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นานมีนวิ ส์ฉบับปฐมฤกษ์ เบิกปีมา้ 2557 นี้ ผมขอ “สวัสดีปใี หม่” และ
“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้” ส�ำหรับปีนี้ บริษัท นานมี จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
ขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ พิพัฒน์เจริญ
6 รุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไป  
เรามาเริ่มต้นปีใหม่กันด้วย นานมีนิวส์ ขนาดรูปเล่มใหม่ กะทัดรัด
แต่คณ
ุ ภาพคับเล่ม ด้วยเนือ้ หาเพือ่ ฉลอง 65 ปี นานมี และขอต้อนรับทุกท่าน
ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลายที่ทางเราผลิตและคัดสรรมาเพื่อทุกท่าน
เหมาะทั้งเรื่องงาน เรื่องเรียน หรือแม้แต่เรื่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียน
อุปกรณ์ส�ำนักงาน หนังสือคุณภาพจากส�ำนักพิมพ์ทองเกษม และสินค้าอื่นๆ
7 อีกมากมาย รวมถึงกิจกรรมดีๆ ทีท่ างบริษทั จัดขึน้ เพือ่ มอบความสุขแก่รา้ นค้า
และลูกค้าทุกๆ ท่าน
เรื่องราวและสาระต่างๆ ในนานมีนิวส์ฉบับนี้ ได้เลือกสรรมาเพื่อ
ผู้อ่าน โดยเฉพาะคอลัมน์ Interview ที่เราเปิดศักราชต้อนรับปีม้าด้วยซินแส
ชือ่ ดังระดับโลก “อาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม” กับเคล็ดลับฮวงจุย้ ส�ำหรับปีมา้
คอลัมน์ เกร็ ดความรู ้ ท องเกษม ที่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมร้านภูฟ้าที่
อาจารย์มาศ เป็นผู้แนะน�ำฮวงจุ้ย และผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นสิริมงคลยิ่งใน
ปีมะเมีย 2557 นี้ คอลัมน์ สุรศักดิ์ Stationery ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ยอดนิยมของเครือ่ งเขียนตราม้า และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คอลัมน์ จากใจร้านค้า
ตราม้าเคียงข้างคุณ ที่ได้สัมภาษณ์ร้านค้าที่เคียงข้างเรามานานกว่า 30 ปี
4 บอกเล่าประวัตกิ ารก่อตัง้ ความเจริญรุง่ เรือง และการร่วมงานกับเรามาตลอด
6 ระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งความภูมิใจนี้ นานมี ไม่เคยลืม
เพราะ... “ตราม้า เพื่อนแท้ความส�ำเร็จ” ครับ

เล่าสู่กันฟัง : บริษัท นานมี จ�ำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) ประจ�ำปี 2556
จากใจร้านค้า : เปิดใจ “3 ร้านเครื่องเขียนชื่อดังแห่งย่านส�ำเพ็ง”
สุรศักดิ์ STATIONERY : แกะกล่อง “เครื่องเจาะกระดาษ ตราม้า H-960”
7
Shopping Guide : เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงานใหม่จากตราม้า
8
INTERVIEW : บทสัมภาษณ์ “อ.มาศ เคหาสน์ธรรม” ผู้รู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยชื่อดังระดับโลก
10
เกร็ดความรู้ทองเกษม : “ร้านภูฟ้า” คอลเลกชันภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ปีม้าม้าพาให้เบิกบาน” 14

ศุภชัย สุพุทธิพงศ์

บรรณาธิการบริหาร
editor@nanmee.com

ร่วมสนุกกับกิจกรรม

“รักนานนานกับนานมี”
โดย
แชร์เรือ่ งราวความรักของคุณผ่าน “ Facebook : horsestationery ”
เรื่องราวของใครได้รับการกด like มากที่สุด 10 ท่านแรก รับรางวัล
หมอนผ้าห่มห่มอุ่นคลายหนาวกับพี่ม้า ภายในวันที่ 15 มีนาคม 57

2 • นานมีนิวส์

บรรณาธิการอ�ำนวยการ กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์, ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์
บรรณาธิการบริหาร ศุภชัย สุพทุ ธิพงศ์
หัวหน้าบรรณาธิการ พัชนิภา ชาวแพรกน้อย
กองบรรณาธิการ วิชิรตา ลีลารุจิ • ประจิตร ป้อมอรินทร์ • เนตรนภา ปะวะคัง
วันวิสาข์ มาฆะเซ็น • วนัสนันทน์  โลกวิทย์ • ปาริชาต เหล่าทอง
กรณ์ดนัย แซ่กอ
บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยนิจ สุขเจริญดี
ศิลปกรรม วริยาภรณ์ สังข์สวัสดิ์ • เบญจมาศ จุลวัฒนะ • พิยะณัฐ ศานติวินิจฉัย
จัดท�ำโดย บริษัท นานมี จ�ำกัด - ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม
อาคารบริษัท นานมี จ�ำกัด 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2648-8000 โทรสาร 0-2267-5890
e-mail : editor@nanmee.com
www.nanmee.com        www.facebook.com/nanmeecorp

• โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี ชั้น 4

情人节 (qíng rén jié)
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กุมภาพันธ์ของทุกปี

เป็นวันทีห่ ลายคนรูจ้ กั กันดี และหลายประเทศ
ให้ความส�ำคัญ โดยถือว่าเป็นวันแห่งความรัก ทีท่ กุ คนสามารถ
แสดงความรักแก่คนรักโดยมอบดอกกุหลาบและช็อกโกแลต
ให้แก่กัน
ถึงแม้วา่ ความเป็นมาของวันวาเลนไทน์จะไม่ชดั เจนนัก
แต่หลายคนก็เชือ่ ว่า วันวาเลนไทน์เป็นวันระลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์
ทีถ่ กู ประหารชีวติ เนือ่ งจากฝืนค�ำสัง่ ของจักรพรรดิคลอดิอสุ ที่ 2 แห่งโรม
ทีห่ า้ มทุกคนจัดพิธแี ต่งงานโดยเด็ดขาด เนือ่ งจากสมัยนัน้ ตกอยูใ่ นภาวะของ
สงคราม แต่บาทหลวงวาเลนไทน์กลับจัดพิธแี ต่งงานขึน้ อย่างลับๆ จนถูกจับได้
และถูกจ�ำคุกในทีส่ ดุ ต่อมาบาทหลวงวาเลนไทน์พบรักกับลูกสาวผูค้ มุ ทีม่ า
เยี่ยมตนและได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งก่อนที่ท่านจะถูกประหารชีวิต
เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยลงท้ายว่า “วาเลนไทน์” ด้วยเหตุนจี้ งึ เป็นทีม่ า
ของ “วันวาเลนไทน์”
ส่วนวันแห่งความรักของจีนเรียกว่า เทศกาลชีซี (七夕节) ตรงกับ
วันที่ 7 เดือน 7 ตามจันทรคติของจีน ตามต�ำนานกล่าวว่า มีชายหนุม่ เลีย้ งวัว
คนหนึ่งชื่อ หนิวหลาง ได้พบกับนางฟ้าเจ็ดองค์ที่ลงจากสวรรค์มาเล่นน�้ำ

จึงไปขโมยเสือ้ ผ้าของพวกนาง จือหนีน่ อ้ งสาว
คนสุดท้องมาเจรจาขอเสือ้ ผ้าคืน หนิวหลางจึง
ขอให้นางแต่งงานกับตน ซึง่ นางก็ยนิ ยอมและ
ได้อาศัยร่วมกันบนโลกมนุษย์ เมื่อเง็กเซียน
ฮองเฮาผู้เป็นมารดาได้ทราบข่าวการแต่งงาน
ก็โกรธมากและมีค�ำสั่งให้จือหนี่กลับสู่สวรรค์
ฝ่ายหนิวหลางเมื่อกลับมาพบว่าภรรยาของ
ตนหายตัวไปก็โศกเศร้าเสียใจ ทันใดนั้นวัว
ของเขาก็บอกให้หนิวหลางฆ่าตนเสีย แล้วใช้
หนังคลุมร่างเหาะขึ้นสวรรค์เพื่อตามหาจือหนี่
เง็กเซียนฮองเฮาพบหนิวหลางขึ้นมาบนสวรรค์ก็ยิ่งโกรธหนักกว่าเดิม
จึงดึงปิ่นปักผมออกมากรีดท้องฟ้าให้เป็นแม่น�้ำกว้าง ท�ำให้คู่รักทั้งสองต้อง
แยกจากกันตลอดกาล
ดังนั้น ในวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี จะมีเหล่านกกระเรียนมาเรียงตัวกัน
เป็นสะพานข้ามแม่น�้ำด้วยความเมตตาสงสาร เพื่อให้หนิวหลางและจือหนี่
ข้ามสะพานมาพบกัน
บ

ค�ำศัพท์

玫瑰
巧克力
家庭
爱情
结婚

(méi gui)
(qiǎo kè lì)
(jiā tíng)
(ài qíng)
(jié hūn)

ดอกกุหลา
ช็อกโกแลต
ครอบครัว
ความรัก
แต่งงาน

• เซียวเหล่งนึ่ง

ชื่อหนังสือ 杨贵妃秘传
ISBN		 7-80203-060-9
ผู้แต่ง		 达成
ส�ำนักพิมพ์ 中国妇女出版社
ราคา		 400  บาท
ในวังหลวงทีค่ ดั สรรสาวงาม
ทัง้ ประเทศมาอยูร่ วมกัน ท�ำอย่างไร
จึงสามารถฝ่าด่านหญิงงามนับพัน
เพื่ อ เป้ า หมายการเป็ น ที่ รั ก ของ
องค์ราชันย์ได้ ความงามมิใช่เพียง
สิ่ ง เดี ย วที่ จ ะช่ ว ยให้ มี ชี วิ ต อยู ่
ในวังหลวง แต่จำ� เป็นต้องมีไหวพริบ
และมันสมองปราดเปรื่อง มาตีแผ่
เรือ่ งราว “ต�ำนานหยางกุย้ เฟย”หนึง่
ในสี่ยอดหญิงงามแห่งแผ่นดินจีน
เจ้าของฉายา “มวลผกาละอายนาง”
ทีไ่ ม่เคยเปิดเผย ณ ทีใ่ ดได้ ในหนังสือ
เล่มนี้

ชื่อหนังสือ 马年运气
ISBN		 978-9-6228-7132-8
ผู้แต่ง		 林真（李国柱）
ส�ำนักพิมพ์ 林真顾问
			 有限公司

ราคา		 340  บาท
ต้อนรับศักราชใหม่กบั สุดยอด
ศิลปะการพยากรณ์จาก “หลินเจิน”
หมอดูชื่อดังชาวจีนผู้มีพรสวรรค์
การท�ำนายทีแ่ ม่นย�ำดังตาเห็น และ
เป็นทีย่ กย่องในแวดวงโหราศาสตร์
จี น ในปี นี้ เขาได้ เ ปิ ด ดวงชะตา
ปีม้า จัดท�ำหนังสือท�ำนายดวงทั้ง
สิบสองราศี เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็น
แนวทางในการด� ำ รงชี วิ ต และ
ส�ำหรับผู้ที่เกิดปีชง ท่านอาจารย์
ยังสอดแทรกหลักธรรมแบบจีนๆ
ไว้เป็นข้อคิดเตือนใจอีกด้วย

ชื่อหนังสือ 习近平传记
ISBN		 978-1-9359-8163-3
ผู้แต่ง		 胡丽丽、梁剑
ส�ำนักพิมพ์ 明镜出版社
ราคา		 1,115  บาท
“สีจิ้นผิง” เหตุใดท่านจึงได้
รับการไว้วางใจจากสมาชิกในพรรค
คอมมิวนิสต์จนี ให้ขนึ้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้น�ำสูงสุดของประเทศ และท�ำไม
ถึงเกิดการวิพากษ์อย่างกว้างขวาง
เกีย่ วกับแนวโน้มการสานต่อนโยบาย
“ปฏิรปู และเปิดกว้าง” ของอดีตผูน้ ำ 
�
“เติง้ เสีย่ วผิง” ค�ำถามต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
กั บ ตั ว ท่ า นจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต
ในวัยเยาว์หรือไม่ ทุกแง่มุมชีวิต
ของท่านจะถูกรวบรวมเผยอยู่ใน
หนังสือเล่มนี้

ชื่อหนังสือ 希拉里全传
ชื่อหนังสือ 让食物与运动
ISBN		 978-7-5609-7748-5 			 成为你的健康良药
ผู้แต่ง		 欧阳茱莉
ISBN		 978-9-8663-7959-8
ส�ำนักพิมพ์ 华中科技大学
ผู้แต่ง		 吴永志
			 出版社
ส�ำนักพิมพ์ 原水文化出版社
ราคา		 320  บาท
ราคา		 675 บาท
“ฮิ ล ลารี่ คลิ น ตั น ” สตรี
ดร.Tom Wu ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เปี่ยมไปด้วยสามารถ ทุกสิ่งใน ด้านโภชนาการชื่อดังจากสหรัฐ
ชีวติ เธอล้วนสร้างมาด้วยหนึง่ สมอง อเมริกา และผูค้ น้ พบการประยุกต์
สองมือ จนประธานาธิบดี “บารัค ใช้ศาสตร์ธรรมชาติบ�ำบัดรักษา
โอบามา” ผูท้ เี่ คยเป็นคูแ่ ข่งทางการ โรคมะเร็ง ได้ถ่ายทอดเคล็ดลับ
เมืองถึงกับยอมรับความสามารถ “การด�ำรงชีวิตโดยยึดหลักความ
และชักชวนให้เธอมาด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นธรรมชาติ” ที่ไม่ใช่เป็นเพียง
ส� ำ คั ญ ๆ การพลิ ก ผั น จากชี วิ ต ทฤษฏีหรือข้อมูลการวิจัย แต่มา
ทนายความหญิงสูส่ ตรีผทู้ รงอิทธิพล จากประสบการณ์จริงของตัวเขา
ระดับโลก ท�ำอย่างไรเธอถึงได้ประสบ เอง ผ่านทางการเล่าเรือ่ งทีส่ ามารถ
ความส�ำเร็จอย่างทุกวันนี้ หนังสือ เข้าใจง่าย ไม่ยงุ่ ยาก สไตล์คนรุน่ ใหม่
เล่มนีจ้ ะช่วยตอบข้อสงสัยให้คณ
ุ เอง ที่เน้นใช้ได้จริง
นานมีนิวส์ • 3

นิทรรศการ 2013
จีน

สัปดาห์หนังสือ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 บริษัท นานมี จ�ำกัด ร่วมกับ
กลุม่ ส�ำนักพิมพ์กว่างซี ประเทศจีน จัดงาน “นิทรรศการสัปดาห์หนังสือจีน
2013” ณ ร้านหนังสือนานมี ถนนสาทรเหนือ โดยได้รบั เกียรติจาก Mr. Qin
Yusen ทูตวัฒนธรรมประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ�ำประเทศไทย และคุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท นานมี จ�ำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
โครงการนิ ท รรศการสัป ดาห์หนังสือจีน จัด ขึ้น เป็น ประจ� ำ ทุ ก ปี
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นและการเรี ย นรู ้ ภ าษาจี น

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมจีนของทั้งสองประเทศ รวมถึงเป็นการ
กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งส� ำ นั ก พิ ม พ์ ไ ทยกั บ ส� ำ นั ก พิ ม พ์ จี น
และเป็ น การระลึ ก ถึ ง การก่ อ ตั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศจี น กั บ
อาเซียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ทั้งนี้ ภายในงานนอกจากจะมี
หนังสือจีนกว่า 100,000 ปก และหนังสือคุณภาพจากส�ำนักพิมพ์ทองเกษม
มาให้เลือกสรร ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือ” จากตัวแทนกลุ่มส�ำนักพิมพ์กว่างซีอีกด้วย

สรมิ ค่ายศิลปะไทย
เ
่
ง
ส
ม
– ลา
มีรว่
น
า
ว
น
บริษัท นานมี จ�ำกัด ร่วมสนับสนุน
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อุปกรณ์ศิลปะ อาทิ สีชอล์กและสีไม้
ในโครงการค่ายศิลปะ “โลกสวยด้วยมือสองเรา...จากครูศลิ ป์ดนิ แดนไทย
รวมน�้ำใจสู่เวียงจันทน์” ซึ่งชมรมครูทัศนศิลป์จังหวัดล�ำปาง ร่วมกับ
โรงเรียนสีวัดทะนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2556
ณ โรงเรียนสีวัดทะนา แขวงศรีสัตนาค เมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ด้านศิลปะกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเป็นการสร้าง
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งไทย-ลาว และเป็ น การสนั บ สนุ น ครู ไ ทย
ก้าวไกลสู่อาเซียนอีกทางหนึ่ง

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิตั้งเซ็กกิม”
คุณกรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จ�ำกัด
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธมี อบทุนการศึกษามูลนิธติ งั้ เซ็กกิม (นานมี) ประจ�ำ
ปี 2556 แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 100 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 50 ทุน ระดับ
มัธยมศึกษา 30 ทุน และระดับอุดมศึกษา 20 ทุน รวมเป็นเงิน 340,000 บาท
โดยมี คุณศุภชัย สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จ�ำกัด
คุณเกษม สดงาม ผูช้ ว่ ยเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และคุณบันลือ วิศษิ ฎอนุพงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ส่งเสริมการเรียนรูป้ ระสบการณ์
กับชุมชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทั้งผู้ให้และผู้รับ เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

สนุกสนาน...ในงาน

วันเด็กแห่งชาติ

“วันเด็กแห่งชาติ” ถือเป็นวันมหัศจรรย์อย่างแท้จริงของเด็กๆ ทีใ่ นรอบ 1 ปี จะมีเพียง 1 วัน

เท่านั้น ซึ่งในปี 2557 นี้ก็ตรงกับวันเสาร์ท่ี 11 มกราคม ที่ผ่านมา งานนี้ บริษัท นานมี จ�ำกัด
มีส่วนร่วมในการสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้กับเด็กๆ ด้วยการออกบูธจัดกิจกรรม ณ บริเวณ
ลานด้านหน้าสวนเบญจสิริ ให้น้องๆ หนูๆ ได้สนุกสนานกับกิจกรรมฝึกระบายสีและเล่นเกม
แจกของรางวัลที่ทางบริษัทฯ ขนมาแจกฟรีกว่า 6,000 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตราม้าหรือ
สินค้าลิขสิทธิ์ โดยได้รับความสนใจจากเด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
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3 แห่งย่านส�ำเพ็ง

ร้านเครื่องเขียนชื่อดัง

เปิดศักราชใหม่ปี 2557 นี้ นับเป็นปีแห่งฤกษ์งามยามดีในหลายๆ ด้าน เพราะนอกจากจะเป็น
ปีม้าคึกคักสอดรับกับผลิตภัณฑ์ “ตราม้า” ของเราแล้ว ปีนี้ยังเป็นปีแห่งการครบรอบ 65 ปี ของการ
ก่อตั้งบริษัท นานมี จ�ำกัด ซึ่งเป็นหัวเรือหลักของบริษัทในเครืออีกด้วย และถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง
ที่วารสารนานมีนิวส์ฉบับนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้าคนส�ำคัญที่มอบความไว้วางใจและ
อยู่เคียงข้างเรามายาวนานกว่า 30 ปี

ร้านยงเจริญ

เจ้าของกิจการ
คุณยงยุทธ และ คุณสุวรรณี ออศิริชัยเวทย์
กว่าจะเป็น “ยงเจริญ”
ร้านยงเจริญ ก่อตั้งโดย คุณยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์
เริ่มเปิดกิจการมาตั้งแต่พ.ศ. 2510 เดิมอยู่ตรงปากซอย
ตลาดเก่า กระทั่ง 25 ปีต่อมา มีการเวนคืนที่ดินบางส่วน
เพื่อตัดถนนจนร้านแคบลงกว่าเดิม จึงย้ายมาซื้อที่ดินย่าน
ส�ำเพ็งแล้วปลูกตึกท�ำร้านใหม่ในปี 2527 และเปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการในปี 2529 โดยเน้นการขายสมุด ดินสอ ปากกา และเครือ่ งเขียนเป็นหลัก ซึง่ ก็ขายดี มีลกู ค้าเพิม่ ขึน้ มาก
ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
ปัจจุบนั ร้านยงเจริญเติบโตขึน้ และขยายกิจการเป็น 3 สาขา สาขาแรกคือทีส่ ำ� เพ็ง สาขา 2 อยูท่ วี่ งเวียนโอเดียน
และสาขา 3 อยูท่ รี่ องเมือง ซึง่ สาขานีเ้ ป็นศูนย์เครือ่ งเขียนทีท่ นั สมัย นอกจากนี้ ร้านยงเจริญยังมีการส่งขายสินค้าครอบคลุม
ทั่วประเทศ และในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นด้วย
วาระครบรอบ 65 ปี นานมี
คุณสุวรรณี : “ยงเจริญกับนานมีกค็ า้ ขายด้วยกันมานานแล้วนะคะ เรียกว่ามีความสัมพันธ์ลกึ ซึง้ เหมือนครอบครัว
เดียวกัน คือขาดกันไม่ได้เลย ไม่วา่ ยงเจริญไปเปิดทีไ่ หนก็ตอ้ งมีสนิ ค้านานมีขายทุกที่ ก็ประทับใจนานมีในหลายๆ อย่างนะคะ
อย่างเรื่องการตอบรับของเซลล์และผู้จัดการที่เรารู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆ และในวาระที่นานมีจะครบรอบ 65 ปีในปีนี้
ยงเจริญก็ขออวยพรให้กิจการโตวันโตคืน รวมถึงขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ 1 ของครอบครัวนานมีด้วย นั่นก็คือ
การมีทายาทสืบทอดเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว ซึ่งนับเป็นความโชคดีอันยิ่งใหญ่ ลูกๆ หลานๆ ก็เก่งกาจกันทุกคน จนบางครั้ง
ยงเจริญเองก็ต้องขอเลียนแบบเหมือนกันค่ะ”

ร้านน�ำตรง ออฟฟิศออโตเมชั่น
เจ้าของกิจการ
คุณชัชรีย์ สุวชูเพ็ชรน้อย

กว่าจะเป็น “น�ำตรง ออฟฟิศออโตเมชั่น”
ร้านน�ำตรง ออฟฟิศออโตเมชั่น เริ่ม
เปิดกิจการมาไม่ต�่ำกว่า 40 ปี ตั้งแต่สมัย
อากงของ คุณชัชรีย์ สุวชูเพ็ชรน้อย ยังมี
ชีวิตอยู่ ซึ่งท่านเป็นคนขายของเองทั้งหมด
โดยเปิ ด เป็ นร้ า นขายเครื่ อ งเขี ยนมาตั้งแต่
เริ่มต้น สินค้าก็มีทั้งสมุด หนังสือ และเครื่องเขียนทั่วไป ซึ่งตลอดมาร้านน�ำตรงได้ขายสินค้าของนานมี
มาโดยตลอด และเป็นคู่ค้าที่ผูกพันกันมานาน
ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
ปัจจุบัน คุณชัชรีย์มารับช่วงขายต่อเป็นรุ่นที่ 2 และด�ำเนินกิจการเพียงสาขาเดียว โดยเน้นสินค้า
ที่หลากหลาย และปริมาณสินค้ามากขึ้นกว่าเดิม และในอนาคตก็คงต้องขยับขยายกิจการให้มั่นคงต่อไป
วาระครบรอบ 65 ปี นานมี
คุณชัชรีย์ : “65 ปีแล้วเหรอ (หัวเราะ) เวลาผ่านไปเร็วนะ อันที่จริงเราเองก็ประทับใจกับนานมี
มาก และการได้เห็นบริษัทที่ค้าขายด้วยกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และประสบความส�ำเร็จ
จนก้าวสู่ปีที่ 65 ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากจริงๆ ดังนั้น ดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีและ
ขอให้บริษทั นานมี จ�ำกัด และบริษทั ในเครือ เจริญรุง่ เรืองยิง่ ๆ ขึน้ ไป มีความมัน่ คง ก้าวหน้า ร�ำ่ รวยเงินทอง
มีแต่ความสุขมั่งคั่ง และสามารถครองใจประชาชนอย่างนี้ตลอดไปค่ะ”
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ร้านกิจเจริญ

เจ้าของกิจการ
คุณปิยะ และ คุณมาลี กอบกิจเจริญ
คุณฮั้ว – คุณพรฤดี กอบกิจเจริญ (ทายาทรุ่นที่ 2)
กว่าจะเป็น “กิจเจริญ”
ร้านกิจเจริญ เกิดจากประสบการณ์และความผูกพันในการขายเครือ่ งเขียนมาตัง้ แต่เด็ก
ของคุณปิยะ กอบกิจเจริญ โดยหลังจากตั้งใจท�ำงานในฐานะลูกจ้างอยู่นาน 6 ปี คุณปิยะและ
ภรรยาจึงตัดสินใจออกมาเปิดร้านของตัวเองในปี พ.ศ. 2514 ด้วยการเช่าหน้าร้านเปิดเป็น
แผงเล็กๆ ใกล้กบั ร้านคิคยู า ก่อนจะขยับขยายมาเซ้งตึกเปิดร้านกิจเจริญสาขาแรกอยูท่ สี่ ำ� เพ็ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน
ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
ปัจจุบัน ร้านกิจเจริญเติบโตขึ้นมากและมีการขยายงานเพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ ร้าน
ยูเนียน สเตชันเนอรี ซึ่งมีคุณพรฤดี ผู้เป็นลูกสาวเป็นผู้ดูแล, โกดังใหญ่ย่านเพชรเกษมส�ำหรับ
เก็บสต็อคสินค้า และยูเนียนพลัสส�ำหรับจัดส่งสินค้าต่างจังหวัดหรือสินค้าตามออเดอร์ ทั้งนี้
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจคล่องตัวขึ้น
วาระครบรอบ 65 ปี นานมี
คุณมาลี : “เราเองก็ขายสินค้านานมีมาตัง้ แต่เริม่ เปิดกิจการ เรียกว่าตัง้ แต่นานมีขายให้เรา
เราก็ขายให้กับนานมีมาตลอด กุมภาพันธ์นี้ก็ครบ 43 ปีพอดี ก็ประทับใจมาโดยตลอดค่ะ
เพราะนอกจากจะเป็นบริษัทของคนไทยที่ผลิตเครื่องเขียน เครื่องใช้ส�ำนักงาน ที่ส่งไปขาย
ยังหลายๆ ประเทศแล้ว นานมียังได้คืนก�ำไรสู่สังคมบ่อยมาก เช่น การช่วยเหลือเด็กๆ
ด้อยการศึกษาหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ และในวาระครบรอบ 65 ปี ของบริษทั นานมีในปี 2557 นี้
ดิฉันและครอบครัวก็ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาล
ให้ครอบครัวของตั่วเสี่ยแล้วก็กิจการของบริษัท นานมี จ�ำกัด ประสบแต่ความส�ำเร็จ คิดสิ่งใด
ก็ขอให้สมปรารถนา ก็ภูมิใจค่ะที่ได้ติดต่อกับนานมี”

เครื่องเจาะกระดาษ

H-960
มีจุดเซ็นเตอร์
วัดระยะกึ่งกลางกระดาษ
*ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 8 เซนติเมตร

สเกลกั้นกระดาษ
ปรับตามขนาดของกระดาษ

คมกริบ สม�่ำเสมอทุกแผ่น

ขนาดสินค้า กว้าง 11.4 x ยาว 21 x สูง 12.5 เซนติเมตร

เจาะกระดาษ 70 แกรม
ได้มากถึง 70 แผ่นต่อครั้ง

*เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 6 มิลลิเมตร
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ของผลิตภัณฑ์ตราม้า ทัง้ ดินสอ ปากกาลูกลืน่ ปากกาไฮไลต์
ปากกาเคมี แฟม้ และอุปกรณ์เครือ่ งเขียน เครือ่ งใช้สำ� นักงาน
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อื่นๆ อีกมากมาย ที่จะช่วยให้การเรียนราบรื่น การงานรุ่งเรือง
และสนุกกับงานศิลปะด้วยอุปกรณ์วาดเขียน ทั้งสีน�้ำ สีไม้ สีเทียน สีอะคริลิก ฯลฯ
เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการใหม่ๆ ในปี 2557 นี้
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• กองบรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม

เสริมมงคลรับปีม้า

กับซินแสฮวงจุ้ยไฮเทคระดับโลก

อ.มาศ เคหาสน์ธรรม

ความเป็นมาที่ไม่ธรรมดา

ปีม้าคึกคักมีหลากหลายเหตุการณ์ที่

เกินความคาดหมายของคนไทย แต่เหตุการณ์
เหล่านี้ไม่ได้อยู่นอกเหนือความล่วงรู้ของซินแส
ชื่อดังที่มีฉายาว่า “ซินแสไฮเทค” ผู้รู้ศาสตร์
ฮวงจุ ้ ย ชื่ อ ดั ง ของเมื อ งไทยและมี ชื่ อ เสี ย ง
ไปไกลถึงต่างประเทศ อาคารบ้านเรือนมากมาย
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ล้วนได้รบ
ั ค�ำแนะน�ำ
ในการก่อสร้าง จัดวางพื้นที่และตกแต่งสถานที่
โดยซินแสผู้นี้
วารสารนานมีนวิ ส์ ฉบับปฐมฤกษ์รบ
ั ปีมา้
จึงดั้นด้นไปหา อาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม
ซินแสผูม
้ ชี ะตาพลิกผัน จากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาเป็น ซินแสฮวงจุ้ยผู้รู้ศาสตร์ฮวงจุ้ย
อย่างแตกฉานและผสมผสานศาสตร์จน
ี โบราณนี้
กั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ จ นสามารถตรวจดู แ ละ
แนะน� ำ ฮวงจุ ้ ย ในการประกอบธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ได้
อย่างแม่นย�ำ

ต้องไปหาความรูเ้ พิม่ พอดีชว่ งนัน้ ผมก�ำลังสนใจธุรกิจเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
ผมเป็นคนจีนโดยก�ำเนิด คือ พ่อแม่มาจากเมืองจีนแท้ๆ แล้วมาตั้ง ก็เลยไปทีแ่ ลนด์แอนด์เฮาส์ซงึ่ เป็นบริษทั เรียลเอสเตทอันดับต้นๆ ของเมืองไทย
รกรากทีส่ ำ� เพ็ง โดยส่วนตัวผมเป็นคนจริงจัง ท�ำอะไรต้องท�ำให้ดที สี่ ดุ แล้วก็เป็น บอกเขาว่ า จะมาขอสมั ค รฝึ ก งานเพราะโตขึ้ น อยากเป็ น เจ้ า พ่ อ วงการ
คนเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็ก อาศัยความเป็นพวกหัวดี ความจ�ำดี ฟังครูสอน เรียลเอสเตท พอเขาเห็นถึงความตัง้ ใจ เขาก็ตกลงรับไว้ ให้ทำ� ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
แล้วจ�ำได้ ก็เลยสอบได้อันดับต้นๆ ที่หนึ่ง ที่สอง มาโดยตลอด พอโตขึ้น แต่เขาก็เหมือนแกล้งนะ คือผมพักอยู่ที่หอพักจุฬาฯ แต่บริษัทส่งไปฝึกงาน
ก็ยังเรียนได้ดีนะ อาจเป็นเพราะว่าเราตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้น คือความรู้ ที่สาขารามอินทรา กม.8 เรียกว่าต้องเดินทางกันหลายต่อกว่าจะถึงบริษัท
มันเพิม่ ขึน้ จากสมัยเด็กเยอะ ดังนัน้ ถ้าอยากเรียนเก่งต้องอ่านหนังสือ วิชาไหน ผมต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 นั่งรถเมล์จากจุฬาฯ ไปลงแถวบางกะปิ แล้วนั่งรถเมล์
ไม่รเู้ รือ่ งก็อา่ นเข้าไป 5 รอบ 10 รอบ อ่านจนกว่าจะเข้าใจทุกวิชา ซึง่ นีเ่ ป็นผล ต่อไปที่ กม.5 จากนัน้ ต่อรถก็ไปรามอินทรา กม.8 นัง่ มอเตอร์ไซค์เข้าซอยไปอีก
ท�ำแบบนี้เป็นปี แต่ก็เข้าใจว่าทางบริษัทคงต้องการฝึกความอดทน
ท�ำให้ผมมีความช�ำนาญในหลายสาขาวิชา
ส่วนวันธรรมดา นอกจากเรียนผมก็ไปประกวดแผนโฆษณาแข่งกับ
จะว่าไป ผมเป็นคนเก่งในหลายๆ ด้าน ทัง้ เก่งเรียน เก่งกีฬา เก่งศิลปะ
อย่างตอนเรียนอยู่ ม.5 ก็ได้คะแนนสอบติดแพทย์แล้ว แต่ว่าไม่เลือกเรียน เด็กปี 4 คือเรียนการตลาดแต่ก็อยากรู้เรื่องโฆษณาด้วย แล้วได้รางวัลที่ 1
เพราะเราไม่ชอบ อีกอย่างผมเป็นภูมิแพ้ แพ้ง่าย แพ้ทั้งกลิ่น แพ้ทั้งสารเคมี   ของประเทศด้วยนะ ทีนี้พอได้รางวัลมาก็ไปประกวดที่อื่นต่อก็ได้อีก คราวนี้
ก็เลยไปเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่ 1 โน่นนีน่ นั่ เต็มไปหมด ก็เริม่ มีคนสนใจ ตอนนัน้ บริษทั อินเตอร์ ฟาร์อสี ท์
แทน พอจบก็ ต ่ อปริ ญ ญาโทสาขารัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะรั ฐศาสตร์ ในตลาดหลักทรัพย์กม็ าชวนไปท�ำงานด้วย เข้าบริษทั อาทิตย์ละ 3 วัน พูดง่ายๆ
ส่วนกีฬาผมเคยเป็นนักปิงปองอันดับหนึ่งของจังหวัด ไปแข่งก็ชนะได้รางวัล ว่า เรียนอยู่ปี 2 ปี 3 ก็ท�ำงาน 2 บริษัทแล้ว
ติดมือกลับมา และที่บอกว่าเก่งศิลปะ  ก็เพราะเคยวาดภาพและได้รับรางวัล
ชะตาเริ่มพลิกผัน ตอนเรียนอยู่ ปี 2
ที่ 1 จากสถาบันวัฒนธรรมเยอรมันมาแล้ว
ตอนที่ผมอยู่ปี 2 ช่วงนั้นได้เจอซินแสท่านหนึ่ง ท่านท�ำนายทุกอย่าง
ได้ถูกต้องทั้งที่ไม่เคยรู้จักกัน ทั้งเรื่องเรียนเก่ง พ่อแม่เสียตั้งแต่ยังเด็ก
อยากสร้างฐานะ จึงเริ่มต้นหาความรู้
ตอนผมเรียนอยูจ่ ฬุ าฯ ปี 2 ผมก็มคี วามคิดว่า ชีวติ จะมัน่ คงมันต้องรวย ผมก็ เอ๊ะ! รู้ได้ยังไง เพราะก่อนหน้านี้อาเหล่ากู๋ของผมก็เคยท�ำนายชีวิตผม
แล้วถ้าจะให้รวยก็ต้องท�ำธุรกิจของตัวเอง แต่ติดที่ว่าเรายังมีความรู้ไม่พอ ไว้ให้ตั้งแต่เด็กด้วย แล้วค�ำท�ำนายของเขาที่ไล่มาก็เป็นจริงทั้งหมด ตอนนั้น
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เราก็เกิดความทึ่งอยู่แล้ว พอตอนหลังได้มาเจอซินแสท่านนี้อีกก็เลยยิ่งทึ่ง
มันเลยเกิดความคิดว่า แสดงว่าความส�ำเร็จของมนุษย์เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ หรือความเก่งของเราอย่างเดียวสินะ คนที่ไม่รู้จักเรา
แต่รู้ชะตาชีวิตเราได้ แปลว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นที่ท�ำให้เขารู้ มีโค้ดลับ มีรหัส
บางอย่างเหมือนดาร์วนิ ชีโ่ ค้ด แล้วถ้ารูโ้ ค้ดนีช้ วี ติ เราก็ตอ้ งดีกว่าคนอืน่ สิ อย่างนี้
เราก็ตอ้ งศึกษาบ้าง เลยขอเรียนรูจ้ ากซินแสท่านนัน้ ซึง่ ท่านก็เห็นว่าผมสนใจ
มุ่งมั่นก็เลยสอนให้
หลังจากนั้น ผมก็ท�ำธุรกิจ ร่วมหุ้นกับคนรู้จัก จนโครงการประสบ
ผลส�ำเร็จทั้งหมด เงินทองที่ได้มาก็มากขึ้นๆ จนคิดว่า เงินทองมีมากพอที่จะ
อยู่อย่างสบาย มาถึงตรงนี้ จึงไม่คิดว่าเงินเป็นปัจจัยใหญ่ในชีวิตอีกแล้ว
แต่ สิ่ง ที่ อ ยากได้ คื อความสุ ข ให้ชีวิต กับ สิ่งที่ท�ำให้มีความสุขในทุ ก ๆ วั น
ผมจึงเริ่มศึกษาค้นคว้าวิชาฮวงจุ้ยมากขึ้น ก็ต่อยอดจากความรู้เดิมที่ซินแส
ท่านนั้นเคยสอน โดยไปขอเรียนเพิ่มเติมจากซินแสท่านอื่นในเมืองไทย
ประมาณ 10 ท่าน แล้วก็ไปเรียนกับซินแสต้นต�ำรับที่เมืองจีนอีกหลายท่าน
จนเข้าใจหลักวิชาลึกซึ้ง ก็เก็บเอาความรู้ทุกอย่างที่เคยเรียนมาประมวลผล
กลั่นกรองเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยของผมที่รอบด้าน เพราะผมไม่อยากให้ศาสตร์
ฮวงจุ้ยโบราณตกหล่นหายไปตามกาลเวลา  และมีปัญหาเรื่องวิธีการตีความ
ที่อาจผิดเพี้ยน

“ฮวงจุ้ย” หรือ “Fengshui” ให้พลังกับชีวิต

ต้องเข้าใจก่อนนะว่า จริงๆ แล้วฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของพลังธรรมชาติ
อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ มีหลักตรรกะทีบ่ อกทีม่ าทีไ่ ปได้ ไม่ใช่เรือ่ งความเชือ่
ไม่ใช่ศาสนา ไม่ได้เป็นไสยศาสตร์ อย่างที่หลายๆ คนเข้าใจกัน
“ฮวง” แปลว่า ลม “จุย้ ” แปลว่า น�ำ้ “ฮวงจุย้ ” ก็แปลว่า เกีย่ วกับ
เรื่องการจัดการพลังงาน เพราะลมและน�้ำเป็นสิ่งจ�ำเป็นของการมีชีวิต
อย่างลมหรืออากาศ ถ้าเราขาดอากาศ 4 นาทีกต็ ายแล้ว ส่วนน�ำ้ ร่างกายเราขาดไป
3 - 4 วันก็ตายเหมือนกัน ฮวงจุ้ยจึงเป็นแหล่งพลังงานและเป็นสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลต่อเรามหาศาล
ผมเชื่อว่าชีวิตคนนั้นจะดีจะร้ายขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย ก็คือ

ชะตามนุษย์ ได้แก่ การกระท�ำของตัวเราเอง พฤติกรรม การกระท�ำ

ความเก่ง ความขยัน
ชะตาฟ้า หรือโอกาส เป็นเรื่องของกาลเวลา ก็คือ ดวง
ชะตาดิน เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อม คือ ฮวงจุ้ย
เปรียบแล้วก็เหมือนกับเราปลูกพืชนั่นแหละ มนุษย์ก็คือเมล็ดพันธุ์
เกรดเอ เกรดบี หรือเกรดซี ถ้าคนไหนติดยาบ้า ติดการพนัน หรือเป็นอัมพฤกษ์
อัมพาตนอนเป็นผักไปแล้ว ก็เหมือนเมล็ดพันธุท์ ฝี่ อ่ แล้ว ไม่ตอ้ งไปหวังจะปลูก
หรือหวังความส�ำเร็จของชีวิตแล้ว แต่ถ้าเป็นคนฝีมือดี มีความเก่ง ความขยัน
ความตั้งใจ เป็นเมล็ดพันธุ์เกรดเอ ก็ต้องดูอีกทีว่า ตอนปลูก ปลูกถูกจังหวะ
โอกาสไหม ถ้าปลูกถูกฤดูถูกกับฟ้า คือมีฟ้าคอยช่วยเลี้ยง ฝนตกตามฤดูกาล
กับปลูกถูกสถานที่ ปุ๋ยดีดินดี สภาพแวดล้อมดี ก็จะเจริญงอกงาม

“คนที่ประสบความส�ำเร็จ

ต้องมีความรู้ดี ความตั้งใจดี
และทัศนคติดี”
“ซินแสไฮเทค” นั้นมีที่มา

พอรอบรู้เรื่องฮวงจุ้ยแล้ว ทีนี้ก็ติดปัญหาเรื่องการหาทิศที่ถูกต้อง
แม่นย�ำ  เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีพลังงานไฟฟ้า พลังงานแม่เหล็กที่ท�ำให้
การหาทิศทางผิดเพีย้ นได้ ผมจึงใช้ความรูท้ างฟิสกิ ส์ทผี่ มเคยเรียน มาประยุกต์ใช้
อย่างอุปกรณ์ที่ผมคิดค้นใหม่ก็มีหลายอย่างนะ เช่น จานวัดองศาแบบใช้
แสงพระอาทิตย์และเครือ่ งเคอร์เซอร์ ทีน่ ำ� มาใช้แก้ปญ
ั หาของเข็มทิศหล่อแก
แบบโบราณ
นอกจากนีก้ ม็ พี วกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกีย่ วกับการค�ำนวณทิศทาง
พลังงานของธรรมชาติหรือโปรแกรมปฏิทินผูกดวงจีนแบบที่ผมเริ่มพัฒนา
มาตั้งแต่ยุคคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาอย่าง PALM และ Pocket PC จากนั้น
ก็พฒ
ั นามาเรือ่ ยๆ จนเดีย๋ วนีก้ ลายเป็นแอพพลิเคชัน่ ใช้กบั พวกสมาร์ทโฟนได้แล้ว
ซึง่ พวกนีก้ ไ็ ด้ลกู ศิษย์นนั่ แหละช่วยกันท�ำ ลูกศิษย์ผมรุน่ หนึง่ มีตงั้ 2-3 ร้อยคน
แต่ละคนก็เก่งกันคนละด้าน สอนมาตั้ง 20 รุ่นแล้ว มีตั้งหลายพันคน เราก็ดู
ว่าเขาเก่งด้านไหน ก็ให้แต่ละคนช่วยเราคนละอย่าง ดังนัน้ กลยุทธ์การประสบ
ความส�ำเร็จในชีวิตอีกอย่างก็คือ การรู้จักใช้คนที่เก่งกว่าเรามาช่วยงาน

เข็มทิศไฮเทคที่อาจารย์มาศคิดค้นขึ้น
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ในปีนเี้ ศรษฐกิจส�ำหรับคนรากหญ้ายังมีปญั หาแน่นอน ข้าวยากหมากแพง
เพราะน�้ำมันและก๊าซจะแพงขึ้น ค่าครองชีพก็สูงขึ้น แต่พวกที่พอมีเงินเก็บ
หรือว่าพวกทีเ่ ป็นเศรษฐีจะรวยเพราะว่าหุน้ จะขึน้ เศรษฐกิจภาคการผลิตจริง
หรือเรียลเซ็กเตอร์จะยังไม่ขนึ้ แต่ภาคหุน้ จะขึน้ ก่อนล่วงหน้าเพราะเศรษฐกิจ
อเมริกาขึ้น ทองจะตก ใครมีต้องตัดขายทิ้งแล้วเอามาซื้อหุ้นตัวที่ใหญ่ๆ
แข็งแรงๆ จะสามารถชดเชยจากทองแล้วมีก�ำไรได้ ฉะนั้นปีนี้เข้าตลาดหุ้น
ดีกว่า ส่วนธุรกิจเครื่องเขียน ปีนี้ธาตุไม้ เครื่องเขียนจึงยังไปได้ดี

วิธีเสริมมงคลชีวิตในปีม้า

เอาง่ายๆ เลยนะ ก็คือเสริมทิศใต้ให้ดี ห้ามเคาะ ตอก เจาะทิศเหนือ
พวกอุปกรณ์ที่เอาไปวางเพื่อเสริมมงคลก็มีพวกโคมไฟ พัดลม ตั้งไว้ทาง
ทิศใต้ก็จะดีเป็นพิเศษ

หลักการด�ำเนินชีวิตให้ประสบความส�ำเร็จ

หลักในการด�ำเนินชีวติ ของผมมี 3 ข้อ อันดับแรก วิชาการหรือความรู้
ต้องแม่น อย่าใช้ชีวิตแบบเสี่ยงๆ ฟลุ๊คๆ การตัดสินใจทุกครั้งในชีวิตต้องมี
ความรู้รองรับ เหมือนกับเด็กที่เรียนหนังสือแล้วไม่รู้จะเรียนอะไร อย่างน้อย
วันนี้สิ่งต้องท�ำให้ดีที่สุดก่อน คือเอาความรู้ใส่หัวให้เยอะที่สุด เพราะถ้าวันนี้
เรามีความรู้แล้ว จะเอาความรู้ไปต่อยอดอะไรก็ได้ พอมีความรู้แล้วต่อมา
ก็ตอ้ ง มีความต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ มีเป้าหมายชัดเจน จะท�ำอะไรก็ลยุ เต็มที่ สมมติ
ถ้าเราอ่านหนังสือวันละ 3 ชัว่ โมงทุกวัน ปีนงึ เราก็จะมีความรูเ้ ป็นพันๆ ชัว่ โมง
ผ่านไป 20 - 30 ปี ก็เป็นหมื่นเป็นแสนชั่วโมงอยู่ในหัว เทียบกับอีกคนที่เอา
เวลา 3 ชัว่ โมงไปเล่นเกมทุกวัน มันก็ไม่ได้ความรูอ้ ะไร มันต่างกันเยอะ สุดท้าย
คือต้อง มีทศั นคติที่ Win-Win อย่าไปเอาเปรียบคนอืน่ ถ้าเอาเปรียบคนอืน่ คือ
เราได้เขาเสียเนี่ย มันจะอยู่ระยะยาวไม่ได้หรอก เพราะเราจะได้ประโยชน์
จากเขาแค่ครั้งเดียว และที่ส�ำคัญ จ�ำไว้ว่ายิ่งเราให้ก็จะยิ่งได้รับ เอาง่ายๆ
อย่างผมเปิดสอนลูกศิษย์ ทุกครั้งที่จะสอน เราก็ต้องเตรียมตัวเพิ่ม ทบทวน
ความรู้ หรือคิดค้นอะไรใหม่ๆ มาเพิม่ ในการสอนให้ลกู ศิษย์เราสนุก ถามแล้ว
เราตอบได้ เอาไปใช้ในเรื่องวิชาการ ความรู้ได้อีก แล้วเวลาเขาไปเจอ
ประสบการณ์อะไร เขาก็เอากลับมาเล่าให้เราฟัง เราก็ได้ประสบการณ์
ได้ความรู้ ได้มุมมองใหม่ๆ เพิ่มขึ้นๆ คือยิ่งให้ยิ่งได้รับนั่นเอง

“ฮวงจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์
เป็นหลักตรรกะ
ที่บอกที่มาที่ ไปได้
ถ้าเรารู้หลักก็จะช่วยท�ำให้
เราใช้ชีวิตได้ถูกจังหวะมากขึ้น”
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ดังนั้น ในทัศนะของอาจารย์มาศ “ฮวงจุ้ย”
จึงคือการผสานพลังธรรมชาติให้เป็นไปในทางที่ดี
มี ค วามสมดุ ล เหมาะสมกั บ ชี วิ ต ที่ พั ก อาศั ย และ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง แน่ น อนว่ า คนเราจะประสบ
ความส�ำเร็จได้นั้น ต้องมาจากความขยันหมั่นเพียร
หาความรูว้ ชิ าใส่ตวั รูจ้ ก
ั ใช้ความรูท
้ ม
ี่ ใี ห้เป็นประโยชน์
มุ่งมั่นตั้งใจ และท�ำทุกอย่างให้ดีที่สุด ด้วยทัศนคติ
้ ทีด
่ ี ก็คอื การด�ำเนิน
และมุมมองทีด
่ ี เพราะ “ฮวงจุย
ชีวิตอย่างดีในสภาพแวดล้อมที่ดี” นั่นเอง

หนังสือการ์ตูนความรู้ ชุด ฉลาดรู้ธรรมชาติ น�ำเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว โดยน�ำเสนอ
วิทยาศาสตร์ที่อาจเป็นเรื่องยากส�ำหรับเด็กๆ ด้วยส�ำนวนภาษาง่ายๆ
อันจะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน
การ์ตูนความรู้ชุดนี้ ได้น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพืช สัตว์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆ ในรูปแบบการ์ตูนที่สนุกสนาน ชวนติดตาม โดยอธิบายวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน
ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ วิเคราะห์ และร่วมค้นหาค�ำตอบ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างถ่องแท้

“แก๊งป่วนผจญภัยโลกแมลง”
เมื่ อ ติ ง ติ ง กั บ แก๊ ง ป่ ว นร่ ว มกั น
วางแผนเพื่อไปจับแมลงมาแกล้งครูหลิน
แต่ขณะทีพ่ วกเขาก�ำลังจับแมลง ร่างกาย
ของพวกเขากลับเล็กลงเป็นมนุษย์ยอ่ ส่วน
และต้องเผชิญหน้ากับแมลงหลากหลาย
ชนิดที่ทั้งดุร้ายและน่ากลัว แต่ในที่สุด
พวกเขาก็ได้รจู้ กั แมลงชนิดต่างๆ มากมาย
และหนีเอาตัวรอดด้วยวิธีต่างๆ นานา

“แก๊งป่วนผจญภัยสัตว์โลกล้านปี”
ติงติงและแก๊งป่วนได้รบั มอบหมาย
จากคุ ณ ลุ ง เจ้ า ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นการ
ส�ำรวจไดโนเสาร์ ที่ปัจจุบันเหลือเพียง
ร่องรอยการค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์
หลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงการเรียนรู้
เกี่ยวกับสัตว์ที่วิวัฒนาการมาจากยุคนั้น

เรื่องราวของการ์ตูนชุดนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ ความรัก ความสามัคคี
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผ่านทางตัวละครต่างๆ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

ชุด อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง
ตอน รู้ทันพืชและสัตว์อันตราย
(ทั้งชุดมี 6 เล่ม)
ISBN
978-616-285-067-7
ผู้แต่ง
เจิงซีหลัว, หวางจูอิ๋ง
เรียบเรียง
หยางหยางทู่
ภาพประกอบ เชียนชิวเย่
ผู้แปล
ประจิตร ป้อมอรินทร์
จ�ำนวนหน้า
152 หน้า
ราคา
195 บาท
มาท�ำความรู้จักสัตว์และพืชอันตรายที่เราควรหลีกหนีให้ไกล
เพื่อความปลอดภัย พืชและสัตว์มีพิษบางสายพันธุ์มีรูปร่างลักษณะ
สวยงาม หากแต่มพี ษิ สงร้ายกาจ พันธุพ์ ชื และสัตว์เหล่านีเ้ ป็นภัยใกล้ตวั
ที่เด็กๆ ควรศึกษาเอาไว้เป็นความรู้และใช้ส�ำหรับป้องกันตัวเอง
ชื่อหนังสือ

ชื่อหนังสือ
ISBN
ผู้แต่ง
ภาพประกอบ

“แก๊งป่วนผจญภัยเมืองน�้ำแข็ง”
ติ งติ งและแก๊ งป่ ว นออกเดิ นทาง
พร้ อ มกั บ เรื อ ส� ำ ราญท่ อ งขั้ ว โลกใต้
พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขั้วโลก
ที่หนาวเหน็บ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นั่น
รวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ขั้วโลกที่นับวัน
จะเหลือน้อยลง

“แก๊งป่วนผจญภัยใต้มหาสมุทร”
เรือปลาด�ำน�ำ้ รุน่ ล่าสุดพาติงติงและ
แก๊งป่วนด�ำดิ่งลงสู่ใต้มหาสมุทรอันลี้ลับ
พร้อมกับความสงสัยต่างๆ ทั้งต�ำนาน
เมืองที่สาบสูญ และสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ การเดินทาง
ครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ พ วกเขาได้ พ บกั บ ค� ำ ตอบ
มากมาย และยังได้เรียนรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วย

ชื่อหนังสือ ชุด คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่คิด ตอน พิชิตคณิตศาสตร์ (ทั้งชุดมี 6 เล่ม)
ISBN
978-616-285-060-8
ผู้แต่ง
จู ฮียอน ภาพประกอบ ยู นัมยอง ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง
จ�ำนวนหน้า 144 หน้า
ราคา
215 บาท
ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรูค้ วามหมาย พร้อมค�ำอธิบายอย่างมีเหตุผลจาก “คุณครูปาสกาล”
นักคณิตศาสตร์ชื่อดังก้องโลก พร้อมร่วมค้นหานานาค�ำตอบทางคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆ กับต้นกล้า
และเรื่องราวหรรษาในวิชาแห่งตัวเลขไปด้วยกัน
ชื่อหนังสือ โลกใบใหม่ของนายโหลยโท่ย (Seek Self’s World)
ISBN
978-616-7534-40-4
ผู้แต่ง
เฉินเหว่ยตง ภาพประกอบ เผิงเฉา ผู้แปล อริสรา บัณฑิตภิรมย์
จ�ำนวนหน้า 168 หน้า
ราคา
185 บาท
อาโหยว เด็กหนุ่มที่มองโลกในแง่ลบตลอดเวลา จนส่งผลให้เขาเป็นคนไม่เอาไหน
เป็นคนไม่เอาถ่านในสายตาของตัวเองและคนรอบข้าง กระทัง่ วันหนึง่ อาโหยวบังเอิญพบเหตุการณ์
ประหลาดที่ท�ำให้เขาได้เรียนรู้ว่าชีวิตควรด�ำเนินไปเช่นไร ความสุขหาได้ที่ไหน จนเขาได้กลายเป็นอาโหยวคนใหม่ในที่สุด

นิทานวิทยาศาสตร์
ชุด “ประตูความรู้คู่จินตนาการ”
ยอดนักสืบมดมือฉมัง (ทั้งชุดมี 8 เล่ม)
978-616-285-013-4
หยางหงอิง
ฉีเตี่ยนฮุ่ยฮว่า

ผู้แปล
ประจิตร ป้อมอรินทร์
จ�ำนวนหน้า
164 หน้า
ราคา
225 บาท
นักสืบสุนขั เทพกับด็อกเตอร์กบ คูห่ เู พือ่ นซีท้ คี่ วงกันมาคลีค่ ลายคดีในป่าอันน่าพิศวง อัดแน่นด้วย
เล่หเ์ หลีย่ มร้อยแปดประการ เรือ่ งราวความเข้มข้นเมือ่ นักสืบสุนขั เทพต้องสังเวยด้วยเลือดเพือ่ ช่วยเหลือ
เหยื่อผู้บริสุทธิ์ มาร่วมกันส่งก�ำลังใจให้พวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคและต้อนผู้ร้ายให้จนมุมกันเถอะ
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• ทิวไผ่

จากภูมิปัญญาแผ่นดิน
สู่การท�ำกินทีพ
่ อเพียง
เป็นเวลากว่า 20 ปี นับตัง้ แต่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เยีย่ มเยียนราษฎรในถิน่
ทุรกันดาร และได้ทอดพระเนตรเห็นความยากจนของชาวบ้านในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ด้วยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของราษฎรเหล่านี้ พระองค์จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดท�ำ  “โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชด�ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตลอดจนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
และมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ พร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในหลายลักษณะ
รวมทั้งช่วยเหลือด้านการตลาดอันน�ำไปสู่การจัดตั้ง ร้านภูฟ้า ในกองทุน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ร้านภูฟ้า จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุน
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชด�ำริฯ ต่างๆ อันเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพของประชาชน โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “ภูฟ้า” เป็นเครื่องหมาย
การค้าส�ำหรับผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ อันเป็นสินค้าหลักของร้าน ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านแท้ๆ และมีเสน่หด์ งึ ดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี อาทิ ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าปกากะญอหรือผ้ากะเหรี่ยงทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหม
เครื่องจักสานจากพืชผักในท้องถิ่น เครื่องส�ำอาง
บางชนิด และอาหารแห้ง ที่มั่นใจได้ในราคาและ
คุณภาพ ในขณะที่บางชิ้นก็หายาก จนทางร้าน
ต้องคอยแนะน�ำลูกค้าอยู่บ่อยครั้งว่า หากพบ
ผลิตภัณฑ์ทสี่ นใจ ขอให้รบี ซือ้ ไว้ เพราะหากกลับ
มาทีร่ า้ นครัง้ หน้า อาจหาซือ้ ไม่ได้แล้ว เนือ่ งจาก
ของนั้นมักมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น
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นอกจากนี้ ภายในร้านยังมีมุมจ�ำหน่าย “สินค้าตามเสด็จ” ซึ่งเป็น
สินค้าทีผ่ ตู้ ามเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ซือ้ จากชาวบ้านในจังหวัดต่างๆ มาจ�ำหน่าย
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าภายในร้าน มุมหนังสือพระราชนิพนธ์
และมุมสินค้าที่ระลึกลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่ทรงพระราชทานเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี 2557 นี้ ร้านภูฟ้าได้อัญเชิญ
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ม้าประกอบลายพระหัตถ์พร้อมกับพรพระราชทาน
ส�ำหรับปีนกั ษัตรมะเมีย มาจัดท�ำเป็นชุดผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ปีมา้
ม้าพาให้เบิกบาน” ซึ่งประกอบด้วยเสื้อยืดโปโล เสื้อยืดคอกลม ผ้าคลุมไหล่
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ และของทีร่ ะลึกอีกกว่า 40 รายการ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
แก่ผู้ซื้อ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นอกจากผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแล้ว มุมกาแฟของร้านภูฟ้าก็เป็นที่
ชื่นชอบและมีช่ือเสียงมานาน จากรสชาติของกาแฟสดกลั่นจากเมล็ดกาแฟ
พันธุ์อาราบิก้าที่อร่อยถูกปากและราคาไม่แพง หรือใครที่ชื่นชอบขนม
และผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ก็มีให้เลือกซื้อหา
อย่างครบครัน ในร้านสาขาต่างๆ ทั้ง 17 สาขา ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ด้วยเหตุนี้ ร้านภูฟา้ จึงเป็นสถานทีส่ ำ� คัญทีแ่ สดงให้เห็นถึงน�ำ้ พระทัย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่มีต่อเด็ก เยาวชน และชาวบ้านใน
ถิน่ ทุรกันดาร ทีย่ งั ต้องการความช่วยเหลืออีกมากมาย ขณะเดียวกันก็เป็น
สือ่ กลางในการเชือ่ มใจของคนกรุงกับคนไกลในถิน่ ทุรกันดาร เพือ่ ร่วมด้วย
ช่วยกันสร้างสังคมที่ดีขึ้น ผ่านการซื้อสินค้าที่จ�ำหน่ายภายในร้านภูฟ้า

บริหารข้อ
ชะลอวัย

• TheBear_wish

ต้อนรับปีม้าคึกคัก ด้วยท่ากายบริหารง่ายๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ยืดเส้นยืดสาย คลายความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้าจากการงาน และเพิ่มความยืดหยุ่นแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกาย เรามาเริ่มกันเลย...

ท่ายกก้าว (Step Up)

ท่ายืดข้าง

(Side Leg Raise)
ยืนหลังเก้าอี้เพื่อ
การทรงตัว ทิ้งน�้ำหนักตัว
บนขาซ้ายและให้กาง
ขาขวายืดเหยียดตรงไป
ทางด้านข้าง จากนั้น
ยกขึ้นลงตามแรง
ของแต่ละบุคคล
ประมาณ 10 ครั้ง
แล้วเปลี่ยนขาสลับกันไปมา
หากยังไม่คอ่ ยมีแรง ก็ยงั ไม่ตอ้ งยกขาสูงมาก พอท�ำ
ได้เรื่อยๆ จึงค่อยพยายามยกให้สูงขึ้นกว่าเดิม ท่านี้
เป็นการยืดคลายกล้ามเนื้อขาได้เป็นอย่างดี

ท่ายืดเขย่ง
(Tiptoe Stretch)

*ชูแขนขึ้นทั้งสองข้าง

เริ่มด้วยการอบอุ่นร่างกายด้วยการเดินประมาณ 5 นาที จากนั้นยืนตรง แล้วเขย่ง โดยยืนด้วย
ปลายเท้า พร้อมกับชูแขนขึ้นทั้งสองข้าง ค้างไว้ 5 วินาที แล้วค่อยๆ วางส้นเท้าลงช้าๆ พร้อมกับลดแขน
ลงข้างล�ำตัว ท�ำ 10 ครั้ง แล้วพัก แล้วท�ำซ�้ำอีกรอบ ท่านี้เป็นการยืดคลายเส้นเพื่อผ่อนคลาย
• Little Horse

ฟังดูคล้ายชื่อภาพยนตร์ แต่ท่านี้ไม่เกี่ยว
กับการเต้น เป็นท่าที่ฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ โดยยืนอยู่กับ
หน้าแท่นที่มีความสูงพอๆ
กับขั้นบันได เริ่มจากก้าว
เท้าขวาขึ้นและตามด้วย
เท้าซ้าย เวลาลงให้ก้าว
เท้าขวาลงก่อน ท�ำแบบนี้
10 ครั้งพัก และท�ำซ�้ำ
อีกรอบ

ท่ากายบริหารทั้ง 3 ท่านี้ เป็นท่าออกก�ำลังกาย
เพื่อผ่อนคลายร่างกาย ถ้าจะให้ได้ผลดี ควรท�ำทุกวัน
ประมาณวั น ละ 20-30 นาที หรื อ ใครจะท� ำ ในช่ ว ง
เวลาว่างๆ ก็ได้นะคะ

“ม้าไม้ตุ้งติ้ง”

“สวัสดีปีม้า 2557 จ้า”

วันนี้ พี่ Little Horse ขอเริ่มต้นปีใหม่
ด้วยความสดใส เอาใจสาวๆ กับเครือ่ งประดับ น่ารัก เก๋ไก๋ ไม่ซ้ำ� ใครอย่าง
“ม้าไม้ตุ้งติ้ง” จะเป็นอย่างไร เรามาลงมือท�ำกันเลย!

อุปกรณ์

6. เลื่อยฉลุหรือเลื่อยอเนกประสงค์
1. ดินสอสี
7. สว่านประดิษฐ์
2. เชือกปอ
8. คีมปากจิ้งจก
3. แป้นต่างหู
9. กรรไกรและคัตเตอร์
4. ตะเกียบไม้
. ปืนกาวและกาวแท่ง
5. สายพลาสติกเส้นเล็กสีสันสวยงาม 10

1

วิธีท�ำ

งนี้
1. เตรียมส่วนประกอบของตัวม้า ดั ซม.
1.1 ตัวม้า เลื่อยดินสอสี ยาว 2.5
.
1.2 หัวม้า เลื่อยดินสอสี ยาว 1.5 ซม 0.5 ซม.
ยาว
ร์
เตอ
ต
ั
ยค
ว
้
1.3 คอม้า ตัดตะเกียบด
ยาว 0.7 ซม. ทั้งหมด 4 ท่อน
1.4 ขาม้า ตัดสายพลาสติกเป็นท่อน แลว้ เสียบแป้นต่างหูลงไป
นต่างหู เสรจ็
2. เจาะรูกลางตัวม้าส�ำหรบั เสียบแป้ ย
้อ
ใช้คีมบีบเก็บปลายข้างหนึ่งให้เรียบร ท่ง
าวแ
ยก
ว
ด้
า
ม้
ว
ตั
3. ประกอบหัวและขาเข้ากับ
้แน่น จากนั้นคลายเส้นเชือก
นให
นบ
า
4. น�ำเชือกปอ ยาว 2 ซม. ผูกปมด้
่งเป็นหางม้า
ด้านล่างให้ฟูออก แล้วน�ำไปติดตกแต

...เป็นไงบ้างครับ

“ม้าไม้ตุ้งติ้ง”

ต่างหูแสนสวยของเรา
จะท�ำไว้ใส่เองหรือให้เป็น
ของขวัญสุดพิเศษ
ต้อนรับปีม้าก็ได้นะ...
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