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ริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาล
ไทยจัดขึน้เพือ่แสดงความอาลยัเป็นครัง้สดุท้าย ภายหลงัจากการ
เสด็จสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
จัดขี้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 
๒๕-๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นวันถวายพระเพลิงฯ ในพระราชพิธีดังกล่าว ได้จัดร้ิวขบวน
พระราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมศพตามแบบโบราณกาล
      ริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      มีทั้งสิ้น
6 ริ้วขบวน ดังรายละเอียดต่อไปนี้                                                          
       ริ้วขบวนที่ 1 เชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศสาม
ล�าคาน จากพระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท ผ่านทางประตเูทวาภริมย์ 
จากนั้นใช้เส้นทางถนนมหาราช เลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวัง มุ่งไปยัง
ถนนสนามไชย เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบก
พระมหาพิชัยราชรถ บริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร รวมระยะทาง 817 เมตร ใช้เวลาประมาณ 
30 นาที

        ริ้วขบวนที่ 2  เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานใน
บุษบกพระมหาพิชัยราชรถโดยเกรินบันไดนาค จากหน้า
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ไปทางถนน
สนามไชย ยาตราขบวนแห่เชิญพระโกศทองใหญ่ จากถนน
สนามไชย เข้าสู่ถนนราชด�าเนินใน จากนั้น ขบวนพระบรมราช
อิสริยยศแห่เชิญพระโกศทองใหญ่เข้าสู่พระเมรุมาศ มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง รวมระยะทาง 890 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2 
ชั่วโมง

     ริ้วขบวนที่ 3 เชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัย
ราชรถโดยเกรินบนัไดนาค ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่บนราช
รถปืนใหญ่ ตัง้ขบวนพระบรมราชอสิรยิยศเข้าสูร่าชวตั ิเวยีนพระ
เมรมุาศโดยอตุราวฏั (เวยีนซ้าย) 3 รอบ เวยีนพระเมรมุาศครบ 3 
รอบแล้ว เทียบราชรถปืนใหญ่ท่ีเกรินบนัไดนาคพระเมรมุาศ เชญิ
พระโกศทองใหญ่ขึน้ประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน รวมระยะทาง 
260 เมตรต่อรอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

   

          ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน
ในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานใหญ่    และเชิญพระบรมราชสรี
รางคารขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยจากพระ
เมรุมาศเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง เคลื่อนขบวนพระบรมราช
อิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคาร โดย
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมราชสรีรางคาร จะใช้
พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย แยกเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์ 
จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ จะ
ใช้พระท่ีนั่งราเชนทรยานใหญ่ เข้าประตูพิมานไชยศรี เชิญพระ
โกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งราเชนทรยานใหญ่เข้าสู่พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานท่ีบุษบกแว่นฟ้าทอง รวมระยะ
ทาง 1,074 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
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          ริ้วขบวนที่ 5  เชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานใหญ่ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้น
ประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท รวมระยะทาง 63 เมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

       ริ้วขบวนที่ 6   ขบวนกองทหารม้า เชิญพระบรมราชสรีรางคารทั้งหมดจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่ง ออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหา
สีมารามราชวรวิหาร จากนั้นขบวนกองทหารม้าอีกขบวนหนึ่ง เชิญพระบรมราชสรีรางคารส่วนหนึ่ง จากวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปบรรจุ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งวัดทั้งสองแห่งนี้จะถือเป็น
วัดประจ�ารัชกาลที่ 9 โดยนิตินัย

        https://th.wikipedia.org/wiki/ริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช
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วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

           ต่อหน้า ๕

  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
รอบรั้ว วปค.

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
    เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1-4/2561 โดยมีนายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
กล่าวรายงาน และมีนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอ�าเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัย
การปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการ
ปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี.

วันที่ 18 กันยายน 2560 
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง 
    เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปความก้าวหน้า
ของบุคลากรกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 โดยมี นายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายชั้น 2 โรงเรียนปลัดอ�าเภอ วิทยาลัยการปกครอง 
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
รอบรั้ว วปค.

 ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
บุคลากรฝ่ายปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) เป็นประธานในการประชุมคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) ครั้งที่ ๑๕ ณ ห้องประชุม
ส�านักงานสนามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ โดยมีคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานจากกรมโยธาธิการและผังเมือง นายตุลย์ 
ศาสตร์ ส่องวิทย์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท จ.บุญชูก่อสร้าง จก.   นายรองรัตน์ 
จงอุตส่าห์ หัวหน้าส�านักอธิการ นายนพพร วีระกุล ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยี
การฝึกอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงาน
ผลการด�าเนินงานก่อสร้างประจ�าสัปดาห์ที่ ๙๙ อนุมัติวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ควบคุม
งานตรวจสอบแล้ว อนุมัติ Shop Drawing งานสถาปัตย์ แปลนชั้น ๖ ชั้น ๗ 
และชั้นดาดฟ้า เห็นชอบตรวจรับงาน งวดที่ ๑๘    
   
   

วันที่ 28 กันยายน 2560
     วิทยาลัยการปกครองจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทาน
ธงชาติไทย  และครบรอบ ๑๐๐ ปี  ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ
ไทย     เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งในปีนี้ รัฐบาลได้ก�าหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันพระราชทานธงชาติไทย และฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย พร้อม
กันทั่วประเทศ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
นายสำาราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
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 ยี่โถ...ชวนอ่าน     
สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์” 
 เขียนโดย กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ จัดพิมพ์  Mc Graw Hill    
  การจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้กระทั่งในองค์กรหรือบุคคลก็ตาม
ควรที่จะมีการพัฒนาการรับรู้ถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  เพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้นที่จะมาถึงในอนาคต  
ความเสี่ยงหลากหลายประเภทที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขและป้องกันได้ด้วยเครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ หาก
เลือกใช้ตราสารอนุพันธ์ได้อย่างถูกวิธี จะสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
 

                                                        “คัมภีร์ นักนวัตกรรม”
                                                                    เรียบเรียงโดย  ริชาร์ด  ลุกซ์   
                                                                    จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท
 

      โลกธุรกิจในทุกวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำาคัญ และนวัตกรรม คือหัวใจสำาคัญที่จะผลักดันให้องค์กร
ของคุณเติบโตและประสบความสำาเร็จ  คำาถามก็คือ คุณจะพัฒนาและผลักดันนวัตกรรมของคุณให้นำาพาองค์กรไปสู่ความ
เติบโตและประสบความสำาเร็จได้อย่างไร ? “คัมภีร์ นักนวัตกรรม” คือหนังสือรวมสุดยอดกลยุทธ์ที่ผู้นำาองค์กรทุกคนควรอ่าน
เพื่อผลักดันองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำาเร็จ 

                                                        “อาณาจักรอาเซียน”
                                                                    เขียนโดย สุทัศน์ - ศิริทรัพย์  สังคะพันธ์  
                                                                    สำานักพิมพ์ เพชรประกาย
  

                    ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอำานาจต่อรองและ
ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ในระดับโลก ที่ส่งผลกระทบ
มาถึงภูมิภาคอาเซียนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคมอาเซียนคือการทำาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น ครอบครัว
เดียวกัน ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ ปลอดภัย และสามารถทำามาค้าขายได้อย่างสะดวก
มากยิ่งขึ้น 
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
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              สำาราญ นันทนีย์
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  อาการโรคเบาหวาน 10 
สัญญาณ  ควรระวัง เช็กได้ง่าย
นิดเดียว
       โรคเบาหวาน   เป็นความผิดปกติทาง
ร่างกายที่เกิดจากการที่ตับอ่อนสร้าง “ฮอร์โมน
อินซูลิน” ได้น้อยหรือไม่สามารถสร้างได้เลย โดย
โรคเบาหวานเป็นโรคที่เรื้อรังและไม่หายขาด 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่พึ่ง
อินซูลินและประเภทที่ไม่พึ่งอินซูลิน โดยชนิด
ที่พบได้บ่อยที่สุดคือ ประเภทที่ไม่พึ่งอินซูลินมี
ความรุนแรงน้อยและมักพบในกลุ่มคนอายุ 40 
ปีขึ้นไป แต่อาจพบในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาว
ได้ โดยประเภทนี้ตับอ่อนสามารถสร้างอินซูลิน
ได้แต่ก็สร้างได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย ทั้งนี้อาการโรคเบาหวานมักสังเกต
ได้ดังนี้
      1. ปัสสาวะบ่อยขึ้น   โดยเฉพาะในตอน
กลางคืน และกระหายน�้ามากกว่าเดิม เพราะ
ร่างกายจะต้องขับปริมาณน�้าตาลในเลือดที่สูง
กว่าปกติออกมาทางปัสสาวะและร่างกายก็ต้อง
การน�้าเพื่อทดแทนของเหลวที่ขับออกไปพร้อม
กับน�้าตาลแต่ก็จะเป็นเฉพาะเวลาที่ระดับน�้าตาล
ในเลือดสูงเท่านั้น 
       2. นำ้าหนักลดผิดปกติ การที่มีระดับน�้าตาล
ในเลือดสูงจะส่งผลให้น�้าหนักดิ่งลงอย่างรวดเร็ว
ประมาณ 5-10 กิโลกรัม ภายในเวลา 2-3 
เดือน เนื่องมาจากร่างกายไม่สามารถน�าน�้าตาล
ไปใช้เป็นพลังงานได้ ท�าให้ร่างกายเหมือนอยู่ใน
สภาวะขาดอาหารและเริ่มดึงโปรตีนจากกล้าม
เนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทน นอกจากนี้การที่ไต
ท�างานอย่างหนักยังส่งผลให้ร่างกายเผาผลาญ
แคลอรีมากเกินไปและยังอันตรายต่อไตเช่นกัน
    3. หิวบ่อย ไม่มีสาเหตุเป็นเพราะระดับน�้า
ตาลในเลือดต�่าร่างกายต้องการอาหารเพ่ือเพ่ิม
ระดับน�้าตาลในเลือดและส่งสัญญาณออกมาเป็น
ความรู้สึกหิว
      4. มีปัญหาที่ผิวหนัง แห้งแตก หรืออาการ
คันบนผิวหนังโดยผู้ป่วยเบาหวานบางรายอาจมี
รอยด�าคล�้าที่บริเวณคอหรือใต้รักแร้ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากภาวการณ์ดื้ออินซูลินในร่างกาย 
    5. บาดแผลหายช้า  เพราะระดับน�้าตาล
ในเลือดที่สูงเกินกว่าปกติของผู้ป่วยเบาหวานจะ
ไปขัดขวางการท�างานของหลอดเลือด ส่งผลให้
เลือดไปเลี้ยงบริเวณที่มีบาดแผลได้น้อย หากไม่

ระมัดระวังหรือรักษาความสะอาดให้ดีอาจกลาย
เป็นแผลติดเชื้อและเกิดเนื้อตายได้ 
    6. ติดเชื้อราง่าย  เชื้อราที่ผู้ป่วยโรคเบา
หวานพบบ่อยที่สุด คือ เชื้อราแคนดิดา (Can-
dida) เพราะส่วนใหญ่แล้วเชื้อราชนิดต่าง ๆ มัก
จะเติบโตได้ดีในสภาวะที่อุดมไปด้วยน�้าตาล โดย
เฉพาะคุณผู้หญิง  อาจติดเชื้อราดังกล่าวได้บ่อย
ในบริเวณช่องคลอด วิธีการรักษาคือการใช้ยาฆ่า
เชื้อและควบคุมระดับน�้าตาล
       7. อ่อนเพลีย อารมณ์ฉุนเฉียว เนื่องจาก
ระดับน�้าตาลในเลือดจะส่งผลกับทุกระบบการ
ท�างานในร่างกายแม้แต่กับภาวะทางอารมณ์ แต่
ก็ไม่ต้องกังวลจนมากไป 
       8. มองไม่ชัด เห็นแสงวูบวาบ หรือเห็น
อะไรลอยไปมาในดวงตา เป็นผลมาจากระดับน�้า
ตาลในเลือดที่สูงเกินไป 
       9. รู้สึกชาตามปลายมือปลายเท้า   เป็น
อาการที่แสดงให้เห็นว่าระดับน�้าตาลในเลือดได้
เข้าไปท�าลายระบบการท�างานของประสาท วิธี
การป้องกันคือการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและควรรับประทาน
วิตามินบีเพื่อบ�ารุงประสาทอีกด้วย 
       10. นำ้าตาลในเลือดสูง   ระดับน�้าตาลใน
เลือดจะสามารถระบุได้ชัดท่ีสุดว่าคุณก�าลังเป็น
โรคเบาหวานหรือไม่ แต่เราก็ไม่สามารถเชื่อผล
การตรวจเลือดในคร้ังแรกได้เพราะการตรวจ
เลือดในครั้งแรก ระดับน�้าตาลที่สูงอาจจะเกิด
จากการรับประทานอาหารก็ได้ จึงควรได้รับการ
ตรวจเลือดซ�้า อาการเหล่านี้เป็นอาการโรคเบา
หวานที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุด ดังนั้นใครที่กลัวว่า
ตัวเองจะเป็นโรคเบาหวานควรสังเกตให้ดีว่ามี
อาการเหล่านี้หรือไม่ และอาการเหล่านี้เกิดขึ้น
เป็นประจ�าหรือเปล่า หากใช่ รีบไปพบแพทย์
หากท้ิงเอาไว้จนระดับน�้่าตาลสูงเกินไปอาจท�าให้
เกิดอาการช็อกได้ 
https://health.kapook.com/view121479.html

    จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับ
เดือน พฤศจิกายน 2560 เข้าฤดู
หนาวอากาศเริ่มเย็น หลายคนเริ่ม
มีอาการไม่สบายกันบ้างแล้ว วิธี
ป้องกันอาการเจ็บป่วยในช่วงอากาศ
เย็น ๆ แบบนี้ได้ดีที่สุดคือ เลือก
อาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะกับ
สภาพอากาศในหน้าหนาว คือ 
เครื่องดื่มประเภทน�้าชา   หรือน�้า
ขิงร้อน ๆ  ส่วนอาหารควรเป็นอาหาร
จ�าพวกโปรตีน เครื่องเทศที่ใช้ควร
เน้น พริกไทย ขิง กระเทียม หัวหอม 
ควรสวมเสื้อผ้าเนื้อหนาหรือเครื่อง
กันหนาวอื่น ๆ เช่น ผ้าพันคอ ถุงเท้า 
แต่ระวังอย่าสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่น
จนเกินไปเพราะอากาศเย็น ส่งผล
ให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก การที่
ผิวหนังถูกรัดแน่นยังเป็นสาเหตุของ
อาการตะคริวได้
    ในเดือนพฤศจิกายน มีหลักสูตร
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ทั้งที่วิทยาลัยการ
ปกครอง จ.ปทุมธานี และศูนย์์การ
เรียนรู้ภาคเหนือจ�านวน 2 ศูนย์ 
และที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี รวม
ทั้งใช้สถานที่ของ สน.อส. (ค่ายเพชร
โยธิน – ส่วนแยกชะอ�า)  และมี
หลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ 229 
ที่ โรงเรียนปลัดอ�าเภอ อีกด้วยครับ 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

พบ...บรรณาธิการ


