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รายงานการศึกษาดูงาน ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระหวางวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2557
ภาพรวมการศึกษาดูงาน
เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)
ตั้ ง อยู ก ลางภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต เมื อ งหลวง คื อ
กรุ ง บั น ดาร เ สรี เ บกาวั น (Bandar Seri Begawan) มี ป ระชากร
ประมาณ 414,000 คน ใช ภ าษามาเลย (Malay หรื อ Bahasa
Melayu) เปนภาษาราชการ และมีภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ ส อง
มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี
ฮั จ ญี ฮั ส ซานั ล โบลเกี ย ห มู อิ ซ ซั ด ดิ น วั ด เดาละห (Sultan Haji
Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) เป นองค พระประมุ ข
ทรงเป น สมเด็ จ พระราชาธิ บ ดี องคที่ 29 และทรงดํ า รงตํ า แหน ง
ผูนํารัฐบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง หนวยเงินที่ใช คือ ดอลลารบรูไน (Brunei Dollar:
BND) การเดินทางสวนใหญใชรถยนต และระบบขนสงสาธารณะ
เชน รถไฟ รถเมล เปนตน
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สํ า หรั บ การศึ ก ษาดู ง านครั้ ง นี้ ได ศึ ก ษาดู ง านหน ว ยงาน
ตาง ๆ ไดแก สื่อมวลชน คือ The Brunei Times สื่อออนไลน คือ
The BruDirect.com และหน ว ยวิ จั ย ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ
Research Office, Universiti Brunei Darussalam: UBD
ซึ่งทั้ง 3 หนวยงานตั้งอยูในกรุงบันดารเสรีเบกาวัน เมืองหลวง
ของเนการาบรูไนดารุส ซาลาม สรุปผลการศึกษาดู งาน แบงเป น
4 สวน ดังนี้
1. องคกรเกี่ยวกับสื่อหรือขาว (MEDIA / NEWS)
2. สถาบันอุดมศึกษา (HIGHER EDUCATION INSTITUTION)
3. สิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน
4. ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
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สวนที่ 1 องคกรเกี่ยวกับสื่อหรือขาว
(Media / NEWS)
สําหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดศึกษาดูงานองคกรเกี่ยวกับ
สื่อหรือขาว 2 องคกร ไดแก สื่อมวลชน คือ The Brunei Times
สื่อออนไลน คือ The BruDirect.com มีรายละเอียดดังนี้

1. หนังสือพิมพ The Brunei Times

1) ขอมูลทั่วไป
The Brunei Times เปนสื่อหนังสือพิมพภาคภาษาอังกฤษ
ของบรูไน นําเสนอเกี่ ยวกับ ดานธุร กิจ เปนหลั ก โดยมีเจาของคือ
บริษัท บรูไนไทมส จํากัด (มหาชน) บรูไนไทมสไดเปดตัวรู ป แบบ
ใหม ข องหนั ง สื อ พิ ม พ เมื่ อวั นที่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยมี ความหนา
ถึง 48 หนา เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 4 ปของการกอตั้งสํานักพิมพ ซึ่งมี
คําขวัญวา Fresh Idea, New Option, Global Vision และในป ค.ศ.2007
(พ.ศ.2550) หนั ง สื อ พิ ม พ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย า งเป น รู ป ธรรม
หลาย ๆ ดาน เชน
 เปดโรงพิมพเพื่อจัดพิมพในรูปแบบใหม
 ทํางานรวมกับกระทรวงการสื่อสาร ในงานสัมมนา
เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย บนท อ งถนนของสหประชาชาติ ที่
ศูนยการประชุมแหงชาติ
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 ไดรับการเสนอชื่อเขาเปนสื่อมวลชนอยางเปนทางการ
ของกระทรวงกลาโหม
พั ฒ นาการที่ ก า วหน า อย า งยิ่ ง ของ The Brunei Times
2 ประการคือ
1. การฉลองโครงการหนังสือพิมพเพื่อการศึกษา (BT-NIE)
ครบ 1 ป โดยใหพื้นที่ขาวในสวนนี้ถึง 4 หนา
2. มีการสงหนังสือพิมพบรูไนไทมส ไปยังโรงเรียนมัธยม
กว า 31 แห ง ทั่ ว ประเทศ โดยทาง The Brunei Times หวั ง ว า
จะทํ า ให โ รงเรี ย นทั้ ง รั ฐ บาลและเอกชนเข า มาร ว มโครงการ
หนั งสื อพิ มพ เ พื่ อการศึ ก ษา (BT-NIE) โดยบรู ไนไทมส จะมุงเนน
การนําเสนอประเด็นที่หลากหลาย เชน การวิเคราะหขาว สารคดี
บทความที่ แสดงความคิ ดเห็ น ข า วต า งประเทศ และขาวแวดวง
ธุรกิจและการเงิน
2) ความคิดเห็นตอโพลในมุมมองของสื่อ
บรูไนมีลักษณะการนําเสนอขาวภายในประเทศที่ไมมุงเนน
ขาวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศ แตใหความสําคัญกับขาวใน
เชิงสรางสรรค กิจกรรมที่ดี ขาวที่ทําใหเกิดความสุข ขาวที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมของประเทศบรูไน โดยทั้งหมดนั้นเกี่ยวของกับสถาบัน
กษัตริยของประเทศบรูไน และไมมีการนําเสนอขาวในดานที่ขัดแยง
กับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม จะเห็นไดวาลักษณะการนําเสนอ
ขาวดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่แตกตางกันระหวางสื่อ
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ของไทยและบรูไน นอกจากนี้ในสวนของการสํารวจความคิด เห็น
ของประชาชนดวยการทําโพล จึงมีขอจํากัด คือ จะตองไมเกี่ยวกับ
ศาสนา ราชวงศ และกฎหมายอิสลาม
สํานักโพลในอาเซียนที่เปนที่รูจักและมีความนาเชื่อถือใน
มุ ม มองของ The Brunei Times คื อ เครื อ ข า ย Gallup Poll ใน
ประเทศสิงคโปร เปนตน
3) จุดแข็งขององคกร
The Brunei Times เปนสื่อหนังสือพิมพที่มีจุดยืนเปนของ
ตนเอง ขาวสวนใหญของ The Brunei Times จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเนนการนําเสนอขาวเกี่ยวกับธุรกิจ
ซึ่งทุกวันจันทรจะมีการนําเสนอดานธุรกิจโดยเฉพาะ จํานวน 8 หนา
และในทุกฉบับจะมีการนําเสนอขาวหรือบทความ ความเคลื่อนไหว
ในกลุมประเทศอาเซียนโดยเฉพาะ ประมาณ 2 หนา
4) ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพลกับหนวยงาน
หากทางสวนดุ สิ ต โพลสนใจที่ จ ะเผยแพร ผ ลการสํ ารวจ
ทาง The Brunei Times เต็มใจที่จะนําผลโพลของสวนดุสิ ต โพล
มาเผยแพร โดยจะตองเปนประเด็นที่ไมขัดแยงกับวัฒนธรรมของ
ศาสนาอิสลาม
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2. สื่อออนไลน The BruDirect.com
1) ขอมูลทั่วไป
The BruDirect.com เ ป น สื่ อ เ ว็ บ ไ ซ ต ข า ว อ อ น ไ ล น
อันดับ 1 ของบรูไน และเปนเว็บ ไซต ขาวรุ นบุ กเบิ กของประเทศ
บรู ไ น ก อ ตั้ ง โดย Mr. Ignatius Stephen เมื่ อ เดื อ นเมษายน
ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) นอกจากนี้ ยังเปนเว็บไซตอิสระที่ออกแบบ
มาเพื่อตรวจสอบขาวตาง ๆ และขอมูลทางธุรกิจในบรูไน ในรูปแบบ
ที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย โดยจะอัพเดทขอมูลอยางนอยวันละ
2 ครั้ง มียอดผูเขาชมกวา 40,000 – 50,000 คนตอวัน
2) ความคิดเห็นตอโพลในมุมมองของสื่อ
ด ว ยวั ฒ นธรรมที่ แตกต า งระหวางสื่อ ของประเทศบรู ไ น
และประเทศไทย การทําโพลในบรูไนจึงมีขอจํากัดในหลาย ๆ ดาน
ป จ จุ บั น มี ก ารทํ า วิ จั ย ออนไลนผ านหลายชองทาง เชน หนาเว็บของ
The BruDirect.com และหนาเพจ Facebook เปนตน ซึ่งขอคําถาม
มี ลั ก ษณะสั้ น ๆ เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งทั่ ว ไปที่ ไ ม ผิ ด กฎระเบี ย บ
ของประเทศ ไม ก ระทบต อ สภาพจิ ต ใจของผู ต อบ และที่ สํ า คั ญ
ไม กระทบต อหลั กศาสนาอิ ส ลาม ราชวงศ และกฎหมายอิส ลาม
โดยมี ก ารสุ ม ตั ว อย า งจากผู เ ข า ชมเว็ บ ไซต และมี ก ารพั ฒ นา
โปรแกรมเพื่อใชในการประมวลผล
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3) จุดแข็งขององคกรและความนาเชื่อถือ
The BruDirect.com เปนองคกรขนาดเล็ก ที่ดูแลในเรื่องของ
การทําเว็บไซตใหกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในประเทศบรูไน
มี จํ านวนบุ คลากรน อย แต สามารถสร างสรรค ผลงานให โดดเด นได
เนื่องจากมีการบริหารงานในแนวราบ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุ ณภาพ
เปนคนรุนใหม มีความคิดสรางสรรค ประกอบกับจบการศึกษาจาก
ตางประเทศ ที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหไดทราบในเรื่อง
ไอซีทีของประเทศที่ตนเองไปศึกษาเปนอยางดี และสามารถนํามา
ปรับใชกับองคกรใหเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากล จนสามารถ
ทํ าให เว็ บไซต www.brudirect.com เป น เว็ บ ไซต อั น ดั บ หนึ่ ง
ของประเทศได และติดอันดับ 1 ใน 100 เว็บไซตสื่อออนไลนทั่วโลก
4) ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพลกับหนวยงาน
หากทางสวนดุ สิ ต โพลสนใจที่ จ ะเผยแพร ผ ลการสํ ารวจ
ทาง The BruDirect.com เต็ มใจที่ จะนํ าผลโพลของสวนดุ สิ ตโพล
มาเผยแพร โดยจะตองเปนประเด็นที่ไมขัดแยงกับวัฒนธรรมของ
ศาสนาอิสลาม
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สวนที่ 2 สถาบันอุดมศึกษา
Universiti Brunei Darussalam (UBD)
1. ขอมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุส ซาลาม (Universiti Brunei
Darussalam) หรือในภาษายาวี ﯾﻮﻧﯿﺒﺮﺳﯿﺘﻲ ﺑﺮوﻧﻲ داراﻟﺴﻼم
เป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด ชื่ อ ว า เป น แหล ง การศึ ก ษาคุ ณ ภาพ มี
ความกาวหนาทางวิชาการและมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ในประชาคมอาเซี ย น เป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ก า แก แ ละใหญ ที่ สุ ด
ในประเทศ ด ว ยความที่ เ ป น มหาวิทยาลั ยอั น ดั บ ตนของประเทศ
บรู ไน ทํ า ให มหาวิ ทยาลั ยมี น โยบายในการเป ดตอนรับ นักศึกษา
ตางชาติ มี นั กศึ กษาจากภู มิภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉีย งใตเ ข า มา
ศึกษาภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นในปจจุบันมหาวิทยาลัยยังมี
จํานวนนักศึกษาจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุน ยุโรป แอฟริกา
และตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย แห ง บรู ไ นดารุ ส ซาลาม จั ด ได ว า มี ค วาม
เชี่ ย วชาญในสาขาทางด า นสั ง คมศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร
เปนอยางมาก มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม (UBD) กอตั้ง
ในป ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) ไดพัฒนาทั้งหลักสูตรและสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง และในป ค.ศ. 1995 (พ.ศ.2538) ไดยายมหาวิทยาลัย
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มาอยู ณ สถานที่ ป จจุ บั น เนื่ องจากมี สิ่ งแวดล อมและบรรยากาศที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการทําวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย แห ง บรู ไ นดารุ ส ซาลาม มี ค า นิ ย มหลั ก
4 ประการ คือ บุคลากร ความเชี่ยวชาญ สายสัมพันธ และความ
เปนผูนํา
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 8 คณะ สถาบันวิจัย 9 แหง
และศูนยบริการทางวิชาการอีก 6 แหง โดยมีสาขาวิชาตางๆ เชน
อิ สลามศึ กษา บริ หารธุรกิจ อั กษรศาสตร วิ ทยาศาสตร วิ ทยาศาสตร
สุขภาพ อาเซียนศึกษา นโยบายศึกษา ศึกษาศาสตร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการบูรณาการเทคโนโลยี เนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ทางวิชาการและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม มีความกาวหนาทาง
วิ ช าการ ได มี ก ารขยายโครงสร า งพื้ น ฐานภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําที่ทรงอิทธิพล ผูประกอบการและมืออาชีพ
ในดานตาง ๆ เพื่อสังคม
ในป ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) มหาวิ ท ยาลั ย แห ง บรู ไ น
ดารุ ส ซาลาม ได นํ า เสนอโปรแกรมทางการศึ ก ษาที่ มี ชื่ อ ว า
GenNEXT ซึ่ ง เป น กรอบการทํ า งานทางการศึ ก ษา ดํ า เนิ น การ
เพื่อใหนักศึกษาไดนําไปปรับใชกับวิธีการเรียนของตน สวนหนึ่งของ
โครงการ GenNEXT คื อ ให นั ก ศึ ก ษาได อ อกไปใช ชี วิ ต นอก
มหาวิ ทยาลั ย เป น เวลา 1 ป เพื่ อเรี ย นรูวิถีชีวิตและโลกภายนอก
มหาวิทยาลัย
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วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยนานาชาติอันดับหนึ่งที่มีเอกลักษณประจําชาติ
พัน ธกิ จ : พั ฒ นาตั ว บุ คคลและสั งคมแบบองค ร วม โดยผ านการ
บมเพาะปญญา ความเชื่อ และวัฒนธรรม ทําใหชีวิตมีคุณคาเพิ่มขึ้น
และการสร า งสภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสมที่ จ ะสามารถนํ า ไปสู
ความเป น เลิ ศ ด า นการเรี ย นรู การสอน การวิ จั ย ทุ น การศึ ก ษา
การบริการสาธารณะ และการปฏิบัติอยางมืออาชีพ
2. การดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและการทําวิจัย
รั ฐ บาลบรู ไนใหความสํ า คั ญ เรื่ องการศึ กษาเปน อย า งยิ่ ง
โดยจัดสรรทุนการศึกษากับนักศึกษาและนักวิจัยจนถึงระดับสูงสุด
โดยมีเกณฑการใหทุนการศึกษาจากคะแนนสอบ
การวิ จั ย 5 ด า น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แห งบรู ไ นดารุ ส ซาลาม
ให ค วามสํ า คั ญ คื อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ พลั ง งาน
ความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร อาเซียนศึกษา และ
ธนาคารและการเงินอิสลาม โดยมุงเนนดานวิทยาศาสตรมากที่สุด
มหาวิทยาลัยมีการริเริ่มโครงการ GenNEXT ซึ่งเปนกรอบ
การจัดการทางการศึกษา ออกแบบมาสําหรับนักศึกษาที่มีความ
เป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ โดยมี ลั ก ษณะหรื อ รู ป แบบการเรี ย นรู
เฉพาะบุ คคล ในขณะนี้ มีการทํ า ความร ว มมื อในการแลกเปลี่ยน
นั ก ศึ ก ษาในโครงการ กั บ เครื อ ข า ยมหาวิ ท ยาลั ย อาเซี ย น
(ASEAN University Network: AUN) เปนความรวมมือของ
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สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระหว า งประเทศสมาชิ ก สมาคมประชาชาติ
แห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต หรื อ อาเซี ย น ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อเดื อ น
พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) รวม 13 สถาบัน ตอมาได
ขยายความรวมมือระหวางอาเซีย นเพิ่มมากขึ้นทําใหส มาชิก ของ
เครือขายมหาวิทยาลัย อาเซียนเพิ่ มจํานวนเปน 30 สถาบัน โดย
สถาบั น อุ ดมศึ กษาของประเทศไทยที่เขารวมเครือขายมหาวิทยาลั ย
อาเซียน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยบูรพา
3. ความรวมมือระหวางสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต กับมหาวิทยาลัยแหงบรูไนดารุสซาลาม
มหาวิ ท ยาลั ย แห ง บรู ไ นดารุ ส ซาลาม มี ค วามต อ งการ
ทํ า ความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย โดยการส ง นั ก ศึ ก ษามา
แล กเปลี่ ย นในโ ครงการ GenNEXT แล ะมาดู ง านวิ จั ย กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในดานครุศาสตร สาขาปฐมวัย และ
ความปลอดภัยดานอาหาร (Food Security) เนื่องจากเล็งเห็นวา
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต มี ความเป น เลิ ศด านอุ ตสาหกรรม
การอาหาร
ลาสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 รองปลัดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร และคณะผู บ ริ ห ารจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารบรู ไ น
ดารุสซาลาม ไดเดินทางมาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต
โดยมี Dr. Abby Tan Chee Hong ผูอํานวยการวิเทศสัมพันธ
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มหาวิ ทยาลั ยแหงบรูไนดารุสซาลาม ไดนํ าเสนอโครงการ GenNEXT
ในการเดินทางมาครั้งนี้ดวย ซึ่งคณะผูดูงานสนใจในเรื่อง การเปน
ผูป ระกอบการ (Entrepreneurship Areas) และการจัดการความรู
(Knowledge Management: KM) เพื่ อ ร ว มหารื อ ความร ว มมื อ
ดานวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศบรูไน
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําโพลอาเซียน
หากจะมีการดําเนินการเกี่ยวกับการทําโพล ทางมหาวิทยาลัย
มี ค วามคิ ด เห็ น ว า การทํ า โพลเป น เรื่ อ งที่ ดี น า สนใจ แต จ ะต อ ง
ไมเกี่ยวกับราชวงศ ศาสนา และกฎหมายอิสลาม และตองเอาใจใส
ในกระบวนการทําโพลทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการเลือกหัวขอที่จะ
สํารวจ การสุมตัวอยาง เนื่องจากหัวขอหรือขอคําถามบางคําถาม
อาจเปนเรื่องละเอียดออน อาจกระทบตอความรูสึกของผูตอบได
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สวนที่ 3 สิง่ ที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน
จากการที่คณะสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ได ศึ ก ษาดู ง าน ณ เนการาบรู ไ นดารุ ส ซาลาม (Negara Brunei
Darussalam) ระหว า งวั น ที่ 17 – 21 สิ ง หาคม 2557 โดยศึ ก ษา
ดู ง านหน ว ยงานต า ง ๆ ได แ ก องค ก รเกี่ ย วสื่ อ หรื อ ข า ว คื อ
สื่อหนังสือพิมพ The Brunei Times สื่อออนไลน คือ The BruDirect.com
หน วยวิ จั ยของสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา คื อ Research Office, Universiti
Brunei Darussalam ซึ่ งจากการศึ ก ษาดู ง านดั ง กล า ว คณะผู ศึ ก ษา
ดูงานไดรับประโยชน ดังนี้
1. องคความรูที่ได จากการศึ กษาดู งานองคกรเกี่ย วกับ สื่ อ
หรื อ ข า ว สื่ อหนั งสื อ พิ ม พ “The Brunei times” ทํ าให ทราบถึ ง
วัฒนธรรมที่แตกตางระหวางสื่อของบรูไน และไทย ซึ่งบรูไนมีลักษณะ
การนํ าเสนอข าวภายในประเทศที่ จะไม มุ งเน นข าวอาชญากรรมที่
เกิ ดขึ้ นในประเทศ แต จะให ความสํ าคั ญกั บข าวในเชิ งสร างสรรค
กิจกรรมที่ดี ขาวที่ทําใหเกิดความสุข ขาวที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมของ
ประเทศบรู ไน โดยทั้ งหมดนั้ นจะเกี่ ยวข องกั บสถาบั นกษั ตริ ย ของ
ประเทศบรู ไน และจะไม มี การนํ า เสนอข าวในด านที่ ขั ด แย ง กั บ
วัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม
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2. ในส ว นขององคก รสื่อ ออนไลน The BruDirect.com
เป น องค ก รขนาดเล็ ก ที่ ดู แ ลในเรื่ อ งของการทํ า เว็ บ ไซต ใ ห กั บ
หนวยงานและองคกรตาง ๆ ในประเทศบรูไน มีจํานวนบุคลากร
นอย แตสามารถสรางสรรคผลงานใหโดดเดนได เนื่องจากมีการ
บริ ห ารงานในแนวราบ มี ท รั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพ เป น คน
รุ น ใหม มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ประกอบกั บ จบการศึ ก ษา
จากต า งประเทศ ที่ มี ร ะบบเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ทํ า ให ไ ด ท ราบ
ในเรื่องไอซีทีของประเทศที่ตนเองไปศึกษาเปนอยางดี และสามารถ
นํ า มาปรั บ ใช กับ องค กรให เ ป น ที่ ย อมรับ ทั้งในประเทศและสากล
จนสามารถทํ า ให เ ว็ บ ไซต www.brudirect.com เป น เว็ บ ไซต
อั น ดั บ หนึ่ ง ของประเทศได และติ ด อั น ดั บ 1 ใน 100 เว็ บ ไซต
สื่อออนไลนทั่วโลกในสวนของการเผยแพรผลโพลของสวนดุสิตโพล
ในเว็บไซตwww.brudirect.com ทาง The BruDirect.com มีความยินดี
3. ในส ว นของมหาวิ ท ยาลั ย แห ง บรู ไ นดารุ ส ซาลาม
(Universiti Brunei Darussalam : UBD) ซึ่ ง เป น มหาวิ ท ยาลั ย
อั น ดั บ 1 ของประเทศ พร อ มที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต มาเป น กํ า ลั ง ของ
ประเทศ โดยบัณฑิตตองมีความพรอมทั้งทางดานวิชาการและการมี
น้ําใจเปนนักกีฬา
มหาวิ ท ยาลั ย แห ง บรู ไ นดารุ ส ซาลาม มี ค วามต อ งการ
ทํ า ความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย โดยการส ง นั ก ศึ ก ษา
มาแลกเปลี่ ย นในโครงการ GenNEXT และมาดู ง านวิ จั ย กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในดานครุศาสตร สาขาปฐมวัย และ
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ความปลอดภัยดานอาหาร (Food Security) เนื่องจาก
เล็งเห็นวาสวนดุสิตมีความเปนเลิศดานอุตสาหกรรมการอาหาร
ซึ่ ง ในขณะนี้ มี ก ารทํ า ความร ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษาในโครงการ GenNEXT กับเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน
( ASEAN University Network: AUN) ของประเทศไทย คื อ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. ไดศึกษา เรียนรูวิถีชีวิต เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของ
ประเทศบรูไน ซึ่งเปนประเทศสงออกน้ํามันอันดับตน ๆ ของโลก
คนบรูไนยังมีวิถีชีวิตที่มีความสุข เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนทุกอยาง
ให กั บ ประชาชน ตั้ ง แต ก ารศึ ก ษาเล า เรี ย น การรั ก ษาพยาบาล
ดานวัฒนธรรมที่เห็นไดชัดที่สุดและมีความใกลเคียงกับประเทศไทย
มากที่สุด คือเรื่องความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ของ
ชาวบรูไน จะเห็นไดจากการที่ทุกชองรายการของทางบรูไน จะมีทั้ง
ข า ว สปอตประชาสั มพั น ธ และพระราชกรณียกิจขององค สุ ล ต า น
เกื อ บจะตลอดเวลา สิ่ ง พิ ม พ ต า ง ๆ เว็ บ ไซต ต า ง ๆ ในประเทศ
จะตองมีการนําเสนอพระบรมฉายาลักษณขององคสุลตาน เพื่อเปน
การถวายความเคารพตอสถาบันพระมหากษัตริย และดวยระบบ
การปกครองในแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย

20

รายงานการศึกษาดูงาน Brunei

B ru ne i

5. การศึ ก ษาดู ง านครั้ ง นี้ เ ป น การสร า งเครื อ ข า ยในการ
ติ ด ต อ ระหว า งสวนดุ สิ ต โพลและหน ว ยงานต า ง ๆ ในประเทศ
เนการาบรูไนดารุสซาลาม ไดแก
5.1 สื่อหนังสือพิมพ 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 สื่อออนไลน 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

รายงานการศึกษาดูงาน Brunei

ส่วนที่ 4
ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
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สวนที่ 4 ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน

คณะสวนดุสิตโพล เขาศึกษาดูงาน The Brunei Times
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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
ที่ ให บ ริ การทางวิ ช าการแก สั ง คมโดยใช ผ ลโพลหรื อ การวิ จั ย เชิ ง
สํารวจเปนเครื่องมือในการสะทอนความคิดเห็นประชาชนที่มีตอ
สังคมไทยซึ่งในป พ.ศ. 2556 ที่ผานมาเปนปแหงการเปลี่ยนแปลง
ของสวนดุสิตโพลโดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนผลจากปจจัย
ภายในองคกรอันเกิดจากการปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอมการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
ปจจัยภายนอกอันเกิดจากการปรับตัวของสังคมไทยใหพรอมรับกับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน เหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหสวนดุสิต
โพลจําเปนตองมีการปรับโครงสรางและการดําเนินงานเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ด ว ยเหตุ ผ ลข า งต น นี้ สวนดุ สิ ต โพล จึ ง ได มี ก ารกํ า หนด
กรอบแนวทางการพัฒนาสวนดุสิตโพล ประจําป พ.ศ.2556-2560
เพื่อเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมี
แผนงานดานการพัฒนาสงเสริมศักยภาพบุคลากร ซึ่งสวนดุสิตโพล
ให ค วามสํ า คั ญ เนื่ อ งจากทรั พ ยากรบุ ค คลเป น ต น ทุ น สํ า คั ญ
ขององค ก ร โดยเฉพาะการพั ฒ นาสมรรถนะและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทั้งเชิงวิชาการและการปฏิบัติ พรอมทั้งมีวิทยาการ
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และนวั ต กรรมที่ เ ป น แนวทางในการเพิ่ ม พู น องค ค วามรู ใ ห กั บ
บุ ค ลากรได นอกจากนี้ จ ะเป น ประโยชน ต อ องค ก รในด า นอื่ น ๆ
ทั้ ง การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การให เ ป น ระบบอย า งมี
ประสิทธิภาพการสรางและพัฒนาเครือขาย รวมทั้งการเขาสูสากล
ของสวนดุ สิ ตโพล ซึ่ งจะทํ า ให ส วนดุ สิ ต โพลมี ความเข มแข็ ง และ
ยั่งยืนตอไปในอนาคตได
วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึ กษาภาพรวมองค กรที่ ดําเนิน การสํารวจความ
คิ ด เห็ น สาธารณมติ ห รื อ โพล (Public Opinion Poll) ในกลุ ม
อาเซียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการการทํ า งานขององค ก รที่
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. เพื่ อ สร า งความร ว มมื อ ระหว า งองค ก รที่ ดํ า เนิ น การ
สํารวจความคิดเห็นสาธารณมติหรือโพล (Public Opinion Poll)
ในกลุมอาเซียน
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เปาหมายโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู บ ริ ห าร และบุ คลากรของสวนดุ สิ ตโพล มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสวนดุสิตไดรับความรูจากการสรางความรวมมือและนําไปใช
ในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เชิงปริมาณ
เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของส ว นดุ สิ ต โ พล ให มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการนําวิทยาการหรือนวัตกรรมจาก
ความรวมมือที่ไดกลับมาประยุกตใชในการพัฒนางาน
กลุมเปาหมาย
ไดแก ผูบริหารและบุ คลากรของสวนดุสิ ตโพล ไปศึ กษา
ดูงาน ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม รวมทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้
1. นายณัฐพล แยมฉิม
2. นางสาวนงคลักษณ โชติวิทยธานินทร
3. นางสาวสายสมร เมืองมูล
4. นายกิตติพงศ อิ่มประคองศิลป
5. นางสาวสุภาวดี บาลี
6. นางสาวปภาวรินทร สังฆพรหม
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ระยะเวลาดําเนินการ
เดิ น ทางไปศึ กษาดู งาน ระหว างวัน ที่ 17 - 21 สิ งหาคม
2557
งบประมาณ
ใชงบประมาณของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต โดยใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 120,000 บาท
( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน )
ผูรับผิดชอบ
นายณัฐพล แยมฉิม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ได ทราบถึ งภาพรวมองค กรที่ดําเนิน การสํารวจความ
คิ ด เห็ น สาธารณมติ ห รื อ โพล (Public Opinion Poll) ในกลุ ม
อาเซี ย น ซึ่ ง สามารถนํ า มาปรั บ ปรุ ง โครงสร า งสวนดุ สิ ต โพลให
ทันสมัย รองรับการทํางานในระดับอาเซียนและระดับสากลตอไป
2. ได ท ราบถึ ง กระบวนการการทํ า งานขององค ก รที่
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 ซึ่งสามารถนํามาปรับปรุง
แนวทางการทํางานของสวนดุสิตโพลใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป
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3. ได เ ครื อข า ยระหว า งองค กรที่ ดํ า เนิ นการสํารวจความ
คิ ด เห็ น สาธารณมติ ห รื อ โพล (Public Opinion Poll) ในกลุ ม
อาเซียน
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คู่มือการศึกษาดูงาน
สำ�นักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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SUAN DUSIT POLL (SDP) TECHNICAL VISIT
to Negara Brunei Darussalam
August 17th to 21st, 2014

Royal Brunei Airlines

Sun 17 August 2014 Flight BI 518 U BKK DEPT
Mon18 August 2014
BWNARR
Thu 21 August 2014 Flight BI 517 U BWN DEPT
BKK ARR
No.

Name

Surname

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MR. NATTAPON
MR. KITTIPONG
MS. SUPAVADEE
MS. SAISAMON
MS. PHAPAWARIN
MS. NONGLUCK

YAMCHIM
IMPRAKONGSILP
BALEE
MUANGMOON
SANGKAPROM
CHOTEVITHAYATHANIN

20:40
00:25
18:15
20:00
Seat

BKKBWN

BWNBKK
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วันอาทิตยที่ 17 ส.ค. 2557 เวลา 18:30 น.
พบกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เคานเตอรเช็คอินสายการบิน รอยัล บรูไน แอรไลน

สายการบิน: Royal Brunei Airlines (BI)
999 หมู 10 ถนน บางนา-ตราด ตําบลราชาเทวะ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เวลาทําการ: 04.00 - 22.30 น.
อาคารผูโดยสาร ชั้น 4 (ประตูทางเขาที่ 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

คํ า ขวั ญ : น อ มรั บ ใช ต ามแนวทางของพระเจ า เสมอ (Always in
service with God's guidance)
เพลงชาติ: อัลเลาะห เปลิฮารากัน สุลตาน
ขอมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว (ละติจูดที่
5 เหนือเสนศูนยสูตร)
แบ ง เป น 4 เขต คื อ เขต Brunei-Muara เขต Belait
เขต Temburong และเขต Tutong
พื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่รอยละ 70 เปนปาไม
เขตรอน
เมืองหลวง บันดารเสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ประชากร 414,000 คน (พ.ศ. 2555)
ภาษาราชการ ภาษามาเลย (Malay หรื อ Bahasa
Melayu)
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ศาสนา อิ ส ลาม (67%) พุ ทธ (13%) คริส ต (10%) และ
ฮินดู (10%)
การเมืองการปกครอง
ประมุ ข และหั ว หน า ฝ า ยบริ ห าร สมเด็ จ พระราชาธิบ ดี
ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (Sultan Haji Hassanal
Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) เป นองค พระประมุ ข ทรงเป น
สมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 29 และทรงดํารงตําแหนงผูนํารัฐบาล
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรว งกล าโหม และรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลั ง รั ฐ มนตรี ก ระทรวงตา งประเทศ คื อ เจ าชาย
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 ไ นประกอบด ว ย 2 ส ว นที่ ไ ม ติ ด กั น คื อ
ดานตะวันตกและตะวันออก โดยประชากรรอยละ 97 อาศัยอยูใน
ส ว นด า นตะวั น ตก และมี ป ระชากรเพี ย งประมาณ 10,000 คน
ที่อาศัยอยูในดานตะวันออก ซึ่งมีภูเขาเปนจํานวนมาก
เศรษฐกิจการคา
หน ว ยเงิ น ตรา ดอลลาร บ รู ไ น (Brunei Dollar : BND)
(1ดอลลารบรูไน ประมาณ 25.92 บาท)

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 16.6 พันลาน USD
รายไดประชาชาติตอหัว 48,000 USD โดยประมาณ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 1.6
สิ น ค า นํ า เข า สํ า คั ญ เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรม รถยนต
เครื่องใชไฟฟา สินคาเกษตร อาทิ ขาวและผลไม
สินคาสงออกสําคัญ น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ
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Day 1
Day 2
Day 2
Day 2
Day 3
Day 3
Day 4
Day 5
Day 5

Date
August 17,
2014 (Sun)
August 18,
2014 (Mon)
August 18,
2014
August 18,
2014
August 19,
2014 (Tue)
August 19,
2014
August 20,
2014 (Wed)
August 21,
2014 (Thu)
August 21,
2014 (Thu)

Local Time
8:40 pm
(DEPT)
00:25 am
(ARR)
10:00 am

Organization/Venue
Suvarnabhumi Airport
Brunei International
Airport
The Brunei Times

02:00 pm

The BruDirect.com

10:00 am

Universiti Brunei
Darussalam (UBD)
Behavioral
Observation
Behavioral
Observation
Behavioral
Observation
Brunei International
Airport

01:30 pm
09:00 am 08:00 pm
09:00 am 02:00 pm
6:15 pm
(DEPT)
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SDP Visit Itinerary – Negara Brunei Darussalam

เวลาของบรูไนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง
เวลาที่ใชเดินทางจากกรุงเทพฯไปสนามบินนานาชาติบรูไน
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
August 09:00 am - 09:45 am
18, 2014 10:00 am - 10:30 am
(Mon)

Activities
Travelling to The Brunei Times
Briefing and discussion with
Mr. Haji Bujang, Group Editorin-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 01:00 pm - 01:45 pm Travelling to The BruDirect.com
18, 2014 02:00 pm - 02:45 pm Briefing and discussion with
(Mon)
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

รายงานการศึกษาดูงาน Brunei
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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
August
19, 2014
(Tue)

46

Time
Activities
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.

44 |Page

รายงานการศึกษาดูงาน Brunei

51

B ru ne i

From beginning of 2003 we began to operate on a 24hour 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.
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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 communitybased 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/graduatestudies-and-research-office/
Global Liasion Office
Ground Fl., Administration Block,
Jalan Tungku Link, BE 1410
Brunei Darussalam
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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. การกําหนดอัตลักษณเพื่อการแขงขัน
How do you build your organization identity for
competition?
4. การสรางชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ
How do you create and maintain your organization
reputation and trustworthy?
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5. ประเด็นที่สนใจในการทําโพล หรือโพลที่ทําบอยที่สุด 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. ตั ว อย า งในการรวบรวมข อ มู ล “โพลสาธารณะ”
การสุมตัวอยาง
Please tell me about sampling methods when
conducting public opinion polls.
7. เครือขาย หรือ เจาหนาที่ภาคสนาม
How do you build a team networking for data
collection, especially outdoor data collection?
8. การวิ เคราะห ข อมู ล โปรแกรมที่ ใช สถิ ติ ที่ เลื อกใช
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. การนําเสนอตอสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อใหม
How do you present the public opinion poll results to
media, especially new media?
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10. เมื่ อมี การสํ ารวจโพลออกมาแล ว การยอมรั บผลโพล
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” / วิสัยทัศน ของ
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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news?

1. ความคิดเห็นตอโพลในมุมมองของสื่อ
In your side, what do you think about public opinion
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Media / NEWS

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

4. การทําโพลทีน่ าสนใจ เชน ดานการเมือง การศึกษา สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กีฬา
Which issues do you interested in conducting public
opinion poll?
5.อยากใหสํานักโพลนําเสนอขอมูลแบบใดจึงจะตรงใจสื่อ
และถูกนําเสนอในสื่อ
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. การแสดงความคิดเห็นที่เปนสาธารณะ
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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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 (ชื่ อ ตํ า แหน ง & หน วยงานที่ ศึ กษาดู งาน) 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
The BruDirect.com
Ms. Regina Chong Ming Choo
Managing Director
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SDP Thank You Speech

Universiti Brunei Darussalam
(UBD)
Dr. Abby Tan Chee Hong
Director
Global Liasion Office
Mr. Sahmin H. Julani (แทน)
Head of IT / Webmaster
System Admin, Design & Developer
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SDP Technical Visit Participants to Brunei

August 17th to 21st, 2014

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MR.
MR.
MISS
MISS
MISS
MISS

Name
NATTAPON
KITTIPONG
SUPAVADEE
SAISAMON
PHAPAWARIN
NONGLUCK

Surname
YAMCHIM
IMPRAKONGSILP
BALEE
MUANGMOON
SANGKAPORM
CHOTEVITHA
YATHANIN

e-Mail
yamchim@hotmail.com
imprakongsilp@gmail.com
kwang.sdpoll@gmail.com
mof202@hotmail.com
sdu_pr@yahoo.com
cnongluck295@gmail.com;
k_bamboo25@yahoo.com
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เมืองบันดารเสรีเบกาวัน
เปนเมื องหลวงและเมื องทา
ที่ สํ าคั ญของประเทศบรู ไน
อยู ในเขตการปกครอง
บรู ไน-เมารา มี ประชากร
ประมาณ 60,000 คน
เดิมชื่อวา เมืองบรูไน ภายหลังเมื่อบรูไนพนจากการคุมครองของอั งกฤษ
จึงเปลี่ยนชื่อมาเปน “บันดารเสรีเบกาวัน”
ป จจุ บั นกรุ งบั นดาร เสรี เบกาวั นเป นศู นย กลางการเงิ นธุ รกิ จ
การคา และการอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเปนสถานที่ผลิตน้ํ ามัน
ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติดวย เมืองหลวงของบรูไนเปนที่ตั้งของสถานที่
สํ าคั ญของประเทศ เช น พระราชวั งหลวง ศู นย ประวั ติ ศาสตร บรู ไน
พิพิธภัณฑบรูไน สุเหราที่ใหญที่สุดในซีกโลกตะวันออก คือ มัสยิดโอมาร
อาลี ไซฟ ดดิ น และ กั มปงเอเยอร หมู บ านดั้ งเดิ มของชาวบรู ไนที่ ตั้ ง
บานเรือนอยูริมแมน้ําบรูไน
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City Survey Tour: Bandar Seri Begawan
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พระราชวังหลังคาทองคํา อิสตานา นูรูลอิมาน
(Istana Nurualiman)
สถานที่ประทับใจของสุลตาน
ใช สํ าหรั บต อนรั บบุ คคลสํ าคั ญจาก
ต างแดน และยั งเป นทํ าเนี ยบรั ฐบาล
ตั้ งอยู ในกรุ งบั นดาร เสรี เบกาวั น ซึ่ ง
ได รั บการยกย องว าเป นพระราชวั งที่
ใหญที่สุดในโลก (โดยกินเนสสบุกเวิลด
เรคคอร ด) มี เอกลั กษณ ทางสถาป ตถยกรรมที่ โดดเด นทั้ งภายในและ
ภายนอก มี พื้นที่ 19,400 ตารางเมตร หลั งคาโดมทรงกลมสี ทอง มองดู
คลายกับมัสยิดในศาสนาอิสลาม ใหเขาชมหลังผานชวงรอมฎอนไปแลว
พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย (Royal Regalia)
พิพิธภัณฑโรยัลเรกกาเลีย เป น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ ไ ด รั บ การโหวต
จากประเทศ ในอาเซี ย นว า
เปนพิพิธภัณฑที่นาชมที่สุด
เป น ที่ ร วบรวมข า วของเครื่ องใชของสุ ล ต า นองคปจ จุบัน อาทิ
เครื่องทรงทองคําในวันขึ้นครองราชยและเครื่องบรรณาการจาก
ผู นํ า ประเทศต า งๆ ชมมงกุ ฏ ทองคํ า บั ล ลั ง ก ท องคํ า รวมทั้ ง
เครื่องราชยมากมายที่พระองคไดรับ
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มัสยิดทองคํา
(Jame Ar’ Hassanil
Bolkiah Mosque)
มัสยิดที่สงางาม และศักดิ์ สิทธิ์
ของชาวบรูไน ที่ใชงบประมาณ
ในการสร า งมหาศาล โดยมี ก ารนํ า เข า วั ส ดุ ก ารก อ สร า งและ
ตกแต ง จากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกใช เ วลาก อ สร า งนานถึ ง 7 ป มี ห อ ง
สวดมนต 2 ห อ งแยกชายและหญิ ง บั น ไดทางขึ้ น แต ล ะชั้ น
จะมี 29 ขั้น หองละหมาดด านบนตกแตงอยางวิจิ ตรดว ยพรม
สีเหลืองทองดูสวางไสว
มัสยิดโอมาร อาลี ไซฟดดิน
(Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque)
มัสยิดโอมาร อาลี ไซฟดดิน
มั ส ยิ ด เก า แก อั น เป น ที่ เ คารพ
สั ก การะของชาวบรู ไ น ตั้ ง อยู
ใจกลางกรุ งบั นดาร เสรี เบกาวั น
มั ส ยิ ดหลั งนี้ ออกแบบแ ล ะ
ดํ าเนิ นการสร างโดยสุ ลต า น
โอมาร อาลี ไซฟ ดดิ นที่ 3 พระราชบิ ดาของสุ ลต านองค ปจจุ บั น และ
สร างเสร็ จในปค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) พระองค ทรงได รั บการยกย องวา
เป นสถาปนิ กสมั ยใหม ของบรู ไน มั สยิ ดนี้ มี ความงดงามจนได ชื่ อว า
มินิทัชมาฮาล
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หมูบานกลางน้ํา (Kampong Ayer)
Kampong Ayer หมู บ า น
ก ล า ง น้ํ า ที่ ใ ห ญ ที่ สุ ด ใ นโ ล ก
ชมศิลปะการสรางบานเรือนนับพั น
บริ เวณปากแม น้ํ าบรู ไน และการ
คมนาคมอันแปลกตา ชาวยุโรปในยุค
แรกที่ เ ข า มาที่ บ รู ไ น เรี ย กขาน
หมูบานกลางน้ํานี้วา เวนิซแหงตะวันออก
หมูบานกลางน้ํา ซึ่งจัดไดวาเปนชุมชนกลางน้ําที่ใหญแหงหนึ่ง
บนโลก โดยมี ทั้ งสิ้ น 42 หมู บ าน ประชากรอาศั ยร วม 30,000 กว าคน
การสั ญจรไปมานั้ นจะมี เรื อสป ดโบ ทแบบบรูไน (เรื อไมติดเครื่องยนต)
คอยใหบริการ โดยคิดคาบริการครั้งละ 1 เหรียญ หรือใครมาเปนหมูคณะ
ก็สามารถเหมาเรือใหญพาเที่ยว ซึ่งจะมีเสื้อชูชีพใหบริการไวดวยสําหรับ
เรือใหญนําเที่ยว
เนื่ องด วยชุ มชนกลางน้ํ าแห งนี้ จั ดเป นชุ มชนกลางน้ํ าที่ ใหญ
แห งหนึ่งบนโลก บนชุ มชนก็ เลยมี สถานีดั บเพลิ ง สถานี ตํ ารวจ มั สยิด
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน โรงพยาบาล รานอาหาร เหมือนชุมชนบนฝง และ
สะพานที่ทอดยาวสูชุมชนกลางน้ํา บนฝงก็มีอนุสาวรีย Mercu Dirgahayu
60 อยูดวย
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บรู ไนมิ ว เซี ย ม ภายใน
แยกส ว นจั ด แสดงเป น 5 ส ว น
ที่ โ ดดเด น ที่ สุ ดคื อ Islamic Arts
Gallery ที่ ร วบรวมของสะสม
โบราณล้ําคาขององคสุลตานจาก
ประเทศมุสลิมทั่วโลก มาแสดงไว
มากมาย เช น คั มภี ร อั ลกุ ระอ านขนาดเล็ กที่ สุ ดในโลก หุ นจํ าลอง
วัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูไนตั้งแตแรกเกิด การแตงงาน ฯลฯ และ
มี ห องที่ รวบรวมประวั ติ การค นพบน้ํ ามั น และก าซธรรมชาติ จํ านวน
มหาศาลที่พลิกโฉมบรูไนใหกลายเปนหนึ่งในประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลก
และชมแบบจําลองขบวนการผลิตแทนขุดเจาะน้ํามันในยุคแรกๆ
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บรูไนมิวเซียม (Brunei Museum)

อุทยานแหงชาติอูลู เต็มบูรง
(Ulu Temburong National Park)
อุทยานแหงชาติอูลู เต็มบูรง
เปนแหลงธรรมชาติอันกวางใหญของ
ประเทศบรู ไน ผื น ป าในอุ ท ยาน
แห งชาติ แห งนี้ นอกจากจะมี พื้ นที่
กวางใหญแลว ยังมีสัตวปานานาชนิด
ที่ จะทํ าให ตื่ นตาตื่ นใจ อี กทั้ งยั งได ศึ กษาวิ ถี ชี วิ ตของชนพื้ นเมื อง
รวมทั้งการลองแพ ไปตามแมนํ้าเต็มบูรงทําใหคุณไดใกลชิดกับธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น
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อนุสาวรียน้ํามันหนึ่งลานบารเรล
(Billionth Barrel Monument)

บรู ไนขึ้ นชื่ อว าเป น
ประเทศส งออกน้ํ ามั นอั นดั บ
ต น ๆ ของโลก บรู ไนจึ งสร าง
อนุ สาวรี ย Billionth Barrel
Monument ขึ้ นที่ เมื องซี เรี ย
เพื่ อเป นการฉลองความมั่ งคั่ ง
ของประเทศที่เปนผูสงออกน้ํามันรายใหญ และที่สําคัญยังมีการขุดเจาะ
และคนพบแหลงน้ํามันอีกเรื่อยๆ ดวย ทั้งนี้ อนุสาวรีย Billionth Barrel
Monument ถู กสร างขึ้ นเมื่ อป ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) เนื่ องจากเป นป
ประวัติศาสตรสําคัญที่บรูไนสามารถผลิตน้ํามันไดสูงถึง 1 พันลานบารเรล
เปนสัญลักษณที่แสดงถึงความมั่งคั่งของประเทศนี้
ที่มา: http://taweepotfk.wordpress.com

65 |Page

72

รายงานการศึกษาดูงาน Brunei

(สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน)
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Royal Thai Embassy
in Negara Brunei Darussalam
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

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

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

Tel. +673
2222 888

Room

B ru ne i

ขอมูลอื่น ๆ
การเดินทางในทองถิ่น
รถยนตขับขี่สวนตัวทั้งแบบขับเองและแบบมีคนขับรถ
มีพรอมบริการซึ่งมีคาใชจายประมาณ 100-400 ดอลลารบรูไน
ต อวั น ขึ้ นอยู กั บประเภทของรถยนต การจองรถยนต ควรทํ า
ลวงหนาผานทางโรงแรม ซึ่งโดยมากจําเปนตองใชใบขับขี่สากล
สําหรับผูขับขี่
บรูไน มีรถแท็กซี่สําหรับใชเดินทางในเมือง โดยคาบริการ
ตอเที่ยวคอนขางแพง (เที่ยวละประมาณ 20 - 50 ดอลลารบรูไน
ขึ้ นอยู กั บระยะทาง) และไม สามารถเรี ยกได ตามท องถนน
ตองโทรศัพทเรียกเทานั้น
สภาพอากาศ
ประเทศบรูไนมีภูมิอากาศเปนแบบเขตรอน ฝนตกชุก
และอากาศอบอุนตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ย 28-32 องศาเซลเซียส
ที่ตั้งของบรูไนมิไดอยูในเสนทางของพายุโซนรอน พายุไซโคลน
และพายุไตฝุนโดยตรง แตไดรับผลกระทบมากจากกระแสน้ําเชี่ยว
อุณหภูมิระหวางวันอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส
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ลมมรสุ มมี อิ ทธิ พลต อการเปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศ มรสุ ม
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อจะก อตั วขึ้ นตั้ งแต เดื อนธั นวาคมถึงเดือนมีนาคม
ในขณะที่ ลมมรสุ มตะวั นออกเฉี ยงใต ก อตั วขึ้ นตั้ งแต เดื อนมิ ถุ นายน
ถึงตุลาคม
ปริมาณน้ําฝนตอปโดยมากมีระดับสูงซึ่งมีอยูสองชวง ชวงแรก
ตั้ งแต เดื อนกั นยายนถึ งมกราคมและช วงที่ สอง เดื อนพฤษภาคม ถึ ง
มิถุนายน ในเดือนมีนาคมและเมษายนเปนเดือนที่อบอุนและความชื้นสูง
ตลอดทั้งป
การใหทิป
การให ทิ ปไม ใช สิ่ งที่ จํ าเป นมาก ในโรงแรมและสถานบริ การ
บางแหงบวกคาบริการ 10% อยูในอัตราคาหองพักหรือบริการอยูแลว
ภาษา
ภาษามาเลย เป นภาษาประจํ าชาติ ของบรู ไนฯ แต ชาวบรู ไน
สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
ศาสนา อิสลามเปนศาสนาประจําชาติของบรูไนฯ (นิกายสุหนี่)
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1 ชั่วโมง)

เวลาของประเทศบรู ไนคือ GMT +8 (เร็วกวาเวลาประเทศไทย
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เวลา

เวลาทําการทางธุรกิจ
หน วยงานราชการจะเป ดทํ าการตั้ งแต 7.45 – 12.15 น. และ
13.30 – 16.30 น. วันจันทรถึงวันพฤหัสบดีและวันเสาร
ธนาคารจะเป ดใหบริ การตั้ งแต 9.00 – 15.00 น. ในวั นจั นทร
ถึงศุกร และ 09.00 – 11.00 น. ในวันเสาร
ธุ รกิ จพาณิ ชย จะเป ดให บริ การตั้งแต 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

สกุ ลเงิ นอย างเป นทางการของประเทศบรู ไนเป นเงิ นสกุ ล
ดอลลาร บรู ไน (Brunei Dollar) (BN$) มี อั ตราแลกเปลี่ ยนประมาณ
1.24 ดอลลาร บรู ไนต อ 1 ดอลลาร สหรั ฐ หรื อประมาณ 24-25 บาท
ตอ 1 ดอลลารบรูไน
ทั้งนี้ บรูไน มีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร เงินดอลลาร
สิงคโปรมีมูลคาเทากับเงินดอลลารบรูไนและสามารถใชแทนกันได
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รหัสโทรศัพท
รหัสประเทศของบรูไนฯ คือ +673

ระบบไฟฟาและประปา
กระแสไฟฟาในบรูไนคือ 240 โวลต
โดยที่ปลั๊กมาตรฐานมีสามขาหรือเปนหมุด
สี่เหลี่ยม
น้ําประปาในบรูไน ไมสามารถใชดื่มได
อาหาร

บรู ไนมี ร านอาหารจํ านวนมากให บริ การอาหารนานาชาติ อยู
ทั่วประเทศ ซึ่งมีอาหารตางประเทศตั้งแตจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
เกาหลี เมดิเตอรเรเนียน อาหรับ เวียดนามฝรั่งเศส และอื่น ๆ ในโรงแรม
ระดับ 5 ดาว จะมีอาหารตะวันตก อาหารอิตาเลียนแท อาหารญี่ปุน และ
อาหารเลบานอน เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่มีกาํ ลังซื้อ
อาหารทองถิ่นสามารถพบไดทั่วไปในตลาดท องถิ่นกลางคื น อีกทั้งยั งมี
รานอาหารอีกมากมายที่บริการอาหารชั้นดีในราคาไมแพง โดยทั่วไปอาหาร
ในประเทศบรู ไนจะเป นอาหารฮาลาล เพราะประชากรส วนใหญ เป น
ชาวมุสลิม
บรู ไนนั้ นเป นประเทศที่ ไม ได วางข อจํ ากั ดมากเกินไปเกี่ยวกับ
รานอาหาร ตราบใดที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สวนรานอาหารที่ไมใช
ฮาลาลจะมีการติดปายแสดงอยูหนาราน เพื่อเปนการบอกวามิใชสําหรับ
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ชาวมุ สลิ ม ตามกฎหมายประเทศบรู ไนห ามขายและบริ โภคเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล รานอาหารทั้งหมดไมวาจะเปนฮาลาลหรือไมฮาลาลหามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ที่มา:
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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กฎระเบียบที่ควรทราบในการเดินทางเขาประเทศบรูไนดารุสซาลาม

การเขาเมือง
ยกเวนการตรวจลงตรา 90 วัน : บุคคลสัญชาติอเมริกา
ยกเวนการตรวจลงตรา 30 วัน : บุคลสัญชาติมาเลเซีย สิงคโปรและอังกฤษ
ยกเวนการตรวจลงตรา 14 วัน : บุคคลสัญชาติไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส
ญี่ ปุ น เกาหลี ใต เบลเยี่ ยม แคนาดา เยอรมั นนี ฝรั่ งเศส ลิ กเคนสไตน
ลักแซมเบิรก เนเธอแลนด สวิตซอรแลนด สวีเดน มัลดีฟส นิวซีแลนด และ
นอรเวย
*สําหรับบุคคลสัญชาติอื่นนอกเหนือจากที่กลาวมา จะตองขอ
วีซากอนเดินทางเขามายังประเทศบรูไน
ภาษีสนามบินในการเดินทางออกนอกประเทศ
ปลายทางสิงคโปรและมาเลเซีย : 5 เหรียญบรูไน
ปลายทางอื่น ๆ
: 12 เหรียญบรูไน

ศุลกากร

ตามประกาศศุลกากร ผูเดินทางที่มีอายุมากกวา 17 ป สามารถ
นําสิ่งของดังตอไปนี้เขาประเทศบรูไนได
1. ของใชสวนตัว
: บุหรี่ 200 มวน หรือ ยาสูบ 250 กรัม
น้ําหอม 60 มิลลิลิตร
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2. เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล : สํ าหรั บผู ที่ ไม ใช มุ สลิ ม สามารถ
นํ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล เข ามาในประเทศบรู ไนได ไมเกิน 2 ขวด และ
เบียร 12 กระปองตอการเดินทางเข าประเทศ 1 ครั้ง เพื่อวัตถุประสงค
ในการบริโภคสวนบุคคล การนําเครื่องดื่มดังกลาวเขามาต องสําแดงให
เจ าพนั กงานศุ ล กากรทราบ หากไม สํ า แดงจะได รั บ การลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร
การควบคุมโรค
ผู โดยสารทุ กคนที่ เดิ นทางเข าประเทศบรู ไน จะต องกรอก
แบบฟอรมดานสุขภาพ ซึ่งพนักงานตอนรับจะแจกใหบนเครื่องบิน และ
มอบใหแกเจาหนาที่สนามบินกอนเขารับการตรวจคนเขาเมือง สําหรับผูที่
เดินทางมาจากประเทศที่อาจมีการระบาดของโรคไขเหลือง อาทิ ประเทศ
ในแถบแอฟริกา จะตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกันมาลวงหนา และขอให
แสดงแบบฟอรมการเขารับการฉีดวัคซีนดังกลาวตอเจาหนาที่ดวย สําหรับ
โรคไขมาลาเรีย อหิวตกโรค ฝดาษนั้น ไมมีการระบาดในประเทศบรูไน และ
ผูโดยสารที่เดินทางเขาประเทศไมจําเปนตองไดรับการฉีดวัคซีนดังกลาว
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ขอควรกระทํา และไมควรกระทํา (Do and Don’t)
ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ขอควรทํา (Do)
การแตงกายในที่สาธารณะ สุภาพสตรีควรแตงกายสุภาพ มิดชิด
และไมควรใสชุดที่พอดีตัวจนเกินไป
ก อนเข าไปในศาสนสถานจะต องถอดรองเท าก อนทุ กครั้ ง
หากไมใชคนมุสลิมใหเดินในบริเวณที่จัดใหเทานั้น ทั้งนี้สําหรับสุภาพสตรี
ที่ไมใชมุสลิมจะมีชุดคลุมยาวสีดําจัดไวใหสําหรับสวมทับกอนเขาไปใน
ศาสนสถานนั้น ๆ
ในการทักทายกันใหใชการสัมผัสมือ หลังจากปลอยมือแลวใหนํา
มือมาแตะบริเวณหัวใจเพื่อเปนการใหเกียรติ อยางไรก็ดี ในการสัมผัสมือ
กั บชายมุ สลิ ม ควรรอให ฝ ายชายยื่ นมื อมาก อน เนื่ องจากชายมุ สสลิ ม
บางคนจะไมสัมผัสมือกับเพศตรงขาม
ใชนิ้วหัวแมมือขางขวาแทนนิ้วชี้ในทุกกรณีไมวาจะชี้บุคคลหรือ
สิ่งของ
ในการสงของหรื อรับของควรใช มือขวาเท านั้ น แตสามารถใช
มือซายชวยประคองได
สี ดํ า ถื อเป นสี พิธี การของบรู ไน หากจะเขารวมพิธีใดที่เปน
ทางการควรเตรียมชุดสีดําที่มิดชิดมาดวยสําหรับสุภาพสตรี
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หากมี ขบวนเสด็ จขั บสวนทางและมี มอเตอร ไซค ตํ ารวจนํ าโบก
ใหจอดรถ ใหหยุดรถและจอดชิดขางทางดานซาย รอใหขบวนผานไปแลวจึง
ออกรถ
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบรูไน ผูขับขี่รถยนตจะหยุดรถ
ตรงทางมาลายใหคนขามกอนเสมอ
ในชวงเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมจะถือศีลอดตั้งแตพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก ดังนั้น ในชวงเวลาดังกลาว ชาวตางชาติควรดื่ม
หรื อ รั บ ประทานอาหารในสถานที่ ที่ จั ด ไว ใ ห เ ท า นั้ น ตามความ
เหมาะสม
ในการสั ญ จรบนท อ งถนน การกระพริ บไฟหน า รถถื อ ว า
เปนการใหทาง
สิ่งที่ไมควรปฏิบัติ (Don’t)
หลีกเลี่ยงการสังสรรคของสุภาพสตรีในหมูสุภาพบุรุษจํานวนมาก
หามถายรูปภายในศาสนสถาน
หามใชนิ้วชี้ ชี้คนหรือสิ่งของใดๆ เนื่องจากจะถือเปนการไมสุภาพ
ในประเทศบรู ไ นไม มี เ ครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล จํ า หน า ย
แตชาวตางชาติสามารถนําเขามาไดตามปริมาณที่กําหนด (โปรดดูจาก
ประกาศศุ ล กากร) โดยต อ งกรอกแบบฟอร ม ขออนุ ญ าตนํ า เข า
ที่ศุลกากร ณ ทาอากาศยานบรูไน ทั้งนี้สามารถนํามาดื่มไดในที่พัก
สวนตัวเทานั้น มิใช ในที่สาธารณะ
หากไมจําเปนไมควรบีบแตรขณะขับรถ
ที่มา: 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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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
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Universiti of Brunei Darussalam (UBD)

กด +673 ตามดวยหมายเลขปลายทาง
DTAC- Roaming แจงขอใชบริการ 24 ชั่วโมงกอนการเดินทาง
อัตราคาบริการ:
12 บาท / นาที โทรออกภายในประเทศบรูไน
60 บาท / นาที โทรออกมายังประเทศไทย
50 บาท / นาที รับสายทั้งจากประเทศไทยและประเทศบรูไน
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ข่าวการศึกษาดูงาน
สำ�นักโพลในภูมิภาคอาเซียน
สวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม
ระหว่างวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2557
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วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
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วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557
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วันจันทรที่ 25 สิงหาคม 2557
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วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557
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วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
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