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ประวัติวันเกษตรแห่งชาติ

งานเกษตรแห่งชาติ เกิดขึ้นในช่วงของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีพ.ศ.2453 ถึง พ.ศ.
2454 ซึ่งพระองค์ ได้ทรงสนับสนุนและเป็นผู้ริเริ่มการจัด
งานการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ หรือ
งานเกษตร
แห่งชาติ ช่วงระหว่างที่มีการจัดงานเกษตรนั้น ก็จะมีความ
บันเทิงต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงมหรสพ และแตรวง
รวมทั้งจัดแสดงสินค้าทางเกษตรและเครื่องมือเครื่องจักร
ที่ใช้ส�าหรับการเพาะปลูกจากในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการประกวดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืช การแนะน�า
ให้ รู ้ จั ก ระบบชลประทานและรั ฐ บาลสนั บ สนุ น ลงทุ น จั ด
งานให้ทั้งหมด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัฐบาลมีนโยบายลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานลง ท�าให้การส่งพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์กม็ จี า� นวน
ลดลงด้วย ซึ่งในช่วงที่บ้านเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจ เป็น
เหตุให้ต้องหยุดการจัดงานวันเกษตรไป เพราะขอบเขตของ
การจั ด งานได้ เริ่ มขยายออกไปอย่างกว้างขวางจนเกิ นงบ
ประมาณและก�าลังคน งานวันเกษตรจะได้รับความสนใจจาก
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงก็ตาม
ซึ่งการจัดงานวันเกษตรในยุคแรก ๆ จะใช้ชื่องานว่า “งาน
วันเกษตร “ หลายปีต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญของ
การจัดงานเกษตร จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ
ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ.2491 โดยรัฐบาลให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ท�าให้มีการจัดงานติดต่อกันเรื่อย
มา เป็นประจ�าทุกปี ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือการจัดแสดง
ต่าง ๆ จะเป็นทางหนึ่งที่ชักน�าปลุกใจอาณาประชาราษฎร์
ให้ประกอบการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และค้าขายให้เจริญทัน
สมัย โดยมีจุดประสงค์จะให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเกษตรกร
ได้เรียนรู้พัฒนาการวิชาการใหม่ ๆ และเน้นนโยบายที่จะให้
เกษตรทุกภาคได้รับความก้าวหน้า และพัฒนาการวิชาการ
การเกษตรใหม่ ๆ และเน้นนโยบายที่จะให้เกษตรทุกภาคได้
รับทราบความก้าวหน้า และพัฒนาการทางด้านการเกษตร
อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ นอกจากนั้นยังเน้นให้เกษตรที่ท�างาน
หนักมาทั้งปีได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจและหาความส�าราญ
ในการเทีย่ วงาน จึงมีมติเห็นชอบให้จดั งานวันเกษตรแห่งชาติ
ขึ้น ต่อมาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีได้จัดให้มีการจัดงาน
วันเกษตรแห่งชาติขนึ้ ซึง่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตา่ งเรียก
ชื่องานนี้ว่า “งานเกษตรแฟร์” ซึ่งได้มีการเปลี่ยนรูปแบบงาน
ไปจากเดิม การจัดงานจึงไม่สามารถท�ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่า
นั้นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจัด
ตลาดนัด และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท�าให้เป้าหมายของ
งานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยจะเน้นทางด้านธุรกิจ ผู้
ที่มาเที่ยวงานส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาและข้าราชการใน
มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และบุคคลภายนอกที่มา
เดินเที่ยวชมงาน ส่วนพวกเกษตรกรจะมีแต่พวกที่เป็นแม่ค้า
หรือพ่อค้าขนสินค้ามาเพือ่ ขายเท่านัน้ มิได้สนใจใฝ่รพู้ ฒ
ั นาการ
ใหม่ ๆ ทางด้านการเกษตร และบุคลากร

กิจกรรมวันเกษตรแห่งชาติ กิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน
เกษตรแฟร์ หรือ วันเกษตรแห่งชาตินั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพี่
น้องชาวไทยที่มุ่งหน้ามาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อ
มาร่วมกิจกรรม ด้วยการน�าผลิตภัณฑ์ ผลผลิตจากสวน จาก
ไร่ เพือ่ น�ามาจ�าหน่ายให้กบั พีน่ อ้ งชาวไทยทีม่ โี อกาสมีเทีย่ วชม
งาน ซึง่ นอกจากนีย้ งั เป็นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่าง
ชาวเกษตรด้วยกันอีกด้วย ในงานยังมี การจัดนิทรรศการด้าน
การเกษตร
การประชุม สัมนา ทางด้านการเกษตร การประกวด
ผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดท�าแปลงสาธิตด้านการเกษตรทาง
ด้านพืชและสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงกิจกรรมบันเทิง
แสง สี เสียง ทีจ่ ะท�าให้เกษตรกรทีม่ าในงาน รวมถึงประชาชน
ทั่ว ๆ ไป ได้มีการผ่อนคลายจากการแสดงบนเวที หลังจากที่
เหน็ดเหนื่อยจากการนั่งขายของมาทั้งวันแล้ว
https://www.myhora.com/วันเกษตรแห่งชาติ.aspx
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ผู้สูงอายุกับโรคซึมเศร้า

ต่อจากฉบับที่แล้ว

สาเหตุที่ท�าให้เศร้า

สาเหตุทางร่างกาย
• จากโรคทางกายบางอย่าง เช่น ภาวะสมองเสือ่ ม หลอด
เลือดสมองอุดตัน โรคพาร์กินสัน โรคต่อมธัยรอยด์ มะเร็งของ
ตับอ่อน เป็นต้น
• จากยาบางชนิด เช่น ยารักษาความดันโลหิตสูง ยา
รักษาโรคกระเพาะอาหาร ยาขับปัสสาวะ ยารักษามะเร็ง เป็นต้น
สาเหตุทางจิตใจ
• มีการขาดหรือลดน้อยลง ของสารสือ่ ประสาทบางชนิด
ในสมอง
• อารมณ์ตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ต่อความ
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ต่อภาวะการสูญเสีย หรือภาวะทีท่ า� ให้เกิด
ความเสียใจ ไม่สบายใจ หรือเกิดเป็นความทุกข์ทางใจ
ท�าอย่างไรจึงจะรู้ว่าเศร้า
สามารถส�ารวจดูได้ด้วยตนเอง โดยการตรวจเช็คอาการ
จากข้อมูลข้างล่างนี้ ถ้ามีอาการต่าง ๆ จ�านวน ๕ ข้อ หรือ
มากกว่า โดยอาการนี้เป็นมานานกว่าสองสัปดาห์ ก็บ่งชี้ว่ามี
ปัญหาภาวะเศร้า
• รู้สึกเซ็ง หรือเศร้า หรือเสียใจ หรือหงุดหงิด โดยไม่มี
เหตุผล
• รู้สึกเบื่อหน่ายสิ่งต่าง ๆ ที่เคยชอบ หรือเคยท�า หรือ
ความต้องการทางเพศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ลดลงหรือมาก
ขึ้น)
• รู้สึกเบื่ออาหารหรือกินมากขึ้น น�้าหนักตัวลดลงหรือ
น�้าหนักเพิ่มขึ้น
• นอนไม่หลับ หรือหลับมากเกินไป
• รู้สึกอ่อนเพลีย ล้า ไม่มีแรงโดยไม่มีสาเหตุ
• รูส้ กึ หมดหวัง มองตนเองไม่มคี า่ หรือคอยต�าหนิกล่าว
โทษตนเอง
• สมาธิไม่ดี ขี้ลืม หรือไม่มั่นใจ ไม่กล้าตัดสินใจ
• รู้สึกกระวนกระวายใจ นั่งไม่ติด ทุรนทุราย โดยไม่มี
สาเหตุ
• เบื่ อ หน่ า ยหรื อ เบื่ อ ชี วิ ต หรื อ คิ ด อยากตาย หรื อ
พยายามฆ่าตัวตาย
เศร้าแล้วท�าอย่างไร
ควรรีบมาพบจิตแพทย์ เพราะโรคนี้รักษาให้ดีขึ้น หรือ
หายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษา จะท�าให้ระยะการป่วยยาวนานขึ้น
โอกาสทีจ่ ะป่วยซ�า้ หรือก�าเริบอีกจะมีสงู ในรายทีเ่ ป็นรุนแรง อาจ
ท�าร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายได้
ข้อเสนอแนะ
• ถ้าอาการเกิดขึ้น ควรรีบมารับการตรวจรักษากับ
จิตแพทย์ทันที
• อย่าอาย เพราะภาวะซึมเศร้าเกิดได้กับทุกเพศ

ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
• โรคนี้รักษาให้ดีขึ้นและหายได้
• โปรดระลึกไว้เสมอว่า ภาวะซึมเศร้าไม่ได้เกิดจากคิด
ขึน้ มาเอง ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอ หรือเกิดจากความไม่อดทน
ไม่ต่อสู้ หรือเกิดจากความเซ็ง
• ภาวะซึมเศร้า เป็นการป่วยจริง ๆ ทางจิตใจ ทีต่ อ้ งการ
การเยียวยารักษาจากจิตแพทย์
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เรียบเรียงข้อมูล : นพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก : บทความ “เศร้านั้นส�าคัญฉะนี้” ของ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพรรณ ทองแตง
: WWW.hfocus.org
: www.themomentum.co
: www.fopdev.or.th
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง
“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”
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ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ�าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหาร
งานปกครอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ
รุ่นที่ 230 และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นาย
ส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายอาวุธ วิเชียร
ฉาย นายอ�าเภอธัญบุรี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน
ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายบัณฑูร นริศรางกูร
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมในพิธีฯ
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ต่อหน้า ๕
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วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมการ
ปกครอง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 โดยมี
นายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และผู้บริหาร
ของวิทยาลัยการปกครองให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนายอ�าเภอ
วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีี

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
นายสำาราญ นันทนีย์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการวิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
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ฝ่ายนวัตกรรม

“Free Video Flip and Rotate”

โปรแกรมหมุนคลิปวิดีโอที่กลับหัวให้กลับมาปกติ

4. จากนั้นท�าการคลิกที่ปุ่ม Save ตามกรอบสี่เหลี่ยมสี
ผู้อ่านหลายคนคงมีปัญหากับคลิปวิดีโอที่ถ่ายมากลับ
หัว หรืออยากกลับหัว หมุนคลิปวิดีโอเอง โดยมีโปรแกรมที่ แดงไว้ และจะมีการให้เลือกความละเอียดของคลิปอีกครั้ง ตาม
ช่วยหมุนคลิปวิดีโอได้ ที่ส�าคัญใช้งานง่ายและแจกฟรี นั่นก็คือ ลูกศรทีช่ ี้ไว้
โปรแกรม “Free Video Flip and Rotate” ครับ ส�าหรับวิธี
การใช้งานนั้น ท�าได้ดังนี้เลย
1. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเจอกับหน้าจอแบบนี้
เปิดไฟล์วิดีโอที่ต้องการหมุน โดยไปที่ File และไปที่ Add
files…

5. เมื่อเลือกแล้วให้คลิกปุ่ม Continue ครับ
2. เมื่อเปิดวิดีโอแล้ว จะพบหน้าต่างที่แสดงวิดีโอ
ทั้ง 2 ฝั่ง โดยฝั่งซ้ายนั้นจะเป็นคลิปต้นฉบับ และฝั่งขวาจะเป็น
ผลลัพธ์หลังปรับแต่งหรือหมุนแล้ว ส�าหรับเครื่องมือในการ
หมุน ให้คลิกที่ปุ่มการหมุนรูปแบบต่าง ๆ ดังภาพ และจะมีการ
แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ทางขวามือ
6. เมื่อโปรแกรม Export เสร็จเรียบร้อย คลิ๊กที่
“Open folder” ก็ได้คลิปที่หมุนแล้วไปใช้งานได้เลยครับ

3. ขั้นตอนนี้คือการเซฟวิดีโอหลังจากปรับแต่งแล้ว
ซึ่งโปรแกรมนี้ก็มีข้อด้อยคือ ตัวฟรีนั้นเซฟไฟล์นามสกุลอื่นไม่
ได้ นอกจาก .AVI, .GIF, .MKV, .MP4 โดยไม่สามารถคงความ
ละเอียดเหมือนต้นฉบับเป๊ะได้
สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-Video-Flip-and-Rotate.
htm ข้อควรระวัง! : โปรแกรมนี้ตอนติดตั้งอาจมีให้ลงโปรแกรม
อื่นแฝงมาด้วย ควรอ่านและคลิกให้ดีก่อนติดตั้งเพื่อป้องกัน
โปรแกรมเหล่านั้นมาลงอยู่ในเครื่องนะครับ
ที่มา : https://www.beartai.com/review/145483

วิทยาลัยการปกครอง
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ยี่โถ...ชวนอ่าน
สะวีวรรณ์ จ�ารัสไว

“สามก๊ก พิชัยยุทธ์ยุคดิจิตอล”
เขียนโดย ยศไกร ส.ตันสกุล
สำานักพิมพ์แสงดาว

“เป็นหัวหน้าอย่างมือโปร”
เขียนโดย ปรารถนา อินทรปัญญา
จัดพิมพ์ ธิงค์ บียอน บุ๊คส์
ถ้าคุณรู้สึกว่า ทุกวันนี้เหนื่อยกับการท�างาน แถมยังท้อเมื่อเห็นผล
งาน มีอะไรบางอย่างที่ควรปรับปรุง หรือมีเทคนิค เคล็ดลับอะไรที่คุณพลาด
ไปหรือไม่ ลองเปิดหนังสือเล่มนี้ดู แล้วคุณอาจจะพบค�าตอบของคุณก็ได้ว่า
ชีวติ นีจ้ ริง ๆ แล้วต้องเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ แค่ไหน และต้องเปลีย่ นแปลงตนเองมาก
แค่ไหน รวมถึงข้อดีที่มหาศาลของการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
น�าไปใช้ได้จริงในชีวิตส่วนตัวและการงาน

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง แนวคิดและวิธี
การเพือ่ ความส�าเร็จจึงย่อมปรับเปลีย่ นแต่เรือ่ ง
ที่น่าคิด แม้แนวคิดและวิธีการจะเปลี่ยนแปลง
ไปมากตามยุคสมัยเพียงไร สุดท้ายแล้ว “แก่น”
ของแนวคิดและวิธีการเหล่านั้น ก็ล้วนเป็นภูมิ
ปัญญาของมนุษย์ที่ผ่านกระบวนการตกผลึก
สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตกาล

“หัวใจติดปลายนวม”
เขียนโดย วสุวัต
จัดพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาช้านาน ในอดีต
บรรพบุรุษของเราใช้วิชามวยต่อสู้ข้าศึกเพื่อปกป้องบ้านเมือง โดยใช้มือ เท้า
เข่า ศอก เป็นอาวุธ แม้ปัจจุบัน จะไม่มีข้าศึกมารุกรานแบบในอดีต แต่วิชา
มวยก็ยังไม่ล้าสมัย ใช้คุ้มครองตนเองและผู้ที่อ่อนแอกว่าให้แคล้วคลาดจาก
ภยันตรายต่าง ๆ ได้ จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ลูกหลานชาวไทยจะปล่อยให้
ศิลปะอันทรงคุณค่า ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษต้องเลือนหายไปตามกาล
เวลา
วิทยาลัยการปกครอง
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พบ...บรรณาธิการ

สวัสดีครับ
ผ่านช่วงปีใหม่ ๒๕๖๑ มาแป็บเดียว ก็ก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ ที่หลาย ๆ คน มักจะเรียก
ว่า เดือนแห่งความรัก (๑๔ กุมภาพันธ์ เป็นวัน Valentine’s Day วันแห่งความรัก)
การท�างานของวิทยาลัยการปกครองยังคงด�าเนินตาม Road Map ที่วางไว้ ในไตรมาส
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณงบฝึกอบรม
วิทยาลัยการปกครองด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๗.๒๕ ขอ
ขอบคุณผู้บริหารของกรมการปกครองทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน จังหวัดที่สนับสนุน ๙
จังหวัด
ส�าหรับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ในส่วนกลางจะจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอ�าเภอ
๔ รุ่น และหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ๑ รุ่น ในส่วนภูมิภาคยังคงด�าเนิน
การจัดอบรมก�านันผู้ใหญ่บ้านตามติคณะรัฐมนตรี ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ
และภาคใต้ ครับ
สุดท้ายนี้ กอง บก. จดหมายข่าววิถีธัญบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากท่านผู้อ่านหรือบุคลากร
ของกรมการปกครองมีข้อคิดเห็น ค�าแนะน�าใดๆ กอง บก. ยินดีน้อมรับน�ามาปรับปรุง
พัฒนาการจัดท�าจดหมายข่าว เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งของ
กรมการปกครอง ขอบคุณครับ
ส�าราญ นันทนีย์

Indonesian Rupiah

รูเปียะฮ์ (rupiah) เป็นสกุลเงินของ
ประเทศอินโดนีเซีย
*1 รูเปียฮ์อินโดนีเซีย (IDR) เท่ากับ
0.002422 บาทไทย (THB) สำาหรับ
23/11/2560
รหัส ของรูเปียฮ์อินโดนีเซีย คือ IDR
เราใช้ Rp เป็นสัญลักษณ์ ของรูเปียฮ์
อินโดนีเซีย แบ่งเป็น 100 sens. ได้รับ
การควบคุมโดย Bank Indonesia
มี 5 เหรียญ ได้แก่ Rp50 , Rp100
, Rp200 , Rp500 และ Rp1000
มี 6 ธนบัตร ได้แก่ Rp2000 ,
Rp5000 , Rp10000 , Rp20000
, Rp50000 และ Rp100000
ชื่อมาจากหน่วยเงินของอินเดีย รูปี
อินโดนีเซียได้ใช้เงินกิลเดอร์ดตั ช์ระหว่าง
พ.ศ. 2153 ถึ ง พ.ศ. 2360 ซึ่งมี

การออกเงินกิลเดอร์อินเดียตะวันออก
เงินรูเปียะฮ์ออกใช้เป็นครั้งแรกระหว่าง
การยึดครองของญี่ปุ่นสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และหลังจากสงครามสิ้นสุด
ลง ธนาคารชวาได้ออก รูเปียะฮ์ชวา มา
แทนที่ชั่วคราว กิลเดอร์ นีกา (NICA
gulden) ของประเทศเนเธอร์แลนด์
และหน่วยเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกอง
ก� า ลั ง โจรก็ ใช้ กั น ทั่ ว หมู ่ เ กาะด้ ว ยเช่ น
กัน 4 ปีหลังจากประกาศเอกราช ได้มี
การน�ารูเปียะฮ์อินโดนีเซียออกมาใช้ใน
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 เป็น
หน่วยเงินประจ�าชาติสกุลใหม่ หมู่เกาะ
เรียว และเกาะนิวกินใี นส่วนของประเทศ
อินโดนีเซีย (อีเรียนบารัต) ก็มีการออก
รูเปียะฮ์ของตัวเอง เช่นกัน แต่ต่อมาได้
รวมเข้ากับรูเปียะฮ์ของชาติเมื่อ พ.ศ.

อธิการวิทยาลัยการปกครอง

2507 และ พ.ศ. 2514 ตามล�าดับ
หลังจากที่มีการลดค่าจากภาวะเงินเฟ้อ
อย่างรุนแรง ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2508 ได้มกี าร ออกรูเปียะฮ์ใหม่ (New
Rupiah) โดยมีอตั ราแลกเปลีย่ น 1000
รูเปียะฮ์เก่า เป็น 1 รูเปียะฮ์ใหม่ วิกฤต
เศรษฐกิ จ ในเอเชี ย เมื่ อ พ.ศ. 2540
ท�าให้เกิดการลดค่ารูเปียะฮ์ถึงร้อยละ
35 ในช่วงเวลาเพียงข้ามคืน และน�า
ไปสู่การโค่นล้มซูฮาร์โต เงินรูเปียะฮ์
สามารถแลกได้อย่างอิสระ แต่มีอัตรา
แลกเปลี่ยนมีค่าปรับเพิ่มเติม เนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อสูงอย่างต่อเนื่อง ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2547, 1 ดอลลาร์สหรัฐ
เท่ากับประมาณ 9,230 รูเปียะฮ์

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/
รูเปียะฮ์

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

