




“ Sometimes you don’t see that the best thing 

that ever happened to you is right under 

your nose. ”

-- ภาพยนตร์์เร่์�อง Love rosie --

บางคร้ั้�งเรั้าก็็ไม่่ร้ั้�ต้ัวบางคร้ั้�งเรั้าก็็ไม่่ร้ั้�ต้ัว

ว่าเร่่ั้องดีี ๆ เกิ็ดีข้ึ้�นว่าเร่่ั้องดีี ๆ เกิ็ดีข้ึ้�น

ใก็ล้�แค่ปล้ายจม้่ก็เรั้าเท่่าน้�นเองใก็ล้�แค่ปล้ายจม้่ก็เรั้าเท่่าน้�นเอง
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 สวัสดีในเดือนแห่งควำมรักค่ะ คุณผ้้อ่ำนทุกท่ำน

ในเดอืนนี�ท่ำนทีมี่ค่้รักอำจจะมีกำรวำงแผนนะคะว่ำจะ surprise 

คนที่ตนเองรักอย่ำงไรให้เค้ำประทับใจมำกที่สุด ก็ขอให้ 

ทุกท่ำนประสบควำมส�ำเร็จ มีควำมทรงจ�ำที่ดีต่อกันนะคะ 

แต่ส�ำหรับคนที่ไม่มีค้่ในเทศกำลแห่งควำมรักนี� นิตยสำร 

PLEARN มีวิธีีบอกค่ำว่ำจะผ่ำนเทศกำลนี�ไปได้อย่ำงไร 

ใน Theme ของ Black Valentine นะคะ ถึงแม้เรำจะไม่มีค้่รัก 

เรำก็สำมำรถมีควำมสุขได้ค่ะ และเรำยังคงมีควำมรัก 

จำกครอบครัวและเพื่อน ๆ นะคะ เรำควรจะแสดงควำมรัก

ต่อกันในวันที่มีโอกำสค่ะ นอกจำก 14 กุมภำพันธ์ีจะเป็น 

วันวำเลนไทน์แล้วนะคะ วันที่ 14 กุมภำพันธี์ยังเป็นวันส�ำคัญ

ส�ำหรับชำวรำชภฏัอีกด้วยค่ะ เพรำะเป็นวันที ่พระบำทสมเด็จ - 

พระปรมินทรมหำภ้มพิลอดลุยเดช มหติลำธีเิบศร รำมำธิีบด ี- 

จกัรนีฤบดนิทรสยำมมนิทรำธิีรำช บรมนำถบพติร ทรงพระกรุณำ 

โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำม ” รำชภฏั ” และตรำพระรำชลญัจกร 

ส่วนพระองค์ เป็นตรำประจ�ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ นับเป็น 

พระมหำกรุณำธีิคุณและเกียรติยศส้งสุดแก่ชำวมหำวิทยำลัย

รำชภัฏทั่วประเทศ ซ่ึึ่งนำม ” รำชภัฏ หมำยควำมว่ำ 

เป็นคนของพระรำชำ” ค่ะ ขออนุญำตไปฉลองวันวำเลนไทน์

และวันรำชภัฏก่อนนะคะทุกท่ำน ขอให้ทุกท่ำนมีควำมสุข 

ในทุกเทศกำลค่ำำ

ผ้้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธีินันท์ ชื่นชม     

Di rector's    D i rector's    
 Talk Talk

15
วิธิีปีระหยััดไฟง่า่ยั ๆ  
ช่ว่ง Work From Home

ได้โ้ปรด้หลีกีทาง 

คนโสด้จะเด้นิ !!

5 ไลฟ์์สไตล์ดาร์์ก ๆ 
ให้้คนโสดผ่่านวัันวัาเลนไทน์
ไปแบบสตร์อง ๆ

ไม่ว่่า่จะ  Red, White or 
Black Valentine s day 

เราก็็มี่คว่าม่สุุขได้้

,

12



P ress & Release

6 Plearn
Play & Learn 7Plearn

Play & Learn

สำำ�น้ก็หอสมุ่ดีจ้ดีกิ็จก็รั้รั้ม่ก็ารั้จ้ดีก็ารั้ความ่ร้ั้� (KM) ในห้วขึ้�อ สารั้สนเท่ศอิเล็้ก็ท่รั้อนิก็ส์
เพ่่ื่อก็ารั้พ้ื่ฒนาบุคล้าก็รั้ (Training Report)

	 วัันท่ี่�	 7	 มกราคม	2565	สำำานักหอสำมุด	มหาวิัที่ยาลััย

ราชภััฏเช่ยงใหม่	 จััดกิจักรรมการจััดการควัามร้�	 KM	 ในหัวัข้�อ	

สำารสำนเที่ศอิเล็ักที่รอนิกส์ำเพ่ื่�อการพัื่ฒนาบุุคลัากร	(Training	Report	) 

ผ่่านโปรแกรม	Zoom	โดยม่ผ้่�ช่วัยศาสำตราจัารย์	ดร.สุำที่ธิินันท์ี่	ช่�นชม 

ผ้่�อำานวัยการสำำานักหอสำมุด	 เป็นผ้่�กล่ัาวัเปิดกิจักรรม	 ในการน่� 

ม่การแลักเปล่ั�ยนเร่ยนร้�แลัะสำร�างควัามเข้�าใจัในการใช�งานสำารสำนเที่ศ

อิเล็ักที่รอนิกส์ำเพ่ื่�อการพัื่ฒนาบุุคลัากร	 (Training	 Report) 

โดยนายสุำทัี่ศน์	 เข่้ยวันิลั	 นักวิัชาการโสำตทัี่ศนศึกษา	 ชำานาญการ 

กลุ่ัมงานบุริหาร	 แลัะม่บุุคลัากรสำำานักหอสำมุดเข้�าร่วัมกิจักรรม 

จัำานวัน	28	คน

6 Plearn
Play & Learn

P ress & Release

สำำ�น้ก็หอสมุ่ดีจ้ดีอบรั้ม่ออนไล้น์หล้้ก็ส้ตัรั้ก็ารั้ส่บค�นแล้ะก็ารั้ใช้� e-Books e-Journals 
แล้ะ e-Magazines

	 วัันท่ี่�	 19	 มกราคม	 2565	 สำำานักหอสำมุด	 มหาวิัที่ยาลััย

ราชภััฏเช่ยงใหม่	 จััดอบุรมออนไลัน์หลัักส้ำตร	 การส่ำบุค�นแลัะ 

การใช�	e-Books	e-Journals	แลัะ	e-Magazines	ผ่่านโปรแกรม	Zoom 

โดยม่นักศึกษามหาวิัที่ยาลััยราชภััฏเช่ยงใหม่เข้�าร่วัมการอบุรม 

จัำานวัน	 100	 คน	 ในการน่�ม่การบุรรยายเร่�อง	 การใช�งานฐานข้�อม้ลั	

EBSCO	 eBook	 collection	 แลัะฐานข้�อม้ลั	 GALE	 eBook 

โดยนางสำาวัจิัตรดา	หมั�นข่้ด	นักวิัชาการศึกษา	แลัะเร่�อง	การใช�งาน

ฐานข้�อม้ลัวัารสำารอิเล็ักที่รอนิกส์ำ	ThaiJO	(Thai	Journals	Online)	

แลัะการใช�งาน	Web	 Application	 นิตยสำารออนไลัน์	 Flipster 

โดยนางสำาวัวัวัรัฏฐา	 กัวัตระก้ลั	 ผ้่�ปฏิบัุติงานห�องสำมุด	 เป็นผ้่�ให� 

ควัามร้�แก่นักศึกษา
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สำำ�น้ก็หอสมุ่ดีจ้ดีก็ารั้อบรั้ม่ออนไล้น์ เร่่ั้อง ก็ารั้จ้ดีก็ารั้บรั้รั้ณานุก็รั้ม่สำาเร็ั้จร้ั้ป 
(Zotero) แล้ะก็ารั้เขีึ้ยนอ�างอิงเอก็สารั้ท่างวิช้าก็ารั้

	 วัันท่ี่�	 2	 กุมภัาพัื่นธ์ิ	 2565	 สำำานักหอสำมุดจััดการอบุรม 

เร่�องการจััดการบุรรณานุกรมสำำาเร็จัร้ป	(Zotero)	แลัะการเข่้ยนอ�างอิง

เอกสำารที่างวิัชาการ	ผ่่านโปรแกรม	Zoom	โดยม่นักศึกษามหาวิัที่ยาลััย

ราชภััฏเช่ยงใหม่เข้�าร่วัมอบุรมจัำานวัน	100	คน	ในการน่�ม่การบุรรยาย

เร่�อง	 การเข่้ยนอ�างอิงเอกสำารที่างวัิชาการ	 โดยนางสำาวัอรวัรา	 ใสำคำา	

บุรรณารักษ์	แลัะเร่�อง	โปรแกรมจััดการบุรรณานุกรมสำำาเร็จัร้ป	(Zotero)	

โดยนางสำาวัสุำรดา	ปฐว่ัวิัจิัตร	นักวิัชาการคอมพิื่วัเตอร์	เป็นผ้่�ให�ควัามร้�

แก่นักศึกษา

7Plearn
Play & Learn

สำำ�น้ก็หอสมุ่ดีจ้ดีกิ็จก็รั้รั้ม่ห�องสมุ่ดีพื่บเพ่่ื่อนเรีั้ยนร้ั้� (Friends of Library)

	 วัันท่ี่�	26	มกราคม	2565	สำำานักหอสำมุดจััดกิจักรรม

ห�องสำมุดพื่บุเพ่ื่�อนเร่ยนร้�	(Friends	of	Library)		ผ่่านโปรแกรม	

Zoom	โดยม่ผ้่�ช่วัยศาสำตราจัารย์	ดร.สุำที่ธิินันท์ี่	ช่�นชม	ผ้่�อำานวัยการ 

สำำานักหอสำมุด	 เป็นประธิานกล่ัาวัเปิดงาน	 ในการน่�ม่นักศึกษา 

เข้�าร่วัมกิจักรรมจัำานวัน	 200	 คน	 ภัายในงานม่การเสำวันา 

แลักเปล่ั�ยนเร่ยนร้�ในหัวัข้�อ	“พื่ลัเม่องดิจัทิี่ลัั	Digital	Citizenship	

ในประเด็น	การกลัั�นแกลั�งบุนโลักออนไลัน์แลัะดราม่ายุคดิจิัทัี่ลั	

พื่ร�อมกิจักรรมตอบุคำาถาม	 โดยผ้่�ช่วัยศาสำตราจัารย์	 ดร.ปว่ัณา	

โฆสิำโต	ภัาควิัชาจิัตวิัที่ยา	คณะครุศาสำตร์	มหาวิัที่ยาลััยราชภััฏ	-	 

เช่ยงใหม่	แลัะได�ม่การแนะนำาบุริการต่าง	ๆ	ข้องสำำานักหอสำมุด	

ได�แก่	 บุริการย่มระหว่ัางวิัที่ยาเข้ต	 	 การใช�	 SSL-VPN	 (ระบุบุ 

เคร่อข่้ายเสำม่อนข้องมหาวิัที่ยาลััย)	 การแนะนำาหนังส่ำอ 

เข้�าห�องสำมดุ	Book	Suggestion	แลัะนติยสำารออนไลัน	์Flipster		

โดยบุุคลัากรสำำานักหอสำมุด	มหาวิัที่ยาลััยราชภััฏเช่ยงใหม่
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NEW RELEASES! in CMRU LIB  BY ธญา ตัันตัิวราภา

8 Plearn
Play & Learn

ผู้้�แต่่ง :	ส่ำตลัา	ชาญวิัเศษ
ช่ื่�อหนัังส่ือ :  ไ ม่ ม่ควัามรักครั� ง ไหน 
ท่ี่�ส้ำญเปล่ัา	:	Love	never	fails
พิิมพิลัักษณ์์ : กรุงเที่พื่ฯ:	อะไรเอ่ย,	2561
เลัขเรีียกหนัังส่ือ :	177.7	สำ347ม
สืถานัทีี่�จััดเก็บ :	สำำานักหอสำมุด	ชั�น	2	/	
สำำานักหอสำมุด	 ศ้นย์แม่ริม	 1	 ภัาษาไที่ย 
000-499	นวันิยาย	 เยาวัชน	ข้�อม้ลัลั�านนา	
ASEAN

สืารีะสัืงเขป : 

	 ปฏิเสำธิไม่ได�ว่ัาควัามรักเป็น 

สิำ�งมหัศจัรรย์สำำาหรับุมนุษย์	เพื่ราะอานุภัาพื่

ข้องควัามรักสำามารถเปล่ั�ยนแปลังใคร 

คนหนึ�งให�กลัายเป็นคนใหม่	เริ�มต�นที่ำาสิำ�งใหม่ 

ได�เพ่ื่ยงเพ่ื่�อให�คนท่ี่� รักม่ควัามสุำข้แลัะ 

ให�ควัามรักนั�นยั�งย่นนาน	 หนังส่ำอเล่ัมน่�	

ถ่ายที่อดเร่�องราวัข้องควัามรักในแง่มุม 

ท่ี่� เ ป็ นจั ริ ง อย่ า ง ท่ี่� เ ร า เ ห็ น กัน ทัี่� วั ไป 

แต่ม่เสำริมด�วัยเหตุผ่ลัที่างการวิัจััยต่าง	 ๆ	

แลัะข้ยายควัามให� เราเข้�าใจัควัามรัก 

ได� ชัดเจันมากขึ้�น	 หนังส่ำอเล่ัมน่� ไ ม่ได�

พื่ยายามเสำนอส้ำตรอะไร	แต่เป็นการเปิดใจั

คุยกัน	 เช่�อก็ได�	 เถ่ยงก็ได�	 อ่านจับุ	 ไม่ได�

ที่ำาให� เราแค่ รักใคร	 ๆ	 เป็น	 แต่ที่ำาให� 

เรารักตัวัเองได�แกร่งขึ้�นผ่่านหนังส่ำอเล่ัมน่�

ผู้้�แต่่ง : ดวังธิิดา	ราเมศวัร์
ช่ื่�อหนัังส่ือ : ค่้รักบัุนล่ัอโลัก	 :	World's	
most	famous	couples
พิิมพิลัักษณ์์ : กรุงเที่พื่ฯ:	กอแก�วั,	2559
เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 177.7	ด172ค
สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สำำานักหอสำมุด	ศ้นย์แม่ริม1 
ภัาษาไที่ย	 000-499	 นวันิยาย	 เยาวัชน	
ข้�อม้ลัลั�านนา	ASEAN	

สืารีะสัืงเขป : 

	 หากจัะกลัา่วัถึงควัามหมายข้อง	

“ควัามรกั”	แลั�วัยากท่ี่�บุรรยายออกมาเปน็

ตัวัหนังส่ำอ	 เพื่ราะควัามรักเป็นควัามร้�สึำก 

อันที่รงคุณค่า	ม่แต่สิำ�งท่ี่�ด่งามแลัะที่ำาให�ช่วัติ

ม่ควัามร่าเริงสำดใสำ	 ทีุ่กคนต่างก็ต�องการ 

ท่ี่�จัะได�รับุควัามรักแลัะปรารถนาท่ี่�จัะให�

ควัามรักนั�นสำมหวััง	 หนังส่ำอเล่ัมน่�กล่ัาวัถึง

เร่�องราวัข้องค่้รักทัี่�งในโลักนิยายแลัะ 

โลักแห่งควัามจัริงท่ี่�ทุี่กคนต�องซาบุซึ�งแลัะ

ชวันรันที่ดไปกับุชะตากรรมข้องพื่วักเข้า

เหล่ัาน่�	อาทิี่	คิวัปิด-ไซค่	ตำานานรักระหว่ัาง

เที่พื่กับุมนุษย์	 โรมิโอ-จ้ัเล่ัยต	 รักต�องห�าม

ระหว่ัาง	 2	 ตระก้ลั	 ซึ�งแต่ลัะเร่�องจัะเป็น

ควัามรักในแง่มุมต่าง	 ๆ	 ทัี่�งม่ควัามสุำข้ 

ผิ่ดหวััง	ชอกชำ�าแต่ก็ให�ข้�อคิดเก่�ยวักับุควัามรัก 

อ่กทัี่�งยังใช�เป็นแรงบัุนดาลัใจัให�ม่ช่วิัตท่ี่�ด่ขึ้�น	

ผู้้�แต่่ง : กฤต	อมร
ช่ื่�อหนัังส่ือ :	Vocab	แบุบุ	เลิัฟ	เลิัฟ	:	เร่ยน
คำาศัพื่ท์ี่กับุควัามรัก
พิิมพิลัักษณ์์ : กรุงเที่พื่ฯ:	ที่วิักิติ�,	2552
เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 428.1	ก914วั
สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สำำานักหอสำมุด	ชั�น	3

สืารีะสัืงเขป : 

	 หนังส่ำอเล่ัมน่�เข่้ยนขึ้�นด�วัยควัามรัก 

ในภัาษา	 เพ่ื่�อให�ผ้่�อ่านได�เร่ยนร้�คำาศัพื่ท์ี่

ภัาษาอังกฤษจัากเร่�องราวัต่าง	ๆ	 เก่�ยวักับุ

ควัามรัก	 โดยใช�เที่คนิควิัธ่ิท่ี่�หลัากหลัาย 

เพ่ื่�อให�จัดจัำาได�ง่าย	อาทิี่	การเล่ัาเป็นเร่�องราวั 

การรวัมกลุ่ัมคำาศัพื่ท์ี่ท่ี่�มาจัากรากเด่ยวักัน	

การโยงคำาไที่ยท่ี่� ม่รากเด่ยวักับุภัาษา

อังกฤษ	 แลัะการเร่ยนร้�คำาศัพื่ท์ี่จัากบุริบุที่

ในแต่ลัะบุที่	เช่น	ตำานานคำา	“รัก”	เที่พื่แห่งรัก 

คำาคมอารมณ์รัก	เป็นต�น	โดยคัดเล่ัอกคำาคม

ข้องนักคิดนักเข่้ยน	 มาอธิิบุายคำาศัพื่ท์ี่	

พื่ร�อมทัี่�งนำาเสำนอเกร็ดควัามร้�ภัาษาอังกฤษ	

ท่ี่�จัะที่ำาให� เข้�าใจัคำาศัพื่ท์ี่ภัาษาอังกฤษ 

ได�ลึักซึ�งยิ�งขึ้�น	 เพ่ื่ยงแค่คุณให�ควัามรัก

ชักนำาส่้ำคำาศัพื่ท์ี่	 เช่�อมโยงประสำบุการณ์รัก	

แลั� วั จัับุคำา ศัพื่ ท์ี่มา ฝัั งอย้่ ใ นควัามจัำา 

ผ่่านภัาษารักเล่ัมน่�
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โดย : เฌอมาณย์	รัตนพื่งศ์ตระก้ลั

เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 808.51	ฌ596พื่	2559

สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สำำานักหอสำมุด	ศ้นย์แม่ริม

	 หนังส่ำอเล่ัมน่�รวับุรวัม	 "42	 ประโยค"	 ท่ี่�จัะเป็น	 "อาวุัธิ"	 ท่ี่�คุณเอาไปใช�ได�ใน 

ทุี่กสำถานการณ์ท่ี่�แตกต่างกัน	 เพ่ื่�อให�คุณได�ในสิำ�งท่ี่�ต�องการ	 หร่อม่โอกาสำท่ี่�จัะได�มากขึ้�น 

ซึ�งผ้่�เข่้ยนเช่�อว่ัา	ทุี่กคนท่ี่�สำำาเร็จัในทุี่กเร่�องท่ี่�ต�องการ	ลั�วันไม่	"พื่ลัาด"	ประโยคเหล่ัาน่�

'พููด' น้้อย 'ได้' ม�ก

ท�ย�ทจอมร�ชััน้ย์

เขียนั : แฟรงค์	เฮอร์เบิุร์ต / แปลั : สำมลัักษณ์	ศิริบุ้รณ์
เลัขเรีียกหนัังส่ือ : น	ฮ597ที่	2550
สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สำำานักหอสำมุด	ชั�น	4
	 เป็นเร่�องข้องจัักรวัาลัในอนาคต	 ม่ทัี่�งแนวัการเม่อง	 สัำงคม	 ระบุบุนิเวัศ 
ควัามรักแลัะการต่อส้ำ�ข้องชนชั�น	 หนังส่ำอเล่ัมน่�ได�รับุการยกย่องให�เป็นหนึ�งในสำอง 
วัรรณกรรมวิัที่ยาศาสำตร์ท่ี่�ด่ท่ี่�สุำดในโลักเค่ยงค่้กับุ	The	Lord	of	the	Rings	ด�วัยเร่�องราวั 
ท่ี่�ต่อเน่�องกันถึง	 6	 ภัาค	 ได�รับุการดัดแปลังเป็นภัาพื่ยนตร์แลัะซ่ร่ส์ำที่างโที่รทัี่ศน์ 
ซึ�งประสำบุควัามสำำาเร็จัเป็นอย่างส้ำงเช่นกัน

ออกแบบเกมให้้โดน้ใจ 

โดย : กิตติ�ธิเนศ	เพื่ชรไวัก้ณฐ์

เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 794.8	ก344อ	2558

สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สำำานักหอสำมุด	ศ้นย์แม่ริม

	 หนังส่ำอท่ี่�แนะนำาแนวัที่างในการออกแบุบุเกม	 แลัะอธิิบุายถึงขั้�นตอนต่าง	 ๆ	

ตั�งแต่เริ�มต�น	 หลัักการออกแบุบุเกมท่ี่�ด่	 สิำ�งท่ี่�ผ้่�เล่ันเกมต�องการ	 รวัมไปถึงข้�อควัรระวััง 

ในการออกแบุบุ	 จันกระทัี่�งได�เป็นเอกสำารการออกแบุบุท่ี่�จัะถ้กส่ำงต่อให�กับุท่ี่มพัื่ฒนา 

ทัี่�งท่ี่มเข่้ยนโปรแกรมแลัะท่ี่มออกแบุบุกราฟิก	โดยจัะยกตัวัอยา่งการออกแบุบุ	แลั�วัอธิิบุาย

การที่ำางานท่ี่ลัะขั้�นตอนจันเสำร็จัสำมบุ้รณ์

9Plearn
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	 สำวััสำด่ผ้่�อ่านท่ี่�น่ารักทุี่กท่ี่านค่ะ	กลัับุมาพื่บุกับุคอลััมน์	Tips	กันเช่นเคยค่ะ	เป็นระยะเวัลัากว่ัา	2	ปีแลั�วันะคะ 

ท่ี่�โควิัด-19	 ได�เปล่ั�ยนวิัถ่ช่วิัตข้องเรา	 ไม่ว่ัาจัะเป็นเร่�องข้องการใช�ช่วิัตประจัำาวััน	การงาน	รวัมไปถึงการเร่ยนข้องน�อง	ๆ	

นักศึกษาหลัาย	ๆ 	คน	ที่างสำำานักหอสำมุดเราเองก็ได�รับุผ่ลักระที่บุไม่น�อยค่ะ	เน่�องจัากเป็นสำถานท่ี่�ให�บุริการ	สำถานท่ี่�พื่บุปะ

ข้องผ้่�คนจัำานวันมาก	ที่ำาให�สำำานักหอสำมุดได�ปรับุเปล่ั�ยนร้ปแบุบุการให�บุริการไปไม่น�อยเลัยท่ี่เด่ยวั	เป็นเวัลัากว่ัา	6	เด่อน	แลั�วั 

ท่ี่�สำำานักหอสำมุด	 ได�ปิดพ่ื่�นท่ี่�ให�บุริการ	 แลัะปรับุปรุงร้ปแบุบุการให�บุริการเป็นการบุริการออนไลัน์มากขึ้�น 

เช่น	บุรกิารยม่หนงัส่ำอในชว่ัง	Covid-19	โดยผ้่�ใช�บุริการเพ่ื่ยงแค่ส่ำบุค�นหนงัส่ำอท่ี่�ต�องการ	พื่ฒันาให�ม่ชอ่งที่างการให�บุรกิาร

ในร้ปแบุบุออนไลัน์มากยิ�งขึ้�น	 ไม่ว่ัาจัะเป็นการอบุรมการใช�ห�องสำมุด	 อบุรมการใช�ฐานข้�อม้ลัต่าง	 ๆ	 ข้องสำำานักหอสำมุด 

รวัมไปถึงร้ปแบุบุการกิจักรรมส่ำงเสำริมการอ่านแลัะการใช�ห�องสำมุด

	 คิดว่ัาน�อง	ๆ 	หลัาย	ๆ 	คน	คงคิดถึงบุรรยากาศการอ่านหนังส่ำอภัายในห�องสำมุดกันแลั�วันะคะ	ที่างสำำานักหอสำมุด	

ยินด่จัะแจั�งให�ที่ราบุว่ัา	สำำานักหอสำมุด	จัะเปิดให�บุริการ	onsite	ในวัันท่ี่�	1	กุมภัาพัื่นธ์ิ	2565	น่�ค่ะ	โดยม่เง่�อนไข้	เพ่ื่�อรักษา

ควัามปลัอดภััยให�แก่ผ้่�ใช�บุริการ	เพ่ื่ยงไม่ก่�ข้�อ	ดังน่�นะคะ

สำาน้ก็หอสมุ่ดี
เปิดีให�บริั้ก็ารั้แล้�วน�า..

	 สำำาหรับุการเตร่ยมพื่ร�อมรับุม่อกับุการให�บุริการข้องห�องสำมุด	ที่างสำำานักหอสำมุดได�จััดให�ม่เคร่�องตรวัจัวััดอุณหภ้ัมิ 

แลัะสำเปรย์แอลักอฮอล์ั	บุริเวัณที่างเข้�าสำำานักหอสำมุด	 ม่การที่ำาควัามสำะอาดพ่ื่�นท่ี่�นั�งอ่านด�วัยนำ�ายาที่ำาควัามสำะอาด	 เช่น	

แอลักอฮอล์ั	70%	เป็นต�น	เป็นประจัำาทุี่กวััน	วัันลัะ	2	ครั�ง	จัำากัดพ่ื่�นท่ี่�การให�บุริการ	ให�บุริการหยิบุหนังส่ำอท่ี่�ผ้่�ใช�ต�องการ

จัากชั�นหนังส่ำอ	 ส่ำงเสำริมการใช�บุริการในร้ปแบุบุออนไลัน์	 แลัะม่ระยะการพื่ักหนังส่ำอก่อนการให�บุริการผ้่�ใช� 

เพ่ื่�อรักษาควัามปลัอดภััยให�กับุผ้่�ใช�ห�องสำมุดค่ะ	

	 สำำานักหอสำมุดส่ำงเสำริมให�ผ้่�ใช�สำามารถใช�ห�องสำมุด	 แลัะที่รัพื่ยากรสำารสำนเที่ศได�	 ผ่่านวิัถ่ใหม่	 (New	Normal)	

บุริการใหม่	แลัะข้อให�พื่วักเราผ่่านสำถานการณ์โควิัด-19	ไปด�วัยกันนะคะ	ติดตามกันได�ในฉบัุบุถัดไปค่ะ

1 2

4 5

3

เปิิดให้้บริก�ร
พ่ื่�นท่ี่น่้งอ่าน

เฉพื่าะช้้�น 1 เท่่าน้�น 

 แสำดงผลก�รตรวจ 
ATK ห้รือ แสำดง

ห้นั้งสืำอรับรองก�รฉีีด
วัคซีีน้ 2 เข็็มข้็�น้ไปิ ต่ัอ
เจ�าหน�าท่ี่บริั้เวณปรั้ะต้ัท่าง

เขึ้�าห�องสมุ่ดี

สำวมห้น้้�ก�ก
อน้�มัยตัล้อดี
เวล้าท่ี่ใช้�บริั้ก็ารั้

ห้มั�น้ล้�งมิือ
ดี�วยเจล้

แอล้ก็อฮอล์้

รักษ�ระยะห้��ง
ระห้ว��งบุคคล 

1-2 เมตร
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	 วัันวัาเลันไที่น์	 14	 กุมภัาพัื่นธ์ิข้องทุี่กปี	 ม่ต�นกำาเนิด 

มาจัากก รุง โรม	 ว่ัา กัน ว่ัา วัันวัา เลันไที่น์ ถ้กกำาหนดขึ้�น 

เพ่ื่�อเป็นเก่ยรติแก่นักบุุญ	 Saint	 Valentine	 ท่ี่�ไม่ยอมปฏิเสำธิ 

ควัามเช่�อในในศาสำนาคริสำต์ในระหว่ัางการกดข่้�ข่้มเหงคริสำเต่ยน 

ข้องจัักรพื่รรดิ	Claudius	II	แห่งโรมัน	ในปี	269	AD	จัักรพื่รรดิ	

Claudius	II	ห�ามไม่ให�ผ้่�คนที่ำาการนัดหมายหร่อจััดงานแต่งงาน 

เพ่ื่�อให�ประชาชนมุ่งควัามสำนใจัไปท่ี่�การที่ำาสำงคราม	 แต่	 Saint	

Valentine	 ที่ำาพิื่ธ่ิในงานแต่งงานอย่างลัับุ	 ๆ	 จึังถ้กจัับุไปคุมขั้ง

แลัะถ้กตัดสิำนประหารช่วิัต	จัากไปด�วัยการลัากแลัะข้วั�างก�อนหิน

เส่ำยช่วิัตเม่�อวัันท่ี่�	 14	 กุมภัาพัื่นธ์ิ	 ปี	 273	 AD	 ซึ�งในช่วังบุ่าย 

ก่อนการประหารช่วิัต	 Saint	 Valentine	 ได�ส่ำง	 “การ์ด

วัาเลันไที่น์”	 ใบุแรกให�กับุล้ักสำาวัข้องผ้่�คุมขั้ง	 Asterius	 ซึ�งเป็น

หญิงสำาวัท่ี่�เกิดมาตาบุอดแต่ได�รับุการรักษาอย่างปาฏิหาริย์ 

บุนการด์ท่ี่�	Saint	Valentine	สำง่ไปนั�นม่ลัายเซ็นว่ัา	“dal	Vostro	

Valentino”	(แปลัว่ัา	จัากวัาเลันไที่น์ข้องคุณ)

	 วัันวัาเลันไที่น์จึังเป็นวัันเฉลิัมฉลัองควัามรัก	 ก่อนหน�าน่� 

วัันวัาเลันไที่น์เป็นท่ี่�นิยมในอเมริกาเหน่อแลัะยุโรปเที่่านั�น 

แต่ปัจัจุับัุนเป็นท่ี่�นิยมในเก่อบุทุี่กประเที่ศ	เด่อนกุมภัาพัื่นธ์ิจึังเป็น

เด่อนแห่งควัามรัก	 แลัะวัันท่ี่�	 7	 ถึง	 14	 กุมภัาพัื่นธ์ิ	 กลัายเป็น

สัำปดาห์วัาเลันไที่น์	ได�แก่	

ผู้้�ช่� วยศาสตร์าจาร์ย์ ดร์.สุทธิินันท์ ช่่� นช่ม
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ไม่ว่่า่จะ  Red, White or 
Black Valentine s day 

เราก็็มี่คว่าม่สุุขได้้

,
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ว่นัที่ี่

ว่นัที่ี่

ว่นัที่ี่

ว่นัที่ี่

ว่นัที่ี่

ว่นัที่ี่

ว่นัที่ี่

ว่นัที่ี่

กุ็ม่ภาพันัธ์์

กุ็ม่ภาพันัธ์์

กุ็ม่ภาพันัธ์์

กุ็ม่ภาพันัธ์์

กุ็ม่ภาพันัธ์์

กุ็ม่ภาพันัธ์์

กุ็ม่ภาพันัธ์์

กุ็ม่ภาพันัธ์์

7

11

8

12

9

13

10

14

Rose	 Day	 เ ป็น 

วัันมอบุดอกกุหลัาบุ

เพ่ื่�อแสำดงควัามรัก

P r o po s e 	 D a y 

เป็นวัันสำำาหรับุค่้รัก 

ท่ี่�วัางแผ่นแต่งงาน

Chocolate	Day	เป็น

วัันมอบุช็อกโกแลัต

เพ่ื่�อแสำดงควัามรัก

Teddy	 Day	 เป็น 

วัันมอบุตุ� กตาหม่

เพ่ื่�อแสำดงควัามรัก

Promise	Day	 เป็น

วัันท่ี่� ให�คำาสำาบุาน

เพ่ื่�อแสำดงควัามรัก

Hug	 Day	 เป็นวัันท่ี่�

กอดคนท่ี่�เรารัก

Kiss	 Day	 เป็นวัันท่ี่� 

ม่การจ้ับุเพ่ื่�อแสำดง

ควัามรัก

Valentine’s	 Day!	

เป็นวัันแห่งควัามรัก
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บรั้รั้ณานุก็รั้ม่
What is Valentine’s day? Meaning of 3 Valentine’s Days in the year.	

	 Retrieved	from	https://bipubunny.com/meaning-of-3-valentines-days-in-the-year/

194	CRAFT	HOUSE.	(2022).	Everything you need to know about Valentine’s Day. 

	 Retrieved	from	https://194crafthouse.com/everything-you-need-to-know-about-valentines-day/

11
	 นอกจัากน่�	ยังม่การกำาหนดควัามหมายข้องวัันวัาเลันไที่น์	ดังต่อไปน่�

	 Red	Valentine’s	Day:	February	14

	 ในวัันน่�ผ้่�ท่ี่�ต�องการแสำดงควัามรักต่อคนท่ี่�รักไม่ว่ัาจัะเป็นผ้่�ชายหร่อ 

ผ้่�หญิงสำามารถให�ข้องข้วััญหร่อมอบุการ์ดพื่ร�อมคำาบุอกรักได�ในวัันวัาเลันไที่น์ 

ส่ำแดง	 ถ่อเป็นวัันท่ี่�ค่้รักแลักเปล่ั�ยนข้�อควัามแห่งควัามรักในทุี่กปี	 แลัะยังม่ 

ควัามเช่�อว่ัาวัันวัาเลันไที่น์เป็นวัันท่ี่�ผ่้�หญิงแสำดงควัามรักต่อเด็กผ้่�ชายท่ี่�แอบุรัก	

ถ�าผ้่�ชายคนนั�นรักเธิอ	เข้าจัะมอบุข้องข้วััญให�เธิอในวัันท่ี่�	14	ม่นาคม	หร่อ	White	

Valentine

	 White	Valentine’s	Day:	March	14

	 White	Valentine	ม่ต�นกำาเนิดในญ่�ปุ�นในในปี	1965	ซึ�งเป็นวัันท่ี่�	14	

ม่นาคมข้องทุี่กปี	 ซึ�งเป็นวัันท่ี่�ตอบุรับุควัามร้�สึำกข้องอ่กฝั�ายท่ี่�ม่การบุอกรัก 

ในวัันท่ี่�	14	กุมภัาพัื่นธ์ิท่ี่�ผ่่านมาด�วัยข้องข้วััญท่ี่�ม่ควัามหมายหร่อคำาพ้ื่ด	สำำาหรับุ

หญิงสำาวั	 14	 ม่นาคมเป็นวัันท่ี่�	 “เต็มไปด�วัยควัามอยากร้�แลัะควัามคาดหวััง”	

เพื่ราะพื่วักเข้าต่างตั�งตารอท่ี่�จัะได�รับุข้องข้วััญท่ี่�ย่นยันถึงควัามรักจัากผ้่�ชาย 

ท่ี่�พื่วักเข้ารัก	White	Valentine’s	Day	เกิดจัากชายคนหนึ�งข้ายมาร์ชเมลัโลัว์ั

แลัะต�องการตอบุแที่นควัามรักข้องหญิงสำาวัท่ี่�แอบุรักแลัะคิดถึงเข้า 

ในวัันวัาเลันไที่น์ส่ำแดง	เข้าจึังมอบุกล่ัองข้นมส่ำข้าวัใบุใหญ่ให�เธิอ	

	 White	 Valentine	 จึังกลัายเป็นวัันแห่งการตอบุรับุควัามร้�สึำกข้อง 

หญิงสำาวัท่ี่�บุอกรักผ้่�ชายตั�งแต่วัันวัาเลันไที่น์ด�วัยข้องข้วััญหร่อคำาพ้ื่ดท่ี่�ซึ�งใจั 

น่ารัก	 แลัะจัริงใจั	 ในวัันน่�ท่ี่�ญ่�ปุ�น	 ผ้่�ชายนิยมให�ล้ักอมส่ำข้าวัหร่อช็อกโกแลัต 

แก่ผ้่�หญิงเป็นการตอบุแที่น	ซึ�งเป็นการย่นยันควัามรักข้องผ้่�ชายอันเป็นท่ี่�รัก	

	 Black	Valentine’s	Day:	April	14

	 Black	 Valentine	 เป็นวัันท่ี่�	 14	 เมษายนข้องทุี่กปี	 โดยม่ต�นกำาเนิด 

ในประเที่ศเกาหล่ั	 เพ่ื่�อเฉลิัมฉลัองวัันคนโสำดแลัะยน่ยันว่ัาแม�จัะยังโสำดแต่ก็ยังม่

ควัามสุำข้	 หนุ่มโสำดสำาวัโสำดจัะชวันกันกินบุะหม่�ดำา	 Black	 Valentine	 ทุี่กคน

สำามารถให�ข้องข้วััญกันได�	ตราบุใดท่ี่�ทัี่�งผ้่�ให�แลัะผ้่�รับุยังเป็นโสำด

	 ไม่ว่ัาจัะเป็น	 Red	 Valentine	 White	 Valentine	 หร่อ	 Black	

Valentine	 คนท่ี่�รักกันค่อวัันแห่งควัามรัก	ที่ำาให�ทุี่กวัันม่ส่ำสัำนแลัะม่ควัามหวัานได� 

ไม่ว่ัาคุณจัะโสำดหร่อม่ควัามรัก	 อย่าล่ัมให�รางวััลัตัวัเองแลัะคนท่ี่�คุณรัก 

ด�วัยคำาอวัยพื่รแลัะข้องข้วััญอันแสำนหวัาน		-Happy	Valentine’s	Day-

33
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By นิตัยา ทองนาGreen @ HeartGreen @ Heart

	 ในสำถานการณ์การแพื่ร่ระบุาดข้องเช่�อไวัรัสำโคโรนา	 (โควิัด-19)	 แลัะการแพื่ร่กระจัายข้องเช่�อ 

โอมิครอน	แน่นอนค่ะ	ต�องม่การเร่ยนการสำอนแบุบุออนไลัน์	แลัะการปฏิบัุติงานแบุบุ	Work	From	Home	

แลัะสิำ�งท่ี่�ตามมาค่อค่าไฟฟ้าท่ี่�เพิื่�มส้ำงขึ้�นเน่�องจัากม่การใช�เคร่�องใช�ไฟฟ้าในบุ�านมากขึ้�น	 เช่น	 คอมพิื่วัเตอร์	

เคร่�องปรับุอากาศ	 การเปิดไฟให�แสำงสำว่ัางภัายในบุ�าน	 ดังนั�นเรามาที่ราบุวิัธ่ิง่าย	 ๆ	 ในการประหยัดไฟ 

ช่วัง	Work	From	Home	กันด่กว่ัาค่ะ

เล่ัอกมุมที่ำางานให�ม่แสำงสำว่ัางเพ่ื่ยงพื่อ	

ช่วัยลัดการเปิดใช�หลัอดไฟท่ี่�ไม่จัำาเป็น

ฟังเพื่ลังใส่ำห้ฟังประหยัดไฟ 

กว่ัาเปิดเพื่ลังจัากลัำาโพื่ง 

ทัี่�งยังไม่ส่ำงเส่ำยงดังรบุกวัน

เพ่ื่�อนบุ�านอ่กด�วัย

กำาหนดเวัลัาการใช�อุปกรณ์

ไฟฟ้าให�ชัดเจัน 

จัะที่ำาให�เราใช�อุปกรณ์ไฟฟ้า

ได�อย่างม่ประสิำที่ธิิภัาพื่

เปิดหน�าต่างรับุลัมธิรรมชาติ

แที่นการเปิดเคร่�องปรับุ

อากาศ	นอกจัากช่วัย

ประหยัดไฟแลั�วัยังช่วัยให�

อากาศถ่ายเที่อ่กด�วัย

Gadget	ไร�สำาย	เปิดเม่�อใช�งาน	

ปิดทัี่นท่ี่เม่�อไม่ใช�	ไม่เส่ำยบุปลัั�ก

ทิี่�งไวั�เพื่ราะอุปกรณ์ไร�สำายแม�ว่ัา

จัะไม่ม่การเช่�อมต่อก็ยังคง 

ม่การที่ำางานอย้แ่ลัะใช�กระแสำ

ไฟฟ้าในการหล่ัอเล่ั�ยงระบุบุ

คอมพิื่วัเตอร์แลัะโน�ตบุุ�กให�ตั�งเป็น	

Sleep	Mode	เม่�อไม่ม่การใช�งาน

เล่ัอกใช�หลัอด	LED	แที่น

การใช�หลัอดไฟธิรรมดา	เพื่ราะ

ประหยัดไฟกว่ัาหลัอดธิรรมดาทัี่�วัไป

วิธิีปีระหยััดไฟง่า่ยั ๆ  
ช่ว่ง Work From Home

บรรณ�นุ้กรม
การไฟฟ้าส่ำวันภ้ัมิภัาค	(PEA).	(2564). ความรู้้�เก่ี่�ยวกัี่บไฟฟ้า.	ส่ำบุค�นจัาก	

	 https://www.pea.co.th/ควัามร้�เก่�ยวักับุไฟฟ้า/ArtMID/606/ArticleID/863/วิัธ่ิใช�ไฟฟ้าอย่างประหยัด

กรมส่ำงเสำริมคุณภัาพื่สิำ�งแวัดลั�อม.	(2564).	วิธ่ีง่่าย ๆ ในช่่วง่ Work From Home	.ส่ำบุค�นจัาก

	 https://www.facebook.com/deqpth/photos/a.655043231193454/4746787172019019



E ating Plearn

16 Plearn
Play & Learn 17Plearn

Play & Learn

	 เมื่ ่ �อเทศกาลวาเลนไทน์อาจจะ 
ไมื่่ใช่่เทศกาลท่ �เบิิกบิานใจสำำหรัับิทุกคน	
Eating	Plearn	ฉบิับิน่�ขอพาทุกท่านมื่าสำำรัวจ
คาเฟโทนสำ่ดำำ-เทา	เท่	ๆ	
	 Brecht	Homebake	(เบิรัช่ธ์์โฮมื่เบิค) 
เป็็นคาเฟโทนสำ่ดำำ-เทาท่�ให้ความื่รั้้สำึกลึกลับิ	
น่าค้นหา	 การัออกแบิบิและตกแต่งคาเฟ 
ดำ้วยโทนสำ่ดำำ-เทาทั�งรั้านเช่่นน่�	 ช่่วยให้รั้าน 
ด้ำโดำดำเด่ำนกว่าบ้ิานเร่ัอนบิริัเวณรัอบิ	ๆ	ในขณะท่� 
ภายในรั้านตกแต่งดำ้วยแสำงไฟสำ่เหล่องทอง	
ในลักษณะท่�เป็็นไฟซ่่อนใต้ผนัง	 ช่่วยเพิ�มื่ 
ความื่น่าสำนใจและทำให้บิรัรัยากาศของรั้าน 
ไมื่่มื่่ดำจนเกินไป็	
	 รัา้นน่�เจา้ของรัา้นเป็็นผ้้ด้ำแลขั�นตอน
การัผลิตเบิเกอรั่อย่างพิถี่พิถีันดำ้วยตนเอง 
เบิเกอร่ัท่�เป็็นเอกลักษณ์ของร้ัาน	ค่อ	ครััวซ่องต์ 
แต่ไมื่่ไดำ้มื่่แค่ครััวซ่องต์เพ่ยงอย่างเดำ่ยว	ยังม่ื่ 
เมื่น้อ่�น	 ๆ	 ด้ำวย	 เช่่น	 เค้ก	 ทาร์ัต	 และโทสำต์ 
นอกจากน่�ยังม่ื่เมื่น้เครั่�องดำ่�มื่	 เช่่น	 Brecht	
Chocola te 	 Ocean	 Br ight 	 รัวมื่ถีึ ง 
The	oranger	latte	เป็็นต้น
	 ผ้้ เ ข่ ย น ไ ดำ้ สำั� ง เ มื่ น้ 	 B r e c h t	
Chocolate	และ	Strawberry	Tart	มื่าช่ิมื่	เมื่น้
ช่็อกโกแลตแยกชั่�นเป็็นเลเยอรั์	 ช่ั�นล่าง 
เป็็นช็่อกโกแลตเข้มื่ข้น	 ชั่�นบินเป็็นคร่ัมื่นมื่	
นอกจากจะไดำ้ดำ่�มื่ช่็อกโกแลตเข้มื่ข้นพรั้อมื่
ครั่มื่นมื่แล้วยังไดำ้เน่�อสำัมื่ผัสำของช่็อกโกแลต 
ครััช่ช่่�อ่กดำ้วย	 สำ่วนทารั์ตสำตรัอว์เบิอรั์ ร่ั 

BY ภััทราภัรณ์์ แสงปััญญา

Brecht Homebake
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เป็็นทารั์ตสำตรัอว์เบิอรั์ร่ัสำดำ	 รัสำช่าติไมื่่หวาน	 ภายในคร่ัมื่ช่่สำ 
ไดำ้ใสำ่แยมื่สำตรัอว์เบิอรั์ร่ัไว้	 เม่ื่�อทานทารั์ตสำตรัอว์เบิอร์ัร่ั 
สำดำค้่กับิช็่อกโกแลตเข้มื่ข้น	 รัสำช่าติจึงเข้ากันได้ำพอดิำบิพอด่ำ 
เมื่น้เคร่ั�องด่ำ�มื่ของทางร้ัานรัาคาเริั�มื่ต้น	 115	 บิาท	 สำ่วนเมื่น ้
เบิเกอรั่รัาคาเรัิ�มื่ต้น	65	บิาท
	 ใครัท่�อยากเป็ล่ �ยนบิรัรัยากาศจากการัไป็คาเฟ
สำไตล์น่ารััก	 สำดำใสำ	 ขอเช่ิญปั็กหมุื่ดำร้ัานน่�เลยค่ะ	 มื่าร้ัานน่�
นอกจากจะไดำ้ร้ัป็แนวเท่	 ๆ	 ไมื่่ซ่ำ�าใครัแล้ว	 ยังไดำ้ช่ิมื่เบิเกอร่ั
แสำนอรั่อย	 คุณภาพด่ำท่�ทางร้ัานทำอย่างตั�งใจ	 ให้ของหวาน 
ช่่วยเย่ยวยาหัวใจท่�หมื่่นหมื่องให้กลับิมื่าสำดำใสำอ่กครัั�งนะคะ		
have	a	nice	day	!

Brecht Homebaked

52/1	ถี.รัะแกง	ซ่อย	1	อ.เมื่่อง	จ.เช่่ยงใหมื่่

080	925	2646

brecht.homebaked

09.30-16.30	น.	หยุดำวันพุธ์
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	 14	กุมภัา	วัันวัาเลันไที่น์	วัันท่ี่�คนม่ค่้เข้าหวัานฉำ�ากัน	พื่าไปกินข้�าวั	ด้หนัง	ซ่�อข้องข้วััญ

ให�กันต่าง	ๆ 	แต่สำำาหรับุคนโสำดอย่างเรานั�นนน	มันก็แค่วัันหนึ�งอะเนอะ	แลั�วัมันก็จัะผ่่านไป	55555 

เพื่ราะฉะนั�น	 เพื่ลิันฉบัุบุน่�	 ข้ออนุญาตให�พ่ื่�นท่ี่�แก่คนโสำดได�แชร์ประสำบุการณ์ข้องการเป็นโสำด 

การอย่้คนเด่ยวั	 มันไม่ได�แย่อย่างท่ี่�คิด!!	 พื่ร�อมแลั�วั	 ได�โปรดหล่ักที่างให�หน่อยนะค�าา	 คนโสำด 

เข้าจัะเดิน

บทสััมภาษณ์์ & Cr.รููปภาพ
IG: awolfbane, u_su, Woranittha.s, 

ทท., Ploy

สััมภาษณ์์และเรูียบเรูียงโดย
Ornwara Saikham

	 “ปัจัจุับัุนกำาลัังจัะ	 30	 แลั�วั	 แต่ยังไม่เคยม่แฟนมาก่อน	 มันก็จัะม่ช่วังท่ี่�ร้�สึำกเหงา 

อยากม่ใครสัำกคนบุ�าง	แต่ร้�สึำกหวังควัามเป็นส่ำวันตัวัแลัะควัามเป็นอิสำระ	ก็เลัยกลัับุมาส่้ำควัามร้�สึำก

ท่ี่�อยากอย่้คนเด่ยวัอ่กครั�ง	แต่การอย่้คนเด่ยวัมันก็ไม่ได�แย่	เพื่ราะเราม่จุัดอ่�น	ๆ 	ให�โฟกัสำมากมาย	

เช่น	 เพ่ื่�อน	 แมวั	 ศิลัปินเกาหล่ั	ภัาพื่ยนตร์/ซ่ร่ส์ำ/การ์ต้น	 ไปเท่ี่�ยวั	 แลัะควัามชอบุอ่�น	 ๆ	ที่ำาให� 

การโฟกัสำเร่�องการม่แฟนน�อยมาก	ๆ	จันเสำพื่ติดการอย่้คนเด่ยวั	เพื่ราะสำามารถที่ำาอะไรได�อิสำระ	

อยากที่ำาอะไรก็ที่ำา	โฟกัสำท่ี่�ตัวัเองได�เต็มท่ี่�	แคร์ตัวัเองได�เต็มท่ี่�	จันที่ำาให�ม่ภัาพื่ข้องตัวัเองในอนาคต

เม่�ออายุมากขึ้�นว่ัาจัะม่บุ�านเป็นข้องตัวัเอง	 ซึ�งอาจัจัะม่เพ่ื่�อนท่ี่�โสำดม่บุ�านอย่้ใกลั�	 ๆ	 กัน 

พื่ร�อมเล่ั�ยงแมวั	แลัะก็ที่ำาอะไรก็ตามท่ี่�เราชอบุได�อย่างอิสำระ”

18 Plearn
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ได้โ้ปรด้หลีกีทาง 

คนโสด้จะเด้นิ !!

	 “การเป็นโสำดที่ำาให�ม่เวัลัาโฟกัสำทุี่กเร่�องเก่�ยวักับุตัวัเราเอง	 รักแลัะแคร์ควัามร้�สึำก 

ข้องตัวัเองมากขึ้�น	ใช�ช่วิัตด�วัยตัวัเอง	แลัะตัดสิำนใจัด�วัยตัวัเองได�ง่ายขึ้�นในหลัาย	ๆ	เร่�อง	ไม่ต�อง

คอยกังวัลัเร่�องควัามสัำมพัื่นธ์ิ	ทัี่�งการเป็นฝั�ายท่ี่�ถ้กคาดหวััง	แลัะคาดหวัังสิำ�งท่ี่�จัะได�รับุจัากผ้่�อ่�น	เช่น

เวัลัาม่แฟน	 ก็จัะต�องการควัามรัก	 การเอาใจัใส่ำ	 ควัามเสำมอต�นเสำมอปลัาย	บุลัา	 ๆ	 ๆ	 ม่เวัลัา 

ให�กับุครอบุครัวั/เพ่ื่�อน	 เวัลัาอย่้กับุตัวัเองมาก	 ๆ	 สิำ�งท่ี่�คิดถึงเป็นอันดับุแรกเลัยก็ค่อควัามร้�สึำก 

ข้องตัวัเอง	 มันเลัยที่ำาให�ใช�ช่วิัตได�อย่างสำบุายใจั	 ม่ควัามสุำข้ด�วัยตัวัเราเองได�ง่าย	 มากกว่ัา 

การม่แฟน”

	 “เป็นโสำดใครว่ัาแย่	ไม่จัริง	ค่อมันม่อิสำระอยากที่ำาไรก็ที่ำา	อยากไปไหนก็ได�ไป	ไม่ต�อง

มากังวัลัคิดมากว่ัาท่ี่�ท่ี่�เราอยากไป	แลั�วัอ่กคนจัะชอบุไหม	ไม่ต�องคอยที่ะเลัาะเร่�องเล็ัก	ๆ 	น�อย	ๆ  

ม่อิสำระในการใช�เงิน	 อยากกินไรก็กิน	 ไม่ต�องมาคอยระแวังว่ัาอันน่�อ�วัน	 อันน่�ไม่อร่อย 

ได�กินตามใจัชอบุ	 ค่อร้�ตัวัเองด่ว่ัาอันไหนด่	 อันไหนไม่ด่	 อันไหนควัรกินน�อย	 เด่�ยวัก็งดเองได� 

ม่เวัลัาด้แลัครอบุครัวัด�วัย”

คุณทับทมิ

คุณมิ�น

คุณพลีอย
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	 “ข้�อด่ข้องการเป็นโสำดก็ค่อ	 ม่อิสำระกับุตัวัเองได�อย่างเต็มท่ี่�	 ได�เล่ัอกที่ำาในสิำ�งท่ี่�ชอบุ 

โดยไม่ต�องกังวัลัว่ัาจัะม่คนร้�สึำกไม่ด่รึเปล่ัา	 จัากใจัคนท่ี่�โสำดมาตลัอดก็ค่อตอนน่�ชิลัมากท่ี่�จัะต�อง 

อย่้คนเด่ยวั	 ไม่ได�ม่ควัามร้�สึำกว่ัาจัะต�องม่ใคร	 ก็เลัยสำบุายใจัด่	 แลัะก็มองภัาพื่ตัวัเองในอนาคต 

ได�ว่ัาตัวัเองจัะต�องที่ำาอะไรบุ�าง	 การวัางแผ่นในอนาคตข้องตัวัเองคนเด่ยวัมันก็ไม่ได�วุ่ันวัาย 

มากนะ	เอาแค่ตัวัเองสำบุายใจัก็พื่อลัะ”

	 “ด�วัยควัามท่ี่�เราเป็นโสำดมาตั�งแต่เกิด	 จันถึงตอนน่�ก็เข้�าปีท่ี่�	 29	 แลั�วั	 พ้ื่ดง่าย	 ๆ 

ก็ค่อประสำบุการณ์การเป็นโสำดแน่นมาก	การเป็นโสำดมันก็อาจัจัะม่ทัี่�งข้�อด่ข้�อเส่ำย	หร่ออาจัจัะ

เร่ยกข้�อเส่ำยเป็นข้�อท่ี่�เราไม่เคยได�รับุเพื่ราะการเป็นโสำดด่กว่ัา	 ฉะนั�นการเป็นโสำดมาจันถึง 

ตอนน่�	สำำาหรับุเราก็นับุว่ัาไม่ได�ม่ข้�อเส่ำยอะไร	ถ�าพ้ื่ดถึงข้�อด่ก็ม่เยอะมาก	ด�วัยนิสัำยส่ำวันตัวัเราแลั�วั	

เราเป็นคนโลักส่ำวันตัวัค่อนข้�างส้ำง	 ให�ควัามสำำาคัญกับุควัามสุำข้ข้องตัวัเองมาก	ๆ	 เพื่ราะฉะนั�น

เวัลัาอยากออกไปไหน	 อยากที่ำาอะไร	 กินอะไร	 ก็ที่ำาตามใจัตัวัเองได�เลัยพ้ื่ดง่าย	 ๆ	 ค่อคนโสำดจัะม่อิสำระในการใช�ช่วิัต 

ค่อนข้�างส้ำง	 ตัดสิำนใจัอะไรก็แค่คำานึงถึงควัามสุำข้ตัวัเองแลั�วัไม่เด่อดร�อนใครแค่นั�น	 ถึงบุางครั�งจัะออกไปไหนมาไหนกับุเพ่ื่�อน	

ต�องเคารพื่การตัดสิำนใจัข้องกลุ่ัมเพ่ื่�อนบุ�าง	 แต่ก็แค่เวัลัาอย่้กับุเพ่ื่�อนเท่ี่านั�นแหลัะ	 ส่ำวันเวัลัาท่ี่�เหล่ัอเป็นข้องเรา	 ข้�อด่ 

ข้องการเป็นโสำดอ่กอย่างท่ี่�เราชอบุมาก	ๆ	 (ข้อรวัมถึงตอนไม่ตกหลุัมรักด�วัย)	 ก็ค่อการท่ี่�เราไม่ต�องเอาสำภัาพื่จิัตใจัไปผ้่กมัด 

กับุใคร	 ช่วิัตไม่หลุัดโฟกัสำ	 เคยได�ยินมั�ยว่ัาถ�าควัามรักด่ช่วิัตก็จัะด่	 แต่ถ�าควัามรักพัื่งช่วิัตก็จัะฟังไปด�วัย	 มันเป็นแบุบุนั�นจัริง 

เราเคยตกหลุัมรัก	เคยได�รับุควัามรัก	เคยอกหัก	เคยมาหมดแลั�วั	ยกเวั�นเคยม่แฟน	 ตอนตกหลุัมรักเน่�ยโลักสำวัยสำดใสำ	

ที่ำาอะไรก็ม่แพื่สำชั�น	 ม่แรง	 ม่ควัามสุำข้ตลัอดเวัลัา	 ยิ�มเก่งมาก	 หัวัใจัจัะระเบิุด	 แต่ถ�าได�อกหักเท่ี่านั�นแหลัะ	 เหม่อนโลักสำลัาย 

สำภัาพื่จิัตใจัยำ�าแย่	 ตกตำ�า	 ไม่ม่แพื่สำชั�นในการใช�ช่วิัต	 ไม่ม่แรง	 ร�องไห�ได�แม�กระทัี่�งเดินอย่้กลัางสำยาม	 กลัางรถไฟฟ้า	 ไม่ม่ 

ควัามสุำข้	 หน�าตาเหม่อนอยากจับุช่วิัตอย่้ทุี่ก	 ๆ	 วิันาท่ี่	 หัวัใจัฝั�อเหล่ัอเท่ี่าเม็ดถั�วั	 ช่วังช่วิัตแบุบุนั�นมันที่ำาให�เราตระหนักร้� 

ได�ว่ัา	 ถ�าช่วิัตเราไม่ต�องเอาไปผ้่กมัดกับุใครมันก็ด่เหม่อนกันนะ	 เราจัะได�ม่ควัามสุำข้ในแบุบุกลัาง	 ๆ	 ไม่ต�องใจัฟ้ฟ�องอะไร 

ข้นาดนั�นก็ได�	 แบุบุท่ี่�เป็นอย่้ตอนน่�ท่ี่�สำามารถมอบุควัามรักให�กับุตัวัเราเองอย่างเต็มท่ี่�	 ใช�ช่วิัตไปได�เร่�อย	ๆ	 ไม่ม่สำะดุด	 ชั�นค่อ 

ตัวัลัะครหลัักข้องเร่�องน่�	 ชั�นเป็นนางเอกเพ่ื่ยงคนเด่ยวั	 แต่ถามว่ัาในอนาคตจัะไม่ตกหลุัมรักใครแลั�วัเหรอ	 ก็ไม่หรอก 

เด่�ยวัก็ตกหลุัมรัก	 เด่�ยวัก็แตกสำลัาย	 เด่�ยวัก็รักตัวัเองวันเว่ัยนอย่้แบุบุน่�แหลัะ	5555	ฉะนั�นข้�อด่ข้องการเป็นโสำดหลััก	ๆ	 เลัย 

ค่อเร่�องควัามอิสำระ	การรักตัวัเอง	สำภัาพื่จิัตใจัท่ี่�ม่ควัามสุำข้เป็นกลัาง	การได�โฟกัสำช่วิัตข้องตัวัเองอย่างเต็มท่ี่�”	

	 จัริง	 ๆ	 แลั�วัมันบุอกไม่ได�หรอกว่ัา	 การเป็นโสำดหร่อไม่โสำดแบุบุไหนด่กว่ัากัน 

เพื่ราะควัามสุำข้ข้องคนเราม่ปัจัจััยอ่�น	ๆ	มาเก่�ยวัข้�องอ่กหลัายอย่าง	 เพ่ื่ยงแต่ต�องการจัะบุอกว่ัา	

ถ�าเป็นโสำดมันไม่แย่อย่างท่ี่�คิดเลัย	 คนโสำดก็สำามารถใช�ช่วิัตอย่างสำตรองแลัะม่ควัามสุำข้ได� 

ในแบุบุท่ี่�คนม่ค่้ไม่ม่ที่างเข้�าใจั	 อาจัจัะเหงาบุ�างในบุางเวัลัา	 แต่ถ�าปรับุเปล่ั�ยนมุมมองสัำกนิด 

การใช�ช่วิัตโสำดแบุบุม่ควัามสุำข้ก็ไม่ใช่เร่�องยากอ่กต่อไป	เป็นกำาลัังใจัให�นะ

คุณสุ

คุณกร
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ช่่้อเร่่ั้อง ตุั�ก็แก็ร้ั้ก็แป� งม่าก็
เล้ขึ้เรีั้ยก็ DVD 1217
ก็ำาก้็บโดีย : ยุท่ธเลิ้ศ สิปปภาค
 ภาพยนตร์์น�ารั์กท่� เล่�าผู้�านความทร์งจำา 

วัยเยาว์ของ “ตุ�กแก” ผู้้�เติบโตท่�เม่องโบร์าณริ์มฝัั่� งโขง
อำาเภอเช่่ยงคาน จังหวัดเล่ย วันหน่�ง ตุ�กแกได�พบกับ 
“คุณแป้้ง” คุณหน้ล้่กสาวนายอำาเภอท่�เคยเร่์ยนอย้� 
ช้ั่นเด่ยวกับตุ�กแกในอด่ตเม่�อสิบกว�าป่้ท่�เเล่�ว สำาหรั์บ
ตุ�กแกเขาไม�เคยล่่มเด็กหญิิงแป้้งท่�จากเช่่ยงคานไป้
โดยท่� เขาไม�ม่โอกาสได�ร์ำ�าล่า แต�การ์ได�พบกับแป้้ง 

ในครั์้งน้่กลั่บไม�เหม่อนดังเช่� นในอด่ต เร่์�องร์าวของ 

ทั้งค้�จะเป็้นยังไงนั้น สามาร์ถมาติดตามได�ในเร่์�อง 

“ตุ�กแกรั์กแป้้งมาก”

ช่่้อเร่่ั้อง The Rational Life
  ความ่ร้ั้ก็หร่ั้อเหตุัผล้
จาก็  Netflix บริั้ก็ารั้ขึ้องสำาน้ก็หอสมุ่ดี
 เป็้นเร่์�องร์าวความรั์กร์ะหว�าง เฉิินลั่�วซิิน สาวทำางาน 

สุดสตร์องวัย 33 ป่้ ท่�ในช่่วิตต�องเผู้ชิ่ญิกับปั้ญิหาเร่์�อง 

การ์ทำางาน เธิอพยายามทำางานอย�างเต็มความสามาร์ถ
แต�ก็ยังไม�สามาร์ถเล่่�อนขัน้เป็้นผู้้�อำานวยการ์ทางกฎหมาย
ท่�เธิอทำางานอย้�ได� ความรั์ก ช่่วิตคร์อบครั์วท่�แม�ของเธิอ
เร์�งให�เธิอแต�งงานด�วยอายุท่�เพิ�มมากข้่น กับ ฉ่ิเส่�ยว ผู้้�ช่�วย
หนุ�มท่�แอบหล่งรั์กเธิอ แต�ด�วยวัยท่�ต�างกันค�อนข�างมาก
ทำาให�เส�นทางรั์กของทัง้ค้�ไม�ได�เดินไป้ง�ายอย�างท่�คิด งานน้่
เฉิินลั่�วซิินจะเล่่อกความรั์กหร่์อเหตุผู้ล่ท่�จะสามาร์ถพิส้จน์
ความรั์กต�างอายุของเธิอได�หร่์อไม� 

W
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ช่่้อเร่่ั้อง ร้ั้ก็ขึ้องเรั้า The Moment
จาก็  Netflix บริั้ก็ารั้ขึ้องสำาน้ก็หอสมุ่ดี
 เร่์�องร์าวของหนุ�มสาวท่�เดินทางไป้ยังเม่องใหญิ� 

ในฝัั่นเพ่�อทำาสิ�งท่� มุ�งหวังเช่� นเด่ยวกับคนรุ์�นใหม�ทั�วโล่ก
 

แต�กลั่บได�พบใคร์บางคน ซ่ิ�งเป้ล่่�ยนแป้ล่งเป้้าหมายของพวกเขา 

แพร์ว (จริ์นทร์์พร์ จุนเก่ยร์ติ) เดินทางไป้เร่์ยนต�อล่อนดอน 
แล่ะได�เจอ จิม (โทน่� ร์ากแก�น) ซ่ิ�งเร่์ยนอย้�ท่�น่� แพร์วทำางาน
พิเศษกับจิมในร์�านแผู้�นเส่ยง ซ่ิ� งเป็้นสิ�งท่�ทั้งเธิอแล่ะจิม 

ช่อบด�วยกันทัง้ค้� แพร์วพยายามหล่่กเล่่�ยงท่�จะใกล่�ชิ่ดกับจิม
เพร์าะทัง้สองเคยม่อด่ตบางอย�างด�วยกัน 

ช่่้อเร่่ั้อง ห้วใจฉ้นแอบร้ั้ก็เซนเซย์
  My Teacher
  คร้ั้คะ หน้ขึ้อร้ั้ก็คร้ั้ไดี�ม้่�ย?
เล้ขึ้เรีั้ยก็ DVD 1862 
ก็ำาก้็บโดีย : ท่าคาฮิโรั้ะ มิ่กิ็
 ภาพยนตร์์เล่�าเร์่�องร์าวร์ักแร์กของ "ฮิิบิกิ 

ชิ่นาดะ" เด็กสาวมัธิยมป้ล่ายท่�ได�แอบช่อบ "โคซิาคุ 

อิโตะ" อาจาร์ย์สอนวิช่าป้ร์ะวัติศาสตร์์ เพร์าะเป็้นเร่์�อง
ท่�ไม�เหมาะสม "อิโตะ" จ่งป้ฏิิเสธิคำาสาร์ภาพรั์กของ 

ล้่กศิษย์ แต�เม่�อเขาเริ์�มสังเกตถ่งความร์ักท่�บริ์สุทธ์ิิ
 

ของเด็กสาวผู้้�ไม�ยอมแพ�อะไร์ง�าย ๆ "อิโตะ" จ่งต�อง
ตัดสินใจครั์ง้สำาคัญิเพ่�อหยุดยัง้หัวใจตัวเอง เร่์�องร์าว
หัวใจของทัง้ค้�จะล่งเอยแบบไหน ความรั์กของพวกเขา
จะเป็้นไป้ได�หร่์อเป้ล่�านะ?
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Do  You Know?
By รัชฎาภัรณ์์ มููลมูาก

5 ไลฟ์์สไตล์ดาร์์ก ๆ 
ให้้คนโสดผ่่านวัันวัาเลนไทน์
ไปแบบสตร์อง ๆ

	 จัำาไวั�ว่ัา	เราโสำด	ค่อเล่ัอกท่ี่�จัะโสำด	โสำดให�โลักเส่ำยดาย	โสำดให�ใครต่อใครต�องอิจัฉา	โสำดแบุบุมั�นหน�า

แลัะไม่แคร์เวิัลัด์	ไม่ม่แฟน	ไม่ได�เหงา	ไม่เอาส่ำชมพ้ื่	ไม่ชอบุอะไรหวัาน	ๆ	ถ�าน่�ค่อควัามร้�สึำกคุณ	เชิญที่างน่�ค่ะ	

เราม่วัิธิ่แก�เลั่�ยน	ไม่ได�บุอกให�ต่อต�านสำังคมนะคะ	แต่สำ่ชมพื่้	ดอกกุหลัาบุ	แลัะเสำ่�อค้่มันน่าเบุ่�อจัริง	ๆ 	น่�นา	

วัันน่�เรามาปลัดแอกตัวัเองจัากควัามร้�สึำกแปลักแยกท่ี่�ไม่ม่ค่้	 ด�วัยการโสำดให�มันโดดเด่นไปเลั�ย!	 กับุโที่นส่ำ 

สุำดฮิปท่ี่�ฮิตแลัะคลัาสำสิำกตลัอดกาลัอย่างส่ำดำานั�นเอง	กับุ	5	สิำ�งท่ี่�จัะที่ำาให�วัาเลันไที่น์น่�ด้จึั�งอย่างม่ระดับุ

	 แต่งดำา	 ชาวับุ�านเข้าใส่ำชมพ้ื่อวัดควัามรัก	

อวัด	 ผ่.	 กันทัี่�วับุ�านทัี่�วัเม่อง	 สำาวัโสำดสำุดมั�นอย่างเรา 

ก็ต�องประกาศศักดาควัามโสำดให�สำนั�นปฐพ่ื่ด�วัยเส่ำ�อผ่�า

ส่ำดำาสุำดชิค	 เน�นลุัคท่ี่�ด้แฟชั�นนิสำต�าสำวัยแพื่งนะคะ 

จัะแหกคอกทัี่�งท่ี่ต�องม่สำไตล์ั	ไม่งั�นจัะตายไม่ร้�ตัวั

	 สำวัยแบุบุดำา	ๆ 	ปากดำาเล็ับุดำาจััดไปอย่าให�เส่ำย 

เมคอัพื่เผ็่ด	ๆ 	สำไตล์ั	Villain	หร่อเหล่ัาตัวัร�ายในการ์ต้น

ดิสำน่ย์	 เมลิัฟิเซนต์	คร้เอลัล่ัา	เออร์ช้ล่ัา	จัาฟา	ข้นมา 

ให�หมด	หากไม่ชอบุส่ำดำา	จัะจััดส่ำม่วังหร่อแดง	ก็ยังได�	

ถ่อว่ัาเผ็่ดไม่แพื่�กัน	 ข้ออย่างเด่ยวั	 อย่าดำาทัี่�งหน�า 

จัากหน�าแซ่บุจัะกลัายเป็นน่ากลััวั

1

2



23Plearn
Play & Learn 23Plearn
Play & Learn 23Plearn
Play & Learn

	 กินข้องดำา	 สำปาเกตต่หมึกดำาตามร�านอาหารฝัรั�งชั�นด่ 

ในเช่ยงใหม่ม่เก่อบุที่กุท่ี่�ค่ะ	เช่น	Le	Cristal	Restaurant,	Chez	Marco	

Restaurant	&	Bar,	Cuisine	de	Garden,	Chiang	Dao	Nest	รสำชาติด่ 

ระดับุออริจิันัลั	 ดั�งเดิมเหม่อนบิุนไปกินท่ี่�ฝัรั�งเศสำเลัยท่ี่เด่ยวั	 เด็ดกว่ัาน่� 

ไม่ม่อ่กแลั�วั

	 ไปร�านส่ำดำา	 คาเฟเช่ยงใหม่ท่ี่�ม่โที่นส่ำดำา	 ส่ำเที่า	 ให�เข้�ากับุธ่ิม 

คนเท่ี่	คุมโที่นข้าวัดำากันไปเลัยยยย	ไม่ว่ัาจัะเป็น	Black	Biscuit	Cafe	

&	Bar	ภัายใน	Clubhouse	ข้องสำนามกอล์ัฟ	North	Hill,	Component	

lab	นิมมานเหมินที่ร์	ซ.3	ฟีลัดาร์ก	ๆ	แบุบุ	Slow	Bar	1	กรุบุ,	1988	

Café	 คาเฟสำไตล์ัดาร์กโที่นบุวักโลัหะส่ำที่อง	 ด่ไซน์เท่ี่,	 GRAPH	One	

Nimman	บุรรยากาศ	 ค่อ	ดาร์กข้องจัริงมาก	แสำงไฟสำลััวั	ๆ	 สุำดที่�าย	

Brecht	Homebaked	ร�านน่�เข้าจัะเน�น	Croissants	ทัี่�งหมดน่�บุอกเลัย

ว่ัามุมถ่ายร้ป	ชิค	ๆ	ค้ลั	ๆ	จุัก	ๆ	ได�ร้ปปัง	ๆ	กลัับุไปแน่นอนจั�าวั	

	 ด่�มเบุ่ยร์ดำา	 ปิดที่�ายวัันด�วัยแอลักอฮอล์ัส่ำดำา	 ย�อมใจั	 ก็เรา 

มันไร�ค่้	 ง่�....	 สำาวัโสำดสำุดแซ่บุอย่างพื่วักเราต�องผ่่านวัาเลันไที่น์ไปแบุบุ 

สำตรอง	 ๆ	 ให�คุณแม่ล้ักเกดยังต�องกร่�ด	 ค่บุลุัคติช่าเอาไวั�	 กระดก 

แก�วัเบุ่ยร์ดำาสุำดชิคข้องเราเข้�าปาก	แลัะปล่ัอยให�ไหลัลังคออย่างม่ชั�นเชิง	

วัาดลัวัดลัายสำาวัโสำดพื่ราวัเสำน่ห์ให�หนุ่ม	ๆ	ในบุาร์ลัะลัายกันไปเลัยค่ะ	

	 แม�วั่าวัันวัาเลันไที่น์จัะที่ำาให�คนโสำดบุอบุชำ�ามากเท่ี่าใดก็ตาม	

แต่อยากให�คนโสำดตระหนักได�ว่ัา	 “คุณไม่ได�โสำดอย้่คนเด่ยวั	 คนโสำด 

ม่อย้่ทัี่�วัโลัก”	แลัะคุณสำามารถที่ำาให�วัันวัาเลันไที่น์กลัายเป็น	“วัันแห่ง

ควัามรกัตัวัเอง”	โดยไม่ต�องง�อใครด�วัย			5	สิำ�งท่ี่�ท่ี่มงานเพื่ลันิเราสำรรหา

มาบุอก	 ลังม่อที่ำาให�ตัวัเองม่ควัามสำุข้	 หร่ออาจัจัะมอบุควัามสำุข้ให�กับุ 

คนอ่�น	 แลัะสิำ�งท่ี่�สำำาคัญท่ี่�สุำด	 ค่อ	 การเท่ี่�ยวัแบุบุโสำด	 ๆ	 ให�ม่ควัามสุำข้ 

ตามสำโลัแกน	NOT	BAD	JUST	DARK	นะค�า....
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