


รายงานการศึกษาดูงาน Brunei2

Brunei



รายงานการศึกษาดูงาน Brunei 3

Brunei

 
ภาพรวมการศึกษาดูงาน 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) 

ตั้ งอยูกลางภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เ มืองหลวง คือ        

กรุงบันดารเสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) มีประชากร

ประมาณ 414,000 คน ใชภาษามาเลย (Malay หรือ Bahasa 

Melayu) เปนภาษาราชการ และมีภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง    

มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี 

ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (Sultan Haji 

Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) เปนองคพระประมุข 

ทรงเปนสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 และทรงดํารงตําแหนง   

ผูนํารัฐบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง หนวยเงินท่ีใช คือ ดอลลารบรูไน (Brunei Dollar: 

BND) การเดินทางสวนใหญใชรถยนต และระบบขนสงสาธารณะ 

เชน รถไฟ รถเมล เปนตน 

 

รายงานการศึกษาดูงาน ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม  
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต  

ระหวางวันที่ 17 - 21 สงิหาคม 2557 
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 สําหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดศึกษาดูงานหนวยงาน   
ตาง ๆ ไดแก สื่อมวลชน คือ The Brunei Times สื่อออนไลน คือ 
The BruDirect.com และหนวยวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา คือ 
Research Office, Universiti Brunei Darussalam: UBD  

ซ่ึงท้ัง 3 หนวยงานตั้งอยูในกรุงบันดารเสรีเบกาวัน เมืองหลวง
ของเนการาบรูไนดารุสซาลาม สรุปผลการศึกษาดูงาน แบงเปน     
4 สวน ดังนี้     

1. องคกรเก่ียวกับสื่อหรือขาว (MEDIA / NEWS) 
2. สถาบันอุดมศึกษา (HIGHER  EDUCATION  INSTITUTION) 
3. สิ่งท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน 
4. ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



ส่วนที่ 1
องค์กรเกี่ยวกับสื่อหรือข่าว
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สําหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดศึกษาดูงานองคกรเก่ียวกับ

สื่อหรือขาว 2 องคกร ไดแก สื่อมวลชน คือ The Brunei Times 
สื่อออนไลน คือ The BruDirect.com มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. หนังสือพิมพ The Brunei Times  
1) ขอมูลท่ัวไป 
The Brunei Times เปนสื่อหนังสือพิมพภาคภาษาอังกฤษ 

ของบรูไน นําเสนอเก่ียวกับดานธุรกิจเปนหลัก โดยมีเจาของคือ 
บริษัท บรูไนไทมส จํากัด (มหาชน) บรูไนไทมสไดเปดตัวรูปแบบ
ใหมของหนังสือพิมพเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 โดยมีความหนา      
ถึง 48 หนา เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 4 ปของการกอต้ังสํานักพิมพ ซ่ึงมี
คําขวัญวา Fresh Idea, New Option, Global Vision และในป ค.ศ.2007 
(พ.ศ.2550) หนังสือพิมพประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม   
หลาย ๆ ดาน เชน  

 เปดโรงพิมพเพ่ือจัดพิมพในรูปแบบใหม 
 ทํางานรวมกับกระทรวงการสื่อสาร ในงานสัมมนา 

เ ก่ียว กับความปลอดภัยบนทองถนนของสหประชาชาติ ท่ี            
ศูนยการประชุมแหงชาติ 

สวนที่ 1 องคกรเกี่ยวกับสื่อหรือขาว  
(Media / NEWS) 
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 ไดรับการเสนอชื่อเขาเปนสื่อมวลชนอยางเปนทางการ 

ของกระทรวงกลาโหม  
พัฒนาการท่ีกาวหนาอยางยิ่งของ The Brunei Times     

2 ประการคือ      
1. การฉลองโครงการหนังสือพิมพเพ่ือการศึกษา (BT-NIE) 

ครบ 1 ป โดยใหพ้ืนท่ีขาวในสวนนี้ถึง 4 หนา  
2. มีการสงหนังสือพิมพบรูไนไทมส ไปยังโรงเรียนมัธยม  

กวา 31 แหงท่ัวประเทศ โดยทาง  The Brunei Times หวังวา     
จะทําใหโรงเรียนท้ังรัฐบาลและเอกชนเขามารวมโครงการ
หนังสือพิมพเพ่ือการศึกษา (BT-NIE) โดยบรูไนไทมส จะมุงเนน  
การนําเสนอประเด็นท่ีหลากหลาย เชน การวิเคราะหขาว สารคดี 
บทความท่ีแสดงความคิดเห็น ขาวตางประเทศ และขาวแวดวง
ธุรกิจและการเงิน  
 

2) ความคิดเห็นตอโพลในมุมมองของส่ือ 
บรูไนมีลักษณะการนําเสนอขาวภายในประเทศท่ีไมมุงเนน

ขาวอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศ แตใหความสําคัญกับขาวใน
เชิงสรางสรรค กิจกรรมท่ีดี ขาวท่ีทําใหเกิดความสุข ขาวท่ีเก่ียวของ
กับวัฒนธรรมของประเทศบรูไน โดยท้ังหมดนั้นเก่ียวของกับสถาบัน
กษัตริยของประเทศบรูไน และไมมีการนําเสนอขาวในดานท่ีขัดแยง
กับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม จะเห็นไดวาลักษณะการนําเสนอ
ขาวดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันระหวางสื่อ
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ของไทยและบรูไน นอกจากนี้ในสวนของการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนดวยการทําโพล จึงมีขอจํากัด คือ จะตองไมเก่ียวกับ
ศาสนา ราชวงศ และกฎหมายอิสลาม 

สํานักโพลในอาเซียนท่ีเปนท่ีรูจักและมีความนาเชื่อถือใน
มุมมองของ The Brunei Times คือ เครือขาย Gallup Poll ใน
ประเทศสงิคโปร เปนตน 
 

3) จุดแข็งขององคกร  
 The Brunei Times เปนสื่อหนังสือพิมพท่ีมีจุดยืนเปนของ

ตนเอง ขาวสวนใหญของ The Brunei Times จะมีเนื้อหาเก่ียวกับ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเนนการนําเสนอขาวเก่ียวกับธุรกิจ 

ซ่ึงทุกวันจันทรจะมีการนําเสนอดานธุรกิจโดยเฉพาะ จํานวน 8 หนา 

และในทุกฉบับจะมีการนําเสนอขาวหรือบทความ ความเคลื่อนไหว

ในกลุมประเทศอาเซียนโดยเฉพาะ ประมาณ 2 หนา  

 

4) ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพลกับหนวยงาน 
หากทางสวนดุสิตโพลสนใจท่ีจะเผยแพรผลการสํารวจ   

ทาง The Brunei Times เต็มใจท่ีจะนําผลโพลของสวนดุสิตโพล 
มาเผยแพร โดยจะตองเปนประเด็นท่ีไมขัดแยงกับวัฒนธรรมของ
ศาสนาอิสลาม  
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2. ส่ือออนไลน The BruDirect.com 

1) ขอมูลท่ัวไป 
The BruDirect.com เป น สื่ อ เ ว็ บ ไ ซต ข า ว ออน ไ ล น      

อันดับ 1 ของบรูไน และเปนเว็บไซตขาวรุนบุกเบิกของประเทศ
บรู ไน  ก อตั้ ง โดย  Mr. Ignatius Stephen เ ม่ือ เดื อน เมษายน       
ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) นอกจากนี้ ยังเปนเว็บไซตอิสระท่ีออกแบบ
มาเพ่ือตรวจสอบขาวตาง ๆ และขอมูลทางธุรกิจในบรูไน ในรูปแบบ
ท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย โดยจะอัพเดทขอมูลอยางนอยวันละ    
2 ครั้ง มียอดผูเขาชมกวา 40,000 – 50,000 คนตอวัน 

 
2) ความคิดเห็นตอโพลในมุมมองของส่ือ 
ดวยวัฒนธรรมท่ีแตกตางระหวางสื่อของประเทศบรูไน 

และประเทศไทย การทําโพลในบรูไนจึงมีขอจํากัดในหลาย ๆ ดาน 
ปจจุบันมีการทําวิจัยออนไลนผานหลายชองทาง เชน หนาเว็บของ           
The BruDirect.com และหนาเพจ Facebook เปนตน ซ่ึงขอคําถาม
มีลักษณะสั้น ๆ เนื้อหาเก่ียวกับเรื่องท่ัวไปท่ีไมผิดกฎระเบียบ     
ของประเทศ ไมกระทบตอสภาพจิตใจของผูตอบ และท่ีสําคัญ       
ไมกระทบตอหลักศาสนาอิสลาม ราชวงศ และกฎหมายอิสลาม   
โดยมีการสุมตัวอยางจากผู เขาชมเว็บไซต  และมีการพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือใชในการประมวลผล  
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3) จุดแข็งขององคกรและความนาเช่ือถือ  
The BruDirect.com เปนองคกรขนาดเล็ก ท่ีดูแลในเรื่องของ

การทําเว็บไซตใหกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในประเทศบรูไน    

มีจํานวนบุคลากรนอย แตสามารถสรางสรรคผลงานใหโดดเดนได 

เนื่องจากมีการบริหารงานในแนวราบ มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 

เปนคนรุนใหม มีความคิดสรางสรรค ประกอบกับจบการศึกษาจาก

ตางประเทศ ท่ีมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหไดทราบในเรื่อง

ไอซีทีของประเทศท่ีตนเองไปศึกษาเปนอยางดี และสามารถนํามา

ปรับใชกับองคกรใหเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและสากล จนสามารถ   

ทําให เว็บไซต  www.brudirect.com เปน เว็บ ไซต อันดับหนึ่ ง       

ของประเทศได และติดอันดบั 1 ใน 100 เว็บไซตสื่อออนไลนท่ัวโลก 

 
4) ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพลกับหนวยงาน 
หากทางสวนดุสิตโพลสนใจท่ีจะเผยแพรผลการสํารวจ   

ทาง The BruDirect.com เต็มใจท่ีจะนําผลโพลของสวนดุสิตโพล     
มาเผยแพร โดยจะตองเปนประเด็นท่ีไมขัดแยงกับวัฒนธรรมของ
ศาสนาอิสลาม  
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ส่วนที่ 2
สถาบันอุดมศึกษา
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1. ขอมูลท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม (Universiti Brunei 

Darussalam) หรือในภาษายาวี یونیبرسیتي بروني دارالسالم  
เปนมหาวิทยาลัย ท่ีไดชื่อวา เปนแหลงการศึกษาคุณภาพ มี
ความกาวหนาทางวิชาการและมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ
ในประชาคมอาเซียน เปนมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกและใหญท่ีสุด      
ในประเทศ ดวยความท่ีเปนมหาวิทยาลัยอันดับตนของประเทศ
บรูไน ทําใหมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเปดตอนรับนักศึกษา
ตางชาติ มีนักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขามา
ศึกษาภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นในปจจุบันมหาวิทยาลัยยังมี
จํานวนนักศึกษาจากประเทศจีนและประเทศญ่ีปุน ยุโรป แอฟริกา
และตะวันออกกลางเพ่ิมมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม จัดไดวามีความ
เชี่ยวชาญในสาขาทางด านสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร            
เปนอยางมาก มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม (UBD) กอตั้ง  
ในป ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) ไดพัฒนาท้ังหลักสูตรและสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง และในป ค.ศ. 1995 (พ.ศ.2538) ไดยายมหาวิทยาลัย 

สวนที่ 2 สถาบันอุดมศึกษา 
Universiti Brunei Darussalam (UBD) 
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มาอยู ณ สถานท่ีปจจุบัน เนื่องจากมีสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ี
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการทําวิจัย  
  มหาวิทยาลัยแหงบรู ไนดารุสซาลาม มีคานิยมหลัก           
4 ประการ คือ บุคลากร ความเชี่ยวชาญ สายสัมพันธ และความ
เปนผูนํา  

ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีท้ังหมด 8 คณะ สถาบันวิจัย 9 แหง 
และศูนยบริการทางวิชาการอีก 6 แหง โดยมีสาขาวิชาตางๆ เชน 
อิสลามศึกษา บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
สุขภาพ อาเซียนศึกษา นโยบายศึกษา ศึกษาศาสตร ความหลากหลาย  
ทางชีวภาพและการบูรณาการเทคโนโลยี เนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  
ทางวิชาการและมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม มีความกาวหนาทาง
วิชาการ ไดมีการขยายโครงสรางพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัย     
ผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําท่ีทรงอิทธิพล ผูประกอบการและมืออาชีพ  
ในดานตาง ๆ เพ่ือสังคม  
  ในป ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) มหาวิทยาลัยแหงบรูไน     
ดารุสซาลาม ไดนํา เสนอโปรแกรมทางการศึกษา ท่ีมีชื่ อว า 
GenNEXT ซ่ึงเปนกรอบการทํางานทางการศึกษา ดําเนินการ
เพ่ือใหนักศึกษาไดนําไปปรับใชกับวิธีการเรียนของตน สวนหนึ่งของ
โครงการ  GenNEXT คือใหนั ก ศึกษาไดออกไปใช ชี วิตนอก
มหาวิทยาลัยเปนเวลา 1 ป เพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตและโลกภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยนานาชาติอันดับหนึ่งท่ีมีเอกลักษณประจําชาติ 
 
พันธกิจ : พัฒนาตัวบุคคลและสังคมแบบองครวม โดยผานการ    
บมเพาะปญญา ความเชื่อ และวัฒนธรรม ทําใหชีวิตมีคุณคาเพ่ิมข้ึน 
และการสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถนําไปสู     
ความเปนเลิศดานการเรียนรู การสอน การวิจัย ทุนการศึกษา    
การบริการสาธารณะ และการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 
 

2. การดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและการทําวิจัย 
รัฐบาลบรูไนใหความสําคัญเรื่องการศึกษาเปนอยางยิ่ง 

โดยจัดสรรทุนการศึกษากับนักศึกษาและนักวิจัยจนถึงระดับสูงสุด 
โดยมีเกณฑการใหทุนการศึกษาจากคะแนนสอบ  

การวิจัย 5 ดาน ท่ีมหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม         
ใหความสําคัญ คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงาน       
ความม่ันคงทางอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร อาเซียนศึกษา และ
ธนาคารและการเงินอิสลาม โดยมุงเนนดานวิทยาศาสตรมากท่ีสุด 

มหาวิทยาลัยมีการริเริ่มโครงการ GenNEXT ซ่ึงเปนกรอบ
การจัดการทางการศึกษา ออกแบบมาสําหรับนักศึกษาท่ีมีความ
เปนเลิศทางวิชาการ โดยมีลักษณะหรือรูปแบบการเรียนรู       
เฉพาะบุคคล ในขณะนี้มีการทําความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
นัก ศึกษาในโครงการ กับ เครื อข ายมหาวิทยาลั ยอาเ ซียน       
(ASEAN University Network: AUN) เปนความรวมมือของ 
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สถาบันอุดมศึกษาระหวางประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ     
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน กอตั้งข้ึนเม่ือเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) รวม 13 สถาบัน ตอมาได
ขยายความรวมมือระหวางอาเซียนเพ่ิมมากข้ึนทําใหสมาชิกของ
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพ่ิมจํานวนเปน 30 สถาบัน โดย
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยท่ีเขารวมเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยบูรพา  
 
3. ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต กับมหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม 
 มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม มีความตองการ       
ทําความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย โดยการสงนักศึกษามา
แลก เปลี่ ย น ใน โคร งการ  GenNEXT และมาดู ง านวิ จั ย กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในดานครุศาสตร สาขาปฐมวัย และ   
ความปลอดภัยดานอาหาร (Food Security) เนื่องจากเล็งเห็นวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความเปนเลิศดานอุตสาหกรรม   
การอาหาร 
 ลาสุดเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และคณะผูบริหารจากกระทรวงศึกษาธิการบรูไน       
ดารุสซาลาม ไดเดินทางมาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
โดยมี Dr. Abby Tan Chee Hong ผูอํานวยการวิเทศสัมพันธ    
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มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม ไดนําเสนอโครงการ GenNEXT    
ในการเดินทางมาครั้งนี้ดวย ซ่ึงคณะผูดูงานสนใจในเรื่อง การเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneurship Areas) และการจัดการความรู 
(Knowledge Management: KM) เ พ่ือรวมหารือความรวมมือ
ดานวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศบรูไน 
 
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําโพลอาเซียน  
 หากจะมีการดําเนินการเก่ียวกับการทําโพล ทางมหาวิทยาลัย 
มีความคิดเห็นวา การทําโพลเปนเรื่องท่ีดี นาสนใจ แตจะตอง       
ไมเก่ียวกับราชวงศ ศาสนา และกฎหมายอิสลาม และตองเอาใจใส
ในกระบวนการทําโพลทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนการเลือกหัวขอท่ีจะ
สํารวจ การสุมตัวอยาง เนื่องจากหัวขอหรือขอคําถามบางคําถาม
อาจเปนเรื่องละเอียดออน อาจกระทบตอความรูสึกของผูตอบได  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 3
สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
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จากการท่ีคณะสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ไดศึกษาดูงาน ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei 
Darussalam) ระหวางวันท่ี 17 – 21 สิงหาคม 2557 โดยศึกษา   
ดูงานหนวยงานตาง ๆ ไดแก  องคกรเ ก่ียวสื่อหรือขาว คือ            
สื่อหนังสือพิมพ The Brunei Times สื่อออนไลน คือ The BruDirect.com 
หนวยวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา คือ Research Office, Universiti 
Brunei Darussalam ซ่ึงจากการศึกษาดูงานดังกลาว คณะผูศึกษา    
ดูงานไดรับประโยชน ดังนี้ 
 
 1. องคความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานองคกรเก่ียวกับสื่อ
หรือขาว สื่อหนังสือพิมพ “The Brunei times” ทําใหทราบถึง
วัฒนธรรมท่ีแตกตางระหวางสื่อของบรูไน และไทย ซ่ึงบรูไนมีลักษณะ
การนําเสนอขาวภายในประเทศท่ีจะไมมุงเนนขาวอาชญากรรมท่ี
เกิดข้ึนในประเทศ แตจะใหความสําคัญกับขาวในเชิงสรางสรรค 
กิจกรรมท่ีดี ขาวท่ีทําใหเกิดความสุข ขาวท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมของ
ประเทศบรูไน โดยท้ังหมดนั้นจะเก่ียวของกับสถาบันกษัตริยของ
ประเทศบรูไน และจะไมมีการนําเสนอขาวในดานท่ีขัดแยงกับ
วัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม  

สวนที่ 3 สิง่ที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน 
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 2. ในสวนขององคกรสื่อออนไลน The BruDirect.com 
เปนองคกรขนาดเล็ก ท่ีดูแลในเรื่องของการทําเว็บไซตใหกับ
หนวยงานและองคกรตาง ๆ ในประเทศบรูไน มีจํานวนบุคลากร
นอย แตสามารถสรางสรรคผลงานใหโดดเดนได เนื่องจากมีการ
บริหารงานในแนวราบ มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ เปนคน      
รุ น ใหม  มีความคิดสร า งสรรค  ประกอบกับจบการ ศึกษา             
จากตางประเทศ ท่ีมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหไดทราบ      
ในเรื่องไอซีทีของประเทศท่ีตนเองไปศึกษาเปนอยางดี และสามารถ
นํามาปรับใชกับองคกรใหเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและสากล     
จนสามารถทําให เว็บไซต  www.brudirect.com เปนเว็บไซต
อันดับหนึ่งของประเทศได และติดอันดับ 1 ใน 100 เว็บไซต        
สื่อออนไลนท่ัวโลกในสวนของการเผยแพรผลโพลของสวนดุสิตโพล
ในเว็บไซตwww.brudirect.com ทาง The BruDirect.com มีความยินดี 
 3 .  ในสวนของมหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม 
(Universiti Brunei Darussalam : UBD) ซ่ึ ง เปนมหาวิทยาลั ย
อันดับ 1 ของประเทศ พรอมท่ีจะผลิตบัณฑิตมาเปนกําลังของ
ประเทศ โดยบัณฑิตตองมีความพรอมท้ังทางดานวิชาการและการมี
น้ําใจเปนนักกีฬา  

มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม มีความตองการ       
ทําความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย โดยการสงนักศึกษา           
มาแลกเปลี่ยนในโครงการ GenNEXT และมาดูงานวิจัย กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในดานครุศาสตร สาขาปฐมวัย และ   
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   ความปลอดภัยดานอาหาร (Food Security) เนื่องจาก
เล็งเห็นวาสวนดุสิตมีความเปนเลิศดานอุตสาหกรรมการอาหาร 

ซ่ึงในขณะนี้ มีการทําความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในโครงการ GenNEXT กับเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
( ASEAN University Network: AUN) ของประ เทศไทย  คื อ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 
4. ไดศึกษา เรียนรูวิถีชีวิต เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของ

ประเทศบรูไน ซ่ึงเปนประเทศสงออกน้ํามันอันดับตน ๆ ของโลก 
คนบรูไนยังมีวิถีชีวิตท่ีมีความสุข เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนทุกอยาง
ใหกับประชาชน ตั้งแตการศึกษาเลาเรียน การรักษาพยาบาล     
ดานวัฒนธรรมท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดและมีความใกลเคียงกับประเทศไทย
มากท่ีสุด คือเรื่องความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยของ
ชาวบรูไน จะเห็นไดจากการท่ีทุกชองรายการของทางบรูไน จะมีท้ัง
ขาว สปอตประชาสัมพันธ และพระราชกรณียกิจขององคสุลตาน
เกือบจะตลอดเวลา สิ่งพิมพตาง ๆ เว็บไซตตาง ๆ ในประเทศ 
จะตองมีการนําเสนอพระบรมฉายาลักษณขององคสุลตาน เพ่ือเปน
การถวายความเคารพตอสถาบันพระมหากษัตริย และดวยระบบ
การปกครองในแบบสมบูรณาญาสทิธิราชย 
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5. การศึกษาดูงานครั้งนี้เปนการสรางเครือขายในการ

ติดตอระหวางสวนดุสิตโพลและหนวยงานตาง ๆ ในประเทศ        
เนการาบรูไนดารุสซาลาม ไดแก  

 
5.1 ส่ือหนังสือพิมพ The Brunei Times 
ติดตอ :  

Mr. Chiew Chee Phoong 
Assistant Group Editor-in-Chief 
Tel: +673-2428333 Ext 17 
Fax: +673-2428555 
E-Mail: chiewc1698@gmail.com 
          ChiewCheePhoong@bt.com.bn 

 
5.2 ส่ือออนไลน The BruDirect.com 
ติดตอ :  

Mr. Sahmin H. Julani 
Head of IT / Webmaster 
System Admin, Design & Developer  
Tel: +673 2220 178, +673 2220 198 
Fax: +673 2236 740 
E-mail: admin@brudirect.com/ 
          webmaster@brudirect.com 
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5.3 สถาบันอุดมศึกษา Universiti Brunei Darussalam (UBD) 
ติดตอ :  

Dr. Abby Tan Chee Hong 
Director of Global Liasion Office 
Universiti Brunei Darussalam 
Tel. +673-2463001 ext.1277  

 Fax: +673-2463062/+673-2463015 
E-mail: abby.tan@ubd.edu.bn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ส่วนที่ 4
ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
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คณะสวนดุสิตโพล เขาศึกษาดูงาน The Brunei Times 
 
 

สวนที่ 4 ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน 
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คณะสวนดุสิตโพล เขาศึกษาดูงาน The BruDirect.com 
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คณะสวนดุสิตโพล เขาศึกษาดูงาน 
Universiti Brunei Darussalam (UBD) 
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โครงการการศึกษาดูงาน
สำ นักโพลในภูมิภาคอาเซียน

สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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โครงการการศึกษาดูงาน สํานักโพลในภูมิภาคอาเซียน  
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
หลักการและเหตุผล 
 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนหนวยงาน
ท่ีใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยใชผลโพลหรือการวิจัยเชิง
สํารวจเปนเครื่องมือในการสะทอนความคิดเห็นประชาชนท่ีมีตอ
สังคมไทยซ่ึงในป พ.ศ. 2556 ท่ีผานมาเปนปแหงการเปลี่ยนแปลง
ของสวนดุสิตโพลโดยความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปนผลจากปจจัย
ภายในองคกรอันเกิดจากการปรับตัวเพ่ือเตรียมความพรอมการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
ปจจัยภายนอกอันเกิดจากการปรับตัวของสังคมไทยใหพรอมรับกับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน เหลานี้เปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหสวนดุสิต
โพลจําเปนตองมีการปรับโครงสรางและการดําเนินงานเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน         
 ดวยเหตุผลขางตนนี้ สวนดุสิตโพล จึงไดมีการกําหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาสวนดุสิตโพล ประจําป พ.ศ.2556-2560 
เพ่ือเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยมี
แผนงานดานการพัฒนาสงเสริมศักยภาพบุคลากร ซ่ึงสวนดุสิตโพล
ใหความสํา คัญเนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนตนทุนสํ า คัญ                    
ขององคกร  โดย เฉพาะการ พัฒนาสมรรถนะและเ พ่ิม ขีด
ความสามารถท้ังเชิงวิชาการและการปฏิบัติ พรอมท้ังมีวิทยาการ
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และนวัตกรรมท่ีเปนแนวทางในการเพ่ิมพูนองคความรู ให กับ
บุคลากรได นอกจากนี้จะเปนประโยชนตอองคกรในดานอ่ืนๆ      
ท้ังการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให เปนระบบอยางมี
ประสิทธิภาพการสรางและพัฒนาเครือขาย รวมท้ังการเขาสูสากล
ของสวนดุสิตโพล ซ่ึงจะทําใหสวนดุสิตโพลมีความเขมแข็งและ
ยั่งยืนตอไปในอนาคตได                                                                    
                                                                                                 
วัตถุประสงค    
           1. เพ่ือศึกษาภาพรวมองคกรท่ีดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ ม
อาเซียน 
 2.  เ พ่ือศึกษากระบวนการการทํางานขององคกร ท่ี
ดํ า เ นิ น ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส า ธ า ร ณ ม ติ ห รื อ โ พ ล                  
(Public Opinion Poll) ในกลุมอาเซียน        
 3. เพ่ือสรางความรวมมือระหวางองคกรท่ีดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) 
ในกลุมอาเซียน 
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เปาหมายโครงการ 
 เชิงคุณภาพ  
 ผูบริหาร และบุคลากรของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนดุสิตไดรับความรูจากการสรางความรวมมือและนําไปใช
ในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 เชิงปริมาณ  
 เ พ่ื อ พัฒนาการปฏิ บั ติ ง านของสวนดุ สิ ต โพล ให มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยการนําวิทยาการหรือนวัตกรรมจาก
ความรวมมือท่ีไดกลับมาประยุกตใชในการพัฒนางาน 
 
กลุมเปาหมาย   
 ไดแก ผูบริหารและบุคลากรของสวนดุสิตโพล ไปศึกษา    
ดูงาน ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม รวมท้ังสิ้น 6 คน ดังนี้  
 1. นายณัฐพล แยมฉิม                                                                                                                         
 2. นางสาวนงคลักษณ โชตวิิทยธานินทร                                                                                                                            
 3. นางสาวสายสมร เมืองมูล 
 4. นายกิตติพงศ อ่ิมประคองศิลป 
 5. นางสาวสุภาวดี บาลี 

6. นางสาวปภาวรินทร สังฆพรหม 
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ระยะเวลาดําเนินการ                                                                                                     
 เดินทางไปศึกษาดูงาน ระหวางวันท่ี 17 - 21 สิงหาคม 
2557 
 
งบประมาณ                                                                                                                         
 ใชงบประมาณของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต โดยใชงบประมาณดําเนินการท้ังสิ้น 120,000 บาท         
( หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน )           
                                                                       
ผูรับผิดชอบ 
 นายณัฐพล แยมฉิม 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ            
 1. ไดทราบถึงภาพรวมองคกรท่ีดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ ม
อาเซียน ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุงโครงสรางสวนดุสิตโพลให
ทันสมัย รองรับการทํางานในระดับอาเซียนและระดับสากลตอไป         
 2. ไดทราบถึงกระบวนการการทํางานขององคกรท่ี
ดํ า เ นิ น ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส า ธ า ร ณ ม ติ ห รื อ โ พ ล                     
(Public Opinion Poll) ในกลุมอาเซียน ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุง
แนวทางการทํางานของสวนดุสิตโพลใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป  
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 3. ไดเครือขายระหวางองคกรท่ีดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll) ในกลุ ม
อาเซียน  
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สำ นักโพลในภูมิภาคอาเซียน

สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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Royal Brunei Airlines  
Sun 17  August 2014 Flight BI 518 U   BKK DEPT   20:40 
Mon18  August 2014                        BWNARR     00:25       
Thu 21  August 2014 Flight BI 517 U   BWN DEPT  18:15 

                        BKK ARR      20:00 

 
No. Name Surname Seat  

BKK-
BWN 

BWN-
BKK 

1. MR. NATTAPON YAMCHIM   
2. MR. KITTIPONG IMPRAKONGSILP   
3. MS. SUPAVADEE BALEE    
4. MS. SAISAMON MUANGMOON   
5. MS. PHAPAWARIN SANGKAPROM   
6. MS. NONGLUCK CHOTEVITHAYATHANIN   

 

SUAN DUSIT POLL (SDP) TECHNICAL VISIT 
to Negara Brunei Darussalam

August 17th to 21st, 2014
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 วันอาทิตยที ่17 ส.ค. 2557 เวลา 18:30 น.  

พบกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เคานเตอรเช็คอินสายการบิน รอยัล บรูไน แอรไลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิ: Royal Brunei Airlines (BI) 
999 หมู 10 ถนน บางนา-ตราด ตําบลราชาเทวะ  

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
เวลาทําการ: 04.00 - 22.30 น.  

อาคารผูโดยสาร ชั้น 4 (ประตูทางเขาท่ี 9)  
เคานตเตอรเช็คอิน:  T 
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      List of Documents 
 

No. Items 

1. ASEAN &  Negara Brunei Darussalam Maps 
2. Negara Brunei Darussalam – Country Profile 
3. SDP Visit Itinerary –  Negara Brunei Darussalam 

SDP Visit Itinerary – The Brunei Times 
SDP Visit Itinerary – The BruDirect.com 
SDP Visit Itinerary – Universiti Brunei Darussalam (UBD)                          

4. The Brunei Times – Organization Profile 
5. The BruDirect.com – Organization Profile 
6. Universiti Brunei Darussalam (UBD) – University 

Profile 
7. Questions / Interview Topics  
8. SDP Thank You Speech 
9. SDP Technical Visit Participants to Negara Brunei 

Darussalam August 17th to 21st, 2014 
10. Negara Brunei Darussalam - Bandar Seri Begawan 

Attractions 
11. Royal Thai Embassy in Negara Brunei Darussalam 

(สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน ) 
12. Badi’ah Hotel 
13. ขอมูลนารูและการเตรียมตัวเดินทาง 
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เนการาบรูไนดารุสซาลาม Negara Brunei Darussalam 
 

 
 

 
 
คําขวัญ: นอมรับใชตามแนวทางของพระเจาเสมอ (Always in 
service with God's guidance) 
 
 

เพลงชาติ: อัลเลาะห เปลิฮารากัน สุลตาน 
 
 

ขอมูลท่ัวไป 
ท่ีตั้ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว (ละติจูดท่ี 

5 เหนือเสนศูนยสูตร)  
แบงเปน 4 เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait            

เขต Temburong และเขต Tutong 
พ้ืนท่ี 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพ้ืนท่ีรอยละ 70 เปนปาไม

เขตรอน 
เมืองหลวง บันดารเสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) 
ประชากร 414,000 คน (พ.ศ. 2555) 
ภาษาราชการ  ภาษามา เลย  (Malay หรือ  Bahasa 

Melayu) 
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ศาสนา อิสลาม (67%) พุทธ (13%) คริสต (10%) และ

ฮินดู (10%) 
 

การเมืองการปกครอง 
ประมุขและหัวหนาฝายบริหาร สมเด็จพระราชาธิบดี 

ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (Sultan Haji Hassanal 
Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) เปนองคพระประมุข ทรงเปน
สมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี 29 และทรงดํารงตําแหนงผูนํารัฐบาล 
รั ฐมนตรี ว ากา รกระทรว งกลา โหม และรั ฐมนตรี ว า ก า ร
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ คือ เจาชาย     
โมฮาเหม็ด โบลเกียห (Prince Mohamed Bolkiah) 

ระบอบการปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จ
พระราชาธิบดีเปนองคพระประมุข  

เขตการปกครอง แบงเปน 4 เขตคือ  
1) เขต Brunei-Muara  
2) เขต Belait  
3) เขต Temburong  
4) เขต Tutong 
วันชาติ 23 กุมภาพันธ  
วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย 1 มกราคม 

2527 
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ภูมิศาสตร 
ประเทศบรู ไนประกอบดวย 2 ส วน ท่ี ไมติด กัน คือ         

ดานตะวันตกและตะวันออก โดยประชากรรอยละ 97 อาศัยอยูใน
สวนดานตะวันตก และมีประชากรเพียงประมาณ 10,000 คน       
ท่ีอาศัยอยูในดานตะวันออก ซ่ึงมีภูเขาเปนจํานวนมาก 

 
เศรษฐกิจการคา 

หนวยเงินตรา ดอลลารบรูไน (Brunei Dollar : BND) 
(1ดอลลารบรูไน ประมาณ 25.92 บาท) 

 

   
 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 16.6 พันลาน USD  
รายไดประชาชาติตอหัว 48,000 USD โดยประมาณ  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 1.6  
สินคานําเขาสําคัญ เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต 

เครื่องใชไฟฟา สินคาเกษตร อาทิ ขาวและผลไม 
สินคาสงออกสําคัญ น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ 
 

 
 

 
 



รายงานการศึกษาดูงาน Brunei 43

Brunei
SDP Visit Itinerary – Negara Brunei Darussalam 

 

 Date Local Time Organization/Venue 
Day 1 August 17, 

2014 (Sun) 
8:40 pm 
(DEPT) 

Suvarnabhumi Airport 

Day 2 August 18, 
2014 (Mon) 

00:25 am 
(ARR) 

Brunei International 
Airport 

Day 2 August 18, 
2014  

10:00 am  The Brunei Times  

Day 2 August 18, 
2014  

02:00 pm The BruDirect.com 

Day 3 August 19, 
2014  (Tue) 

10:00 am Universiti Brunei 
Darussalam (UBD) 

Day 3 August 19, 
2014 

01:30 pm Behavioral 
Observation 

Day 4 August 20, 
2014 (Wed) 

09:00 am - 
08:00 pm 

Behavioral 
Observation 

Day 5 August 21, 
2014 (Thu) 

09:00 am - 
02:00 pm 

Behavioral 
Observation 

Day 5 August 21, 
2014 (Thu) 

6:15 pm 
(DEPT) 

Brunei International 
Airport 

   

  เวลาของบรูไนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง  
เวลาท่ีใชเดินทางจากกรุงเทพฯไปสนามบินนานาชาติบรูไน  
ประมาณ 2.45 ชั่วโมง 
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Mr. Haji Bujang 
Group Editor-in-Chief,  
The Brunei Times 

 
 
 

SDP Visit Itinerary – The Brunei Times 
 

Date Time Activities 
August 

18, 2014  
(Mon) 

09:00 am - 09:45 am Travelling to The Brunei Times 
10:00 am - 10:30 am Briefing and discussion with 

Mr. Haji Bujang, Group Editor-
in-Chief of The Brunei Times 

10:45 am - 11:00 am In-house tour at The Brunei 
Times 

11:15 am - 12:00 pm  Lunch by ourselves 
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Mr. Sahmin H. Julani 
Head of IT Webmaster,  
System Admin, Design & Developer 

 

SDP Visit Itinerary – The BruDirect.com 
     

Date Time Activities 
August 

18, 2014  
(Mon) 

01:00 pm - 01:45 pm Travelling to The BruDirect.com 
02:00 pm - 02:45 pm Briefing and discussion with  

Mr. Sahmin H. Julani, Head of 
IT Webmaster, System Admin, 
Design & Developer 

03:00 pm - 03:30 pm In-house tour at  
The BruDirect.com 
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                     Dk Liyana Putri Binti Pg Abdul Ghani 
                     Director of University Liaison Office 
                      
 

 

 SDP Visit Itinerary  
 Universiti Brunei Darussalam (UBD),  

Research Unit  
 

Date Time Activities 
August 

19, 2014  
(Tue) 

08:30 am - 09:45 am Travelling to Universiti Brunei  
Darussalam (UBD) 

10:00 am - 11:00 am Briefing and discussion with  
 Dk Liyana Putri Binti Pg Abdul 
    Ghani, Director of University 
    Liaison Office  
 Associate Professor Dr. Jose H. 

Santos, Director of Research 
Office 

11:05 am - 11:45 am Campus tour  
12:00 am - 01:00 pm Lunch by ourselves 
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About The Brunei Times 
The Brunei Times is an independent English-language daily 
compact broadsheet newspaper published in Brunei 
Darussalam. It owned by Brunei Times PLC. 
On July 1, 2010, The Brunei Times changed its format to 
compact size to coincide with its 4th anniversary of the 
newspaper, in which the newspaper has 48 pages. 
The paper was introduced at a soft launch on July 1, 2006 at 
The Mall, Gadong, Brunei Darussalam, and carried the motto 
"Fresh Ideas, New Option, Global Vision". It was offered on a 
complimentary basis until July 16, 2006. 
The year 2007 marked many significant achievements by The 
Brunei Times. March 28, 2007 saw The Brunei Times going to 
print in their new printing plant in Junjungan, Brunei, moving 
away from its broadsheet format to a compact broadsheet. 
April 2007 saw The Brunei Times working closely with the 
Ministry of Communication on the United Nations First Global 
Road Safety Week Seminar that was held in the International 
Convention Centre in Berakas, Brunei. 
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In May 2007 The Brunei Times were nominated to be the 
Official Media for BRIDEX organised by the Ministry of Defence 
that was held at the International Convention Centre from 
May 31 to June 2, 2007. 
July 2007 saw the two major milestones achieved by The 
Brunei Times. The first milestone was The Brunei Times' one 
year anniversary and the launch of The Brunei Times 
Newspaper in Education Programme (BT-NIE). July 1 saw The 
Brunei Times change its masthead to reflect its new corporate 
image and the paper itself went through a redesign to 
respond to market forces and changes, adding 4 pages to its 
content to cater to increasing demand for more local home 
news. 
The second milestone saw the launching of the BTNIE 
Programme. Working with 2 corporate sponsors in the 
country, 400 copies of The Brunei Times are now sent daily 
to 31 secondary schools across Brunei Darussalam. This figure 
is expected to rise as more and more schools both private 
and government respond to the BTNIE Programme. 
The Brunei Times focuses on news analysis, features, 
commentaries and op-ed articles on local and foreign 
happenings. Business and finance also form its mainstay. 
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On weekdays, the newspaper is published in two sections of 
twenty-four (24) pages each. Prior to July 2010, there were 12 
pages in each section. 
The Brunei Times staff comprises experienced and dedicated 
editors from Brunei as well as abroad working alongside local 
reporters. 

 
Contact US: 

3rd Fl. Wisma Haji Mohd. Taha, Jalan Gadong  
Bandar Seri Begawan,  
BE4119, Brunei Darussalam 
Tel: +673-2428333  
Fax: +673-2428555 
Website: http://www.bruneitimes.com.bn/ 
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The brudirect.com 
COMPANY PROFILE 
Our website 

www.brudirect.com is the No.1 News Website and the 
largest online media information tool, and a pioneer in 
the field of online media in Brunei Darussalam. 
It is an independent Internet web site designed to collate 
all news and business information on Brunei into an 
instant single guide to enable easy access for everyone. 
Our daily news is updated at least twice daily to give 
current information on the latest events in Brunei and we 
are continuously gaining on wider audience. 
We also serve Brunei Association of Banks rates 
immediately as they are announced. 
And there are a host of other updates on sports, 
entertainment, technology, health and lifestyle, movies, 
tides, and airline schedules, on our site and what is more 
we are constantly compiling our site and we are adding 
on to provide a more full service to our customers. 
To put it concisely, www.brudirect.com will continue to 
grow to benefit not only the business community in 
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Brunei but also everyone in the country by bringing 
instant information, which is a major force in the current 
world today. 
Our website, www.brudirect.com, has also serve as an 
advance marketing tool because Brunei's increasing 
numerous businessmen and students locally and 
overseas and others finding the best source of speedy 
news and information from home. 
COMPANY HISTORY 
Brudirect.com began by our Founder, Late Mr. Ignatius 
Stephen starting it as a one-man show back in April 1999. 
Since then it has become one of sultanate's biggest 
success story. 
Brudirect.com employees are professionally trained and 
highly motivated team headed by our Managing Director 
and Chief Executive Officer, and the number is growing as 
more features are added on to this ever-evolving Internet 
news site. 
We have various departments such as IT, Admin, Sales 
and Marketing, and Accounts. 
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From beginning of 2003 we began to operate on a 24-
hour basis aimed to provide even better service to our 
viewers and supporters. 
At the beginning, needless to say, hardly any viewers. But 
as things developed and as the site kept going 
relentlessly on a day in and day out basis and with word 
of mouth it was crowned with eventual success. 
To date an average about 40,000 to 50,000 visits per day 
and we have successfully emerged Brudirect.com as 
Brunei's No. 1 news website. 
We soon become financially independent mainly 
because of the hard work and dedication of our staff and 
because of the support we have received from captains 
of Brunei's industry like yourself. 
We see a bright future and success because we are in the 
midst of a revolution that values instant communication 
to the community in Brunei and worldwide, through 
Internet. 
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Contact US: 
Unit 3, 1st Floor, Block A, Bangunan Gadong Central 
Lot 1626, Simpang 21, Jalan Gadong  
Bandar Seri Begawan Brunei-Muara District  
BE4119 Negara Brunei Darussalam   
Tel. +673 2220178/98               
Fax. +673 2236740  
e-Mail: pr@brudirect.com;  
          admin@brudirect.com 
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About The University 
Universiti Brunei Darussalam (UBD) was established in 
1985, opening its doors to the first intake of 176 students. 
Since then, UBD has seen an increase in the number of 
graduates, the introduction of new academic 
programmes, the enhancement of infrastructure and the 
development of graduate studies. 
The university moved to its current location, Tungku Link, 
in 1995, an environment that is conducive for learning 
and research. UBD is guided by its four core values; 
people, expertise, relevance and leadership. Today, there 
are eight academic faculties, nine research institutes and 
six academic service centres ranging from Islamic Studies, 
Business, Arts, Science, Health Sciences, Asian Studies, 
Policy Studies, Education, Biodiversity and Integrated 
Technologies.  
In a relatively short period of time, UBD has advanced 
and expanded both academically and infrastructurally, 
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producing influential leaders, entrepreneurs and 
professionals. The university is always aligned to its 
mission of developing the individual and society as a 
whole through the cultivation and enrichment of the 
intellect, faith and culture, accomplished through the 
creation of an environment conducive to achieving 
excellence in teaching, learning, research, scholarship, 
public service and professional practice. 
 
In 2009, UBD announced the introduction of the GenNEXT 
Programme which is an education framework designed for 
students to excel according to their individual learning 
styles. Broad-based and trans-disciplinary, it provides the 
flexibility and adaptability necessary to ensure that 
students are able to fully explore their potential in a 
hands-on and accountable manner, while also providing 
thorough and rigorous training across the disciplines. The 
GenNEXT degree ensures that students emerge from UBD 
with a high-quality education that is catered to for their 
individual needs, as well as the needs of a constantly 
changing world environment. 
 

48 |Page 
 



รายงานการศึกษาดูงาน Brunei56

Brunei

In 2011, UBD introduced the Discovery Year as part of the 
GenNEXT Programme, in which all students are required 
to leave the university for one year. This is to promote 
real-world experiential and design-centric learning; 
students are given the opportunity to gain community-
based or international experience outside of the UBD 
campus. 
 
The success of UBD students is not confined to the 
academic area only. In fact, UBD seeks to produce holistic 
and well-rounded graduates. This is in line with its motto, 
“Ke Arah Kesempurnaan Insan” or “Towards Human 
Excellence”. UBD aims to mold all-rounded individuals 
who are successful spiritually, academically and 
athletically. 
 
VISION 
“A first class international university, A distinctive national 
identity.” 
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MISSION 
Our mission is to develop the individual and society as a 
whole through the cultivation and enrichment of the 
intellect, faith and culture, accomplished through the 
creation of an environment conducive to achieving 
excellence in teaching, learning, research, scholarship, 
public service and professional practice.” 
 
VALUES 
“People. Expertise. Relevance. Leadership” 
 

5 RESEARCH THRUSTS: Biodiversity, Energy, Food 

Security/ Agrotechnology, Asian Studies and Islamic 

Banking and Finance 

 

Contact US: 

Universiti Brunei Darussalam (UBD) 

Jalan Tungku Link, Gadong 

Bandar Seri Begawan BE 1410 Brunei Darussalam 

Website: http://www.ubd.edu.bn 
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Graduate Studies and Research Office  

Level 2 ILIA Building,  

Tel. +673 2463001 ext. 2306/2304  

Fax. +673 2461002  

e-Mail: office.gsr@ubd.edu.bn  

Website: http://www.ubd.edu.bn/researchs/graduate-

studies-and-research-office/ 
 

Global Liasion Office 

Ground Fl., Administration Block,  

Jalan Tungku Link, BE 1410 

Brunei Darussalam 

 

 

 

 

 

51 |Page 
 



รายงานการศึกษาดูงาน Brunei 59

Brunei
Questions / Interview Topics  

Public Opinion Poll 
 

1. การทํางานของสํานักงาน การทํางานโพลเชิงสาธารณะกับ
โพลเชิงธุรกิจ  

How do you manage your organization between 
public opinion poll division and marketing research division? 

 

2. การบริหารองคกรดานบุคลากร  
Please tell me about your organization management, 

especially human resource management. 
 

3. การกําหนดอัตลักษณเพ่ือการแขงขัน 
How do you build your organization identity for 

competition? 
 

4. การสรางช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ 
How do you create and maintain your organization 

reputation and trustworthy? 
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5. ประเด็นท่ีสนใจในการทําโพล หรือโพลท่ีทําบอยท่ีสุด เชน 
การเมือง การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ  

How do you choose the topics or issues for conducting 
public opinion poll?  What are the most frequent topics or 
issues?  

 

6. ตัวอย างในการรวบรวมข อมูล “โพลสาธารณะ”                
การสุมตัวอยาง 

Please tell me about sampling methods when 
conducting public opinion polls. 

 

7. เครือขาย หรือ เจาหนาท่ีภาคสนาม 
How do you build a team networking for data 

collection, especially outdoor data collection?  
 

8. การวิเคราะหขอมูล โปรแกรมท่ีใช  สถิติ ท่ี เลือกใช               
การวิเคราะหเชิงลึก 

How do you analyze the data? Which software 
package do you use? And how do you analyze the qualitative 
data / in-depth data? 

 

9. การนําเสนอตอส่ือมวลชน โดยเฉพาะส่ือใหม 
How do you present the public opinion poll results to 

media, especially new media? 
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10. เม่ือมีการสํารวจโพลออกมาแลว การยอมรับผลโพล         

ในประเทศของทานเปนอยางไร มีการนําไปใชประโยชนตอไปอยางไร
บาง   
 Please tell me about people in your country for 
accepting public opinion poll results. How they use the public 
opinion poll results for? 
 

11. ความคิดเห็นตอคําวา “โพลอาเซียน” / วิสัยทัศนของ
องคกรในการเขาสูอาเซียน 

What do you think about the word “ASEAN Poll” / 
What is your vision for the coming year of ASEAN Community 
2015 focusing on public opinion poll? 

 

12. สํานักโพลในอาเซียนควรมีบทบาทในการทําโพลรวมกัน
อยางไร คิดอยางไรหากจะมี “อาเซียนโพล” 

In your opinion, what are the roles of public opinion 
poll organizations in ASEAN? 

 

13. หากพูดถึงสํานักโพลในประเทศอาเซียน นึกถึงสํานักโพล
ใด ในประเทศใด และรูจักสํานักโพลใดในประเทศไทยบาง 

If talking about public opinion poll organizations in 
ASEAN, which organization do you think first? And do you 
know any public opinion poll organizations in Thailand, 
excluding SDP? 
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14. ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพลกับหนวยงาน 
What do you think about the cooperation between us 

for conducting public opinion poll together? 
 

15. การดํารงอยูของสํานักโพล/นักทําโพลในอนาคต 
What do you think about the future of conducting 

public opinion poll? / How pollsters need to change 
themselves for the sustainable public poll organization in 
digital age?   
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Media / NEWS 

1. ความคิดเห็นตอโพลในมุมมองของส่ือ 
In your side, what do you think about public opinion 

poll? 
2. การคัดเลือกโพลเพ่ือนําเสนอ  
How do you select public poll result for publication?  
3. การนําโพลไปใช หรือการเขียนขาวโดยใชขอมูลจากโพล 
Do you use public opinion poll as raw data for writing 

news? 
4. การทําโพลท่ีนาสนใจ เชน ดานการเมือง การศกึษา สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กีฬา  
Which issues do you interested in conducting public 

opinion poll?  
5.อยากใหสํานักโพลนําเสนอขอมูลแบบใดจึงจะตรงใจส่ือ         

และถูกนําเสนอในส่ือ 
How would you like a poll organization to present poll 

results? 
6. ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพลกับหนวยงาน 
What do you think about the cooperation between 

your organization and SDP? 
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University  
 1. ความคิดเห็นตอการทําโพล การนําเสนอโพล 
 What do you think about doing public poll and 
contributing of poll results to public? 
 2. การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการทําโพล 

How is your university supporting for public opinion 
poll conducting? 
 3. กระบวนการทําวิจัยกับการทําโพลของทานเปนอยางไร 

What are different between survey research and 
public opinion poll process? 
 4. การแสดงความคิดเห็นท่ีเปนสาธารณะ 
 How do you give opinions to public? 
 5. ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพลกับหนวยงาน 

What do you think about the cooperation between 
your organization and SDP? 

6. การเปดประชาคมอาเซียน  
 What do you think about the coming year of ASEAN 
Community 2015? 
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SDP Thank You Speech 

On behalf of the Suan Dusit Poll, Suan Dusit Rajabhat 
University, we wish to put on record our appreciation and 
gratitude to Mr. Haji Bujang, Group Editor-in-Chief of the 
Brunei Times (ช่ือ ตําแหนง & หนวยงานท่ีศึกษาดูงาน) and 
your team staff for the most warming welcome, 
contributing and willingness to meet with our group. We 
expected that our meeting is invaluable to both of us for 
the coming year of ASEAN Community 2015. We also 
hope that we will have an opportunity to work together 
and meet you in the near future in Thailand. At this 
moment, we would like to present tokens of our 
appreciation to you and your staff. Thank you very 
much. 
 
   

The Brunei Times  
Mr. Haji Bujang 
Group Editor-in-Chief 

 

Universiti Brunei Darussalam 
(UBD) 
Dr. Abby Tan Chee Hong 
Director 
Global Liasion Office 

The BruDirect.com  
Ms. Regina Chong Ming Choo  Mr. Sahmin H. Julani (แทน) 
Managing Director   Head of IT / Webmaster 

System Admin, Design & Developer 
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  SDP Technical Visit Participants to Brunei 

    August 17th to 21st, 2014  
 

No Name Surname e-Mail 

1. MR. NATTAPON YAMCHIM yamchim@hotmail.com 

2. MR. KITTIPONG IMPRAKONGSILP imprakongsilp@gmail.com 

3. MISS SUPAVADEE BALEE kwang.sdpoll@gmail.com 

4. MISS SAISAMON MUANGMOON mof202@hotmail.com 

5. MISS PHAPAWARIN SANGKAPORM sdu_pr@yahoo.com 

6. MISS NONGLUCK CHOTEVITHA 

YATHANIN 

cnongluck295@gmail.com; 

k_bamboo25@yahoo.com 
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City Survey Tour: Bandar Seri Begawan  

 
เมืองบันดารเสรเีบกาวัน  

เปนเมืองหลวงและเมืองทา  
ท่ีสําคัญของประเทศบรูไน 
อยู ใน เขตการปกครอง    
บรู ไน-เมารา มีประชากร
ประมาณ 60 ,000  คน         

เดิมชื่อวา เมืองบรูไน ภายหลังเม่ือบรูไนพนจากการคุมครองของอังกฤษ 
จึงเปลี่ยนชื่อมาเปน “บันดารเสรีเบกาวัน” 

ปจจุบันกรุงบันดารเสรีเบกาวันเปนศูนยกลางการเงินธุรกิจ
การคา และการอุตสาหกรรมของประเทศ ท้ังยังเปนสถานท่ีผลิตน้ํามัน
ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติดวย เมืองหลวงของบรูไนเปนท่ีตั้งของสถานท่ี
สําคัญของประเทศ เชน พระราชวังหลวง ศูนยประวัติศาสตรบรูไน
พิพิธภัณฑบรูไน สุเหราท่ีใหญท่ีสุดในซีกโลกตะวันออก คือ มัสยิดโอมาร 
อาลี ไซฟดดิน และ กัมปงเอเยอร หมูบานดั้งเดิมของชาวบรูไนท่ีตั้ง
บานเรือนอยูริมแมน้ําบรูไน  
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พระราชวังหลังคาทองคํา อิสตานา นูรูลอิมาน  
(Istana Nurualiman) 

สถานท่ีประทับใจของสุลตาน 
ใชสําหรับตอนรับบุคคลสําคัญจาก   
ตางแดน และยังเปนทําเนียบรัฐบาล 
ตั้งอยูในกรุงบันดารเสรีเบกาวัน ซ่ึง
ไดรับการยกยองวาเปนพระราชวังท่ี
ใหญท่ีสุดในโลก (โดยกินเนสสบุกเวิลด
เรคคอรด) มีเอกลักษณทางสถาปตถยกรรมท่ีโดดเดนท้ังภายในและ
ภายนอก มีพ้ืนท่ี 19,400 ตารางเมตร หลังคาโดมทรงกลมสีทอง มองดู
คลายกับมัสยิดในศาสนาอิสลาม ใหเขาชมหลังผานชวงรอมฎอนไปแลว 

 

พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย (Royal Regalia) 

 

                                     
พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย เปน
พิพิธภัณฑท่ีไดรับการโหวต
จากประเทศ ในอาเซียนวา
เปนพิพิธภัณฑท่ีนาชมท่ีสุด  

เปนท่ีรวบรวมขาวของเครื่องใชของสุลตานองคปจจุบัน อาทิ 
เครื่องทรงทองคําในวันข้ึนครองราชยและเครื่องบรรณาการจาก
ผูนําประเทศตางๆ ชมมงกุฏทองคํา บัลลังกทองคํา รวมท้ัง  
เครื่องราชยมากมายท่ีพระองคไดรับ 
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มัสยิดทองคํา  
(Jame Ar’ Hassanil 
Bolkiah Mosque) 

มัสยิดท่ีสงางาม และศักดิ์สิทธิ์
ของชาวบรูไน ท่ีใชงบประมาณ 

ในการสรางมหาศาล โดยมีการนําเขาวัสดุการกอสรางและ
ตกแตงจากท่ัวทุกมุมโลกใชเวลากอสรางนานถึง 7 ป มีหอง    
สวดมนต 2 หองแยกชายและหญิง บันไดทางข้ึนแตละชั้น       
จะมี 29 ข้ัน หองละหมาดดานบนตกแตงอยางวิจิตรดวยพรม    
สีเหลืองทองดูสวางไสว 

 

มัสยิดโอมาร อาลี ไซฟดดิน  
(Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque) 

มัสยิดโอมาร อาลี ไซฟดดิน   
มัสยิ ดเก าแก อันเป นท่ี เคารพ
สักการะของชาวบรู ไน ตั้ งอยู           
ใจกลางกรุงบันดาร เสรี เบกาวัน 
มั สยิ ดหลั งนี้ อ อกแบบและ
ดํ าเนิ นการสร างโดยสุ ลต าน             

โอมาร อาลี ไซฟดดินท่ี 3 พระราชบิดาของสุลตานองคปจจุบัน และ    
สรางเสร็จในปค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) พระองคทรงไดรับการยกยองวา           
เปนสถาปนิกสมัยใหมของบรูไน มัสยิดนี้ มีความงดงามจนไดชื่อวา    
มินิทัชมาฮาล  
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หมูบานกลางน้ํา (Kampong Ayer)  
          Kampong Ayer หมูบ าน
กล า งน้ํ า ท่ี ใ หญ ท่ี สุ ด ใ น โ ลก               
ชมศิลปะการสรางบานเรือนนับพัน
บริเวณปากแมน้ําบรูไน และการ
คมนาคมอันแปลกตา ชาวยุโรปในยุค
แรกท่ี เข ามาท่ีบรู ไน เรี ยกขาน
หมูบานกลางน้ํานี้วา เวนิซแหงตะวันออก 

หมูบานกลางน้ํา ซ่ึงจัดไดวาเปนชุมชนกลางน้ําท่ีใหญแหงหนึ่ง
บนโลก โดยมีท้ังสิ้น 42 หมูบาน ประชากรอาศัยรวม 30,000 กวาคน      
การสัญจรไปมานั้นจะมีเรือสปดโบทแบบบรูไน (เรือไมติดเครื่องยนต)    
คอยใหบริการ โดยคิดคาบริการครั้งละ 1 เหรียญ หรือใครมาเปนหมูคณะ  
ก็สามารถเหมาเรือใหญพาเท่ียว ซ่ึงจะมีเสื้อชูชีพใหบริการไวดวยสําหรับ
เรือใหญนําเท่ียว 
           เนื่องดวยชุมชนกลางน้ําแหงนี้ จัดเปนชุมชนกลางน้ําท่ีใหญ     
แหงหนึ่งบนโลก บนชุมชนก็เลยมี สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ มัสยิด 
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน โรงพยาบาล รานอาหาร เหมือนชุมชนบนฝง และ 
สะพานท่ีทอดยาวสูชุมชนกลางน้ํา บนฝงก็มีอนุสาวรีย Mercu Dirgahayu 
60 อยูดวย 
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บรูไนมิวเซียม (Brunei Museum) 

บรูไนมิวเซียม ภายใน
แยกสวนจัดแสดงเปน 5 สวน       
ท่ีโดดเดนท่ีสุดคือ Islamic Arts 
Gallery ท่ี รวบรวมของสะสม
โบราณล้ําคาขององคสุลตานจาก
ประเทศมุสลิมท่ัวโลก มาแสดงไว

มากมาย เชน คัมภีรอัลกุระอานขนาดเล็กท่ีสุดในโลก หุนจําลอง
วัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูไนต้ังแตแรกเกิด การแตงงาน ฯลฯ และ   
มีหองท่ีรวบรวมประวัติการคนพบน้ํามัน และกาซธรรมชาติจํานวน
มหาศาลท่ีพลิกโฉมบรูไนใหกลายเปนหนึ่งในประเทศท่ีร่ํารวยท่ีสุดในโลก 
และชมแบบจําลองขบวนการผลิตแทนขุดเจาะน้ํามันในยุคแรกๆ 

 
อุทยานแหงชาติอูลู เต็มบูรง  
(Ulu Temburong National Park) 
           อุทยานแหงชาติอูลู เต็มบูรง 
เปนแหลงธรรมชาติอันกวางใหญของ
ประเทศบรู ไน ผืนป าในอุทยาน
แหงชาติแหงนี้นอกจากจะมีพ้ืนท่ี
กวางใหญแลว ยังมีสัตวปานานาชนิด 
ท่ีจะทําใหตื่นตาตื่นใจ  อีกท้ังยังได ศึกษาวิถีชีวิตของชนพ้ืนเมือง        
รวมท้ังการลองแพ ไปตามแมน้ําเต็มบูรงทําใหคุณไดใกลชิดกับธรรมชาติ
มากยิ่งข้ึน  
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อนุสาวรียน้ํามันหนึ่งลานบารเรล  
(Billionth Barrel Monument) 

บรูไนข้ึนชื่อวาเปน
ประเทศสงออกน้ํามันอันดับ
ตน ๆ ของโลก บรูไนจึงสราง
อนุ สาวรี ย  Billionth Barrel 
Monument ข้ึนท่ีเมืองซีเรีย 
เพ่ือเปนการฉลองความม่ังค่ัง

ของประเทศท่ีเปนผูสงออกน้ํามันรายใหญ และท่ีสําคัญยังมีการขุดเจาะ
และคนพบแหลงน้ํามันอีกเรื่อยๆ ดวย ท้ังนี้ อนุสาวรีย Billionth Barrel 
Monument ถูกสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) เนื่องจากเปนป
ประวัติศาสตรสําคัญท่ีบรูไนสามารถผลิตน้ํามันไดสูงถึง 1 พันลานบารเรล 
เปนสัญลักษณท่ีแสดงถึงความม่ังค่ังของประเทศนี้ 
 
ท่ีมา: http://taweepotfk.wordpress.com 
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Royal Thai Embassy 

in Negara Brunei Darussalam  
(สถานเอกอัครราชทตูไทย ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน) 

 
นายอภิชาติ เพ็ชรรัตน 

MR. APICHART PHETCHARATANA  
เอกอัครราชทูต ณ บันดารเสรีเบกาวัน 

 
No.2 Simpang 682 Jalan Tutong, Kampong Bunut, BF 1320,  

Bandar Seri Begawan, BRUNEI DARUSSALAM  
Tel. +673 265 3108 - 9  

Fax. +673 265 3032  
E-mail: thaiemb@brunet.bn  

              Official Facebook: facebook.com/thaiembassybrunei 
 

  สถานทูตบรูไน ประจําประเทศไทย 
Brunei Embassy in Thailand 

132 สุขมวิท 23 คลองเตย วัฒนา กทม. 10110 
132 Sukhumvit Soi 23, Sukhumvit Road, Bangkok 10110 

โทร/Tel: 0-2204-1476-9 
แฟกซ/Fax: 0-2204-1486 
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Badi’ah Hotel 

ขอมูลสถานท่ีพักในบรูไน 
Badi'ah Complex Mile 1 1/4  
Jalan Tutong, Jalan Laksamana Abdul Razak 
Bandar Seri Begawan BA1712  
e-Mail: -- 
 

Tel. +673 
2222 888 

 

Name Surname Room 
MR. NATTAPON YAMCHIM  
MR. KITTIPONG IMPRAKONGSILP 
MISS SUPAVADEE  BALEE  
MISS SAISAMON MUANGMOON 
MISS PHAPAWARIN SANGKAPROM  
MISS NONGLUCK CHOTEVITHAYATHANIN 
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ขอมูลอ่ืน ๆ 

 
 

 

การเดินทางในทองถิ่น 
รถยนตขับขี่สวนตัวท้ังแบบขับเองและแบบมีคนขับรถ   

มีพรอมบริการซึ่งมีคาใชจายประมาณ 100-400 ดอลลารบรูไน   
ตอวัน ขึ้นอยูกับประเภทของรถยนต การจองรถยนตควรทํา
ลวงหนาผานทางโรงแรม ซึ่งโดยมากจําเปนตองใชใบขับขี่สากล
สําหรับผูขับขี่ 

บรูไน มีรถแท็กซี่สําหรับใชเดินทางในเมือง โดยคาบริการ
ตอเท่ียวคอนขางแพง (เท่ียวละประมาณ 20 - 50 ดอลลารบรูไน
ขึ้นอยูกับระยะทาง) และไมสามารถเรียกไดตามทองถนน         
ตองโทรศัพทเรียกเทานั้น 
 
สภาพอากาศ 

ประเทศบรูไนมีภูมิอากาศเปนแบบเขตรอน ฝนตกชุก 
และอากาศอบอุนตลอดป อุณหภูมิเฉล่ีย 28-32 องศาเซลเซียส 
ท่ีตั้งของบรูไนมิไดอยูในเสนทางของพายุโซนรอน พายุไซโคลน
และพายุไตฝุนโดยตรง แตไดรับผลกระทบมากจากกระแสน้ําเชี่ยว 
อุณหภูมิระหวางวันอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส  
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ลมมรสุมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศ มรสุม  
ตะวันออกเฉียงเหนือจะกอตัวข้ึนตั้งแตเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม  
ในขณะท่ีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตกอตัวข้ึนตั้งแตเดือนมิถุนายน          
ถึงตุลาคม 

ปริมาณน้ําฝนตอปโดยมากมีระดับสูงซ่ึงมีอยูสองชวง ชวงแรก
ตั้งแตเดือนกันยายนถึงมกราคมและชวงท่ีสอง เดือนพฤษภาคม ถึง
มิถุนายน ในเดือนมีนาคมและเมษายนเปนเดือนท่ีอบอุนและความชื้นสูง
ตลอดท้ังป 

 

การใหทิป 

การใหทิปไมใชสิ่งท่ีจําเปนมาก ในโรงแรมและสถานบริการ     
บางแหงบวกคาบริการ 10% อยูในอัตราคาหองพักหรือบริการอยูแลว  

 

ภาษา   

ภาษามาเลยเปนภาษาประจําชาติของบรูไนฯ แตชาวบรูไน
สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางด ี

 

ศาสนา อิสลามเปนศาสนาประจําชาติของบรูไนฯ (นิกายสุหนี่) 
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เวลา 

เวลาของประเทศบรูไนคือ GMT +8 (เร็วกวาเวลาประเทศไทย      
1 ชั่วโมง)  

 

เวลาทําการทางธุรกิจ 

หนวยงานราชการจะเปดทําการตั้งแต 7.45 – 12.15 น. และ         
13.30 – 16.30 น. วันจันทรถึงวันพฤหัสบดีและวันเสาร 

ธนาคารจะเปดใหบริการตั้งแต 9.00 – 15.00 น. ในวันจันทร     
ถึงศุกร และ 09.00 – 11.00 น. ในวันเสาร  

ธุรกิจพาณิชยจะเปดใหบริการตั้งแต 08.00 – 12.00 น. และ          
13.15 – 17.00 น. ในวันจันทรถึงศุกร และ 08.00 – 12.00 น. ในวันเสาร  

รานคาเปดใหบริการตั้งแต 7.30 – 20.00 น. และ7.30 - 21.00 น.     
ในวันจันทรถึงวันเสาร   
 
สกุลเงิน 

สกุลเงินอยางเปนทางการของประเทศบรูไนเปนเงินสกุล   
ดอลลารบรู ไน (Brunei Dollar) (BN$) มี อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ         
1.24 ดอลลารบรูไนตอ 1 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 24-25 บาท         
ตอ 1 ดอลลารบรูไน  

ท้ังนี้ บรูไน มีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร เงินดอลลาร
สิงคโปรมีมูลคาเทากับเงินดอลลารบรูไนและสามารถใชแทนกันได 
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รหัสโทรศัพท  
รหัสประเทศของบรูไนฯ คือ +673 
 

ระบบไฟฟาและประปา 
กระแสไฟฟาในบรูไนคือ 240 โวลต 

โดยท่ีปลั๊กมาตรฐานมีสามขาหรือเปนหมุด
สี่เหลี่ยม  

น้ําประปาในบรูไน ไมสามารถใชดื่มได 
 

อาหาร 
บรูไนมีรานอาหารจํานวนมากใหบริการอาหารนานาชาติอยู      

ท่ัวประเทศ ซ่ึงมีอาหารตางประเทศตั้งแตจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 
เกาหลี เมดิเตอรเรเนียน อาหรับ เวียดนามฝรั่งเศส และอ่ืน ๆ ในโรงแรม
ระดับ 5 ดาว จะมีอาหารตะวันตก อาหารอิตาเลียนแท อาหารญ่ีปุน และ
อาหารเลบานอน เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมีกําลังซ้ือ
อาหารทองถ่ินสามารถพบไดท่ัวไปในตลาดทองถ่ินกลางคืน อีกท้ังยังมี
รานอาหารอีกมากมายท่ีบริการอาหารชั้นดีในราคาไมแพง โดยท่ัวไปอาหาร
ในประเทศบรูไนจะเปนอาหารฮาลาล เพราะประชากรสวนใหญเปน        
ชาวมุสลิม  

บรูไนนั้นเปนประเทศท่ีไมไดวางขอจํากัดมากเกินไปเก่ียวกับ
รานอาหาร ตราบใดท่ีมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สวนรานอาหารท่ีไมใช
ฮาลาลจะมีการติดปายแสดงอยูหนาราน เพ่ือเปนการบอกวามิใชสําหรับ
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ชาวมุสลิม ตามกฎหมายประเทศบรูไนหามขายและบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รานอาหารท้ังหมดไมวาจะเปนฮาลาลหรือไมฮาลาลหามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 
 
ท่ีมา: 
http://www.smeasean.com/country_info.php?id=5&grou
p=4#sthash.7ZLrDM2b.dpuf 
 
http://www.thaiembassy.org/bsb/th/thai-people/  
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กฎระเบียบท่ีควรทราบในการเดินทางเขาประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
 
การเขาเมือง 
ยกเวนการตรวจลงตรา 90 วัน  : บุคคลสัญชาติอเมริกา 
ยกเวนการตรวจลงตรา 30 วัน  : บุคลสัญชาติมาเลเซีย สิงคโปรและอังกฤษ 
ยกเวนการตรวจลงตรา  14 วัน : บุคคลสัญชาติไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
ญ่ีปุน เกาหลีใต เบลเยี่ยม แคนาดา เยอรมันนี ฝรั่งเศส ลิกเคนสไตน       
ลักแซมเบิรก เนเธอแลนด สวิตซอรแลนด สวีเดน มัลดีฟส นิวซีแลนด และ
นอรเวย 

*สําหรับบุคคลสัญชาติอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกลาวมา จะตองขอ     
วีซากอนเดินทางเขามายังประเทศบรูไน 
  
ภาษีสนามบินในการเดินทางออกนอกประเทศ  
                ปลายทางสิงคโปรและมาเลเซีย  : 5 เหรียญบรูไน 
                ปลายทางอ่ืน  ๆ                     : 12 เหรยีญบรูไน 
 
ศุลกากร 

ตามประกาศศุลกากร  ผูเดินทางท่ีมีอายุมากกวา 17 ป สามารถ
นําสิ่งของดังตอไปนี้เขาประเทศบรูไนได 

1. ของใชสวนตัว        : บุหรี่ 200 มวน หรือ ยาสูบ 250 กรัม  
         น้ําหอม 60 มิลลลิิตร 
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2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล    : สําหรับผู ท่ีไมใชมุสลิม สามารถ      

นําเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขามาในประเทศบรูไนไดไมเกิน 2 ขวด และ    
เบียร 12 กระปองตอการเดินทางเขาประเทศ 1 ครั้ง เพ่ือวัตถุประสงค     
ในการบริโภคสวนบุคคล การนําเครื่องดื่มดังกลาวเขามาตองสําแดงให    
เจ าพนักงานศุลกากรทราบ หากไมสํ าแดงจะได รับการลงโทษ                   
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร 
 
การควบคุมโรค 
                 ผูโดยสารทุกคนท่ีเดินทางเขาประเทศบรูไน จะตองกรอก
แบบฟอรมดานสุขภาพ ซ่ึงพนักงานตอนรับจะแจกใหบนเครื่องบิน และ
มอบใหแกเจาหนาท่ีสนามบินกอนเขารับการตรวจคนเขาเมือง สําหรับผูท่ี
เดินทางมาจากประเทศท่ีอาจมีการระบาดของโรคไขเหลือง อาทิ ประเทศ  
ในแถบแอฟริกา จะตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกันมาลวงหนา และขอให
แสดงแบบฟอรมการเขารับการฉีดวัคซีนดังกลาวตอเจาหนาท่ีดวย สําหรับ
โรคไขมาลาเรีย อหิวตกโรค ฝดาษนั้น ไมมีการระบาดในประเทศบรูไน และ
ผูโดยสารท่ีเดินทางเขาประเทศไมจําเปนตองไดรับการฉีดวัคซีนดังกลาว 
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ขอควรกระทํา และไมควรกระทํา (Do and Don’t)  
ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

 
ขอควรทํา (Do) 

การแตงกายในท่ีสาธารณะ สุภาพสตรีควรแตงกายสุภาพ มิดชิด 
และไมควรใสชุดท่ีพอดีตัวจนเกินไป 

กอนเขาไปในศาสนสถานจะตองถอดรองเทากอนทุกครั้ ง        
หากไมใชคนมุสลิมใหเดินในบริเวณท่ีจัดใหเทานั้น ท้ังนี้สําหรับสุภาพสตรี
ท่ีไมใชมุสลิมจะมีชุดคลุมยาวสีดําจัดไวใหสําหรับสวมทับกอนเขาไปใน 
ศาสนสถานนั้น  ๆ

ในการทักทายกันใหใชการสัมผัสมือ หลังจากปลอยมือแลวใหนํา
มือมาแตะบริเวณหัวใจเพ่ือเปนการใหเกียรติ อยางไรก็ดี ในการสัมผัสมือ
กับชายมุสลิม ควรรอใหฝายชายยื่นมือมากอน เนื่องจากชายมุสสลิม     
บางคนจะไมสัมผัสมือกับเพศตรงขาม 

ใชนิ้วหัวแมมือขางขวาแทนนิ้วชี้ในทุกกรณีไมวาจะชี้บุคคลหรือ 
สิ่งของ 

ในการสงของหรือรับของควรใชมือขวาเทานั้น แตสามารถใช    
มือซายชวยประคองได 

สีดํา ถือเปนสีพิธีการของบรูไน หากจะเขารวมพิธีใดท่ีเปน
ทางการควรเตรียมชุดสีดําท่ีมิดชิดมาดวยสําหรับสุภาพสตรี 
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หากมีขบวนเสด็จขับสวนทางและมีมอเตอรไซคตํารวจนําโบก        

ใหจอดรถ ใหหยุดรถและจอดชิดขางทางดานซาย รอใหขบวนผานไปแลวจึง
ออกรถ 

ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบรูไน ผูขับขี่รถยนตจะหยุดรถ     
ตรงทางมาลายใหคนขามกอนเสมอ 

ในชวงเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมจะถือศีลอดต้ังแตพระอาทิตย 
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก ดังน้ัน ในชวงเวลาดังกลาว ชาวตางชาติควรด่ืม
หรือรับประทานอาหารในสถานท่ีท่ีจัดไวให เทาน้ัน ตามความ
เหมาะสม 

ในการสัญจรบนทองถนน  การกระพริบไฟหนารถถือว า               
เปนการใหทาง 
  

ส่ิงที่ไมควรปฏิบัติ (Don’t) 
หลีกเล่ียงการสังสรรคของสุภาพสตรีในหมูสุภาพบุรุษจํานวนมาก 
หามถายรูปภายในศาสนสถาน 
หามใชน้ิวชี้ ชี้คนหรือส่ิงของใด  ๆเน่ืองจากจะถือเปนการไมสุภาพ 
ในประเทศบรู ไนไมมี เครื่ อง ด่ืมแอลกอฮอล จําหน าย           

แตชาวตางชาติสามารถนําเขามาไดตามปริมาณท่ีกําหนด (โปรดดูจาก
ประกาศศุลกากร ) โดยตองกรอกแบบฟอรมขออนุญาตนําเขา           
ท่ีศุลกากร ณ ทาอากาศยานบรูไน ท้ังน้ีสามารถนํามาด่ืมไดในท่ีพัก
สวนตัวเทาน้ัน มิใช ในท่ีสาธารณะ 

หากไมจําเปนไมควรบีบแตรขณะขับรถ  
 
ท่ีมา: http://www.thaiembassy.org/bsb/th/thai-people/  
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Contact Person – Brunei 
 
The Brunei Times 
Mr. Chiew Chee Phoong 
Assistant Group Editor-in-Chief 
Tel: +673-2428333 Ext 17 
Fax: +673-2428555 
E-mail:chiewc1698@gmail.com 
         ChiewCheePhoong@bt.com.bn 
 

The BruDirect.com 
Mr. Sahmin H. Julani 
Head of IT / Webmaster 
System Admin, Design & Developer  
Tel: +673 2220 178, +673 2220 198 
Fax: +673 2236 740 
E-mail: admin@brudirect.com / 
webmaster@brudirect.com 
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Universiti of Brunei Darussalam (UBD) 
Dr. Abby Tan Chee Hong 
Director of Global Liasion Office 
Universiti Brunei Darussalam 
Tel. +673-2463001 ext.1277      
Fax: +673-2463062/+673-2463015 
e-mail: abby.tan@ubd.edu.bn 
 
กด +673 ตามดวยหมายเลขปลายทาง 
DTAC- Roaming แจงขอใชบริการ 24 ชั่วโมงกอนการเดินทาง 

อัตราคาบริการ: 
       12 บาท / นาที โทรออกภายในประเทศบรูไน 
       60 บาท / นาที โทรออกมายังประเทศไทย 
       50 บาท / นาที รับสายท้ังจากประเทศไทยและประเทศบรูไน 
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ข่าวการศึกษาดูงาน 
สำ นักโพลในภูมิภาคอาเซียน

สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม

ระหว่างวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2557
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วันอังคารท่ี 19 สิงหาคม 2557 
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วันพุธท่ี 20 สิงหาคม 2557 
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วันจันทรท่ี 25 สิงหาคม 2557 
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วันอังคารท่ี 26 สิงหาคม 2557 
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วันพุธท่ี 3 กันยายน 2557 
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