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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

พระราชสมภพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินนี าถ เสด็จพระราชสมภพ ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวัง
ดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 น.
มีพระเชษฐภคินี คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินีสองพระองค์คือ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ขณะพระชนมายุได้หนึ่งพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อมให้พระราชทานพระนาม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นผู้ตั้งพระนามถวายตามดวงพระ
ชะตา ว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ
เทเวศรธ�ำรงสุบริบาล
อภิคุณูปการมหิตลาดุลเดช
ภูมิพลนเรศวรางกูร
กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์
บรมขัตติยราชกุมาร
พระนาม “วชิราลงกรณ” นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงตัง้ ถวาย มาจาก “วชิรญาณะ” พระนาม
ฉายาขณะผนวชในพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหามงกุ ฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผนวกกับ “อลงกรณ์”จากพระนามใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า “ทรงเครื่องเพชรนิลจินดา” หรืออาจ
แปลว่า “อสุนีบาต”

พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั พระราชพิธสี มโภชเดือนและขึน้ พระอู่
ขึ้น ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในระหว่างวันที่ 1415 กันยายน พ.ศ. 2495 โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
วชิรญาณวงศ์ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่ 14
กันยายน พ.ศ. 2495

เช้าวันรุ่งขึ้น (15 กันยายน) จึงมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์
ในห้องพิธี เริม่ ด้วยพอถึงพระฤกษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศา ทรงเจิม ทรงผูกด้ายพระ
ขวัญ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์ประกอบพิธีลอย
กุ้ง ปลาทอง มะพร้าวเงิน มะพร้าวทองลงในพระขันสาคร แล้ว
พระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระมหาราชครูเชิญเสด็จ
ขึ้นพระอู่และเห่กล่อมเปิดศิวาลัยไกรลาศตามประเพณีพิธีของ
พราหมณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงวางพระราชภัณฑ์ลง
ในพระอู่ตามพระราชประเพณีแล้ว พระมหาราชครูเชิญสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ฯ ขึน้ พระอูแ่ ล้ว พระบรม
วงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียนครบรอบ
ตามประเพณี สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จดั ขับไม้มโหรีขบั กล่อม
ถวายพระพรในวาระนี้ด้วย ในการนี้มีการถ่ายทอดเสียงในพระ
ราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ

สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515
มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิดล
พงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร”
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 จนถึง พ.ศ. 2505 สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงส�ำเร็จ
การศึกษาขัน้ ต้นในระดับอนุบาล รุน่ ที่ 2 จากโรงเรียนจิตรลดา
แล้วจึงเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาทีโ่ รงเรียน
คิงส์มดี แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาทีโ่ รงเรียน
มิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซทประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2509 จนถึง พ.ศ. 2513 หลังจากนัน้ ทรงศึกษาต่อวิชาทหาร
ทีโ่ รงเรียนคิงส์สกูล ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เสร็จแล้ว ทรง
การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ (ด้านการ
ทหาร) จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อ พ.ศ. 2519 เมื่อนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการทหาร
แล้วทรงศึกษาต่อทีโ่ รงเรียนเสนาธิการทหารบก รุน่ ที่ 46 เมือ่
ปี พ.ศ. 2520 ทรงเข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2525 ทรงส�ำเร็จ
การศึกษานิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 2) และปี พ.ศ.
2533 ทรงได้รบั การศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
แห่งสหราชอาณาจักร พระองค์เคยตรัสว่า เคยประสบปัญหา
ผลการเรียนทีไ่ ม่นา่ พึงใจ อันเป็นผลจากการทีท่ รงถูกเลีย้ งดูมา
อย่างประคบประหงม

ผนวช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร มีพระทัยศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชจึงโปรดเกล้าฯ
ให้ทรงผนวชในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เวลา
15.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาส
โน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒ
โน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์
ปุณณ
ฺ โก) ถวายอนุสาสน์ ผนวชแล้วเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระ
ต�ำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระมหารัชมงคล
ดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก) เป็นพระอภิบาล ผนวชอยู่ 15 วัน
จึงลาผนวช

ทรงราชย์

เมือ่ สมเด็จพระบรมชนกนาถสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 เป็นที่คาดหมายว่าพระองค์จะสืบราชสมบัติต่อ
ทั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ยืนยันว่า จะ

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ แต่ทรงขอผ่อนผัน พล
เอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี จึงเป็นผู้ส�ำเร็จ
ราชการแทนพระองค์โดยต�ำแหน่งไปพลางก่อน จนกระทัง่ วัน
ที่ 29 พฤศจิกายน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้จดั ประชุมวาระ
พิเศษ โดยนายพรเพชร วิชติ ชลชัย ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่ง
ชาติ ได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0503/44549 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ได้รับจากพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แก่ที่ประชุม เพื่อรับทราบ ก่อน
อัญเชิญพระองค์เสด็จขึน้ ทรงราชย์และพระองค์ได้ทรงรับเป็น
พระมหากษัตริย์ จากนัน้ วันที่ 1 ธันวาคม จึงพระราชทานพระ
ราชวโรกาสให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผูส้ ำ� เร็จราชการแทน
พระองค์ นายพรเพชร วิชติ ชลชัย ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่ง
ชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติ พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัวแทนฝ่ายบริหาร
และนายวีรพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ตัวแทนฝ่าย
ตุลาการ เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
เพื่อกราบบังคมทูลเชิญขึ้นสืบราชสมบัติ จากนั้นพระองค์มี
พระราชด�ำรัสตอบรับ ความว่า
“ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญ
ข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตาม
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎ
มณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กบั รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราช
ปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร, 1 ธันวาคม 2559
ทั้งนี้ ในทางนิตินัยถือว่าได้ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหา
กษัตริย์ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นไปตาม
หลักสากลของทุกประเทศที่จะให้พระราชบัลลังก์ว่างลงไม่
ได้ และโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ_บดินทรเทพยวร
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ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัย
การปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
รุ่นที่ ๔๕/๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๔๖/๒๕๖๐ โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ปลัด
จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมจังหวัดราชบุรี หลังจาก
นั้นได้พบปะเยี่ยมเยี่ยนกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่กำ�ลังเข้ารับการอบรมในรุ่นที่
๔๔/๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมจังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 ธันวาคม ๒๕59 นายนพพร วีรกุล ผอ.โครงการฯ
นำ�คณะผู้เข้ารับศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 20/2560 ไป
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดชัยมงคลพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕59 นักศึกษาหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่
42/2560 จัดกิจกรรมทำ�ความดีเพื่อพ่อ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา คืนสู่
ธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำ�เชิงเขาเทวดา ตำ�บลเขารูปช้าง อำ�เภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

วิทยาลัยการปกครอง

ต่อหน้า ๕

๕
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๓๘/
๒๕๖๐ ณ ศูนย์การสัมมนาฯ จ.ลพบุรี เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริม
สร้างสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
เพื่อสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ในการบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข ให้แก่พี่
น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี กล่าว
ต้อนรับ

วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕59 นายชำ�นาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการ
ปกครอง มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอำ�เภอรุ่นที่ 220 และ
รุ่นที่ 221 หัวข้อการบริหารงานปกครองท้องที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารสำ�นักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕5๙ นายสำ�ราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการ
ปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๑๖/๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำ�พูน

วิทยาลัยการปกครอง

๖

วิทยาลัยการปกครอง

๗

ยี่โถ ชวนอ่าน
สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

เขียนโดย ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
สำ�นักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนามนุษย์เป็นเป้าหมายสำ�คัญของมนุษยชาติที่จะไม่มี
จุดจบ ไม่มีที่สิ้นสุด “คน” อาจจะล่วงผ่านไป รุ่นแล้ว รุ่นเล่า แต่มวล
มนุษยชาติยังคงมีอยู่และยังคงสานต่อภารกิจในการพัฒนาส่วนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสร้างสรรค์ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนามนุษย์

“การสิ้นสุดของสิ่งหนึ่ง คือ การเริ่มต้นของสิ่งใหม่
เสมอ”
เขียนโดย หนุ่มเมืองจันท์
สำ�นักพิมพ์มติชน

ไม่มีใครไม่เคยพ่ายแพ้ แต่ไม่มีใครพ่ายแพ้ตลอดไป เราอาจ
ล้มได้ แต่เราต้องลุกให้เป็น ธรรมชาติสอนว่า เมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบ
ฟ้า ดวงดาวจึงปรากฏ อย่าเศร้ากับสิ่งที่ผ่านไป แต่จงเตรียมใจสนุกกับ
สิ่งใหม่ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้

“หาเงิน ใช้เงิน เล่นกับเงินอย่างผู้ชนะ เศรษฐศาสตร์
เพื่อความสุข”
เขียนโดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
จัดพิมพ์ ซัคเซส มีเดีย

ในอีกสัก ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี หรือ ๔๐ ปี ข้างหน้า เราจะเป็น
เช่นไร เคยถามตัวเองบ้างหรือไม่ สถานะทางเศรษฐกิจของเรา จะเป็น
อย่างไรบ้าง จะมีเงินจากที่ใดมาใช้จ่าย คนจำ�นวนไม่น้อยพยายาม
เก็บสะสมทรัพย์ไว้ทั้งรูปแบบของเงินทอง บ้าน ที่ดิน และมีหลายคนที่
เดียวที่ยังไม่เคยคิดถึงอนาคตที่ไกลขนาดนั้น แต่จะมีสักกี่คนที่วางแผน
การเงินอย่างเป็นระบบในการจัดสรรเงิน
วิทยาลัยการปกครอง

๘
สถานที่ท่องเที่ยว
ในประเทศอาเซียน
ประเทศบรูไน

พบ...บรรณาธิการ
ในช่วงเดือนธันวาคม 2559
ที่ ผ ่ า นมาวิ ท ยาลั ย การปกครอง
ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด การศึ ก ษา
อบรมหลั ก สู ต ร ก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่
บ้าน ประจ�ำปี 2560 ทั้งในส่วน
กลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง 9
จังหวัดทีส่ นับสนุนการด�ำเนินการ
เพื่อให้ การจัดการศึกษาอบรม
เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล
จากเสียงสะท้อนของผู้เข้ารับการ
ศึ ก ษาอบรมเห็ น ว่ า มี ป ระโยชน์
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น และที่
ส�ำคัญมีเครือข่ายของนักปกครอง
กว้างขวางขึ้นอีก 7๖ จังหวัด
นอกจากหลักสูตรก�ำนันผูใ้ หญ่
บ้ า น วิ ท ยาลั ย การปกครองยั ง
ด� ำ เนิ น การจั ด การศึ ก ษาอบรม
หลักสูตรปลัดอ�ำเภอ รุ่นที่ 220
และรุ่นที่ 221 หลังจากนั้นจะ
ด� ำ เนิ น การจั ด การศึ ก ษาอบรม
หลักสูตรปลัดอ�ำเภอและหัวหน้า
กลุม่ /ฝ่ายบริหารการปกครองและ
หลักสูตรปลัดอ�ำเภอตามแผนการ
ฝึกอบรมที่วางไว้

สําราญ นันทนีย์

อธิการวิทยาลัยการปกครอง

บรูไน หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน
ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ติดกับทะเลจีนใต้และ
มีชื่อประเทศเต็ม ๆ ว่า เนการา บรูไน ดารุส
ซาลาม (Negara Brunei Darussalam) ซึง่ แปล
ว่าดินแดนแห่งความสงบสุข
บรูไน มีเมืองหลวงชื่อ บันดาร์ เสรี
เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) โดยมีระบบ
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ด้าน
เศรษฐกิจนั้นโด่งดังเรื่องการส่งออกน�้ำมัน จึง
ถือว่าบรูไนคือหนึง่ ในประเทศอันมัง่ คัง่ ทางด้าน
สถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรม
และธรรมชาติอันสวยงาม
1. พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย (Royal
Regalia Museum)

ภาพจาก bruneitourism.travel
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลย
ส� ำ หรั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ร อยั ล เรกกาเลี ย ที่ ตั้ ง อยู ่
ใจกลางกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน เพราะเป็น
ที่ซึ่งรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของสุลต่านองค์
ปัจจุบัน ทั้งฉลองพระองค์ เครื่องทรงทองค�ำ
อาวุธ และเครื่องราชบรรณาการจากประเทศ
ต่าง ๆ ที่มีความวิจิตรงดงาม เช่น คริสตัล หยก
งาช้าง ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีพระทีน่ งั่ แบบจ�ำลอง
ให้ได้ชมกันด้วย
ส�ำหรับส่วนที่เป็นไฮไลท์ ได้แก่ ห้องเล็ก ๆ
ที่ จ� ำ ลองขบวนพาเหรดและการตกแต่ ง อั น
สวยงาม เนื่องในวโรกาสฉลองครบรอบ 25 ปี
การครองราชย์ขององค์สุลต่าน
2. มัสยิดทองค�ำ (Jame Ar’ Hassanil
Bolkiah Mosque)

มัสยิดทองค�ำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah
Mosque ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1988 และเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1994 เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ส�ำคัญที่แสดงถึงการครองราชย์ครบ
25 ปี ขององค์สุลต่าน และมัสยิดแห่งนี้ยังยิ่ง
ใหญ่และอลังการที่สุดในประเทศบรูไน จุดเด่น
ของมัสยิดทองค�ำคือหลังคาสีฟา้ น�ำ้ ทะเลทีม่ โี ดม
ทองขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลาง ด้าน
หน้าของตัวมัสยิดนั้นจะมีสระนํ้าอยู่ ซึ่งดูคล้าย
กับทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย
3. หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ (Kampong
Ayer)

ภาพจาก bruneitourism.travel
ถื อ เป็ น ความเรี ย บง่ า ยที่ น ่ า หลงใหล
ส�ำหรับหมู่บ้านกลางน�้ำกัมปงไอเยอร์ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณปากแม่น�้ำบรูไน โดยจะมีการแบ่งเป็น
หมู่บ้านย่อย ๆ อีกกว่า 42 หมู่บ้าน และมี
จ�ำนวนประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 30,000
คนเลยทีเดียว ซึ่งแต่ละหมู่บ้านนั้นเชื่อมต่อ
กันหมดด้วยทางเดินที่ทอดยาวเกือบสามสิบ
กิโลเมตร บริเวณหมู่บ้านยังประกอบไปด้วย
โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร มัสยิด ฯลฯ
และอาชีพหลักของคนในหมูบ่ า้ นคือการประมง
และการเลี้ยงสัตว์
แม้จะดูเรียบง่ายแต่่าหมู่บ้านแห่งนี้เจริญ
ไม่ ต ่ า งจากในเมื อ ง เนื่ อ งจากมี ทั้ ง ไฟฟ้ า
อินเทอร์เน็ต และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
เข้าถึง โดยสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านกลางน�้ำกัม
ปงไอเยอร์ได้โดยการเดินลัดเลาะตามทางเดิน
ที่เชื่อมต่อกัน รวมทั้งการนั่งเรือรับจ้างสัมผัส
ละอองน�้ำบาง ๆ พร้อมกับชมทัศนียภาพโดย
รอบของหมู่บ้าน
ที่มา : http://travel.kapook.com/บรูไน

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

