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He who would learn to fly one day 
must first learn to stand and walk 
and run and climb and dance;
one cannot fly into flying.

ผู้ใดอยากจะบินได้ ต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะยืน เดิน วิ่ง ปีน 
และเต้นร�ำก่อน เพรำะไม่มีใครสำมำรถบินได้ในทันที

Fredrich Wilhelm Nietzche



Mar - Apr, Issue 05

Press & Release06

08

10
New Service in CMRU LIB.

Reading Plearn

11

Watching Plearn

12

Eating Plearn16

Feature in Plearn

18

Tip

20

Interview

22 Do You Know?

PUBLISHER

Chiang Mai Rajabhat University
Library

EDITORIAL STAFF MEMBERS

Dr. Sutthinan Chuenchom

Dr. Sujira Ammarukleart

Thitiga Asakit

Ratchadaporn Moonmark

Thaya Tantiwarapa

Suthus Khiao-nin

Waratta Kuatrakul

Surada Pathawiwichit

Ornwara Saikham

Nittaya Tongna 

GRAPHIC DESIGNER

Mongkon Autamakaew

PHOTOGRAPHER

Ornwara Saikham

Waratta Kuatrakul

Suthus Khiao-nin

ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์: 0-5388-5911 โทรสาร: 0-5388-5900

www.lib.cmru.ac.th

CONTENTS

Plearn
Play & Learn

23 Green Heart



22

New Service in CMRU LIB.

Tip

16

18

Ed ito r's   
  Talk
ต้นฤดูร้อนช่วงปลำยเดือนมีนำคมย่ำงเข้ำเดือน

เมษำยนของทุกปีถือเป็นช่วงที่ใกล้ถึงก�ำหนดวันที่
พระอำทติย์จะโคจรผ่ำนดำวฤกษ์จักรำศีครบทัง้ 12 กลุม่ 
และใกล้ก�ำหนดวนัทีพ่ระอำทติย์จะย้ำยจำกรำศีมีนขึน้สู่
รำศีเมษซึ่งเป็นสัญญำณเตือนว่ำเวลำได้ล่วงเลยผำ่นไป
อีก 1 ปี สิ่งที่ส�ำคัญที่ทุกคนในฐำนะของปัจเจกบุคคล
ควรตระหนกัคือ ในรอบปีทีผ่่ำนมำเรำได้ท�ำอะไรไปบ้ำง 
ในช่วงปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋ำเวณีปี๋ใหม่ ถือเป็นโอกำสที่
ดีในกำรทบทวนตรวจสอบตนเอง หำกท�ำสิ่งไม่ดีไว้ก็จะได้ 
ปล่อยให้ล่องไปกับปู่สังขำรย่ำสังขำร ส่ิงที่ส�ำคัญอีก
ประกำรคอืกำรตัง้จิตอธิษฐำนว่ำในรอบปีต่อไปเรำจะท�ำ
อะไรเพือ่ให้เป็นประโยชน์กบัตนเองและส่วนรวมได้บ้ำง 

ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และ
นติยสำรเพลนิ ฉบบัประจ�ำเดอืน มนีำคม-เมษำยน 2561 
ขอเชญิชวนท่ำนทัง้หลำยร่วมกนัทบทวนตนเองและตัง้จิต 
เพือ่ทีจ่ะท�ำสิง่ดมีีประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อืน่ส�ำหรับ
รอบปีใหม่ที่จะเกิดขึ้น ส�ำหรับปีใหม่นี้ส�ำนักหอสมุดยัง
คงมุ่งมั่นที่จะท�ำตำมวิสัยทัศน์ของส�ำนักหอสมุดนั่นคือ 
“เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ทันสมัย มุ่งสู่
ควำมเป็นสำกล” 

นิตยสำรเพลิน ฉบับนี้ขอชวนเชิญท่ำนมำเพลิน
กับคอลัมน์ต่ำง ๆ ที่เต็มไปด้วยนำนำสำระเก่ียวกับ 
ขนบธรรมเนยีมต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัป๋ำเวณป๋ีีใหม่เมอืง 
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ำใจประเพณีนี้มำกย่ิงข้ึนและได้
รวมกันสืบสำนประเพณีนี้ให้คงอยู่อย่ำงงดงำมสืบไป

อำจำรย์ ดร. สุจิรำ อัมรักเลิศ 
บรรณำธิกำร
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อบบรมเชิงปฏิบัติกำร "มำตรกำรแนวทำงกำรลดใช้
พลังงำนลดกำรใช้ทรัพยำกร กำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม"
     ส�านักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
"มาตรการแนวทางการลดใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากร 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" วิทยากรโดย  
อ.ดร.ณรงค์พันธ์  ฉุนรัมย์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ  
Workshop การจัดท�าแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว ของแต่ละงาน
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

โครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม 
กิจกรรมกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม 
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด ผู้บริหาร และบุคลากร 
ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ท�ากิจกรรม 
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  ภายใต้โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ณ ห้องสมุด โรงเรียน 
วัดห้วยทราย อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

โครงกำรห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ 
ประจ�ำปี 2561
        ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการ 
ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจ�าปี 2561 ในวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ 
“การรู้เท่าทันสื่อ และการประเมินคุณค่าสารสนเทศ” 
โดย อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์, ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม 
และ อ.ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ เป็นวิทยากรและยังมีการจัด
ให้บริการ เชิงรุกแก่ผู้เข้าร่วมงานเช่น สมัครสมาชิก
ห้องสมุด การตรวจสอบประวัติการยืม, การต่ออายุ 
สมาชิก อีกทั้งยังมีการแนะน�าบริการ SSL VPN, บริการ 
Current Content Awareness, บริการ IRDS, แนะน�าบริการ
ขอหมายเลข ISBN ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140 คน   
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ส�ำนักหอสมุดร่วมงำน 14 กุมภำพันธ์ “วันรำชภัฏ” 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม 
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด ผู้บริหาร และบุคลากร  
ส�านักหอสมุดเข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วย
ความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม 
“สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และพิธี
ทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ 
เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ในหลวงรัชกาลที่ 10

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรรับมือกับสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินจำกแผ่นดินไหวและกำรป้องกันอัคคีภัย" 
        ส�านักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและ
การป้องกันอัคคีภัย" กิจกรรมประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เช่น การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 
การฝึกปฏิบัติการดับเพลิง โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ
จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ บริเวณชั้น 1 และลานเพลิน อาคารส�านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



R eading Plearn

8 Plearn
Play & Learn 9Plearn

Play & Learn

NEW RELEASES! in CMRU LIB.  

ผูแ้ตง่ : วลิกัษณ์ ศรปีำ่ซำง 

ปรบัปรงุโดย : ณ บำ้นวรรณกรรม 

เลขเรยีกหนงัสอื : ลน 133.44 ว3711ค 

LOCATION : ขอ้มลูลา้นนา ชัน้ 5

           ส�านกัหอสมดุ ศนูยแ์มร่มิ

 

     คง เขม้ ขา่ม ขลงั เครื่องราง     

ลา้นนา เป น็หนงัสอืทีบ่นัทกึองคค์วามรู ้

เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังของผูค้นใน

ภาคเหนอื หรือทีเ่รียกขานกนัอยา่งแพร่

หลายวา่ “ลา้นนา” สะทอ้นภาพวถีิประชา

ไดเ้ป น็อยา่งดี เพราะเครื่องรางมใิชแ่ค่

วตัถเุทา่นัน้หากแตม่ีอะไรบางอยา่งแฝง

ลกึอยู่ในมโนมตดิว้ย กลา่วคอื “เมือ่รูจ้กั

ของ กร็ูจ้กัคน และเมือ่รูจ้กัคนกเ็ขา้ใจคน”

     นีค่อืหนงัสอื ‘เครื่องรางลา้นนา’ 

ชิ้นส�าคัญ ทรงคุณคา่ และสมบูรณ ์

ที่สดุ ทัง้เชื่อไดว้า่ คือการบันทกึเสี้ยว

ประวตัศิาสตรช์าตพิันธุแ์ละศลิปะในมมุ

มองอกีมมุหนึง่ บอกเลา่ผา่นของขลงัและ

เครื่องราง ทีผ่กูพันหมูค่นลา้นนาไวด้ว้ย

ตา่งเหตตุา่งผลแหง่ตน   

ผู ้แต่ง : โฮงเฮียนสืบสำนภูมิปัญญำ

ล้ำนนำ 

ส�ำนักพิมพ์ : สยำมพิมพ์นำนำ

เลขเรียกหนังสือ : ลน 641.5 ฮ825ก

Location : ส�ำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม  

กิน อยู่ ในวิถีล้านนา เล่มนี้ ได้

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมือง

ที่บ ่งบอกถึงตัวตนความเป็นคนเมือง 

แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่

รู ้จักน�าพืชผักใกล้ตัวที่มีอยู่ในท้องถ่ิน 

เกิดข้ึนตามฤดูกาล มาปรุงเป็นอาหาร

นานาชนิด เรียกอาหารของตัวเองว่า 

“ของกิ๋นคนเมือง” มีวิธีการปรุงที่หลาก

หลาย การถนอมอาหาร

อาหารของคนเมืองล้านนาจึงไม่

ได้เป ็นแค่อาหารที่กินเพื่อหล่อเลี้ยง

ชีวิต แต่อาหารยังเชื่อมโยงกับธรรมชาติ 

เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรม ประเพณี 

ความเชื่อ เชื่อมโยงระหว ่างคนกับ

อาหาร เป็นทั้งยาสมุนไพรป้องกันและ

รักษาโรค เป็นอาหารที่ช่วยหล่อเลี้ยง

ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณ

ผูแ้ตง่ : ณฐักร สคุนัธมาลา

ส�ำนกัพมิพ ์ : หอผา้บญุยวง

เลขเรยีกหนงัสอื : ลน 746.14 ณ113ซ

Location : ขอ้มลูลา้นนา ชัน้ 5

          ส�านกัหอสมดุ ศนูยแ์มร่มิ

     หนงัสอื “ซิน่ตนีจกแหง่ลุม่แมน่�า้แมป่ งิ”

 ไดน้�าเสนอซิน่ตนีจกรุน่เกา่ทีพ่บในบรเิวณ

ทีร่าบลุม่น�า้ป งิและแมน่�า้สาขา ไดแ้ก่ ลุม่ 

แมห่าด แมล่ี้ และรมิฝ ัง่ป งิ ซึง่ครอบคลมุ 

อาณาเขต อ�าเภอสนัปา่ตอง อ�าเภอดอยหลอ่  

อ�าเภอจอมทอง อ�าเภอฮอด อ�าเภอดอยเตา่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ และอ�าเภอลี้ จงัหวดัล�าพนู 

ไดเ้สนอแบบสมมาตรของลายจกในแตล่ะ

สว่นของผา้ซิน่ทกุ ๆ ชิน้ ทัง้นีเ้พือ่แสดง 

ใหเ้หน็ถงึภมูปิญัญาในกระบวนการ

ออกแบบลายจกของชา่งทอจากแหลง่

ตา่ง ๆ  

R eading Plearn

BY ธญา ตันติวราภา
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Most Popular Book CMRU LIB. 

ชื่อเรื่อง : 25 ปีซีไรต์ รวมบทวิจำรณ์คัดสรร
ผู้แต่ง : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขเรียกหนังสือ : 895.91079 ย383
Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 5
เนื้อหำโดยสังเขป : 
     รวบรวมข้อมูลทุกอย่ำงเกี่ยวกับซีไรต์ บทวิจำรณ์วรรณกรรมซีไรต์
แต่ละปี และบทวิเครำะห์ภำพรวมของวรรณกรรมที่ได้รับรำงวัล 
แต่ละประเภท อันเป็นข้อมูลอ้ำงอิงทำงวิชำกำรเกี่ยวกับรำงวัลซีไรต์ และ
เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำในเรื่องวรรณกรรมไทยร่วมสมัยต่อไป

ชื่อเรื่อง : ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวของไทย ชุดภำคอีสำน
ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขเรียกหนังสือ : 915.934 ก274ท 2552
Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 5
เนื้อหำโดยสังเขป : 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส�ารวจรวบรวมข้อมูลทรัพยากร 
การท่องเที่ยวไทยต่างๆ ทั้งประเภทธรรมชาติ ประเภทประวัติศาสตร์
โบราณวัตถุสถานและศาสนา ประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
กิจกรรมเพื่อจัดท�าทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยแบ่งเป็น 4 ชุด เริ่มต้นที่
ภาคอีสาน ภาคกลางและตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้

ชื่อเรื่อง : สำหร่ำยน�้ำจืดในประเทศไทย 
ผู้แต่ง : ยุวดี พีรพรพิศาล
เลขเรียกหนังสือ : 579.8 ย474ส 2558
Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 3
เนื้อหำโดยสังเขป : 
 จัดท�าเป็น 2 ภาษา ให้ความรู้เฉพาะทางด้านสาหร่าย เน้นถึงการ
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนและได้ความรู้ น�าเสนอในแบบรูปภาพ สัญลักษณ์และ
รายละเอียดของสาหร่ายแต่ละจีนัส และน�ามาจากงานวิจัยของอาจารย์
และนักศึกษาในห้องปฏิบัติการวิจัยสาหร่ายประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

BY สุรดา ปฐวีวิจิตร
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BY ฐิติกา อาษากิจ  - ยืมต่อออนไลน์  -

 ง่ายนิดเดีย
ว

1. ผู้ ใช้ห้องสมุดสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อได้ด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.lib.cmru.ac.th 
จากนั้นจงึคลิ้กที่ OPAC

2. เมื่อเข้ามาที่หน้า OPAC ของห้องสมุดแล้ว ให้เลือก ระบบสมาชิกผู้ ใช้บริการ

3. จะปรากฏหน้าจอการเข้าสู่ระบบสมาชิก ซึ่งผู้ ใช้บริการสามารถขอทราบ Patron Id และ Password ได้ที่ งานบริการ 
ยืม – คืน ทรัพยกรสารสนเทศ

4. เมื่อผู้ ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว จะมีรายการต่างๆ แสดงให้ทราบ สาหรับการยืมต่อ นั้นให้ผู้ ใช้เลือกรายการ 
กิจกรรม ซึ่งจะแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ถกูยืมออกไป สามารถเลือกยืมต่อได้ โดยให้เลือกเพื่อท�า
รายการยืมต่อ และกด ยืมต่อ

5. เมื่อกดยืมต่อ จะปรากฏรายละเอียดการยืม เป็นอันเสร็จสิ้นการยืมต่อ
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      “สงกรานต์” เป็นค�าที่มาจากภาษาสันสกฤตว่า     
“ส� - กรานต” หมายถึง การผ่าน การย้าย หรือการย่างขึ้น 
(ส. พลายน้อย, 2543; ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ตามคติ
ความเชื่ออินเดียนั้นระบุว่าในแต่ละปีดวงอาทิตย์จะโคจร 
ผ่านดาวฤกษ์จักราศี 12 กลุ่ม เริ่มต้นจากราศีเมษ พฤษ 
เมถุน กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก มังกร กุม และมีน 
และเรียกวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่ง
ว่าวันสงกรานต์ โดยก�าหนดวันที่ดวงอาทิตย์ย้ายจาราศีมีน
ขึ้นสู่ราศีเมษเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ซึ่งเรียกว่า วันมหาสงกรานต์
วันสงกรานต์จะตกอยู่ระหว่างวันที่ 13-14-15 เมษายน
ของทุกปี โดยวันที่ 13 คือวันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 
คือวันเนา และวันที่ 15 คือวันเถลิงศก (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554) ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพล
ต่างๆ จากอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งการนับเดือนในสมัยก่อน
ซึ่งยึดตามหลักโหราศาสตร์อินเดียดังนั้นประเพณีสงกรานต์ 
จึงมิได้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ชนชาติและ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า
มอญ ไทยลื้อ สิบสองปันนา เขมร (กัมพูชา) และลาว 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดียก็มีประเพณีสงกรานต์เช่นกัน 
ดั้งนั้นสงกรานต์จึงถือเป็นวัฒนธรรมร่วมในอาเซียน 

     ชาวล้านนาเรียกว่าประเพณีสงกรานต์ว่า ปาเวณี 
ปีใหม่ (ออกเสียงว่า "ป๋าเวณีปี๋ใหม่") ส�าหรับคนเมืองนั้น
ปีใหม่เมืองถือเป็นการเปลี่ยนปี และถือเป็นโอกาสส�าคัญ
ในการเตือนตนหรือส�ารวจตรวจสอบตนเอง (วัยและ 
สังขาร) และการกระท�าของตนในรอบปีว่าได้ท�าสิ่งใด
ไปบ้าง หากพบข้อบกพร่องก็จะตั้งจิตเพื่อช�าระสะสาง
สิ่งที่ไม่ดีให้ล่องไปกับสังขาร ปีใหม่เมืองจึงถือเป็นการ
เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง คนเมืองจึงนิยมถือโอกาสนี้ในการ
ตั้งจิตตั้งใจ ตั้งความคาดหวัง หรือความพยายามใหม่
ส�าหรับรอบปีใหม่ที่จะเกิดขึ้น (พระครูอดุลสีลกิตติ์, 2551;
ส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานศูนย์สนเทศ
ภาคเหนือ, 2559)
     แต่เดิมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองมีวันส�าคัญทั้งหมด 5 วัน 
ได้แก่ วันสังขานต์ล่อง วันเน่าหรือวันเนาว์ วันพญาวัน 
วันปากปี และวันปากเดือน แต่ปัจจุบันราชการประกาศ
วันหยุดสงกรานต์เพียง 3 วัน กิจกรรมวันปากปีและ 
วันปากเดือนจึงไม่ค่อยได้รับความนิยม (พระครูอดุลสีล
กิตติ์, 2551)

BY อ.ดร. สุจิรา อัมรักเลิศ

ภำพที่ 1 ขบวนแห่สงกรานต์ (มาลี กฤตพรพิพัฒน์, ม.ป.ป.)

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
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     สงกรานต์ล้านนาเริ่มตั้งแต่วันสังขารล่อง (สังขานต์ 
ภาษาล้านนา) (13 เมษายน) วันนี้ถือเป็นวันขับไล่เสนียด 
จัญไร ให้ผ่านไปกับปู่สังขานต์กับย่าสังขานต์ คนล้านนา 
จะตื่นเช้า ท�าความสะอาดบ้าน ช�าระร่างกายและจิตใจ
ให้สะอาดผ่องใสเพื่อความเป็นสิริมลคล ในตัวเมืองเชียงใหม่ 
จะมีการอันเชิญพระพุทธรูปส�าคัญออกมาให้ประชาชน
ได้สรงน�้า เช่น พระพุทธสิหิงค์ (วัดพระสิงห์) พระเสตังคมณี
(พระแก้วขาว วัดเชียงมั่น) และพระเจ้าฝนแสนห่า 
(พระพุทธรูปแห่งความอุดมสมบูรณ์: วัดช่างแต้ม) 
      วันถัดมาคือ วันเนาว์หรือวันเน่า (14 เมษายน) 
ถือว่าเป็นวันไม่ดี และเชื่อกันว่าถ้าใครด่าทอหรือทะเลาะ 
วิวาทกันในวันนี้จะเป็นอัปมงคลตลอดทั้งปี ชาวล้านนา 
จึงถือเป็นจารีตสืบต่อกันมาว่า ห้ามพูดค�าหยาบ ใน
วันเนาว์ ตามประเพณีล้านนาวันเนาว์ถือเป็นวันดา ซึ่ง
หมายถึงวันที่ประชาชนจะต้องเตรียมสิ่งของเพื่อใช้ใน 
การท�าบุญในวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านจึงนิยมไปกาด (ตลาด) 
ในวันนี้เพื่อซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการท�าบุญ
และด�าหัวผู้มีพระคุณในวันพญาวัน แต่ละครอบครัวจะ
ตระเตรียมสิ่งของและอาหารคาวหวานเพื่อใช้ถวายพระ
หรือเลี้ยงญาติพี่น้อง อาหารที่นิยมท�าได้แก่  แกงอ่อม 
แกงฮังเล ห่อนึ่ง ส่วนขนมและของหวาน ประกอบด้วย 
ขนมจ๊อก ข้าวต้มมัด ข้าวแต๋น ข้าวแคบ ข้าวควบ เป็นต้น 

สิ่งที่นิยมท�ากันในวันเนาว์อีกประการคือ การขนทราย 
เข้าวัดเพื่อทดแทนทรายที่ติดเท้าของตนออกจากวัด โดย 
ชาวเชียงใหม่ เชียงราย และล�าพูน นิยมขนทรายเข้าวัด 
ในวันเนาว์ แต่ในบางจังหวัดเช่น น่านนิยมขนทรายเข้าวัด 
ในวันพญาวัน  (พระครูอดุลสีลกิตติ์, 2551)
     วันพญาวันหรือวันเถลิงศก (15 เมษายน) คือ วัน
เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ประเพณีที่ส�าคัญในช่วงเช้าของ
ชาวล้านนาในวันนี้คือ ทานขันข้าว ซึ่งหมายถึงการเตรียม 
อาหารเลี้ยงพระและอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดา พระแม่
ธรณี บรรพบุรุษที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร บางบ้าน
อาจน�าส�ารับอาหารไปให้กับบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ซึ่ง
เรียกว่า การทานขันข้าวคนเฒ่าคนแก่ ช่วงบ่ายของวัน
พญาวันจะมีการจัดพิธีด�าหัว เพื่อกราบไหว้และขอขมา
ผู้อาวุโส บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้ปกครองท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยผู้ด�าหัวจะต้องเตรียม
เครื่องด�าหัว ประกอบด้วย ขันดอก ธูปเทียน น�้าขมิ้น
ส้มป่อย หมากพลู ผลไม้และขนมต่าง ๆ เพื่อใช้ส�าหรับ
ด�าหัวผู้ใหญ่ จะเห็นได้ว่าบางหน่วยงานจะร่วมสืบสาน
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองโดยการจัดกิจกรรมในช่วงบ่ายของ 
วันพญาวันเพื่อให้ผู้น้อยได้มีโอกาสขอขมาลาโทษและ
ขอพรจากผู้ใหญ่ในองค์กร

ภำพที่ 2 พิธีสรงน�้าพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560)

ภำพที่ 3 พิธีสระเกล้าด�าหัวผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
อาวุโส ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560 (งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่, 2560)



14 Plearn
Play & Learn 15Plearn

Play & Learn

บรรณานุกรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์. (2560). พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสระเกล้าด�าหัว 2560.  
 สืบค้นจาก https://www.facebook.com/pg/cmruphotoactivities/photos/
 ?tab=album&album_id=1268998216547206 
น�าชัย โอวาณิชย์. (2560, มกราคม 16). พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว). เชียงใหม่นิวส์. สืบค้นจาก 
 http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/557193
มาลี กฤตพรพิพัฒน์. (ม.ป.ป.). สงกรานต์: ขบวนแห่สงกรานต์ . ใน สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน โดยพระราช
 ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 35. สืบค้นจาก 
 http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures35/l35-73a.jpg 
พระครูอดุลสีลกิตติ์ (บ.ก.). (2551). สาระล้านนา: ภาคประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่เมือง. เชียงใหม่: 
 บีเอสดี การพิมพ์.
วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ. (ม.ป.ป.). ประเพณีสงกรานต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. สืบค้นจาก 
 http://www.stou.ac.th/study/projects/training/culture/content/net3-55/page3-3-55.html
วีระศักดิ์ ปัญญาโชติ. (2558, พฤศจิกายน 8). พระเจ้าฝนแสนห่า: 
 พระพุทธรูปแห่งความอุดมสมบูรณ์ ฝนฟ้าน�้าท่าตกต้องตามฤดูกาล. เชียงใหม่นิวส์. 
 สืบค้นจากhttp://www.chiangmainews.co.th/page/archives/517627
สมบัติ พลายน้อย. (2543). ตรุษสงกรานต์: ประวัติความเป็นของปีใหม่ไทยสมัยต่าง ๆ. กรุงเทพฯ: น�้าฝน.
ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). สงกรานต์. ใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554. สืบค้นจาก 
 http://www.royin.go.th/dictionary/
ส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ. (2559).  เทศกาลสงกรานต์ล้านนา. สืบค้นจาก 
 http://library.cmu.ac.th/ntic/knowledge_show.php?docid=22
ส�านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ. (2012). ประเพณีล้านนา: ประเพณีปีใหม่เมือง
 วันสังขานต์ล่อง. สืบค้นจาก http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition/newsyear-sangkan.php

     ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นท�าให้
วิถีชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนไป รายละเอียดของประเพณี
ต่างๆ รวมทั้งประเพณีสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืออาจถูก
ลดทอนลง เพื่อไม่ให้ความงดงามของปี๋ใหม่เมืองถูก
ลบเลือนไปตามกาลเวลา ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่จึงอยากร่วมเชิญชวนให้คนทุกรุ่นช่วย
กันสืบฮีตสานฮอยประเพณีอันดีงามนี้ไว้ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม่ เช่น พิธีท�าบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงพระบรม
ราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิธียอส่วยไหว้สา การร่วมสรงน�้า 
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่หรือพระพุทธรูปประจ�า
วัดต่างๆ การขนทรายเข้าวัด และพิธีด�าหัวเพื่อไหว้สาและ 
ขอขมาผู้อาวุโส ก่อนที่จะร่วมเล่นสนุกด้วยการเล่นสาดน�้า  
ในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประเวณีปี๋ใหม่เมืองยังคงเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามสืบไป

ภำพที่ 3 ไม้ค�้าโพธิ์ (สุจิรา อัมรักเลิศ, 2561)

     ประเพณีที่นิยมปฏิบัติในวันพญาวันอีกอย่างคือ ประเพณีทานไม้ค�้าหรือแห่ไม้ก�้าสะหลีซึ่งถือเป็นการค�าจุน
พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม
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อ้ำงอิง

iURBAN. (2560). 8-วิธีเล่นสงกรานต์สร้างสรรค์-ร่วมใจกันรักน�้า. สืบค้นจาก https://www.iurban.in.th/pr/162979/

reen HeartG

Green @ Heart
 By นิตยา ทองนา

เคล็ด (ไม่) ลับ รักษ์น�้ำ
ล้างรถด้วยการรองน�้าในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน�้า ลดการใช้น�้าได้ 300 ลิตร
ต่อการล้างหนึ่งครั้ง
ปิดก๊อกน�้าขณะแปรงฟัน ก๊อกน�้ามีอัตราการไหลของน�้าเฉลี่ย 9 ลิตรต่อ 1 นาที 
ถ้าเราแปรงฟันคนละ 3 นาที และเปิดน�้าทิ้งไว้ จะใช้น�้าถึง 27 ลิตร
ปิดก๊อกน�้าขณะล้างจานการเปิดก๊อกน�้าทิ้งขณะล้างจาน เราอาจเสียน�้ามากถึง130 ลิตร
ลดการใช้น�้าคนละ 1 แก้ว/วัน ประเทศไทยจะสามารถประหยัดน�้าได้ 30,000 ตัน/วัน
อาบน�้าด้วยฝักบัว จะสิ้นเปลืองน�้าน้อยที่สุด รูฝักบัวยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน�้า

ประเพณีสงกรานต์ในเดือนเมษายนนี้  
Green @ Heart ขอน�าเสนอเล่นน�้าอย่างไรช่วย “รักษ์น�้า”

ภาพที่ 1  8 วิธีเล่นสงกรานต์สร้างสรรค์-ร่วมใจกันรักน�้า. (iURBAN, 2560)

        Green @ Heart ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ชื่อว่า “น�้า”  น�้า นับได้
ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช ถ้าโลกนี้ขาดน�้า มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพาน�้า ก็จะค่อยๆ 
ตายจากไปเช่นเดียวกัน ดังนั้นเรามาให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์น�้ากันเถอะคะ

อ้ำงอิง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. (2551). เคล็ด(ไม่)ลับ รักษ์น�้า. สืบค้นจาก http://saveworld.ch7.com/water.html
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HASHI grill bar
BY วรัฏฐา กัวตระกูล

      การเดินทางก็ไม่ยากและซับซ้อน เพียงแค่
ขับรถเข้าสู่ถนนนิมมานเหมินทร์เลี้ยวเข้าซอยที่ 5 
และตรงมาเรื่อยๆ เจอสี่แยกให้เลี้ยวขวา ร้านจะตั้งอยู่ 
ระว่างซอย 5 และซอย7 ส�าหรับที่จอดรถนั้นสามารถ 
หาจอดได้ตามข้างทาง แนะน�าว่าให้น�ามอเตอร์ไซค์
ไปจะสะดวกต่อการหาที่จอดรถมากกว่า

       ร้านเปิดตั้งแต่เวลา 15.00 – 23.00 น. 
เรียกได้ว่าจะเลือกทานเป็นมือหนักในตอนกลางวัน 
หรือเป็นมือเบาๆ ในตอนเย็นก็ดีไม่แพ้กัน

ปิ้งย่าง อร่อย สไตล์ญี่ปุ่น

       สาวกคนรักปิ้งย่างต้องห้ามพลาดเด็ดขาด!!  กับร้าน “HASHI grill bar” ร้านปิ้งย่าง       
ใจกลางนิมมาน คุณภาพเน้นๆ แต่ราคาสบายกระเป๋า
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 ถึงแม้ว่าร้านจะตั้งใจกลางนิมมานแต่พกเงินไปเพียงห้าร้อยบาทก็สามารถอิ่มจน 
พุงกางได้สบาย แล้วพบกับคอลัมน์รีวิวอาหารได้ใหม่ ส่วนจะเป็นร้านอะไรนั้น ติดตามได้ในฉบับ
หน้านะคะ

สถานที่ตั้ง : ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 3 จังหวัดเชียงใหม่ 
เวลาเปิดบริการ : 15:00 - 23:00 น. 
Facebook : HachiGrillBar

        และทีเด็ดของร้านปิ้งย่างอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากวัตถุดิบแล้ว ก็คงจะหนีไม่พ้นน�้าจิ้ม 
ซึ่งของร้านก็มีให้เลือกถึง 3 อย่าง ไม่ว่าจะเป็นน�้าจิ้มซีฟู๊ด น�้าจิ้มพอนซึ น�้าจิ้มฮาชิ(สูตรเฉพาะ
ของทางร้าน) และผงหม่าล่าที่รับรองว่าเผ็ด ร้อน และชาอย่างแน่นอน

น�้าจิ้มซีฟู๊ด

น�้าจิ้มพอนซึ

น�้าจิ้มฮาชิ 
(สตูรของร้าน)สตูรเด็ด!!!

       ร้าน HASHI grill bar เป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นมีเมนูให้เลือกสรรอย่างหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ หม ูหรือว่าซีฟู๊ด สามารถเลือกสั่งเป็นจานมาลองลิ้มชิมรสกันก่อน หรือเป็นเซต 
ส�าหรับใครที่มากันหลายคน หรือเลือกไม่ได้ว่าจะทานอะไรดี และรวมไปถึงอาหารญี่ปุ่นอย่างเช่น
ข้าวหน้าแกงกระหรี่ ซุปมิโซะ และของทานเล่นอื่นๆ อีกมากมาย
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บทสัมภาษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

สัมภาษณ์คุณโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา 

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ประเพณีสงกรานต์ หรือที่ภาคเหนือเรียกว่า ปี๋ใหม่เมือง เป็นประเพณีที่มีความงดงามทางด้าน
วัฒนธรรม เพื่อให้ชาวไทยได้มีโอกาสในการเข้าวัดท�าบุญ และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีในการระลึก
ถึงบุญคุณของญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้มีพระคุณ
 ในเดือนเมษายนปีนี้ หากติดตามกระแสด้านศิลปวัฒนธรรม ก็คงจะไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีปี๋ใหม่
เมืองทางภาคเหนือ ซึ่งหากค�านวณตามโหราจารย์ล้านนาก็จะไม่ตรงกับประเพณีสงกรานต์ไทย โดยปีใหม่เมืองจะ
เป็นวันที่ 14 – 16 เมษายน คนล้านนาหลายคนอาจจะเกิดความสับสนว่า ควรจะปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อไม่ให้ผิด
ธรรมเนียมประเพณีของล้านนา

 คุณโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้ให้ค�าตอบกับเรื่องนี้ไว้ว่า คนล้านนาก็สามารถเข้าวัด ท�าบุญตักบาตรได้ตามปกติ เพราะการท�าบุญสามารถ
ท�าได้ทุกวัน โดยไม่ต้องยึดติดกับวัน แต่ควรให้ความส�าคัญว่า “จะท�าอย่างไรเราถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ 
จะมีวิธีการใดบ้างที่ช่วยปลูกฝังปลูกจิตส�านึกให้เยาวชน มีความรักและเกิดความหวงแหน วัฒนธรรมล้านนา จารีต
ประเพณีที่ดีงามอย่างไร และหากเป็นสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร เราคงต้องมาคิดว่าเราจะมีวิธีการใด 
ที่จะช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสังกัด ได้ท�ากิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
อย่างถูกต้อง เหมาะสม สร้างสรรค์ ตลอดจนกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมอื่นๆ ให้คงอยู่ ไม่สูญหายไปตามการเวลา”

1.ท�ำอย่ำงไรเรำถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำ โดยเฉพำะประเพณีสงกรำนต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
 ประพฤติปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมา เช่น วันสังขารล่อง ก็ท�าความสะอาดบ้านเรือน 
หรือสถานที่สาธารณะในชุมชน วันเนาว์หรือวันเน่า เป็นวันที่ห้ามด่าทอทะเลาะวิวาทกัน ไปหาซื้อ จัดเตรียมข้าวของ 
เพื่อเตรียมท�าบุญ วันพญาวัน ตื่นแต่เช้าไปท�าบุญที่วัด อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ฟังธรรม บางคน
จะมีการปล่อยสัตว์  ซึ่งถือว่าได้อานิสงส์มาก หลังจากนั้น ก็ไปรดน�้าด�าหัวญาติผู้ใหญ่

BY อรวรา ใสค�า
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2.ในฐำนที่ท่ำนท�ำงำนอยู่ในส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีวิธีกำรเผยแพร่ ส่งเสริม สืบสำน ศิลปะและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ ประเพณีสงกรำนต์ (ปี๋ใหม่เมือง) อย่ำงไรบ้ำง
 เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ 
Facebook, วารสารศิลปะและวัฒนธรรม, ป้ายรณรงค์
เรื่องการแต่งกาย การพูดภาษาเมือง, รายการวิทยุ 
(รายการสานศิลป์ถิ่นล้านนา) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะ วัฒนธรรม และบทเพลงค�าเมือง, นิทรรศการ
ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์
 นอกจากนี้ยังมีการจัดท�าโครงการอนุรักษ์
สืบสานประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้าน 
ล้านนา ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น และเพื่อรณรงค์
ให้มีการแต่งกายชุดพื้นเมืองเพื่อสร้างค่านิยมและสร้าง
จิตส�านึกในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนา

3.มีวิธีกำรปลูกจิตส�ำนึกให้เยำวชน นักศึกษำ มีควำมรักและเกิดควำมหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำ 
ประเพณีสงกรำนต์ (ปี๋ใหม่เมือง) อย่ำงไร
 “วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ไม่ใช่สมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” หากแต่ “เป็นสมบัติของส่วนรวม” 
ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาไม่ขาดสาย ดังนั้น “วัฒนธรรม 
จึงเป็นมรดกทางสังคม” ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน
 สิ่งแรกที่ควรท�าคือตระหนักให้เยาวชนรู้ถึงความหมายและความส�าคัญของประเพณีสงกรานต์ ว่าจารีต 
ประเพณี เป็นเหมือนรากเหง้าของสังคมไทย เป็นสิ่งท�าให้สังคมเกิดความสงบสุข ซึ่งผู้ที่จะปลูกและสนับสนุน  
ส่งเสริม ได้ดีที่สุดคือ สถาบันครอบครัว พาลูกหลานไปวัด ไปร่วมกิจกรรมกับชุมชม เด็กก็จะเกิดค�าถามและเกิด
การเรียนรู้ เป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก สถาบันการศึกษา ก็ต้องสนับสนุนเรื่องการให้ความรู้เชิงวิชาการ สร้างความ
เข้าใจถึงจารีต ประเพณีที่ดีงามของชาติเรา  นอกจากนี้แล้ววัดหรือผู้น�าชุมชนก็ต้องเป็นหลักในการจัดกิจกรรม
หรือพิธีกรรมทางศาสนา แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือตัวเราเอง ที่ต้องให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคม โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน ตามจารีตประเพณี แนวปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามและเหมาะสม ดังนั้น สถาบันต่างๆ เหล่านี้
จึงต้องปลูกฝัง ส่งเสริม เห็นคุณค่า และให้ความส�าคัญกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อให้เยาวชน นักศึกษา ให้เกิดความรัก 
ความห่วงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา

4.ท�ำอย่ำงไรถึงจะท�ำให้ชุมชนกับวัฒนธรรมมีควำมเข็มแข็ง
 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว,
วัด, ผู้น�าชุมชน, หรือประชาชนทุกคน ในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ ต้องให้ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม มีบทบาท มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพราะถ้าทุกคนได้รับหน้าที่ บทบาท จะท�าให้ตนเองนั้นเห็น
ความส�าคัญในตนเอง และเกิดความรักความห่วงแหนใน
วัฒนธรรมของตน เกิดความสามัคคี ในชุมชน และสุดท้าย
ความเข้มแข็งก็จะตามมา
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หนังดี หนังดัง 

BY สุทัศน์ เขียวนิล

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 
เรื่อง สงกรานต์ล้านนา(ปี๋ใหม่เมือง)
CD 8010
  ปี๋ใหม่เมืองคือกำรเริ่มต้นศักรำชใหม่ของ     

ชำวล้ำนนำในประเพณีส�ำคัญนี้ เกิดพิธีกรรมส�ำคัญ

ต่ำงๆ เพื่อควำมเป็นสิริมงคลในวันเริ่มต้นปีใหม่ทั้ง 

วันสังขำนต์ล่อง วันพญำวัน วันเน่ำ และวันปำกปี 

ปำกเดือน

พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด
CD7815 
 หันหน้ำลงคลอง...คืนชีวิตให้ "เวนิสตะวันออก" 

กรุงเทพมหำนคร ถูกขนำนนำมว่ำ "เวนิสตะวันออก" 

แต่วันนี้...ล�ำคลองน้อยใหญ่เริ่มหำยไป 
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Edutainment

Despicable Me 3
มิสเตอรแ์สบ ร ้ายเกินพิกัด 3
DVD 1787
พบกับการกลับมาของกรู, ลูซี่ พร้อมด้วยลูกสาวสุดที่รัก 

มาร์โก, อีดิธ และแอ็กเนส รวมถึงเจ้าตัวเหลือง มินเนี่ยน 

Despicable Me 3 มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด 3

Will You Be There?
อศัจรรยร์กัขา้มกาลเวลา

DVD 1781
     ซูฮยอน เป็นหมอที่ประสบควำมส�ำเร็จ แต่เขำเป็นโรคมะเร็ง

ปอดระยะสุดท้ำยเหลือในโลกนี้อีกไม่นำน เขำต้องทนทรมำนจำก

โรคร้ำยและเรื่องรำวฝังใจในอดีตเมื่อ 30 ปีก่อน ที่ท�ำให้ ฮยอนอำ 

ผู้หญิงที่เขำรักต้องตำยไป วันหนึ่งเขำไปเป็นแพทย์อำสำและได้ช่วย

ชีวิตชำยกัมพูชำไว้ได้ เขำได้มอบยำ 10 เม็ด ที่สำมำรถท�ำให้เขำเดิน

ทำงย้อนเวลำกลับไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ได้ 10 ครั้ง เขำตั้งใจที่กลับไป

เพื่อเจอหน้ำ ฮยอนอำ อีกครั้ง



“ปี๋ใหม่เมือง” เรื่องน่ารู้    
D o You Know?

 By รัชฎาภรณ์ มูลมาก 
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ภาพที่ 1 แอ่วสงกรานต์ล้านนา ‘ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม’ตระการตากล้วยไม้ (ส�านักข่าวเห็ดลม, 2558)

วนัลงัขารลอ่ง

วนัพระญาวนั

วนัปากปี

วนัเนาว์

 ภาพที่ 2 วัชระ ไทยบัณฑิตย์, 2560

 วันที่ ๑๓ เมษายน ชาวล้านนาถือเป็นวันสังขารล่อง ไม่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่เป็นวันท�าความสะอาดบ้านเรือน ซักเสื้อผ้า 

ข้อสังเกต คือ จะมีเสียงปืนยิงขึ้นฟ้า เสียงพลุ เสียงประทัดในตอนเช้ามืด เพื่อ “ขับไล่ตัวสังขานต์” ให้รับเอาขยะมูลฝอย เสนียดจัญไรทั้ง

ปวงที่คนปัดกวาดทิ้งไป เชื่อว่าท�าเช่นนี้แล้ว ปีใหม่ชีวิตจะสดใส สิ่งหนึ่งที่ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมา คือ หลังจากท�าความสะอาด

บ้านเรือน เครื่องนุ่งห่มเรียบร้อยแล้ว ให้อาบน�้า “สระผม” ชาวล้านนาเรียกว่า “ด�าหัว” เพื่อช�าระล้างสะเดาะเสนียดจัญไรให้ตกไปตาม

ปีเก่า ถือว่าเป็นสิริมงคล การด�าหัวนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ “ส้มป่อย” (สมุนไพรตระกูลไม้เถา ผลมีลักษณะเป็นฝักคล้ายมะขาม ไม่ใช้รับ

ประทานแต่ใช้เป็นเครื่องโสรจสรง (โสดสง = อาบน�้า) ซึ่งถือเป็นของแก้เสนียด สิ่งชั่วร้าย และอาถรรพ์

 เป็นวัน “พระญา” ของวันทั้งหลายในปีนั้นๆ ซึ่งปี 2561 นี้ตรงกับ 

วันที่ 16 เมษายน ถือเป็นวันขึ้นศักราชใหม่ของชาวล้านนา ในวันนี้ใครจะท�าการ

มงคลใดๆ ได้ทั้งสิ้น มีการถวายภัตตาหารให้กับคนตาย เรียกว่า “ทานขันข้าว”       

“ทานตุง” หรือถวายตุงปักเจดีย์ทราย ด�าหัว คารวะผู้ใหญ่ การส่งน�้าพระธาตุ พระ

สถูปเจดีย์ พระพุทธรูป การทานไม้ค�้าสะหลี หรือไม้ค�้าโพธิ์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นการค�้าจุน

พระศาสนา 

 เป็นวันถัดจากวันพระญาวัน ชาวล้านนาถือว่าเป็นวันแรกที่เข้าสู่ปีใหม่ มีการบูชาข้าวลดเคราะห์ ช่วงสายเป็นการท�าพิธีส่ง

เคราะห์บ้าน และสืบชะตาบ้าน กระท�าที่กลางหมู่บ้าน ในช่วงสายเป็นต้นไป ช่วงค�่า กระท�าที่บ้านเรือนของตน มีการจุดเทียนบูชาบ้าน

เรือน หรือเรียกว่า “ต๋ามเตียนปู่จาพระเจ้า” ใช้เทียนสามเล่ม คือ เทียนบูชาลดเคราะห์ เทียนบูชาสืบชะตา และเทียนบูชาโชคลาภ เชื่อว่า

ถ้าท�าเช่นนี้แล้วคนในครอบครัวจะปราศจากเคราะห์ตลอดปี

 เป็นวันหลังจากสังขารล่องไปแล้ว พระอาทิตย์สถิตอยู่สองราศี จึงได้ชื่อว่า “วันเนาว์” ชาวล้านนาเรียกเพี้ยนเป็น “วันเน่า” 

ถือว่าเป็นวันไม่ดี ไม่เสริมสิริมงคล มีจารีตสืบต่อกันมาว่า ห้ามด่า ห้ามพูดค�าหยาบ ใครด่าว่ากันในวันนี้เชื่อว่าปากจะเน่าตลอดปี ส่วน

คนที่ถูกด่าว่าก็จะโชคร้ายตลอดปีเช่นกัน ประเพณีส�าคัญในวันเนาว์นี้ คือ การขนทรายเข้าวัด เพื่อก่อเจดีย์ทราย โดยจะขนทรายเข้าวัด

ไหนก็ได้ แต่วัดสุดท้ายจะต้องเป็นวัดประจ�าของหมู่บ้านตนเอง สาเหตุที่ต้องมีการขนทรายเข้าวัดนั้น โบราณว่าเราเดินเข้าไปในวัด บางที

เม็ดทรายในวัดซึ่งเป็นของสงฆ์ อาจติดเท้าออกมาไม่รู้ตัว ถ้าไม่ได้ขนทรายไปใช้แทน เมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นเปรต 

 การด�าหัวในวันนี้ ไม่เหมือนการด�าหัวในวันสังขารล่อง คือ เป็นการน�า

เอาสิ่งของ เครื่องสักการะ เพื่อไปด�าหัวผู้อื่น เช่น ขนม เสื้อผ้า ผ้าขาวม้า ผ้าเช็ดตัว 

อาหารแห้ง ผลไม้ ฯลฯ แต่ที่ขาดไม่ได้ คือ น�้าส้มป่อย บุคคลที่จะไปด�าหัว ได้แก่ 

ผู้มีพระคุณ ผู้ที่เคารพนับถือ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ เป็นต้น 

เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ท่านจะให้พรแก่เรา ไม่ใช่เราไปอวยพรท่าน

 ประเพณีรดน�้ำด�ำหัว
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