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วิทยาลัยการปกครอง

       วันเยาวชนแห่งชาติ ได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๘ เนื่องจากองค์การ
สหประชาชาติได้กำาหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น
ปีเยาวชนสากล และได้ขอให้ประเทศสมาชิกร่วม
เฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำาขวัญว่า 
“Participation, Development and Peace” 
ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกัน
พัฒนา ใฝ่หาสันติ” โดยมีความหมายที่เยาวชน
ทุกคนสามารถนำาไปปฏิบัติได้ คือ
     ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) หมายถึง 
การยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่จะ
สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจในเรื่องของตนเอง 
และตระหนักว่าตนมีโอกาส และพึงพอใจที่จะใช้
โอกาสด้วยตนเองอย่างเกิดคุณค่าโดยไม่ตกเป็น
เครื่องมือของผู้ ใด การที่เยาวชนมีส่วนร่วมและมี
บทบาทต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่นั้น ถือเป็น
ความสำาเร็จของสังคมและประเทศชาติเป็นสำาคัญ
       ช่วยกันพัฒนา (Development) คือ การ
พัฒนานั้นสามารถมองได้ ๒ มิติ มิติแรก คือ การ
พัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล มิติที่สองคือ การ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ หากบุคคลพัฒนา
ตนเองได้ดีก็จะเป็นกำาลังสำาคัญและมีคุณค่าต่อ
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และอีกด้าน
หน่ึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติก็จะเป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาของบุคคลด้วย ดังนั้น 
กระบวนการพัฒนาทั้ง ๒ ส่วนนี้ จึงมีความต่อ
เนื่องและสัมพันธ์กัน เนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน 
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ จะมีความสำาคัญ
อย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ
      ใฝ่หาสันติ (Peace) สันติภาพถือเป็นหลัก
การพื้นฐานของชีวิต ความต้องการสันติภาพ 
เป็นความต้องการของสากลโลก ที่ทุกคนต้องรับ
ผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้เกิดสันติภาพ เยาวชนทุก
คนจึงต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดมาตรการที่
จะสร้างความเชื่อมั่นในวิถีการพัฒนาด้วนสันติ 
และสร้างสำานึกสันติภาพ จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปลูกฝัง อบรมสั่งสอนเยาวชนให้รู้จักเคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน มี
ความอดทนอดกลั้น ความเป็นประชาธิปไตยและ
เสรีภาพพื้นฐาน
        สำาหรับในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ ให้วันที่ ๒๐ 
กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วย
เหตุผลว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล เนื่องจาก

ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหา
กษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์ด้วย
กัน คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว (รัชกาลที่ ๕) และพระบาทสมเด็จพระปร
เมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) ซึ่งทั้ง
สองพระองค์ได้เสด็จข้ึนเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ใน
ขณะที่ยังทรงพระเยาว์เหมือนกัน ดังนั้น เยาวชน
ไทยจึงควรสำานึกใน พระมหากรุณาธิคุณของล้น
เกล้าทั้งสองพระองค์ ด้วยการพัฒนาตนเองและ
ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
          นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ตั้งเป้าหมายของวัน
เยาวชนแห่งชาติว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้น
ไป เยาวชนของชาติ จะต้องได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตนเอง ชุมชนและประเทศชาติให้มีความเจริญ
และมั่นคง โดยต้องเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่พึงประสงค์ รู้จักการอดออม
และประหยัด ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนบำาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ 

      เครื่องหมายเยาวชนนี้ได้รับพระราชทาน และ
พระบรมราชานุญาตให้ ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎบน
ส่วนยอดของเครื่องหมาย เพื่อเป็นมิ่งขวัญ กำาลัง
ใจ และศิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชน รูปลักษณะ
ของเครื่องหมายนี้เป็นรูปโล่สีธงชาติ มีอักษรคำา
ว่า “เยาวชน” สีขาวอยู่ ในวงกลมพื้นสีเขียว เบื้อง
บนเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ มีรัศมีอุณาโลม 
เบื้องล่างมีอักษรสีแดงว่า พลังพัฒนาชาติ 
รองรับด้วยรวงข้าว ๙ รวง แยกอยู่ทางด้านขวา 
๙ รวง ด้านซ้าย ๔ รวง 

ที่มา : http://www.culture.go.th
          < https://www.mthai.com

 เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ 
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อ่านต่อฉบับหน้า

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อจากฉบับที่แล้ว

ตอน  อาเซียนกับญี่ปุ่น

   ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น
      ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN Promo-
tion Centre on Trade, Investment 
and Tourism / ASEAN-Japan Centre: 
AJC) จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี 2524 ท่ีกรงุโตเกยีว 
ตามความตกลงก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น 
(Agreement Establishing the ASEAN 
Promotion Centre on Trade, Invest-
ment and Tourism) ซึ่งลงนามโดย
เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก อาเซียน
ประจ�าญี่ปุ่นในขณะนั้น กับรัฐมนตรีต่าง
ประเทศญี่ปุ ่น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนกับญี่ปุ่น
ในส่วนของไทย กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็น
หน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบ การ
ด�าเนินงานของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJI)  
และได้ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปปฏบัิตหิน้าทีท่ีศ่นูย์
อาเซียน-ญี่ปุ่น ตามวาระการหมุนเวียน 
(rotation) กับประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่น ๆ
   พัฒนาการที่สำาคัญ
     การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น 
ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 
ที่เวียงจันทน์ - ที่ประชุมฯ สนับสนุน
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพ
และความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ ่น การ
ใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ ้นส่วน
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) และ
การเร่งรดัการเจรจา RCEP ให้เสรจ็โดยเรว็ 
การเพิ่มบทบาทของญี่ปุ่นใน การพัฒนา
ความเชื่อมโยงในภูมิภาคและโครงสร้าง
พื้นฐานคุณภาพสูง การฝึกอบรมและ
การแลกเปล่ียนระหว่าง ประชาชนและ
เยาวชน และสนับสนุนให้ญี่ปุ ่นแลก

เปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติอัน
เป็นเลิศด้านนวัตกรรม การผลิตด้าน
อุตสาหกรรม    
- ในด้านการเมืองความมั่นคง ที่ประชุมฯ 
แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ใน
คาบสมุทรเกาหลี โดยสนับสนุน ให้ปลอด
จากอาวุธนิวเคลียร์และมีการปฏิบัติตาม
ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยัง เรียก
ร้องให้มีการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้โดย
สันติวิธี และปฏิบัติตามค�าชี้ขาดของศาล
อนุญาโตตุลาการ ขณะท่ีฝ่ายอาเซียน 
ชื่นชมนโยบาย “Proactive Contribu-
tion to Peace” ของญี่ปุ ่นในการส่ง
เสริมสันติภาพและความมั่งคงในภูมิภาค
ในทางสร้างสรรค์ รวมท้ังการรับมือกับ
ปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะ
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
การประชุมสุดอดอาเซียน-ญี่ปุ่น คร้ังที่ 
๒๑  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ที่ สิงคโปร์ - เพ่ือเฉลิมฉลองการครบ
รอบ 45 ปีแห่งมิตรภาพและความร่วม
มอือาเซยีน-ญีปุ่น่ ณ ศนูย์การประชมุและ

นทิรรศการซนัเทค สงิคโปร์ ในด้านการส่ง
เสริมความเชื่อมโยง ญี่ปุ่นสนับสนุนการ
ปฏิบัติตาม MPAC 2025 ของอาเซียน 
และคาดว่าอาเซียนและญี่ปุ่นจะสามารถ
เชื่อมโยง MPAC 2025 กับความเป็นหุ้น
ส่วนเพ่ือโครงสร้างขัน้พ้ืนฐานทีมี่คุณภาพ 
ตลอดจนข้อริเริ่มด้านความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยเฉพาะแผน
แม่บท ACMECS และกรอบความร่วมมือ
ประเทศลุ่มน�า้โขงกบัญีปุ่น่ ตลอดจนความ
ร่วมมือภายใต้ข้อริเริ่ม 2+1 ซึ่งน�าไปสู่
การลงนามบนัทกึความเข้าใจระหว่างภาค
เอกชนญีปุ่น่ จนีและไทย เมือ่เดอืนตลุาคม
ท่ีผ่านมา ท่ีกรุงปักกิ่ง เพ่ือน�าไปสู่ความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการ
พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในพืน้ที่

 เรียบเรียงโดย   :   นพพร  วีระกุล
ข้อมูลจาก        :   www.mfa.go.th

                    :   www.thaigov.go.th

                  :   www.th.wikipedia.org

                    

                

                  

มองอาเซียน

๓๖๐ องศาวันเยาวชนแห่งชาติ 
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           ต่อหน้า ๕วิทยาลัยการปกครอง

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.
    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต 
อธิบดีกรมการปกครอง 
เป็นประธานในพธิเปิดโครงการเสรมิสร้างสมรรถนะข้าราชการ
ผูม้ศีกัยภาพสงูของกรมการปกครอง รุน่ที ่8 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (DOPA Young Talent 8) และบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“ความรู้ความสามารถทีจ่�าเป็นส�าหรับข้าราชการยคุใหม่” โดย
ม ีร.ต.ท.ภพชนก ชลานเุคราะห์ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
กล่าวรายงาน และมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัย
การปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียนนายอ�าเภอ วิทยาลัยการ
ปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง 
เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนและบรรยายพิเศษพร้อมท้ังมอบ
นโยบายการปฏบิตังิานให้กบันกัศกึษาหลักสูตรปลดัอ�าเภอ รุน่
ที่ 242 และได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา “คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ”  
โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
และ พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อ�านวยการโรงเรียนปลัด
อ�าเภอ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ณ บริเวณ
สระน�้า วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
น�าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
นักศึกษาฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร
ส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี

    

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
รองอธิบดีกรมการปกครอง 
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อมทั้งมอบ
วฒิุบตัรให้กบัผู้ทีจ่บการศกึษาอบรมหลกัสตูรสบืสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 48 โดยมีนาย
อลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
กล่าวรายงาน ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�านกั
อธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี

 
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง 
ได้มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธิเปิดการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่าย
ปกครอง รุ่นที่ 49 โดยมีนายพิญญะ ทัศนะพยัคฆ์ ผู้
อ�านวยการโครงการฯกล่าวรายงาน และม ีนายบณัฑรู 
นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ตลอด
จนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ 
ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
    

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562  
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต 
ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
เป็นประธานในพิธิปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบ
วุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัด
อ�าเภอ รุ่นที่ 242 โดยมี พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขา
อ้อ ผู้อ�านวยการโรงเรียนปลัดอ�าเภอ กล่าวรายงาน 
และมี นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัย
การปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการ
ปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 
อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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“ปรัชญากฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา” 
เขียนโดย  Raymond Wacks 
จัดพิมพ์ โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ 
          หญิงที่ไม่ประสงค์ตั้งครรภ์มีสิทธิ์ท�าแท้งหรือไม่ ? ทายาทที่
สังหารเจ้ามรดกมีสิทธิรับมรดกหรือไม่ ? ค�าถามท้าทายเส้นแบ่งระหว่าง
สิทธิ หน้าที่และจริยธรรมเหล่านี้  คือสิ่งที่ผู้ศึกษาปรัชญากฎหมายต้อง
ขบคิด    หนังสือเล่มนี้ จะช่วยขยายพรมแดนความเข้าใจในปรัชญาซึ่ง
แฝงอยู่เบื้องหลังกฎหมาย ทั้งยังเผยให้เห็นว่า  แม้กฎหมายจะสัมพันธ์
กับเรื่องนามธรรมอย่างสิทธิหรือความยุติธรรมแต่ก็ใกล้ชิดกับชีวิตคน
เรามากกว่าที่คิด 

“ต�าราพิชัยสงครามสามก๊ก” 
เขียนโดย สุภาณี  ปิยพสุนทรา 
ส�านักพิม์แสงดาว
         มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาให้ตัวเองเป็นคนชาญฉลาด มีความ
คิดลุ่มลึก มีวิสัยทัศน์กว้างไกล หนทางสู่เป้าหมายนี้ก็มีแต่ศึกษา เรียน
รู้ ปฏิบัติ สรุปบทเรียน แล้วยกระดับให้สูงยิ่งขึ้น กระท�าซ�้าเช่นนี้เรื่อยๆ
ก็จะเห็นความก้าวหน้าชัดเจน ไม่ช้าไม่นาน คุณก็จะกลายเป็นคนรอบรู้ 
ฉลาดล�้าเลิศ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีกลอุบายแยบคาย 

“การบริหารการสื่อสารขององค์การ : การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
เขียนโดย ไพโรจน์  วิไลนุช  
ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    หนงัสอืเล่มนี ้มเีนือ้หาเกีย่วกบัองค์ประกอบพ้ืนฐานในการบรหิารการสือ่สารกบักลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีขององค์การ เช่น 
พนักงาน นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน สื่อมวลชน องค์การต่างๆ รวมทั้งการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การ
บริหารประเดน็ การจดัการภาวะวกิฤต ิจรยิธรรมและการประเมนิผลในการบริหารการสือ่สารขององค์องค์การ ซึง่ถอืเป็นสารตัถะ
ในการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การ
 

 ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

  

 

พบ...บรรณาธิการ

 นายอลงกรณ์  แอคะรัจน์
         บรรณาธิการ

สวัสดีครับ...
    การท�างานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปีงบ
ประมาณแล้วครับ   จดหมายข่าว “วิถี
ธัญบุรี” ได้น�าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นของวิทยาลัยการปกครอง   ได้
ประชาสัมพันธ์งานส�าคัญๆ ให้ส่วนภูมิ
ภาคได้รับรู้  รวมทั้งน�าบทความทาง
วิชาการ  สาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ทั้ง
แก่ราชการและบุคคลทั่วไป    รวมทั้ง
วิชาการทางเทคโนโลยีรองรับประเทศ
ไทย ๔.๐   ภายใต้วิสัยทัศน์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
  ในปีงบประมาณหน้า พ.ศ.๒๕๖๓   
จดหมายข่าว”วิถีธัญบุรี”จะพัฒนา
เนื้อหาสาระ  รวมทั้งข่าวสารในแวดวง
ขอ งนั กปกครอ งที่ วิ ท ย าลั ย ก า ร
ปกครอง ได้มีส่วนขับเคลื่อน   หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวนี้จะได้รับการ
ตอบรับและค�าแนะน�าจากท่านผู้อ่าน
เพื่อน�ามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์
อย่างยั่งยืน
     แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

  พระราชพิธี เส ด็จ
พระราชด�าเนินไปถวาย
ผ ้าพระกฐินโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกพุทธศักราช 

2562 ซึง่จะมีขึน้ในเดอืนตลุาคมน้ี  เรอืพระท่ีน่ังท่ีส�าคญัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
จะเสด็จประทับคือ “เรื่อพระที่นั่งสุพรรณหงส์”
            เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ล�าปัจจุบัน สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แล้ว
เสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อพุทธศักราช 2454 โดยตั้งชื่อตามเรือพระที่นั่งโบราณของ
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เรือศรีสุพรรณหงส์ หรือ เรือพระที่นั่ง
ชัยสุพรรณหงส์ สร้างข้ึนเมื่อพุทธศักราช 2091 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีชื่อ
เรือพระที่นั่ง สุวรรณหงส์ สมัยรัชกาลที่ 1 (พุทธศักราช 2325 - 2352) ปรากฏชื่อ
เรือพระที่นั่ง สุวรรณหงส์ และสมัยรัชกาลที่ 3 (พุทธศักราช 2367 - 2394) ปรากฏ
ชื่อเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์
                  หัวเรือพระที่นั่งนี้มีโขนเรือรูปหัวของหงส์ ล�าตัวเรือทอดยาวคือส่วนตัวหงส์ 
จ�าหลกัไม้ลงรกัปิดทองประดบักระจกมพีูห้่อย ปลายพูเ่ป็นแก้วผลึก ภายนอกทาสีด�า ท้อง
เรือทาสีแดง ตอนกลางล�าเรือมีท่ีประทับเรียก ราชบัลลังก์กัญญาส�าหรับพระเจ้าอยู่หัว

หรือพระราชวงศ์ชั้นสูง เรือ
มีความยาว 46.15 เมตร 
กว้าง 3.17 เมตร ลึกจนถึง
ท้องเรือ 94 เซนติเมตร กิน
น�้าลึก 41 เซนติเมตร น�้า
หนัก 15 ตัน ใช้ก�าลังพล
ประกอบด้วย ฝีพาย 50 คน 

นายเรือ 2 คน นายท้าย 2 คน คนถือธงท้าย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน คนถือฉัตร 7 
คน คนขานยาว 1 คน คนขานยาวท�าหน้าที่ในการร้องขานเพลงเรือโดยฝีพายจะร้องเห่
เรือพร้อมกันไปตามจังหวะร่วมกับเรือล�าอื่นๆ
                เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลก จากองค์กร
ที่เรียกว่า World Ship Trust เมื่อพุทธศักราช 2535

 

ตอน   เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

 

สารัตถะ หน้า ๘


