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 นานมีนิวส์ฉบับ Back to School เล่มนี้เราภูมิใจน�าเสนอสาระ

ความรู้เรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับการเรียนการสอน เรื่องราวของ

โรงเรียน ชีวิตในวัยเด็กมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้อ่านได้คิดถึงกันครับ

 ในเล่มนีม้คีอลมัน์สมัภาษณ์อูเ๋หล่าซอื ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสอน

ภาษานานมี ทีพ่ดูถงึการเรยีนการสอนภาษาจนีในประเทศไทย ตดิตาม

อ่านได้ในคอลมัน์ Interview ครบั เปิดตวัสนิค้าใหม่มากมายในคอลมัน์

ใหม่แกะกล่อง พร้อมกบัข่าวสารโครงการประกวดทกัษะภาษาจนี และ 

ตะลอนทัวร์เวิร์คชอปครูศิลปะกับสีตราม้าท่ีเราน�ามาเล่าสู่กันฟัง  

ตามติดมาด้วยเครื่องเหลาดินสอตราม้า H-620 สินค้าพระเอกประจ�า

เล่มนี้ เราจะพาคุณผู้อ่านไปท�าความรู้จักกับเครื่องเหลาดินสอสุด 

คลาสสกิเป็นทีน่ยิมมายาวนาน นอกจากนีย้งัมเีร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกีย่วกบั

การเรียนการสอนเราน�ามาฝากให้อ่านกันอย่างจุใจ 

 ขอให้คณุผูอ่้านทกุท่านมคีวามสขุกบัการอ่านนานมนีวิส์นะครบั
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พิธีมอบถวยรางวัลพระราชทาน

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี

                                                                     หลังจากติดตามการประกวดมาตั้งแตตนกับ "โครงการประกวด

                                                     ทักษะภาษาจีนนานมี (NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKIL CONTEST)

                                                     คร้ังท่ี 1 ประจำป 2554" ท่ีจัดประกวด รุนท่ี 1 ช้ันประถมศึกษา ไดแก ระดับ

ประถมศึกษาตอนตน (ป.1-3) และระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) เมื่อเดือนมีนาคม และรุนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษา

และอุดมศึกษา ไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) - อุดมศึกษาเมื่อ

เดือนพฤษภาคมที่ผานมา ซึ่งไดรับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเขารวมประกวดกวา 700 คน จากสถาบันการศึกษา

ท่ัวประเทศถึง 123 แหง  ในท่ีสุดเราก็ไดนองๆ คนเกงท่ีชนะเลิศการประกวด เขารับถวยรางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติใน 

"พิธีมอบถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จัดขึ้น ณ อาคารบริษัท 

นานมี จำกัด เมื่อวันจันทรที่ 12 กันยายน 2554 โดยไดรับเกียรติจาก คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร ราชเลขานุการใน

พระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเปนประธานในพิธี ฯพณฯ ชิวหนิง เลขานุการเอก 

ฝายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มากลาวใหโอวาท จุดประกายการเรียนรู

ภาษาจีนใหกับนองๆ อีกท้ัง ทานจาตุรนต ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ผูมีสวนสำคัญในการผลักดัน

ใหเกิดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยยังใหเกียรติเขารวมเปนกำลังใจแกนองๆ ในวันงานอีกดวย    

แขกผูมีเกียรติรวมบันทึกภาพกับนองๆ ที่ไดรับรางวัล

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร กลาวใหโอวาทแกนองๆ ในงาน

ด.ญ.พรริษา  ลักษณประวัติ 
จาก ร.ร.สามชัยวิเทศศึกษา จ.สมุทรสาคร 
รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ป.1-3 
ไดรับถวยรางวัลพระราชทาน ประกาศนียบัตร
พรอมเงินรางวัล 5,000 บาท

ด.ญ.ศิริลักษณ  เหลืองรวี
จาก ร.ร.วัดราชผาติการาม กทม. 
รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ป.4-6
ไดรับถวยรางวัลพระราชทาน ประกาศนียบัตร
พรอมเงินรางวัล 6,000 บาท

น.ส.สุวีรา  สิริกัญญาโภคิน
จาก ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย จ.สงขลา
รางวัลยอดเยี่ยมระดับ ม.4-6 - อุดมศึกษา
ไดรับถวยรางวัลพระราชทาน ประกาศนียบัตร
พรอมเงินรางวัล 10,000 บาท

คุณกรวิทย คุณอัมพรศรี และคุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ
รวมบันทึกภาพกับ ทานจาตุรนต ฉายแสง

คณะผูบริหารนานมีรวมบันทึกภาพกับ
ทานจาตุรนต ฉายแสง

การแสดงของนองๆ ที่เขารวมประกวด

ฯพณฯ ชิวหนิง กลาวใหโอวาทแกนองๆ ในงาน
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 คุณจิตรลัดดา สวัสดิพงษ์ หรือที่ลูกศิษย์ลูกหาต่าง

เรียกกันติดปากว่าอู๋เหล่าซือ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสอนภาษา

นานมี ที่เปิดด�าเนินการเรียนการสอนภาษาจีนโดยก�าลังเข้าสู ่

ขวบปีที่ 4 อู๋เหล่าซือคือผู้หนึ่งที่ใกล้ชิดกับการเรียนการสอน

ภาษาจนีในประเทศไทยมายาวนาน กว่าสบิปีกบัภาระหน้าทีใ่น

การสอน ที่ลูกศิษย์ลูกหาประสบความส�าเร็จมาแล้วหลายต่อ

หลายคน วนันีอู้เ๋หล่าซอืจะมาบอกเล่าถงึจดุทีย่งัพร่องของการ

เรียนการสอนภาษาจีนในบ้านเรา รวมทั้งพูดถึงการเรียนการ

สอนภาษาจนี แบบไหนทีจ่ะเรยีกได้ว่ามปีระสทิธภิาพทีค่นไทย 

เรียนแล้วสามารถน�าไปใช้ได้ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ที่สองของไทย

	 ภาษาจนีนบัเป็นภาษาต่างประเทศทีส่องท่ีคนท่ัวโลกล้วนก�าลงั 

ให้ความสนใจ	และในประเทศไทยเองกไ็ด้มกีารเรยีนการสอนกนัมาแล้ว 

อย่างยาวนาน	 ปัจจุบันเด็กไทยให้ความสนใจเรียนภาษาจีนเพื่อใช้ 

เป็นทางเลอืกในอนาคตเป็นจ�านวนมาก	ทว่าประสิทธิภาพในการเรยีน 

การสอนนัน้ยงันบัว่ามกีารพฒันาไปอย่างเชือ่งช้า	และปรมิาณของผูท่ี้ 

เรยีนภาษาจนีจนประสบความส�าเรจ็ในระดบัทีส่ามารถน�าไปใช้ได้น้ัน 

ยังถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น	 น่ันเป็นเพราะอะไร	 

หลายต่อหลายเสียงบอกกันว่าภาษาจีนนั้นยาก	ฉะนั้นการที่จะเรียน 

ให้ประสบความส�าเร็จนั้นจึงยากไปด้วย	 แท้จริงแล้วจะเป็นเช่นน้ัน

เสมอไปหรือไม่	วันนี้มีคนมาให้ค�าตอบแล้วในคอลัมน์นี้



ต�ำแหน่ง ผอ. โรงเรยีนสอนภำษำนำนม ีต้อง
ท�ำอะไรบ้ำง
 ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจค�าว่า ผอ. นั้นคืออะไรก่อน ใน

ความคิดของตัวเอง ผอ. คือ ผู้อ�านวยความสะดวก ซึ่งจะ

เป็นคนตรงกลางทีค่อยตดิต่อระหว่างคร ูผูป้กครอง นกัเรยีน 

และอีกด้านหนึ่งคือทางนานมีด้วย คืออยู่ตรงกลางระหว่าง 

4 หน่วยน้ี กับครูก็อ�านวยความสะดวกทุกอย่างตั้งแต่ตอน

แรกท่ีเข้ามาอยู่ในความดูแล ซึ่งหน้าที่หลักตรงนี้คือคัดครู  

คัดคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครูที่เข้ามาต้องเป็น

ครูในอุดมคติของเรา คือต้องสอนเป็น นอกจากนี้แล้วเมื่อ

ครูมีปัญหาในการสอนก็เข้ามาถาม หรือแม้แต่ปัญหาส่วน

ตัวของครูเองก็เข้ามาปรึกษาก็มี ในส่วนของนักเรียน ก็ดูแล 

อ�านวยความสะดวกทุกอย่างในโรงเรียน นักเรียนไม่ได้

รับความสะดวกอะไรบ้าง ห้องน�้าไม่ดี ไฟไม่สว่าง กับทาง 

ผู้ปกครองก็อ�านวยความสะดวกทุกเรื่อง ผู้ปกครองหาที่

จอดรถไม่ได้ก็ช่วยดู นอกจากนั้นแล้วการที่ผู้ปกครองเอา

ลกูมาฝากทีน่านม ีย่อมต้องคาดหวงัว่าลกูจะได้รบัอะไรบ้าง

จากที่มาเรียนที่นี่ ฉะนั้นหน้าที่ส�าคัญของ ผอ. คือการดูแล

หลักสูตรและท�าการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เป็นไป

ตามหลักสูตรที่วางเอาไว้ และหน้าที่อีกจุดหนึ่งก็คือกับทาง

โรงเรียนสอนภาษานานมี ที่ต้องดูแลในเรื่องของคุณภาพ

และชื่อเสียงของทางโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน 

นอกจำกมตี�ำแหน่ง ผอ. แล้ว ปัจจบัุนยงัสอน
ด้วยไหม
 ถ้าเป็นที่นานมีจะไม่ได้สอนแล้ว ท�าแต่งานด้าน

บรหิาร แต่มบ้ีางทีต้่องเข้าสอนแทนในกรณจี�าเป็น ครผููส้อน

เกิดเหตุสุดวิสัยอาจจะมาสาย ก็เข้าไปสอนแทนเท่านั้น แต่

ถ้าเป็นงานด้านการสอนก็จะเป็นงานส่วนตัวสอนหลังจาก

เลิกงานที่นานมีแล้ว คือวันเสาร์ช่วงบ่ายจะมีสอนที่สถาบัน

พฒันาครูสอนภาษาจนี เป็นการสอนหลกัสตูรชัน้สงูทีผู่เ้รยีน

บางคนก็เรียนเพื่อไปเป็นครูสอนภาษาจีนอีกที เป็นงานที่

ช่วยสังคมทางอ้อม นอกจากนั้นก็ยังมีสอนพิเศษหลังเวลา

เลิกงาน ซึ่งนักเรียนก็จะเป็นคนกลุ่มที่เคยสอนๆ กันมา

แนะน�ากันมาปากต่อปากแล้วติดตามมาเรียน และตอนนี้

มอีกีต�าแหน่งหนึง่ คอืเป็นทีป่รกึษาด้านภาษาจนี ทีโ่รงเรยีน

กสิณธรอนุสรณ์ แถวบางแค ที่นั่นเขามีเปิดสอนภาษาจีน

ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 ก็เข้าไปดูหลักสูตรให้เขาทุกวันศุกร์ 

'ครูสอนภำษำจนี' คอือำชพีในฝันตัง้แต่สมยั
ยังเป็นนักเรียนเลยหรือเปล่ำ
 ถ้าจะพูดแล้วเนี่ย ตั้งแต่สมัยเรียนยังไม่ได้คิดไว้

ว่าอยากเป็นครู หรือครูสอนภาษาจีนหรอก ตอนที่เรียน

มัธยมอยู่ก็ไม่ได้เรียนภาษาจีนในโรงเรียน เพราะตอนนั้น

เรียนท่ีเตรียมอุดมสมัยนั้นยังไม่มีภาษาจีน เลยเรียนจบ

ศิลป์ฝรั่งเศสมา แต่ภาษาจีนคือจะเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ 

เพราะที่บ้านเป็นคนจีน เรียนหลังเลิกเรียนมาตลอดวันละ

ชัว่โมงสองชัว่โมงบ้าง แล้วพอเข้ามหาวทิยาลยักจ็บัพลดัจบั

ผลมูาเรยีนตามความชอบของคณุพ่อ คณุพ่ออยากให้เรยีน

นติศิาสตร์ เพราะคดิว่าเราเป็นผูห้ญงิควรเรยีนนติศิาสตร์เอา

ไว้ป้องกนัตวัเอง เลยเรยีนตามใจพ่อ เลอืกเรยีนนติศิาสตร์ที่

ธรรมศาสตร์ หลังจากจบปริญญาตรีแล้วก็ได้เข้าไปท�างาน

เป็นทีป่รกึษาฝ่ายกฎหมายของบรษิทัเอกชน เคยท�าอยู ่ 2 แห่ง  

ซึง่ตรงนัน้อาจจะเป็นความโชคดมีัง้ว่าลกูค้าทีเ่ข้ามาปรกึษา

ส่วนใหญ่จะเป็นคนจนี ฉะนัน้ตัง้แต่ท�างานมาจะได้ใช้ภาษา

จีนตลอด ก็ท�างานนั้นมาเรื่อยๆ แต่คนเรามันจะมีจุดอิ่มตัว 

คอืพอท�าตรงนัน้แล้วมนัอิม่ตวั เริม่เบือ่แล้ว ไม่อยากท�างาน

นัน้แล้ว บงัเอญิว่าอาจจะเป็นดวง แววของความเป็นครมูอียู่

ในตัวมั้ง เลยมีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือท่านหนึ่งที่เปิดโรงเรียน

สอนภาษาอยูม่าชวนให้ไปดแูลงานด้านภาษาจนี กเ็ลยลอง

ด ูตอนแรกเข้าไปท�าในต�าแหน่ง Project Coordinator คอย

ประสานงาน หาครู ท�าไปท�ามาก็ชอบ เริ่มชอบก็เพราะได้

เข้าไปสอนหนังสือ ซึ่งก็เริ่มต้นจากการเข้าไป Fill in ไปสอน

แทนบางทีที่เขาขาดครูกะทันหัน ปรากฏว่าพอได้สอนแล้ว 

เฮ้ยสนกุ การสอนหนงัสอืไม่เหมอืนกบัอย่างอืน่ จากทีเ่ข้าไป

เป็น Project Coordinator ไปๆ มาๆ เลยกลายเป็นสอนเป็น

งานหลัก ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มสอนมาตลอด ซึ่งตอนนั้นสนุก

มาก และก็มีความภูมิใจว่านักเรียนเขาได้จากเราไป จาก 

ที่เขาไม่เป็นเลย พูดไม่ได้เลย พอเรียนไปแล้วเขากลับมา 

คุยกับเรา มาส่ือสารกับเราด้วยภาษาจีนก็รู้สึกดีมากๆ พอ

หลังจากนั้นก็เริ่มเห็นว่า เอ๊ะ ตัวเราเองก็ไม่ได้จบทางด้านนี้

มาโดยตรง แต่ถ้าจะท�างานทางด้านการสอนต่อไปเนี่ยคิด 

ว่าคงไม่เพียงพอแล้ว ก็เลยตัดสินใจเรียนเพิ่มเติมทางด้าน

การสอน ทีม่หาวทิยาลยัภาษาปักกิง่ (BLCU) วฒุปิรญิญาโท 

ทางด้านการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 สาขาหลักสูตร

และทฤษฎีการสอน 

ในฐำนะผู้ที่ท�ำงำนในแวดวงกำรศึกษำ มอง
ว่ำกำรเรยีนกำรสอนภำษำจนีในประเทศไทย
เป็นอย่ำงไร
 ในประเทศไทยเนี่ยมีคนเรียนภาษาจีนเยอะ แต่

ว่าเรียนแล้วประสบความส�าเร็จจริงๆ นั้นมีไม่มาก เพราะ 

ข้อหนึ่งเก่ียวกับระบบการศึกษา ทุกวันนี้เด็กของเราเรียน

เยอะเกินไป เรียนทุกวิชา เรียนจนแบบสัปดาห์หนึ่งไม่มี

เวลาทบทวนหนงัสอื ซึง่การเรยีนต้องอาศยัการทบทวน โดย

เฉพาะภาษาจีนนั้นค�าศัพท์จะเยอะ ตัวหนังสือเยอะต้อง

หมั่นท่องหมั่นเขียน แต่เด็กเราเรียนนั่นเรียนนี่จนไม่มีเวลา

ทบทวนอะไรเลย นี่คือปัจจัยของระบบการศึกษา ข้อสอง 

คือตัวนักเรียนเอง นักเรียนไทยเดี๋ยวนี้ความขยันอาจจะลด

น้อยลงถ้าเทยีบกบัเมือ่ในอดตี อาจจะเป็นเพราะว่าปัจจบุนั

นีส้ิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้สิง่ยัว่ยมุนัมมีากขึน้ก็

เลยท�าให้เดก็ๆ ไม่ค่อยอยากจะทนกบัความล�าบากมากมาย

นัก ฉะนั้นภาษาจีนเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากในช่วงเริ่มต้น

แต่พอเรียนไปเรื่อยๆ ถึงระดับหนึ่งแล้วมันก็จะง่ายขึ้น แต่

ว่าเด็กเราไม่ได้อดทนจนถึงตอนน้ัน หลายคนท่ีเรียนแค่

หลักเบสิกเบื้องต้นแล้วก็เลิกเรียน ซึ่งน�าไปใช้ยังไม่ค่อยได้ 

เลยกลายเป็นว่าเรียนแล้วไม่บรรลุประสิทธิผลเท่าที่ควรนัก 

และอีกจุดหน่ึง การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนไม่

ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลก็ตาม สิ่งที่ยัง

เป็นปัญหาที่พบอยู่มากก็คือ การขาดแคลนบุคลากร โดย

เฉพาะโรงเรียนมัธยม ส่วนใหญ่ครูสอนภาษาจีนจะใช้ครู

อาสาสมัคร ซึ่งบางคนก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการสอน 

คุมเด็กไม่อยู่เด็กก็เลยไม่สนใจเรียน นี่ก็เป็นปัญหาส�าคัญ

อกีอย่างหนึง่ ซึง่จะว่าไปแล้วยคุนีเ้ราควรจะให้ความส�าคญั

กบัการเรยีนการสอนภาษาจนีมากกว่าทีเ่ป็นอยู ่เพราะอะไร 

เพราะภาษาจีนสามารถเพิ่มโอกาสในการท�างานของเรา

ได้ เด็กยุคนี้บอกได้เลยว่าคอมพิวเตอร์เป็นกันหมด ภาษา

อังกฤษทุกคนได้เรียนในโรงเรียน เด็กๆ พูดได้พูดเป็นกัน

เยอะ แต่ภาษาจีนยังน้อยอยู่ ดังน้ันการจะเรียนภาษาจีน 

เป็นภาษาต่างประเทศท่ีสองน้ันเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี 

น่าสนใจ และในอีก 2 ปีข้างหน้า คือปี 2556 จะมีการเปิด

เขตการค้าเสรอีาเซยีน (AFTA) ซึง่ภาษาทีเ่ขาใช้กนัส่วนใหญ่ 

ก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาจีน อังกฤษคนก็เรียนเยอะแล้ว  

ส่วนจนีเรยีนเยอะแต่ทีใ่ช้ได้จรงิๆ ยงัน้อย แต่บางคนบอกไม่ 

ชอบจนี กเ็ลอืกเรยีนภาษาญีปุ่น่กไ็ด้ อย่างน้อยกบัโอกาสตรง

นัน้เราควรจะเพิม่ภาษาต่างประเทศทีส่องเอาไว้ แต่ท�าไมถงึ 

แนะน�าจนีในตอนแรก เพราะว่ารฐับาลไทยเขาก�าหนดแล้ว

ว่าให้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่สองของไทย

Chinese :
the second foreign language

ภาษาจีนเป็นภาษาที่

ค่อนข้างยากในช่วงเริ่มต้น

แต่พอเรียนไปเรื่อยๆ ถึงระดับหนึ่ง

แล้วมันก็จะง่ายขึ้น หลายคนที่เรียนแค่

หลักเบสิกเบื้องต้นแล้วก็เลิกเรียน 

เลยกลายเป็นว่าเรียนแล้ว

ไม่บรรลุประสิทธิผลเท่าที่ควรนัก

สัมภาษณ์ : พริมา พรสวัสดิ์

ภาพประกอบ : โรงเรียนสอนภาษานานมี



ภำษำไทยกับภำษำจีนมีควำมใกล้เคียงกัน
มำก จึงเป็นเรื่องไม่ยำกหำกคนไทยจะเรียน
ภำษำจีนเป็นภำษำต่ำงประเทศที่สอง จริง
หรือไม่
 ภาษาไทยกบัภาษาจนีเป็นภาษาทีน่กัภาษาศาสตร์

เขาจัดให้อยู่ในตระกูลภาษาใหญ่เดียวกัน คือ ตระกูลจีน-

ทิเบต (Sino-Tibetan) ซึ่งเขาไม่ได้กล่าวลอยๆ เขามีเหตุผล 

4 อย่างที่มาสนับสนุน คือ ข้อหนึ่ง ภาษาไทยกับภาษาจีนมี

วรรณยุกต์เหมือนกัน ของไทยเรา กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า ส่วนของ

จีน กา ก๋า ก่า ก้า อันนี้คือตัววรรณยุกต์ ข้อสอง มีลักษณะ

นามเหมือนกัน เพียงแต่ว่าต�าแหน่งที่วางลักษณะนามอาจ

จะสลับที่กัน เช่น ของไทยเราจะพูดว่า หนังสือหนึ่งเล่ม 

แต่ภาษาจีนจะพูดว่า หนึ่งเล่มหนังสือ ข้อสาม กริยาไม่มี

การเปลี่ยนรูปเมื่อกาลเปลี่ยนไป อย่างภาษาไทย ก�าลังกิน

ข้าว กินข้าวแล้ว ก็ใช้กิน ภาษาจีนก็เหมือนกัน คือจะไม่มี

การเปลี่ยนรูปค�าว่ากินหรือเติมอะไรลงไปเหมือนกับภาษา

อังกฤษ ข้อสี่ โครงสร้างประโยคเหมือนกัน คือ ประธาน 

+ กริยา + กรรม อันนี้คือ 4 ข้อที่นักภาษาศาสตร์บอกว่า

เหมือนกัน มันเลยท�าให้คนไทยเรียนภาษาจีนได้ง่ายกว่า

ถ้าเทียบกับภาษาอื่น แต่ทีนี้ท�าไมคนถึงคิดว่ายากไม่อยาก

เรียน ก็เพราะว่ามันเยอะไงคะ ด้วยความที่ว่าภาษาจีนมัน

เป็นภาษาภาพ แต่ละค�ามีหนึ่งความหมาย ฉะนั้นจะไม่มี

การเอาค�ามาประสมกันเหมือนภาษาไทย ก็เลยต้องจ�าค�า

ศพัท์เยอะ ตัวขีดมนักต็วัต่อตวัไปเลยเอามาผสมกนัไม่ได้ ตวั

หนังสือจีนมีทั้งหมด 60,000 กว่าตัว แต่ละตัวคือหนึ่งความ

หมาย บางตัวก็มีไว้เพื่อเป็นช่ือคนเท่านั้น หรือเป็นสิ่งของ

บางสิ่งเท่านั้น ไม่น�าไปใช้อย่างอื่นเลย แต่ว่าเราก็ไม่จ�าเป็น

ต้องรู้ถึง 60,000 กว่าตัว รู้แค่ 2,000 - 3,000 ตัวก็ใช้ได้แล้ว 

3,500 ตัวขึ้นไปก็อ่านหนังสือพิมพ์รู้เรื่องแล้ว ทีนี้ว่าคนไทย

เรามักจะกลัวไปก่อน แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลากับมันมากพอ 

เลยกลายเป็นว่าท�าไมมันยากจังยากกว่าภาษาอังกฤษ  

แต่ที่ว่ายากน่ะเพราะมันเยอะมากกว่า

กำรเรียนภำษำจีนควรจะเริ่มเรียนได้ต้ังแต่
วัยไหนจึงจะเหมำะสม 
 จริงๆ แล้วเด็กสามารถเรียนภาษาจีนได้ตั้งแต่ยัง

เลก็ๆ เลย ซึง่วธิกีารสอนภาษาต่างประเทศทีส่องมนัมหีลาย

ทฤษฎีค่ะ อย่างเด็กเล็กๆ เลยอายุ 2 ขวบครึ่ง สามารถใช้วิธี

สอนโดยตรงหรอื Direct method ได้เลย คอืครผููส้อนจะเป็น

คนจีน ไม่จ�าเป็นต้องรู้ภาษาไทยเลยก็ได้ สอนพูด-ฟังภาษา

จีน พูดทุกวัน พูดให้เด็กซึมซับเข้าไปเอง แต่ทีนี้เงื่อนไขก็คือ

ว่าวิธีการสอนแบบนี้คือ เด็กต้องเรียนทุกวัน ต้องมีความถี่ 

พอเด็กที่โตขึ้นมาหน่อย 3-5 ขวบ ก็สอนแบบเริ่มให้จ�าค�า

ศัพท์จ�าตัวหนังสือเป็นตัวๆ แต่ยังไม่ต้องให้เขาเขียน เขายัง

ไม่พร้อมเพราะเดก็วยันีบ้างคนยงัจบัดนิสอไม่เป็นเลย แต่ถ้า 

จะเริ่มให้เรียนพินอิน จ�าศัพท์ และให้เขียนต้องเป็นเด็กโต

คือ 6-12 ขวบ ซึ่งส�าหรับเด็กโตเนี่ยครูผู้สอนก็ควรจะพูด

ภาษาไทยได้ หรือเป็นครูคนไทย เพราะอย่างน้อยๆ ครูต้อง

อธบิายเป็นภาษาไทยให้เดก็เกดิความแจ่มแจ้ง เพือ่ทีว่่าเขา

จะได้กลับไปทบทวนเองที่บ้านได้ด้วย โดยเฉพาะเด็กส่วน

ใหญ่ไม่มีเวลาเรียนภาษาจีนเต็มที่ เรียนแค่สัปดาห์ละไม่กี่

ชั่วโมง ไม่ได้เรียนทุกวัน ถ้าครูอธิบายภาษาไทยไม่ได้ เด็ก

ก็ไม่เข้าใจ ที่โรงเรียนสอนภาษานานมี ที่นี่ก็จะมีเด็กเล็กๆ 

อายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่งมาเรียนเลย เด็กวัยนี้ก็จะเรียนแบบ

ไพรเวท ซึ่งการเรียนก็จะเป็นการเรียนผ่านการเล่น อาศัย

การเล่นเป็นสือ่ให้เขา ให้เขาเล่นกบัคร ูแล้วขณะทีเ่ล่นเนีย่ครู

ก็จะพูดเป็นภาษาจีน ซึ่งเด็กเขาจะชินโดยอัตโนมัติ แต่ต้อง 

อาศยัความถีอ่ย่างทีบ่อก เพราะว่าเดก็เลก็เนีย่ลกัษณะเด่น

ของเขาคือเขามีพฤติกรรมในการเลียนแบบสูงมาก เมื่อเขา

ได้สัมผัสกับตรงนี้ทุกวัน เขาจะรับเข้าไปและสามารถเลียน

แบบออกมาได้ ส่วนเด็กเล็ก 3 - 5 ขวบ เราก็จะให้เขาเรียน

โดยให้จ�าตัวหนังสือ ยังไม่ให้เขียน แต่อาจจะให้ระบายสี

แล้วก็จ�าค�าศัพท์ว่าที่เราระบายไปนั้นคือค�าว่าอะไร หมาย

ถึงอะไร ก็คือให้เขาได้เห็นสิ่งท่ีเรียนเป็นรูปธรรมบ่อยๆ  

วยันีก้ใ็ห้เล่นเหมอืนกนัแต่จะเป็นการเล่นทีพ่ฒันาขึน้มา ครู

เด็กเล็กๆ สามารถใช้

วิธีสอนโดยตรงหรือ

Direct method ได้เลย

คือครูผู้สอนจะเป็นคนจีน

ไม่จ�าเป็นต้องรู้ภาษาไทยเลยก็ได้

สอนพูด-ฟังภาษาจีน พูดทุกวัน

พูดให้เด็กซึมซับเข้าไปเอง



กับลูก ให้ลูกได้ใช้ภาษาจีนด้วยเวลาอยู่ที่บ้าน พาลูกทวน

ต�ารา อาจจะพาเล่นเกมทายค�าศัพท์ ต่อค�าเป็นภาษาจีน 

หาหนังสือง่ายๆ ท่ีมีพินอินง่ายๆ ให้ลูกอ่านเพื่อเพิ่มคลัง 

ค�าศัพท์ให้เขา ให้สมองเขาได้ท�างาน นักวิชาการทางด้าน

สมองบอกไว้ว่า เส้นสมองของคนเราจะโตขึน้ทกุวนัถ้าเรามี

การฝึกมัน เขาเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆ ว่าเหมือนกับต้นไม้ 

ถ้าต้นไม้ได้รับน�้าทุกวันมันจะสดชื่น โตขึ้นๆ แต่ถ้าเกิดมัน

ขาดน�า้เพยีงแค่วนัเดยีวมนักจ็ะเหีย่วลงแล้ว แต่พอเรากลบั

มารดน�้าอีกครั้งมันก็จะกระเด้งขึ้นมานิดหนึ่ง แต่ก็ไม่สดชื่น

เท่ากับการที่เรารดมันทุกวัน แต่ถ้าพ่อแม่ไม่รู้ภาษาจีน พูด

ไม่ได้ ถึงแม้จะไม่สามารถพูดคุยกับลูกเป็นภาษาจีน แต่ก็

สามารถกระตุ้นลูกได้ ให้ลูกแปลค�าศัพท์จากหนังสือเรียน

ให้ฟังเพื่อเป็นการช่วยให้เขาได้ทบทวนสิ่งท่ีเรียนมาไปใน

ตัวด้วย และพ่อแม่ก็ยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูก

ได้ โดยอาจจะหาเพลงจีนสั้นๆ ง่ายๆ มาไว้ให้ลูกฟัง แต่ถ้า

ลูกยังไม่โตมากก็ยังไม่ต้องถึงขั้นให้ลูกดูหนังจีนเพราะเด็ก

อาจจะฟังไม่ทัน ดูไม่รู้เรื่อง แล้วพ่อแม่ก็ไม่สามารถอธิบาย

ให้เด็กเข้าใจได้ ฉะนั้นควรจะหาสิ่งที่พ่อแม่สามารถท�าร่วม

กนักบัลกูได้ และทีส่�าคญัคอืพยายามหาเวลาให้ลกูได้เรยีน

ภาษาจีนอย่างเหมาะสม ถ้าเปน็ไปได้กค็วรจะเรยีนสปัดาห์

ละ 5 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย อย่างนี้ก็ได้ แต่ที่ส�าคัญเหนือสิ่ง

อื่นใดเลยคือพ่อแม่ต้องเข้าใจถึงสภาพการณ์ในการเรียน

ภาษาจีนของลูก ไม่คาดหวังเกินไปจนกลายเป็นการกดดัน

ลกู ท�าให้ลกูเกดิความเครยีด คอืพ่อแม่บางคนค่อนข้างคาด

หวังสูงว่าลูกเรียนภาษาจีนแล้วจะต้องพูดได้ ใช้ได้ภายใน

กี่ชั่วโมงๆ ซึ่งบางทีก็ต้องให้เขาค่อยเป็นค่อยไป เพราะการ

เรียนภาษาไม่ว่าภาษาใดก็ตามย่อมต้องใช้เวลากันท้ังน้ัน 

แต่กบัเดก็บางคนทีเ่ขามเีซนส์ทางภาษา เรยีนไปแค่นดิหนึง่ 

ก็ไปได้แล้ว อันน้ีพ่อแม่และครูก็ต้องคอยสังเกตด้วย  

ถ้าลกูเรา หรอืเดก็คนไหนค่อนข้างมเีซนส์ทางภาษา ไปได้ไว  

อันน้ันก็ควรรีบส่งเสริมให้ถูกทางและเป็นไปตามความ

เหมาะสมด้วยเช่นกัน         

อาจจะมเีกมมาให้เล่น เอาเพลงมาให้ร้อง และเดก็ 6 -12 ขวบ  

วัยนี้จะเริ่มเรียนเยอะแล้ว ที่นี่เราจะเน้นทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง 

พดู อ่าน เขยีน แล้วกจ็ะพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้เขา 

ให้นกัเรียนได้ใช้ทกัษะต่างๆ อย่างครบถ้วน นอกจากนีท้ีน่ีเ่รา

ยงัมหีลกัสตูรส�าหรบัผูใ้หญ่คอืเริม่ตัง้แต่อาย ุ13 ปีเป็นต้นไป  

ดังนั้นจะว่าไปแล้วเราสามารถเริ่มเรียนภาษาจีนได้ทุก

วัยเลย โตแล้วเรียนจบแล้วก็สามารถเรียนได้ เพียงแต่ว่า

ผูใ้หญ่กต้็องอาศยัความขยนัเพิม่มากขึน้ เรยีนแล้วต้องหมัน่

ทบทวน แต่ถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กก็จะมีความได้เปรียบเพราะ

สมองเด็กยังปลอดโปร่งสามารถรับอะไรได้ดี แต่ทั้งน้ีทั้ง

นัน้กต้็องดดู้วยว่าเดก็ชอบหรอืเปล่า เรยีนแล้วไปได้ไหม ถ้า

เดก็ไม่ชอบไม่ไหว ผูป้กครองกไ็ม่ควรยดัเยยีดหรอืกดดนัจน

เกนิไป เพราะเดีย๋วเดก็จะต่อต้านและกลายเป็นไม่ชอบการ

เรยีนภาษาจนีไปเลย ฉะนัน้อาจจะต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป 

อย่างที่นานมีเราก็จะดูว่าเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร บางคน

ชอบเรียนเป็นกลุ่ม แต่บางคนก็อาจจะชอบเรียนเดี่ยว เราก็

จะจดัให้เรยีนแบบไพรเวท คอืจะพยายามปรบัการเรยีนการ

สอนโดยดนัูกเรียนเป็นหลกั เพือ่ให้เขาเกดิความชืน่ชอบและ

รักที่จะเรียนภาษาจีน

กำรเรยีนกำรสอนภำษำจนีให้ได้ประสทิธภิำพ 
ต้องท�ำอย่ำงไร
 การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับ 

หลายปัจจัย แต่โดยหลักๆ คือ หลักสูตรต้องมีประสิทธิภาพ  

ครผููส้อนต้องมปีระสทิธภิาพ และผูเ้รยีนกต้็องมปีระสทิธภิาพ 

ด้วย หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพก็คือ ต้องเป็นหลักสูตรที่ไม่

ห่างไกลจากตวัผูเ้รยีน สามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้  

ครูผูส้อนต้องมปีระสทิธภิาพคอื ต้องมสี�าเนยีงภาษาจนีกลาง 

ทีชั่ด ได้มาตรฐาน ทีส่�าคญัต้องถ่ายทอดเป็น สามารถอธบิาย 

เรือ่งยากให้เข้าใจได้ง่าย เหมอืนกบัหลกัค�าสอนของขงจือ๊ที่

ว่าไว้คือ สอนนักเรียนแบบไหนก็ให้พลิกแพลงสถานการณ์

ไปเรื่อย ครูจะต้องมีทัง้ศาสตร์และศลิป์ ซึ่งการสอนมันมีอยู่ 

2 แบบ ถ้าในแง่ของทฤษฎ ีถ้าสิง่ไหนเป็นสิง่ทีน่กัเรยีนต้องรู้ 

ครูกย็งัต้องเป็นผูน้�าทางตลอด แต่ถ้าเกดิว่าเป็นการสอนทาง

ด้านปฏิบัติ ครูจะไม่ใช่ผู้น�าทางแล้ว ครูเป็นแค่ผู้คอยตาม  

คอยชี้แนะว่านักเรียนควรท�าแบบไหน เช่น ทางด้านทฤษฎี 

เรียนพินอิน ค�าศัพท์ ไวยากรณ์ นักเรียนก็ต้องท�าตามครู ครู

เป็นผูป้้อนความรูใ้ห้ก่อน แต่ถ้าถงึเวลาทีน่กัเรยีนต้องน�าไป

ปฏิบัติ ครูจะเป็นแค่คนคอยประคองท�าให้นักเรียนมีการ

เรียนรู้มากขึ้น สุดท้ายตัวผู้เรียนเองก็ต้องมีประสิทธิภาพ 

คือนักเรียนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องมีความขยัน ตั้งใจเรียน 

ท�าการบ้านส่ง ทบทวนหลงัเลกิเรยีน ฉะนัน้เคยบอกนกัเรยีน

เสมอว่า ถ้าคิดจะประสบความส�าเร็จในการเรียนภาษาจีน 

เรียนแล้วต้องไม่ทิ้งกลางคัน เธอกับเหล่าซือต้องร่วมมือ

กัน ถ้าเหล่าซือเขาสอนดีแล้วเธอก็ต้องขยันเรียนด้วยจึงจะ

ประสบความส�าเร็จได้

พ่อแม่ควรท�ำอย่ำงไรเพื่อเป็นกำรส่งเสริม
กำรเรียนภำษำจีนของลูกให้ประสบควำม
ส�ำเร็จ
 พ่อแม่นั้นมีส่วนส�าคัญมากที่จะช่วยส่งเสริมการ

เรียนภาษาจีนของลูก เพราะบางทีลูกเรียนภาษาจีนที่

โรงเรียนอย่างเดียว ซึ่งสัปดาห์หนึ่งมีเวลาเรียนน้อยมาก 

พ่อแม่ก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยเช่นกัน ไม่ควรปล่อยให้

เป็นเรื่องของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว เพราะการที่ลูกจะ

ประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนได้นัน้ ทัง้พ่อแม่และโรงเรยีน

ต้องร่วมมือกัน ส�าหรับพ่อแม่ที่เป็นภาษาจีน พูดภาษาจีน

ได้ เมื่ออยู่ที่บ้านก็ต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้

เส้นสมองของคนเราจะโตขึ้นทุกวัน

ถ้าเรามีการฝึกมันเหมือนกับต้นไม้

ถ้าต้นไม้ได้รับน�้าทุกวันมันจะสดชื่น

โตขึ้นๆ แต่ถ้าเกิดมันขาดน�้า

เพียงแค่วันเดียวมันก็จะเหี่ยวลง



LILO & STITCH

CHIP ‘n’ DALE

ดินสอสีไมสั้น 12 สี

ดินสอสีไมยาว 12 สี ดินสอสีไมยาว 24 สี ดินสอสีไมยาว 36 สี

RAPUNZEL

TINKER BELL

TOY STORY

ใหมแกะกลอง
“สารพันสินคาใหม เพื่อตอบสนองทุกความตองการของลูกคา ที่เรามุงมั่นพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง”

ชุดสมุดภาพระบายสี

กอนใหญ

บรรจุ 36 กอน / 1 กลอง

รูปทรงสวยงาม มีคลิปรูปโดราเอมอนเหมาะสำหรับพกพาเขียนลื่นไมขาดตอน ดามจับหุมดวยยางนุม กระชับมือยิ่งขึ้นเวลาเขียน

มี 2 ลาย 2 สี : สีฟา และสีชมพู

สีหมึก :    

1 กลอง บรรจุ 48 ดาม

รูปทรงสวยงาม มีคลิปรูปหมาแมวเหมาะสำหรับพกพา

สีตรามา (ปรับโฉม) เฟรมผาใบมินิ H-1318

แทนตัดกระดาษ (ฐานโลหะ) H-839-1

แทนตัดกระดาษ (ฐานโลหะ) H-839-2

ชุดสมุดวาดเขียน

PRINCESS

ดินสอสีแทงเหลี่ยมขนาดมาตรฐาน 

ผลิตจากไมคุณภาพดี เหลางาย จับถนัดมือ 

เนื้อสีเนียนละเอียด ระบายลื่น สีสันสดใส เขมพิเศษ 

ผานการรับรองมาตรฐานปลอดสารพิษ 

ASTM D-4236 จากสหรัฐอเมริกา 

และ CE EN-71/3 จากสหภาพยุโรป 

ปลอดภัยกับเด็กที่มีอายุ 3 ขวบขึ้นไป

ขนาด 13 x 18 cm.

พรอมขาตั้งวาดรูป

พื้นผิวผาใบเคลือบดวยเจสโซ ปองกันเชื้อรา 

เหมาะสำหรับงานสีน้ำมันและสีอะครีลิก 

ดูดซับสีไดดีไมทำใหสีจม

ปากกาลูกลื่น H-128 ปากกาลูกลื่นโดราเอมอน DM-201 ปากกาลูกลื่น The Dog & The Cat DC-101

หัวเขียน : 0.7 mm. 

สีหมึก : 

มี 2 ลาย 2 สี : สีฟา และสีชมพู

สีหมึก :    

1 กลอง บรรจุ 48 ดาม

ลวดลายนารัก เขียนลื่น มีคลิปเหมาะสำหรับพกพา

มี 4 ลาย 4 สี : สีชมพู สีสม สีเขียว และสีฟา

สีหมึก :    

1 กลอง บรรจุ 40 ดาม

ลวดลายนารัก เขียนลื่น ไสดินสอเหนียวไมเปราะงาย มีคลิปเหมาะสำหรับพกพา 

ปากกาลูกลื่นโดราเอมอน DM-1002 ดินสอกดโดราเอมอน DM-2001

รูปทรงสี่เหลี่ยม เขียนลื่น จับถนัดมือ

มี 2 ลาย 2 สี : สีฟา และสีชมพู

สีหมึก :    

1 กลอง บรรจุ 36 ดาม

ปากกาลูกลื่นโดราเอมอน DM-1001

มี 4 ลาย 4 สี : สีชมพู สีสม สีเขียว และสีฟา

1 กลอง บรรจุ 40 ดาม

ยางลบลายธงชาติ เครื่องเหลาดินสอ H-2296

ลวดเย็บแม็กซ T3-3MBกอนเล็ก

บรรจุ 60 กอน / 1 กลอง

พรอมใหคุณหนูๆ สรางสรรคจินตนาการไปกับตัวการตูนชื่อดัง 

1 ชุด ประกอบดวย : สมุดภาพระบายสี ปากกาสีน้ำ และสีเทียน

พรอมใหคุณหนูๆ 

ไดสรางสรรคศิลปะอยางเต็มฝมือ

1 ชุด ประกอบดวย : 

สมุดวาดเขียน ดินสอ ยางลบ 

และสีไม

ตัดกระดาษหนา 70 แกรมได 12 แผน

ขนาดกระดาษที่ตัด : A3 A4 A5 A6 B4 B5 และ B6 

ขนาดเครื่อง 18 x 12 นิ้ว

น้ำหนักเครื่อง 4.5 กก.

ตัดกระดาษหนา 70 แกรมได 12 แผน

ขนาดกระดาษที่ตัด : A4 A5 A6 B5 B6 และ B7

ขนาดเครื่อง 13 x 10 นิ้ว

น้ำหนักเครื่อง 3 กก.

MICKEY MOUSEWINNIE THE POOH MARIE

สีตัวเครื่อง : สีขาว สีเขียว และสีน้ำเงิน

เหมาะสำหรับเหลาดินสอ และสีไม มีปุมยางกันลื่นที่ฐานรองตัวเครื่อง ปองกันการเกิดรอยขีดขวน

ขนาด 12 x 6 mm.

1 กลอง บรรจุ 1,000 ตัว

เย็บกระดาษ ไม 

ใชกับเครื่องยิง MAX Gun Tacker



LILO & STITCH

CHIP ‘n’ DALE

ดินสอสีไมสั้น 12 สี

ดินสอสีไมยาว 12 สี ดินสอสีไมยาว 24 สี ดินสอสีไมยาว 36 สี

RAPUNZEL

TINKER BELL

TOY STORY

ใหมแกะกลอง
“สารพันสินคาใหม เพื่อตอบสนองทุกความตองการของลูกคา ที่เรามุงมั่นพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง”

ชุดสมุดภาพระบายสี

กอนใหญ

บรรจุ 36 กอน / 1 กลอง

รูปทรงสวยงาม มีคลิปรูปโดราเอมอนเหมาะสำหรับพกพาเขียนลื่นไมขาดตอน ดามจับหุมดวยยางนุม กระชับมือยิ่งขึ้นเวลาเขียน

มี 2 ลาย 2 สี : สีฟา และสีชมพู

สีหมึก :    

1 กลอง บรรจุ 48 ดาม

รูปทรงสวยงาม มีคลิปรูปหมาแมวเหมาะสำหรับพกพา

สีตรามา (ปรับโฉม) เฟรมผาใบมินิ H-1318

แทนตัดกระดาษ (ฐานโลหะ) H-839-1

แทนตัดกระดาษ (ฐานโลหะ) H-839-2

ชุดสมุดวาดเขียน

PRINCESS

ดินสอสีแทงเหลี่ยมขนาดมาตรฐาน 

ผลิตจากไมคุณภาพดี เหลางาย จับถนัดมือ 

เนื้อสีเนียนละเอียด ระบายลื่น สีสันสดใส เขมพิเศษ 

ผานการรับรองมาตรฐานปลอดสารพิษ 

ASTM D-4236 จากสหรัฐอเมริกา 

และ CE EN-71/3 จากสหภาพยุโรป 

ปลอดภัยกับเด็กที่มีอายุ 3 ขวบขึ้นไป

ขนาด 13 x 18 cm.

พรอมขาตั้งวาดรูป

พื้นผิวผาใบเคลือบดวยเจสโซ ปองกันเชื้อรา 

เหมาะสำหรับงานสีน้ำมันและสีอะครีลิก 

ดูดซับสีไดดีไมทำใหสีจม

ปากกาลูกลื่น H-128 ปากกาลูกลื่นโดราเอมอน DM-201 ปากกาลูกลื่น The Dog & The Cat DC-101

หัวเขียน : 0.7 mm. 

สีหมึก : 

มี 2 ลาย 2 สี : สีฟา และสีชมพู

สีหมึก :    

1 กลอง บรรจุ 48 ดาม

ลวดลายนารัก เขียนลื่น มีคลิปเหมาะสำหรับพกพา

มี 4 ลาย 4 สี : สีชมพู สีสม สีเขียว และสีฟา

สีหมึก :    

1 กลอง บรรจุ 40 ดาม

ลวดลายนารัก เขียนลื่น ไสดินสอเหนียวไมเปราะงาย มีคลิปเหมาะสำหรับพกพา 

ปากกาลูกลื่นโดราเอมอน DM-1002 ดินสอกดโดราเอมอน DM-2001

รูปทรงสี่เหลี่ยม เขียนลื่น จับถนัดมือ

มี 2 ลาย 2 สี : สีฟา และสีชมพู

สีหมึก :    

1 กลอง บรรจุ 36 ดาม

ปากกาลูกลื่นโดราเอมอน DM-1001

มี 4 ลาย 4 สี : สีชมพู สีสม สีเขียว และสีฟา

1 กลอง บรรจุ 40 ดาม

ยางลบลายธงชาติ เครื่องเหลาดินสอ H-2296

ลวดเย็บแม็กซ T3-3MBกอนเล็ก

บรรจุ 60 กอน / 1 กลอง

พรอมใหคุณหนูๆ สรางสรรคจินตนาการไปกับตัวการตูนชื่อดัง 

1 ชุด ประกอบดวย : สมุดภาพระบายสี ปากกาสีน้ำ และสีเทียน

พรอมใหคุณหนูๆ 

ไดสรางสรรคศิลปะอยางเต็มฝมือ

1 ชุด ประกอบดวย : 

สมุดวาดเขียน ดินสอ ยางลบ 

และสีไม

ตัดกระดาษหนา 70 แกรมได 12 แผน

ขนาดกระดาษที่ตัด : A3 A4 A5 A6 B4 B5 และ B6 

ขนาดเครื่อง 18 x 12 นิ้ว

น้ำหนักเครื่อง 4.5 กก.

ตัดกระดาษหนา 70 แกรมได 12 แผน

ขนาดกระดาษที่ตัด : A4 A5 A6 B5 B6 และ B7

ขนาดเครื่อง 13 x 10 นิ้ว

น้ำหนักเครื่อง 3 กก.

MICKEY MOUSEWINNIE THE POOH MARIE

สีตัวเครื่อง : สีขาว สีเขียว และสีน้ำเงิน

เหมาะสำหรับเหลาดินสอ และสีไม มีปุมยางกันลื่นที่ฐานรองตัวเครื่อง ปองกันการเกิดรอยขีดขวน

ขนาด 12 x 6 mm.

1 กลอง บรรจุ 1,000 ตัว

เย็บกระดาษ ไม 

ใชกับเครื่องยิง MAX Gun Tacker



 ชวงเวลาเปดเทอมใหม ปญหาท่ีคุณพอคุณแมและคุณครูตองเผชิญ

คงหนีไมพน  “ปญหาเด็กไมอยากไปโรงเรียน”  โดยเฉพาะเด็กอนุบาลที่เรา

มักจะเห็นกันบอยๆ ตามหนาโรงเรียน  รองไหบาง  งอแงบาง บางรายถึงขั้น

ดิ้นทุรนทุรายก็มี แตยังไงก็ตามเด็กๆ ก็ตองไปโรงเรียน  เพราะพวกเขาคือ

อนาคตของชาติ และนี่ก็คงจะเปนปญหาระดับชาติที่เราควรใสใจกันใชไหม

 กอนอื่นเราคงตองยอนกลับไปที่ตนตอของปญหากันกอน  สาเหตุ

ที่ทำใหเด็กไมอยากไปโรงเรียนพอจะประมวลได 3 ขอใหญๆ ก็คือ 

      ตัวเด็กเอง เพราะตั้งแตแรกเกิดเรื่อยมาจนถึงสามขวบ เด็กๆ 

คุนเคยกับสังคมเดียวก็คือบาน ซึ่งมีแตพอแมญาติพี่นองเทานั้น  ฉะนั้นเมื่อ

วันหนึ่งที่เขาตองไปโรงเรียน  มันจึงเปนเรื่องใหมที่ไมคุนเคย  มิหนำซ้ำบาง

บานยังเคยใชโรงเรียนเปนเครื่องมือขูเด็ก เชน “ถาดื้อจะใหครูตี” หรือ “เกเร

จะจับสงโรงเรียน”  ก็ยิ่งเพิ่มความกลัวและกังวลใหกับเขามากขึ้น  เพราะ

ธรรมชาติของเด็กวัยน้ี (3-4 ป) มีความกังวลตอการแยกจากพอแมหรือคนท่ี

คุนเคย  และแมวาการไปโรงเรียนจะเปนการแยกแบบชั่วคราวก็ยังสงผลให

เขามีความกังวล ทำใหไมอยากไปโรงเรียนนั่นเอง

       ครอบครัว เพราะในครอบครัวที่มีปญหาไมวาจะเปนคุณพอ

คุณแมไมปรองดองกัน ปญหาทางดานเศรษฐกิจ หรือแมแตมีการเจ็บปวย

ของคนภายในครอบครัวก็ตาม  สภาวะวุนวายเหลานี้ทำใหคนในครอบครัว

เศราหมอง  และความเศราหมองเหลานี้จะถูกถายทอดไปยังเด็กทำใหเขามี

ความเศราอยูในอารมณดวยเชนกัน  และเปนการปดกั้นสติปญญารวมถึง

กำลังใจท่ีจะเรียนรูอะไรท้ังหมดท้ังส้ินดังน้ันเด็กๆ เหลาน้ีจึงไมอยากไปโรงเรียน

       โรงเรียน เพราะมีหลายปญหาท่ีเกิดจากตัวโรงเรียน เชน ปญหา

ดานการเรียน เด็กท่ีเรียนชา เรียนไมดี สูเพ่ือนๆ ไมได ก็จะกังวลและไมอยาก

ไปโรงเรียน  คุณครูก็เชนกัน  ถึงแมปกติคุณครูจะเขาใจจิตวิทยาของเด็กดี

ก็ตาม  แตถามีสาเหตุใดเขามากระทบทำใหจิตใจครูไมปกติ  ก็จะสงผลไป

ยังเด็ก และเด็กยอมไมอยากเรียนหนังสือ สวนสาเหตุยิบยอยอื่นๆ ก็อาจมี

อีกเชน โดนเพ่ือนลอ โดนขมขูทำราย หรือขมขูทางเพศ เร่ืองเหลาน้ีก็จะทำให

เด็กกังวลมาก และไมยอมไปโรงเรียน

 แลวเราจะแกไขปญหาน้ีอยางไร “การแกไขท่ีดีท่ีสุดก็คือการปองกัน”

ในกรณีของเด็กเล็กท่ียังไมคุนกับโรงเรียน  ควรสรางความคุนเคยระหวางเด็ก

กับโรงเรียนกอน ทำไดงายๆ  โดยการพาเด็กไปเท่ียวโรงเรียนท่ีคุณพอคุณแม

คิดวาจะใหเขาเขาเรียนที่นั่น พาไปใหชินกับสถานที่และใหทำความรูจักกับ

คุณครู รวมท้ังการพูดถึงโรงเรียนแตในแงดี สวนในเด็กโตหรือวัยรุนท่ีมีปญหา

นี้  มีความจำเปนมากที่ตองมีใครสักคนคอยเปนที่ปรึกษาใหกับเขา เมื่อเด็ก

ไมไปโรงเรียน (โดยไมมีสาเหตุอันควร) เราควรทำใหเขารีบกลับไปเรียนให

เร็วท่ีสุด เพราะย่ิงหยุดนานเด็กก็ย่ิงไมอยากไปมากข้ึน และถาไมใชกรณีของ

การเจ็บปวยแลวละก็ คุณพอคุณแมไมควรใจออนยอมใหหยุดเรียน เทานี้

เด็กก็จะเรียนรูเองวาเขาไมสามารถอางอะไรก็ตามเพื่อหยุดโรงเรียนได  

 ท่ีกลาวมาขางตนน้ันถาเด็กเปนไมมากนัก คุณพอคุณแมควรปรึกษา

ครูและแกไขเสียแตเน่ินๆ  ก็จะไมยากนักแตถาเปนมานานและเด็กมีปญหา

ทางอารมณและพฤติกรรมก็จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองปรึกษาจิตแพทย  เพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดปญหาท่ียุงยากซ้ำซอนข้ึนมาอีก

 อยาลืมเสียละวา  “ลูกคือสำเนาถูกตองของพอแม”  ยังไงก็ตามถา

อยากใหลูกเปนอยางไร  คุณพอคุณแมก็ตองทำตัวใหเปนตัวอยาง  เพราะ   

                ฉะน้ันคุณพอคุณแมก็อยาปลอยใหตัวเองตกอยูในสภาพ   

                              “ไมอยากไปทำงาน”   ก็แลวกัน

BLACK

 ขึ้นชื่อวาเปนนักเรียน ก็ตองมีหนาที่เรียนหนังสือแนนอนอยูแลว แตทวาดวยความเฮี้ยวแกนแกวของพวกเราแตละคนนั้น 

จะใหนั่งเรียนอยูในหองเรียนไปเงียบๆ เฉยๆ มันก็เปนการฝนธรรมชาติของเราเกินไป ก็ตองมีเลนบาง เรียนบาง ตามประสาชีวิต

วัยรุนฮอรโมนหลั่งทวมทน แตถาบางครั้งบางคราวพฤติกรรมของเรามันออกนอกลูนอกทางไปไกลจนเกินไป ก็ตองโดน!!

                                      ตักเตือน
                                                โทษขั้นแรกสุดเราจะไดรับการตักเตือนจากคุณครู
                                      ผูหวังดีของเราในระดับท่ีแตกตางกันตามความผิดของแตละคน
                                      ถาเราทำความผิดไวรายแรง  การตักเตือนนั้นจะใกลเคียงกับ
                                      การ “ดา” เลยทีเดียว การตักเตือนน้ีสวนมากจะใชในการทำผิด
                                      กฎระเบียบเล็กๆ นอยๆ เชน คุยกันในเวลาเรียน เขาหองเรียน
                                สาย ลอชื่อพอแมเพื่อน  ลอชื่อพอแมคุณครู การตักเตือนเปนการ
ปรามใหเด็กหยุดทำพฤติกรรมผิดๆ น้ันและปรับปรุงตัวใหเปนคนดี  ถาเด็กเปนเด็กที่เชื่อฟง
ก็จะหยุดพฤติกรรมนั้น  แตถาไมก็จะมีการลงโทษในระดับตอไป
 คำเตือน การลงโทษโดยการตักเตือนอาจมีผลคางเคียง ทำใหหูชาหนาเปยกได

                               หักคะแนน
                                                 ในกรณีที่ตักเตือนแลวไมไดผลก็ตองอัพเกรดเปน
                                      ขั้นตอไปนั่นก็คือ การหักคะแนน ทั้งคะแนนในวิชาที่เรียน     
                                      คะแนนจิตพิสัย  คะแนนความประพฤติ  คะแนนพฤติกรรม     
                                      คะแนนคุณธรรม  คะแนนเด็กดี   หรือคะแนนอื่นๆ ที่ตามแต
                                      โรงเรียนจะตั้งขึ้นมา และเมื่อเราถูกหักคะแนนจนเกินระดับที่
ทางโรงเรียนกำหนดไวแลว ก็จะมีการทำโทษในข้ันตอๆ ไป การหักคะแนนน้ีจะมีผลอยาง
มากตอคนที่เรียนดี ตั้งใจเรียน หรือพูดงายๆ ก็คือเด็กที่มีคะแนนจะใหหัก สวนเด็กเกเร
อยางพวกเราก็จะไมกลัวเรื่องการหักคะแนนหรอก  เพราะวายังไงก็ไมมีคะแนนอะไร
จะใหหักอยูแลว จะหักอะไรกันอีกนักหนา

                               ตี
                                   เมื่อพูดดีก็แลว พูดรายก็แลว ก็ยังไมยอมหลาบจำ   
                                      ตองมีการลงไมลงมือกันบาง ใหพวกเราไดเจ็บตัวบางเพื่อให
                                      ความจำดีขึ้น  เขาเรียกวาจะไดจำใหขึ้นใจ  การลงโทษดวย
                                      การตีน้ันสวนใหญคุณครูจะตีเราท่ีมือ หรือท่ีกน ไมก็ท่ีขาเพราะ
                                      เปนบริเวณท่ีนักวิชาการพิสูจนมาแลววาเม่ือโดนตีแลวจะไมเจ็บ
มากนัก (แตบางคร้ังก็โคตรเจ็บเลย) และอุปกรณการลงโทษก็มีต้ังแตใชมือตี ใชไมบรรทัด
หรือท่ีนิยมกันท่ีสุดก็คงเปนไมรวกพันเทปขาวอาวุธมาตรฐานคูมือของคุณครูทุกโรงเรียน
ท่ีเวลาหวดจะมีเสียงเอฟเฟคตดัง  ฟบๆ ใหไอพวกท่ียืนตอคิวรอโดนตีไดลุนกันตลอดเวลา 

                               ยืน
                                                ยังมีการลงโทษอีกประเภทหนึ่งที่คุณครูนิยมกันมาก  
                                      เพราะไมตองเปลืองแรงตีเรา และไมตองใชอุปกรณอะไรเลยดวย
                                      การลงโทษนั้นก็คือการยืน  คุณครูอาจจะใหเรา  ยืนอยูที่โตะ   
                                      ยืนบนเกาอี้  ยืนบนโตะ  ยืนหนากระดาน  ยืนบนกระดาน ยืน
                                      หนาหองเรียน  ยืนหนาเสาธง  ยืนบนเสาธง  ยืนนอกโรงเรียน       
                                      ดูเหมือนวาทุกๆ ตารางนิ้วในโรงเรียนนั้น  รอเราใหถูกลงโทษ
                                      ดวยการยืนอยูตลอดเวลา  การยืนบางทีก็จะมีออปชั่นเสริม
                                      เพิ่มเติมจากทามาตรฐานอีก เชน  ยืนขาเดียว  ยืนกางแขน
                                      ยืนคาบไมบรรทัด หรือไมก็คอมโบรวมมันทุกอยางเลย

                                                  ออกกำลังกาย
                                              ถาพูดถึงเร่ืองตีกับยืนแลว จะไมพูดถึงการลงโทษ
                                                  ดวยการออกกำลังกายก็ไมไดเพราะเปนสามการลงโทษ
                                                  มาตรฐานสุดคลาสสิคของโรงเรียน  การลงโทษดวย
                                                  การออกกำลังกายนั้น  สวนใหญคุณครูจะใหพวกเรา
                                                  นักเรียนว่ิงรอบสนาม ก่ีรอบก็วาไป หรือถาจะใหแอดวานซ
                                                   หนอยก็ใหเลือกวาจะว่ิงรอบสนามหรือ ว่ิงรอบเพ่ือน 
ดวยความฉลาดเราก็จะเลือกว่ิงรอบเพื่อน  แตคุณครูดันใหเพื่อนวิ่งรอบสนามดวยทีนี้ก็

สนุกเลย  นอกจากจะออกกำลังกายดวยการวิ่งแลว  ยังมีกระโดดตบ  ลุกนั่ง  ซิทอัพ 
วิดพื้น แทงปลาไหล ปนจิ้งหรีด เดินเปด กระโดดกบ แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษา
ของเราน้ัน นอกจากการลงโทษเพ่ือใหเด็กไมกลาทำผิดแลว ยังสามารถทำใหเด็กนักเรียน
แข็งแรงสุขภาพดีไดอีกดวย (เหมือนโฆษณาขององคกรเพื่อสุขภาพอะไรสักอยาง)

                                บำเพ็ญประโยชน
                                                   ขอที่แลวเราพูดถึงการลงโทษที่กอใหเกิดประโยชน
                                       ตอตัวพวกเราเองแลว การลงโทษยังสามารถสรางประโยชน
                                       ใหแกผูอื่นไดดวย  การบำเพ็ญประโยชน  เปนคำที่อธิบาย
                                       ครอบคลุมถึงการเก็บขยะ ทำเวร ยกเกาอี้ จัดโตะ ถูโรงยิม
                                         ขัดสระวายน้ำ ลางบอปลา ขุดลอกคูคลอง ทาสีตึก สรางตึกใหม
หรืออะไรก็ตามท่ีใชแรงงานของพวกเรา แลวเกิดประโยชนตอสวนรวม เพ่ือนๆ บางคนน่ี
จบไปแลวสามารถนำความรูและฝมือที่ไดจากการบำเพ็ญประโยชนไปใชประกอบอาชีพ
ไดเลยทีเดียว

                                        เชิญผูปกครอง
                                              เม่ือคุณครูไมรูวาจะลงโทษอะไรเราแลวก็จะพาล
                                                  ไปลงโทษพอแมเราแทน ดวยการเชิญมารับรูวีรกรรม
                                                  ของพวกเรา ใหพอแมไดอับอายและกลับมาน่ังส่ังสอน
                                                  พวกเราที่บาน แตไอการที่คุณครูเชิญพอแมพวกเรา
                                                  มาเน่ีย อาจจะไดรับการตอบรับท่ีเหนือความคาดหมาย
ก็ได  เพราะบางทีการคุยกับพอแมของพวกเรานาปวดหัวยิ่งกวาคุยกับพวกเราเสียอีก
โดยเฉพาะเมื่อพอแมเราสวนกลับไปวา  "ถามันฟงเดี๊ยน เดี๊ยนก็ไมตองเอามันมาฝากไว
ที่โรงเรียนหรอกคะ!!"

                                        พักการเรียน
                                                            พักการเรียนเปนการลงโทษขั้นกอนขั้นสุดทาย
                                                  ที่โรงเรียนจะสามารถทำได  เมื่อการลงโทษทั้งหมดที่
                                                  ทางโรงเรียนไดต้ังไวไมสามารถทำใหพวกเรากลับตัว
                                                  เปนคนดีได  ก็ตองใหเด็กไปสำนึกผิดเองอยูที่บาน   
                                                  ระยะเวลาการพักการเรียนน้ันก็ข้ึนอยูกับความรายแรง
                                                  ท่ีเราทำไว หากคิดตามประสาของพวกเราแลว การพัก
การเรียนก็เหมือนกับการหยุดอยูบานเฉยๆ ดีเสียอีกจะไดนอนตื่นสาย  ไดเลนเกม ไดดู
ทีวีท้ังวัน แตพอนานวันเขาก็เร่ิมรูสึกไดวากำลังถูกทอดท้ิงจากโรงเรียน เร่ิมวิตกวาจะเรียน
ไมทันเพื่อน (ทั้งๆ ที่แตเดิมก็ไมไดตั้งใจเรียน) เพื่อนๆ ไปคุยไปเลนกันที่โรงเรียนแตเรา
ตองอยูบานคนเดียว  การพักการเรียนหากลองมองในอีกแงหนึ่งแลว  มันก็คือการถูก
หามไมใหมาโรงเรียน ซ่ึงก็ไมตางอะไรจากการถูกขังใหอยูแตท่ีบานเลยน่ีนา

                                                             ไลออก
                                      ...

                                                        

 การลงโทษดวยวิธีตางๆ นานานั้น เกิดจากความปรารถนาดีของคุณครู ที่จะ
ปลูกฝงใหเด็กนักเรียนมีวินัย มีระเบียบ ความรับผิดชอบ และสามารถอยูภายใตขอกำหนด
รวมกันกับผูอ่ืนได ถึงแมวาเม่ือพวกเราเรียนจบออกมาแลว ก็ยังตองปฏิบัติตามกฎตางๆ
อยูตลอด ท้ังกฎระเบียบของหนวยงาน กฎจราจร กฎหมายสังคมบานเมือง และเม่ือพวกเรา
ทุกคนปฏิบัติตามกฎแลวสังคมที่เราอยูอาศัยก็จะมีแตความสุข

วันเปิดเทอม

  โอ๊ะ!
        ตื่นสาย

รีบ...รีบ...รีบ...

ท�ำแบบฝึกหัด
หน้ำ 9 นะคะ

ตำยล่ะ...
ลืมเอำ

ปำกกำมำ

อ่ะ...
ฉันให้ยืม

ปำกกำดี
เรียนดี รักดี



 ขึ้นชื่อวาเปนนักเรียน ก็ตองมีหนาที่เรียนหนังสือแนนอนอยูแลว แตทวาดวยความเฮี้ยวแกนแกวของพวกเราแตละคนนั้น 

จะใหนั่งเรียนอยูในหองเรียนไปเงียบๆ เฉยๆ มันก็เปนการฝนธรรมชาติของเราเกินไป ก็ตองมีเลนบาง เรียนบาง ตามประสาชีวิต

วัยรุนฮอรโมนหลั่งทวมทน แตถาบางครั้งบางคราวพฤติกรรมของเรามันออกนอกลูนอกทางไปไกลจนเกินไป ก็ตองโดน!!

                                      ตักเตือน
                                                โทษขั้นแรกสุดเราจะไดรับการตักเตือนจากคุณครู
                                      ผูหวังดีของเราในระดับท่ีแตกตางกันตามความผิดของแตละคน
                                      ถาเราทำความผิดไวรายแรง  การตักเตือนนั้นจะใกลเคียงกับ
                                      การ “ดา” เลยทีเดียว การตักเตือนน้ีสวนมากจะใชในการทำผิด
                                      กฎระเบียบเล็กๆ นอยๆ เชน คุยกันในเวลาเรียน เขาหองเรียน
                                สาย ลอชื่อพอแมเพื่อน  ลอชื่อพอแมคุณครู การตักเตือนเปนการ
ปรามใหเด็กหยุดทำพฤติกรรมผิดๆ น้ันและปรับปรุงตัวใหเปนคนดี  ถาเด็กเปนเด็กที่เชื่อฟง
ก็จะหยุดพฤติกรรมนั้น  แตถาไมก็จะมีการลงโทษในระดับตอไป
 คำเตือน การลงโทษโดยการตักเตือนอาจมีผลคางเคียง ทำใหหูชาหนาเปยกได

                               หักคะแนน
                                                 ในกรณีที่ตักเตือนแลวไมไดผลก็ตองอัพเกรดเปน
                                      ขั้นตอไปนั่นก็คือ การหักคะแนน ทั้งคะแนนในวิชาที่เรียน     
                                      คะแนนจิตพิสัย  คะแนนความประพฤติ  คะแนนพฤติกรรม     
                                      คะแนนคุณธรรม  คะแนนเด็กดี   หรือคะแนนอื่นๆ ที่ตามแต
                                      โรงเรียนจะตั้งขึ้นมา และเมื่อเราถูกหักคะแนนจนเกินระดับที่
ทางโรงเรียนกำหนดไวแลว ก็จะมีการทำโทษในข้ันตอๆ ไป การหักคะแนนน้ีจะมีผลอยาง
มากตอคนที่เรียนดี ตั้งใจเรียน หรือพูดงายๆ ก็คือเด็กที่มีคะแนนจะใหหัก สวนเด็กเกเร
อยางพวกเราก็จะไมกลัวเรื่องการหักคะแนนหรอก  เพราะวายังไงก็ไมมีคะแนนอะไร
จะใหหักอยูแลว จะหักอะไรกันอีกนักหนา

                               ตี
                                   เมื่อพูดดีก็แลว พูดรายก็แลว ก็ยังไมยอมหลาบจำ   
                                      ตองมีการลงไมลงมือกันบาง ใหพวกเราไดเจ็บตัวบางเพื่อให
                                      ความจำดีขึ้น  เขาเรียกวาจะไดจำใหขึ้นใจ  การลงโทษดวย
                                      การตีน้ันสวนใหญคุณครูจะตีเราท่ีมือ หรือท่ีกน ไมก็ท่ีขาเพราะ
                                      เปนบริเวณท่ีนักวิชาการพิสูจนมาแลววาเม่ือโดนตีแลวจะไมเจ็บ
มากนัก (แตบางคร้ังก็โคตรเจ็บเลย) และอุปกรณการลงโทษก็มีต้ังแตใชมือตี ใชไมบรรทัด
หรือท่ีนิยมกันท่ีสุดก็คงเปนไมรวกพันเทปขาวอาวุธมาตรฐานคูมือของคุณครูทุกโรงเรียน
ท่ีเวลาหวดจะมีเสียงเอฟเฟคตดัง  ฟบๆ ใหไอพวกท่ียืนตอคิวรอโดนตีไดลุนกันตลอดเวลา 

                               ยืน
                                                ยังมีการลงโทษอีกประเภทหนึ่งที่คุณครูนิยมกันมาก  
                                      เพราะไมตองเปลืองแรงตีเรา และไมตองใชอุปกรณอะไรเลยดวย
                                      การลงโทษนั้นก็คือการยืน  คุณครูอาจจะใหเรา  ยืนอยูที่โตะ   
                                      ยืนบนเกาอี้  ยืนบนโตะ  ยืนหนากระดาน  ยืนบนกระดาน ยืน
                                      หนาหองเรียน  ยืนหนาเสาธง  ยืนบนเสาธง  ยืนนอกโรงเรียน       
                                      ดูเหมือนวาทุกๆ ตารางนิ้วในโรงเรียนนั้น  รอเราใหถูกลงโทษ
                                      ดวยการยืนอยูตลอดเวลา  การยืนบางทีก็จะมีออปชั่นเสริม
                                      เพิ่มเติมจากทามาตรฐานอีก เชน  ยืนขาเดียว  ยืนกางแขน
                                      ยืนคาบไมบรรทัด หรือไมก็คอมโบรวมมันทุกอยางเลย

                                                  ออกกำลังกาย
                                              ถาพูดถึงเร่ืองตีกับยืนแลว จะไมพูดถึงการลงโทษ
                                                  ดวยการออกกำลังกายก็ไมไดเพราะเปนสามการลงโทษ
                                                  มาตรฐานสุดคลาสสิคของโรงเรียน  การลงโทษดวย
                                                  การออกกำลังกายนั้น  สวนใหญคุณครูจะใหพวกเรา
                                                  นักเรียนว่ิงรอบสนาม ก่ีรอบก็วาไป หรือถาจะใหแอดวานซ
                                                   หนอยก็ใหเลือกวาจะว่ิงรอบสนามหรือ ว่ิงรอบเพ่ือน 
ดวยความฉลาดเราก็จะเลือกว่ิงรอบเพื่อน  แตคุณครูดันใหเพื่อนวิ่งรอบสนามดวยทีนี้ก็

สนุกเลย  นอกจากจะออกกำลังกายดวยการวิ่งแลว  ยังมีกระโดดตบ  ลุกนั่ง  ซิทอัพ 
วิดพื้น แทงปลาไหล ปนจิ้งหรีด เดินเปด กระโดดกบ แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษา
ของเราน้ัน นอกจากการลงโทษเพ่ือใหเด็กไมกลาทำผิดแลว ยังสามารถทำใหเด็กนักเรียน
แข็งแรงสุขภาพดีไดอีกดวย (เหมือนโฆษณาขององคกรเพื่อสุขภาพอะไรสักอยาง)

                                บำเพ็ญประโยชน
                                                   ขอที่แลวเราพูดถึงการลงโทษที่กอใหเกิดประโยชน
                                       ตอตัวพวกเราเองแลว การลงโทษยังสามารถสรางประโยชน
                                       ใหแกผูอื่นไดดวย  การบำเพ็ญประโยชน  เปนคำที่อธิบาย
                                       ครอบคลุมถึงการเก็บขยะ ทำเวร ยกเกาอี้ จัดโตะ ถูโรงยิม
                                         ขัดสระวายน้ำ ลางบอปลา ขุดลอกคูคลอง ทาสีตึก สรางตึกใหม
หรืออะไรก็ตามท่ีใชแรงงานของพวกเรา แลวเกิดประโยชนตอสวนรวม เพ่ือนๆ บางคนน่ี
จบไปแลวสามารถนำความรูและฝมือที่ไดจากการบำเพ็ญประโยชนไปใชประกอบอาชีพ
ไดเลยทีเดียว

                                        เชิญผูปกครอง
                                              เม่ือคุณครูไมรูวาจะลงโทษอะไรเราแลวก็จะพาล
                                                  ไปลงโทษพอแมเราแทน ดวยการเชิญมารับรูวีรกรรม
                                                  ของพวกเรา ใหพอแมไดอับอายและกลับมาน่ังส่ังสอน
                                                  พวกเราที่บาน แตไอการที่คุณครูเชิญพอแมพวกเรา
                                                  มาเน่ีย อาจจะไดรับการตอบรับท่ีเหนือความคาดหมาย
ก็ได  เพราะบางทีการคุยกับพอแมของพวกเรานาปวดหัวยิ่งกวาคุยกับพวกเราเสียอีก
โดยเฉพาะเมื่อพอแมเราสวนกลับไปวา  "ถามันฟงเดี๊ยน เดี๊ยนก็ไมตองเอามันมาฝากไว
ที่โรงเรียนหรอกคะ!!"

                                        พักการเรียน
                                                            พักการเรียนเปนการลงโทษขั้นกอนขั้นสุดทาย
                                                  ที่โรงเรียนจะสามารถทำได  เมื่อการลงโทษทั้งหมดที่
                                                  ทางโรงเรียนไดต้ังไวไมสามารถทำใหพวกเรากลับตัว
                                                  เปนคนดีได  ก็ตองใหเด็กไปสำนึกผิดเองอยูที่บาน   
                                                  ระยะเวลาการพักการเรียนน้ันก็ข้ึนอยูกับความรายแรง
                                                  ท่ีเราทำไว หากคิดตามประสาของพวกเราแลว การพัก
การเรียนก็เหมือนกับการหยุดอยูบานเฉยๆ ดีเสียอีกจะไดนอนตื่นสาย  ไดเลนเกม ไดดู
ทีวีท้ังวัน แตพอนานวันเขาก็เร่ิมรูสึกไดวากำลังถูกทอดท้ิงจากโรงเรียน เร่ิมวิตกวาจะเรียน
ไมทันเพื่อน (ทั้งๆ ที่แตเดิมก็ไมไดตั้งใจเรียน) เพื่อนๆ ไปคุยไปเลนกันที่โรงเรียนแตเรา
ตองอยูบานคนเดียว  การพักการเรียนหากลองมองในอีกแงหนึ่งแลว  มันก็คือการถูก
หามไมใหมาโรงเรียน ซ่ึงก็ไมตางอะไรจากการถูกขังใหอยูแตท่ีบานเลยน่ีนา

                                                             ไลออก
                                      ...

                                                        

 การลงโทษดวยวิธีตางๆ นานานั้น เกิดจากความปรารถนาดีของคุณครู ที่จะ
ปลูกฝงใหเด็กนักเรียนมีวินัย มีระเบียบ ความรับผิดชอบ และสามารถอยูภายใตขอกำหนด
รวมกันกับผูอ่ืนได ถึงแมวาเม่ือพวกเราเรียนจบออกมาแลว ก็ยังตองปฏิบัติตามกฎตางๆ
อยูตลอด ท้ังกฎระเบียบของหนวยงาน กฎจราจร กฎหมายสังคมบานเมือง และเม่ือพวกเรา
ทุกคนปฏิบัติตามกฎแลวสังคมที่เราอยูอาศัยก็จะมีแตความสุข

เด็กชาย ท่าดี



เรื่องจากปก

ถึง ท่านผู้อ่านที่รัก

 ย้อนเวลาถอยหลงัไปร่วม 10-20 ปี ยงัจ�าช่วงเวลาเหล่านัน้กนัได้ ไหมว่า เราก�าลงัท�าอะไรอยูท่ี่ 

ไหน “โรงเรียน” ดเูหมอืนจะเป็นบ้านหลงัทีส่องอยูก่ลายๆ ใช่หรอืเปล่า เพราะเราต้องขลกุอยูท่ี่นัน่ร่วม  

5-6 วนัต่อสปัดาห์ เราย่อมต้องเคยรูส้กึกนับ้างแหละว่าอยู่ โรงเรยีนมากกว่าอยูบ้่านเสยีอกี บรรยากาศ 

การเรียนในตอนนั้น หนึ่งชั่วโมงเรียนเหมือนฝึกทหารก็ ไม่ปาน ทุกคนนั่งเรียนตัวตรงกันเป็นแถวๆ  

ตลอดคาบ (แม้จะมบีางคนทีน่ัง่เคารพหนงัสอืหงกึๆ อยูบ้่างกต็าม) แต่พอหมดคาบเท่านัน้แหละ แทบจะ 

แตกฮือ คยุกันสนัน่เหมอืนผึง้แตกรงัดีๆ  นีเ่อง ยิง่เดอืนไหนใกล้กฬีาสนีะ สมยัเป็นรุน่น้องกน่็าเบือ่อยูห่รอก  

แต่พอถึงคราวเป็นรุ่นพี่เมื่อไร อยู่ๆ งานน่าเบื่อนั่นกลายเป็นงานระดับชาติตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้

 การเรยีนสมยันีเ้ปลีย่นไปจากเดมิมาก ไม่มแีล้วที่ ให้ครมูายนืพดูหน้าห้องแล้วนกัเรยีนกก้็มหน้า 

ก้มตา จดๆ จดทกุอย่างลงสมดุ ครวู่ายงัไงนัน่คอืถกูหมด ทีค่รสูอนคอืออกสอบแน่ๆ การเรยีนการสอน 

สมยันีน้กัเรยีนต้องค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เตมิ ยดึนกัเรยีนเป็นศนูย์กลาง เขาว่าเป็นการพฒันาทักษะทาง 

ความคดิ สมยัก่อนเก่าทีเ่ราเรยีนคล้ายออกแนวยดัเยยีดความรู้ ให้กลายๆ ซึง่อนัท่ีจรงิก็ ใช่ เพราะเรือ่ง 

บางเรือ่งทีเ่ราเรยีนก็ไม่เข้าใจว่าจะเรยีนไปท�าไม โตมามนัไม่ ได้ ใช้ การสอนสมยันีจ้งึค่อนข้างให้เดก็มี

ส่วนร่วมในการเรยีนบ้าง ให้ ได้คดิ ให้ ได้ท�า เน้นปฏบิตั ิไม่ ใช่จดอย่างเดยีวโดยไม่ต้องคดิ เพราะครคูดิ 

ให้หมด ครูไม่ ใช่ศูนย์กลางจักรวาลอีกแล้ว เด็กสมัยนี้ก็กล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าตัดสินใจกว่า 

แต่ก่อนมาก แต่ความมั่นใจและความก้าวร้าวอยู่ห่างกันเพียงเส้นใยบางๆ นิดเดียว

 ตอนเรียนนอกจากต้องจดมาราธอนแล้ว เผลอๆ ยังต้องสอบท่องอีก ไม่ว่าจะท่องกลอน  

ท่องเนือ้เพลง ท่องศพัท์ภาษาองักฤษ ท่องทกุวนัมิได้ขาด จะเกบ็คะแนนหรอืไม่เกบ็คะแนนกย็งัต้องท่อง  

เช่น ทอ่งศพัทก์อ่นเข้าชัว่โมงเรยีน ทอ่งสตูรคณูกอ่นกลบับ้าน ไหนจะมบีทอาขยาน อา่นท�านองเสนาะ 

ไม่ใช่แค่บทสองบทด้วยนะ มาเป็นหน้าๆ เลยกม็ ีเผลอๆ ยงัจ�าได้อยูบ้่างมาจนบดันี ้แต่อย่างบท 20 ไม้ม้วน  

(จ�าจงดี) อันนี้น่ะมีประโยชน์จริง ใช้ ได้จริงด้วยล่ะ

 สมัยประถมจะมีเพื่อนที่พยายามสนิทกับเรา (แต่เราก็สนิทบ้างไม่สนิทบ้าง) เขาเป็นหมอไป

แล้วนะ เป็นถงึรองผูอ้�านวยการของโรงพยาบาลเลยด้วย แต่ไม่รูว่้าปัจจบุนัเลือ่นต�าแหน่งขึน้ไปหรอืยงั  

เพื่อนคนนี้มีชื่อว่า มานี รักเผ่าไทย จ�ากันได้ ไหมเอ่ย เรียนประถมมาด้วยกันตลอด 6 ปี โตมาด้วยกัน 

เลยนะเนีย่ ไหนจะม ีมานะ ชใูจ วรีะ ปิต ิและอกีหลายคน แก๊งเขาใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ ทุกวนันีห้นงัสอืเรยีนนี้ 

ไม่ ได้ ใช้แล้ว เพราะเขาว่าเรื่องมันเก่าไป ไม่ทันสมัย แล้วเด็กรุ่นใหม่จะมีสักกี่คนที่รู้จักพวกเขาและ

เรื่องราวดีๆ เหล่านั้น จวบจนวันนี้เรื่องของพวกเขาก็ยังไม่จางหายไป ยังคงมีการพูดถึงและเป็นที่ 

จดจ�าของใครหลายคนตลอดมา

 ด้วยโลกแห่งเทคโนโลยทีีก้่าวหน้าขึน้ ท�าให้การสือ่สารรวดเรว็จนของบางอย่างก็ไม่จ�าเป็นอกี

แล้ว เดก็สมยันีรู้จ้กัแต่จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืทีเ่รยีกว่า อเีมล นัน่แหละ พมิพ์ ได้อย่างใจเลย ไม่ต้อง 

เสียเวลาเขียน ไม่มรีปูแบบให้วุน่วาย แต่เดก็สมยันีบ้างคนจะว่าเขยีนไม่เป็นก็ไม่เป็นจรงิๆ นะ เพราะเล่น 

เขียนทุกอย่างติดกันมาเป็นแผง เคาะวรรคผิดๆ ถูกๆ คนอ่านถึงกับตาลายกันไปเลยก็มี ก็ไม่รู้นะว่า 

สมยันีย้งัมกีารเขยีนจดหมายส่งครกูนัอยู่ ไหม แต่เมือ่ก่อนทกุปิดเทอมใช่ว่าจะได้หยดุสบายๆ เสยีเมือ่ไร  

การบ้านอย่างหนึง่ทีต้่องเคยสมัผสักนักค็อืเขยีนจดหมายหาเพือ่นนีแ่หละ เขยีนให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์  

คนไหนจ�าไม่ได้ว่าหวัข้อไหนอยูต่รงไหนกต้็องพบักระดาษเป็นทบๆ ไปหลายทบเลยทีเดียว เพราะท่ีอยูอ่ยู่ 

ทีห่นึง่ วนัทีอ่ยูท่ีห่นึง่ ค�าขึน้ต้นอยูท่ีห่นึง่ เนือ้หาอยูอ่กีทีห่นึง่ กว่าจดหมายจะถงึมอืเพือ่น กระดาษกย็บัเยนิ 

เกอืบหมด แล้วจดหมายทีเ่พือ่นตอบกลบัมากต้็องเกบ็รกัษาประหนึง่ชวีติของตวัเองด้วย เพราะนัน่คอื 

คะแนนล้วนๆ

 ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนสมยัเก่าหรอืสมยัใหม่ กม็ข้ีอดแีละข้อเสยีด้วยกนัทัง้คู ่แต่ถ้าหยบิข้อดขีอง 

รปูแบบการศกึษาทัง้สองแบบมาประยกุต์ ใช้ร่วมกนั ให้ท้ังการเรยีนแบบครเูป็นศนูย์กลางและนกัเรยีน

เป็นศูนย์กลางผสมผสานกันไป ปรับใช้ ให้เหมาะสม อาจจะยิ่งเป็นผลดีมากกว่าที่เป็นอยู่นี้ยิ่งๆ ขึ้นไป

ก็ได้ ว่าไหม

       รักและคิดถึง

ปล. เก็บความทรงจ�าในวยัเดก็ สร้างรอยยิม้ให้กบัตวัเองเมือ่หวนไปคิดถงึเรือ่งราวของโรงเรยีนในอดตี 

อีกครั้ง ที่เราจะหาสิ่งเหล่านั้นจากสังคมทุกวันนี้แทบไม่ ได้อีกแล้ว

วัยเรียน วันวาน

แชมปิยอง

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรชวด

การงาน จะได้เข้าหาผู้ใหญ่มากขึ้น เป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความสามารถให้เข้าตา

เจ้านายบ้าง การเงนิ การลงทนุระยะยาวเริม่จะเหน็ผลก�าไรบ้างแล้ว ความรกั หาเวลาไป

เทีย่วกบัคนรกัล�าพงัสองต่อสอง เพือ่ต่ออายคุวามรกัของท่านให้ยาวนานขึน้ สขุภาพ อย่า

เข้าใกล้สถานทีก่่อสร้างโดยไม่จ�าเป็น เพราะช่วงนีท่้านอาจจะเจ็บตวัเพราะของหล่นใส่ได้

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรฉลู

การงาน ต้องขวนขวายหาทกัษะความรูเ้พิม่เตมิ เพือ่น�ามาใช้ในการท�างานให้ดขีึน้ การเงิน  

จะได้ลาภก้อนใหญ่อย่างไม่คาดฝันจากผู้ใหญ่เพศตรงข้าม ความรกั จะได้เจอคนทีถู่กใจ 

ขณะเดนิทาง แต่มนัส�าคญัอยูต่รงทีท่่านจะรูสึ้กตวัหรอืเปล่า สขุภาพ ระมดัระวังเรือ่งอาหาร 

ถูกที่ซื้อหาจากรถเข็นข้างทาง เพราะอาจจะท�าให้ท่านเสียค่ารักษาพยาบาลไปไม่ถูกเลย

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรขาล

การงาน ช่วงนีอ้าจจะต้องวิง่รอกท�างานหลายที ่ต้องตดิต่อประสานงานกับผูค้นหลายฝ่าย  

การเงนิ ช่วงนีม้เีกณฑ์จะท�ามาค้าขึน้ ถ้าจะท�าธรุกจิอะไรกค็วรเร่งท�าตอนนี ้ความรกั แต่งตวั 

ขึ้นอีกหน่อย ดูแลตัวเองอีกนิดนึง มีคนก�าลังแอบชอบท่านอยู่ สุขภาพ ช่วงนี้จะหยิบฉวย 

อะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะของแหลมของคมจ้องจะบาดเฉือนเนื้อตัวท่านอยู่

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรเถาะ

การงาน มโีอกาสได้ร่วมงานกบัเพือ่นร่วมงานคนใหม่ หากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเขา 

ไปได้ดี เขาจะเป็นคนที่ช่วยท่านได้มากทีเดียว การเงิน อาจจะต้องเจียดเงินเก็บที่มีอยู่มา 

ช่วยเหลอืคนในครอบครวับ้าง ความรัก แม้ว่าตวัจะไกลกันแต่ความผกูพนัก็พาให้มาใกล้กัน 

ดงัเดมิ สุขภาพ ฝนตกลมแรงอย่าอยูใ่นทีโ่ล่งแจ้ง เพราะอาจเจบ็ป่วยหรอืเกดิอบุตัเิหตไุด้

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะโรง

การงาน สลบัตารางจนหัวหมนุไปหมด แบ่งเวลาท�างานไม่ถูกทัง้งานนอกและงานใน ไหน 

จะมงีานของคนอืน่ๆ ทีใ่ห้ท่านช่วยท�าอกี การเงนิ จะได้รบัเงนิพิเศษเป็นค่าล่วงเวลา หรอืเงนิ 

ตกเบิกจากสถานทีท่�างาน ความรกั ถกูหลอกซ�า้แล้วซ�า้เล่าจากคนหน้าเดมิๆ แต่ท่านกย็งั

ไม่เข็ดหลาบเสียที สุขภาพ ทานผักผลไม้เยอะๆ เผื่อจะช่วยเรื่องโรคท้องโรคไส้ให้ดีขึ้นได้

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะเส็ง

การงาน วุน่วายจนไม่สามารถจะตัดสนิใจท�าอะไรได้เอง จะท�าอะไรกต็ดิขดัไปหมด การเงิน  

ตอนนีท้ีย่งัมเีงนิอยูก่ค็วรเกบ็ออมไว้ใช้ในอนาคตบ้าง ความรกั ต้องหนกัใจกว่าทกุครัง้ เพราะ 

คนเก่าก็ท�าตัวงี่เง่าไร้เหตุผล ในขณะที่คนใหม่ที่เข้ามาก็น่ารักขึ้นทุกวันๆ สุขภาพ หาทาง

ผ่อนคลายความเครยีดจากการท�างานบ้าง ก่อนจะต้องไปนอนคลายเครยีดทีโ่รงหมอแทน

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะเมีย

การงาน มองหางานใหม่ไว้บ้าง เพราะทีเ่ก่านีก็่มาจนถึงจุดอิม่ตวัแล้ว ควรจะขยับขยายหา 

โอกาสใหม่ๆ การเงนิ หากมกีารเซ็นสญัญาช่วงนี ้ควรอ่านเอกสารให้ละเอยีดรอบคอบ เพราะ 

ท่านมเีกณฑ์เสยีทรพัย์เพราะความเลินเล่อเก่ียวกับเอกสาร ความรกั เก็บใจเอาไว้ให้คนที่ 

ท่านรักจริงๆ ดีกว่า สุขภาพ ระวังปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหาร

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะแม

การงาน สามารถจดัการงานทีค่ัง่ค้างมาเป็นเวลานานได้อย่างเฉียบขาดรวดเรว็ จนเหมอืน

เป็นคนละคนกบัเมือ่ก่อน การเงนิ เงนิฝากทีท่่านสูอ้ตุส่าห์เกบ็ออม เหน็ทจีะได้ออกมาก่อน 

ถงึกาลอันสมควร ความรกั อย่าไว้ใจคนรกัของท่านมากนกั เพราะรกัแท้มกัจะแพ้ระยะทาง  

สุขภาพ แข็งแรงดี อย่าลืมห่มผ้านอน และออกก�าลังกายบ้างแล้วแต่โอกาส

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรวอก

การงาน มีโอกาสได้เดินทางไกล ได้ไปท�างานในสถานที่ใหม่ๆ หรือมีการเลื่อนขั้นได้โยก

ย้ายไปท�างานที่สาขาอื่นๆ การเงิน เริ่มสงสัยตัวเองตะหงิดๆ ว่าท�าไมต้องเฝ้ารอสิ้นเดือน

ด้วยความกระวนกระวายอยูท่กุเดอืน ความรกั ดแูลเอาใจใส่คนรกัของท่านบ้าง ก่อนคนรกั

ของท่านจะกลายเป็นคนรกัของคนอืน่ สขุภาพ ระวงัโรคภัยต่างๆ อนัจะลอยมากับน�า้ท่วม

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรระกา

การงาน ขอให้อดทนกบัความเบือ่หน่ายจากงานประจ�าทีซ่�า้ซากจ�าเจ เพราะหลงัจากช่วงนี้ 

ไปจะเป็นขาขึน้ของท่านแล้ว การเงนิ ท่านมเีกณฑ์จะเสยีทรพัย์ไปกบัทีพ่กัอาศยั อาจจะเป็น 

การบรูณะซ่อมแซมครัง้ใหญ่ ความรกั สมบัตขิองผู้อืน่จะตกมาถึงท่านอยู่ช่ัวครูห่นึง่ ก่อนจะ 

กลับไปหาเจ้าของที่แท้จริง สุขภาพ ระวังการเจ็บป่วยอันจะเกิดกับอวัยะภายใน

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรจอ

การงาน เกดิความเข้าใจผดิกันในทีท่�างาน จากเรือ่งเล็กๆ จนบานปลายกลายเป็นเรือ่งใหญ่ 

โตได้อย่างไม่น่าเชื่อ การเงิน อุบัติเหตุอันเกิดกับยานพาหนะ ท�าให้อาจจะต้องเสียเงิน

ซ่อมแซมไปมากจนน่าหงุดหงิด ความรัก จะท�าอะไรก็ท�าเลย เดี๋ยวของที่เราหมายตาไว้

จะตกไปเป็นของคนอื่น สุขภาพ การโหมท�างานมาตลอด ก�าลังจะส่งผลต่อหลังของท่าน

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรกุน

การงาน มเีกณฑ์ว่าผูใ้หญ่จะเหน็ความขยนัของท่าน และอาจจะได้เล่ือนขัน้เรว็กว่าคนอืน่ๆ  

การเงนิ ต้ังหน้าต้ังตาท�างานเกบ็เงนิดีกว่า เลิกน�าเงนิไปทิง้กับการเส่ียงโชคเสียท ีเพราะดวง 

ของท่านไม่ถกูกบัทางนัน้ ความรกั จะมปีากเสยีงกับคนรกัเพราะเรือ่งครัง้เก่าเก็บ อย่าช่าง 

ขดุช่างคุ้ยของเก่าขึน้มาอีกเลย สุขภาพ วงิเวยีนศรีษะอนัเนือ่งมาจากพักผ่อนไม่เพียงพอ

占 星 术

เสี่ยวหยาง



รูปทรงแบบ ORIGINAL DESIGN

ไมวาเมื่อไหรก็ยังติดตาตรึงใจเสมอ

จึงแข็งแรงและทนทาน

มากกวาสวยงาม

สามารถปรับระดับความแหลมของดินสอได 5 ระดับ

พิเศษ
เกินคาด

เพราะเมื่อเครื่องเหลาเกิดอาการเหลาไมแหลม เหลาไมเขา 

เครื่องเหลาตรามา H-620 ถูกออกแบบใหสามารถ

ถอดชุดเครื่องเหลาออกมาตรวจสอบได

หากพบวามีไสดินสอ หรือไสดินสอสีติดอยูในชองใบมีด 

เพียงแคนำวัสดุที่มีปลายแหลมคอยๆ เขี่ยออก

เพียงแคนี้ H-620 ก็จะพรอมรับมือ

กับงานเหลาอยางเต็มประสิทธิภาพไดอีกครั้ง

เหลาดินสอดำ ดินสอสี ไดทุกชนิด
พรอมขาล็อกยึดติดกับโตะ และเปลี่ยนใบมีดได

เพราะตัวเครื่องผลิตจากโลหะเนื้อดี

หมดกังวลกับปญหา 




