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        ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่ง
ผลให้มีผู ้ได้รับความเดือดร้อนท้ังทาง
ตรงและทางอ้อมเป็นจ�านวนมาก ท�าให้
นานาประเทศพยายามร่วมมือกันเพื่อหา
ทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่ง
ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้
ยาในทางที่ผิดและการลักลอบใช้ยาเสพ
ติด (International Conference on 
Drug Abuse and licit Trafficking 
ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Gen-
eral Assembly) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17-26 
มิถุนายน 2530 ขอให้ก�าหนดวันที่ 26 
มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยา
เสพติดโลก”  เพื่อให้ประชาชนทั่วโลก
ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหา
ยาเสพติดและในประเทศไทยนั้นก็มิได้
ละเลยถงึปัญหายาเสพตดิเพราะรูว่้าเรือ่ง
นี้สร้างความเดือดร้อนแก่ตัวประชาชน
เองและครอบครัว รวมถึงประเทศชาติ
อีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก พระราชด�ารัส
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภูมพิล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9  มีใจความว่า  “....
ยาเสพติดนีม่นัก่อให้เกดิความเดอืดร้อน
หลายอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ 
ต�ารวจ โดยโรงพยาบาลโดยคนเอกชน
ต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และส้ินเปลือง
คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลืองแทนที่จะมี
เงินทอง       มีทุนมาสร้างบ้านเมือง
ให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบ
ปรามยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงินค่า
ดูแลรักษาท้ังผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือด
ร้อนอย่างนี้ก็เสียท้ังเงินและเสียท้ังชื่อ
เสียง.....” พระราชด�ารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ 4 
ธนัวาคม 2545   ซ่ึงประเทศไทย หนึง่ใน
ประเทศสมาชกิองค์การสหประชาชาต ิได้
แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิก 
อื่น ๆ ทั่วโลก  ด้วยการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจ�า
เสมอมา ดังนั้น เพ่ือเป็นการย�้าเตือนให้
ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายา
เสพติดเป็นปัญหาของคนไทยท้ังชาติ ท่ี
ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไข ส�านักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวน
ชาวไทยทุกคนร่วมกัน “สวมเส้ือสีขาว” 
โดยพร้อมเพรียงกันในวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา
ยาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน รัฐบาลใน
แต่ละยคุได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดมาตลอด จนกระทั่งในปี 2501 คณะ
ปฏิวัติภายใต้การน�าของจอมพล สฤษด์ิ 
ธนะรชัต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวตัฉิบบั
ที่ 37  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้
เลกิการสบูฝ่ินท่ัวราชอาณาจักรโดยมกีาร
เผาท�าลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่
ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 
2502 หลังจากนั้นปี 2504 รัฐบาลได้
จดัตัง้ “คณะกรรมการปราบปรามยาเสพ
ติดให้โทษ” ใช้ชื่อย่อว่า ป.ป.ส. สังกัด
ส�านักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรม
ต�ารวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุก
ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเป็นกรรมการ ต่อ
มาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็น
นายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การ
ปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไข
ได้โดยการด�าเนินการเฉพาะกรมต�ารวจ

ฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 2519 
ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและ
ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2519 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
      การแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ประเทศไทยได้ด�าเนนิไปอย่างมแีบบแผน
และเป็นระบบที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ
เรียกชือ่ย่อว่า ป.ป.ส. โดยมนีายกรฐัมนตรี
เป็นประธานและจัดตั้งส�านักงาน ป.ป.ส. 
ขึน้เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง 
มีฐานะเป็นกรมกรมหนึ่งในส�านักนายก
รัฐมนตรี ปัจจุบันส�านักงาน ป.ป.ส. 
กระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายก
รัฐมนตรีมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ประเทศไทย ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในประเทศมาโดยตลอด ได้น�า
มติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การ
สหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้ก�าหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี
เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี 
2531 เป็นต้นมา
 
  ที่มา https://hilight.kapook.com/
view/25763
  https://th.wikipedia.org/wiki/วันต่อ

ต้านยาเสพติดโลก



      

     
     การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒   เป็นการประชุม
ระหว่างผูน้�าอาเซยีนทัง้ ๑๐ ประเทศ และเลขาธกิารอาเซยีน โดย
เป็นการประชุมสุดยอดครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานอาเซียน
ของสิงคโปร์    ภายใต้แนวคิด “Resilient and Innovative” 
เพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึนโดย
มีนวัตกรรมน�าในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และ
สงัคมและวฒันธรรม นอกจากนี ้สงิคโปร์สนบัสนนุให้มีการจัดต้ัง
เครอืข่ายเมืองอจัฉรยิะอาเซยีน พร้อมให้ประเทศสมาชกิอาเซยีน
ก�าหนดเมืองอัจฉริยะน�าร่อง ๓ เมือง เพื่อเป็นตัวช่วยขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนให้มีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งเน้นการเสริมสร้าง
ประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
       ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้    พลเอก ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา   นายกรฐัมนตรไีด้กล่าวถ้อยแถลงต่อทีป่ระชมุในช่วง
ของการประชมุเตม็คณะ (Plenary)  สนบัสนนุแนวคิดในการเสรมิ
สร้างอาเซียนที่เข้มแข็งและมีนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนอาเซยีน และไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั โดยกล่าวถงึประเด็น
ส�าคัญ 3 ส่วน ได้แก่
           - การเสรมิสร้างประชาคมอาเซยีนทีเ่ข้มแขง็ (Resilience) 
เน้น 3 ประเดน็ส�าคญั คือ การพฒันาท่ียัง่ยนื/ การรบัมอืกับสงัคม
สูงวัย/ ส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์
        - การใช้นวัตกรรมน�า   (Innovation)  ในยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 โดยเร่งผลักดันอาเซียนให้เป็นประชาคม
ดิจิทัล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง ประเทศสมาชิก 
และระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา และ การใช้
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน MSMEs และศึกษาอนาคตของอาเซียน 
คาดการณ์แนวโน้มส�าคัญของโลก ผลกระทบของนวัตกรรมต่อ
อาเซียน อย่างน้อย 20 ปี ข้างหน้า
     - การให้ความส�าคัญกับประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่จะตอบ
โจทย์ทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งและนวัตกรรม ได้แก่ การ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญ
เตบิโตทีม่นีวตักรรม และสนบัสนนุเครือข่ายเมอืงอจัฉรยิะอาเซยีน
ส�าหรบัผลส�าเรจ็ของการประชมุสดุยอดอาเซยีนครัง้ที ่๓๒ นี ้ คอื  
การรับรองเอกสารการประชุมจากผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียน
จ�านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย 

         ๑. เอกสารวิสัยทัศน์ผู้น�าอาเซียนเพื่ออาเซียนที่มีความเข้ม
แข็งและนวัตกรรม (ASEAN Leaders’s Vision for a Resilient 
and Innovative ASEAN) เป็นเอกสารทีสิ่งคโปร์ในฐานะประธาน
อาเซียน ต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้าง
ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและมีนวัตกรรม โดยระบุประเด็น
ส�าคัญภายใต้ ๓ เสาของประชาคมอาเซียนที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนเห็นควรมีการด�าเนินการและ/หรือผลักดัน เป็นล�าดับ
ต้น ๆ  ได้แก่ ๑) ประชาคมการเมืองและความมั่งคงอาเซียน ๒) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
     ๒. ถ้อยแถลงผู้น�าอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความ
มั่นคงทางไซเบอร์ (ASEAN Leaders’s Statement on Cy-
bersecurity Cooperation) เป็นเอกสารที่มุ่งสนับสนุนการ
ด�าเนินมาตรการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและรับรองบรรทัดฐาน
ร่วมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและไม่ผูกพัน เพื่อให้รัฐ
มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่ไซเบอร์
        ๓. เอกสารแนวคิดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน
(ASEANSmart Cities Network ConceptPaper) เครือข่าย
เมืองอัจฉริยะอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่ออ�านวยความสะดวก
ความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียน โดยอาศัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน พร้อมทั้งเรียนรู้และ
สรรหาเงินทุนจากภาคีภายนอกอาเซียน และสร้างเวทีในการ
ผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่าง
ประเทศ และภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ และของ
ประชาคมอาเซียนในภาพรวม โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและ
ยั่งยืนจะเป็นไปตามบริบทท้องถิ่นและนวัตกรรมที่แตกต่างกัน
ของแต่ละเมือง และไม่ทับซ้อนกับแผนปฏิบัติการหรือแผนการ
ด�าเนินงานของประเทศหรือเมืองที่มีอยู่แล้ว ปลายปีนี้จะมีการ
ประชมุสดุยอดอาเซยีนอกีครัง้หนึง่ ช่วงกลางเดอืนพฤศจกิายน  ท่ี
ประเทศสิงคโปร์  ตามที่ก�าหนดไว้ว่า ประชุมปีละ ๒ ครั้ง   คงจะ
มคีวามคบืหน้าในการพฒันาเสรมิสร้างความเข้มแขง็ตามประเดน็
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้   หลังจากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ก็เวียนมาถึง
รอบทีป่ระเทศไทยจะเป็นประธานอาเซยีนอกีครัง้   จะได้ตดิตาม
น�าแนวทางการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนของไทยในฐานะ
ประธานอาเซียนมาเสนอในโอกาสต่อไป  

เรียบเรียงโดย   :  นพพร  วีระกุล
                                  ข้อมูลจาก: www.thaigov.go.th

: www.Thainews.prd.go.th
: www.aseanthai.net

: th.wikipedia.org
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“มองอาเซยีน ๓๖๐ องศา”
  ตอน  การประชุมสุดยอดอาเซยีน 
        ครั้งที่ 32 (32nd ASEAN Summit)



๔

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

           ต่อหน้า ๕

รอบรั้ว วปค.

 

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561   
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต  อธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม  ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4  
อาคารส�านักอธิการ  วิทยาลัยการปกครอง  อ�าเภอธัญบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี    ในการนี้มีผู้บริหารระดับสูงของกรมการปกครอง
ร่วมในพิธีประกอบด้วย  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการ
ปกครอง  นายอุดมเขต ราษฎร์นุย้  ผูอ้�านวยการส�านกักจิการความ
มั่นคงภายใน  นายธรรมนูญ แก้วค�า ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร
การปกครองท้องที่  นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา  ผู้อ�านวยการส�านัก
อ�านวยการกองอาสารกัษาดนิแดน  นายพริยิะ ฉนัทดิลก  ผูอ้�านวย
การส�านักการสอบสวนและนิติการ  นายสันติ รังษิรุจิ  เลขานุการ

กรมการปกครอง   นายสุรศกัดิ ์ผลยงัส่ง  ผู้อ�านวยการกองวชิาการ
และแผนงาน ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้อ�านวยการกอง
การเจ้าหน้าที่ นายอัฐพล สว่างลาภวงศ์ ผู้อ�านวยการกองการ
สื่อสาร  และนายอาวุธ วิเชียรฉาย  นายอ�าเภอธัญบุรี  โดยมี
นายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน  
ส�าหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นข้าราชการระดับช�านาญการ
พิเศษ จ�านวน รุ่นละ 100 คน รวม 200 คน  เป็นข้าราชการ
สงักดักรมการปกครอง จ�านวน 190 คน และข้าราชการต่างสังกัด 
จ�านวน 10 คน ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง วันที่ 
21 กันยายน 2561.....

    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

การศกึษาอบรมหลักสูตรนายอ�าเภอ รุ่นที่ 75 และ รุ่นที่ 76  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วิทยาลัยการปกครอง
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รอบรั้ว วปค.

 

     
     

 

 

     
     

 

 

     

ผู้บริหารระดับสูงของกรมการปกครองบรรยายพิเศษ
และพบปะนักศึกษาหลักสูตรนายอ�าเภอ 

รุ่นที่ 75 และ รุ่นที่ 76

    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

 

     
     

 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  
รองอธิบดีกรมการปกครอง 

ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน

 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ  
รองอธิบดีกรมการปกครอง 

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นายชำานาญวิทย์  เตรัตน์  
รองอธิบดีกรมการปกครอง  
ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค

                                                            วันอังคารที่ ๒4 เมษายน 2561

  ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต 
 อธิบดีกรมการปกครอง  

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยการปกครอง

 

     

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ  
 รองอธิบดีกรมการปกครอง  ฝ่ายความมั่นคง   

 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
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วิทยาลัยการปกครอง
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วิทยาลัยการปกครอง

 ยี่โถ...ชวนอ่าน     
สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง”
เขียนโดย นิ้วกลม  สำานักพิม KOOB
 หนังสือเล่มนี้พยายามหาค�าตอบของค�าถามร่วม
สมัยที่หลากหลาย และอยากชวนคุณผู้อ่านมาร่วมหาค�า
ตอบไปด้วยกันว่า เช่น  เราควรไว้ใจระบบ หรือ บุคคลกัน
แน่  ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารชวนดราม่า เราควรอยู่กับมัน
ยังไง  เหตุใดคนดีจึงเกลียดกันเพราะการเมือง  ท�าไมเรื่อง
ที่เราเห็นว่าผิด คนอื่นจึงเห็นว่าถูก  เป็นไปได้ไหมที่เราจะ
อยู่ร่วมกันได้ในความแตกต่างหลากหลาย เป็นต้น

“สมุดภาพตรวจราชการหัวเมือง ช่วงกึ่งทศวรรษก่อน
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕”  
จัดพิมพ์โดย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมภาพถ่ายเก่าแก่ที่หายากของกิจการที่เก่ียวกับ
กระทรวงมหาดไทย    ที่ข้าราชการมหาดไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบ�าบัดทุกข์ 
บ�ารุงสุขแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยในเล่มจะเป็นภาพถ่ายการตรวจ
ราชการของพระยาเพชรดา (สะอาด ณ ป้อมเพชร์) สมุหเทศาภิบาลมณฑล
นครราชสมีา ซ่ึงนบัเป็นหลกัฐานชัน้ต้นทีส่�าคญัทางประวติัศาสตร์ ทีส่ามารถชีแ้สดง
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ขณะตรวจราชการได้อย่างชัดเจน  
 

“เดอะท็อปซีเคร็ต”
เขียนโดย  สม  สุจีรา  จัดพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ 
      นี่คือหนังสือที่จะเปิดเผยความลับสุดยอดอย่าง
ละเอียด สามารถน�ามาใช้ได้ทุกระดับ ทั้งการปกครอง การ
บริหารธุรกิจ การเรียน การงาน การเงิน ความรัก ความ
สัมพันธ์ การเลือกคู่ครอง การเล้ียงดูบุตรและจนกระทั่ง
ท่ีสุดแห่งความสุขคือการพ้นทุกข์โดยส้ินเชิง  คุณพร้อมที่
จะประสบความส�าเร็จทุก ๆ ด้านของชีวิตแล้วหรือยัง...
 



วิทยาลัยการปกครอง

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘

              สําราญ นันทนีย์
      อธิการวิทยาลัยการปกครอง

Piso ng Pilipinas

     เปโซฟิลิปปินส์ Piso ng Pilipinas 
(ฟิลิปีโน) / Peso filipino (สเปน) 
เป็นเงินตราประจ�าชาติของประเทศ
ฟิลิปปินส์ (รหัสเงินตรา PHP /The 
Philippine Peso (PHP) is the official 
currency of the Philippines.)     1 
บาท = 1.64 เปโซ (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561)
1/100 sentimo (Tagalog) Céntimo 
or centavo (Spanish) สัญลักษณ์ P 
เหรียญที่ใช้บ่อย 25 sentimo, 1, 5, 
10 piso เหรียญที่ไม่ใช้บ่อย 1, 5, 10 
sentimo ธนบัตรที่ใช้บ่อย 20, 50, 
100, 200, 500, 1000 piso ธนบัตร
ที่ไม่ใช้บ่อย 5, 10 piso ธนาคารกลาง 
Bangko Sentral ng Pilipinas 
     

     ประวัติศาสตร์การเงินฟิลิปปินส์
   เงินตราแลกเปลี่ยนสินค้าก่อนยุคล่า
อาณานคิมการค้าในยคุนัน้ชาวฟิลปิปินส์
ได้ท�าการค้ากับเกาะเพื่อนบ้านและสิ่ง
ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนกับสิ่งของนั้นคือ 
เหรียญทองแกะสลัก (ขนาดเล็ก) หรือ
ทองทีม่ลัีกษณะคล้ายลกูปัด ซ่ึงผูท้ีศ่กึษา
และเชี่ยวชาญด้านเงินตราได้กล่าวว่า 
การใช้เหรยีญในลกัษณะดงักล่าวเพือ่การ

แลกเปลี่ยนสินค้า นับเป็นเหรียญรุ่นแรก
ของชาวฟิลิปปินส์ยุคโบราณ
    ยุคอาณานิคมสเปน ชาวสเปนได้
น�าเงินที่มีลักษณะเป็นเหรียญเข้ามาที่
เกาะฟิลิปปินส์ในปี 1521 และเหรียญ
ที่ชาวสเปนได้น�าเข้ามานั้นเป็นเหรียญ
เงินรุ่นแรกของชาวยุโรป
   ยุคก ่อนการใช ้ เหรียญทศนิยม
เมื่อปลายศตวรรษที่ 16 สเปนได้น�า
เหรียญจักรวรรดิสเปนที่เป็นที่รู ้จักกัน
ดีในฝั่งยุโรปเข้ามาในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็น
เหรียญที่ใช้ในการค้าขายและเป็นสกุล
เงิน “Peso” ต่อมาฟิลิปปินส์เกิดวิกฤต
ด้านการเงนิ เนือ่งจากมกีารใช้หลายสกุล
เงินในฟิลิปปินส์ ซ่ึงในแต่ละสกุลเงินมี
การก�าหนดค่าเงินทีแ่ตกต่างกัน จงึท�าให้
เกิดความสับสนและยากต่อความเข้าใจ
ในการค้า  การใช้เหรียญทศนิยม ในปี 
1848 ได้มีการพยายามแก้ไขปัญหา
การเงินดังกล่าวโดยการใช้ระบบทศนยิม
ในหน่วยเงิน Peso ซ่ึงทางข้าหลวง
ใหญ่ในยุคนั้นได้คอยตรวจสอบถึงความ
เปลี่ยนแปลงปัญหาทางการเงินและใน
ปี 1857 การพยายามแก้ไขปัญหาการ
เงินของฟิลิปปินส์ก็ประสบผลส�าเร็จ 
และสมเด็จพระราชินีนาถอีซาเบลที่ 2 
แห่งสเปน ทรงมอบอ�านาจให้มีการผลิต
เหรียญ (the Casa de Moneda de 
Manila) และซื้อเครื่องจักรเพื่อท�าการ
ผลิตเงินอีกด้วยการผลิตเงินของชาว
ฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 1861

ทีม่า http://www.educatepark.com/เรยีน
ภาษาฟิลิปปินส์/สกุลเงินฟิลิปปินส์/https://

th.wikipedia.org/wiki/เปโซฟิลิปปินส์

      จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับ
เดอืน มถินุายน 2561  เข้าสูห่น้าฝนอย่าง
เป็นทางการ วันดีคืนดีก็มีพายุเข้า ฝนตก
กระหน�า่ บางวนักร้็อนอบอ้าวซะจนปรบั
ตัวกันไม่ทัน เรามาดูแลสุขภาพในหน้า
ฝนกันดีกว่า 1. พกร่ม เสื้อกันฝน และ
ผ้าขนหน ู 2. ดืม่นำา้เยอะ ๆ  3. พยายาม
ทำาตัวให้แห้งอยู่เสมอ 4. กินอาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะ 5. อยู่ให้ห่างจากยุง 
หน้าฝนนี้หวังผู้อ่านจะมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงพร้อมที่จะด�าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
         ในการจัดการศึกษาอบรมช่วง
เดือนมิถุนายน วิทยาลัยการปกครอง
จะเปิดหลักสูตรอีก  2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ 233 และ
หลักสูตรผู้ปฎิบัติงานด้านการทะเบียน
และบัตรประจ�าตัวประชาชน  รุ ่นท่ี 
1/2561 ซึ่งจะมีต่อเนื่องอีก 3 รุ่น ส่วน
หลักสูตรนายอ�าเภอที่ก�าลังศึกษาอบรม
อยู่ที่วิทยาลัยการปกครอง เพิ่งเสร็จจาก
การฝึกปฏิบัติธรรม จากวัดปัญญานันทา
ราม อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
เป็นการให้ความรู้และเพ่ิมพูนคุณธรรม
จรยิธรรมให้กบันกัศกึษาครบั แล้วพบกัน
ใหม่...สวัสดีครับ....

พบ...บรรณาธิการ


