการจัดสร้างขึ-นร่วมกับ
รัฐบาลของรัฐต่าง ๆ ทัวประเทศ ให้ชาวอินเดียได้ใช้บริการถึงกว่า ๑๐ ล้านคนต่อวัน การสร้างก๊าซชีวภาพและปุ๋ ยจากบ่อดูดซึมสิงปฏิกูล
และกลไกการบําบัดนํา- เสียทีสามารถสร้างและบํารุงรักษาได้โดยใช้ตน้ ทุนตํา เป็ นต้น นอกจากนี- องค์กรยังมีบทบาทในการพัฒนาสังคม
ผ่านการส่งเสริมการศึกษา โดยได้จดั ตัง- โรงเรียนในกรุงนิวเดลีและศูนย์การศึกษาขึ-นอีกทัวประเทศ เพือเปิ ดสอนหลักสูตรการอาชีวศึกษา
ระยะสัน- ให้แก่เด็กยากจน ทัง- นี- ผลงานการออกแบบส้วมซึมแบบมีบ่อกําจัดนํา- เสีย ๒ หลุมขององค์กรสุลาภนานาชาติเคยได้รบั รางวัล
Urban Best Practice จากโครงการเพื อการตัง- ถินฐานมนุ ษย์แห่ งสหประชาชาติ )United Nations Programme for Human Settlements - UNHABITAT( เมือปี พและคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ งสหประชาชาติ ๒๕๓๙ .ศ. )ECOSOC( ยังได้มอบสถานะทีปรึกษา )General
Consultative Status( ให้แก่องค์กรสุลาภนานาชาติเมือปี พระชาชาติจะมอบให้แก่องค์กรอีกด้วย ซึงเป็ นสถานะทีสหป ๒๕๕๔ .ศ. NGO ทีมี
ผลงานโดดเด่นทัวโลก
องค์กรสุลาภนานาชาติได้ก่อตัง- พิพิธภัณฑ์สุขานานาชาติข- ึนในกรุงนิวเดลีเมือปี พโดยมีวตั ถุประสงค์เพือถ่ายทอดเรืองราว ๒๕๓๗ .ศ.
พัฒนาการของห้องสุขาในช่วงเวลาต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ และเพือชี-ให้เห็นความสําคัญของการสุขาภิบาลภายในสาธารณรัฐอินเดีย โดย
พิ พิธภัณฑ์แห่ งนี- ได้จดั แสดงสิงประดิษฐ์ ภาพวาด โปสเตอร์ และสือต่ าง ๆ ที เกียวข้องกับห้องสุขาจากประเทศต่ าง ๆ รวมกว่า ๕๐
ประเทศ โดยจัดแบ่งเป็ น ๓ ยุค คื อยุคโบราณ นําเสนอการสุขาภิบาลของชุมชนฮารัปปาและโมเฮนโจดาโรเมือประมาณ ๓๐๐๐, ปี ก่อน
คริสตกาล โดยมีทงั- สุขาบ่อนํา- บนดินและระบบการส่งนํา- ใต้ดิน ยุคกลาง จัดแสดงห้องสุขาในป้ อมปราการต่ างๆ ในอิ นเดีย อาทิ ป้ อม
ปราการแอมเบอร์ทีเมืองชัยปุ ระ และป้ อมปราการอัคบาร์ทีฟาเตห์ปุระ สิกรี เป็ นต้น นอกจากนี- ยังจัดแสดงโถห้องสุขาทีมีรูปร่างชวน
ขบขันหรือมีเรืองราวน่าสนใจต่าง ๆ อาทิ โถห้องสุขาจําลองแบบฝรังเศสทีตัง- อยู่บนชัน- หนังสือ และโถห้องสุขาจําลองทีเล่าขานว่า เป็ น
เก้าอี- ทีพระเจ้าหลุยส์ทีสิบสีแห่ งฝรังเศสใช้ประทับนังทรงพระบังคนไปพร้อมๆ กับการทรงออกว่าราชการ เป็ นต้น และ ยุคสมัยใหม่
นําเสนอข่าวและภาพวาดการ์ตนู ล้อเลียนการใช้หอ้ งสุขาในประเทศต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีทีเกียวข้องกับห้องสุขาสมัยใหม่ เป็ นต้น(
ทีอยู่
Sulabh Bhawan, Palam Dabri Road,
Mahavir Enclave, New Delhi,
Delhi 110045
โทรศัพท์ +๙๑ ๑๑ ๒๕๐๕ ๓๖๔๖
ผูร้ ับเสด็จ
- นายบินเดชวาร์ ปะถัก (Dr. Bindeshwar Pathak)
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ผูก้ ่อตัง- องค์กรสุลาภนานาชาติ
- นางอโมละ ปะถัก (Mrs. Amola Pathak)
ภริยา

- ผู้ก่อตัHงองค์กรสุลาภนานาชาติเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนําเสด็จไปยังอาคารเอนกประสงค์
- ทอดพระเนตรวีดิทศั น์เกี*ยวกับองค์กรสุลาภนานาชาติ (Sulabh International Social Service
Organization) ผลงานสําคัญที*ผ่านมา และพิพิธภัณฑ์สขุ านานาชาติสลุ าภ (Sulabh International
Museum of Toilets) (ประมาณ ๑๕ นาที)
- ทรงพระดําเนินไปยังลานจัดแสดงส้ วมซึมแบบ ๒ บ่อเกรอะ (two-pit toilet)
- ทอดพระเนตรส้ วมซึมแบบ ๒ บ่อเกรอะที*ทาํ ขึHนจากวัสดุท*ตี ่างกันและใช้ ในสถานที*ท*ตี ่างกัน
- เสด็จเข้ าพิพิธภัณฑ์สขุ านานาชาติสลุ าภ
- ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็ นมาของห้ องสุขา (History of Toilet)
(อาทิ ภาพถ่ายระบบสุขอนามัยในอินเดียตัง- แต่ยุค ๔,๕๐๐ ปี และภาพถ่ายห้องนํา- ในยุคอาณาจักรโรมัน)

- ทอดพระเนตรนิทรรศการระบบสุขอนามัยในยุคโบราณ (Sanitation in Ancient Societies)
(อาทิ ภาพถ่ายห้องนํา- ในอียิปต์ นครเยรูซาเล็ม และอาณาจักรโรมัน)

- ทอดพระเนตรนิทรรศการระบบสุขอนามัยในยุโรปในศตวรรษที* ๑๘ - ๑๙ (Sanitation in Europe in
18th and 19th Century)
(อาทิ ภาพถ่ายส้วมทีทําจากเซรามิกอันแรกของโลก ส้วมอเนกประสงค์ และส้วมเคลือนที)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพข่าวและการ์ตูนล้ อเลียนเกี*ยวกับห้ องสุขา (Toilet Humor)
- ทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมด้ านห้ องสุขาในยุคปัจจุบัน (Modern Innovations)
- ทรงพระดําเนินไปยังลานผลิตก๊าซชีวภาพ และการบําบัดนําH เสีย และทอดพระเนตรกลไกลการผลิต
ก๊าซชีวภาพ และการบําบัดนําH เสียจากห้ องนําH สาธารณะขององค์กรสุลาภนานาชาติ
- ทรงพระดําเนินไปยังห้ องรับรองพิเศษ
- ประทับพระเก้ าอีH
- พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารองค์กรสุลาภนานาชาติเฝ้ าทูลละอองพระบาท
(ผูเ้ ข้าร่วมฝ่ ายไทย ๑+๕ ดังนี- ๑. เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ๒. คุณหญิงอารยา
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประพจน์ ๔. พลโท สิทธิพล ๕. พลตรีหญิง ปิ ยนุช)

- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี*ยม
- พระราชทานของที*ระลึก
- คณะผู้บริหารองค์กรสุลาภนานาชาติทูลเกล้ าทูลกระหม่อมถวายของที*ระลึก
๑๘.๒๕ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากพิพิธภัณฑ์สขุ านานาชาติสลุ าภ ไปยังโรงแรมลีลา
พาเลซ (Leela Palace Hotel) ซึ*งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดถวายเป็ นที*ประทับแรม
----------------------------๑๙.๐๐ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงโรงแรมลีลา พาเลซ
ทีอยู่

โทรศัพท์
โทรสาร

Diplomatic Enclave,
Chanakyapuri, New Delhi
110 023
+๙๑ ๑๑ ๓๙๓๓ ๑๒๓๔
+๙๑ ๑๑ ๓๙๓๓ ๑๒๓๕
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ผูร้ ับเสด็จ
- หม่อมหลวง ปิ ยวรรณ คงศักดิR
ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
- นายหลุยส์ เซเลอร์ (Mr. Louis Sailer)
ผูจ้ ดั การทัวไป

- ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
- ผู้จัดการทั*วไปทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้ และนําเสด็จลิฟต์ขH ึนไปยังห้ องประทับชัHน ๙ (ห้ อง ๙๓๙)
- เสด็จพระราชดําเนินถึงห้ องประทับ
-----------------------------การจัดทีประทับและห้องพัก
ภาคผนวก ๓ หน้า

------------------------------ ทรงพักพระอิริยาบถ
๑๙.๑๐ น. - เสด็จลิฟต์ลงไปยังภัตตาคารเดอะ คิวบ์ (The Qube) ชัHนจี (G)
- เสด็จพระราชดําเนินถึงภัตตาคาร
ผูร้ ับเสด็จ
- นายหลุยส์ เซเลอร์ (Mr. Louis Sailer)
ผูจ้ ดั การทัวไป

- ผู้จัดการทั*วไปเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนําเสด็จไปยังโต๊ะเสวย
- ประทับพระเก้ าอีH
- เสวยพระกระยาหารคํ*า
๒๐.๓๐ น. - เสด็จลิฟต์ขH ึนไปยังห้ องประทับชัHน ๙
- ประทับแรม ณ โรงแรมลีลา พาเลซ กรุงนิวเดลี
-----------------------------วันอังคารที ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันที ๒/๒)
(กรุงนิวเดลี – เมืองอัครา – กรุงเทพมหานคร)

-----------------------------๐๕.๓๐ น. - เสวยพระกระยาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเดอะ คิวบ์ (The Qube) ชัHนจี (G)
๐๗.๑๕ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากโรงแรมลีลา พาเลซ กรุงนิวเดลี ไปยังสถานีรถไฟ
ฮัซราต นิซามุดดิน (Hazrat Nizamuddin Railway Station)
- พระราชสัมภาระและสัมภาระพร้อมหน้าห้องก่อนเสด็จออกจากโรงแรม

-----------------------------ฉลองพระองค์
การแต่งกาย
นายทหารชาย
นายทหารหญิง
นักเรียนนายร้อย
สุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี

ตามพระราชอัธยาศัย ไว้ทกุ ข์
เครืองแบบปกติ กากีแกมเขียว คอพับ แขนยาว หมวกทรงหม้อตาล
เครืองแบบปกติ กากีแกมเขียว คอปก แขนยาว หมวกทรงอ่อนพับปี ก
เครืองแบบปกติ กากีแกมเขียว คอพับ แขนยาว ไว้ทกุ ข์ หมวกทรงหม้อตาล
ชุดสุภาพ ไว้ทกุ ข์
ชุดสุภาพ ไว้ทกุ ข์

------------------------------
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การจัดขบวนรถยนต์พระทีนัง
ภาคผนวก ๒ หน้า

-----------------------------ทีหมาย

๑. สถานีรถไฟฮัซราต นิซามุดดิน

-----------------------------๐๗.๔๕ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงสถานีรถไฟฮัซราต นิซามุดดิน
- เสด็จพระราชดําเนินไปยังห้ องรับรองพิเศษ
๐๘.๑๐ น. -ประทับรถไฟด่วนสายกาติมาน (Gatimaan Express) เที*ยวรถไฟที* ๑๒๐๕๐ จากกรุงนิวเดลีไปยัง
เมืองอัครา
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชัวโมง ๔๐ นาที)

รถไฟด่วนพิเศษกาติมาน
(คํ าว่า Gatimaan เป็ นภาษาฮิ นดี แปลว่าเคลื อนที ด้วยความเร็ว เป็ นรถไฟกึ งความเร็วสูงขบวนแรกของสาธารณรัฐอิ นเดี ย ตาม)
มาตรฐานสากลถือว่า รถไฟทีจะนับเป็ นรถไฟความเร็วสูงได้ ต้องขับเคลือนด้วยความเร็วเกิน๒๐๐ กิโลเมตรช/◌ั ◌่ วโมงเดินรถรับส่ง (
ผูโ้ ดยสารระหว่างกรุงนิวเดลีและเมืองอัครา ขับเคลือนด้วยความเร็วสูงสุด๑๖๐ กิโลเมตร ชัวโมง/ซึงถือเป็ นรถไฟทีทําความเร็วได้สงู สุด
ในสาธารณรัฐอิ นเดี ยในขณะนี- รถไฟขบวนนี- ใช้เวลา ๑๐๐ นาที ในการเดินทางระหว่างกรุงนิ วเดลี –เมืองอัคราซึ งมีระยะทาง ๑๘๘
กิโลเมตร จากสถานี ฮัซราต นิ ซามุดดิ น )Hazrat Nizamuddin Railway Station) กรุงนิ วเดลี ไปยังสถานี ฐานทัพอัครา )Agra Cantonment
Railway Station (เมืองอัครา โดยใช้ความเร็วเฉลีย ๑๑๓ กิโลเมตร ชัวโมง/
รถไฟด่วนพิเศษกาติมาน ประกอบด้วยโบกี-ติดเครืองปรับอากาศแบบพิ เศษ ๒ โบกี- และโบกี-ติดเครืองปรับอากาศแบบธรรมดา ๘ โบกีภายในรถไฟติ ดตัง- ห้องนํา- ชีวภาพ สัญญาณเตื อนอัคคี ภัย ประตูอัตโนมัติ และระบบ GPS ติ ดตามตําแหน่ งผูโ้ ดยสาร นอกจากนี- ยงั มี
บริการระบบอิ นเตอร์เน็ตแบบ Wi-Fi โดยไม่ คิดค่ าใช้จ่าย และมีอาหารอิ นเดี ยให้บริการบนรถไฟอี กด้วย ทัง- นี- รถไฟขบวนนี- เริมเปิ ด
ให้บริการครัง- แรกเมือวันที ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้บริการ ๖ วันกลั-ไป) เทียว ๑สัปดาห์ วันละ /บยกเว้นวันศุกร์ เนืองจากเป็ น (
วันทีทัช มาฮาลปิ ดให้บริการ โดยขาไปจะเดินทางออกจากกรุงนิวเดลีในเวลา ๐๘๑๐. นและ .ขากลับออกเดินทางจากเมืองอัคราในเวลา
๑๗๔๐. นและได้รบั .การยกย่องให้เป็ นรถไฟทีเดินทางตรงตามเวลามากทีสุดในสาธารณรัฐอินเดีย(
ผูส้ ่งเสด็จ
- ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

-----------------------------การจัดรถไฟ
ภาคผนวก ๔ หน้า

-----------------------------เมืองอัครา
(ตัง- อยู่ในรัฐอุตตรประเทศอยู่ริมแม่นํา- ยมุนาทางตอนเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย โดยเป็ นเมืองท่องเทียวทีได้รบั ความนิยมสูงสุดอันดับที
๒๔ ของอินเดีย เนืองจากมีโบราณสถานทีสวยงามจากยุคโมกุลหลงเหลืออยู่เป็ นจํานวนมาก สถานทีท่องเทียวทีได้รบั ความนิยมสูงสุดใน
เมืองอัคราคื อ ๑ (๒ทัช มาฮาล (ป้ อมปราการอัครา และ ๓เมืองฟาเตห์ปุระ สิกรี ซึงส (ถานทีทัง- สามนี-ต่างได้รบั ยกย่องจากองค์การ
การศึ กษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO) ให้เป็ นมรดกโลก
แม้วา่ เมืองอัคราจะมีประวัติศาสตร์เกียวข้องกับอาณาจักรโมกุลเป็ นหลัก แต่แท้จริงแล้วยังมีประวัติศาสตร์ยอ้ นไปถึงยุคสงครามมหาภา
รตะเมือประมาณ ๑๐๐๐, ปี ก่อนคริสตกาลโดยเรียกเมืองแห่งนี-วา่ “อเครวนา” ซึงหมายถึงชายแดนของป่ าไม้ ทัง- นี- นักวิชาการจํานวนมาก
เชือว่าพื-นทีของเมืองอัคราถูกค้นพบเป็ นครัง- แรกโดยสุลต่านสิคนั ทาร์ โลดิ เมือ พ .ศ.๒๐๔๗ และถูกปกครองโดยตระกูลผูป้ กครองชาว
มุสลิมนี-มาโดยตลอด จนกระทัง พ .ศ.๒๐๖๙ สมเด็จพระจักรพรรดิอคั บาร์แห่งราชวงศ์โมกุลได้เข้ายึดครองพื-นทีแห่งนี- และเรียกเมืองนีว่า .ศ.ทัง- นี- ภายหลังการเสือมถอยของราชวงศ์โมกุลใน พ ”อัคบาร์ราบัด“๒๑๙๖ ได้มีกลุ่มชาวมราฐะเข้ามาปกครอง โดยเรียกพื-นทีแห่งนีว่า .ศ.เป็ นครัง- แรก ก่อนทีจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของบริติชราชในปี พ ”อัครา“๒๓๔๖
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ปัจจุบนั เมืองอัครามีประชากรกว่า ๑ ๕.ล้านคน ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาฮินดู ประชากรร้อยละ ๗๕๑๑. ได้รบั การศึกษา และเป็ นเมืองที
มีระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงอย่างกว้างขวาง ทัง- ถนนหลวงทางด่วนพิ เศษ รถไฟ รถไฟความเร็วสูง และอากาศยาน นับว่าเป็ นเมือง
ท่องเทียวทีประสบความสําเร็จแห่งหนึงของสาธารณรัฐอินเดีย(

-----------------------------ทีหมาย

๑. ทัช มาฮาล
๒. เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเบลวู โรงแรมดิ โอเบอรอย อมาร์วลิ าส์
๓. ป้ อมปราการอัครา
๔. สุสานอิติมาด์ อุดเดาละห์
๕. เสวยพระกระยาหารคํา ณ ภัตตาคารทัช บาโน โรงแรมไอทีซี โมกุล
๖. ท่าอากาศยานพลเรือนอัครา

-----------------------------๐๙.๕๐ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงสถานีรถไฟฐานทัพอัครา (Agra Cantonment Railway Station)
(เวลาทีเมืองอัคราเท่ากับเวลาทีกรุงนิวเดลี และช้ากว่าทีกรุงเทพมหานคร ๑ ชัวโมง ๓๐ นาที)
ผูร้ ับเสด็จ
ฝ่ ายเดีย
- นายสัญชิต ทยาคี (Mr. Sanchit Tyagi)
นายสถานีรถไฟประจําเมืองอัครา
ฝ่ ายไทย
- ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

- นายสถานีรถไฟประจําเมืองอัคราเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และนําเสด็จไปยังห้ องรับรองพิเศษ
- เสด็จพระราชดําเนินถึงห้ องรับรองพิเศษ
- ทรงพักพระอิริยาบถ
๑๐.๑๐ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากสถานีรถไฟฐานทัพอัครา ไปยังทัช มาฮาล
(Taj Mahal)
-----------------------------การจัดขบวนรถยนต์พระทีนัง
ภาคผนวก ๒ หน้า

-----------------------------๑๐.๔๐ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงลานจอดรถไฟฟ้ า ประจําทัช มาฮาล
- ประทับรถไฟฟ้ าพระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากลานจอดรถไปยังประตูทางเข้ าทัช มาฮาล
๑๐.๔๕ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงประตูทางเข้ าทัช มาฮาล
(เป็ นสุสานหิ นอ่ อนขนาดใหญทีตัง- อยู่ริมด้านใต้ของแม่นํา- ยมุนาในเมืองอัครา เริมก่อสร้างเมือ พ .ศ.๒๑๗๕ โดยพระบัญชาของสมเด็จ
พระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน จักรพรรดิองค์ที ๕ แห่ งราชวงศ์โมกุล ซึงเป็ นราชวงศ์มุสลิมเชื-อสายเปอร์เซียมองโกล ทีปกครองอนุ/เติรก์ /
.ศ.ทวีปอิ นเดียในช่วง พ๒๐๖๙ –๒๔๐๐ รวมประมาณ ๓๓๐ ปี .ศ.ปี ในช่วง พ ๑๕โดยว่างเว้นไป ) ๒๐๘๓ – ๒๐๙๘ ในสมัยพระ
จักรพรรดิหุมายุน ซึงทรงพ่ายแพ้แก่จกั รวรรดิซูร์ แต่ต่อมาทรงกลับมาตีจกั รวรรดิซูรแ์ ตกและมีอํานาจเหนืออินเดียได้ใหม่วัตถุประสงค์ (
ในการก่อสร้างทัชมาฮาลของสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน เพือใช้เป็ นสุสานฝังพระศพของพระมเหสีอนั เป็ นทีรักยิงของพระองค์ นาม
ว่าพระนางมุมตัซ มาฮาล ผูส้ - ินพระชนม์จากการมีพระประสูติกาลพระธิดาองค์ที ๑๔ ให้แก่สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน
ทัช มาฮาลมีพ- ืนทีครอบคลุม ๑๗๐๐๐๐, ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารสุสานฝังพระศพ มัสยิด อาคารป้ อมประตู บ้านพัก และสวนต่าง
ๆ แบบโมกุล ล้อมรอบด้วยกําแพงสูงตระหง่าน ๓ ด้าน และอีกด้านหนึงติดแม่นํา- โดยมีสสุ านของพระนางมุมตัซ มาฮาลเป็ นจุดศูนย์กลาง
ต่ อมาเมือ)สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮันสิ-นพระชนม์ ได้มีการเชิญพระศพของพระองค์มาฝังไว้ในอาคารสุสานเดียวกันกับพระนาง
มุมตัซ มาฮาล ทัง- นี- มีผตู ้ ีความความหมายของคําว่าทัช (มาฮาลไว้อย่างหลากหลาย แต่ความหมายทีได้รบั ความนิยมมากทีสุดคือ มงกุฎ“
”แห่งพระราชวัง ซึงสอดคล้องกับพระนามของพระนางมุมตัซ มาฮาล ซึงมีความหมายว่า ”อัญมณีแห่งพระราชวัง“
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ทัช มาฮาล ใช้เวลาก่อสร้างและต่ อเติ มทัง- สิ-นประมาณ ๒๐ ปี และสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน พ .ศ.๒๑๙๖ โดยคาดว่าใช้งบประมาณทัง- สิ-น
ประมาณ ๓๒ ล้านรูปี ซึงหากเทียบกับมูลค่าเงินในปัจจุบนั แล้ว จะเทียบเท่ากับ ๕๒๘. พันล้านรูปี หรือประมาณ ๒ หมืน ๗ พันล้านบาท
โดยมีการใช้ช่างฝี มือดําเนินการก่อสร้างกว่า ๒๐๐๐๐, คน ภายใต้การควบคุมขององค์กรสถาปนิกหลวงทีขึ-นตรงต่อสมเด็จพระจักรพรรดิ
ชาห์ ชะฮัน
ทัช มาฮาล ได้รบั การยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO เมือปี พ .ศ.๒๕๒๖ ให้
เป็ นมรดกโลกในฐานะ องทัโดยสถาปัตยกรรมข ”อัญมณีแห่งศิลปะมุสลิมในอินเดีย และผลงานชิ-นเอกทีได้รบั การชืนชมจากนานาชาติ“ช
มาฮาล ได้รบั การยกย่องให้เป็ นสถาปัตยกรรมทีโดดเด่นทีสุดของราชวงศ์โมกุล และเป็ นสัญลักษณ์แห่งความรํารวยทางประวัติศาสตร์ของ
สาธารณรัฐอินเดีย ปั จจุบนั ทัช มาฮาล ดึงดูดนักท่องเทียวกว่า ๘ ล้านคนต่อปี มหากวีของอินเดีย คือ ก็ ระพินทรนาถ ฐากูร ”คุรุเทพ“
เคยรจนาบทกวีเกียวกับสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮันและทัช มาฮาลไว้ โดยเรียกทัช มาฮาลว่า หยาดนํา- ตาสุกสกาวหยดเดียวทีปรากฏ“
และทัช มาฮาลยังได้รบั ยกย่องให้เป็ น ”อยู่บนแก้มของกาลเวลา ชัวนิ รนั ดร์๑ ใน ๗ สิงมหัศจรรย์ของโลกเมือมีการจัดลําดับใหม่ในปี
พ .ศ.๒๕๕๐ อีกด้วย
ในด้านคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ทัช มาฮาล เป็ นศูนย์รวมของวัฒนธรรมการออกแบบตามวิถีเปอร์เซีย และวิถีราชวงศ์โมกุลตอนต้น โดย
ปรับเปลียนการก่อสร้างด้วยหินสีแดงตามสมัยนิยม มาเป็ นการใช้หินอ่อนประดับด้วยอัญมณีต่าง ๆ ซึงนําเข้ามาจากทัวสาธารณรัฐอินเดีย
และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย อาทิ หินอ่อนขาวโปร่งแสงจากรัฐราชสถาน หยกและคริสตัลจากจีน หินเทอร์คอยส์จากทิเบต หินแลพิสแลซู
ลีจากอัฟกานิ สถาน และหิ นแซฟไฟร์จากศรีลงั กา เป็ นต้น และมีเรืองเล่าขานว่าต้องใช้ชา้ งกว่า ๑๐๐๐, เชือกในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างมายังทัช มาฮาล จึงนับได้ว่าการก่อสร้างสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮันนัน- ได้
ยกระดับศิลปะทางสถาปัตยกรรมของราชวงศ์โมกุลไปอีกขัน- หนึง(
ทีอยู่
Dharnapuri, Forest Colony, Tajganj, Agra, Uttar Pradesh 282001
โทรศัพท์ +๙๑ ๕๖๒ ๒๒๒ ๖๔๓๑
ผูร้ ับเสด็จ
- นายเการาฟ ดะตัล (Mr. Gaurav Datal)
นายอําเภอเมืองอัครา
- นางกันจัน ซิงห์ (Mrs. Kanchan Singh)
ผูช้ ่วยนายอําเภอฝ่ ายพิธีการทูตเมืองอัครา
- นายตริภวุ นั ปริปติ (Mr. Tribhuwan Pripati)
หัวหน้ากองตํารวจฝ่ ายพิธีการ

- นายอําเภอเมืองอัคราเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และนําเสด็จไปยังลานเอนกประสงค์ของ
ทัช มาฮาล
- ทอดพระเนตรกลุ่มอาคารด้ านนอกทัช มาฮาล ซึ*งในอดีตเคยใช้ เป็ ท*พี ักแรมของกองคาราวาน
(Caravanserai)
- ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและการตกแต่งโครงสร้ างของทัช มาฮาล ตามศิลปะแบบมุสลิมและ
เปอร์เซีย และการวางผังอาคารตามหลักเรขาคณิตที*ทุกด้ านเท่ากันและสอดรับกันอย่างสมบูรณ์
แบบ
- ทรงพระดําเนินผ่านประตูหลัก (Main Gate)
- ทอดพระเนตรทัช มาฮาลจากจุดยืนกึ*งกลางบริเวณประตูทางเข้ าจากระยะที*ต่างกันเพื*อเห็นเสาสี*
ด้ านของทัช มาฮาลในจํานวนที*ต่างกัน
- ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะนักเรียนนายร้ อยโรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
- ทรงพระดําเนินตามทางเดินไปยังประตูทางเข้ าอาคารสุสานฝังพระศพของสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์
ชะฮันและพระนางมุมตัช มาฮาล (ระหว่างทางผ่านสวนดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์)
- ประทับพระเก้ าอีH
- ทรงสวมถุงคลุมฉลองพระบาท

34

- ทรงพระดําเนินขึHนบันได (ประมาณ ๒๑ ขัน- )
- ทรงพระดําเนินไปยังโถงกลางของอาคารสุสานฝังพระศพ
- ทอดพระเนตรสุสานพระศพของสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน และพระนางมุมตัซ มาฮาล
- ทรงพระดําเนินไปยังทางออกด้ านหลัง
- ทอดพระเนตรวิวชายฝั*งแม่นาํH ยะมุนาจากมุมสูง ป้ อมปราการอัครา (Agra Fort) และมัสยิด ตาช (Taj
Mosque)
- ทรงพระดําเนินไปยังด้ านหน้ าโถงทางเข้ าอาคารสุสาน
- ทรงถอดถุงคลุมฉลองพระบาท
- ทรงพระดําเนินกลับไปยังประตูทางเข้ าทัช มาฮาล
- พระราชทานของที*ระลึก
๑๑.๔๐ น. - ประทับรถไฟฟ้ าพระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากทัช มาฮาล ไปยังโรงแรมดิ โอเบอรอย
อมาร์วิลาส์ (The Oberoi Amarvilas)
-----------------------------๑๑.๔๕ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงโรงแรมดิ โอเบอรอย อมาร์วิลาส์
ทีอยู่
Taj East Gate, Agra-282001
โทรศัพท์
+ ๙๑ ๕๖๒ ๒๒๓ ๑๕๑๕
โทรสาร
+ ๙๑ ๕๖๒ ๒๒๓ ๑๕๑๖
ผูร้ ับเสด็จ
- นายอภิเษก ปัญชิการ์ (Mr. Abhishek Panshikar)
ผูจ้ ดั การทัวไป

- ผู้จัดการทั*วไปเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และนําเสด็จลิฟต์ขH ึนไปยังห้ องประทับ
ชัHน ๒ (ห้อง ๒๒๐)
(ห้องสําหรับผูต้ ามเสด็จ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ และ ๒๒๕)

- ทรงพักพระอิริยาบถ
- เสด็จลิฟต์ลงไปยังภัตตาคารเบลวู (Bellevue) ชัHนอาร์ (R)
- ประทับโต๊ะเสวย
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน
๑๒.๕๐ น. - เสด็จลิฟต์ขH ึนไปยังห้ องประทับ ชัHน ๒
- เสด็จพระราชดําเนินถึงห้ องประทับ
- ทรงพักพระอิริยาบถ
๑๓.๐๐ น. - เสด็จลิฟต์ลงไปยังชัHนจี (G)
๑๓.๑๐ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากโรงแรมดิ โอเบอรอย อมาร์วิลาส์ ไปยัง
ป้ อมปราการอัครา (Agra Fort)
-----------------------------๑๓.๓๐ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงป้ อมปราการอัครา
)เป็ นป้ อมทีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เดิมเคยถูกใช้เป็ นพระราชวังของพระจักรพรรดิในราชวงศ์โมกุลเมือครัง- ทีมีการย้ายเมืองหลวงจากเด
ลีมาสู่เมืองอัครา ป้ อมปราการอัคราได้รบั ยกย่องจาก UNESCO ให้เป็ นมรดกโลก และตัง- อยู่ห่างจากทัช มาฮาลเพียง ๒กิโลเมตร ๕. ป้ อม
ปราการแห่งนี-เรียกได้วา่ เป็ นปราการหรือกําแพงป้ องกันเมืองในสมัยจักรวรรดิโมกุล

35

ป้ อมปราการอัคราก่อสร้างและต่อเติมขึ-นจากป้ อมบะดัลคาร์ซึงเป็ นป้ อมปราการเดิมทีตัง- อยู่ในเมืองอัครา โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าใคร
เป็ นผูเ้ ริมสร้างครัง- แรก อย่างไรก็ดี ปรากฏหลักฐานว่าสมเด็จพระจักรพรรดิ บาบูร์ ซึ งเป็ นปฐมจักรพรรดิของราชวงศ์โมกุลซึ งเข้ามา
ปกครองอนุ ทวีปอิ นเดีย ได้ทรงเริมใช้ป้อมแห่ งนี- เป็ นทีประทับของพระองค์มาตัง- แต่ พ .ศ.๒๐๖๙ และพระราชโอรสของพระองค์คือ
สมเด็จพระจักรพรรดิหุมายุน ก็ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกทีป้ อมนี- อย่างไรก็ดี ในช่วงระหว่าง พ .ศ.๒๐๘๓ – ๒๐๙๙ ราชวงศ์โมกุลได้
ถูกคุกคามและพ่ายแพ้ต่อจักรวรรดิอืน ๆ หลายครัง- อาทิ จักรวรรดิซูร์ และจักรวรรดิสมั รัต เป็ นต้น และต้องถอยร่นไปจากเมืองอัครา
จวบจนถึง พ .ศ.๒๐๙๙ สมเด็จพระจักรพรรดิอคั บาร์มหาราช รัชกาลที ๓ แห่งราชวงศ์โมกุล จึงได้เข้ายึดครองดินแดนส่วนใหญ่ของอนุ
ทวีปอิ นเดียได้อีกครัง- และโดยทีได้ทรงตระหนักถึงความสําคัญของจุดยุทธศาสตร์ของเมืองอัครา จึงได้ทรงสร้างให้เมืองอัคราเป็ นเมือง
หลวงแห่งราชวงศ์โมกุล และทรงย้ายมาประทับทีเมืองอัคราตัง- แต่ พ.ศ. ๒๑๐๑ โดยทรงซ่อมสร้างป้ อมปราการแห่งนี-ข- ึนใหม่ ใช้หินสีแดง
จากเมืองราชสถาน และโปรดให้สถาปนิกวางรากฐานของอาคารโดยใช้อิฐขนาดใหญ่เป็ นแกนกลางด้านในและห่อหุม้ ผิวด้านนอกด้วยหิ น
ทราย การก่อสร้างป้ อมปราการอัคราใช้เวลาก่อสร้างทัง- สิ-น ๘ ปี ใช้แรงงานคนงานกว่า ๔๐๐๐, คน และสร้างเสร็จสิ-นใน พ .ศ.๒๑๑๖
ต่อมาในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน ผูท้ รงสร้างทัช)มาฮาลของอัคบาร์มหาราช มีพระ (หลานปู่ ) ซึงทรงเป็ นพระราชนัดดา (
ได้ทรงปรับเปลียนสิงก่อสร้างบางส่วนในป้ อม ราชนิยมในการใช้หินอ่อนสร้างอาคารต่าง ๆปราการอัคราให้เป็ นอาคารหินอ่อนสีขาว ทัง- นีมีการเล่าขานกันว่า ในบัน- ปลายของพระชนม์ชีพ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮันทรงถูกสมเด็จพระจักรพรรดิออรังเซบ พระราชโอรสของ
พระองค์เอง สังให้คมุ ขังพระองค์ในห้องแห่งหนึงในป้ อมปราการอัคราทีมีระเบียงหินอ่อน และสามารถมองออกไปยังทัช มาฮาลได้อย่าง
ชัดเจน ทัง- นี- ผูค้ นยังเล่ าขานกันอี กว่าสมเด็จพระจักรพรรดิ ชาห์ ชะฮันได้ส- ินพระชนม์ภายในห้องขังนี- ในที สุด ในเวลาต่ อมา ป้ อม
ปราการอัคราถูกบุกรุกและยึดครองโดยจักรวรรดิมราฐะในคริสต์ศตวรรษที ๑๘ หลังจากนัน- ยังมีการเปลียนผูป้ กครองไปอี กหลายครังจนกระทังอินเดียตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในทีสุด ทัง- นี- ในสมัยทีบริษทั บริติชอิสต์อินเดียยังควบคุมอินเดียอยู่ ป้ อมนี-ยงั เป็ น
สมรภูมิการสูร้ บในการลุกฮือขึ-นสูอ้ งั กฤษของชาวอินเดียใน พ .ศ.๒๔๐๐ ซึงนําไปสู่การทีรัฐบาลอังกฤษต้องเข้ามาปกครองอินเดียโดยตรง
แทนบริษทั บริติชอิสต์อินเดีย
ป้ อมปราการอัครามีพ- ืนที ๓๘๐๐๐๐, ตารางเมตร โดยมีการวางผังเป็ นรูปครึงวงกลมขนานไปกับริมฝังแม่นํา- ยมุนา มีกาํ แพงสองชัน- สูงถึง
๗๐ ฟุต หรือประมาณ ๘๕. เมตร ล้อมรอบอยู่ ๔ ด้าน และมีป้อมทรงกลมขนาดใหญ่คนเป็
ั นระยะ ๆ ประตูหนึงด้านสามารถเปิ ดออกไปสู่
แม่ นํา- ได้ ปั จจุบันกองทัพอิ นเดี ยยังคงสงวนพื- นที ส่วนใหญ่ ทางตอนเหนื อของป้ อมปราการอัคราไว้ใช้เป็ นสถานที ราชการทางทหาร
โดยเฉพาะการใช้เป็ นทีตัง- ของกองทัพน้อยพลร่มที)๕๐ แห่ งกองทัพบกอินเดียและเปิ ดให้นกั ท่องเทียวและสาธารณชนทัวไปเข้าชมได้ (
เพียงบางส่วนเท่านัน- โดยผูค้ นในท้องถินเชือว่าพื-นทีทีเปิ ดให้คนภายนอกเข้าชมได้นนั- มีขนาดเพียงร้อยละ ๑๐ ของพื-นทีจริงทัง- หมด(
ทีอยู่
Rakabganj, Taj Road, Agra
Uttar Pradesh 282003
โทรศัพท์
+๙๑ ๕๖๒ ๒๙๖ ๐๔๕๗
ผูร้ ับเสด็จ
- นายเการาฟ ดะตัล (Mr. Gaurav Datal)
นายอําเภอเมืองอัครา

- นายอําเภอเมืองอัคราเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และนําเสด็จไปยังทางเข้ าป้ อมปราการอัครา
- ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะนักเรียนนายร้ อยโรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
- ทรงพระดําเนินไปยังพระราชวังของสมเด็จพระจักรพรรดิชะฮันคีร์ (Jahangir Mahal)
- ทอดพระเนตรอ่างอาบนําH หินขนาดใหญ่ของสมเด็จพระจักรพรรดิชะฮันคีร์ (Jahangir’s Bath Tub)
- เสด็จพระราชดําเนินเข้ าพระราชฐานชัHนใน
- ทอดพระเนตรที*สรงนําH
- ทรงพระดําเนินไปยังระเบียง
- ทอดพระเนตรทัช มาฮาลจากระยะไกล
- ทรงพระดําเนินไปยังพระตําหนักของสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน (Khas Mahal)
- ทอดพระเนตรพระตําหนักของพระธิดา (Roshanara and Jahanara) ที*พักอาศัยของพระสนมของ
สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน สวนสมุนไพร ที*สรงนําH กลางบริเวณหน้ าพระตําหนัก (Royal Hamam)
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และบริเวณที*พระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน ใช้ เป็ นคุกสําหรับกักขัง
สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน ในช่วงสุดท้ ายก่อนสิHนพระชนม์ (Muthamman Burj)
- ทรงพระดําเนินไปยังอาณาเขตด้ านนอกพระตําหนัก
- ทอดพระเนตรท้ องพระโรง
๑๔.๑๕ น. - ทรงพระดําเนินจากพระราชฐานชัHนในของป้ อมปราการอัครา ไปยังประตูทางเข้ า
- เสด็จพระราชดําเนินถึงประตูทางเข้ าป้ อมปราการอัครา
- พระราชทานของที*ระลึก
๑๔.๓๐ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากป้ อมปราการอัครา ไปยังสุสานอิติมาด์ อุดเดาละห์
(Tomb of I’timad Ud-Daulah)
-----------------------------๑๔.๔๕ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงสุสานอิติมาด์ อุดเดาละห์
(เป็ นสุสานแบบโมกุล ตัง- อยู่ในเมืองอัครา มักได้รบั การกล่าวขานว่ามีความสวยงามเหมือนกล่องใส่อัญมณี และในบางครัง- ถูกเรียกว่า
Baby Taj หรือ “ทัช มาฮาลน้อย อย่างไรก็ดี เชือกันว่าสุสานอิ ติมาด์ ”อุดเดาละห์แห่ งนี-เป็ นภาพร่างต้นแบบของการสร้างทัช มาฮาลใน
เวลาต่อมา ต้นแบบทางสถาปั ตยกรรมอีกแห่ งหนึงทีสะท้อนถึงการทีราชวงศ์โมกุลได้นําศิ ลปะแบบเปอร์เซียเข้ามาใช้ในอินเดียเป็ นครัง- )
แรก และต่อมาได้ส่งอิทธิพลแก่การสร้างทัช มาฮาล ด้วยนัน- คือสุสานสมเด็จพระจักรพรรดิหุมายุน ทีกรุงเดลี(
สุสานอิติมด์ อุดเดาละห์สร้างขึ-นระหว่าง พ .ศ.๒๑๖๕ – ๒๑๗๑ ประกอบด้วยอาคารหลัก อาคารรอง และสวนต่าง ๆ โดยสะท้อนความ
เปลี ยนแปลงของสถาปั ตยกรรมโมกุลจากการสร้างอาคารต่ าง ๆ ด้วยหิ นแดงในยุคแรก เช่นทีสุสาน)สมเด็จจักรพรรดิ หุมายุน หรื อ
บางส่วนของป้ อมปราการอัคราตัวอย่าง) อัญมณีลงไปประดับลวดลายในยุคต่อมามาเป็ นการสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวและแกะสลักเพือใส่ (
สุสานแห่งนี- สร้างขึ-นโดยพระ (ทีมีชือเสียงทีสุดคือ ทัช มาฮาลราชเสาวนียข์ องพระนางนูร์ ชะฮัน จักรพรรดินีแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิจา
ฮันคีร์ )สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮันผูส้ ร้างทัช มาฮาลเป็ นพระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดิจาฮันคีร์ ประสูติแต่พระชายาอืนที
มิใช่พระนางนูร์ ชะฮันซึงประวัติศาสตร์ระบุวา่ ในช่วงหลัง (สมเด็จพระจักรพรรดิจาฮันคีรพ์ ระองค์น- ีทรงเสพติดแอลกอฮอล์และฝิ น จึงทํา
ให้อํานาจเบื-องหลังการบริหารบ้านเมืองในสมัยนัน- ตกอยู่กบั พระนางนูร์ จาฮัน
พระนางนู ร์ ชะฮันทรงสร้างสุสานแห่ งนี-ให้แก่พระบิดาของพระนาง คือ ท่านเจ้า กิยาส อุดดิน (มิรซา) เบ็ก หรือทีรูจ้ กั ในนามของ “อิ ติ
มาด์ อุดเดาละห์” อันเป็ นตําแหน่ งทีสมเด็จพระจักรพรรดิอักบาร์มหาราชพระราชทานให้ มีความหมายว่า “เสาหลักแห่ งรัฐ” ทัง- นี- อิ ติ
มาด์ อุดเดาละห์ ก็คือพระอัยกา ของพระนางมุมตัซ มาฮาล มเหสีของสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ (ปู่ ) ชะฮันนันเอง พระนางนู ร์ ชะฮัน)
เป็ นพระปิ ตุจฉา หรือน้องสาวพระบิดาของพระนางมุมตัซ มาฮาล(
สุสานอิติมาด์ อุดเดาละห์ตงั- อยู่ริมแม่นํา- ยมุนา โดยมีสวนแบบโมกุลรูปร่างคล้ายกากบาทตัง- อยู่ดา้ นหน้า และมีร่องนํา- สร้างอยู่ขนานตลอด
เส้นทางเดินรอบอาคาร ตัวอาคารของสุสานแห่งนี-มีพ- ืนทีโดยรวมประมาณ ๒๓ ตารางเมตร ตัง- อยู่บนฐานใต้ดินขนาด ๕๕ ตารางเมตรสูง
ประมาณ ๑ เมตร จึงทําให้เป็ นอาคารทีมีรากฐานมันคงอย่างยิง ในแต่ละมุมของอาคารมีหอทรงหกเหลียมสูงประมาณ ๑๓ เมตรประดับ
อยู่ กําแพงของสุสานสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวจากรัฐราชสถาน และประดับด้วยหินอัญมณีต่าง ๆ โดยจะแกะสลักหินอ่อนและฝังอัญมณีลง
ไปเพือตกแต่งเป็ นรูปต่าง ๆ อาทิ ต้นไม้ ขวดไวน์ ผลไม้ตดั เป็ นชิ-น ๆ และแจกันดอกไม้ เป็ นต้น แสงอาทิตย์สามารถทะลุผ่าน ”จาลี“
นอ่อนด้านนอกอาคารทีถูกแกะสลักให้เหมือนตาข่ายผ้าลูกไม้เพือให้แสงสาดส่องเข้ามายังพื-นทีภายในอาคารได้ กล่าวได้วา่ การหรือฉากหิ
ตกแต่งภายในของสุสานแห่งนี-ได้เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างทัช มาฮาลโดยสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ ชะฮัน ซึงมีศักดิRเป็ นโอรสเลี-ยง)
ของพระนางนูรชะฮั
์ น(พระราชทานให้เป็ นสุสานของพระนางมุมตัซ มาฮาล ในเวลาต่อมา (
ทีอยู่
Moti Bagh, Agra Uttar Pradesh
282006
โทรศัพท์
+๙๑ ๕๖๒ ๒๒๘ ๐๐๓๐
ผูร้ ับเสด็จ
- นายเการาฟ ดะตัล (Mr. Gaurav Datal)
นายอําเภอเมืองอัครา

- นายอําเภอเมืองอัคราเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และนําเสด็จไปท่าเรือริมฝั*งแม่นาํH ยมุนา
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- ทอดพระเนตรวิถีชีวิตริมฝั*งแม่นาํH ยมุนา
- ทรงพระดําเนินไปยังอาคารกลางของสุสาน
- ประทับพระเก้ าอีH
- ทรงสวมถุงคลุมฉลองพระบาท
- ทรงพระดําเนินขึHนบันได
- เสด็จเข้ าภายในอาคารกลางของสุสาน
- ทอดพระเนตรภาพวาดฝาพนังแบบเฟรสโกโบราณ และหลุมฝังศพของสมาชิกในครอบครัวของ
พระนางมุมตัซ มาฮาล (อาทิ หลุมฝังศพของพระบิดาและพระมารดาของพระนางมุมตัซ มาฮาล และหลุมฝัง
ศพของพระธิดาของพระนางนูร์ ชะฮัน)

๑๕.๑๕ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากสุสานอิติมาด์ อุดเดาละห์ไปยังโรงแรมไอทีซี โมกุล
(ITC Mughal Hotel)
- คณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเดินทางไปท่าอากาศยานพลเรือนอัครา
ล่วงหน้า

-----------------------------๑๕.๔๐ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงโรงแรมไอทีซี โมกุล
ทีอยู่

Taj Ganj, Agra,
Uttar Pradesh 282001
+๙๑ ๕๖๒ ๔๐๒ ๑๗๐๐
+๙๑ ๕๖๒ ๒๓๓ ๑๗๓๐

โทรศัพท์
โทรสาร
ผูร้ ับเสด็จ
- นายสัญชัย ชาร์มา (Mr. Sanjay Sharma)
ผูจ้ ดั การทัวไป

- ผู้จัดการทั*วไปเฝ้ าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และนําเสด็จไปยังห้ องประทับ ชัHนจี (G)
(ห้ อง ๒๐๑)
(ห้องสําหรับผูต้ ามเสด็จ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ และ ๒๐๖)

- ทรงพักพระอิริยาบถ
-----------------------------๑๕.๕๐ น. - ทรงพระดําเนินลงบันไดไปยังภัตตาคารทัช บาโน (Taj Bano) ชัHนแอลจี (LG)
- เสด็จพระราชดําเนินถึงภัตตาคาร
- ประทับโต๊ะเสวย
- เสวยพระกระยาหารคํ*า
๑๖.๔๐ น. - ทรงพระดําเนินไปยังห้ องประทับ ชัHนจี
- เสด็จพระราชดําเนินถึงห้ องประทับ
- ทรงพักพระอิริยาบถ
๑๖.๕๐ น. - ประทับรถยนต์พระที*น*ังเสด็จพระราชดําเนินจากโรงแรมไอทีซี โมกุล ไปยังท่าอากาศยานพลเรือน
อัครา (Civil Air Terminal Agra Airport)
-----------------------------๑๗.๔๐ น. - เสด็จพระราชดําเนินถึงท่าอากาศยานพลเรือนอัครา
ผูร้ ับเสด็จ
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ฝ่ ายอินเดีย
- นางกุสมุ ดัส (Mrs. Kusum Das)
ผูอ้ ํานวยการท่าอากาศยานพลเรือนอัครา
ฝ่ ายไทย
- ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

- ทรงพระดําเนินไปยังห้ องรับรองพิเศษ
- มีพระราชปฏิสนั ถารด้ วยผู้มาเฝ้ าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ
- ทรงพักพระอิริยาบถ
๑๘.๐๐ น. - ประทับเครื*องบินพระที*น*ังของบริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เที*ยวบินพิเศษ ที* พีจี ๑
)เครืองบินแบบแอร์บสั เอ ๓๑๙-๑๓๒( เสด็จพระราชดําเนินจากสาธารณรัฐอินเดียนิวัติกรุงเทพมหานคร
(ใช้เวลาบินประมาณ ๓ ชัวโมง ๓๐ นาที)
ผูส้ ่งเสด็จ
ฝ่ ายอินเดีย
- นางกุสมุ ดัส (Mrs. Kusum Das)
ผูอ้ ํานวยการท่าอากาศยานพลเรือนอัครา
ฝ่ ายไทย
- นายชุตินทร คงศักดิR
เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และภริยา
- ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุนิวเดลี

-----------------------------การจัดเครืองบินพระทีนัง
ภาคผนวก ๑ หน้า

-----------------------------ประเทศไทย
(กรุงเทพมหานคร)

๒๓.๓๐ น.- เสด็จพระราชดําเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
(เวลาทีกรุงเทพมหานครเร็วกว่าทีเมืองอัครา ๑ ชัวโมง ๓๐ นาที)

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

แบบฟอรมที่ ๑ การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของกองทัพบก
ชื่อสวนราชการ : รร.จปร.

หนาที่ : ๑ /๑
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร
การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศน
ศึกษาตางประเทศ

ตัวชี้วัด (KPI)
เป/าหมายของตัวชี้วัด
ตามคํารับรอง
การสรางความรวมมือดาน
ความสัมพันธทางทหารที่ดีกับ รอยละความสําเร็จของการรักษา
รอยละ ๙๐
ความมั่นคงกับตางประเทศ
ประเทศเพื่อนบาน ประเทศใน และเสริมสรางความสัมพันธทาง
กลุมอาเซียน มิตรประเทศและ ทหารกับประเทศเพื่อนบาน
องคการระหวางประเทศ
ประเทศในกลุมอาเซียน มิตร
รวมทั้งมีบทบาทในการ
ประเทศ และองคการระหวาง
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพใน
ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาท
กรอบสหประชาชาติ ตาม
ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป,
กรอบสหประชาชาติ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป,
องคความรูที่จําเป7นตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
แผนการจัดการความรู
ประเด็นยุทธศาสตร: การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ
แผนที่ ๑
องคความรูที่จําเป7น : การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาตางประเทศ
เหตุผลที่เลือกองคความรู:
- องคความรูดังกลาวสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ กปศ.ฯ โดยกองวิชามีกิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารยและ นนร. ในทุกวิชาที่เป=ด
สอน โดยเฉพาะวิชาเลือกเสรี ที่จัดใหมีการทัศนศึกษาสถานที่ที่สอดคลองเหมาะสมกับหัวขอวิชา
- การทัศนศึกษาเป7นสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูแก นนร. ที่สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานในฐานะ “ทหาร” ไดเป7นอยางดี
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปDาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : รอยละความสําเร็จของการรักษา และเสริมสรางความสัมพันธทางทหารกับ
ประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน มิตรประเทศ และองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อ
สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป,ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร

เป/าประสงค

แบบฟอรมที่ ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action)
ชื่อส%วนราชการ รร.จปร.
หนาที่ /๓
ประเด็นยุทธศาสตร : การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ
องคความรูที่จําเป2น (K) : การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาตางประเทศ
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : รอยละความสําเร็จของการรักษา และเสริมสรางความสัมพันธ+ทางทหารกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน มิตรประเทศ และองค+การระหวางประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป5
เป6าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

๑

การบ%งชี้ความรู
- สมาชิกกลุมไดรวมกันระดมสมองเพื่อคนหา
ความรูที่พึงประสงค+ ไดแก เรื่อง “การนํา นนร.
ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาตางประเทศ”
ประกอบดวยขั้นตอนในการทัศนศึกษา
3 ขั้ น หลั ก คื อ กอนการทั ศ นศึ ก ษา การทั ศ น
ศึกษา และภายหลังการทัศนศึกษา

๒

๓

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป6าหมาย

กลุ%มเป6าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ

CMP

ม.ค.๖๐

จํานวน KM
TEAM

๓ คน

KM team ๓ คน

กําหนดการสอนวิชา กปศ.สกศ.
เลือกเสรี กปศ.ฯ
รร.จปร.

๑,๒,๓

การสรางและแสวงหาความรู
- การรวบรวมขอมูลการเตรียมงานทัศนศึกษา
ตางประเทศในวิชาเลือกเสรี ของ กปศ.ฯ ที่ผานมา

มี.ค.๖๐

กิจกรรม
ทัศนศึกษาฯ

วิชาเลือกเสรี
ที่เปKดสอนใน
ป5 ๕๓ – ๕๙

อจ.กปศ.ฯ และ นนร.

การจัดความรูใหเป2นระบบ
- การจัดกลุม/ประเภท ขั้นตอนการทัศนศึกษา
ตางประเทศของแตละครั้งตามชวงเวลาที่กําหนด
ไว

เม.ย.๖๐

จํานวนขอมูลที่
สังเคราะห+

ทัศนศึกษา
จํานวน
๑๒ ครั้ง

อจ. กปศ.ฯ

กําหนดการสอนวิชา
เลือกเสรี กปศ.ฯ กปศ.สกศ.
และ
รร.จปร.
คูมือทัศนศึกษา
กปศ.สกศ.
รร.จปร.

๑,๒,๓,๔

๑,๒,๓,๔

ชื่อส%วนราชการ รร.จปร.
หนาที่ /๓
ประเด็นยุทธศาสตร : การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ
องคความรูที่จําเป2น (K) : การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาตางประเทศ
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : รอยละความสําเร็จของการรักษา และเสริมสรางความสัมพันธ+ทางทหารกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน มิตรประเทศ และองค+การระหวางประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป5
เป6าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด
ลําดับ
๔

๕

๖

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป6าหมาย

กลุ%มเป6าหมาย

การประมวลและกลั่นกรองความรู
- ขั้ น ต อ น ก าร ดํ าเนิ น งา น เพื่ อ ทั ศ น ศึ ก ษ า พ.ค.-มิ.ย.๖๐
แผนการ
การพัฒนา อจ. กปศ.ฯ และ นนร.
ตางประเทศ ของ กปศ.ฯ
ปฏิบัติงาน
เรื่องทัศน
- ขอสรุปจากประโยชน+/สิ่งที่ไดรับในการ
ประจําป5 กปศ.ฯ ศึกษาฯ ของ
ทัศนศึกษาฯ
กปศ.ฯ อยาง
เปPนระบบ
การเขาถึงความรู
๕.๑ การประชุม กปศ.ฯ
ก.ค.๖๐ –
ชองทางการ ๒ ชองทาง ชองทาง
๕.๒ นําขอมูลมาจัดรูปแบบเพื่อทําการเผยแพร
ปQจจุบัน
เขาถึงขอมูล
๑. Intranet
ในกองวิชาและหนวยงานภายใน รร.จปร.
๒. หนังสือเวียน
การแบ%งปAนแลกเปลี่ยนความรู
- การประชุม กปศ.ฯ
- ปรับปรุงรางขอมูล เพื่อเผยแพรผานสื่อตาง ๆ

ส.ค.๖๐

จํานวนผูแทน
หนวยที่เขารวม
การสัมมนา

จํานวน
๕๐ คน

ผูแทนหนวย นขต. รร.จปร.
หรือ ผูที่สนใจ

เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ

CMP

รายงานการประชุม กปศ.สกศ.
กปศ.ฯ และ
รร.จปร.
รายงานทัศนศึกษา
ของ นนร.

๑,๒,๓,๔,๕

DATA BASE

กปศ.สกศ.
รร.จปร.

๑,๒,๓,๔,๕

DATA BASE

กปศ.สกศ.
รร.จปร.

๑,๒,๓,๔,๕

ชื่อส%วนราชการ รร.จปร.
หนาที่ /๓
ประเด็นยุทธศาสตร : การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ
องคความรูที่จําเป2น (K) : การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาตางประเทศ
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : รอยละความสําเร็จของการรักษา และเสริมสรางความสัมพันธ+ทางทหารกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน มิตรประเทศ และองค+การระหวางประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป5
เป6าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

๗

๗.๑ การเรียนรู
- จัดอบรมใหความรูกั บ บุ คลากร นขต.รร.จปร./
KM TEAM (ที่จะเปPนวิทยากรใหคําแนะนําตอไป)
• เผยแพรในสื่อตางๆ เชน วารสารวิชาการ,
วารสารเสนาศึกษา ฯ
• การประชุม กปศ.ฯ ซึ่งมี ผอ.กปศ.ฯ เปPน
ประธาน และอาจารย+ กปศ.ฯ ทุ กคนเขา
รวมประชุม ณ หอง ๓๐๘ กปศ.ฯ
- เผยแพรในระบบสารสนเทศ
- จัดทําเปPนเอกสารแจกจาย

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป6าหมาย

กลุ%มเป6าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ

CMP

ส.ค.๖๐

จํ า น ว น ผู แ ท น
นขต.รร.จปร.ที่
เขารับการอบรม

๑๐ คน

๑๐ คน

กปศ.สกศ.
ระบบพี่เลี้ยง
รร.จปร.
(Mentoring
System),
เทคนิคการเลาเรื่อง
(Story Telling),
การจัดเก็บความรู
และวิธีปฏิบัติที่เปPน
เลิศในรูปของ
เอกสาร

๑,๒,๓,๔,๕

จํานวนชองทาง
การเผยแพร

๔ ชองทาง ชองทางการเผยแพร
๑. Intranet
๒. Internet
๓ .เ อ ก ส า ร คู มื อ ก า ร
ดํ าเนิ น การทั ศ นศึ ก ษาของ
กปศ.ฯ
๔. แผนพั บ การดํ าเนิ น การ
ทัศนศึกษาของ กปศ.ฯ

ชื่อส%วนราชการ รร.จปร.
หนาที่ /๓
ประเด็นยุทธศาสตร : การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ
องคความรูที่จําเป2น (K) : การนํา นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาตางประเทศ
ตัวชี้วัดตามคํารับรอง (KPI) : รอยละความสําเร็จของการรักษา และเสริมสรางความสัมพันธ+ทางทหารกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน มิตรประเทศ และองค+การระหวางประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป5
เป6าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของการดําเนินการทั้งหมด
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู
๗.๒ การยกย%องชมเชย

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป6าหมาย

กลุ%มเป6าหมาย

ธ.ค. ๖๐

จํานวนรางวัล

๒ รางวัล

กพ.รร.จปร. ที่เปPนตัวแทน
ของหนวยใน ๗.๑

เครื่องมือ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ
การประเมินผล

CMP
๖

