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" This year’s success was last 
year’s impossibility. "

Anonymous

 ความส�าเร็จของปีนี้

คือ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา
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      PLEARN ฉบับนี้ขอต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและ

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่ ง ถือเป ็นเทศกาล 

แห่งความสุขและเทศกาลแห่งการให้ หรือ การส่งความสุข

ด้วยการ "ให้" ของขวัญแทนใจแก่คนที่ เรารักและนับถือ  

ซึ่งก่อให้เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

     ผู้อ่านหลายท่านคงก�าลังมองหาของขวัญที่เหมาะสม

ส�าหรับคนพิเศษอยู่ 

  นิตยสาร PLEARN ฉบับนี้มีไอเดียเก๋ ๆ เกี่ยวกับการ

เลือกของขวัญตามราศี การห่อของขวัญแนว Eco รวมทั้ง 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการ์ดอวยพรซึ่งอยู่

คู ่กับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่มาเป็นเวลานาน

       ปีใหม่นีท้มีงานนติยสาร PLEARN ขอส่งความสขุสูผู้่อ่าน 

ผ่าน PLEARN ฉบับ Season's Greetings และขอให้ผู้อ่าน 

ทุกท่านมีความสุขกับการเลือกของขวัญให้กับคนที่ รัก

มีรอยย้ิมจากการได ้ รับของขวัญที่ ถูกใจ และขอให ้ 

มีความสุขมาก ๆ ในปี 2019 ที่ก�าลังจะมาถึงนี้นะคะ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

"Designed by Freepik"
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ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่ 
ได้จัดมุมพิเศษ วันฮำโลวีน

 ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดมุมพิเศษ 

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันฮาโลวีน เพื่อเอาใจผู้ใช้บริการที่เป็นแฟน

ภาพยนตร์และหนังสือแนวสยองขวัญ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 ต.ค.-15 

พ.ย. 2561 ณ ชั้น 1 บริเวณทางเข้าส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ โดยมีนางสาวอรวรา ใสค�า เป็นผู้ดูแลกิจกรรม

ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่  
จัดประชุมคณะกรรมกำรควำมเส่ียงและควบคุม
ภำยใน ครั้งที่ 1/2562
 

 ส�านกัหอสมดุ จัดประชมุคณะกรรมการความเสีย่งและควบคมุ

ภายในครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยอาจารย์ปิยวดี   

นิลสนธิ รองผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด เป็นประธานในการประชุม และ 

มีคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เข้าร่วมการประชุม  

ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่

ส�ำนักหอสมุดได้เข้ำร่วมกำรอบรม ILL eBooks 
Sharing และกำรสืบค้นข้อมูลโดยใช้ EBSCO 
Discovery Service (EDS) 

 อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด  

น�าบุคลากรส�านักหอสมุดเข้าร่วมการอบรม ILL eBooks Sharing และ 

การสบืค้นข้อมลูโดยใช้  EBSCO Discovery Service (EDS) ในวนัที ่16 พฤศจิกายน 

2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช 

จาก บริษัท EBSCO Information Service เป็นผู้ให้ความรู้
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ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมท�ำกระทง 

 ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมท�ากระทงในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณ  

ลานเพลิน หน้าส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่มาร่วมท�ากระทงร่วมกัน เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง อีกทั้งทางคณะผู้ดูแลกิจกรรมยังเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส�าหรับ 

การท�ากระทง เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด และ มีนางสาวอรวรา ใสค�า เป็นผู้ดูแลกิจกรรม

ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้จัด
กจิกรรมยอดนกัอ่ำน ประจ�ำเดอืนพฤศจิกำยน 2561

 ส�านักหอสมุด ได้จัดกิจกรรมยอดนักอ่านเป็นประจ�าทุกเดือน 

และในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีผู้ที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน โดยมีสถิต ิ

การยืมหนังสือมากที่สุดภายในเดือนพฤศจิกายน จ�านวน 1 คน คือ 

นางสาวเบญจวรรณ จันทรบุตร คณะครุศาสตร์ โดยส�านักหอสมุด 

ได้มอบรางวัลให้ส�าหรับผู ้ที่มีความใฝ่รู ้ใฝ ่เรียน เพื่อเป็นก�าลังใจ 

และส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไป
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ผู้แต่ง : หญิง อมรางกูร
ชื่อหนังสือ : พับกล่องสวยด้วยตัวเอง 
ราคาพิเศษ (ฉบับสุดคุ้ม)
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559
เลขหมู่ : 745.54 ห133พ
LOCATION : ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม
สำระสังเขป : 
  พับกล่องสวยด้วยตัวเอง เป็นการ
รวมเทคนิคการประดิษฐ ์ งานฝ ี มือ 
สุดคุ ้ม การน�าเอากระดาษ Scrap  
มาดัดแปลงพับเป ็นกล ่องกระดาษ
ใ น รู ป แบบต ่ า ง  ๆ  ทั้ ง หมด  4 3  
รูปแบบด้วยกัน โดยแต่ละรูปแบบจะมี
ตัวอย่างทางเลือกในการตกแต่งกล่อง  
พ ร ้ อ มทั้ ง รู ป ภ าพ แ ล ะค� า อ ธิ บ า ย 
ในก า ร ท� า อย ่างละเอียด สามารถ
ปฏิบั ติตามได ้ โดยง ่ ายไม ่ ซั บซ ้ อน  
ซึ่งคุณสามารถน�าไปประยุกต์ประดิษฐ ์
เป ็นงานชิ้นใหม่ในแบบที่คุณต้องการ
ได ้อีกด ้ วย อีกทั้ งช ่ วย เส ริมสร ้ าง 
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ 
ให้ผู ้ที่ รักในงานประดิษฐ์ได้ออกแบบ
กล่องของขวัญแฮนด์เมดเก๋ๆ ในการ 
ท� า เ ป ็ น ข อ ง ข วั ญ  ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก 
อีกทั้งยังประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
เป็นอย่างดี

ผู ้แต ่ง : ศศวรรณ มงคลภาพ : 
บรรณาธิการ 
ชื่อหนังสือ : วันส�าคัญประจ�าปี
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มายิก, [2551?]
เลขหมู่ : 394.26 ว115
LOCATION : ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม
สำระสังเขป : 
  ในรอบ 1 ปี (ปฏิทิน) นั้น เราใน
ฐานะคนไทยคนหนึ่ง ควรจะศึกษา
เพื่ อ ให ้ เกิดความเข ้ า ใจว ่ า มีวัน
ส�าคัญอะไรบ้าง และวันส�าคัญนั้น ๆ  
ต ร ง กั บ วั น อ ะ ไ ร  วั น ที่ เ ท ่ า ไ ห ร ่  
มีที่มาและที่ไปเช่นไร และกิจกรรมที่
ควรปฏิบัตินั้นเป็นแบบไหน หนังสือ 
”วันส�าคัญประจ�าปี” เล่มนี้ ได้รวม 
วันส� าคัญประจ�าป ีที่ ส� าคัญ ล�าดับ 
วันส�าคัญตั้งแต่วันข้ึนปีใหม่ไปจนถึง 
วั น สิ้ น ป ี  โ ด ย ไม ่ ไ ด ้ เ น ้ น เ ฉพ า ะ 
วันนักขัตฤกษ์เท่านั้น หากรวมไปถึง 
วันส�าคัญอื่นๆ ที่ทั่ ว โลกต ่างก็ ให ้
ค ว ามส� า คั ญ  ทั้ ง วั น ว า เ ลน ไทน ์  
วันสันติภาพโลก หรือวันคริสต์มาส 
เ หม า ะอย ่ า ง ย่ิ ง ส� า ห รั บนั ก เ รี ย น 
นั ก ศึ กษ า  แล ะป ร ะ ช า ชนทั่ ว ไ ป 
ที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ผู้แต่ง : อิวาชิตะ, โนริโกะ.
ชื่อหนังสือ : หนังสือภาพเคล็ดลับและ
มารยาทในการมอบของขวัญ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์
ภาษาและวัฒนธรรม, 2551.
เลขหมู่ : 395 อ372ห
LOCATION : ส�านักหอสมุด ศูนย์แม่ริม
สำระสังเขป : 
  หนังสือภาพเคล็ดลับและมารยาท
ในการมอบของขวัญ เล่มนี้ เป็นการ
รวบรวมแนวความคิดต่างๆ ไอเดีย
ดีๆ ในการเลือกของขวัญส�าหรับคน
พิเศษ เพื่อนร่วมงาน พี่น้อง ลูกค้า 
ห รือคนรอบข ้ าง คุณ ที่ เหมาะกับ
ทุกโอกาส ทั้ งแบบญ่ีปุ ่ นและตาม
ธรรมเนียมสากล ส�าหรับการสร ้าง
มิตรภาพให ้ เ กิดความป ร ะ ทั บ ใ จ
ให ้ แก่คนรอบตัว หนังสือเล่มนี้มีจุด
มุ ่งหมายที่จะแนะน�า เคล็ดลับและ
มารยาทในการมอบของขวัญ มีเนื้อหา
อยู่ 3 บท กล่าวถึง การให้ของขวัญ
ในวันครอบครัวและวันพิเศษต่าง ๆ 
มารยาทในการให้ของขวัญในงานพิธี
ต่าง ๆ  และการรับและการให้ถูกต้อง
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดำ ปฐวีวิจิตร

ฮิวเมอร์แพนด้าน้อยผจญภัย
ผู้แต่ง : พรชัย แสนยะมูล

เลขเรียกหนังสือ : ย พ17ฮ 2552 

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 5

       ชุดนิทานส�าหรับเยาวชนเร่ืองนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับแพนด้าน้อยที่พบกับปัญหา

ต่างๆ ในแต่ละคร้ังที่เกิดปัญหา แพนด้าน้อยจะมีวิธีคิดเพื่อให้ผ่านปัญหาไปอย่างลุล่วง  

เป็นหนังสือภาพที่มีการบรรยายเนื้อเร่ืองเป็นภาษาไทยด้วยค�าคล้องจองกัน สอดแทรกค�า

ศัพท์ภาษาอังกฤษและค�าอ่าน เสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้

จิงโจ้ สองพี่น้อง
ผู้แต่ง : สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ

เลขเรียกหนังสือ : ย ส467

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 5

     เร่ืองของจิงโจ้สองพี่น ้องที่พากันไปเที่ยวเล ่น ท�ากิจกรรมตามประสาพี่น้อง  

เป็นหนังสืออ่านเล่นส�าหรับเด็กที่มีตัวหนังสือไม่เยอะ เน้นรูปภาพที่บอกเล่าเร่ืองราวและ

ลักษณะท่าทางของตัวละคร ในท้ายเล่มจะสรุปว่าจิงโจ้ท�าท่าอะไรบ้าง พร้อมรูปประกอบ

ที่ชักชวนให้ท�าตาม ได้ทั้งฝึกการอ่าน ความเพลิดเพลินและได้กายบริหารอีกด้วย

ฮีตคนเมือง ฉบับสัปป๊ะเรื่องเมืองล้านนา
ผู้แต่ง : ทองทวี ยศพิมสาร

เลขเรียกหนังสือ : ลน 390.09593 ท192ฮ 2556

Location : ส�านักหอสมุด ชั้น 5

    หนังสือฮีตคนเมืองนั้นได้ถูกเขียนข้ึนมาหลายฉบับและได ้ รับการตอบรับ 

เป็นอย่างดี โดยฉบับนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับฮีตฮอยประเพณี ประวัติ ต�านาน วิถีชีวิตของ

คนล้านนา ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลาย บทความวารสาร เรื่องราวหรือ

บนัทกึทีผู้่เขียนท่านอืน่รวบรวมไว้ พระสงฆ์ รวมไปถึงครูบาอาจารย์ บางเร่ืองนัน้เคยตพีมิพ์

ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์มาแล้ว



 เปิดให้ บริการชมภาพยนตร์

รู้ยัง... ? สํานักหอสมุด ศูนย์แม่ริม

 ณ ชั�น 1 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น

หยุด วันนักขัตฤกษ์ และ ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย

.

บริการ e-Book Sharing
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 ผู ้ใช้สำมำรถแจ้งควำมต้องกำร 
ใช้บริกำร eBook Sharing ได้ทำง 

   053-885011

   CMRULibary

   cmrulibrary@gmail.com

โดยแจ้ง
 1. ชื่อ-นำมสกุล 
 2. สังกัด
 3. รหัสนักศึกษำ (กรณีที่เป็นนักศึกษำ) 
 4. ชื่อหนังสือหรือหมำยเลข ISBN
(เพื่อให้บรรณำรักษ์ด�ำเนินกำรขอหน้ำสำรบัญ
หนังสือจำกห้องสมุดเครือข่ำยและเพื่อให้ผู้ใช้เลือก
เนื้อหำที่ต้องกำร)

 เป็นบริกำรที่พัฒนำขึ้นมำเพื่อรองรับ 
กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ร่วม
กันระหว่ำงห้องสมุด โดยเป็นกำรแลกเปล่ียน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full text) 
 ผูใ้ช้สำมำรถสืบค้น EBSCO e-Book ได้
ผ่ำนกล่องสืบค้น CMRU Discovery Service  
ผลกำรสืบค้นจะปรำกฏรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 กรณีที่ผู ้ ใช ้สำมำรถเข ้ำถึง เอกสำร
ฉบับเต็ม ระบบจะแสดง PDF full text หรือ 
HTML full text หรือขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสำร 
ฉบับนั้นๆ
 กรณีที่ผู ้ใช้ไม่สำมำรถเข้ำถึงเอกสำร
ฉบับเต็ม และทรัพยำกรสำรสนเทศนั้นอยู ่ใน
ระบบของสมำชิกเครือข ่ำย จะปรำกฏค�ำว ่ำ 
RUnetConsortium-ILL ดังตัวอย่ำง



 เปิดให้ บริการชมภาพยนตร์

รู้ยัง... ? สํานักหอสมุด ศูนย์แม่ริม

 ณ ชั�น 1 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น

หยุด วันนักขัตฤกษ์ และ ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย

.
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Sujira Ammarukleart, Ph.D. 

(Journey of Greeting Card)
 ควำมเป็นมำของกำร์ดอวยพร 

 เดือนธันวาคม คือเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง 

และการให้ ในเดือนนี้นอกจากของขวัญประเภทต่าง ๆ  

จะขายดิบขายดีแล้ว บัตรอวยพรหรือการ์ดอวยพร 

(greeting card) ถือเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับ 

ความนิยมเป ็นอย ่างมากเพราะสามารถใช ้ เป ็นสื่อ 

ในการส่งผ่านความรัก ความปรารถนาดีไปยังบุคคล 

อันเป็นที่รักของเราได้เป็นอย่างดี

 การส่งภาพ ข้อความ หรือของขวัญ แทนค�า

อวยพรหรือความปราถนาดีให้แก่กันและกันในโอกาส 

พเิศษนัน้เร่ิมตัง้แต่สมัยโบราณ เช่น ชาวอยิีปต์โบราณเฉลมิ

ฉลองปีใหม่ด้วยการแลกเปลีย่นของขวญั ซึง่เป็นสญัลกัษณ์

แทนความโชคดี เช่น ขวดน�้าหอมหรือขวดเคร่ืองหอม  

แมลงปีกเข็งที่สลักค�าว่า au ab nab (“all good luck”)  

และ ข้อความที่เขียนบนกระดาษปาปิรัส ในยุคเร่ิมต้น 

ของศาสนาคริสต์ชาวคริสเตยีนเฉลมิฉลองปีใหม่ด้วยการส่ง

ความปรารถนาดใีห้แก่กนั (Ray, 2017) หลงัจากนัน้ประเพณี

การส่งของขวัญและบัตรอวยพรก็เร่ิมแพร่กระจายไปทั่ว

ทวีปยุโรปจนกระทั่งในศตวรรษที่ 15 (ราวปี ค.ศ. 1415)  

ชาวยุโรปเริ่มขายและแลกเปลี่ยนการ์ดอวยพรที่ท�าด้วยมือ

รวมถึงการ์ดวนัวาเลนไทน์ (Greeting Card Association, 2018)

กำร ์ดคริสต ์มำสใบแรก (The Fi rst 
Christmas Card)
 การ์ดคริสต์มาสใบแรกตีพิมพ์ในสมัยวิกตอเรีย  

(the Victorian era) โดยเซอร์เฮนร่ี โคล (Sir Henry Cole)  

ว่าจ้างให้ศิลปิน จอห์น คอล์ลคอท ฮอร์สเลย์ (John Callcott 

Horsley) ออกแบบและจัดท�าการ ์ดอวยพรคริสต์มาส 

และปีใหม่ส�าหรับเพือ่นของเขา (ภาพที ่1 การ์ดคริสต์มาสใบแรก)  

โดยการ์ดคริสต์มาสและปีใหม่ของเซอร์เฮนร่ี โคล ได้รับ 

การตีพิมพ์จ�านวน 1,000 ชุด และจัดจ�าหน่ายในกรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ การ์ดคริสต์มาสใบแรกมีลกัษณะเป็นกระดาษ

แข็ง ขนาด 5 1/8 x 3 1/4 นิ้ว โดยด้านบนของการ์ดแต่ละใบ 

จะพมิพ์ค�าว่า “To:_____” ส�าหรับระบชุือ่ผู้รับ ส่วนด้านล่าง

จะเป็นค�าอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่ และ “From::_____”  

ส�าหรับระบุชื่อผู้ส่ง (Hanc, 2015; First Christmas card, 2015)

ภาพที่ 1 การ์ดคริสต์มาสใบแรกออกแบบโดย John Callcott Horsley ส�าหรับ  

Sir Henry Cole ในปี ค.ศ. 1843 (Wikimedia Common, 2017)
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ภาพที่ 2 ส.ค.ส. พระราชทานประจ�าปี พ.ศ. 2543 ตรงกับปี  

ค.ศ. 2000 ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตการ Y2K (the Year 2000 Problem 

หรือ the Millennium Bug) (มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9, ม.ป.ป.)

 หลายทศวรรษต่อมาหลังจากการ์ดคริสต์มาส

ใบแรกได้รับการตีพิมพ์และจัดจ�าหน่ายในประเทศอังกฤษ 

หลุยส์ ปรางค์ (Louis Prang) เจ้าของโรงพิมพ์ขนาดเล็ก

ในเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมด�าเนินการ

ผลิตการ์ดคริสต์มาสเพื่อจัดจ�าหน่วยในสหรัฐอเมริกา 

ในปี ค.ศ. 1875 และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้แรกที่ผลิต

การ์ดคริสต์มาสเพื่อการค้าในสหรัฐอเมริกา (Greeting Card 

Association, 2018)

 ปี ค.ศ. 1915 ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของอตุสาหกรรม

บัตรอวยพรสมัยใหม่ เมื่อ บริษัท Hallmark เริ่มธุรกิจการ

ผลิตการ์ดอวยพร (Hanc, 2015) หลังจากนั้นการ์ดอวยพร 

กลาย เป ็ นหนึ่ ง ใ นอุ ต ส าหกร รมที่ ส� า คัญ ใน ยุ โ รป

และสหรัฐอเมริกา และขยายตัวไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  

ทั่วโลก ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตการ์ดอวยพรทั่วโลก 

ที่ท�ารายได้ปีละหลายหม่ืนล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษัท 

Hallmark เพียงบริษัทเดียวท�ารายได้ในปี ค.ศ. 2017  

ไปทั้งสิ้นสี่พันล้านเหรียญสหรัฐ (Forbs America’s Largest 

Private Companies 2018, 2018)

ส.ค.ส. พระรำชทำน: ของขวัญจำกฟ้ำ 
 ส�าหรับในประเทศไทยการส่งความสุข (ส.ค.ส.) 

ด ้วยการ ์ดอวยพรปีใหม ่ถือเป ็นประเพณีที่ท�าสืบทอด 

ต่อกนัมา สิง่ทีป่ระชาชนทกุคนตัง้หน้าตัง้ตารอคอยคอื ส.ค.ส. 

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

 ส.ค.ส. พระราชทานคือบัตรส ่ งความสุข 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์ด้วยพระองค์

เองเพื่อพระราชทานแก่ผสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาส 

วันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530-2559 โดยข้อความในการ์ด

อวยพรจะประกอบด้วยข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์

บ้านเมืองท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี ค�าสอน และค�าอวยพร 

ที่เม่ือย้อนกลับมาอ่านก็รู้สึกปลื้มปีติทุกคร้ัง ดังนั้น ส.ค.ส. 

 ส�าหรับปี พ.ศ. 2562 ที่ก�าลังจะมาถึง สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทาน 

ส.ค.ส. 2562 ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน” 

แก่ผสกนิกรชาวไทย โดยข้อความใน ส.ค.ส. ได้ย�้าเตือน

ให้คนไทยใช้ “ปัญญา” ในการ “พิเคราะห์” สิ่งต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้น (ภาพที่ 3 ส.ค.ส. “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน)

พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 9 จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่บัตรอวยพร แต่ยังเป็นเอกสาร

จดหมายเหตุที่ส�าคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

และทรงคุณค่าต่อผสกนิกรชาวไทยอย่างย่ิง ดังตัวอย่าง 

ในภาพที่ 2 ส.ค.ส. พระราชทานประจ�าปี พ.ศ. 2543
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ภาพที่ 3 ส.ค.ส. พระราชทานปี 2562 “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน” (องค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2561).

 ถึงแม้ว ่าในปัจจุบันเทคโนโลยีและความรีบเร ่ง 

ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ� า วั น จ ะ ท� า ใ ห ้ ก า ร ส ่ ง ก า ร ์ ด อ ว ย พ ร 

ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ คริสต์มาส วันพ่อ วันแม่  

วนัวาเลนไทน์ วนัรับปริญญา ฯลฯ จะถูกแทนทีด้่วยการส่งอกีาร์ด  

(E lectronic card: ecard) หรือสติ๊กเกอร ์อวยพร 

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การส่งความสุขด้วยการ์ดอวยพร 

แบบเดิมในบางโอกาสก็ยังมีคุณค่าทางจิตใจส�าหรับผู้รับ 

และท�าให้ผู ้รับเห็นถึงความปราณีตและความเอาใจใส่ 

ของผู้ส่งได้ดีกว่าการส่งข้อความสั้น ๆ ผ่านอีการ์ด 

หรือสติ๊กเกอร์ 

 การส่งความปรารถนาดีผ่านการ์ดอวยพรอยู่ 

คู่กับทั้งสังคมตะวันตกและตะวันออกมาอย่างยาวนาน 

การเลือกรูปแบบการส่งค�าอวยพรผ่านอีการ์ด สื่อสังคม

ออนไลน์ หรือการ์ดอวยพรแบบดัง้เดมิข้ึนอยู่กบัผู้รับ โอกาส 

และกาลเทศะ ผู้ใช้ควรไตร่ตรองและเลือกใช้ให้เหมาะสม

ตามความต้องการ สวัสดีปีหมูทอง
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By นิตยำ ทองนำGreen @ Heart
	 ในปัจจุบันคงไม่มีผู้อ่านท่านใดจะปฏิเสธไม่รู้จักค�าว่า	Eco	การท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
รวมถึงการใช้ยานพาหนะในชีวิตประจ�าวันด้วย	 ส�าหรับฉบับนี้อยู่ในช่วงเทศกาลต่าง	 ๆ	 เช่น	 ลอยกระทง	 คริสต์มาส	
และเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่า	 ต้อนรับปีใหม่	 เราอยากให้ผู้อ่านทุกท่านได้มอบของขวัญสุดพิเศษกับคนที่ส�าคัญด้วย 
ของขวัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 “Eco	Gift”	นอกจากของขวัญแล้วการห่อของขวัญก็ควรจะเป็น	 Eco	ด้วยเช่นกัน
นะคะ
	 Green	@	Heart	ฉบับนี้ขอน�าเสนอ	5	ไอเดียห่อของขวัญสุดประหยัด	เรามาเริ่มกันเลยนะคะ

	 เป็นอย่างไรบ้างคะวิธีง่าย	ๆ 	แค่นี้ก็ช่วยให้เราได้ของขวัญที่ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และที่ส�าคัญที่สุด
คือมีความภูมิใจถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ	Green	@	Heart	หวังว่าไอเดียดี	ๆ	เหล่านี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้เพลิดเพลิน
กับการคิดหาของขวัญให้กับคนส�าคัญของคุณในโอกาสพิเศษ	 ๆ	 ท่านสามารถดูวิธีการท�าเพิ่มเติมได้ที่	 https://www.
youtube.com/watch?v=fwKSs25Ud8E

ไอเดียที่	1	แกนกระดาษทิชชู
น�าแกนกระดาษทิชชู่มาห่อของขวัญ	 โดยการหักมุม 
ที่ปลายทั้ง	2	ข้าง	ติด/คาด	โบว์หรือริบบิ้น	น่ารักๆ

ไอเดียที่	2	แผงไข่ไก่
น�าสีมาทาแผงไข่ไก ่ให้ท่ัว	วาดลวดลายตามชอบ	 
หลังจากนั้นน�าเชือกสีขาวมัดพัสดุมาร้อยกับกระดุมมัด
ตกแต่งให้สวยงาม

ไอเดียที่	3	กระดาษ	Reuse	และเนคไทเก่า
น� ากระดาษ	Reuse	มาห ่อกล ่องของขวัญ	และ 
น�าเนคไทเก่ามาเป็นโบว์เก ๋ๆ

ไอเดียที่	4	เสื้อตัวเก่า
น�าของขวัญใส่กล่องหรือขวดโหล	 ตัดแขนเสื้อที่ไม่ใช้แล้ว	
และน�าของขวัญใส่ไปในแขนเสื้อ	 มัดปลายแขนเสื้อด้วย
เชือกทั้งสองข้างเหมือนลูกกวาด	ตัดแต่งให้สวยงาม

ไอเดียที่	5	กระสอบข้าวหรือผ้าพันคอ
ตัดกระสอบข ้ าวหรือผ ้ าพันคอเป ็น ส่ี เห ล่ียมจัตุ รัส	 
น�าของขวัญวางตรงกลาง	 มัดปลายท้ังส่ีมุมให้เรียบร้อย	
ตกแต่งให้สวยงาม

การห่อของขวัญสุดประหยัด

บรรณานุกรม

บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง. (2558). แสนเก๋! จากแกนทิชชู่เป็นที่ใส่ของขวัญชิ้นเล็กๆสุดน่ารัก. สืบค้นจาก https://www.pptvhd36.com/news/     

นิตยสารมายโฮม. (2558). ห่อของขวัญสุดประหยัดกับ 5 ไอเดียสไตล์ Eco. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=fwKSs25Ud8E
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BY วรัฏฐำ กัวตระกูล

ABCD : A Better 
Cup & Design

 ร้าน ABCD : And Better Cup 
& Design ตั้งอยู่ถนนห้วยแก้ว ติดกับร้านเจริญ
มอเตอร์ เชยีงใหม่ จ�ำกดั เป็นคำเฟ่ท่ีมีขนำดเลก็ๆ 
หำกไม่ได้สังเกตก็จะไม่ทรำบเลยว่ำมีร้ำนคำเฟ่ 
ต้ังอยู ่ และด้วยขนำดของพื้นท่ีท่ีไม ่ได ้กว ้ำง 
มำกนักท�ำให้บรเิวณหน้ำร้ำนไม่สำมำรถจอดรถได้  
หำกใครที่น�ำรถยนต์ส่วนบุคคลมำสำมำรถน�ำไป
จอดไวท้ี่จอดรถของศูนย์กำรค้ำกำดสวนแกว้ไดเ้ลย
 ร้ำน ABCD แบ่งออกเป็น 2 โซน 
คือ โซนห้องแอร์ภำยในร้ำน และโซนกลำงแจ้ง 
ด้ำนนอกท่ีให้บรรยำกำศเหมือนอยูท่ี่สวนหลงับ้ำน
เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ให้ร่มเงำบรรยำกำศเย็นสบำย
ไม่แพ้โซนด้ำนในแม้แต่น้อย ส่วนเมนูของร้ำน 
ก็จะมีเครื่องดื่มร้อน – เย็น ซึ่งจะมีเมนูท่ีเป็น 
Special Drink ประมำณ 5-6 รำยกำร
ให้ อำรมณ์ประมำณกำแฟฟิวชั่นกับน�้ำผลไม้  
นอกจำกน้ันในแต่ละฤดูกำลทำงร้ำนจะคิดค้น
เมนูพิเศษออกมำให้ได้ลิ้มลองเข้ำกับบรรยำกำศ 
ของช่วงเวลำนั้น ๆ อีกด้วย 
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 ส� ำหรับ เบเกอรี นอกจำกคุกกี้ โฮม เมด 
ท่ีเสิร์ฟมำให้ชิมฟรีคู่กับเครื่องดื่มน้ัน ทำงร้ำนก็มีเค้ก 
หลำกหลำยแบบให ้ เลือกทำน เมนูSignature  
ประจ�ำร้ำนได้แก่ ชีสเค้กเสิร์ฟพร้อมกับรำสเบอรีซอส 
โฮมเมดท่ีทำงร้ำนท�ำขึ้นเอง รสชำติค่อนไปทำงเปรี้ยว 
ตัดกับควำมหวำนของชีสเค้กได้เป็นอย่ำงดี นอกจำก
เมนูของหวำนแล้วใครจะรู ้ว ่ำร ้ำนเล็ก ๆ แบบน้ี 
จะมีเมนูของคำวส�ำหรับม้ือสำย ด ้วยเมนูอำหำร  
“B FOR BRUNCH” ท่ี ให ้บริ ก ำรถึ ง เ วลำ  
14.30 น. ในแต่ละวันอีกด้วย ส�ำหรับเรื่องรำคำ 
ไม่ต้องพูดถึงเน่ืองจำกรำคำไม่ได้แรงและแพงอย่ำง
ท่ีคิดเพรำะนอกจำกรสชำติของอำหำรและเครื่องดื่ม 
จะอร่อยแล้ว หน้ำตำและควำมสวยงำมในกำรตกแต่งจำน
ก็ยังดูดีรำวกับอยู่ในคำเฟ่หรูหรำหลำย ๆ  แห่งก็ว่ำได้
 ร้ำนคำเฟ่เล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วย gimmick 
ทั้งกำรตกแต่งร้ำน และรสชำติอำหำร แถมยังมีจุดเด่นที ่
ใคร ๆ อำจจะมองข้ำมนั่นก็คือ “คุกกี้” รูปร่ำงน่ำตำ 
น่ำรักท่ีทำงร้ำนเสิร์ฟมำพร้อมกับเมนูน�้ำท่ีเรำส่ังไป
นั่นเอง ถึงแม้ว่ำจะเป็นเพียงคุกกี้ชิ้นเล็ก ๆ แต่รสชำติ
และรสสัมผัสไม่แพ้คุกกี้ชื่อดัง เรียกได้ว่ำอร่อยจนอยำก
จะสั่งมำทำนเพิ่มเลยทีเดียว 

ABCD : A Better Cup & Design

1 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ 50200

090-753-7404

09.00 - 18.00 น.
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Christmas : เทศกาลแห่งการให้ 

 ในช่วงธันวาคม ทุกคนต่างต้ังหน้าต้ังตารอเทศกาลคริสต์มาส หรือ

เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น “เทศกาลแห่งการให้” แท้จริงแล้วเทศกาลนี้ เริ่มจาก 

การที่พระเจ้าประทานพระเยซูคริสต์มาบังเกิด โดยมอบเป็นของขวัญแก่มนุษย์  

เพื่อให้ได้รับสันติสุขและการอวยพรที่มาจากพระองค์ การมอบของขวัญให้แก่กัน 

ในวันคริสต์มาส จึงเป็นการสะท้อนถึงการมอบความรัก ความปรารถนาดี  

รวมทั้งการอวยพรให้ผู ้ รับมีความสุขในช่วงเทศกาลแห่งความยินดีนี้ และ 

ในโอกาสนี้ นิตยสารเพลินได้รวบรวมบทสัมภาษณ์จากผู้คนในหลาย ๆ วิชาชีพ  

ว่าพวกเขามีความตั้งใจที่อยากจะให้อะไรกับใครกันบ้าง

 “ถ้าพูดถึงการให้ก็อยากจะมอบหนังสือสักหนึ่งเล่มให้กับคนที่รู ้จัก  

เพราะคิดว่าการให้หนังสือสักเล่มกับใครสักคนมันแสดงถึงความรัก ความใส่ใจ 

และความปรารถนาดีกับคนที่ให้ และเม่ือคนที่รับเปิดอ่านหนังสือเล่มที่เราให้ 

ก็จะได้นึกถึงเราไปด้วย” โอ้โห ละมุนสุด ๆ ไปเลยค่ะคุณกนกวรรณ รุ่งรังสี 

 ส�าหรับคุณรัชนี สวัสดี ครูบรรณารักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

กล่าวว่า “ส�าหรับปีนีจ้ะมสีมาชกิเพิม่มาอกี 1 คน (ย้ิมพร้อมเอามอืลบูท้อง) แน่นอน

ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะท�าหลังจากนี้ คือท�าเพื่อลูก อย่างตอนนี้ก็ใกล้จะคลอด

แล้ว รู้สกึตืน่เต้น และพร้อมต้อนรับเจ้าตวัน้อยแล้วค่ะ” Wow! ทมีงานนติยสารเพลนิ 

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะ

 มารับฟังการให้ของคุณครูอีกท่านหนึ่งกันค่ะ “การให้ของผมมีอยู่  

2 อย่างคือ ให้ความรักความห่วงใยกับคนทางบ้าน อาจจะไม่ได้ให้ด้วยเงินทอง

อะไรที่มากมายนัก แต่ให้ความรักความห่วงใยอยู่เสมอ รวมถึงเพื่อน ๆ ที่ผม

อาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกถึงความรักความห่วงใยซกัเท่าไหร่ และการให้ของผม

อีกอย่างหนึ่งคอื ใหค้วามรูก้บันักเรยีนอันเปน็ที่รกัของผม เพราะผมอยากเหน็เด็ก

นักเรียนของผมมีการศึกษาที่ดี มีงานที่ดีท�า สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

ได้ เหมอืนกบัทีผ่มท�าอยู่ในปัจจุบนั” คณุสริุยา เดชอนิทร์ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียน

ศรีสังวาลย์เชียงใหม่

คุณกนกวรรณ รุ่งรังสี 

คุณรัชนี สวัสดี

คุณสุริยำ เดชอินทร์
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BY อรวรำ ใสค�ำ

Christmas : เทศกาลแห่งการให้ 

 ใกล้สิ้นปีแบบนี้แล้ว หลาย ๆ คน ได้มีการวางแผนที่จะไปเที่ยว 

ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น คุณณัฐชยา ยศมงคล เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท จีเอ็ม

เอ็ม ซีเจโอ ช้อปปิ้ง ที่ได้ให้ของขวัญกับพ่อแม่โดยการพาไปเที่ยวต่างประเทศ  

เป็นทริปเล็ก ๆ ของครอบครัวแทนการให้ของขวัญวันปีใหม่ เช่นเดียวกับ 

คุณชิดชนก เจริญสุข บรรณารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที่ได้ให้เงินกับครอบครัว และให้เวลาไปเที่ยวกับคนพิเศษ แหม น่าอิจฉาจังเลย

นะคะ >///<

 ในส่วนของคณุสำยชล นพพนัธ์ุ พนกังำนมหำวทิยำลยั คณะวจิิตรศิลป์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้บอกว่ำ ปีนี้ต้ังใจให้เวลำกับครอบครัวและอยู่ด้วยกัน 

ในช่วงปีใหม่ด้วยกำรกินเลี้ยงที่บ้ำน พูดคุยถึงเร่ืองรำวที่ดีและไม่ดีที่ผ่ำนมำ 

ตลอดทั้งปี เพื่อให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน และเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกัน 

 

 ในขณะที่หลำย ๆ คนที่ท�ำงำนต่ำงจังหวัด อย่ำงเช่น คุณสิปปภำส  

สุรินเปำ เจ้ำหน้ำที่บริษัทเคอรี่ ประจ�ำสำขำเอ็มทำวน์ และคุณสุพรรษำ ประทุม

วัน Content Support จำกบริษัทกระปุกดอทคอม ต่ำงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ำ  

สิ่งที่อยำกให้มำกที่สุดคือ “อยำกให้เวลำกับครอบครัว” เพรำะท�ำงำนอยู่ไกล

บ้ำน เวลำที่จะอยู่ด้วยกันมีน้อยมำก ถ้ำได้เอำวันหยุดในช่วงสิ้นปีที่มีหลำยวันมำ

ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ก็คงจะท�ำให้คนในบ้ำนมีควำมสุขมำกข้ึน ฟังแล้วก็เศร้ำ ๆ  

ท�ำงำนหนักก็อย่ำลืมดูแลคนที่เรำรักกันด้วยนะคะ 

 ในวาระเทศกาลแห่งการให้และวันปีใหม่ที่ก�าลังจะมาถึงนี้ ทางทีม

งานนิตยสารเพลิน ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุข ประสบความส�าเร็จในชีวิต  

คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการ และกลับมาพบกันใหม่ในเพลิน

ฉบับ ปี 2562 สวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะ

คุณณัฐชยำ ยศมงคล

คุณชิดชนก เจริญสุข

คุณสำยชล นพพันธุ์

สิปปภำส สุรินเปำ

สุพรรษำ ประทุมวัน 
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BY สุทัศน์ เขียวนิล หนังดี หนังดัง 

3D 004
The Polar Express  เดอะโพลำร์เอก็ซ์เพรส

 ควำมสนุกสนำนของหนังเร่ือง The Polar 

Express อยู่ที่กำรผจญภัยของเด็กชำยผู้ไม่เคยเชื่อ

ว่ำซำนตำคลอสมีอยู่จริง แต่ในคืนวันคริสต์มำสอีฟ 

เขำกลับได้ยินเสียงของรถไฟสำย Polar Express และ

ได้เดินทำงไปกับรถไฟขบวนนี้ โดยจุดหมำยปลำย

ทำงของผู้โดยสำรทุกคนอยู่ที่ข้ัวโลกเหนือและบ้ำน

ของซำนตำคลอส ซึง่ควำมแฟนตำซเีหนอืจินตนำกำร

เหล่ำนี้ส่งผลให้กวำดรำยได้รวมทั้งสิ้น 183 ล้ำน

เหรียญสหรัฐ

DVD 1513
คุณทองแดง  The Inspirations

 ภาพยนตร์ที่ได ้ รับแรงบันดำลใจจำก 

เร่ืองรำวของ "คุณทองแดง" สุนัขทรงเลี้ยงใน

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  

โดยแอนิเมชั่นเล่ำถึงควำมกตัญญู ควำมกล้ำหำญ 

และข้อคิด ประกอบไปด้วยแอนิเมชั่นทั้งหมด 

3 เร่ือง เร่ืองที่ 1 หมำวัด ถ่ำยทอดเร่ืองรำว 

ควำมกตัญญูของจร เรื่องที่ 2 ทองหล่อ ถ่ำยทอด

เร่ืองรำวลูกสุนัขที่มีภำรกิจเป็นองครักษ์ปกป้อง 

เดก็สำวตำบอดผู้เป็นเจ้ำนำย และเร่ืองที ่3 คอปเปอร์ 

เพื่อนรักที่ เป ็นเ ร่ืองโลกแห่งอนำคตของโลหะ 

และโรบอท



20 Plearn
Play & Learn 21Plearn

Play & Learn

Edutainment

DVD 226
Four Christmases (2008) คู ่รักอลวนลุย
คริสต์มำส

 ความวุ่นวายของเร่ือง Four Christmases เร่ิมต้น

จากคู่สามีภรรยา เคต (รีส วิทเธอร์สปูน) และเบรต (วินซ ์

วอห์น) ที่ต่างมีพ่อแม่หย่าร้างและแยกย้ายไปมีครอบครัวใหม ่

ครบทุกคน ซึ่งนั่นท�าให้พวกเขาต้องแบ่งเวลาไปร่วมงาน

คริสต์มาสถึง 4 งานภายในวันเดียวกัน 

DVD 1869 
สงครำมป่วน (ตัว) พ่อสุดแสบคูณ 2 Daddy's 
Home Two

 ว่าด้วยเรื่องราวของสองคุณพ่อสุดป่วน ดัสตี และ  

แบรด ที่จะกลับมาสร้างเสียงหัวเราะอีกคร้ัง และในภาคนี้

ได้เพิ่มความสนุกสนานให้กับหลาน ๆ  ทุกคนในช่วงเทศกาล

คริสต์มาส ด้วยความป่วนคร้ังใหม่จากคุณปู่สุดแสบ เคิร์ต 

คุณพ่อมาดแมนของดัสตี และ มิสเตอร์ไวเทเกอร์ คุณพ่อ

สุดอ่อนไหวของแบรด
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By รัชฎำภรณ์ มูลมำก

    เข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขกันแล้ว หลายๆ คน

เร่ิมมองหาของขวญัให้กบัคนในครอบครัว เพือ่น หรือ

คนรู้ใจกันบ้างแล้ว วันนี้ก็เลยมีวิธีการเลือกของขวัญ 

ที่เข้ากับบุคลิกของผู้รับโดยอิงจากราศีเกิดมาฝาก

แฟนๆ นิตยสารเพลินเพื่อเป็นไอเดียซื้อของขวัญ

ส�าหรับปีนี้กันค่ะ

รำศีมังกร (22 ธ.ค. - 19 ม.ค.)

คนราศีมังกรชอบให้เอาอกเอาใจ 

ของขวัญที่แสดงให้รู้ว่าคุณห่วงใย

และใส ่ใจแค ่ไหน อาจจะเป ็น 

เครื่องส�าอาง หรือเครื่องประทินผิว 

บอกเป็นนัยๆ ว่าคุณอยากให้เขา

และเธอสวยอย่างนี้ตลอดไป

รำศีกุมภ์ (20 ม.ค. - 18 ก.พ.)

คนราศีนี้ชอบความทันสมัย โดย

เฉพาะเร่ืองเทคโนโลยี ลองมองหา 

gadget เก๋ ๆ มีสไตล์ ให้เขาและ

เธอดูสิ ถูกใจแน่นอน

รำศีมีน (19 ก.พ. - 20 มี.ค.) 

คนราศีมีนจะอินกับความซาบซึ้ง

อ่อนไหวเป็นอย่างมาก ลองหาเวลา

พิเศษๆ พาเขาและเธอไปในสถาน

ที่ที่คุณทั้งสองจะได้ใช้เวลาร่วมกัน  

ในโอกาสพิเศษนี้ก็โรแมนติกดีนะ

รำศีเมษ (21 มี.ค. - 19 เม.ย.)

คนราศีเมษเป็นคนกระตืนรือร้น 

ของขวัญที่เหมาะที่สุดมักจะเป็น

อุปกรณ์กีฬา กระเป๋า รองเท้า  

แนวสปอร ์ต ซึ่งคนที่ เ กิดราศีนี้ 

จะปลื้มมากเมื่อได้รับ

รำศีพฤษภ (20 เม.ย.- 20 พ.ค.) 

คนราศีพฤษภมีความอ ่อนไหว 

ทางอารมณ์สูง ของขวัญที่ดูหรู

หราและมีค่าต่อความรู้สึก เช่น 

ช็อกโกแลตในห่อที่ดูหรูหรา แค่นี้

เขาและเธอก็มีความสุขแล้ว

รำศีเมถุน (21 พ.ค.- 20 มิ.ย.) 

คนราศีนี้รักการสื่อสารเป็นพิเศษ 

ของขวญัทีโ่ปรดปรานก็คงหนไีม่พ้น 

Smart Phone รุ่นต่างๆ หรือหาก

งบไม่ถึงจะซื้อเป็นเคสใส่อุปกรณ์ 

เหล่านี้แทนก็ได้

เลือกของขวัญ .. ตำมรำศี

"Designed by Freepik"
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รำศีกรกฎ (21 มิ.ย.- 22 ก.ค.) 

ชาวราศีกรกฎมักจะรักการได้อยู่

กับบ้าน เพราะเชื่อว่าบ้านเป็นที ่

ที่ปลอดภัยที่สุด ( เหมือนปูอยู  ่

ในรู) ดังนั้นของขวัญที่เกี่ยวกับการ

ตกแต่งบ้าน ต�าราอาหาร จานชาม

สวยๆ จะกลายเป็นของขวัญที่ชาว

ราศีนี้ถูกใจเป็นที่สุดแน่นอน

รำศีสิงห์ (23 ก.ค. - 22 ส.ค.) 

คนราศีสิงห์ชอบความท้าทายและ

ตื่นเต้น บางทีเพียงแค่ของขวัญ

ธรรมดา ๆ แต่น�ามามาเซอร์ไพรส์

ก็ถูกใจพวกเขาแล้ว หรือจะเป็น

เครื่องประดับบลิงค์ๆ วิ้งๆ ก็ถูกใจ

เช่นกัน  

รำศีกันย์ (23 ส.ค. - 22 ก.ย.) 

คนราศีกนัย์ชอบความเป็นระเบยีบ 

ของขวัญที่เป็นกระเป๋ามีช่องใส่

เยอะ ๆ  หรือกระเป๋าใบเลก็ใบน้อย

ไว้ส�าหรับจัดของให้เป็นระเบียบ

เพียงเท ่านี้ก็ท�าให ้ เขาและเธอ 

มีความสุขแล้ว

รำศีตุลย์ (23 ก.ย. - 22 ต.ค.)

 คนราศีนี้จะชอบความโรแมนติก 

และต้องการเป็นที่รักใคร่ของทุก

คน เพยีงหาช่วงเวลาดีๆ  ทีไ่ด้อยู่กับ 

คน รัก ห รือจะมอบชุดสวยๆ  

เค ร่ืองประดับชิคๆ ไว ้ส�าหรับ 

การเดทในค�่ าคืนส ่งท ้ายป ี เก ่า

ต้อนรับปีใหม่ก็เริดไม่แพ้กัน

รำศีพิจิก (23 ต.ค. - 21 พ.ย.) 

คนราศีพิ จิกชอบบริหารเสน ่ห ์  

ลองหาของขวัญที่ท�าให้เขาและ

เธอได้เพิ่มเสน่ห์ให้เย้ายวนมากข้ึน 

ด้วยน�้าหอมกลิ่นรัญจวนใจสักขวด 

รับรองว่าถูกใจเขาและเธอไม่น้อย

เลยทีเดียว

รำศีธนู (22 พ.ย. - 21 ธ.ค.) 

คนราศีธนูรักการผจญภัยเป็นชีวิต

จิตใจ มอบรองเท้ากีฬาสักคู่หรือ

อุปกรณ์เดินป่า ต้ังแคมป์ ให้เขา

และเธอได้ไปท�ากิจกรรมที่หลงใหล 

หรือคุณจะไปกับเขาด้วยก็ไม่ผิดนะ   




