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       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  เป็นพระมหากษัตริย์
ล�าดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้น
ครองราชสมบัติต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 
2489 ในขณะท่ีมีพระชนมายุ ๑๘ 
พรรษา นับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครอง
ราชนานที่สุดในโลกที่มีพระชนมชีพอยู่  
ทรงครองราชมาเป็นเวลา ๗๐ ปี นับถึง
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ตลอดเวลาอัน
ยาวนานทีท่รงครองราช  พระองค์ทรงงาน
ตลอดเวลาเพ่ือชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี
ของพสกนกิร  ทรงเสดจ็ไปทัว่ประเทศเพือ่
ดแูลทกุข์สขุของผู้ทีอ่ยูห่่างไกล   โครงการ
พระราชด�ารมิากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ที่
ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคณุภาพชวีติของ
ประชาชนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศ
และนานาชาติ  
     ในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๙  รัฐบาลได้เตรียมจัดกิจกรรม
เฉ ลิมพระเกียรติ เพื่ อ ให ้คนไทย ท้ัง
ในประเทศและคนไทยที่อาศัยอยู ่ ใน

ต่างประเทศแสดงความจงรักภักดีโดย
พร้อมเพรียงกัน และร่วมจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณไปยังนานา
ประเทศด้วย  ในการจัดงานฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่อการจัดงานว่า “การจัด
งานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๗๐ ปี”  (The 
Seventieth Anniversary Celebrations 
of His  Majesty’s Accession to the 
Throne) โดยก�าหนดเขตการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
          ส�าหรับแนวทางการด�าเนินการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  มีกรอบ
การด� า เนิ น โครงการและกิ จกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว   ประกอบด้วย
           1. การจัดงานพระราชพิธีและ
ศาสนพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
           2. การจัดสร้างถาวรวัตถุเป็น
ของที่ระลึกน้อมเกล้าฯ ถวาย
        3. พิธีถวายพระพรแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว วันพฤหัสบดีที่ 
9 มิถุนายน 2559 พร้อมกันใน เวลา 
09.09 น.

 
        

     4. การจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ  “ท�าดีเริม่ได้  ทีใ่จเรา” ภายใต้
โครงการ “ปณธิานความดี   ปีมหามงคล” 
      5. การจัดท�าตราสัญลักษณ์และ
หนังสือจดหมายเหตุงานฉลองสิริราช
สมบัติครบ 70 ปี 
          6. การจัดมหกรรมคอนเสิร์ต การ
แสดงพลุดอกไม้ไฟและแสงสีเสียงเฉลิม
ฉลองในโอกาสเสด็จเถลิงถวลัย์ ราชสมบัติ
ครบ 70 ปี 
         7. โครงการและกิจกรรมที่ริเริ่ม
ขึน้ใหม่ คอื โครงการตามแผนยทุธศาสตร์
การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน   พระ
มหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ ภายใต้แนวคิด “ปลูกไทย ... ใน
แบบพ่อ”  ซึ่งเป็นการน้อมน�าพระบรม
ราโชวาทและหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเผยแพร่       
ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตส�านึกและ
ปูรากฐานให้เยาวชนมีความจงรักภักดี 
ความกตัญญูกตเวที     และส�านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 
          8. โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี     
การขุดลอกคูคลองทั่วประเทศตามแนว
พระราชด�าริ เฉลิมพระเกียรติฯ โดย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์   กระทรวงมหาดไทย และ
กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิด
ชอบ 
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         ประเทศสิงคโปร์   หรือ   ชื่ออย่างเป็นทางการว่า
“สาธารณรัฐสิงคโปร์”  (Republic of Singapore) เป็น
ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต้ังอยู่
ทางใต้ของคาบสมทุรมาเลย์ มอีาณาเขตตดิกบัรฐัยะโฮร์ประเทศ
มาเลเซีย และอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา  ประเทศ
อินโดนเีซยี สงิคโปร์เป็นประเทศท่ีมลีกัษณะพเิศษและมีเงือ่นไข
ทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีไม่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านอื่น
ใดในภูมิภาค กล่าวคือ ในทางการเมือง สิงคโปร์เป็นประเทศ
เอกราชค่อนข้างใหม่ เมื่อเทียบกับสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนอื่นๆ 
โดยเพิ่งมีการแยกตัวเป็นอิสระจากสหพันธ์มาเลเซีย จัดตั้งเป็น
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๘  และต้อง
บริหารการจัดการทุกอย่างรวมทั้งการป้องกันประเทศ ซึ่งก่อน
หน้านี้ความมั่นคงของสิงคโปร์อยู่ใต้การสนับสนุนของประเทศ
อังกฤษ  มีพื้นที่เพียง ๖๙๗.๑ ตารางกิโลเมตร    มีประชากร   
๕,๗๑๐,๕๕๓ คน   แยกออกเป็น  ชาย   ๒,๘๗๘,๖๘๒ คน 
(ร้อยละ ๕๐.๔ )   หญิง  ๒,๘๓๑,๘๗๑ คน (ร้อยละ ๔๙.๖)   
(ข้อมูล country meters , ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙)  มีประชากร
มากเป็นอันดับที่ ๑๑๓ ของโลก     ประชากรส่วนใหญ่   เป็น
ชาวจนี ร้อยละ ๖๐  ชาวอินเดยี ร้อยละ ๒๓   ชาวมาเลเซยี ร้อย
ละ ๗   ที่เหลือเป็น ชาวปากีสถานและประชากรเชื้อชาติอื่นๆ  
ความหลากหลายของประชากรดังกล่าวท�าให้สิงคโปร์มีภาษา
พูดหลายภาษา   ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง 
ทมิฬ และอังกฤษ    สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด ๒  ภาษา 
โดยเฉพาะจนีกลาง ในขณะท่ีภาษาองักฤษเป็นภาษาทีใ่ช้ในการ
ตดิต่องานและในชีวติประจ�าวนั     ประชากรนบัถอืศาสนาพทุธ 
ลัทธิเต๋า และขงจื้อ  ร้อยละ ๕๑   ศาสนาคริสต์  ร้อยละ ๑๕    
ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ ๑๕   ศาสนาฮินดู  
ร้อยละ  ๔    ที่เหลือเป็นศาสนาอื่น 
       ประเทศสิงคโปร์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้ารัฐบาล รัฐสภามีวาระคราวละ ๕ ปี 
          แม้ประเทศสิงคโปร์จะมีข้อจ�ากัดหลายด้านภายใน
ประเทศ แต่สงิคโปร์กส็ามารถพฒันาเป็นประเทศทีม่คีวามเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจ และมจีดุแขง็ทีโ่ดดเด่นหลายด้าน      กล่าวคอื 
นับตั้งแต่สิงคโปร์ได้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศอาณานิคม

อังกฤษและแยกตัวออกจากมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ได้
พัฒนาประเทศของตนในหลายด้านจนกลายเป็นประเทศที่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเยี่ยม และมีรายได้ของประชากร
ต่อปีสูงเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน และติดอันดับ ๑๕ ของโลก 
มีระบบการเมืองภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภาที่มีเสถียรภาพ เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม ด้านสินค้า การศึกษา อีก
ทัง้แรงงานมทีกัษะสูง มคีวามช�านาญด้านการจัดการทรพัยากร
บุคคลและธุรกิจ และมีสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเอื้อต่อการเป็น
ศูนย์กลางการเดินเรือที่ส�าคัญตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
      ขณะเดียวกันก็พบจุดอ่อนที่ส�าคัญของประเทศสิงคโปร์
คือ สิงคโปร์เป็นประเทศที่น�าเข้าวัตถุดิบสูงและขาดแคลน
แรงงานระดับล่าง และมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจสูง สิ่ง
เหล่านี้จึงผลักดันให้สิงคโปร์พยายามท่ีจะขยายโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่ง
ออกสินค้า
      รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาประเทศ
สู่เศรษฐกิจท่ีมีพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ (knowledge - based 
economy) และด�าเนนินโยบายต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิและพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สกุลเงินของสิงคโปร์ คือ ดอลลาร์
สิงคโปร์

เรียบเรียงโดย   นายนพพร  วีระกุล
ข้อมูลจาก  www  :  gotoknow.org

    www :  countrymeters .info
               www :  en.wikipedia.org
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ตอน ความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียน
        กับประชาคมอาเซียน ตอนที่ ๘ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์(Republic of Singapore)
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๔

  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

     

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.

                                                      วันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕59  
                                                 นายรณรงค์  นครจินดา
                                                 อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
                                                        พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการ
                                                           ปกครอง และนักศึกษาหลักสูตร
                                                 ปลัดอ�าเภอ รุ่นที่  214,  215  
และ 216  และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ส�านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล  รุ่นที่ 2/๒๕59  ร่วมท�าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เพื่อ
พัฒนาจิตใจและเป็นศิริมงคลในการด�าเนินชีวิตและการปฎิบัติหน้าที่
ราชการ  

ต่อจากหน้า ๕
ต่อฉบับหน้า 
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  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
รอบรั้ว วปค.

             วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕59 นาผะอบ บินสะอาด รองอธิการ
วทิยาลยัการปกครอง เป็นประธานเปิดการศกึษาอบรมหลกัสตูรเจ้าหน้าที่
บริหารงานทะเบียนและบัตร ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่
2/2559 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีในการให้บริการ
ประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชน 
ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายอ�าเภอ วิทยาลัยการปกครอง

      วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม ๒๕59 บุคลากรของวิทยาลัยการ
ปกครองร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา   เนื่องในงานเทศกาลวิสาขบูชา   วันส�าคัญสากล
ของโลก ประจ�าปี 2559 ณ พระบรมมหาราชวัง (ประตูสวัสดิโสภา) 
สู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
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๖

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

ยี่โถ    ชวนอ่าน     

“เทคนิคการเป็นวิทยากร
ที่ประสบความสำาเร็จ”

เขียนโดย สมชาติ  กิจยรรยง 
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท
    เรียนรู้สุดยอดเทคนิคการเป็น “สุดยอดวิทยากร” 
จากสุดยอดเคล็ดลับในหนังสือ  “เทคนิค การเป็น
วิทยากรที่ประสบความส�าเร็จ” ที่สามารถน�าไปใช้ได้
ในทุกโอกาส ไม่ว่าคุณจะเป็นวิทยากรมือใหม่     หรือ
วิทยากรมืออาชีพ หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณกลายเป็น
วิทยากรที่ประสบความส�าเร็จสูงยิ่งขึ้นไปอีก

“การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้” 
เขียนโดย Michael J. Marquardt  
จัดพิมพ์ บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำากัด    
 การพฒันาองค์การแห่งการเรยีนรู ้เป็นหวัใจส�าคญั
ส�าหรบัการสร้างความสามารถในการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื ที่
ควรจะเกดิขึน้กบัองค์การทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์การ
ภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืภาคธรุกจิเอกชนและไม่ว่าจะเป็น
องค์การขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดย่อม ทั้งนี้ก็
เพราะเราล้วนต้องอยูใ่นเวทโีลกทีต้่องแข่งขนักนัด้วยความ
รู้ และภูมิปัญญา
 

“ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่!”
เขียนโดย ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท  
สำานักพิมพ์บิสคิต         
           หนังสือเล่มนี้ จะท�าให้คุณเก่งพูดภาษา
ประจ�าชาติของทุกประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมทุกประโยคพื้นฐานส�าคัญที่น�าไปใช้ได้
ทันที ทุกที่ ทุกสถานการณ์ ซึ่งเหมาะส�าหรับบุคคล
ทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน

ด่วน
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘
          จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือน 
มิถุนายน 2559  ในปีนี้มีวันส�าคัญคือวัน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบตัคิรบ 70 ปี 9 มถินุายน 2559 โดยใช้ชือ่
งานเฉลมิพระเกียรติ ฯ ว่า “การจดังานฉลองสริิ
ราชสมบัติครบ 70 ปี”The Seventieth An-
niversary Celebrations of His Majesty’s 
Accession to the Throne ก�าหนดเขตการจดั
งานเฉลมิ  พระเกยีรติ ฯ ต้ังแต่วนัที ่9 มถินุายน 
2559 – 9 มิถุนายน 2560
       ในส่วนของการพัฒนาบุคคลากรฝ่าย
ปกครองในช่วงเดือนมิถุนายน วิทยาลัยการ
ปกครองด�าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรปลัด

อ�าเภอ รุน่ท่ี 219 และรุน่ท่ี 218 จ�านวน 120 
คน ระหว่างวนัท่ี 20 มถุินายน – 29 กรกฎาคม 
2559  และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทะเบียนและบัตร ส�านักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 
3/2559 อบรมระหว่างวันที่ 6-17 มิถุนายน 
2559 และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทะเบียนและบัตร ส�านักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 
4/2559 อบรมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 
8 กรกฎาคม 2559 ทั้งสองหลักสูตรจะมุ่งเน้น
สมรรถนะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 รณรงค์ นครจินดา
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

   ประเทศมาเลเซีย
     

 

   กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
   ไม่ต�่ากว่า 200 ปีก่อน กัวลาลัมเปอร์เคย
เป็นแค่เมืองขุดเหมืองของมาเลเซียเท่านั้น 
มันเป็นเมืองที่เงียบเหงา ผิดกับปัจจุบันที่มี
ผู้คนพลุกพล่านเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทัน
สมัย ที่คนรักการสังสรรค์ต้องมาให้ได้ ไม่ว่า
จะเป็น  การช้อป ทานของอร่อย หรือชมวิว
สูงบนตึกระฟ้า เชื่อเถอะว่าที่นี่ตอบโจทย์ของ
คุณได้หมดแน่นอนเมืองหลวงของประเทศ
มาเลเซียอย่างกัวลาลัมเปอร์ ถือเป็นเมืองที่มี
ความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรม ตึกแฝดเปโตรนาส (Petronas 
Twin) คือ ที่ซึ่งเหมาะกับการชมวิวทิวทัศน์
ในยามราตรี การได้มองเห็นกัวลาลัมเปอร์ใน
มุมสุดหวาดเสียวคือส่ิงท้าทายไม่น้อย และ
ไม่ไกลกันนักคุณจะพบกับสวนสาธารณะ 
KLCC Park ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะใจกลาง
กัวลาลัมเปอร์ที่พูดได้เลยว่าเป็นเสมือนปอด
ของคนเมืองนั่นเอง และส�าหรับใครที่อยาก

ช้อปสินค้าหลากหลายท้ังของเก่าหรือของ
หายาก Central Market คือ ที่ซึ่งคุณต้อง
มาเยือน ที่นี่จะมีทั้งของที่ระลึก สินค้าแฮนด์
แมด เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ไว้เอาใจขาช้อป
โดยเฉพาะ และทางด้านหลังของตลาดแห่งนี้
ยังเป็นที่ตั้งของ The Annexe Gallery โดย
จะมกีารจัดนทิรรศการภาพวาดศลิปะและการ
ฉายภาพยนตร์

     ตึกเปโตรนาส ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่
สูงตระหง่านถึง 452 เมตร มีด้วยกัน 88 ชั้น 
ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 20,000 ล้านบาท 
ซึ่งเจ้าของตึกนี้เป็นเจ้าของน�้ามันยี่ห้อเดียว
กับตึกนั่นเอง ส่วนการออกแบบตึกได้รับแรง
บันดาลใจจากเสาหินทั้ง 5 ของอิสลาม ผสม
ผสานกับโครงเหส็กที่ท่อหุ้มในแต่ละจุด ท�าให้
เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแปลกตามากเลย
ทเีดยีว ภายในตกึนีจ้ะเป็นแหล่งความรู ้ศลิปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี บันเทิง และแหล่งช้อบปิ้ง
ขนาดใหญ่นั่นคือ ห้างสรรพสินค้า ซูเลีย ห้าง
สรรพสินค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมนานาชาติที่

ใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่สิง่ทีน่่าสนใจอยูท่ีชั่น้ 4 ของ 
KLCC นี้ เรียกว่า เปโตรซายน์ส (Petrosains) 
เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมากที่สุด แห่ง
หนึ่ง ที่ศูนย์แห่งนี้เปิดทุกวันตั้งแต่ 14.30 – 
19.00 น. ปิดทุกวันจันทร์
  ปีนัง (Penang)
    เกาะปีนัง
บริเวณช่องแคบ
มะละกาทางตอน
ใต้ของชายฝั่งทิศ
ตะวั นตก เฉี ย ง
เหนือประ เทศ
มา เ ล เ ซี ย  คื อ 
ห นึ่ ง ใ น แ ห ล ่ ง
ท ่องเที่ ยวยอด
นิยมของนักท่อง
เท่ียว เนื่องจาก
เมืองจอร์จทาวน์
บนเกาะแห่งนี้มี
ประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน เป็นแหล่งท่อง
เที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งก็ว่าได้ แถม
จากการท่ีมนัเป็นแหล่งขนส่งตดิต่อกบัชาวต่าง
ชาต ิยงัท�าให้ปีนงัเตม็ไปด้วยวฒันธรรมทีห่ลาก
หลายอีกต่างหาก
       ที่มา : http://www.lib.ru.ac.th/jour-
nal2/มาเลเซียและ http://travel.kapook.
com/view73368.html

  สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
พบ...บรรณาธิการ


