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‘Green label ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว เพื่อโลกสีเขียว’
	 โลกของเราทกุวนัน้ีบอกให้รูว่้า	ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรอบตัวเราก�าลังเปลีย่นไป	บ่อยครัง้ 

ท่ีเกิดปรากฏการณ์แปลกๆ	สร้างความน่าตระหนกตกใจ	และเลยไปถงึสร้างความเสยีหายรุนแรง	สเีขยีวบนโลก 

ค่อยๆ	เว้าแหว่งหายไป	...เราทุกคนคงต้องช่วยกัน...

 “ตราม้า”	มุง่มัน่สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์คุณภาพ	ทีม่าพร้อมกบัความห่วงใยโลกใบนี	้“ปากกาตราม้า 

ฉลากเขียว” คือปากกาที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากที่สุด	 เพราะแต่ละข้ันตอนการผลิตนั้น	 

ล้วนผ่านกระบวนการทีส่่งผลกระทบต่อธรรมชาตน้ิอยทีส่ดุ เราภมูิใจที่ ได้มส่ีวนช่วยให้ โลกใบนี้ 

ยังเป็นโลกสีเขียวต่อไป



















สามก๊ก 
ส�านักพิมพ์ทองเกษม
ราคา 185 บาท
เรื่องราวการท�าศึกสามดินแดน

ของจีน ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง

ในรูปแบบนวนิยายภาพที่มี

ลายเส้นหนักแน่น สมจริง แตกต่างจากฉบับการ์ตูนทั่วไป

มีการด�าเนินเรื่องที่แปลกใหม่ แต่ยังคงเนื้อหาตามฉบับเดิม

ไว้อย่างครบถ้วน

คัมภีร์สามอักษร (ซันจื้อจิง) 
ส�านักพิมพ์ทองเกษม 
ราคา 158 บาท
หลักค�าสอนความประพฤติดีงาม 

ของจีน มีเร่ืองราวด้านภาษาวรรณคดี 

ประวัติศาสตร์ อ ่านสนุก จ�าง ่าย 

เหมาะส�าหรับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย 

โดยเฉพาะเยาวชน และผู้ท่ีสนใจ

ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน

• 1 ชุด มี 20 เล่ม





ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรชวด

การงาน งานประดงัประเดเข้ามา แต่จะมเีพ่ือนร่วมงานใจดคีอยช่วยเหลอื ทุกอย่างจงึผ่าน 

พ้นไปด้วยด ีการเงนิ เสยีเงินค่าเสือ้ผ้าหน้าผม  ความรกั นอนตรอมใจกับความรกัทีไ่ม่สมหวัง  

สขุภาพ ระวังอบุตัเิหตอุนัเกิดจากน�า้ ท้ังการเดนิทางทางน�า้ หรอืแม้แต่การกินก๋วยเตีย๋วน�า้

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรฉลู

การงาน สงบปากสงบค�าเอาไว้ อย่าเพ่ิงไปมีเรื่องกับใคร เพราะอาจเสียงานเนื่องจาก 

ค�าพูดได้ การเงิน เงินทองไหลมาเทมา ความรัก อยู่คนเดียวไปพลางๆ ก่อน ก็ไม่เห็น 

จะเป็นอะไร สุขภาพ แข็งแรงดี เพราะดูแลตัวเองมาดีตลอด

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรขาล

การงาน มีงานโหมเข้ามาแบบไม่ทันต้ังตัว ต้องสูญเสียพลังงานในการสะสางงาน

อย่างมาก ค่อยๆ จัดการไปทีละอย่างจะดีเอง การเงิน ระวังคนมาหลอกให้ต้องเสียเงิน  

ความรัก ใกล้จะสมหวังเพราะคนที่คุณแอบชอบมานาน เริ่มจะมีใจให้คุณ สุขภาพ  

เวียนหัว หน้ามืด เพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรเถาะ

การงาน มีโอกาสได้โอนย้ายต�าแหน่ง จะได้ร่วมงานกับคนมากหน้าหลายตา การเงิน  

มีคนมาชักชวนให้ลงทุนในกิจกรรมใหม่ๆ ควรคิดให้รอบคอบ ความรัก อาจมีเรื่อง 

เซอร์ไพรส์เล็กๆ จากคนใกล้ตัว สุขภาพ ปวดเมื่อยเนื่องมาจากการออกก�าลังกาย

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะโรง

การงาน วุน่วายกับการท�างานให้เสรจ็ทนัตามเวลาทีก่�าหนด การเงนิ ไม่มปัีญหา สามารถ

ใช้จ่ายได้คล่อง แต่ระวังอย่ามือเติบมากเกินไป ความรัก หมั่นดูแลความรักให้ดี เพราะ

ความเฉยชาของคุณ อาจท�าให้คนรักต้องเสียใจ สุขภาพ ระมัดระวังเก่ียวกับการใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะเส็ง

การงาน ได้เดินทางไกลเพราะงาน อาจได้เป็นตัวแทนของบริษัทไปดูงานท่ีต่างถ่ิน หรือ

อาจไกลถึงต่างประเทศ การเงิน จ่ายค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัว ความรัก ในที่สุด

ก็จะได้พบกับคนในฝันที่รอมาแสนนาน สุขภาพ อาจต้องแวะเวียนไปร้านขายยา ซื้อยา

แก้ป่วยเล็กๆ น้อยๆ

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะเมีย

การงาน มีคนขอให้ไปท�างานด้วย แต่ต้องชั่งใจดูให้ดีเสียก่อน เพราะอาจจะไม่ดีอย่าง 

ที่คิด การเงิน ที่พักอาศัยที่อยู่มาแสนนาน ก�าลังอยากได้รับการตกแต่ง ความรัก คนที่ 

เคยร้างรากันไป จะได้กลบัมาพบกันใหม่ แต่ก็ไม่มอีะไรมากไปกว่านัน้ สขุภาพ ระวังเรือ่ง

ท้องไส้ เพราะอาจกินของผิดส�าแดงจนเจ็บป่วยได้

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะแม

การงาน หมดไฟกับการท�างาน ควรหาเวลาไปเติมไฟให้กับตัวเองบ้างก็ดี การเงิน ได้รับ

ลาภจากเพศตรงข้าม ในลักษณะของเงินโบนัสหรือรางวัล ความรัก มีคนห่วงใยอยู่ข้างๆ 

แต่คุณเองกลับไม่เห็นค่าของเขา สุขภาพ กินอาหารให้ครบห้าหมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ  

ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรวอก

การงาน ผู้ใหญ่ดันหลัง อาจจะได้เลื่อนขั้นเร็วๆ นี้ การเงิน เงินทองไม่ขัดสน แต่ก็ควร 

เก็บไว้ใช้ในยามจ�าเป็นบ้าง ความรัก ชวนคนรู้ใจไปเที่ยวกันตามล�าพังบ้าง เผื่อความรัก

ที่เย็นชาจะอบอุ่นขึ้นมา สุขภาพ เดินเหินระมัดระวัง อาจแข้งขาหักได้

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรระกา

การงาน ต้องแบ่งเวลาให้ดี เพราะมีงานส่วนรวมต้องรับผิดชอบมากข้ึน ท�าให้วุ่นจน 

ไม่มีเวลาท�างานส่วนตัว การเงิน ต้องเสียเงินไปกับการรักษาความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว 

ความรัก มีปัญหากับคนรู้ใจ ใจเย็นๆ ค่อยๆ พูด ค่อยๆ จากัน สุขภาพ มีสติตลอดเวลา

เมื่อต้องเดินทางไกลเป็นหมู่คณะ

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรจอ

การงาน มีโอกาสได้ท�างานใหญ่ ผู้ใหญ่จะเห็นฝีมือ เพ่ือนร่วมงานจะไว้วางใจ การเงิน  

มค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนอย่างไม่รูต้วั ท�าให้เงนิทีเ่ก็บมาต้องสญูเสยีไป ความรกั มคีวามรกัเลก็ๆ 

เกิดขึ้นในใจของคุณ สุขภาพ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลตัวเองดีๆ นะคะ

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรกุน

การงาน เอาใจใส่กับเพ่ือนร่วมงานหน่อย เพราะเรื่องเล็กอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่  

การเงนิ เงนิทองล้นมอืจนก�าไม่หวาดไม่ไหว ความรกั มคีนเข้ามาให้ความสนใจ ถึงแม้ว่า

จะไม่ใช่คนที่ใช่ แต่ก็น่าจะให้โอกาสเขาบ้าง สุขภาพ ระวังสุขภาพของเหงือกและฟัน

โลกนี้มีแม่เท่านั้นที่ดีที่สุด

世 上 只 有 妈 妈 好

วันแม่ปีนี้ น้องๆ ที่ยังไม่รู้ว่าจะให้ของขวัญอะไรกับคุณแม่ดี ลองเอาเพลงน่ารักๆ 

ความหมายดีๆ เพลงนี้ไปฝึกร้องให้คุณแม่ฟังสิคะ

	 世 上 只 有 妈 妈 好

	 有 妈 的 孩 子 像 块 宝

	 投 进 妈 妈 的 怀 抱

	 幸 福 享 不 了

	 世 上 只 有 妈 妈 好

	 没 妈 的 孩 子 像 根 草

	 离 开 妈 妈 的 怀 抱

	 幸 福 哪 里 找

ค�าศัพท์น่ารู้
 1. 妈妈 (mā ma - มา หมะ) แม่
 2. 好 (hǎo - ห่าว) ดี
 3. 宝 (bǎo - เป่า) ของล�้าค่า อัญมณี ในเนื้อเพลง หมายถึง หยก
 4. 孩子     (hái zi - หาย จึ) เด็ก,ลูก
 5. 投进 (tóu jìn - โถว จิ้น) เข้าสู่  ในเนื้อเพลงใช้ อยู่ใน
 6. 怀抱    (huái bào - ฮว๋าย เป้า) อ้อมอก อ้อมกอด
 7. 草  (cǎo - ฉ่าว) หญ้า 
 8. 幸福 (xìng fú - ซิ่ง ฝู) ความสุข
 9. 离开 (lí kāi - หลี คาย) ออกจาก พรากจาก
 10. 找 (zhǎo - จ่าว) หา
เข้าไปฟังเพลงนี้ได้ที่ http://www.1ting.com/player/98/player_201250.html

  Shì        shàng       zhǐ          yǒu         mā         ma          hǎo

  yǒu         mā          de          hái            zi          xiàng      kuài        bǎo 

  Tóu           jìn          mā          ma         de          huái        bào

  xìng          fú        xiǎng        bù          liǎo 

  Shì         shàng      zhǐ          yǒu         mā         ma          hǎo

  méi         mā          de          hái            zi           xiàng     gēn        cǎo 

    Lí           kāi           mā         ma          de         huái         bào

  xìng          fú           nǎ            lǐ           zhǎo

 โลกนี้มีแม่ที่ดีที่สุด

 เด็กที่มีแม่ก็เหมือนก้อนหยก

 ยามเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของแม่

 มีสุขทุกเวลา

 โลกนี้มีแม่ดีที่สุด

 เด็กที่ไร้แม่ก็เหมือนต้นหญ้า

 ยามเมื่อพรากจากอ้อมกอดของแม่

 ความสุขนั้นไม่มี

 Shì     shàng     zhǐ       yǒu       mā       ma       hǎo 

  สนุกกับการฝึกอ่านอักษรจีน แบบพินอิน  

  ชุดพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ด้วยชุด  

  บัตรค�า “เรียนพินอินจ�าค�าศัพท์” ท่ีจะท�าให ้

  น้องๆ หนูๆ ที่ก�าลังเรียนภาษาจีนได้เรียนรู้ 

      ค�าศพัท์พ้ืนฐาน สนกุกับการประกอบค�า และ 

     เพลิดเพลินกับภาพการ์ตูนสุดน่ารัก

• ชุดพยัญชนะจ�านวน 23 ใบ

• ชุดสระจ�านวน 36 ใบ

• ชุดวรรณยุกต์มี 2 ชุดจ�านวน 8 ใบ

การ์ดพินอินสอนค�าศัพท์

มีขายที่ร้านหนังสือจีนนานมี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-648-8000

占 星 术

หงโต้ว เสี่ยวหยาง




