๒

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

การปฎิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่อง
ถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน
ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่าง
ให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม
ข้อสําคัญ เมื่อจะทําการใด ต้องคิดให้ดี โดยคํานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้น ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้งานที่ทําบังเกิดผลดี
ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิรราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พุทธศักราช ๒๔๗๑ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน
ให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑
จึงได้ถือเป็นวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่นั้นมา...

61 พรรษา เจ้าฟ้าของคนเดินดิน
วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2559

เป็นวันที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระ
ชนมายุ ครบ 61 พรรษา นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งอีกครั้ง
หนึง่ ทีช่ าวไทยจะได้สำ� นึกในพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพ พระ
จริยวัตร ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมา พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างอัน
ประเสริฐยิ่งในทุกด้าน ทั้งคุณธรรม จริยธรรมความใฝ่รู้ มีพระวิริยะ
อุตสาหะในการทรงงาน พระจริยวัตรทีค่ นุ้ เคยของประชาชนหรือผูท้ ี่
ถวายงานแด่พระองค์ คือ ความเป็นกันเองทรงพระสรวลเสมอและไม่
ถือพระองค์ สมดั่งเป็น “เจ้าฟ้าของคนเดินดิน”

พระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(โดยสังเขป)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นพระ
ราชธิดาองค์ทสี่ องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ
พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระองค์ทรงศึกษาที่โรงเรียน
จิตรลดา ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงระดับมัธยมศึกษา จากนั้น

ทรงเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ทรงศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิส์ มเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรนิ ธรเทพรัตนสุดา กิตวิ ฒ
ั นาดุลโสภาคย์ เฉลิมพระนามตาม
ที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า
ฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”
นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ที่ทรงด�ำรงพระอิสริยยศที่
“สยามบรมราชกุมารี” แห่งราชวงศ์จักรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรด
การทรงหนังสือมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และทรงพระปรีชาสามารถ
ในทางอักษรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ
หลายภาษา รวมทัง้ ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีไทย เป็นอย่าง
สูง นอกจากนี้ ทรงช่วยดูแลและแบ่งเบาพระราชภารกิจสมเด็จ
พระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชมารดาไปทรงเยี่ยมราษฎรใน
ท้องถิน่ ต่างๆ ทรงเป็นก�ำลังในการพัฒนาประเทศชาติทกุ แขนงและ
ในการด�ำเนินการกิจการโครงการพระราชด�ำริทกุ โครงการด้วยทรง
ตั้งพระทัยที่จะยกระดับฐานะ ความเป็นอยู่ การศึกษาของราษฎร
ให้ดีขึ้นตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ
พระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติมีมาก
มายนานัปการ ล้วนแล้วแต่เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน อาทิ ด้านการศึกษา ทรงเป็น “ทูลกระหม่อมอาจารย์”
ส�ำหรับนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้การสนับสนุน
การศึกษาทั้งในประเทศและประเทศเพื่อบ้านของไทย ด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พระองค์ทรงสนพระทัยด้านศิลป
วัฒนธรรมมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยเฉพาะทางด้านดนตรีไทย
ซึ่งพระองค์ทรงสนับสนุนในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ความรู้
ด้านดนตรีไทยอย่างต่อเนื่องประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในด้าน การช่าง
ไทย นาฏศิลป์ไทย ด้านการต่างประเทศ ทรงงานเพื่อเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ พระองค์ยังเสด็จฯ ทอดพระเนตร
สังคม วัฒนธรรม สถานที่ต่าง ๆ และทรงได้แลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ และได้ทรง
น�ำความรู้และประสบการณ์ที่ทรงได้ทอดพระเนตรและจดบันทึก
มาประยุกต์ใช้กับการทรงงานภายในประเทศด้วย ซึ่งการเสด็จฯ
ทรงงานในต่างประเทศของพระองค์ท�ำให้หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสว่า
ถวายพระราชสมัญญานามแด่พระองค์ว่า “เจ้าฟ้านักดูงาน” หรือ
“Le Princesse Stagiaire” รวมทั้ง พระองค์ยังได้รับการยกย่อง
จากสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนว่าทรงเป็น “ทูต
สันถวไมตรี”” ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน เมื่อวันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
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ประเทศฟิลิปปินส์ หรือชื่อทางการ
ว่า “สาธารณรัฐฟิลิปปินส์” (Republic of
the Philippines) ตั้งอยู่ในมหาสมุทร
แปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร
เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจ�ำนวน
๗,๑๐๗ เกาะ ที่ส�ำคัญคือ เกาะลูซอน หมู่
เกาะวิสชายา และเกาะมินดาเนา เป็น
ประเทศเดียวที่มีพรมแดนทะเลที่ติดต่อ
ระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก มีพื้นที่ราว
๒๙๘,๑๙๒ ตารางกิโลเมตร มีประชากร
๑๐๔,๗๖๒,๖๑๒ คน (ข้อมูล countrymeters.info , ๕ เมษายน ๒๕๕๙ : ๑๓.๐๐
น.) แยกออกเป็น ชาย ๕๒,๕๓๖,๖๗๘
คน (ร้อยละ ๕๐.๑) หญิง ๕๒,๒๒๕,๙๓๔
คน (ร้อยละ ๔๙.๙) มีประชากรมากเป็น
อันดับ ๑๒ ของโลก ฟิลิปปินส์ยังเป็นหนึ่ง
ในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาก
ทีส่ ดุ และเป็นชาติเดียวในเอเชียทีป่ ระชากร

ตอน
ความเชื่อ มโยงของประเทศสมาชิกอาเซียน
กับประชาคมอาเซียน ตอนที่ ๗
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(Republic of the Philippines)

ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริสต์ โดยเป็นคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ ๘๓ นิกาย
โปรแตสแตนท์ ร้อยละ ๙ ศาสนาอิสลาม
ร้อยละ ๕ ศาสนาพุทธและอื่นๆ ร้อยละ
๓ ภาษาทางการ คือ ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตากาล็อก
ประเทศฟิลิปปินส์ จัดการปกครอง
สาธารณรั ฐ เดี่ ย วระบบประธานาธิ บ ดี
โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็น
หัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ แบ่งการ
ปกครองเป็น ๑๗ เขต ๘๐ จังหวัด และ
๑๒๐ เมือง โดยแบ่งการปกครองย่อยออก
เป็น ๑,๔๙๙ เทศบาล และ ๔๑,๙๖๙ บา
รังไก (เทียบเท่าต�ำบลหรือหมู่บ้าน) มีเมือง
หลวง คือ มะนิลา พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
ได้แก่ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา ข้าว
เจ้า ไม้มะฮอกกานี แร่เหล็ก โครไมต์
ทองแดง และเงิน ประชากรร้อยละ
๖๐ มีอาชีพเกษตรกรรม และเนื่องจาก

วิทยาลัยการปกครอง

สภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะ ส่งผลให้
พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบ
ต�่ำและเนินเขาที่ปรับให้เป็นขั้นบันไดใน
บริเวณเกาะลูซอน ขณะเดียวกันประชากร
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ส ่ ว นใหญ่ นิ ย มประกอบอาชี พ
ในต่ า งประเทศ ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ จึ ง
พึ่งพารายได้จากแรงงานฟิลิปปินส์ในต่าง
ประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ สกุลเงินของฟิลิปปินส์ คือ เปโซ
ฟิลปิ ปินส์ ประเทศฟิลปิ ปินส์เคยเป็นเมือง
ขึน้ ของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงรับเอาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแบบ
ประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้บริหารประเทศ
โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และเป็น
หัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ
เรียบเรียงโดย นายนพพร วีระกุล
ข้อมูลจาก www : gotoknow.org
www : countrymeters .info
ต่อฉบับหน้า
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วิสัยทัศน์
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รอบศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง เปิดอบรม
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้อาวุธปืนของวิทยากรฝึกอบรม วิทยาลัย
การปกครอง เพือ่ ให้มคี วามพร้อมด้านความปลอดภัยระหว่างการฝึก การ
ช่วยเหลือดูแลทักษะของนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
นายทะเบียนท้องที่และบุคคลภายนอกได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
วิธีการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4
อาคารศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2559

นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง พร้อมด้วย

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหาร สังฆทาน จตุปจั จัย
ไทยธรรม เพือ่ เป็นศิรมิ งคลในการปฎิบตั หิ น้าทีร่ าชการและการด�ำเนินชีวติ
รวมทัง้ อุทศิ ส่วนกุศลให้แก่ผลู้ ว่ งลับไปแล้ว ณ ห้องบรรยาย ชัน้ 2 โรงเรียน
ปลัดอ�ำเภอ วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ต่อจากหน้า ๕
วิทยาลัยการปกครอง

๕
นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง ประชุมเตรียมความ
พร้อมในการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้วิทยาลัยการปกครองจัด
อบรมหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนก�ำนัน
ผูใ้ หญ่บา้ นทัง้ หมด เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้มคี วามรู้ ทักษะในการดูแลทุกข์สขุ ของ
ประชาชน เช่น แผนงาน สถานที่ บุคลากร ผู้บรรยาย วัสดุอุปกรณ์ หลักสูตร
งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารส�ำนักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ๒๕59

นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง เปิดอบรมและมอบ
แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคการท�ำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ให้แก่บุคลากร ฯ เพื่อร่วมกันปฎิบัติงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของ
วิทยาลัยการปกครอง รวมทัง้ เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจทีส่ ำ� คัญ และสนับสนุน
การท�ำงานของจังหวัด อ�ำเภอ ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีการ
ฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

วิทยาลัยการปกครอง

๖

วิทยาลัยการปกครอง

ีย่โถชวนอ่าน

๗

สะวีวรรณ์ จํารัสไว

“ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่...ฉลาดใช้ EQ”
เขียนโดย แดเนียล โกลแมน
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท

ในการก�ำหนดและตัดสินความส�ำเร็จของผูน้ ำ� และองค์กร “ความ
ฉลาดทางอารมณ์” นับว่า มีบทบาทที่ส�ำคัญยิ่งกว่า “ความฉลาด
ทางสติปัญญา” Daniel Goleman และคณะซึ่งเป็นปรมาจารย์ตัว
จริง ในเรื่องของการพัฒนาเชาว์อารมณ์ หรือความฉลาดทางอารมณ์
(EQ) ได้อธิบายถึงแก่นแท้ของการพัฒนา “ผูน้ ำ� ยุคใหม่” ให้กลายเป็น
“ผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่” ด้วยการใช้ EQ ไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะ...

“คุณคืออัจฉริยะ!”

“เปิดประตูท่องเที่ยวอาเซียน เชื่อมโยง
๑๐ ประเทศเป็นหนึ่งเดียว”

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ตัวคุณเป็นอัจฉริยะ หรือเปล่า ?
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า ตัวคุณฉลาดแค่ไหน ? คุณเคยสงสัย
หรือไม่ว่า ตัวคุณมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ ? หนังสือเล่ม
นี้จะท�ำให้คุณค้นพบความเป็น “อัจฉริยะ” ในตัวคุณ ด้วย
แบบทดสอบที่ชี้วัดความเป็นอัจฉริยะฉบับมาตรฐานสากล
ลองอ่านดูค่ะ...

การเปิดเสรีบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นอีกพันธ
กิจหนึ่งของ ๑๐ ประเทศ ๑ ประชาคม ให้หลอมรวมกันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิง
อาหาร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสปา
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

เขียนโดย วิกเตอร์ เซียร์ไบรอาคอฟฟ์
ส�ำนักพิมพ์ บิสคิต 		

เขียนโดย พินิจ จันทรและคณะ
ส�ำนักพิมพ์ปัญญาชน

วิทยาลัยการปกครอง

๘

พบ...บรรณาธิการ

ที่อากาศร้อนจัด ถ้าจะออกก�ำลังกลางแจ้ง เลือก
ท�ำในช่วงเช้าหรือเย็น ในช่วงที่อากาศร้อนควรสวม
ใส่เสื้อผ้าที่โปร่ง ไม่หนา ระบายอากาศดี สีอ่อน
สวมหมวกหรือถือร่มกันแดด ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า
SPF สูงกว่า 15 ดื่มน�้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการดื่ม
แอลกอฮอล์ ชา กาแฟก่อนออกก�ำลังกาย ถ้าเป็นนัก
ท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยกับอากาศร้อนอย่าออกก�ำลัง
กายหักโหมในที่ร้อน
เมื่อไปประเทศเมืองร้อน ให้ร่างกายมีการปรับ
ตัวอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ ผูท้ มี่ โี รคหรือรับประทาน
ยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ สมควรหลีก
เลี่ยงการอยู่ในที่ ๆ ร้อนจัดเป็นเวลานาน ผู้ที่ดูแล
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือเด็กเล็ก ควร
ระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิอากาศไม่ให้ร้อนอบอ้าว
และควรให้ได้รับน�้ำอย่างเพียงพอ ขอบคุณทุกท่าน
ที่ติดตามกันตลอดมา จนกว่าจะได้พบกันใหม่

จดหมายข่าว “วิถีธัญบุรี” ฉบับเดือน เมษายน
2559 เป็นเดือนที่มีวันส�ำคัญและวันหยุด ได้แก่
วันจักรี วันสงกรานต์ วันข้าราชการพลเรือน วัน
คุ้มครองโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวันมงคลของปวง
ชนชาวไทย คือ วันที่ 2 เมษายน 2559 เป็นวันที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระชนมายุครบ 61 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระ
เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัดวิทยาลัยการปกครอง
รัฐบาลได้มอบหมายให้ วิทยาลัยการปกครอง
จัดหลักสูตรก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ�ำปีงบประมาณ
2560 โดยมีเป้าหมายร้อยละ 10 ของจ�ำนวนก�ำนัน
ผูใ้ หญ่บา้ นทัง้ หมดของประเทศ นับว่าเป็นหลักสูตรที่
มีความส�ำคัญเพราะก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
หน้าที่อยู่ในท้องที่และใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด
ลักษณะอากาศบ้านเราในปีนี้มีความแห้งแล้ง
และร้อนมาก การป้องกัน เราควรหลีกเลี่ยงการ
ออกก�ำลังอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานานในช่วง

รณรงค์ นครจินดา
อธิการวิทยาลัยการปกครอง

ประเพณีของประเทศลาว
ลาว - ศิลปะ / วัฒนธรรม / ประเพณี
ชาวลาวส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธนิกาย
เถรวาท ซึ่งเป็นศาสนา ประจ�ำชาติ (ร้อย
ละ 60 ของชาวลาวทั้งหมด) ควบคู่ไปกับ
ลัทธินับถือ ผีบรรพบุรุษของชนชาติส่วน
น้อยในแถบภูเขาสูง ส่วนชาวลาวที่นับถือ
ศาสนา คริสต์และศาสนาอิสลามมีจ�ำนวน
ที่ค่อนข้างน้อยมาก โดยศาสนาคริสต์ส่วน
มากจะมีผู้นับถือเป็นกลุ่มชาวเวียดนาม
อพยพและชาวลาวเชื้ อ สายเวี ย ดนาม
ส่วนศาสนาอิสลามพบว่ามีการนับถือใน
หมู่ชนชาติส่วนน้อย โดยเป็นกลุ่มจีนฮ่อ
ที่อาศัยตามชายแดนด้านติดกับประเทศ
พม่าและมีชุมชนมุสลิมที่มีเชื้อสายเอเชีย
ใต้และจามในเวียงจันทน์ ด้านวัฒนธรรม
มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ คนภาคอี ส านของ
ไทยเป็นอย่างมาก ยังมีค�ำกล่าว ที่ว่า “มี
ลาวอยู่แห่งใด มีมัดหมี่และลายจกอยู่ท่ี
นั้น” ลาวมีประเพณีทาง พระพุทธศาสนา
และอื่น ๆ เช่น วันมาฆบูชา วันสงกรานต์
วันออกพรรษา บุญเข้าประดับดิน บุญเข้า
ฉลาก บุญส่วงเฮือ (แข่งเรือ) บุญธาตุหลวง
เวียงจันทน์

e)

op Danc
ร�ำวงบัดสลบ (Pasl
ในเดื อ น 12 เป็ น ต้ น พุ ท ธศาสนา
แบบเถรวาท นับเป็นแบบแผนหลักของ
วั ฒ นธรรมลาว ซึ่ ง ปรากฏให้ เ ห็ น ทั่ ว
ประเทศ ทั้ ง ในด้ า นภาษา และศิ ล ปะ
วรรณคดี ศิลปะการแสดง ฯลฯส�ำหรับ
ดนตรีลาวนั้ นมี “แคน” ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ ง
ดนตรี ป ระจ�ำชาติ วงดนตรี ข องลาวก็
คือ วงหมอล�ำ มีหมอล�ำ และหมอแคน
ท่ ว งท�ำนองของการขั บ ล�ำจะแตกต่ า ง
กันไป ตามท้องถิ่น และมีร�ำวงบัดสลบ
(Paslop Dance) ซึ่งเป็นการเต้น ท่าตาม
จังหวะเพลง โดยจะเต้นพร้อมกันไปอย่าง
เป็นระเบียบ ถือเป็นการร่วมสนุกกันของ
ชาวลาวในงานมงคลต่าง ๆ

การตักบาตรข้าวเหนียว : ถือเป็นจุด
เด่นของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งโดยปกติ
แล้ ว นิ ย มใส่ บ าตรด้ ว ยข้ า วเหนี ย วเพี ย ง
อย่างเดียว เพราะเมื่อถึงเวลาฉัน ชาวบ้าน
จะยกส�ำรับกับข้าวไปถวายที่วัด เรียกว่า
“ถวายจังหัน” โดยเวลาใส่บาตร จะนั่ง
คุกเข่าและผู้หญิงต้องนุ่งซิ่น ส่วนผู้ชายนุ่ง
กางเกงขายาว และมีผา้ พาดไหล่ไว้ส�ำหรับ
เป็นผ้ากราบพระเหมือนกัน

ที่มา : http://www.asean-info.com/
asean_members/lao_culture.html

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด
วิทยาลัยการปกครอง

