




" To follow, without halt, one aim: There 
is the secret of success "

Anna Pavlova

เคล็ดลับของความส�าเร็จคือการเดินทาง

อย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย
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 สวัสดีปี๋ใหม่เมืองเน้อจ้ำว ปกติเดือนเมษำยน 

ของทุกปีจำวเจียงใหม่จะได้ทักทำยกันด้วยประโยคนี้กัน

นะคะ แต่ปีนี้งำนปี๋ใหม่เมืองต้องเลื่อนเนื่องด้วยสถำนกำรณ์ 

COVID-19 ซึง่ผู้อ่ำนหลำย ๆ     ท่ำนอำจจะต้อง Work from Home 

สอนออนไลน์ หรือเรียนออนไลน์กันอยู่นะคะ 

 ข้อดขีอง COVID-19 คอื ท�ำให้คนทีต้่องห่ำงกนัรู้สกึ

ใกล้กันมำกขึ้นด้วยโลกออนไลน์นะคะ ท�ำให้เรำได้ใช้เวลำที่

บ้ำนเรำ ได้ใช้เวลำอยู่กับคนในครอบครัวมำกขึ้น ได้ให้เวลำ

กับตัวเรำเองมำกข้ึน ได้ท�ำสิ่งที่ต้ังใจว่ำจะท�ำแต่ยังไม่ได้ท�ำ 

และยังท�ำให้เรำเก่งเทคโนโลยีกันมำกขึ้นด้วยนะคะ 

 ถึงแม้เรำยังไม่ได้ฉลองปี๋ใหม่เมือง แต่นิตยสำร 

PLEARN ฉบับนี้ยังคงมีสำระควำมรู้เต็มเปี ่ยมเช่นเคยค่ะ 

ไม่ว่ำจะเป็นเร่ือง “หม้อห้อม” “ตุง” “ของกิ๋นปี๋ใหม่เมือง” 

อีกทั้งสำระเกี่ยวกับวันคุ้มครองโลกด้วยค่ะ Happy Songkran 

Day & STAY SAVE!

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

ภูมิปญัญาไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งสู่สากล
หม้อห้อม

22 เมษายน เป็นวนัคุ้มครองโลก
EARTH DAY15

ผู้ให้ข้อมูล : คุณวรวิทย์ ผัดเป้า

กิ๋นดี  ปี๋ ใหม่เมือง

เครื่องสักการะในล้านนา "ตุง" 
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ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด

  ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด วันที่ 4 มีนำคม 2563 ณ บริเวณ 

CMRU Library Learning Space ชั้น 1 ส�ำนักหอสมุด ภำยในงำน

ได้จัดกำรบรรยำยกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนในหัวข้อ "How to be 

a Writer" เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรเป็นนักเขียน

ออนไลน์ จุดเริ่มต้นของกำรเป็นนักเขียน ปัญหำ อุปสรรค รวมไปถึง 

แรงบันดำลใจในกำรเขียน โดย นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

สำรสนเทศศึกษำ งำนบริกำรสำรสนเทศ 2 คน ได้แก่ นำยธนำนนต์ 

หมอยำดี และ นำงสำวลลิตำ ภู่วงศ์ จำกสำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ 

คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยบรรยำกำศเป็นไป 

ด้วยควำมสนกุสนำน มกีำรพูดคยุอย่ำงเป็นกนัเองระหว่ำงนกัเขียนและ 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ส�ำนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจดัการความรู้ (KM) หวัขอ้ “อยูท่ี่ไหนกย็มืได ้BY ILL”

 ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 

กำรจัดกำรควำมรู ้ (KM) ศุกร ์หรรษำ วันท่ี 6 มีนำคม 2563 

ณ ห้องประชมุเอือ้งสำยเชยีงใหม่ ชัน้ 8 ส�ำนกัหอสมดุ ในหวัข้อ “อยูท่ีไ่หน 

ก็ยืมได้ BY ILL” โดยนำงสำวแสงเพชร อินสมวงค์ ผู ้ปฏิบัติงำน 

ห ้องสมุด กลุ ่มงำนบริกำรสำรสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยืมและคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ข้ำมสำขำของส�ำนักหอสมุด
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ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด�าเนินการฆ่าเช้ือเพื่อท�าความสะอาดสิ่งปนเป้ือนตามมาตรการ
ควบคุมเช้ือโควิด-19 (COVID-19) 

 ส�ำนักหอสมุด ด�ำเนินกำรฆ่ำเชื้อเพ่ือท�ำควำมสะอำด 

สิ่งปนเปื้อนตำมมำตรกำรควบคุมเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ในวันที่ 20 

มีนำคม 2563 ณ ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยได้

ท�ำควำมสะอำดตำมพื้นที่ให้บริกำรต่ำง ๆ ภำยในอำคำรส�ำนักหอสมุด 

เพื่อรักษำควำมปลอดภัยแก่บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร

กองอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด�าเนินการพ่นยาฆ่าเช้ือพ้ืนที่ภายในอาคารส�านักหอสมุด 

เพื่อป้องกันการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

 กองอำคำรสถำนท่ี มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ ด�ำเนนิกำร 

พ่นยำฆ่ำเชือ้พ้ืนทีภ่ำยในอำคำรส�ำนักหอสมดุ ในวนัที ่30 มนีำคม 2563 

เพื่อป้องกันกำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และเพื่อ 

สร้ำงควำมม่ันใจในกำรรักษำควำมปลอดภัยให้แก่บุคลำกรและผู้ใช้

บริกำร

ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “จัดการเวลาง่าย ๆ 
By Google Calendar”

 ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม

กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ศุกร์หรรษำ วันที่ 13 มีนำคม 2563 ณ 

บริเวณ CMRU Library Learning Space ชั้น 1 ส�ำนักหอสมุด โดยม ี

อำจำรย์ ดร.ศิริมำศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู ้ช ่วยอธิกำรบดี ให้เกียรต ิ

เป็นประธำนในพิธี  ในประเด็นควำมรู้หัวข้อ “จัดกำรเวลำง่ำย ๆ 

By Google Calendar” โดยนำงสำวจิตรดำ หมั่นขีด นักวิชำกำร

ศกึษำ กลุม่งำนเทคโนโลยห้ีองสมดุ เป็นผูบ้รรยำยเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

และแนะน�ำแนวทำงในกำรจัดตำรำงเวลำให้มีประสิทธิภำพโดยใช้ 

Google Calendar
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NEW RELEASES! in CMRU LIB  BY ธญา ตันติวราภา
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ผู้แต่ง : สิริรักษ์ บำงสุด
ชื่อหนังสือ : โอชะแห่งล้ำนนำ: มรดก
วัฒนธรรมอำหำรเมือง 
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ: แสงแดด, 2558.
เลขหมู่ : 641.595936 ส373อ 
LOCATION : ส�ำนกัหอสมุด ชัน้ 4 / ส�ำนกั
หอสมุด ศูนย์แม่ริม 2 500-999 ภำษำ
อังกฤษ 000-999
สาระสังเขป : 
 “แก๋งบ่ำหนุนก้นตั๋ง” เป็น
ส�ำนวนค�ำเมืองของหนุ ่มสำวชำวเหนือ 
ใช้จีบกันสมัยก่อน คนเมืองเรียกแกงขนุน
ว่ำ “แก๋งบ่ำหนุน” เป็นแกงที่มีชื่อมงคล 
จะท�ำกินกันมำกในวันสงกรำนต์ วันปำกปี๋  
หรือ วันที่ 16 เมษำยน หรือวันแรกของป ี
ซ่ึงนับได้ว่ำเป็นอำหำรมงคลช่วยหนุนน�ำ 
ให้มีเงินมีทองมำกข้ึน และยังมีอีกหลำย
เมนูอำหำรพื้นบ้ำนล้ำนนำ ที่แทรกเกร็ด
วัฒนธรรมอำหำรท้องถิ่น สะท้อนวิถ ี
ล้ำนนำอย่ำงน่ำสนใจ โดยผู้อ่ำนสำมำรถ
เรียนรู ้ เทคนิคกำรปรุงส ่วนประกอบ 
และวิธีท�ำโดยละเอียด ได้จำกเล่มนี้

ผู้แต่ง : ล�ำจุล ฮวบเจริญ
ชื่อหนังสือ : เรื่องน่ำรู้คู่ล้ำนนำ 
พิมพลักษณ์ : เชียงใหม่: ดวงกมลพับ - 
ลิชชิ่ง, 2554
เลขหมู่ : ลน 959.3 ล212ร
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1 
ภำษำไทย 000-499 นวนิยำย เยำวชน 
ข้อมูลล้ำนนำ ASEAN
สาระสังเขป : 
 หนังสือ “เรื่องน่ำรู้คู่ล้ำนนำ” 
ของคุณล� ำจุล  ฮวบเจริญ นัก เ ขียน 
“เจ้ำเก่ำ” แต่ควำมคิดอ่ำนยัง “ใหม่” 
ท่ำนนี้ ได้รวมบทควำมที่มีเนื้อหำเก่ียวกับ
ประวัติศำสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ 
พญำมังรำย ก่อนสร้ำงเมืองเชียงใหม่ 
ดอยสุ เทพหั ว ใจของ เมือง เชี ยง ใหม  ่
คร้ังสมัยหลังกึ่งพุทธกำล หรือจะเป็น 
ควันหลงสงกรำนต์ ที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็น
ประเพณี ควำมเชื่อในยุคทุนนิยมเฟื่องฟู 
เป็นต้น ซึ่งจะท�ำให้ผู้อ่ำนได้รู้จักล้ำนนำ
ในอีกมุมมองหน่ึง ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ำยทอด
ด้วยภำษำที่ เข ้ำใจง ่ำย ช ่วยให้ผู ้อ ่ำน 
รู้ถึงภูมิปัญญำของบรรพบุรุษล้ำนนำไทย
และปลูกฝังจิตส�ำนึกให้กับเด็กให้รู้สึกรัก
และหวงแหน ตลอดจนรู้จักคุณค่ำของ 
แผ่นดินถิ่นก�ำเนิดมำกยิ่งขึ้น 

ผู้แต่ง : สนั่น ธรรมธิ
ชื่อหนังสือ : ปีใหม่ล้ำนนำ
พิมพลักษณ์ : เชียงใหม่: สุเทพกำรพิมพ์, 
2553 
เลขหมู ่: ลน 390.095936 ส1511ป 2553
LOCATION : ข้อมูลล้ำนนำ ชั้น 5 /ส�ำนัก
หอสมุด ศูนย์แม่ริม 1 ภำษำไทย 000-499 
นวนิยำย เยำวชน ข้อมูลล้ำนนำ ASEAN / 
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ศูนย์
แม่ริม / วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. 
สาระสังเขป : 
 ปีใหม่ล้ำนนำ หรือ สงกรำนต์ 
เป็นประเพณีเพ่ือกำรเฉลิมฉลองต้อนรับ
ป ี ใหม ่ ท่ียิ่ ง ใหญ ่  ของชนชำติ ไทยใน 
แถบอุษำคเนย ์แล ้ว ยังนับได ้ว ่ำเป ็น
ประเพณีวันต้อนรับปีใหม่ของคนล้ำนนำ 
อีกด ้ วย หนั งสือ เล ่มนี้  ได ้ รวบรวม 
รำยละเอียดต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับปีใหม่
ล้ำนนำ ควำมเป็นมำของวันขึ้นปีใหม่ของ
ชนชำติไทในอุษำคเนย์ ควำมเช่ือเร่ือง 
ขุนสงัขำนต์ รวมถึงกำรพยำกรณ์หนังสอืปีใหม่ 
ล้ำนนำ โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นแนวทำงให้
คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ศึกษำโดยเฉพำะคุณค่ำ 
และควำมหมำยดั้งเดิมซ่ึงนับวันจะมีแต ่
ลบเลือนหำยสำบสูญไปกับสังคม และ
วิ ถี ชี วิ ตแบบใหม ่ ที่ เ ปลี่ ยนแปลง ไป 
ตำมกำลสมัย 
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง : ประณต กุลประสูตร

เลขเรียกหนังสือ : 698.1 ป17114ท 2552

สถานที่จัดเก็บ : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 4

 หนังสือเล่มนี้ บอกถึงขั้นตอนกำรท�ำงำนต่ำง ๆ ที่เป็นสำกลและใช้กัน 

ในต่ำงประเทศ ประกอบด้วยเรือ่ง ประวตัคิวำมเป็นมำของกำรใช้ส ีสแีละอทิธพิล

ของสีที่มีต่อมนุษย์ วัสดุที่ใช้ในสี สีเคลือบและน�้ำมันเคลือบใส เครื่องมือและ

อุปกรณ์งำนสี กำรเก็บรักษำเครื่องมืออุปกรณ์งำนสี กำรเตรียมงำนก่อนกำรทำ

และพ่นสี กำรทำสีและพ่นสี และกำรตกแต่งงำนไม้

เทคนิคงำนสี

ฅนยอง : ต�ำนำนกำรเดินทำงและสร้ำงบ้ำนแปงเมือง

20 คนไทย บุคคลส�ำคัญของโลก

ผู้แต่ง : แสวง มำละแซม

เลขเรียกหนังสือ : ลน 305.56 ส77ฅ

สถานที่จัดเก็บ : ข้อมูลล้ำนนำ ชั้น 5

 หนังสือเล่มน้ีจัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติศำสตร์ชำวยองที่ถูกอพยพ 

มำอยู่ที่เมืองล�ำพูนเมื่อรำว 200 ปีที่ผ่ำนมำ โดยมีเนื้อหำทำงวิชำกำรที่มีเอกสำร

อ้ำงอิง สำมำรถเรียนรู้กำรเคลื่อนไหวทำงประวัติศำสตร์ของคนยองที่ผ่ำนมำ 

จนปักหลักฐำนอยู่ ณ เมืองล�ำพูน

ผู้แต่ง : ถุงเงิน พุทธสรณ์

เลขเรียกหนังสือ : 923.2593 ถ425ย 2553

สถานที่จัดเก็บ : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 5

 หนังสือเล่มนี้น�ำเสนอเรื่องรำวน่ำรู้เก่ียวกับ 20 บุคคลส�ำคัญของไทย 

ท่ีองค์กำรยูเนสโกแห่งสหประชำติ ประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคล 

ดีเด่นของโลก ซ่ึงจำกกำรท�ำงำนต่ำงๆ ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ 

อย่ำงยิ่งนัก เป็นที่เทิดทูนเพรำะส่ิงที่ทุกท่ำนด�ำริคิดท�ำขึ้นมำนั้น เป็นมรดก 

ของชำติมำตรำบจนทุกวันนี้ 
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เครื่องมือ     ใน photoshop ใช้เลือกพื้นที่

ตามพื้นที่ที่ลากเมาส์ผ่าน10 Plearn
Play & Learn

รูปแบบการเขียนอ้างอิงหนังสือแปล
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 ติดตำมแนวทำงกำรเขียนอ้ำงอิงเอกสำรประเภทต่ำง ๆ ได้ต่อในฉบับหน้ำนะคะ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)/(ชื่อผู้แปล,/ผู้แปล).//สถำนที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.//(ต้นฉบับพิมพ์ปี).

Author,/A./A.//(Year of publication).//Title of work:/Capital letter also for subtitle/(T. Translator, Trans.). 

 //Publisher.//(Original work published YEAR)

 คอลมัภ์ Tips เล่มนี ้ยงัคงต่อเนือ่งกนัด้วยเนือ้หำเก่ียวกบักำรเขยีนอ้ำงอิงและกำรเขยีนบรรณำนกุรม ในรปูแบบ 

APA 6 ซึ่งในครั้งนี้ เป็นครั้งท่ี 8 แล้วนะคะ ที่เรำน�ำเสนอรูปแบบกำรอ้ำงอิงแบบ APA 6 ซึ่งในนิตยสำรเพลินฉบับที ่

ผ่ำนมำ จะเป็นรปูแบบการเขยีนอ้างองิหนงัสอืทีไ่ม่ปรากฏชือ่ผูแ้ต่ง และ การเขยีนอ้างองิหนงัสอืทีไ่ม่ปรากฏชือ่ผูแ้ต่ง

แต่มีชื่อผู้รับผิดชอบ เช่นบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม และในฉบับนี ้จะเป็นการเขียนอ้างอิงหนังสือแปลค่ะ

หมายเหตุ
    กรณีพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องใส่พิมพ์ครั้งที่ 1 

    ม.ป.ท. หมำยถึง ไม่ปรำกฏสถำนที่พิมพ์

    ม.ป.พ. หมำยถึง ไม่ปรำกฏส�ำนักพิมพ์

รู้หรือไม่ ?
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ภูมิปญัญาไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งสู่สากล

	 ในชีวิตประจ�ำวันและงำนเทศกำลต่ำง	ๆ 	เช่น	ป๋ำเวณีปี๋ใหม่เมือง	เรำมักเห็นพี่น้องชำวล้ำนนำสวมใส่เสื้อสีน�้ำเงินเข้ม

ทีเ่รยีกว่ำ	เสือ้หม้อห้อม	จนกลำยเป็นอตัลักษณ์กำรแต่งกำยประจ�ำถ่ิน	แต่จะมใีครกีค่นท่ีทรำบท่ีมำของเสือ้หม้อห้อม	ผ้ำฝ้ำยทอ

มือสีน�้ำเงินครำมซึ่งกลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรแต่งกำยของพี่น้องชำวล้ำนนำทุกเพศทุกวัย

	 หม้อห้อม	 (ม่อฮ่อม	 หรือ	 ม่อห้อม)	 เขียนได้ทั้งสำมแบบ	 “หม้อห้อม”	 เป็นภำษำถิ่น-พำยัพ	 หมำยถึง	 เสื้อคอกลม 

แขนสั้นผ่ำอกตลอด	มักย้อมสีน�้ำเงินเข้มหรือด�ำ	(พจนำนุกรมฉับรำชบัณฑิตยสถำน	พ.ศ.	2554,	2554)	ม่อฮ่อม	เป็นค�ำ	2	ค�ำ

ที่ใช้ร่วมกันคือ	 มอ	หรือ	 ม่อ	 มีควำมหมำยว่ำ	 “สีมืด	 สีครำม”	และ	ส่วนค�ำ	 “ฮ่อม”	หมำยถึง	 “ครำม	คือสีครำม”	ซึ่งไม่ใช่ 

สีวิทยำศำสตร์	แต่เป็นสีครำมที่ได้จำกต้นฮ่อม	(ห้อม)	(ส�ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ,	2558)

	 ภูมิปัญญำกำรท�ำผ้ำหม้อห้อมของจังหวัดแพร่ถือก�ำเนิดข้ึนเมื่อร้อยกว่ำปีมำแล้ว	 จำกหลักฐำนของชำวลำวพวน	

(ไทยพวน/ไทพวน)	ซึ่งอพยพจำกจังหวัดเซียงขวำง	หรือ	เชียงขวำง	(Xiangkhouang	Province)	ประเทศลำว	และน�ำมำผลิต

ครั้งแรกที่บ้ำนทุ่งโฮ้ง	จังหวัดแพร่	 เมื่อประมำณปี	พ.ศ.	2340-2350	(ภำวิณี	อินทวิวัฒน์,	2555)	ส�ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ	

หม้อห้อม
โดย.. อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ
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(2558)	 อธิบำยว่ำ	 เสื้อหม้อห้อมเกิดขึ้นภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่	 2 

ในอดตีเป็นเสือ้ท่ีชำยชำวภำคเหนอืสวมใส่ในชวีติประจ�ำวัน	โดยชำวไทย 

ในจังหวัดแพร่ได้ตัดเย็บเสื้อผ้ำฝ้ำยย้อมสีครำมด�ำออกจ�ำหน่ำยแก ่

คนงำนและลูกจ้ำงท�ำป่ำไม้	 และได้รับควำมนิยมแพร่หลำยมำกขึ้น 

หลังจำกนำยไกรศรี	 นิมมำนเหมินท์	 จัดงำนเล้ียงอำหำรแบบขันโตก 

เพื่อเป็นเกียรติแก่	ฯพณฯ	นำยสัญญำ	ธรรมศักดิ์	 และกงสุลอเมริกัน 

ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี	 พ.ศ.	 2496	 โดยก�ำหนดให้ผู้ร่วมงำนใส่ 

เสื้อหม้อห้อม	 (ผ้ำฝ้ำยคอกลมย้อมครำม)	 และคำดผ้ำขำวม้ำ	 ท�ำให ้

มีผู้นิยมใส่เสื้อผ้ำหม้อห้อมมำกยิ่งขึ้น

	 ในอดีตน้ันกำรผลิตผ้ำหม้อห้อมใช้วิธีกำรทำงธรรมชำติ

โดยใช ้ผ ้ำฝ ้ำยทอมือหรือผ ้ำดิบสีขำวตัดเย็บแล้วจึงน�ำมำย้อม 

ในน�้ำห้อม	 ซึ่งได้จำกกำรหมักต้นห้อม	 ซึ่งเป็นไม้ล้มลุก	 ต้นเป็นพุ่ม	

ชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ	 Strobilanthes	 cusia	 (Nees)	 Kuntze	 ในวงศ	์	

Acanthaceae	(กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	องค์กำร

สวนพฤกษศำสตร์,	2556)	โดยใช้ใบและต้นมำโขลกแล้วแช่น�้ำซำวข้ำว	

ทิ้งไว้ประมำณ	 4-5	 วัน	 จึงรินเอำแต่น�้ำสีครำมมำต้ม	 ใส่เกลือลงไป

เล็กน้อยแล้วน�ำด้ำยฝ้ำยมำย้อมน�้ำต้มสีนี้	 2-3	ครั้ง	 จนด้ำยออกสีเข้ม 

ตำมต้องกำร	(ส�ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ,	2558)

	 ในระยะที่ผ ่ำนมำกำรผลิตผ ้ำหม ้อห ้อมด ้วยวิธีกำร 

แบบดั้งเดิมเริ่มจำงหำยไปเรื่อย	ๆ	เนื่องจำกปัจจัยหลำยประกำร	เช่น	

ชำวบ้ำนไม่สำมำรถผลิตวัตถุดิบเองได้	 เช่น	กำรปลูกฝ้ำย	ทอผ้ำ	หรือ 

แม้แต่กำรขำดทักษะกำรท�ำสีจำกต้นห้อม	 จนท�ำให้เกิดกำรผลิต 

โดยเลียนแบบวัตถุดิบและใช้กรรมวิธีอื่นที่ไม่ใช่แบบเดิมเพื่อเหตุผล

ทำงกำรตลำด	 (ชุติมำ	 ซุ้นเจริญ,	 2558;	 ภำวิณี	 อินทวิวัฒน์,	 2555)		 

ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณค่ำและกำรก�ำหนดรำคำของสินค้ำ

	 อย่ำงไรก็ตำมผู้ประกอบกำรผ้ำหม้อห้อมในจังหวัดแพร่

ได้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อท่ีจะฟื้นฟูกำรย้อมสีหม้อห้อมแบบธรรมชำติ

ดัง้เดิมขึน้มำเพือ่สบืสำนและรกัษำมรดกทำงวฒันธรรมและภมูปัิญญำ

กำรท�ำผ้ำหม้อห้อมแบบดั้งเดิมไว้	 มีกำรจัดต้ังกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

เพ่ือผลิตทั้งน�้ำห้อมธรรมชำติ	 เช่น	 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนหม้อห้อม 

ทุ ่งเจริญย้อมสีธรรมชำติ	 ต.ทุ ่งโฮ้ง	 อ.เมืองแพร่	 และกลุ ่มผลิต 

น�้ำย้อมผ้ำจำกต้นห้อม	 บ้ำนนำตอง	 จังหวัดแพร่	 แบรนด์สินค้ำ

ที่เกิดจำกกำรผลิตด้วยผ้ำท่ีย้อมจำกห้อมธรรมชำติ	 เช่น	 แบรนด์

แก้ววรรณำหม้อห้อมธรรมชำติ	 (https://www.facebook.com/

KaewwannaIndigo/)	และแบรนด์ต้นครำม	หม้อห้อมย้อมธรรมชำติ	

(https://www.facebook.com/ToneKramPhrae/)	 นอกจำกนี้

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในจังหวัดแพร่ยังร่วมมือกันเพื่อผลักดัน 

ให ้ มีกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์จำกภูมิป ัญญำนี้ โดยมี 

กำรจัดต้ังคณะท�ำงำนจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ	

ภาพท่ี 1 ดอกและใบของต้นห้อม (มิวเซียม 

ไทยแลนด,์ 2559; กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 
2556)
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ภำวิณี อินทวิวัฒน์. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อม : กรณีศึกษาต�าบลทุ่งโฮ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร.่ วิทยำนิพนธ์ 

 ปริญญำกำรศึกษำมหำบัณฑิต. สืบค้นจำกhttp://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Art_Ed/Pawinee_I.pdf

ส�ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ. (2558). ม่อฮ่อม หรือ หม้อห้อม. สืบค้นจำก http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%A1%E0%B9% 

 88%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E 

 0%B8%AD-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8 

 %A1

หนุน “ห้อมแพร่สู่ห้อมโลก” ชูจุดเด่นควำมงำมบนผืนผ้ำ. (มีนำคม 3, 2563). ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นจำก https://www.thairath.co.th/news/ 

 local/north/1784895

หม้อห้อม. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. สืบค้นจำก http://www.royin.go.th/dictionary/

“ห้อมแพร่สูห้่อมโลก”	เพือ่ร่วมกนัพฒันำผลติภณัฑ์ห้อมเมอืงแพร่ให้เป็นทีรู่จ้กัในระดบัสำกล	โดยได้รบัควำมร่วมมอืจำกทุกภำคส่วน 

ในจังหวัดแพร่	 (จ.แพร่	 วำงแผนภำยใน	 3	 ปี	 พำห้อมแพร่สู่ห้อมโลก	 ขับเคลื่อนตั้งแต่กำรปลูก	 กำรแปรรูป	 กำรตลำด,	 2563; 

หนุน	“ห้อมแพร่สู่ห้อมโลก”	ชูจุดเด่นควำมงำมบนผืนผ้ำ,	2563)

	 ห้อมธรรมชาติภูมิปัญญาไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งจะก้าวไกลไปสู่สากลได้หรือไม่	 เรำในฐำนะผู้บริโภค

สำมำรถช่วยกันได้คนละไม้คนละมือโดยกำรสนับสนุนสินค้ำจำกวิสำหกิจชุมชนและร้ำนค้ำที่ผลิตสินค้ำโดยใช้ผ้ำที่ย้อมจำก

ห้อมธรรมชำติกันนะคะ	 นอกจำกจะเป็นกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำแล้วยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะ	 ปี๋ใหม่เมืองน้ีหันมำใส ่

เสื้อหม้อห้อมที่ตัดเย็บจำกผ้ำย้อมธรรมชำติกันนะคะ	

 
ภาพที่ 2 ป้าเหงี่ยม หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ สาธิตการท�าผ้ามัดย้อม 

(หนุน “ห้อมแพร่สู่ห้อมโลก” ชูจุดเด่นความงามบนผืนผ้า, 2563)
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มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ส�ำนักหอสมุดกลำง. (2550). Earth Day. สืบค้นจำก http://www.lib.ru.ac.th/journal/apr/apr22- 

 EarthDay.html

Kapook. (2562). 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day). สืบค้นจำก http://hilight.kapook.com/view/23067

 ปฏเิสธไม่ได้เลยว่ำ นบัวนัโลกของเรำเริม่ประสบกบัปัญหำสิง่แวดล้อม และมนษุย์ได้รับ

ผลกระทบอย่ำงรุนแรงมำกขึน้ เห็นได้จำกกำรเกิดภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิ มลพษิ โดยเฉพำะปัญหำ 

กำรเกิดปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก หรือ Green House Effect ที่ท�ำให้โลกร้อนข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 

จนส่งผลต่อกำรด�ำเนนิชีวติในหลำย ๆ  ด้ำน และเพือ่ตระหนกัถงึปัญหำดงักล่ำว ทำงโครงกำรสิง่แวดล้อม 

แห่งองค์กำรสหประชำชำต ิ จงึถอืเอำวนัที ่ 22 เมษำยน เป็นวนัคุ้มครองโลก หรอืวนั Earth Day 

เพือ่เป็นโอกำสอนัดทีีค่นท่ัวโลกจะพร้อมใจกนัท�ำประโยชน์ เพือ่รกัษำธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมกนั 

และให้โลกของเรำคงอยูด้่วยอำกำศท่ีบรสิทุธ์ิและสิง่แวดล้อมทีด่ต่ีอไป เรำไปรูจ้กัวนัคุม้ครองโลก หรอื 

Earth Day ให้มำกขึน้กันดกีว่ำค่ะ

 ประเทศไทยได้เริม่จดัให้มกีำรรณรงค์วนัคุ้มครองโลก ขึน้เป็นครัง้แรก เมือ่ปี พ.ศ. 2533 

โดยโรงเรียนสอนภำษำสมำคมนักเรียนเก่ำสหรัฐอเมริกำ และในปี พ.ศ. 2533 ถือเป็นยุคเริ่มต้น 

ของกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังจำก สืบ นำคะเสถียร หัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง 

กระท�ำอตัวินบิำตกรรม และตลอดระยะเวลำหลำยปีทีผ่่ำนมำกไ็ด้มกีำรรณรงค์อนรัุกษ์ธรรมชำตแิละ 

สิง่แวดล้อมมำโดยตลอด เพือ่ให้ประชำชนได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของธรรมชำต ิป่ำไม้ และผลกระทบ 

อันร้ำยแรงจำกกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ นอกจำกนี้ก็ยังมีกำรจัดกิจกรรมรักษ์ธรรมชำติ เพ่ือหำรำยได้ 

เข้ำมูลนธิสิบืนำคะเสถยีร ผูบ้กุเบิกด้ำนกำรอนรุกัษ์ป่ำไม้คนส�ำคญัของประเทศไทยอีกด้วย

เพือ่ลดอตัราการเกดิ

คาร์บอนไดออกไซด์

ที่มีอยู่อย่ำงหนำแน่น

ในบรรยำกำศ

เพื่อคงสภำพระดับประชำกรไว ้

ใ ห ้ อ ยู ่ ใ นสภำพที่ ส มดุ ล กั บ

ทรพัยำกรธรรมชำตทิีม่อียู่

เพื่ อสร ้ ำงพลังอ�ำนำจจำก

องค์กรต่ำง ๆ ทัว่โลกให้ร่วมกัน 

ปกป้องบรรยำกำศ น�้ำ และ

สภำพอืน่ ๆ  ให้พ้นจำกกำรกระท�ำ 

ทีม่ชิอบของมนุษย์

เพือ่สร้ำงส�ำนกึทีจ่ะรกัษำโลกไว้

ทัง้บุคคล ชุมชน และชำติ

เพือ่ก�ำจดัคลอโรฟลอูอโรคำร์บอน 

ซึง่เป็นตวัท�ำลำยสภำพโอโซนและ

ก่อให้เกิดกำรสะสมควำมร้อน 

ให้หมดสิน้ไป

เพ่ืออนุรกัษ์สภำพป่ำทีเ่หลืออยู ่

ทั้งที่เป็นป่ำเบญจพรรณและ

ป่ำดงดบิ

เพื่ อ ห ้ ำ มกำ รซื้ อ - ข ำย 

สิง่มชีวีติ ทีอ่ำจท�ำให้ภำวะ

กำรเจริญพันธุ ์ลดลงหรือ

หมดส้ินไป

By นิตยา ทองนาGreen @ Heart

ประเทศไทยกบัวันคุม้ครองโลก

เป้าหมายของวนัคุ้มครองโลก

CO
2

CFC

กจิกรรมทีป่ฏบัิตใินวันคุ้มครองโลก

 ปัจจบัุนมหีลำยหน่วยงำน 

ท่ั ว โลก ท่ี เห็นควำมส� ำคัญของ 

วนัคุม้ครองโลกมำกขึน้ จึงได้ร่วมกัน 

รณรงค ์และจัดกิจกรรมต ่ำง ๆ 

เพื่ อช ่ วยให ้ทุกคนตระหนักถึ ง 

กำรอนรัุกษ์ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

กันมำกขึน้ โดยมกิีจกรรมต่ำง ๆ เช่น

1. ส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้ทั่วทุกหน

ทุกแห่ง โดยเฉพำะแถบแอฟริกำ 

เคนยำ ไนจเีรยี และนำมเิบีย เป็นต้น

2. อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ท่ีเหลืออยู ่ 

ในเมือง หมูบ้่ำน และภูเขำ           

3 .  รณร งค ์ ใ ห ้ มี ก ำ รอนุ รั กษ  ์

ป่ำธรรมชำติ เพื่อเป็นแหล่งต้นน�้ำ

ล�ำธำรและท่ีอยูอ่ำศยัของสัตว์ป่ำ    

4. เน้นกำรคมุก�ำเนดิ เพ่ือให้จ�ำนวน

ประชำกรได้คงอยูใ่นระดับคงเดมิ          

5. ให้กำรศึกษำแก่เยำวชนและ

ประชำชนทัว่ไปได้ตระหนกัถงึปัญหำ

เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมมำกขึน้         

6 .  ร ่ วมกันรักษำควำมสะอำด 

ตำมถนนหนทำง ชำยหำด อุทยำน 

และสถำนท่ีสำธำรณะต่ำง ๆ     

7. รณรงค์ให ้มีกำรคัดแยกขยะ 

ในแต่ละครวัเรอืน เพือ่น�ำไปรไีซเคลิ 

หรือน�ำกลับมำใช้ซ�้ำ เป็นกำรลด

ปรมิำณขยะ

22 เมษายน เป็นวนัคุ้มครองโลก
EARTH DAY
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	 แวะเวียนกันมาอีกแล้วกับเทศกาลสงกรานต์	 หรือ
เทศกาลปี๋ใหม่เมือง	ส�าหรับ	Eating	Plern	ฉบับนี้	ขอน�าเสนอ
ร้านสไตล์ต่อนยอน	 อบอวลไปด้วยกลิ่นอายล้านนา	 เหมาะส�าหรับ
เอนกาย	พักใจ	หลีกหนีความวุ่นวาย	ต้องร้านนี้เลยค่ะ	กาแฟมด	
(Coffee	Mod)	
	 เร่ิมต้นจากหน้าร้าน	 ตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ 
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย	 ประดับตกแต่งแต่ละมุมด้วยหม้อน�้า 
ดินเผา	ซึง่หากย้อนวัยไปสมัยก่อน	ทกุ	ๆ 	บ้านจะมีไว้ส�าหรับให้แขก 
หรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้ด่ืมแก้กระหาย	 ภายในร้านมีการจัดที่นั่ง
หลากหลายมุมไว้ให้นั่งพักผ่อน	ไม่ว่าจะเป็นมุมที่นั่งบนแหย่งช้าง 
(สัปคับ)	 หรืออาจจะเป็นมุมบ้านบนต้นไม้ที่มีการแบ่งพ้ืนที ่
ให้นั่งพักและให้ความเป็นส่วนตัวได้ดีเลยทีเดียว	ทั้งนี้การตกแต่ง 
ก็ยังคงไม่ทิ้งสไตล์ล้านนา	 สามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ 
ได้อย่างไม่มีสะดุดเลยทีเดียว

กาแฟมด (Coffee Mod) 
BY ชุติมา ค�าสอน
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Coffeemod	Chiangmai

157	หมู่5	สุเทพ	เมืองเชียงใหม่	50200

098-758-3873

07.30	น.	-	18.00	น.

	 ภายในร้านกาแฟมด	จะมีน�้าเปล่าไว้บริการ	ซึ่งจะแตกต่างจากร้านอื่น 
โดยทั่วไปคือ	จะมีภาชนะส�าหรับใส่น�้าเปล่า	ที่เรียกว่า	สลุง	(ขันน�้า)	ซึ่งช่วยรักษา 
ความเย็นของน�้าได้นานกว่าภาชนะอื่น	ๆ	อีกด้วยค่ะ
	 มาที่เมนูของทางร้าน	 ที่มีให้บริการทั้งเมนูคาวและหวาน	 ที่จะ 
ขออนุญาตแนะน�าเมนูแรกก็คือ	 สาวเหนือ	 1	 อาหารจานเดียว	 ประกอบไปด้วย 
ข้าวสวยร้อน	ๆ	น�้าพริกหนุ่ม	หมูทอดน�้าปลา	และผักตามฤดูกาล	ซึ่งในส่วนของ 
รสชาติน�้าพริกหนุ่มนั้น	 รสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดจนเกินไป	 เช่ือว่าคนท้องถิ่น
หรือนักท่องเที่ยว	 ก็สามารถกินได้	 รวมไปถึงเมนูอาหารจานเดียวและอาหารเช้า 
ที่มีให้บริการหลากหลาย	ก็รสชาติดีไม่แพ้กันค่ะ
	 ส�าหรับของหวานขอแนะน�าเมนู	 Affogato	 กาแฟที่เข้มข้นทั้งรส 
และกลิ่น	 เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมรสวานิลาหวานละมุน	 ตัวไอศกรีมท�าให้รสชาติ 
และกลิ่นของกาแฟชัดเจนขึ้น	 ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้ามาอีกก็จะสั่งเมนูนี้ซ�้าได้
แบบไม่เบื่อเลยทีเดียว
	 ต่อด้วยเมนสุูดท้ายสุดคลาสสิคอย่าง	คาปชิูโน่ป่ัน	รสชาติกาแฟเข้มข้น
และกลมกล่อม	 ท�าให้วันพักผ่อนสมบูรณ์แบบอย่างไม่น่าเช่ือ	 ขอบอกเลยนะคะ 
ว่าราคาสบายกระเป๋า	ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม	ต้องรีบมาลองแล้วล่ะค่ะ
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I  nterview
BY อรวรา ใสค�า

 ตุง คือ ธง หรือทุง ในภำษำอีสำน ส่วนใหญ่ท�ำมำจำกผ้ำ หรือ

กระดำษ กำรใช้ตุงหรือธุงมักใช้ในพิธีกรรมต่ำง ๆ ของล้ำนนำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ เช่น เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องพิธีกรรม เพื่อเป็น

ศักดิ์ศรีแก่เทพเจ้ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล เป็นต้น

 นอกจำกตงุผ้ำและตงุกระดำษแล้ว ยงัมตุีงท่ีท�ำมำจำกไม้หรือโลหะ 

เรยีกว่ำ ตุงกระด้ำง (ภำพ 1) ซึง่เป็นตงุล้ำนนำชนิดหน่ึงทีไ่ด้คตคิวำมเชือ่มำจำก

พม่ำหรอืไทใหญ่ นยิมสร้ำงเป็นพุทธบชูำอย่ำงถำวรไว้ทีห่น้ำพระประธำนหรอื

หน้ำโบสถ์ วิหำร มักท�ำด้วยไม้หรือโลหะ บำงแห่งก็สร้ำงด้วยกำรก่ออิฐถือปูน 

แล้วใส่ลวดลำย ท้ังลำยเครอืเถำ ลำยกนก ลำยรปูสตัว์ ส่วนปลำยจะท�ำเป็นฉตัร 

ครอบเสำไว้

 ตุงทีพ่บในล้ำนนำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื ตงุ และ ช่อหรือจ้อ 

หำกแบ่งตำมกำรใช้งำนตำมวัตถุประสงค์หลัก ๆ สำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท 

ได้แก่ งำนมงคลและงำนอวมงคล ตำมควำมเช่ือของคนล้ำนนำหรือคนเมือง 

เชือ่กนัว่ำ กำรถวำยตงุให้กับวดัหรือสร้ำงถวำยพระพุทธรูป มกัจะท�ำให้ได้อำนิสงส์ 

มำก ทั้งกำรถวำยให้กับตนเองหรือญำติพี่น้อง และเชื่อว่ำหลังจำกไปสู่ปรโลก 

หำกตกอบำยภูมิ ด้วยอำนิสงส์ที่ได้ถวำยตุงเมื่อครั้งยังมีชีวิต ก็จะได้เกำะตุงนี ้

ขึ้นสวรรค์และไปอยู่ในภพภูมิที่ดี แสดงให้เห็นว่ำตุงมีควำมเกี่ยวข้องกับ 

เรื่องวิถีชีวิต ศำสนำ และควำมกตัญญูต่อบรรพบุรุษของคนล้ำนนำ

ตุงที่ใช้ในงานมงคล มี 5 ชนิด ได้แก่

 1. ตงุไชย เป็นตงุทีใ่ช้ส�ำหรับงำนเฉลมิฉลองหรืองำนสมโภชของวดั 

มีหลำยหลำกสี ในสมัยก่อนใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ (ภำพ 2)

 ตุงไชย ยังมีนัยยะอีกอย่ำงหนึ่ง บ่งบอกถึงกำรชนะต่อข้ำศึกคือ 

กิเลสตัณหำที่อยู่ในใจให้พ่ำยแพ้ไป

 2. ตุงนักษัตร หรือ ตุงประจ�ำปีเกิด ซ่ึงท�ำมำจำกกระดำษขำว 

โดยจะมีกำรสกรีนรูป 12 นักษัตรลงไปบนตุง มีควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรบูชำ 

พระธำตุประจ�ำปีเกิด (ภำพ 3)

 3. ตงุไส้หมู เป็นตงุทีม่ลีกัษณะเป็นชัน้ ๆ  คล้ำยกบัสวรรค์ เชือ่กนัว่ำ 

ตุงไส้หมูจะเป็นตัวแทนของสวรรค์และควำมเชื่อเก่ียวกับเร่ืองคติจักรวำล 

วัตถุประสงค์ของกำรท�ำตุงไส้หมู เพ่ือเป็นกำรบูชำเจดีย์ 4 ประเภท ได้แก ่

พระธำตเุจดย์ี พระธรรมเจดย์ี พระบรโิภคเจดย์ี และพระอทุเทสกิเจดย์ี ทัง้หมดนี้ 

มีควำมส�ำคัญเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้ำ และพระอรหันตสำวก โดยผู้บูชำ 

จะน�ำตุงไส้หมูนี้ไปปักไว้บนเจดีย์ทรำยที่จัดท�ำขึ้นในวันพญำวัน (ภำพ 3) 

เครื่องสักการะในล้านนา "ตุง" 

ภำพที่ 1 ตุงกระด้ำง

ภำพที่ 2 ตุงไชย

ภำพที่ 3 ตุงนักษัตร และตุงไส้หมู
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เครื่องสักการะในล้านนา "ตุง" 

 4. ตุงค่ำคิง คือ ตุงที่ใช้ในกำรท�ำบุญสืบชะตำ ซึ่งจะมีลักษณะยำวเท่ำกับ 

ตัวของเจ้ำของคนที่สืบชะตำ ซึ่งอำจจะท�ำจำกกระดำษหรือผ้ำก็ได้ (ภำพ 4) 

 5. ตุงช่อ คือ ตุงชนิดหนึ่งแต่มีขนำดเล็กกว่ำตุงอื่น ๆ โดยจะมีลักษณะ 

เป็นสำมเหลี่ยม นิยมใช้ปักในก๋วย สังฆทำน หรือต้นเงินต้นทอง (ภำพ 5) 

ตุงที่ใช้ในงานอวมงคล มี 2 ชนิด ได้แก่

 1. ตุงสำมหำง ใช้ส�ำหรับงำนขำวด�ำหรืองำนศพ เป็นตุงท่ีท�ำมำจำกผ้ำ 

หรือกระดำษ มีลักษณะตุงเป็นรูปคน โดยข้ำงล่ำงจะมี 3 หำง แต่ละหำงหมำยถึง อนิจจัง 

ทกุขงั และอนัตตำ คอืควำมไม่เทีย่ง แปรปรวนและสลำยไปในทีส่ดุ ซึ่งบนตงุสำมหำงจะมี

กำรเขียน ชื่อ นำมสกุล วันเดือนปีเกิด วันที่มรณะ และอำยุของผู้ที่เสียชีวิตลงไป (ภำพ 6) 

 2. ตุงแดง คือ ตุงท่ีท�ำมำจำกผ้ำหรือกระดำษสีแดง ใช้บ่งบอกว่ำสถำนที่ 

แห่งนั้นมีอุบัติเหตุรุนแรงจนกระทั้งมีผู้เสียชีวิต (ภำพ 7) 

 กำรบูชำตุงทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ ชำวล้ำนนำมีควำมเชื่อว่ำ จะให้ควำมสุขสวัสดิ ์

แก่ตนในขณะทีย่งัมชีวีติอยู ่และปรำกฏต�ำนำนกำรถวำยตงุว่ำ มีชำยคนหนึง่เม่ือครำวตำย 

พระยำยมบำลได้พพิำกษำว่ำ มคีวำมผดิให้ตกนรก ขณะทีก่�ำลงัถกูผลกัให้ตกหลมุอนัเร่ำร้อนนัน้ 

ปรำกฏว่ำมีสิ่งหนึ่งคล้ำยงูพุ ่งลงมำอย่ำงรวดเร็ว ตวัดชำยคนนั้นขึ้นไปจำกหลุมร้อน 

และน�ำดวงวญิญำณข้ึนสวรรค์ ชำยคนนัน้จึงร�ำลกึได้ว่ำตนได้เคยถวำยตงุไชย บชูำพระธำตุ

เมื่อครั้งยังมีชีวิต จึงกลำยเป็นควำมเชื่อและเป็นที่นิยมในกำรถวำยตุงมำตรำบจนทุกวันนี ้

ผู้ให้ข้อมูล : เครื่องสักกำระในล้ำนนำ "ตุง"
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ภำพที่ 6 ตุงสำมหำง

ภำพที่ 7 ตุงแดง
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หนังดี หนังดัง 

ดอยสุเทพ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์บนยอดคีรี
ผู้ผลิต เด็กดีมีเดีย

เลขเรียก CD 8003

 วัดพระธำตุดอยสุเทพ หรือชื่ออย่ำงเป็นทำงกำร

คือ วัดพระธำตุดอยสุเทพรำชวรวิหำร เป็นวัดส�ำคัญ และ

ถือเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญทำงวัฒนธรรมล้ำนนำ 

อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ภำคเหนือของ

ประเทศไทย

สงกรานต์ล้านนา
ผู้ผลิต เด็กดีมีเดีย

เลขเรียก CD 8010

 สงกรำนต์ล้ำนนำ หรือ "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" 

อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เร่ิมตั้งแต่ "วันสังขำรล่อง" 

(13 เมษำยน) หมำยควำมว่ำ วันนีส้ิน้สดุศักรำชเก่ำ ถัดมำคอื 

"วนัเนำ" หรือ "วนัเน่ำ" (14 เมษำยน) วนัทีห้่ำมใครด่ำทอว่ำร้ำย

ท�ำบุญตักบำตรเข้ำวัดฟังธรรม  วันที่สำม "วันพญำวัน" หรือ 

"วันเถลิงศก" (15 เมษำยน) วันที่สี่ "วันปำกปี" (16 เมษำยน)

รดน�้ำเจ้ำอำวำสตำมวัดต่ำง ๆ เพื่อขอขมำคำรวะ วันที่ห้ำ 

"วนัปำกเดอืน"  (17 เมษำยน) เป็นวนัทีช่ำวบ้ำนส่งเครำะห์ต่ำง ๆ  

W
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แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์
Lost In Thailand
ผู้ก�ำกบั: ช ูเจิง

เลขเรียก DVD 822

 ฉือ ลงั ทุม่เทชวีติของเขำตลอด 4 ปีทีผ่่ำนมำ 

เพือ่พฒันำเทคโนโลยีพลงังำนรูปแบบใหม่ ซึง่ได้รับมอบหมำย 

ให้ไปปิดกำรเจรจำเซ็นสัญญำกับบริษัทร่วมทุนรำยใหญ ่

เขำจ�ำเป็นต้องเดนิทำงมำกรุงเทพฯ และถูก เกำ โบ๋ บริษทั 

คูแ่ข่งสะกดรอยตำมเพือ่จะฉกเทคโนโลยีไปขำยลขิสทิธ์ิให้กบั 

ทำงฝร่ังเศส ระหว่ำงกำรเดนิทำง ฉือ พบกบั หวงั บ่อ 

ผู้มองโลกในแง่ดีที่ร ่วมทำงมำหวังท่องเที่ยวโลกสวย 

ในเมืองไทย หลงัจำกรู้ว่ำหนงัสอืเดนิทำงหำย ฉือ กต้็องจ�ำใจ 

ร่วมเดนิทำงอย่ำงทลุกัทเุลสูเ่ชยีงใหม่ไปกบั หวงั ผู้ยำกไร้

21Plearn
Play & Learn

Edutainment

ช่ือเรื่อง พ่อครับ...รักผมได้ไหม ?
Like Father, Like Son (2013)
ผู้ก�ำกับ ฮิโรคำสุ โคเรเอดะ

เลขเรียก DVD 1064

 คอหนังน่ำจะจดจ�ำควำมประทับใจจำกฝีมือ 

ของผู้ก�ำกับฮิโรคำซุ โคริเอดะ ได้เป็นอย่ำงดี จำกผลงำน

เรื่องเยี่ยมอย่ำง Nobody Knows, Still Walking และ I Wish 

ผลงำนชิน้ล่ำสดุของโคริเดะกลบัมำพร้อมกบัควำมละเอยีดอ่อน 

ทำงอำรมณ์เหมือนเช่นเคย ใน Like Father, Like Son 

งำนทีไ่ปคว้ำรำงวลัจูรีไ่พรซ์ มำจำกเทศกำลหนงัเมืองคำนส์ 

และครั้งนี้โคริเอดะ ก็ตั้งค�ำถำมกับมันอย่ำงจริงจัง ว่ำอะไร 

ส�ำคัญกว่ำกัน ระหว่ำงควำมผูกพันทำงสำยเลือดและ 

ควำมผูกพันที่เกิดจำกกำรเลี้ยงดู
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กิ๋นดี  ปี๋ ใหม่เมือง

 1. ขนมจ๊อก แปลว่าขนมท่ีมีลักษณะ
เป็นจุก ภาคกลางเรยีกขนมเทยีน ดัง้เดมิชาวเหนอื
นิยมท�าแต่ไส้หวาน จะเป็นแป้งข้าวเหนียวผสม 
กับน�้าป้ันเป็นก้อน ส่วนตัวไส้ท�าด้วยมะพร้าวอ่อน
ขูดเส้น ผัดกับน�้าตาลมะพร้าว สอดไส้ขนมเสร็จ 

ก็ป้ันขนมเป็นช้ินกลม  ๆแล้วจึงเตรียมใบตองตัด
เป็นวงร ีทาดว้ยน�้ามนัหมู พบัใหเ้ป็นกรวย จากนัน้ 

ใสช้ิ่นขนมลงไป พับปิดใหเ้ป็นทรงสามเหลี่ยมแลว้นึ่ง 

ให้สุก ใช้ท�าบุญถวายพระได้ทุกโอกาส ปัจจุบัน
หลาย ๆ บ้านท�าไส้เค็มด้วย

 2. แกงฮังเล เมนูแกงช้ันดีเพราะ
ท�าด้วยเน้ือหมูล้วน  ๆ ใช้ เวลาเค่ียวนานและ 
ตอ้งพิถพิีถันมาก เป็นแกงท่ีมักปรุงไวห้ม้อใหญ่ ๆ  

เกบ็ไวไ้ดน้าน ทกุบา้นนยิมปรุงเพื่อน�าไปท�าบุญและ
แจกจ่าย เช่น ท�าบุญตานขันข้าว ใช้เป็นอาหาร 
ไปกราบไหว ้รดน�้าด�าหวัญาตผูิใ้หญ ่และส่วนหนึ่ง
เก็บไว้กินในครอบครัว

 3. ขนมจนีน�้าเงีย้ว คนเมืองเรยีกสัน้ ๆ   
วา่ขนมเสน้ ดัง้เดิมจะแกงกับกระดูกหมู หมูสับ และ
เลอืดไก ่เป็นเมนูอาหารจานเดยีวที่เป็นที่นยิม กนิได ้

ทุกเพศทุกวัย ขนมจีนยังถือเป็นอาหารมงคล 
เช่ือกันว่ากินแล้วจะมีอายุยืนยาว ท�าอะไรลื่นไหล
ประสบความส�าเร็จ 

 สงกรานตไ์มใ่ช่แคเ่รื่องของการสาดน�้า แตย่งัเป็นเรื่องของอาหารการกนิตามวถีิปฏบัิต ิ โดยเฉพาะ
สงกรานต์ล้านนาที่เต็มไปด้วยเมนูมงคลกับงานประเพณีบ่าเก่าของชาวล้านนา ผ่านเมนูอาหารท่ีซุกซ่อนอยู่ 

ในทุกขัน้ตอนของการเฉลิมฉลอง ‘ป๋ีใหม่เมือง’ ช่ือเรียกงานสงกรานต์ล้านนาแถบจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ระหว่างวนัที่ 13-16 เมษายนของทกุปี เมนสู�าคัญที่ทกุบ้านตอ้งเตรยีมในช่วงเทศกาลป๋ีใหม่เมือง โดยหลัก ๆ  แลว้ 

ชาวเหนอืจะเตรยีมอาหารปรมิาณมากเพื่อน�าไปท�าบุญ และเหลอืไวส้ว่นหน่ึงเพื่อเก็บไวกิ้นในครอบครวั หรอื 

แจกจา่ยใหกั้บญาตผู้ิใหญแ่ละญาติสนทิที่แวะมาเยี่ยมหา เมนทูี่ขาดไม่ไดเ้ลย ได้แก่

ภาพที่ 1 ขนมจ๊อก (puechkaset, 2559)

ภาพที่ 2 แกงฮังเล (ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด โซลูช่ันส์, ม.ป.ป.)

ภาพที่ 3 ขนมจีนน�้าเงี้ยว (บ้านน้อย, 2559)
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 4. แกงขนุน เป็นอาหารที่มีช่ือเป็น
มงคล นิยมกินในวันปากปี เพราะเช่ือว่าจะช่วย
ส่งหนุนให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มีคนค�้าจุนไป
ตลอดทัง้ปี
 
 5. ลาบ อาหารช่ือมงคล ในสมยักอ่น
เป็นอาหารของคนมีอันจะกินเพราะมีส่วนผสม
ของเนือ้หมูลว้น ๆ  น�าไปสบักบัเลอืดหมูจนละเอยีด
เข้าที่  ผสมกับพริกลาบ เครื่องเทศกลิ่นฉุน 

แบบเฉพาะของเมอืงเหนอืที่ช่วยดบัคาว คนเมอืง
สมยักอ่นนยิมกนิลาบดบิมาก แตด่ว้ยเหตุผลของ
สุขอนามัย ปัจจุบันจึงกินแบบลาบคั่วมากกว่า

 6. ข้าวแต๋น ข้าวควบ ข้าวแคบ 
เป็นขนมจ�าพวกแป้งขา้วที่มคีวามกรอบ ขา้วแตน๋ 
ท�าโดยน�าข้าวเหนียวน่ึงสุกไปกวนกับน�้าแตงโม 

ตากให้แห้งและน�าไปทอดให้พอง ส่วนข้าวควบ 
ข้าวแคบ มีลักษณะเป็นข้าวเกรียบแห้ง ๆ 
น�าไปย่างจนขยายเป็นข้าวเกรียบว่าว จะต่างกัน 
ตรงที่ข้าวควบมีรสหวาน ส่วนข้าวแคบมีรสเค็ม
และโรยงา 

 แม้ว่าโลกปัจจุบันการเฉลิมฉลอง
งานสงกรานต์จะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจ ท�าให้ช่วงวัยรุ่นอาจจะ
สนกุกบัการสังสรรคไ์ปเสยีบา้ง แตส่ดุทา้ยแลว้ 
เมื่อทกุคนโตขึน้กต็อ้งส�านกึในหนา้ที่ กลบัมา
สบืสานประเพณีบา้นเรา เราจงึต้องศกึษาให้รู้
และไม่ลมืวา่หวัใจของงานประเพณสีงกรานต์
คืออะไร เพราะเรายังอยากให้คนรุ่นหลัง
รู้สึกอยากกลับบ้านไปกินแกงฮังเลฝีมือแม ่
อยา่งที่เราเคยรูส้กึในทกุ ๆ ปี

ภาพที่ 4 แกงขนุน (Almocooking@55, 2562)

ภาพที่ 5 ลาบ (Chiang Mai News, 2561)

ภาพที่ 8 -ข้าวควบ (วิรุฬห์ ปราบทุกข์, 2562)

ภาพที่ 6 ข้าวแต๋น (Kapook,2562)
ภาพที่ 7 ข้าวแคบ
(Worakit, 2559)




