




Do, or do not. There is no “try”.

-- Yoda,  จากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars --

ไม่มีหรอกค�ำว่ำ "ลอง"

มีแต่ท�ำ หรือ ไม่ท�ำ
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ฉลองตรุษจีนรับปีวัวทอง
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新正如意 新年发财 
ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้คุณผู้อ่ำนทุกท่ำนค่ะ

 PLEARN ฉบับนี้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกำลตรุษจีน

กันค่ะ ท่ำนผู้อ่ำนหลำยท่ำนคงมีเชื้อสำยจีน เพรำะชำวจีน 

มีประวัติศำสตร์คู่มำกับประเทศไทยตั้งแต่เป็นสยำมประเทศ 

และตำมสถิติประชำกรแล้ว ชำวจีนเป็นประชำกรที่มีจ�ำนวน

มำกที่สุดโดยกระจำยตำมประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก และชำวจีน 

ที่ไปอยู่ในประเทศต่ำงๆ นี้เองได้น�ำวัฒนธรรมของตนเอง 

ไปด้วย วัฒนธรรมจีนจึงได้ผสมผสำนกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ในประเทศต่ำงๆ ดังนั้น จึงไม่น่ำแปลกใจที่ในประเทศ

ต่ำง ๆ จะมีกำรเฉลิมฉลองเทศกำลตรุษจีนกัน เฉกเช่น 

ในประเทศไทยค่ะ

 PLEARN ฉบบันีจึ้งเผยแพร่ควำมรู้เกีย่วกบัเทศกำล

ตรุษจีนเพื่อให้ผู้อ่ำนทรำบเกี่ยวกับเทศกำลนี้มำกข้ึน ไม่ว่ำ 

จะเป็น กิจกรรมในวันตรุษจีน ฉลองตรุษจีนยุคใหม่ไม่ให ้

ท�ำร้ำยสิ่งแวดล้อม เป็นต้นค่ะ ขอให้ผู ้อ ่ำนมีควำมสุข 

ในเทศกำลตรุษจีน คิดสิ่งใดขอให้สมหวัง เฮง ๆ รวย ๆ 

กันถ้วนหน้ำค่ะ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

16

ณ 2 ศาลเจ้าคู่เวียงเชียงใหม่
ฉลองตรุษจีนรับปีวัวทอง

8 เรื่องน่ารู้ . . 8 เรื่องน่ารู้ . . คู่วันตรุษจีนคู่วันตรุษจีน

คนจีน
หัวใจไทย

12
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ส�ำนักหอสมุดเข้ำร่วมอบรมโครงกำร Library Care the Bear

	 วันที่	 16	 ธันวาคม	 2563	 ส�านักหอสมุดเข้าร่วมอบรม

โครงการ	Library	 :	Care	 the	Bear	ณ	ห้องประชุมใหญ่	 (Meeting	

Hall)	ชั้น	4	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม	 จังหวัดพิษณุโลก	 ในการนี้ได้มีการบรรยาย 

เพือ่ให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมอบรม	3	เร่ือง	ได้แก่	เร่ือง	“คาร์บอนฟุตพร้ินท์ 

ขององค์กร...ร่องรอยท่ีเราเหยียบย�่า”	 โดย	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย	์

ดร.อรชร	ฉมิจารย์	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส่ิงแวดล้อม	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พบิลูสงคราม	“บทบาทห้องสมดุต่อการรกัษ์โลก	รกัษ์สิง่แวดล้อม	Library	:	 

Care	the	Bear	การพฒันาด้านสิง่แวดล้อมสูค่วามยัง่ยนื”	โดย	คณุจรญัพร 

เลิศสหกุล	 กรรมการผู ้จัดการ	 บริษัท	 กรีน	 สไตล์	 จ�ากัด	 และ 

“การลงข้อมูลเพื่อประเมินกิจกรรมลดโลกร้อน”	 โดย	 คุณอินทิรา 

เลี่ยมรัก	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส�ำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จำกหนังสือสู่กำรลงมือท�ำ เรื่อง “ขอไข่
หรรษำ ข้ำงในนัน้หนำจะเป็นอะไร”

	 วันที่	 25	 ธันวาคม	2563	ส�านักหอสมุดจัดกิจกรรม	Mini	

workshop	จากหนงัสือสูก่ารลงมอืท�า	เร่ือง“ขอไข่หรรษา	ข้างในน้ันหนา 

จะเป็นอะไร”	 ในโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	 	 ณ	 ลาน	

Learning	Space	ชัน้	1	ส�านกัหอสมดุ	โดยอาจารย์	ดร.สจุริา	อมัรกัเลศิ	 

รองผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 ในการน้ี 

ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมกีารเตรยีมของขวญัมา	1	ชิน้	โดยของขวญัต้องขึน้ต้น 

ด้วย	“ขอไข่”	ราคาของขวญั	ไม่เกนิ	50	บาท	จากน้ันน�าของขวญัใส่กล่อง 

และมาห่อกล่องของขวัญด้วยกัน	 มีวิทยากรให้ความรู้	 2	 คน	 คือ 

นางสาววรัฏฐา	 กัวตระกูล	 และนางสาวชุติมา	 ค�าสอน	 ผู้ปฏิบัติงาน 

ห้องสมุด	ส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ส�ำนักหอสมุดเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครัง้ที่ 11

	 วันที่ 	 6-7	 มกราคม	 2564	 ส�านักหอสมุดเข ้าร ่วม 
การประชมุวชิาการระดบัชาต	ิPULINET	คร้ังที	่11	โดยข่ายงานห้องสมดุ
มหาวทิยาลยัส่วนภมูภิาค	(PULINET)	ในรปูแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม	
Zoom	 โดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นิวัติ	 แก้วประดับ	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	 การประชุม
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแบบเปิดกว้างส�าหรับการถ่ายทอด 
ความรู้	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และน�าเสนอผลงานวิชาการ	 งานวิจัย 
ให้แก่บรรณารกัษ์	นักสารสนเทศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	นักเทคโนโลยี
การศึกษา	อาจารย์	นักวิจัย	และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการ
สารสนเทศ	 รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา	 ในการนี้มีการบรรยาย
พิเศษ	 โดยผู้รับรางวัล	 Pulinet	 Award	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 2563	
การบรรยายเรือ่ง	 "	 New	Normal	 for	 Libraries:	 Opportunities& 
Challenges"	 การเสวนาเร่ือง	 "New	 Normal	 for	 Libraries: 
มมุมองของผูผ้ลติสารสนเทศและผูใ้ช้บรกิาร"	และได้มกีารน�าเสนอผลงาน
ประเภทโปสเตอร์แบบ	Lightening	Talks	จ�านวน	66	ผลงาน

ส�ำนกัหอสมุดจดัอบรมเชิงปฏบิตักิำรเพื่อสร้ำงควำมรูค้วำมเขำ้ใจ เรื่อง “ วธิกีำรจดัเกบ็ 

เอกสำรจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ”

	 วนัที	่8	มกราคม	2564	ส�านักหอสมดุจดัอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ	 เร่ือง	 “วธิกีารจดัเก็บเอกสารจดหมายเหตุ	

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่”	 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม	Zoom	

โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.ชาตร	ีมณโีกศล	รกัษาราชการแทนอธกิารบดี	

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม	การอบรม

ครั้งนี้มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมอบรม 

จ�านวน	 25	หน่วยงาน	และ	 3	ศนูย์ความเป็นเลศิ	 รวมจ�านวน	 77	คน 

มกีารบรรยายทัง้หมด	3	เร่ือง	ได้แก่	“จดหมายเหต	ุ100	ปี	มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเชียงใหม่”	โดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สทุธนินัท์	ชืน่ชม	ผูอ้�านวยการ 

ส�านกัหอสมุด	“การจดัเกบ็เอกสารจดหมายเหตแุละข้ันตอนการส่งมอบ

เอกสารจดหมายเหต	ุมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่”	 โดย	อาจารย์ปิยวด ี

นลิสนธ	ิ รองผูอ้�านวยการส�านกัหอสมดุ	 “การบันทกึข้อมลูจดหมายเหตุ 

ในระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 

โดย	นายมงคล	อตุะมะแก้ว	นักวชิาการคอมพิวเตอร์
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ผู้แต่ง : โจว,	เซี่ยวเทียน
ชื่อหนังสือ : เปิดต�านานเทศกาลจีน
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	มติชน,	2555
เลขเรียกหนังสือ :	390.0951	จ87ป	
สถานที่จัดเก็บ :	 ส�านักหอสมุด	 ชั้น	 3	 /	
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 1	 ภาษาไทย	
000-499	นวนิยาย	 เยาวชน	 ข้อมลูล้านนา 
ASEAN

สาระสังเขป : 
	 เทศกาลประเพณสีะท้อนวถิชีวีติ 
จิตใจและความคิดของผู้คน	 หนังสือเล่มนี้ 
จะท�าให ้ผู ้อ ่านได ้ เห็นถึงความผูกพัน 
ทางความคิดและวิถีปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง
ของชาวจีนที่มีต ่อวัฒนธรรมความเชื่อ 
ทั้งหลาย	 อันก่อเกิดเป็นเทศกาลประจ�าปี 
ท่ีลกูหลานยงัคงปฏิบตัต่ิอกนัมาอย่างเคร่งครดั 
จนถึงทุกวันนี้ 	 เนื้อหาในเทศกาลจีน 
เล่มน้ีแบ่งตอนตามเทศกาลเก่าแก่ที่ส�าคัญ
ของประเทศจีนไว้	 14	 เทศกาล	 และ 
หน่ึงในเทศกาลปรัมปราท่ียิ่งใหญ่ที่สุด 
ก็คือเทศกาลชุนเจี๋ย	 หรือที่เรารู ้จักกันดี 
คือเทศกาลตรุษจีนนั่นเอง	 ซึ่งผู ้ เ ขียน 
ได ้แยกหัวข ้อ เ น้ือหาแต ่ละเทศกาล 
ให้มีความกระชับ	 และให้ผู้อ่านได้เข้าใจ
เรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์

ผู้แต่ง : เสี่ยวหลง	
ชื่อหนังสือ : China	Tips	 สาระชีวิตจาก
แดนมังกร
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	แสงดาว,	2551
เลขเรียกหนังสือ : 390.0951	ส617ช
สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	3	/
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 1	 ภาษาไทย	
000-499	นวนิยาย	เยาวชน	ข้อมูลล้านนา 
ASEAN

สาระสังเขป : 
	 จีนมีประวัติศาสตร์ยาวนาน 
หลายพนัปี	รวมถงึอารยธรรมและวฒันธรรม 
ท่ีเจริญรุ่งเรืองเป็นอันดับต้น	 ๆ	 ของโลก 
เกรด็เลก็เกรด็น้อยทีแ่ฝงอยูใ่นขนบธรรมเนียม 
ประเพณีของจีน	 เป็นสิ่งบ่งบอกวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ตลอดจนปรัชญาในการด�ารง
ชวิีตของผู้คนท่ีอยูใ่นดนิแดนหลังม่านไม้ไผ่ 
ได้เป็นอย่างด	ีหนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยให้ผูอ่้าน 
ได้เข้าใจชาวจีน	 รวมถึงได้รับสาระและ 
ความบันเทิงจากสารคดีวัฒนธรรมจีน 
ดังเช ่นเนื้อหาบทแรก	 เชือกถักมงคล 
กบัตรษุจนี	ได้กล่าวถงึ	วฒันธรรมความเป็น 
สริมิงคล	ลวดลาย	รปูแบบ	และความหมาย 
กับชื่อเฉพาะอย่างการถักของเชือกถักจีน 
และบทสุ ดท ้ า ย ได ้ น� า ผู ้ อ ่ าน ไปพบ 
ความสนุกสนาน	 สีสันวันตรุษจีนที่ปักกิ่ง	
และการด�าเนินชีวิตของชาวจีนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความคิดอ่านที่มีคุณค่า

ผู้แต่ง : ยอดแต้ว	อักษร
ชื่อหนังสือ : เยาวราช	 :	 คู ่มือกินอร่อย
เยาวราช
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	แสงแดด,	2551
เลขเรียกหนังสือ : 641.3	ย194ย
สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	4	/
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 2	 ภาษาไทย	
500-999	ภาษาอังกฤษ	000-999

สาระสังเขป : 
	 ไชน่าทาวน์	 คือ	 ย่านคนจีน
อพยพตามเมอืงใหญ่เป็นทัง้แหล่งเศรษฐกจิ 
การค้า	และแหล่งอาหารจีนรสวเิศษ	ไชน่าทาวน์ 
เมืองไทยอยู่ที่	 เยาวราช	 ซึ่งมีคนจีนอยู่กัน 
อย่างแน่นหนา	 อีกทั้งยังโดดเด่นในแง่ 
ของถนนนักกินที่มีอาหารหลากหลาย
	 คู่มือกินอร่อยย่าน	 "เยาวราช"	
จากร้านข้างทางถึงภัตตาคาร	 มีอาหาร 
อร่อยให้กนิเกอืบตลอด	24	ชัว่โมง	ท้ังกลางวนั 
และกลางคืน	 เนื้อหาภายในเล่มได้บอก 
รายละเอยีดของร้านเลศิรสหลากหลายร้าน
ด้วยกัน	 พร้อมเมนูเด็ดประจ�าร้าน	 ไม่ว่า 
จะเป็นอร่อยเฉพาะอย่าง	 หนังสือเล่มนี้ 
ยงัได้บอกรายละเอียดของท่ีตัง้	เวลาขาย	และ
เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ	 ถ่ายทอดด้วยส�านวน 
ภาษาอ่านง่าย	 มีภาพประกอบสวยงาม	
ส�าหรับตรุษจีนปีนี้นักกิน	 นักชิมทุกท่าน	
ไม่ควรพลาด
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง : เก้าเเต้ม

เลขเรียกหนังสือ : น	ค111ข	2558

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	4

 "ขวัญฤทัย"	 เป็นนวนิยายชุด	 ดวงใจเทวพรหม	 เล่าถึงเรื่องราวความรัก 
ของขวัญฤทัยและฉัตรเกล้า	 โดยมีความเชื่อมโยงกับ	 "สุภาพบุรุษจุฑาเทพ"	 นวนิยาย 
ชดุทีถู่กน�ามาจดัท�าเป็นละครโทรทศัน์		โดยฉตัรเกล้าเป็นลกูชายของพฒุภิทัรกบักรองแก้ว 
แต่ครอบครวัของขวญัฤทยัมคีวามเกลยีดชงัตระกลูจฑุาเทพเป็นอย่างมาก	เรือ่งนีจ้งึเป็น 
อีกเรื่องหนึ่งที่แฟนคลับสุภาพบุรุษจุฑาเทพต้องไม่พลาด

ขวัญฤทัย

หลักกฎหมำยกำรด�ำเนินคดีในศำลเยำวชน และครอบครัว

ภูมิปัญญำอีสำน

ผู้แต่ง : วรวิทย์	ฤทธิทิศ

เลขเรียกหนังสือ :	นต	345.08	ว17ห	2550

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	3
	 เนือ้หาในหนงัสอืเล่มนีแ้บ่งเป็นส่วน	โดยส่วนที	่1	ว่าด้วยการด�าเนินคดใีนศาลเยาวชน 
และครอบครัว	 ส่วนที่	 2	 ว่าด้วยการถามปากค�า	 ส่วนที่	 3	 ว่าด้วยลักษณะเฉพาะ 
ของศาลเยาวชนและครอบครัว	ส่วนท่ี	4	ว่าด้วยสาระส�าคัญเกีย่วกับกฎหมายคุม้ครองเดก็ 
ภาคผนวกรวบรวมกฎหมายหรือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	มีการอธิบาย 
เป็นหวัข้อย่อย	เหมาะส�าหรบัการศึกษาและน�าไปใช้งานได้ทนัท	ีโดยไม่ต้องอ่านท�าความเข้าใจทัง้เล่ม 

ผู้แต่ง : เอกวิทย์	ณ	ถลาง
เลขเรียกหนังสือ : 390.09593	อ51ภ
สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	3
	 หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์เป็นชุดมี	5	เล่ม	เล่มแรกคือ	ภาพรวมภูมิปัญญาไทย 
และอกี	4	เล่ม	เป็นภมูปัิญญาล้านนา	ภมูปัิญญาอีสาน	ภมิูปัญญาทักษณิ	และภมิูปัญญาภาคกลาง 
เนือ้หาสาระเร่ืองภมูปัิญญาชาวบ้านแต่ละภมูภิาคเป็นการวเิคราะห์ววิฒันาการของภมูปัิญญา 
ทีเ่กดิจากปัจจยัแวดล้อมทางธรรมชาตแิละทางวฒันธรรม	เป็นผลงานทีป่รบัปรงุมาจาก
งานวิจัยของคุณเอกวิทย์	 ณ	 ถลาง	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้น�ามาตีพิมพ ์
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

9Plearn
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การเขียนอ้างอิง
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	 สวัสดปีีใหม่ค่ะ	ผู้อ่านท่ีน่ารกัทกุ	ๆ 	ท่าน	พบกบันติยสารเพลนิฉบบัแรกในปี	2564	ของส�านกัหอสมดุ	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏเชียงใหม่		มีเรื่องราวดี	ๆ	มากฝากท่านผู้อ่านเช่นเคยค่ะ	ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการแพร่กระจายของไวรัส 

โคโรน่า	หรือที่เรารู้จัก	คุ้นหูกันดี	คือ	 โรคโควิด	19	ส่งผลกระทบอย่างมากกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน	รวมไปถึงการเข้าใช ้

ห้องสมุด	ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่นกนั	แต่ส�านกัหอสมดุ	ยงัอยากเป็นส่วนหนึง่ในการทีจ่ะช่วยให้ผูใ้ช้	หรอืนกัอ่าน 

ทั้งหลาย	ไม่พลาดหนังสือดี	ๆ		ดังนั้น	ในคอลัมน์	Tips	ฉบับนี้	มีข่าวดีมาบอกค่ะ	ซึ่งในขณะนี้	หอสมุดแห่งชาติได้มีบริการ

ให้ทุกท่าน	สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทอรนิกส์	 ได้ฟรี	 โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทาง	http://www.2ebook.com/new/

library/index/nlt	มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ	

เพียง	5	ขั้นตอน	ก็สามารถอ่านหนังสือออนไลน์ได้ง่าย	ๆ	เลยค่ะ

ใช้ตดัแบ่งภำพเพื่อบันทกึไฟล์ภำพย่อย ๆ ส�ำหรบัน�ำไปสรำ้งเวบ็เพจ
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	 ศาลเจ้าปงุเถ่ากงตัง้อยูบ่ริเวณ

กาดต้นล�าไยรมิแม่น�า้ปิง	ถอืเป็นศาลเจ้าจนี 

ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ	ในจงัหวดัเชยีงใหม่	ซึง่สร้างข้ึน 

จากแรงศรัทธาของบรรพบุรุษชาวจีน 

โพ ้นทะเลที่ มาตั้ ง ถ่ินฐานในจั งหวัด

เชียงใหม่	 โดยเชื่อว ่าอาคารศาลเจ ้า 

หลังเดิมสร ้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 	 5	

เนื่องจากพบตัวเลข	 2419	 สลักอยู่บนไม้ 

อก ไก ่ ข อ งหลั ง ค าอ าค า รหลั ง เ ดิ ม 

แต ่ เนื่ อ งจากอาคารหลั ง เดิ มช� า รุ ด 

ทรุดโทรมมาก	 จึงได้สร้างอาคารหลังใหม ่

ทดแทนอาคารหลังเดิมในปี	 พ.ศ.	 2539	

ซึ่ ง เป ็นป ีที่ ตรงกับป ีกาญจนาภิ เษก

ในหลวงรัชกาลที่	9	ครบ	50	พรรษาและ

วาระสมโภช	 700	 ปี	 นพบุรีศรีนครพิงค ์

ณ 2 ศาลเจ้าคู่เวียงเชียงใหม่

 
ภาพที่	1	ศาลเจ้าปุงเถ่ากง

	 เทศกาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลที่ส�าคัญที่สดของคนจีนทั่วโลก	รวมทั้งพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน	เชื่อกันว่าเทศกาลนี้ 

มมีานานหลายพันปี	เดมิทปีระเพณนีีถ้กูจัดขึน้เพือ่ฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิซึง่เรยีกชือ่ต่างกนัไปตามยคุสมัย	เช่น	“ซุย่”	ซึง่หมายถึง 

การโคจรครบหนึ่งรอบของดาวพฤหัสบดี	 (จูปิเตอร์)	ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นค�าว่า	 เทศกาล	“เหนียน”	หมายถึงการเก็บเกี่ยว

ได้ผลอุดมสมบูรณ์	และยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	“วันชุงเจ๋”	ซึ่งหมายถึงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ	(ศาลเจ้าจุ้ยตุ่งเต้าโบ้เก้ง,	2559)

	 ช่วงใกล้เทศกาลตรษุจนีของทุกปีหลาย	ๆ 	ครอบครวัคนไทยเชือ้สายจีนในจงัหวดัเชยีงใหม่จะเริม่เตรยีมตวัหาของไหว้ 

ท�าความสะอาดบ้าน	จดัเตรยีมข้าวของต่าง	ๆ 	ให้พร้อมส�าหรบัเทศกาลตรษุจีนท่ีก�าลงัจะมาถึง	ส�าหรับปี	2564	ตามปฏทินิจนัทรคตจินี 

วันชิวอิก	(วันเริ่มแรกของปีใหม่จีน)	ตรงกับวันที่	12	กุมภาพันธ์	(1	ค�่า	เดือน	1	ปีฉลู)

	 ส�าหรับชาวไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการไปไหว้พระขอพรจาก	 2	 ศาลเจ้าศักสิทธิ ์

คู่เมืองเชียงใหม่ในวันไหว้	 (วันไหว้สิ้นปี)	ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนจะท�าพิธีไหว้ไฉ่ชิงเอี้ย	 (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)	และเทพเจ้าองค์อื่น	ๆ 

ตามความเชื่อด้วยเครื่องเซ่นไหว้ต่าง	ๆ	ซึ่งวันไหว้ส�าหรับปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่	11	กุมภาพันธ์	(30	ค�่า	เดือน	12	ปีฉลู)

เรื่องและภาพโดย.. อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ

ฉลองตรุษจีนรับปีวัวทอง

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ไหว้พระขอพร แก้ชงปีฉลู 
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เชียงใหม่	(มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง	เชียงใหม่,	2545)	ภายในศาลเจ้าปุงเถ่ากงมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามด้วยปูนปั้นและ 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังต่าง	 ๆ	 	 ซึ่งถ้านับจากหลักฐานตัวเลขปีที่สลักอยู่บนไม้อกไก่ของอาคารหลังเดิมจนถึงปีปัจจุบัน	 ศาลเจ้า

แห่งนี้จะมีอายุ	ยาวนานถึง	145	ปี

	 ตรุษจีนปีนี้คุณลุงและคุณป้าผู้ดูแลศาลเจ้าปุงเถ่ากงบอกว่าปีนี้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะเร่ิมมาไหว้ตรุษจีนกัน 

ในระหว่างวันที่	10-12	กุมภาพันธ์	แต่ในวันที่	10	กุมภาพันธ์	ซึ่งเป็นวันไหว้จะมีผู้คนหนาแน่นมากที่สุด

	 กระซิบส�าหรับผู้อ่านที่มีความเชื่อเรื่องปีชง	 ทางศาลเจ้าปุงเถ่ากงแจ้งว่า	 ผู้ที่เกิดปีชงในปี	 2564	 ซึ่งได้แก่	 ปีมะแม 

ปีฉลู	ปีมะโรง	และปีจอ	ให้เริ่มไหว้ปีชงได้ตั้งแต่วันที่	6	มีนาคม	2564	เป็นต้นไปนะคะ

	 ศาลเจ้ากวนอู	(บูเบีย้)	เป็นศาลเจ้า 

ที่ เก ่าแก ่อีกแห ่งหนึ่ งของเชียงใหม ่ 

สญันษิฐานว่าสร้างขึน้ในช่วงสมยัพระเจ้า

อินทวิชยานนท์	 เจ ้าหลวงเชียงใหม  ่

องค์ที่	 7	 ศาลเจ้าตั้งอยู่ในตลาดข่วงเมรุ	

หรือตรอกเหล่าโจ๊วทางด้านทิศตะวันตก 

ของกาดว โ ร รส 	 ภาย ในศาล เจ ้ า 

นอกจากจะมีแทนบูชาเทพเจ้ากวนอู

และเทพอื่น	 ๆ	 ตามต�านานจีนแล้วยังมี

แท่นบูชาเจ้าหลวงเชียงใหม่และเจ้าแม่

ทิพย์เกสร	ซึ่งมีพระนามของทั้งสองท่าน 

สลักไว้ทั้งอักษรจีนและอักษรล้านนา 

โดยสนันษิฐานว่าพ่ีน้องชาวจนีสร้างศาลเจ้านี้ 

เพ่ือเป็นศาลประจ�าตระกลูของเจ้าหลวง

เชียงใหม่	(อรรคพล	สาตุ้ม,	2545)	 
ภาพที่	5	ศาลเจ้ากวนอู	(บูเบี้ย)

 
ภาพที่	2	ปุงเถ่ากง-มา	(เจ้าปู่-เจ้าย่า)

 
ภาพที่	3	ป้ายภายในศาลเจ้าปุงเถ่ากง

 
ภาพที่	4	ศิลปปูนปั้นและภาพเขียน

																							ในศาลเจ้าปุงเถ่ากง

ศาลเจ้ากวนอู (บูเบี้ย)
ขอพรด้านหน้าที่การงาน
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อรรคพล	สาตุ้ม.	(2545).	ความสัมพันธ์ “ชาวจีน” กับผู้ปกครองเชียงใหม่ ผ่านความเชื่อและพิธีกรรมในศาลเจ้าจีน. 

	 	สืบค้นจาก	https://www.silpa-mag.com/culture/article_35144	

เชียงใหม่นิวส์.	(2561).	ศาลเจ้ากวนอู (บู้เบี้ย) เชียงใหม่ จัดงานเทกระจาด 6-8 ก.ย.นี.้	สืบค้นจาก	http://www.chiangmainews.co.th/page/ 

	 archives/795238/

Bragman,	Bob.	(2017).	Historic Chinese New Year photos from the San Francisco Chronicle archives. 

	 Retrieved	from	http://www.sfgate.com/bayarea/slideshow/Historic-Chinese-New-Year-photos-from-the-San-139986.php
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	 การไหว้เจ้าในศาลเจ้ากวนอูจะเร่ิมต้นจากจดุที	่1	ไหว้เทพเทวดาฟ้าดนิ	

จุดที่	2	เจ้าพ่อกวนดู	(มหาเทพกวนผู้ยิ่งใหญ่	แห่งความจงรักภักดี	คุณธรรม	และ

ความกล้าหาญ)	จดุที	่3	ปงุเถ่ากง-ปงุเถ่าม่า	จดุท่ี	4	เจ้าพ่อเชียงใหม่	เจ้าแม่ทิพย์เกสร 

จุดที่	 5	 เจ้าที่	 จุดที่	 6	 โหงวโจ้ว	 จุดท่ี	 7	 ฉ่างง่วนส่วย	 จุดท่ี	 8	 ฮกลงซ่ิว	 และ 

จุดสุดท้ายคือจุดท่ี	 9	 ประตูทางเข้าทั้งสองด้าน	 โดยแต่จะจุดจะใช้ธูปไม่เท่ากัน 

โดยจะมีค�าอธิบายไว้ตามจุดที่ต้องสักการะทุกจุด

	 หากท่านผู้อ่านมีเวลา	 ตรุษจีนนี้ก็แวะไปสักการะศาลเจ้าทั้งสอง 

เพือ่ความเป็นศริมิงคลแก่ชวีติในปีววัทองกไ็ด้นะคะ	แต่อย่าลมืปฏบิตัติวัให้ถกูต้อง 

ตามวิถีความปกติในรูปแบบใหม่	ใส่แมส	อยู่ห่าง	ล้างมือ	จริง	ๆ 	แล้ว	เราไม่จ�าเป็น 

ต้องไปในช่วงตรงกับวันตรุษจีนก็ได้	 แค่หาเวลาไปช่วงก่อนหรือหลังตรุษจีน 

อย่างผู้เขยีนมีโอกาสแวะไปวันเสาร์ทีส่ามของเดอืนมกราคมผู้คนบางตามาก	จะว่าไป 

มีเฉพาะผู้เขียนกับคุณลุงคุณป้าไม่กี่คนในศาลเจ้าเท่านั้น	 และทุกคนก็ปฏิบัต ิ

ตามวิถีนิวนอร์มอลอย่างเคร่งครัด	 ศาลเจ้าทั้งสองแห่งมีบริการเจลแอลกอฮอล ์

และวัดไข้ส�าหรับศรัทธาทุกท่านด้วยนะคะ	

	 ตรษุจีนปีนีค้งไม่มีค�าอวยพรใดเหมาะเท่า...ว่านซือ่หยูอ้ี่	(	万事如意 ) 
สมปรารถนาทกุประการ	และหลงหม่าจนิเสนิ	(龙马精神)	สขุภาพแข็งแรงกนั 

ทุกคนนะคะ	สวัสดีปีวัวทอง

 
ภาพที่	7	เจ้าพ่อกวนอู

 
ภาพที่	8	แท่นบูชาเจ้าแม่ทิพย์เกสร

 
ภาพที่	6	บรรยากาศในศาลเจ้ากวนอู
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By นิตยา ทองนาGreen @ Heart

	 ประเพณ	ี"ตรุษจีน"	ยงัต้องด�ำเนินต่อไป	แต่จะท�ำอย่ำงไรให้ประเพณเีดนิไปพร้อมกับยคุปัจจบัุนท่ีต้องใส่ใจเร่ืองคุณภำพ 
อำกำศเป็นพเิศษ	 ใกล้ถึงเวลำกล่ำวค�ำว่ำ	 ซินเจยียูอ่ี่	 ซินน้ีฮวดไช้	 กันแล้ว	 เพรำะวนัท่ี	 12	 กุมภำพนัธ์	 2564	 เป็นวนัส�ำคัญ 
ของชำวไทยเช้ือสำยจีน	คือ	เทศกำลตรุษจีน	หรือวนัขึน้ปีใหม่ตำมปฏทิินน่ันเอง	กิจกรรมส�ำคัญหลกั	ๆ 	ในวนัตรุษจนีคือกำรไหว้เทพเจ้ำ 
ไหว้บรรพบุรุษ	และกำรขอพร	 เพรำะถือเป็นกำรเอำฤกษ์เอำชยัในวนัขึน้ปีใหม่ของชำวจีน	 ไม่ต่ำงกับวนัขึน้ปีใหม่ไทยท่ีมกีำรท�ำบุญ 
ตกับำตรเช่นกัน	 แต่ในปี	 2564	 น้ีมลภำวะทำงอำกำศก�ำลงัอยูใ่นขัน้วกิฤตเพรำะฝุน่พิษ	 หรือ	 "ฝุน่	 PM	 2.5"	 มำถล่มเมอืง 
กันอีกระลอก	ดงัน้ันกำรท�ำตำมประเพณตีรุษจีนอย่ำงกำรจดุธปู	เผำกระดำษ	จุดประทัด	จึงถูกพุง่เป้ำเป็นพเิศษว่ำจะเป็นตวักำร
ในกำรเพิม่ปริมำณฝุ่นพษิหรือไม่?	 แต่ถึงอย่ำงน้ันประเพณเีก่ำแก่ก็ต้องสบืสำนต่อไป	 ส�ำคัญอยูท่ี่ว่ำจะท�ำอย่ำงไร?	 ให้ประเพณี 
เดนิหน้ำไปพร้อมกับยคุสมยัท่ีต้องใส่ใจเร่ืองคุณภำพอำกำศ	(AQI)	เป็นพเิศษ
	 กำรไหว้ในวนัตรุษจนีน้ัน	มหีลำยแบบท้ังกำรไหว้เทพเจ้ำประจ�ำตวั	ไหว้บรรพบุรุษ	ซ่ึงส่วนส�ำคัญในกำรสบืสำนประเพณน้ีี 
ก็คือ	"กำรจดุธปู"	โดยเฉลีย่แล้วจะมกีำรจุดธปูจ�ำนวน	3-5	ดอกต่อคน	แต่เมือ่รวมกันหลำยคนแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ว่ำ	ย่อมมคีวนัธปู 
ปริมำณมำกมำยมหำศำล	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศได้อย่ำงทันทีทันใด	 ข้อมูลเชิงสถิติจำกนิดำโพล	 เมื่อปี	 2557 
ระบุถึงจ�ำนวนประชำกรชำวไทยเชื้อสำยจีนว่ำมีมำกถึง	 16	 ล้ำนคน	 หำกค่ำเฉลี่ยแล้วจะมีกำรใช้ธูปในช่วงเทศกำลตรุษจีน 
มำกถึง	80	ล้ำนดอก!	ตวัเลขน้ีเป็นแค่กำรประมำณกำรเมือ่	6	ปีท่ีแล้ว	และมำถึงปี	2564	น้ีคำดว่ำน่ำจะมกีำรใช้ธปูจ�ำนวนมำกกว่ำน้ี 
เป็นหลำยเท่ำตวั	นอกจำกควนัพษิจำกกำรจุดธปูแล้ว	ยงัมมีลพิษท่ีมจีำกกำรจุดประทัดและกำรเผำกระดำษเงนิกระดำษทองอีกด้วย
	 เมือ่กำรจดุธปูและกำรเผำกระดำษช่วงตรุษจนีในปริมำณมำก	อำจจะท�ำให้เกิดควนัท่ีมสีำรก่อมลพษิต่ำง	ๆ	มำกมำย 
ส่งผลกระทบท้ังต่อสขุภำพและสิง่แวดล้อม	 แล้วเรำจะท�ำอย่ำงไร	 แน่นอนว่ำประเพณต้ีองด�ำเนินต่อไป	 แต่ต้องใช้ทำงเลอืกอ่ืน	ๆ 
เข้ำแทน	ดงัน้ี

	 ถ้ำเรำฉลองตรุษจนีกันได้แบบน้ีทุกปี	 ไม่กระทบกับประเพณดีัง้เดมิ	 และยงัไม่สร้ำงมลพิษให้กับสิง่แวดล้อมรอบตวัเรำ 
เท่ำน้ีโลกของเรำจะน่ำอยูไ่ปอีกนำนเลยนะคะ	ตรุษจนีปีน้ีร่วมกันใส่ใจในสภำพอำกำศและสิง่แวดล้อมกันด้วยนะคะ	

ธปูไฟฟ้ำ	 เตำเผำไร้ควนั เจำะลกูโป่งแทนจุดประทัด บ้ำนขนมปังแทนบ้ำนกระดำษ	

บรรณำนุกรม
มยุรา	ยะทา.	(2563).	'ตรุษจีน' แบบคูล ๆ ท�าอย่างไรในยุคที่สู้กับ 'ฝุ่นPM2.5'. 

	 สืบค้นจาก	http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863286
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“ตรุษจีนยคุใหม่
ห่วงใยสิง่แวดล้อม”

“ซินเจียยูอ่ี่	ซินน้ีฮวดไช้”



E ating Plearn

16 Plearn
Play & Learn 17Plearn

Play & Learn

 ตรุษจีนปีนี ้ขอพาทกุท่านไปรับประทาน 
ต่ิมซำ� ทีร้่าน “เต้ย ต่ิมซำ�” ร้านนีเ้ป็นร้านทีมี่ช่ือเสยีง 
ยาวนานในเชียงใหม่ ผู ้เขียนเคยรับประทาน
มาต้ังแต่เด็ก จนถึงตอนนี้รสชาติก็ยังคงอร่อย
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  จ�ได้ว่าไปเมื่อไหร่
ก็มีลูกค้าเต็มร้านเสมอ 
 ที่ร้านมีเมนูต่ิมซำ�ให้เลือกหลากหลาย 
ทัง้ขนมจีบ ซาลาเปา ซีโ่ครงหมูอบ ก๋วยเต๋ียวหลอด 
กุ้งกรอบ และอืน่ ๆ  อกีกว่า 20 แบบ ราคาของนึง่ 
เข่งละ 25 บาท ของทอดชดุละ 50 บาท ลกูค้าสามารถ 
เดินไปเลือกต่ิมซำ�ด้านหน้าร้านแล้วรอพนักงาน 
น�ไปนึ่งให้ ประมาณ 5 - 10 นาที จากนั้น
พนักงานจะน�มาเสิร์ฟถึงโต๊ะ 

BY ภัทราภรณ์ แสงปัญญา
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เต้ยติ่มซำ� ถนนก�แพงดิน เชียงใหม่

165/2 ถนน ก�แพงดิน ต�บลหายยา
อ�เภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 

087-812-9440

เปิดทุกวัน 9.30 - 21.00 น. 

 ติ่มซ�ของที่นี่ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี เนื้อติ่มซ�
เป็นเนื้อกุ้งสับหยาบผสมกับเนื้อหมูเล็กน้อย เนื้อติ่มซำ�
จะนุม่ ๆ  ฉ�า่ ๆ  เม่ือจ้ิมกับน�า้จ้ิมเปร้ียวและกระเทยีมเจียว 
ที่ทอดใหม่แล้ว เข้ากันได้อย่างลงตัวเลยค่ะ (ทางร้าน
จัดเตรียมผักสด กระเทียมเจียว และน�้าจ้ิมต่าง ๆ 
ไว้ให้ลูกค้า ลูกค้าสามารถเติมได้ด้วยตัวเองตลอด)
 นอกจากนี้อยากจะแนะน� ซำิ่วท ้อ หรือ 
ซำาลาเปาลกูท้อ เป็นซำาลาเปาทีป้ั่นเลยีนแบบลกูท้อ และ 
ทาสีชมพูด้านบน ซิ่วท้อเป็นขนมมงคลยอดนิยมของ 
ชาวจีน ชาวจีนเช่ือว่าเป็นผลไม้มงคล จึงนยิมทีจ่ะมอบให้ 
ญาติผูใ้หญ่ในวันส�คญั ตามความเช่ือทีว่่ารับประทานแล้ว 
จะมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ซำิ่วท้อ ของร้านเต้ย           
ต่ิมซำ�เป็นซำาลาเปาไส้ถั่วเขียว หากได้รับประทาน 
ตอนที่ก�ลังร้อน ๆ พร้อมกับต่ิมซำ� และบัวลอยน�้าขิง 
งาด� ชุ ่มคอในช่วงหน้าหนาวนี้ เป็นสิ่งที่ ดีต่อใจ 
มากเลยค่ะ

บรรณานุกรม
ฮั่วเซ่งฮงติ่มซ�. (2020). ความหมายของซิ่วท้อ. สืบค้นจาก
 https://www.facebook.com/huasenghongdimsum/ 
 posts/2478877012353814/
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 เพลินฉบับนี้	 ยังอยู ่ในช่วงของ

เทศกาลตรุษจีน	 ซึ่งในปีนี้บรรยากาศของ 

การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของคนไทย 

เชื้อสายจีนอาจจะดูเงียบเหงากันไปบ้าง	

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด	19	ยังไม่คลี่คลายและยังคงต้อง

ปฏิบัติตัวตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อ 

เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อกันต่อไป	

	 แต่ถงึแม้ว่าจะออกไปฉลองเทศกาล 

ตรุษจีนข้างนอกไม่ได้	 แต่ทุกท่านสามารถ

อ่านนิตยสารเพลินของเราได้นะคะ	ส�าหรับ 

คอลัมน์สัมภาษณ์ในฉบับนี้	 ขอพาทุกท่าน 

ไปรู ้จักคนจีนที่มีหัวใจไทย	 “เฉียง	 ชาง	

(Qiang	 Zhang)”	 ไปรู ้จักตัวตนของเขา 

กันเลยค่ะ

Q :	แนะน�าตนเองหน่อยค่ะ
A :	ชื่อเฉียง	ชาง	(Qiang	Zhang)	ครับ	อายุ	31	ปี	
มาจาก	 Guangzhou	 China	 มาเรียนภาษาไทยและ 
ท�าธุรกิจกับเพื่อนและครอบครัวครับ	

Q :	 เฉียงเข้ามาอยู่ไทยกี่ปีแล้ว	 แล้วมาอยู่เชียงใหม่
ตั้งแต่เมื่อไหร่	แล้วท�าไมต้องเป็นเชียงใหม่คะ	?
A :	 มาเที่ยวหลายปีแล้วครับ	 แต่มาเริ่มอยู่ต้ังแต่	
มกราคม	 ปี	 2020	 มาเชียงใหม่	 เพราะมาหาท�าเล
ประกอบธรุกจิ	และบรรยากาศสิง่แวดล้อมทีเ่ขยีงใหม่ด ี
คนไม่พลุกพล่านครับ

Q :	เริ่มต้นมาเชียงใหม่	ท�าอะไรก่อนคะ	?
A : เที่ยวและเรียนภาษาไทยครับ

Q :	แล้วตอนนี้ท�าอะไรอยู่ในเชียงใหม่คะ	?
A :	 เรียนภาษาไทย	 ดูแลธุรกิจที่พักให้พี่สาว	 และ
ดูแลร้านชาบูครับ

Q :	เริ่มท�าร้านชาบูตั้งแต่เมื่อไหร่คะ	?
A : พึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม	2020	ชื่อร้าน	Fei	Mao	
Shabu	(เฟยเหมาชาบู)	ร้านอยู่ติดคูเมือง	ฝั่งตรงข้าม
ตลาดสมเพชร	อยู่แถว	ๆ	ร้าน	Spicy	เชียงใหม่ครับ

/บทสัมภาษณ์/
เฉียง ชาง (Qiang Zhang)
สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย อรวรา ใสค�า

คนจีน
หัวใจไทย
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Q :	เดี๋ยวนี้เชียงใหม่มีร้านชาบูเยอะมาก	แล้วจุดขายของร้าน	Fei	Mao	
คิดว่าอยู่ตรงไหนคะ	?
A : เป็นชาบูน�้าซุปหม่าล่าสูตรต้นต�ารับจากจีน	 และราคาถูก	 คิดเป็น
บุฟเฟต์หัวละ	 99	บาท	 ราคานี้รวมน�้าแล้วครับคิดว่าชาบูราคานี้ในเมือง
หายากมาก	ๆ	เลยหละครับ

Q :	สถานการณ์	COVID-19	มีผลกระทบต่อร้านยังไงบ้างคะ	เครียดไหม	
แล้วจัดการกับความเครียดยังไงคะ	?
A :	ตอนนีท้ีร้่านต้องลดพนกังาน	เพือ่ลดค่าใช้จ่าย	ถามว่าเครยีดไหม	คอื
เราท�าอะไรไม่ได้มาก	เครยีดไปกต้็องแก้ปัญหาอยูด่	ียงัไงร้านกย็งัต้องเปิด 
ต่อไป	แต่ก็ต้องท�าตามมาตรการของรัฐบาล	ช่วงนี้ลูกค้าน้อยลง	ทางร้าน 
กพ็ยายามปรบัเปลีย่นโปรโมชัน่	อย่างตอนนีมี้เยอะมากครบั	เช่น	โปรโมชัน่ 
มา	5	จ่าย	4	โปรโมชั่นวันเกิดมา	3	คนขึ้นไป	(ฟรีเจ้าของวันเกิด)	

Q :	 ช่วงน้ีสถานการณ์	 COVID-19	 ก็ยังไม่ได้คลี่คลาย	 100%	 แล้วได้
วางแผนถึงอนาคตข้างหน้าไว้บ้างไหมคะ	?
A :	 ไม่สามารถตอบให้ชัดได้ครับ	 เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา	 หากดีขึ้นก็อาจจะเพิ่มพนักงาน	 แต่ถ้ามันแย่ลงก็คงต้องรอดู 
ว่าไหวได้อีกกี่เดือน	โชคดีที่เจ้าของที่ลดค่าเช่าให้

Q :	 คิดว่าวัฒนธรรมการกินชาบูของคนไทยกับคนจีนเหมือนหรือ 
ต่างกันคะ	?
A :	 น่าจะคล้ายกับคนจีนนะครับ	 สามารถกินได้ทุกวันช่วงหน้าหนาว	
และจะมีสูตรของน�้าซุปเยอะมากแตกต่างจากของไทย

Q :	ชอบอะไรในเชียงใหม่คะ	?
A : บรรยากาศและสภาพแวดล้อมครับ	 แตกต่างจากที่กรุงเทพมาก 
เคยไปกรงุเทพแล้วรูส้กึว่าผูค้นเยอะเหมอืนทีก่วงโชว	ไปไหนมาไหนล�าบาก	
แต่เชียงใหม่เป็นเมืองที่เงียบและสงบ	 ไปไหนมาไหนสะดวก	 และผู้คน 
ก็ใจดี	 ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย	 แต่คนเชียงใหม่พร้อมที่จะคุยกับผม
ด้วยภาษาไทยที่ง่าย	ๆ	ครับ

	 ถึงแม้ว่าในวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด	19	 ในประเทศไทย	
จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้น	 แต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งตัวเลขนี้ต้องลดลงอย่างแน่นอน	
ถ้าทุกคนร่วมใจกันป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
เมื่อออกไปที่สาธารณะ	ล้างมือบ่อย	ๆ	โดยใช้สบู่และน�้า	หรือเจลล้างมือ 
ที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์	 และรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจาก 
ผู้ที่ไอหรือจาม	 ทีมงานนิตยสารเพลินขอเป็นอีกหนึ่งก�าลังใจให้ทุกท่าน 
ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด	19	ไปด้วยกันนะคะ
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ช่ือเรื่อง แก๊งม่วนป่วนเยำวรำช : Detective 
Chinatown - Lost in Thailand
ผู้ก�ำกับ เฉิน ซือเฉิง
เลขเรียก  DVD 1611
 เรื่องราวของหนุ่มจีนติดอ่างอย่าง ฉินฟง 

ที่ถูกส่งมาตามหาลุงช่ือ ถังเหริน ในเมืองไทยแถวย่าน 

เยาวราช โดย ถงัเหรนิ ตกเป็นผู้ตอ้งสงสยัคดอีาชญากรรม 
จนท�าให้ ฉินฟง จ�าเป็นต้องหนีตามลุงไปด้วย ซ่ึงก็มี 

เฟิงโกว่ และพรรคพวกเจ้าพ่อไฮโซเป็นนักสืบคอยตาม
สืบคดี จึงท�าให้ทัง้ ฉินฟง และ ถังเหริน ต้องหลบหน ี
การไลล่า่ของทัง้ต�ารวจมาเฟียและเจา้พ่อในเวลาเดยีวกนั

ช่ือเรือ่ง ประกำศติหงสส์งัหำร : The Assassin 

ผู้ก�ำกับ โหว เสี่ยวเซ่ียน
เลขเรียก  DVD 1462
 เรื่องราวในศตวรรตที่ 9 ของจีน ลูกสาว
ของนายพลนาม นี ยินเหนียง ถูกลักพาตัวไป 
โดยแมชี่ผูท้ี่มวีทิยายุทธเยี่ยมยอด ซ่ึงเดก็นอ้ยไดถ้กูฝึก 

ให้กลายเป็นนักฆ่าที่แสนโหดร้ายที่คอยส�าเร็จโทษ 

กับพวกขุนนางกังฉิน แต่แล้ววันหน่ึงเม่ือภารกิจ 

ล้มเหลว เธอจึงถูกลงโทษด้วยการส่งตัวกลับไปยัง 
แผ่น ดิน เกิด ซ่ึ ง รับค� าสั่ งใ ห้ ฆ่ าชายคนที่ เ ธอ 

เคยร่วมสาบาน คนสนทิผูท้ี่ตอนนีก้ลายเป็นผูน้�ากองทพั 

ท่ียิ่งใหญ ่เธอต้องเลอืก สงัเวยชีวติชายคนที่เธอรกัหรอื 

จะหยุดความหวาดกลัวและท�าตามวิถีแห่งนักฆ่า

W
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ช่ือเรื่อง หมู่บ้ำนคนเพี้ยน : The Village 
of No Return
ผู้ก�ำกับ เฉินหยู่ซุน
เลขเรียก  DVD 1790
 The Village of No Return หมู่บ้าน 
คนเพี้ยน น�าแสดงโดย ซูฉี เป็นงานในแนวกังฟู 
ตลก เป็นเรื่องของหมู่บ้านชนบทในปลายราชวงศ์ชิง 

กับการก่อสร้างทางรถไฟที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์
ประหลาดที่ผิดปกติของหมู่บ้านในชนบท

ช่ือเรื่อง โยคะสู้ฟัด : Kung Fu Yoga
ผู้ก�ำกับ สแตนลีย์ ตง
เลขเรียก  DVD 1700
 แจ็ค ศาสตราจารยโ์บราณคดีชาวจนี ประจ�า 
สสุานนกัรบดนิเผาเมอืงซีอาน ตอ้งมารว่มในการตามหา 
สมบัตกิบัแอชมติา ศาสตราจารยส์าวสดุสวยชาวอนิเดยี 
และไคร่าผู้ช่วยของเธอ จากนั้นได้โจนส์ ลี ท่ีเป็น 
ลูกเพื่ อนเก่า แจ็ค มาร่วมทีม จากการสืบหา 

ตามเบาะแส และพกิดั GPS ทมีรูว้า่สมบตัถิกูซ่อนอยู่ที่ 

ถ�้าน�้าแข็งแห่งหนึ่ง เมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขาพบซาก
กองทัพหลวงที่สูญหายไปพร้อมกับสมบัติ ถูกฝัง 

อยู่ใต้น�้ าแข็งมาเป็นเวลากว่าศตวรรษ ทันใดนั้น 
กลบัถกูซุ่มโจมตีโดย แรนดลั  ลูกหลานของผูน้�าทพักบฏ 
ท่ีต้องการปลดแอกตัวเอง ผู้ยืนยันสิทธ์ิครอบครอง
สมบัติ 
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Do  You Know?
By รัชฎาภรณ์ มูลมาก 8 เรื่องน่ารู้ . . 8 เรื่องน่ารู้ . . 

1. ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบรุุษ และไหว้วญิญาณไม่มญีาติ 

โดยช่วงเช้า	 ควรไหว้เจ้าในบ้าน	หรือ	 “ตีจ่เูอีย้”	 ช่วงสาย 

ไหว้บรรพบรุุษให้เรยีบร้อย	และช่วงบ่าย	ไหว้วญิญาณไม่มีญาติ	

ของไหว้จะมีทัง้ของคาว-หวาน	เป็ด-ไก่	มากน้อยแล้วแต่ฐานะ 

ของผู้ไหว้	 และมีเครื่องกระป๋อง	 ข้าวสาร	 เกลือ	 เพื่อให้ผี 

ไม่มญีาตพิกไปด้วย	นอกจากนีย้งัต้องจดุขีไ้ต้	 2	 ชิน้ไว้ด้วย 

เมือ่ไหว้เสรจ็จะจุดประทดั	จากนัน้จะโปรยข้าวสารผสมเกลือ	

ขับไล่สิง่ทีไ่ม่ดใีห้หมดไป

2. ท�าพิธรัีบ “ไฉ่ซงิเอีย้” เทพพิทกัษ์ทรพัย์ หรอื

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ	ส่วนใหญ่ท�าพธิรีะหว่างหลังเทีย่งคืน

ของวนัซาจับ๊	จนถงึก่อนต	ี1

3. ตดิตุย๊เลีย้ง หรอืค�าอวยพรปีใหม่	ชาวจนีนยิมประดับ

ป้ายค�าอวยพร	เขยีนด้วยตวัอกัษร	7	ตวั	ให้ท�ามาค้าขึน้	มัง่มี 

เงินทอง	 โดยน�ามาติดข้างประตูบ้านทั้ง	 2	 ข้าง	 และมีอีก 

1	แผ่น	ส�าหรบัตดิขวางทางเข้า-ออก	 เขยีนค�าว่า	 “ซุก	ยบิ 

เผ่ง	องั”	แปลว่า	เข้า-ออกโดยปลอดภยั

4. กินเจมื้อเช้า	 มื้อแรกของปีใหม่จีน	 คนจีนจะกินเจ 

เป็นมือ้แรก	เพราะเชือ่ว่าจะได้บญุเหมอืนกนิเจตลอดทัง้ปี

5. ใส่เสือ้ผ้าสสีนัสดใส	เปรยีบได้กบัเสรมิความสว่างสดใส	

และความเป็นสริิมงคลแก่ชีวติ	 โดยเฉพาะสีแดงท่ีเป็นสีมงคล

และเป็นทีน่ยิมมากทีสุ่ด

(TAN	,	CELINE,	2020).

(ไทยรัฐออนไลน์,	2559)

(Horoguide,	2555)

(เทพเจ้าจีน,	2561)
(Shopee,	ม.ป.ป.)
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6. อวยพรผูใ้หญ่ ด้วยส้ม	4	ผล	ซึง่เจ้าของบ้านนัน้จะต้องรบัส้ม 

มา	 2	 ผล	และน�าส้มทีต่นเตรยีมไว้วางคืน	 2	 ผล	พร้อมกบัเตรยีม 

เมล็ดแตงโมย้อมสีแดงไว้	 1	 พาน	 และลูกสมอจีนไว้รับแขก 

ทีม่าอวยพรด้วย

7. รับอัง่เปา วนัด	ี ๆ	 แบบน้ี	 ผู้ใหญ่จะมอบอัง่เปาให้กบัเดก็	 ๆ 

ซ่ึงจ�านวนก็ข้ึนอยู่แต่ละครอบครัวว่าจะมากหรือน้อย	บ้านไหน 

มเีดก็เยอะ	ก็ต้องเตรยีมอัง่เปาหลายซองหน่อยนะคะ

8. รวมญาตกินิเกีย๊ว วนัตรษุจนีถอืเป็นวนัรวมญาต	ิ โดยทกุคน 

จะเดนิทางมาร่วมโต๊ะกนิเกีย๊วในวนัซาจับ๊มือ้สุดท้ายก่อนขึน้ปีใหม่	

และทีต้่องเป็น	“เก๊ียว”	เพราะลักษณะของเกีย๊วจะเหมอืนกบั	“เงนิ” 

ของจนี	หมายถึง	ให้มัง่มเีงนิทอง
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