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ขาพระพุทธเจา ขาราชการ พนักงานและลูกจาง ว�ทยาลัยการปกครอง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต

หน้า ๑
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๔ ง ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
------------------------------ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓
ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้
๑. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา
เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด ๑ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานักนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั่วโลก รวมทั้งชาวต่างชาติ

ทราบถึงพระจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชต่างพากันเศร้าสลด รํ่าไห้อาลัย ต่อการเสด็จสวรรคต
ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ธ ทรงเป็นกษัตริย์ที่สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งปวง
ขอน้อมเกล้าฯ กราบอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าบรรณาธิการจดหมายข่าววิถีธัญบุรีและเหล่าบุคลากรของวิทยาลัยการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง
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ตอน ความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประชาคมอาเซียน ตอนที่ ๙
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ต่อจากฉบับที่แล้ว

๒) ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน
การรับพม่าเข้าเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนได้
สนับสนุนเหตุผลทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน
ที่มีความวิตกกังวลต่อการแผ่อิทธิพลในด้าน
ต่าง ๆ ของจีน ที่นับวันได้เพิ่มขึ้นในภูมิภาค
อาเซียน โดยในปี พ.ศ. 2531 พม่าและจีน
ได้มคี วามสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ระหว่างกันอย่างแนบแน่น สืบเนือ่ งจากพม่า
ถูกตัดความช่วยเหลือจากนานาประเทศ เป็น
ผลให้พม่าต้องรับความช่วยเหลือจากจีนและ
พึง่ พาจีนอย่างเต็มทีต่ งั้ แต่นนั้ มา ความใกล้ชดิ
ระหว่างพม่ากับจีนได้ท�ำให้เกิดความกังวลใจ
กับอาเซียน เนื่องจากประเทศสมาชิกหลาย
ประเทศทั้งมาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ มี
ประเด็นปัญหากับจีนในกรณีการอ้างสิทธิ
เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ ดังนั้น การรับพม่า
เข้ามาในสมาคมอาเซียนจึงถือได้ว่าเป็นการ
ช่วยลดภาวะการพึ่งพาที่พม่ามีต่อจีน และ
ลดอิทธิพลของจีนในพม่าลงได้
๓) เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในพม่า การรับพม่าเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคม
อาเซียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง
มี ภ าพลั ก ษณ์ และเป็ น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ
ของประชาคมระหว่างประเทศ กรอบของ
อาเซียนจะมีผลท�ำให้พม่าต้องปรับตัวและ
นโยบายของพม่าให้สอดคล้องกับนโยบาย
หลักปฏิบตั ิ และประเพณีคา่ นิยมของสมาคม
อาเซียน
ปัจจัยที่สนับสนุนให้พม่าเข้าเป็นสมาชิก
สมาคมอาเซียน ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นสถานการณ์
ของพม่าในขณะนั้นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของรัฐบาลทหารพม่า (เข้าร่วมเป็นสมาชิก
อาเซียน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐)
๑. พม่าต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ประเทศในภูมภิ าค และได้รบั การยอมรับจาก
ประชาชนภายในประเทศของรัฐบาลทหาร
พม่า (SLORC) เพื่อลดความนิยมของออง
ซาน ซูจี และพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย (NLD)
๒. พม่ า ยั ง มี ค วามกั ง วลใจเกี่ ย วกั บ ภั ย
คุกคามทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียทีไ่ ด้
เข้าไปลงทุนในประเทศพม่าเป็นจ�ำนวนมาก
และประเทศจีนที่เริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
ในพม่า จนพม่าไม่สามารถควบคุมจีนได้อีก
ต่อไป เนือ่ งจากพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันออกของแม่นำ�้
สาละวินเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้อิทธิพลจีน
อีกทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชนกลุ่มน้อย
ที่รัฐบาลทหารพม่ายังเข้าไปไม่ได้ ประเด็น

ส�ำคัญก็คือ พื้นที่ที่จีนเข้าไปครอบครองนั้น
เป็นประตูสเู่ อเชียตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า
ซึ่งอิทธิพลจีนตรงนี้จะท�ำให้พม่าต้องหันมา
จับมือกับอาเซียนและมองว่าอาเซียนเป็น
ทางออกในการเจรจากับจีน ยิ่งกว่านั้น
๓. ในความสัมพันธ์กบั องค์กรอาเซียนภาย
ใต้นโยบาย “ไม่แทรกแซงกิจการภายใน”
เป็นเหตุผลที่จูงใจให้พม่าเปิดตัวเข้าสัมพันธ์
กับอาเซียนมากขึ้น
บทบาทของพม่าในอาเซียน
พม่าเป็นประเทศที่มีความส�ำคัญประเทศ
หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่
ว่าจะเป็นความส�ำคัญทางด้านภูมิศาสตร์
ที่ มี พ รมแดนเป็ น ประตู เชื่ อ มโยงจี น และ
อินเดีย ทั้งยังเป็นประตูหรือทางออกไปสู่
ตะวั น ออกกลางและยุ โรป ดั ง นั้ น สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของพม่าจึงมีความส�ำคัญใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคที่โลกไร้พรมแดน
เนื่ อ งจากพม่ า สามารถเป็ น ทางผ่ า นของ
วัตถุดิบและสินค้าระหว่างภูมิภาคได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะด้านพลังงานอันเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ของยุ ค อุ ต สาหกรรม เป็ น ตลาดสิ น ค้ า
ประเภทอุ ป โภคบริ โ ภค ซึ่ ง เป็ น สิ น ค้ า ส่ ง
ออกของประเทศในภูมิภาค อีกทั้งพม่ามี
แรงงานขั้นต�่ำราคาถูก สิ่งเหล่านี้ได้ท�ำให้
พม่ า มี บ ทบาทส�ำคั ญ เป็ น ที่ ต ้ อ งการของ
กลุ่มประเทศอาเซียนในการชักชวนให้เข้า
เป็นสมาชิก
ในระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๓๑
ประเทศพม่ามีนโยบายต่างประเทศที่อาจ
เรียกได้ว่าเป็น “นโยบายโดดเดี่ยวตัวเอง”
(Isolationism) และปกครองประเทศภาย
ใต้เผด็จการทหาร กระทั่งเกิดความวุ่นวาย
ภายในพม่าในปี ๒๕๓๑ ท�ำให้พม่าหันมาปรับ
ใช้นโยบายเปิดประเทศทางด้านเศรษฐกิจ
ด้ ว ยการออกกฎหมายการลงทุ น ต่ า งชาติ
และติดต่อคบค้ากับประเทศในภูมิภาคมาก
ขึ้น เช่น ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก นอกจากนี้ พม่ายังเปิดสัมพันธ์ต่อ
ประเทศสังคมนิยมทั้งเวียดนาม ลาว และ
กัมพูชา ในขณะที่ด้านการเมืองภายในยังคง
ปิดกั้นไม่ให้ต่างชาติเข้าแทรกแซง ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่หลายประเทศกดดันปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า รวมถึงการ
กดขีแ่ ละผูกขาดทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานด้านต่าง ๆ
วิทยาลัยการปกครอง

หลังจากที่พม่าได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
รัฐบาลพม่าได้มที า่ ทีออ่ นลง โดยยอมให้มกี าร
หารือกับชนกลุม่ น้อยและพรรคฝ่ายค้าน เพือ่
หวังทีจ่ ะปรับปรุงภาพลักษณ์ของรัฐบาลให้ดี
ขึ้น และน�ำไปสู่การประนีประนอมทางการ
เมืองภายในประเทศ จึงมีการยุบ SLORC
และได้ จั ด ตั้ ง สภาเพื่ อ สั น ติ ภ าพและการ
พัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council : SPDC) ขึ้น
หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าในปี
พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมื อ งครั้ ง ใหญ่ ข องพม่ า โดยถื อ
เป็นจุดสิ้นสุดรัฐบาลเผด็จการทหารและได้
รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ อีกทั้งพม่ายังมีการ
ปล่อยนักโทษการเมือง และแสดงท่าทีใน
การสร้ า งประชาธิ ป ไตยให้ เ กิ ด ขึ้ น ในพม่ า
เป็นผลท�ำให้สถานะของพม่าในสายตาของ
ประชาคมโลกดี ขึ้ น จนท�ำให้ น ายนู ซ าดั ว
คณะรัฐมนตรีชาติสมาชิกอาเซียน ประกาศ
ว่าอาเซียนจะรับรองพม่าในการเป็นประธาน
สมาคมอาเซียน ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ถือเป็น
แรงสนั บ สนุ น ให้ กั บ รั ฐ บาลใหม่ ข องพม่ า
หลังพยายามปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน พม่าได้แสดงให้ประชาคม
โลกเห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสู ่ ค วามเป็ น
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น จากการจัดการ
ประชุมปางหลวงแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ทีจ่ ดั ขึน้
ในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวัน
ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นการประชุมเพื่อ
สันติภาพของกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ เพือ่ ให้เกิด
ความเป็นปึกแผ่น แม้ว่าผลสรุปของการ
ประชุมจะยังไม่มขี อ้ ตกลงใด ๆ แต่การทีฝ่ า่ ย
รัฐบาลและฝ่ายทหารร่วมมือกันแสดงให้เห็น
ถึงความตั้งใจในการรวมประเทศให้เป็นปึก
แผ่น เป็นการเริ่มก้าวแรกและจะมีก้าวต่อ ๆ
ไป การด�ำเนินการอย่างสร้างสรรค์ของ
พม่ า เพิ่ ม ความมั่ น ใจต่ อ สมาชิ ก สมาคม
อาเซียนที่จะร่วมกันพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
ของทั้ง ๑๐ ประเทศสมาชิกต่อไป
เรียบเรียงโดย นายนพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก
www : gotoknow.org
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วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง

ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

วันที่ 17 ตุลาคม
2559 เวลา 09.30 น.
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
อธิ บ ดี ก รมการปกครอง
ลงนามถวายความอาลั ย
พระบาทสมเด็ จ พระปร
มินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร
ณ วิทยาลัยการ
ปกครอง

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ร.ต.ท. อาทิตย์
บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธเี ปิดโครงการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมผู้บริหารกรมการปกครอง โดยมี
นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

วันที่ 27 กันยายน ๒๕59 เวลา 14.30 น. ร.ต.ท.อาทิตย์
บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบเข็มเชิดชูเกียรติ นัก
ปกครองท้องที่ ให้แก่ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ซึ่งส�ำเร็จการศึกษา
และจะเข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(การบริหารการปกครองท้องที่) รุ่น 4 จ�ำนวน 653 คน ตาม
โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ซึ่งมี
วิทยาลัยการปกครองเป็นหน่วยจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็น
ทุนการศึกษาดังกล่าวในรุ่นต่าง ๆ รวมจ�ำนวน 3,000 คน เป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ (ระดับ
ปริญญาตรี) ให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือดูแลประชาชนและ
รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งขึ้น ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ.ปากเกร็ด. จ.นนทบุรี โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติและเข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคุณด้วย

วิทยาลัยการปกครอง
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วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕59 เวลา 17.00. น. นายวีรวิทย์
โพธิ์เขียว รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหาร
วิทยาลัยการปกครอง ให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการ
สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 29 จาก จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.ยะลา
จ.สตูล และ 4 อ�ำเภอของ จ.สงขลา เข้าพักภายในวิทยาลัยการ
ปกครอง อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม
๒๕59 จ�ำนวน 220 คน และวันที่ 11 - 12 ตุลาคม ๒๕59
จ�ำนวน 350 คน เพือ่ ร่วมกิจกรรม /การศึกษาดูงานแลกเปลีย่ น
เรียนรูป้ ระสบการณ์ตา่ งพืน้ ที ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ
การอยูร่ ว่ มกันในพหุสงั คมด้วยความสมานฉันท์ สันติสขุ ฯลฯ ใน
จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 29 กันยายน ๒๕59 เวลา 14.00 น. นายรณรงค์
นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง ในขณะนัน้ (ปัจจุบนั ดํารง
ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน) เป็นผู้แทนบุคลากรของ
วิทยาลัยการปกครองแสดงความขอบคุณ ยกย่องชมเชย และถ่าย
ภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความดี มีความอดทนเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์
สุจริต ฯ จนครบเกษียณอายุราชการ ณ ห้องปฏิบัติงานอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง ชั้น 2 อาคารส�ำนักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง

วันที่ 4 ตุลาคม ๒๕59 เวลา 10.00 น. นายวีรวิทย์
โพธิเ์ ขียว รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง เพื่อ
วิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม (Training need) หลัก
สมรรถนะ โครงสร้าง/เนื้อหาสาระการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมเสริม การประเมินผลฯ ส�ำหรับพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องข้าราชการฝ่ายปกครองทุกระดับ อาทิ หลักสูตรปลัด
อ�ำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง หลักสูตรจ่าจังหวัด
หลักสูตรป้องกันจังหวัด หลักสูตร เสมียนตราจังหวัด หลักสูตร
ปลัดอ�ำเภอ หลักสูตรเสมียนตราอ�ำเภอ หลักสูตรเจ้าหน้าที่
ปกครอง ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 อาคารส�ำนักอธิการวิทยาลัย
การปกครอง
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ยี่โถ อ่าน
ชวน

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข”

เขียนโดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
สำ�นักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข เป็นผลผลิตของการตัดสินใจเลือกระหว่างการพัฒนาทางจิตใจกับความเจริญทางวัตถุ
ในระดับบุคคลความสุขมิได้ถูกกำ�หนดจากสภาพทางวัตถุล้วน ๆ แต่จะมาจากเงื่อนไขทางจิตใจที่แตกต่างกัน การพัฒนาทาง
จิตใจจึงเป็นแนวทางที่ช่วยให้มนุษย์พึ่งพาตนเองได้ดีโดยไม่ต้องแสวงหาความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุ ซึ่งคุณลักษณะที่เกิดขึ้น
สามารถให้ประโยชน์ต่อความยั่งยืนของการพัฒนาและสุจริตธรรม

“ความลับของการวัดผล”

เขียนโดย นภดล ร่มโพธิ์
จัดพิมพ์โดยบริษัท บีทีเอส เพรส จำ�กัด

ความสำ�เร็จไม่ได้เกิดจากการไม่เคยทำ�ผิด แต่เกิด
จากการไม่เคยทำ�ผิดในเรื่องเดิมอีกครั้ง...ชีวิตเราก้าวมาได้
แค่ไหนแล้วจากเป้าหมายที่เราวางไว้ เคยวัดกันบ้างไหมคะ
ถ้ายังไม่เคย หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณวางกรอบและแนวคิดที่
ดีได้อย่างแน่นอน

“พูดญี่ปุ่น เก่งเวอร์ !”

เขียนโดย ปิยะเพ็ญ อู่กำ�ธร
สำ�นักพิมพ์บิสคิต 		

เดี๋ยวนี้หลาย ๆ คน อยากอ่าน อยากพูด อยากเข้าใจ
ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันนี้ โอกาสก็เปิดให้เราได้ติดต่อ
สื่อสารกับคนในชาตินี้เพิ่มขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการท่อง
เที่ยว การลงทุน การทำ�งานร่วมกันระหว่างคนไทยกับคน
ญี่ปุ่นที่หลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทยเรามากมาย แล้วจะ
ไม่มีการศึกษาภาษานี้ได้อย่างไร
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สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
ประเทศอินโดนีเซีย
ของวัด ที่บอกเล่าถึงเรื่องราวที่มาของการ
ออกแบบวัด จนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย

พบ...บรรณาธิการ
วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559
เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั่วโลก รวมทั้ง
ชาวต่ า งชาติ ท ราบถึ ง พระจริ ย าวั ต รของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ภูมิพล
อดุลยเดชต่างพากันเศร้าสลด ร�่ำไห้อาลัย
ต่อการเสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
ด้วยพระอาการสงบ สิรพิ ระชนมพรรษาปีที่
89 ธ ทรงเป็นกษัตริย์ที่สถิตอยู่ในดวงใจ
ของคนไทยทั้งปวง
ขอน้อมเกล้าฯ กราบอาลัยส่งดวงพระ
วิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
ข้าพระพุทธเจ้าบรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรีและเหล่าบุคลากรของวิทยาลัย
การปกครอง
สําราญ นันทนีย์
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

วัดบุโรพุทโธ (Borobudur)
วัดบุโรพุทโธ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือห่างออกไป 40 กิโลเมตร ของ
เมืองยอร์กยาการ์ตา บนเกาะชวา ถูกนับ
ว่าเป็นวัดแห่งศาสนาพุทธทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ
ในโลก ซึ่งวัดแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้าง
ประมาณ 75 ปี สร้างขึ้นในช่วงประมาณ
ศตวรรษที่ 8 และ 9 ในอาณาจักรไศเลน
ทรา โดยใช้อฐิ บล็อคประมาณ 2 ล้านก้อน
สร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขึ้นมาจนมี
ขนาดใหญ่มหึมา หลังจากนั้นไม่นาน วัด
บุโรพุทโธ ก็ถูกทิ้งไว้ไม่ได้รับการดูแล ใน
ศตวรรษที่ 14 ด้วยเหตุใดก็ยงั เป็นปริศนา
อยู่ และจากนั้นวัดแห่งนี้ก็ถูกซ่อนอยู่ภาย
ใต้ชั้นขี้เถ้าภูเขาไฟมานับร้อยปี
จนในปี 1814 ก็ถูกค้นพบโดย เซอร์
โทมัส แสตมฟอร์ด ราฟเฟิล และในช่วง
ระหว่างปี 1975 ถึง 1982 วัดแห่งนีก้ ไ็ ด้
รับการบูรณะครัง้ ยิง่ ใหญ่ โดยรัฐบาลอินโด
นิเซียและองค์การยูเนสโก ซึ่งสถานที่แห่ง
นี้ยังได้รับการบันทึก ว่าเป็น “มรดกโลกที่
ใหญ่ที่สุด” ในปี 1991 อีกด้วย
ส�ำหรับสิ่งที่ท�ำให้วัดบุโรพุทโธดูมี
มนต์ขลัง ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เขามา
ดู ค วามยิ่ ง ใหญ่ ข องขนาดวั ด แล้ ว ยั ง มี
สถาปัตยกรรมการตกแต่งอันสวยงาม เช่น
จากหินบล็อคที่ได้รับการแกะสลัก ที่บอก
เล่าเรือ่ งราวของพระสุตรา ทีม่ ฉี ากบรรยาย
ถึง 1,460 ฉาก และทีน่ า่ สนใจอีกอย่างคือ
จะมีชนั้ ของหินทีถ่ กู ซ่อนเอาไว้บริเวณฐาน

อุทยานแห่งชาติโคโมโด
(Komodo National Park)
อุทยานแห่งชาติโคโมโด ตั้งอยู่ใกล้
หมูเ่ กาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะใหญ่
ๆ 3 เกาะ คือ เกาะโคโมโด เกาะริงกา และ
เกาะปาดาร์ และยังมีเกาะเล็ก ๆ อีก 26
เกาะ ซึ่งชื่อของเกาะนั้นตั้งตามชื่อมังกร
โคโมโด สัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดอาศัย
อยู่ โดยที่เจ้ามังกรนี้สามารถตัวใหญ่ได้ถึง
3 เมตร หรืออาจยาวมากกว่านั้น และ
มีนํ้าหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม แม้ว่ามัน
จะกิ นซากศพของสั ต ว์ ที่ต ายแล้ ว ก็ ต าม
แต่พวกมันก็ยังได้ชื่อว่าเป็นยอดนักล่าที่
น่าเกรงขาม และยังคงล่าเหยื่ออย่างนก
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่ไม่ค่อยโจมตี
มนุษย์สักเท่าไหร่

ที่มา http://travel.kapook.com/
view34925.htm

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

