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" Remember to a lways dream.  
More importantly to make those  
dreams come true and never give up."

Dr. Robert D. Ballard

 จงฝันอยู่เสมอ

ที่ส�ำคัญมำกไปกว่ำนั้น

คือ ท�ำควำมฝันนั้น

ให้เป็นควำมจริงและอย่ำยอมแพ้
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สวัสดีปี๋ใหม่เมืองเจ้า

	 PLEARN	 ฉบั บนี้ ข อ ร ่ วมสื บสานอนุ รั กษ ์ 

วัฒนธรรมล้านนา	 วันปี๋ใหม่เมืองเจ้าซึ่งเป๋นวันสงกรานต ์

ตามปฏิทินไทย	 มาร่วมกั๋นใส่ชุดเมือง	 อู ้ก�าเมืองกั๋นเจ้า	

วัฒนธรรมล้านนามีความสวยงามเจ้า	 สมควรที่จะได้รับ 

การสืบสานอนุรักษ์ไว้	ส่งต่อลูกหลานของเราหื้อคงอยู่

	 เดอืนเมษายนทกุปี	มวีนัหยุดนกัขนาดเจ้า	ก่อจะเป๋น 

ช่วงเวลาทีจ่ะได้พกัผ่อนท�าบญุ	ท่องเทีย่ว	และใช้เวลาร่วมกบั 

คนในครอบครัวเพราะเป๋นวันครอบครัวตวยเจ้า	

	 ขอให้ผู้อ่านทกุท่านมคีวามสขุนกัๆ	ในป๋ีใหม่นีเ้จ้า	

เดินทางปลอดภัย	อากาศร้อน	ดูแลสุขภาพกั๋นเน้อเจ้า

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

12
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ส�ำนกัหอสมุด เขำ้อบรมหลกัสตูร บุคลกิภำพในงำน
รำชกำร ศลิปะกำรวำงตนของคนท�ำงำน และกำรจดั 
พิธีกำร
 บคุลกำรส�ำนกัหอสมดุ มหำวทิยำลยัรำชภัฎเชยีงใหม่ เข้ำอบรม 

หลักสูตร บุคลิกภำพในงำนรำชกำร ศิลปะกำรวำงตนของคนท�ำงำน  

และกำรจัดพิธีกำร รุ่นที่ 1 วิทยำกรโดย ว่ำที่ร้อยเอก ธนกฤต สิริปัญญำ

โสภณ จำกชมรมพฒันำบคุลกิภำพและอนรุกัษ์วฒันธรรมไทย ในวนัเสำร์ 

ที่ 2 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ส�ำนักหอสมุดจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
 อำจำรย์ ดร.สุจิรำ อัมรักเลิศ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธำนในกำรเปิดกิจกรรม 

กำรจดักำรควำมรู ้"ศกุร์สขุสันต์"  โดยม ีนำงสำวสรุดำ ปฐววีจิติร กลุม่งำน

เทคโนโลยีห้องสมุด เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคลำกรส�ำนักหอสมุด

หัวข้อ “แบบฟอร์ม  ดี๊ดีย์ มีสไตล์ ด้วย Google Forms ” ตำมโครงกำร

กำรจัดกำรควำมรู้ของส�ำนักหอสมุด ในวันศุกร์ที่ 8 มีนำคม 2562 เวลำ 

13.00 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อำคำรส�ำนัก

หอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ส�ำนกัหอสมุดจดักำรประชุมเชิงปฏบัิตกิำรโครงกำร
อ่ำนออกเขียนได้เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะส�ำหรับ
นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ผศ.ดร.กัลทิมำ พิชัย รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ-

เชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำร 

อ่ำนออกเขียนได้เพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำวะส�ำหรับนักเรียนในจังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภำยใต้ โครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎ

เชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำ 

ท้องถิ่น ในกำรนี้ ผศ.ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุด 

ได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ ในปีงบประมำณ 2561 และ

แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ ในปีงบประมำณ 2562 ในกำรประชุม 

คร้ังนี้ได้มีกำรแบ่งกลุ ่มเพื่อสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร 

ของโรงเรียน 2 กลุ ่ม คือ กลุ ่มผู ้อ�ำนวยกำรโรงเรียนและกลุ ่มครู 

ภำษำไทย พร้อมทั้งได้น�ำเสนอประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร 

ของแต ่ละกลุ ่ม รวมถึงได ้ร ่วมกันวำงแผนกำรด�ำเนินงำนในป ี 

งบประมำณ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมวินทรี 

ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
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ส�ำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สทุธนินัท์  ชืน่ชม ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนัก 

หอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธำนในกำรเปิดกิจกรรม 

Big Cleaning Day โดยอำจำรย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก

หอสมุด เป็นผู้กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์ในกำรจัดกิจกรรม ในกำรนี ้

ผู ้บริหำรและบุคลำกรทุกคนได้ร ่วมมือกันท�ำควำมสะอำดบริเวณ 

รอบอำคำรส�ำนกัหอสมดุ โดยในช่วงบ่ำย ส�ำนกัหอสมดุได้จดักจิกรรม 5 ส   

และได้มอบรำงวัลแก่บุคลำกรที่ชนะเลิศกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 5 ส  

เมื่อวันพุธ ที่ 13 มีนำคม 2562 ณ ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่

ส�ำนักหอสมุดจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
 ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 

กำรจัดกำรควำมรู ้ ศุกร์สุขสันต์  โดยมี นำงสุณี ไชยวงษ์ และ 

นำงสำวรัชฎำภรณ์ มูลมำก กลุ่มงำนงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

เป ็นผู ้ถ ่ำยทอดควำมรู ้ ให ้แก ่ บุคลำกรส�ำนักหอสมุด ในหัวข ้อ  

“จัดซื้อ ทันใจ ฉับไว ถูกต้อง ” ในวันศุกร์ที่ 22 มีนำคม 2562 

เวลำ 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสำยเชียงใหม่ ชั้น 8  

อำคำรส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ส�ำนักหอสมุด เข้ำอบรมกำรออกแบบและพัฒนำ
คลังสำรสนเทศดิจิ ทัลเพื่ อจัดเก็บสำรสนเทศ
ส�ำนักงำนและจดหมำยเหตุขององค์กร
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก

หอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ ผูบ้รหิำรและบคุลำกร ได้เข้ำอบรม 

เชิงปฏิบัติกำรกำรออกแบบและพัฒนำคลังสำรสนเทศดิจิทัลด้วย

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส  หวัข้อ “กำรออกแบบและพฒันำคลงัสำรสนเทศ

ดิจิทัลเพ่ือจัดเก็บสำรสนเทศส�ำนักงำนและจดหมำยเหตุขององค์กร 

รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 20-22 มีนำคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติกำรสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ

ส�ำนักหอสมุดจัดกิจกรรมกำรตัดตุงล้ำนนำ 
ภูมิปัญญำคนเมือง
 ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 

ส่งเสรมิกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมดุ โดยร่วมอนรุกัษ์และสบืสำนประเพณี

ปี๋ใหม่เมือง เผยแพร่ควำมรู้ กำรตัดตุงล้ำนนำ ภูมิปัญญำคนเมือง โดยมี

วิทยำกร คือ นำยวรวิทย์ ผัดเป้ำ เป็นผู้ให้ควำมรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ ในวัน

ที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 09.0 0 – 12.00 น. ณ Plearn Zone 

บริเวณชั้น 1 ส�ำนักหอสมุด
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NEW RELEASES! in CMRU LIB  BY ธญา ตันติวราภา

8 Plearn
Play & Learn

ผูแ้ต่ง : เจรญิ มำลำโรจน์

ชือ่หนงัสอื : แก้วลอดฟ้ำ

พิมพลกัษณ์ : กรงุเทพฯ : แม่โพสพ, 

2558.

เลขหมู ่: 390.09593 จ573ก

LOCATION : 
   - ส�ำนักหอสมุด ชั้น 3  

   - ห้องสมุดคณะเทคโนโลย ี

     กำรเกษตร ศูนย์แม่ริม

   - ส�ำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1   

     000-499 วิจัย อ้ำงอิง

   - ส�ำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 3  

     ห้อง Store 1 000-399

   - วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม.

สาระสงัเขป : 

 สำรคดจีำกแผ่นดนิล้ำนนำ 

ของนกัเขียนซีไรต์ ผูทุ่้มเทเพือ่กำรเรยีนรู้ 

และถ่ำยทอดเรือ่งรำวจำกอดีตของล้ำนนำ 

เป็นเรื่องที่ผู ้เขียนพบเห็นและรู ้สึก 

ต่ออดตีกำลผ่ำนมำ เล่ำถึงแวดวงชวีติ 

ควำมรู ้ สึกนึกคิดและพฤติกรรม 

ควำมเคลื่อนไหวของผู้คนในแผ่นดิน 

ถิ่นเ กิด ใช ้ท ่วงท�ำนองเล ่ำเรื่อง 

ให้ลูกหลำนฟัง ชวนตดิตำมตลอดเล่ม

ผู้แต่ง : สันต์ สุวัจฉรำภินันท์

ชื่ อหนังสือ  :  เชี ยง ใหม ่ - ใหม ่ : 

สถำปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมือง 

เชยีงใหม่ ระหว่ำงปีพ.ศ. 2427-2518

พิมพลักษณ์ : เชียงใหม่ : ส�ำนักพิมพ์

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2559 

เลขหมู่ : ลน 720.95936 ส115ช 

2559

LOCATION : ข้อมูลล้ำนนำ ชั้น 5 

ส�ำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม  

สาระสังเขป : 

 หนังสือเล ่มนี้  ถือเป ็น 

จดุเปลีย่นส�ำคัญอีกคร้ังหน่ึงในวงกำร 

ล้ำนนำคดศึีกษำจำกเดมิท่ีมกัจะคุ้นชนิ 

อยูก่บัควำมต่อเน่ืองในกำรศกึษำสงัคม 

วัฒนธรรและประวัติศำสตร์ด้วยกำร 

หนัมำสนใจวเิครำะห์ควำมไม่ต่อเนือ่ง

ด้ำนสถำปัตยกรรม ในช่วงรอยต่อ 

ของเวลำทีเ่ฉพำะเจำะจงช่วงหน่ึงของ 

ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ โดยรวบรวม 

ข้อมูลด้ำนสถำปัตยกรรมของเมือง 
เชียงใหม่ ควำมสัมพันธ์ในมิติต่ำง ๆ  

ผู้แต่ง : เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว

ชื่อหนังสือ : เปิดแผนยึดล้ำนนำ

พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 

2559

เลขหมู่ : ลน 959.3 น6119ป 

LOCATION : ส�ำนกัหอสมดุ ศนูย์แม่ริม

สาระสังเขป : 

 ใ น ส มั ย รั ช ก ำ ล ที่  5  

เกิดกำรเปล่ียนแปลงกำรปกครอง

เป็นระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย ์

รัฐส่วนกลำงไล่ผนวกรวมท้องถิ่น

เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐท่ีเรียกว่ำ 

"สยำม" เม่ือถงึครำวท่ีสยำมพยำยำม 

จะ "กลืน" อำณำจักรล้ำนนำ ได้เกิด 

ผลกระทบในวงกว้ำงทั้งสยำมและ 

ล ้ำนนำเป ็นอย ่ำงมำก อันเ น่ือง 

มำจำกกำรแขง็ขนืของท้องถิน่ล้ำนนำ 

ท�ำให้สยำมใช้เวลำถึง 3 รัชกำลถึงจะ 

ผนวกล้ำนนำเป็นส่วนหนึ่งได้ส�ำเร็จ 

ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้เล่ห์เหลี่ยม กลยุทธ์ 

ทำงกำรเมืองในทุก ๆ ด้ำน
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

โดย พัชรินทร์ สิรสุนทร 

เลขเรียกหนังสือ : 303.44 พ112น 2556

Location : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 2

 ผู้เขียนได้รวบรวมและสังเครำะห์แนวคิดทฤษฎีด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

จำกเอกสำรทำงวิชำกำรท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ งำนวิจัยและข้อมูล 

เชิงลึกประจักษ์ภำคสนำมของผู้เขียน เหมำะส�ำหรับนิสิต นักศึกษำใช้ประกอบ 

กำรศึกษำวิชำที่ เกี่ยวข ้อง และนักพัฒนำสังคมที่ท�ำงำนในระดับพื้นที่ 

เป็นกำรเพิ่มควำมเข้ำใจในงำนที่ท�ำทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม

เมียหลวง

อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่

ผู้แต่ง : สุกัญญำ ชลศึกษ์

เลขเรียกหนังสือ : น ส1411ม

Location : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 2

 บทประพนัธ์ท่ีถกูน�ำมำสร้ำงเป็นละครโทรทศัน์ เป็นเรือ่งของสำมแีละภรรยำ 

ครอบครัวหน่ึงท่ีเพียบพร้อมไปด้วยฐำนะ หน้ำตำ ชื่อเสียง ซึ่งมีแต่คนชื่นชมว่ำ 

เป็นคู ่ท่ีน่ำอิจฉำ แต่ภำยในครอบครัวนี้กลับมีแต่ปัญหำมำกมำยท่ีเกิดจำกสำมี 

ทีมี่นสิยัเจ้ำชู ้จนมผีูห้ญงิเข้ำแทรกระหว่ำงชวีติของทัง้คู ่เร่ืองจงึด�ำเนนิไปอย่ำงเข็มข้น 

และสะท้อนสังคมของชีวิตครอบครัวของคนในปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี

โดย : สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

เลขเรียกหนังสือ : 341.2473 ส473อ 2555

Location : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 4

 ดร.สรุนิทร์ พศิสวุรรณ (ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธกิำรอำเซียน พ.ศ. 2551-2556) 

เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มน้ีเพ่ือให้ควำมรู้ในเรื่องอำเซียนและมีควำมคำดหวังว่ำผู้อ่ำน 

จะได้รับแรงบันดำลใจและเกิดทัศนคติกับอำเซียนในทำงที่ดีขึ้น ทุกฝ่ำยจะต้อง 

กระตือรือร้นในกำรท�ำควำมเข้ำใจ หำวิธีรับมือ ปรับตัวเพื่อให้ตัวเองมีที่ยืนที่มั่นคง 

และใช้ประโยชน์จำกประชำคมอำเซียน



 สวัสดีค่ะ กลับมำพบกับคอลัมภ์ Tips อีกครั้งนะคะ ในฉบับที่แล้ว เรำได้แนะน�ำกำรเขียนอ้ำงอิงหนังสือทั่วไป 

กันไปแล้ว ส�ำหรับฉบับนี้ เรำจะมำแนะน�ำรูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิง บทควำมวำรสำรกันค่ะ

รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความวารสาร

ตัวอย่าง

สุวิทย์ วงษ์บุญมำก. (2558). กำรจัดกำรทำงกำรเงินที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลังขององค์กำรบริหำร 

        ส่วนต�ำบลในจังหวัดนครสวรรค์. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร,์ 20(2), 86-95.

รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความวารสารที่มีหมายเลข DOI (DOI=Digital Object Identifier)

ตัวอย่าง

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2557) คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ ส�ำหรับอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำ. วารสาร 

        นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 7(2), 1-15. doi:10.14456/nulj.2014.5

รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความวารสารออนไลน์

ตัวอย่าง

โพทอง พงสงคำม, เสำวนี สิริสุขศิลป์ และ เพ็ญณี แนรอท. (2562). กำรพัฒนำระบบกำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น�ำครูในวิทยำลัยคร ู

        แห่งสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(1), 111 – 120.  

        สืบค้นจำก https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDKKUJ/article/view/ 180708/128278

ตัวอย่าง

Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of research. Monitor  

        on Psychology, 39(6). Retrieved from http://www.apa.org/monitor/

 ติดตำมแนวทำงกำรเขียนอ้ำงอิงเอกสำรประเภทต่ำงๆ ได้ต่อในฉบับหน้ำนะคะ 
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by Thitiga Asakit

การเขียนอ้างอิง

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทควำม./ชื่อวารสาร,/ปีที(่ฉบับที่), เลขหน้ำ.

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทควำม./ชื่อวารสาร,/ปีที(่ฉบับที่), เลขหน้ำ. doi:xx.xxxxxxxxxx

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทควำม./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้ำ. สืบค้นจำก

Author, A. A. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. Retrieved from http://www.xxxxxx
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by Thitiga Asakit

บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดบนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม

ส�ำนักหอสมุดเป ิดให ้ทดลองใช ้บริกำรยืมระหว ่ำง 

ห้องสมดุ โดยผูใ้ช้บริกำรสำมำรถสืบค้นหนงัสือได้จำกเวบ็ไซต์ 

http://202.28.199.170/opac/main/index.aspx  

1. โดยเข้ำไปที่เมนู Membership 

2. เลือกสืบค้นในส่วนของภำคเหนือ

3. เลือกที่ชื่อมหำวิทยำลัย

4. เลือก Browse on UC 

 เม่ือได้รำยชื่อหนังสือที่ต้องกำรยืมแล้ว สำมำรถ 

ตดิต่อบรรณำรกัษ์ เพือ่ขอใช้บรกิำรยมืระหว่ำงห้องสมดุได้ที ่

       ฐิติกำ : 053-885902

       อรวรำ : 053-885911

       Fanpage Facebook : CMRULibrary
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 วนัที ่13 เมษำยนเป็นวนัสงัขำนต์ล่อง 

เป ็นวันแรกของเหลินห้ำและปี ๋ ใหม ่เมือง  

ในวันนีค้นเมอืงจะตืน่แต่เช้ำจดุสะโปกหรือประทดั  

ยิงปืน เพ่ือขับไล่เสนียดจัญไร ไหลล่องไปกับ 

ปู่สังขำนต์ ย่ำสังขำนต์ ซ่ึงจะแบกรับเอำสิ่งท่ี 

ไม่ดีไม่งำมในชีวิตไปเททิ้งที่มหำสมุทร กำรไล ่

สังขำนต์ด้วยเสียงประทัดหรือสะโปกที่ดัง 

แต ่ เช ้ ำต รู ่ จะท� ำ ให ้ทุกคนตื่น ข้ึนมำเ พ่ือ 

ท�ำควำมสะอำดบ้ำนเรือน ซักที่นอน หมอนมุ้ง  

แล้วอำบน�้ำ ช�ำระล้ำงร่ำงกำยให้สะอำดผ่องใส 

เพื่อเตรียมตัวในกำรเข้ำเทศกำลปี๋ใหม่เมือง

 ส�ำหรบัปีนีว้นัที ่14-15 เมษำยน จะเป็นวันเน่ำหรอืวันเนำว์ท้ังสองวัน (ธรรศ ศรรีตันบลัล์, กำรสือ่สำรระหว่ำงบคุคล,  

2 เมษำยน 2562) วันนี้คนเมืองเชื่อว่ำหำกใครด่ำทอ ทะเลำะ วิวำทกัน จะท�ำให้ปำกเน่ำเหม็นเป็นอัปมงคลตลอดทั้งปี  

ตำมประเพณป๋ีีใหม่เมอืงแล้ววนันีเ้ป็น "วันดำ" คือวันท่ีต้องเตรยีมส่ิงของต่ำง ๆ  เพ่ือใช้ท�ำบญุในวนัรุ่งข้ึน และตลอดทัง้วนั เดก็ ๆ  

หนุ่ม ๆ สำว ๆ รวมไปถึงคนเฒ่ำคนแก่ จะพำกันไปขนทรำยจำกแม่น�้ำเข้ำวัด เพ่ือก่อเป็นเจดีย์ทรำย แต่ส�ำหรับพ่ีน้อง 

ชำวไทใหญ่หรือชำวไตนั้นจะไม่ก่อเจดีย์ทรำยในเทศกำลเหลินห้ำแต่จะก่อเจดีย์ทรำยในช่วงวันเพ็ญเดือนหกหรือที่เรียกว่ำ  

“ปอยจ่ำตี่” (ธรรศ ศรีรัตนบัลล์, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 2 เมษำยน 2562)

 “เหลนิห้ำ” คือเทศกำลสงกรำนต์ของพีน้่องชำวไตหรอืไทใหญ่ซึง่จะเกิดขึน้ในช่วงเดอืนเมษำยนพร้อม ๆ  กบัประเพณี 

สงกรำนต์ของชำวไทย หรือปี๋ใหม่เมืองของล้ำนนำ เหลินห้ำหรือสงกรำนต์ถือเป็นกำรเริ่มจุลศักรำชใหม่หรือเป็นกำรเปลี่ยน 

ปีนกัษตัร ส�ำหรบัในปีนีป้ระเพณเีหลนิห้ำหรอืสงกรำนต์จะเริม่ตัง้แต่วนัที ่13 เมษำยน และกินเวลำไปถงึ 17 เมษำยน โดยประเพณ ี

เหลินห้ำจะมีพิธีกำรต่ำง ๆ คล้ำยคลึงกับประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชำวล้ำนนำซึ่งจะมีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันบ้ำงเล็กน้อยดังนี้

ภาพที่ 1 สงกรานต์ของชาวไทใหญ่ (ส�านักข่าวชายขอบ, 2561)

โดย  อ.ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ

       นางสาวจิตรดา หมั่นขีด

“เหลินห้า” 
ประเพณีสงกรานต์ของพี่น้องชาวไต
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 วันท่ี 16 เมษำยนเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่แท้จริง 

เนื่องจำกเป็นวันเปลี่ยนศักรำชใหม่ ศักรำช หมำยถึง  

จลุศกัรำชซึง่ชำวไตเรยีกว่ำ “ป๋ีก๊อจ่ำ” หรอื “ป๋ีสัก้กะเลด”  

(ธรรศ ศรรีตันบัลล์, กำรสือ่สำรระหว่ำงบคุคล, 2 เมษำยน 

2562; สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงใหม ่ ,  2552) คนเมืองเ รียกวันนี้ ว ่ ำ  

“วันพญำวัน”  ส ่ วน พ่ีน ้ อง ไทใหญ ่ เ รียกวันนี้ ว ่ ำ 

“วันมหำซ้ำงจ่ำน” หรือ “วันซ้ำงจ่ำนขื้น” 

 วันซ้ำงจ่ำนขี้นหรือวันมหำสงกรำนต์ถิอเป็น 

วนัมหำมงคล พีน้่องชำวไทใหญ่มคีวำมเชือ่ตำมธรรมเนยีมว่ำ 

ผู้ที่เกิดตรงกับวันซ้ำงจ่ำนขี้น (อำทิตย์ – จันทร์) ถือเป็น 

ผู ้มีเครำะห์กรรมหรือที่เรียกว่ำ “กี๋นต่ำ” เช่นในปีนี ้

วันซ้ำนจ่ำนขื้น (วันมหำสงกรำนต์) ตรงกับวันที่ 16 

เมษำยน ซึ่งเป็นวันอังคำร ดังนั้นผู้ที่เกิดวันอังคำรจะต้อง 

แก้เคล็ดโดยกำร “หลู่หม้อน�้ำต่ำ” คือ กำรน�ำหม้อน�้ำต่ำ  

(แจกันดอกไม้ทีท่�ำจำกหม้อดนิซ่ึงประดับด้วยดอกไม้มงคล  

เช่น ใบฝรั่ง หญ้ำแพรก ดอกสะเป่ (ยอดอ่อนต้นหว้ำ) 

ดอกบัว และของอื่น ๆ เช่น ตุงและธงรำศรี) ไปถวำยแด ่

พระพุทธเจ้ำจึงจะพ้นเครำะห์กรรมและท�ำให้ผู้นั้นอยู่ด ี

มสีขุไปตลอดทัง้ปี (ธรรศ ศรีรัตนบลัล์, กำรสือ่สำรระหว่ำง 

บุคคล, 2 เมษำยน 2562) 

 ธรรมเนียมอีกอย่ำงของพ่ีน้องชำวไทใหญ่ 

ในวันนี้คือกำรขึ้นวัดหรือไปท�ำบุญที่วัดในตอนเช ้ำ  

เมื่อท�ำบุญเสร็จแล้วจึง “กั่นตอ/กั้นต๊อ” หรือกำรขอขมำ 

บิดำมำรดำ โดยตำมควำมเชื่อของพ่ีน้องชำวไทใหญ่น้ัน 

จะถือว ่ำบิดำมำรดำคือ “พระพุทธเจ ้ำคนแรก”  

(กนกวรรณ ปลำศิลำ, พูนสุข เวชวิฐำน, และ เอมอร  

จำรรุงัษ,ี 2558) ดงันัน้ชำวไทใหญ่จงึจะกัน๋ต๊อบิดำมำรดำ 

ก่อนแล้วจึงไปกั๋นต๊อผู้เฒ่ำผู้เก่ำ หลังจำกนั้นจึงไปกั๋นตอ 

ผู ้สูงอำยุต่ำงชุมชนหรือต่ำงหมู ่บ้ำน (แม่ฮ่องสอนจัด 

ประเพณีกั๋นต ่อผู ้สูงอำยุ ประเพณีของชำวไทใหญ  ่

เนื่องในวันสงกรำนต์, 2559) พี่น้องชำวไทใหญ่จะกั๊นต๊อ 

บดิำมำรดำและผูม้พีระคณุปีละสองคร้ังคอืในช่วงเทศกำล 

สงกรำนต์ซึ่งจะเรียกว่ำ กั๊นต๊อเหลินห้ำ และเทศกำล 

ออกพรรษำ ซึ่งเรียกว่ำ “กั๊นต๊อเหลินซี้บเอ๊ด”

ภาพที่ 2 หม้อน�้าต่า ขึ้นจองปีใหม่ (Prapayneethai, 2553)

ภาพที่ 3 กั่นตอ/กัน้ต๊อ (เครือข่ายกาญจนาภิเษก, ม.ป.ป.)
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 วันที่ 17 เมษำยน ซึ่งเป็นวันถัดจำกวันซ้ำงจ่ำนขี้น

หรือวันมหำสงกรำนต์ พ่ีน้องไทใหญ่จะรับประทำนอำหำรมงคล 

เช ่นเดียวกันกับคนเมือง อำหำรมงคลของพ่ีน้องชำวไทใหญ่

ประกอบด้วย “ลำบ” ซึ่งเสียงจะพ้องกับค�ำว่ำ ลำภ หรือโชคลำภ 

“ผักกุ่มดอง” ค�ำว่ำ กุ่ม พ้องเสียงกับค�ำว่ำ คุ้ม กำรรับประทำน

ผักกุ ่มดอง ชำวไทใหญ่เชื่อว ่ำ จะได้มีสิ่งดีคุ ้มครองตลอดปี  

อำหำรมงคลอีกอย่ำงที่ขำดไม่ได้คือ “น�้ำพริกอ่อง” ค�ำว่ำ “อ่อง” 

ในภำษำพม่ำแปลว่ำ ชัยชนะ หรือ ควำมส�ำเร็จ นอกจำกน้ี 

ยังมีเต้ำหู้หรือที่ในภำษำไทใหญ่เรียกว่ำ “ถ่ัวพู” พู หรือ พู้ หมำย

ถึงควำมเฟื ่องฟู และอำหำรคำวประเภทสุดท้ำยคือ “แกงปี ๋”  

 พี่เอผิ่วพี่สำวชำวไทใหญ่เล่ำให้ผู้เขียนฟังว่ำ “จุดเด่นของเทศกำลนี้คือกำรท่ีลูกหลำนได้กลับมำ 

เยี่ยมผู้ใหญ่ คนเฒ่ำคนแก่ เพื่อขอขมำในสิ่งที่เคยท�ำไม่ดีไว้ ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำย จิตใจ หรือแม้กระทั่ง 

ควำมคิด เหลินห้ำ เป็นเทศกำลที่คนในครอบครัวจะได้รวมตัวกัน และสิ่งที่ขำดไม่ได้ส�ำหรับเทศกำลเหลินห้ำ 

คือ กำรประกอบพิธีกรรมต่ำง ๆ ตำมควำมเชื่อ เช่น กำรท�ำบุญสืบชะตำเพื่อปัดเป่ำสิ่งชั่วร้ำย เพรำะเหลินห้ำ 

เปรียบเสมือนเทศกำลเริ่มต้นใหม่” (เอผิ่ว, สัมภำษณ์วันที่ 28 มีนำคม 2562)

 นอกจำกนั้นพี่ เอผิ่วยังย�้ำว ่ำ “ควำมเช่ืออีกอย่ำงของชำวไทใหญ่ในช่วงเทศกำลเหลินห้ำ 

คือ ควำมเชื่อว ่ำอย่ำท�ำงำนและห้ำมท�ำลำยสิ่งมีชีวิต เพรำะหำกเกิดมำชำติหน้ำจะท�ำให้ท�ำอะไรก็ 

ไม่เจริญรุ่งเรืองหรือที่เรียกว่ำ มือเน่ำ และห้ำมพูดค�ำหยำบ เพรำะจะเป็นอัปมงคลต่อชีวิต ในช่วงหลัง 

สงกรำนต ์เรำยังจะมีกำรรดน�้ำด�ำหัวผู ้ ใหญ่ (กั๋นตอ) อยู ่  เผื่อว ่ำบำงคนอำจจะยังไม ่ได ้กลับบ ้ำน 

ช่วงสงกรำนต์จะได้มีโอกำสมำหำญำติผู ้ใหญ่ และในช่วงนี้ก็จะมีกำรท�ำบุญสืบชะตำ ปัดเป่ำส่ิงชั่วร้ำย 

ตอนช่วงหลังสงกรำนต์ด้วย” (เอผิ่ว, สัมภำษณ์วันที่ 28 มีนำคม 2562)
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หรือแกงปลีของคนเมือง นอกจำกอำหำรคำวแล้วในวันน้ีชำวไทใหญ่นิยมรับประทำน “เข้ำมู้นห่อเหลินห้ำ” (หรือขนมเทียน 
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2 เมษำยน 2562)

 จะเห็นได้ว่ำ ควำมเชื่อและธรรมเนียมต่ำง ๆ ใน ประเพณี “เหลินห้ำ” หรือ ประเพณีสงกรำนต์ของพี่น้องชำวไต 

คล้ำยคลึงกับประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชำวล้ำนนำและประเพณีสงกรำนต์ของชำวไทยเน่ืองจำกมีรำกฐำนทำงควำมคิด ควำมเชื่อ  

ประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งได้รับอิทธิพลจำกพระพุทธศำสนำเช่นเดียวกัน ทีมงำนนิตยสำรเพลินขอฝำกให้ท่ำนผู้อ่ำนช่วยกัน 

อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงำมเหล่ำนี้ให้คงอยู่สืบไป ไม่ว่ำจะเป็นเหลินห้ำ ปี๋ใหม่เมือง หรือสงกรำนต์ก็ขอให้ทุกท่ำนได้รับ 

ควำมสุข สดชื่น แจ่มใสรับปี๋ใหม่กันทุกคนนะคะ สวัสดีปี๋ใหม่จ้ำว

ภาพที่ 4 เข้ามู้นห่อเหลินห้า 
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   ห่อเปิดหน้า เป็นการห่อแบบพบั โดยวางขนม 

ตรงกลางใบตองแล้วห่อด้านข้างพบัปลายใบตอง 

เก็บใต้ฐาน ไม่ต้องใช้ ไม้กลัดเหมาะส�าหรับ 

การห่อข้าวเหนยีวหน้าต่าง ๆ เปิดให้เห็นเด่นชดั 

ว่าเป็นข้าวเหนียวหน้าอะไร  เช่น หน้ากุ ้ง  

หน้าปลา สงัขยา เป็นต้น

       ห่อข้าวต้มมดั กบัห่อขนมเทยีน เป็นทรงจ�าเพาะ 

เมือ่เห็นกร็ู้ ได้ทนัทว่ีาเป็นขนมอะไร อย่าง ‘ขนมเทยีน’ 

ทรงสามเหลี่ยม บ้างเรยีกทรงเจดยี์ ทรงนมสาว 

เป็นการห่อแบบพบั นอกจากความสวยงามของรปูทรง 

ยังมีนัยยะทางศาสนา เปรียบขนมเทียน 

เหมือนแสงเทยีน บ้างว่าเหมือนเจดย์ี จงึเป็นขนม 

ในงานบุญใหญ่ ๆ  ทางภาคเหนือ เรยีกว่า ‘ขนมจ๊อก’ 

  ส่วน ‘ข้าวต้มมัด’ เป็นการห่อพับใบตอง 

หลายชัน้แล้วจบัคูม่ดัรวมกนัด้วยตอก (ไม้ไผ่เหลาเส้น) 

ให้แน่นหนา กันไม่ให้น�้าเข้าขณะต้ม ซึ่งแต่เดิม 

ข้าวต้มใช้วิธตี้มก่อนเปลี่ยนเป็นนึง่ คนสมยัก่อน 

ยังเชื่อว่าหากคู ่รักน�าข้าวต้มมัดไปท�าบุญใน 

วนัเข้าพรรษาจะครองรกัคู่กนัยาวนาน

  นอกจากใบตองแล ้วยังสามารถใช ้ ใบ 

จากใบเตย ใบกะพ้อ ใบตาล มาเป็นหีบห่อ 

ขนมไทย ซึ่งจะมีเอกลักษณ์ของขนมที่แตกต่าง 

กันไป เช่น

  กะพ้อ ต้นกะพ้อพบเห็นได้ทั่วไปในพ้ืนที่ 

ภาคใต้ เป็นพืชตระกูลปาล์ม นิยมน�าใบอ่อน 

มาห่อขนมต้ม เรยีกว่า ‘ข้าวต้มใบกะพ้อ’ หรือ 

เรยีกสัน้ๆ ว่า ‘ต้ม’ รปูทรงสามเหลี่ยม เป็นขนมต้ม 

By นิตยา ทองนาGreen @ Heart
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   ในทุกวัฒนธรรมของไทย ไม ่ว ่ าจะ 

ประเพณีใด ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมภาคใด 

เราจะเห็นสิง่หนึง่ที่เหมือนกนัในทุกวฒันธรรม 

คือการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสรรค์สร้าง 

เป็นวัสดุในการท�าขนมหรือน�ามาเป็นภาชนะ 

ในการห ่ อ หุ ้ ม ขนม ส� าหรับฉบับนี้ เร า 

ขอน�าเสนอ “เอกลักษณ์จากภู มิป ัญญา 

ที่สร้างเสน่ห์ ให้ขนมไทย” อย่างต้นกล้วย 

ที่ใช้ ได้แทบทุกส่วน ทั้งกินผล หยวกกล้วย  

หัวปลี ใช ้ เป ็นวัตถุ ดิบท�าอาหาร ล�าต ้น 

ท�ากระทง ใบใช้ท�าบายศรีประกอบพิธีกรรม 

ทางศาสนา ท�าภาชนะอย่างกระทงใบตอง 

ไปจนถึง ‘หีบห่อขนมไทย’ หลากรูปทรง 

ซึง่ยงัคงใช้มาจนถึงปัจจุบนั

   ‘หีบห่อขนมไทย’ นับว่าเป็นภูมิปัญญา 

ที่สร้างอตัลกัษณ์ทัง้ในแง่รปูทรงและการน�าวสัดุ 

มาใช ้ โดยส ่วนใหญ ่นั้น มีการท�าหีบห ่อ 

ขนมไทยที่ใช้ ใบตองนั้นมีหลายรูปทรงที่เรา 

เห็นบ่อย เช่น

   ทรงเตี้ย มีเหมาะส�าหรับการท�าภาชนะ 

บรรจปิุดมิดชดิด้วยไม้กลดัที่ท�าจากทางมะพร้าว 

เพื่อความสะอาดและสะดวกหยิบจับ จ�าพวก 

ขนมถาดตดัชิน้ เช่น หม้อแกง ขนมชัน้ เปียกปนู 

และข้าวเหนยีวสงัขยาหน้าต่าง ๆ เป็นต้น

      ทรงสงู เหมาะกบัขนมประเภทนึง่ เช่น ใส่ไส้ 

ขนมกล้วย ซึ่งนอกจากใช้ ใบตองยังต้องมี 

ใบมะพร้าวเจยีนปลายใบแฉลบให้แหลมสวยงาม 

ท�าเตี่ยวคาดหนบีใบตองทัง้สองข้างไว้เพือ่เพิม่ 

ความแน่นหนาไม่ให้ขนมทะลกัออกมาเมือ่สกุแล้ว 

กลัดด้วยไม้กลดัทางมะพร้าว เป็นต้น

ที่มสี่วนประกอบของข้าวเหนยีว กะทิ น�้าตาล 

ถั่ว ผดัรวมกนัแล้ว เอาไปห่อต้ม คล้ายข้าวต้มมดั 

อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตานกัเพราะเป็นขนมท้องถิ่น 

ภาคใต้ นิยมท�าในช่วงเทศกาลงานบุญและ 

งานประเพณต่ีาง ๆ  เช่น งานชกัพระ งานเดือนสบิ 

งานบวช เป็นต้น

  ใบเตย เตยเป็นพืชที่พบเห็นได้ทั่วไป  

นอกจากให ้สี เขียวสวยๆ ให ้กลิ่นหอมใน 

ขนมไทย ยังน�ามาสานเป็นกระทงสี่เหลี่ยม 

จตุัรสัเล็ก ๆ  ใส่ขนมกวนอย่างตะโก้ เป็นภาชนะ 

รูปทรงน่ารัก และช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อน ๆ  

ให้ตะโก้ ซึง่นบัวนัจะหาตะโก้ ในกระทงใบเตย 

ได้ยากขึ้น เพราะต้องใช้เวลาในการสาน

   ใบตาล ดั้งเดิมนั้นใช้ห่อขนมนึ่งอย่าง  

‘ขนมตาล’ โดยใช้ ใบตาลอ่อนสานเป็นรปูทรง 

สามเหลี่ยมกลวง เว้นตรงกลางไว้หยอด 

ขนมตาล  ก ่ อนน� า ไ ป นึ่ ง จนฟู ดู น ่ า กิ น  

เป็นเอกลกัษณ์ดัง้เดิมของขนมตาลที่ใช้ส่วนผสม 

ลูกตาลท�าขนม ไปจนถึงหีบห่อจากใบตาล 

ขนมตาลในห่อใบตาลยงัพอเห็นได้บ้างในพ้ืนที่ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพชรบุร ีที่ปลกูต้นตาล 

กันมาก

  

  ใบจาก ต้นจาก พืชตระกูลปาล์มที่ 

เจริญเติบโตได้ดีบริเวณป่าชายเลน ใบจาก 

มคีวามเหนยีวและกว้าง น�ามาห่อ ‘ขนมจาก’ 

ขนมแป้งกวนกบัน�า้ตาลและมะพร้าวขดู ก่อนน�า 

ใบจากมาห่อแล้วป้ิงไฟ กลิน่จากการไหม้นัน้ท�าให้ 

ขนมหอมเป็นเอกลกัษณ์ แต่บางพ้ืนที่ที่หาใบจาก 

ได้ยาก กใ็ช้ใบมะพร้าวแทนได้ นอกจากขนมจาก 

ยังมีข ้าวต้มมัดที่ ใช้ ใบจากห่อแทนใบตอง  

ในพ้ืนที่จงัหวดัสมุทรปราการที่ต้นจากหาได้ง่าย 
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BY วรัฏฐา กัวตระกูล

	 ร้านอาหารบ้านโมเดิร์นก่ึงลอฟท์	ผสมผสานความเป็นไทยด้วยการน�าของใช้พ้ืนเมือง	และของเก่าทีเ่กิดจาก 
การสะสมของเจ้าของร้านมาประดับตกแต่ง	 เสริมบรรยากาศของร้านให้ดูผ่อนคลาย	 สบายตามากยิ่งขึ้นด้วยต้นไม้	
ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ	์	สีสันสดใสซึง่นอกจากบรรยากาศด้านในจะสวยงามแล้ว	บรรยากาศด้านนอกก็ยงัสวยงาม
ไม่แพ้กัน	หากมองจากด้านในร้านจะสามารถมองเห็นวิว	ทิวทัศน์บริเวณโดยรอบ	ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา	และทุ่งนา	
หากใครทีมี่โอกาสได้แวะเข้ามาในช่วงฤดูหนาว	ทางร้านมีบริการเช่าเต้นท์ส�าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ	สามารถนัง่ชม 
บรรยากาศและดื่มด�่ากับธรรมชาติบนเนินผาอีกด้วย

ร้านเวียงผา คาเฟ่
 Viangpha Cafe
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	 ในส่วนของเมนอูาหาร	เน้นไปทีก่ารผสมผสาน
ของอาหารไทยและนานาชาติ	ไม่ว่าจะเป็นอาหารขึน้ช่ือของ
ชาวเหนืออย่าง	ข้าวซอย	ขนมจีนน�้าเงี้ยว	หรือว่าจะเป็น
สปาเกตตีก็มีให้เลือกชิมกัน
	 ส�าหรับเมนูที่ทางร้านแนะน�าในวันนี้	 คือ	
อาหารที่เรียกได้ว่าหาทานได้ยากในท้องตลาดทั่วไปอย่าง 
“ช่อม่วง”	 อาหารว่างไทยโบราณ	 ที่ต้องใช้ความประณีต	
บรรจงในการจับจีบแป้งเป็นรูปทรงดอกไม้	และตัวไส้ที่ใช้ 
รากผักชี	 กระเทียม	 พริกไทย	 อันเป็นเคร่ืองปรุงหลัก 
ของอาหารไทย
	 และนอกจากอาหารคาวแล้ว	 เวียงผา	 คาเฟ	่ 
ยงัมีเมนขูองหวานอย่างเบเกอรีโฮมเมดทีท่างร้านท�าขึน้เอง 
และเมนเูคร่ืองด่ืมทีคั่ดสรรวัตถดิุบอย่างดีมาให้ได้ล้ิมลองกัน 
ซึ่งหากใครที่อ่านมาถึงตรงนี้เราขอแอบกระซิบนิดนึงว่า	 
เห็นหน้าตาอาหาร	 การตกแต่งจาน	 รวมถึงการจัดร้าน 
ที่หรหูราแบบนี้แล้วล่ะก	็ราคาไม่แรงอยา่งที่คดิ	เรยีกได้ว่า 
ราคาถูกกว่าร้านอาหารในเมืองครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้	

เวียงผา	viangpha	cafe	&	camp

ถนน	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	107	เชียงใหม่	(หลกักิโลเมตร 
ที	่113	เส้นทางหลวง	เชียงใหม่-ฝาง	หมายเลข107	ขบัจากในเมือง
ไป	อ.ไชยปราการ	ก่อนถงึ	ฮโินกิแลนด์	6	กิโลเมตร

094-942-3987

7.00	น.	-	22.00น.
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มารู้จักคัมภีร์ธรรมใบลานกันเถอะ

BY อรวรา ใสค�า

 ...กำรบันทึกธรรมจำกชมพูทวีป เดินทำงข้ำมมหำสมุทรมำยังสุวรรณภูมิและได้มีกำรเผยแพร่ 

ไปยังภูมิภำคต่ำง ๆ กำรเดินทำงทั้งหมดได้เริ่มต้น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ...

 คัมภีร์ธรรมใบลำน เป็นสิ่งที่ห่ำงไกลจำกวิถีชีวิตของคน 

ในปัจจบุนั เนือ่งจำกมองว่ำเป็นสิง่ทีใ่ช้เฉพำะพระสงฆ์เท่ำนัน้ ขำดกำรเผยแพร่ 

องค์ควำมรู ้จำกผู ้เชี่ยวชำญ จึงท�ำให้ทัศนคติของผู้คนท่ัวไปมองว่ำ 

คัมภีร์ธรรมใบลำนต้องอยู่ในวัดเท่ำนั้น แท้จริงแล้วในคัมภีร์ธรรมใบลำน 

ไม่ได้มแีค่พระธรรมเพยีงอย่ำงเดยีว แต่ยงับนัทกึเอกสำรส�ำคญั เช่น ต�ำรำยำ 

กำรท�ำนำย ไว้ด้วย ส่งผลให้คนรุ่นใหม่อำจจะไม่รู้จักหรือรู้จักแต่ไม่เห็นถึง 

คุณค่ำและควำมส�ำคัญของคัมภีร์ธรรมใบลำน

 นิตยสำรเพลินฉบับนี้ ได้รับเกียรติจำก ดร.ดิเรก อินจันทร์ ซึ่ง 

เป็นผู้เช่ียวชำญด้ำนคัมภีร์ธรรมใบลำน งำนอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จึงได้รวบรวม

ควำมรู้เรื่องคัมภีร์ธรรมใบลำนมำฝำกผู้อ่ำนทุกท่ำน

 กำรค้นพบอักษรธรรมล้ำนนำเก่ำที่สุดประมำณ ปี พ.ศ. 2000 

โดยมีอยู่ตำมวัดต่ำง ๆ ทั่วภำคเหนือ 

 กำรบันทึกองค์ควำมรู้ของคนล้ำนนำในสมัยก่อน มักใช้อักษร

ฝักขำมและอักษรธรรมล้ำนนำ ซึ่งอักษรฝักขำมจะบันทึกควำมรู้เกี่ยวกับ

ฝ่ำยอำณำจักร กำรเมือง เช่น เรื่องของกษัตริย์ และนิยมบันทึกในแผ่นหิน

หรอืแผ่นไม้ ส่วนอกัษรธรรมล้ำนนำ นยิมบนัทกึควำมรูเ้กีย่วกบันทิำนชำดก

ทำงศำสนำและค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ โดยบันทึกไว้ในใบลำน เนือ่งจำก

ใบลำนเป็นวสัดทุีอ่ยูต่ำมท้องถ่ิน สำมำรถหำได้ง่ำย เขยีนง่ำย พกพำสะดวก

และคงทน 

 กระบวนกำรบันทึกคัมภีร์ธรรม เริ่มจำกกำรคัดลอกธรรม 

จำกต้นฉบับ ในขณะท่ีบันทึกผู้คัดลอกก็สำมำรถอ่ำนตำมไปด้วย จึงเป็น 

กำรศกึษำและเรยีนรูแ้บบโบรำณไปในตวั จำกนัน้รวบรวมธรรมท่ีคัดลอกได้ 

“ ”
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1 ผูก น�ำมำร้อยเชือกและมัด น�ำไปใส่ในไม้ประกับธรรมแล้วน�ำไปห่อผ้ำ

คัมภีร์ธรรม เขียนชื่อธรรมเรื่องนั้น ๆ บนไม้บัญชัก น�ำใส่ไว้ในห่อหีบและ

จัดเก็บคัมภีร์ธรรมไว้ที่หอพระไตรปิฎก มีกำรสร้ำงคัมภีร์ธรรมเก็บไว้ทุกปี 

ท�ำให้ในสมัยน้ันมีคัมภีร์ธรรมเป็นจ�ำนวนมำก โดยมำจำกกำรเรียนอักษร

ล้ำนนำของพระเณร หรือศรัทธำญำติโยมต้องกำรสร้ำงธรรมจึงขอให้ 

พระเณรช่วยบนัทกึ เน่ืองจำกมีควำมเช่ือว่ำกำรสร้ำงธรรมได้รบัอำนสิงส์มำก

เมื่อสยำมเริ่มมีอิทธิพลและบทบำททั้งด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง รวมถึง

กำรพยำยำมรวมอ�ำนำจทั้งฝ่ำยบ้ำนเมืองและศำสนำ ในระยะแรกนี้อักษร

ล้ำนนำได้รับผลกระทบไม่มำกนัก ยังคงมีกำรเรียนกำรสอนตำมวัด ต่อมำ 

เมื่ออิทธิพลจำกสยำมเข้ำมำรวมศูนย์เบ็ดเสร็จและมีบทบำทมำกขึ้น  

จึงท�ำให้ระบบกำรศึกษำเกิดกำรเปลี่ยนแปลง จำกเดิมเป็นกำรเรียนอักษร

ล้ำนนำในวัดเป็นกำรจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือสอนอักษรไทยกลำงแทน รวมท้ัง 

มีข้อบงัคบัไม่ให้เรยีนอกัษรล้ำนนำ อกีทัง้กำรตดิต่อส่ือสำรกำรค้ำขำยหรอื

กำรรับรำชกำร จ�ำเป็นต้องใช้อักษรไทยกลำง จึงท�ำให้เกิดกำรลดบทบำท 

ของกำรใช้คมัภร์ีธรรมลง สำเหตอุกีประกำรหนึง่คอื กำรเกบ็รกัษำทีไ่ม่ถกูต้อง 

กำรท�ำศึกสงครำม หรือ กำรผุพังไปตำมกำลเวลำ

 ปัจจุบัน มีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเรื่องกำรอนุรักษ์คัมภีร์ธรรม 

ใบลำนหลำยภำคส่วน โดยมผีูรู้ ้ผูเ้ชีย่วชำญ มกีำรออกส�ำรวจ จัดเก็บข้อมูล 

ท�ำทะเบียนคมัภร์ีธรรม มีกำรปรวิรรตคมัภร์ีธรรมใบลำนเรือ่งทีม่คีวำมส�ำคญั 

เช่น ต�ำนำนพื้นบ้ำน ประวัติศำสตร์ หรือองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

น�ำมำเผยแพร่ให้กบัคนทัว่ไปได้เรยีนรู ้นอกจำกนีย้งัได้รบักำรสนบัสนนุจำก 

ประเทศเยอรมนีและประเทศญีปุ่น่ ในกำรน�ำเครือ่งไมโครฟิล์มและไมโครฟิช 

มำใช้ในกำรอ่ำนคัมภีร์ธรรม 

 ส�ำหรับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่สมัยนั้นเป็นวิทยำลัยครู 

ได้มกีำรจดัตัง้ศนูย์ประเครำะห์ทำงวฒันธรรม เพือ่ใช้ในกำรรวบรวมคัมภีร์

ธรรมใบลำนมำจัดแสดง ต่อมำได้เปลี่ยนช่ือเป็นศูนย์ใบลำนศึกษำและ 

มีกำรส�ำรวจตำมวัดต่ำง ๆ มำจนถึงปัจจุบัน

 คนทั่วไปสำมำรถอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมใบลำนได้เช่นกัน มีดังนี้

 1. จดัเกบ็ในสถำนทีเ่หมำะสม เช่น หอพระไตรปิฎก หมัน่รกัษำ

ควำมสะอำดอยู่เสมอ

 2. ท�ำทะเบียนและจัดหมวดหมู่คัมภีร์ธรรมใบลำน 

 วธิทีีง่่ำยท่ีสดุ คือ กำรเชด็ ท�ำควำมสะอำดด้วยแอลกอฮอล์และ

ผสมน�้ำ โดยใช้ส�ำลีหรือผ้ำ

 หำกคัมภีร์ใบลำนนั้นเสียหำยหรือหัก ไม่ควรใช้เทปกำว 

ในกำรซ่อมแซ่ม ให้เยบ็ด้วยกระดำษสำและจดัเกบ็ไว้ในไม้ประกบั ห่อด้วยผ้ำ 

และจัดเก็บในหอพระไตรปิฎก เพื่อกำรอนุรักษ์ในขั้นสูงต่อไป

ประวัติผู้ให้ข้อมูล 

ดร. ดิเรก อินจันทร์ 

ประวัติการศึกษา    

ปริญญาเอก : สำขำวิชำภูมิภำคลุ่มน�้ำ

โขงและสำละวินศึกษำ บัณฑิตศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ปริญญาโท : สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ 

คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี : สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ 

คณะพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำ- 

ลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่

ปัจจุบัน : ท�ำงำนต�ำแหน่งนักวิชำกำร

ศึกษำ ศูนย์ใบลำนศึกษำ ส�ำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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BY สุทัศน์ เขียวนิล หนังดี หนังดัง 

อุโมงค์ผาเมือง
ผู้ก�ำกับ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

เลขเรียก DVD 599

 หนังไทยระดับอีพิคอีกเร่ืองหนึ่งที่มีเหตุการณ์เกิดข้ึน 

ในภาคเหนือซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในเชียงใหม ่

สังเกตจากฉาก	และวัฒนธรรมการแต่งตัวของตัวละครที่ออกมา 

ในสไตล์ล้านนาโบราณ	สถานที่หลัก	ๆ	ที่ใช้ถ่ายท�าเรื่องนี้ได้แก ่

ถ�้า เชียงดาว	 วัดอุ โมงค ์ในตัวเมืองเชียงใหม ่	 ม ่อนแจ ่ม	 

(ฉากตัดสนิคด)ี	โรงแรมดาราเทว	ีน�า้ตกหมอกฟ้า	และยังไปถ่ายท�า 

ที่จังหวัดอื่นในภาคเหนือด้วย	

ปฐมกษัตริย์หริภุญไชย จามเทวี 
พระแม่เจ้าแห่งล้านนา
ผู้ผลิต : บริษัท จีเอ็ม ดิสคัฟเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

เลขเรียก DVD 737

 พระนางจามเทวี	 เป ็นพระราชธิดาของกษัตริย ์ 

แห่งกรุงละโว้	 เป็นสตรีซึ่งปรากฏพระนามในเอกสารต่าง	 ๆ

ซึ่ ง ระบุว ่ าทรง เป ็นปฐมกษัต ริย ์ แห ่ งอาณาจักรหริ ภุญชัย	 

อันเป็นอาณาจักรโบราณในภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบัน
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สงกรานต์ล้านนา
ผู้ผลิต เด็กดีมีเดีย

เลขเรียก CD 8010

	 สงกรานต์ล้านนา	หรือ	"ประเพณป๋ีีใหม่เมือง"	

อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์	 เร่ิมตั้งแต่	 "วันสังขารล่อง"	 

(13	 เมษายน)	 หมายความว่า	 วันนี้สิ้นสุดศักราชเก่า	 

ถัดมาคือ	"วันเนา"	 หรือ	"วันเน่า"	(14	 เมษายน)	 วันที ่

ห้ามใครด่าทอว่าร้าย	 ท�าบุญตักบาตร	 เข้าวัดฟังธรรม 

วันที่สาม	"วันพญาวัน"	หรือ	"วันเถลิงศก"	(15	เมษายน)	

วันที่สี่	 "วันปากปี"	 (16	 เมษายน)	 รดน�้าเจ้าอาวาส 

ตามวัดต่าง	ๆ 	เพื่อขอขมาคารวะ	วันที่	5	"วันปากเดือน"	

(17	เมษายน)	เป็นวันที่ชาวบ้านส่งเคราะห์ต่าง	ๆ

ดอยสุเทพ พระธาตุ ศักดิ์ สิทธิ์ 
บนยอดคีรี
ผู้ผลิต เด็กดีมีเดีย

เลขเรียก CD 8003

	 วัดพระธาตุดอยสุเทพ	 หรือชื่ออย่างเป็น 

ทางการคือวัดพระธาตุดอยสุ เทพราชวรวิหาร 

เป็นวัดส�าคัญ	 และถือเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ 

ทางวัฒนธรรมล ้ านนา	 อัน เป ็นสัญลักษณ ์ของ 

เมืองเชียงใหม่	ภาคเหนือของประเทศไทย
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ประเพณีปีใหม่เมือง

   ปีใหม่เมืองของชำวล้ำนนำตรงกับ 

เดือนเมษำยน ซึ่ ง เป ็นฤดูร ้อนท่ีมี 

อำกำศร้อนมำกกว่ำปกต ิและช่วงเวลำ-

ว่ำงจำกกำรท�ำไร่และเก็บเกี่ยวข้ำวแล้ว 

จึงถือเอำวันปีใหม่เป็นวันท�ำบุญใหญ่ 

วันหนึ่งในรอบปี เป็นวันที่สนุกสนำน

รืน่เรงิด้วยกำรเล่นน�ำ้สงกรำนต์ให้เยน็ฉ�ำ่ 

ถือขันน�้ำรดน�้ำให้แก่กัน มีกำรละเล่น 

พื้นบ ้ำน เช ่น มะกอน ม้ำจ ๊กคอก  

อีโจ้ง (โยนหลุม) จึงเป็นโอกำสที่เด็ก ๆ  

หนุ ่มสำว ผู ้ เฒ ่ำผู ้แก ่ได ้พบเจอกัน  

และท�ำกจิกรรมร่วมกนัผ่ำนประเพณต่ีำงๆ  

เช่น สรงน�้ำพระ ขนทรำยเข้ำวัด ด�ำหัว 

ท�ำบุญที่วัดในวันพญำวัน

    ก ่อนจะถึงวันปีใหม่ บรรยำกำศใน 

ทุกหมู่บ้ำนคึกคักด้วยกำรจัดเตรียมช่อตุง 

ปีใหม่ พ่ออุ้ยแม่อุ้ยนั่งตัดตุง หลำกหลำยสี 

มีตุ ง ไส ้หมู  ตุ ง รูปคน ตุ งสิบสองรำศี  

ส่วนแม่เรือนพ่อเรือนปัดกวำดแผ้วถำงบ้ำน

ให้สะอำดงดงำม เพื่อช�ำระล้ำงควำมสกปรก

ท่ีหมักหมมมำตลอดท้ังป ี และต ้อนรับ 

สิ่งดีงำมที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่

    กำรค�ำนวณวันข้ึนปีใหม่ในแต่ละปี 

โหรำจำรย์หรือผู้รู้ด้ำนวัฒนธรรมล้ำนนำ

จะเป็นผู้ค�ำนวณ และประกำศปีใหม่เมือง 

ของปีนั้น ๆ เรียกว่ำ ปักขะทืนล้ำนนำ  

หรือหนังสือปีใหม่เมือง โดยถือเอำวันที ่

รำศีมีนย ้ำยเข ้ำสู ่รำศีเมษ ซึ่งอำจจะ 

ไม ่ตรงกันในแต ่ละป ี เมื่อตรวจสอบ 

ถูกต้องแล้วจึงประกำศให้ชำวเมืองรับรู ้

และปฏิบัติตนตำมประเพณี เช่น วันที่ 14 

เมษำยน อำจเป็นวนัสงัขำนต์ล่อง วนัท่ี 15 

เมษำยน เป็นวนัเน่ำ และวนัท่ี 16 เมษำยน 

เป็นวันพญำวัน เป็นต้น 

      ปัจจุบันชำวล้ำนนำนิยมท�ำบุญ 

และท�ำกิจกรรมเทศกำลป ีใหม ่ เมือง  

ตำมวันหยุดในปฏิทินสำกล วันที่  13 

เมษำยน เป็นวันสังขำนต์ล่อง วันที่ 14 

เมษำยน เป็นวนัเน่ำ และวนัท่ี 15 เมษำยน  

เป็นวันพญำวัน

   ประเพณีป ี ใหม ่ของชำวล ้ำนนำ  

มีคติควำมเชื่อเกี่ยวกับขุนสังขำนต์หรือ 

ขุนสังกรำนต ์  ซึ่ งแตกจำกควำมเชื่อ 

ของชำวไทยภำคกลำง คือไม่ได้กล่ำวถึง 

ท้ำวกบิลพรหมและธรรมบำลกุมำร 

แต่อย ่ำงใด แต ่กล ่ำวถึงขุนสังขำนต  ์

ในลักษณะ บุคลำธิษฐำน หมำยถึง  

พระอำทิตย์เป็นตัวแทนของกำรเปลี่ยน

ศักรำชในแต ่ละป ี  และมีอิทธิพลต ่อ 

ควำม เปลี่ ยนแปลงของ โลกมนุษย ์  

จำกกำรค�ำนวณตำมคัมภีร์สุริยยำตร์

ภำพที่ 1 ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูป (งำนประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่, 2561)

ภำพที่ 2 กิจกรรมตัดตุง
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