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     คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบก�าหนดให้วัน
ท่ี 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระ
ราชทานธงชาติไทย (Thai National 
Flag Day) และเริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๐ เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุด
ราชการ รวมทั้งก�าหนดให้มีการชักและ
ประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อ
เป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนใน
ชาติ และเป็นการน้อมร�าลึกถึงการที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ ๖) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์
เป็นธงชาติไทย 
        การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธง
ชาติไทย ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๔๖๐ (ตามพระราชบัญญัติ
แก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช 
๒๔๖๐ ปัจจบุนัมปีระเทศทีก่�าหนดให้มวีนั
ธงชาติ (Flag Day) จ�านวน ๕๔ ประเทศ 
จากจ�านวนประเทศทัว่โลก ๒๖๑ ประเทศ 
ซึ่งในจ�านวนนี้มีประเทศท่ีก�าหนดให้มี
วันธงชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนา
ดา สหราชอาณาจักร รัสเซีย โปรตุเกส 
ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม และ มีประเทศที่ไม ่มีการ
ก�าหนดวันธงชาติ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน 
สเปน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อิน
โดนิเซีย สิงคโปร์ ลาว 
ธงชาติไทย หรอื ทีเ่ราเรียกว่า ธงไตรรงค์
        ย้อนหลังกลับไปในอดีต พบว่า
ธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทยอย่างที่เรารู้จัก

กันในทุกวันนี้    ถือก�าเนิดขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๖     ในช่วงเวลานั้นยังใช้ ธงช้าง
เผือก เป็นธงชาติ ข้อมูลจาก พิพิธภัณฑ์
ธงชาติไทย ระบุว่า ในครั้งนั้น รัชกาลที่ ๖ 
ทรงมีพระราชด�าริว่า เมื่อมองธงชาติซึ่งใช้
อยู่ในขณะนั้นแต่ไกล จะมีลักษณะไม่ต่าง
จากธงราชการเท่าใดนัก ประกอบกับรูป
ช้างกลางธงช้างเผือกก็ไม่งดงาม จึงโปรด
เกล้าฯ ให้ออกประกาศเพ่ิมเติม และแก้ไข 
พระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทรศก ๑๒๙ 
ตามมาตรา ๔ ข้อ ๑๕  โดยแก้ไขลักษณะ
ธงชาติให้เป็นพื้นสีแดง ตรงกลางมีรูปช้าง
เผือก ทรงเครื่องยืนแท่น หน้าหันเข้าเสา
ส�าหรับเป็นธงราชการ ประกาศเมื่อวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๙
      ต่อมาในช่วงท้ายปีเดียวกันนี้ ธงชาติ
แบบช้างเผือกทรงเครื่อง ก็ถูกยกเลิก 
เพราะทรงเหน็แก่ความล�าบากของราษฎร 
ที่ต้องสั่งซื้อธงช้างจากต่างประเทศ อีกทั้ง
ที่ผ่านมาเคยมีการติดธงกลับหัว ท�าให้รูป
ช้างช้ีขาขึ้นฟ้าเป็นที่น่าละอาย จึงมีการ
ทดลองเปลี่ยนมาใช้ธงชาติไทยแบบ ริ้ว
ขาวแดงห้าริ้ว ซ่ึงชาวบ้านสามารถท�าเอง
ได้ และช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการติดธงกลับ
หัว โดยมีการประดับที่ธงในรูปแบบดัง
กล่าวที่สนามเสือป่าระยะหนึ่ง
      หลังจากนั้น มีการปรับเปลี่ยนแถบ
ตรงกลางซึง่มสีแีดงให้เป็นสนี�า้เงนิ ปรากฏ
หลักฐานในพระราชหัตถเลขา วันเสาร์ที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๐  ว่าได้ทอดพระเนตร
บทความภาษาองักฤษของผู้ใช้นามแฝงว่า 
อะแคว์ริส ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ เดลิ
เมล์ ฉบับวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๖๐ มี
เนื้อหาตอนหนึ่งซ่ึงทรงแปลด้วยพระองค์
เองว่า  “เพื่อนชาวต่างประเทศของผู ้
เขียน (อะแคว์ริส) ได้ปรารภถึงธงชาติ
แบบใหม่ว่า ยังมีลักษณะไม่สง่างามเพียง
พอ ผู้เขียนก็มีความเห็นคล้อยตามเช่นนั้น 
และเสนอแนะด้วยว่า ริ้วตรงกลางควรจะ
เป็นสนี�า้เงนิซึง่เป็นสส่ีวนพระองค์ของพระ
มหากษัตริย์ ซึ่งถ้าเปลี่ยนตามนี้แล้ว

       
     ร้อยปีธงชาติไทย
    ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ 
   พ.ศ.๒๔๖๐-พ.ศ.๒๕๖๐
ธงชาติไทยก็จะประกอบด้วยสีแดง ขาว 
น�้าเงิน มีสีเหมือนกับธงสามสีของฝรั่งเศส 
ธงยูเนียนแจ็คของอังกฤษ และธงดาว
ของสหรัฐอเมริกา ประเทศพันธมิตรทั้ง
สามประเทศ คงเพิ่มความไม่พอใจใน
ประเทศไทยยิ่งข้ึน เพราะเสมือนยกย่อง
เขา ทั้งการท่ีมีสีของพระมหากษัตริย์ใน
ธงชาติ ก็จะเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึง
พระองค์ในวาระที่ประเทศไทยได้เข้าสู ่
เหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ ด้วย..”
            
            ธงแดงขาวห้าริ้ว 

         ในหลวงรัชกาลที่ ๖ ทรงลองวาด
ภาพธงลงในบนัทกึ และทรงเหน็ว่างดงาม
กว่าธงริ้วขาวแดงอย่างที่ใช้อยู่จริงๆ
        เมื่อพระยาประสิทธิศุภการ (ต่อมา
คือพระยารามราฆพ) น�าแบบธงไปทูลขอ
ความเห็นจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ก็
ทรงเห็นชอบด้วย อีกท้ังรับส่ังว่าหาก
เปลี่ยนรูปแบบธงก็จะได้เป็นอนุสรณ์ใน
การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ ด้วย
       รัชกาลที่ ๖ จึงโปรดให้พระยาศรี
ภริูปรีชาร่างประกาศแก้แบบธงชาตสิยาม 
และทรงน�าเรือ่งเข้าทีป่ระชมุคณะเสนาบดี 
โดยท่ีประชุมลงมติเห็นชอบธงสามสีตาม
แบบท่ีคิดข้ึนใหม่ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มีพระราชบัญญัติแก้ไขพระราช
บญัญติัธงพุทธศกัราช ๒๔๖๐ ลงวนัที ่๒๘ 
กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ มีผลบังคับใช้ภาย
หลังวันออกประกาศในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ๓๐ วัน
          
        ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ จึงครบ
รอบ ๑ ศตวรรษของการประกาศใช้
ธงชาติไทยแบบริ้วสามสีที่เรียกกันว่า 
”ธงไตรรงค์”

 

วันพระราชทานธงชาติไทย 



   

๓

วิทยาลัยการปกครอง

ครบรอบ ๕๐ ปี 
     อาเซยีน

            สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(The Association of South
East Asian Nations :ASEAN)
ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ
(Bangkok Declaration) เมื่อ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีประเทศ
ผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม ๕ ประเทศ  คือ  
อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และไทย  ต่อมาใน
ปี  ๒๕๒๗  บรูไน ก็ได้เข้า
เป็นสมาชิกตามด้วย  ๒๕๓๘ 
เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก  
ต่อมา ๒๕๔๐ ลาวและพม่า เข้า
ร่วม  และปี ๒๕๔๒ กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกล�าดับ
ที่ ๑๐ จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  ๙ ที่
อินโดนีเซีย เมื่อ ๗  ตุลาคม  ๒๕๔๖  ผู้น�าประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ซึ่งประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ
       ๑.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community:AEC)
           ๒.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-
Cultural Pillar)
           ๓.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and
Security Pillar)
            ค�าขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One 
Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่ง
เอกลักษณ์   หนึ่งประชาคม
           เดิมก�าหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี ๒๕๖๓ แต่ต่อ
มาได้ตกลงกันเลื่อนก�าหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี ๒๕๕๘  และก้าว
ส�าคัญต่อมาคือการจัดท�าปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) 
ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๒ นับเป็นการ
ยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้าง
ประชาคม โดยมีพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กร
รองรับการด�าเนินการเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในปี ๒๕๕๘
           เลขาธิการอาเซียน (Secretariat-General)
คนปัจจุบันคือ นายเล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) จาก
เวยีดนาม  ด�ารงต�าแหน่งในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ (ค.ศ.๒๐๑๓ –
ค.ศ.๒๐๑๗)   ส�านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
ซึง่ตัง้อยูท่ี ่กรงุจาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซยี มหีน้าท่ีก�ากับดูแล
งานของอาเซียนในภาพรวม อ�านวยความสะดวก ดูแลความ
คืบหน้าในการด�าเนินงานตามความตกลงและข้อตัดสินใจของ

อาเซียนเสนอรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับงานและข้อคิดเห็น
ของอาเซียน เข้าร่วมการประชุมกับประเทศคู่เจรจาตามแนว
นโยบายท่ีได้รับความเห็นชอบ และตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและเป็นผู้แทน (representative) ของอาเซียนใน
เวทีระหว่างประเทศ
       เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) จากการเสนอชื่อของประเทศที่มี
สทิธใินการเสนอชือ่ของประเทศทีม่สีทิธใินการเสนอช่ือสมคัรใช้
หลักการเวียนตามตัวอักษร ภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก
เลขาธิการอาเซียนจะด�ารงต�าแหน่งได้เพียง ๑ สมัยและไม่
สามารถต่ออายุได้ (non-renewable term) มีระยะเวลาการ
ด�ารงต�าแหน่ง ๕ ปี 
           วนัที ่๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทีผ่่านมา  อาเซียนของเรามีอายุ
ครบ ๕๐ ปี  เป็น ๕๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจของคนในภูมิภาค
นี้ที่เรียกได้ว่า ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเดียวอย่างมั่นคง  
อาเซียนเริ่มจากศูนย์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ และสมาชิกก่อตั้งก็เพิ่ง
ได้เริม่เรยีนรูก้ารบริหารประเทศด้วยตนเอง ในเวลานัน้ประเทศ
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แม้ว่าจะได้รับเอกราชมาแล้ว ๒๐ 
ปี ยังต้องเผชิญกับปัญหาฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลก รวม
ท้ังการสร้างชาติและการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ ส่วนประเทศ
มาเลเซียก็ปกครองตนเองมาได้ ๑๐ ปี  สิงคโปร์ ๒ ปี ส่วน
ประเทศไทยก�าลังก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม

             เรียบเรียงโดย   :   นายนพพร  วีระกุล
             ข้อมูลจาก :  www.facebook.com/PrachachatOnline
                      :  www.thaiaec.com
                                                            ต่อฉบับหน้า
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“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

           ต่อหน้า ๕

  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ความมัน่คงของชาต”ิให้กบันักศกึษาหลกัสตูรปลดัอ�าเภอ 
รุ่นที่ ๒๒๔ และ รุ่นที่ ๒๒๕ จ�านวน ๑๒๑ คน ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ 
นายส�าราญ นันทนีย์  อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
นายเอกโอสถ รักเอยีด นายบัณฑูร นริศรางกรู รองอธกิาร
วิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการ
ปกครองร่วมให้การต้อนรับ

     

   
   

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง 
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัด
อ�าเภอ รุ่นที่ 224 และรุ่นที่ 225 พร้อมมอบวุฒิบัตร
และให้โอวาทแก่ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาอบรมในการปฏิบัติ
หน้าทีข่องฝ่ายปกครอง โดยมนีายส�าราญ นนัทนย์ี อธกิาร
วิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  

 

รอบรั้ว วปค.
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วิทยาลัยการปกครอง

  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ 
รองอธิบดีกรมการปกครอง 
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ�าเภอ 
รุ่นที่ 228 โดยมีนายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง กล่าวรายงาน ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายอ�าเภอ
วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี

 

   
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
นายส�าราญ นันทนีย์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของวิทยาลัยการปกครองและ
ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ ๒๒๔ รุ่นที่ ๒๒๕ 
รุ่นที่ ๒๒๖ และ รุ่นที่ ๒๒๗ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ 
พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บรเิวณศาลารมิน�า้ข้างโรงเรยีนนายอ�าเภอ   
วทิยาลยัการปกครอง อ�าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทมุธาน ีโดยได้รบั
การสนับสนนุพนัธุ์ปลาจาก ศนูย์วจิยัและพฒันาการเพาะเล้ียง
สัตว์น�้าจืดจังหวัดปทุมธานี กรมประมง จ�านวน ๕๐,๐๐๐ ตัว

        
  

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560  
นายส�าราญ นันทนีย์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
น�าผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัย
การปกครอง   ตลอดจนนักศึกษา
หลักสูตรปลัดอ�าเภอ  รุ่นที่ 226 
รุ่นที่ 227  และรุ่นที่ 228  ร่วมกิจกรรม
“ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง ถวายพ่อหลวง”
ณ บริเวณอาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง 
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รอบรั้ว วปค.
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วิทยาลัยการปกครอง

 ยี่โถ...ชวนอ่าน     
สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“ทุนทางปัญญา พัฒนาองค์กรไม่ง้อเงิน” 
 เขียนโดย นิพัฒน์  ชัยวรมุขกุล  จัดพิมพ์ เอช อาร์ เซ็นเตอร์
    
  โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู่ทุกวัน เราเองก็ต้องพัฒนา
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เปรียบเหมือนการก้าวเดินไปข้างหน้า 
หากองค์กรใดไม่มีการพัฒนาก็เหมือนกับการหยุดอยู่กับที่จนกลายเป็น
เดินถอยหลังไปเรื่อย ๆ ในขณะที่องค์กรอื่น ๆ เดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้ง 
 

“คมผู้น�าในสามก๊ก” 
เขียนโดย  เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป   ส�านักพิมพ์ สุขภาพใจ

       บางคนภาวะผู้น�าสูง แต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่า บางคนภาวะผู้
น�าต�่า แต่กลับมีผู้สนับสนุนอุ้มชูหากถามว่าท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น “คมผู้น�า
ในสามก๊ก” ช่วยไขความกระจ่างได้ แน่นอนว่าบางสิ่งบางอย่างที่แฝงอยู่
ในเรื่อง หากคิดทบทวน ใคร่ครวญ ตรองดูแล้ว ก็จะเข้าใจได้ถึง “ความ
ปรีชา” ของผู้น�า น�าไปสู่การเป็นผู้น�า  ที่มี “ภาวะผู้น�าอันเฉียบคม”

“สร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ต้องเริ่มตอนที่ไม่พร้อม”
 เขียนโดย Eric  Ries  ส�านักพิมพ์ วีเลิร์น

  คนจ�านวนมากอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองและมองเห็นโอกาส
ที่ผ่านเข้ามา แต่สุดท้ายกลับไม่ลงมือท�าด้วยเหตุผลว่า “ยังไม่พร้อม” ถ้า
การรอให้พร้อม ยังไม่ท�าให้คุณมีธุรกิจเป็นของตัวเองสักที จะดีกว่าไหม 
ถ้าคุณหันมาใช้ประโยชน์จาก “ความไม่พร้อม” แล้วลงมือสร้างธุรกิจที่
มั่นคงและท�าก�าไรตั้งแต่วันนี้เลย
 



วิทยาลัยการปกครอง

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘

              ส�าราญ นันทนีย์
      อธิการวิทยาลัยการปกครอง

พบ...บรรณาธิการ

       จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 
มีผู้เกษียณอายุราชการ จ�านวน ๓ ท่านคือ   ๑. นายอิสิ สุรสิงห์ นายช่างศิลป์ ช�านาญงาน
๒. นางสุนันทนา ยวงจันทร์ พนักงานพิมพ์ดีด และ ๓. นายสุนทร กฤษณาสีนวล พนักงานขับ
รถยนต์ ขอแสดงมุทิตาจิต  ชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน ชองท่านตลอดระยะเวลา
ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ในกรมการปกครอง
       ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วิทยาลัยการปกครองได้จัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
อาทิ หลักสูตรก�านันผู้ใหญ่บ้าน  หลักสูตรปลัดอ�าเภอ  หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่าย
ปกครอง หลักสูตรเสมียนตราจังหวัด หลักสูตรเสมียนตราอ�าเภอ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหาร
งานทะเบียนและบัตร ก้าวต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยการปกครองจะพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ปัจจุบันและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
 

พระเมรุมาศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ประกอบ
ด้วยอาคารทรงบุษบก จ�านวน 9 องค์ ตั้ง
อยูบ่นฐานชาลารปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั 3 ชัน้ มี
บันไดทางขึ้น ทั้ง 4 ทิศ ทิศตะวันตกหัน
หน้าเข้าพระทีน่ั่งทรงธรรม ทศิตะวนัออก
ติดตั้งลิฟต์ และทิศเหนือติดตั้งสะพาน
เกรนิส�าหรับเชิญพระบรมโกศจากราชรถ
ปืนใหญ่ขึน้บนพระเมรมุาศ โดยโครงสร้าง
พระเมรมุาศ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  ดงันี้
         ลานอุตราวรรต หรือ พื้นรอบฐาน
พระเมรุมาศ มีสระอโนดาดทั้งสี่ทิศและ
เขามอจ�าลอง ภายในสระประดับด้วย
ประตมิากรรมสตัว์หมิพานต์ ได้แก่ ช้าง โค 
สิงห์  ม้า และสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่าง ๆ
      ฐานชาลาชั้นที่ 1 เป็นชั้นล่างสุด 

มีฐานสิงห์เป็นรั้วราชวัตร ฉัตร แสดง
อาณาเขตพระเมรุมาศ และมีเทวดานั่ง
คกุเข่าถอืบงัแทรก ส่วนทีม่มุทัง้สีข่องฐาน
มีประติมากรรมท้าวจตุโลกบาลประทับ
ยืนหันหน้าเข้าสู่บุษบกองค์ประธาน
         ฐานชาลาชั้นที่ 2 มีหอเปลื้องทรง
บุษบกรูปแบบเดียวกันตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ ใช้
ส�าหรบัจดัเกบ็พระโกศทองใหญ่และพระ
โกศไม้จันทน์ รวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับงาน
พระราชพิธี 
       ฐานชาลาชั้นที่ 3   ฐานบุษบก
ประธานประดับประติมากรรมเทพชุมนมุ 
จ�านวน 108 องค์โดยรอบ รองรับด้วย
ฐานสงิห์ซึง่ประดบัประตมิากรรมครฑุยดุ
นาคโดยรอบอีกชั้นหนึ่ง มุมทั้งสี่ของฐาน
ชั้นท่ี 3 นี้ เป็นที่ต้ังของซ่างทรงบุษบก

ยอดมณฑปชัน้เชงิกลอน 5 ช้ัน ใช้ส�าหรบั
พระพิธีธรรม 4 ส�ารับ นั่งสวดอภิธรรม
สลับกันไปตลอดนับต้ังแต่พระบรมศพ
ประดิษฐานบนพระจิตกาธานจนกระทั่ง
ถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จ
        จุดกึ่งกลางชั้นบนสุด มีบุษบกองค์
ประธานต้ังอยู่ เป็นอาคารทรงบุษบกยอด
มณฑปชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น ภายในมีพระ
จิตกาธาน เป็นที่ประดิษฐานพระบรม
โกศ ผนังโดยรอบเปิดโล่ง ติดตั้งพระ
วิสูตร (ม่าน) และฉากบังเพลิงเขียนภาพ
พระนารายณ์อวตารตอนบน และภาพ
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารติอน
ล่าง ที่ยอดบนสุด ประดิษฐานนพปฎล
มหาเศวตฉัตร   (ฉัตรขาว 9  ชั้น)
           ท่ีมา : http://www.kingrama9.net


