


๒

วิทยาลัยการปกครอง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

           ต่อหน้า ๓

      พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 31 มีนาคม พ.ศ.  2330 - 2 เมษายน 
พ.ศ. 2394) เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์
จกัร ีทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
เลิศหล้านภาลัย เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันจันทร์ตรงกับวันท่ี 
31  มีนาคม พ.ศ. 2330 ชึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2367   เสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 
พ.ศ. 2394 สิริพระชนมายุ 64 พรรษา
      พระราชกรณียกิจ   พระองค์ทรงปกครองประเทศด้วย
พระปรชีาสามารถทรงเสริมสร้างก�าลงัป้องกนัราชอาณาจกัร โปรด
ให้สร้างป้อมปราการตามปากแม่น�้าส�าคัญ  และหัวเมืองชายทะเล
     ด้านความมั่นคง  พระองค์ได้ทรงป้องกันราชอาณาจักร
ด้วยการส่งกองทัพไปสกัดทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ไม่ให้
ยกทพัเข้ามาถงึชานพระนครและขดัขวางไม่ให้เวยีงจันทน์เข้าครอบ
ครองหวัเมอืงอสีานของสยาม นอกจากนี ้พระองค์ทรงประสบความ
ส�าเร็จในการท�าให้สยามกับญวนยุติการสู้รบระหว่างกันเกี่ยวกับ
เรื่องเขมรโดยที่สยามไม่ได้เสียเปรียบญวนแต่อย่างใด
       ด้านการคมนาคม ในรัชสมัยของพระองค์ใช้ทางน�้าเป็นส�าคัญ 
ทั้งในการสงครามและการค้าขาย คลองจึงมีความส�าคัญ มากใน
การย่นระยะทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง จึงโปรดฯให้มีการ
ขุดคลองขึ้น เช่น คลองบางขุนเทียน คลองบางขนาก และ คลอง
หมาหอน
    ด้านการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงเลื่อมใสใน
พระพทุธศาสนามาก และได้ทรงสร้างพระพทุธรูปมากมายเช่น พระ
ประธานในอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดเฉลิม
พระเกียรติ วัดปรินายก และวัดนางนองทรงสร้างวัดใหม่ข้ึน 3 
วัด คือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหารและวัด
ราชนัดดารามวรวิหาร ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ วัดเก่าอีก 35 วัด 
เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งสร้างมาแต่รัชกาลที่ 1 วัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นต้น
     ด้านการศึกษา ทรงท�านุบ�ารุงและสนับสนุนการศึกษา โปรด
เกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม  กรมหลวงวงศาธิ
ราชสนทิ แต่งต�าราเรยีนภาษาไทยขึน้เล่มหนึง่คอื หนงัสอืจินดามณี 
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้รู ้น�าต�าราต่าง ๆ มาจารึกลงในศิลาตามศาลา
รอบพุทธาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ปั้น
ต้ึงไว้ตามเขามอและเขียนไว้ตามฝาผนังต่าง ๆ มีทั้งอักษรศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ พุทธศาสนศึกษาโบราณคดี ฯลฯ เพ่ือเป็นการเผย
แพร่วิชาการสาขาต่าง ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า วัดพระเชตุพนวิมล
มังคลารามเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
       ด้านสังคมสงเคราะห์ พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลทุกข์สุข
ของราษฎร ด้วยมีพระบรมราชวินิจฉัยว่า ไม่ทรงสามารถจะบ�าบัด
ทุกข์ให้ราษฎรได้ หากไม่เสด็จออกนอกพระราชวัง เพราะราษฎร
จะร้องถวายฏีกาได้ต่อเมื่อพระคลังเวลาเสด็จออกนอกพระราชวัง
เท่านั้น จึงโปรดให้น�ากลองวินิจฉัยเภรีออกตั้ง ณ ทิมดาบกรมวัง 
ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อราษฎรผู้มีทุกข์จะได้ตีกลองร้องถวาย

ฎีกาไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อให้มีการช�าระความกันต่อ
ไป โดยพระองค์จะคอยซักถามอยู่เนื่อง ๆ ท�าให้ตุลาการ ผู้ท�าการ
พิพากษาไม่อาจพลิกแพลงคดีเป็นอื่นได้
     ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีมิชชันนารีชาวอเมริกันและชาว
อังกฤษเดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์เพิ่มมากขึ้น หนึ่งใน
จ�านวนนี้คือศาสตราจารย์ นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ หรือที่คน
ไทยรู้จักกันดีในนาม “หมอบรัดเลย์” ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการปลูกฝี
ป้องกันไข้ทรพิษ และการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคและการท�า
ผ่าตัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้หมอบรัดเลย์
ยังได้คิดตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้น  (ปี พ.ศ. 2379) ท�าให้มีการพิมพ์
หนังสือภาษาไทยเป็นครั้งแรกโดยพิมพ์ค�าสอนศาสนาคริสต์เป็น
ภาษาไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2379 ต่อมาปี พ.ศ. 2385 
หมอบรัดเลย์พิมพ์ปฏิทินภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรก
        ในด้านการหนังสือพิมพ์ฉบับแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 หมอ
บรัดเลย์ได้ออกหนังสือพิมพ์แถลงข่าวรายปักษ์เป็นภาษาไทย ชื่อ 
บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) มีเรื่องสารคดี ข่าว
ราชการ ข่าวการค้า ข่าวเบ็ดเตล็ด ฉบับแรกออกเมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2387
        หนังสือบทกลอนเล่มแรกที่พิมพ์ขายและผู้เขียนได้รับค่า
ลิขสิทธิ์คือ นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์
กระต่าย อิศรางกูร) โดย หมอบรัดเลย์ ซื้อกรรมสิทธ์ิไปพิมพ์ใน
ราคา 400 บาท เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2404 และตีพิมพ์
จ�าหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404
       ด้านการค้ากับต่างประเทศ พระองค์ทรงสนับสนุนส่งเสริม
การค้าขายกับต่างประเทศ ทั้งกับชาวเอเชียและชาวยุโรป โดย
เฉพาะอย่างยิง่การค้ากบัจนีมาตัง้แต่เมือ่คร้ังพระองค์ทรงด�ารงพระ
อิสสริยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ส่งผลให้พระคลังสินค้ามีราย
ได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ มีการแต่งส�าเภาทั้งของราชการ เจ้านาย 
ขนุนางช้ันผูใ้หญ่ และพ่อค้าชาวจนีไปค้าขายยงัเมอืงจนีและประเทศ
ใกล้เคยีง รวมถงึการเปิดค้าขายกบัมหาอ�านาจตะวนัตกจนมกีารลง
นามในสนธิสัญญาระหว่างกันคือ สนธิสัญญาเบอร์นี พ.ศ. 2369 
และ 6 ปีต่อมาก็ได้เปิดสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและมีการ
ท�าสนธิสัญญาต่อกันใน พ.ศ. 2375 นับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรก
ที่สหรัฐอเมริกาท�ากับประเทศทางตะวันออก ส่งผลให้ไทยได้ผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมาก
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       ด้านศิลปกรรม       พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสงขรณ์พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
จนแล้วเสร็จ และทรงมีรับสั่งให้สร้างเรือส�าเภาก่อด้วยอิฐในวัด
ยานนาวา เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าเรือส�าเภานั้นมีรูปร่างลักษณะ
อย่างไร เพราะทรงเล็งเห็นว่าภายหน้าจะไม่มีการสร้างเรือส�าเภา
อีกแล้ว ส�าหรับวรรณกรรม พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้นักปราชญ์
ราชบัณฑิตจารึกวรรณคดีที่ส�าคัญ ๆ และวิชาแพทย์แผนโบราณ
ลงบนแผ่นศิลา แล้วติดไว้ตามศาลารายรอบพระอุโบสถ รอบพระ
มหาเจดีย์บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อให้ประชาชน
ได้ศึกษาหาความรู้
      

 

ในวนัที ่31 มนีาคมของทกุปี ทางราชการถอืเป็นวนัส�าคัญของชาติ
เพือ่ให้รฐับาลและประชาชนชาวไทยได้ร�าลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุ
ของพระองค์ทีท่รงมีต่อราษฎรและแผ่นดนิไทย พระบาทสมเดจ็พระ
รามาธบิดศีร ีสนิทรมหาเจษฎาบดนิทร์พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ในรชั
สมยัแห่งการครองราชย์นัน้ทรงปกครองบ้านเมอืงให้ร่มเยน็เป็นสขุ
และพฒันาให้ชาตไิทยมคีวามเจรญิรุง่เรอืงในทกุ ๆ   ด้านรวมทัง้ด้าน
การเมือง  การทหาร  ที่ทรงท�านุบ�ารุง และสามารถรักษาความเป็น
ชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี 
พระองค์กย็งัได้โปรดพระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ “เงนิ
ถุงแดง”  ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจ�านวนนี้สามารถใช้
กอบกูเ้อกราชในดนิแดนบางส่วนและรกัษาอ�านาจอธปิไตยไว้ได้จน
ทุกวันนี้  ประชาชนชาวไทยและรัฐบาลจึงพร้อมใจกันประดิษฐาน
พระราชานุสาวรีย์  ณ  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์หน้าวัด
ราชนัดดาราม ในปี  พ.ศ.2541  ทางราชการได้มีการถวายพระ
ราชสมัญญาว่า  “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และได้ใช้ชื่อวันงาน
ใหม่ว่า     “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
           ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว
            : http://www.lib.ru.ac.th/journal/mar/mar31-ThaiK-
ing3rd.html เรือส�าเภาจีนที่วัดยานนาวา

     

         การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ทรงยึด
การด�าเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่
สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถ
ปฏิบั ติ ได ้จ ริงทรงมีความละเ อียดรอบ
ครอบ ทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนา เพื่อมุ่ง
ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณค่า และ
ควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตาม
เบือ้งพระยคุลบาท น�ามาปฏบิติัเพือ่ให้บงัเกดิ
ผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอด
ไป หลักการทรงงานในพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มี ๒๓ ประการ  
ผู ้เขียนขอน�าหลักการทรงงานข้อหนึ่งที่มี
ความลึกซึ้งในแนวคิดมาเสนอ คือ “ขาดทุน
คือก�าไร”
     “ ขาดทุน คือ ก�าไร (Our loss is our 
gain) … การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็
จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการ
นับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”

      
                         จากพระราชด�ารัส  ดังกล่าว  
                 คือหลักการในพระบาทสมเด็จ
                  พระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อ พสกนิกร    
                 ไทย “การให้” และ “การเสีย        
             สละ” เป็นการกระท�าอันมีผล
เป็นก�าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เหน็เป็นรูปธรรมชดัเจนได้
ดังพระราชด�ารสัท่ีได้พระราชทาน แก่ตัวแทน
ของปวงชนชาวไทยทีไ่ด้เข้าเฝ้าฯถวายพระพร
เนือ่งในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา เมือ่วนั
ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระ
ต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า…
          “... ประเทศต่าง ๆ ในโลกในระยะ ๓ 
ปีมานี้ คนท่ีก่อตั้งประเทศท่ีมีหลักทฤษฎีใน
อุดมคติท่ีใช้ในการปกครองประเทศล้วนแต่ 
ล่มสลายลงไปแล้ว เมืองไทยของเราจะสลาย
ลงไปหรอืเมอืงไทยนบัว่าอยูไ่ด้มาอย่างด ีเมือ่
ประมาณ ๑๐ วันก่อน มีชาวต่างประเทศมา
ขอพบ เพ่ือขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครอง
ประเทศว่าจะท�าอย่างไร จึงได้แนะน�าว่า ให้
ปกครองแบบคนจน แบบทีไ่ม่ตดิกับต�ารามาก
เกนิไป ท�าอย่างมสีามคัค ีมเีมตตากนั กจ็ะอยู่
ได้ตลอด ไม่เลือกกับคนที่ท�าตามวิชาการที่
เวลาปิดต�าราแล้วไม่รูว่้าจะท�าอย่างไร ลงท้าย

ก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่มต้นใหม่ ถอยหลังเข้า
คลอง ถ้าเราใช้ต�าราแบบอะลุ่มอล่วยกัน ใน
ที่สุดก็เป็นการดี ให้โอวาทเขาไปว่า ขาดทุน
เป็นการได้ก�าไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คง
ค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราท�า
อะไรทีเ่ราเสยี แต่ในทีส่ดุทีเ่ราเสียนัน้ เป็นการ
ได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง 
เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหน่ึงคือเงินของ
ประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดี กินดี 
ก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงิน
เป็นร้อย พัน หมื่นล้าน ถ้าท�าไปเป็นการจ่าย
เงินของรัฐบาล แต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้
รับผล ราษฎรอยู่ดีกินดีขึ้น ราษฎรได้ก�าไรไป 
ถ้าราษฎรมรีายได้รฐับาลกเ็กบ็ภาษไีด้สะดวก 
เพื่อให้รัฐบาลได้ท�าโครงการต่อไป เพื่อความ
ก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู้ รัก สามัคคี รู้
เสยีสละ คอืการได้ ประเทศชาตก็ิจะก้าวหน้า 
และการท่ีคนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็น
มูลค่าเงินไม่ได้...”

 หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

           ต่อหน้า ๕

  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
รอบรั้ว วปค.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานใน
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 
46 ณ โรงเรยีนสบืสวนสอบสวนพนกังานฝ่ายปกครอง และหลกัสตูรเสมยีนตรา
อ�าเภอ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชัน้ 4 อาคารส�านกัอธกิาร วทิยาลยัการปกครอง อ�าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทุมธานี
โดยมี นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน 
และมีนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอ�าเภอธัญบุรี ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัย
การปกครองร่วมในพิธีฯ      
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  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
รอบรั้ว วปค.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
นายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้อ�านวยการกองการ
สอบสวนและนติกิารพร้อมคณะ ทีเ่ดนิทางมาประสานงานและเยีย่มชมสถาน
ทีป่ระกอบการพจิารณาจดัตัง้สถาบนัพฒันาข้าราชการสบืสวนสอบสวนฝา่ย
ปกครอง ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคกลาง) 
ต�าบลโคกตูม อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้ นายนวิฒัน์ รุ่งสาคร รองอธิบดกีรมการปกครอง เป็นประธานในพธิปิีดการ
ศกึษาอบรม และมอบวุฒบัิตรให้แก่ผูที้จ่บการศกึษาอบรมหลกัสตูรหวัหน้ากลุม่งาน/ฝ่าย
บรหิารงานปกครอง รุ่นที ่3 และรุน่ที ่4 และหลกัสตูรเจ้าหน้าทีป่กครอง รุน่ที ่2 ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยม ีนายส�าราญ นนัทนย์ี อธกิารวิทยาลัยการปกครอง กล่าว
รายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 
อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
     

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 
นายจาดุร อภิชาตบุตร 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาบรรยายให้กบันกัศกึษาหลกัสตูรปลดัอ�าเภอ รุน่ที ่230 ณ โรงเรียนปลัดอ�าเภอ 
วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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 ยี่โถ...ชวนอ่าน     
สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“การจัดการความรู้”  
เขียนโดย สมชาย  น�าประเสริฐชัย  
จัดพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น  
 ความรู้เป็นทรัพยากรส�าคัญในการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และมีผลต่อการอยู่รอดขององค์กร การจัดการความรู้ซึ่งเป็น
แนวคิดและกระบวนการในการใช้ประโยชน์จากความรู้ จึงเป็นประเด็นที่
องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสนใจ การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ

“รัฐฉาน ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ”  
เรียบเรียงโดย อัคนี  มูลเมฆ  
ส�านักพิมพ์เคล็ดไทย
      รฐัฉาน เป็นตัวอย่างความขัดแย้งอนัเนือ่งมาแต่ประวตัศิาสตร์ ทัง้
เป็นตัวอย่างส�าคัญที่สุดของความขัดแย้งทางเชื้อชาติทั้งปวงในประเทศนี้
ด้วยว่า ขบวนปฏวิตัขิองชาวไทยใหญ่มอีดุมการณ์แบ่งแยกประเทศ ซึง่แตก
ต่างจากชนชาติอืน่ทีต้่องการประชาธปิไตยและสทิธปิกครองตัวเอง ไฟแห่ง
อดุมการณ์ถูกจดุข้ึนหลังจากพม่าได้รับเอกราชจากองักฤษและสบืทอดจาก
บรรพชนสู่นักปฏิวัติรุ่นใหม่ 

“ทีวีดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว” 
เขียนโดย พนา  ทองมีอาคม 
ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เมื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 
มีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน จึงจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับบริการใหม่ที่ดีกว่าเดิม นอกจากจะต้องให้ความส�าคัญ
ในเรื่องด้านเทคนิคและการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลก็เป็นสิ่ง
ส�าคัญ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาในกิจการ
โทรทัศน์ในครั้งนี้อย่างแท้จริง 
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
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พบ...บรรณาธิการ

              สําราญ นันทนีย์
      อธิการวิทยาลัยการปกครอง

 New Laos Kip
            กีบ (ลาว:) เป็นหน่วยเงินของประเทศลาว (รหัสสากล
ตาม ISO 4217 อักษรย่อ LAK : Lao KIP) หนึ่งกีบมี 100 อัด 
ในปี พ.ศ. 2522 เกิดการปฏิรูปค่าเงินข้ึน โดยเปลี่ยน 100 
กีบแบบเก่าให้เท่ากับ 1 กีบในปัจจุบัน เรียกสกุลลาวใหม่ว่า 
New Laos 
          Kip อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คือ             
1 ยูโร เท่ากับ 10,284 กีบ และ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 
8,267 กบี ธนาคารแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
เป็นผูร้บัผดิชอบพิมพ์เงนิตราออกใช้ เงนิตราของ สปป.ลาว เรยีก
ว่า เงินกบี ธนาคารแห่ง สปป.ลาว เป็นผูร้บัผิดชอบพมิพ์เงินตรา 
โดยปัจจุบัน สปป.ลาวไม่ใช้เหรียญแล้ว รายการธนบัตรที่ใช้อยู่
ปัจจบุนั 500 กบี 1,000 กบี 2,000 กบี 5,000 กบี 10,000 
กีบ 20,000 กีบ 50,000 กีบและ 100,000 กีบ อัตราแลก
เปลี่ยน 1 บาท = 262.34 กีบ ( เดือน กุมภาพันธ์ 2561 )   
เงินกีบนั้นสามารถใช้ได้ทั่วไปในประเทศลาว นอกจากนี้ตาม
เมืองใหญ่ ๆ และเมืองท่องเที่ยว เช่น นครหลวงเวียงจันทน์ 
เมอืงวังเวียง  หลวงพระบาง สะหวนันะเขต ฯลฯ สามารถใช้เงนิ
บาทไทยและเงินดอลล่าร์ เพือ่ใช้ในการช�าระค่าบรกิารต่าง ๆ  ได้ 

ส่วนเครดิตการ์ด สามารถใช้ได้ตามโรงแรมทั่วไป,ร้านอาหาร
ขนาดใหญ่,บรษิทัท่องเทีย่วใหญ่ ๆ  โดยจะต้องเสยีค่าธรรมเนยีม
ร้อยละ 3-5 การแลกเปลี่ยนเงินตรา    การแลกเงินนั้นสามารถ
แลกได้ตามเคาท์เตอร์แลกเงินในธนาคารหรือจุดรับแลกเปลี่ยน
เงินตราตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยจะต้องใช้พาสปอร์ต
ของผู้แลกแสดงด้วย หากนักท่องเที่ยว    ที่เดินทางไปเองควร
แลกเงินกีบไว้อย่างน้อย 3,000 บาท  เนื่องจากต้องเสีย ค่าที่
พัก อาหาร ค่ารถ และค่าเข้าสถานที่เองด้วย  หากจะเดินทาง
จากเวียงจันทร์ไปวังเวียงและหลวงพระบางแต่หากไปกับทัวร์
ไม่ต้องแลกเงินกีบ ก็ได้ เนื่องจากไม่ได้เสียค่าอะไรเพิ่มอาจจะมี
ค่าซ้ือของฝากซึ่ง ลาว ก็รับเงินไทยเหมือนกัน การแลกเงินกีบ 
สามารถแลกได้ที่ด่านขาเข้าทุกที่หรือร้านค้าใหญ่ในเมืองหาก
สะดวกทีส่ดุคอื ทีด่่านประเทศลาว อยูก่่อนช่องทางเข้าเมืองของ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
            ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/กีบ_ (สกุลเงิน)

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วย
ราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชน และ
เผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้ชื่องานว่า “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 
ระหว่างวนัที ่๘ กมุภาพนัธ์ ถงึวนัที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพระราชวงัดสุติ และสนามเสือป่า และเชญิ
ผู้มาร่วมงานแต่งกายย้อนยุค เพื่อร�าลึกถึงความเป็นไทย วัฒนธรรมอันงดงาม ในงานนี้จัดนิทรรศการพระ
ราชกรณียกิจนานัปการ  ในหลวงรัชกาลที่ ๕  และในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความรักความ
ผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน งาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” จึงพรั่งพร้อมไป
ด้วยความรัก ความผูกพัน วัฒนธรรม และความรื่นเริง ควรที่ผู้อ่านทุก ๆ จะได้มาเยี่ยมชม และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งชองกิจกรรมดังกล่าว 
       จดหมายข่าว  “วิถีธัญบุรี” ฉบับนี้ได้น�าเสนอเรื่องราวพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ (ร.3) ใน
รัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทยมีความเจริญ
รุ่งเรืองในทุก ๆ ด้านรายละเอียดติดตามได้ในเล่มครับ
         ส�าหรบัเดอืนมนีาคม ในส่วนกลางจะจดัศกึษาอบรมหลกัสตูรสบืสวนสอบสวนพนกังานฝ่ายปกครอง 
รุ่นที่ ๔๖ หลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ ๒๓๑  ในส่วนภูมิภาคยังคงด�าเนินการจัดอบรมก�านันผู้ใหญ่บ้าน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือและภาคใต้ ครับ
       สุดท้ายนี้ กอง บก.จดหมายข่าววิถีธัญบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หากท่านผู้อ่านมีข้อคิด
ค�าแนะน�าใด ๆ กอง บก.ยินดีน้อมรับน�ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 


