




" Look for the positive in those around you 
and point them out. Positive attracts 
positive. "

CAMPUS STAR

จงมองหาข้อดีจากผู้คนรอบข้าง 

เพื่อให้คุณได้เรียนรู้สิ่งดี ๆ จากพวกเขา
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 สวัสดีเทศกำลแห่งกำรให้  (Season of giving) ค่ะ

เดือนธันวำคม นอกจำกจะเป็นวันที่มีวันหยุดมำกที่สุด 

ในรอบปีแล้ว ยังถือว่ำเป็นเดือนแห่งกำรให้ด้วยนะคะ ทำงฝั่ง

ตะวันตกถือว่ำเทศกำลคริสต์มำสเป็นเทศกำลแห่งกำรให้ 

อย่ำงแท้จริง ทัง้กำรให้ของขวญัซึง่กันและกัน และกำรให้ของขวญั 

แก่ชุมชนและผู้ด้อยโอกำสอีกด้วยค่ะ ดังนั้น หำกเรำเป็นผู้ให้ 

เรำจะมีควำมสุขเสมอ (Joy of Gifting) นิตยสำร PLEARN 

ฉบับนี้ จึงมีประวัติต ้นคริสต์มำสให้อ ่ำนนะคะ รวมถึง

ธรรมเนียมกำรปฏิบัติในวันคริสต์มำสด้วย

 ท่ำนผู้อ่ำนมีของขวัญในใจกันรึยังคะ บำงท่ำน 

อำจจะก�ำลังคิดอย่ำงหนักเพรำะอยำกจะให้ของขวัญถูกใจ 

ผู ้ รับเป ็นแน่แท้ เบื้องต้นคงต้องดูนะคะว่ำผู ้ รับอยู ่ใน 

Generation ไหน เพรำะต่ำง Generation ต่ำงลักษณะกัน

เป็นก�ำลังใจในกำรเลือกของขวัญให้ถูกใจผู้รับ แต่จำก 

กำรที่เรำเป็นผู้ให้ของขวัญ เรำก็มีควำมสุขแล้วค่ะ

 ส�ำหรับเทศกำลปีใหม่ที่ก�ำลังจะมำถึง หลำยท่ำน 

มีกำรวำงแผนกำรพักผ่อน กำรท่องเที่ยวกับครอบครัว 

ขอให้ทุกท่ำนเดินทำงปลอดภัย มีควำมสุขกับวันหยุดยำว 

Happy Holidays!

Merry Christmas & Happy New Year 2020

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

16

A wish list
to Santa

ภาพที่ 1 ต้นคริสต์มาส ณ จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน (Vatican Christmas Tree in St. Peter’s Square, 2019)

5 ธรรมเนียมปฏิบัติ
วันคริสต์มาส

...ที่ (อาจจะ) ไม่มีใครรู้

14
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ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2019

 ส�านักหอสมุดจัดงาน CMRU Library Fair 2019 ระหว่างวันที่ 

20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาส 

ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คัดเลือกหนังสือ เ ข้าห้องสมุด 
โดย ผศ. ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และ ผศ. ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม 

ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 
 1. กิจกรรม DIY by me
 2. กิจกรรมหนังสือท�ามือ
 3. การแขง่ขนั PubG Mobile CMRU Library Championship 2019
 4. กิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน คุณอนุชิต ค�าน้อย (คิ้วต�่า)
 5. การแสดงดนตรีจากทีมงาน Library song
 6. การแสดงดนตรีจาก CMRU Band
 7. การแสดงวัฒนธรรมล้านนา
 8. กิจกรรม Give&Get
 9. กจิกรรมรบับรจิาคกระเป๋าผ้าภายใต้โครงการ "แชร์เป๋าเฮาห้ือยืม"
 10. สอยดาวพาเพลิน
 11. กาดหมัว้คัวฮอม
 12. นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 13. กิจกรรม CMRU Snakes and Ladder 2019 โดย นักศึกษา 
สาขาสารสนเทศศาสตร์ ปี 3
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ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จัดกิจกรรมท�ากระทง

ส�านักหอสมุด ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ชมรมห้องสมุด
เชียงใหม่ และการประชุมวิชาการ เรื่อง "การเรียนรู้และพัฒนาห้องสมุดสู่ยุค

ไทยแลนด์ 4.0"

 ส� า นั ก หอส มุ ดไ ด้ จั ดกิ จ ก ร รมท� า ก ร ะ ท ง  วั น ที่  1 1 

พฤศจิกายน 2562 ณ ลาน เพ ลิน ด้ านหน้ าส� านั กหอสมุด 
เพื่ อ ร่วมส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประ เพณีไทยให้คงอ ยู่ 

ต่อไป โดยมี นางไพวรรณ ท้าวเคหะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู ้
และสอนเทคนิคในการท�ากระทงในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงส�านักหอสมุด 

ได้ จัดเตรียมอุปกรณ์ในการท�ากระทงให้กับนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร และผู้ที่สนใจ อีกทัง้ยังมีดนตรีเพราะ ๆ จากทีมงาน Library 
song ร่วมบรรเลงภายในงาน  

 บุคลากรส�านักหอสมุดได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2562 ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ และการประชุมวิชาการ 
เรื่อง "การเรียนรู้และพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันที่ 

29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ 
โดย ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิ์ชัย อาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และ ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ นันทศรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่เป็นวทิยากร ด�าเนนิรายการ
โดย ผศ. ดร. สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด อีกทัง้ 

นายมงคล อุตะมะแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส�านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Open Source : OBEC"  แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
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ชื่ อหนั งสื อ  :  คริ สต ์ ม าสรอบโลก 
(CHRISTMAS STORIES AROUND THE 
WORLD) 
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา, 
2546
เลขหมู่ : 398.2  ค173
LOCATION : ส�านักหอสมุด ชั้น 3 /
ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1 ภาษาไทย 
000-499 นวนิยาย เยาวชน ข้อมูลล้านนา 
ASEAN
สาระสังเขป : 
 หนังสือเล ่มนี้ ได ้  รวบรวม
ความรู ้ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณีปฏิบัติ 
ในเทศกาลคริสต์มาสของประเทศต่าง ๆ 
ถึง 12 ประเทศไว้ด้วยกัน ประเทศเหล่านี ้
มีทั้งประเทศที่เป็นผู ้ริเริ่มการมีเทศกาล 
คริสต ์มาสขึ้นเอง อาทิเช ่น ประเทศ 
ออสเตรีย ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ เป็นต้น  
อีกทั้ งยั งให ้ความรู ้มากมายเ ก่ียวกับ 
ความเหมือนและความต ่ าง กันของ 
การฉลองเทศกาลครสิต์มาสใน 12 ประเทศ  
รวมถึงบทบาทของการเป ็นสื่อกลาง
สร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ 
ความเป ็นมิตรระหว ่ า งสมาชิกของ 
ครอบครัวและชุมชน

ผู้แต่ง : Charles Dickens
ชื่อหนังสือ : ปาฏิหาริย์วันคริสต์มาส 
(A CHRISTMAS CAROL)
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 
2551
เลขหมู่ : 428.4 ด315ป
LOCATION : ส�านักหอสมุด ชั้น 3
สาระสังเขป : 
 หนั ง สือ เล ่มนี้ เป ็นหนั งสือ 
ที่อ่านสนุก เก่งอังกฤษ ด้วยเนื้อเรื่องภาษา 
อังกฤษหลากแนว พร้อมค�าแปลศัพท์และ 
หน้าที่ค�า เสริมความรู้ไวยากรณ์ กลุ่มศัพท ์
ส�านวน ค�าอ ่าน แบบฝึกหัดท้ายเล ่ม 
และยังแบ ่งระดับภาษาให ้ เลือกอ ่าน 
ตามความเหมาะสมถึง 3 ระดบั รวมทัง้ชดุมี 
12 เล่ม “สกรูจ” เป็นชายแก่ใจร้ายและ 
เห็นแก่ตวั ผูค้นในย่านนีไ้ม่ชอบเขาเท่าไรนกั 
จนวันหนึ่ ง . . .ปา ฏิหาริ ย ์ ก็ เ กิ ดขึ้ น ใน 
วันคริสต์มาสอันหนาวเหน็บ เมื่อวิญญาณ 
คริสต ์มาส 3 ตนปรากฏตัวขึ้น และ 
พาสกรูจไปพบเหตุการณ์ที่เขาไม่คาดคิด  
เรื่องราวทั้งหมดจะเปล่ียนนิสัยแย ่ ๆ  
ของเขาได้หรือไม่ พบกับค�าตอบได้ใน 
ปาฏิหาริย์วันคริสต์มาส !

ผู้แต่ง : วรวดี วงศ์สง่า
ชื่อหนังสือ : วันส�าคัญของโลกตะวันตก 
พมิพลกัษณ์ : กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2548
เลขหมู่ : 394.2 ว177ว
LOCATION :  ส�านักหอสมุด ชั้น 3 /
ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1 ภาษาไทย 
000-499 นวนิยาย เยาวชน ข้อมูลล้านนา 
ASEAN
สาระสังเขป : 
 หนังสือเล ่ม น้ี เ น้ือหาสาระ 
ที่เกี่ยวเน่ืองกับวันส�าคัญ ๆ ของประเทศ 
ทางตะวันตก ท้ังที่ มาจากประเพณี  
ความเชื่อทางศาสนา ประวั ติบุคคล 
และ เหตุ ก ารณ ์ อั นยิ่ ง ใหญ ่ ของ โลก 
ได้รวบรวมไว้เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือน 
มกราคมถึงธันวาคม ได ้น� า เสนอไว ้ 
อย่างละเอยีด พร้อมเกรด็ความรู ้ครบถ้วน 
อาทิเช่น เดือนธันวาคม วันที่ 25 ธันวาคม 
วันพระคริสต์สมภพ (Christmas Day) 
หรือวันคริสต์มาส เป็นวันส�าคัญมากที่สุด 
วันหน่ึงทางคริสต์ศาสนา ท�าไมถึงต้อง
ใช้ต้นคริสต์มาสเป็นสัญลักษณ์แห่งการ 
เฉลมิฉลอง หรอืแม้แต่ชายแก่แก้มยุย้พงุโต
ในชุดแดงที่เราคุ้นเคยและเรียกกันนามว่า 
ซานตา คลอส (Santa Claus) จะมีจริง 
หรือไม่ หาค�าตอบได้ในหนังสือเล่มนี้ 
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง : ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์

เลขเรียกหนังสือ : 915.94 ส478ม 2551

Location : ห้องสมุดประชาคมอาเซียน ชั้น 4

 หนงัสือเล่มนีน้�าเสนอประวตัศิาสตร์ วฒันธรรมและเศรษฐกจิพม่าผ่านพระมหา - 

เจดีย์ชเวดากองในเมืองหลวง ภาพรวมที่ได้รับจึงเป็นภาพของความเป็นมาและวิถีชีวิต 

ในพื้นที่ส่วนกลางของประเทศ และความเป็นเอกภาพของวัฒนธรรม ด้วยข้อจ�ากัดทางเวลา

และวธิมีอง ความหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธ์ุ จงึไม่สามารถหยบิยกมาพรรณนาได้ท้ังหมด 

แต่หนังสือเล่มนี้สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับพม่าที่ก่อให้เกิดการเข้าใจประเทศพม่าที่ดีขึ้น

มองพม่าผ่านชเวดากอง

ทฤษฎีการสื่อสาร

คู่มือเขียนแอพ Android ด้วย Android Studio

ผู้แต่ง : สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

เลขเรียกหนังสือ : 302.2 ส476ท 2557

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 2
 ผูเ้ขยีนหนงัสอืเล่มนีม้แีรงดลใจจากงานทฤษฎกีารสือ่สารหลายเล่ม ครอบคลมุทฤษฎ ี

การส่ือสารที่มีจ�านวนมาก ซึ่งเชื่อกันว่ามีมากถึงสองร้อยทฤษฎี หนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกมา 

ไม่ครบทุกทฤษฎีเพราะบางทฤษฎีก็โบราณไปเกินไปกว่าที่จะน�ามาใช้ในสถานการณ์ทางสังคม 

ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยผู้ที่ก�าลังศึกษาด้านนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้

ผู้แต่ง : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

เลขเรียกหนังสือ : 004.16 พ179ค 2558

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 2
 หนังสือเล่มนี้สอนเขียนแอพ Android โดยใช้ Android Studio ตั้งแต่เริ่มต้น เริ่มจาก

การติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่จ�าเป็น การสร้างเครื่องจ�าลอง การรันแอพทั้งบนเครื่องจ�าลองและ 

เครื่องจริง อธิบายพื้นฐานการเขียนแอพ Android การสร้างและใช้งาน Resource การออกแบบ 

Layout และการจัดการเหตุการณ์ด้วยวิธีต่าง ๆ (Event-driven Programming)
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การเขียนอ้างอิง

 

รู้หรือไม่ ? เครื่องมือ ในโปรแกรม Photoshop สามารถเทสีแบบไล่สีลงบนช้ินงานได้
10 Plearn
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 คอลมัภ์ Tips เล่มนี ้ยงัคงต่อเนือ่งกันด้วยเนือ้หาเก่ียวกับการเขยีนอ้างองิและการเขยีนบรรณานกุรม ในรปูแบบ APA 6 

ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 แล้วนะคะ ที่เราน�าเสนอรูปแบบการอ้างอิงแบบ APA 6 ซึ่งในนิตยสารเพลินฉบับที่ ผ่านมา จะเป็นรูปแบบ

การเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลสถาบันการศึกษา และในฉบับนี้ จะเป็นการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์

ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์และวิทยานิพนธ์จากเว็บไซต์ค่ะ

รูปแบบการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์จากเว็บไซต์

วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์

ตัวอย่าง

การอ้างอิง (Ferraiuolo, 2018)

บรรณานุกรม Ferraiuolo, A.  (2018).  Timing-safe hardware-level information flow control   

   thesis (Doctoral dissertation).  Retrieved from ProQuest Dissertations &  

   Theses Global. (2055693465).  

การอ้างอิง (อนุสรา สมสัก, 2562)

บรรณานุกรม อนุสรา สมสัก.  (2562).  ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้เข้าอบรมการลดการเผาตอซังพืช  

   ในอ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่). สืบค้นจาก https://dcms.thailis.or.th/tdc/browse.php?  

   option =show&browse_type=title&titleid=515700

Reference

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

 Association. Washington, DC: American Psychological Association.

 ติดตามแนวทางการเขียนอ้างอิงเอกสารประเภทต่าง ๆ ได้ต่อในฉบับหน้านะคะ 

Author, A. A. (2018).  Title of doctoral dissertation or master’s thesis (Doctoral dissertation or master’s  

 thesis).  Retrieved from Name of database. (Accession or Order No.)

Author, A. A. (2018).  Title of doctoral dissertation or master’s thesis (Doctoral dissertation or master’s  

 thesis, Name of Institution).  Retrieved from URL
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 ลมหนาวที่ พั ดม า ต้น เ ดื อนธั น ว าคม 

เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดหนาว และชวนให้ 

นบัถอยหลงัถงึเทศกาลครสิต์มาสและปีใหมท่ี่ใกลเ้ข้ามา 
ห้างสรรพสินค้าต่างทยอยตกแต่งร้านค้าด้วยแสงไฟ 
และสีสนัตท์ี่สดใส เพลงที่เกี่ยวกบัครสิตม์าส เช่น Jingle 
Bell, All I Want for Christmas is You, Silent 
Night ถกูเปิดเพื่อสรา้งบรรยากาศแหง่การเฉลมิฉลอง 

ต้นคริสต์มาสถูกติดตั้งไว้หน้าสถานที่ส�าคัญและห้าง
สรรพสินค้าใหญ่ ๆ ทั้งต่างประเทศและในประเทศ 

แต่จะมซัีกกี่คนที่ทราบที่มาที่ไปของต้นไมอ้นัเป็นสญัลกัษณ์
ที่ขาดไม่ได้ของเทศกาลคริสต์มาสนี้
 ความเช่ือเรือ่งการบูชาตน้ไม ้การใช้ตน้ไม้ตระกลูสน 

(evergreen tree) และพวงมาลัยในการเฉลิมฉลอง
พิธีกรรมทางศาสนาเป็นประเพณีท่ีดั้งเดิมตั้งแต่สมัย 

โรมโบราน (Ancient Rome) แตห่ลกัฐานทางประวตัศิาสตร์
ที่ มีการบันทึกเรื่ องการใช้ต้นไม้ เ พ่ือ เฉลิมฉลองใน 

งานคริสต์มาสเริ่มตัง้แต่คริศต์ศตวรรษที่ 16 (ค.ค. 1510) 
โดยกลุ่มพ่อค้าในเมือง Riga เมืองหลวงประเทศลัตเวีย 

ภาพที่ 1 ต้นคริสต์มาส ณ จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน (Vatican Christmas Tree in St. Peter’s Square, 2019)

อาจารย์ ดร. สุจิรา อัมรักเลิศ

The Origin of  Christmas tree
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ภาพที่ 2 ภาพวาด Queen Victoria และ Prince Albert 
ก�าลังเฉลิมฉลองคริสต์มาสโดยมีต้นคริสต์มาสเป็นฉากหลังในปี ค.ศ. 
1848 (Christmas tree 1848, 2019) 

ภาพที่ 3 โปสการด์อวยพรที่มภีาพตน้ครสิตม์าสที่ผลติในปี ค.ศ. 
1913 (The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, 
Prints and Photographs: Picture Collection, The New 
York Public Library, 1913)

(Latvia) เป็นผู้ริ เริ่ มในการตกแต่งต้นคริสต์มาส 

ด้วยริบบิ้น ดอกไม้ และผลไม้แห้งพร้อมทั้งน�า 
ต้นคริสต์มาสไปไว้ ณ จตุรัสกลางเมือง เมื่อส้ินสุด 

การเฉลิมฉลองต้นคริสต์มาสจะถูกเผา นอกนั้น 
ชาวสแกนดเินเวยีสมยัก่อนยังมปีระเพณใีนการตกแตง่บา้น 
และฟาร์มด้วยต้นสนเพื่อขับไล่ส่ิงช่ัวร้ายและปีศาจ
ระหว่างคริสต์มาสและปีใหม่ (Inman, 2016) 
 ส�าหรบัการใช้ตน้ครสิตม์าสในยุคใหมจ่ะเริ่มตน้ 
ในเยอรมัน โดยชาวเยอรมันจะตกแต่งต้นคริสต์มาส 
ซ่ึงเป็นตัวแทนของต้นไม้แห่งสวนสวรรค์ (The Garden 
of Eden) ในวันที่ 24 ธันวาคม เพื่อระลึกถึง Adam 
and Eve ในยุคแรกชาวเยอรมันจะแขวนเวเฟอร์ 
ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของพิธีศีลมหาสนิท (การไถ่ถอน 

ของคริสเตียน) ไว้บนต้นคริสต์มาสด้วยแต่ต่อมา
เวเฟอรถ์กูแทนที่ดว้ยคกุกีรู้ปตา่ง ๆ  ประเพณอีกีอยา่ง 

ของชาวเยอรมนันคีอืการสรา้ง “Christmas Pyramid” 
ในวันคริสต์มาสและตกแต่งด้วยเทียน (สัญลัษณ์ของ
พระเยซูคริสตซ่ึ์งเป็นแสงสวา่งของโลก) รูปแกะสลกัดาว 

ของเดวิดท่ียอดปิรามิด ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 16 
ต้นไมแ้หง่สวนสวรรคแ์ละปิรามิดคริสตม์าสกห็ลอมรวม
เป็นต้นคริสต์มาส (Christmas Tree,  2019)

 ถึงแม้ว่าการตกแต่งต้นคริสต์มาสเพื่ อ 

ใช้ในการเฉลิมฉลองจะได้รับความนิยมในเยอรมันนี
และประเทศอื่น ๆ ในยุโรปตอนเหนือตั้งแต่ศตวรรษ 

ที่  17 (1700s) แต่การตกแต่งต้นคริสต์มาสเพ่ือ 

การเฉลิมฉลองยังไม่เป็นที่ รู้จ้กในประเทศอังกฤษ 

และประเทศที่พูดภาษาอังกฤษจนกระทั่งศตวรรษที่ 19 
เมื่อควีนวิททอเรีย (Queen Victoria) แห่งอังกฤษ 

อภิเษกกับเจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งเยอรมันนี (Prince 
Albert) ในปี ค.ศ. 1840 หลังจากนั้นประเพณี 
การตกแต่งต้นคริสต์มาสเพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองก็ได้
รับการยอมรับและแพร่หลายในประเทศอังกฤษและ 
กลายเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายไปทั่วโลกทั้งประเทศ 

ในทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทย

The Origin of  Christmas tree
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บรรณานุกรม
สุชายา ที. (2562). เริ่มแล้วงานประดับไฟ Central World 2020. สืบค้นจาก https://travel.mthai.com/blog/222884.html

Christmas tree 1848.jpg. (2019). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christmas_Tree_1848.jpg

Christmas tree: Holiday decoration. (2019). In Encyclopedia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/ 

 plant/Christmas-tree

Inman, M. (2016). O Tannenbaum: Or, a Brief History of the Christmas Tree. Retrieved from https://www.nypl.org/ 

 blog/2016/12/12/christmas-trees-arrival?utm_campaign=NYPLSocialMedia&utm_source=facebook.com&utm_ 

 medium=social&fbclid=IwAR1QcwNkLRmMpQATHSid4sfkWXJf025pTiz-_oaBbGeWGZjz0vSwTNLXbxo

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Picture Collection, The New York Public  

 Library. (1913). Merry Christmas. Retrieved from http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e3-635e-a3d9- 

 e040-e00a18064a99

Vatican Christmas Tree in St. Peter’s Square. (2019). Retrieved from https://www.wantedinrome.com/news/vatican- 

 christmas-tree-in-st-peters-square.html

ภาพที่ 4 ต้นคริสต์มาส ณ เซนทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ (เริ่มแล้วงานประดับไฟ Central World 2020, 2562)

 หลงัจากประเพณกีารตกแตง่ตน้ครสิตม์าสเพื่อเฉลมิฉลองเป็นที่รูจ้ก้แพรห่ลาย ธุรกิจต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัตน้ครติสม์าส ของตกแตง่ตน้ครสิตม์าส บตัรอวยพร และโปสการด์ครสิตม์าสก็กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ส�าคญั
อย่างหนึ่งของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1870s ในปี ค.ศ. 1930 มีการผลิตต้นคริสต์มาสประดิษฐ ์

ซ่ึงท�าจากขนแปรงขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นเป็นต้นมาต้นคริสต์มาสประดิษฐ์ซ่ึงท�าจากพีวีซีพลาสติกก็ได้รับ 

ความนิยมอย่างสูงเนื่องจากมีราคาถูกกว่าต้นคริสต์มาสที่ท�าจากไม้สนจริงหลายเท่า
 ส�าหรับประเทศไทยถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธแต่ก็นิยมตกแต่งต้นคริสต์มาสและถือว่า
คริสตม์าสคอืเทศกาลแหง่ความสขุซ่ึงไมไ่ดจ้�ากดัอยูเ่ฉพาะคนที่นบัถอืศาสนาครสิตเ์ท่านัน้ Merry Christmas and 
Happy New Year นะคะ
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By นิตยา ทองนาGreen @ Heart

บรรณานุกรม
บ้านจอมยุทธ. (ม.ป.ป.). ปาร์ตี้สีเขียว. สืบค้นจาก http://https://www.baanjomyut.com/library/greenparty/index.html

ควรจัดให้มีบรรยากาศ
ทีป่ลอดโปร่ง ไม่มืดทบึ 
และน่าอึดอัด
การจัดโต๊ะและเก้าอ้ีนัง่ 
ควรจัดให้เป็นสัดส่วน 
มีทางเ ดินที่ สะดวก 
และไม่วางสิ่งของให้
เกะกะทางเดิน
จัดเตรียมพรมส�าหรบั
เช็ดเท้าก่อนเข้างาน 
เพื่อเป็นการท�าความ 
สะอาดสิ่งสกปรกและ
ฝุ่นในเบื้องต้น 
การตกแต่งเวทีควร
ใช้วัสดุรีไซเคิล หรือ
วัสดุที่สามารถน�ามา
รีไซเคิลได้เป็นหลัก 
และพยายามใช้ไฟฟ้า
ให้น้อยที่สุด

เลือกอาหารที่ มีตาม
ฤดูกาล หาได้ง่าย และ
ควรเป็นอาหารสดจาก
ธรรมชาติ ไม่มีการ
แปรรปู ไม่ใช้สารกันบดู 
เลือกอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ
ควรมีอาหารประเภท
ผักและผลไม้ เพราะ
มีสารอาหารที่ส�าคัญ
หลายชนิด 
เน้นเครื่องด่ืมที่ท�ามา
จากผักและผลไม้สด 
เพราะจะ ให ้ คุณค ่ า
สารอาหาร และยังมี
คุณค่าทางสมุนไพรที่มี
ประโยชน์ต่อการรักษา
สุขภาพ

การเป ิดเคร่ืองปรับ
อากาศ ทีอุ่ณหภมิู 25 
องศาเซลเซียส 
ใช้ไฟฟ้าเท่าที่จ�าเป็น 
โดยควรใช้แสงไฟที่ไม่
รบกวน และท�าให้เสยี
สายตา
เลือกเสยีงเพลงส�าหรบั
เปิดภายในงาน ที่ฟัง
สบายและให้ความรูส้กึ
ผ่อนคลาย รวมทั้งมี
เน้ือหาทีส่ร้างจิตส�านกึ
ทีดี่เก่ียวกับสิง่แวดล้อม 
หรอื ศลิปวัฒนธรรม

ควรแนะน�าผู้ร่วมงาน
ให้แต่งกายด้วยเสือ้ผ้าที่
ท�าจากเส้นใยธรรมชาติ 
เช่น ผ้าฝ้าย เพราะเป็น
ผ้าที่สามารถซักล้างได้
ง่ายโดยไม่ต้องซักแห้ง 
เพราะมีส่วนผสมของ
สารคาร์บอนเตตรา - 
คลอไรด์ และเปอคลอโร 
- แอทธลีิน (PERC) 
ซ่ึงเป็นอันตรายต่อ
มนษุย์และสิง่แวดล้อม
แนะน� า ผู ้ ร ่ ว ม ง าน
เลือกผ้าที่ใช ้สีย ้อมที่ 
ท�ามาจากวัสดุธรรมชาติ 
เพราะถือว่าไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยัง 
ส่งเสริมอาชีพให้กับ 
ชาวบ้านในชนบท

เ ลื อ ก ใ ช ้ ภ า ชน ะ ที่
เ ป ็ น วั ส ดุ รี ไ ซ เ คิ ล 
(Recycle)
เ ลือก ใช ้ ผ ้ า เช็ ด มือ
แทนกระดาษ เพราะ
สามารถซักท�าความ
สะอาด และน�าไปใช้
ต่อในงานอื่นได้อีก
ผ ้าปูโต ๊ะ ควรเลือก
ผ ้ าที่ ท� า จาก เส ้น ใย
ธรรมชาติ 

สถานที่ อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม บรรยากาศ การแต่งกาย

 การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดนั้น จะต้องอาศัยมือทุกมือ หัวใจทุกดวง เพราะทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่ง
และมีบทบาทในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดแก่โลกของเราใบนี้
         Green @ Heart ฉบับนี้เราได้น�าเสนอแนวทางในการจัดงานในเทศกาลสังสรรค์ที่จะมาถึงไม่ว่า 
จะเป็นวันคริสต์มาส และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใน "ปาร์ตี้สีเขียว" ซ่ึงอาจเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง 
ในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน และเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคร่งเครียด 
เพราะสิ่งเหล่านี้จะแทรกซึมอยู่ในความรื่นเริงสนุกสนาน ในวาระพิเศษต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน และยังจะส่งผล 
ทางด้านจิตส�านึกที่ดีในระยะยาวอีกด้วย

15Plearn
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Happy Box Café

 กลับมาพบกับ Eating 
Plean ฉบับเดือนพฤศจิกายน –  
ธันวาคม เดือนแห่งการเฉลิมฉลอง 
ที่ใครหลายคนก�าลังมองหาของขวัญ 
หรือของฝากให้กับคนพิเศษอยู ่นั้น 
คาเฟ่เค้กโฮมเมดย่านอ�าเภอแม่ริม 
อาจจะตอบโจทย ์ของคุณอยู ่ ก็ ได ้ 
หรือหากใครที่ก�าลังมองหาขนมเค้ก 
ส�าหรับจัดงานปาร์ต้ีเล็ก ๆ ภายใน
ครอบครัว ร้าน Happy Box Cafe' 
ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 
  
 

 ร้าน Happy Box Cafe' 
ไม่ใช่คาเฟ่น้องใหม่แต่อย่างใด หากแต ่
เป็นร้านที่เปิดให้บริการมานานหลายปี 
ใครทีเ่คยผ่านไปผ่านมาบริเวณลานทราย 
ตลาดมีโชคอาจจะสะดุดตากับรถบัส 
คันใหญ่สีเหลือง และตู้คอนเทนเนอร์
สีแดงที่ ต้ั งตระหง ่ านอยู ่หน ้ าร ้ าน 
แต่ปัจจุบันร้านได้ย้ายมาเปิดที่อ�าเภอ 
แม่ริมได้เป็นเวลากว่า 2 ปี ซึ่งที่ต้ัง 
ร้านใหม่ก็หาได้ไม่ยาก อยู ่ติดถนน 
เส้นแม่ริม-แม่สา หากมุ่งหน้าเข้าสู่
แม่ริมใต้ ร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ ก่อนถึง
ปั้มน�้ามัน ปตท. 

 Happy Box Cafe' 
เจ้าของร้านมีนามว่า “คุณอี๊ด” หรือ 
ที่ใคร ๆ เรียกว่าแม่อี๊ด ผู้ที่หลงใหล
และช่ืนชอบจานชามเซรามิก การเปิด 
ร้านเค้กทีภ่ายในร้านตกแต่งด้วยชุดจาน 
ชามเซรามิกที่ตนเองสะสมไว้ถือว่า 
เป็นความฝันอย่างหนึง่ แม่อ๊ีดยงัเล่าต่อ 
อีกว่า เค้กทุกช้ินในร้านท�าสดใหม่ 
ทุกวัน คิดค้นและปรับสูตรโดยลูกสาว 
ซึง่แรกเร่ิมแม่อ๊ีดได้ส่งให้ลูกสาวไปเรียน 
ท�าเค้กจนสุดท้ายกลับมาพัฒนาฝีมือ  
ช่วยกันคิดค ้นเค ้กรสชาติต ่าง ๆ 
จนเป็นทีช่ื่นชอบของลกูค้าในปัจจบุนั



16 Plearn
Play & Learn 17Plearn

Play & Learn

BY วรัฏฐา กัวตระกูล

Happy Box Café
Happy Box Cafe

ต�าบล ริมใต้ อ�าเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180

081-765-3433

เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.

 เม่ือดูที่ เมนูเค้กก็พบว่า 
มีทั้งที่เป็นเมนูที่พบเห็นได้ทัว่ไป และ
เมนแูปลกทีไ่ม่ค่อยได้พบเหน็ในร้านเค้ก 
อื่น ๆ เช่นกัน ซึ่งแม่อี๊ดแนะน�าว่า 
เค้กทเุรียนถอืเป็นเมนขูายดี และมีให้
ทานตลอดทั้งปี แต่เป็นที่น่าเสียดาย 
ที่วันนั้นเค้กทุเรียนดันหมดซะก่อน  
จงึท�าให้ได้ชิมรสชาติอ่ืนแทน ไม่ว่าจะ
เป็น Coconut Pie, Blueberry 
cheese pie, Cheddar cheese 
cake หรือ โรลมันม่วง 
  
 

 เค้กทีน่ีไ่ม่ได้มีดีทีก่ารตกแต่ง 
จานเท่านั้น แต่ทว่าเค้กทุกชิ้นมีเนื้อ
สัมผัสทีเ่บา ละมุนลิน้มาก ๆ  รสชาติ
ไม่หวานจนเกินไป ทานไปเพลิน ๆ 
เผลอแป๊บเดียว หมดไป 3-4 ชิ้น
แบบไม่รู ้ตัว หากใครที่กลัวเล่ียน 
ก็สามารถส่ังเคร่ืองด่ืมประเภทอิตาเล่ียน 
โซดามาตัดเล่ียนได้ การันตีว่าเค้กร้าน 
Happy Box Cafe' ทานแล้วรู้สึก
ได้ถึงความแตกต่างจากร้านเค้กทั่วไป  
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรสชาติไหน ก็อร่อย
สมค�าล�่าลือที่ว่า “เค้กร้านนี้อร่อย” 
ค�าพูดปากต่อปากของลูกค้าหลายคน 

ทีเ่คยมาชิมเค้กทีร้่านแห่งนี ้และหากใคร 
ที่อยากรู้ว่าเค้กร้านน้ีอร่อยจริงหรือไม่ 
ต้องลองมาพิสูจน์แล้วล่ะ
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I  nterview A wish list to SantaBY อรวรา ใสค�า

ขอให้ตัวเอง
ประสบความส�าเร็จ

ในชีวิตทุกด้าน 

ต้นปาล์ม

 สุขสันต์วันคริสต์มาสแฟน ๆ นิตยสารเพลินทุกคนนะคะ ในช่วงนี้หวังว่า 
จะเป็นช่วงที่ทุกคนคงจะมีความสุข สนุกสนานไปกับงานคริสต์มาสและเทศกาลวันปีใหม่ 

กันนะคะ ^_^
 ก่อนถึงวันคริสต์มาส (25 ธ.ค. ของทุกปี) จะเป็นวันคริสต์มาสอีฟ (24 ธ.ค.) 
และในคืนวันคริสต์มาสอีฟนี้เอง เด็ก ๆ มักจะเอาถุงเท้าไปแขวนไว้บริเวณเตาผิงไฟ 
เพราะเช่ือว่าซานตาคลอสจะปีนลงมาจากปล่องไฟและเอาของขวัญใส่ไว้ในถุงเท้า  

ในตอนเช้าเด็ก ๆ จะรีบตื่นมาดูถุงเท้าของตัวเองว่าได้รับของขวัญจากซานตาคลอส
หรือไม่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะได้รับของขวัญกันทุกคน พวกเขาจึงตื่นเต้นและคิดว่าได้รับ 

ของขวัญจากซานตาคลอสจริง ๆ โดยที่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วของขวัญที่ได้นัน้มาจากพ่อแม่
ของตัวเอง
 หากลองคิดกันเล่น ๆ ดูว่า ถ้าซานตาคลอสมีจริง และสามารถขอพร 

ได้เพียงหนึ่งข้อเท่านัน้ พวกคุณจะขออะไร ?

18 Plearn
Play & Learn

ขอให้โลกนี้
มีความสุขค่ะ

ติ๊ดตี่

อยากมีชีวิต 
ที่ยนืยาว ไมต่ายเรว็ 

เพราะชอบชีวิต 
ในช่วงนี้ที่สุดแล้ว 

บิล และ มล
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A wish list to Santa

 ส่วนตัวเอง ก็คงตอบคล้าย ๆ คุณแฮม เพิ่มเติมคือขอให้มีเงินทองไหลมาเทมา 
ไหลเข้ามาแล้วอย่าไหลออกนะคะลุงซานต้า อิอิ

แล้วคุณล่ะคะ อยากได้อะไรจากซานตาคลอส ?

“ Wish you a Merry Christmas & Happy New Year ”

ถ้าขอได้หนึ่งอย่าง แล้วมัน
จะเป็นจริงขึ้นมา ขอให้ได้ 
โบกอม (ดาราเกาหลี) เป็น
คู่ชีวิตละกันค่ะ 55555555

เราอยากย้อนเวลาได ้
มันคงเท่ดี ท�าผิดอะไรก็ได้ 
เพราะย้อนเวลาไปแก้ไขได้

ตลอด ฮ่าๆๆ

ระดับ Salaryman 
อย่างผม ก็ต้องขอ 

วันหยุดเพิ่มอย่างเดียว
สิฮะ แหม่

ขอใจเธอแลกเบอร์โทร
ได้มัย้ครับ (หัวเราะ) 

ช่วงนี้ก�าลัง Falling in 
love ครับผม อิอิ

ขอให้เจอคนที่จะเข้ามาเป็น 

คู่ชีวิตจริง ๆ สักที สาธุ

โจ้

เพชร
แฮม

กี้
ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง 
ไม่ป่วย ไม่เป็นโรคอะไร 
ทัง้นัน้ อยากจะท�าอะไร 
ก็ขอให้ท�าได้อย่างเต็มที่ 

ไม่มีโรคมาท�าร้ายให้ทรมาน 
และเช่ือว่าชีวิตที่ดี เริ่มจาก

สุขภาพที่ดี 

บอส

นัท

19Plearn
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หนังดี หนังดัง 

Four Christmases
คู่รักอลวนลุยคริสต์มาสอลเวง
ผู้ก�ำกับ เซธ กอร์ดอน

เลขเรียก  DVD 226

 เร่ืองรำวของ เคตกบัแบรด คู่รักทีพ่่อแม่ของพวกเขำ 

ต่ำงหย่ำร้ำงและมีคู่ใหม่กันทุกคน ซึ่งภำระหนักที่ต้องตก 

อยู ่กับเคตและแบรด คือกำรไปร่วมฉลองคริสต์มำส 

ร่วมกับครอบครัวพ่อแม่ของพวกเขำที่รวมเป็นสี่งำนภำยใน

วันคริสต์มำสวันเดียว……

When Santa Fell to Earth
ซานต้า เทวดาตกสวรรค์
ผู้ก�ำกับ  Oliver Dieckmann

เลขเรียก DVD 707

 นิคลัส กู๊เฟลโล่ ซำนตำคลอส คนสุดท้ำยบนโลก 

ของคริสต์มำสและเหล่ำนำงฟ้ำถูก ก๊อบลิน และสมุนจับตัว 

ไปคุมขังไว้ ท�ำให้ซำนต้ำไม่ได้ยินค�ำขอร้องและวิงวอน 

ของเดก็ๆ เม่ือก๊อบลนิเข้ำยึดและปกครองโลกของคริสต์มำส 

จึงเตม็ไปด้วยควำมมดืมน วนัหนึง่ขณะหลบหน ีซำนต้ำพร้อมกบั 

กวำงเรนเดียร์และกองคำรำวำนของเขำได้ร่วงตกลงมำ

จำกสวรรค์และได้มำพบกับเบนและเพื่อน ๆ เบนตกลงใจ 

ที่จะช่วยซำนต้ำเพื่อปกป้องโลกแห่งเวทมนต์ของคริสต์มำส

W
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Edutainment

The Christmas Dragon
มังกรคริสต ์มาส ผจญภัยแดน
มหัศจรรย์
ผู้ก�ำกบั: จอห์น ไลด์

เลขเรียก DVD 1424

The Christmas Dragon มังกรคริสต์มำส คอืกำรผจญภยั 

ในแดนมหศัจรรย์ ของกลุม่เดก็ก�ำพร้ำในกำรเดนิทำง 

เพื่อเรียกคืนควำมมหัศจรรย์ที่หำยไปและบันทึก

คริสต์มำส ให้กลบัคนืมำ....

Alone for Christmas
แก๊งน้องหมาโดดเดี่ยวผู้น่ารัก
ผู้ก�ำกับ  โจเซฟ เจ. ลอว์สัน

เลขเรียก DVD 992

 เมื่ อครอบค รัวมำ เ ย่ียมบ ้ ำนของ 

คุณยำยในวันคริสต์มำสอีฟพวกเขำจ�ำต้องปล่อย

ให้สนุขัตวัน้อยอยู่บ้ำนตัวเดยีว และเมือ่นกัย่องเบำ 

พยำยำมเข้ำมำขโมยเอำของมีค่ำออกจำกบ้ำน 

สนุขัจะต้องใช้กลอบุำยทกุอย่ำงทีมั่นรู้เพือ่หยุดมนั 

หยุดไม่ให้คนร้ำยขโมยของไป....

21Plearn
Play & Learn
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By รัชฎาภรณ์ มูลมาก5 ธรรมเนียมปฏิบัติวันคริสต์มาส
...ที่ (อาจจะ) ไม่มีใครรู้

 วันคริสต์มาส เป็นเทศกาลเฉลิมฉลอง 
วันเกิดของจซัีส (Jesus) หรอืพระเยซูเจ้า ทีเ่ชือ่กันว่า 
เป ็นลูกชายของพระเจ ้ า ชาวคริสต ์จะใช ้ เ วลา 
ช่วงคริสต์มาสอีฟเป็นต้นไปหยุดงาน เพ่ือกลับ
ไปพบปะ สังสรรค์ร่วมกับครอบครัวของพวกเขาใน 
ช ่ ว ง เวลาส�คัญแห ่ งป ีแบบน้ี และแน ่นอนว ่ า 
วันคริสต์มาสจะมีธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น การห้อย 
ถุงเท้า การกินพาย และการตกแต่งต้นคริสต์มาส  
เป็นต้น ทั้งหมดนี้มีที่ไปที่มาอย่างไร ไปดูกันดีกว่า

1. ห้อยถุงเท้ายาวไว้หน้าเตาผิง
 เพราะเชื่อกันว ่าซานตาคลอสจะน� 
ของขวัญทีอ่ยากได้มาใส่ไว้ในถงุเท้า แต่ความเป็นจรงิ 
แล้ววันคริสต์มาสน้ีเกิดข้ึนจากประเพณีเก่าแก่น่ันคือ 
การวางหญ้าแห้งไว้ในรองเท้าในคนืวันที่ 25 ธันวาคม  
เพราะเชื่อว่าหากนักบุญนิโคลัสผ่านมา หญ้าแห้ง 
ที่พวกเขาทิ้งไว้ก็จะกลายเป็นอาหารของลาที่ท่าน 
ใช้ในการสัญจร และนักบุญนิโคลัสก็จะทิ้งเหรียญเงิน

เอาไว้ให้ในรองเท้าเป็นการตอบแทน และมีเรื่องเล่าว่า
บ้านหลังหน่ึงมหีญงิสาวสามพ่ีน้องฐานะยากจน นักบุญ
นิโคลัสก็ทิง้เหรยีญทองไว้ให้ คืนหน่ึงพวกเธอเอาถงุเท้า
ทีมี่่เหรยีญทองไปตากแห้งตรงปล่องไฟ เมือ่ซาตาคลอส 
เข้ามาจึงทิ้งเหรียญทองไว้ให้มากมาย นับจากน้ันมา 
เด็ก ๆ จึงห้อยถุงเท้ายาวไว้ที่เตาผิงไฟ เพราะหวังว่า 
หากซานตาคลอสผ่านมา จะแบ่งเหรียญทองไว้ให้ 
ตนบ้างก็ได้

2. ตกแต่งต้นคริสต์มาส
 จุดเริ่มต้นของการน�ต้น Evergreen 
มาไว้ในบ้านและตกแต่งด้วยของต่าง ๆ น้ัน มาจาก 
“Martin Luther” ชาวเยอรมนี เหตุเกิดตอนที่ 
เขา เ ดินกลับบ ้ านเขาหันไปเห็นความสวยงาม 
ของแสงจันทร์ที่ทะลุกิ่งไม้เข้ามาวิบ ๆ วับ ๆ พอถึงบ้าน
เขาก็เลยออกไปตัดต้นไม้ต้นเล็ก ๆ เข้ามาในบ้าน 
แล ะน�พวก เที ยนไขมาปร ะ ดับ ไ ว ้  เ พ่ื อจ�ลอ ง 
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ธรรมเนียมปฏิบัติวันคริสต์มาส
...ที่ (อาจจะ) ไม่มีใครรู้

ความสวยงามในแบบที่เขาเห็น จนเป็นที่แพร่หลายไป 
จนทั่วประเทศเยอรมนี จนกระท่ังราชวงศ์อังกฤษ 
น�การตกแต่งต้นไม้แบบน้ีเข้ามาใช้ ท�ให้คนทั่วโลก 
หันมาตกแต่งต้นคริสต์มาสกันมากขึ้น
 ลูกบอลสีแดงที่ใช้ตกแต่งต้นคริสต์มาสกัน
ก็มีที่มา จากเมื่อก่อนจะใช้ลูกแอปเปิ้ลในการตกแต่ง 
เพราะเชื่อกันว่ามันสื่อถึงผลแอปเปิ ้ลในสวนเอเดน 
ส่วนพวกของประดับอื่น ๆ ก็ท�ตามกันมาจากราชวงศ์
อังกฤษที่ใช้แก้วสีต่าง ๆ มาประดับนั่นเอง

3. กินพายในวันคริสต์มาส
 พายถอืเป็นอาหารทีท่�แล้วกินกันได้หลายคน 
เหมาะกับการกินเป็นครอบครวั ถอืว่าเป็นอาหารทีท่�ให้
คนในครอบครัวได้ช่วยกันเตรียมและช่วยกันท�จริง ๆ 
เพราะใช้เวลาท�พอสมควร พายที่กินในวันคริสต์มาส 
มีหลายแบบ เป็นพายเน้ือสัตว ์ หรือพายผลไม  ้
ต้องมีรูปร่างเป็นสี่เหล่ียมผืนผ้าหรือสี่เหล่ียมจัตุรัส 
เพราะเชื่อกันว่ามันดูเหมือนเปลของพระเยซู
 อีกสิ่งหน่ึงที่ผู้คนท�กันมาต้ังแต่สมัยก่อน 
จนปัจจุบัน คือ หากไปบ้านใครในช่วงคริสต์มาส 
พวกเขาจะแบ่งพายให้ เพ่ือเป็นการอวยพรให้มีโชค 
ที่ดีในปีต่อ ๆ ไป

4. ใบมิสเซิลโทและฮอลลี (mistletoe 
and holly)
 พวงกลม ๆ สีเขียว ที่ประกอบไปด้วยใบ 
มสิเซิลโทและฮอลลี กระด่ิง ทีติ่ดไว้ตรงหน้าต่าง หรอืประตบู้าน 
จริง ๆ แล้วการห้อยมิสเซิลโทและฮอลลีไว้หน้าบ้าน 
มีต้นก�เนิดมาจากชาวเคลท (Celtic) ที่เชื่อว่ามิสเซิลโท 
สื่อถึงการมีชีวิต และฮอลลีสื่อถึงการปกป้องคุ้มครอง 
หากน�มาห้อยไว้หน้าประตูบ้าน จะท�ให้สามารถป้องกัน
สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ได้

5. Kiss กันใต้ต้นมิสเซิลโท
 จริง ๆ แล้วมิสเซิลโทเป็นเพียงแค่พืชกาฝาก 
(ก็ไม่เข้าใจว่าจะไปจบูกันใต้ต้นมสิเซลิโทได้ยังไง) แต่จดุเริม่ต้น 
ของการจูบใต้ต้นมิสเซิลโท มาจากเหล่าคนรับใช้ในวัง 
ของพระราชวงศ์องักฤษ ในช่วงศตวรรษที ่18 อกีส่วนก็ว่ากันว่า 
ถ้ามีสาว ๆ ยืนอยู่ใต้มิสเซิลโทแล้วล่ะก็ หนุ่ม ๆ สามารถ
แอบ Kiss ให้รู้ว่ารักได้เลย หากสาว ๆ เหล่านั้นไม่ยอม 
ก็จะมีแต่โชคร้ายตลอดปี น่ีอาจจะเป็นเหตุผลที่ท�ให้ 
คนทัว่โลกพูดกันว่าถ้า Kiss กันใต้มสิเซิลโทแล้วจะโชคดี 
รักกันไปนานแสนนานเลยก็ได้นะ




