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วันสันติภาพไทย
    

     วันสันติภาพไทย คือ วันที่ 16 สิงหาคม ของทุก
ปี ซึ่งเป็นวันท่ีระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 
นับว่าเป็นสงครามอันแสนดุเดือด ร้ายแรง มีจ�านวนผู้
เสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้กว่า 18 ล้านคนท่ัวโลก แม้
ประเทศไทยเองจะไม่ได้เป็นผู้จุดชนวนสงคราม แต่ก็ถูก
ดึงเข้าไปร่วมอยู่ในวิกฤตการณ์สงครามครั้งนี้อย่างเลี่ยง
ไม่ได้ หากในวันนั้นไม่มีกลุ่ม “ขบวนการเสรีไทย” ซึ่งใน
วนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2488 ประเทศไทย โดยนายปรดีี 
พนมยงค ์  หัวหน ้าขบวนการเสรี ไทย ในฐานะผู ้
ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลท่ี 8 ได้ออก
ประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ให้การประกาศสงคราม
ต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2485 เป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการกระท�าอันขัด
ต่อเจตจ�านงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศได้ร่วมกัน
แสดงเจตจ�านงไม่ยอมรับค�าประกาศดังกล่าวด้วยการ

จัดตั้งขบวนการเสรีไทยช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรใน
การต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นท่ียึดครองประเทศไทยอยู่ใน
ระหว่างสงคราม (ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484) 
โดยที่ประเทศไทยประกาศว่าจะร่วมมือเต็มที่ทุกทาง
กับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้ 
ประกาศสันติภาพนี้มีนายทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการหากไม่มี 
“ขบวนการเสรีไทย” ที่ได้ออกมาต่อสู ้ กอบกู้รักษา
เอกราชอย่างไม่ท้อถอย ภายใต้อดุมการณ์ รกัษาเอกราช
อธิปไตยของประเทศไทยไว้ให้ได้ ประเทศไทยก็คงจะไม่
กลับมามีความสงบสุข และไม่ถูกยึดครองดินแดนดังเช่น
ในทุกวันนี้
         ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการร�าลึกถึงคุณูปการคุณงาม
ความดีของขบวนการเสรีไทย ชนรุ่นหลังจึงได้ถือเอา
วนัประกาศอสิรภาพดังกล่าว จารึกเป็น “วนัสนัตภิาพ
ไทย” โดยจะมกีารจดังานฉลองเพือ่ร�าลกึถึงเหตกุารณ์
ดังกล่าวในวันที่ 16 สิงหาคมของทุกปี
          เพื่อเป็นการร�าลึกถึงคุณูปการ คุณงามความดีอัน
แสนยิ่งใหญ่ของขบวนการเสรีไทย ในวันที่ 16 สิงหาคม
ของทุกปี จึงได้มีการจัดงานวันสันติภาพไทย อีกนัยหนึ่ง
คือ เพื่อไม่ให้เรื่องราวส�าคัญของประวัติศาสตร์ไทยกลืน
หายไปกบักาลเวลา อกีทัง้ยงัเป็นการปลกูฝังให้ประชาชน 
รวมไปถึงเยาวชนรุ่นหลังมีอุดมการณ์ท่ียึดมั่นอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสันติ มีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน
     เพื่อเป็นการร�าลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จึงตั้งชื่อถนนภายในศูนย์ท่าพระจันทร์ ท่ี
เช่ือมระหว่างประตูถนนพระอาทิตย์กับประตูท่าพระ
จันทร์และผ่านหน้าตึกโดมว่า ถนน 16 สิงหา
        ที่มา https://hilight.kapook.com/    
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                                              “มองอาเซยีน ๓๖๐ องศา”
                                                                                             ตอน  
                                         การเตรยีมความพร้อม
                                     เป็นประธานอาเซยีนของไทย                                              
                                                  

     กฎบัตรอาเซียน ก�าหนดไว้ในหมวดที่ 10 
เรือ่งการบรหิารและขัน้ตอนการด�าเนินงาน ใน
ข้อท่ี 31 ว่าด้วยประธานอาเซยีน โดยจะมกีาร
หมนุเวยีนต�าแหน่งประธานอาเซียนเป็นประจ�า
ทุกปี ตามล�าดับตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของ
ประเทศสมาชิก โดยนับตามปีปฏิทินตั้งแต่วัน
ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม เป็นประจ�าทุก
ปี หากต�าแหน่งประธานอาเซียนในปีนั้นเป็น
ของประเทศใด ประเทศนั้นต้องท�าหน้าที่เป็น
ประธานของการประชุมสุดยอดอาเซียน และ
การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง คณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียนทั้งสามคณะ องค์กรระดับรัฐมนตรี
อาเซียนเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่
เกี่ยวข้องตามที่เหมาะสม และคณะกรรมการ
ผู้แทนถาวร
    ประธานอาเซียนมีบทบาทในการส่งเสริม
เพิ่มพูนผลประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของ
อาเซียน อย่างแข็งขัน รวมถึงความพยายาม
ในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการริเริ่ม
ทางนโยบาย การประสานงาน ฉันทามติ และ
ความร่วมมือ และจะต้องสร้างความมั่นใจใน
การเป็นศูนย์รวมของอาเซียน การตอบสนอง
ต่อประเด็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤติที่
มีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทันท่วงที รวมถึงเป็นคนกลาง ที่น่าเชื่อ
ถือ และจัดให้มีการจัดการเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือ
สนองตอบข้อกังวลที่เกิดข้ึนดังกล่าวโดยทันที 
นอกจากนีป้ระธานอาเซยีนต้องท�าหน้าทีเ่ป็นผู้
แทนของอาเซียนในการเสริมสร้างและส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภายนอกภูมิภาคให้
ใกล้ชิดขึ้น รวมทั้งปฏิบัติภารกิจและหน้าที่อื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
    ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ไทยจะรับช่วงต่อ
การเป็นประธานอาเซียนต่อจากประเทศ
สิงคโปร ์ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
รัฐบาลได้วางแนวทางการท�าหน้าที่ของไทย
ในฐานะประธานอาเซียนว่าจะเน้นในสิ่งที่
น�าไปสู่ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและต้องมุ่งไป
สูอ่นาคต ซึง่ไทยจ�าเป็นต้องก้าวให้ทนักับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง

มากมาย  ไม่มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาด้านธุรกิจ
หรือการให้ความส�าคัญเพียงตัวเลข แต่ต้อง
ให้ความส�าคัญที่การกระจายรายได้ให้กับ
ประชาชน ดเูรือ่งผลกระทบทางการเมอืง มอง
อนาคตไปสู่ 20 ปีข้างหน้า   ส่วนการเตรียม
ตัวของไทย ต้องค�านึงว่าท่ีผ่านมาอาเซียนให้
ความส�าคัญกับอะไร สานต่อสิ่งที่เป็นความ
คบืหน้า และจะต้องดเูรือ่งความมัน่คงทางการ
เมืองควบคู่กับเรื่องเศรษฐกิจ เพราะปัจจุบัน
มีการแข่งขันทางการเมืองระหว่างประเทศ
มหาอ�านาจสูง นอกจากนี้ไทยยังสนับสนุน
การน�าเสนอแนวคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่สามารถน�า
ไปพัฒนาเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ไม่เพียง
สิ้นสุดแค่เอกสารการประชุม เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์เพื่อรับมือสังคมผู้สูงอายุในอาเซียน และ
ศูนย์อาเซียนญี่ปุ ่นว่าด้วยความร่วมมือด้าน
ไซเบอร์ในไทย รวมถึงศูนย์การแพทย์ทหาร
ของอาเซยีน เป็นต้น ส่วนด้านความมัน่คง ไทย
เหน็ควรจดัท�าระบบบรหิารจดัการชายแดนใน
ภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ
    รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อรองรับภารกิจที่จะตามมา มีชื่อว่า “คณะ
กรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมท่ี
เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยด�ารงต�าแหน่งประธาน
อาเซียน ปี 2562” ซ่ึงได ้แต ่งตั้งคณะ
อนกุรรมการ 4 ด้าน คอื 1) คณะอนกุรรมการ
ด้านสารัตถะ   2) คณะอนกุรรมการด้านพธิกีาร
และอ�านวยการ 3) คณะอนกุรรมการด้านการ
รักษาความปลอดภัยและการจราจร และ 4) 
คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์  
คณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมมาแล้ว 
๒  ครั้ง   ครั้งล่าสุดเป็นการประชุม ครั้งท่ี 
2/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่
ท�าเนียบรัฐบาล    เพื่อหารือและติดตามการ
เตรียมการของประเทศไทยที่จะรับมอบ
ต�าแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ 
ระหว่างพธิปิีดการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้
ที ่33 ในเดอืนพฤศจกิายน 2561 นี ้ โดยไทย
จะเริม่ปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานอาเซยีนอย่างเป็น
ทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  

     

    ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ
ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป ็นประธาน  ได ้ รับ
ทราบความคืบหน้าของการเตรียมการเป็น
ประธานอาเซียนของประเทศไทยจากคณะ
อนุกรรมการทั้ง 4 ด้าน  โดยมีประเด็นส�าคัญ 
อาท ิการขบัเคลือ่นทางยทุธศาสตร์ท่ีคาบเกีย่ว 
3 เสาประชาคมอาเซยีน ได้แก่ ความเชือ่มโยง 
ความยั่งยืน และการวางแผนส�าหรับอนาคต
เพื่อการสร้างประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ
สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยัง
หารอืถึงการเตรยีมการจดัท�าเวบ็ไซต์กลาง ตรา
สญัลกัษณ์ การเตรยีมการรกัษาความปลอดภัย
และการจราจร พร้อมกับพิจารณาสถานที่
จัดการประชุมผู้น�าและการประชุมที่ส�าคัญใน
ระดับต่าง ๆ ซึ่งรวมกันตลอดทั้งปี 2562 จะ
มีไม่น้อยกว่า 160 งาน 
   ในปีหน้านี้ ประชาชนคนไทยและส่วน
ราชการต ่าง ๆ คงต ้องร ่วมกันให ้ความ
ส�าคัญกับการมาประชุมของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนรวมท้ังประเทศคู่เจรจาที่
จะเข้ามาร่วมการประชุม  การเป็นเจ้าภาพที่
ดีและการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่
จะจัดตลอดปี 2562
         ****************************
                    เรียบเรียงโดย: นพพร  วีระกุล
                  ข้อมูลจาก : www.mfa.go.th

  : www.thaigov.go.th
  : www.isanews.org
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 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

           ต่อหน้า ๕

รอบรั้ว วปค.
    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วิทยาลัยการปกครอง

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี

ใ ห้ เ กี ยรติ มาบรรยาย พิ เศษใ ห้กับ
นักศึกษาหลักสูตรนายอ�าเภอ รุ่นที่ 75 
และรุ่นที่ 76 เรื่อง “สถาบันพระมหา
กษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ” 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านัก
อธิการ  วิทยาลัยการปกครอง  อ�าเภอ
ธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี   โดยมี

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต    อธิบดี
กรมการปกครอง   นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร 
รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหาร
และพัฒนาระบบงาน และนายส�าราญ 
นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
ตลอดจนผู้บริหารของวิทยาลัยการ
ปกครองให้การต้อนรับ

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
มอบหมายให้ นายวิเชียร ชิดชนกนารถ 
รองอธิบดีกรมการปกครอง 

เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัว
ประชาชนส�านกัทะเบยีนท้องถ่ิน  รุน่ที ่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง 
วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  โดยมี นายส�าราญ 
นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
กล่าวรายงาน   และในการนี้มี
นายเอกโอสถ รักเอียด   นายบัณฑูร 
นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง นางสาวพสักาญจน์ กรีตชิยัสาร 

ผู้อ�านวยการหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติ
งานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ�าตัวประชาชน รุ่นที่ ๑ ตลอดจนผู้
บริหารของวิทยาลัยการปกครอง และผู้
ที่เก่ียวข้อง ร่วมพิธีฯ หลังจากนั้นได้ให้
เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง การทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชน
ในยุค Thailand 4.0 วิวัฒนาการของ
บัตรประจ�าตัวประชาชนและระบบการ
ทะเบียนราษฎรของไทย แนวทางการ
ปฏบิตังิานด้านบตัรประจ�าตวัประชาชน
และทะเบียนราษฎร และการป้องกัน
การทุจริต
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รอบรั้ว วปค.
    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วิทยาลัยการปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๑
นายสำาราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง

เป็นประธานในพิธีท�าบุญเลี้ยงพระสงฆฺ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 78 ของการ
ก่อตั้งวิทยาลัยการปกครอง โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง ตลอดจนข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีฯ หลังจากนั้นได้น�า
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ตลอดจนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมปลูกต้น
รวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมอาสาพัฒนาวิทยาลัยการปกครอง ณ บริเวณหอพระ
สีหภูมิบาล วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
ได้มอบหมายให้นายสำาราญ นันทนีย์ 
อธิการวิทยาลัยการปกครอง 

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่จบการศึกษา
อบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัว
ประชาชน ส�านักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร
ส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง  อ�าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี    โดยมี  นางสาว
พัสกาญจน์ กีรติชัยสาร   ผู้อ�านวยการหลักสูตรฯ   กล่าวรายงาน   และมีผู้บริหารของ
วิทยาลัยการปกครอง ร่วมพิธี

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง
มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ 
รองอธิบดีกรมการปกครอง

เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม พร้อม
ทั้งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ท่ีจบการศึกษาอบรม
ในหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่าย
ปกครอง  รุ่นที่ 47 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 
4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง 
อ�าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี    โดยมี 
นายส�าราญ   นันทนีย์    อธิการวิทยาลัย
การปกครอง กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร
ของวิทยาลยัการปกครองร่วมในพธิดีงักล่าวฯ
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วิทยาลัยการปกครอง

ยี่โถ... ชวนอ่าน     
สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“ไม่ธรรมดา เฉลิมชัย  โฆษิตพิพ้ฒน์”
เขียนโดย เพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ  
จัดพิมพ์โดย ณ เพชรส�านักพิมพ์ 

        หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยรูปเล่มและกราฟิกดีไซน์
ที่ไม่ธรรมดา ตระการตาด้วยภาพวาดอันวิจิตรภาพสวยงาม
ในปัจจุบันของวัดร่องขุ่น โดยฝีมืออาจารย์เฉลิมชัย โฆษิต
พิพัฒน์ พร้อมด้วยเรื่องราวของอาจารย์เฉลิมชัยและเรื่อง
ราวของวัดร่องขุ่น อ่านแล้วได้ทัศนคติและข้อคิด สามารถ
น�ามาปรับใช้กับชีวิตประจ�าวันได้     

          “ศิลปะในการไกล่เกลี่ย”
 เขียนโดย คมวัชร  เอี้ยงอ่อง 

       คนเรามักมองของสิ่งเดียวกันด้วยมุมมองและความคิด
ที่แตกต่าง เมื่อมองท้องฟ้า บางคนอาจจินตนาการเมฆเป็น
รูปต่าง ๆ แต่บางคนเห็นเป็นเพียงไอน้�า ด้วยความแตกต่างที่
มีอยู่เป็นธรรมชาติ มักน�ามาซึ่ง  ความขัดแย้ง บางครั้งเรา
ไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่เราสามารถเรียนรู้ศิลปะใน
การจัดการความขัดแย้งได้ 
 

  “สุดยอดเคล็ดลับการบริหารจากฮาร์วาร์ด 
ส�าหรับนักบริหารยุคใหม่”
เขียนโดย  ฮาร์วาร์ด บิสซิเนส รีวิว  
จัดพิมพ์โดย เอ็กซเปอร์เน็ท 
 
 คัมภีร์สุดยอดเคล็ดลับการบริหารจากฮาร์วาร์ดเล่มนี้ เป็น
สุดยอดเคล็ดลับการบริหารที่สามารถน�าไปสู่ความส�าเร็จ
ในการปฏิบัติจริงจากผลงานและการให้ค�าปรึกษาของ
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นค�าแนะน�าแบบสั้น ๆ 
กระชับและให้แง่คิดดีๆรวมถึงแนวปฏิบัติที่สามารถจะ
น�าไปใช้ได้จริง ทั้งในด้านการบริหารตนเอง การบริหาร
ทีมงานและองค์กร ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจให้มี
ประสิทธิผลสูงสุด 
 



 

วิทยาลัยการปกครอง

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘

     

     

    เงินบาท (ตัวละติน: Baht ; สัญลักษณ์: ฿ ; รหัสสากลตาม ISO 
4217: THB) เป็นสกุลเงินตราประจ�าชาติของประเทศไทย เดิมค�าว่า 
“บาท” เป็นหนึ่งในค�าใช้เรียกหน่วยการชั่งน�้าหนักของไทย ปัจจุบัน
ยังมีใช้ในความหมายเดิมอยู่บ้าง โดยเฉพาะในการซื้อขายทองค�า เช่น 
“ทองค�าวันนี้ราคาขายบาทละ 15,000 บาท” หมายถึงทองค�าหนัก
หนึ่งบาทสามารถขายได้ 15,000 บาท ในสมัยที่เริ่มใช้เหรียญครั้งแรก 
เงินเหรียญหนึ่งบาทนั้นเป็นเงินที่มีน�้าหนักหนึ่งบาทจริง ๆ ไม่ได้ท�าด้วย
ทองแดงนิกเกิลเช่นในปัจจุบัน
      เหรียญไทยนั้นผลิตออกมาโดยส�านักกษาปณ์     กรมธนารักษ์
 กระทรวงการคลงั โดยสามารถผลติออกใช้ได้ไม่จ�ากดัจ�านวนโดยไม่ต้อง
มีสิ่งใดมาค�้าประกัน เพราะโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญกปาษณ์นั้นมีค่าในตัว
เองอยู่แล้ว ส่วนธนบัตรน้ันผลิตและควบคุมการหมุนเวียนโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย การผลิตธนบัตรน�าออกใช้จะมีหลักเกณฑ์วิธีที่เหมาะ
สมเพื่อให้เศรฐกิจของชาติมีเสถียรภาพ
     ก่อนที่จะเป็นสกุลเงินบาทที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นั้น เงินตราของไทย
ก็ได้มีพัฒนาการเรื่อยมาเป็นล�าดับซึ่งคิดว่าหลายท่านคงทราบกันดีอยู่
แล้ว จะขอสรุปย่อ ๆ ดังนี้คือ ก่อนสมัยรัชกาลที่ ๔  ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่ ๓ เงินตราไทยประกอบไปด้วย 

      เงินพดด้วง เป็นเงินตราที่ผลิตเป็นรูปขดกลมคล้ายตัวด้วง โดยตัด
ก้อนโลหะเงินแบ่งออกตามมาตราน�้าหนัก เช่น กึ่งเฟื้อง เฟื้อง สลึง กึ่ง
บาท บาท กึ่งต�าลึง ต�าลึง และชั่ง ก้อนโลหะเงินที่ตัดแบ่งตามน�้าหนัก
มาตรฐานนี ้ประทับตราประจ�ารัชกาลของพระเจ้าแผ่นดนิ ทีท่รงให้ผลติ
เงินตรานั้นขึ้น ซึ่งในสมัยสุโขทัยเงินพดด้วงประทับตราประจ�ารัชกาลที่
โปรดให้ผลิตขึ้น ได้แก่ สิงห์ ช้าง กระต่าย วัว สังข์ ดอกไม้ และราชวัตร 
โดยตราที่ประทับในเงินพดด้วงแต่ละเม็ดจะมีมากกว่า ๒ ตรา ที่ขาเงิน
พดด้วงมีบากลึกลงไป เพื่อให้ตรวจดูเนื้อในของก้อนเงินพดด้วงได้ 

       

    

                          
                           
         เบี้ย เป็นเงินปลีก มีอัตราประมาณ ๑๐๐ เบี้ย ต่อ ๑ อัฐ หรือ ๘๐๐ 
ถึง ๑,๒๐๐ เบี้ย ต่อ ๑ เฟื้อง เบี้ยเป็นหอยทะเล เฉพาะที่ใช้เป็นเงินตรา
มี ๒ ชนิด เรียกชื่อว่า เบี้ยจั่น และเบี้ยนาง ซึ่งพ่อค้าชาวต่างชาติน�าเข้า
มาขาย บางครั้งเมื่อไม่มีเรือส�าเภาน�าเบี้ยเข้ามาขาย และเกิดขาดแคลน
เงนิปลกี ราคาของเบีย้กเ็พิม่สงูขึน้ได้ ในสมยัอยธุยาสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
บรมโกศทรงแก้ปัญหาขาดแคลนเบีย้ โดยทรงท�าดนิเผาประทบัตราสงิห์ 
กระต่าย ดอกบวั กินรี และไก่ ใช้แทนเบีย้ช่ัวคราว เรียกกนัว่า “ประกบั” 
       นอกจากนี้ก็ยังมีการค้นพบเงินตรารูปแบบต่าง ๆ  ในภูมิภาคของ
ประเทศไทย   เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันเคยเป็นดินแดนที่เรียก
กันในสมัยก่อนว่า “สุวรรณภูมิ” ซึ่งมีกลุ่มชนเชื้อชาติต่าง ๆ อาศัยอยู่
ร่วมกันเป็นอาณาจักรโบราณหลายแห่ง ด้วยเหตุน้ีจึงมีเงินตราที่เคยใช้
กันในหมู่คนเหล่านั้นอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศ และแตกต่างจาก
เงินตราของไทย เช่น ทางภาคเหนือ จะมี เบี้ย เงินปลา เงินกีบ เงินท้อก 
ฯลฯ ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี เงินลาด เงินฮ้อย เงินฮาง 
ฯลฯ และในภาคใต้ก็จะมี เงินขอม เงินปัตตานี เงินอีแปะ ฯลฯ เป็นต้น
        ในปัจจุบันเหรียญกษาปณ์มีทั้งหมด 9 ชนิดคือ เหรียญ 1, 5, 10,
25 และ 50 สตางค์ และใช้เหรียญ 1, 2, 5 และ 10 บาท โดยเหรียญ 
25 และ 50 สตางค์, 1, 2, 5 และ 10 บาท เป็นเหรียญที่ออกใช้
หมนุเวยีนทัว่ไป ส่วนเหรยีญ 1, 5 และ 10 สตางค์ ไม่ได้ออกใช้หมนุเวยีน
ทั่วไป แต่ใช้ภายในธนาคารเท่านั้น
        ธนบัตร ที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันมีหลายชนิด มีหลายชนิด
เป็นธนบัตรที่ระลึกที่มีจ�านวนจ�ากัด และไม่ถูกใช้ในการหมุนเวียนทั่วไป 
เช่น ธนบตัรทีร่ะลกึมลูค่า 60 บาท เป็นต้น ส่วนธนบตัรทีถู่กใช้หมนุเวยีน
ทั่วไป และยังมีการผลิตอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน มี 5 ชนิด ได้แก่ 
ธนบัตร 20, 50, 100, 500 และ 1000 บาท

       ที่มา    http://www.kanchanapisek.or.th
   https://th.wikipedia.org/wiki/บาท_(สกุลเงิน)

                   

      สิบสองสิงหา
      มหาราชิน ี

เงินบาท

          สิบสองสิงหามาบรรจบ          ประนมนพเหนือเกล้าชาวสยาม
 ด้วยสำ นึกในพระคุณมาเนิ่นนาน          ฟ้าประทานราชินีศรีแผ่นดิน
         ทรงเป็นเอกแห่งวิชาศิลปะ        ทรงเป็นพระผู้รอบรู้ผู้สืบสาน
 ทรงเป็นเลิศศาสตร์ศิลป์อาชาจารย์       ทรงประทานความอยู่ดีแก่ปวงไทย
         แปดสิบหกพรรษาพระแม่เจ้า     ปวงราษฎร์เล่าขับขานกาลสมัย
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญเกียรติเกริกไกร เป็นขวัญไทยขวัญราษฎร์ตราบนิรันดร์
      

                                                              ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
                               ข้าพระพุทธเจ้า  ข้าราชการและบุคลากรของวิทยาลัยการปกครอง


