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 วันกาชาดสากล 
World Red Cross Day 

    นอกจากวันงดสูบบุหรี่โลก ที่ทุกคน
ควรตระหนักถึงแล้ว อีกวันหนึ่งท่ีท่ัวโลก
ให้ความส�าคัญ คือ วันกาชาดสากล ท่ีมี
สัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องหมายกากบาท
สีแดงบนพื้นขาว ที่ใช้แทนความเป็นกลาง
ไม่ขึน้ต่อฝ่ายใด สัญลกัษณ์นีม้ต้ีนก�าเนดิมา
จากความมนี�า้ใจของผูช้ายคนหนึง่ ครัง้เมือ่
เขาได้เดนิทางเพือ่หาประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยว
      นายอังรี ดูนังต์  (Henry Dunant ) 
เป็นชาวสวิส เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2371 กรงุเจนวีา ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 
ได้เดินทางไปยังภาคเหนือของอิตาลี ซึ่ง
ในขณะนั้นเกิดสงความกันอย่างดุเดือด
ระหว่างกองก�าลงัของฝรัง่เศสร่วมกบัอติาลี 
ต่อสู้กบักองก�าลงัทหารของออสเตรีย ท�าให้
มทีหารบาดเจ็บและล้มตายเป็นจ�านวนมาก 
เนื่องจากขาดคนช่วยเหลือพยาบาล เขาจึง
ได้รวบรวมคนจากทุกฝ่าย รวมท้ังขอร้อง
ชาวบ้านในหมู่บ้านซอลฟาริโน ให้ช่วยกัน
รักษาพยาบาล ให้กับผู้บาดเจ็บทุกคนโดย
ไม่เลือกข้าง
      หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านพบ  อังรี 
ดูนังต์  ได้เขียนหนังสือชื่อว่า “ความทรง
จ�าแห่งหมู่บ้านซอลฟาริโน”  มีใจความ
ส�าคัญระบุตอนหนึ่งว่า “จะเป็นไปไม่ได้
หรือ ที่จะจัดตั้งองค์กรอาสาสมัคร ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือดูแลทหารบาด
เจ็บในสงคราม และเสนอแนะว่า ควรจะ
มีการตระเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือใน
การพยาบาลให้พร้อมในยามสงบ เพราะ
เม่ือมีสงครามเกิดขึ้นจะได้ช่วยเหลือทหาร
ที่บาดเจ็บทุกฝ่ายได้ทันท่วงที และขอ
ให้ทหารฝ่ายใดผ่ายหนึ่งอย่ายิงคนที่ช่วย
บรรเทาทกุข์เหล่านี ้เพราะอาสาสมคัรเหล่า
นีย้งัจะให้ประโยชน์ในยามทีเ่กดิทพุภกิขภยั 
เช่น แผ่นดินไหว น�้าท่วม ฯลฯ อีกด้วย
    จากข้อเสนอแนะและความพยายาม
บุกเบิก ของอังรี ดูนังต์ ร่วมกับทนาย กุ
สต๊าฟ มัวนิเออร์ ท�าให้เกิดการประชุม
ระหว่างประเทศขึ้น ณ กรุงเจนีวา โดยมี
ผู้แทนจาก 16 ประเทศ เข้าร่วมประชุม 
กระทั่งน�าไปสู่การก่อตั้งสภากาชาดสากล

ขึ้น ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ.
2406  พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดตั้ง “คณะ
กรรมการระหว่างประเทศเพ่ือบรรเทาทุกข์
ทหารบาดเจ็บ”  ปัจจุบันคอื คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ  (The Internation 
Committee of the Red Cross หรือ 
ICRC) อีกท้ังก�าหนดให้มีเครื่องหมายบน
เครือ่งแบบทีจ่ะแสดงตนให้ฝ่ายสูร้บเหน็ได้
โดยง่ายในสนามรบ ที่ประชุมจึงได้รับรอง
ให้ใช้กาชาดบนพ้ืนขาวเป็นเคร่ืองหมาย
พิเศษอันเด่นชัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และ
ได้ก�าหนดให้ วันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี 
ซึง่เป็นวนัคล้ายวนัเกดิของ องัรี  ดูนังต์ เป็น
วันกาชาดโลก (World Red Cross Day) 
เพื่อเป็นการให้เกียรติ และระลึกถึงความ
เสียสละของนายอังรี ดูนังต์
    จากจุดเริ่มต้นของสงครามที่น�ามาซึ่ง
ความสูญเสียให้มวลมนุษยชาติ จึงถือ
ก�าเนิดเป็นหน่วยงาน “สภากาชาดสากล” 
เพื่อเป็นตัวกลางความช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ที่เจ็บป่วยอย่างไม่เลือกฝ่าย ทั้งใน
ยามศึกสงครามและยามสงบ ปัจจุบันมี
ประเทศที่เข้าร่วมกับองค์กรกาชาด 187 
ประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี 27 
โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
ได้รับรองสภากาชาดไทย เมื่อวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2463
          บทบาทท่ีส�าคญัยิง่ขององค์กรกาชาด 
ซึ่งเป็นองกรค์การกุศลเพื่อมนุษยธรรม คือ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
ทุกข์ยาก โดยไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจาก
สญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา วรรณะ หรอืความ
คิดเห็นทางการเมือง ด้วยหลัก 7 ประการ
ของกาชาดสากล คือ  1) มนุษยธรรม
2) ความไม่ล�าเอียง  3) ความเป็นกลาง 
4) ความเป็นอิสระ  5) บริการอาสาสมัคร 
6) ความเป็นเอกภาพ และ 7) ความเป็น
สากล
     ส�าหรับสภากาชาดไทย มีจุดเริ่มต้น
มาตั้งแต่สมัย ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.2436) 
โดยท่านผู ้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ซ่ึง
ถือเป็นสตรีท่ีทันสมัยคนหนึ่งในสมัยนั้น 
ท่านผู้หญิงเปล่ียนเป็นคนเฉลียวฉลาด มี

ความคิดริเริ่ม และความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ท่านได้ชักชวนและ
รวบรวมสตรีอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือ
พยาบาลให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บจาก
กรณีพิพาท ระหว่างประเทศสยาม กับ
ฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง ซ่ึง
ในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีทหารได้รับบาดเจ็บ
และล้มตายเป็นจ�านวนมาก โดยไม่มีหน่วย
งานหรือองค์กรใดท�าหน้าทีช่่วยเหลอื จึงได้
ท�าบันทกึกราบบงัคมทลูสมเดจ็พระนางเจ้า
สว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า) เพ่ือขอจัดต้ัง “สภาอุณาโลม
แดงแห่งชาติสยาม” ข้ึนเพื่อบรรเทาทุกข์
ให้กับทหารท่ีได้รับบาดเจ็บ ซึ่งกล่าวได้ว่า 
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน เป็นผู้ที่ได้ ริเริ่มกิจการ
กาชาดขึ้น เป็นคนแรกในประเทศสยาม
     เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ทราบเรื่องราวดังกล่าว แล้ว
ทรงเห็นว่า เป็นความดีตามแบบอย่าง
ประเทศท่ีเจริญแล้ว จึงอนุญาตให้จัด
ตั้ง “สภาอุณาโลมแดง” ขึ้น ในวันที่ 
26 เมษายน พ.ศ.2436  ซึ่งนับเป็นวัน
สถาปนา สภากาชาดไทยอีกด้วย
http://www.aiglemag.com/home/
world-red-cross-day

  นายอังรี ดูนังต์ 



  

๓

วิทยาลัยการปกครอง

        วถิธีญับรุฉีบบัทีผ่่านมา   ผูเ้ขยีนได้น�า
เสนอเรื่องเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน
คือ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย  จาก
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   ฉบับนี้ขอน�า
เสนอเรื่องต่อเนื่องคือ  เรื่อง “ประธาน
อาเซียน”
ประธานอาเซียน (President of ASEAN)
   ตามบทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน  
เป็นต�าแหน่งสูงสุดของอาเซียน โดยผู้น�า
ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องผลัดเปลี่ยน 
หมุนเวียนกันเป็นวาระละ ๑ ปี สลับกัน
ไปเรื่อย ๆ ต�าแหน่งนี้นอกจากจะเป็น
ประธานในการประชมุใหญ่ ๆ  ของอาเซียน
แล้วต้องรั้งต�าแหน่งตามกลไกทุกส่วน
ของอาเซียนด้วย เช่น เป็นประธานมนตรี
ประสานงานอาเซยีน   เป็นประธานมนตรี
ประชาคมอาเซียนคณะต่าง ๆ   ตลอดจน
เป็นประธานผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียน   
ล�าดับการเป็นประธานอาเซียนที่ผ่านมา  
พ.ศ. ๒๕๕๖ บรูไนดารุสซาลาม  พ.ศ. 
๒๕๕๗ ลาว  พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเลเซยี    พ.ศ. 
๒๕๕๙ เมียนมา  พ.ศ.๒๕๖๐  ฟิลิปปินส์  
และ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น สิงคโปร์   หากไม่ม่ี
การเปลี่ยนแปลงในปีหน้า พ.ศ.๒๕๖๒  
ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนอีก
ครั้งหนึ่ง

    นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นายลีเซียน
ลุง (Mr. Lee Hsien Loong)  ในฐานะ
ประธานอาเซียนปี ๒๐๑๘ กล่าวยืนยัน
ว่า   สงิคโปร์จะให้ความสนใจเป็นอนัดับ
ต้น ๆ ต่อ ๓ เน้ือหาหลักเพื่อธ�ารงการ
พัฒนาที่คล่องตัวของภูมิภาค 
    ในการกล่าวปราศรัยในพิธีปิดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๑ และ
มอบต�าแหน่งประธานอาเซียนปี ๒๐๑๘  
ให้แก่สิงคโปร์ นาย ลีเซียนลุง ได้เผยว่า 
สิงคโปร์จะผลักดันและธ�ารงความเป็น
ระเบียบเรยีบร้อยในภมูภิาคโดยอาศยัหลกั
การต่าง ๆ เพื่อช่วยให้อาเซียนสามารถ
แก้ไขความท้าทายด้านความมั่นคงที่
เพิม่ขึน้   เช่น   ความมัน่คงทางอนิเตอร์เนต็   
อาชญากรรมข้ามชาติ  และการก่อการร้าย   
นอกจากนั้น สิงคโปร์จะผลักดันการผสม
ผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจและผลัก
ดันการเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วยให้อาเซียน
มีความเจริญรุ ่งเรืองและยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สิงคโปร์จะ
แสวงหามาตรการที่มีความคิดสร้างสรรค์
ในการบริหารและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอล ยกระดับทักษะความสามารถให้
แก่ประชาชนเพ่ือปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ทุกเป้าหมายน้ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือค�้าประกันบทบาทการเป็นศูนย์กลาง
ของอาเซียน ตลอดจนความคล่องตัว
ของภูมิภาคต่อโอกาสและความท้าทาย 
นอกจากนั้น อาเซียนยังสร้างสรรค์ความ
สัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่าง ๆ ภายนอก เช่น
การจัดการประชุมสุดยอดพิเศษต่าง ๆ
 ณ ออสเตรเลียและอินเดีย
      ในฐานะประธานอาเซียน ๒๐๑๘ 
สิงคโปร์จะผลักดันความร่วมมือในฟอรั่ม
ที่อาเซียนเป็นผู้น�า เช่น  อาเซียน+๑
อาเซียน+๖ เออาร ์เอฟ การประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและการประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออก.
         ในฐานะที่สิงคโปร์เป็นประเทศ
ชั้นน�าทางเศรษฐกิจ  วิสัยทัศน์ของผู้น�า
ประเทศในฐานะ “ประธานอาเซียน”  
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ คงจะน�าพาและ
ประสานความร่วมมือของสมาชิกอาเซียน
อีก ๙ ประเทศ  ให้สามารถบรรลุเป้า
หมายและส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกัน  รวม
ทัง้ฝ่าฟันปัญหาใหม่ ๆ  ทีเ่กดิขึน้ได้  โดยไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เรียบเรียงโดย : นายนพพร  วีระกุล 
  ข้อมูลจาก  : www.vovworld.vn  
               : www.prachachat.net
               : www.thansettakij.com

                                             
                                       “มองอาเซยีน ๓๖๐ องศา”
                                                                         ตอน
                                                “ประธานอาเซยีน ๒๐๑๘”

 Mr.Lee Hsien Loong (นายลีเซียนลุง)
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 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

           ต่อหน้า ๕

  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
รอบรั้ว วปค.

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
มอบหมายให้ นายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครองเป็นประธานใน
พธิปิีดการศึกษาอบรมหลกัสตูรสบืสวนสอบสวนพนกังานฝ่ายปกครอง รุน่ที ่46 
และ หลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ 231 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านัก
อธิการ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายทศพล 
บวรโมทย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง กล่าว
รายงาน ในการน้ีมี ผู้อ�านวยการโรงเรียน ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีการฝึก
อบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี มีผู้ส�าเร็จการศึกษาอบรมทั้งสิ้น 124 คน

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
มาพบปะเยี่ยมเยียนและ้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง  รุ่นที่ 46  และหลักสูตรปลัดอ�าเภอ 
รุ่นที่ 231 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง 
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัย
การปกครอง กล่าวรายงาน ในการนี้มี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอ�าเภอธัญบุรี 
และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ
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  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
รอบรั้ว วปค.

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 
ผูว่้าราชการจงัหวัดล�าพนู มอบหมายให้นายวรยทุธ เนาวรตัน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน 
เป็นประธานในพิธเีปิดการศกึษาอบรมหลกัสูตร ก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นท่ี 68/2561 โดย
มีนายมะลิ มานะศิริมัน ผู้อ�านวยการโครงการฯ กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยการปกครอง 
(ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ) อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน หลังจากนั้นได้
บรรยายพิเศษในหวัข้อวชิา “คณุธรรมของนกัปกครองท้องที”่ โดยมีนายสมาน กองแก้ว 
นายอ�าเภอบ้านโฮ่ง และคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้การต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 
นายปวตัร์ นวะมะรัตน์ รองเลขาธิการส�านกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(กปร.) 
มาบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ 231 ณ ห้องบรรยายโรงเรียนปลัด
อ�าเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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 ยี่โถ...ชวนอ่าน     
สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“สมุดพระรูปพระราชโอรส พระราชธิดาและ
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)”  
เขียนโดย เจฟฟรี่ย์ ไฟน์สโตน 
จัดพิมพ์โดย บริษัทโลมาโฮลดิ้ง จ�ากัด  
  หนังสือล�าดับราชสันตติวงศ์พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่แสดงล�าดับศักดิ์ราชสกุลวงศ์จนถึง
ชั้นที่ ๓ (ราชนัดดา) พร้อมทั้งมีพระรูปประกอบ บรรยายพระอิสสริยยศ
และประวัติย่อของเจ้านายสายรัชกาลที่ ๔ รวมทั้งสิ้น ๒๗ มหาสาขา อีก
ทัง้ยงัได้รวบรวมพระบรมรปูและพระรปูหลากหลายไว้ท้ายเล่ม ท�าให้เป็น
หนังสืออ้างอิงที่สมบูรณ์ยิ่งเกี่ยวกับมหามกุฎราชสันตติวงศ์  

“คุณธรรมน�าชีวิต พลิกวิกฤตเป็นโอกาส” 
เขียนโดย  ขจัดภัย  บุรุษพัฒน์  
ส�านักพิมพ์บุ๊คส์ทูยู 
      คนเราทุกคนต่างปรารถนาความสุข ความส�าเร็จในชีวิต มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน แต่หนทางสู่ความส�าเร็จใช่ว่าจะเกิด
ขึ้นได้ง่าย ๆ ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ  กว่าจะไปถึงจุดหมาย
ปลายทาง การก้าวเดินไปสู่ความส�าเร็จ นอกจากความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกฝนและเสาะแสวงหาแล้ว ส่ิงที่จะขาดเสีย
มิได้ก็คือ คุณธรรม
 

“ยุโรป ไม่ได้เป็นเหมือนฝัน”
 เขียนโดย จิรภัทร  พัวพิพัฒน์ 
 ส�านักพิม GEEK BOOK
      ความฝันส่วนใหญ่ทีค่นจดจ�ามกัเป็นฝันด ีทกุอย่างในฝันสมบูรณ์
แบบ สวยที่สุด ดีที่สุดและปั้น จิรภัทร  พัวพิพัฒน์  ก็แบกฝันดีของเขาไป
เผชญิหน้ากบัยโุรปเพยีงล�าพงั ผลลพัธ์คอืมทีัง้ดเีกินฝันและฝันพงัทลาย ได้
เรยีนรูย้โุรปอย่างทีม่นัเป็นจรงิ ๆ  และอยากจะบอกเล่าถงึความไม่สมบรูณ์
แบบนั้นในแบบฉบับของตนเอง ว่ายุโรปไม่ได้เป็นเหมือนฝัน



        จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า
          * 42 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย (อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 9 เมษายน 2561) 
The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of 
Myanmar. 
       42 Myanmar Kyat = 1 Thai baht = 1324 US
ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 50 ปยา(pyas), 1 
จ๊าด, 5 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 
จ๊าด, 1,000 จ๊าด , 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด ( 100 
ปยา = 1 จ๊าด) 
          เงนิตราทีใ่ช้จ่ายหมนุเวยีนในเมยีนมาร์มอียู่ 2 ประเภท คอื
        1. ธนบัตรของเมียนมาร์จะมีราคาต�่าสุด 5 จ๊าต และสูงสุด 
5,000จ๊าต (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552) นอกจากนี้ยัง
มีธนบัตรราคาใบละ10, 20, 50, 100, 200 และ 500 จ๊าต 
การใช้จ่ายภายในประเทศต้องใช้เงินสดเท่านั้น ไม่มีการรับบัตร
เครดิต ดังนั้น ผู้เดินทางมายังเมียนมาร์ต้องเตรียมเงินดอลลาร์
สหรัฐฯเพื่อมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินจ๊าต
    ข้อพึงระวัง เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่น�ามาแลกต้องมีความ
สมบูรณ์ไม่มีรอยพับเพราะมักจะถูกปฏิเสธไม่รับเงินดอลลาร์

สหรฐัฯ ทีม่รีอยพบัหรอืรอยยบัยูย่ี ่อย่างไรกต็าม ในระบบการเงนิ
ของประเทศได้ก�าหนดอตัราแลกเปลีย่นไว้กบัระบบธนาคาร ไว้ที่ 
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่า เท่ากับ 5-7 จ๊าต แต่ในความเป็นจริง 
จะมกีารใช้อตัราแลกเปล่ียนจากร้านค้าทัว่ไป ในอตัรา1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ เท่ากับ 750-800 จ๊าต ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
มีการปรับเปลี่ยนค่าอยู่ตลอดเวลา
    2. เงินดอลลาร ์ เมียนมาร ์ (Foreign Exchange 
Certificate(FEC) คนต่างชาติที่พ�านักในเมียนมาร์และจ�าเป็น
ต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือสินค้าที่ผลิตโดยราชการหรือ
องค์กรของรัฐ เช่น ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์หรือน�้ามัน ต้องจ่าย
ด้วยเงินดอลลาร์เมยีนมาร์ หรือ Foreign Exchange Certificate 
(FEC)  การแลกเปลีย่น FEC ท�าได้โดยน�าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ ไป
แลกที่ธนาคารหรือตลาดมืดในประเทศเมียนมาร์ธนบัตร FEC 
จะมีราคาใบละ 1, 5,10 และ 20 ดอลลาร์เมียนมาร์โดยอัตรา
แลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากบั 1 ดอลลาร์เมยีนมาร์เม่ือ
น�า FEC ไปแลกคืนจะได้รับเงินจ๊าต กลับมา
ที่มา https://sites.google.com/site/maliwandeeloed/skul-
ngein-khxng-phma
http://myanmarcenter.kpru.ac.th/myanmar/index.php
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘

              สําราญ นันทนีย์
      อธิการวิทยาลัยการปกครอง

Myanmar Kyat

พบ...บรรณาธิการ

       ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านที่ผ่านการสอบ การสัมภาษณ์และการคัดเลือก
เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอ�าเภอประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวน 190 
คน โดยจะเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 23 เมษายน ถึงวันที่ 21 
กันยายน 2561 ซึ่งวิทยาลัยการปกครองเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านไว้รอต้อนรับว่าที่
นายอ�าเภอในอนาคต
       ส�าหรับเนื้อหาของหลักสูตรนายอ�าเภอที่เตรียมไว้ส�าหรับปีงบประมาณ  2561  นี้
 เข้มข้นด้วยเนือ้หาทีจ่�าเป็นต่อการท�างานของนายอ�าเภอ เข้มข้นทัง้วทิยากรทีม่าถ่ายทอดความ
รูแ้ละเข้มข้นทัง้ความรอบรูส้รรพสาขาวชิาต่าง ๆ  มเีป้าหมายทีจ่ะพฒันานกัเรยีนนายอ�าเภอใน 
3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านร่างกายและด้านจิตใจ
     ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากหลักสูตรนายอ�าเภอ 2 รุ่น ก็มีการอบรมหลักสูตร
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 47 และหลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ 2๓2 และ
ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค   3 แห่ง จัดอบรมหลักสูตรก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
แห่งละ 3 รุ่นครับ
       ในฉบับต่อไปจะน�าความเคลื่อนไหวในการศึกษาอบรมและสาระความรู้ที่มีประโยชน์
มาบอกเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ


