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การสาธิตการป�น
เครื่องป�นดินเผา จาก
เครือข�ายชุมชนบ�านป�าจี้ 

ตําบลนํ้าแพร� 
อําเภอหางดง 

ในงาน แอ�วเฮือน 
เยือนผญา พิพิธภัณฑ�
มีชีวิต วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�
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27 28 29 30 31

๑มกราคม ๒๕๖๒

ปฏิทินวันสําคัญ

1 มกราคม 2562
วันขึ้นป�ใหม�

16 มกราคม 2562
วันครูแห�งชาติ

ปฏิทินกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม

1 มกราคม 2562 
พิธีทําบุญวันขึ้นป�ใหม�
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ณ บริเวณด�านหน�า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

มกราคม 2562
พิธีทําบุญวันขึ้นป�ใหม�
สาํนกัส�งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
ณ ห�องประชุม 
สาํนกัส�งเสริมศลิปวัฒนธรรม

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1380 ปเปกเส็ด

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเปกเส็ด วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 5
วันดับใส วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเตาใจ วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกัดเม็ด วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 2
วันรวายยี วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกาเหมา วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกดเส็ด วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเมืองใส วันรองพนื

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกาบใจ วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกาบสี วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 8
วันรวงใค วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเปกสะงา วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 6
วันดับเปา วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกัดใค วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันรวายสะงา วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกาเปา วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกดสัน วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเมืองเหมา วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกดใจ วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 6
วันเมืองเม็ด วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกาบยี วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 4
วันรวงเรา วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 3
วันเปกสี วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 8
วันรวงเปา วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเปกสัน วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 1
วันดับเหมา วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเตาเส็ด วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเตายี วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกัดเรา วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 6
วันรวายสี วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกาใค วันขวํ้าได

เดือน 3 แรม 10 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 4 ออก 3 คํ่า
วันไชยาดิถี

เดือน 4 ออก 10 คํ่า
วันวอดวาย

เดือน 4 แรม 2 คํ่า

เดือน 4 แรม 9 คํ่า
วันราชาโชค วันอมริสสโชค

เดือน 4 ออก 1 คํ่า

เดือน 4 ออก 8 คํ่า
วันอมริสสโชค

เดือน 4 ออก 15 คํ่า
วันทานขาวใหม

เดือน 4 แรม 7 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 4 ออก 2 คํ่า
วันหัวเรยีงหมอน

เดือน 4 ออก 9 คํ่า

เดือน 4 แรม 1 คํ่า

เดือน 4 แรม 8 คํ่า

เดือน 3 แรม 11 คํ่า

เดือน 4 ออก 4 คํ่า
วันเสีย

เดือน 4 ออก 11 คํ่า
วันเสีย

เดือน 4 แรม 3 คํ่า
วันเสีย วันโลกาวินาศ

เดือน 4 แรม 10 คํ่า
วันเสีย วันวอดวาย

เดือน 3 แรม 12 คํ่า
วันเสีย

เดือน 4 ออก 5 คํ่า
วันปุณณาดิถี

เดือน 4 ออก 12 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 4 แรม 4 คํ่า
วนัอมรสิสโชค วนัหวัเรยีงหมอน

เดือน 4 แรม 11 คํ่า

เดือน 3 แรม 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 4 ออก 6 คํ่า
วันเสีย

เดือน 4 ออก 13 คํ่า
วันเสีย

เดือน 4 แรม 5 คํ่า
วันเสีย

เดือน 3 แรม 14 คํ่า
วันเสีย

เดือน 4 ออก 7 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 4 ออก 14 คํ่า
วันริทธาดิถี

เดือน 4 แรม 6 คํ่า



การสาธิตการจักสาน 
ของเครือข�ายชุมชน 
ศูนย�ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 
ในงาน แอ�วเฮือน 

เยือนผญา พิพิธภัณฑ�
มีชีวิต วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�
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๒กุมภาพันธ� ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1380 ปเปกเส็ด

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกาเรา วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกดสี วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเมืองใค วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกาบสะงา วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 0
วันรวงเม็ด วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเปกยี วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 6
วันดับเรา วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเตาสี วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเตาสัน วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกัดเหมา วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 2
วันรวายเส็ด วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกาใส วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกาบเส็ด วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 4
วันรวงใส วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 3
วันเปกใจ วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 2
วันดับเม็ด วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 1
วันดับใค วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเตาสะงา วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกัดเปา วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 7
วันรวายสัน วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกัดใส วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 6
วันรวายใจ วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกาเม็ด วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกดยี วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกดสะงา วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเมืองเปา วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกาบสัน วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 0
วันรวงเหมา วันเกากอง

เดือน 5 ออก 1 คํ่า

เดือน 5 ออก 8 คํ่า
วันไชยาดิถี

เดือน 5 ออก 15 คํ่า

เดือน 5 แรม 7 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 4 แรม 14 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 5 ออก 6 คํ่า
วันเสีย

เดือน 5 ออก 13 คํ่า
วันเสีย

เดือน 5 แรม 5 คํ่า
วันเสีย

เดือน 4 แรม 15 คํ่า

เดือน 5 ออก 7 คํ่า
วันเสีย

เดือน 5 ออก 14 คํ่า
วันเสีย

เดือน 5 แรม 6 คํ่า
วันเสีย วันโลกาวินาศ

เดือน 5 ออก 2 คํ่า
วันภัททราดิถี วันอมริสสโชค

วันหัวเรียงหมอน

เดือน 5 ออก 9 คํ่า

เดือน 5 ออก 14 คํ่า

เดือน 5 แรม 8 คํ่า

เดือน 5 ออก 3 คํ่า

เดือน 5 ออก 10 คํ่า
วันวอดวาย

เดือน 5 แรม 2 คํ่า

เดือน 5 แรม 9 คํ่า

เดือน 4 แรม 12 คํ่า
วันเสีย

เดือน 5 ออก 4 คํ่า

เดือน 5 ออก 11 คํ่า
วนันนัทาดถิ ีวนัหวัเรยีงหมอน

เดือน 5 แรม 3 คํ่า

เดือน 4 แรม 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 5 ออก 5 คํ่า
วันราชาโชค วันอมริสสโชค

เดือน 5 ออก 12 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 5 แรม 4 คํ่า
วนัรทิธาดถิ ีวนัหวัเรยีงหมอน

ปฏิทินวันสําคัญ

5 กุมภาพันธ� 2562
วันตรุษจีน

19 กุมภาพันธ� 2562
วันมาฆบูชา

ปฏิทินกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม

19 กุมภาพันธ� 2562
พิธีทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันมาฆบูชา
ณ ถนนสายวัฒนธรรม 
ทางขึ้นวัดฝายหิน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�



การสาธิตการทํางาน
ใบตอง จากกลุ�ม

เครือข�ายชุมชนชาวไทลื้อ
ในงาน แอ�วเฮือน 

เยือนผญา พิพิธภัณฑ�
มีชีวิต วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

๓มีนาคม ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1380 ปเปกเส็ด

ฟาตีแสงเศษ 5
วันรวงเปา วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเปดสัน วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 7
วันดับเหมา วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 6
วันเตาเส็ด วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกัดใค วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 7
วันรวายสะงา วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกาเปา วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกดใจ วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 3
วันเมืองเม็ด วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกาบยี วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 1
วันรวงเรา วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเตายี วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกัดเรา วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 3
วันรวายสี วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกาใค วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกาเหมา วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกดเส็ด วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเมืองใส วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกาบใจ วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 3
วันเมืองเรา วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกาบสี วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 5
วันรวงใค วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเปกสะงา วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 3
วันดับเปา วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเปกเส็ด วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 2
วันดับใส วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันเตาใจ วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 0
วัดกัดเม็ด วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 8
วันรวายยี วันเกากอง

เดือน 5 แรม 14 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 6 ออก 7 คํ่า
วันเสีย

เดือน 6 ออก 14 คํ่า
วันเสีย

เดือน 6 แรม 6 คํ่า
วันเสีย

เดือน 5 แรม 12 คํ่า
วันเสีย

เดือน 6 ออก 5 คํ่า

เดือน 6 ออก 12 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 5 แรม 13 คํ่า
วันเสีย

เดือน 6 ออก 6 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 6 ออก 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 6 แรม 5 คํ่า

เดือน 6 ออก 1 คํ่า

เดือน 6 ออก 8 คํ่า

เดือน 6 ออก 15 คํ่า

เดือน 6 แรม 7 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน 
วันภัททราดิถี

เดือน 6 ออก 2 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 6 ออก 9 คํ่า

เดือน 6 แรม 1 คํ่า

เดือน 6 แรม 8 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 5 แรม 10 คํ่า
วันวอดวาย

เดือน 6 ออก 3 คํ่า

เดือน 6 ออก 10 คํ่า
วันวอดวาย

เดือน 6 แรม 2 คํ่า

เดือน 6 แรม 9 คํ่า

เดือน 5 แรม 11 คํ่า

เดือน 6 ออก 4 คํ่า
วันริทธาดิถี

เดือน 6 ออก 11 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 6 แรม 3 คํ่า
วนัรทิธาดถิ ีวนัหวัเรยีงหมอน

เดือน 6 แรม 10 คํ่า
วันวอดวาย

ฟาตี
แสง

เศษ
 5 ว

ันกด
สัน 

วันร
ับตา

ย

ฟาต
ีแสง

เศษ
 4 

วันเ
มือง

เหม
า 

วันร
องพ

ืน

เดือ
น 6

 

แรม
 4 ค

ํ่า 

วันโ
ลกา

วินา
ศ

เดือ
น 6

 แร
ม 1

1 ค
ํ่า24

31



การสาธิตการป�กผ�า และ
ทอผ�า ของกลุ�มเครือข�าย

ชุมชนไทยอง 
ในงาน แอ�วเฮือน

เยือนผญา พิพิธภัณฑ�
มีชีวิต วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

๔เมษายน ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1380-1381 ปเปกเส็ด – ปกัดใค

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกัดใส วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 3
วันรวายใจ วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกาเม็ด วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกดยี วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเมืองเรา วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกาบเส็ด วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันรวงใส วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเปกใจ วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 4
วันดับเม็ด วันรัยตาย

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเปกสี วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 7
วันดับใค วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 6
วันเตาสะงา วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกัดเปา วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 0
วันรวายสัน วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกดสะงา วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเมืองเปา วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกาบสัน วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 2
วันรวงเหมา วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 6
วันรวงเม็ด วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเปกยี วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 8
วันดับเรา วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเตาสี วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันเตาสัน วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกัดเหมา วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 4
วันรวายเส็ด วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกาใส วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกาเรา วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกดสี วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเมืองใค วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกาบสะงา วันรับได

เดือน 6 แรม 13 คํ่า
วันเสีย

เดือน 7 ออก 5 คํ่า

เดือน 7 ออก 12 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

วันพญาวัน

เดือน 7 แรม 4 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 7 แรม 11 คํ่า

เดือน 7 ออก 3 คํ่า

เดือน 7 ออก 10 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน 
วันสังขานตลอง

เดือน 7 แรม 2 คํ่า

เดือน 7 แรม 9 คํ่า

เดือน 6 แรม 12 คํ่า

เดือน 7 ออก 4 คํ่า

เดือน 7 ออก 11 คํ่า
วันเนา

เดือน 7 แรม 3 คํ่า
วันราชาโชค วันอมริสสโชค

เดือน 7 แรม 10 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 6 แรม 14 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 7 ออก 6 คํ่า
วันราชาโชค

เดือน 7 ออก 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 7 แรม 5 คํ่า

เดือน 6 แรม 15 คํ่า
วันปุณณาดิถี

เดือน 7 ออก 7 คํ่า
วันเสีย วันวอดวาย

เดือน 7 ออก 14 คํ่า
วันเสีย

เดือน 7 แรม 6 คํ่า
วันเสีย

เดือน 7 ออก 1 คํ่า
วันนันทาดิถี วันราชาโชค 

วันอมริสสโชค

เดือน 7 ออก 8 คํ่า

เดือน 7 ออก 15 คํ่า

เดือน 7 แรม 7 คํ่า
วันวอดวาย

เดือน 7 ออก 2 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 7 ออก 9 คํ่า
วันเสีย

เดือน 7 แรม 1 คํ่า
วันเสีย วันโลกาวินาศ

เดือน 7 แรม 8 คํ่า
วันเสีย

ปฏิทินวันสําคัญ
6 เมษายน 2562
วันจักรี
8 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันจักรี
13-15 เมษายน 2562
วันสงกรานต�
16 เมษายน 2562 
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต�

ปฏิทินกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
13 เมษายน 2562
พิธีแห�ขบวนสรงนํ้าพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ณ สะพานนวรัฐ-วัดพระสิงห�
เมษายน 2562
พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี 
อธิการบดี และคณาจารย�อาวุโส 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ณ ลานสัก หน�าศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
เมษายน 2562
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ�นดิน 
ป�นล�านนา
ณ ลานสัก หน�าศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
เมษายน 2562
พิธีดําหัวคณะกรรมการ
อํานวยการและผู�อาวุโส 
สํานักส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ณ ห�องประชุม 
สํานักส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เมษายน-กรกฎาคม 2562
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
วาดภาพจิตรกรรมล�านนา
ณ สํานักส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม



การสาธิตการทําเครื่องประดับ 
จากชุมชนศูนย�การเรียนรู�
นํ้าต�นสล�าแดง บ�านนํ้าต�น 

อําเภอแม�วาง จังหวัดเชียงใหม� 
ในงาน แอ�วเฮือน 

เยือนผญา พิพิธภัณฑ�มีชีวิต 
วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

๕พฤษภาคม ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1381 ปกัดใค

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกาบสี วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 1
วันรวงใค วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเปกสะงา วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 8
วันดับเปา วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 1
วันเตายี วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกัดเรา วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 8
วันรวายสี วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกาใค วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกาเหมา วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกดเส็ด วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเมืองใส วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกาบใจ วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 1
วันเปกเส็ด วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 7
วันดับใส วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 6
วันเตาใจ วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกัดเม็ด วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 4
วันรวายยี วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกัดใค วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 3
วันรวายสะงา วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกาเปา วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกดสัน วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเมืองเหมา วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกดใจ วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเมืองเม็ด วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกาบยี วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 6
วันรวงเรา วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเปกสี วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 5
วันรวงเปา วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเปกสัน วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 3
วันดีบเหมา วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเตาเส็ด วันทายปาว

เดือน 8 ออก 4 คํ่า

เดือน 8 ออก 11 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 8 แรม 3 คํ่า
วันไชยาดิถี

เดือน 8 แรม 10 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 8 ออก 2 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 8 ออก 9 คํ่า

เดือน 8 แรม 1 คํ่า

เดือน 8 แรม 8 คํ่า
วันอมริสสโชค

เดือน 8 ออก 3 คํ่า
วันราชาโชค วันอมริสสโชค

เดือน 8 ออก 10 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 8 แรม 2 คํ่า

เดือน 8 แรม 9 คํ่า

เดือน 7 แรม 12 คํ่า
วันภัททราดิถี

เดือน 8 ออก 5 คํ่า
วันเสีย

เดือน 8 ออก 12 คํ่า
วันเสีย

เดือน 8 แรม 4 คํ่า
วันเสีย

เดือน 8 แรม 11 คํ่า
วันเสีย

เดือน 7 แรม 13 คํ่า
วันเสีย

เดือน 8 ออก 6 คํ่า

เดือน 8 ออก 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 8 แรม 5 คํ่า
วันปุณณาดิถี

เดือน 8 แรม 12 คํ่า

เดือน 7 แรม 14 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 8 ออก 7 คํ่า
วันเสีย วันวอดวาย

เดือน 8 ออก 14 คํ่า
วันเสีย

เดือน 8 แรม 6 คํ่า
วันเสีย

เดือน 8 แรม 13 คํ่า
วันเสีย

เดือน 8 ออก 1 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 8 ออก 8 คํ่า

เดือน 8 ออก 15 คํ่า

เดือน 8 แรม 7 คํ่า
วันวอดวาย

ปฏิทินวันสําคัญ

1 พฤษภาคม 2562
วันแรงงานแห�งชาติ

13 พฤษภาคม 2562 
วันพืชมงคล*

18 พฤษภาคม 2562
วันวิสาขบูชา

20 พฤษภาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

ปฏิทินกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม

18 พฤษภาคม 2562
พิธีทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ ถนนสายวัฒนธรรม 
ทางขึ้นวัดฝายหิน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�



นักศึกษาต�างชาติ
ร�วมฝ�กปฏิบัติการทํา
เครื่องป�นดินเผาล�านนา 

ในงาน แอ�วเฮือน
เยือนผญา พิพิธภัณฑ�
มีชีวิต วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29

๖มิถุนายน ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1381 ปกัดใค

ฟาตีแสงเศษ 6
วันเตาสัน วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกัดเหมา วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 4
วันรวายเส็ด วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกาใส วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกดสะงา วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเมืองเปา วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกาบสัน วันไสเสีย

ฟาตี
แสง

เศษ
 2 ว

ันรว
งเห

มา 
วันส

ุพัก

ฟาต
ีแสง

เศษ
 1

วันเ
ปกเ

ส็ด 

วันย
ีเพีย

ง

ฟาตีแสงเศษ 1
วันรวงเม็ด วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเปกยี วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 8
วันดับเรา วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเตาสี วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกาเรา วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกดสี วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเมืองใค วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกาบสะงา วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกาบเส็ด วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 6
วันรวงใส วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเปกใจ วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 4
วันดับเม็ด วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 3
วันดับใค วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเตาสะงา วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกัดเปา วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 0
วันรวายสัน วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกัดใส วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 8
วันรวายใจ วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกาเม็ด วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกดยี วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเมืองเรา วันทายปาว

เดือน 9 ออก 2 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 9 ออก 9 คํ่า
วันราชาโชค วันอมริสสโชค

เดือน 9 แรม 1 คํ่า

เดือน 9 แรม 8 คํ่า
วันไชยาดิถี

เดือน 8 แรม 15 คํ่า

เดือน 9 ออก 7 คํ่า
วันเสีย วันวอดวาย

เดือน 9 ออก 14 คํ่า
วันเสีย

เดือ
น 9

 

แรม
 6 ค

ํ่า

วันเ
สีย

เดือ
น 9

 แร
ม 1

3 ค
ํ่า วัน

เสีย

เดือน 9 ออก 1 คํ่า
วันเสีย

เดือน 9 ออก 8 คํ่า
วันเสีย

เดือน 9 ออก 15 คํ่า
วันเสีย

เดือน 9 แรม 7 คํ่า
วันเสีย วันวอดวาย

เดือน 9 ออก 3 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 9 ออก 10 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 9 แรม 2 คํ่า
วันภัททราดิถี

เดือน 9 แรม 9 คํ่า

เดือน 9 ออก 4 คํ่า

เดือน 9 ออก 11 คํ่า
วันหัวเรยีงหมอน

เดือน 9 แรม 3 คํ่า

เดือน 9 แรม 10 คํ่า
วนัราชาโชค วนัหวัเรยีงหมอน

วันปุณณาดิถี

เดือน 9 ออก 5 คํ่า

เดือน 9 ออก 12 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 9 แรม 4 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 9 แรม 11 คํ่า
วันนันทาดิถี

เดือน 8 แรม 14 คํ่า
วนัรทิธาดถิ ีวนัหวัเรยีงหมอน

เดือน 9 ออก 6 คํ่า

เดือน 9 ออก 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 9 แรม 5 คํ่า
วันราชาโชค วันอมริสสโชค

เดือน 9 แรม 12 คํ่า

ปฏิทินกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม

มิถุนายน 2562
พิธีทําบุญและสืบชะตา
เมืองเชียงใหม�
ณ หน�วยประตูสวนดอก 
จังหวัดเชียงใหม�

มิถุนายน 2562
เสวนา และให�ความรู�เกี่ยวกับ 
พิธีสืบชะตาแบบล�านนา
ณ สํานักส�งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

23

30



การสาธิตการป�กริบบ้ิน
แบบชาวตะวันตก โดย 
เครือข�ายศูนย�ศิลปาชีพ

บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ในงาน แอ�วเฮือน

เยือนผญา พิพิธภัณฑ�
มีชีวิต วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

๗กรกฎาคม ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1381 ปกัดใค

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกดใจ วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเมืองเม็ด วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกาบยี วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 3
วันรวงเรา วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเปกสี วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 4
วันดับใส วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 3
วันเตาใจ วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกัดเม็ด วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันรวายยี วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกัดใค วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 0
วันรวายสะงา วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกาเปา วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกดสัน วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 6
วันเมืองเหมา วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 2
วันรวงเปา วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันเปกสัน วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 0
วันดับเหมา วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเตาเส็ด วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกัดใส วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเตายี วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกัดเรา วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 5
วันรวายสี วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกาใค วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกาเหมา วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกดเส็ด วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 1
วันเมืองใส วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกาบใจ วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกาบสี วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 7
วันรวงใค วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 6
วันเปกสะงา วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 5
วันดับเปา วันพืนดาย

เดือน 10 ออก 1 คํ่า
วันเสีย

เดือน 10 ออก 8 คํ่า
วันเสีย วันวอดวาย

เดือน 10 ออก 15 คํ่า
วันเสีย

เดือน 10 แรม 7 คํ่า
วันเสีย

เดือน 10 แรม 14 คํ่า
วันเสีย

เดือน 10 ออก 6 คํ่า
วันราชาโชค

เดือน 10 ออก 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 10 แรม 5 คํ่า

เดือน 10 แรม 12 คํ่า

เดือน 9 แรม 14 คํ่า
วันเสีย

เดือน 10 ออก 7 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 10 ออก 14 คํ่า

เดือน 10 แรม 6 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 10 แรม 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 10 ออก 2 คํ่า
วนัภทัทราดถิ ีวนัอมรสิสโชค 

วันหัวเรียงหมอน

เดือน 10 ออก 9 คํ่า

เดือน 10 แรม 1 คํ่า

เดือน 10 แรม 8 คํ่า
วันวอดวาย

เดือน 10 แรม 15 คํ่า
วันเสีย

เดือน 10 ออก 3 คํ่า

เดือน 10 ออก 10 คํ่า
วนัราชาโชค วนัหวัเรยีงหมอน

เดือน 10 แรม 2 คํ่า

เดือน 10 แรม 9 คํ่า

เดือน 10 ออก 4 คํ่า

เดือน 10 ออก 11 คํ่า
วนันนัทาดถิ ีวนัหวัเรยีงหมอน

เดือน 10 แรม 3 คํ่า

เดือน 10 แรม 10 คํ่า

เดือน 10 ออก 5 คํ่า
วันราชาโชค วันอมริสสโชค

เดือน 10 ออก 12 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 10 แรม 4 คํ่า
วนัรทิธาดถิ ีวนัหวัเรยีงหมอน

เดือน 10 แรม 11 คํ่า

ปฏิทินวันสําคัญ
16 กรกฎาคม 2562
วันอาสาฬหบูชา

17 กรกฎาคม 2562
วันเข�าพรรษา

28 กรกฎาคม 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 10

29 กรกฎาคม 2562
วันหยุดชดเชย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 10

ปฏิทินกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
กรกฎาคม 2562
พธีิหล�อและสมโภชเทยีนพรรษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ณ ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

2 กรกฎาคม 2562
ครบรอบวันคล�ายวนัสถาปนา 
สาํนกัส�งเสริมศลิปวัฒนธรรม
ณ สาํนกัส�งเสริมศลิปวัฒนธรรม

16 กรกฎาคม 2562
พิธีทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
ถวายเทียนพรรษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ณ ถนนสายวัฒนธรรม 
ทางขึ้นวดัฝายหนิ และวดัฝายหนิ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�



การสาธิตการทํางาน
ใบตองกระทง จากกลุ�ม
เครือข�ายชุมชนไทยวน 
ในงาน แอ�วเฮือน

เยือนผญา พิพิธภัณฑ�
มีชีวิต วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

๘สิงหาคม ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1381 ปกัดใค

ฟาตีแสงเศษ 0
วันดับใค วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเตาสะงา วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกัดเปา วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 6
วันรวายสัน วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกาเรา วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกดสี วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 6
วันเมืองใค วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกาบสะงา วันไสเสยี

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกาบเส็ด วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 3
วันรวงใส วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเปกใจ วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันดับเม็ด วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 5
วันรวายใจ วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกาเม็ด วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกดยี วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเมืองเรา วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกดสะงา วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันเมืองเปา วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกาบสัน วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 8
วันรวงเหมา วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเปกเส็ด วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 7
วันรวงเม็ด วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 6
วันเปกยี วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 5
วันดับเรา วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเตาสี วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกัดใค วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 3
วันเตาสัน วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกัดเหมา วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันรวายเส็ด วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกาใส วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกดใจ วันสุพัก

เดือน 11 ออก 6 คํ่า

เดือน 11 ออก 13 คํ่า
วนัไชยาดถิ ีวนัหวัเรยีงหมอน

เดือน 11 แรม 5 คํ่า

เดือน 11 แรม 12 คํ่า

เดือน 11 ออก 4 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 11 ออก 11 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 11 แรม 3 คํ่า

เดือน 11 แรม 10 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 11 ออก 5 คํ่า

เดือน 11 ออก 12 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 11 แรม 4 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 11 แรม 11 คํ่า

เดือน 11 ออก 7 คํ่า
วนัภทัทราดถิ ีวนัหวัเรยีงหมอน

เดือน 11 ออก 14 คํ่า

เดือน 11 แรม 6 คํ่า
วันราชาโชค

เดือน 11 แรม 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 11 ออก 1 คํ่า
วันเสีย

เดือน 11 ออก 8 คํ่า
วันเสีย วันโลกาวินาศ 

วันวอดวาย

เดือน 11 ออก 15 คํ่า
วันเสีย

เดือน 11 แรม 7 คํ่า
วันเสีย

เดือน 11 แรม 14 คํ่า
วันเสีย

เดือน 11 ออก 2 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 11 ออก 9 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 11 แรม 1 คํ่า
วันนันทาดิถี วันราชาโชค 

วันอมริสสโชค

เดือน 11 แรม 8 คํ่า
วันวอดวาย

เดือน 12 ออก 1 คํ่า
วันนันทาดิถี วันอมริสสโชค

เดือน 11 ออก 3 คํ่า
วันเสีย

เดือน 11 ออก 10 คํ่า
วันเสีย

เดือน 11 แรม 2 คํ่า
วันเสีย

เดือน 11 แรม 9 คํ่า
วันเสีย

เดือน 12 ออก 2 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

ปฏิทินวันสําคัญ

12 สิงหาคม 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ�าฯ 
พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร

15 สิงหาคม 2562
วันสารทจีน

ปฏิทินกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม

สิงหาคม 2562
โครงการปฏิบัติธรรม
วันแม�แห�งชาติ 
“บวชเนกขัมมจาริณี” 
เพื่อถวายเป�นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสที่
สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ฯ 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
85 พรรษา 
(12 สิงหามหาราชินี)
ณ สถานปฏิบัติธรรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม� 
บ�านศรีวังธาร



การสาธิตการขับขาน
ซอพ้ืนบ�าน โดยกลุ�ม

เครือข�ายชุมชนชาวไทลื้อ 
ในงาน แอ�วเฮือน

เยือนผญา พิพิธภัณฑ�
มีชีวิต วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

๙กันยายน ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1381 ปกัดใค

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกาเหมา วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกดเส็ด วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเมืองใส วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกาบใจ วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 8
วันรวงเปา วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเปกสัน วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 6
วันดับเหมา วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเตาเส็ด วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกัดใส วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเตายี วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกัดเรา วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 2
วันรวายสี วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกาใค วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกดสะงา วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกาบสี วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 4
วันรวงใค วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 3
วันเปกสะงา วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 2
วันดับเปา วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 1
วันดับใส วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเตาใจ วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกัดเม็ด วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 7
วันรวายยี วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 6
วันรวายสะงา วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกาเปา วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกดสัน วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 3
วันเมืองเหมา วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเมืองเม็ด วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกาบยี วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 0
วันรวงเรา วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเปกสี วันไสเจา

เดือน 12 ออก 5 คํ่า

เดือน 12 ออก 12 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 12 แรม 4 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 12 แรม 11 คํ่า

เดือน 12 ออก 3 คํ่า

เดือน 12 ออก 10 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 12 แรม 2 คํ่า

เดือน 12 แรม 9 คํ่า

เดือนเก๋ียง ออก 1 คํ่า
วันเสีย

เดือน 12 ออก 4 คํ่า

เดือน 12 ออก 11 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 12 แรม 3 คํ่า
วันราชาโชค วันอมริสสโชค

เดือน 12 แรม 10 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนเกี๋ยง ออก 2 คํ่า
วันเสีย

เดือน 12 ออก 6 คํ่า
วันเสีย

เดือน 12 ออก 13 คํ่า
วันเสีย

เดือน 12 แรม 5 คํ่า
วันเสีย

เดือน 12 แรม 12 คํ่า
วันเสีย

เดือน 12 ออก 7 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 12 ออก 14 คํ่า

เดือน 12 แรม 6 คํ่า

เดือน 12 แรม 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 12 ออก 8 คํ่า
วันเสีย วันวอดวาย

เดือน 12 ออก 15 คํ่า
วันเสีย วันสิบสองเปง

เดือน 12 แรม 7 คํ่า
วันเสีย

เดือน 12 แรม 14 คํ่า
วันเสีย

เดือน 12 ออก 9 คํ่า
วันริทธาดิถี

เดือน 12 แรม 1 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 12 แรม 8 คํ่า
วันวอดวาย

เดือน 12 แรม 15 คํ่า



นักเรียนร�วมฝ�ก
ประดิษฐ�โคมชาวไทใหญ� 

ในงาน แอ�วเฮือน
เยือนผญา พิพิธภัณฑ�
มีชีวิต วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

๑๐ตุลาคม ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1381 ปกัดใค

ฟาตีแสงเศษ 4
วันรวงเม็ด วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 3
วันเปกยี วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 2
วันดับเรา วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 1
วันเตาสี วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกัดใค วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 2
วันรวายใจ วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกาเม็ด วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกดยี วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเมืองเรา วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเมืองเปา วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกาบสัน วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 5
วันรวงเหมา วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเปกเส็ด วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเตาสัน วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกัดเหมา วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 7
วันรวายเส็ด วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกาใส วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกดใจ วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกาเรา วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกดสี วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 3
วันเมืองใค วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกาบสะงา วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 5
วันรวงเปา วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกาบเส็ด วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 0
วันรวงใส วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเปกใจ วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 7
วันดับเม็ด วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 6
วันดับใค วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเตาสะงา วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 4
วันกัดเปา วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 3
วันรวายสัน วันรองพืน

เดือนเกี๋ยง ออก 3 คํ่า
วันไชยาดิถี

เดือนเกี๋ยง ออก 10 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือนเกี๋ยง แรม 2 คํ่า

เดือนเกี๋ยง แรม 9 คํ่า
วันวอดวาย

เดือนยี่ ออก 2 คํ่า
วันเสีย

เดือนเก๋ียง ออก 8 คํ่า
วันเสีย

เดือนเก๋ียง ออก 15 คํ่า
วันเสีย

เดือนเก๋ียง แรม 7 คํ่า
วันเสีย

เดือนเก๋ียง แรม 14 คํ่า
วันเสีย

เดือนเกี๋ยง ออก 9 คํ่า
วันเสีย วันวอดวาย

เดือนเกี๋ยง แรม 1 คํ่า
วันเสีย 

เดือนเกี๋ยง แรม 8 คํ่า
วันเสีย

เดือนยี่ ออก 1 คํ่า

เดือนเกี๋ยง ออก 4 คํ่า

เดือนเกี๋ยง ออก 11 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนเกี๋ยง แรม 3 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือนเกี๋ยง แรม 10 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนยี่ ออก 3 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือนเกี๋ยง ออก 5 คํ่า
วันปุณณาดิถี

เดือนเกี๋ยง ออก 12 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนเกี๋ยง แรม 4 คํ่า
วนัอมรสิสโชค วนัหวัเรยีงหมอน

เดือนเกี๋ยง แรม 11 คํ่า

เดือนยี่ ออก 4 คํ่า
วันอมริสสโชค

เดือนเกี๋ยง ออก 6 คํ่า
วันนันทาดิถี

เดือนเกี๋ยง ออก 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนเกี๋ยง แรม 5 คํ่า

เดือนเกี๋ยง แรม 12 คํ่า

เดือนเกี๋ยง ออก 7 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนเกี๋ยง ออก 14 คํ่า
วันริทธาดิถี

เดือนเกี๋ยง แรม 6 คํ่า

เดือนเกี๋ยง แรม 13 คํ่า
 วันหัวเรียงหมอน

ปฏิทินวันสําคัญ
13 ตุลาคม 2562
วันคล�ายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2562
วันออกพรรษา

14 ตุลาคม 2562 
วันหยุดชดเชยวันคล�าย
วันสวรรคต รัชกาลที่ 9

23 ตุลาคม 2562
วันป�ยมหาราช

ปฏิทินกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
14 ตุลาคม 2562
พิธีทําบุญตักบาตร
เทโวโรหณะ
ณ ถนนสายวัฒนธรรม 
ทางขึ้นวัดฝายหิน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

ตุลาคม 2562
โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม: การฝ�กอบรม
พัฒนาสติและป�ญญา ป�ที่ 25 
ณ สถาบันพิโมกข�มุข 
ซอยวัดอุโมงค� ตําบลสุเทพ 
จังหวัดเชียงใหม�



นักท�องเที่ยวต�างชาติ
ฝ�กเรียนรู�งานหัตถกรรม
ทองเหลือง โดยเครือข�าย

ชุมชนพวกแต�ม 
อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม� 
ในงาน แอ�วเฮือน

เยือนผญา พิพิธภัณฑ�
มีชีวิต วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

๑๑พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1381 ปกัดใค

ฟาตีแสงเศษ 3
วันรวายสะงา วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกาเปา วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกดสัน วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเมืองเหมา วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกาบสี วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 1
วันรวงใค วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเปกสะงา วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 8
วันดับเปา วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 7
วันดับใส วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 6
วันเตาใจ วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกัดเม็ด วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 4
วันรวายยี วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 8
วันเมืองเม็ด วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกาบยี วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 6
วันรวงเรา วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเปกสี วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเปกสัน วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 3
วันดับเหมา วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเตาเส็ด วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกัดใส วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 1
วันเตายี วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 0
วันกัดเรา วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 8
วันรวายสี วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกาใค วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกดสะงา วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกาเหมา วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกดเส็ด วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเมืองใส วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกาบใจ วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 1
วันรวงเม็ด วันพืนดอก

เดือนยี่ ออก 9 คํ่า
วันเสีย วันวอดวาย 

เดือนยี่ แรม 1 คํ่า
วันเสีย

เดือนยี่ แรม 8 คํ่า
วันเสีย

เดือนยี่ แรม 15 คํ่า
วันเสีย

เดือนยี่ ออก 7 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนยี่ ออก 14 คํ่า

เดือนยี่ แรม 6 คํ่า
วันราชาโชค

เดือนยี่ แรม 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนยี่ ออก 8 คํ่า

เดือนยี่ ออก 15 คํ่า
วันยี่เปง

เดือนยี่ แรม 7 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนยี่ แรม 14 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนยี่ ออก 10 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนยี่ แรม 2 คํ่า
วันภัทราดิถี วันอมรริสสโชค

เดือนยี่ แรม 9 คํ่า
วันวอดวาย

เดือน 3 ออก 1 คํ่า

เดือนยี่ ออก 11 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนยี่ แรม 3 คํ่า

เดือนยี่ แรม 10 คํ่า
วันปุณณาดิถี วันราชาโชค 

วันหัวเรียงหมอน

เดือน 3 ออก 2 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนยี่ ออก 5 คํ่า

เดือนยี่ ออก 12 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนยี่ แรม 4 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนยี่ แรม 11 คํ่า
วันนันทาดิถี

เดือน 3 ออก 3 คํ่า

เดือนยี่ ออก 6 คํ่า

เดือนยี่ ออก 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือนยี่ แรม 5 คํ่า
วันราชาโชค วันอมริสสโชค

เดือนยี่ แรม 12 คํ่า

เดือน 3 ออก 4 คํ่า
วันริทธาดิถี

ปฏิทินวันสําคัญ
11 พฤศจิกายน 2562
วันลอยกระทง

ปฏิทินกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
12 พฤศจิกายน 2562
ขบวนแห�กระทง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ณ ข�วงประตูท�าแพ

27-29 พฤศจิกายน 2562
โครงการลานสรวง ข�วงศิลป�
ณ พิพิธภัณฑ�เรือนโบราณ
ล�านนา สํานักส�งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

27-29 พฤศจิกายน 2562
โครงการพิพิธภัณฑ�มีชีวิต 
วิถีชีวิตล�านนา 
“แอ�วเฮือนเยือนผญา”
ณ พิพิธภัณฑ�เรือนโบราณ
ล�านนา สํานักส�งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

พฤศจิกายน 2560
การเสวนา และให�ความรู�
เก่ียวกับทํานองเทศน�ล�านนา 
และพิธีตั้งธรรมหลวง
ณ สาํนกัส�งเสริมศลิปวัฒนธรรม



การสาธิตการจักสาน
ภาชนะ เครื่องใช� โดย 

เครือข�ายชมุชนบ�านป�าบง 
อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม� 
ในงาน แอ�วเฮือน

เยือนผญา พิพิธภัณฑ�
มีชีวิต วิถีชีวิตล�านนา



อาทิตย� จันทร� อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร� เสาร�

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

๑๒ธันวาคม ๒๕๖๒

สนับสนุนการจัดพิมพโดย 
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด

จ.ศ. 1381 ปกัดใค

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกาบเส็ด วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 6
วันรวงใส วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเปกใจ วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 4
วันดับเม็ด วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเตายี วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 6
วันเตาสัน วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 5
วันกัดเหมา วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 4
วันรวายเส็ด วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกาใส วันเกากอง

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกดใจ วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 2
วันกาเรา วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกดสี วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเมืองใค วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 8
วันกาบสะงา วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 2
วันรวงเปา วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 3
วันดับใค วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 2
วันเตาสะงา วันรองพืน

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกัดเปา วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 0
วันรวายสัน วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 8
วันรวายใจ วันขวํ้าได

ฟาตีแสงเศษ 7
วันกาเม็ด วันพืนดอก

ฟาตีแสงเศษ 6
วันกดยี วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเมืองเรา วันรับได

ฟาตีแสงเศษ 4
วันเมืองเปา วันไสเจา

ฟาตีแสงเศษ 3
วันกาบสัน วันพืนดาย

ฟาตีแสงเศษ 2
วันรวงเหมา วันทายปาว

ฟาตีแสงเศษ 5
วันเปกเส็ด วันรับตาย

ฟาตีแสงเศษ 0
วันเปกยี วันไสเสีย

ฟาตีแสงเศษ 8
วันดับเรา วันสุพัก

ฟาตีแสงเศษ 7
วันเตาสี วันยีเพียง

ฟาตีแสงเศษ 1
วันกัดใค วันขวํ้าได

เดือน 3 ออก 7 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 3 ออก 14 คํ่า

เดือน 3 แรม 6 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 3 แรม 13 คํ่า
วนัไชยาดถิ ีวนัหวัเรียงหมอน

เดือน 4 ออก 6 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 3 ออก 5 คํ่า

เดือน 3 ออก 12 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 3 แรม 4 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 3 แรม 11 คํ่า

เดือน 4 ออก 4 คํ่า
วันโลกาวินาศ

เดือน 3 ออก 6 คํ่า

เดือน 3 ออก 13 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 3 แรม 5 คํ่า

เดือน 3 แรม 12 คํ่า

เดือน 4 ออก 5 คํ่า

เดือน 3 ออก 8 คํ่า

เดือน 3 ออก 15 คํ่า

เดือน 3 แรม 7 คํ่า
วนัภทัทราดถิ ีวนัหวัเรยีงหมอน

เดือน 3 แรม 14 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 3 ออก 9 คํ่า
วันเสีย วันวอดวาย

เดือน 3 แรม 1 คํ่า
วันเสีย

เดือน 3 แรม 8 คํ่า
วันเสีย วันโลกาวินาศ

เดือน 4 ออก 1 คํ่า

เดือน 3 ออก 10 คํ่า
วันหัวเรียงหมอน

เดือน 3 แรม 2 คํ่า

เดือน 3 แรม 9 คํ่า
วันโลกาวินาศ วันวอดวาย

เดือน 4 ออก 2 คํ่า
วันเสีย

เดือน 3 ออก 11 คํ่า
วันเสีย

เดือน 3 แรม 3 คํ่า
วันเสีย

เดือน 3 แรม 10 คํ่า
วันเสีย

เดือน 4 ออก 3 คํ่า

ปฏิทินวันสําคัญ

5 ธันวาคม 2562
วันคล�ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ�อแห�งชาติ

10 ธันวาคม 2562
วันรัฐธรรมนูญ

31 ธันวาคม 2562
วันสิ้นป�



คําทํานายตามวัน
วันนันทาดิถี ควรปลูกสรางบานใหม ปลูกขาวในนา 

ทําขวัญขาว ตัดเย็บเส้ือผา ทํามุง ดีนัก
วันภัททราดิถ ี ควรแกการเขาหาผูใหญ เจรจาความขึน้ศาล 

ตั้งชื่อบุตรหลาน และกระทําการวิวาห
วันไชยาดิถ ี ควรสรางเคร่ืองศาสตราวุธ ประกาศสงคราม 

และตอสูคดีความ
วันริทธาดิถ ี เหมาะแกการทําความสะอาดท่ีอยูอาศัย 

ประกอบพิธีรดนํ้ามนต ดําหัวเพื่อความ
เปนสิริมงคล ทําเคร่ืองประดับ และสราง
โรงชาง คอกมา วัวควาย

วันปุณณาดิถ ี เหมาะแกการเร่ิมเรียนหนังสอื เรียนธรรมะ 
บรรพชาอุปสมบท ตั้ ง ช่ือขนานนาม
ทาวพระยา ทําแกวแหวนดีนัก

วันอมริสสโชค เปนวันดี เหมาะสําหรับการมงคล ซื้อบาน 
ซื้อรถ

วันราชาโชค เปนวันดี เหมาะสําหรับการมงคล ซื้อบาน 
ซื้อรถ

วันหัวเรียงหมอน เป นวันที่ เหมาะสําหรับการแต งงาน 
การเริ่มชีวิตคูของหญิงชาย

วันเสีย ควรงดงานมงคลทุกชนิด
วันโลกาวินาศ เปนวันแหงความหายนะ ไมเหมาะกับ

งานมงคลใดๆ
วันวอดวาย เปนวันแหงความหายนะ ไมเหมาะกับ

งานมงคลใดๆ
วันเกากอง เปนวนัทีค่นโบราณหามเผาศพ คนท้ังหลาย

และญาติพี่นองมักตายตามกันไป

คําทํานายของวันไท
วันกาบส ียอมสีแดงเปนมงคล
วันดับใส อยาแตงงานภรรยา
จะตายทั้งกลม
วันรวายสะงา ทําครก ทําสากดี
วันเมืองเม็ด ถักแห ดีนัก
วนัเปกสนั อยาใหสรุาแกทาวพระยา
วันกัดเรา ทําเครื่องดักนกดีนัก
วันกดเส็ด อยาฟนเชือกลามสัตว
วนัรวงใค อยาดืม่เหลาในงานเล้ียง
วันเตาใจ อยาทําสรางเตาไฟ
วันกาเปา อยาลงเรือ
วันกาบย ีอยาเขาปา
วนัดบัเหมา นุงผาใหม ตดัผมใหมดี
วันราวยสี ทําท่ีนอนดีนัก
วันเมืองใส อยาออกศึก
วนัเปกสะงา อยาออกตรวจราชการ
วันกัดเม็ด ซื้อสัตวดี
วันกดสัน ขอสาวดีนัก
วันรวงเรา อยาทําผาหม
วันเตาเส็ด อยาทําเตาไฟ
วันกาใค อยาซื้อสัตวเลี้ยง

คําทํานายของวันไท
วันกาบสัน อยาทําคอกสัตว
วันดับเรา ตัดผม หวีผม สาวรัก
วันรวายเส็ด อยาปลูกหมาก
วันเมืองใค ออกศึก ดี เกี้ยวสาว ดี
วันเปกใจ ควรสักหมึก ลงยันต
วันกัดเปา อยาสูคดีความ
วันกดยี ไปคาขายดี
วันรวงเหมา ทําการใดๆ ดีทั้งปวง
วันเตาสี ปลูกพืชดี
วันกาใส อยาไปงานเล้ียง
วันกาบสะงา สรางยุงขาวดี
วันดับเม็ด อยาเดินทาง
วนัรวายสนั สรางรัว้ สรางกาํแพงดี
วันเมืองเรา อยาไปงานเล้ียง
วันเปกเสด อยาออกศึก
วันกัดใค อยาทําหนาไม
วันกดใจ ไปคาขายดีนัก
วันรวงเปา อยาปลูกออย
วันเตายี อยาปลูกหมาก
วันกาเหมา อยาขายของมีคา

คําทํานายของวันไท
วันกาบใจ ดี เปนสิริมงคล
วันดับเปา อยาเดินทางคาขาย
วนัรวายย ีอยาใหสรุาแกทาวพระยา
วันเมืองเหมา อยาออกศึก
วันเปกส ีควรหมั้นหมาย
วันกัดใส อยาซื้ออาวุธ
วันกดสะงา อยาเดินทางคาขาย
วันรวงเม็ด อยาทําหนาไม
วันเตาสัน ควรผูกมิตร
วันกาเรา ควรถักแห
วันกาบเส็ด อยาสรางก่ีทอผา
วันดับใค อยาตัดเสื้อผา
วันรวายใจ อยาออกตรวจราชการ
วันเมืองเปา อยาทําท่ีนอน
วันเปกย ีอยาสานเส่ือ
วันกัดเหมา ไปคาขายดีนัก
วันกดสี ควรตัดไมสรางบาน
วันรวงใส อยาฟนเชือกลามสัตว
วันเตาสะงา อยาเดินทางคาขาย
วันกาเม็ด อยาซื้ออาวุธ

คําทํานายของวันฟ�าตีแส�ง
วันฟาตีแสงเศษ 2, 4, 5, 6 ควรกระทําการมงคล
วันฟาตีแสงเศษ 1, 3, 7, 8, 0 ไมเปนมงคล ควรหลีก

คํานวณโดย 
อาจารยสนั่น ธรรมธ ิ
สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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