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วันอนุรักษ์มรดกไทย

วันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับ
วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรง
กับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ในฐานะมี
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งใหญ่
หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
คณะกรรมการอ�ำนวยการวัน
อนุรักษ์มรดกไทย ได้มีมติเห็น
ชอบค� ำ จ� ำ กั ด ความค� ำ ว่ า มรดก
ไทย คือ “มรดกทางวัฒนธรรมที่
แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความ
เป็นชาติ ซึง่ ได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลป
วัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม
ศิ ล ปหั ต ถกรรม นาฏศิ ล ป์ แ ละ
ดนตรี ตลอดจนถึ ง การด� ำ เนิ น
ชีวิตและคุ ณ ค่ า ประเพณีต่าง ๆ
อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คน
ในผื น แผ่ น ดิ น ในช่ ว งระยะเวลา
ที่ ผ ่ า นมา” คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มี
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้มมี ติเมือ่ วันที่ 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ประกาศ
ให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่ง
เป็ น วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพ
ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
“วันอนุรักษ์มรดกไทย” ทั้งนี้เพื่อ
รณรงค์สร้างความเข้าใจ ความ
ส� ำ นึ ก รั ก และหวงแหนในมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวม
ทั้ ง ให้ ป ระชาชนได้ เข้ า มามี ส ่ ว น
ร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทาง
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติให้มากยิ่งขึ้น และมีการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดก
ไทย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็น
ราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ ในฐานะมี พ ระ
มหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง
ในงานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
ชาติตลอดมา

พ.ศ. 2532 ได้มีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์
มรดกไทยขึ้ น ทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เปิ ด
โอกาสให้ ป ระชาชนทั้ ง หลายได้ มี โ อกาสเข้ า มา
มี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางวั ฒ นธรรม
ไทย เนื่ อ งจากงบประมาณของรั ฐ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
วันอนุรักษ์มรดกไทย
1. เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชน
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและเห็น
คุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ
2. เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ มี ก ารสงวน
รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติอย่างถูกวิธี
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
ประชาชนและภาคเอกชนได้มีความ
รู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของโบราณ
สถาน โบราณวัตถุและร่วมรับผิดชอบ
ดูแลทะนุบ�ำรุงรักษาให้เป็นมรดกไทย
ประจําถิ่น
4. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
5. เพื่ อ ลดอั ต ราการสู ญ เสี ย
และการถูกท�ำลายของโบราณสถาน
โบราณวัตถุให้น้อยลง
6. เพื่ อ สกั ด กั้ น อิ ท ธิ พ ลของ
วั ฒ นธรรมต่ า งชาติ ซึ่ ง มี ผ ลให้
วั ฒ นธรรมไทยเบี่ ย งเบนเปลี่ ย น
ทิศทางไป

https://th.wikipedia.org/wiki/
วันอนุรักษ์มรดกไทย
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ประวัติพระราชพิธีพระบรมศพ

๓

ต่อจากฉบับที่แล้ว

ลักษณะพระเมรุมาศ พระเมรุ ทีป่ รากฏแต่โบราณมี ๒ ลักษณะ คือ
๑. พระเมรุทรงปราสาท
๒. พระเมรุทรงบุษบก
พระเมรุทรงปราสาท คือ อาคารพระเมรุมีรูปลักษณะอย่าง
ปราสาท สร้างเรือนบุษบกบัลลังก์คอื พระเมรุทองซ้อนอยูภ่ ายใน พระ
เมรุทองประดิษฐานบนเบญจา พระจิตกาธานรองรับพระโกศพระศพ
ปิดทองล่องชาด พระเมรุทรงปราสาทนี้มี ๒ ลักษณะ คือ พระเมรุทรง
ปราสาทยอดปรางค์ และพระเมรุทรงปราสาทยอดมณฑป พระเมรุ
ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ยังมีลักษณะนี้
พระเมรุทรงบุษบก คือ พระเมรุที่สร้างบนพื้นที่ราบ โดยดัด
แปลงอาคารปราสาทเป็นเรือนบุษบกขยายพระเมรุทองในปราสาทที่
เป็นเรือนบุษบกบัลลังก์แต่เดิมให้ใหญ่ขึ้น เพื่อการถวายพระเพลิง ตั้ง
เบญจาพระจิตกาธานรับพระโกศพระบรมศพ ซึง่ เกิดขึน้ ครัง้ แรกในงาน
ถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว ได้ยึดถือเป็นแบบพระเมรุมาศพระมหากษัตริย์สืบต่อมา
ส่วนพระเมรุมาศและพระเมรุของพระราชินีและพระราชวงศ์ที่
พระอิสริยยศชั้นเจ้าฟ้าคงยึดประเพณีการสร้างอย่างพระมหากษัตริย์
หากลดเครือ่ งประกอบพระอิสริยยศตามฐานะ ได้แก่ กางกัน้ ด้วยฉัตร
๗ ชั้น หรือฉัตร ๕ ชั้น ลักษณะพระเมรุเป็นทรงปราสาท หากแต่ลด
รูปของปราสาทเป็นเครื่องยอดต่าง ๆ เช่น ยอดปรางค์ ยอดมงกุฎ
ยอดมณฑป ยอดฉัตร ยอดชฎา ตามความสวยงามและแรงบันดาล
ใจของช่าง ไม่มีพระเมรุทองภายใน ซึ่งใช้เป็นแบบอย่างพระเมรุของ
พระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าทั้งเจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายใน
การตกแต่งพระเมรุมาศ พระเมรุ
การตกแต่งให้งามวิจิตรมีอยู่ ๒ ประการ คือ ตกแต่งอย่างพระเมรุ
ทอง และตกแต่งอย่างพระเมรุสี
การตกแต่งอย่างพระเมรุทอง ได้แก่ ปิดทองล้วนทั้งทองจริง
และทองเทียม หรือปิดทองล่องชาดให้พื้นสีแดงมีลายทอง หรือปิด
กระดาษทองย่นมีสาบสีแดงปิดอย่างพระเมรุทอง มักใช้กับพระมหา
กษัตริย์
พระเมรุสี หรือเมรุลงยาราชาวดี จะใช้สีจากวัสดุหลายประเภท
ได้แก่ ประดับกระจกสี สอดสีด้วยกระดาษสี กระดาษตะกั่วสี เพิ่ม
สีสนั ให้พระเมรุองค์นนั้ ๆ มีความงดงาม ซึง่ การเลือกสีขนึ้ อยูก่ บั ช่างที่
จะศึกษาความสัมพันธ์กบั พระบรมศพหรือพระศพทีจ่ ะถวายพระเพลิง
เช่นเป็นสีประจ�ำวันประสูติ เป็นต้น
พระเมรุมาศ พระเมรุ เป็นงานสถาปัตยกรรมทีแ่ สดงภูมปิ ญ
ั ญาช่าง
ชั้นสูง เป็นที่ยกย่องมาแต่โบราณว่า ผู้ใดก็ตามที่ออกแบบสร้างสรรค์
พระเมรุมาศ พระเมรุ ถือว่าเป็นผู้รอบรู้เจนจบในงานศิลปกรรมของ
ชาติเพราะได้รวบรวมงานช่างศิลปะทุกประเภทไว้พร้อมสรรพ
อาคารประกอบของพระเมรุมาศ และพระเมรุ
นอกจากพระเมรุมาศ พระเมรุ ซึ่งเป็นประธาน ภายในตั้งพระ
จิตกาธานส�ำหรับประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ พระศพแล้ว ยังมี
อาคารประกอบอื่น ๆ รวมทั้งปริมณฑลโดยรอบ ที่ส�ำคัญมีดังนี้
ซ่าง / ส้าง หรือ ส�ำส้าง
ซ่าง เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมหลังคายอด สร้างขึ้นตามมุมทั้งสี่
ของพระเมรุมาศ ใช้เป็นทีส่ ำ� หรับพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรมตลอด
งานพระเมรุ ตั้งแต่พระโกศพระบรมศพ พระศพประดิษฐานบนพระ
จิตกาธาน จนกว่าจะถวายพระเพลิงเสร็จ คือ จะมีพระพิธีธรรม ๔
ส�ำรับ นั่งอยู่ประจ�ำซ่าง โดยจะผลัดกันสวดทีละซ่างเวียนกันไป

รูปพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทับเกษตร
ทับเกษตร คือ อาคารที่ปลูกเป็นแนวเขตปริมณฑล มักสร้างเป็น
อาคารโถงทรงไทย ประดับตกแต่งลวดลายไทย ทับเกษตรนี้ใช้เป็น
ที่ส�ำหรับข้าราชการที่มาในพระราชพิธีพักและฟังสวดพระอภิธรรม
พระที่นั่งทรงธรรม
พระที่นั่งทรงธรรม เป็นสถานที่ส�ำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ประทับทรงธรรมและทรงประกอบพระราชพิธีบ�ำเพ็ญพระ
ราชกุศลในการออกพระเมรุพระบรมศพ พระศพ รวมทั้งมีที่ส�ำหรับ
พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน สมาชิกรัฐสภา ตลอดจนคณะ
ทูตานุทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
หอเปลื้อง
หอเปลื้อง เป็นสถานที่ส�ำหรับเก็บพระโกศหลังจากได้เชิญ
พระบรมศพ พระศพขึน้ ประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้ว และใช้เป็น
ที่เก็บสัมภาระต่าง ๆ ในการพระราชพิธี เช่น ฟืน ดอกไม้จันทน์ ขัน
น�้ำ ซึ่งจะต้องตั้งน�้ำส�ำหรับเลี้ยงเพลิงเมื่อเวลาถวายพระเพลิง
ศาลาลูกขุน
เป็นอาคารโถง ทรงโรง สร้างตรงปลายปีกพระที่นั่งทรงธรรม
ทั้งด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ เป็นที่เฝ้าของข้าราชการ
ทิม
มีจ�ำนวน ๖ หลัง สร้างติดรั้วราชวัติทั้ง ๔ ทิศ ด้านเหนือใต้ด้าน
ละ ๑ หลัง ด้านตะวันตกและตะวันออกด้านละ ๒ หลัง ด้านหน้าเปิด
โล่ง หลังคาแบบปะร�ำคือหลังคาแบน ใช้ส�ำหรับเจ้าพนักงาน พระ
สงฆ์ แพทย์หลวงพัก และใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคม
เกย
เกย ลักษณะเป็นยกพื้นสี่เหลี่ยมย่อมุม ตั้งอยู่ด้านหน้าประตู
ก�ำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาทในพระบรม
มหาราชวัง มีบันได้ขึ้นลง ๓ ด้าน คือ ด้านตะวันออกเป็นที่อัญเชิญ
พระโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นเกย ด้านเหนือและด้าน
ใต้ส�ำหรับเจ้าพนักงาน ส่วนด้านตะวันตกเป็นที่เทียบพระยานุมาศ
สามล�ำคาน เพือ่ อัญเชิญพระโกศพระบรมศพ พระศพ ขึน้ ประดิษฐาน
เรียบเรียงโดย : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก
www.finearts.go.th
		
www.manager.co.th
*ผู้ให้ข้อมูล นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น*
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการปกครองติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษาอบรม และให้คำ�แนะนำ�ในการบริหาร
จัดการนํ้าอุปโภคในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากมีการศึกษาอบรมตลอดเวลา และให้เกียรติพบปะนักศึกษาหลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน
รุ่นที่ 68/2560 ณ โรงเรียนนายอำ�เภอ วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้นายสุรชัย ขันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหารของจังหวัดปทุมธานี นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครองและ
ผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำ�เภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหาร
งานปกครอง รุ่นที่ 4/2560 ในหัวข้อการบูรณาการแผนพัฒนาในพื้นที่ โดยมี
นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย
โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 มีนาคม 2560
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำ�พูน
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่น 69/2560
และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมของนักปกครองท้องที่” ณ วิทยาลัยการ
ปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕

๕

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำ�เภอ
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 4/2560
โดยมีนายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.
นายชำ�นาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง
มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำ�เภอรุ่นที่ 223
หัวข้อวิชาการบริหารงานปกครองท้องที่ โดยมี นายสำ�ราญ นันทนีย์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปลัดอำ�เภอ
วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
ในฐานะ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง
การก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) ครั้งที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานสนาม โครงการ
ก่อสร้างฯ วิทยาลัยการปกครอง อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำ�เนินการก่อสร้างอาคาร
วิทยาลัยการปกครอง

๖

วิทยาลัยการปกครอง

๗

ยี่โถ...ชวนอ่าน
สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา”
เขียนโดย ดินาร์ บุญธรรม

ความเจริญของพระพุทธศาสนา เกิดจากแรงบันดาลใจและ
ศรัทธาอันแรงกล้าของคนไทย
ซึ่งส่วนสำ�คัญก่อกำ�เนิดจากผู้นำ�
สูงสุดของประเทศ คือ พระมหากษัตริย์ ที่ทรงปฏิบัติพระองค์ด้านการ
ทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลา
กว่า ๗๐๐ ปี นับแต่พ่อขุนรามคำ�แหงมหาราชจนถึง รัชสมัยรัชกาล
ปัจจุบัน

“ยุทธศาสตร์การพูดสูตรผู้นำ�”
เขียนโดย พลภัทร เพ็งบุญ
สำ�นักพิมพ์บุ๊คไดมอนด์

การเป็นผู้นำ� มักจะถูกรับเชิญให้ขึ้นไปพูดตามโอกาสต่าง ๆ
อยู่เสมอ ดังนั้นการที่จะประสบความสำ�เร็จทางด้านการพูดต้องหมั่น
ฝึกฝน
ต้องหมั่นศึกษาจากตำ�ราและสุดท้าย คือลงมือเริ่มฝึกพูด
ตั้งแต่วันนี้ แล้วคุณจะเป็นผู้นำ�ที่สามารถพูดได้ประทับจิตประทับใจ
คนฟังเลยทีเดียว

“กุหลาบ มนตรา วารี”

เขียนโดย Philippa Gregory
สำ�นักพิมพ์ มติชน

เรื่องราวในนิยายอิงประวัติศาสตร์เล่มนี้ ว่าด้วยสงคราม
ระหว่างเครือญาติที่ชาวอังกฤษ และผู้ศึกษาประวัติศาสตร์รู้จักกันดี
ในนามสงครามดอกกุหลาบที่อบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งความตายและ
การทรยศ เมื่ออิสตรีผู้ลิขิตชีวิตตน เริ่มเข้ามามีบทบาทในโลกของ
บุรุษ ซึ่งสะท้อนเตือนให้ตระหนักถึงความเป็นจริงที่สัมผัสได้ เพราะ
อดีตที่เลยผ่านตลอดจนในโลกสมมุติ มนุษย์ก็ยังคงทำ�ผิดพลาด ซํ้า
รอยเดิม ๆ อยู่เสมอ
วิทยาลัยการปกครอง

๘

สมเด็จพระสังฆราช

ในประเทศไทย สมเด็ จ พระ
สังฆราช คือประมุขแห่งคณะสงฆ์ ซึ่ง
ตามกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้ทรง
ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง สกลมหาสังฆปริณ ายก
ที่มาและอ�ำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระ
สังฆราชเป็นไปตามพระราชบัญญัตคิ ณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้โปรด
เกล้าฯ ให้สถาปนาเปลี่ยนพระอิสริยยศ
สมเด็จพระสังฆราชที่เป็นพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เป็น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
สวัสดีครับ จดหมายข่าว ประจำ�เดือน
เมษายน สำ�หรับฤดูร้อนนี้ ผู้เสี่ยงที่มีโอกาส
เกิดโรคลมแดด คือกลุ่มผู้ที่ทำ�งานหรือ
ทำ�กิจกรรมกลางแดด เช่น เล่นกีฬา หรือ
ฝึกทหาร กลุ่มผู้ใช้แรงงานกลางแดด เช่น
กรรมกรก่อสร้าง เกษตรกร กลุ่มเด็กอายุ
ตํ่ากว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีโรค
ประจำ�ตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มคนอ้วน
กลุ่มคนอดนอนและกลุ่มคนที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จัด ต้องควรต้องหมั่นระมัด
ระวังตนเอง

ทรงเศวตฉัตร 5 ชั้น พระราชวงศ์ชั้น
รองลงมา เท่าที่ปรากฏ มีชั้นหม่อมเจ้า
ผู้ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
มีค�ำน�ำหน้า พระนามว่า สมเด็จพระ
สั ง ฆราชเจ้ า ทรงฉั ต รตาดเหลื อ ง 5
ชั้น ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชหนึ่งพระองค์ ตาม
ค� ำ กราบบั ง คมทู ล ของนายกรั ฐ มนตรี
โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีจะเสนอนาม
สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุด
โดยสมณศักดิ์ แต่ถ้าสมเด็จพระราชา
คณะดั ง กล่ า วไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
จะเสนอสมเด็ จ พระราชาคณะรู ป อื่ น
ตามล�ำดับสมณศักดิ์และความสามารถ
ในการท�ำหน้าที่แทน ต่อมาในปี พ.ศ.
2560 ได้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
คณะสงฆ์ ก�ำหนดให้ “มาตรา 7 พระ
มหากษั ต ริ ย ์ ท รงสถาปนาสมเด็ จ พระ
สังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรี
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ”

สมเด็จพระสังฆราชจะทรงมีเครือ่ งพระ
ยศประกอบพระอิ ส ริ ย ยศสมเด็ จ พระ
สังฆราช ดังนี้
• พระแท่นภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น
• พัดยศสมเด็จพระสังฆราช
• บาตร พร้อมฝาบาตร เชิงบาตร
ถมปัด
• พานพระศรี ถมปัด
• ขันน�้ำและพานรอง ถมปัด
• คณโฑ ถมปัด
• พระสุพรรณศรี ถมปัด
• พระสุพรรณราช ถมปัด
• หีบตราพระจักรี ถมปัด
• ปิ่นทรงกลม 4 ชั้น ถมปัด
• กาทรงกระบอก ถมปัด
• หม้อลักจั่น ถมปัด
• กระโถน ถมปัด
https://th.wikipedia.org/wiki/
สมเด็จพระสังฆราช

ในการจัดการศึกษาอบรม วิทยาลัย
การปกครองได้ดำ�เนินการศึกษาอย่างต่อ
เนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน
หลักสูตรปลัดอำ�เภอ ในช่วงต่อไป จะดําเนิน
การจัดศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบ
สวนพนักงานฝ่ายปกครอง จดหมายข่าววิถี
ธัญบุรีจะนำ�เสนอ ความคืบหน้าการจัดการ
ศึกษาอบรมและหลักสูตรต่าง ๆ ของกรม
การปกครองต่อไป แล้วพบกันใหม่ฉบับ
หน้านะครับ
สําราญ นันทนีย์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

พบ...บรรณาธิการ

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

