




All we have to decide is what to do 

with the time that is given to us.

-- คําคมจากหนังเรื่อง Lord of the Rings: 

The Fellowship of the Ring --

สิ่งที่เราต้องตัดสินใจก็คือ

จะท�าอะไรกับเวลาที่เรามีอยู่



Press & Release06

15 Green @ Heart

08
10

New Service in CMRU LIB.

Reading Plearn

11

Watching Plearn

12

Eating Plearn16

Feature in Plearn

18

Tips

20

Interview

22 Do You Know?

PUBLISHER

   Chiang Mai Rajabhat University  Library

EDITORIAL STAFF MEMBERS

   Asst. Prof. Dr. Sutthinan Chuenchom

   Dr. Sujira Ammarukleart

   Piyawadee Nilsonthi

   Thitiga Asakit

   Ratchadaporn Moonmark

   Thaya Tantiwarapa

   Suthus Khiao-nin

   Waratta Kuatrakul

   Phattharaphorn Saengpanya

   Shitima Khomson

   Surada Pathawiwichit

   Ornwara Saikham

   Nittaya Tongna 

GRAPHIC DESIGNER

   Jitrada Mankeet

   Mongkon Autamakaew

PHOTOGRAPHER

   Ornwara Saikham

   Waratta Kuatrakul

   Phattharaphorn Saengpanya

   Shitima Khomson

   Suthus Khiao-nin

ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
เลขที่ 202 ถ.ช้ำงเผือก ต.ช้ำงเผือก อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5911 
โทรสำร: 0-5388-5900

www.lib.cmru.ac.th

CONTENTS
Vol.5 Issue 2, Mar-Apr, 2021



18

22

 Hello Summer ค่ะ ปกติช่วง Summer จะเป็น 

ช่วงเวลำแห่งกำรพักผ่อน เป็นเวลำคุณภำพของครอบครัว 

นะคะ เพรำะเด็ก ๆ ปิดเทอม ครอบครัววำงแผนไปเที่ยว 

สถำนทีท่่องเทีย่วทัว่ประเทศไทย ถ้ำเป็นเดก็ดอยก็จะอยำกไป 

ทะเลกัน หรือหำกมีเวลำและสตำงค์ก็จะไปต่ำงประเทศกัน 

แต่ Summer นี้ คงแตกต่ำงไปจำก Summer ที่ผ่ำน ๆ มำ 

เพรำะสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยเฉพำะกำรระบำด 

ในระลอก 3 ทีแ่พร่ระบำดจำก Cluster สถำนบนัเทงิ ซึง่กำรตดิเชือ้ 

ไม่แสดงอำกำรมำกเท่ำไรนักและกระจำยไปทั่วประเทศ 

หลำยท่ำนที่วำง Trip ไปเที่ยวแล้ว อำจจะต้องยกเลิกกันไป 

เพื่อป้องกันกำรระบำดของเชื้อกัน ซึ่งเป็นกำรช่วยชำติ 

อีกครั้งนึงนะคะ เรำเที่ยวกันทำงออนไลน์ รดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ 

สำดน�้ำสงกรำนต์แบบออนไลน์กันก่อนค่ะ หำก COVID-19 

หำยไปเม่ือไหร่ เรำค่อยไปเที่ยวชดเชยกันนะคะ คุณผู้อ่ำน 

ทุกท่ำน Stay Home Stay safe

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

16

ทะเลน้อย : 
ล่องเรือ ดูบัว กดไลค์รัว ๆ  ให้น้องควายน�า 
ทะเลน้อย : 
ล่องเรือ ดูบัว กดไลค์รัว ๆ  ให้น้องควายน�า 

MATCHAPPENMATCHAPPEN
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อัพ Social ซัมเมอร์น้ีตอ้งดีกว่าทุกซีซั่น

10 Caption โดน ๆ
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ส�ำนักหอสมุดจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ : Friends of Library

	 วันท่ี	 3	 มนีาคม	 2564	 ส�านกัหอสมดุจดักจิกรรมโครงการ 

ห้องสมดุพบเพือ่นเรยีนรู	้:	Friends	of	Library	ณ	ห้องประชมุใหญ่	(28101)	

ชัน้	 1	 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 	 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่	 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์	 นุ่มมีศรี	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย	ีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน	ภายในงานมกีารเสวนาแลกเปลีย่น 

เรยีนรูใ้นหวัข้อ	“พลเมอืงดจิทิลั	Digital	Citizenship	:	Digital	Footprint”	

โดยอาจารย์อ�านาจ	 โกวรรณ	 ผู้อ�านวยการส�านักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

และผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สทุธนินัท์	 ชืน่ชม	ผูอ้�านวยการส�านักหอสมดุ 

และมกีารแนะน�าบรกิารต่าง	ๆ 	ของส�านกัหอสมดุ	ได้แก่	บรกิารยมืต่อออนไลน์

และบรกิารจองออนไลน์	 	 โดยนางสาวแสงเพชร	 อินสมวงค์	 ผูป้ฏิบตังิาน 

ห้องสมดุ	 แนะน�าฐานข้อมลูออนไลน์	 ฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเตม็	 TDC 

(Thai	 Digital	 Collection)	 โดยนางสาวอรวรา	 ใสค�า	 บรรณารักษ	์

บรกิาร	 SSL-VPN	 โดยนางสาวสรุดา	ปฐววีจิติร	นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

ส�านกัหอสมดุ	มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่

ส�ำนักหอสมุดจดักิจกรรมการจดัการความรู ้(KM) หวัขอ้ “Google Classroom กบั
งานอบรมผู้ใช้บริการ”

	 วนัที	่10	มนีาคม	2564	ส�านักหอสมดุจดักจิกรรมการจดัการ

ความรู	้ (KM)	หวัข้อ	“	Google	Classroom	กบังานอบรมผูใ้ช้บริการ	” 

ณ	บริเวณชั้น	 1	 	 CMRU	 Library	 Learning	 Space	 ส�านักหอสมุด	

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	โดยมกีารบรรยายและแลกเปลีย่นเรียนรู้ห้วข้อ 

“Google	Classroom	กบังานอบรมผูใ้ช้บรกิาร”	โดยนางสาวอรวรา		ใสค�า 

บรรณารกัษ์งานบรกิารสารสนเทศ	ส�านกัหอสมดุ	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ในการนีม้บีคุลากรจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	ภายในมหาวทิยาลยัเข้าร่วมกจิกรรม 

จ�านวน	63	คน
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ส�ำนกัหอสมุดไดล้งพืน้ที่เพื่อตดิตามผลการด�าเนนิงาน ในโครงการยกระดบัการเรียน
รู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

	 วนัที	่17-19	มนีาคม	2564	ส�านกัหอสมดุได้ลงพืน้ทีเ่พือ่ติดตาม 
ผลการด�าเนนิงาน	ในโครงการยกระดบัการเรียนรู้ด้านการอ่าน	การเขียน 
และการคดิวเิคราะห์	 ของนักเรียนในระดบัการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในพืน้ท่ีจังหวัดเชยีงใหม่	 และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563	 โดยผูช่้วยศาสตราจารย์	 ดร.	 สทุธนินัท์	 ชืน่ชม	 ผูอ้�านวยการ 
ส�านักหอสมุด	 และบุคลากรส�านักหอสมุดได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม 
การใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
จ�านวน	 8	 แห่ง	 ได ้แก ่	 โรงเรียนเพียงหลวง	 1	 (บ ้านท่าตอน) 
ในทูลกระหม ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี 
โรงเรยีนบ้านแม่สาว	โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์	9	โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 
โรงเรยีนบ้านสขุฤทัย	โรงเรียนโชตคิณุะเกษมบ้านเมืองงาม	โรงเรยีนกมล	–	เรยีม	 
สุโกศล	(บ้านผาใต้)	อ�าเภอแม่อาย	โรงเรียนบ้านถ�า้	อ�าเภอเชยีงดาว	และ
โรงเรียนเวียงฝาง	อ�าเภอฝาง	จงัหวัดเชยีงใหม่	เพ่ือเป็นการช่วยแก้ปัญหา 
การอ่าน	การเขยีน	และการคดิวเิคราะห์ของเดก็ไทย	และเพ่ือเป็นการพฒันา 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถ่ินให้เกดิความเข้มแข็ง	 อีกทัง้เป็น 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้น
ฐานในภาพรวมของประเทศ

ส�ำนกัหอสมุดเขา้รว่มการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท�าแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี

	 วนัที	่21-22	มนีาคม	2564	ส�านักหอสมดุ	เข้าร่วมการประชมุ 

เชิงปฏิบตักิาร	 "การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่	

ระยะ	6	ปี	(พ.ศ.	2565	-	2570)"	ณ	หอประชมุทปัีงกรรศัมโีชต	ิมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเชียงใหม่	 ศูนย์แม่ริม	 อ�าเภอแม่ริม	 จงัหวดัเชียงใหม่	ภายในงาน

มีการบรรยายพิเศษเร่ือง	 "การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมตัว 

สูย่คุ	VUCA	World"	โดย	อาจารย์ศศมิา	สขุสว่าง	ทีป่รึกษาด้านการพัฒนา 

องค์กรแและนวัตกรรม	 บริษัท	 HCD	 Innovation	 CO.,	 Ltd.	 และ 

เรือ่ง	 "Reinvening	University	 การพลกิโฉมมหาวิทยาลยัเพ่ืออนาคต 

ทีย่ัง่ยนื"	 โดย	ศาสตราจารย์	ดร.พีระพงศ์	ทฆีสกลุ	ประธานอนกุรรมการ

ด้านการพลกิโฉมมหาวทิยาลยั	 ส�านกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา	 

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 อีกทั้งยังได้ร่วมกลุ่มและน�าเสนอ 

ผลการระดมความคดิ	6	 ด้านทีขั่บเคลือ่นนโยบายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

สู ่แผนยุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ระยะ	 6	 ป  ี

(พ.ศ.	2565	-	2570)
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ผู้แต่ง : ควอนโอยุล
ช่ือหนังสือ : รอให้จบมหา'ลัย	 ก็	 (เกือบ)	
สายเสียแล้ว
พิมพลักษณ์ : นนทบุรี:	บอลลูน,	2558
เลขเรียกหนังสือ :	158.1	ค179ร
สถานที่จัดเก็บ :	 ส�านักหอสมุด	 ชั้น	 2	 /	
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 1	 ภาษาไทย 
000-499	 นวนิยาย	 เยาวชน	 ข ้อมูล 
ล้านนา	ASEAN

สาระสังเขป : 
	 หนังสือเล ่มนี้ 	 ได ้รวบรวม 
แอปพลเิคชนัความส�าเรจ็	 10	ประการของ	 
"อาจารย์ควอนโอยุล"	 ที่มีพื้นฐานมาจาก 
หลกัการบรหิารและจติวทิยาเชงิบวก	รวบรวม
ปัจจยัส�าคญัทีต้่องมีและต้องค�านงึ	 ส�าหรบั 
การสร้างความส�าเร็จในศตวรรษที่	 21 
ท่ีเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร	 ไม่ว่าจะเป็น 
การจัดการเวลา	 การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์	 การหมั่นศึกษาภาษาอังกฤษ 
การค�านงึถงึความส�าคัญของเกรดในห้องเรยีน	
และการพากเพยีรสร้างความพร้อมเพือ่ก้าวสู่ 
โลกการท�างานเพ่ือเดินไปสู่ความส�าเร็จ 
พร้อมกับมอบแรงบันดาลใจ	 เพื่อช่วยให้ 
ทกุคนกล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลงและมวีสิยัทศัน์
ที่เปี่ยมด้วยพลัง	 และยังได้น�าเสนอชี้แนะ
แนวทางการแก้ปัญหาท่ีน�าไปใช้ได้จริงใน
ส่วนท้ายบทด้วย

ผู้แต่ง : สุพรรณี	ปิ่นมณ ี
ชื่อหนังสือ : คู ่มือนิสิตนักศึกษา	 ชีวิต 
การเรียน	สู่ความส�าเร็จ
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	 ส�านักพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2558
เลขเรียกหนังสือ : 378.198	ส467ค
สถานที่จัดเก็บ	 :	 ส�านักหอสมุด	 ชั้น	 3	 /	
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 1	 ภาษาไทย 
000-499	 นวนิยาย	 เยาวชน	 ข ้อมูล 
ล้านนา	ASEAN

สาระสังเขป : 
	 ช่วง			Summer	Vacation	นี้ 
มนีสิติ	นกัศึกษาหลาย	ๆ 	คนจะต้องเตรยีมตวั 
เข้าไปสู ่รั้วมหาวิทยาลัย	 หนังสือเล่มนี้ 
จะเป็นความรู้พื้นฐานของการปฏิบัติตัว 
ให ้ แก ่นิ สิต 	 นั กศึกษา 	 เพื่ ออนาคต 
อนัรุง่โรจน์	การท่ีนกัศึกษาจะประสบผลส�าเรจ็ 
ในชีวิตได ้อย ่างเต็มที่นั้น	 ใช ่จะอาศัย 
แต่ความรู ้เชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังต้องอาศัยความรู้อีกหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็น	 กริยา	 มารยาท	 การวางตัว 
การพูดจา	 หรือเรียกง่ายๆ	 ว่าความรู ้ 
ในการอยูร่่วมกนัในสงัคมนัน่เอง	เก่งอย่างเดยีว 
ไม่ได้	 ต้องดีด้วย	 ยิ่งไปกว่านั้น	 นักศึกษา 
ควรต้องได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็น
คนดีมีศีลธรรม	 เพื่อที่จะสามารถครองตน	
ครองคน	และครองงานได้เป็นอย่างดี

ผู้แต่ง : Cherie	Amoure
ชื่อหนังสือ : วุ้น	เยลลี่	พุดดิ้ง	และสารพัด
เมนูดับร้อน
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	ณ	ดา,	2558
เลขเรียกหนังสือ : 641.864	ช597ว
สถานท่ีจัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	 ชั้น	 4	 /
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 2	 ภาษาไทย	
500-999	 ภาษาอังกฤษ	 000-999	 / 
ห ้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ศูนย์แม่ริม

สาระสังเขป : 

	 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเมนู

ดับร้อนไว้ทั้งหมด	 50	 เมนู	 ไม่ว่าจะเป็น	

คาราเมลคัสตาร์ด	 วุ ้นโยเกิร์ต	 เยลลี่ส้ม 

พุดดิ้งมอคค่า	 ฯลฯ	 ผู้อ่านสามารถท�าติด 

ตูเ้ยน็ไว้คลายร้อน	หรอืจะท�าเพือ่สร้างรายได้ 

สะดวก	 ท�าง ่าย	 และยังสามารถน�าไป 

ดดัแปลงเป็นวุน้	เยลลี	่พดุดิง้	สตูรของตวัเอง 

รับประทานแก้ร้อนได้	อีกท้ังสามารถน�าไป 

พัฒนา เป ็ นอาชี พ เ พ่ื อสร ้ า ง ร าย ได ้ 

ได้อีกทางหนึ่งด้วย	 ผู้เขียนได้อธิบายวิธีท�า

อย่างละเอียด	สามารถท�าได้ง่าย	ๆ 	ส�าหรับ

ผู้ที่ชื่นชอบการท�าอาหารและขนมหวาน 

ในช่วง	Summer	Vacation	นีไ้ม่ควรพลาด!
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

บรรณาธิการ : ศิราพร	ณ	ถลาง

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593	ป17115	2558

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	3
	 หนังสือรวมบทความวิจัยศึกษาพลวัตของประเพณีพิธีกรรม	 มีความ 
หลากหลายของพืน้ที	่ทัง้ในท้องถิน่ภาคกลาง	ภาคอสีาน	ภาคเหนอื	และความหลากหลาย 
ทางสงัคมทีศ่กึษา	สงัคมการท่องเทีย่ว	สงัคมทนุนยิม	และความหลากหลายของแนวคดิ
ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์	สะท้อนปรากฏการณ์พลวตัของประเพณพีธิกีรรมและการประยกุต์
ประเพณีพิธีกรรมที่สืบทอดกันมา

"ประเพณีสร้ำงสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย

แลหลังประวัติศำสตร์จีน : เทียบ 2 ภำษำ จีน - ไทย

คู่กิ๊กคู่กัน = Love zone

ผู้แต่ง : หวาง	เฟิง

เลขเรียกหนังสือ : 951	ห17ล

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	5
	 การเรียบเรียงประวัติศาสตร์จีนเป็นภาษาไทยและภาษาจีนแบบเรียบง่าย 
ซึง่มีมายาวนานถงึ	5000	ปี	มกีารหยบิยกเหตกุารณ์และบคุคลส�าคัญมาตามล�าดบัเวลาตัง้แต่
สมยัดกึด�าบรรพ์	จนถึงปี	ค.ศ.1911	เมือ่จกัรพรรดิผูอ๋ี่สละราชบลัลงัก์	มกีารกล่าวถงึ	19	ราชวงศ์ 
เหตกุารณ์ส�าคญั	54	 เรือ่ง	บคุคลส�าคัญ	136	คน	หนงัสอืเล่มนีเ้หมาะส�าหรบัผูท้ีมี่พืน้ฐาน 
ทางภาษาจนีในระดบัหน่ึงและผูท่ี้สนใจวฒันธรรมจีนแต่ยงัใช้ภาษาจนีไม่คล่องนกั

โดย : อาจารี	เพียงกุล
เลขเรียกหนังสือ : 133.52	อ222ค
สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	2
	 แต่ละคน	 แต่ละราศีนั้นมีบุคลิกต่างกัน	 เรื่องราวของความรักก็แตกต่างกัน 
ไปด้วย	 ดังนั้นเราสามารถเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก่อนที่จะพบเน้ือคู่ที่แท้จริง 
ด้วยหนังสือเล่มนี้	 ซึ่งจะเป็นคู่มือประจ�าตัวเพื่อทักษะแห่งการเลือกคู่ครองให้ได้รับ 
ความสุขใจ

9Plearn
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	 สวัสดีค่ะ	ผู้อ่านทุกท่าน	พบกับนิตยสารเพลินฉบับที่	2	ของปี	2564	แล้วนะคะ 

	 โดยภายในเวบ็ไซต์	จะมกีารแบ่ง 

Category	 ไว้อย่างหลากหลาย	 เช่น	

e-book	เกี่ยวกับประวัติศาสตร์	งานวิจัย 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	 ประเพณีและ

เทศกาล	 ด้านวัฒนธรรม	 ด้านศิลปะ 

ด้านศาสนา	 งานช่างฝีมือดั้งเดิม	 ศิลปะ

การแสดง	 วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา	

เป็นต้นค่ะ

เพียงเท่านี้	 ผู้อ่านก็สามารถอ่าน

หนังสือออนไลน์ได้อย่างง่าย	 ๆ	

และลดความเสี่ยงจากการแพร่

กระจายของโควิด	19	ได้เลยค่ะ

บรรณานุกรม
กระทรวงวัฒนธรรม.	(2564). E-book.	สืบค้นจาก	https://www.m-culture.go.th/th/ebook_category.php?	 

	 offset=18&startoffset=0

ใช้ระบายภาพใหเ้บลอ

ภาพตัวอย่าง	เมื่อคลิกเลือกหนังสือ	

โดยจะแสดงภาพหน้าปกของหนังสือ

แต่ละเล่ม

ภาพตัวอย่าง	เมื่อคลิกอ่านหนังสือ	 เมื่อคลิกเข ้าไป	 ผู ้อ ่าน 

จะเจอหนังสือในแต่ละ	 Category	

โ ดยมี จ� า น วนที่ แ ตกต ่ า ง กั น ไป 

และเมื่อคลิกเลือกเล่มที่ต้องการแล้ว	

ก็สามารถอ่านเนื้อหาต่าง	 ๆ	 ได้แบบ

หนังสือฉบับเต็ม	(Full	text)	เลยค่ะ

Free

ในฉบับนี้	ทางส�านักหอสมุด	ก็มีเรื่องราวดี	ๆ	มากฝากท่านผู้อ่านเช่นเคยค่ะ	จากฉบับที่ผ่านมา	ส�านักหอสมุด	ได้แนะน�า 

Free	 E-Book	 ท่ีน่าสนใจ	 จากเว็บไซต์	 2ebook.com	นะคะ	 และในฉบับท่ี	 2	 นี้	 ยังคงเป็นเรื่องราวเก่ียวกับ	 e-book 

เช่นเคยค่ะ	เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการระบาดรอบที่	3	ของไวรัสโคโรน่าแล้วนะคะ	หรือ	โควิด	19	นั่นเองค่ะ	

เพื่อไม่ให้ผู้อ่าน	ห่างไกลจากการอ่าน	ทางส�านักหอสมุด	มีเว็บไซต์ดี	ๆ	มาน�าเสนอให้กับท่านผู้อ่านค่ะ

	 ส�าหรับฉบับนี้	 มีฟรี	 e-book	 ที่น่าสนใจจากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ	 โดยผู้อ่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ 

https://www.m-culture.go.th/th/ebook_category.php
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เรื่องและภาพโดย.. อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ

ทะเลน้อย : 
ล่องเรือ ดูบัว กดไลค์รัว ๆ  ให้น้องควายน�า 
ทะเลน้อย : 
ล่องเรือ ดูบัว กดไลค์รัว ๆ  ให้น้องควายน�า 

ภาพที่	1	เรือน�าเที่ยวทะเลน้อย

	 หลังจากเหน็ดเหนื่อยหัวป ั ่นกับ 

การเรียน	 การสอน	 การท�างานทั้งออนไลน์และ

ออฟไลน์กันตลอดภาคการศึกษา	 ก็ถึงเวลา

โบกมือทักทายสิ่งที่ทุกคนรอคอย...Summer	

Vacation!	

	 Summer	 2021	 ของทุกคนอาจจะ

แตกต่างกับทุกปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากเราจะต้อง

เดนิทางท่องเทีย่วแบบนวินอร์มอล	ใส่แมส	อยูห่่าง 

ล้างมอื	ปีน้ีผูเ้ขียนจึงอยากชวนออกจากเชยีงใหม่

มาไกลถึงแดนใต ้ด ้วยการล ่องเรือพักผ ่อน 

แบบนวินอร์มอลกนัที	่“ทะเลน้อย”	จงัหวดัพทัลงุ 

ไกลหน่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน

	 “ทะเลน้อย”	 (เลน้อย-ภาษาถิ่นใต้)	

หรือ	“อุทยานนกน�า้ทะเลน้อย”	รอบ	ๆ 	ทะเลน้อย 

บริ เวณพรุควนขี้ เสียนได ้รับการประกาศ 

เป็นแรมซาร์ไซต์	 (Ramsar	 site	 or	wetland	

site)	แห่งแรกของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ	

285,625	 ไร่	 ครอบคลุมพ้ืนที่	 3	 จังหวัดคือ	

พัทลุง	สงขลา	และนครศรีธรรมราช	ส่วนที่เป็น 

พื้นน�้าทะเลน้อยมีเน้ือท่ีประมาณ	 17,500	 ไร ่

มีความกว้างประมาณ	5	กิโลเมตร	ยาวประมาณ	

6	 กิโลเมตร	 ตั้งอยู ่ต�าบลนางตุงและต�าบล 

ทะเลน้อย	 อ�าเภอควนขนุน	 จังหวัดพัทลุง 

เชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาโดยคลองนางเรียม 

ทีม่คีวามยาว	2	กโิลเมตร	(สถาบันวจิยัทรพัยากร

ทางน�้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2564)	
ภาพที่	3	บัวแดง	หรือ	บัวสายดอกสีแดง	(Red	indian	water	lily)	

ภาพที่	2	ทะเลบัวแดง
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	 พ้ืนที่ส ่วนใหญ่ของทะเลน้อยเป็นพ้ืนที่ราบ 

ริมทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ	ประกอบด้วยนาข้าว	ป่าพรุ	บริเวณทะเลน้อย 

มพีชืน�า้หลากหลายชนดิปกคลมุ	เช่น	ผกัตบชวา	กง	กระจดูหน ู

และไฮไลท์ของเราคือบัวชนิดต่าง	ๆ	ที่เยอะและเห็นได้ชัด 

ทีส่ดุคอืบวัสายดอกสแีดง	(Red	indian	water	lily)	ซึง่เป็น 

สิ่งที่ดึงดูดให้นักเดินทางจากทั่วสารทิศมาเยือนทะเลน้อย	

ผูเ้ขยีนกเ็ป็นหน่ึงท่ีเลอืกใช้เวลาในช่วงหยดุพักผ่อนล่องเรือ

ชมทะเลบัวแดงสุดลูกหูลูกตา

	 กิจกรรมส�าคัญท่ีอีกอย่างนอกจากล่องเรือชม

ทะเลบวัแดงคอืการดนูกซึง่ผูเ้ขยีนคิดว่าทะเลน้อยคอืสวรรค์ 

ของนักดูนกเพราะทะเลน้อยเป็นถิ่นอาศัยของนกน�้า 

นานาชนดิและเป็นแหล่งพกัพงิของนกอพยพในช่วงฤดหูนาว 

อีกด้วย	 ผู้เขียนมาเยือนทะเลน้อยตอนต้นเดือนเมษายน 

ยังได ้ ต่ืนเต ้นกับนกต่าง	 ๆ	 มากมาย	 เช ่น	 นกกาน�้า 

นกกระยาง	นกกระยางแดง	นกปากห่าง	นกเป็ดแดง	และ 

นกอีโก้งสีสันสวยงามที่เดินกินยอดบัวอย่างสบายใจ

	 ไฮไลท์อีกอย่างของการมาเยือนทะเลน้อย 

คือการแวะทักทายน้องควายน�้า	 บอกเลยว่า	 “Amazing	

ควายน�้าแห่งทะเลน้อยจริง	 ๆ	 !”	 	 ตอนที่ผู ้เขียนเจอ 

ฝูงน้องควายนัน้	น้องก�าลงัด�าผดุด�าว่ายกนัอย่างสนกุสนาน	

ภาพที่	4	นกอีโก้ง

ภาพที่	4	นกอีโก้ง

ภาพที่	5	Amazing	ควายน�้าแห่งทะเลน้อย
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ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการท่องเท่ียว

เลยไม่ค่อยได้รูปท่ีน้องอยูน่ิง่	ๆ 	แต่น้องคุ้นกบัคนมาก	พีค่นขบัเรอืเล่าให้เราฟังว่าโชคดทีีล่กูอ่อนโตกนัหมดแล้วเราเลยเข้าใกล้ได้ 

ถ้าช่วงที่เพิ่งตกลูก	 น้องจะหวงลูกมาก	 ๆ	 พี่คนขับเรือเล่าให้ฟังอีกว่าควายน�้าจะอยู่ทั้งบนบกและในน�้าเป็นการปรับตัว 

เพื่อความอยู่รอด	 น้องจะอยู่รวมกันเป็นฝูงกินทั้งหญ้าบนเนินหญ้าและบางครั้งอย่างที่เราเห็นวันที่ไปเยือนน้องด�าผุดด�าว่าย 

ลงไปกัดกินสาหร่ายและสายบัวอย่างสนุกสนาน	

	 การได้มาเยอืน	“ทะเลน้อย”	ในครัง้นีถ้อืว่าคุม้ค่าคุ้มราคาจรงิ	ๆ 	ถงึจะร้อนมากแต่การได้อยูท่่ามกลางทะเลบวัแดง 

ตื่นเต้นกับการหากินของนกน�้านานาพันธุ์	 และนั่งดูน้องควายน�้าด�าผุดด�าว่ายก็ท�าให้เราและเพ่ือนร่วมทริปลืมความร้อน 

ไปเลยทีเดียว	

	 ซัมเมอร์นี้อย่าลืม	“ท่องเที่ยววิถีใหม่	 ใส่ใจนิวนอร์มอล”	นะคะ	ด้วยความหวังดีจากส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่

บรรณำนุกรม
เที่ยว “ทะเลน้อย” สุดชิล นั่งเรือชมวิว ดูควายน�้าน่ารัก มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง.	(2564).	ผู้จัดการออนไลน์.

	 สืบค้นจาก	https://mgronline.com/travel/detail/9640000016831	

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง.	(2564).	บัวสายดอกสีแดง.

	 สืบค้นจาก	http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/new-fragrant/nymphaea.html	

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	(2564).	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (Non-hunting area).

	 สืบค้นจาก	http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=59&lang=th	

ช่วงเวลาในการลงเรือ 6.00	น.	-	10.00	น.	บัวจะเริ่มบานตอนเที่ยงคืน

และเริ่มหุบประมาณ	09:45	น.

มีนาคม-พฤษภาคม ชมทะเลบัวแดง

มกราคม-เมษายน	 ดูนก	เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งนกประจ�าถิ่น

และนกอพยพมากที่สุด

ธันวาคม	-	กุมภาพันธ์ เวลาที่เหมาะสมส�าหรับการชมควายน�้า

สถานที่ ระยะเวลา	(ชั่วโมง) ราคา	(บ.)

รอบทะเลน้อย ประมาณ	1	ชั่วโมง	30	นาที 450	บาท

แหล่งรังนก ประมาณ	2	ชั่วโมง 800	บาท

ยอยักษ์ ประมาณ	2	ชั่วโมง 900	บาท

อัตราค่าเรือโดยสารต่อล�า
(นั่งได้ไม่เกิน	10	คน	แต่ผู้เขียนว่า	5	คนก�าลังดีส�าหรับท่องเที่ยววิถีใหม่นะคะ)

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม:										เที่ยวทะเลน้อย	พัทลุง

https://www.facebook.com/thalenoitravel
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By นิตยา ทองนาGreen @ Heart
	 ในช่วงเวลาทีส่ภาพอากาศมีแต่ฝุน่ควันและมลพษิ	มศีตัรทูีร้่ายต่อปอดของมนษุย์อย่างเจ้าฝุ่น	PM	2.5	ในเวลานี	้เครือ่งกรองฝุ่น	 

หน้ากากกนัฝุน่	 และเครือ่งฟอกอากาศมคีวามจ�าเป็นอย่างมากต่อการใช้ชวิีตประจ�าวนั	 แต่กย็งัไม่เพยีงพอ	 เราต้องอาศยัธรรมชาตเิข้าช่วย 

อย่างเช่นการปลูกต้นไม้เพือ่ช่วยกรองฝุน่	ซึง่ต้นไม้ทีช่่วยดดูซบัสารพษิ	และช่วยลดมลพษิในอากาศ	กรอง	PM	2.5	และเปล่ียนเป็นออกซเิจน	

ท�าให้อากาศมีความบริสุทธ์ิ	 และสามารถปลูกในห้องท�างานหรือภายในบ้านได้อีกด้วยซึ่งตามธรรมชาตินั้น	 ต้นไม้สามารถป้องกันและ 

จับฝุ่นละอองได้ทุกชนิดอยู่แล้ว	 เพียงแต่ว่าการปลูกต้นไม้ในบ้าน	นอกจากเพื่อช่วยให้ต้นไม้กันฝุ่นแล้วยังควรค�านึงถึงปัจจัยอื่น	ๆ	 ด้วย 

เช่น	 สสีนัและขนาดของต้นไม้ควรมสีสีนัทีส่วยงามเพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย	 เป็นต้นไม้ทีช่่วยปรบัสมดลุความชืน้ภายในบ้านได้	จะมีต้นไม้

ประเภทไหนบ้างนัน้	เรามาท�าความรูจ้กัเจ้าต้นไม้เหล่านัน้กันค่ะ

บรรณำนุกรม
ยูนิลีเวอร์	ไลฟ์.	(2563).	7 วิธีดูแลร่างกายให้ปลอดภัย เมื่อต้องเผชิญหน้ากับฝุ่น pm 2.5.	สืบค้นจาก	http://www.unileverlife.com/ 

	 editorial/7-ways-keep-healthy-from-pm25/

LINETODAY.	(2563).	ต้นไม้กรองฝุ่น ต้าน Pm 2.5 เพื่ออากาศที่ดี ไร้มลพิษ.	สืบค้นจาก	http://today.line.me/th/v2/article/RMX0mM
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	 หากไม่มเีหตจุ�าเป็นควรงดหรือหลกีเลีย่งกจิกรรมทีต้่องออกไปเผชญิหน้ากบัฝุน่	และอยูภ่ายในบ้านทีปิ่ดสนทิ	แต่ด้วยความสามารถ

พเิศษของฝุน่	 PM2.5	ทีม่ขีนาดเลก็มาก	มนัจึงสามารถแทรกซมึเข้าตามช่องประต	ู หน้าต่าง	 หรอืเข้าไปในช่องเครือ่งปรบัอากาศได้	 ดงันัน้ 

ควรเสรมิการดแูลตวัเองด้วยเครือ่งฟอกอากาศสกัตวั	 ปรับอากาศทีเ่ป็นพษิให้กลายเป็นอากาศดต่ีอร่างกายแทน	 หรอืถ้าจ�าเป็นต้องออกไป 

นอกบ้านควรป้องกนัตวัเองด้วยการสวมหน้ากากอนามยั	N95	หรอืหน้ากากท่ีสามารถกรอง	PM	2.5	ได้	เวลาสวมใส่ควรปรบัโครงบรเิวณจมูก

เพือ่ให้เข้ารูปแนบสนทิกับใบหน้า	เพือ่ไม่ให้มอีากาศรัว่ไหลผ่านเข้าไปภายในได้	แต่ส�าหรับคนท่ีมีโรคประจ�าตวั	เช่น	โรคปอด	หอบ	หดื	หรอื 

คณุแม่ตัง้ครรภ์	 เมือ่ใส่เป็นเวลานานจะท�าให้รู้สกึอดึอดั	หายใจล�าบาก	ดงันัน้นอกจากเลอืกหน้ากากให้เหมาะกบัรปูหน้าแล้ว	 ต้องเหมาะกบั

ระยะเวลาทีใ่ช้ด้วย	ทีส่�าคญัควรเปลีย่นทกุ	1	-	2	วนั	และล้างมือให้สะอาดทกุครัง้	ดแูลสขุภาพตวัเองกันด้วยนะคะ

ต้นไมก้รองฝุ่น
ต้าน PM 2.5

ลิน้มงักร

ยางอนิเดยี ว่านหางจระเข้ เยอบรีา่
พลดูา่ง สาวน้อยประแปง้

เดหลี บอสต้นเฟริน์ มอนสเตอรา่
จั๋ง ปาลม์ไผ่
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	 ยนิดีต้อนรับคณุผูอ่้านเข้าสู	่Eating	Plearn 
นะคะ	ส�หรับอากาศร้อน	ๆ 	และเต็มไปด้วยฝุน่พิษ 
PM	 2.5	 แบบนี้	 คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการหลบ 
มลภาวะแย่	 ๆ	 แล้วไปเพลิดเพลินกับเคร่ืองด่ืม 
เข้มข้นสักแก้ว	 คาเฟบรรยากาศดี	 ๆ	 สักร้าน	
ส�หรับฉบับนีผู้เ้ขยีนขออนญุาตเอาใจสาวกชาเขยีว 
ด้วยการพาไปรู้จักกับร้าน	MATCHAPPEN	คาเฟ 
สไตล์มินิมอล	 ที่บรรยากาศในร้านจะเน้น 
สีขาว	 โปร่ง	 โล่ง	 สบายตา	 ตัวร้านมีให้บริการ 
2	ชั้น	มีมุมถ่ายรูปเด็ด	ๆ	หลากหลายมุม	เริ่มจาก 
ช้ันล่างจะเป็นเคาน์เตอร์ส�หรับสัง่เคร่ืองด่ืมทีเ่น้น 
เมนชูาเขยีวโดยเฉพาะ	และยงัมีของว่างให้เลอืกทาน 
คู่กับชาเขียวอีกด้วย	 ซึ่งบริเวณชั้นล่างของร้าน 
จะตกแต่งด้วยผ้าโปร่งพลิว้	ๆ 	บวกกับเฟอร์นเิจอร์
ลายไม้ท�าให้รู ้สึกผ่อนคลายต้ังแต่เดินเข้ามา 
ส่วนบริเวณช้ันบนของร้านจะมีทัง้มุมทีน่ัง่ข้างก�แพง 

BY ชุติมา ค�าสอน

MATCHAPPENMATCHAPPEN
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Matchappen

199/20	 ซอย	 หมู่บ้านล้านนาวิลล์	 ต�บล	 สันผีเสื้อ 
อ�เภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	50300

092-5801377

9.00-18.30	น.

ที่มีแสงสาดส่องตลอดทั้งวัน	 มุมบาร์ที่นั่งข้างกระจก 
มุมกระจกเงา	 และมุมด้านในสุดที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น	
บวกกับแสงสว่างที่พอดีของร้าน	 ท�ให้ภาพที่ถ ่าย 
ออกมาสวยถูกใจอย่างแน่นอน	 นับว่าเหมาะส�หรับ 
ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นอย่างมาก
	 ด ้านเคร่ืองด่ืมและของว ่างของทางร ้าน 
เมนูแรกที่จะขอแนะน�เป็นเมนูซิกเนเจอร์	 นั่นก็คือ
เมนู	 MATCHAPPEN	 ที่น�เอา	 matcha	 และ	 hojicha	 
มาผสมผสานกัน	ท�ให้ได้รสชาติเข้มข้นก�ลงัดี	ให้รสฝาด 
รับกับความหวานที่ไม่หวานมากจนเกินไป	 ทานคู่กับ 
ของว่างของทางร้าน	ซึง่จะขอแนะน�		ชีสเค้กสตรอว์เบอร์ร่ี 
ที่ให้รสชาติสดช่ืนเปร้ียวก�ลังดี	 และเมนูมัทฉะชีสเค้ก 
ที่ให้ความหอมและเข้มข้นของชาเขียวบวกกับรสชาติ 
ของชีสเค้ก	 เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง	 ตบท้าย 
ด้วยชคูรีมทีร่สชาติละมุนทีไ่ม่หวานจนเกินไปเน้นไส้แบบล้น	ๆ  
ตัวแป้งกรอบอร่อย	 ส�หรับสาวกชาเขียวพลาดไม่ได้
แล้วล่ะค่ะ	>_<
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I  nterview

 Hello	Summer	ค่าา	ผู้อ่านทุกท่าน	ก็ฮัลโหล 
ซัมเมอร์ได้ละเนอะ	เพราะไทยเข้าสูห่น้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว 
ร้อนจริงอะไรจริง	 	 	 ช่วงซัมเมอร์แบบนี้หลายคนก็คง 
จะเริม่วางแผนไปเทีย่วกนับ้างแล้ว	ไปเทีย่วกันได้แต่อย่าลืม 
ป้องกันตัวเองกันด้วยนะคะ	 ไม่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง 
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่สาธารณะที่มีคนเยอะ	 ๆ	 ล้างมือ 
ด้วยเจลแอลกอฮอล์บ ่อย	 ๆ	 และที่ส�าคัญ	 อย่าลืม 
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอกบ้านนะคะ	
^___^

	 ซัมเมอร์นี้	หลาย	ๆ	คนคงวางแผนที่จะไปเที่ยว
กันแล้วใช่ไหมคะ	 ร้อน	 ๆ	 แบบนี้	 มันก็ต้องทะเลเท่านั้น
รึเปล่าน้าา				เพราะฉะนั้นเพลินฉบับนี้เราขอพาไปดื่มด�่า 
บรรยากาศทะเลกบัการพกัผ่อนสุดชิลไปกบัชีวติสาว	Senior 
PR	สุดแสนจะโสดกันที่จังหวัดระยอง	พร้อมแล้วตามมาด ู
กันเลยค่าา

	 วันนี้เลือกพักที่โรงแรม	 Aksorn	 Rayong	 , 
The	 Vitality	 Collection	 ซึ่งเป็นโรงแรมแบบไทย 
ร่วมสมยัในสไตล์โมเดิร์น	ดไีซน์แบบนโีอคลาสสคิหน่อย	ๆ  
อยากบอกว่ามนัลงตวัม๊ากกกก	อลังการตัง้แต่เดนิเข้ามาแล้ว 

	 อ้อ!	ที่พักติดทะเลด้วยนะ	บอกเลยว่าฟินนน

บทสัมภาษณ์ & Cr.รูปภาพ Jeep Jikkaro
สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย Ornwara Saikham

Summer 

in Rayong !
Vacation
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	 เลือกพัก	 Deluxe	 Room	 เป็นห้องท่ีถูก 
ที่สุดแล้วของโรงแรมนี้	 เสียดาย	 	 	 	 อยากได้ห้องที่มี
สระว่ายน�้าในตัว	จะลงทั้งวัน	55555

	 นอกจากห้องพักจะดีงามแล้ว	 สระว่ายน�้า 
ก็ดีไม่แพ้กัน	 เป็นสระกลางแจ้งที่กว้างขวาง	สามารถ
ว่ายน�้าแล้วมองเห็นวิวทะเลได้ด้วย

	 จริง	ๆ 	ทีน่ีม่ใีห้เราท�า	Volcanic	Lava	Sand	
Bath	(บ�าบัดด้วยหินลาวาภูเขาไฟ)	ได้ด้วยนะ	แต่ว่า 
ไม่ได้ท�าเพราะมัวแต่ไปถ่ายรูปริมทะเล	 กลับมาอีกที	
เขาปิดแล้ว	เสียจุย	T__T

	 เ สี ย ด ายอยู ่ อ ย ่ า งห น่ึ ง ในตอน ท่ี ไป 
ไม ่ ได ้ เห็นพระอาทิตย ์ตกดิน	 เพราะวันนั้นฟ ้า 
ไม่สดใสเลย

	 เสียดายอีก	 1	 เร่ือง	 คือ	 วันที่เข้าพักเป็น
วันศุกร์	 ตอนเย็นไม่มีบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล	 โรงแรม 
มีเฉพาะวันเสาร์วันเดียว	 เฟลอยู่	 แต่ทริปน้ียังคงต้อง 
ไปต่อ	ก็เลยออกไปหาอาหารทะเลที่อื่นกินแทน	

	 ตื่นเช้าขึ้นมาพบกับไลน์บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 
ทีเ่ยอะมากกก	กนิเกอืบทกุอย่าง										เรยีกว่าปิดทรปิ 
การพักผ่อนครั้งนี้ได้ดีมาก

	 แหม	เหน็แล้วกอ็ยากไปเทีย่วทะเลบ้างนะคะ 
ว่าแล้วกข็อตวัไปเปิดปฏทินิแพลนทริปเทีย่วทะเลบ้างดกีว่า 
อยากไปนอนให้คลืน่ซดัจนหน�าใจ	เพราะมีคนเคยบอกว่า 
ทะเลจะเยียวยาทุกสิ่ง	อิอิ
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ช่ือเรื่อง เพลนส์ ผจญเพลิงเหินเวหา 

        : Planes: Fire & Rescue
ผู้ก�ากับ โรเบิร์ตส์ กันนาเวย์
เลขเรียก  DVD 1247
 ดัสต้ี เครื่องบินนักแข่งช่ือดังรู้ว่าเครื่องยนต์ 

ของเขาเสียหายและเขาไม่สามารถเข้าแข่งขันได้อีกต่อไป 
เขาจึงต้องเบนเข็มและเริ่มต้นเข้าสู่โลกแห่งอากาศยาน
นักผจญเพลิง ดัสต้ี ได้ร่วมทีมกับ เบลด เรนเจอร์   
เฮลคิอปเตอรบ์รรทกุหนกันกัผจญเพลิง และกู้ภัย และ 
เหล่าลูกทีมอันกล้าหาญของเขา รวมถึงดิป สุดยอด
เคร่ืองบินดบัเพลงิหวัใจแกรง่, วนิด์ลฟิเตอร ์เฮลคิอปเตอร์
บรรทุกหนัก แค๊บบี้ และกลุ่มรถเอทีวีผู้มีชีวิตชีวา 
พวกเขาทัง้หมดตอ้งรว่มมอืกนัตอ่สูก้บัไฟป่าอย่างไมเ่กรงกลวั 
และ ดสัตี ้ไดเ้รยีนรูว้า่กวา่ที่จะเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงได้นัน้
ต้องทําอย่างไร……

ช่ือเรื่อง เพื่อนบ้านมหา(บรร)ลัย
 

        : Bad Neighbours
ผู้ก�ากับ นิโคลาส สตอลเลอร์
เลขเรียก  DVD 1571
 คูผ่วัหนุม่เมยีสาวที่ชีวติต้องพบกบัความทกุข ์

ทรมานเมื่อพวกเขาถูกสถานการณ์บีบให้ต้องใช้ชีวิต
อยู่ข้าง ๆ บ้านของกลุ่มภราดรภาพนักศึกษาชาย 
สดุคกึ หลงัจากลกูของพวกเขาเกดิ พอ่แมม่อืใหม ่แมค็
และเคลลี่ แรดเนอร์ ก็มชีีวติสมบูรณต์ามแบบอเมรกินั 

เป็นชีวติที่สมบูรณพ์รอ้มดว้ยลกูสาวตวันอ้ยที่แสนนา่รัก 

กับบ้านงามหลังใหม่ที่อยู่ในย่านชานเมือง และชีวิต 

ในขั้นต่อมากําลังจะผ่านการพิสูจน์ว่า การก้าว 
เข้าสู่ช่วงชีวิตใหม่ที่ เลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ การก้าว 

สู่วัยผู้ใหญ่……

W
BY สุทัศน์ เขียวนิล หนังดี หนังดัง 
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ช่ือเรื่อง อดาไลน์ หยุดเวลา รอปาฏหิารยิร์กั 

        : The Age of Adaline
ผู้ก�ากับ ลี โทลันด์ ครีเกอร์
เลขเรียก  DVD 1401
 จะมไีหม? หนึ่งคนที่คณุรกัหมดใจ จะมไีหม ? 

หนึง่คนทีเ่ปลีย่นชีวติคณุไปตลอดกาล อดาไลน ์หญงิสาว 

ท่ีกลายเป็นอมตะ หลังจากได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง 

ในคืนหิมะตกคืนหนึ่ ง ปาฏิหาริย์แห่งการรอด
ชีวิต กลับต้องแลกมาด้วยความโดดเดี่ยวในหัวใจ 

เป็นเวลาหลายปีที่ อดาไลน ์ตอ้งใช้ชีวติอยา่งเงยีบเหงา 
ไม่เกี่ยวข้องกับใคร เพื่อเก็บซ่อนความลับของเธอ 

เอาไว้ จนกระทัง่ชายคนหนึ่งไดก้า้วเขา้มา คนที่ทาํใหเ้ธอ 

พร้อมท่ีจะละทิ้งการมีชีวิตอยู่ ตลอดกาล และ 
เลือกที่จะรักเขา ตลอดไป…

ช่ือเรื่อง เพียงช่ัวเวลากาแฟยังอุ่น
 

        : Cafe Funiculi Funicula
ผู้ก�ากับ เอยูโกะ สึกาฮาระ
เลขเรียก  DVD 1986
 ความสุขที่คุณเคยทิ้งไป คุณจะได้โอกาส 

ย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่ งนั้นเพียงแค่ช่ัวกาแฟอุ่น 

เ รื่ อ ง ร า วป าฏิ ห า ริ ย์ ที่ จ ะ ม า เ รี ย ก น้ํ า ต า ผู้ ช ม 

เมื่อรา้นกาแฟเล็ก ๆ  รา้นหนึ่งที่ลือกันวา่เมื่อมาที่รา้นนี้
 

แล้วจะมีท่ีน่ังพิเศษอยู่ที่นั่งหนึ่ง ที่ เมื่อเราน่ังลงแล้ว
 

เราจะสามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้

Edutainment
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Do  You Know?
By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

	 ปิดเทอมแล้วจ้า...	อยู่บ้านคงไม่ไหว	ไปเที่ยว 

กนัดกีว่า	เทีย่วทัง้ทอีย่าลืมถ่ายรูปอัพโซเชยีลด้วยน้าา...	 

แต่ถ้าจะให้	chic	และ	cool	อพัสเตตสัโดน	ๆ 		ให้คนเข้ามา 

กด	Like	กระแทก	Love	กนัรัว	ๆ 	ด้วยนะคะ	บอกเลยว่า 

คราวนีท้มีงานเพลนิเราคดัแคปชัน่มาแล้วว่า...Summer	นี้ 

ต้องดีกว่าทุกซีซั่น!	ไปดูกันเลยค่ะ...

อัพ Social ซัมเมอร์น้ีตอ้งดีกว่าทุกซีซ่ัน

10 Caption โดน ๆ
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บรรณำนุกรม
Sistacafe.	(2562).	40 แคปชั่นเที่ยวหน้าร้อน ไปทะเล ภูเขา ต้องลงรูปหน่อย.		สืบค้นจาก	www.sistacafe.com
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หนา้ร้อนตอ้งยกใหไ้ทย แตถ่า้นา่รกักวา่ใครต้องยกใหเ้ธอ

หนา้ร้อนตอ้งหาแอร ์นา่รกัอยา่งแก ตอ้งหาทีไ่หน ?

เจอแดดเธอจะรอ้น เจอเราออ้น...เธอจะรกั

ทะเลมนักวา้ง แคอ่ยากมคีนขา้ง ๆ มานัง่เป็นคู่

นาน ๆ ท ีเดก็ดจีะออกบ้าน 

เมษาอะ่...หนา้รอ้น แตเ่วลาเธอออ้นอะ่...นา่รกั

เบือ่แลว้ทีจ่ะมองทอ้งฟ้า อยากมคีนมาสบตาและยิ้มให้

ชอบถา่ยรปูใหเ้หลอืทีว่า่ง เพราะรอคนขา้ง ๆ มาเติมเตม็

ถา้ “story” เธอวา่ง โพส “รปู” เราบา้งก็ไดน้ะ

อากาศมนัรอ้น คนออ้นก็ไมม่ี




