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 Hello Summer สวัสดีเดือนเมษำยน เดือนที่ร้อน

ที่สุดในประเทศไทยค่่ะ PLEARN ฉบัับันี�ขอร่วมต้อนรับั 

Summer ด้วยเมนูค่ลำยร้อนนะค่ะ นั่นก็ค่ือ ชำนมไข่มุกค่่ะ  

ผู้อ่ำนหลำยท่ำนค่งไม่ปฏิเสธว่ำกำรที่เรำได้ดื่มอะไรหวำน ๆ 

เย็นๆ จะช่วยให้เรำค่ลำยร้อนไปเยอะเลยค่่ะ แต่ว่ำเมนู

หวำนๆ เย็นๆ เหล่ำนี� ค่งต้องมีวิธีกำรดื่มที่ถูกต้องและดื่ม 

ในปริมำณที่เหมำะสมด้วยนะค่ะ ไม่เช่นนั�นอำจจะเป็น

อันตรำยต่อสุขภำพได้ค่่ะ ซึ่่่งทุกท่ำนสำมำรถติดตำมอ่ำน 

ใน PLEARN ฉบัับันี�ได้เลยค่่ะ วิธีกำรค่ลำยร้อนอีกวิธีน่ง 

ค่ือ กำรไปทะเล ทุกท่ำนค่งวำงแผนไปพักผ่อนชำยทะเล 

หรือเกำะต่ำงๆ ในช่วง Summer นี�ไม่น้อยทีเดียว ประกอบั

กบัักำรใช้สทิธิเรำเทีย่วด้วยกันของรัฐบัำลด้วยนะค่ะ นกัท่องเทีย่ว 

ค่งมีปริมำณหนำแน่นที เ ดียว เรำค่งต้องระมัดระวัง 

กันด้วยค่่ะ เพรำะโค่วิดยังไม่หำยไปไหน เรำสำมำรถใช้ชีวิต

ตำมปกติ แต่ต้อง Universal prevention กันนะค่ะทุกค่น 

เพื่อค่วำมปลอดภัยของตัวเรำและผู้ใกล้ชิดค่่ะ Happy 

Summer!

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's    D i rector's    
 Talk Talk
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Boba (Bubble) Tea:
A Global Phenomenon

Hello…National Bubble 
Tea Day!

อ่ิ่�มอิ่ร่อ่ิ่ยร่กัษ์์โลก
คร่บจบ ในแกว้เดีียว

กินิไข่่มุกุิเพ่ื่�อสุขุ่ภาพื่กินิไข่่มุกุิเพ่ื่�อสุขุ่ภาพื่
  ชวนมุาฟิินชวนมุาฟิิน

ชานมไข่่มุก 
กินอย่่างไร
ให้้ห่้างไกลโรค
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สำำ�นัักหอสมุุดจััดการประชุุมุสรุปผลการดำาเนิันังานัในัโครงการสง่เสริมุทัักษะการอา่นั
ออกเขีียนัได้ สำาหรับนัักเรียนัในัจัังหวััดเชีุยงใหมุ่

	 วัันท่ี่�	 11	 ม่ีนาคมี	2565	สำำานักหอสำมุีดจััดการประชุุมี 

สำรุปผลการดำาเนินงานในโครงการส่ำงเสำริมีทัี่กษะการอ่านออก 

เข่ียนได้	 สำำาหรับนักเร่ยนในจัังหวััดเชุ่ยงใหม่ี	 โดยมีหาวิัที่ยาลัย 

ราชุภััฏเชุ่ยงใหม่ีเป็นพ่ี่�เล่�ยง	 ประจัำาปีงบประมีาณ	พี่.ศ.	 2564 

ผ่านโปรแกรมี	Zoom	 โดยม่ีรองศาสำตราจัารย์	 ดร.กัลทิี่มีา	 พิี่ชัุย 

รองอธิิการบด่มีหาวิัที่ยาลัยราชุภััฏเชุ่ยงใหม่ี	 เป็นประธิาน 

เปิดการประชุุมี	 ในการน่�ผ้้ชุ่วัยศาสำตราจัารย์	ดร.	 สุำที่ธิินันท์ี่	 ชุ่�นชุมี 

ผ้้อำานวัยการสำำานักหอสำมุีด	มีหาวิัที่ยาลัยราชุภััฏเชุ่ยงใหม่ีได้สำรุปผล

การดำาเนินงานโครงการส่ำงเสำริมีทัี่กษะการอ่านออกเข่ียนได้ฯ 

และม่ีการนำาเสำนอผลการดำาเนินงานขีองแต่ละโรงเร่ยนเพ่ี่�อพิี่จัารณา

คัดเล่อกผลการนำาเสำนอแต่ละโรงเร่ยนและมีอบรางวััล 

โครงการ/กิจักรรมีด่เด่น	จัำานวัน	3	รางวััล

6 Plearn
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สำำ�นัักหอสมุุดจััดการอบรมุเชิุงปฏิิบัติิการการใชุ้หลักสูติรการจััดการเรียนัรู้ 
และส่่อประกอบการเรียนัการสอนัในัโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนัรู้ 

ด้านัการอ่านั การเขีียนั และการคิดวิัเคราะห์ขีองนัักเรียนัในัระดับการจััดการศึึกษา 
ขัีน้ัพ้่นัฐานัในัพ้่นัท่ีัจัังหวััดเชีุยงใหมุ่ และจัังหวััดแมุ่ฮ่่องสอนั

	 วัันท่ี่�	14	–	15	ม่ีนาคมี	2565	สำำานักหอสำมุีด	จััดการอบรมี

เชิุงปฏิบัติการการใชุ้หลักส้ำตรการจััดการเร่ยนร้้และส่ำ�อประกอบการเร่ยน 

การสำอนในโครงการยกระดับคุณภัาพี่การเร่ยนร้้ด้านการอ่าน 

การเข่ียน	และการคดิวิัเคราะหข์ีองนักเร่ยนในระดบัการจััดการศกึษา

ขัี�นพ่ี่�นฐาน	 ในพ่ี่�นท่ี่�จัังหวััดเชุ่ยงใหม่ี	 และจัังหวััดแมี่ฮ่่องสำอน	 โดยม่ี

รองศาสำตราจัารย์	 ดร.	 กัลทิี่มีา	 พิี่ชัุย	 รองอธิิการบด่มีหาวัิที่ยาลัย

ราชุภััฏเชุ่ยงใหม่ี	 เป็นประธิานเปิดการอบรมี	 ในการน่�ม่ีการบรรยาย	

หัวัข้ีอ	ควัามีร้้ควัามีเข้ีาใจัที่างด้านภัาษาไที่ย	“การจัับใจัควัามี”	และ	

“การต่ควัามี”	 การสำาธิิตการใชุ้หลักส้ำตรการจััดการเร่ยนร้้	 และส่ำ�อ

ประกอบการเร่ยนการสำอน	 โดย	 ผ้้ชุ่วัยศาสำตราจัารย์	 ดร.	 กิตติพี่งษ์	

วังศ์ทิี่พี่ย	์ภัาควิัชุาภัาษาไที่ย	คณะมีนุษยศาสำตร์	และ	อาจัารย์คะเณยะ	

อ่อนนาง	ภัาควัชิุาหลกัส้ำตรและการสำอน	คณะครศุาสำตร์	มีหาวิัที่ยาลัย

ราชุภััฏเชุ่ยงใหม่ี
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สำำ�นัักหอสมุุดจััดกิจักรรมุการจััดการควัามุรู้ (KM) หัวัข้ีอ “เป็นัผู้จััดการประชุุมุ
ออนัไลน์ัให้เซีียนัเหมุ่อนัเรียนัมุา”

	 วัันท่ี่� 	 25	 ม่ีนาคมี	 2565	 สำำานักหอสำมุีดจััดกิจักรรมี 

การจััดการควัามีร้้	(KM)	หัวัข้ีอ	“เป็นผ้้จััดการประชุุมีออนไลน์ให้เซ่ียน 

เหม่ีอนเร่ยนมีา”	ณ	ห้องประชุุมีเอ่�องสำายเชุ่ยงใหม่ี	ชัุ�น	8	สำำานักหอสำมุีด

และผ่านโปรแกรมี	 Zoom	 โดยม่ีคุณมีงคล	 อุตะมีะแก้วั	 นักวิัชุาการ

คอมีพิี่วัเตอร์	กลุ่มีงานเที่คโนโลย่ห้องสำมุีด	เป็นผ้้ถ่่ายที่อดควัามีร้้ให้แก่

บุคลากรสำำานักหอสำมุีด	 พี่ร้อมีทัี่�งม่ีการเแลกเปล่�ยนเร่ยนร้้และ 

ที่ำาควัามีเข้ีาใจัในการจััดการการประชุุมีออนไลน์ผ่านโปรแกรมี	Zoom	

ขีองสำำานักหอสำมุีด	มีหาวิัที่ยาลัยราชุภััฏเชุ่ยงใหม่ี

สำำ�นัักหอสมุุดจััดกิจักรรมุการจััดการควัามุรู้ (KM) หัวัข้ีอ “สะดวักโอนัไหมุคะ !”

	 วัันท่ี่�	31	ม่ีนาคมี	2565	สำำานักหอสำมุีดจััดกิจักรรมีการจััดการ

ควัามีร้้	 (KM)	 หัวัข้ีอ	“สำะดวักโอนไหมีคะ	 !”	ณ	ห้องประชุุมีเอ่�องสำาย

เชุ่ยงใหม่ี	 ชัุ�น	 8	 สำำานักหอสำมุีด	 และผ่านโปรแกรมี	 Zoom	 โดยม่ี 

คุณแสำงเพี่ชุร	 อินสำมีวังค์	 ผ้้ปฏิบัติงานห้องสำมุีด	 กลุ่มีงานบริการ

สำารสำนเที่ศ	 	 เป็นผ้้ถ่่ายที่อดควัามีร้้ให้แก่บุคลากรสำำานักหอสำมุีด 

พี่ร้อมีทัี่�งม่ีการแลกเปล่�ยนเร่ยนร้้และที่ำาควัามีเข้ีาใจัในการจั่ายค่าปรับ

กรณ่การส่ำงหนังส่ำอเกินกำาหนดเวัลา	 และเป็นแนวัที่างในการให้บริการ

แบบใหม่ีเพ่ี่�อควัามีสำะดวักรวัดเร็วัต่อผ้้ใชุ้บริการขีองสำำานักหอสำมุีด

7Plearn
Play & Learn

สำำ�นัักหอสมุุดจััดกิจักรรมุ ภาษามุ่อส่่อใจั...ส่่อสารอย่างไรให้ปัง

	 วัันท่ี่�	 23	 ม่ีนาคมี	 2565	 สำำานักหอสำมุีดจััดกิจักรรมี	

ภัาษาม่ีอส่ำ�อใจั...ส่ำ�อสำารอย่างไรให้ปัง	 ภัายใต้โครงการส่ำงเสำริมี 

การอ่านและการเร่ยนร้้	 ผ่านโปรแกรมี	 Zoom	 กิจักรรมีน่� 

ม่ีวััตถุ่ประสำงค์เพ่ี่�อให้สำำานักหอสำมุีดเป็นแหล่งเร่ยนร้้ท่ี่�สำามีารถ่

ถ่่ายที่อดควัามีร้้ให้แก่นักศึกษา	ได้เร่ยนร้้จัากประสำบการณ์และ

จัากการฝึึกปฏิบัติจัริงและส่ำงเสำริมีการใชุ้ห้องสำมุีดให้แก่นักศึกษา	

มีหาวิัที่ยาลัยราชุภััฏเชุ่ยงใหม่ี	 โดยม่ีการบรรยายและฝึึกปฏิบัติ

ภัาษาม่ีอ	จัาก	อาจัารย์ว่ัรยุที่ธิ	สุำภัารสำ	อาจัารย์ประจัำาภัาควิัชุา 

การศึกษาพิี่เศษ	คณะครุศาสำตร์	มีหาวิัที่ยาลัยราชุภััฏเชุ่ยงใหม่ี	

ในการน่�ม่ีนักศึกษา	 อาจัารย์และบุคลากรเข้ีาร่วัมีกิจักรรมี 

จัำานวัน	70	คน
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ผู้้�แต่่ง :	สำำานักพิี่มีพ์ี่แม่ีบ้าน
ช่ื่�อหนัังส่ือ : เคร่�องด่�มีผสำมีไข่ีมุีกขีายด่
พิิมพิลัักษณ์์ : กรุงเที่พี่ฯ:	แม่ีบ้าน,	2556
เลัขเรีียกหนัังส่ือ :	641.87	มี75ค
สืถานัทีี่�จััดเก็บ :	 สำำานักหอสำมุีด	 ชัุ�น	 4	 / 
สำำานักหอสำมุีด	 ศ้นย์แม่ีริมี	 2	 ภัาษาไที่ย 
500-999	ภัาษาอังกฤษ	000-999	/	วิัที่ยาลัย
แม่ีฮ่่องสำอน	มีร.ชุมี.

สืารีะสัืงเขป : 

	 ชุาไข่ี มุีก เริ� มีนำา เข้ีามีาขีาย 

ในเม่ีองไที่ยเม่ี�อราวั	10	 ปีก่อน	และยังเป็น

เคร่�องด่�มีท่ี่�นับว่ัามีาแรงอย่างมีากในยุคน่� 

แม้ีว่ัาวัันเวัลาผ่านไป	 ก็ยังคงควัามีนิยมี 

อย่้เสำมีอ	 บางคนชุ่�นชุอบและคลั�งไคล้ 

จันถึ่งขัี�นต้องได้กินทุี่กวัันถึ่งจัะหลับสำบาย 

และในปัจัจุับันมีาในร้ปแบบแฟรนไชุส์ำ 

หลากหลายย่�ห้อ	และท่ี่�สำำาคัญได้ม่ีการปรับปรุง

เพิี่�มีเติมีชุาไข่ีมุีกรสำต่าง	 ๆ	 มีากมีายให้ได้

เล่อกสำรรมีากยิ�งขึี�น	 หนังส่ำอ	 เคร่�องด่�มี 

ผสำมีไข่ีมุีกขีายด่เล่มีน่�	 ได้รวับรวัมีส้ำตรเด็ด 

เคล็ดลับควัามีอร่อยขีองชุาไข่ีมุีก	รสำชุาติต่าง	ๆ  

มีากมีายไว้ัถึ่ง	60	ส้ำตรเด็ด	รสำอร่อย	หอมีหวัาน	

เชุ่น	 ชุานมีไข่ีมุีก	 ชุาผลไม้ีไข่ีมุีกหร่อเยลล่� 

รสำต่าง	ๆ	 ให้เล่อกที่ำาได้อย่างจุัใจั	 ซึี�งจัะเป็น 

ตัวัชุ่วัยสำำาคัญในการสำร้างรายได้ให้ประสำบ 

ผลสำำาเร็จัอย่างส้ำงสุำด

ผู้้�แต่่ง : อภิัสิำที่ธิิ�	ประสำงค์สุำขี
ช่ื่�อหนัังส่ือ : Profitable	gourmet	tea
พิิมพิลัักษณ์์ : กรุงเที่พี่ฯ:	แม่ีบ้าน,	2553
เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 641.877	อ163พี่
สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สำำานักหอสำมุีด	ชัุ�น	4
สำำานักหอสำมุีด	ศ้นย์แม่ีริมี	2	ภัาษาไที่ย	500- 
999	ภัาษาอังกฤษ	000-999	/	ห้องสำมุีดคณะ
เที่คโนโลย่การเกษตร	ศ้นย์แม่ีริมี	/	วิัที่ยาลัย
แม่ีฮ่่องสำอน	มีร.ชุมี.

สืารีะสัืงเขป : 

 ชุา	 เป็นเคร่�องด่�มีท่ี่�เป็นท่ี่�นิยมี

ด่�มีไปทัี่�วัโลก	 คนไที่ยเองก็นิยมีด่�มีชุากัน

มีากขึี�น 	 เพี่ราะเชุ่� อ ว่ัา เ ป็นผลด่และ 

เป็นประโยชุน์ต่อสุำขีภัาพี่	 หนังส่ำอเล่มีน่� 

ไ ด้รวับรวัมีส้ำตรชุาท่ี่� ไ ด้ รับควัามีนิยมี 

พี่ร้อมีทัี่�งบอกเคล็ดลับ	 และส่ำวันประกอบ

อ่�น	 ๆ	 ท่ี่�ควัรคำานึงถึ่งสำำาหรับการชุงชุา 

ไม่ีว่ัาจัะเป็นแบบร้อน	อาทิี่เชุ่น	กร่นท่ี่ลาเต้	

ชุามีะลิ	 แบบเย็น	 อาทิี่เชุ่น	 ดับเบิลกร่นท่ี่ 

ชุาเย็นคาราเมีล	และแบบปั�น	เชุ่น	โยเกิร์ต- 

กร่นท่ี่	สำม้ีที่ต่�ท่ี่	เป็นต้น

ผู้้�แต่่ง : ธินเดชุ	กมีลฉัันท์ี่
ช่ื่�อหนัังส่ือ :	133	 ส้ำตรเคร่�องด่�มียอดนิยมี	
จัาก	34	ร้านดังในญ่�ปุ�น
พิิมพิลัักษณ์์ : กรุงเที่พี่ฯ:	 บล้	 สำกาย 
บุ�คส์ำ	ท่ี่มี,	2551
เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 641.2	ร196	
สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สำำานักหอสำมุีด	ชัุ�น	4	/	สำำานัก
หอสำมุีด	ศ้นย์แม่ีริมี	2	ภัาษาไที่ย	500-999	
ภัาษาอังกฤษ	 000-999	 /	 วิัที่ยาลัย
แม่ีฮ่่องสำอน	มีร.ชุมี.

สืารีะสัืงเขป : 

	 ห นั ง ส่ำ อ เ ล่ มี น่� เ ป็ น ค่้ ม่ี อ 

ส้ำตรเคร่�องด่�มีสำำาหรับร้านกาแฟ	ร้านอาหาร	

และโรงแรมี	 ไปจันถึ่งการที่ำาเคร่�องด่�มี

สำำาหรับด่�มีเองในบ้าน	ได้รวับรวัมีส้ำตรเคร่�องด่�มี 

ไม่ีว่ัาจัะเป็นเคร่�องด่�มีท่ี่�ปัจัจุับันยังไม่ีบรรจุั

ในเมีน้ขีองร้าน	 และเคร่�องด่�มีตามีฤด้กาล 

รวัมีไปถึ่งหน่วัยขีองปริมีาณสำ่วันผสำมี 

วิัธ่ิการผสำมี	 ขัี�นตอนการจััดเตร่ยมีผลไม้ี 

และผักสำดก่อนจัะนำามีาใชุ้งาน	 เชุ่น 

นมีถั่�วัเหล่องใส่ำไข่ีมุีก	 Mixberry	 Tea	

Southland	 Tea	 เป็นต้น	 ซึี�งเป็นเมีน้ 

เคร่�องด่�มีจัากร้านชุ่�อดังในประเที่ศญ่�ปุ�น

หลายแห่งนำามีารวัมีเล่มีไว้ัในเล่มีน่�
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุุรดา ปฐวีวิจิิตัร

โดย : อานัันัท์ี่ นัาคคง แลัะ อัษฎาวุุธ สืาคริีก

เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 927.8 อ25ห

สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สืำานัักหอสืมุด ชัื่�นั 5

	 หนังส่ำอเล่มีน่�ถ้่กรวับรวัมีจัากหลายแหล่ง	 ไม่ีว่ัาจัะเป็นที่ายาที่	 ล้กศิษย์ขีอง 

หลวังประดิษฐไพี่เราะ	บที่ควัามี	เอกสำาร	สำารานุกรมี	บันทึี่กส่ำวันตัวั	รวัมีไปถึ่งแผ่นเส่ำยงโบราณ	

โดยหนังส่ำอเล่มีน่�ม่ีเน่�อหาเก่�ยวักับหลวังประดิษฐไพี่เราะ	 ในยุคที่องขีองดนตร่ไที่ย 

ม่ีการสำร้างสำรรค์ดนตร่หลายสำำาเน่ยง	ภัายใต้ควัามีไพี่เราะยังแฝึงไปด้วัยวััฒนธิรรมีชุาติพัี่นธ์ุิ 

อ่กด้วัย	 วิัถ่่ชุ่วิัตขีองท่ี่านคร้นั�นม่ีควัามีน่าสำนใจัให้ติดตามีในทุี่กด้าน	 ทัี่�งในด้านการเร่ยน 

การเล่นดนตร่	 ประสำบการณ์และโลกทัี่ศน์ส่ำวันตัวั	 ชุ่วิัตครอบครัวั	 นักดนตร่กับวิัที่ยุ 

ส่ำ�อสำารมีวัลชุน

หลวงประดิิษฐไพเร�ะ (ศร ศิลปบรรเลง) มห�ดุิริยกวีลุ�มเจ้้�พระย�แห�งอุุษ�คเนย์

เก�งเก�หลีด้ิวยนิท�น

เขียนั : ซิินั ยอง อุก
เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 495.7 ซิ35ก 2553
สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สืำานัักหอสืมุด ชัื่�นั 3
	 เป็นหนังส่ำอชุุด	 ประกอบด้วัยหนังส่ำอ	 2	 เล่มี	 เป็นหนังส่ำอท่ี่�อ่านเข้ีาใจัง่าย	
เพี่ราะผ้้เข่ียนได้ใชุ้นิที่านอ่สำปมีาชุ่วัยในการอธิิบายไวัยากรณ์ภัาษาเกาหล่	 ที่ำาให้ 
เร่ยนร้้ง่ายและได้รับควัามีสำนุกสำนานได้พี่ร้อมีกัน	 บที่เร่ยนแต่ละบที่ยังม่ีแบบฝึึกหัด 
ชุ่วัยให้ผ้้อ่านได้ฝึึกใชุ้ไวัยากรณ์อ่กด้วัย

บ้�นบ�งลำ�พู ชุุมชุนดินตรีไทยชุ�วบ้�นที�ยิ�งใหญ่�และเก��แก�ขอุงกรุงเทพฯ

โดย : ณ์รีงค์ เขียนัที่องกุลั

เลัขเรีียกหนัังส่ือ : 780 ณ์17บ

สืถานัทีี่�จััดเก็บ : สืำานัักหอสืมุด ชัื่�นั 4

	 บ้านบางลำาพ้ี่	 เป็นบ้านดนตร่ท่ี่�ม่ีชุ่�อเส่ำยงขีองวังการดนตร่ไที่ยไม่ีน้อยกว่ัา 

ร้อยปี	 ม่ีนักดนตร่ไที่ยท่ี่�เป็นล้กหลานในสำายตระก้ลจัำานวันมีาก	 และยังเป็นวังดนตร่ชุาวั

บ้านท่ี่� ไม่ีได้เข้ีาสัำงกัดกับวัังต่างๆ	 โดยม่ีตระก้ลหลักค่อ	 ดุ ริยประณ่ต	 ผลงาน 

ม่ีทัี่�งการขัีบร้องและบรรเลงโขีน	ละครประเภัที่ต่าง	ๆ	นอกจัากน่�บ้านบางลำาพ้ี่นั�นยังเป็น

ชุุมีชุนในประวััติศาสำตร์กรุงเที่พี่ฯ	และส่ำบที่อดวิัชุาควัามีร้้ขีองชุาวัสำยามีเอาไว้ัอ่กด้วัย

9Plearn
Play & Learn
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	 สำวััสำด่ผ้้อ่านท่ี่�น่ารักทุี่กท่ี่านค่ะ	 พี่บกับคอลัมีน์	 Tips	 ประจัำาเด่อนม่ีนาคมี	 –	 เมีษายน	 2565	 สำำาหรับฉับับน่� 

ที่างสำำานักหอสำมุีดม่ีเร่�องราวัด่	ๆ	มีาฝึากกันเชุ่นเคยค่ะ	

	 จัากสำถ่านการณ์โควิัด	–	19	ในชุ่วังน่�	ส่ำงผลกระที่บกับหลาย	ๆ	วังการ	รวัมีไปถึ่งวิัถ่่ชุ่วิัตขีองคนทัี่�วัไป	รวัมีถึ่ง

น้อง	ๆ 	นักเร่ยน	นักศึกษา	ท่ี่�ต้องเร่ยนออนไลน์กันมีาชุ่วังนึงแล้วั	สำำาหรับการให้บริการขีองสำำานักหอสำมุีดก็ได้รับผลกระที่บ

ไม่ีน้อยเลยท่ี่เด่ยวัค่ะ	 	 จัากสำถ่านการณ์ดังกล่าวั	 ที่ำาให้ห้องสำมุีด	 ไม่ีหยุดท่ี่�จัะพัี่ฒนาและหาวิัธ่ิในการปรับตัวัให้เข้ีากับ 

สำถ่านกาณ์ภัายนอก	 ไม่ีว่ัาจัะเป็นการให้บริการออนไลน์ในร้ปแบบต่าง	 ๆ	 การอบรมีการใชุ้ฐานข้ีอม้ีลต่าง	 ๆ	 ขีอง 

สำำานักหอสำมุีด	รวัมีไปถึ่งกิจักรรมีท่ี่�เน้นไปที่างออนไลน์มีากยิ�งขึี�น

	 ไม่ีเพ่ี่ยงเท่ี่าน่�	 สำำานักหอสำมุีด	 ยังคงจััดเตร่ยมีที่รัพี่ยการสำารสำนเที่ศต่าง	 ๆ	 ให้กับน้อง	 ๆ	 นักเร่ยน	 นักศึกษา 

ได้ใชุ้บริการอย่างง่ายดาย	คอลัมีน์	Tips	วัันน่�จึังขีอนำาเสำนอ	CU	e-Library	ห้องสำมุีดออนไลน์นั�นเองค่ะ

เพ่ี่ยงเข้ีาไปท่ี่�เว็ับไซีต์

https://elibrary-cmrucu.cu-elibrary.com/	

	 พี่อจัะที่ราบถึ่งวิัธ่ิการใชุ้งาน	 CU	 e-Library 

ผ่านเว็ับบราวัเซีอร์กันไปแล้วันะคะ	 สำามีารถ่ใชุ้งาน 

ได้อย่างง่าย	ๆ	เลย	สำำาหรับน้อง	ๆ	ท่ี่�ต้องการใชุ้ผ่านม่ีอถ่่อ	

สำามีารถ่ดาวันโ์หลดแอปพี่ลิเคชัุนได้ทัี่�งระบบ	Android	และ	

iOS	 ที่าง	 http://www.lib.cmru.ac.th/web62/core/

FILE/1645589119.pdf	หร่อ	SCAN	QR	CODE	ได้เลยค่ะ	

CU e-LibraryCU e-Library

วิิธีีการเข้้าใช้้งาน 
งา่ยนิดเดยีวิค่ะ่ 

ที่ำาการสำมัีครสำมีาชิุก	โดยใชุ้อ่เมีล

@cmru.ac.th	

ระบบจัะส่ำงรหัสำ	OTP	ไปยงัอ่เมีลท่ี่�ที่ำาการ

ลงที่ะเบ่ยน	เพ่ี่�อให้น้อง	ๆ 	นักศึกษายน่ยนั

การสำมัีครสำมีาชิุก	

จัากนั�นจึังเข้ีาส่้ำระบบ	เพ่ี่�อเข้ีาใชุ้

CU	e-Library

	 สำำานักหอสำมุีดส่ำงเสำริมีให้ผ้้ใชุ้สำามีารถ่ใชุ้ห้องสำมุีด	

และที่รัพี่ยากรสำารสำนเที่ศได้	 ผ่านวิัถ่่ใหม่ี	 (New	Normal)	

บริการใหม่ี	 และขีอให้พี่วักเราผ่านสำถ่านการณ์โควิัด	 19 

ไปด้วัยกันนะคะ	ติดตามีกันได้ในฉับับถั่ดไปค่ะ

SCAN
QR CODE

1

2

3

4
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	 เคร่�องด่�มีท่ี่�ป๊อปป้ล่าท่ี่�สุำดในฤด้ร้อน 

ทัี่�วัโลกในนาท่ี่น่�ไม่ีน่าจัะม่ีอะไรเกิน	 “Boba/

Bubble	 Tea”	 “ชุามุีก/ชุานมีไข่ีมุีก”	 แค่คิดถึ่ง 

มุีกหนึบ	ๆ	ชุาหวัาน	ๆ	หอมี	ๆ	ก็ชุ่�นใจั	อยากพุ่ี่ง

ไปร้านชุาท่ี่� ใกล้ ท่ี่� สุำด	 เพี่ลินฉับับน่�ขีอร่วัมี 

เฉัลิมีฉัลอง	 "วัันชุานมีไข่ีมุีกแห่งชุาติ"	 หร่อ	

National	Bubble	Tea	Day	ในวัันท่ี่�	30	เมีษายน	

ขีองทุี่กปี	 โดยการชุวันเพ่ี่�อน	 ๆ	 และน้อง	 ๆ 

มีาที่ำาควัามีร้้จัักกับเคร่�องด่�มีธิรรมีดาท่ี่�ม้ีลค่า 

ไม่ีธิรรมีดาเพิี่�มีขึี�นกันนะคะ

	 ชุานมีไข่ี มุีกม่ี ต้นกำา เ นิดประมีาณ 

กลางที่ศวัรรษท่ี่�	 1980s	 ท่ี่�เม่ีองไถ่จัง	 ในไต้หวััน	

(Taiwan	or	Republic	of	China)	 โดยร้านชุา 

ชุ่�อ	“ชุุนฉุ่ัยถั่ง”	 (Chun	Shui	Tang)	นำา	“เฝิึ�น

หยวัน”	 ขีนมีพ่ี่�นเม่ีองขีองไต้หวัันซึี�งที่ำาจัาก 

แป้งมัีนสำำาปะหลัง	 (Tapioca)	 มีาผสำมีในชุา 

เพ่ี่�อให้ได้เคร่�องด่�มีท่ี่�ม่ีรสำชุาติแปลกไปจัากเดิมี	

จัากนั�น	TP	TEA	by	Chun	Shui	Tang	ร้านชุานมี 

ไข่ี มุีกแห่งแรกเปิดให้บริการเ ม่ี�อ ปี 	 2005 

(พี่.ศ.2548)	ซึี�งปัจัจุับันม่ีสำาขีาอย้่ทัี่�วัโลกถึ่ง	400	

อาจารย์์ ดร.สุุจิรา อัมรักเลิิศ

Boba (Bubble) Tea:
A Global Phenomenon

ภาพท่ี่� 1 Boubleology (Wong, 2020)

ภาพท่ี่� 2 Bubble tea is highly Instagrammable (HarshLight, 2014)

Hello…National Bubble 
Tea Day!
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สำาขีารวัมีทัี่�งในประเที่ศไที่ย	 (ตำานานชุานมีไข่ีมุีก	

Chun	Shui	Tang	เจ้ัาแรกขีองโลกจัะมีาเปดิในไที่ย!,	

2563;	วัรนิต	หิรัญพี่งษ์,	2562)	ผ่านมีา	17	ปี	ชุานมี

ไข่ีมุีก	หร่อ	Boba	Tea	เป็นเคร่�องด่�มีท่ี่�ครองใจัผ้้คน

ทัี่�วัโลก	

	 ปั จั จุั บั นตล าดชุ านมี ไข่ี มุี ก ถ่่ อ เ ป็ น 

ปรากฏการณ์หร่อวัาระระดับโลกกันเลยท่ี่เด่ยวั 

โดยในภัาพี่รวัมีตลาดชุานมีไข่ีมุีกในระดับโลก 

อย้่ ท่ี่� 	 2 . 4 	 พัี่น ล้ าน เห ร่ ยญดอลลา ร์ สำห รั ฐ 

ในปี	 พี่.ศ.2562	 (2019)	 และคาดว่ัาจัะส้ำงขึี�นถึ่ง 

4.3	 พัี่นล้านเหร่ยญดอลลาร์สำหรัฐในปี	 พี่.ศ.2570	

(2027)	โดยม่ีอัตราการเติบโตเฉัล่�ยอย้ท่่ี่�	7.8%	ต่อปี	

(Sangwai	&	Deshmukh,	2020)	ซึี�งนับว่ัาส้ำงมีาก

เม่ี�อเท่ี่ยบกับเคร่�องด่�มีประเภัที่อ่�น	ๆ		
ภาพท่ี่� 3 Lemon Premium Green Tea ชามุกรสุมะนาว 

จากร้าน TP Tea ประเที่ศไที่ย์ (TP Tea Thailand, 2565)

	 สำำาหรับประเที่ศไที่ยนั�นตลาดชุานมีไข่ีมุีกถ่่อเป็นตลาดท่ี่�มี่การแข่ีงขัีนส้ำงมีาก	 โดยม่ีม้ีลค่าตลาด 

ในปี	 2563	 อย้่ท่ี่�	 2-3	 พัี่นล้านบาที่	 โดยสำามีารถ่แบ่งตลาดตามีกลุ่มีผ้้บริโภัคชุามุีกได้	 3	 ส่ำวัน	 ได้แก่ 

(วิันมิีล,	2562;	อนล	ธิเนศวัรกุล	อ้างถึ่งใน	กัมีปนาที่	กาญจันาคาร,	2561)	

	 1)	กลุ่มีพี่ร่เม่ียมี	ราคามีากกว่ัา	75	บาที่ขึี�นไป	ม่ีสัำดส่ำวัน	10%	ขีองตลาด	

	 2)	กลุ่มีระดับกลาง	(Medium)	ราคาระหว่ัาง	40-75	บาที่	ม่ีสัำดส่ำวัน	60%	ขีองตลาด

	 3)	กลุ่มีแมีสำ	ราคาน้อยกว่ัา	40	บาที่	ม่ีสัำดส่ำวัน	30%	ขีองตลาด

	 เห็นส่ำวันแบ่งการตลาดท่ี่�น่าสำนใจัขีนาดน่�ถ้่าเราสำนใจัจัะที่ำาธุิรกิจัชุานมีไข่ีมุีกขึี�นมีา	 ผ้้เข่ียนม่ีข้ีอม้ีล

สำำาคัญท่ี่�ฝึากให้น้อง	ๆ	และผ้้ประกอบการรายใหม่ีพิี่จัารณาดังน่�จ้ัาา	

	 คนไที่ยติดโผด่�มีชุานมีไข่ีมุีกโดยเฉัล่�ยเยอะท่ี่�สำุดในอาเซ่ียน	 โดยด่�มีชุานมีไข่ีมุีกโดยเฉัล่�ย	 6	 แก้วั/

เด่อน	(อันดับ	1	ในอาเซ่ียน)	(วิันมิีล,	2562)	เอ�ะ!…แล้วัน้อง	ๆ	ด่�มีชุามุีกเฉัล่�ยเด่อนละก่�แก้วักันคะ?

	 ผ้้ประกอบการชุานมีไข่ีมุีกซึี�งเป็นผ้้ประกอบการรายใหม่ีเพิี่�มีขึี�นเฉัล่�ย	 2	 รายต่อเด่อน	 (ถ้่าไหวั 

ก็ไปต่อ	อ่อนแอก็แพ้ี่ไป)

	 Delicious	ควัามีอร่อย	(รสำชุาติ)	ต้องมีาก่อน!	ตามีมีาด้วัย	รสำสัำมีผัสำขีองมุีก	(Bubble	texture)	

ภัาพี่ลักษณ์ขีองแบรนด์	(Brand)	บรรจุัภััณฑ์์สำวัยงามี	(Packaging)	 ถ่่อแล้วัด้ด่ม่ีสำไตล์	 อินเที่รนด์	(Trend)	

ร้านค้าออกแบบสำวัยน่านั�ง	(Store)	(Istijanto	&	Handoko,	2021;	จัตุรงค์	แก้วัสำามีดวัง,	อานน	ใจัแน่น,	

และวัาสำนา	 จัักร์แก้วั,	 2563;	 วิันมิีล,	 2561)	 ส่ำวันที่ำาเลท่ี่�ตั�งนั�นอาจัจัะเป็นปัจัจััยรอง	 ๆ	 ลงไปแล้วัเพี่ราะ	 

ควัามีอร่อยส่ำงถ่่อม่ีอได้	(Delivery)
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	 Healthy	is	a	Plus!	ที่างเล่อกสุำขีภัาพี่	ผลการวิัจััย

พี่บว่ัา	 บางคนไม่ีด่�มีชุานมีไข่ีมุีกเพี่ราะร้้สึำกว่ัาเป็นเคร่�องด่�มี 

ท่ี่�ไม่ีด่ต่อสุำขีภัาพี่	 (Istijanto	 &	 Handoko,	 2021)	 ดังนั�น 

ถ้่าชุานมีไข่ีมุีกไม่ีที่ำาให้เส่ำยสุำขีภัาพี่	หร่อม่ีออพี่ชัุ�นเพ่ี่�อสุำขีภัาพี่	

เชุ่น	สำามีารถ่เล่อกระดับควัามีหวัาน	(Normal,	Less	Sweet, 

Not	 Sweet)	 ใชุ้สำารที่ดแที่นควัามีหวัานจัากธิรรมีชุาติ	 เชุ่น	

หญ้าหวัาน	(Stevia)	มุีกเพ่ี่�อสุำขีภัาพี่จัากบุกหร่อข้ีาวัไรซ์ีเบอร่�	

เท่ี่าน่�ชุานมีไข่ีมุีกก็จัะสำามีารถ่ตอบโจัที่ย์ ล้กค้ากลุ่มีท่ี่� 

รักสุำขีภัาพี่ได้มีากยิ�งขึี�น	 สำำาหรับผ้้เข่ียนนั�น	 เมีน้โปรดค่อ	

Lemon	Green	Tea	with	Bibble	หร่อ	Jelly	(25%	Sweet)	

ค่อท่ี่�หนึ�งในดวังใจัสำำาหรับหน้าร้อนน่�ค่าา

	 มีาถึ่งตรงน่�ตัดสิำนใจัได้หร่อยังคะว่ัาจัะลงไปร่วัมี

แข่ีงขัีนในธุิรกิจัน่�หร่อนั�งด่�มีชุามุีกสำวัย	 ๆ	 คอยเอาใจัชุ่วัย

แบรนด์โปรดขีองเราในสำนามีแข่ีงระดับ	 3	 พัี่นล้านบาที่ด่ 

ส่ำวันผ้้เข่ียนนั�นขีอนั�งจิับชุามุีกคอยให้กำาลังใจัอย้่ห่าง	 ๆ 

ในฐานะผ้้บริโภัค	คอยลุ้นว่ัาแต่ละแบรนด์จัะดันเมีน้ใหม่ีอะไร

ออกมีาในหน้าร้อนน่�บ้างด่กว่ัา	ว่ัาแล้วัก็	“Keep	Calm	and	

Drink	Bubble	Tea.”	กันด่กว่ัาค่าาา	เพี่ราะสำำาหรับบางคน

ชุามุีกจัะเย่ยวัยาทุี่กสิำ�ง	จัริงมัี�ยคะ	

ภาพท่ี่� 4 ชาไข่�มุกร้าน ฮาล์ิฟออนซ์์ คาเฟ�  (1/2 Oz.Cafe')

ช่ื่�อเล่�นของชื่าไข �มุุก
 Pearl	milk	tea

	 Bubble	milk	tea

	 Boba	juice

	 Boba	tea
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By นิตัยา ทองนาGreen @ HeartGreen @ Heart

	 เชุ่�อว่ัาหลาย	ๆ	คน	คงชุ่�นชุอบการด่�มีเคร่�องด่�มี	 โดยเฉัพี่าะ“ชุานมีไข่ีมุีก”	ชุานมีชุ่�อดัง 

ท่ี่�ม่ีรสำชุาติกลมีกล่อมี	 หอมีชุา	 พี่ร้อมีเค่�ยวัมุีกหนึบหนับแสำนอร่อย	 และเคร่�องด่�มียอดฮิ่ตท่ี่�เป็น 

อ่ิ่�มอิ่ร่อ่ิ่ยร่กัษ์์โลก
คร่บจบ ในแก้วเดีียว
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ท่ี่�ชุ่�นชุอบขีองคนทุี่กเพี่ศทุี่กวััย	 แต่การเสิำร์ฟชุานมีไข่ีมุีกแก้วัหนึ�ง	 นั�น	 ต้องใชุ้พี่ลาสำติกมีากเหล่อเกิน	 ทัี่�งแก้วัท่ี่�ใส่ำชุามุีก	 พี่ลาสำติก 

ปิดแก้วั	 หลอดด้ด	 รวัมีถึ่งพี่ลาสำติกก่อนแกะหลอดเชุ่นกัน	 และในปัจัจุับันได้ม่ีผ้้ออกไอเด่ยสำร้างสำรรค์แก้วัใส่ำชุานมีไข่ีมุีก 

แบบไม่ีต้องใชุ้หลอด	 นั�นก็	 ค่อ	Mickey	Wu	 และ	 Fang	 Shih	 สำองนักศึกษาด้านการออกแบบอุตสำาหกรรมี	 จัากมีหาวิัที่ยาลัย 

Shih	 Chien	 วิัที่ยาเขีตไที่เป	 ประเที่ศไต้หวััน	 ภัายใต้ชุ่�อว่ัา	 “Float”	 สำามีารถ่นำาแก้วักลับมีาใชุ้ซีำ�าแบบไมี่ต้องเปล่องพี่ลาสำติก 

อ่กต่อไป	ด้วัยแนวัคิด	“เศรษฐกิจัชุานมีไข่ีมุีกแบบใชุ้ซีำ�า”	(Circular	Economy	Bubble	Tea)
	 แนวัคิดน่�เกิดขึี�นเน่�องจัากวััฒนธิรรมีการด่�มีชุานมีไข่ีมุีก	 ท่ี่�ได้รับ 

ควัามีนิยมีเป็นอย่างมีากในไต้หวัันและประเที่ศที่างแถ่บเอเชุ่ย	 การผลิตแก้วั 

เพ่ี่�อด่�มีชุานมีไข่ีมุีกจึังเป็นอ่กวิัธ่ิท่ี่�จัะชุ่วัยลดการใชุ้พี่ลาสำติกต่อไปในอนาคต 

โดยแก้วั	Float	 นั�นม่ีอุปกรณ์หลักทัี่�งหมีด	2	อย่างด้วัยกัน	ได้แก่ตัวัแก้วัท่ี่�เอาไว้ั 

ใส่ำชุานมี	 หร่อเคร่�องด่�มีสุำดโปรด	 อ่กชิุ�นหนึ�งค่อถ้่วัยท่ี่�ม่ีไว้ัแบ่งแยกเพ่ี่�อใส่ำไข่ีมุีก 

หร่อ	 ท็ี่อปปิ�งต่าง	 ๆ	 ถ้่วัยเล็กๆ	 นั�นจัะแขีวันติดพี่อด่กับปากแก้วั	 และลอยอย้ ่

เหน่อนำ�าข้ีางบน	 เพ่ี่�อควัามีสำะดวักสำำาหรับด่�มีนำ�าและกินไข่ีมุีกได้พี่ร้อมีกัน 

จัากขีวัดแก้วัโดยไม่ีต้องใชุ้หลอดเลยล่ะ

	 	ถ้่วัยเล็ก	ๆ 	นั�นม่ีถึ่งสำองแบบให้เล่อกใชุ้ขึี�นอย้กั่บท็ี่อปปิ�ง	ยิ�งไปกว่ัานั�น	

วััสำดุท่ี่�ใชุ้ในการผลิตแก้วั	 Float	 ยังที่ำามีาจัากแก้วั	 ร่ไซีเคิล	 เร่ยกว่ัาเป็นมิีตร 

ต่อสิำ�งแวัดล้อมีสุำด	 ๆ	 ทัี่�งลดการใชุ้พี่ลาสำติก	 และนำาวััสำดุเหล่อใชุ้มีาใชุ้ซีำ�าอ่กด้วัย

แก้วั	 Float	 นั�นทัี่�งปลอดภััย	 ม่ีนำ�าหนักเบา	 ง่ายต่อการพี่กพี่า	 ถ่อดง่าย 

และล้างที่ำาควัามีสำะอาดง่ายด้วัยเชุ่นกัน	 หากใครชุอบที่านชุาไข่ีมุีก	 แต่ไม่ีอยาก

ที่ำาลายสิำ� งแวัดล้อมีด้วัยการชุ่วัยกันลดการใชุ้แก้วัหร่อหลอดพี่ลาสำติก 

แล้วัละก็ต้องร่บหาซ่ี�อมีาไว้ัด่วันเลยนะคะ
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	 Eating	 Plean	 ฉบัับันี้้�ขอแนี้ะนี้ำคาเฟ่่ 
ชานี้มไข่มุกช่�อดัังของเช้ยงใหม่	 ที่้�รสชาติิด้ัจนี้ติ้อง 
ขยายสาขาไปเปิดัที่้�กรุงเที่พฯ	กันี้เลยที่้เดั้ยว	นี้ั�นี้ก็ค่อ 
ร้านี้	Brown	Cafe	นี้ั�นี้เอง
	 เริ�มจากบัรรยากาศของร้านี้ที่้�ม้โที่นี้ส้ขาว
อบัอุ่นี้	 ติกแติ่งดั้วยติ้นี้ไม้สไติล์มินี้ิมอลให้ความร้้สึก
ผ่่อนี้คลายสบัายติา	ซึ่ึ�งในี้ติัวร้านี้จะม้	2	ชั�นี้	ที่้�จัดัสรร
ที่้�นี้ั�งให้ม้หลายมุม	 สามารถเล่อกนี้ั�งไดั้ติามใจโดัยที่้� 
ไม่ร้้สึกอึดัอัดัแต่ิอย่างใดั	 มาติ่อด้ัวยเมนี้้ของที่างร้านี้	
ผ้้่เข้ยนี้ขอแนี้ะนี้ำเมน้ี้	Milk	Tea	Seto	ท้ี่�	เสิร์ฟ่มาในี้ถาดั 
พรอ้มกนัี้ถงึ	4	เมนี้	้ที่้�ม้ที่ั�ง	บิังซึ่ช้าเอริล์เกรย์ที่้�ม้รสชาติิ
และกลิ�นี้หอมของติวัชาชัดัเจนี้มาก	ที่านี้ค้กั่บัมุกบัราวน์ี้
ช้ ก้ า ห ว า นี้ ห อ ม แ ล ะ มุ ก เ จ ล ล้� 	 ต่ิ อ ดั้ ว ย 
ฮอกไกโดัช้สเค้กรสชาติิกลมกล่อมไม่เปร้ �ยวโดัดั 

BY ชุุติิมา คำำสอน Brown 
Café
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จนี้เกินี้ไป	 ติบัที่้ายด้ัวยดัังโงะอุ่นี้	 ๆ	 ราดัซึ่อส	 kuromitsu 
ที่้�หวานี้กำลังดั้	 เร้ยกไดั้ว่าสั�งมา	 1	 เซึ่็ที่	แติ่ไดั้ชิมความอร่อย
ครบัทุี่กรสชาติิ	 ด้ัานี้เคร่�องด่ั�มม้ให้เล่อกค่อนี้ข้างเยอะ 
ละลานี้ติา	ผ้้่เขย้นี้จงึเลอ่กเปน็ี้เมนี้ค้ลาสสกิอยา่งชาไที่ยลาเต้ิที่้� 
เสิร์ฟ่พร้อมมุกรสออริจินี้อล	 และชาเข้ยวลาเติ้มาค้่กันี้ 
โดัยที่้�ร้านี้สามารถสั�งที่อ็ปปิ�งมุกเพิ�มเติิมไดั	้ผ้้่เขย้นี้จึงเลอ่กมกุ	
Rainbow	 low	 cal	 bubble	 มาชิม	 ตัิวมุกนี้้�จะให้รสชาติิ 
เปร้�ยวอมหวานี้	 ติัดักับัรสชาติิของชาที่้�เข้มข้นี้	 สาวกชาไข่มุก 
ติ้องมาลองให้ไดั้นี้ะคะ

Brown 
Café

Nimman	soi	9	เที่ศบัาลนี้ครเช้ยงใหม,่	จังหวดััเชย้งใหม	่50200

098	-	8422265



I nterv iew

18 Plearn
Play & Learn 19Plearn

Play & Learn

I  nterview

18 Plearn
Play & Learn

สััมภาษณ์์และเรีียบเรีียง
& Cr.รีูปภาพ
Ornwara Saikham

	 สำวััสำด่ค่าทุี่กคน	 กลับมีาพี่บกับคอลัมีน์สำัมีภัาษณ์ในนิตยสำารเพี่ลินกันอ่กเชุ่นเคยนะคะ	 ซึี�งในฉับับน่�นั�น 

เราจัะขีอเสิำร์ฟแต่ควัามีหวัานให้ผ้้อ่านทุี่กท่ี่าน	 เพี่ราะวัันท่ี่�	 30	 เมี.ย.	 ขีองทุี่กปี	 ถ่่อได้ว่ัาเป็นวัันชุานมีไข่ีมุีกแห่งชุาติ 

หร่อ	 Bubbletea	 Day's	 ร้านชุาไข่ีมุีกหลาย	 ๆ	 ร้าน	 จึังได้ม่ีการจััดโปรโมีชัุ�นมีากมีายเพี่่�อเอาใจัชุาไข่ีมุีกเลิฟเวัอร์ 

เร่ยกได้ว่ัา	ในเด่อนเมี.ย.	เด่อนแห่งควัามีร้อนน่�	ถ้่าได้ชุาไข่ีมุีกเย็น	ๆ	สัำกแก้วั	ด้ดสัำกป้�ดให้ชุ่�นใจัคงจัะฟินน่าด้

	 ในฐานะท่ี่�ดิฉัันก็เป็นคนหนึ�งท่ี่�คลั�งควัามีหวัานและควัามีนัวัขีองไข่ีมุีก	 คอลัมีน์น่�ก็ขีอสัำมีภัาษณ์ตัวัเอง 

ก็แล้วักันนะคะทุี่กคน	 55555	 วัันน่�จัะพี่าไปร้้จัักกับร้านชุาไข่ีมุีกร้านหนึ�งในย่านถ่นนนิมีมีาน	 ซึี�งออกตัวัก่อนนะคะ 

ว่ัาร้านน่�เขีาไม่ีได้เป็นสำปอนเซีอร์ให้น้าาาา	น่�ไปซ่ี�อกินและจ่ัายเงินเองค่าาาา

	 ชุ่�อร้านว่ัา	ฮ่าล์ฟออนซ์ี	คาเฟ�	(1/2	Oz.Cafe')	เป็นร้านท่ี่�อย้่ติดถ่นนนิมีมีานระหว่ัางซีอย	9	กับ	ซีอย	11	เมีน้

นำ�าหวัานมี่ให้เล่อกเยอะมีาก	 แต่ควัามีพิี่เศษขีองร้านน่�ก็ค่อ	 เป็นร้านท่ี่�ย่นหนึ�งเร่�อง	 ชุานมีไข่ีมุีกเพ่ี่�อสุำขีภัาพี่ 

เพี่ราะใชุ้นมีสำดแท้ี่	 ไม่ีใชุ้นมีข้ีนหวัานหร่อคร่มีเท่ี่ยมี	 ที่ำาให้ปราศจัากไขีมัีนที่รานส์ำ	 และท่ี่�สำำาคัญค่อ	 เราสำามีารถ่ 

เล่อกใส่ำนำ�าตาลหญ้าหวัานแที่นนำ�าตาลปกติได้	และยังสำามีารถ่เล่อกนมีที่างเล่อกท่ี่�ด่ต่อสุำขีภัาพี่ได้ด้วัยเชุ่นกัน	อย่างเชุ่น	

นมีอัลมีอนด์	นมีพิี่ตาชิุโอ	หร่อนมีมีะพี่ร้าวั	ซึี�งเป็นร้านท่ี่�เหมีาะสำำาหรับผ้้ท่ี่�กำาลังลดนำ�าหนักอย้ห่ร่อคนปกติท่ี่�อยากจัะกิน

ชุานมีไข่ีมุีกโดยไม่ีร้้สึำกผิด	(เหม่ีอนอย่างดิฉััน	55555)	โอ้ย	ๆ	ๆ	ล่มีบอกว่ัาร้านน่�ม่ีไข่ีมุีกให้เล่อก	4	แบบ	ค่อ	

ไข่ีมุีกโกโก้		 เป็นไข่ีมุีกทัี่�วัไป

ไข่ีมุีกไต้หวััน	 เหม่ีอนไข่ีมุีกทัี่�วัไปแต่ม่ีส่ำที่อง	

บุกขีาวั	 	 เหมีาะสำำาหรับสำายค่โต

บุกบราวัน์ชุ้การ์	 เป็นบุกท่ี่�ไม่ีม่ีแป้ง	หอมีกลิ�นบราวัน์ชุ้การ์	

  ชวนมุาฟิินชวนมุาฟิิน

กินิไข่่มุกุิเพ่ื่�อสุขุ่ภาพื่กินิไข่่มุกุิเพ่ื่�อสุขุ่ภาพื่
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	 ร้านบอกว่ัา	 ปั�นสำด	 ต้มีสำด	

วัันต่อวััน	นุ่มี!	เด้ง!	และหนึบ!	ไหน	ๆ	

ก็มีาแล้วั	 ขีอลองทุี่กไข่ีมุีกเลยละกัน	

(วัันท่ี่�ไปซ่ี�อบุกขีาวัหมีด							)	เลยจััด

มีา	3	แก้วั

	 แก้วัแรก	 >>	 โกโก้มิี�น	 +	

ไข่ีมุีกโกโก	้ม่ีควัามีขีน้ขีองโกโกผ้สำมีกับ

ควัามีหอมีมิี�น	 ถ่่อว่ัาแก้วัน่�กินแล้วั

สำดชุ่�น	 ไข่ีมุีกโกโก้ก็ม่ีควัามีหนึบ	 ๆ 

เม็ีดไม่ีใหญ่มีาก	ด้ดได้เพี่ลิน	ๆ

		 แก้วัท่ี่�	2	>>	ชุานมีคาราเมีล 

+	 ไข่ีมุีกไต้หวััน	 ควัามีร้้ สึำกตอนท่ี่� 

ด้ดชุานมีคาราเมีล	 ตอนลิ�นรับรสำ 

จัะร้้สึำกถึ่งกลิ�นชุาและกลิ�นจัะขึี�นจัม้ีกเลย 

หอมีมีาก	ๆ 		และถ่า้กินกับไข่ีมุีกไต้หวััน

ด้วัยแล้วั	 เวัลาเค่�ยวัมัีนหนุบหนับ 

เค่�ยวัเพี่ลินมีาก	 มีันอร่อยจันเผลอ 

แป๊บเด่ยวัก็หมีดแล้วัซีะแล้วัวั	><

		 แก้วัสุำดท้ี่าย	 >>	 ชุาเขี่ยวัโกโก้	 +	 บุกบราวัน์ชุ้การ์	 อันน่�กลิ�นชุาเขี่ยวัต่ขึี�นจัม้ีกเลย	 เพี่ราะใสำ่เป็นผงมัีที่ฉัะ 

โรยข้ีางบน	ส่ำวันข้ีางล่างเป็นโกโก้แบบเข้ีมีข้ีน	พี่อคนให้เข้ีากันกินแล้วัรสำชุาตก็ิถ่่อว่ัาเย่�ยมีอย้	่แต่ถ้่าคนถ้่กกับกลิ�นชุาเข่ียวั

แบบขีมี	ๆ	 ก็อาจัจัะไม่ีชุอบก็ได้	 แต่ท่ี่�เด็ดค่ออะไรร้้ไหมี	 บุกบราวัน์ชุ้การ์	 ค่ะทุี่กคนนนน	 กัดเน่�อบุกแล้วัมัีนร้้สึำกเด้ง	 ๆ 

ด้ดเพี่ลินอ่กแล้วั

	 สำรุปสัำ�น	ๆ 	ง่าย	ๆ 	นำ�าหวัานทุี่กแก้วัก็อร่อยด่	ส่ำวันไข่ีมุีกก็หนึบเหม่ีอนท่ี่�ร้านโฆษณาไว้ั	ไม่ีแข็ีง	อย่างไรก็แล้วัแต่

ควัรกินชุานมีไข่ีมุีกในปริมีาณท่ี่�พี่อด่และออกกำาลังกายอย่างสำมีำ�าเสำมีอ	เพ่ี่�อสุำขีภัาพี่ท่ี่�ด่ในระยะยาวันะคะ

กินิไข่่มุกุิเพ่ื่�อสุขุ่ภาพื่กินิไข่่มุกุิเพ่ื่�อสุขุ่ภาพื่
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ชุ่่อเร่่อง ชุอ็กโกแลติส่่อสายใย
  Chocolate
กำากับโดย : Lee Kyoung-hee
จัาก  Netflix บริการขีองสำานัักหอสมุุด 
 ด้วย์การเลิ�าเร่�องราวข่องสุองหนุ�มสุาว 

ท่ี่�เคย์เจอกันเม่�อวัย์เด็กแลิะเป็นรักแรกข่องกันแลิะกัน 
โดย์ม่ชอ็กโกแลิตเช่� อมใจทัี่�งสุองเอาไว้ ก�อนท่ี่�ทัี่�งสุอง
จะกลัิบมาเจอกันอ่กครั�งในฐานะหมอหนุ�มท่ี่�ต้องเก็บงำา
ความฝัันข่องตวัเองไว้ภาย์ใต้เปล่ิอกนอกท่ี่�แสุนเย์น็ชา 
ข่ณะท่ี่�อ่กคนกลิาย์เป็นเชฟสุาวสุวย์ท่ี่�ม่หัวใจอบอุ�น 

แลิะพร้อมสุ�งมอบความรักให้อ่กคนด้วย์เมนูอาหาร
แสุนอร�อย์

ชุ่่อเร่่อง หัวัใจั ใบชุา ควัามุรัก
  Every Day a Good Day
กำากับโดย : เท็ัติสึชิุ โอโมุริ
จัาก  Netflix บริการขีองสำานัักหอสมุุด
 เร่�องราวข่อง “โนริโกะ” นักศึกษาสุาวป่ 3 
แลิะลิูกพ่�ลูิกน้องข่องเธอ “มิจิโกะ” ได้ตัดสิุนใจ 

เข้่าร�วมพิธ่ชงชาแถวลิะแวกบ้านตามคำาแนะนำา 
ข่องผูู้เ้ป็นแม� ท่ี่�นั�นเอง โนริโกะได้เร่ย์นรู้พิธ่ชงชากับ 
“อาจารย์์ที่าเคดะ” แลิะแล้ิวการชงชาก็ได้กลิาย์เป็น
สุ�วนหนึ� งข่องช่ วิตเธอ ไม�ว� าจะในย์ามทุี่กข์่ 

ห ร่อ สุุ ข่ น่� ค่ อ เ ร่� อ งราวการ ค้นหา อิสุรภาพ 

ผู้�านกลิิ�นหอมแลิะไออุ�นจากชา

W
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BY สุทััศน์ เขีียวนิล
หนังดี หนังดัง atching Plearn
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ชุ่่อเร่่อง จิัโระ เทัพซูีซิี
  Jiro Dreams of Sushi
กำากับโดย : เดวิัด เกลบ์
จัาก  Netflix บริการขีองสำานัักหอสมุุด
 Jiro Dreams of Sushi เป็นภาพย์นตร์
สุารคด่ภาษาญ่ี่�ปุ� นสัุญี่ชาติอเมริกัน ป่ 2011 ภาพย์นตร์
เร่�องน่�ได้ติดตามการที่ำางานข่อง Jiro Ono ผูู้เ้ช่�ย์วชาญี่
ด้านซู์ชิ วัย์ 85 ป่ แลิะเป็นเจ้าข่องร้าน Sukiyabashi 
Jiro ซึ์�งก�อนหน้าน่�เป็นร้านอาหารระดับสุามดาวมิชลิิน 
Sukiyabashi Jiro ร้านอาหารซู์ชิน่�จะม่เพ่ย์ง 10 ท่ี่�นั�ง 
ซึ์�งตั�งอยู์�ในสุถาน่รถไฟใต้ดินในเม่องโตเก่ย์ว ประเที่ศ
ญ่ี่�ปุ� น

ชุ่่อเร่่อง อ่ิมุริมุทัาง เอเชีุย
  (STREET FOOD)
สร้างโดย David Gelb และ Brian McGinn
จัาก  Netflix บริการขีองสำานัักหอสมุุด
 'อิ�มริมที่าง เอเช่ย์ (Street Food)' เป็นซ่์ร่ส์ุ 

สุารคด่ท่ี่� เจาะลึิกเร่�องราววัฒนธรรมสุตร่ที่ฟู้ด 

ท่ี่�เป็นท่ี่�โด�งดังข่องเม่องต�าง ๆ ทัี่�วโลิก โดย์จะพาไป
ตะลิอนเปิดโลิกกับ 9 ประเที่ศแลิะรัฐอธิปไตย์ในที่ว่ป
เอเช่ย์ ได้แก� ไที่ย์ ญ่ี่�ปุ� น อินเด่ย์ อินโดน่เซ่์ย์ ไต้หวัน
เกาหล่ิใต้ เว่ย์ดนาม สุิงคโปร์ แลิะฟิลิิปปินส์ุ 

21Plearn
Play & Learn

Edutainment

ซึ์� งกว�าสุตร่ที่ฟู้ดแต�ลิะร้านจะประสุบความสุำาเร็จแลิะม่ช่� อเสุ่ย์งรู้จักไปทัี่�วโลิกได้ในทุี่กวันน่�ต�างต้อง
ฝั� าฟันความอดที่นกับเสุ้นที่างช่วิตมามากมาย์ รวมถึงการนำาเสุนออาหารจานหลัิกท่ี่�แสุดงถึง 

เช่�อชาติข่องประเที่ศนั�น ๆ ผู้สุมผู้สุานกับรสุชาติท่ี่�ถูกปากคนทัี่�วโลิกมาเป็นจุดข่าย์ได้อย์�างด่
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Do  You Know?
By รััชุฎาภรัณ์์ มูลมาก

ชานมไข่่มุก กินอย่่างไรให้้ห่้างไกลโรค
	 ชุานมีไข่ีมุีก	 ขีองหวัานยอดนิยมีท่ี่�เข้ีาถึ่งทุี่กเพี่ศ	 ทุี่กวััย	 เพี่ราะม่ีรสำหวัาน	 อร่อย	 ราคาถ้่ก	 และ 

หาซ่ี�อได้ง่ายตามีท้ี่องตลาด	 และห้างสำรรพี่สิำนค้า	 แต่ควัามีหวัานและควัามีอร่อยขีองชุาไข่ีมุีกนั�น	 มีาพี่ร้อมีกับ

โรคร้ายท่ี่�สำามีารถ่เกดิขึี�นได้กับทุี่กเพี่ศ	ทุี่กวััยได้เชุ่นกัน	ชุานมีไข่ีมุีก	1	แก้วั	จัะให้พี่ลังงาน	240-360	กิโลแคลอร่	

หากรับประที่านมีากเกินไปอาจัเป็นอันตรายต่อสุำขีภัาพี่	 โดยเฉัพี่าะในเด็กท่ี่�ม่ีนำ�าหนักเกิน	 และผ้้ป�วัย 

โรคเบาหวัาน	ดังนั�น	เราจึังม่ีวิัธ่ิกินชุาไข่ีมุีกให้ห่างไกลจัากโรคร้ายมีาฝึากแฟน	ๆ	เพี่ลิน	กันค่ะ	

โรคท่ี่�เกิดจาก ชานมไข่่มุก
 โรคเบาห้วาน :	องค์การอนามัียโลก
กำาหนดการบริโภัคนำ�าตาลต่อวััน	ไม่ีควัรเกิน	6	ชุ้อนชุา 

ชุานมีไข่ีมุีกม่ีส่ำวันผสำมีหลักค่อ	นำ�าตาลและแป้ง	 ใน

หนึ�งแก้วัจัะม่ีนำ�าตาล	และคารโ์บไฮ่เดรตจัากไข่ีมุีกท่ี่�

เปล่�ยนเป็นนำ�าตาลอ่ก	ที่ำาให้การบริโภัคชุานมีไข่ีมุีก

วัันละ	1	แก้วั	จัะได้รับนำ�าตาลเกิน	6	ชุ้อนชุา	และ

ถ้่าบริโภัคเป็นประจัำา	 จัะที่ำาให้ผ้้บริโภัคม่ีสำภัาวัะ 

นำ�าหนักเกิน	และเป็นโรคเบาหวัานได้

 โรคอ้วน :	 การบริโภัคชุานมีไข่ีมุีก 

อย่างต่อเน่�อง	 เป็นพี่ฤติกรรมีหนึ�งท่ี่�จัะก่อให้ 

เกิดโรคอ้วัน	 ค่อการม่ีสำภัาวัะนำ�าหนักเกิน	 การอ้วัน

ลงพุี่ง	แขีนและขีาม่ีขีนาดใหญ่ขึี�น	ซึี�งโรคอ้วันที่ำาให้

เกิดโรคแที่รกซี้อนได้	 เชุ่น	 โรคเบาหวัาน	 โรคหัวัใจั

หลอดเล่อด	และโรคไขีข้ีอเส่ำ�อมี	เป็นต้น	
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ชานมไข่่มุก กินอย่่างไรให้้ห่้างไกลโรค
 โรคห้ลอดเลือด และห้ัวใจ :	 ในส่ำวันประกอบขีอง 

ชุานมีไข่ีมุีกเต็มีไปด้วัยนำ�าตาล	 และไขีมัีนชุนิดเลวั	 (LDL)	 ซึี�งจัะเพิี่�มี 

ไตรกล่เซีอร์ไรด์	 ถ้่ารับประที่านมีากเกินไป	 ที่ำาให้ร่างกายกำาจััด 

ไตรกล่เซีอร์ไรด์ได้ไม่ีหมีด	ส่ำงผลให้เป็นโรคหลอดเล่อดและหัวัใจัได้

วิธ่ีกินชานมไข่่มุกให้้ปลอดโรค
	 1.	 เล่อกแก้วัขีนาดท่ี่�เล็กท่ี่�สุำด	 รับประที่านชุานมีไข่ีมุีกแค่พี่อประมีาณ	 เพี่ราะชุานมีไข่ีมุีกเป็น 

เคร่�องด่�มีแคลอร่ส้ำง	ไม่ีใชุ่เป็นอาหารหลัก

	 2.	ลดระดับควัามีหวัานใหต้ำ�าท่ี่�สุำด	ชุานมีไข่ีมุีกรสำชุาตหิวัานปกตมัิีกจัะม่ีปริมีาณนำ�าตาลเยอะอย้่แล้วั	

ที่ำาให้การบริโภัคนำ�าตาลในแต่ละวัันเกินกว่ัา	 6	 ชุ้อนชุาได้	 ดังนั�นควัรลดระดับนำ�าตาลท่ี่ละขัี�น	 จันถึ่งขัี�น 

ไม่ีหวัานเลย	จัะยิ�งด่

	 3.	ลดอาหาร	 ในวัันท่ี่�รับประที่านชุานมีไข่ีมุีก	ควัรลดปริมีาณอาหารประเภัที่แป้ง	นำ�าตาล	ในวัันท่ี่� 

รับประที่านชุานมีไข่ีมุีก	เพ่ี่�อไม่ีให้ได้รับปริมีาณนำ�าตาล	และไขีมัีนเลวั	(LDL)	จันมีากเกินไป	

	 ควัามีอร่อยขีองชุานมีไข่ีมุีกท่ี่�มีาพี่ร้อมีกับโรคร้าย	โดยเฉัพี่าะในวััยเด็ก	เพี่ราะนอกจัากโรคเบาหวัาน	

โรคอ้วัน	 โรคหัวัใจัและหลอดเล่อดแล้วั	 เด็กท่ี่�บริโภัคชุานมีไข่ีมุีกอาจัจัะเกิดอุบัติเหตุ	 เชุ่น	 ไข่ีมุีกติดคอได้ 

อ่กทัี่�งนำ�าตาลสำามีารถ่ที่ำาให้ฟันผุได้อ่กเชุ่นกัน	 ดังนั�น	 การบริโภัคชุานมีไข่ีมุีกให้ถ้่กวิัธ่ิสำามีารถ่รับประที่านได้ 

แต่ไม่ีควัรบริโภัคบ่อยเกินไป
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