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    ประวัตคิวามเป็นมา
   ข้าราชการพลเรือนมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยในสมัยนั้น 
เจ้าพระยาจกัรเีป็นสมหุนายก คมุพลเรอืน และเจ้าพระยามหา
เสนาเป็นสมุหพระกลาโหมคุมทหาร เพื่อคานอ�านาจกันเอง 
แต่อยุธยามีสงครามบ่อย ภายหลังจึงคิดว่า ถ้าขืนแบ่งอย่างนี้
เจ้าพระยาจักรีและลูกน้องของท่านอาจ“เบาแรง”จึงให้
เจ้าพระยามหาเสนาแต่ละสมุห์คุมทั้งพลเรือนและทหารแล้ว
แบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบเพื่อให้ง่ายแก่การดูแลรับผิดชอบ จน
กระท่ังในสมยัของ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที่ 5 ทรงปรารภว่า การจัดระบบระเบียบแบบอยุธยา
น่าจะไม่เหมาะ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงระบบข้าราชการ
พลเรือนใหม่เรียกว่า “กอเวอนเมนต์ รีฟอร์ม” หรือเรียก
ว่า “การปฏิรูประบบราชการ” ซึ่งการจัดระบบข้าราชการ
พลเรือนแบบ กอเวอนเมนต์ รีฟอร์ม นั้น ได้มีการยกเลิกสมุห์
ทั้งสอง เลิกระบบจตุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา และเปลี่ยนมา
ตั้งเป็นกระทรวงแทน โดยมีการตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่ 12 
กระทรวง มีเสนาบดีปกครองดูแล เริ่มใช้ระบบนี้ ต้ังแต่วันท่ี 
1 เมษายน พ.ศ. 2435 ต่อมา ทรงตั้งโรงเรียนผลิตคนป้อน
เข้าสู่ระบบราชการ เริ่มแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนมหาดเล็ก ก่อน
จะเปล่ียนมาเป็น โรงเรียนข้าราชการพลเรือนหรือปัจจุบัน
ก็คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่นเอง รัฐบาลมีมติคณะ
รัฐมนตรี ขอให้ก�าหนดวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวัน
ข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 
2471    ซึง่เป็นการจดัระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรอืนให้เป็น
มาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471   จึง
ได้ถอืวนัน้ีเป็นวนัข้าราชพลเรอืนตัง้แต่นัน้มา และเพือ่เป็นการ
น้อมร�าลึกถงึ พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ผูท้รงวาง
รากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
ส�านกังาน ก.พ. จงึได้จดังานวนัข้าราชการพลเรอืนขึน้ โดยเริม่
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523          
      ในการจดังานวนัข้าราชการพลเรอืนมกีารแสดงนทิรรศการ
ผลงานของส่วนราชการต่าง ๆ และมีการยกย่องเชิดชู
ข้าราชการพลเรือนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดยในปี พ.ศ.
2524 ได้จัดให้มี “โครงการคัดเลือกข้าราชการตัวอย่างที่
ท�างานให้ประชาชนช่ืนใจ” ต่อมาได้เปลีย่นช่ือเป็น “ โครงการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น” โดยคัดเลือกข้าราชการ
พลเรอืนดเีด่นตัง้แต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมา และได้จดัพธิมีอบ
เกียรติบัตร แก่ข้าราชการดีเด่นในงานวันข้าราชการพลเรือน
ของทุก ๆ ปีจนถึงปัจจุบัน
       

ส�าหรับการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบ
เกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางมีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน    ในส่วนภูมิภาคมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน 

        วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
        1. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่
ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลา
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
        2. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ 
สามัคค ีซ่ือสตัย์ ซ่ึงเป็นคณุสมบติัของข้าราชการ อนัจะเปลีย่น
ภาพลกัษณ์ ทศันคติ ของประชาชนทีม่ต่ีอข้าราชการให้เป็นไป
ในทางที่ดีขึ้น 
        3. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยว
ข้องกับการให้บริการประชาชน 
        4. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ
และผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณ
ข้าราชการดเีด่นให้ปรากฏอนัจะช่วยสร้างขวญัและก�าลงัใจให้
ข้าราชการกระท�าความดีตลอดไป 
        5. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวัน
ท่ีมีความหมายอยู ่ในความทรงจ�า และเป็นท่ียอมรับของ
ข้าราชการและประชาชน โดยทั่วไป 
           
            ข้อมลูจาก https://guru.sanook.com/2413/https://   
th.wikipedia.org/wiki/ข้าราชการพลเรือน

http://www.ocsc.go.th/blog/2017/03/ข้าราชการพลเรอืน

 วันข้าราชการพลเรอืน
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     ต้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้  หรือ อาเซ๊ยน (ASEAN) ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง คือ การเข้า
รับต�าแหน่งของเลขาธิการอาเซียนคนใหม่ 
เป็นคนที่ ๑๔ ต่อจาก นายเล เลือง มินห์ 
(Le Luong Minh) จากประเทศเวียดนาม   
ในความเห็นของผู้เขียน  เห็นว่า  หลังจาก 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  เลขาธิการอาเซียน 
คนที่ ๑๒ หมดวาระการด�ารงต�าแหน่ง  เรา
ไม่ค ่อยได้รับทราบข่าวการท�างานของ
เลขาธิการอาเซียนมากนัก  ท�าให้มีความ
รูส้กึว่าเลขาธกิารอาเซยีนไม่มบีทบาทเท่าไร
     ก่อนท่ีจะบอกให้ทราบว่าเลขาธิการ
อาเซียนคนปัจจุบันคือใคร   มาดูว ่า
เลขาธิการอาเซียนคือใคร  มีหน้าที่อย่างไร  
        เลขาธิการอาเซียน (Secretary 
General of The ASEAN) ชื่อเต็มของ
ต�าแหน่งคือ เลขาธิการใหญ่แห่งสมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ เป็น
หัวหน้าส�านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN 
Secretariat) ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย     มีหน้าที่ก�ากับดูแล
งานของอาเซียนในภาพรวม อ�านวยความ
สะดวก ดูแลความคืบหน้าในการด�าเนิน
งานตามความตกลงและข้อตัดสินใจของ
อาเซียน จัดท�าและเสนอรายงานประจ�า
ปีเกี่ยวกับงานและข้อคิดเห็นของอาเซียน 
เข้าร่วมการประชุมกับประเทศคู่เจรจาตาม
แนวนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบ และ
ตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
เป็นผู้แทน (representative) ของอาเซียน
ในเวทรีะหว่างประเทศ รวมถงึหน้าทีอ่ืน่ทีไ่ด้
ก�าหนดไว้ในกฏบัตรอาเซียน
     ตามเจตนารมณ์ของกฎบัตรอาเซียน 
ก�าหนดให้เลขาธิการอาเซียนมีวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง ๕ ปีและไม่สามารถต่ออายุ
ได้ (Non-renewable Term)  และเป็นการ
คัดเลือกบนพื้นฐานของการหมุนเวียนตาม
ล�าดับตัวอักษรภาษาอังกฤษของประเทศ
สมาชิก   โดยค�านึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม
อาท ิความซือ่สตัย์สจุรติ ความสามารถ รวม
ถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพ และความเท่า
เทียมกันทางเพศของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับ
ต�าแหน่ง   เลขาธิการอาเซียนจะต้องได้รับ
การแต่งตัง้จากทีป่ระชุมสดุยอดผูน้�าอาเซยีน
(ASEAN Summit)   ในรอบปัจจุบัน 
เลขาธกิารอาเซยีนมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง
ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  ถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (คศ.๒๐๑๘ 
– คศ.๒๐๒๒)
       เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน
เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คือ ดาโต๊ะ 
ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim 
Jock Hoi) สัญชาติบรูไน ได้รับแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนที่ ๑๔ 
โดยส�านักงานเลขาธิการอาเซียนได้จัดพิธี
ส่งมอบต�าแหน่งเลขาธิการอาเซียน เม่ือวัน
ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑  โดยด�ารงต�าแหน่งต่อ
จากนายเล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) 
สัญชาติเวียดนาม
          ดาโต๊ะ ปาดูกา ลมิ จ๊อก ฮอย เคยด�ารง
ต�าแหน่งปลดักระทรวงการต่างประเทศและ
การค้าของบรูไนดารุสซาลาม ให้ความเห็น
ว่า ปัจจบุนัอาเซยีนได้พฒันาตนเองไปสูก่าร
เป็นหนึ่งในตัวแสดง (actor) ที่ส�าคัญในเวที
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
ด้วยเหตน้ีุ จึงมีแนวคดิว่าการด�าเนินงานของ
อาเซียนในอนาคตควรเน้นความมุ่งมั่นใน
การรวมตวักนัอย่างแขง็ขนั มปีระชาชนเป็น
ศูนย์กลาง สร้างความเข้มแข็งของภูมิภาค
อาเซยีน เพือ่ให้พร้อมรบัมอืต่อความท้าทาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากโลกภายนอก โดยเฉพาะ
แนวทางการจัดการต่อภัยธรรมชาติ เพราะ
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความเส่ียงต่อภัย
พบิตัทิางธรรมชาต ิ(disaster-prone area) 
รวมถึงการพัฒนาอาเซียนให้ก้าวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิด
ขึน้อย่างรวดเรว็ และการสร้างความเข้มแขง็
ด้านวิชาการและการวิจัยให้กับส�านักงาน
เลขาธิการอาเซียน
      ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย   และ
นายเล เลือง มินห์ ต่างมีแนวคิดที่คล้ายคลึง
กันส�าหรับอนาคตของอาเซียน โดยดาโต๊ะ 
ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย มุ่งเน้นให้อาเซียน
เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ (profes-
sionalism) ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่ป็นรปู
ธรรมและจบัต้องได้ และมกีารน�าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท�างานมากขึ้น 
เช่น การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล 
(video conference) การตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ภายในภูมิภาคอย่างทันท่วงที 
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดการใช้
กระดาษในการประสานงานภายในองค์กร 
รวมไปถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
เผยแพร่ข่าวสารของส�านักงานเลขาธิการ
อาเซียน เป็นต้น เพื่อบรรลุเป้าหมายวิสัย
ทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทอดทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง
     ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอีก ๕ ปี  เราคงจะ
ได้เห็นความสามารถในการบริหารงาน 
การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 
๒๐๒๕ ท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดย
ไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลัง ของเลขาธิการ
อาเซียน คนที่ ๑๔  ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก 
ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi)

เรียบเรียงโดย  :  นพพร  วีระกุล
ข้อมูลจาก     : www.mfa.go.th
                  : www.bangkokbizmews.com
               : www.wikipedia.org        
               

 “มองอาเซยีน
 ๓๖๐ องศา”

ตอน “เลขาธกิารอาเซยีน 
คนที่ ๑๔”
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“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

           ต่อหน้า ๕

  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
รอบรั้ว วปค.

วันที่ 9 มีนาคม 2561
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้ นายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานในพิธีปิดการ
ศึกษาอบรมพร้อมท้ังมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตร
เสมียนตราอ�าเภอ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้บริหารของ
วิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
อบรมหลกัสตูรปลดัอ�าเภอ รุ่นที ่231 และหลักสูตรเสมียนตราอ�าเภอ รุน่ที ่3 และรุน่ที ่4 ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธีฯ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
รอบรั้ว วปค.

วันที่ 5 มีนาคม 2561 
นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย 
มาบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอ�าเภอ  รุ่นที่ 231    โดยมีนายส�าราญ
นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง และ พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนปลัดอ�าเภอ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปลัดอ�าเภอ วิทยาลัยการปกครอง 
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
     

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
นายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
เป็นประธานในพิธีประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะให้กับผู้ส�าเร็จการศึกษาอบรม
หลกัสตูรก�านนัผูใ้หญ่บ้าน รุน่ที ่๖๒/๒๕๖๑ จ�านวน ๙๕ คน ณ วิทยาลยัการปกครอง 
(ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ)  อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน   โดยมี 
นายมะลิ มานะศิริมัน ผู้อ�านวยการหลักสูตรก�านันผู้ใหญ่บ้าน  รุ่นที่ ๖๒/๒๕๖๑ 
กล่าวรายงาน ณ ศนูย์การเรียนรูแ้ละฝึกอบรมภาคเหนอื อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวดัล�าพนู
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 ยี่โถ...ชวนอ่าน     
สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“ตามรอยพ่อ ก-ฮ” 
เขียนโดย สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ  
ส�านักพิมพ์สารคดี  
  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ 
พระราชด�าริ และพระราชด�ารัส      ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดุลยเดช ซึง่บนัทกึไว้จ�านวนมากและหลากหลาย ทัง้ในแง่ประเดน็
หัวข้อและปริมาณ  จากการรวบรวมเร่ืองราวของพระเจ้าอยู่หัวไว้อย่าง
ครบถ้วนและรอบด้าน แล้วได้จัดค�า    กพ็บว่ามคี�าท่ีคัดสรรเป็นหวัข้อตาม
ตัวอักษร ก-ฮ ถึง ๓๐๙ ค�า ที่คนไทยควรจะรู้...

 

“โลกนี้มีคนอื่น” 
 เขียนโดย  พชร  สมุทวณิช 
 ส�านักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ 
      สิ่งมีชีวิตแบบอื่น อาจจะมีชีวิตในรูปแบบอื่นที่ไม่เหมือนเรา ชีวิต
คนก็เหมือนดนตรี แต่ละชีวิต   มีเนื้อร้อง มีท�านอง มีจังหวะ ตลอดจน
ความหมายที่ต่างกันไป โลกนี้ก็มีเนื้อร้อง มีท�านอง มีจังหวะของมัน บาง
เพลงที่สอดคล้องกับท่วงท�านองของโลก ก็จะเคล่ือนที่ไปอย่างสอดคล้อง
และกลมกลืน 

“เนรเทศ”
 เขียนโดย ภู  กระดาษ 
 ส�านักพิมพ์มติชน
 เนรเทศ เป็นนวนิยายที่เปี่ยมด้วยความรู้สึก ภาพลักษณ์ชีวิตใน
ชนบท ที่ส่วนใหญ่มักฉานฉาย ถึงความเป็นอยู่แสนเรียบง่าย การอยู่กิน
อย่างสมถะ แตกต่างจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ ซึ่งแท้แล้วข้อเท็จจริง
ดังกล่าวมิได้เป็นเช่นนั้นเสียทุกเรื่อง  เนื่องจากเบื้องลึกของพวกเขายังวน
เวียนอยู่กับความขัดสน บางคนถึงกับต้องหลบลี้ความไม่มั่นคงด้วยการ
เนรเทศตนเองไปสู่หลักแหล่งที่ดีกว่า 
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘

              สําราญ นันทนีย์
      อธิการวิทยาลัยการปกครอง

      ริงกิต (Ringgit) เป็นสกุลเงิน
ของประเทศมาเลเซีย
      1 ริงกิตมาเลเซียมีค่าเท่ากับ
หรือประมาณ 10 บาท 
        ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบัน
นีม้ฉีบบั 1 รงิกติ, 5 รงิกติ, 10 รงิกติ, 
20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 
ริงกิต
     ริงกิตมาเลเซีย (มลายู: Ringgit 
Malaysia) หรอืทีช่าวบ้านมกัเรยีกว่า 
ดอลลาร์มาเลเซีย เป็นเงนิตราประจ�า
ชาติของประเทศมาเลเซีย ซึ่งแบ่ง
เป็น 100 เซ็น (รหัสเงินตรา MYR). 
ดอลลาร์สิงคโปร์และดอลลาร์บรูไน
ก็เรียกว่า ริงกิต ในภาษามลายู ค�าว่า 
ringgit แปลว่า “เป็นหยัก ๆ” และ
ใช้อ้างถึงขอบหยัก ๆ ของ เหรียญ
เงินของประเทศสเปนที่ใช้แพร่หลาย
ในพื้นที่
     ในปี  พ.ศ. 2380 รูปีได้กลาย
เป็นเงินตราราชการชนิดเดียวใน
อาณานิคมช่องแคบ (Straits Settle-
ments) แต่ในปี พ.ศ. 2410 เหรยีญ
เงินได ้เป ็นเงินตราที่ถูกต ้องตาม
กฎหมายอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2446 
ได้มกีารน�าดอลลาร์ช่องแคบ (Straits 
dollar) ออกมาใช้โดย Board of 
Commissioners of Currency 
โดยที่ตั้งราคาไว้ที่ 2 ชิลลิง และ 4 
เพนซ์ และได้มกีารห้ามไม่ให้ธนาคาร

เอกชนออกธนบัตรเอง ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา ได้เกิดความไม่ต่อเนื่อง
ของเงินตรา 2 ครั้ง คือ การยึดครอง
ของประเทศญี่ปุ ่น (พ.ศ. 2485-
2487) และการลดค่าเงนิของปอนด์
สเตอร์ลิงในปี พ.ศ. 2510 เป็นเหตุ
ให้ธนบัตรของ Board of Commis-
sioners of Currency of Malaya 
and British Borneo ลดค่าไป 15% 
ในขณะทีด่อลลาร์ของ Bank Negara 
Malaysia และ Commissioners of 
Currency ของสงิคโปร์และบรไูนไม่มี
การลดค่า
     ชื่อภาษามลายู คือ ริงกิต และ 
เซน็ ได้กลายเป็นช่ืออย่างเป็นทางการ
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2518 ก่อน
หน้านี้ เงินตราได้เรียกเป็น ดอลลาร์
และ  เซนต์ ในภาษาอังกฤษ  และ 
รงิกติ และ เซน็ ในภาษามลาย ูอย่างไร
ก็ดี     การใช้สัญลักษณ์ดอลลาร์ “$” 
(หรือ “M$”) ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง
เป็น “RM” (Ringgit Malaysia) 
จนถึงช่วง พ.ศ. 2533
      ตั้งแต่วิกฤตทางการเงินในเอเซีย
เมือ่ปี พ.ศ. 2540 ได้มกีารตรงึอตัรา
แลกเปล่ียนของริงกิตกับดอลลาร์
สหรัฐไว้ที่ RM3.80 ต่อ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ
https://th.wikipedia.org/wiki/ริงกิต

Ringgit Malaysia

พบ...บรรณาธิการ

    สวัสดีครับ....เผลอแป๊ปเดียวก็เข้าสู่คิมหันต์
ฤดูหรือฤดูร้อนแล้ว อากาศในช่วงเดือนเมษายน
ปีน้ี คงจะร้อนไม่แพ้ปีที่ผ่านมา ผมจึงขอฝากวิธี
การดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อน ๆ คือ ประการ
แรก อาหารและน�้าดื่ม เน้นที่ความสะอาด สดใหม่ 
ประการท่ีสอง ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทั้ง
ท่ีบ้านและท่ีท�างานเป็นท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
เครื่องปรับอากาศควรปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะ 
คือ 25 องศาเซลเซียสหากปรับอุณหภูมิต�่าเกินไป 
ความแตกต่างของอุณหภูมิภายในกับภายนอกห้อง
จะท�าให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ประการที่สาม ควร
งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงอากาศร้อน แต่หาก
งดได้ตลอดไปก็จะดีต่อสุขภาพ ประการที่สี่ อยู่บ้าน
ดีกว่า นอกจากจะเป็นการประหยัดแล้วยังท�าให้ได้
พักผ่อนอย่างเต็มที่ แต่หากต้องออกนอกบ้านก็ควร
เตรียมเครื่องป้องกันความร้อน เช่น กางร่ม สวม
หมวก เป็นต้น
    ส�าหรับการจัดการศึกษาอบรมในช่วงนี้ จะมี
การจัดอบรมหลักสูตรของข้าราชการฝ่ายปกครอง 
คือ หลักสูตรนายอ�าเภอ ซ่ึงวิทยาลัยการปกครอง
ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร วิทยากร อาคาร
สถานท่ี รวมท้ังส่ิงอ�านวยความสะดวกไว้พร้อมรอ
ต้อนรับนักเรียนนายอ�าเภอแล้ว
    พบกับความเคลื่อนไหวการพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทาง “วิธีธัญบุรี” และสาระน่ารู้ได้อีกในฉบับ
ต่อไปครับ


