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         ๑. พ่อขุนรามคำาแหง (สมัยกรุงสุโขทัย) หรือ พญาร่วง เป็นพระมหากษัตริย์
พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์
พระองค์แรกของไทยที่ได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช”  ทรงรวบรวมอาณาจักรไทย
จนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำาให้ชาติไทยได้สะสมความ
รู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ สืบทอดกันมากว่าเจ็ดร้อยปี

     

        ๒. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา)  หรือ  สมเด็จพระสรรเพชญ์
ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำา  มีพระเชษฐภคินี คือ พระสุพรรณกัลยา มีพระ
อนุชา คือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) และเป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระศรี
สุริโยทัย พระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรง
แผ่อำานาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล 

อุทยานราชภักดิ์
กองบรรณาธิการ

      อุทยานราชภักดิ์  เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานนามจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  มีความหมาย
ว่า อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระ
มหากษัตริย์แห่งสยาม  ตั้งอยู่ที่ พื้นที่ของกองทัพบก อำาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
      วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง
       ๑. เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณ สมเด็จ
พระมหากษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ทรง
สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ อันนำามาสู่ความเจริญ
รุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยตราบจนทุกวันนี้
       ๒. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำาหรับกระทำาพิธีที่สำาคัญของ
กองทัพบก และรับรองบุคคลสำาคัญจากต่างประเทศในโอกาส
ที่มาเยือนกองทัพบกอย่างเป็นทางการ
       ๓. เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างจิตสำานึกในพระหากรุณา
ธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกร   โดยใช้
พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๒๒๒ ไร่เศษ   ซึ่งองค์ประกอบภาพ

รวมของอุทยานราชภักดิ์ จะมีโครงสร้างหลักที่สำาคัญ จำานวน 
๓  ส่วนหลัก ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ ๑ : พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 
แห่งสยาม จำานวน ๗ พระองค์
   ส่วนที่ ๒ : ลานอเนกประสงค์ มีเนื้อที่ประมาณ ๗๑ ไร่ ใช้
สำาหรับกระทำาพิธีที่สำาคัญของกองทัพ และรับรองบุคคลสำาคัญ
จากต่างประเทศ
    ส่วนที่ ๓ : อาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์ โดยการค้นคว้า รวบรวม และจัดทำาพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำาคัญของบูรพกษัตริย์ไทย 
ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะ
ดำาเนินการจัดสร้างบริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชา
นุสาวรีย์
     พื้นที่ส่วนที่เหลือจำานวน ๑๒๖ ไร่ จะเป็นสภาพภูมิทัศน์
โดยรอบ และการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำานวย
ความสะดวก
 ในส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์
แห่งสยาม จำานวน ๗ พระองค์  ประกอบด้วย
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      ๔. สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี)  หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักร
ธนบุรี พระราชกรณียกิจที่สำาคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบกู้เอกราชจาก
พม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง และยังทรงทำาสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อ
รวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็นปึกแผ่น ทรงส่ง
เสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา 

   

     ๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)  
เป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6  เมษายน  พ.ศ. 2325  ขณะมี
พระชนมายุได้ 46 พรรษา และทรงย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนคร และ
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับ พระราชกรณียกิจที่สำาคัญ คือ 
การป้องกันราชอาณาจักรให้ปลอดภัยและฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมา
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา   
  

  ๖. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้ามงกุฎ 
สมมติ เทวาวงศ์พงษ์อิศรกษัตริย์” พระราชกรณียกิจด้านวรรณคดีศาสนา พระองค์
ทรงเอาพระทัยใส่ทำานุบำารุงเป็นอย่างดี พระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่เป็นประเภทร้อย
แก้ว บทพระราชนิพนธ์ที่สำาคัญ ได้แก่ ชุมนุมพระบรมราโชบาย 4 หมวด คือ หมวด
วรรณคดี โบราณคดี ธรรมคดี และตำาราตำานานเรื่อง พระแก้วมรกต ด้านวิทยาศาสตร์ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทย การคำานวณการเกิด
สุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำาในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ล่วงหน้า 2 ปีและ
ได้เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมเชิญทูตฝรั่งเศสและสิงคโปร์ทอดพระเนตรสุริยุปราคา

      
     ๗. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)  
เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี พระราชกรณียกิจ ที่สำาคัญ
ของรัชกาลที่ 5 ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีเลิกทาส การป้องกันการเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือ
ศาสนาโดยอิสระในประเทศไทย มีระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาท ใช้ระบบเขตการ
ปกครองใหม่ เช่น มณฑลเทศาภิบาล จังหวัดและอำาเภอ และ ได้มีการสร้างทางรถไฟสาย
แรก คือ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา ฯลฯ

     ๓. สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) หรือ  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 
หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพ็ชญ์ เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ
อย่างยิ่ง ทรงสร้างความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก 
การต่างประเทศ รุ่งเรืองโดยมีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ 
เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อังกฤษ และฮอลันดา เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ชาวกรีกรับราชการ
ตำาแหน่งสูงถึง  สมุหนายก  ขณะเดียวกันยังโปรดเกล้าฯ  พระโกษาธิบดี(ปาน)  ไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับราชสำานักฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  เป็นพระมหากษัตริย์
ผู้เป็นที่เลื่องลือพระเกียรติยศ     ในพระราโชบายทางคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศ 
รักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากการเบียดเบียนของชาวต่างชาติและรับผลประโยชน์ทั้ง
ทางวิทยาการและเศรษฐกิจที่ชาวต่างชาตินำาเข้ามา 
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รอบรั้ว วปค.
  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

     

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

มองอา
เซียน 

๓๖๐ อ
งศา

        นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์  ลานพระราชวังดุสิตและหน้าศาลากลาง
จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘

         ร.ต.ท.อาทิตย์  บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองเป็น
ประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำาเภอ รุ่นที่ ๒๐๘ 
และรุ่นที่ ๒๐๙ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ แนะนำาการปฏิบัติตน 
คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติงานตามบทบาทความคาคหวัง 
ตามกฎหมายและตามเป็นจริงเพื่อให้ปลัดอำาเภอเป็นที่เช่ือถือ
ของประชาชน ณ ห้องประชุม   ชั้น ๔ ตึกสำานักอธิการ วิทยาลัย
การปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
       

          นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  รองอธิบดีกรมการปกครอง
เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำาเภอ  รุ่นที่ 
๒๑๐ และรุ่นที่ ๒๑๑ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ  ณ ห้องประชุม   
ชั้น ๔ ตึกสำานักอธิการ  วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่  ๙  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

         นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง นำา 
ข้าราชการ ลูกจ้าง ซ้อมปั่นจักรยานเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” โดยใช้เส้นทางภายในวิทยาลัย
การปกครองและร่วมกันทำาความสะอาดบริเวณวิทยาลัยการ
ปกครองให้สวยงามยิ่งขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘
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ความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประชาคมอาเซียน  
ตอนที่ ๕ 

สหพันธรัฐมาเลเซีย  (Federation of Malaysia)มองอา
เซียน 

๓๖๐ อ
งศา

         ประเทศมาเลเซีย หรือชื่อทางการว่า  “สหพันธรัฐมาเลเซีย”
(Federation of Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 
๒ ส่วน คือ คาบสมุทรมลายู และทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพื้นที่
ราว ๓๒๙,๘๔๗ ตารางกิโลเมตร มีประชากร ๓๑,๐๐๓,๓๖๓ คน แยก
ออกเป็น  ชาย ๑๕,๗๒๑,๐๕๙ คน (๕๐.๗ %)  หญิง  ๑๕,๒๘๒,๓๐๔ 
คน (๔๙.๓ %) (ข้อมูล country meters , ต.ค.๒๕๕๘) และมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติสูง ประเทศมาเลเซียมีประชากรส่วนใหญ่เป็น
ชาวมลายู นอกจากนี้ยังมีชาวอิบัน  ชาวกาดาซัน-ดูซุน  ชาวบาเจา 
ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน และเชื้อสายอินเดีย รวมถึงเชื้อสายไทย และ
ชนพื้นเมืองเดิม เช่น โอรัง อัสลี เป็นต้น

       ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  ๖๑.๓    
ศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๙.๘    ศาสนาคริสต์ ร้อยละ  ๙.๒   ศาสนาฮินดู   
ร้อยละ  ๖.๓ % และ  อื่น ๆ ร้อยละ  ๑.๓   (ข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)    
ภาษาทางการคือ ภาษามาเลย์
       ปัจจุบัน   ประเทศมาเลเซียจัดการปกครองแบบสหพันธรัฐ
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข 
แบ่งการปกครองเป็น ๑๓ รัฐ และ ๓ เขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ 
คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) 
และเกาะลาบวน
          ในด้านเศรษฐกิจ มาเลเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกสมาคมอาเซียนอื่น ๆ เนื่องจาก
เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมั่งคั่ง เช่น ป่าไม้ ยางพารา สินแร่
ต่าง ๆ รวมทั้งนำ้ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โดยเป็นประเทศผู้
ผลิตยางพาราที่สำาคัญของโลก และมีแหล่งเหมืองแร่ดีบุกส่งออกเป็น
อันดับหนึ่งของโลก ส่งออกไม้เป็นอันดับ ๒ ของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้รองจากประเทศอินโดนีเซีย  สกุลเงินของประเทศมาเลเซีย คือ ริงกิต 
       การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน
มาเลเซียเป็นอีก ๑ ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียน โดยการร่วม
ลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ ของนายตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน 
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ วัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมก่อตั้งสมาคม
อาเซียนของมาเลเซียนั้น สืบเนื่องมาจากปัญหาความมั่นคงทั้งภายใน
ประเทศ ระหว่างมาเลเซียกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงความมั่นคงใน
ภูมิภาคที่มาจากผลกระทบจากสงครามเย็น สิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อ
ความมั่นคงทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย สภาวะ
ของมาเลเซียก่อนที่จะมีการรวมตัวเป็นสมาคมอาเซียนนั้น มาเลเซียมี
ปัญหาสำาคัญ คือ

         ๑)  ปัญหาการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ แม้รัฐบาลจะสามารถ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ในปี ๒๕๐๓ ได้สำาเร็จ แต่คอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่
เป็นคนเชื้อสายจีนที่แทรกแซงในหมู่ผู้ใช้แรงงาน และกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ
      ๒)  ปัญหาชนกลุ่มน้อยหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ทั้งชาว
จีน อินเดีย ปากีสถาน ไทย และชนพื้นเมืองเดิม ซึ่งคนเชื้อสายจีนนับว่า
มีจำานวนมากที่สุด และเป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาความขัดแย้งกับชาวมลายู
มาโดยตลอด จนมีเหตุการณ์ความขัดแย้งอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๑๒ หลังมาเลเซียได้เข้าร่วมอาเซียนเพียง ๒ ปี 
      ๓) ปัญหาที่เกิดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ปัญหาความขัดแย้ง
กับฟิลิปปินส์กรณีการอ้างสิทธิเหนือดินแดนซาบาห์ การเผชิญหน้ากัน
กับอินโดนีเซีย ปัญหาความขัดแย้งกับสิงคโปร์ภายในสหพันธ์มาเลเซีย 
เนื่องจากสิงคโปร์ต้องการแยกตัวออกจากสหพันธ์ หรือกับไทยเกี่ยวกับ
เรื่องพรมแดนและผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ การเข้าร่วมอาเซียนจึงมี
ส่วนช่วยลดความรุนแรงของความขัดแย้งลงไปในระดับหนึ่ง
       จากปัญหาดังกล่าว ได้ทำาให้ผู้นำามาเลเซียมองเห็นว่าอาเซียนจะ
ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดแก่มาเลเซียทั้งภายในประเทศและในด้าน
ต่างประเทศ จึงนำาไปสู่การที่มาเลเซียเข้าร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียน เพื่อ
ผ่อนคลายปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว ในสถานะที่เป็นประเทศสมาชิก
เดียวกัน
        บทบาทของมาเลเซียในอาเซียน
      นับตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี ๒๕๐๐ เป็นต้น
มา ผู้นำาและรัฐบาลมาเลเซียต่างให้ความสนใจต่อการร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคเป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า มาเลเซียเป็นประเทศแรกที่
ริเริ่มและสนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคนิยม (Regionalism) 
อย่างแข็งขัน เริ่มจากการก่อตั้งสมาคมอาสา สมาคมมาฟิลินโด  กระทั่ง
มาถึงการรวมตัวก่อตั้งอาเซียน ถึงแม้ว่ามาเลเซียจะไม่ได้เป็นประเทศ
ผู้นำาในการก่อตั้งอาเซียน แต่ก็ได้ให้ความร่วมมือตลอดมา
         โดยในปี ๒๕๒๒ มูลค่าการค้ามาเลเซีย-อาเซียนได้เพิ่มขึ้นกว่า 
๓ เท่า แสดงถึงนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่ของมาเลเซียที่ได้ให้ความ
สำาคัญกับประเทศในอาเซียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากความต้องการ
เป็นอิสระจากการพึ่งพาต่างประเทศเพิ่มขึ้น ในปี ๒๕๓๔ มาเลเซียได้มี
การปรับตัวเองขนานใหญ่ภายใต้แผนพัฒนาที่เรียกว่า  “วิสัยทัศน์ 
๒๐๒๐” หรือ “Vision 2020” (ภาษามาเลย์ใช้คำาว่า “Wawasan 
2020”)   เน้นปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยกลายเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วในแบบของมาเลเซียให้ได้ใน  ปี ๒๐๒๐  โดยการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจการเมือง สังคม และวัฒนธรรม และจากการทำางานตามวิสัย
ทัศน์ที่ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มาเลเซียกำาลังใกล้จะบรรลุผล
และจะนับเป็นประเทศที่สองในอาเซียน ต่อจากสิงคโปร์ที่จะได้ชื่อว่า
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
                                        เรียบเรียงโดย   นายนพพร  วีระกุล
                                     ข้อมูลจาก        www  :  gotoknow.org
                                        www :  countrymeters.info
                                                      www :  en.wikipedia.org
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘

 รณรงค์ นครจินดา
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

    จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนชาวไทยร่วม
กิจกรรม  Bike for Dad  “ปั่นเพื่อพ่อ” เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 
ธันวาคม 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการร่วม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยรัฐบาลได้
น้อมนำาพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร มาเป็น
แนวทางจัดกิจกรรม     เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อ
พระมหากษัตริย์  ร่วมใจทดแทนพระคุณพ่อ 
เพื่อความสามัคคีของคนไทยในชาติและเพื่อ
สุขภาพที่แข็งแรง รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร 
ในกรุงเทพฯ ส่วนต่างจังหวัด ขบวนปั่นจะเริ่ม
จากศาลากลางจังหวัด ใช้เส้นทางผ่านศาสน
สถาน และสถานที่สำาคัญของจังหวัดนั้น ๆ ต่าง
ประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำา
ประเทศนั้น ๆ 

ประเพณีของชาวพม่า
ประเพณี ปอยส่างลอง  (Poy Sang Long)
         ประเพณี ปอยส่างลอง หรือที่เรียกว่า“งานบวชลูกแก้ว”เป็นงานประเพณี
ประจำาของชาวไต หรือไทยใหญ่ ซึ่งได้มีการจัดสืบทอดกันมายาวนาน คำาว่า ปอย 
แปลว่า งาน ซึ่งหมายถึง งานเทศกาล งานรื่นเริง งานมงคลต่าง ๆ ส่าง แปลว่า 
พระ-เณร และ ลอง มาจาก คำาว่า อะลอง แปลว่า กษัตริย์ ราชา เกี่ยวกับเจ้า
แผ่นดิน เมื่อรวมกันก็หมายถึง งานเตรียมบวชเป็นพระเณรของเด็กที่แต่งดัวเป็น
กษัตริย์หรือราชานั่นเอง
                โดยงาน “ปอยส่างลอง” นี้ จะนิยมจัดในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึง 
เดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ชาวบ้านมีเวลาว่างเว้น หลังจาก
เก็บเกี่ยวพืชผลเกษตรในไร่นาแล้วเสร็จ ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอมปิดภาค
เรียนของเด็ก ๆ สาเหตุที่ชาวไทยใหญ่ได้จัดงานนี้ก็เพราะต้องการให้บุตรหลาน
ได้มีโอกาสบรรพชา เป็นพระภิกษุสามเณรเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ดังจะ
เห็นได้ว่าชายชาวไทยใหญ่ที่นับถือพระพุทธศาสนา ล้วนจะได้ผ่านการบวชเป็น
พระหรือสามเณรจากงานประเพณีปอยส่างลองนี้กันมาแทบ ทั้งสิ้น 
  ที่มา : http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_myanmar3.html

ประเทศพม่า

พบ...บรรณาธิการ




