




" The future belongs to those who 
believe in the beauty of their dreams. "

Eleanor Roosevelt

อนาคตเป็นของคนที่เช่ือ

ในความฝันของตัวเองเท่านัน้
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 สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่ำนทุกท่ำน กำรสอบปลำยภำค 

พึ่งผ่ำนพ้นไป เป็นอย่ำงไรกันบ้ำงคะ อำจำรย์หลำย ๆ ท่ำน 

คงก�ำลังตรวจข้อสอบและตัดเกรดในรำยวิชำของตนเอง 

อย่ำงขะมักขะเม้น ขอเป็นก�ำลังใจให้กับอำจำรย์ทุกท่ำนค่ะ 

เพรำะกำรตัดเกรดต้องใช้พละก�ำลังเป็นอย่ำงมำก ต้องค�ำนึง

ถึงหลำย ๆ ปัจจัยเพื่อนักศึกษำอันเป็นรัก และนักศึกษำเอง 

คงก�ำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนเพื่อรอเปิดภำคเรียนที่ 2/2562 

กันอยู่ หำกเกรดออกแล้ว อยำกบอกว่ำเกรดไม่ใช่ทุกสิ่ง 

ทุกอย่ำงในชีวิตนะคะ อย่ำเอำมำตัดสินชีวิต แต่เรำควรจะ

แก้ไขในสิ่งที่ผ่ำนมำให้ดีขึ้นค่ะ

 เดือนนี้อุณหภูมิทำงกำรเมืองของประเทศไทย 

พุ ่งสูงผิดปกติ เหมือนที่ผ่ำนมำ เดือนตุลำคมเป็นเดือน 

ทีมี่เหตกุำรณ์ส�ำคญั ๆ  เกดิข้ึนบ่อย ๆ  ไม่ว่ำจะเป็น 14 ตลุำคม 

2516 หรือ  6 ตุลำคม 2519 รวมไปถึงเกิดกำรรัฐประหำร 

ยึดอ� ำนำจหลำยหน ถึงแม ้อุณหภูมิกำร เ มืองจะสู ง 

แต่เดือนตุลำคมเป็นช่วงเวลำแห่งปลำยฝน ต้นหนำว 

อุณหภูมิของภำคเหนือและภำคอีสำนเร่ิมลดลงแล้ว จึงอยู ่

ในช ่ ว ง  H i g h  s e a s onนั กท ่ อ ง เที่ ย วมำกกว ่ ำปกติ 

หำกใครมแีผนในกำรท่องเทีย่วขอให้ท่องเทีย่วอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

รักษ์โลก และปลอดภัยค่ะ

 เทศกำลหนึ่งที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลยในเดือนตุลำคม 

คือ เทศกำลวันฮำโลวีน (Halloween) ที่ จัดข้ึนทุก ๆ 

วันที่  31 ตุลำคม ของทุกปี ฮำโลวีนเป็นหนึ่งในหลำย 

เทศกำลของชำวตะวันตกที่แพร่หลำยในเมืองไทย อย่ำลืม 

แต่งกำยแฟนซแีละใส่หน้ำกำกเป็นรูปต่ำง ๆ  ตอนไปท่องรำตรี

หรือไปงำนปำร์ตี้นะคะ Happy Halloween !

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

16

 ความลับและความเชื่อ12 “วันฮาโลวีน”

ประสบการณ์ขนหัวลุก
ค�าเตือน : เนื้อหาอาจไม่เหมาะส�าหรับคนขวัญอ่อน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

12



P ress & Release

6 Plearn
Play & Learn 7Plearn

Play & Learn

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามตามผลและการสรุปผลการด�าเนินโครงการอ่านออกเขียนได้
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส�าหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 คณะกรรมการด�าเนินโครงการ
อ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส�าหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 

และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามตามผล
และการสรุปผลการด�าเนินโครงการอ่านออกเขียนได้ฯ ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 
อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน 
และกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ 
ช่ืนชม ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด ได้กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าว 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม และสรุปผลการด�าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วม 

โครงการ พร้อมทั้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน โดยมีโรงเรียน 

ที่ เข้าร่วมการประชุม จ�านวน 22 โรงเรียน มีตัวแทนครูท่ีได้จัดการเรียน 

การสอนให้กับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสอน จ�านวน  

45 คน อีกทั้งมีการจัดประกวดแข่งขัน การอ่านค�า การเขียนตามค�าบอก  
และการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ 

ในดา้นการอา่น การเขยีน และการคดิวเิคราะหม์าเข้าร่วมการแข่งขัน ทุกระดับช้ัน 
ได้แก่ ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 – 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 

รวมจ�านวนหมด 149 คน

 ส�านักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะ 

การรูสารสนเทศเพ่ือการศกึษาคน้ควา้และการวิจยั วันจนัทร ์ที่ 23 ก.ย. 2562 

เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้องดิจิทัล 2 ศูนย์แม่ริม โดยนางสาวฐิติกา 
อาษากิจ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ และนางธญา ตันติวราภา 
บรรณารักษ์ช� านาญการ เป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จ�านวน 2 หมู่เรียน คือ คพ.ค4.1 
และ คพ.ค4.2 รวม 46 คน ที่ศึกษาในรายวิชา com 1103 การจัดระบบ 

สารสนเทศทางการศึกษา (Management of Educationel Information  
System) เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขียนอ้างอิง 

และบรรณานุกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย

ส�านักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
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 ส�านักหอสมุด เชิญชมนิทรรศการ เอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย 
ผ้าทอ 4 ชนเผ่า สู่รากเหง้าแห่งวัฒนธรรม จัดโดยนักศึกษาศิลปศึกษา 
ช้ันปีที่  4 ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ลานหน้าหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เชียงใหม่ วันที่ 24 – 27 ก.ย. 2562 ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง Music 
folk จากวงสึงสะไหว และชมนิทรรศการมีชีวิตเอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย 
ผ้าทอ 4 ชนเผ่า สู่รากเหง้าเเห่งวัฒนธรรม ได้แก่ ชนเผ่า ม้ง ดาราอัง 
ปกาเกอะญอ และลีซอ

ส�านักหอสมุด เชิญชมนิทรรศการ เอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ 4 ชนเผ่า สู่รากเหง้าเเห่งวัฒนธรรม

ส�านักหอสมุด จัดประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด ครัง้ที่ 6/2562

 ส�านักหอสมุด จัดประชุมคณะกรรมการประจ�าส�านักหอสมุด 
ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมเอื้องสาย ช้ัน 8 ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม ่เป็นประธานในการประชุม พรอ้มดว้ยผู้บรหิารและบุคลากร 
ส�านักหอสมุด เพื่อเป็นการติดตามผลการด�าเนินงานของส�านักหอสมุด
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และร่วมก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส�านักหอสมุด จัดให้มีการน�าเสนอการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการ
สารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ส�านักหอสมุด จัดให้มีการน�าเสนอการฝึกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ (สารสนเทศศึกษา) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีจ�านวน 2 คน คือ นายกันต์กวี จนัทรห์อมไกล 
และ นายทศพล สอนดี เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยสหกิจศึกษา เรื่อง 

การพัฒนาระบบจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด รองผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด และบุคลากร
ส�านักหอสมุด เข้ารับฟังการน�าเสนอผลงาน เพื่อน�ามาเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาระบบจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป
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ผู้แต่ง : จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
ชื่อหนังสือ : ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผี) 
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : แพรว, 2559
เลขหมู่ : 133.1 จ354ช
LOCATION : ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 
1 ภาษาไทย 000-499 นวนิยาย เยาวชน 
ข้อมูลล้านนา ASEAN
สาระสังเขป : 
 “ชาววั ง ”  ในชื่ อหนั ง สื อ 
“ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผี)” เล่มนี้ คือ 
ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร คุณข้าหลวง
ผู้ใหญ่ ผู้รับใช้ใกล้ชิดเบ้ืองพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รวม
เรื่องสยองขวัญ เล่าถึงเรื่องผีและวิญญาณ
ที่ท ่านผู ้หญิงพึงจิตต ์ ได ้ประสบขณะ 
ตามเสด็จฯ ไปประทับตามพระราชวัง
และพระต�าหนักต่างๆ ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ เช่น พระบรมมหาราชวัง 
พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วังไกลกังวล 
ตลอดระยะเวลาหลายสบิปี มีท้ังความสนกุ
ต่ืนเต้นปนขวัญผวาในเรื่องภูตผีวิญญาณ 
ที่ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ประสบอีกด้วย

ผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ
ชื่อหนังสือ : ประเทศผีสิง
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท 113 
จ�ากัด, 2557
เลขหมู่ : 133.1 ว354ป 
LOCATION : ส�านักหอสมุด ชั้น 2 
ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1 ภาษาไทย 
000-499 นวนิยาย เยาวชน ข ้อมูล 
ล้านนา ASEAN
สาระสังเขป : 
 หนังสือ "ประเทศผีสิง" เล่มนี ้
เป็นหนังสือรวมเรื่องส้ันชุด แปดเรื่อง 
และนวนยิายขนาดส้ันอกีหนึง่เรือ่ง เนือ้เร่ือง
ในเล่มนี้ไม่ใช่นิยายแนวผีตาโบ๋หลอกคน 
ไม ่ ใ ช ่ แนวสยองขวัญ  มั น เข ้ า ข ่ า ย 
เรื่องลึกลับมากกว่า แม้จะใช้องค์ประกอบ
ของเรื่องผี เช ่น วิญญาณ การเข้าสิง 
การเข ้าทรง เสียงหมาหอน สารพัด 
แต่เจตนาของเรื่องไม่ใช่ท�าให้คนอ่าน
เกิดอาการสยองขวัญหากคือสะท้อน
สังคม เหมือนโลกของคนตาย ที่ ถูก
ห้อมล้อมด้วย “ผี” ที่คอยหลอกหลอน
เราด้วยลัทธิต่าง ๆ เช่น ผีคอร์รัปชั่น 
ผีดูดเลือด ฯลฯ 

ผู้แต่ง : นพพร สุวรรณพานิช
ชื่อหนังสือ : พระเจ้าและผีห่าซาตาน 
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : Openbooks, 
2551
เลขหมู่ : 133.1 น166พ
LOCATION :  ส�านักหอสมุด ชั้น 2
ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1 ภาษาไทย 
000-499 นวนิยาย เยาวชน ข ้อมูล 
ล้านนา ASEAN
สาระสังเขป : 
 ผี คื อวิญญาณคน ท่ีตายไป 
มีวรรณะเช ่นเ ดียวกับมีผีชั้นหัวหน ้า 
ดังที่ไทยเรียกว่า เจ ้าผีนายผีมเหศักดิ์ 
และผีเสื้อเมือง คนจึงกลัวเกรงกันมาก 
มีการพินอบพิเทาและถวายเครื่องสังเค็ด
บูชาหรือเซ่นไหว้หรือส่งเคร่ืองกระดาษ
กงเต็กและเผาอุทิศให้ อาจเรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่าคนที่ตายไปอยู่ในดินแดน 
ที่ไม่อาจรู้ได้ว่า the unknown
 หนังสือเล่มนี้ ผู ้ เขียนระลึก
ตลอดเวลาว่า ความจริงอาจมีหลายอย่าง 
สิ่งที่จริงส�าหรับเล่มนี้อาจไม่จริงทั้งหมด
ส�าหรับผู้อ่าน แต่ไม่หมิ่นเหลี่ยมแง่ของ 
ผูอ่้าน ดงัท่ีเสถยีรโกเศศกล่าวว่า “เป็นความจรงิ 
ด้วยกันแต่ว่าอยู่คนละเหลี่ยมคนละแง่” 
เรื่องผีก็เช่นเดียวกัน
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง : กวี ไพรัชเวทย์

เลขเรียกหนังสือ : 495.111 ก173ว

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 3

 หนังสือเล่มนี้มุ่งให้ความรู้ทางนิรุกติศาสตร์ของจีน ซึ่งเป็นพื้นฐาน

ความรู้ที่ส�าคัญในการเรียนภาษาจีน ในแต่ละบทมีภาษาไทยเทียบกับภาษาจีน 

มกีารอธบิายทีเ่ข้าใจง่ายและมเีนือ้หาทีส่มบรูณ์ เหมาะทีจ่ะใช้เป็นหนงัสืออ้างองิ

ส�าหรบัผูเ้รยีนภาษาจนี และเป็นหนงัสอือ่านประกอบเพือ่เพิม่พนูความรูส้�าหรบั

ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

วิวัฒนาการและส่วนประกอบส�าคัญของอักษรจีน

เจ้าหงิญ

คุยเฟ่ืองเรื่องรามเกียรติ์ 

ผู้แต่ง : บินหลา สันกาลาคีรี

เลขเรียกหนังสือ : 895.913 ว433จ

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 5

 รวมเ ร่ืองสั้นที่น� า โลกจินตนาการมาผสมผสานกับโลกความจริ ง 

โดยใช้นิทานน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค การแสวงหา

ความหมายและความสุขของชีวิต มนุษย์นั้นดิ้นรนและหลงอยู่ในมายา หากชีวิต 

ไม่เป็นไปดังหวัง แต่ยังด�ารงอยู่ได้อย่างสันติด้วยพลังของความดี ซึ่งกระตุ้นจิตส�านึก

ของผู้อ่านให้มองโลกในแง่ดี เข้าใจและรักเพื่อนมนุษย์

ผู้แต่ง : โกวิท ตั้งตรงจิต

เลขเรียกหนังสือ : 895.911 ก873ค 2547

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 5

 ในบรรดาวรรณคดีไทย รามเกียรต์ิ ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุด มีความยาวมากที่สุด 

ถึง 116 เล่มสมุดไทย ผู้เขียนหนังสือเล่มน้ีจึงได้น�ามาเขียนใหม่เป็นเล่มเดียว ให้อ่านง่าย 

โดยไม่ต้องพ่ึงพาปทานุกรมมากเกินไป แต่ยังรักษาเนื้อหาสาระส�าคัญไว้ค่อนข้างสมบูรณ ์

โดยทางส�านักพิมพ์จัดท�าให้อยู่ในงานเขียนชุด คุยเฟื่อง ซึ่งมีวรรณคดีเรื่องอื่นด้วย 
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การเขียนอ้างอิง
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 คอลมัภ์ Tips เล่มนี ้ยงัคงต่อเนือ่งกันด้วยเนือ้หาเก่ียวกับการเขยีนอ้างองิและการเขยีนบรรณานกุรม ในรปูแบบ APA 6 

ซึง่ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 แล้วนะคะ ทีเ่ราน�าเสนอรูปแบบการอา้งอิงแบบ APA 6 ซึง่ในนิตยสารเพลนิฉบับที่ ผ่านมา จะเป็นรูปแบบ 

การเขียนอ้างอิงหนังสือรวมบทความ หรือหนังสือท่ีมีเนื้อหาแยกแต่ละบทและมีผู้แต่งประจ�าบท และในฉบับนี้ จะเป็นการเขียน

อ้างอิงวิทยานิพนธ์ค่ะ

รูปแบบการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลสถาบันการศึกษา

วิทยานิพนธ์ทั่วไป

ตัวอย่าง

การอ้างอิง (วรรณภา โปธิมอย, 2553)

บรรณานุกรม วรรณภา โปธิมอย.  (2553).  การพัฒนาการให้บริการออนไลน์ช่วยการค้นคว้าวิจัยเพื่อท�า 

	 	 	 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

การอ้างอิง (ศิริพร เจนใจ, 2559)

บรรณานุกรม ศิริพร เจนใจ.  (2559).  กว่าจะมาเป็นใจที่พอเพียง.  (การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหา - 

   บัณฑิต).  สืบค้นจาก http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses

Reference

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological  

 Association. Washington, DC: American Psychological Association.

 ติดตามแนวทางการเขียนอ้างอิงเอกสารประเภทต่างๆ ได้ต่อในฉบับหน้านะคะ 

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎ ี

 บัณฑิต.//ชื่อมหาวิทยาลัย.

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ.์//(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎ ี

 บัณฑิต).//สืบค้นจาก URL
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ดร. สุจิรา อัมรักเลิศ

วันแห่งผู้ล่วงลับ
( Day of the Dead )

	 ความเช่ือเกี่ยวกับความตาย ชีวิตหลังความตายและความเชื่อว่าวิญญาณสามารถกลับมายังโลกมนุษย ์

ได ้อีกคร้ังดูจะเป็นความเชื่อที่ เป ็นสากลส�าหรับทุกเชื้อชาติและศาสนา จะเห็นได้ว ่าทุกภูมิภาคของโลก 

ล้วนมีความเช่ือประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายทั้งสิ้น เช่น วัฒนธรรมตะวันออก 

ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธหรือลัทธิเต๋าท�าให้เกิดความเชื่อและเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับความตาย เช่น ประเพณี 

วันสารทเดือนสิบ (ประเพณีชิงเปรตของภาคใต้) บุญข้าวประดับดิน (อีสาน) และวันปล่อยผีประเพณีเดือนสิบสองเป็ง

ของล้านนา (ภาคเหนือ) ในประเทศไทย ประเพณีวันสารทจีน (The Yu Lan หรือ The Ghost Festival หรือ ที่เรียก

ว่า the Hungry Ghost Festival) (วันที ่15 ของเดอืนจนัทรคตทิีเ่จด็ซึง่ในปี 2019 ตรงกบัวนัที ่15 สงิหาคม) เทศกาล 

(ภาพที่ 1 Day of the Dead (Nunez, 2017
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Bon Festival หรอื Bon Matsuri (หรอื Urabon) ของญีปุ่น่ 

ซึ่งตรงกับวันที่ 13-15 กรกฎาคม (หรือ 13-15 สิงหาคม

ส�าหรับบางพื้นท่ี) ท้ังสามเทศกาลล้วนเป็นเทศกาล 

ที่ เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการกลับมาของวิญญาณ

บรรพบุรุษซึ่งจะกลับมาเยือนโลกมนุษย์โดยเฉพาะ 

บ้านเกิดอีกครั้ง ขณะที่ผู้เขียนศึกษาต่ออยู่ที่ University 

of North Texas มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซึง่อยู่ทางตอนเหนอืของประเทศเมก็ซิโก ผูเ้ขยีนได้มโีอกาส 

เรียนรู ้ความเชื่อเก ่าแก่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย 

และ เทศกาลการ เ ฉ ลิ มฉลองวั นแห ่ ง ผู ้ ล ่ ว ง ลั บ 

ของชาวเม็กซิกัน หรือท่ีเรียกว่า Day of the Dead 

(Día de los Muertos) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 

พฤศจิกายน ของทุกปี

ความเป็นมา
 ความเชือ่เกีย่วกบัการเฉลมิฉลองวันแห่งผูล่้วงลับ 

(Day of the Dead) มีต ้นก�าเนิดจากความเชื่อ 

ของชาวแอชเทก็ (the Aztecs) และ the Nahuas ซึง่เป็น 

กลุ ่มคนพ้ืนเมืองในทวีปอเมริกาใต ้ (พื้นที่ประเทศ

เม็ กซิ โ กและ เอลซั ล ว าดอร ์ ในป ั จจุ บั น )  ในยุ ค 

pre-Columbian Mesoamerica เมื่อประมาณ 

3,000 ปีก่อน ชาวพื้นเมืองมีความเช่ือเก่ียวกับวัฏจักร 

ของจักรวาลและเห็นว่าความตายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต

และเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักร เมื่อตายแล้ววิญญาณ

จะเดินทางไปยังดินแดนแห่งความตาย ซึ่งเรียกว่า 

Chicunamictlán และจะเวียนวนอยู ่ ในดินแดน 

แห่งความตายจนครบ 9 ด่าน (9 challenging level) 

จงึจะบรรลทุีพ่�านกัสดุท้ายซึง่เรยีกว่า Mictlan ชนเผ่า Nahuas 

จะจัดพิธีกรรมเพื่อร�าลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว 

ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม โดยสมาชิกในครอบครัว 

จะเตรยีมอาหาร น�า้ เคร่ืองมอืเครือ่งใช้ต่าง ๆ  เพ่ือให้วญิญาณ 

ได้น�าไปใช้ในการเดนิทางทีย่ากล�าบากนี ้พธิกีรรมดงักล่าว 

ถือว ่า เป ็นต ้นก�า เนิดของ Day of the Death 

ในสมยัปัจจบุนัซึง่ผูค้นท่ีมคีวามเชือ่เร่ือง Day of the Death 

จะจัดเตรียมอาหารเคร่ืองบูชาต ่าง ๆ และน�าไป 

วางบนหลุมฝังศพของบรรพบุรุษ 

สัญลักษณ์	
 เมือ่กล่าวถงึ Day of the Death กต้็องกล่าวถงึ 

สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นที่สุดของเทศกาลนี้คือ calacas 

(skeletons หรือ โครงกระดูก) และ Calaveras (skulls 

หรือ กะโหลก) โดยหนึ่งในสัญลักษณ์ของ Day of the 

Death ที่เป็นที่รู ้จักมากท่ีสุดคือ โครงกระดูกผู้หญิง 

ตัวสูงสวมหมวกแฟนซีพร้อมขนนกชื่อว่า La Calavera 

Catrina หรือ La Catrina  ซึ่งมีต้นก�าเนิดจากความเชื่อ 

และประเพณีแมกซิกัน ในปี ค.ศ. 1947 นักเขียนการ์ตูน

การเมืองชาวแมกซิกันชื่อ José Guadalupe Posada 

ได้ออกแบบคาร์เร็คเตอร์ของเทพธิดาแห่งความตาย 

(Mictecacíhuatl หรือ A goddess of death) 

ของชาวแอชเท็ก (the Aztec) ข้ึนใหม่ เพื่อใช้เตือนสติ 

ช า ว แ ม็ ก ซิ กั น ถึ ง ค ว า ม เ ป ็ น ตั ว ต น ข อ ง ต น เ อ ง

และสจัธรรมทีว่่าคนเราแม้จะยาก ด ีม ีจน สงู ต�า่ ด�า ขาว 

ก็ล้วนต้องจบลงที่ความตายและเหลือเพียงโครงกระดูก 

ทัง้สิน้ (Day of the Death: Who is La Catrina?, 2019)

  Public Domain File: Calavera Garbancera.png 

ภาพที่ 2 ภาพ La Calavera Catrina

ที่ตีพิมพ์ครั้งแรก (La Calavera Catrina, 2019) 
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การเฉลิมฉลอง
 การเฉลิมฉลอง Day of the Dead จะจัดขึ้น 

ในวันท่ี 1 และ 2 พฤศจิกายน ก่อนถึงวันเฉลิมฉลอง 

ทุ กคนในครอบครั วจะช ่ วยกันตกแต ่ งแท ่นบู ชา 

(Ofrenda) หรอืหลมุผังศพของบคุคลอนัเป็นทีร่กัทีจ่ากไป

อย่างสวยงาม ด้วยรปูภาพหรอืของใช้ส่วนตวั เช่น หนงัสอื 

เคร่ืองดนตรี เทียน แจกันดอกไม้ กลีบดอกดาวเรือง 

(marigold petals) อาหารคาวหวานโดยเฉพาะขนมปัง

หวานสตูรดัง้เดมิทีเ่รียกว่า pan de los muertos (Bread 

of the dead) ซึ่งตกแต่งเป็นรูปหัวกะโหลก และน�้าตาล

ปั ้นรูปหัวกะโหลก (sugar skulls) รวมท้ังเครื่องดื่ม 

นานาชนิดจะถูกจัดเตรียมไว้เพ่ือต้อนรับการกลับมา 

จากการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อยของบุคคลอันเป็นที่รัก 

(Ward, 2017; the Ofrenda, 2019)

 แม้ว่าผู้คนทั่วโลกจะมีความแตกต่าง

กนัตามวัฒนธรรม ความเชือ่ และศาสนา แต่ความเชือ่ 

เกีย่วกบัความตาย การเวยีนว่ายของวญิญาณ การระลกึถงึ 

บรรพบุรุษและบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว 

ดูจะเป็นความเชื่อที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน 

ชาวแม็กซิกันมีมุมมองและวิธีการที่จะจัดการเกี่ยวกับ

ชวีติหลงัความตายตามความเชือ่ดัง้เดมิถงึแม้ว่าจะได้รบั 

อทิธพิลบางส่วนจากศาสนาครสิต์ในภายหลงั พวกเขา

เชือ่ว่าความตายคอืความจรงิและเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ 

การเฉลิมฉลองใน Day of the Death มิได้หมายถึง 

พวกเขาไม่เสียใจท่ีคนท่ีรักจากไป แต่เลือกที่จะจดจ�า 

และเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงบุคคลอันเป ็นที่รัก 

ที่จากไปตลอดกาลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

Note : ในปี 2008 องค์กร UNESCO ประกาศให้เทศกาลพื้นเมืองที่อุทิศให้กับคนตายของเม็กซิโก (Mexico’s indigenous festivity dedicated to the dead)เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรม 

ที่จัดต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
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ภาพที่  3 การแต่งกายและขบวนพาเหรดในวัน Day of the Dead 

(The history of Day of the Dead, 2019) ภาพที่  4 การจัดแทนบูชา (the Ofrenda) หรือโต๊ะบูชา 

ในวัน Day of the Dead (the Ofrenda, 2019)



14 Plearn
Play & Learn 15Plearn

Play & Learn

ไอร์แลนด์

ไอร์แลนด์เหนือ

เบลฟัสต์

ดับลิน

By อ.ปิยวดี นิลสนธิGreen @ Heart

ประเทศต้นก�าเนิดเทศกาลฮาโลวีน สู่ประเทศผู้บุกเบิกการเก็บภาษีขยะพลาสติก

ไอร์แลนด ์(IRELAND) 
          วันฮาโลวีน (วันปล่อยผี) ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี มีจุดก�าเนิด 

มาจากเทศกาลของชนเผ่าเคลต์บนเกาะอังกฤษ (ไอร์แลนด์และสกอตแลนด์) 
มาตั้งแต่สมัยโบราณ ชนเผ่าเคลต์มีความเช่ือว่าเป็นวันที่โลกของคนตายและคนเป็น 

จะถกูเช่ือมโยงเข้าดว้ยกนั วญิญาณของผู้ที่เสยีชีวติจะเที่ยวหารา่งของคนเป็นสงิสูเ่พื่อให้
 

ตนเองกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ชาวเคลต์จึงปลอมตัวเป็นผีร้ายและส่งเสียงดัง 

เพื่อใหผ้ตีวัจรงิตกใจหนหีายไป ไมม่าสงิตนเอง ในเวลาตอ่มาเมื่อชาวไอรชิและชาวสกอต 

อพยพไปตัง้ถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา ได้น�าเอาประเพณีนี้มาปฏิบัติด้วย จนเป็นที่ถูกใจ 

ของชาวอเมริกัน ปฏิบัติตามกันตลอดมามาตัง้แต่ศตวรรษที่ 19 และกลายเป็นเทศกาล 

ประจ�าชาติมาจนถึงทุกวันนี้
         ปัจจุบันประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่ริเริ่มการเก็บภาษีถุงพลาสติก 

ประเทศแรกของโลก และยงัเป็นตน้แบบการจดัการขยะแบบรีไซคลิ่งอกีดว้ย ในอดตีไอร์แลนด์ 

มียอดใช้ถุงพลาสติกประมาณ 1,280 ล้านใบต่อปี หรือโดยเฉลี่ยชาวไอริชใช้ 
ถงุพลาสตกิกนัคนละ 325 ใบตอ่ปี เพื่อแกปั้ญหาการใช้ถงุพลาสตกิมากเกนิไป ไอรแ์ลนด์ 
จึงเร่ิมบังคับใช้ “ข้อบังคับการจัดการขยะ” ตัง้แต ่ปี พ.ศ.2544 โดยเกบ็ภาษถีงุพลาสตกิ  
15 ยูโรเซนต์ต่อไป การเก็บภาษีนี้ครอบคลุมการใช้ถุงพลาสติกทุกใบ ยกเว้นกรณี 
ถุงพลาสติกที่ใช้ใส่เนื้อสดหรืออาหารสด ในปีแรกที่เริ่มเก็บภาษี ไอร์แลนด์สามารถ 

ลดปรมิาณการใช้ถงุพลาสตกิไดป้ระมาณ 90% จาก 1,200 ลา้นใบ เหลอืเพียง 235 ลา้นใบ 
นอกจากน้ี ยังสามารถน�า เงินภาษี ส่วนนี้  10 ล้านยูโร ไปใช้กับโครงการ 
ดา้นส่ิงแวดล้อมและองค์กรดา้นส่ิงแวดล้อม ในช่วงกอ่นที่รฐับาลไอรชิจะออกมาตรการ 

เก็บภาษีถุงพลาสติก ชาวไอริชทิ้งถุงพลาสติก เฉลี่ยร้อยละ 5.0 ต่อมาเม่ือรณรงค์ 

ใหช่้วยกนัลดปรมิาณการทิง้ถงุพลาสติกเพื่อลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มผ่านสื่อทกุแขนง 

และจัดกิจกรรมเวิร์กชอ็ปทั่วประเทศ เพื่อแนะน�าประชาชนให้เข้าใจถึงหลักการรีไซเคิล  

ประโยชน์จากรีไซเคิลและการแยกขยะใส่ลงถังขยะอย่างถูกต้อง ส่งผลให้สถิติ 
การทิ้งถุงพลาสติกลดลงเป็นอย่างมาก โดยเหลือเพียงร้อยละ 0.5 เมื่อรัฐบาลไอริช 

แยกขยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของขยะรีไซเคิลจะถูกส่งไปยังประเทศจีน 
เพื่อท�าการรีไซเคิลต่อไป
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Cervidae Cafe' l เซอรวิเดี่ย คาเฟ่

43/4 ถนน เลียบคลองชลประทาน ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

089-555-4736

เปิดบริการ 10.00 น. - 20.00 น.

" Cervidae Café "

 ต้อนรับเดือนตุลาคม ในช่วงเทศกาลฮาโลวีน ด้วยคาเฟ่แห่งโลกเวทย์มนต์ Cervidae Cafe 
เสมือนก้าวสู่โรงเรียนฮอกวอสต์ แนะน�าเป็นพิเศษส�าหรับสาวก  Harry Potter ด้วยคาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยต�าราเก่า ๆ 
เชิงเทียน ดอกไม้แห้ง และพรรณไม้หลากหลายสายพันธุ์ ท�าให้เต็มไปด้วยบรรยากาศของความลึกลับ
 คาเฟ่จะมี2ช้ัน มีที่ให้เลือกนั่งหลากหลายมุม และลึกลับสมกับเป็นโลกเวทย์มนต์ ที่น่ีทุกคนสามารถ 
ออกแบบรูปถ่ายได้จากมุมที่นั่งและพร๊อพที่ทางร้านมีให้ อย่างเช่นหมวกแม่มด ไม้คฑา ผ้าพันคอ ท�าให้สามารถถ่ายรูปได้ 
อย่างไม่มีเบื่อกันเลยทีเดียว 
 เมนูแนะน�าของ CeRvidae Cafe ที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือ Magic Potion เคร่ืองด่ืมที่เราสามารถ 
ปรุงส่วนผสมได้เอง โดยจะเสิร์ฟเป็นเซ็ต ใน1เซ็ตจะมีส่วนผสมคือ 
 1. Pony Blood (โซดาสีฟ้า) ตามเนื้อเรื่อง harry potter ก็คือน�้ายาต่อชีวิตนั่นเอง 
 2. Fellix Falices (สีส้ม) น�้ายาแห่งความโชคดี แนะน�าเขย่า2ครั้งก่อนผสม
 3. Polyjuice Potion (สีเขียว) น�้ายาเปลี่ยนร่างให้เป็นบุคคลที่ต้องการได้
 4. Amortentia (สีแดง) น�้ายาตกหลุมรัก ส�าหรับเซ็ตนี้สามารถปรุงได้ 1-2 แก้ว

 ตามมาด ้วย Butter Beer เคร่ืองด่ืมรูทเบียร ์ผสมคาราเมล ที่ มีฟองนมนุ ่มๆให ้ รูปลักษณ์
คล้ายเบียร์แต่มีรสชาติหวานผสมความหอมอย่างลงตัว  เหมาะส�าหรับคนที่ชอบทานหวานเป็นอย่างยิ่ง  
 มาถึงเมนูขนมอย่าง Brownie หน้ากรอบ ตัวเนื้อนุ่มหนึบหนับไม่หวานมาก เข้ากันได้ดีกับไอศครีม 
หลากรสที่เราสามารถเลือกรสไอศกรีมได้
 ปิดท้ายด้วยเมนู สตอเบอร่ีสมูทต้ี เพ่ิมความสดช่ืนด้วยรสชาติหวานอมเปร้ียวก�าลังดี และถ้าหากได ้
ลองทานคู่กับ Brownie แล้วละก็ ขอบอกว่าเข้ากันได้ดีทีเดียว
 การเดินทาง คาเฟ่ตั้งอยู่เลียบคันคลองชลประทาน เลยปั้มบางจาก จะอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงลานประเสริฐแลนด์ 
การเดินทางสะดวกแบบนี้ขอบอกเลยว่าไม่ควรพลาด



I nterv iew

18 Plearn
Play & Learn 19Plearn

Play & Learn

I  nterview ประสบการณ์ขนหัวลุก
ค�าเตือน : เนื้อหาอาจไม่เหมาะส�าหรับคนขวัญอ่อน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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BY อรวรา ใสค�า

 ไหน ๆ  เพลนิฉบบันีก้ม็แีตเ่รื่อง ผ ีๆ  งัน้เราลองไปดูประสบการณข์องคนที่เรยีกตวัเอง 

ว่าเป็นคนที่มีซิกเซ้นส์ หรือ สัมผัสที่ 6 กันว่า เรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง ทีมงาน 

ขอสงวนสทิธิ์ไมเ่ปิดเผยช่ือบุคคลหรอืสถานที่ที่อาจสง่ผลกระทบต่อภาพลักษณ ์จงึขออนญุาต
 

ใช้นามสมมติแทน ให้ผู้อ่านไปเดาเล่น ๆ กันเองนะคะ หุหุ

 “พลอย” เลา่ประสบการณข์นหวัลกุจากโรงแรมแหง่หนึ่งในกรุงเทพฯ เธอเลา่วา่ 

ตอนนัน้ตนไปดูคอนเสิรต์กบันอ้งสาว 2 คน หลงัจากจบคอนเสริต์ก็เข้าพกัที่โรงแรมตามปกติ 
โดยกอ่นนอนดว้ยความที่นอ้งสาวเป็นคนมเีซ้นสแ์รง ท�าใหเ้หน็วา่มคีนนอนอยู่ใตเ้ตยีง แตไ่มไ่ด้ 
บอกตน น้องสาวจึงน�าเหรียญไปวางไว้ใต้เตียงเพื่อขอซ้ือเตียง จากนั้นก็สวดมนต ์

และแผ่เมตตา แล้วก็หลับไป ตื่นเช้าน้องสาวจึงได้มาบอกตนว่าเมื่อคืนเจออะไรมา ตนเองก็
ตกใจและคิดว่าดีแล้วที่น้องสาวไม่ได้บอก เพราะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัว น้องสาวยังเล่าว่าไม่
เป็นไร เขามาดี ก็ท�าใหต้นสบายใจและยังขอบคณุที่ตวัเองอาจจะเพลยีจากคอนเสริต์ เลยท�าให้ 

ไม่ตื่นกลางดึก 5555 อ่าว! จังหวะซิทคอม

 เรื่องแรกอาจจะยังไม่ตื่นเต้นนนน เราค่อย ๆ ไต่ระดับความน่ากลัวขึ้นไปดีกว่า 

 “กวาง” สมัยประถมทางโรงเรียนเคยไปเข้าค่ายเนตรนารีที่จังหวัดขอนแก่น 
มีวันหนึ่งที่ต้องตื่นเช้ามืดมาวิ่ง โดยต้องวิ่งผ่านทุ่งนา ในขณะที่ก�าลังวิ่งกับเพื่อนคนอื่น ๆ 
อยู่นัน้ สายตาก็ดันไปเห็นชาวนาที่ก�าลังก้มหน้าก้มตาท�านาอยู่ ในใจก็คิดว่าท�าไมคนแถวนี้ 

มาท�านากันเช้าขนาดนี้ แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร ประจวบกับชาวนาเงยหน้าขึ้นมาสบตาตน 
แล้วยิ้มให้พอดี ด้วยความที่เป็นเด็ก ก็เลยยิ้มตอบกลับไป 1 ที แล้ววิ่งต่อไป ในใจก็คิดว่า เอ๊ะ! 
ท�าไมอยู่ดี ๆ มายิ้มให้เรา แล้วก็หันกลับไปมองอีกทีคือชาวนาคนนัน้หายไปแล้วภายในเวลา 
ไม่กี่วินาที เลยหันกลับไปถามเพื่อน ๆ ที่มาวิ่งด้วยกันว่าเห็นคนอยู่กลางทุ่งนาบ้างไหม

 

เพื่อนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่เห็นนะ... ได้ยินแบบนัน้ก็วิ่งสิคร้าบบบรออะไร
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ประสบการณ์ขนหัวลุก
ค�าเตือน : เนื้อหาอาจไม่เหมาะส�าหรับคนขวัญอ่อน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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 ปิดท้ายด้วยเรื่องสุดท้าย ประสบการณ์จาก “ศร” โดยเล่าว่า ตนเองเป็นคนสูบบุหรี่ 
ส่วนใหญ่มักไปสูบกันเป็นแก๊งค์และจะมีที่สูบประจ�าด้านหลังตึกที่เรียน ข้าง ๆ ตึกเรียนจะมีห้องน�้า
เก่าที่ถูกปิดตายไว้อยู่ และเป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซต์ ซ่ึงมีรถมอเตอร์ไซต์เก่า ๆ คันหนึ่งจอดอยู ่

ณ ตอนนั้นประมาณฤดูร้อนเป็นช่วงรับน้องพอดี ก็ชวนเพื่อนไปสูบบุร่ีตามปกติ วันนั้นไป 

สูบบุหรี่กันทัง้หมด 3 คน ขอแทนว่า เอ บี และตน สูบไปก็คุยกันไปเรื่อยเป่ือย สักพักเอหันไป 

เจออะไรบางอย่าง แล้วอยู่ดี ๆ  ก็เดินออกไป ปล่อยให้ตนกับบีงง ว่าเอมันเป็นอะไร แต่ก็ไม่ได้สนใจ
อะไร ตนกับบีก็สบูบุร่ีตอ่ไป หลงัจากนัน้ไมก่ี่นาทตีอ่มา เอก็ไดแ้ชทมาหาบ ีบอกวา่ใหร้บีออกมาเถอะ 
บีบอกเอไปว่า จะรีบไปไหนของมัน แล้วบีก็ออกไปหาเอ ทิ้งให้ตนสูบบุรี่อยู่ตรงนัน้คนเดียว สูบไป 

สบูมาคดิอะไรไปเร่ือยสกัพกัตนรู้สึกไดว้า่บรรยากาศมนัหนาว ๆ  ขนลกุยงัไงไม่รู ้ท้ัง ๆ  ท่ีเป็นฤดูรอ้น 
ตนเห็นทา่จะไม่ดเีลยจะรบีออกไป จงัหวะที่ก�าลังจะหันหลังกลบั สายตาหันไปตรงห้องน�้าท่ีอ่างล้างมือ 

ตนเห็นผู้หญิงก�าลังนั่งสระผมตรงอ่างล้างน�้า ในใจก็คิดว่า เห้ย! คิดไปเองแหละ เลยท�าใจดีสู้เสือ
ไวก้อ่น แลว้ตดัสนิใจหนัหลงัมาดอูกีที อกีทีคราวนีเ้หน็ผู้หญงิเลกิสระผมแต่หนัหน้ามามองตนแทน 
ตนเลยรีบทิ้งบุหรี่แล้วรีบเดินออกมาเจอเอกับบีพอดี ตนจึงด่าเพื่อนว่าท�าไมไม่บอกกันก่อนว่า 

เจออะไร ปล่อยให้อยู่คนเดียวตัง้นาน บีบอกว่าไม่ได้เห็นอะไร มีแต่เอที่เห็น สิ่งที่เอเห็นคล้ายกับตน
คอืเจอผูห้ญงินั่งสระผมอยู ่แตเ่อเห็นผูห้ญิงก�าลงันั่งสระผมอยู่ที่รถมอเตอรไ์ซต์คนัเก่าท่ีใกลกั้บท่ี
สูบบุหรี่ จากนัน้ทัง้ 3 คน ก็ไม่คิดที่จะไปสูบบุรี่บริเวณนัน้อีกเลย

 ทัง้ 3 เรื่องนี ้คอนเฟิรม์ว่ามคีนใหข้อ้มูลจรงิ ๆ  แตเ่ราไมไ่ดใ้หเ้ช่ือ 100 % วา่เป็นเร่ืองจรงิ 

หรือจ้อจี้ เอาเป็นว่าอ่านกันเพื่อความอรรถรสดีกว่านะคะ ^^
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หนังดี หนังดัง 

IT  อิท โผล่จากนรก
ผู้ก�ำกับ แอนดี้ มุสชิเอตติ

เลขเรียก  DVD 1875

 IT… เรื่องรำวของเด็กไร้พวกพ้องเจ็ดคนที่เติบโต

มำในเมืองเดอร์รี่ รัฐเมน พวกเขำเรียกตัวเองว่ำ "กลุ่มขี้แพ้" 

แต่ละคนถูกเนรเทศออกมำจำกกลุ ่มเพื่อนด้วยเหตุผล 

บำงประกำร โดยต่ำงถูกหมำยหัวจำกแก๊งค์เด็กเกเร 

เจ้ำถิ่น... ทุกคนได้เห็นสิ่งที่ตัวเองกลัวอยู่ลึก ๆ กลับมีชีวิต

ข้ึนมำในรูปของนกัล่ำแปลงกำยจำกยุคก่อน สิง่ทีพ่วกเขำได้

แต่เรียกว่ำ "IT"……

Goosebumps 2 : Haunted Halloween  
คืนอัศจรรย์ขนหัวลุก 2 หุ่นฝังแค้น
ผู้ก�ำกับ  อำริ ซำนเดล

เลขเรียก DVD 1983

 เร่ืองรำวของครอบครัวควินน์ ที่ประกอบไป

ด้วยซำรำห์ นักเรียนไฮสคูลปีสุดท้ำยซันนี น้องชำยที่เรียน

ม.ต้นของเธอและเคธี แม่ของพวกเขำ ระหว่ำงเหตุกำรณ ์

น่ำขบขัน น่ำตืน่เต้นและสยองขวญัใหม่แกะกล่อง ซนันแีละแซม 

เพือ่นทีโ่รงเรียนของเขำ เป็นเพือ่นซีท้ีม่งีำนเสริมเป็น "พีน้่องขยะ" 

ทีค่อยเกบ็รวบรวมสิง่ชองเหลอืใช้ทีค่นอืน่ๆ ไม่ต้องกำรแล้ว 

แต่โชคร้ำยที่มันเป็นงำนที่น�ำพวกเขำไปรู้จักกับ สแล็ปปี้ 

หุ่นเชิดจอมซนจำกหนังสือ Goosebumps

W
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Edutainment

Malicious ไม่ไปผุด ไม่ไปเกิด
ผู้ก�ำกับ ไมเคิล วินนิค

เลขเรียก DVD 1998

 ปรำกฏกำรณ ์ควำมสยองค ร้ัง ใหม  ่

ของโปรดวิเซอร์มือทองจำก The Collector และ Get Out 

ว ่ำด้วยสำยใยควำมผูกพันธ ์ระหว่ำงแม่กับลูก

ที่แม้ควำมตำยก็ไม่อำจพรำกไปได้ เม่ือ อดัม 

ศำสตรำจำรย์หนุ่มและ ลิซ่ำ ภรรยำท้องแก่ของเขำ 

ผ่ำนเหตุกำรณ์โศกนำฏกรรมเปลี่ยนชีวิตมำได ้

สองสำมีภรรยำและครอบครัว พบว่ำพวกเขำทัง้หมด

ถูกหลอกหลอนโดยสิง่ลกึลบัเหนอืธรรมชำต ิ จนเขำ 

ขอควำมช่วยเหลือจำก ดร.คลำร์ก ศำสตรำจำรย์

สำขำปรจิตวิทยำของมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง ผู้เดียว 

ทีอ่ำจสำมำรถไขควำมลบัเบือ้งหลงัปรำกฏกำรณ์นีไ้ด้ 

Halloween ฮาโลวีน
ผู้ก�ำกับ  เดวิด กอร์ดอน กรีน

เลขเรียก DVD 1997

 เร่ืองรำวของ "ลอร่ี สโตรด" เธอต้องกลบั

มำเผชญิหน้ำกบั "ไมเคิล ไมเออร์ส" ชำยในหน้ำกำก 

ผู ้ซึ่งตำมหลอกหลอนเธอ นับตั้งแต ่เธอหนี

รอดจำกกำรฆ่ำเพื่อควำมสนุกสนำนของเขำ 

ในคืนฮำโลวีน 40 ปีก่อน
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By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

บรรณานุกรม 

i-Dear. (2560). 12	ความลับและความเชื่อเกี่ยวกับ	“วันฮาโลวีน”	ที่ใครหลายคน	ยังไม่เคยรู้มาก่อน. สืบค้นจาก https://www. 

 scholarship.in.th/12-things-you-may-not-know-about-halloween   

 ความลับและความเชื่อ12 “วันฮาโลวีน”
 พอถึงเทศกาลฮาโลวีน ทุกคนจะแต่งตัวสีส้มและสีด�า ซึ่งเป็นสีประจ�าวันฮาโลวีน และตกแต่งสถานที่ด้วย
ฟักทองแกะสลัก หรือที่เรียกว่า Jack o’ Lanterns และท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การเล่น “Trick or Treat” 
แต่งตัวผีไปร่วมงานปาร์ต้ี ผจญภัยในสถานที่สยองขวัญ เล่นเกมทดสอบความกล้า ชมภาพยนตร์สยองขวัญ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 12 ความลับที่เชื่อว่าหลายๆ คนคงยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับวันฮาโลวีนมาก่อน อยากรู้ไหม? 
วันนี้ทีมงานเพลินจะเล่าให้ฟัง

1. ประเทศไอร์แลนด์เป็นต้น
ก�าเนดิของวันฮาโลวีน วันฮาโลวีน
เกิดจากเทศกาลของชาวเซลติค 
โบราณทีเ่ช่ือว่าวันนีเ้ป็นวันทีค่นตาย 
และคนเป ็น ถูกเช่ือมโยงเข ้า 
ด้วยกัน วิญญาณของคนตาย 
จะย้ายร่างหาที่สิงสู่ ผู้คนจึงแก้ไข
ด ้วยการป ิดไฟในบ้านทุกดวง 
และแต่งตัวเป็นผีเพื่อกลบเกลื่อน 

2. ถ้าใส่หน้ากากในวันฮาโลวีน
แล้วเหล่าภูตผีปีศาจจะจ�าหน้าไม่ได้  
วันฮาโลวีนเป็นเหมือนวันปล่อยผี 
ของยุโรป ผู้คนจึงแต่งตัวเป็นผี 
เพ่ืออ�าพรางใบหน้าให้ผีจ�าไม่ได้ว่า 
เป็นมนุษย์จะได้ไม่ถูกผีหลอก 

3. Jack-o’-Lanterns 
ท�ามาจากหัวผักกาด และหัวบีตรูต 
ไ ม ่ ใ ช ่ ฟ ั กทอ ง Jack-o’-
Lanterns แปลงมาจาก Jack 
of the Lantern เป็นเรื่องเล่า 
ของชาวอังกฤษสมัยก่อนเก่ียวกับชาย 
เจ ้าเล ่ห ์ ช่ือ Stingy Jack 
ที่ถูกพระเจ้าลงโทษให้เป็นผีเร่ร่อน 
มีหวัผักกาด หรือหวับทีรูตแกะสลกั
เป็นตะเกียง ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้
หัวฟักทอง เพราะหาได้ง่ายกว่า

22 Plearn
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4. ฟักทองมีสีเดียว จริง ๆ  แล้ว
ฟักทองมีหลากหลายสี เช่น สีเขยีว 
สีขาว สีแดง สีเหลือ และสีน�้าตาล
แต่จะพบเหน็สีเหลือง เขยีว และส้ม 
จึงท�าให้หลายคนคิดว่าฟักทอง
มีแค่สีเดียว

7 .  ยิ่ งแต ่ ง ตัว ให ้ ดูน ่ าก ลัว 
เท่าไหร่ได้ยิ่งดี และมีหลักฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ต�านาน
วันฮาโลวีนว่า ถ้าไม่แต่งตัวแบบผี ๆ  
คุณอาจจะท�าให้ผีไม่พอใจ และ 
มาหลอกให้คุณจบัไข้หวัโกร๋นเอาได้

10. นกฮูกเป ็นสัญลักษณ  ์
วันฮาโลวีน ในช่วงยุคกลางของ
ยุโรปมีความเช่ือว ่านกฮูก คือ 
แม่มดที่แปลงกายมา และเมื่อไหร่
ก็ตามที่นกฮูกร้อง เป็นสัญญาณ 
ว่าก�าลังจะมีคนตาย

5. การเล่น “Trick or Treat”  
ถกูระงับในช่วงสงครามโลกคร้ังทีส่อง
เนือ่งจากอเมริกาต้องประหยดัจ�านวน 
การใช้น�้าตาล เพราะก�าลังสู ้รบ 
ในสงครามใหญ่จงึต้องหาวิธปีระหยดั 
ทุกทาง

8. ค�าว่า Halloween เพี้ยน
มาจากค�าว ่า All Hallow’s 
Evening แปลว ่า วันก ่อน 
วั น ส ม โ ภ ชนั ก บุ ญ ทั้ ง ห ล า ย
ชาวคริสต์ทกุคนจะระลกึถงึความตาย 
รวมทัง้ผู้เสียสละและนกับญุทกุท่าน 
ในช่วงวันฮาโลวีนนี้

11. วันฮาโลวีนเป็นวันใช้จ่าย 
ล�าดับที่สอง รองจากวันคริสต์มาส  
ชาวอเมริกันใช้เงินในการเฉลมิฉลอง 
วันฮาโลวีนในแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก 
เงินที่สะพัดในแต่ละปีมีมูลค่ากว่า 
1,000 ล้านดอลลาร์

6. ในวันนี้คุณจะได้เพลิดเพลิน 
ไปกับขนมหวานหลากหลายชนิด 
แบบไม่อั้น ขนมหวานทั้งลูกกวาด 
ลูกอม ขนมต่าง ๆ

9. เกม Apple Bobbing 
มีต้นก�าเนิดมาจากประเทศอังกฤษ  
มีความเช่ือว ่าการท�านายเนื้อคู ่ 
โดยการปอกเปลือกแอปเปิ้ลให้เป็น 
เส ้นยาวโดยไม่ขาดออกจากกัน 
แล้วโยนเปลือกนั้นข ้ามไหล่ไป
เปลือกแอปเป ิ ้ลนั้นก็จะปรากฎ
เป็นตัวอักษรน�าหน้าช่ือเน้ือคู่ของคุณ 

12. อยากเหน็แม่มดตัวเป็น ๆ  ต้อง
ท�าพิธตีอนเทีย่งคืน มีความเช่ือว่า 
ถ ้ าอยากเจอแม ่มดตัวเป ็น ๆ 
ให้ใส ่เ ส้ือผ้ากลับด้าน จากนั้น 
ก็ เ ดินถอยหลั ง ใน วันฮาโล วีน 
แล้วแม่มดจะมาปรากฏตัวให้เห็น 
ในเวลาเที่ยงคืน
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