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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็น
พระราชโอรสพระองค์ เ ดี ย วในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมาร
พระองค์ที่ 3 ของไทย

พระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ขณะทรง
พระเยาว์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มี
พระนามเมือ่ แรกประสูตวิ า่ “สมเด็จพระเจ้า

ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิ
ศรสันตติวงศ เทเวศรธ�ำรงสุบริบาล อภิคุณู
ประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร
กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราช
กุมาร” เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ ณ
พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ เมือ่ วัน
จันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา
17:45 น.
พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
จัดพระราชพิธสี มโภชเดือนและขึน้ พระอูข่ นึ้
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ใน
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2495
โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิร
ญาณวงศ์ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธ
มนต์ในเย็นวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2495
เช้าวันรุง่ ขึน้ (15 กันยายน) จึงมีพธิ สี งฆ์และ

พิธีพราหมณ์ในห้องพิธี เริ่มด้วยพอถึงพระ
ฤกษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงจรด
พระกรรบิดกริบพระเกศา ทรงเจิม ทรงผูก
ด้ายพระขวัญ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา
พราหมณ์ ป ระกอบพิ ธี ล อยกุ ้ ง ปลาทอง
มะพร้าวเงิน มะพร้าวทองลงในพระขันสาคร
แล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
พระมหาราชครูเชิญเสด็จขึ้นพระอู่และเห่
กล่อมเปิดศิวาลัยไกรลาศตามประเพณีพิธี
ของพราหมณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงวางพระราชภั ณ ฑ์ ล งในพระอู ่ ต าม
พระราชประเพณีแล้ว พระมหาราชครูเชิญ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลง
กรณ ฯ ขึ้นพระอู่แล้ว พระบรมวงศานุวงศ์
และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียน
ครบรอบตามประเพณี สภาวัฒนธรรมแห่ง
ชาติได้จดั ขับไม้มโหรีขบั กล่อมถวายพระพร
ในวาระนี้ ด ้ ว ย ในการนี้ มี ก ารถ่ า ยทอด
เสียงในพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ
สมเด็จพระยุพราชเมื่อมีพระชนมายุ
ครบ 20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปร
มิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โปรดให้
สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
วชิราลงกรณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอ
รสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยาม
มกุ ฎ ราชกุ ม าร เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วาคม
พ.ศ. 2515 มีพระนามตามจารึกในพระ
สุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร สิรกิ ติ ยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราช
สันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศ
ยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร”

การศึกษา

ในปี พ.ศ. 2499 สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ ทรงส�ำเร็จการศึกษาขัน้ ต้นใน
ระดับอนุบาล รุ่นที่ 2 จากโรงเรียนจิตรลดา
แล้ ว จึ ง เสด็ จ ฯ ไปทรงศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัส
เซกส์
และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่
โรงเรี ย นมิ ล ฟิ ล ด์ แคว้ น ซอมเมอร์ เซท
ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้น ทรงศึกษา
ต่ อ วิ ช าทหารที่ โรงเรี ย นคิ ง ส์ ส กู ล ซิ ด นี ย ์
ประเทศออสเตรเลีย เสร็จแล้ว ทรงการ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษร
ศาสตร์ (ด้านการทหาร) จากมหาวิทยาลัย
นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลียเมือ่ พ.ศ.
2519
เมื่อนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการ
ทหารแล้วทรงศึกษาต่อทีโ่ รงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก รุ่นที่ 46 เมื่อปี พ.ศ. 2520 ทรง
เข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ.
2525 ทรงส� ำ เร็ จ การศึ ก ษานิ ติ ศ าสตร
บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และปี พ.ศ.
2533 ทรงได้รับการศึกษา ณ วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักร
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ผนวชเมือ่
ปี พ.ศ. 2521
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิรา

วิทยาลัยการปกครอง

ตอน ความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียน

กับประชาคมอาเซียน ตอนที่ ๘
สาธารณรัฐสิงคโปร์(Republic of Singapore)
ต่อจากฉบับที่แล้ว

การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน

ประเทศสิงคโปร์เป็น ๑ ใน ๕ สมาชิกผู้
ก่อตั้งสมาคมอาเซียน โดยการร่วมลงนามใน
ปฏิญญากรุงเทพฯ ของนายเอส ราชารัตนัม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนของ
สิงคโปร์ ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ มีปัจจัยสนับสนุน
หลายประการด้วยกัน
1) ความต้องการแสดงตนในเอกราช
สืบเนือ่ งจากประเทศสิงคโปร์มปี ระวัตศิ าสตร์
ด้านการเมืองการปกครองที่ต้องตกอยู่ภาย
ใต้ ก ารปกครองของอาณานิ ค มชาติ ต ะวั น
ตกหลายชาติมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้ง
โปรตุเกส ฮอลันดา และอังกฤษ โดยเคยเป็น
เมืองขึ้นของโปรตุเกส ในราวปี พ.ศ.๒๐๔๑
(ค.ศ.๑๔๙๘) และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ฮอลันดาในช่วงศตวรรษที่ ๑๗ และในปี พ.ศ.
๒๓๖๙ (ค.ศ.๑๘๒๖) สิงคโปร์ถูกอังกฤษ
ปกครองภายใต้ระบบสเตรตส์เซ็ตเติลเมนท์
(Straits Settlement) ซึ่งรวมอยู่กับเมืองท่า
ส�ำคัญ คือ ปีนงั และมะละกา และเมือ่ อังกฤษ
ให้เอกราชแก่มาเลเซีย สิงคโปร์มคี วามจ�ำเป็น
ต้องผนวกรวมเข้ากับสหพันธรัฐมาเลเซียตาม
ข้อสนับสนุนจากอังกฤษ (พ.ศ.๒๕๐๖) ทัง้ ๆ ที่
สิงคโปร์และมาเลเซียเองต่างก็มคี วามแตกต่าง
ทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และมีการเหยียด
ชนชาติ โดยมาเลเซียได้รบั รองสิทธิของชาวมา
เลย์เหนือชนชาติอื่น ๆ ซึ่งสิงคโปร์ไม่เห็นด้วย
ท�ำให้พรรคกิจประชาชน (People’s Action
Party) ของสิงคโปร์ต้องประกาศเป็นเอกราช
จากมาเลเซีย ในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๘
(ค.ศ.๑๙๖๕) และมี อ� ำ นาจอธิ ป ไตยของ
ตนเอง ปกครองในรูปของสาธารณรัฐตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา ดังนั้นการสร้างพลังในเอกราช
ของประเทศสิงคโปร์ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น จึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็นเพื่อเน้นย�้ำบทบาทและตัวตนของ
ประเทศสิงคโปร์เอง อาเซียนจึงเป็นเวทีทตี่ อบ

สนองให้สิงคโปร์สามารถแสดงตนในเอกราช
ได้อย่างดี และยังสะท้อนบทบาทและสิทธิท่ี
ทัดเทียมกับประเทศเพือ่ นบ้านอย่างมาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
2) ความหวาดระแวงภัยจากประเทศ
เพื่อนบ้าน คือ ภัยจากประเทศอินโดนีเซีย
สืบเนื่องจากปัญหาการเผชิญหน้าระหว่าง
สหพันธ์มาเลเซียกับอินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์
ในสมัยที่สิงคโปร์รวมอยู่กับสหพันธ์มาเลเซีย
ในกรณีที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์คัดค้าน
การรวมรัฐซาบาห์และ
ซาราวัคเข้าเป็น
สหพั น ธ์ ม าเลเซี ย ร่ ว มกั บ สิ ง คโปร์ ต ามการ
สนับสนุนจากอังกฤษ [5] ท�ำให้อินโดนีเซีย
ประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตและการค้า
กับสิงคโปร์ ทั้งยังส่งหน่วยก่อกวนเข้าไปบ่อน
ท�ำลายในสิงคโปร์ มีการวางระเบิดหลายจุด

ท�ำให้ประชาชนเสียชีวิต ซึ่งสิงคโปร์หวั่นกลัว
ว่าอาจรุกรามจนถึงขั้นท�ำลายสะพานเมอร์
เดก้า และท่อส่งน�ำ้ จืดขนาดใหญ่จากรัฐยะโฮร์
มาสูส่ งิ คโปร์ อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
3) ปัญหาภัยจากคอมมิวนิสต์ ใน
ช่วงก่อนหน้าที่สิงคโปร์จะได้รับเอกราช ผู้น�ำ
สิงคโปร์มีความกังวลใจเกี่ยวกับการขยาย
อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ต่อประชาชน
ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ โดยมีพรรคบาริ
ซาน โซเซียลลิสต์ (Barisan Socialist) พรรค
ฝ่ายซ้ายของสิงคโปร์เป็นผู้เผยแพร่ลัทธิดัง
กล่าว นอกจากนีส้ งิ คโปร์ยงั ได้รบั ภาวะกดดัน
ที่ส�ำคัญจากการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์
จากจีนแผ่นดินใหญ่ โดยเหตุการณ์ส�ำคัญที่
สะท้อนถึงภัยจากลัทธิคอมมิวนิสต์ในสิงคโปร์
คือ เหตุการณ์จลาจลจากกลุ่มกรรมกรนิยม
คอมมิวนิสต์ชักธงสาธารณรัฐประชาชนจีน
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และ ชูรูปของเหมา เจ๋อ ตุง ซึ่งต้องใช้เวลาใน

การปราบปรามอยู่นานกว่าเหตุการณ์จะสงบ
ลง ดังนั้น ผู้น�ำสิงคโปร์จึงเห็นความจ�ำเป็นใน
การเข้ารวมตัวกับกลุ่มอาเซียนที่ต่างมีความ
รู้สึกต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกับตน
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนนัน้ ถือเป็นสิง่ ที่
แสดงได้ถึงบทบาทของสิงคโปร์ในการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นฝ่าย
ตรงข้ามกับคอมมิวนิสต์ในจีน แม้ประชาชน
ส่วนใหญ่ของตนจะเป็นชาวจีนก็ตาม
4) ความต้องการตลาดเพือ่ ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ ภายหลังจากการได้รับเอกราช
นัน้ สิงคโปร์ตอ้ งประสบกับปัญหาทีส่ ง่ ผลกระ
ทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาคนว่างงาน เหตุ
เพราะมีการประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ถึ ง ร้ อ ยละ ๔ ต่ อ ปี นอกจากนี้ สิ ง คโปร์
เป็ น ประเทศมี พื้ น ที่ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียง
พอส�ำหรับการเกษตรกรรม
ท�ำให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์
ขับเคลื่อนไปด้วยภาคของ
โรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ่ ง มาจากต่ า ง
ประเทศหลายแห่ ง ให้
เป็นของส�ำเร็จรูป ซึ่งต้อง
ประสบปั ญ หาการขาด
แหล่ ง ตลาดรองรั บ สิ น ค้ า
จากโรงงานอุ ต สาหกรรม
ดังกล่าว เนื่องจากการแยกตัวจากมาเลเซีย
ส่งผลให้ลดการซื้อสินค้าจากสิงคโปร์ลงมาก
อีกทั้งการเผชิญหน้ากับอินโดนีเซียมีผลให้
อินโดนีเซียลดการซื้อสินค้าจากสิงคโปร์เพื่อ
แสดงการต่อต้านในระยะนั้นด้วย สิงคโปร์
จึ ง ขาดตลาดส่ ง สิ น ค้ า ดั ง นั้ น อาเซี ย นจึ ง
เป็นความหวังในแหล่งตลาดทดแทน กล่าว
คือ หากสิงคโปร์เข้ารวมสมาคมอาเซียน จะ
สามารถกลั บ ไปหาตลาดเดิ ม ทั้ ง มาเลเซี ย
และอินโดนีเซีย บวกกับตลาดใหม่อย่างไทย
และฟิลิปปินส์ด้วย นอกจากนี้การรวมกลุ่ม
อาเซียน อาจช่วยสนับสนุนด้านการต่อรองขอ
ความช่วยเหลือจากประเทศภายนอกที่ย่อม
ท�ำได้ง่ายกว่าการขอจากประเทศ ๆ เดียว ดัง
นั้น การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในทัศนะของ
สิงคโปร์จึงมีแต่ผลในทางบวกมากกว่าลบ
ต่อฉบับหน้า
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วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕59 เวลา 0๙.0๙ น.
นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็น
ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสักการะและถวาย
พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
ในโอกาสมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีิ และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร
ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรที่ศึกษาอบรมของ
วิทยาลัยการปกครอง จํานวน ๓๕๐ คน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสํานักอธิการวิทยาลัยการปกครอง

วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕59 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมแก่ข้าราชการ กรมการปกครอง (ตำ�แหน่งปลัดอำ�เภอและ
นิติกร) และบรรยายพิเศษแนวทางปฎิบัติราชการ อาทิ ค่านิยม
การบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุข จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ไม่เลือกปฎิบัติ มนุษยสัมพันธ์ วิธีคิด วิธีทำ�งาน วิธีปฎิบัติ บทบาท
ภารกิจ การพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กลไกประชารัฐ ฯลฯ
ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายอำ�เภอ วิทยาลัยการปกครอง
โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง
นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอําเภอธัญบุรี และนายรณรงค์
นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

ต่อจากหน้า ๕
วิทยาลัยการปกครอง

๕
วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง
“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕59 ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดี
กรมการปกครอง บรรยายให้ข้อคิดการปฎิบัติราชการ การ
ปฎิบัติตน และประสบการณ์นักปกครองแก่นักศึกษาหลักสูตร
ปลัดอำ�เภอ รุ่นที่ 214, 215 และ รุ่นที่ 216 เช่น การยึดพื้นที่
เป็นหลัก มีสติยั้งคิด อ่อนน้อมถ่อมตน แสวงหาความรู้ จดบัน
ทึกสมํ่าเสมอ มองการณ์ไกล ตั้งเป้าหมายในชีวิต ทำ�งานอย่าง
กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ รักองค์กร ฯลฯ
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการวิทยาลัยการปกครอง

วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕59 นายรณรงค์ นครจินดา
อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง ฯ ประกอบพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต
ครบ 136 ปี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารสำ�นักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง
เพื่อรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ และเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรที่วิทยาลัยการปกครอง
(เดิมคือโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง) ถือกำ�เนิดขึ้นภายใน
บริวณวังสวนสุนันทา โดยใช้พระตำ�หนักสุวัทนาเป็นหอนอนและ
พระที่นั่งนงคราญสโมสรเป็นสถานที่ทำ�งานของเจ้าหน้าที่

วิทยาลัยการปกครอง
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สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“ศิลปะการพูดสำ�หรับผู้นำ�”
เขียนโดย สมชาติ กิจยรรยง
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท

ผู้นำ�มักถูกเชิญให้เป็น ผู้ปาฐกถา หรือผู้พูด เนื่อง
ในโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอ การพูดที่ประสบความสำ�เร็จ
ย่อมเป็นที่มาของความเคารพ นับถือ รัก เชื่อฟังและ
ยำ�เกรง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมพลังในการร่วมกันก้าว
ไปข้างหน้าสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้น
ผู้นำ�จะต้องมีศิลปะการจูงใจและศิลปะในการนำ� โดย
เฉพาะการใช้ พ ลั ง แห่ ง คำ�พู ด นอกเหนื อ จากมนุ ษ ย์
สัมพันธ์

“บทบาท HRในโลก KM”
เขียนโดย Christina Evans
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท

การยกระดับความรู้และการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิผล ถือเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ที่สำ�คัญของทุกองค์กร บทบาทหน้าที่และความรับผิด
ชอบของนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ จึงต้องเป็นทั้ง
นักบริหารแลผู้เชี่ยวชาญด้านทุนมนุษย์ควบคู่กับการ
จัดการความรู้ที่พร้อมจะเป็นคู่คิดให้แก่คณะผู้บริหาร
ระดับสูง ทั้งนี้ก็เพื่อให้องค์กรประสบความสำ�เร็จได้
อย่างยั่งยืนตลอดไป

“เก่งศัพท์ระดับเทพ!”
เขียนโดย Pammilar
สำ�นักพิมพ์บิสคิต

อยากเก่ ง ภาษาอั ง กฤษแต่ ปั ญ หาก็ คื อ จำ�คำ�
ศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้ หนังสือเล่มนี้ได้นำ�เสนอคำ�
ศัพท์ต่าง ๆ ด้วยภาษาง่ายๆพร้อมกับมีการยกตัวอย่าง
ประกอบ
เพื่อให้สามารถนำ�ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ยังสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ควรรู้เกี่ยว
กับคำ�ศัพท์ที่น่าสนใจเข้าไปด้วย
เพื่อให้ผู้อ่านได้รับ
ความรู้และความบันเทิงไปพร้อม ๆ กันได้ทุกเพศทุกวัย
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สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
ประเทศสิงค์โปร์

พบ...บรรณาธิการ
ผ่านพ้นวันสำ�คัญยิ่งของปวงชนชาว
ไทยอีกวันหนึ่ง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๗๐ ปี ที่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลย
สิริราชสมบัติ วิทยาลัยการปกครองได้
ร่วมแสดงความจงรักภักดีนำ�ข้าราชการ
นั ก ศึ ก ษาร่ ว มถวายราชสดุ ดี แ ละถวาย
พระพรชั ย มงคล ด้ ว ยสำ�นึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระ
เจริญยิ่งยืนนาน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
วิ ท ยาลั ย การปกครองจะมี กิ จ กรรม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ
การจั ด กิ จ กรรม “ปณิ ธ านความดี ปี
มหามงคล” ให้นักศึกษาและข้าราชการ
เขียนปณิธานของตนนำ�มาติดไว้ท่ีต้นไม้
ของพ่อ และกิจกรรมอืน่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดทั้งปี
สำ�หรับการศึกษาอบรมที่อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
มี ห ลั ก สู ต รปลั ด อำ�เภอ ๓ รุ่ น คื อ รุ่ น
ที่ ๒๑๗, ๒๑๘ และ รุ่นที่ ๒๑๙ และ
หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน
และบัตรสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔
และ รุ่นที่ ๕
หลักจากนั้นจะเป็นการเตรียมการ
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกำ�นันผูใ้ หญ่บา้ น
ครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
รณรงค์ นครจินดา
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (Universal Studio) สิงคโปร์ สวนสนุกแห่งใหม่ในเครือ
บริษทั ยูนเิ วอร์แซล พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท ทีไ่ ด้
เปิดสวนสนุกในรัฐฟลอริดาและแคลิฟอร์เนีย
ของสหรัฐ รวมถึงญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกในเครือยูนิเวอร์แซล
แห่งแรกที่เปิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สวนสนุกชื่อดังในเขตเซนโตซา (Sentosa)
ถึ ง แม้ ว ่ า จะเป็ น สาขาของสวนสนุ ก ระดั บ
อินเตอร์เนชั่นแนลจากฝั่งอเมริกา แต่เครื่อง
เล่นในสวนสนุกจ�ำนวน 18 ชนิดจากทั้งหมด
24 ชนิด ใน 7 โซนประเภทเครื่องเล่น ได้
ถูกออกแบบและปรับแต่งให้เข้ากับอรรถรส
ของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและความนิยมของ
ชาวสิงคโปร์โดยเฉพาะ ถือเป็นเอกลักษณ์
อันโดดเด่นของยูนิเวิร์ลซัล สตูดิโอ พื้นที่สวน
สนุกประกอบด้วยธีมปาร์คที่รวมตัวละคร
และสถานทีใ่ นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ชือ่ ดังของ
บริษัทดรีมเวิร์คส์ แอนิเมชั่น คือมาดากัสการ์
(Madagascar) และเชร็ค (Shrek)
มาริน่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay
Sands) มาริน่า เบย์ (Marina Bay) จุดท่อง
เที่ยวริมน�้ำริมปากอ่าวของสิงคโปร์ เป็นที่ตั้ง
ของร้านค้าหรูหรา ภัตตาคารห้าดาว ร้าน
สินค้าแบรนด์เนม โรงภาพยนตร์ โรงละคร
ชั้นน�ำ และรีสอร์ท – คาสิโนชื่อดังระดับโลก
มาริน่า เบย์ แซนด์ (Marina Bay Sands)
จุดปากอ่าวจุดนี้ ถือเป็นหัวใจหลักของเมือง
และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน
ตัวเมืองจุดอื่นๆ และไม่ไกลจากชิงช้าสวรรค์
ยักษ์ (Singapore Flyer) ที่ว่ากันว่าเป็นอีก
ฟากหนึ่งของ ลอนดอน อาย (The London
Eye) ในฝั่งเอเชีย มาริน่า เบย์ แซนด์ส (Ma-

rina Bay Sands) รีสอร์ทห้าดาวริมอ่าวแห่ง
นี้ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการสร้างระดับชาติ
ของสิงคโปร์เลยทีเดียว เพราะนอกจากจะมี
โรงแรมใหญ่ถึง 3 หลังเชื่อมต่อกัน ยังนับเป็น
อภิมหาศูนย์รวมความบันเทิง เพราะมีทงั้ คาสิ
โนระดับสากล สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ เดอะ
แซนด์ส สกายพาร์ค (The Sands Sky Park)
สระว่ายน�ำ้ หรูกลางแจ้งทีส่ งู ทีส่ ดุ ของโลก โรง
ภาพยนตร์ โรงละคร ภัตตาคาร ร้านอาหาร
ศูนย์การค้า ร้านสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ โลก
ลานสเก็ตน�้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวิทย
ศาสตร์ (Art Science Museum) แห่งแรก
ของโลก ถือเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลัก ทีห่ าก
คุณไปเยือนสิงคโปร์แล้วไม่น่าพลาด

เมอไลอ้อน (Merlion) สัญลักษณ์
ประจ�ำเมือง มาแล้วต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ว่ามาถึงสิงคโปร์

สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Singapore
Fly er) ชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงที่สุดในโลก เป็น
เหมือนคู่แฝดของ ลอนดอน อาย (London
Eye) ในทวีปเอเชีย

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

