




" To the world, you may be one person, 
but to one person you are the world. "

(Natchaphon B., 2561)  

ส�ำหรับโลกนี้ เธออำจจะเป็นเพียง 

แค่หนึ่งคน แต่ส�ำหรับหนึ่งคน 

เธออำจจะเป็นโลกทัง้ใบของคนคนนัน้ก็ได้
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 สวัสดีเดือนแห่งควำมรักค่ะ ปกติแล้วเม่ือเดือน

กุมภำพันธ์มำถึง ทุกท่ำนคงนึกถึงเทศกำลวันวำเลนไทน์ 

ซึง่เป็นวนัแห่งกำรแสดงควำมรักทีม่ใีห้กนั ไม่เฉพำะคูรั่กเท่ำนัน้ 

วันวำเลนไทน์เป็นกำรแสดงควำมรักในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย 

เช่น เพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง เจ้ำนำย เป็นต้น หลำย ๆ ท่ำน

คงก�ำลงัวำงแผนว่ำจะบอกรักอย่ำงไรให้คนทีเ่รำรักประทบัใจ 

และจดจ�ำควำมรู้สึกดี ๆ ไปนำนแสนนำน ขอเป็นก�ำลังใจให้ 

ทุกท่ำนนะคะ รวมถึงคนโสดด้วยค่ะ เรำคงต้องผ่ำน 

วนัวำเลนไทน์ไปให้ได้เช่นกนั ในนติยสำรเพลนิเล่มนีมี้เคลด็ลบั 

ส�ำหรับคนโสดให้อยู่อย่ำงมคีวำมสขุในวนัวำเลนไทน์ด้วยนะคะ 

กำรแสดงควำมรักที่มีต่อกัน สำมำรถท�ำได้ทุกวันค่ะ และ 

วันวำเลนไทน์ไม่ใช่ “วันเสียตัวแห่งชำติ” นะคะวัยรุ่น รักแล้ว

ต้องไม่เป็นทุกข์ค่ะ Happy Valentines’ Day

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

16

ส่อง 10 ธรรมเนียม
“วันวาเลนไทน์” รอบโลก...ที่ไม่ใช่แค่ให้ช็อกโกแลต

วันวาเลนไทน์รักอย่างไรให้ไม่ทุกข์..ในวันแห่งความรัก

Forest Bake

ถ้าเป็นคนที่ใช่
ยังไงก็วนกลับมาหากัน..

13
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ส�ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภฏัเชียงใหม ่รว่มด�ำเนินโครงกำรพฒันำคณุภำพโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
เพื่อสนองพระรำชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

 ส�ำนักหอสมุด ร่วมด�ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดน ระหว่ำงวันที่ 8 - 11 มกรำคม 2563 เพื่อสนองพระรำชด�ำริใน

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช - 

กุมำรี จ�ำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนปอหมื้อ 

ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดย ผศ. ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อ�ำนวยกำร 

ส�ำนักหอสมุด และ ศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมพระเกียรติฯ 

บ้ำนน�ำ้บ่อสะเป่ ต.สบป่อง อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน โดยม ีอ. ดร. สจุริำ อมัรกัเลศิ 

รองผู้อ�ำนวยกำร และบุคลำกรส�ำนกัหอสมดุด�ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำห้องสมดุ 

และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ

ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครัง้ที่ 10

 บุคลำกรส�ำนักหอสมุดได้เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

PULINET ครั้งที่ 10 ระหว่ำงวันที่ 8-10 มกรำคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 

โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หำดใหญ่ จ.สงขลำ เพ่ือเข้ำร่วมกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และน�ำเสนอผลงำนวิชำกำร งำนวิจัย ให้กับบุคลำกรในข่ำยงำน 

ห้องสมุด มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำคและห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ 

และผู้สนใจทั่วไป โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย ช�ำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย

ทักษิณเป็นประธำนในพิธีเปิดงำน และ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก

หอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์ในกำรจัดงำน ในกำรนี ้

บุคลำกรส�ำนักหอสมุด ได้น�ำเสนอผลงำนวิจัยประเภทโปสเตอร์ จ�ำนวน 2 เรื่อง 

ได้แก่ เรื่อง "ระบบจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเชียงใหม่" โดยนำยมงคล อุตะมะแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ และ 

เรื่อง "กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของทรัพยำกรสำรสนเทศกับหลักสูตร 

ท่ีเปิดสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่" โดยนำงสำวรัชฎำภรณ์ มูลมำก 

หัวหน้ำงำนพัฒนำและจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ และนำงสุณี ไชยวงษ์ 

บรรณำรักษ์
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ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ กำรด�ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือ
ข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ” ครัง้ที่ 40 (40th WUNCA) 

 ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุด และ

บุคลำกรส�ำนักหอสมุดเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรด�ำเนิน

กิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ” ครั้งที ่

40 (40  WUNCA)  ระหว่ำงวันที่ 15-16 มกรำคม 2563 ณ คณะ

มนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏักำญจนบรุ ี อ.เมอืง 

จ.กำญจนบุรี เพื่อรวมก�ำหนดแนวทำงในกำรด�ำเนินกิจกรรม กำรศึกษำ

วิจัย กำรประยุกต์ใช้ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

บนเครอืข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพฒันำกำรศกึษำระหว่ำงกลุม่สมำชกิ โดยมี 

รศ.นพ.สรนิต ศลิธรรม ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์วิจัย

และนวัตกรรม เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม

ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำศึกษำดูงำนหอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยศิลปำกร และ 
หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) จ.นครปฐม

 ผศ. ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักหอสมุด และ

บุคลำกรส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำศึกษำดูงำน 

หอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยศิลปำกร และหอภำพยนตร์ (องค์กำร

มหำชน) จ.นครปฐม วันที่ 17 มกรำคม 2563  เพื่อเรียนรู้กำรบริหำร

จัดกำรงำนจดหมำยเหตุ ทั้งด้ำนกำรให้บริกำร กำรจัดเก็บ กำรอนุรักษ์

และบ�ำรงุรกัษำเอกสำรและสือ่โสตทศันวัสดตุ่ำง ๆ  เพ่ือน�ำมำประยกุต์ใช้

กับกำรด�ำเนินงำนจัดท�ำหอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ต่อไป

ส�ำนักหอสมุด ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้กำรต้อนรับอำจำรย์และนักศึกษำสำขำ 
สำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฏร์ธำนีที่มำศึกษำดูงำน

 ส�ำนักหอสมุด ให้กำรต้อนรับอำจำรย์และนักศึกษำ สำขำ

สำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สุรำษฏร์ธำนี ที่มำศึกษำดูงำน ณ ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงใหม่ ในวันที่ 16 มกรำคม 2563 โดยมีหัวหน้ำงำนพัฒนำและ 

จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ หัวหน้ำงำนบริกำรสำรสนเทศ หัวหน้ำ

งำนเทคโนโลยีห้องสมุด และหัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป ให้กำรต้อนรับ

และบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักหอสมุด และ 

นำงสำวอรวรำ ใสค�ำ บรรณำรักษ์ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู ้และ 

น�ำชมส�ำนักหอสมุด

th
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NEW RELEASES! in CMRU LIB  BY ธญา ตันติวราภา
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ผู้แต่ง : ค็อกซ์, เทรซี
ชือ่หนังสอื : คมัภีร์รกั รกัให้เป็น รกัอย่ำงไร :  
Hot love How to get it
พมิพลกัษณ์ : กรงุเทพฯ: อนเิมทกรุป๊, 2554 
เลขหมู่ : 152.41 ช274ค 2554
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 2 / 
ส�ำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1 ภำษำไทย 
000-499 นวนิยำย เยำวชน ข้อมูลล้ำนนำ 
ASEAN
สาระสังเขป : 
 หนั งสื อ เล ่ มนี้ ไ ด ้ ร วบรวม 
เอำปัญหำใกล้ตวัทีผู่ห้ญงิ - ผูช้ำยมักจะเจอ 
อยู ่เป็นประจ�ำ แล้วน�ำมำวิเครำะห์ให้ 
เห็นถึงแก่นแท้ของปัญหำว่ำจริง ๆ แล้ว
ปัญหำคอือะไรกนัแน่ โดยผูเ้ขียนได้หยบิยก
เอำปัญหำมำน�ำเสนอเป็นบท ๆ พร้อมกับ
ให้ค�ำแนะน�ำที่ดีว่ำควรท�ำอย่ำงไร และ
สิ่งใดที่ไม่ควรท�ำ มีมุมมองของควำมรัก 
ที่น่ำร่ืนรมย์ มีทัศนคติเกี่ยวกับครอบครัว
อย่ำงสร้ำงสรรค์ อีกทั้งได้แนวคิดใหม่ ๆ 
ที่จะท�ำให้ชีวิตดีขึ้น เพื่อให้ผู้อ่ำนได้เรียนรู้
เทคนิคคลิกรักในทุกที่ที่คุณต้องกำร

ผู้แต่ง : วรำภำ (สัตยบุตร) ปองเงิน 
ชื่อหนังสือ : Chocolate love
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ: อมรินทร ์ 
Cuisine, 2552
เลขหมู่ : 641.8653 ว172ช 2552
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 4 / 
ส�ำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 2 ภำษำไทย 
500-999, ภำษำอังกฤษ 000-999
สาระสังเขป : 
 ว่ำกนัว่ำในยคุทีน่กับญุวำเลนไทน์ 
ได้เสียชีวิตนั้น กำรให้ช็อกโกแลตแทนใจ
นับว่ำเป็นสิ่งที่ล�้ำค่ำ เนื่องด้วยในสมัยน้ัน
ช็อกโกแลตเป็นของหำยำก จึงเปรียบเป็น
ของที่มีค่ำที่คนรักจะมอบแทนใจให้กันได ้
อกีทัง้ ชอ็กโกแลตยงัสำมำรถสือ่ควำมหมำย
ถงึชวิีตรกัได้อย่ำงชดัเจน เพรำะด้วยรสชำติ
ของมันท่ีมีตั้งแต่รสขม ไปจนถึงรสหวำน 
เปรียบได้กับกำรด�ำเนินชีวิตคู่ที่บำงคร้ัง 
ก็มีทุกข์บ้ำง มีสุขบ้ำง หรือมีขื่นขมและ 
มีหวำนปะปนกันไป หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน
จึงได้คัดสรรและเรียบเรียงสูตรต่ำง ๆ 
ขึ้นมำส�ำหรับคนรักช็อกโกแลตโดยเฉพำะ 
รวม 40 สูตร ที่ล้วนมีขั้นตอนกำรท�ำที่ง่ำย 
ไม่ซับซ้อน ส�ำหรับใครที่จะท�ำช็อกโกแลต
ให้ส�ำหรับคนพิเศษในวันพิเศษอย่ำงวัน
วำเลนไทน์ ก็สำมำรถลงมือท�ำได้ตำมสูตร
ในหนังสือเล่มนี้ได้เลย 

ผู้แต่ง : คุสเทนมำเชอร์, แวร์เนอร์ ติกิ
ชื่อหนังสือ : ชีวิตรัก ง้ำย ง่ำย : Simplify 
your life
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ: อินสปำยร์ใน
เครือนำนมีบุ๊คส์, 2555
เลขหมู่ : 152.41 ค485ช 2555
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 2 /  
ส�ำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม 1 ภำษำไทย 
000-499 นวนิยำย เยำวชน ข้อมูลล้ำนนำ 
ASEAN  
สาระสังเขป : 
 “ควำมรัก” เป็นของขวญัล�ำ้ค่ำ
จำกพระเจ้ำท่ีถูกจัดวำงไว้ให้มีหลำกหลำย
ควำมหมำย หนังสือ ชีวิตรัก ง้ำย ง่ำย : 
Simplify your life  เล่มนี้จะพำให้ผู้อ่ำน
กลบัไปสูจ่ดุเริม่ต้นของควำมรกั พบแนวคดิ
ลิขิตชีวิตรักให้ดีพอ และสุขอย่ำงพอด ี
ด้วยควำมเข้ำใจ ในบ้ำนแห่งควำมรัก 
ทั้ง 5 แบบ เหมำะส�ำหรับทุกชีวิต ทุกเพศ 
ทุกวัยท่ีไม่ต้องกำรโดดเด่ียว คนโสดได้ 
ติวเข้ม เติมเต็มคนมีคู่ให้ยิ่งหวำน เตือนสติ
หำกเรือรักจ�ำต้องอับปำง เพื่อให้คุณอยู ่
กับควำมรักอย่ำงเข้ำใจ ตลอดไป
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ผู้แต่ง : นริศรำ พลำยมำศ

เลขเรียกหนังสือ : 951 น173ม 2555

สถานที่จัดเก็บ : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 5

 หนังสือเล่มนี้ผู้อ่ำนจะได้ทรำบถึงประวัติศำสตร์ของประเทศจีนที่มี 

มำยำวนำน รวมถึงเหตุกำรณ์ซ่ึงเป็นจุดเปลี่ยนของกำรปกครองรำชวงศ์มำสู ่

กำรปกครองระบบประชำธิปไตย จนท้ำยที่สุดแล ้วประเทศจีนก็ได ้มี 

กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองใหม่อีกครั้ง คือกำรปกครองแบบคอมมิวนิสต์

มหำอ�ำนำจจีน

ดำรำศำสตร์พื้นบ้ำนไทย

สมุนไพรลดไขมันในเลือด 140 ชนิด 

ผู้แต่ง : วรพล ไม้สน

เลขเรียกหนังสือ : 133.5 ว176ด 2556

สถานที่จัดเก็บ : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 2

 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้รวบรวมควำมรูจ้ำกแหล่งต่ำงๆ ทีเ่ข้ำถึงได้ยำกมำเรยีบเรยีง 

อย่ำงเป็นระบบ เพือ่แสดงบรบิทของดำรำศำสตร์ไทยทีม่มีำช้ำนำน ถงึแม้ภูมปัิญญำ

ของคนไทยในทำงดำรำศำสตร์จะดูห่ำงจำกดำรำศำสตร์ของโลกยุคใหม่อยู่มำก 

หนังสือเล่มนี้ก็แสดงให้เห็นว่ำแนวทำงทั้งสองมีจุดก�ำเนิดร่วมกัน

ผู้แต่ง : จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก

เลขเรียกหนังสือ : 615.321 จ497ส 2553

สถานที่จัดเก็บ : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 4

 ผู ้เขียนมุ ่งหวังให้สมุนไพรเป็นทำงเลือกในกำรดูแลสุขภำพ โดยได ้

คัดสมุนไพร จ�ำนวน 140 ชนิด เพื่อท�ำให้ไขมันในเลือดปกติ และน�ำข้อมูลรำยงำนผล 

กำรทดลองวิจัยสมุนไพรทุกตัวแนบท้ำยทุกหัวข้อเรื่องเพ่ือประโยชน์ในกำรตัดสินใจ

เลือกใช้สมุนไพรดังกล่ำว
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การเขียนอ้างอิง

 

รู้หรือไม่ ? เครื่องมือ   ใน photoshop
สำมำรถลบภำพบำงส่วนที่ไม่ต้องกำรได้
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การเขียนอ้างอิงหนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

บรรณานุกรม ความสุข ฉบับ กล้วยไม้ไทย.  (2543).  ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

หมายเหตุ

    กรณีพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องใส่พิมพ์ครั้งที่ 1 

    ม.ป.ท. หมำยถึง ไม่ปรำกฏสถำนที่พิมพ์

    ม.ป.พ. หมำยถึง ไม่ปรำกฏส�ำนักพิมพ์

Reference

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

 Association.  Washington, DC: American Psychological Association.

 ติดตำมแนวทำงกำรเขียนอ้ำงอิงเอกสำรประเภทต่ำงๆ ได้ต่อในฉบับหน้ำนะคะ 

ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//(ปีพิมพ์).//สถำนที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.

การเขียนอ้างอิงหนังสือที่ไม่มีผู้แต่ง แต่มีผู้รับผิดชอบ (เช่น บรรณาธิการ ผู้รวบรวม เป็นต้น)

บรรณานุกรม วิวัฒน์ ตัณฑะพำนิชกุล (บก.).  (2550).  นาโนเทคโนโลยีกับเทคโนโลยีอนุภาค : ใครยิ่งใหญ ่

   กว่า?.  กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.

  พิชัย ใจกล้ำ (บก.).  (2560).  เมืองงามกลางขุนเขา : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าอนุรักษ์  

   อ�าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ.์  อุตรดิตถ์: มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์.

Editor,/A./A./(Ed.).//(1999).//Title of work.//Location:/Publisher.

 คอลมัภ์ Tips เล่มนี ้ยงัคงต่อเนือ่งกนัด้วยเนือ้หำเก่ียวกบักำรเขยีนอ้ำงอิงและกำรเขยีนบรรณำนกุรม ในรปูแบบ 

APA 6 ในคร้ังนี้ เป็นครั้งที่ 7 แล้วนะคะ ที่เรำน�ำเสนอรูปแบบกำรอ้ำงอิงแบบ APA 6 โดยในนิตยสำรเพลินฉบับที่ 

ผ่ำนมำ จะเป็นรูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงวิทยำนิพนธ์ฐำนข้อมูลเชิงพำณิชย์และวิทยำนิพนธ์จำกเว็บไซต์ค่ะ และ ในฉบับนี ้

จะเป็นกำรเขียนอ้ำงองิหนังสอืทีไ่ม่ปรำกฏชือ่ผู้แต่ง และ กำรเขยีนอ้ำงองิหนงัสอืทีไ่ม่ปรำกฏชือ่ผูแ้ต่งแต่มชีือ่ผูร้บัผดิชอบ 

เช่น บรรณำธิกำร หรือผู้รวบรวม
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วันวาเลนไทน์รักอย่างไรให้ไม่ทุกข์..ในวันแห่งความรัก
 วันวาเลนไทน์ หรือ Valentine’s Day กลายเป็นวันสําหรับการแสดงความรักต่อกันของคนทัง้โลก รวมทัง้ 
คนไทยด้วย กำรแสดงควำมรักนีอ้าจเป็นการส่งบัตรอวยพร การมอบของขวัญ อาหาร ชอ็กโกแล็ต รวมถึงการมอบ
ดอกไมเ้ป็นสื่อในการแสดงความรกั ดอกไมท้ี่นยิมมอบใหก้นัมากที่สดุ คอื ดอกกหุลาบ โดยมคีวามหมายของดอกกหุลาบที่ให้

 

มีหลากหลาย (Orachorn Ying, 2561) เช่น กุหลำบตูม  หมายถึง  ความรักและความเยาว์วัย กุหลำบบำน  หมายถึง 

ความรักที่กําลังแบ่งบาน ความอ่อนหวาน สดช่ืน กุหลำบด�ำ  
(Black Rose)  หมายถึง  ความรักนิรันดร์ กุหลำบแดง (Red 
Rose)  ใช้แทนความหมาย “ฉันรักเธอ” และเป็นความรักอันลึกซ้ึง 
จรงิจงั ชายหนุม่จงึมอบให้หญิงสาวที่ตนเองตัง้ใจจะใช้ชีวติรว่มกนั 
กุหลำบขำว (White Rose) ใช้แทน ความรักอันบริสุทธิ์ 
ไมต่อ้งการสิ่งตอบแทน  จงึใช้แทนความรกัของคนตา่งวยั  ความรกั 
พ่อแม่หรือคนที่ เรารู้สึกดีด้วยอย่างบริสุทธิ์ใจได้ กุหลำบชมพู 
(Pink Rose) ใช้แทนความรกัแบบโรแมนตกิ และความเสนห่าตอ่กนั 
แสดงถึงความรักที่กําลังเริ่มงอกงามในใจ และสามารถพัฒนา
ต่อไปเป็นความรักที่ลึกซ้ึงได้ กุหลำบเหลือง (Yellow Rose)
ใช้แทนความรกัแบบเพื่อน และความสนกุสนานรื่นเรงิจงึมกัจะนํามา
ประดับตะกร้าสําหรับเยี่ยมผู้ป่วย เพื่อทําให้ผู้ป่วยรู้สึกสดช่ืนรื่นเริง
นั่นเอง นอกจากนี้ ยังมีการมอบดอกไม้อื่น ๆ เช่น ดอกทิวลิป 
สีแดง (Red Tulip)  แทนความรักอย่างเปิดเผย ดอกคำร์เนช่ัน
สีชมพู (Pink Carnation) แทนความรักว่า “ถึงอย่างไรผมก็
ยังรักคุณ” หรือ “คุณยังอยู่ในหัวใจฉันเสมอ” ดอกลิลล่ีสีขำว 
(white lily) แสดงความรักแบบบริสุทธิ์ ความรักแบบอ่อนหวาน
จริงใจ และเทิดทูน และมักถูกใช้แทนประโยคที่ว่า “ฉันรู้สึกดี ๆ  ที่ได้ 

รู้จัก และอยู่ใกล้คุณ “ ดอก Forget-me-not มีความหมาย
ตรงตัวคือได้โปรดอย่าลืมฉัน และอย่าลืมความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้กัน 

ดอกทำนตะวัน (Sunflower) หมายถึงความรักแบบคลั่งไคล้ 
ความรกัแบบบูชา แตส่าํหรับชาวตะวันตก ดอกทานตะวันจะหมายถงึ 
ความเข้มแข็งอดทน จึงสามารถใช้แทนความรักท่ีต้องฝ่าฟัน 
กว่าจะได้ความรักมา

โดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม

ภำพที่ 1 black rose (Designed by Freepik)

ภำพที่ 2 red rose (Designed by Freepik)

ภำพที่ 3 white rose (Designed by Freepik)

ภำพที่ 4 pink rose (Designed by Freepik)

ภำพที่ 5 yellow rose (Designed by Freepik)

ภำพที่ 6 red tulip (Designed by Freepik)

ภำพที่ 7 pink carnation (Designed by Freepik)

ภำพที่ 8 white lily (Designed by Freepik)

ภำพที่ 9 forget me not flower (Pixabay, 2020)

ภำพที่ 10 sunflower (Designed by Freepik)
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 ปัจจุบัน วัน Valentine’s Day มีการแสดงออกถึงความรัก 
ในบริบทตา่ง ๆ  ที่ไมใ่ช่เฉพาะคู่รกัเทา่นัน้ แตร่วมถงึคณุครู เพื่อน พอ่-แม ่

หรือบุคคลที่มีความรู้สึกดีด้วย เช่น เจ้านาย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 

วันแห่งความรักอาจกลายเป็นวันแห่งความทุกข์ได้ เนื่ องจาก 

ใช้วันแห่งความรักไปในทางที่ผิด เช่น วัยรุ่นให้ความสําคัญกับ 
วันวาเลนไทน์ หรือเป็น “วันเสียตัวแห่งชาติ” โดยมีการเฉลิมฉลอง 
วันวาเลนไทน์ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ ซ่ึงเส่ียงต่อการนํามาซ่ึงปัญหา 
เช่น การตั้งครรภ์ก่อนกําหนด การเรียนไม่จบ การทําแท้ง หรือ 
การจบชีวิตตัวเอง เป็นต้น
 ดังนัน้ สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้รักแล้วไม่เป็นทุกข์ คือ 
1. กำรมีสติ ไม่รักแบบหลงทิศ หลงทาง ไม่หลงการเป็นเจ้าเข้า
เจ้าของ จนทําให้ลงมือทําในสิ่งผิด ๆ ที่ส่งผลกระทบกับคนสองคน
ที่รักกันและคนรอบข้างต้องเป็นทุกข์ด้วย การมีสติช่วยในการตัดสินใจ 

แก้ปัญหา ตระหนักถึงผลที่จะตามมาเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์
2. รู้จักอำรมณ์และจิตใจของตนเองและอำรมณ์ของผู้อื่น 
การควบคุมอารมณ์ตนเอง การรู้ถูกผิด 
3. รู้คุณค่ำในตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง ไม่กลัวคนรักโกรธ มั่นใจ
ในคุณค่าของตนเอง ไม่ตกเป็นเหยื่อของการท้าทาย ไม่พิสูจน์ตนเอง
ด้วยวิธีที่เสี่ยง 
4. รูว้ำ่ควรทุม่เทใจของตวัเองมำกนอ้ยเพยีงใด และสมควรไดร้กั 
ตอบเพียงใด ควรรักอย่างสมดุลแบบ 50-50 ไม่มากไปหรือน้อยไป
5. เข้ำใจว่ำกำรมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไม่ได้ท�ำให้เด็ก 
กลำยเป็นผู้ใหญ่ และควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ เสี่ยงต่อการ
ถูกกระตุ้นและตระหนักได้ว่าหากมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดผลกระทบและ 
ไม่สามารถรับผิดชอบสิ่งที่ตามมาได้ย่อมถูกตําหนิ ลงโทษ และไม่ได้ 

รับการยอมรับ จึงควรหาทางป้องกัน
6. ใช้ควำมรักให้เกิดประโยชน์ เพราะความรักก่อให้เกิดพลัง 
ทัง้ด้านบวกและลบ ทัง้สร้างสรรค์และทําลาย 

ภำพที่ 11 love (Designed by Freepik) ภำพที่ 12 love (Designed by Freepik)

ภำพที่ 13 family (Designed by Freepik)

ภำพที่ 14 friend (Designed by Freepik)
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 ส�ำหรับคนโสด วันวาเลนไทน์มีข้อดีที่ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งต่อสุขภาพกายที่แข็งแรง
และสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข (กรมสุขภาพจิต, 2563) 
ได้แก่ 
1. ไดรู้้จกัตวัเองดีมำกข้ึน มเีวลาคยุกับตวัเองมากขึน้ 
ได้รู้จักคุณค่าของตัวเองมากขึ้น เพราะในช่วงเวลาที่มีคู่ 

คนเรามักจะใช้เวลาไปกับการทําความรู้จักกับคนรัก 
โดยมองข้ามการทําความรู้จักกับตัวเองไป 
2. ได้เรียนรู้กำรอยู่คนเดียวอย่ำงมีสุข การทํา
กิจกรรมต่าง ๆ คนเดียวนั้น เป็นการฝึกให้สามารถ
สร้างความสุขให้ตัวเองได้ และพร้อมที่ จะสร้างสุข 

ให้คนอื่นในอนาคต
3. ได้ค้นหำสิ่งที่ชอบใหม่ ๆ สามารถออกไปทํา 
เรื่องแปลกใหม่ได้ทันที ไม่ต้องรอทํากิจกรรมกับคู่รัก 
4. ได้เอำอกเอำใจตัวเอง ตำมใจตัวเองได้อย่ำง
เต็มที่ ยกให้ตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งเสมอ 
5. ได้เรียนรู้คนรูปแบบใหม่ๆ 
6. ได้ควำมสัมพันธ์ที่หำยไปกลับคืนมำ เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับเพื่อน กับผู้ร่วมงาน 

กับคนในครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้น ความสัมพันธ์ที่แข็งแรง
ส่งผลดีโดยรวมต่อสุขภาพกายและจิต ทําให้อายุยืนยาว
7. มีเวลำออกก�ำลังกำย ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญของ 

การมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุข
 การแสดงความรักไม่จําเป็นต้องแสดงออก
เฉพาะวนัวาเลนไทนห์รอืแสดงออกดว้ยการมเีพศสมัพนัธ์
เท่านั้น และความรักที่มีคุณค่าไม่ได้เป็นเพียงความรัก 

แบบชายหนุ่มหญิงสาว เราสามารถส่งความรักให้กันได ้
ในทกุรูปแบบกับคนทกุเพศทกุวยั ทัง้ พอ่แม ่พี่นอ้ง เพ่ือน 
 อย่ำท�ำให้ตัวเองต้องเสียใจเพรำะ 
“วันวำเลนไทน์”
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Pray for Australia
 save Koala with Love and Donation

 ประเทศออสเตรเลยีจดัเป็นทวีปเกำะ (Island Continent) พืน้ทีส่่วนใหญ่ของทวปี 

มสีภำพภมูอิำกำศแห้งแล้งแบบทะเลทรำยและแบบทุง่หญ้ำสเตปป์จึงส่งผลให้เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวำมเสีย่ง 

ต่อกำรเกิดไฟป่ำมำกที่สุดในโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงฤดูร้อน มักเกิดไฟป่ำขึ้นบ่อยครั้ง 

 ในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ ประเทศออสเตรเลียต้องเผชิญกับวิกฤติไฟป่ำที่มำก่อนฤดูกำล 

ตำมธรรมชำติ ซ่ึงไฟป่ำในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจำกมนุษย์ แต่เกิดจำกสภำพอำกำศที่ร้อนจัด และอยู่ 

ในช่วงที่อำกำศร้อนแล้งไม่มีฝนตกมำระยะเวลำนำนมำก ท�ำให้อุณหภูมิสูงข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 

จนเกิดไฟป่ำ นับตั้งแต่เดือนกันยำยน ปี 2561 จนมำถึงปัจจุบันเดือนมกรำคม ปี 2562 ไฟป่ำก็ยัง 

ไม่สงบลง โดยมีผู้เสียชีวิต 24 คน สูญหำย 28  คน สัตว์ป่ำเสียชีวิต ประมำณ 500 ล้ำนตัว (ข้อมูล 

ณ วนัที ่6 มกรำคม 2562) จัดเป็นเหตกุำรณ์ไฟป่ำทีเ่ลวร้ำยทีส่ดุของประเทศออสเตรเลยี เกดิไฟไหม้ 

ในหลำยพื้นที่บริเวณชำยฝั่งตะวันออกของประเทศตั้งแต่เมืองซิดนีย์ในมลรัฐนิวเซำท์เวลส์

ถึงอ่ำวไบรอน เผำไหม้พื้นที่ป่ำไม้ พื้นที่ชุ่มน�้ำ และบ้ำนเรือนประชำชน ส่งผลกระทบต่อสัตว ์

หลำยชนิดรวมถึง “โคอำลำ” (Koala) สัตว์ประจ�ำถ่ินของออสเตรเลีย ซึ่งมีกลไกป้องกันตัวเอง 

จำกไฟป่ำเพยีงอย่ำงเดยีวคือกำรปีนขึน้ไปอยูบ่นยอดต้นยคูำลปิตสั ในภำวะไฟป่ำตำมปกติเปลวไฟ 

จะไม่สูงถึงยอดของต้นยูคำลิปตัส ท�ำให้โคอำลำสำมำรถรอดชีวิตจำกไฟป่ำ นักวิชำกำรระบุว่ำ 

ในปี 2559 มีประชำกร  โคอำลำ ประมำณ 329,000 ตัว คิดเป็นกำรลดลงของจ�ำนวนประชำกร 

รำว 24 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสำมชั่วอำยุที่ผ่ำนมำ

 อย่ำงไรกต็ำม สถำนกำรณ์ไฟป่ำและตวัเลขสถติโิคอำลำเสยีชวีติจ�ำนวนมำก สะท้อนถงึ 

ควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศโลกจำกภำวะโลกร้อน และกำรสูญเสียองค์ควำมรู ้

ในกำรจัดกำรไฟตำมวิถีชำติพันธุ์อะบอริจินส์ จึงท�ำให้มีควำมรุนแรงอย่ำงไม่เคยมีมำก่อน ต้นไม้ 

ที่อุดมด้วยน�้ำมันท�ำให้เกิดไฟป่ำรุนแรงและขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

ของโคอำลำอยู่ในภำวะเปรำะบำง (Vulnerable : VR) ต่อกำรสูญพันธุ์ โดยมีรำยงำนระบุว่ำ

ประชำกรโคอำลำ ประมำณ 350-1,000 ตัว ถูกพบว่ำเสียชีวิตจำกเหตุกำรณ์ไฟป่ำในครั้งน้ี 

ทำงตอนเหนือของมลรัฐนิวเซำท์เวลส์ (New South Wales) ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่น่ำสลดใจ 

เป็นอย่ำงยิ่ง

By อ.ปิยวดี นิลสนธิGreen @ Heart

พวกเรำสำมำรถบริจำคเงินช่วยเหลือ 

โคอำลำและผูบ้ำดเจ็บจำกเหตกุำรณ์ไฟป่ำ 

ออสเตรเลีย ได้หลำยช่องทำง ดังนี้

1. Port Macquarie Koala Hospital 

รับช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยหมีโคอำลำที ่

ได้รับบำดเจ็บจำกไฟป่ำในออสเตรเลีย 

อยู ่ภำยใต้กำรดูแลของโรงพยำบำล 

หมีโคอำลำ (Koala Hospital) ปีละ 

847 บำท (40 AUD) โดยประมำณเฉลีย่ 

ต่อเดือน 70 กว่ำบำท (จ่ำยเป็นรำยป ี

ปีละคร้ังเดียว) ซึง่หมโีคอำลำ 1 ตัว รบัเลีย้ง 

ได้หลำยคน สำมำรถดขู้อมลูเพิม่เตมิได้

โดยกำร Scan QR Code

2. Currumbin Wildlife Hospital 

รับบริจำคเงิน เนื่องจำกค่ำใช้จ ่ำย 

ในกำรรักษำโคอำลำ 1 ตัวจะตกอยู่ที่ 

7,000 ดอลลำร์สหรฐั หรอื 211,120 บำท 

ซึ่ งตั้ งแต ่ป ีก ่อน ทำงโรงพยำบำล

ก็ได ้ท�ำกำรรักษำไปแล ้วมำกกว ่ำ 

11,500 ตัว จึงขอรับบริจำคเพ่ิมเติม 

หรือช่วยแชร์โครงกำรนี้ในโซเชียล 

มีเดียต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือโคอำลำ 

ที่ได้รับบำดเจ็บจำกเหตุกำรณ์ไฟป่ำ 

ในคร้ังนี้ด้วย สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติม

ได้โดยกำร Scan QR Code

3. WIRES, an Australian wildlife 

rescue nonprofit ร่วมบริจำคช่วย

เหลือ โคอำล่ำ จิงโจ้ แกะ และสัตว์

ป่ำอื่น ๆ ที่บำดเจ็บฉุกเฉิน ป่วย และ 

ก�ำพร ้ำจำกเหตุกำรณ ์ ไฟไหม ้ป ่ ำ 

ที่ออสเตรเลีย สำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติม

ได้โดยกำร Scan QR Code

ภาพที่ 2 #PrayforAustralia ( สุดสัปดาห์แฟนคลับ, 2020)
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เรื่องน่ำรู้..เกี่ยวกับ
 "โคอำลำ"
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 Forest bake เป็นร้านโฮมเมดเบเกอรีเล็ก ๆ 
บรรยากาศบ้านเลก็ท่ามกลางป่าใหญ่  ให้ความรู้สึกเหมือนการได้มา 
นั่งพักผ่อน จิบชายามบ่าย กินขนมที่คุณแม่อบให้ ในสวนที่ 
ร่มรื่น เย็นสบาย เมื่อเดินเข้าไปในบ้านหลังเล็กนี้ จะพบกับเมน ู
ขนมหลากหลายรูปแบบที่มีสีสันสวยงาม หน้าตาน่ารับประทาน 
ประกอบกบัการประดับประดาบ้านด้วยต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ตวัเล็ก ๆ  
ช่วยสร้างบรรยากาศให้เหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่
 ร้านนี้เป็นของคุณลิน นลินนา ลี ผู้ที่ ช่ืนชอบ 
ในงานศิลปะสไตล์โมริเกิร์ล (Mori girl) “Mori girl” 
เป็นแฟช่ันของสาวญ่ีปุน่ หมายถงึ หญิงสาวทีเ่หมือนอาศยัอยูใ่นป่า 
ประกอบกับความสามารถในการอบขนมของคุณแม่และคุณป้า 
ทีเ่ร่ิมต้นมาจากการอบขนมรับประทานกันภายในครอบครัว จงึเกิด
เป็นร้านเบเกอรีที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์

Forest Bake
BY ภัทราภรณ์ แสงปัญญา
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Forest Bake

ที่อยู่ 8/2 ถนนหน้าวัดเกต ซอย 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

09-1928-8436

เปิด-ปิด 10:30 AM - 5:00 PM  หยุดทุกวันพุธ

 เมนูยอดฮิตของร้าน ได้แก่ Berry Tart เป็นทาร์ตที่ตกแต่ง
ด้วยผลไม้สด เช่น ผลไม้จากตระกูลเบอร์ร่ี สีสันสวยงาม รสชาติอมเปร้ียว 
ก�าลังดี Custard Tart คัสตาร์ดรสชาติดี นุ่มละมุนลิ้น นอกจากนี้ยังมีเมนูขนม 
Canele, Drops, Cheese Cake, Lemon pie, cookie, scone, bread 
loaves เป็นต้น โดยลูกค้าจะต้องบริการตนเอง เดินไปเลือกขนมใส่ตะกร้า 
แล้วน�าไปช�าระเงินที่เคาน์เตอร์ แล้วค่อยยกถาดออกมานั่งรับประทานด้านนอก 
ท่ามกลางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีโซนด้านข้างที่ให้บริการเครื่องดื่ม กาแฟ อาหาร 
แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย
 ร้านน้ีเลือกวัตถุดิบจากธรรมชาติ ต้ังใจท�าอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน 
อบสดใหม่ทุกวัน นอกจากนี้ยังทราบมาว่าร้านนี้เพาะเลี้ยงยีสต์ที่ใส่ในขนมปังเอง 
อีกด้วย สายเฮลตี้รักสุขภาพ ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง 
 ร้านต้ังอยู่บริเวณย่านวัดเกตการาม หากกินขนม จิบชา ถ่ายรูป 
สวย ๆ แล้ว ยังสามารถเดินเที่ยวภายในชุมชนย่านวัดเกตการามซึ่งเป็นย่านเก่าแก ่
ของเมืองเชียงใหม่ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลาย 
ของเชื้อชาติ ศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันมานับร้อยกว่าปีได้อย่างกลมกลืน
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 เทศกาลวนัแห่งควำมรกัก�ำลังใกล้เข้ำมำ คงเป็นโอกำสอนัดทีีจ่ะท�ำควำมรูจ้กักับคูร่กัคูห่นึง่ทีพ่ึ่งจะ

เข้ำพิธีมงคลสมรสกันไปเมื่อปลำยปีที่แล้ว ท่ำมกลำงบรรยำกำศอบอุ่นที่เต็มไปด้วยคนในครอบครัวและเพื่อนสนิท 

ชีวิตที่ทั้งคู่เชื่อว่ำทุกอย่ำงเกิดขึ้นเพรำะ “พรหมลิขิต”

Q1 : อยากให้เล่าให้ฟังตอนพบกันครั้งแรก

อภริสิกาณ์ : เจอไนท์ครัง้แรกทีโ่รงเรยีนนวมนิฯ ตอนนัน้ 

ไนท์อยู่ ม.4 เรำอยู่ ม.5 วันนั้นเป็นวันเรียนปรับพื้นฐำน

ที่นักเรียน ม.4 ต้องมำเรียนก่อนเปิดเทอม แล้วเรำเป็น

กรรมกำรนักเรียนต้องไปท�ำงำนที่โรงเรียนก่อน ก็เดิน

สวนกันกับน้องหน้ำห้องเรียน เรำก็สะกิดกับเพื่อนว่ำ 

น้องคนนี้น่ำรักดีเนอะ จำกนั้นก็แอบมองมำตลอด 555

คมสัน: เจอกันที่โรงเรียนนวมินฯ เพรำะเรียนโรงเรียน

เดียวกันแต่ผมเป็นรุ่นน้องเขำ 1 ปี ตอนนั้นเหมือน 

เค้ำจะเป็นกรรมกำรนักเรียน แล้วผมชอบมำสำยก็เลย

เจออยู่บ่อย ๆ

Q2 : ประทับใจอะไรในตัวอีกฝ่าย

อภิรสิกาณ์ : ไนท์เป็นคนเสมอต้นเสมอปลำยมำก ๆ 

ไม่ใช่ผูช้ำยหวำน ๆ  แต่เป็นผูช้ำยทีธ่รรมดำทีอ่ยูด้่วยแล้ว

สบำยใจ ปลอดภยั และไนท์เป็นคนใจเยน็ ใจด ีมีน�ำ้ใจมำก 

บำงทีแบบมำกเกินไป 555 ไม่กินเหล้ำ ไม่สูบบุหรี่ ไม่

เคยมีเรื่องผู้หญิง เล่นแต่เกม 555

คมสนั : ชอบควำมน่ำรกัของเขำครบั เค้ำเป็นคนจิตใจด ี

รักเพื่อน รักครอบครัว เทคแคร์เก่ง เอำใจใส่เก่ง 

แล้วก็บ่นเก่ง 555 คือเขำเป็นคนท่ีเรำคุยด้วยแล้ว 

รู้สึกสบำยใจแล้วก็รู้สึกว่ำเข้ำกันได้ดีคุยกันแล้วแฮปปี ้

มีปัญหำอะไรเขำก็จะช่วยท�ำให้เรำรู ้สึกโอเค แล้วก็

เป็นคนที่เอำใจใส่เรำอยู่ตลอด เช่น รู้ว่ำเรำชอบอะไร 

กจ็ะชอบซ้ือมำให้กนิ หรอื มีของอะไรท่ีอร่อย ๆ  เขำก็จะ 

ซื้ อมำให ้กินตลอด อะไรประมำณนี้ครับ 555 

Q3 : กลยุทธการจีบ (แบบใครจีบใครก่อน)

อภิรสิกาณ์ : เรำจีบก่อนก็ได้ 555 เรื่องรำวควำมรัก 

ของเรำสองคนมนัเริม่จำกที ่เพือ่นไนท์คนนงึ มำชอบเรำ 

มำคุย ๆ กับเรำ แต่เรำก็บอกไปว่ำ เรำปลื้มเพื่อน 

ของน้องนะ ที่ชื่อไนท์ จำกนั้นเพื่อนไนท์ก็เอำ MSN เรำ

ไปให้ไนท์ แล้วไนท์ก็แอดมำ คุยกันขอเบอร์โทรคุยกัน 

ประมำนเกือบ 1 ปี แต่ก็ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกัน 

และแล้วก็มีเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้ไม่ได้คุยกันต่อ คือเรำไป

คบกับคนอ่ืนนัน่เอง 555 เวลำผ่ำนไป เกอืบ 2 ปี ตอนน้ัน

เรำอยู ่ปี 2 ไนท์อยูปี่ 1 ซึง่เรำโสดมำปีกว่ำแล้ว ระหว่ำง 

ที่โสดนั้น ไนท์ก็ยังทักมำ ส่งข้อควำม ทักในแชทเฟส 

ถำมสำรทุกข์สุขดิบตลอด

คมสนั :  คดิในใจว่ำพีค่นนีน่้ำรกัด ีแต่กไ็ม่ได้จบีหรอืคยุ

ด้วยเลย เพรำะคิดว่ำเขำคงมีแฟนอยู่แล้ว ไม่ยุ่งดีกว่ำ 

(จริง ๆ เป็นคนขี้อำยไม่กล้ำจีบใครก่อน 555) แล้วก็ม ี

เพือ่นคนหน่ึงมำบอกว่ำพ่ีเขำบอกว่ำเรำน่ำรักด ีตอนน้ัน

กเ็ลยให้เพือ่นไปขอ MSN เขำมำ แล้วกแ็อดไปหำ กค่็อย ๆ  

คุยกันมำ แล้วก็เริ่มสนิทแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะ 

คุยกันเป็นพี่น้อง

Q4 : จ�าวันที่ตกลงเป็นแฟนกันได้ไหม

อภิรสิกาณ์ : วันที่ 30 เมษำยน 2555 เรำก็ชวนไนท์

ไปดูหนัง ซึ่งมีเพื่อน ๆ เรำไปด้วย แล้วเรำก็ให้ของขวัญ

กับไนท์ เป็นเสื้อคู่กับจดหมำย 1 ฉบับ ท่ีต้องเอำไป 

ส่องกระจกถึงจะอ่ำนได้ เขียนข้อควำมว่ำ “เรำกลับมำ

คุยกันไหม” และนั้นก็คือ วันที่ 1 พ.ค. 2555 วันแรก 

ที่เรำตกลงเป็นแฟนกัน

ถ้าเป็นคนที่ใช่
ยังไงก็วนกลับมาหากัน..
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คมสัน : ต้องเล่ำท้ำวควำมกลับไปนิดนึง ตอนนั้นผมอยู่ ม.5 

เค้ำอยู ่ ม.6 ก็เริ่มคุยกันแบบสนิทกันเกือบจะเป็นแฟนกัน 

แต่สุดท้ำยก็ไม่ได้เป็นแฟนกัน 5555 แล้วก็แยกย้ำยกันไป เค้ำ

ไปเรียนมหำวิทยำลัย ผมก็เรียน ม.6 วุ่นกับกำรเตรียมสอบเข้ำ

มหำวิทยำลัย หลังจำกนั้นประมำณ ปีกว่ำ ๆ ในระหว่ำงนั้น 

ก็มีทักไปหำกันบ้ำงเป็นคร้ังครำว ถำมไถ่สำรทุกข์สุขดิบ 

แต่ก็นำน ๆครั้งคุยกัน จนวันหนึ่งก็เริ่มคุยกันมำกขึ้น บวกกับ

เขำคงรู้สึกผิดอะไรบำงอย่ำง (ม้ัง) 5555 เลยเข้ำมำคุยกับเรำ 

จนสุดท้ำยก็เป็นแฟนกันครับ

Q5 : บอกรักกันครั้งแรกที่ไหน จ�าได้ไหม

อภิรสิกาณ์ : ตลอดระยะเวลำ 7 ปีกว่ำ ที่คบกันมำ เรำบอกรัก

กันทุกวันเลย งื้ออออเขิน

คมสัน : จ�ำไม่ได้ว่ำบอกที่ไหน แต่ก็บอกรักกันทุกวัน

Q6 : ชีวิตหลังแต่งงานเปลี่ยนไปบ้างไหม

อภิรสิกาณ์ : ชีวิตหลังแต่งงำนค่อนข้ำงเปล่ียนไปเยอะ คู่เรำ 

คบกนัมำนำนกจ็รงิ แต่เรำสองคน ต่ำงอยูบ้่ำนของตัวเองตลอด 

มโีอกำสอยู่ด้วยกนัแค่ช่วงไปเทีย่วแต่กเ็จอกนัทกุวนัเพรำะบ้ำน

ใกล้กนั พอหลงัแต่งงำนได้มำอยูด้่วยกนั อยูบ้่ำนเดยีวกนั กต้็อง

ปรับตัวหลำยอย่ำงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหำอะไร

คมสัน : กำรใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับ เพรำะหลังจำกแต่งงำน 

เรำกใ็ช้ชวีติกนัเหมอืนก่อนหน้ำนี ้แต่จะคดิหรอืท�ำอะไรจะคดิถงึ

อนำคตของครอบครัวมำกขึ้น

 

 

Q7 : คิดว่าคุณสมบัติส�าหรับการเป็นคู่ครองที่ดีเป็นแบบไหน

อภิรสิกาณ์ : 

1. ซื่อสัตย์ เรำต้องซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิต ซื่อสัตย์ต่อควำมรู้สึก ไม่ว่ำ 

จะเกิดปัญหำอะไร เรำต้องเปิดใจ กล้ำพูดควำมจริง และ 

พร้อมที่จะอธิบำยเพื่อให้เรำสองคนเข้ำใจกัน

2. ยอมรับและเข้ำใจ บำงอย่ำงเปลี่ยนไม่ได้ แต่ปรับได้ ไม่มีใคร 

สมบูรณ์แบบและเป็นดั่งใจไปทุกอย่ำง ชีวิตคู ่คือต้องหำ 

จุดสมดุล จุดกึ่งกลำงที่ท�ำให้คนสองคนอยู่ร่วมกันได้อย่ำงม ี

ควำมสขุไม่อึดอัด ไม่สญูเสยีควำมเป็นตวัเอง ไม่มใีครต้องเปลีย่น

ตัวเองเพื่อใคร แต่เรำจะช่วยกันปรับไปเรื่อย ๆ

3. เคำรพและให้เกียรติ รับฟังควำมคิดเห็นของกันและกัน 

ให้แต่ละคนมีเวลำมีพื้นที่ส่วนตัว

4. สม�ำ่เสมอ พออยูด้่วยกนัไปนำน ๆ  สิ่งส�ำคัญคือต้องหม่ันเติม 

ควำมหวำน ให้กัน ไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปท�ำกิจกรรมร่วมกัน

ให้สม�่ำเสมอ

คมสัน : ผมคิดว่ำคุณสมบัติกำรเป็นคู่ครองที่ดี ควำมไว้ใจและ

ควำมเชื่อใจเป็นคุณสมบัติแรก ๆ ที่คู่ชีวิตต้องมีเลยครับ ถ้ำเรำ

ไม่ได้รับกำรเชื่อใจและไว้วำงใจ จำกคู่ครองของเรำ มันอำจจะ

เป็นจุดเล็ก ๆ ที่ท�ำให้ชีวิตคู่ไปกันไม่รอด และอีกคุณสมบัติหนึ่ง

คือกำรรีบเคลียร์ปัญหำที่ทะเลำะกันให้จบไวท่ีสุด มีปัญหำ 

ต้องรีบคุยกันและฟังเหตุผลของทัง้คู่ เพรำะบำงทเีรือ่งเดยีวกนั 

คิดไม่เหมือนกัน เกิดปัญหำทะเลำะกัน ก็เป็นจุดเล็ก ๆ ที่ท�ำให้

ชีวิตคู่ไปกันไม่ได้อีกจุดหนึ่ง

 เป็นยงัไงกนับ้ำงคะ กบับทสมัภำษณ์หว๊ำน หวำนไหมคะ 

หวำนจนดิฉันแทบอยำกจะแทรกแผ่นดินหนีไปเลยค่ะ ยังไง 

ก็ต้องขอบคุณท้ังสองท่ีสละเวลำให้สัมภำษณ์มำกนะคะขอให ้

ชีวิตรักทั้งคู่หวำนเช่นนี้ตลอดไปค่ะ
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หนังดี หนังดัง 

หัวใจฉันแอบรักเซนเซย์
Sensei ! My Teacher
ผู้ก�ำกับ ทำคำฮิโระ มิกิ

เลขเรียก  DVD 1862

 เร่ืองรำวของ “ฮบิกิ ิชนิำดะ” เดก็สำวมธัยมปลำย

ทีไ่ด้แอบชอบ “โคซำค ุอโิต้” อำจำรย์สอนวชิำประวตัศิำสตร์  

แม้ว่ำนี่จะเป็นเร่ืองที่ไม่เหมำะสม… แต่ควำมรู้สึกในหัวใจ

ของชินำดะนั้นเป็นควำมบริสุทธ์ิอันแท้จริง ค�ำสำรภำพ

รักของเด็กสำว… กับควำมรักที่มีเส้นบำงๆ ของศีลธรรม

ระหว่ำงลูกศิษย์และอำจำรย์จะเป็นเช่นไร……

แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว
ผู้ก�ำกับ บรรจง ปิสัญธนะกูล

เลขเรียก  DVD 1648

 เด่นชัย หนุ่มพนักงำนไอทีที่ไร้ตัวตน ไร้คนสนใจ 

เขำแอบหลงรัก นุ้ย สำวฮ็อตแผนกกำรตลำดที่มักเรียกใช้ 

เด่นชยัให้ซ่อมคอมอยู่เสมอ แต่แล้วโชคชะตำ กเ็ข้ำข้ำงเด่นชยั 

เมือ่วนัหนึง่ออฟฟิตของพวกเขำทัง้คู ่พำไปเทีย่วประเทศญีปุ่น่ 

ทัง้บริษทั ระหว่ำงทีอ่ยู่ในฮอกไกโดนัน้ นุย้ประสบอบุตัเิหตุ 

ท่ำมกลำงหมิะ ท�ำให้นุย้เป็น โรค TGA (Transient global amnesia) 

ท�ำให้ควำมจ�ำของเธอเสื่อมไปชั่วขณะ เธอจ�ำเหตุกำรณ์ 

ก่อนหน้ำไม่ได้ ซึง่อำกำรนีจ้ะเป็นเพยีงแค่ 1 วนั ท�ำให้เด่นชยั 

สวมรอยเป็นแฟนของเธอนั่นเอง……

W
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เรารักกัน จันทร์-อาทิตย์ 7 Days 
ผู้ก�ำกับ ปัญจพงศ์ คงคำน้อย

เลขเรียก  DVD 1931

 หนั ง รั กที่ พู ด ถึ ง เ ร่ื อ ง รำวควำมสั มพั น ธ  ์

สุด Romantic  ระหว่ำง “มีน” (มิว นิษฐำ จิรย่ังยืน) 

นักวิจำรณ์อำหำรเจ้ำของฉำยำ ‘นักชิมลิ้นทองค�ำ’ 

และ “แทน” (กันต์ กันตถำวร) เชฟหนุ ่มหัวนอกที่ 

ก�ำลังก้ำวเข้ำสู่อีกขั้นของควำมสัมพันธ์ เมื่อมีนต้องกำรที่

จะแต่งงำน หลังจำกคบหำดูใจกันมำกว่ำ 5 ปี ในขณะที่

แทนก�ำลังมุ่งมั่นที่จะไปคว้ำดำวมิชลินสตำร์ ที่มหำนคร

นวิยอร์ก ทัง้คูจึ่งเกดิกำรทะเลำะอย่ำงรุนแรง จนเร่ืองรำว

มำสู่จุดเปลี่ยนอันสุดแสนมหัศจรรย์…

La La Land นครดารา
ผู้ก�ำกับ  เดเมียน ชำเซลล์

เลขเรียก  DVD 1697

 เรื่องของ มีอำ (Mia) รับบทโดย เอ็มมำ สโตน 

สำวที่พยำยำมจะวิ่ ง เข ้ำสู ่ วงกำรดำรำให ้ ได ้  และ 

เ ซบ ำ ส เ ตี ย น  ( S e b a s t i a n )  รั บบท โ ดย  ไ ร อั น 

กอสลิ่ง นักดนตรีแจ๊ซในคลับ ทั้งคู ่คือคู ่ รักที่พวกเขำ 

มีควำมใฝ่ฝันที่จะวิ่งเข้ำสู่กำรประสบควำมส�ำเร็จ แต่แล้ว

บททดสอบของกำรเป็นคู่รักก็มำถึง กำรตกงำน ในเมือง

แห่งชื่อเสียงที่เปรียบดั่งเป็น นครแห่งดำรำ พวกเขำจะ

ฟันฝ่ำอุปสรรคทั้งหลำย ประคองควำมสัมพันธ์ของคู่รักนี้

ไปได้ไกลแค่ไหน…

21Plearn
Play & Learn

Edutainment



Do  You Know?

22 Plearn
Play & Learn22 Plearn
Play & Learn22 Plearn
Play & Learn

By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

ส่อง 10 ธรรมเนียม
“วันวาเลนไทน์” รอบโลก...ที่ไม่ใช่แค่ให้ช็อกโกแลต

 เขา้สู่ช่วงตอ้นรับเทศกาลแห่งความรกัท่ีกาํลังจะมาถึง และเป็นเทศกาลมอบชอ็กโกแลตใหกั้บ 

คนที่ชอบ รู้หรือไม่ว่าในบางประเทศมีวิธีการบอกรักด้วยการมอบของขวัญเพื่อจะบอกให้อีกฝ่ายรู้ถึง 

ความในใจเราไปดูกันดีกว่า ว่าท่ามกลางความหอมหวานของชอ็กโกแลตและดอกไม้ มีสิ่งแทนใจอะไร 

อยูท่ั่วมุมโลกกนับา้ง

 เดนมำร์ก เพื่อนฝูงและคนรู้ใจจะแลกเปลี่ยน
ดอกไม้สีขาว เรียกว่า snowdrops และคู่รักจะมอบ 
“บัตรของคู่รัก” ซ่ึงจะมีลักษณะโปร่งใส และมีรูปร่าง 

เหมือนสิ่งที่เขาจะมอบให้กับคนรักในวันวาเลนไทน์ด้วย 
 ฝรั่ง เศส หนึ่ งในดินแดนแห่ งความรัก 

ที่โรแมนติกที่สุดในโลก คู่รักมักนิยมส่งจดหมายรักให้แก่กัน 

ด้วยถ้อยคําที่หวานซ้ึงและโรแมนติก
 เกำหลีใต้ หญิงสาวจะมอบชอ็กโกแลตให้ชาย 
ที่ชอบ หากผู้ชายมีใจ ในวนัท่ี 14 มีนาคม หรอืวนั “White Day” 

พวกเขาจะมอบของขวญัตอบแทนใหก้บัฝ่ายหญงิ สว่นคนโสด 
จะมีวันพิเศษคือวันที่ 14 เมษายน หรือวัน “Black Day”  

คนโสดจะดื่ มดํ่ ากับความเหงาด้วยการกินจาจงัมยอน
 เวลล์ คุณจะไม่พบการฉลองวันวาเลนไทน์ท่ีน่ี 
เพราะพวกเขาฉลองไปแล้วในวันที่ 25 มกราคม แต่ความ 

โรแมนติก คือ ผู้ชายจะแกะสลัก ช้อนด้วยไม้ เพื่ อ 
เป็นสัญลักษณ์ของความรักสําหรับผู้หญิงที่พวกเขารัก 

รูปแบบที่ แกะสลักจะมีความหมายแตกต่างกันไป เช่น 

เกือกม้า ล้อ และกุญแจ เป็นต้น
 จีน หญิงสาวชาวจีนจะเตรียมผลไม้ท่ีตกแต่ง
สวยงามไว้เซ่นไหว้ เพื่ออธิษฐานขอให้สมหวังในการได้พบ
สามีที่ดี ความสุข และความมั่งคั่ง

 
 

ภำพที่ 3 จำจังมยอน 
(จิรรัตน์ ดวงพันธ์ และ กรพินษ์ชญำ มุขเพ็ชร, ม.ป.ป.)

ภำพที่ 4 ช้อนไม้แกะสลัก (AllwinWood, ม.ป.ป.)

ภำพที่ 2 valentine card (Designed by Freepik)

ภำพที่ 1 snowdrops (Designed by Freepik)
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 อังกฤษ หญิงสาวจะวางใบกระวาน (ฺBay Leaf) 5 ใบ 
ไว้บนหมอนเพื่อรวบรวมความฝันเกี่ยวกับสามีในอนาคตในมลฑล 
Norfolk แจ็ควาเลนไทน ์(คล้ายๆ ซานตา้ครอส) จะทําหน้าท่ีเป็นผู้ส่งมอบ 

ของขวญั เดก็ ๆ  จะกระตอืรือรน้รอฟังเสยีงเคาะประตจูากแจค็วาเลนไทน์ 
เพื่อแอบดูว่าเขาจะวางของขวัญไว้ที่ไหน
 ฟิลปิปินส์ คูร่กัหลายรอ้ยคู ่จะมารวมกันที่หา้งสรรพสนิคา้ 

หรือพืน้ที่สาธารณะทั่วประเทศเพื่อแตง่งานหรอืต่อคําสาบานที่มีใหแ้ก่กัน
 

ในวันวาเลนไลน์
 อิตำลี ชาวอิตาเลียนจะฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยการ 
แลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างคู่รักและมื้อเย็นแสนโรแมนติก ของขวัญ
ที่นิยมมากที่สุดคือ Baci Perugina ชอ็กโกแลตช้ินเล็ก ๆ ที่ห่อด้วย
กระดาษพิมพ์คําพูดแสนโรแมนติก 4 ภาษา
 บรำซิล ชาวบราซิลจะข้ามการเฉลิมฉลองในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ และแทนที่ด้วยการเฉลิมฉลองวัน Dia dos Namorados 
หรือ “Lovers ‘Day” ในวันที่ 12 มิถุนายนแทน ด้วยการแลกเปลี่ยน
ของขวัญและแบ่งปันอาหารคํ่ากับเพื่อนและญาติ ๆ
 แอฟริกำใต ้หญิงสาวในแอฟริกาใต้จะปักช่ือของคนรัก 

ในรูปหัวใจไว้บนแขนเสื้อที่จะสวมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซ่ึงเช่ือกันว่า
 

เป็นวิธีที่ผู้ชายแอฟริกาใต้จะได้รู้ถึงความช่ืนชมที่เธอมีต่อพวกเขา
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ภำพที่ 5 Fruit (Designed by Freepik)

ภำพที่ 6 Bay Leaf (TELPNER , 2016)

ภำพที่ 7 Wedding (Designed by Freepik)

ภำพที่ 8 Baci Perugina Dark (Alibaba, ม.ป.ป.)

ภำพที่ 9 dinner (Designed by Freepik) ภำพที่ 10 แขนเสื้อปักหัวใจ (Little Swan, 2561)




