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วันครู
ปาเจราจริยาโหนติ
คุณุตตรานุสาสกา
จุดประสงค์ในการมีวันครูนี้ เพื่อ
ให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบา
อาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้
อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำาให้เรา
เป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็น
บุ ค คลที่ สำ า คั ญ อย่ า งมากในวงการ
การศึกษาทั้งในด้านวิชาการ
และ
ประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามี
ความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก
เหตุผลที่วันที่ 16 มกราคมของทุก
ปีถูกกำาหนดให้เป็นวันครูอันเนื่องมาจาก
ในปี 2488 ประเทศไทยมีการประกาศ
พระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุ
เบกษา จึงมีการกำาหนดให้มีวันครูครั้ง
แรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา
ความหมายของครู
ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอนแนะนำา
ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ นำ า
ไปสู่ ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของสั ง คมและ
ประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีหน้าที่สอน อบรม
เกี่ยวกับวิชาความรู้ การอ่านเขียน รวม
ไปถึงการให้ความรู้และแนะนำาในการใช้
ชีวิตประจำาวันและการทำางาน (คำาว่าครู
นั้นมาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต คำาว่า
“คุรุ”และภาษาบาลีคำาว่า “ครุ” “คุรุ”)
ประวัติความเป็นมาของวันครูแห่ง
ชาติ
วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมา
จากการประกาศพระราชบัญญัติครูใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488
ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ
เรี ย กว่ า “คุ รุ ส ภา”ซึ่ ง มี ส ถานะเป็ น
นิ ติ บุ ค คลและให้ ค รู ทุ ก คนเป็ น สมาชิ ก
คุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบัน

วิ ช าชี พ ครู ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ทำ า หน้ า ที่
ให้ความเห็นในเรื่องนโยบายการศึกษา
และวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไปแก่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการ จัดสวัสดิการให้แก่ครูและ
ครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตาม
สมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคี
ของครู
ด้วยเหตุนี้ ในทุก ๆ ปี คุรุสภาจึงจัด
ให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ คุ รุ ส ภาประจำ า
ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่ว
ประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
พร้อมทั้ ง ซั ก ถามปั ญ หาข้ อ ข้ อ งใจต่ า งๆ
เกี่ยวกับการดำาเนินงานของคุรุสภา โดยมี
คณะกรรมการอำานวยการคุรุสภาเป็นผู้
ตอบข้อสงสัย สถานที่ในการประชุมสมัย
นั้นใช้หอประชุม “สามัคคยาจารย์”หอ
ประชุมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใน
ระยะหลังจึงมาใช้หอประชุมของคุรุสภา
ปี พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุ
สภาประจำาปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรั ฐ มนตรี แ ละประธานกรรมการ
อำานวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าว
ปราศรั ย ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ครู ทั่ ว ประเทศ
ว่า “ที่อยากเสนอในตอนนี้ ก็คือว่า
เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสง
สว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิด
ว่ า ”วั น ครู ” ควรมี สั ก วั น หนึ่ ง สำ า หรั บ ให้
บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ แสดงความ
เคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณ
ทั้งหลาย เพราะเหตุว่า สำาหรับคนทั่วไป
ถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำาอัฐิ
ของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำาบุญ ทำา
ทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละ
ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอ
ฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือ
กันในหลักการทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง”
วิทยาลัยการปกครอง

จากแนวความคิดนี้ กอรปกับความ
คิดเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชน
และอื่น ๆ ที่ล้วนเรียกร้องให้มี “วันครู”
เพื่อให้เป็นการรำาลึกถึงความสำาคัญของ
ครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบ
คุณงามความดีเพื่อ ประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเป็นอันมาก ในปีเดียวกัน
ที่ ป ระชุ ม คุ รุ ส ภาสามั ญ ประจำ า ปี จึ ง ได้
พิจารณาเรื่องนี้และมีมติ เห็นควรให้มี
“วันครู” เพื่อเสนอคณะกรรมการอำานวย
การต่อไป โดยได้เสนอในหลักการว่า เพื่อ
จะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์
ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับ
ประชาชน
ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวัน
ที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16
มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” โดยถือ
เอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2488 เป็นวันครู และให้กระทรวง
ศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุด
ในวันดังกล่าวได้
การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 ในส่วน
กลางใช้สถานที่ของกรีฑาสถานแห่งชาติ
เป็นที่จัดงาน งานวันครูนี้ได้กำาหนดเป็น
หลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้ให้แก่
อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำาคัญคือ
หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู
และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ
ที่มา http://campus.sanook.
com/1183409/

๓

ผู้สูงอายุกับโรคซึมเศร้า

องค์การสหประชาชาติได้ประเมิน
สถานการณ์ว่าปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๖๔๓
(๒๐๐๐-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูง
อายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทัว่ โลกและมีแนวโน้มว่าประชากรผูส้ งู
อายุเหล่านีจ้ ะมีฐานะยากจน เป็นประเด็น
ท้าทายทัง้ ทางสังคมและเศรษฐกิจทีแ่ ต่ละ
ประเทศจะต้ อ งมี แ ผนรองรั บ สำ า หรั บ
ประเทศไทย สำ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
สรุปว่าไทยกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ (๒๐๐๕) โดยมีประชากร
ผู้สูงอายุ ร้อยละ ๑๐.๔ ของประชากรทั้ง
ประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูง
อายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘
(๒๐๒๔-๒๐๒๕)
หากย้อนกลับไปดูนยิ ามของผูส้ งู อายุ
(Older person) องค์การสหประชาชาติ
ได้นิยาม ผู้สูงอายุ หมายถึงประชากรทั้ง
เพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี
ขึน้ ไปและได้แบ่งระดับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู
อายุ เป็น ๓ ระดับ ได้แก่
๑. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูง
อายุ (Aging society) หมายถึง สังคม
หรือประเทศที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้น
ไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้ง
ประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ ๖๕
ปีมากกว่าร้อยละ ๗ ของประชากรทั้ง
ประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกำาลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ
๒. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
(Aged society) หมายถึ ง สั ง คมหรื อ
ประเทศที่ มี ป ระชากรอายุ ๖ ๐ ปี ขึ้ น ไป
มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้ง
ประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ ๖๕ ปี
มากกว่าร้อยละ ๑๔ ของประชากรทั้ง
ประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้
สูงอายุโดยสมบูรณ์

๓. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่
(Super-aged society) หมายถึงสังคม
หรือประเทศที่มีประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้น
ไปมากกว่า ร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้ง
ประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้
สูงอายุอย่างเต็มที่
สำาหรับไทยกำาลังเปลี่ยนผ่านจาก
สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ไ ปสู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ โ ดย
สมบูรณ์ โดยในขณะนี้ไทยมีประชากรที่
มีอายุ ๖๕ ปีขนึ้ ไปมากถึงร้อยละ ๑๐ หรือ
มากกว่า ๗ ล้านคน และภายในปี ๒๕๘๓
ประชากรในกลุ่มนี้จะเพิ่มจำานวนเป็น ๑๗
ล้านคน ซึง่ มากกว่า ๑ ใน ๔ ของประชากร
ทั้งประเทศ
ผู้สูงอายุที่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นของ
ประเทศไทย (อายุมากกว่า ๖๐ ปี) จากการ
รายงานทางการแพทย์พบว่า มีผู้สูงอายุที่
มีภาวะซึมเศร้าถึง ร้อยละ ๑๐ – ๑๕ ซึ่ง
เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง ถ้าหากรู้
เท่าทันและรับการรักษาที่ถูกวิธีผู้สูงอายุ
จะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอีกครั้ง
“ภาวะหรือการซึมเศร้า พบได้บ่อย
ในผู้สูงอายุ เพราะเป็นวัยที่มีการสูญเสีย
หลายด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
เป็นวัยที่ต้องปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตอย่างมาก โดยมีรายงานพบว่า
ประมาณร้อยละ ๓๐ ของผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า
๖๐ ปีขึ้นไป จะเคยมีประสบการณ์ ของ
การมีภาวะซึมเศร้า ที่รุนแรงอย่างน้อย
หนึ่งครั้ง ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิต
ประจำาวัน”

วิทยาลัยการปกครอง

ภาวะซึมเศร้าคืออะไร
ภาวะซึมเศร้า เป็นการเจ็บป่วย
ทางจิตใจชนิดหนึ่ง ซึ่งจะทำาให้รู้สึกไม่มี
ความสุข ซึมเศร้า จิตใจหม่นหมอง หมด
ความกระตือรือร้น เบื่อหน่าย แยกตัวเอง
ชอบอยู่เงียบ ๆ คนเดียว ท้อแท้ บางครั้ง
มีความรู้สึกสิ้นหวัง มองชีวิตไม่มีคุณค่า
มองตนเองไร้ค่า เป็นภาระต่อคนอื่น ถ้า
มีอาการมาก จะมีความรู้สึกเบื่อชีวิต คิด
อยากตาย หรือคิดฆ่าตัวตาย วัยสูงอายุ
เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงมาก ทั้งร่าย
กาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นวัย
บั้นปลายของชีวิต ภาวะซึมเศร้า จะทำาให้
โรคทางกายทีเ่ ป็นอยูม่ อี าการมากขึน้ หรือ
ทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น ถ้ามี
อาการรุนแรง จะมีอนั ตรายจากการทำาร้าย
ตนเองได้ มีรายงานการฆ่าตัวตายในผู้สูง
อายุ ซึ่งพบว่า ร้อยละ ๙๐ มีความสัมพันธ์
กับภาวะซึมเศร้า
ต่อฉบับหน้า

เรียบเรียงข้อมูล : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : บทความ “เศร้านั้นสำาคัญ
ฉะนี้” ของ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
อรพรรณ ทองแตง
: WWW.hfocus.org
: www.themomentum.co
: www.fopdev.or.th
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง
“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

.
ค
ป
ว
ว
้
ั
รอบร
ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖๐
ร้อยตํารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำานันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 30, 31, 32 และรุ่นที่
33 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย วิทยาลัยการ
ปกครอง อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสำาราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
กล่าวรายงาน และมี นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง นายวริศธิ์นันย์
เสือทอง ผอ.ส่วนกำานันผู้ใหญ่บ้าน สน.ปท. ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ ในการนี้อธิบดีกรมการปกครองได้มอบแนวทางการปฎิบัติงานให้กับกำานัน
ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับการอบรม สรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้ ในการทำางานของกำานันผู้ใหญ่บ้านถือว่า
เป็นตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่ ที่จะขับเคลื่อนงานของทุกกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
บทบาทของกำานันผู้ใหญ่บ้าน มี ๓ บทบาท คือ ๑) บทบาทตามที่กฏหมายกำาหนดไว้ ๒) บทบาท
ที่ทางราชการคาดหวัง และ ๓) บทบาทที่ประชาชนคาดหวัง ซึ่งทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทของกำานันผู้ใหญ่บ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการทำางานให้บังเกิด
ความสำาเร็จและได้รับการยอมรับ ในฐานะที่กำานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำาท้องที่ จะต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง บำาบัดทุกข์ บำารุงสุขให้กับ
ประชาชน เพื่อให้สถาบันกำานันผู้ใหญ่บ้านยังคงความสำาคัญและดำารงอยู่ต่อไป

วันที่ 22 ธันวาคม 2560
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรม
หลักสูตรกำานันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 30, รุ่นที่ 31, รุ่นที่ 32 และรุ่นที่ 33 ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานีี โดยมี นายสำาราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน และ
มีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำานัน ผู้ใหญ่
บ้าน รุ่นที่ 16-18/2561 โดยมี นายสำาราญ นันทนีย์ อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายบัณฑูร
นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
ของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 4 อาคารสำานักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ. ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์
รองอธิบดีกรมการปกครอง

๕

มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน
รุ่นที่ 23-25/2561 ในหัวข้อวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายสำาราญ
นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และผูบ้ ริหารของวิทยาลัย
การปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารสำานักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
นายสําราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) ครั้งที่ ๑๘ ณ ห้องประชุม
สำานักงานสนาม โครงการก่อสร้างฯ โดยมีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานจากกรมโยธา
ธิการและผังเมือง นายตุลย์ ศาสตร์ส่องวิทย์ ผู้จัดการโครงการฯ นายนพพร วีระกุล ผู้อำานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม นายชินวัตร อินทร์บัว หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลังและงบประมาณ
และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในการประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ งานลด-งานเพิ่ม และพิจารณา
รับงานงวดที่ ๒๑ หลังจากนั้นได้นำาคณะกรรมการฯ ตรวจดูงานที่ดำาเนินการภายในอาคารศูนย์
พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง
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วิทยาลัยการปกครอง
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ยี่โถ...ชวนอ่าน
สะวีวรรณ์ จำารัสไว

“ย่อหลักกฎหมายครอบครัว”

เขียนโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้สรุปหลักที่เป็นหัวใจจากตำารากฎหมายครอบครัวตนเอง แต่เก็บใจความสำาคัญของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ไว้ครบถ้วน และเพื่อให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง จึงได้ทำาแผนภูมิและตาราง
สรุปประกอบคำาอธิบาย โดยมีคำาพิพากษาศาลฎีกาเป็นตัวอย่างประกอบ

“ราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริย์สู่สามัญชน”

เขียนโดย แฮโรลด์ ฟีลดิ้ง-ฮอลล์ ผู้แปล สุภัตรา
ภูมิประภาส และสุภิดา แก้วสุขสมบัติ
สํานักพิมพ์มติชน

แง้มประตูตำาหนักฟังคำาให้การวงใน จากอดีตนางกำานัล
ผู้รับใช้ใกล้ชิดพระนางศุภยาลัต นาน ๔ ปี ก่อนพม่าสิ้นเอกราชอยู่
ใต้เงื้อมเงาจักรวรรดิอังกฤษ ชมวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมในวังที่มี
ชีวิตชีวาราวโลดแล่นอยู่ตรงหน้า ทำาความรู้จักเบื้องลึกและอีกภาพ
ลักษณ์ของบุคคลสำาคัญแห่งยุคสมัย ตีแผ่ความรับรู้ด้านใหม่จาก
งานเขียนสมัยอาณานิคม ที่จะฉีกภาพนางพญาจอมวายร้ายคนเดิม
ที่คุณเคยรู้จัก

“อินไซด์นายทวาร”

เขียนโดย สุกิจ สุวานิช จัดพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
การเป็นผู้รักษาประตูไม่ใช่เรื่องง่ายและหลายคราวผู้รักษา
ประตูนี่แหละที่เป็นกุญแจและกลไกสำาคัญที่จะทำาให้ทีมฟุตบอลของ
ตัวเองได้ประตูหรือไม่ได้ หรือว่าการเล่นนั้นลื่นไหลอย่างไร เพราะผู้
รักษาประตูเป็นเสมือนผู้ที่ “เห็น” ภาพการเล่นทั้งหมดในภาพรวม
จึงสามารถวิเคราะห์การเล่นอยู่ในสมองได้ ดังนั้น ผู้รักษาประตูจึง
ต้องรู้และเข้าใจกติกาอย่างถ่องแท้ แต่ที่ต้องเข้าใจยิ่งไปกว่านั้น ก็คือ
เข้าใจถึง จิตวิญญาณของการทำางานเป็นทีม
วิทยาลัยการปกครอง

๘

Cambodian Riel

พบ...บรรณาธิการ
จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี”
ฉบับเดือน มกราคม 2561 ช่วงนี้
อากาศเริ่มเย็นลงในส่วนกลาง ส่วน
ในต่ า งจั ง หวั ด โดยเฉพาะพื้ น ที่ สู ง
อากาศหนาวเย็น ขอให้ทุก ๆ ท่าน
ดูแลสุขภาพ
ส่วนในช่วงเดือน มกราคม
2561 วิ ท ยาลั ย การปกครอง
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ก ารฝึ ก อบรม
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่
1 – 2 หลักสูตรเจ้าพนักงาน
ปกครอง (ปลั ด อำ า เภอ) หั ว หน้ า
กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง
รุ่นที่ 1-4 หลักสูตรปลัดอำาเภอรุ่น
ที่ 230 และศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาค
3 ศูนย์ ดำาเนินการอบรมหลักสูตร
กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 56 -61
ในเนื้ อ หาของเล่ ม เรา
พยายามคัดสรรที่มีเป็นความรู้และ
เป็นประโยชน์กับผู้อ่านแล้วจนกว่า
จะพบกันใหม่ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.
2561
สําราญ นันทนีย์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา

*127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท
The Cambodian Riel (KHR) is the official currency of Cambodia.
127 Cambodian Riel = 1 Thai Baht
สกุลเงิน ของประเทศกัมพูชา คือ เรียล (Riel) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราคือ 1 US$ เท่ากับ
ประมาณ 3,400 เรียล เงิน 100 บาทไทยจะแลกเงินเรียลได้ประมาณ 12,700 เรียล (1
บาทไทยเท่ากับประมาณ 127 เรียล) สำาหรับที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศกัมพูชา
ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น ธนบัตรใบละ 100, 500, 1,000, 5,000 และ 10,000
เรียล ในเมืองเสียมเรียบ พระตะบอง ศรีโสภณ ไพลิน และกรุงพนมเปญสามารถ ใช้เงิน
ไทยได้ยกเว้นเงินไทยที่เป็นเหรียญแต่ถ้าเป็น ธนบัตรใบละ 20 บาท และ 50 บาท จึงจะ
ใช้ได้เพราะในประเทศกัมพูชาแต่ทางที่ดีแล้วควรแลกเปลี่ยนเป็น เงินเรียล ของกัมพูชาจะ
สะดวกกว่าเพราะจะได้ไม่เสียเปรียบในการจับจ่ายและซื้อสินค้าเพราะป้ายราคาสินค้าใน
ประเทศกัมพูชาจะแสดงราคาเป็นเงินเรียลและเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่านั้น สำาหรับ
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาก็มีความสำาคัญในประเทศกัมพูชานักท่องเที่ยวนิยมจะนำา
ไปใช้จ่ายในการชำาระค่าบัตรเข้าชมโบราณสถานต่าง ๆ และชำาระเป็นค่าโรงแรมที่พัก ร้าน
อาหารต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงราคาเป็นเงินเหรียญ US$ ดีกว่าจะชำาระเป็นเงินบาทไทยและ
เงินเรียลของกัมพูชา ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะให้ชาวกัมพูชาใช้เงิน US$ อย่าง
แพร่หลายพอ ๆ กับเงินเรียลสกุลเงินของตัวเอง สำาหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะ
แลกเปลี่ยนเงินสามารถแลกเปลี่ยนได้ตามตู้รับแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารต่าง ๆ ภายใน
เมืองเสียมเรียบและที่ด่านปอยเปตซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทยด้านอำาเภออรัญประเทศซึ่งจะ
สะดวกสบายและไม่เสียเปรียบในการซื้อสินค้าดีกว่าใช้เงินไทย
https://accomtour.wordpress.com/tag/สกุลเงินเรียล

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

