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มองอาเซียน 
3๖๐ อ

งศา
ตอน   ความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประชาคมอาเซียน  ตอนที่ ๙

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(Republic of the Union of Myanmar)

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
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มองอาเซียน 
3๖๐ อ

งศา
ตอน   ความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประชาคมอาเซียน  ตอนที่ ๙

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(Republic of the Union of Myanmar)

ต่อจากฉบับที่แล้ว
 
   ๒)  ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน 
การรับพม่าเข้าเป็นสมาชกิสมาคมอาเซยีนได้
สนบัสนนุเหตผุลทางยทุธศาสตร์ของอาเซยีน
ที่มีความวิตกกังวลต่อการแผ่อิทธิพลในด้าน
ต่าง ๆ ของจีน ที่นับวันได้เพิ่มขึ้นในภูมิภาค
อาเซียน โดยในปี พ.ศ. 2531 พม่าและจีน
ได้มคีวามสัมพนัธ์ทางการเมอืงและเศรษฐกจิ
ระหว่างกนัอย่างแนบแน่น  สบืเนือ่งจากพม่า
ถกูตดัความช่วยเหลือจากนานาประเทศ เป็น
ผลให้พม่าต้องรบัความช่วยเหลอืจากจนีและ
พ่ึงพาจนีอย่างเตม็ทีต้ั่งแต่น้ันมา ความใกล้ชดิ
ระหว่างพม่ากับจนีได้ทาํให้เกิดความกงัวลใจ
กับอาเซียน เน่ืองจากประเทศสมาชิกหลาย
ประเทศทั้งมาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ มี
ประเด็นปัญหากับจีนในกรณีการอ้างสิทธิ
เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ ดังนั้น การรับพม่า
เข้ามาในสมาคมอาเซียนจึงถือได้ว่าเป็นการ
ช่วยลดภาวะการพึ่งพาที่พม่ามีต่อจีน และ
ลดอิทธิพลของจีนในพม่าลงได้
     ๓)    เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในพม่า การรบัพม่าเข้ามาเป็นสมาชกิสมาคม
อาเซียน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง 
มีภาพลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับนับถือ
ของประชาคมระหว่างประเทศ กรอบของ
อาเซียนจะมีผลทําให้พม่าต้องปรับตัวและ
นโยบายของพม่าให้สอดคล้องกับนโยบาย 
หลักปฏิบตั ิและประเพณค่ีานยิมของสมาคม
อาเซียน
  ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้พม่าเข้าเป็นสมาชิก
สมาคมอาเซียน ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นสถานการณ์
ของพม่าในขณะนั้นซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหาร
ของรัฐบาลทหารพม่า (เข้าร่วมเป็นสมาชิก
อาเซียน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐)
   ๑. พม่าต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ประเทศในภมูภิาค และได้รับการยอมรบัจาก
ประชาชนภายในประเทศของรัฐบาลทหาร
พม่า (SLORC) เพื่อลดความนิยมของออง
ซาน ซูจี และพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย (NLD) 
  ๒. พม่ายังมีความกังวลใจเกี่ยวกับภัย
คกุคามทางเศรษฐกจิของประเทศอินเดยีทีไ่ด้
เข้าไปลงทุนในประเทศพม่าเป็นจํานวนมาก 
และประเทศจีนท่ีเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
ในพม่า จนพม่าไม่สามารถควบคุมจีนได้อีก
ต่อไป เนือ่งจากพืน้ทีฝ่ั่งตะวนัออกของแม่น้ํา
สาละวินเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้อิทธิพลจีน 
อีกทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชนกลุ่มน้อย
ที่รัฐบาลทหารพม่ายังเข้าไปไม่ได้ ประเด็น

สําคัญก็คือ พื้นที่ที่จีนเข้าไปครอบครองนั้น
เป็นประตสููเ่อเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ของพม่า 
ซึ่งอิทธิพลจีนตรงนี้จะทําให้พม่าต้องหันมา
จับมือกับอาเซียนและมองว่าอาเซียนเป็น
ทางออกในการเจรจากับจีน ยิ่งกว่านั้น 
      ๓. ในความสมัพนัธ์กับองค์กรอาเซียนภาย
ใต้นโยบาย “ไม่แทรกแซงกิจการภายใน” 
เป็นเหตุผลท่ีจูงใจให้พม่าเปิดตัวเข้าสัมพันธ์
กับอาเซียนมากขึ้น
    บทบาทของพม่าในอาเซียน
พม่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญประเทศ
หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่
ว่าจะเป็นความสําคัญทางด้านภูมิศาสตร์
ที่มีพรมแดนเป็นประตูเช่ือมโยงจีนและ
อินเดีย ท้ังยังเป็นประตูหรือทางออกไปสู่
ตะวันออกกลางและยุโรป ดังน้ัน สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ของพม่าจึงมีความสําคัญใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคที่โลกไร้พรมแดน 
เนื่องจากพม่าสามารถเป็นทางผ่านของ
วัตถุดิบและสินค้าระหว่างภูมิภาคได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะด้านพลังงานอันเป็นปัจจัยสําคัญ
ของยุคอุตสาหกรรม เป ็นตลาดสินค ้า
ประเภทอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสินค้าส่ง
ออกของประเทศในภูมิภาค อีกทั้งพม่ามี
แรงงานขั้นต่ําราคาถูก สิ่งเหล่าน้ีได้ทําให้
พม่ามีบทบาทสําคัญ เป็นท่ีต้องการของ
กลุ่มประเทศอาเซียนในการชักชวนให้เข้า
เป็นสมาชิก
    ในระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๓๑ 
ประเทศพม่ามีนโยบายต่างประเทศที่อาจ
เรียกได้ว่าเป็น “นโยบายโดดเดี่ยวตัวเอง” 
(Isolationism) และปกครองประเทศภาย
ใต้เผด็จการทหาร กระทั่งเกิดความวุ่นวาย
ภายในพม่าในปี ๒๕๓๑ ทําให้พม่าหนัมาปรบั
ใช้นโยบายเปิดประเทศทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้วยการออกกฎหมายการลงทุนต่างชาติ 
และติดต่อคบค้ากับประเทศในภูมิภาคมาก
ขึ้น เช่น ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก นอกจากนี้ พม่ายังเปิดสัมพันธ์ต่อ
ประเทศสังคมนิยมท้ังเวียดนาม ลาว และ
กัมพูชา ในขณะที่ด้านการเมืองภายในยังคง
ปิดกั้นไม่ให้ต่างชาติเข้าแทรกแซง ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่หลายประเทศกดดันปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า รวมถึงการ
กดขีแ่ละผกูขาดทางการเมอืง เศรษฐกจิและ
สังคมที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานด้านต่าง ๆ

   

     หลังจากที่พม่าได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 
รฐับาลพม่าได้มีท่าทอ่ีอนลง โดยยอมให้มกีาร
หารอืกบัชนกลุม่น้อยและพรรคฝ่ายค้าน เพือ่
หวงัทีจ่ะปรบัปรงุภาพลกัษณ์ของรฐับาลให้ดี
ขึ้น และนําไปสู่การประนีประนอมทางการ
เมืองภายในประเทศ จึงมีการยุบ SLORC 
และได้จัดตั้งสภาเพื่อสันติภาพและการ
พัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Devel-
opment Council : SPDC) ขึ้น
   หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของพม่าในปี 
พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองครั้งใหญ่ของพม่า โดยถือ
เป็นจุดสิ้นสุดรัฐบาลเผด็จการทหารและได้
รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ อีกทั้งพม่ายังมีการ
ปล่อยนักโทษการเมือง และแสดงท่าทีใน
การสร้างประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในพม่า 
เป็นผลทําให้สถานะของพม่าในสายตาของ
ประชาคมโลกดีขึ้น จนทําให้นายนูซาดัว 
คณะรัฐมนตรีชาติสมาชิกอาเซียน ประกาศ
ว่าอาเซยีนจะรบัรองพม่าในการเป็นประธาน
สมาคมอาเซียน ประจําปี ๒๕๕๗  ถือเป็น
แรงสนับสนุนให้กับรัฐบาลใหม่ของพม่า 
หลังพยายามปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมา 
จนถึงปัจจุบัน  พม่าได้แสดงให้ประชาคม
โลกเห็นถึงการเปล่ียนแปลงสู ่ความเป็น
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น  จากการจัดการ
ประชมุปางหลวงแห่งศตวรรษที ่๒๑ ทีจ่ดัขึน้
ในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวัน
ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นการประชุมเพื่อ
สนัติภาพของกลุม่ชาตพัินธุต่์าง ๆ  เพือ่ให้เกดิ
ความเป็นปึกแผ่น  แม้ว่าผลสรุปของการ
ประชมุจะยงัไม่มข้ีอตกลงใด ๆ   แต่การทีฝ่่าย
รฐับาลและฝ่ายทหารร่วมมือกนัแสดงให้เหน็
ถึงความตั้งใจในการรวมประเทศให้เป็นปึก
แผ่น เป็นการเริ่มก้าวแรกและจะมีก้าวต่อ ๆ 
ไป  การดําเนินการอย่างสร้างสรรค์ของ
พม่าเพิ่มความม่ันใจต ่อสมาชิกสมาคม
อาเซียนท่ีจะร่วมกันพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
ของทั้ง ๑๐ ประเทศสมาชิกต่อไป
                 เรียบเรียงโดย   นายนพพร  วีระกุล
        ข้อมูลจาก        www  :  gotoknow.org



วิทยาลัยการปกครอง

  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

๔

รอบรั้ว วปค.

           วนัที ่27 กนัยายน ๒๕59 เวลา 14.30 น. ร.ต.ท.อาทติย์ 
บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบเข็มเชิดชูเกียรติ นัก
ปกครองท้องที่ ให้แก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ซึ่งสําเร็จการศึกษา
และจะเข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(การบริหารการปกครองท้องที่) รุ่น 4 จํานวน 653 คน ตาม
โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ซึ่งมี
วทิยาลยัการปกครองเป็นหน่วยจดัสรรงบประมาณอดุหนุนเป็น
ทุนการศึกษาดังกล่าวในรุ่นต่าง ๆ  รวมจํานวน 3,000 คน เป็น
ประจําทุกปี เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ (ระดับ
ปริญญาตรี) ให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือดูแลประชาชนและ
รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งข้ึน ณ อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อ.ปากเกร็ด. จ.นนทบุรี โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา อธิการ
วิทยาลัยการปกครอง ร่วมเป็นเกียรติและเข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคุณด้วย
  

       วันที่ 17 ตุลาคม 
2559  เวลา 09.30 น. 
ร.ต.ท.อาทติย์  บญุญะโสภตั 
อธิบดีกรมการปกครอง  
ลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร  
สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร 
ณ วิทยาลัยการ
ปกครอง
   

        วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ร.ต.ท. อาทิตย์ 
บญุญะโสภตั    อธบิดกีรมการปกครอง      เปน็ประธานพธิเีปดิโครงการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมผู้บริหารกรมการปกครอง โดยมี 
นายสําราญ นันทนีย์  อธิการวิทยาลัยการปกครอง  กล่าวรายงาน 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สํานักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง     



๕

วิทยาลัยการปกครอง

            วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕59 เวลา 17.00. น. นายวีรวิทย์ 
โพธิ์เขียว รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหาร
วทิยาลยัการปกครอง ให้การต้อนรบัคณะเยาวชนตามโครงการ
สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 29 จาก จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.ยะลา 
จ.สตลู และ 4 อําเภอของ จ.สงขลา  เข้าพกัภายในวทิยาลัยการ
ปกครอง  อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม  
๒๕59 จํานวน 220 คน และวันที่ 11 - 12 ตุลาคม ๒๕59 
จาํนวน 350 คน เพือ่ร่วมกจิกรรม /การศกึษาดงูานแลกเปล่ียน
เรยีนรู้ประสบการณ์ต่างพืน้ท ีศาสนา วฒันธรรม ประเพณ ีและ
การอยูร่่วมกันในพหสัุงคมด้วยความสมานฉนัท์ สนัตสิขุ ฯลฯ ใน 
จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

 

    
      
        วันที่ 4 ตุลาคม ๒๕59 เวลา 10.00 น. นายวีรวิทย์ 
โพธิเ์ขยีว รองอธกิารวทิยาลยัการปกครอง เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครอง เพ่ือ
วิเคราะห์ความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training need) หลัก
สมรรถนะ โครงสร้าง/เน้ือหาสาระการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กิจกรรมเสริม การประเมินผลฯ สําหรับพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าทีข่องข้าราชการฝ่ายปกครองทกุระดบั อาท ิหลกัสตูรปลัด
อําเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง หลักสูตรจ่าจังหวัด 
หลักสูตรป้องกันจังหวัด หลักสูตร เสมียนตราจังหวัด หลักสูตร
ปลัดอําเภอ หลักสูตรเสมียนตราอําเภอ หลักสูตรเจ้าหน้าที่
ปกครอง ฯลฯ ณ ห้องประชมุ ชัน้ 4 อาคารสาํนกัอธกิารวทิยาลยั
การปกครอง
  

   
     
  

        วันที่ 29 กันยายน ๒๕59 เวลา 14.00 น. นายรณรงค์ 
นครจนิดา อธกิารวทิยาลยัการปกครอง ในขณะนัน้ (ปัจจบัุนดาํรง
ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน) เป็นผู้แทนบุคลากรของ
วิทยาลัยการปกครองแสดงความขอบคุณ ยกย่องชมเชย และถ่าย
ภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความดี มีความอดทนเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์
สุจริต ฯ จนครบเกษียณอายุราชการ ณ ห้องปฏิบัติงานอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง ชั้น 2 อาคารสํานักอธิการ วิทยาลัยการ
ปกครอง



วิทยาลัยการปกครอง
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สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

ยี่โถ    

ชวนอ่าน     

“เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข” 
เขียนโดย ตีรณ  พงศ์มฆพัฒน์ 
สำานักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข เป็นผลผลิตของการตัดสินใจเลือกระหว่างการพัฒนาทางจิตใจกับความเจริญทางวัตถุ 
ในระดับบุคคลความสุขมิได้ถูกกำาหนดจากสภาพทางวัตถุล้วน ๆ แต่จะมาจากเงื่อนไขทางจิตใจที่แตกต่างกัน การพัฒนาทาง
จิตใจจึงเป็นแนวทางที่ช่วยให้มนุษย์พึ่งพาตนเองได้ดีโดยไม่ต้องแสวงหาความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุ ซึ่งคุณลักษณะที่เกิดขึ้น
สามารถให้ประโยชน์ต่อความยั่งยืนของการพัฒนาและสุจริตธรรม 

“ความลับของการวัดผล” 
เขียนโดย นภดล  ร่มโพธิ์  
จัดพิมพ์โดยบริษัท บีทีเอส เพรส จำากัด
   ความสำาเร็จไม่ได้เกิดจากการไม่เคยทำาผิด แต่เกิด
จากการไม่เคยทำาผิดในเร่ืองเดิมอีกครั้ง...ชีวิตเราก้าวมาได้
แค่ไหนแล้วจากเป้าหมายที่เราวางไว้ เคยวัดกันบ้างไหมคะ  
ถ้ายังไม่เคย หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณวางกรอบและแนวคิดที่
ดีได้อย่างแน่นอน

“พูดญี่ปุ่น เก่งเวอร์ !” 
เขียนโดย ปิยะเพ็ญ  อู่กำาธร 
สำานักพิมพ์บิสคิต        
      เดี๋ยวนี้หลาย ๆ คน อยากอ่าน อยากพูด อยากเข้าใจ
ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันนี้ โอกาสก็เปิดให้เราได้ติดต่อ
สื่อสารกับคนในชาตินี้เพิ่มขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการท่อง
เที่ยว การลงทุน การทำางานร่วมกันระหว่างคนไทยกับคน
ญี่ปุ่นที่หลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทยเรามากมาย แล้วจะ
ไม่มีการศึกษาภาษานี้ได้อย่างไร
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วิทยาลัยการปกครอง



วิทยาลัยการปกครอง

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘

 
    สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน

ประเทศอินโดนีเซีย

วัดบุโรพุทโธ (Borobudur)
      วัดบุโรพุทโธ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือห่างออกไป 40 กิโลเมตร ของ
เมืองยอร์กยาการ์ตา บนเกาะชวา ถูกนับ
ว่าเป็นวดัแห่งศาสนาพทุธทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ
ในโลก ซ่ึงวัดแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้าง
ประมาณ 75 ปี สร้างขึ้นในช่วงประมาณ
ศตวรรษที่ 8 และ 9 ในอาณาจักรไศเลน
ทรา โดยใช้อฐิบล็อคประมาณ 2 ล้านก้อน 
สร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขึ้นมาจนมี
ขนาดใหญ่มหึมา หลังจากนั้นไม่นาน วัด
บุโรพุทโธ ก็ถูกทิ้งไว้ไม่ได้รับการดูแล ใน
ศตวรรษที ่14 ด้วยเหตุใดกย็งัเป็นปริศนา
อยู่ และจากนั้นวัดแห่งนี้ก็ถูกซ่อนอยู่ภาย
ใต้ชั้นขี้เถ้าภูเขาไฟมานับร้อยปี
        จนในปี 1814 ก็ถูกค้นพบโดย เซอร์ 
โทมัส แสตมฟอร์ด ราฟเฟิล และในช่วง
ระหว่างปี 1975 ถงึ 1982 วดัแห่งนีก้ไ็ด้
รบัการบรูณะครัง้ยิง่ใหญ่ โดยรฐับาลอนิโด
นิเซียและองค์การยูเนสโก ซึ่งสถานที่แห่ง
นี้ยังได้รับการบันทึก ว่าเป็น “มรดกโลกที่
ใหญ่ที่สุด” ในปี 1991 อีกด้วย 
       สําหรับสิ่งที่ทําให้วัดบุโรพุทโธดูมี
มนต์ขลัง  ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เขามา
ดูความยิ่งใหญ่ของขนาดวัดแล้ว ยังมี
สถาปัตยกรรมการตกแต่งอันสวยงาม เช่น 
จากหินบล็อคที่ได้รับการแกะสลัก ที่บอก
เล่าเรือ่งราวของพระสุตรา ทีม่ฉีากบรรยาย
ถงึ 1,460 ฉาก และทีน่่าสนใจอกีอย่างคอื
จะมชีัน้ของหนิทีถ่กูซ่อนเอาไว้บริเวณฐาน

ของวัด ที่บอกเล่าถึงเรื่องราวที่มาของการ
ออกแบบวัด จนกลายเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย

อุทยานแห่งชาติโคโมโด 
(Komodo National Park)
       อุทยานแห่งชาติโคโมโด ตั้งอยู่ใกล้
หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 
ๆ 3 เกาะ คอื เกาะโคโมโด เกาะรงิกา และ
เกาะปาดาร์ และยังมีเกาะเล็ก ๆ อีก 26  
เกาะ ซึ่งชื่อของเกาะนั้นตั้งตามชื่อมังกร
โคโมโด สัตว์เล้ือยคลานที่ใหญ่ที่สุดอาศัย
อยู่ โดยที่เจ้ามังกรนี้สามารถตัวใหญ่ได้ถึง 
3  เมตร   หรืออาจยาวมากกว่านั้น และ
มีนํ้าหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม แม้ว่ามัน
จะกินซากศพของสัตว์ที่ตายแล้วก็ตาม 
แต่พวกมันก็ยังได้ชื่อว่าเป็นยอดนักล่าที่
น่าเกรงขาม และยังคงล่าเหยื่ออย่างนก
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่ไม่ค่อยโจมตี
มนุษย์สักเท่าไหร่
             ที่มา http://travel.kapook.com/

view34925.htm

พบ...บรรณาธิการ

     วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 
เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยท่ัวโลก รวมทั้ง
ชาวต่างชาติทราบถึงพระจริยาวัตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ภูมิพล
อดุลยเดชต่างพากันเศร้าสลด รํ่าไห้อาลัย 
ต่อการเสดจ็สวรรคต ณ โรงพยาบาลศริริาช 
ด้วยพระอาการสงบ สริพิระชนมพรรษาปีท่ี 
89 ธ ทรงเป็นกษัตริย์ที่สถิตอยู่ในดวงใจ
ของคนไทยทั้งปวง
    ขอน้อมเกล้าฯ กราบอาลัยส่งดวงพระ
วิญญาณพระองค์เสด็จฯ   สู่สวรรคาลัย 
ข้าพระพุทธเจ้าบรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรีและเหล่าบุคลากรของวิทยาลัย
การปกครอง
              สําราญ นันทนีย์
        อธิการวิทยาลัยการปกครอง


