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大家好
นานมีนิวส์ฉบับ Back to School เล่มนี้เราภูมิใจน�ำเสนอสาระ
ความรู้เรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับการเรียนการสอน เรื่องราวของ
โรงเรียน ชีวิตในวัยเด็กมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้อ่านได้คิดถึงกันครับ
ในเล่มนีม้ คี อลัมน์สมั ภาษณ์อเู๋ หล่าซือ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนสอน
ภาษานานมี ทีพ่ ดู ถึงการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ติดตาม
อ่านได้ในคอลัมน์ Interview ครับ เปิดตัวสินค้าใหม่มากมายในคอลัมน์
ใหม่แกะกล่อง พร้อมกับข่าวสารโครงการประกวดทักษะภาษาจีน และ
ตะลอนทั ว ร์ เวิร ์คชอปครูศิลปะกับสีตราม้าที่ เราน� ำ มาเล่ า สู ่ กั นฟั ง
ตามติดมาด้วยเครื่องเหลาดินสอตราม้า H-620 สินค้าพระเอกประจ�ำ
เล่มนี้ เราจะพาคุณผู้อ่านไปท�ำความรู้จักกับเครื่องเหลาดินสอสุด
คลาสสิกเป็นทีน่ ยิ มมายาวนาน นอกจากนีย้ งั มีเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การเรียนการสอนเราน�ำมาฝากให้อ่านกันอย่างจุใจ
ขอให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านมีความสุขกับการอ่านนานมีนวิ ส์นะครับ
ศุภชัย สุพุทธิพงศ์
บรรณาธิการบริหาร

editor@nanmee.com
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พิธีมอบถวยรางวัลพระราชทาน

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี

แขกผูมีเกียรติรวมบันทึกภาพกับนองๆ ที่ไดรับรางวัล

หลังจากติดตามการประกวดมาตั้งแตตนกับ "โครงการประกวด
ทักษะภาษาจีนนานมี (NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKIL CONTEST)
าทแกนองๆ ในงาน
นครินทร กลาวใหโอว
คุณหญิงอารยา พิบูล
ครัง้ ที่ 1 ประจำป 2554" ทีจ่ ดั ประกวด รุน ที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษา 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
ทัว่ ประเทศถึง 123 แหง ในทีส่ ดุ เราก็ไดนอ งๆ คนเกงทีช่ นะเลิศการประกวด 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
ภาษาจีนใหกบั นองๆ อีกทัง้ ทานจาตุรนต ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ ผูม สี ว นสำคัญในการผลักดัน
ใหเกิดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยยังใหเกียรติเขารวมเปนกำลังใจแกนองๆ ในวันงานอีกดวย

คุณกรวิทย คุณอัมพรศรี และคุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ
รวมบันทึกภาพกับ ทานจาตุรนต ฉายแสง

คณะผูบริหารนานมีรวมบันทึกภาพกับ
ทานจาตุรนต ฉายแสง

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

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

องๆ ในงาน

าวใหโอวาทแกน

ฯพณฯ ชิวหนิง กล

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

ภาษาจีนนับเป็นภาษาต่างประเทศทีส่ องทีค่ นทัว่ โลกล้วนก�ำลัง
ให้ความสนใจ และในประเทศไทยเองก็ได้มกี ารเรียนการสอนกันมาแล้ว
อย่างยาวนาน ปัจจุบันเด็กไทยให้ความสนใจเรียนภาษาจีนเพื่อใช้
เป็นทางเลือกในอนาคตเป็นจ�ำนวนมาก ทว่าประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนนัน้ ยังนับว่ามีการพัฒนาไปอย่างเชือ่ งช้า และปริมาณของผูท้ ี่
เรียนภาษาจีนจนประสบความส�ำเร็จในระดับทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้นนั้
ยังถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น นั่นเป็นเพราะอะไร
หลายต่อหลายเสียงบอกกันว่าภาษาจีนนั้นยาก ฉะนั้นการที่จะเรียน
ให้ประสบความส�ำเร็จนั้นจึงยากไปด้วย แท้จริงแล้วจะเป็นเช่นนั้น
เสมอไปหรือไม่ วันนี้มีคนมาให้ค�ำตอบแล้วในคอลัมน์นี้

คุณจิตรลัดดา สวัสดิพงษ์ หรือที่ลูกศิษย์ลูกหาต่าง
เรียกกันติดปากว่าอู๋เหล่าซือ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสอนภาษา
นานมี ที่เปิดด�ำเนินการเรียนการสอนภาษาจีนโดยก�ำลังเข้าสู่
ขวบปีที่ 4 อู๋เหล่าซือคือผู้หนึ่งที่ใกล้ชิดกับการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทยมายาวนาน กว่าสิบปีกบั ภาระหน้าทีใ่ น
การสอน ที่ลูกศิษย์ลูกหาประสบความส�ำเร็จมาแล้วหลายต่อ
หลายคน วันนีอ้ เู๋ หล่าซือจะมาบอกเล่าถึงจุดทีย่ งั พร่องของการ
เรียนการสอนภาษาจีนในบ้านเรา รวมทั้งพูดถึงการเรียนการ
สอนภาษาจีน แบบไหนทีจ่ ะเรียกได้วา่ มีประสิทธิภาพทีค่ นไทย
เรี ย นแล้ ว สามารถน� ำ ไปใช้ ไ ด้ ใ นฐานะภาษาต่ า งประเทศ
ที่สองของไทย

Chinese :

สัมภาษณ์ : พริมา พรสวัสดิ์
ภาพประกอบ : โรงเรียนสอนภาษานานมี

the second foreign language
ต�ำแหน่ง ผอ. โรงเรียนสอนภาษานานมี ต้อง ศิลป์ฝรั่งเศสมา แต่ภาษาจีนคือจะเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ
ท�ำอะไรบ้าง
เพราะที่บ้านเป็นคนจีน เรียนหลังเลิกเรียนมาตลอดวันละ
ก่อนอื่นต้องเข้าใจค�ำว่า ผอ. นั้นคืออะไรก่อน ใน
ความคิดของตัวเอง ผอ. คือ ผู้อ�ำนวยความสะดวก ซึ่งจะ
เป็นคนตรงกลางทีค่ อยติดต่อระหว่างครู ผูป้ กครอง นักเรียน
และอีกด้านหนึ่งคือทางนานมีด้วย คืออยู่ตรงกลางระหว่าง
4 หน่วยนี้ กับครูก็อ�ำนวยความสะดวกทุกอย่างตั้งแต่ตอน
แรกที่เข้ามาอยู่ในความดูแล ซึ่งหน้าที่หลักตรงนี้คือคัดครู
คัดคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครูที่เข้ามาต้องเป็น
ครูในอุดมคติของเรา คือต้องสอนเป็น นอกจากนี้แล้วเมื่อ
ครูมีปัญหาในการสอนก็เข้ามาถาม หรือแม้แต่ปัญหาส่วน
ตัวของครูเองก็เข้ามาปรึกษาก็มี ในส่วนของนักเรียน ก็ดูแล
อ�ำนวยความสะดวกทุกอย่างในโรงเรียน นักเรียนไม่ได้
รับความสะดวกอะไรบ้าง ห้องน�้ำไม่ดี ไฟไม่สว่าง กับทาง
ผู้ปกครองก็อ�ำนวยความสะดวกทุกเรื่อง ผู้ปกครองหาที่
จอดรถไม่ได้ก็ช่วยดู นอกจากนั้นแล้วการที่ผู้ปกครองเอา
ลูกมาฝากทีน่ านมี ย่อมต้องคาดหวังว่าลูกจะได้รบั อะไรบ้าง
จากที่มาเรียนที่นี่ ฉะนั้นหน้าที่ส�ำคัญของ ผอ. คือการดูแล
หลักสูตรและท�ำการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน เป็นไป
ตามหลักสูตรที่วางเอาไว้ และหน้าที่อีกจุดหนึ่งก็คือกับทาง
โรงเรียนสอนภาษานานมี ที่ต้องดูแลในเรื่องของคุณภาพ
และชื่อเสียงของทางโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน

นอกจากมีตำ� แหน่ง ผอ. แล้ว ปัจจุบนั ยังสอน
ด้วยไหม

ถ้าเป็นที่นานมีจะไม่ได้สอนแล้ว ท�ำแต่งานด้าน
บริหาร แต่มบี า้ งทีต่ อ้ งเข้าสอนแทนในกรณีจำ� เป็น ครูผสู้ อน
เกิดเหตุสุดวิสัยอาจจะมาสาย ก็เข้าไปสอนแทนเท่านั้น แต่
ถ้าเป็นงานด้านการสอนก็จะเป็นงานส่วนตัวสอนหลังจาก
เลิกงานที่นานมีแล้ว คือวันเสาร์ช่วงบ่ายจะมีสอนที่สถาบัน
พัฒนาครูสอนภาษาจีน เป็นการสอนหลักสูตรชัน้ สูงทีผ่ เู้ รียน
บางคนก็เรียนเพื่อไปเป็นครูสอนภาษาจีนอีกที เป็นงานที่
ช่วยสังคมทางอ้อม นอกจากนั้นก็ยังมีสอนพิเศษหลังเวลา
เลิกงาน ซึ่งนักเรียนก็จะเป็นคนกลุ่มที่เคยสอนๆ กันมา
แนะน�ำกันมาปากต่อปากแล้วติดตามมาเรียน และตอนนี้
มีอกี ต�ำแหน่งหนึง่ คือเป็นทีป่ รึกษาด้านภาษาจีน ทีโ่ รงเรียน
กสิณธรอนุสรณ์ แถวบางแค ที่นั่นเขามีเปิดสอนภาษาจีน
ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 ก็เข้าไปดูหลักสูตรให้เขาทุกวันศุกร์

'ครูสอนภาษาจีน' คืออาชีพในฝันตัง้ แต่สมัย
ยังเป็นนักเรียนเลยหรือเปล่า

ถ้าจะพูดแล้วเนี่ย ตั้งแต่สมัยเรียนยังไม่ได้คิดไว้
ว่าอยากเป็นครู หรือครูสอนภาษาจีนหรอก ตอนที่เรียน
มัธยมอยู่ก็ไม่ได้เรียนภาษาจีนในโรงเรียน เพราะตอนนั้น
เรียนที่เตรียมอุดมสมัยนั้นยังไม่มีภาษาจีน เลยเรียนจบ

ชัว่ โมงสองชัว่ โมงบ้าง แล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็จบั พลัดจับ
ผลูมาเรียนตามความชอบของคุณพ่อ คุณพ่ออยากให้เรียน
นิตศิ าสตร์ เพราะคิดว่าเราเป็นผูห้ ญิงควรเรียนนิตศิ าสตร์เอา
ไว้ปอ้ งกันตัวเอง เลยเรียนตามใจพ่อ เลือกเรียนนิตศิ าสตร์ที่
ธรรมศาสตร์ หลังจากจบปริญญาตรีแล้วก็ได้เข้าไปท�ำงาน
เป็นทีป่ รึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษทั เอกชน เคยท�ำอยู่ 2 แห่ง
ซึง่ ตรงนัน้ อาจจะเป็นความโชคดีมงั้ ว่าลูกค้าทีเ่ ข้ามาปรึกษา
ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีน ฉะนัน้ ตัง้ แต่ทำ� งานมาจะได้ใช้ภาษา
จีนตลอด ก็ท�ำงานนั้นมาเรื่อยๆ แต่คนเรามันจะมีจุดอิ่มตัว
คือพอท�ำตรงนัน้ แล้วมันอิม่ ตัว เริม่ เบือ่ แล้ว ไม่อยากท�ำงาน
นัน้ แล้ว บังเอิญว่าอาจจะเป็นดวง แววของความเป็นครูมอี ยู่
ในตัวมั้ง เลยมีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือท่านหนึ่งที่เปิดโรงเรียน
สอนภาษาอยูม่ าชวนให้ไปดูแลงานด้านภาษาจีน ก็เลยลอง
ดู ตอนแรกเข้าไปท�ำในต�ำแหน่ง Project Coordinator คอย
ประสานงาน หาครู ท�ำไปท�ำมาก็ชอบ เริ่มชอบก็เพราะได้
เข้าไปสอนหนังสือ ซึ่งก็เริ่มต้นจากการเข้าไป Fill in ไปสอน
แทนบางทีที่เขาขาดครูกะทันหัน ปรากฏว่าพอได้สอนแล้ว
เฮ้ยสนุก การสอนหนังสือไม่เหมือนกับอย่างอืน่ จากทีเ่ ข้าไป
เป็น Project Coordinator ไปๆ มาๆ เลยกลายเป็นสอนเป็น
งานหลัก ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มสอนมาตลอด ซึ่งตอนนั้นสนุก
มาก และก็มีความภูมิใจว่านักเรียนเขาได้จากเราไป จาก
ที่เขาไม่เป็นเลย พูดไม่ได้เลย พอเรียนไปแล้วเขากลับมา
คุยกับเรา มาสื่อสารกับเราด้วยภาษาจีนก็รู้สึกดีมากๆ พอ
หลังจากนั้นก็เริ่มเห็นว่า เอ๊ะ ตัวเราเองก็ไม่ได้จบทางด้านนี้
มาโดยตรง แต่ถ้าจะท�ำงานทางด้านการสอนต่อไปเนี่ยคิด
ว่าคงไม่เพียงพอแล้ว ก็เลยตัดสินใจเรียนเพิ่มเติมทางด้าน
การสอน ทีม่ หาวิทยาลัยภาษาปักกิง่ (BLCU) วุฒปิ ริญญาโท
ทางด้านการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 สาขาหลักสูตร
และทฤษฎีการสอน

ในฐานะผู้ที่ท�ำงานในแวดวงการศึกษา มอง
ว่าการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
เป็นอย่างไร

ในประเทศไทยเนี่ยมีคนเรียนภาษาจีนเยอะ แต่
ว่าเรียนแล้วประสบความส�ำเร็จจริงๆ นั้นมีไม่มาก เพราะ
ข้อหนึ่งเกี่ยวกับระบบการศึกษา ทุกวันนี้เด็กของเราเรียน
เยอะเกินไป เรียนทุกวิชา เรียนจนแบบสัปดาห์หนึ่งไม่มี
เวลาทบทวนหนังสือ ซึง่ การเรียนต้องอาศัยการทบทวน โดย
เฉพาะภาษาจีนนั้นค�ำศัพท์จะเยอะ ตัวหนังสือเยอะต้อง
หมั่นท่องหมั่นเขียน แต่เด็กเราเรียนนั่นเรียนนี่จนไม่มีเวลา
ทบทวนอะไรเลย นี่คือปัจจัยของระบบการศึกษา ข้อสอง
คือตัวนักเรียนเอง นักเรียนไทยเดี๋ยวนี้ความขยันอาจจะลด

ภาษาจีนเป็นภาษาที่
ค่อนข้างยากในช่วงเริ่มต้น
แต่พอเรียนไปเรื่อยๆ ถึงระดับหนึ่ง
แล้วมันก็จะง่ายขึ้น หลายคนที่เรียนแค่
หลักเบสิกเบื้องต้นแล้วก็เลิกเรียน
เลยกลายเป็นว่าเรียนแล้ว
ไม่บรรลุประสิทธิผลเท่าที่ควรนัก

น้อยลงถ้าเทียบกับเมือ่ ในอดีต อาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบนั
นีส้ งิ่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทัง้ สิง่ ยัว่ ยุมนั มีมากขึน้ ก็
เลยท�ำให้เด็กๆ ไม่คอ่ ยอยากจะทนกับความล�ำบากมากมาย
นัก ฉะนั้นภาษาจีนเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากในช่วงเริ่มต้น
แต่พอเรียนไปเรื่อยๆ ถึงระดับหนึ่งแล้วมันก็จะง่ายขึ้น แต่
ว่าเด็กเราไม่ได้อดทนจนถึงตอนนั้น หลายคนที่เรียนแค่
หลักเบสิกเบื้องต้นแล้วก็เลิกเรียน ซึ่งน�ำไปใช้ยังไม่ค่อยได้
เลยกลายเป็นว่าเรียนแล้วไม่บรรลุประสิทธิผลเท่าที่ควรนัก
และอีกจุดหนึ่ง การเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนไม่
ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลก็ตาม สิ่งที่ยัง
เป็นปัญหาที่พบอยู่มากก็คือ การขาดแคลนบุคลากร โดย
เฉพาะโรงเรียนมัธยม ส่วนใหญ่ครูสอนภาษาจีนจะใช้ครู
อาสาสมัคร ซึ่งบางคนก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการสอน
คุมเด็กไม่อยู่เด็กก็เลยไม่สนใจเรียน นี่ก็เป็นปัญหาส�ำคัญ
อีกอย่างหนึง่ ซึง่ จะว่าไปแล้วยุคนีเ้ ราควรจะให้ความส�ำคัญ
กับการเรียนการสอนภาษาจีนมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ เพราะอะไร
เพราะภาษาจีนสามารถเพิ่มโอกาสในการท�ำงานของเรา
ได้ เด็กยุคนี้บอกได้เลยว่าคอมพิวเตอร์เป็นกันหมด ภาษา
อังกฤษทุกคนได้เรียนในโรงเรียน เด็กๆ พูดได้พูดเป็นกัน
เยอะ แต่ภาษาจีนยังน้อยอยู่ ดังนั้นการจะเรียนภาษาจีน
เป็นภาษาต่างประเทศที่สองนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจ และในอีก 2 ปีข้างหน้า คือปี 2556 จะมีการเปิด
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึง่ ภาษาทีเ่ ขาใช้กนั ส่วนใหญ่
ก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาจีน อังกฤษคนก็เรียนเยอะแล้ว
ส่วนจีนเรียนเยอะแต่ทใี่ ช้ได้จริงๆ ยังน้อย แต่บางคนบอกไม่
ชอบจีน ก็เลือกเรียนภาษาญีป่ นุ่ ก็ได้ อย่างน้อยกับโอกาสตรง
นัน้ เราควรจะเพิม่ ภาษาต่างประเทศทีส่ องเอาไว้ แต่ทำ� ไมถึง
แนะน�ำจีนในตอนแรก เพราะว่ารัฐบาลไทยเขาก�ำหนดแล้ว
ว่าให้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่สองของไทย

ภาษาไทยกับภาษาจีนมีความใกล้เคียงกัน
มาก จึงเป็นเรื่องไม่ยากหากคนไทยจะเรียน
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่สอง จริง
หรือไม่

ภาษาไทยกับภาษาจีนเป็นภาษาทีน่ กั ภาษาศาสตร์
เขาจัดให้อยู่ในตระกูลภาษาใหญ่เดียวกัน คือ ตระกูลจีนทิเบต (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�ำแหน่งที่วางลักษณะนามอาจ
จะสลับที่กัน เช่น ของไทยเราจะพูดว่า หนังสือหนึ่งเล่ม
แต่ภาษาจีนจะพูดว่า หนึ่งเล่มหนังสือ ข้อสาม กริยาไม่มี
การเปลี่ยนรูปเมื่อกาลเปลี่ยนไป อย่างภาษาไทย ก�ำลังกิน
ข้าว กินข้าวแล้ว ก็ใช้กิน ภาษาจีนก็เหมือนกัน คือจะไม่มี
การเปลี่ยนรูปค�ำว่ากินหรือเติมอะไรลงไปเหมือนกับภาษา
อังกฤษ ข้อสี่ โครงสร้างประโยคเหมือนกัน คือ ประธาน
+ กริยา + กรรม อันนี้คือ 4 ข้อที่นักภาษาศาสตร์บอกว่า
เหมือนกัน มันเลยท�ำให้คนไทยเรียนภาษาจีนได้ง่ายกว่า
ถ้าเทียบกับภาษาอื่น แต่ทีนี้ท�ำไมคนถึงคิดว่ายากไม่อยาก
เรียน ก็เพราะว่ามันเยอะไงคะ ด้วยความที่ว่าภาษาจีนมัน
เป็นภาษาภาพ แต่ละค�ำมีหนึ่งความหมาย ฉะนั้นจะไม่มี
การเอาค�ำมาประสมกันเหมือนภาษาไทย ก็เลยต้องจ�ำค�ำ
ศัพท์เยอะ ตัวขีดมันก็ตวั ต่อตัวไปเลยเอามาผสมกันไม่ได้ ตัว
หนังสือจีนมีทั้งหมด 60,000 กว่าตัว แต่ละตัวคือหนึ่งความ
หมาย บางตัวก็มีไว้เพื่อเป็นชื่อคนเท่านั้น หรือเป็นสิ่งของ

บางสิ่งเท่านั้น ไม่น�ำไปใช้อย่างอื่นเลย แต่ว่าเราก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องรู้ถึง 60,000 กว่าตัว รู้แค่ 2,000 - 3,000 ตัวก็ใช้ได้แล้ว
3,500 ตัวขึ้นไปก็อ่านหนังสือพิมพ์รู้เรื่องแล้ว ทีนี้ว่าคนไทย
เรามักจะกลัวไปก่อน แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลากับมันมากพอ
เลยกลายเป็นว่าท� ำไมมันยากจังยากกว่าภาษาอังกฤษ
แต่ที่ว่ายากน่ะเพราะมันเยอะมากกว่า

การเรียนภาษาจีนควรจะเริ่มเรียนได้ตั้งแต่
วัยไหนจึงจะเหมาะสม

จริงๆ แล้วเด็กสามารถเรียนภาษาจีนได้ตั้งแต่ยัง
เล็กๆ เลย ซึง่ วิธกี ารสอนภาษาต่างประเทศทีส่ องมันมีหลาย
ทฤษฎีค่ะ อย่างเด็กเล็กๆ เลยอายุ 2 ขวบครึ่ง สามารถใช้วิธี
สอนโดยตรงหรือ Direct method ได้เลย คือครูผสู้ อนจะเป็น
คนจีน ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ภาษาไทยเลยก็ได้ สอนพูด-ฟังภาษา
จีน พูดทุกวัน พูดให้เด็กซึมซับเข้าไปเอง แต่ทีนี้เงื่อนไขก็คือ
ว่าวิธีการสอนแบบนี้คือ เด็กต้องเรียนทุกวัน ต้องมีความถี่
พอเด็กที่โตขึ้นมาหน่อย 3-5 ขวบ ก็สอนแบบเริ่มให้จ�ำค�ำ
ศัพท์จ�ำตัวหนังสือเป็นตัวๆ แต่ยังไม่ต้องให้เขาเขียน เขายัง
ไม่พร้อมเพราะเด็กวัยนีบ้ างคนยังจับดินสอไม่เป็นเลย แต่ถา้
จะเริ่มให้เรียนพินอิน จ�ำศัพท์ และให้เขียนต้องเป็นเด็กโต
คือ 6-12 ขวบ ซึ่งส�ำหรับเด็กโตเนี่ยครูผู้สอนก็ควรจะพูด
ภาษาไทยได้ หรือเป็นครูคนไทย เพราะอย่างน้อยๆ ครูต้อง
อธิบายเป็นภาษาไทยให้เด็กเกิดความแจ่มแจ้ง เพือ่ ทีว่ า่ เขา
จะได้กลับไปทบทวนเองที่บ้านได้ด้วย โดยเฉพาะเด็กส่วน
ใหญ่ไม่มีเวลาเรียนภาษาจีนเต็มที่ เรียนแค่สัปดาห์ละไม่กี่
ชั่วโมง ไม่ได้เรียนทุกวัน ถ้าครูอธิบายภาษาไทยไม่ได้ เด็ก
ก็ไม่เข้าใจ ที่โรงเรียนสอนภาษานานมี ที่นี่ก็จะมีเด็กเล็กๆ

เด็กเล็กๆ สามารถใช้
วิธีสอนโดยตรงหรือ
Direct method ได้เลย
คือครูผู้สอนจะเป็นคนจีน
ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ภาษาไทยเลยก็ได้
สอนพูด-ฟังภาษาจีน พูดทุกวัน
พูดให้เด็กซึมซับเข้าไปเอง

อายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่งมาเรียนเลย เด็กวัยนี้ก็จะเรียนแบบ
ไพรเวท ซึ่งการเรียนก็จะเป็นการเรียนผ่านการเล่น อาศัย
การเล่นเป็นสือ่ ให้เขา ให้เขาเล่นกับครู แล้วขณะทีเ่ ล่นเนีย่ ครู
ก็จะพูดเป็นภาษาจีน ซึ่งเด็กเขาจะชินโดยอัตโนมัติ แต่ต้อง
อาศัยความถีอ่ ย่างทีบ่ อก เพราะว่าเด็กเล็กเนีย่ ลักษณะเด่น
ของเขาคือเขามีพฤติกรรมในการเลียนแบบสูงมาก เมื่อเขา
ได้สัมผัสกับตรงนี้ทุกวัน เขาจะรับเข้าไปและสามารถเลียน
แบบออกมาได้ ส่วนเด็กเล็ก 3 - 5 ขวบ เราก็จะให้เขาเรียน
โดยให้จ�ำตัวหนังสือ ยังไม่ให้เขียน แต่อาจจะให้ระบายสี
แล้วก็จ�ำค�ำศัพท์ว่าที่เราระบายไปนั้นคือค�ำว่าอะไร หมาย
ถึงอะไร ก็คือให้เขาได้เห็นสิ่งที่เรียนเป็นรูปธรรมบ่อยๆ
วัยนีก้ ใ็ ห้เล่นเหมือนกันแต่จะเป็นการเล่นทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มา ครู

อาจจะมีเกมมาให้เล่น เอาเพลงมาให้รอ้ ง และเด็ก 6 -12 ขวบ
วัยนี้จะเริ่มเรียนเยอะแล้ว ที่นี่เราจะเน้นทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง
พูด อ่าน เขียน แล้วก็จะพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้เขา
ให้นกั เรียนได้ใช้ทกั ษะต่างๆ อย่างครบถ้วน นอกจากนีท้ นี่ เี่ รา
ยังมีหลักสูตรส�ำหรับผูใ้ หญ่คอื เริม่ ตัง้ แต่อายุ 13 ปีเป็นต้นไป
ดังนั้นจะว่าไปแล้วเราสามารถเริ่มเรียนภาษาจีนได้ทุก
วัยเลย โตแล้วเรียนจบแล้วก็สามารถเรียนได้ เพียงแต่ว่า
ผูใ้ หญ่กต็ อ้ งอาศัยความขยันเพิม่ มากขึน้ เรียนแล้วต้องหมัน่
ทบทวน แต่ถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กก็จะมีความได้เปรียบเพราะ
สมองเด็กยังปลอดโปร่งสามารถรับอะไรได้ดี แต่ทั้งนี้ทั้ง
นัน้ ก็ตอ้ งดูดว้ ยว่าเด็กชอบหรือเปล่า เรียนแล้วไปได้ไหม ถ้า
เด็กไม่ชอบไม่ไหว ผูป้ กครองก็ไม่ควรยัดเยียดหรือกดดันจน
เกินไป เพราะเดีย๋ วเด็กจะต่อต้านและกลายเป็นไม่ชอบการ
เรียนภาษาจีนไปเลย ฉะนัน้ อาจจะต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป
อย่างที่นานมีเราก็จะดูว่าเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร บางคน
ชอบเรียนเป็นกลุ่ม แต่บางคนก็อาจจะชอบเรียนเดี่ยว เราก็
จะจัดให้เรียนแบบไพรเวท คือจะพยายามปรับการเรียนการ
สอนโดยดูนกั เรียนเป็นหลัก เพือ่ ให้เขาเกิดความชืน่ ชอบและ
รักที่จะเรียนภาษาจีน

การเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้ประสิทธิภาพ
ต้องท�ำอย่างไร
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย แต่โดยหลักๆ คือ หลักสูตรต้องมีประสิทธิภาพ
ครูผสู้ อนต้องมีประสิทธิภาพ และผูเ้ รียนก็ตอ้ งมีประสิทธิภาพ
ด้วย หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพก็คือ ต้องเป็นหลักสูตรที่ไม่
ห่างไกลจากตัวผูเ้ รียน สามารถน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
ครูผสู้ อนต้องมีประสิทธิภาพคือ ต้องมีส�ำเนียงภาษาจีนกลาง
ทีช่ ดั ได้มาตรฐาน ทีส่ ำ� คัญต้องถ่ายทอดเป็น สามารถอธิบาย
เรือ่ งยากให้เข้าใจได้งา่ ย เหมือนกับหลักค�ำสอนของขงจือ๊ ที่
ว่าไว้คือ สอนนักเรียนแบบไหนก็ให้พลิกแพลงสถานการณ์
ไปเรื่อย ครูจะต้องมีทงั้ ศาสตร์และศิลป์ ซึ่งการสอนมันมีอยู่
2 แบบ ถ้าในแง่ของทฤษฎี ถ้าสิง่ ไหนเป็นสิง่ ทีน่ กั เรียนต้องรู้
ครูกย็ งั ต้องเป็นผูน้ ำ� ทางตลอด แต่ถา้ เกิดว่าเป็นการสอนทาง
ด้านปฏิบัติ ครูจะไม่ใช่ผู้น�ำทางแล้ว ครูเป็นแค่ผู้คอยตาม
คอยชี้แนะว่านักเรียนควรท�ำแบบไหน เช่น ทางด้านทฤษฎี

เส้นสมองของคนเราจะโตขึ้นทุกวัน
ถ้าเรามีการฝึกมันเหมือนกับต้นไม้
ถ้าต้นไม้ได้รับน�้ำทุกวันมันจะสดชื่น
โตขึ้นๆ แต่ถ้าเกิดมันขาดน�้ำ
เพียงแค่วันเดียวมันก็จะเหี่ยวลง

เรียนพินอิน ค�ำศัพท์ ไวยากรณ์ นักเรียนก็ต้องท�ำตามครู ครู
เป็นผูป้ อ้ นความรูใ้ ห้กอ่ น แต่ถา้ ถึงเวลาทีน่ กั เรียนต้องน�ำไป
ปฏิบัติ ครูจะเป็นแค่คนคอยประคองท�ำให้นักเรียนมีการ
เรียนรู้มากขึ้น สุดท้ายตัวผู้เรียนเองก็ต้องมีประสิทธิภาพ
คือนักเรียนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องมีความขยัน ตั้งใจเรียน
ท�ำการบ้านส่ง ทบทวนหลังเลิกเรียน ฉะนัน้ เคยบอกนักเรียน
เสมอว่า ถ้าคิดจะประสบความส�ำเร็จในการเรียนภาษาจีน
เรียนแล้วต้องไม่ทิ้งกลางคัน เธอกับเหล่าซือต้องร่วมมือ
กัน ถ้าเหล่าซือเขาสอนดีแล้วเธอก็ต้องขยันเรียนด้วยจึงจะ
ประสบความส�ำเร็จได้

พ่อแม่ควรท�ำอย่างไรเพื่อเป็นการส่งเสริม
การเรียนภาษาจีนของลูกให้ประสบความ
ส�ำเร็จ
พ่อแม่นั้นมีส่วนส�ำคัญมากที่จะช่วยส่งเสริมการ
เรี ย นภาษาจี น ของลู ก เพราะบางที ลู ก เรี ย นภาษาจี น ที่
โรงเรียนอย่างเดียว ซึ่งสัปดาห์หนึ่งมีเวลาเรียนน้อยมาก
พ่อแม่ก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยเช่นกัน ไม่ควรปล่อยให้
เป็นเรื่องของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว เพราะการที่ลูกจะ
ประสบความส�ำเร็จในการเรียนได้นนั้ ทัง้ พ่อแม่และโรงเรียน
ต้องร่วมมือกัน ส�ำหรับพ่อแม่ที่เป็นภาษาจีน พูดภาษาจีน
ได้ เมื่ออยู่ที่บ้านก็ต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้

กับลูก ให้ลูกได้ใช้ภาษาจีนด้วยเวลาอยู่ที่บ้าน พาลูกทวน
ต�ำรา อาจจะพาเล่นเกมทายค�ำศัพท์ ต่อค�ำเป็นภาษาจีน
หาหนังสือง่ายๆ ที่มีพินอินง่ายๆ ให้ลูกอ่านเพื่อเพิ่มคลัง
ค�ำศัพท์ให้เขา ให้สมองเขาได้ท�ำงาน นักวิชาการทางด้าน
สมองบอกไว้วา่ เส้นสมองของคนเราจะโตขึน้ ทุกวันถ้าเรามี
การฝึกมัน เขาเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆ ว่าเหมือนกับต้นไม้
ถ้าต้นไม้ได้รับน�้ำทุกวันมันจะสดชื่น โตขึ้นๆ แต่ถ้าเกิดมัน
ขาดน�ำ้ เพียงแค่วนั เดียวมันก็จะเหีย่ วลงแล้ว แต่พอเรากลับ
มารดน�้ำอีกครั้งมันก็จะกระเด้งขึ้นมานิดหนึ่ง แต่ก็ไม่สดชื่น
เท่ากับการที่เรารดมันทุกวัน แต่ถ้าพ่อแม่ไม่รู้ภาษาจีน พูด
ไม่ได้ ถึงแม้จะไม่สามารถพูดคุยกับลูกเป็นภาษาจีน แต่ก็
สามารถกระตุ้นลูกได้ ให้ลูกแปลค�ำศัพท์จากหนังสือเรียน
ให้ฟังเพื่อเป็นการช่วยให้เขาได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาไปใน
ตัวด้วย และพ่อแม่ก็ยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูก
ได้ โดยอาจจะหาเพลงจีนสั้นๆ ง่ายๆ มาไว้ให้ลูกฟัง แต่ถ้า
ลูกยังไม่โตมากก็ยังไม่ต้องถึงขั้นให้ลูกดูหนังจีนเพราะเด็ก
อาจจะฟังไม่ทัน ดูไม่รู้เรื่อง แล้วพ่อแม่ก็ไม่สามารถอธิบาย
ให้เด็กเข้าใจได้ ฉะนั้นควรจะหาสิ่งที่พ่อแม่สามารถท�ำร่วม
กันกับลูกได้ และทีส่ ำ� คัญคือพยายามหาเวลาให้ลกู ได้เรียน
ภาษาจีนอย่างเหมาะสม ถ้าเป็นไปได้กค็ วรจะเรียนสัปดาห์
ละ 5 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย อย่างนี้ก็ได้ แต่ที่ส�ำคัญเหนือสิ่ง
อื่นใดเลยคือพ่อแม่ต้องเข้าใจถึงสภาพการณ์ในการเรียน
ภาษาจีนของลูก ไม่คาดหวังเกินไปจนกลายเป็นการกดดัน
ลูก ท�ำให้ลกู เกิดความเครียด คือพ่อแม่บางคนค่อนข้างคาด
หวังสูงว่าลูกเรียนภาษาจีนแล้วจะต้องพูดได้ ใช้ได้ภายใน
กี่ชั่วโมงๆ ซึ่งบางทีก็ต้องให้เขาค่อยเป็นค่อยไป เพราะการ
เรียนภาษาไม่ว่าภาษาใดก็ตามย่อมต้องใช้เวลากันทั้งนั้น
แต่กบั เด็กบางคนทีเ่ ขามีเซนส์ทางภาษา เรียนไปแค่นดิ หนึง่
ก็ ไ ปได้ แ ล้ ว อั น นี้ พ ่ อ แม่ แ ละครู ก็ ต ้ อ งคอยสั ง เกตด้ ว ย
ถ้าลูกเรา หรือเด็กคนไหนค่อนข้างมีเซนส์ทางภาษา ไปได้ไว
อันนั้นก็ควรรีบส่งเสริมให้ถูกทางและเป็นไปตามความ
เหมาะสมด้วยเช่นกัน

ใหมแกะกลอง

“สารพันสินคาใหม เพื่อตอบสนองทุกความตองการของลูกคา ที่เรามุงมั่นพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง”

ปากกาลูกลื่น H-128

ปากกาลูกลื่นโดราเอมอน DM-201

ปากกาลูกลื่น The Dog & The Cat DC-101

มี 2 ลาย 2 สี : สีฟา และสีชมพู
สีหมึก :
1 กลอง บรรจุ 48 ดาม

หัวเขียน : 0.7 mm.
สีหมึก :

เขียนลื่นไมขาดตอน ดามจับหุมดวยยางนุม กระชับมือยิ่งขึ้นเวลาเขียน

ปากกาลูกลื่นโดราเอมอน DM-1001

รูปทรงสวยงาม มีคลิปรูปโดราเอมอนเหมาะสำหรับพกพา

รูปทรงสวยงาม มีคลิปรูปหมาแมวเหมาะสำหรับพกพา

ปากกาลูกลื่นโดราเอมอน DM-1002

มี 2 ลาย 2 สี : สีฟา และสีชมพู
สีหมึก :
1 กลอง บรรจุ 36 ดาม

รูปทรงสี่เหลี่ยม เขียนลื่น จับถนัดมือ

มี 2 ลาย 2 สี : สีฟา และสีชมพู
สีหมึก :
1 กลอง บรรจุ 48 ดาม

ดินสอกดโดราเอมอน DM-2001
มี 4 ลาย 4 สี : สีชมพู สีสม สีเขียว และสีฟา
1 กลอง บรรจุ 40 ดาม

มี 4 ลาย 4 สี : สีชมพู สีสม สีเขียว และสีฟา
สีหมึก :
1 กลอง บรรจุ 40 ดาม

ลวดลายนารัก เขียนลื่น มีคลิปเหมาะสำหรับพกพา

ยางลบลายธงชาติ

ลวดลายนารัก เขียนลื่น ไสดินสอเหนียวไมเปราะงาย มีคลิปเหมาะสำหรับพกพา

เครื่องเหลาดินสอ H-2296
สีตัวเครื่อง : สีขาว สีเขียว และสีน้ำเงิน
เหมาะสำหรับเหลาดินสอ และสีไม มีปุมยางกันลื่นที่ฐานรองตัวเครื่อง ปองกันการเกิดรอยขีดขวน

กอนใหญ
บรรจุ 36 กอน / 1 กลอง

กอนเล็ก
บรรจุ 60 กอน / 1 กลอง

ลวดเย็บแม็กซ T3-3MB
ขนาด 12 x 6 mm.
1 กลอง บรรจุ 1,000 ตัว
เย็บกระดาษ ไม
ใชกับเครื่องยิง MAX Gun Tacker

สีตรามา (ปรับโฉม)

เฟรมผาใบมินิ H-1318
ขนาด 13 x 18 cm.
พรอมขาตั้งวาดรูป
พื้นผิวผาใบเคลือบดวยเจสโซ ปองกันเชื้อรา
เหมาะสำหรับงานสีน้ำมันและสีอะครีลิก
ดูดซับสีไดดีไมทำใหสีจม

ดินสอสีแทงเหลี่ยมขนาดมาตรฐาน
ผลิตจากไมคุณภาพดี เหลางาย จับถนัดมือ
เนื้อสีเนียนละเอียด ระบายลื่น สีสันสดใส เขมพิเศษ
ผานการรับรองมาตรฐานปลอดสารพิษ
ASTM D-4236 จากสหรัฐอเมริกา
และ CE EN-71/3 จากสหภาพยุโรป
ปลอดภัยกับเด็กที่มีอายุ 3 ขวบขึ้นไป

ดินสอสีไมสั้น 12 สี

แทนตัดกระดาษ (ฐานโลหะ) H-839-1
ตัดกระดาษหนา 70 แกรมได 12 แผน
ขนาดกระดาษที่ตัด : A3 A4 A5 A6 B4 B5 และ B6
ขนาดเครื่อง 18 x 12 นิ้ว
น้ำหนักเครื่อง 4.5 กก.

ดินสอสีไมยาว 12 สี

ดินสอสีไมยาว 24 สี

ดินสอสีไมยาว 36 สี

ชุดสมุดวาดเขียน

แทนตัดกระดาษ (ฐานโลหะ) H-839-2
ตัดกระดาษหนา 70 แกรมได 12 แผน
ขนาดกระดาษที่ตัด : A4 A5 A6 B5 B6 และ B7
ขนาดเครื่อง 13 x 10 นิ้ว
น้ำหนักเครื่อง 3 กก.

พรอมใหคุณหนูๆ
ไดสรางสรรคศิลปะอยางเต็มฝมือ
1 ชุด ประกอบดวย :
สมุดวาดเขียน ดินสอ ยางลบ
และสีไม

ชุดสมุดภาพระบายสี
พรอมใหคุณหนูๆ สรางสรรคจินตนาการไปกับตัวการตูนชื่อดัง
1 ชุด ประกอบดวย : สมุดภาพระบายสี ปากกาสีน้ำ และสีเทียน

CHIP ‘n’ DALE

LILO & STITCH

RAPUNZEL

TINKER BELL

PRINCESS

MARIE

WINNIE THE POOH

MICKEY MOUSE

TOY STORY

วันเปิดเทอม
โอ๊ะ!

ตื่นสาย
BLACK

ชวงเวลาเปดเทอมใหม ปญหาทีค่ ณ
ุ พอคุณแมและคุณครูตอ งเผชิญ
คงหนีไมพน “ปญหาเด็กไมอยากไปโรงเรียน” โดยเฉพาะเด็กอนุบาลที่เรา
มักจะเห็นกันบอยๆ ตามหนาโรงเรียน รองไหบาง งอแงบาง บางรายถึงขั้น
ดิ้นทุรนทุรายก็มี แตยังไงก็ตามเด็กๆ ก็ตองไปโรงเรียน เพราะพวกเขาคือ
อนาคตของชาติ และนี่ก็คงจะเปนปญหาระดับชาติที่เราควรใสใจกันใชไหม
กอนอื่นเราคงตองยอนกลับไปที่ตนตอของปญหากันกอน สาเหตุ
ที่ทำใหเด็กไมอยากไปโรงเรียนพอจะประมวลได 3 ขอใหญๆ ก็คือ
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เรียนดี รักดี

ตัวเด็กเอง เพราะตั้งแตแรกเกิดเรื่อยมาจนถึงสามขวบ เด็กๆ
คุนเคยกับสังคมเดียวก็คือบาน ซึ่งมีแตพอแมญาติพี่นองเทานั้น ฉะนั้นเมื่อ
วันหนึ่งที่เขาตองไปโรงเรียน มันจึงเปนเรื่องใหมที่ไมคุนเคย มิหนำซ้ำบาง
บานยังเคยใชโรงเรียนเปนเครื่องมือขูเด็ก เชน “ถาดื้อจะใหครูตี” หรือ “เกเร
จะจับสงโรงเรียน” ก็ยิ่งเพิ่มความกลัวและกังวลใหกับเขามากขึ้น เพราะ
ธรรมชาติของเด็กวัยนี้ (3-4 ป) มีความกังวลตอการแยกจากพอแมหรือคนที่
คุนเคย และแมวาการไปโรงเรียนจะเปนการแยกแบบชั่วคราวก็ยังสงผลให
เขามีความกังวล ทำใหไมอยากไปโรงเรียนนั่นเอง
ครอบครัว เพราะในครอบครัวที่มีปญหาไมวาจะเปนคุณพอ
คุณแมไมปรองดองกัน ปญหาทางดานเศรษฐกิจ หรือแมแตมีการเจ็บปวย
ของคนภายในครอบครัวก็ตาม สภาวะวุนวายเหลานี้ทำใหคนในครอบครัว
เศราหมอง และความเศราหมองเหลานี้จะถูกถายทอดไปยังเด็กทำใหเขามี
ความเศราอยูในอารมณดวยเชนกัน และเปนการปดกั้นสติปญญารวมถึง
กำลังใจทีจ่ ะเรียนรูอ ะไรทัง้ หมดทัง้ สิน้ ดังนัน้ เด็กๆ เหลานีจ้ งึ ไมอยากไปโรงเรียน
โรงเรียน เพราะมีหลายปญหาทีเ่ กิดจากตัวโรงเรียน เชน ปญหา
ดานการเรียน เด็กทีเ่ รียนชา เรียนไมดี สูเ พือ่ นๆ ไมได ก็จะกังวลและไมอยาก
ไปโรงเรียน คุณครูก็เชนกัน ถึงแมปกติคุณครูจะเขาใจจิตวิทยาของเด็กดี
ก็ตาม แตถามีสาเหตุใดเขามากระทบทำใหจิตใจครูไมปกติ ก็จะสงผลไป
ยังเด็ก และเด็กยอมไมอยากเรียนหนังสือ สวนสาเหตุยิบยอยอื่นๆ ก็อาจมี
อีกเชน โดนเพือ่ นลอ โดนขมขูท ำราย หรือขมขูท างเพศ เรือ่ งเหลานีก้ จ็ ะทำให
เด็กกังวลมาก และไมยอมไปโรงเรียน
แลวเราจะแกไขปญหานีอ้ ยางไร “การแกไขทีด่ ที ส่ี ดุ ก็คอื การปองกัน”
ในกรณีของเด็กเล็กทีย่ งั ไมคนุ กับโรงเรียน ควรสรางความคุน เคยระหวางเด็ก
กับโรงเรียนกอน ทำไดงา ยๆ โดยการพาเด็กไปเทีย่ วโรงเรียนทีค่ ณ
ุ พอคุณแม
คิดวาจะใหเขาเขาเรียนที่นั่น พาไปใหชินกับสถานที่และใหทำความรูจักกับ
คุณครู รวมทัง้ การพูดถึงโรงเรียนแตในแงดี สวนในเด็กโตหรือวัยรุน ทีม่ ปี ญ
 หา
นี้ มีความจำเปนมากที่ตองมีใครสักคนคอยเปนที่ปรึกษาใหกับเขา เมื่อเด็ก
ไมไปโรงเรียน (โดยไมมีสาเหตุอันควร) เราควรทำใหเขารีบกลับไปเรียนให
เร็วทีส่ ดุ เพราะยิง่ หยุดนานเด็กก็ยง่ิ ไมอยากไปมากขึน้ และถาไมใชกรณีของ
การเจ็บปวยแลวละก็ คุณพอคุณแมไมควรใจออนยอมใหหยุดเรียน เทานี้
เด็กก็จะเรียนรูเองวาเขาไมสามารถอางอะไรก็ตามเพื่อหยุดโรงเรียนได
ทีก่ ลาวมาขางตนนัน้ ถาเด็กเปนไมมากนัก คุณพอคุณแมควรปรึกษา
ครูและแกไขเสียแตเนิน่ ๆ ก็จะไมยากนักแตถา เปนมานานและเด็กมีปญ
 หา
ทางอารมณและพฤติกรรมก็จำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองปรึกษาจิตแพทย เพือ่
ปองกันไมใหเกิดปญหาทีย่ งุ ยากซ้ำซอนขึน้ มาอีก
อยาลืมเสียละวา “ลูกคือสำเนาถูกตองของพอแม” ยังไงก็ตามถา
อยากใหลูกเปนอยางไร คุณพอคุณแมก็ตองทำตัวใหเปนตัวอยาง เพราะ
ฉะนัน้ คุณพอคุณแมกอ็ ยาปลอยใหตวั เองตกอยูใ นสภาพ
“ไมอยากไปทำงาน” ก็แลวกัน

ขึ้นชื่อวาเปนนักเรียน ก็ตองมีหนาที่เรียนหนังสือแนนอนอยูแลว แตทวาดวยความเฮี้ยวแกนแกวของพวกเราแตละคนนั้น
จะใหนั่งเรียนอยูในหองเรียนไปเงียบๆ เฉยๆ มันก็เปนการฝนธรรมชาติของเราเกินไป ก็ตองมีเลนบาง เรียนบาง ตามประสาชีวิต
วัยรุนฮอรโมนหลั่งทวมทน แตถาบางครั้งบางคราวพฤติกรรมของเรามันออกนอกลูนอกทางไปไกลจนเกินไป ก็ตองโดน!!

ตักเตือน
โทษขั้นแรกสุดเราจะไดรับการตักเตือนจากคุณครู
ผูห วังดีของเราในระดับทีแ่ ตกตางกันตามความผิดของแตละคน
ถาเราทำความผิดไวรายแรง การตักเตือนนั้นจะใกลเคียงกับ
การ “ดา” เลยทีเดียว การตักเตือนนีส้ ว นมากจะใชในการทำผิด
กฎระเบียบเล็กๆ นอยๆ เชน คุยกันในเวลาเรียน เขาหองเรียน
สาย ลอชื่อพอแมเพื่อน ลอชื่อพอแมคุณครู การตักเตือนเปนการ
ปรามใหเด็กหยุดทำพฤติกรรมผิดๆ นัน้ และปรับปรุงตัวใหเปนคนดี ถาเด็กเปนเด็กที่เชื่อฟง
ก็จะหยุดพฤติกรรมนั้น แตถาไมก็จะมีการลงโทษในระดับตอไป
คำเตือน การลงโทษโดยการตักเตือนอาจมีผลคางเคียง ทำใหหชู าหนาเปยกได
หักคะแนน
ในกรณีที่ตักเตือนแลวไมไดผลก็ตองอัพเกรดเปน
ขั้นตอไปนั่นก็คือ การหักคะแนน ทั้งคะแนนในวิชาที่เรียน
คะแนนจิตพิสัย คะแนนความประพฤติ คะแนนพฤติกรรม
คะแนนคุณธรรม คะแนนเด็กดี หรือคะแนนอื่นๆ ที่ตามแต
โรงเรียนจะตั้งขึ้นมา และเมื่อเราถูกหักคะแนนจนเกินระดับที่
ทางโรงเรียนกำหนดไวแลว ก็จะมีการทำโทษในขัน้ ตอๆ ไป การหักคะแนนนีจ้ ะมีผลอยาง
มากตอคนที่เรียนดี ตั้งใจเรียน หรือพูดงายๆ ก็คือเด็กที่มีคะแนนจะใหหัก สวนเด็กเกเร
อยางพวกเราก็จะไมกลัวเรื่องการหักคะแนนหรอก เพราะวายังไงก็ไมมีคะแนนอะไร
จะใหหักอยูแลว จะหักอะไรกันอีกนักหนา
ตี

เมื่อพูดดีก็แลว พูดรายก็แลว ก็ยังไมยอมหลาบจำ
ตองมีการลงไมลงมือกันบาง ใหพวกเราไดเจ็บตัวบางเพื่อให
ความจำดีขึ้น เขาเรียกวาจะไดจำใหขึ้นใจ การลงโทษดวย
การตีนน้ั สวนใหญคณ
ุ ครูจะตีเราทีม่ อื หรือทีก่ น ไมกท็ ข่ี าเพราะ
เปนบริเวณทีน่ กั วิชาการพิสจู นมาแลววาเมือ่ โดนตีแลวจะไมเจ็บ
มากนัก (แตบางครัง้ ก็โคตรเจ็บเลย) และอุปกรณการลงโทษก็มตี ง้ั แตใชมอื ตี ใชไมบรรทัด
หรือทีน่ ยิ มกันทีส่ ดุ ก็คงเปนไมรวกพันเทปขาวอาวุธมาตรฐานคูม อื ของคุณครูทกุ โรงเรียน
ทีเ่ วลาหวดจะมีเสียงเอฟเฟคตดงั ฟบ ๆ ใหไอพวกทีย่ นื ตอคิวรอโดนตีไดลนุ กันตลอดเวลา

ยืน

ยังมีการลงโทษอีกประเภทหนึ่งที่คุณครูนิยมกันมาก
เพราะไมตอ งเปลืองแรงตีเรา และไมตอ งใชอปุ กรณอะไรเลยดวย
การลงโทษนั้นก็คือการยืน คุณครูอาจจะใหเรา ยืนอยูที่โตะ
ยืนบนเกาอี้ ยืนบนโตะ ยืนหนากระดาน ยืนบนกระดาน ยืน
หนาหองเรียน ยืนหนาเสาธง ยืนบนเสาธง ยืนนอกโรงเรียน
ดูเหมือนวาทุกๆ ตารางนิ้วในโรงเรียนนั้น รอเราใหถูกลงโทษ
ดวยการยืนอยูตลอดเวลา การยืนบางทีก็จะมีออปชั่นเสริม
เพิ่มเติมจากทามาตรฐานอีก เชน ยืนขาเดียว ยืนกางแขน
ยืนคาบไมบรรทัด หรือไมก็คอมโบรวมมันทุกอยางเลย

ออกกำลังกาย
ถาพูดถึงเรือ่ งตีกบั ยืนแลว จะไมพดู ถึงการลงโทษ
ดวยการออกกำลังกายก็ไมไดเพราะเปนสามการลงโทษ
มาตรฐานสุดคลาสสิคของโรงเรียน การลงโทษดวย
การออกกำลังกายนั้น สวนใหญคุณครูจะใหพวกเรา
นักเรียนวิง่ รอบสนาม กีร่ อบก็วา ไป หรือถาจะใหแอดวานซ
หนอยก็ใหเลือกวาจะวิง่ รอบสนามหรือ วิง่ รอบเพือ่ น
ดวยความฉลาดเราก็จะเลือกวิง่ รอบเพื่อน แตคุณครูดันใหเพื่อนวิ่งรอบสนามดวยทีนี้ก็

เด็กชาย ท่าดี

สนุกเลย นอกจากจะออกกำลังกายดวยการวิ่งแลว ยังมีกระโดดตบ ลุกนั่ง ซิทอัพ
วิดพื้น แทงปลาไหล ปนจิ้งหรีด เดินเปด กระโดดกบ แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษา
ของเรานัน้ นอกจากการลงโทษเพือ่ ใหเด็กไมกลาทำผิดแลว ยังสามารถทำใหเด็กนักเรียน
แข็งแรงสุขภาพดีไดอีกดวย (เหมือนโฆษณาขององคกรเพื่อสุขภาพอะไรสักอยาง)

บำเพ็ญประโยชน
ขอที่แลวเราพูดถึงการลงโทษที่กอใหเกิดประโยชน
ตอตัวพวกเราเองแลว การลงโทษยังสามารถสรางประโยชน
ใหแกผูอื่นไดดวย การบำเพ็ญประโยชน เปนคำที่อธิบาย
ครอบคลุมถึงการเก็บขยะ ทำเวร ยกเกาอี้ จัดโตะ ถูโรงยิม
ขัดสระวายน้ำ ลางบอปลา ขุดลอกคูคลอง ทาสีตกึ สรางตึกใหม
หรืออะไรก็ตามทีใ่ ชแรงงานของพวกเรา แลวเกิดประโยชนตอ สวนรวม เพือ่ นๆ บางคนนี่
จบไปแลวสามารถนำความรูและฝมือที่ไดจากการบำเพ็ญประโยชนไปใชประกอบอาชีพ
ไดเลยทีเดียว
เชิญผูปกครอง
เมือ่ คุณครูไมรวู า จะลงโทษอะไรเราแลวก็จะพาล
ไปลงโทษพอแมเราแทน ดวยการเชิญมารับรูวีรกรรม
ของพวกเรา ใหพอ แมไดอบั อายและกลับมานัง่ สัง่ สอน
พวกเราที่บาน แตไอการที่คุณครูเชิญพอแมพวกเรา
มาเนีย่ อาจจะไดรบั การตอบรับทีเ่ หนือความคาดหมาย
ก็ได เพราะบางทีการคุยกับพอแมของพวกเรานาปวดหัวยิ่งกวาคุยกับพวกเราเสียอีก
โดยเฉพาะเมื่อพอแมเราสวนกลับไปวา "ถามันฟงเดี๊ยน เดี๊ยนก็ไมตองเอามันมาฝากไว
ที่โรงเรียนหรอกคะ!!"
พักการเรียน
พักการเรียนเปนการลงโทษขั้นกอนขั้นสุดทาย
ที่โรงเรียนจะสามารถทำได เมื่อการลงโทษทั้งหมดที่
ทางโรงเรียนไดตง้ั ไวไมสามารถทำใหพวกเรากลับตัว
เปนคนดีได ก็ตองใหเด็กไปสำนึกผิดเองอยูที่บาน
ระยะเวลาการพักการเรียนนัน้ ก็ขน้ึ อยูก บั ความรายแรง
ทีเ่ ราทำไว หากคิดตามประสาของพวกเราแลว การพัก
การเรียนก็เหมือนกับการหยุดอยูบานเฉยๆ ดีเสียอีกจะไดนอนตื่นสาย ไดเลนเกม ไดดู
ทีวที ง้ั วัน แตพอนานวันเขาก็เริม่ รูส กึ ไดวา กำลังถูกทอดทิง้ จากโรงเรียน เริม่ วิตกวาจะเรียน
ไมทันเพื่อน (ทั้งๆ ที่แตเดิมก็ไมไดตั้งใจเรียน) เพื่อนๆ ไปคุยไปเลนกันที่โรงเรียนแตเรา
ตองอยูบานคนเดียว การพักการเรียนหากลองมองในอีกแงหนึ่งแลว มันก็คือการถูก
หามไมใหมาโรงเรียน ซึง่ ก็ไมตา งอะไรจากการถูกขังใหอยูแ ตทบ่ี า นเลยนีน่ า

ไลออก
...
การลงโทษดวยวิธีตางๆ นานานั้น เกิดจากความปรารถนาดีของคุณครู ที่จะ
ปลูกฝงใหเด็กนักเรียนมีวนิ ยั มีระเบียบ ความรับผิดชอบ และสามารถอยูภ ายใตขอ กำหนด
รวมกันกับผูอ น่ื ได ถึงแมวา เมือ่ พวกเราเรียนจบออกมาแลว ก็ยงั ตองปฏิบตั ติ ามกฎตางๆ
อยูต ลอด ทัง้ กฎระเบียบของหนวยงาน กฎจราจร กฎหมายสังคมบานเมือง และเมือ่ พวกเรา
ทุกคนปฏิบัติตามกฎแลวสังคมที่เราอยูอาศัยก็จะมีแตความสุข

เรื่องจากปก

占 星 术

แชมปิยอง

วัยเรียน วันวาน

ถึง ท่านผู้อ่านที่รัก

ย้อนเวลาถอยหลังไปร่วม 10-20 ปี ยังจ�ำช่วงเวลาเหล่านัน้ กันได้ ไหมว่า เราก�ำลังท�ำอะไรอยูท่ ี่
ไหน “โรงเรียน” ดูเหมือนจะเป็นบ้านหลังทีส่ องอยูก่ ลายๆ ใช่หรือเปล่า เพราะเราต้องขลุกอยูท่ นี่ นั่ ร่วม
5-6 วันต่อสัปดาห์ เราย่อมต้องเคยรูส้ กึ กันบ้างแหละว่าอยู่ โรงเรียนมากกว่าอยูบ่ า้ นเสียอีก บรรยากาศ
การเรียนในตอนนั้น หนึ่งชั่วโมงเรียนเหมือนฝึกทหารก็ ไม่ปาน ทุกคนนั่งเรียนตัวตรงกันเป็นแถวๆ
ตลอดคาบ (แม้จะมีบางคนทีน่ งั่ เคารพหนังสือหงึกๆ อยูบ่ า้ งก็ตาม) แต่พอหมดคาบเท่านัน้ แหละ แทบจะ
แตกฮือ คุยกันสนัน่ เหมือนผึง้ แตกรังดีๆ นีเ่ อง ยิง่ เดือนไหนใกล้กฬี าสีนะ สมัยเป็นรุน่ น้องก็นา่ เบือ่ อยูห่ รอก
แต่พอถึงคราวเป็นรุ่นพี่เมื่อไร อยู่ๆ งานน่าเบื่อนั่นกลายเป็นงานระดับชาติตั้งแต่เมื่อไรก็ ไม่รู้
การเรียนสมัยนีเ้ ปลีย่ นไปจากเดิมมาก ไม่มแี ล้วที่ ให้ครูมายืนพูดหน้าห้องแล้วนักเรียนก็กม้ หน้า
ก้มตา จดๆ จดทุกอย่างลงสมุด ครูวา่ ยังไงนัน่ คือถูกหมด ทีค่ รูสอนคือออกสอบแน่ๆ การเรียนการสอน
สมัยนีน้ กั เรียนต้องค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เขาว่าเป็นการพัฒนาทักษะทาง
ความคิด สมัยก่อนเก่าทีเ่ ราเรียนคล้ายออกแนวยัดเยียดความรู้ ให้กลายๆ ซึง่ อันทีจ่ ริงก็ ใช่ เพราะเรือ่ ง
บางเรือ่ งทีเ่ ราเรียนก็ ไม่เข้าใจว่าจะเรียนไปท�ำไม โตมามันไม่ ได้ ใช้ การสอนสมัยนีจ้ งึ ค่อนข้างให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการเรียนบ้าง ให้ ได้คดิ ให้ ได้ท�ำ เน้นปฏิบตั ิ ไม่ ใช่จดอย่างเดียวโดยไม่ตอ้ งคิด เพราะครูคดิ
ให้หมด ครูไม่ ใช่ศูนย์กลางจักรวาลอีกแล้ว เด็กสมัยนี้ก็กล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าตัดสินใจกว่า
แต่ก่อนมาก แต่ความมั่นใจและความก้าวร้าวอยู่ห่างกันเพียงเส้นใยบางๆ นิดเดียว
ตอนเรียนนอกจากต้องจดมาราธอนแล้ว เผลอๆ ยังต้องสอบท่องอีก ไม่ว่าจะท่องกลอน
ท่องเนือ้ เพลง ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่องทุกวันมิได้ขาด จะเก็บคะแนนหรือไม่เก็บคะแนนก็ยงั ต้องท่อง
เช่น ท่องศัพท์กอ่ นเข้าชัว่ โมงเรียน ท่องสูตรคูณก่อนกลับบ้าน ไหนจะมีบทอาขยาน อ่านท�ำนองเสนาะ
ไม่ ใช่แค่บทสองบทด้วยนะ มาเป็นหน้าๆ เลยก็มี เผลอๆ ยังจ�ำได้อยูบ่ า้ งมาจนบัดนี้ แต่อย่างบท 20 ไม้มว้ น
(จ�ำจงดี) อันนี้น่ะมีประโยชน์จริง ใช้ ได้จริงด้วยล่ะ
สมัยประถมจะมีเพื่อนที่พยายามสนิทกับเรา (แต่เราก็สนิทบ้างไม่สนิทบ้าง) เขาเป็นหมอไป
แล้วนะ เป็นถึงรองผูอ้ ำ� นวยการของโรงพยาบาลเลยด้วย แต่ ไม่รวู้ า่ ปัจจุบนั เลือ่ นต�ำแหน่งขึน้ ไปหรือยัง
เพื่อนคนนี้มีชื่อว่า มานี รักเผ่าไทย จ�ำกันได้ ไหมเอ่ย เรียนประถมมาด้วยกันตลอด 6 ปี โตมาด้วยกัน
เลยนะเนีย่ ไหนจะมี มานะ ชูใจ วีระ ปิติ และอีกหลายคน แก๊งเขาใหญ่ขนึ้ เรือ่ ยๆ ทุกวันนีห้ นังสือเรียนนี้
ไม่ ได้ ใช้แล้ว เพราะเขาว่าเรื่องมันเก่าไป ไม่ทันสมัย แล้วเด็กรุ่นใหม่จะมีสักกี่คนที่รู้จักพวกเขาและ
เรื่องราวดีๆ เหล่านั้น จวบจนวันนี้เรื่องของพวกเขาก็ยังไม่จางหายไป ยังคงมีการพูดถึงและเป็นที่
จดจ�ำของใครหลายคนตลอดมา
ด้วยโลกแห่งเทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้าขึน้ ท�ำให้การสือ่ สารรวดเร็วจนของบางอย่างก็ ไม่จำ� เป็นอีก
แล้ว เด็กสมัยนีร้ จู้ กั แต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทีเ่ รียกว่า อีเมล นัน่ แหละ พิมพ์ ได้อย่างใจเลย ไม่ตอ้ ง
เสียเวลาเขียน ไม่มรี ปู แบบให้วนุ่ วาย แต่เด็กสมัยนีบ้ างคนจะว่าเขียนไม่เป็นก็ ไม่เป็นจริงๆ นะ เพราะเล่น
เขียนทุกอย่างติดกันมาเป็นแผง เคาะวรรคผิดๆ ถูกๆ คนอ่านถึงกับตาลายกันไปเลยก็มี ก็ ไม่รู้นะว่า
สมัยนีย้ งั มีการเขียนจดหมายส่งครูกนั อยู่ ไหม แต่เมือ่ ก่อนทุกปิดเทอมใช่วา่ จะได้หยุดสบายๆ เสียเมือ่ ไร
การบ้านอย่างหนึง่ ทีต่ อ้ งเคยสัมผัสกันก็คอื เขียนจดหมายหาเพือ่ นนีแ่ หละ เขียนให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์
คนไหนจ�ำไม่ ได้วา่ หัวข้อไหนอยูต่ รงไหนก็ตอ้ งพับกระดาษเป็นทบๆ ไปหลายทบเลยทีเดียว เพราะทีอ่ ยูอ่ ยู่
ทีห่ นึง่ วันทีอ่ ยูท่ หี่ นึง่ ค�ำขึน้ ต้นอยูท่ หี่ นึง่ เนือ้ หาอยูอ่ กี ทีห่ นึง่ กว่าจดหมายจะถึงมือเพือ่ น กระดาษก็ยบั เยิน
เกือบหมด แล้วจดหมายทีเ่ พือ่ นตอบกลับมาก็ตอ้ งเก็บรักษาประหนึง่ ชีวติ ของตัวเองด้วย เพราะนัน่ คือ
คะแนนล้วนๆ
ไม่วา่ จะเป็นการเรียนสมัยเก่าหรือสมัยใหม่ ก็มขี อ้ ดีและข้อเสียด้วยกันทัง้ คู่ แต่ถา้ หยิบข้อดีของ
รูปแบบการศึกษาทัง้ สองแบบมาประยุกต์ ใช้รว่ มกัน ให้ทงั้ การเรียนแบบครูเป็นศูนย์กลางและนักเรียน
เป็นศูนย์กลางผสมผสานกันไป ปรับใช้ ให้เหมาะสม อาจจะยิ่งเป็นผลดีมากกว่าที่เป็นอยู่นี้ยิ่งๆ ขึ้นไป
ก็ ได้ ว่าไหม
							

รักและคิดถึง

ปล. เก็บความทรงจ�ำในวัยเด็ก สร้างรอยยิม้ ให้กบั ตัวเองเมือ่ หวนไปคิดถึงเรือ่ งราวของโรงเรียนในอดีต
อีกครั้ง ที่เราจะหาสิ่งเหล่านั้นจากสังคมทุกวันนี้แทบไม่ ได้อีกแล้ว

เสี่ยวหยาง

ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรชวด
การงาน จะได้เข้าหาผู้ใหญ่มากขึ้น เป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความสามารถให้เข้าตา
เจ้านายบ้าง การเงิน การลงทุนระยะยาวเริม่ จะเห็นผลก�ำไรบ้างแล้ว ความรัก หาเวลาไป
เทีย่ วกับคนรักล�ำพังสองต่อสอง เพือ่ ต่ออายุความรักของท่านให้ยาวนานขึน้ สุขภาพ อย่า
เข้าใกล้สถานทีก่ อ่ สร้างโดยไม่จำ� เป็น เพราะช่วงนีท้ า่ นอาจจะเจ็บตัวเพราะของหล่นใส่ได้
ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรฉลู
การงาน ต้องขวนขวายหาทักษะความรูเ้ พิม่ เติม เพือ่ น�ำมาใช้ในการท�ำงานให้ดขี นึ้ การเงิน
จะได้ลาภก้อนใหญ่อย่างไม่คาดฝันจากผูใ้ หญ่เพศตรงข้าม ความรัก จะได้เจอคนทีถ่ กู ใจ
ขณะเดินทาง แต่มนั ส�ำคัญอยูต่ รงทีท่ า่ นจะรูส้ กึ ตัวหรือเปล่า สุขภาพ ระมัดระวังเรือ่ งอาหาร
ถูกที่ซื้อหาจากรถเข็นข้างทาง เพราะอาจจะท�ำให้ท่านเสียค่ารักษาพยาบาลไปไม่ถูกเลย
ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรขาล
การงาน ช่วงนีอ้ าจจะต้องวิง่ รอกท�ำงานหลายที่ ต้องติดต่อประสานงานกับผูค้ นหลายฝ่าย
การเงิน ช่วงนีม้ เี กณฑ์จะท�ำมาค้าขึน้ ถ้าจะท�ำธุรกิจอะไรก็ควรเร่งท�ำตอนนี้ ความรัก แต่งตัว
ขึ้นอีกหน่อย ดูแลตัวเองอีกนิดนึง มีคนก�ำลังแอบชอบท่านอยู่ สุขภาพ ช่วงนี้จะหยิบฉวย
อะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะของแหลมของคมจ้องจะบาดเฉือนเนื้อตัวท่านอยู่
ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรเถาะ
การงาน มีโอกาสได้รว่ มงานกับเพือ่ นร่วมงานคนใหม่ หากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเขา
ไปได้ดี เขาจะเป็นคนที่ช่วยท่านได้มากทีเดียว การเงิน อาจจะต้องเจียดเงินเก็บที่มีอยู่มา
ช่วยเหลือคนในครอบครัวบ้าง ความรัก แม้วา่ ตัวจะไกลกันแต่ความผูกพันก็พาให้มาใกล้กนั
ดังเดิม สุขภาพ ฝนตกลมแรงอย่าอยูใ่ นทีโ่ ล่งแจ้ง เพราะอาจเจ็บป่วยหรือเกิดอุบตั เิ หตุได้
ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะโรง
การงาน สลับตารางจนหัวหมุนไปหมด แบ่งเวลาท�ำงานไม่ถกู ทัง้ งานนอกและงานใน ไหน
จะมีงานของคนอืน่ ๆ ทีใ่ ห้ทา่ นช่วยท�ำอีก การเงิน จะได้รบั เงินพิเศษเป็นค่าล่วงเวลา หรือเงิน
ตกเบิกจากสถานทีท่ ำ� งาน ความรัก ถูกหลอกซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่าจากคนหน้าเดิมๆ แต่ทา่ นก็ยงั
ไม่เข็ดหลาบเสียที สุขภาพ ทานผักผลไม้เยอะๆ เผื่อจะช่วยเรื่องโรคท้องโรคไส้ให้ดีขึ้นได้
ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะเส็ง
การงาน วุน่ วายจนไม่สามารถจะตัดสินใจท�ำอะไรได้เอง จะท�ำอะไรก็ตดิ ขัดไปหมด การเงิน
ตอนนีท้ ยี่ งั มีเงินอยูก่ ค็ วรเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตบ้าง ความรัก ต้องหนักใจกว่าทุกครัง้ เพราะ
คนเก่าก็ท�ำตัวงี่เง่าไร้เหตุผล ในขณะที่คนใหม่ที่เข้ามาก็น่ารักขึ้นทุกวันๆ สุขภาพ หาทาง
ผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงานบ้าง ก่อนจะต้องไปนอนคลายเครียดทีโ่ รงหมอแทน
ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะเมีย
การงาน มองหางานใหม่ไว้บา้ ง เพราะทีเ่ ก่านีก่ ม็ าจนถึงจุดอิม่ ตัวแล้ว ควรจะขยับขยายหา
โอกาสใหม่ๆ การเงิน หากมีการเซ็นสัญญาช่วงนี้ ควรอ่านเอกสารให้ละเอียดรอบคอบ เพราะ
ท่านมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะความเลินเล่อเกีย่ วกับเอกสาร ความรัก เก็บใจเอาไว้ให้คนที่
ท่านรักจริงๆ ดีกว่า สุขภาพ ระวังปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหาร
ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะแม
การงาน สามารถจัดการงานทีค่ งั่ ค้างมาเป็นเวลานานได้อย่างเฉียบขาดรวดเร็ว จนเหมือน
เป็นคนละคนกับเมือ่ ก่อน การเงิน เงินฝากทีท่ า่ นสูอ้ ตุ ส่าห์เก็บออม เห็นทีจะได้ออกมาก่อน
ถึงกาลอันสมควร ความรัก อย่าไว้ใจคนรักของท่านมากนัก เพราะรักแท้มกั จะแพ้ระยะทาง
สุขภาพ แข็งแรงดี อย่าลืมห่มผ้านอน และออกก�ำลังกายบ้างแล้วแต่โอกาส
ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรวอก
การงาน มีโอกาสได้เดินทางไกล ได้ไปท�ำงานในสถานที่ใหม่ๆ หรือมีการเลื่อนขั้นได้โยก
ย้ายไปท�ำงานที่สาขาอื่นๆ การเงิน เริ่มสงสัยตัวเองตะหงิดๆ ว่าท�ำไมต้องเฝ้ารอสิ้นเดือน
ด้วยความกระวนกระวายอยูท่ กุ เดือน ความรัก ดูแลเอาใจใส่คนรักของท่านบ้าง ก่อนคนรัก
ของท่านจะกลายเป็นคนรักของคนอืน่ สุขภาพ ระวังโรคภัยต่างๆ อันจะลอยมากับน�ำ้ ท่วม
ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรระกา
การงาน ขอให้อดทนกับความเบือ่ หน่ายจากงานประจ�ำทีซ่ ำ�้ ซากจ�ำเจ เพราะหลังจากช่วงนี้
ไปจะเป็นขาขึน้ ของท่านแล้ว การเงิน ท่านมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์ไปกับทีพ่ กั อาศัย อาจจะเป็น
การบูรณะซ่อมแซมครัง้ ใหญ่ ความรัก สมบัตขิ องผูอ้ นื่ จะตกมาถึงท่านอยูช่ วั่ ครูห่ นึง่ ก่อนจะ
กลับไปหาเจ้าของที่แท้จริง สุขภาพ ระวังการเจ็บป่วยอันจะเกิดกับอวัยะภายใน
ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรจอ
การงาน เกิดความเข้าใจผิดกันในทีท่ ำ� งาน จากเรือ่ งเล็กๆ จนบานปลายกลายเป็นเรือ่ งใหญ่
โตได้อย่างไม่น่าเชื่อ การเงิน อุบัติเหตุอันเกิดกับยานพาหนะ ท�ำให้อาจจะต้องเสียเงิน
ซ่อมแซมไปมากจนน่าหงุดหงิด ความรัก จะท�ำอะไรก็ท�ำเลย เดี๋ยวของที่เราหมายตาไว้
จะตกไปเป็นของคนอื่น สุขภาพ การโหมท�ำงานมาตลอด ก�ำลังจะส่งผลต่อหลังของท่าน
ท่านผู้ที่เกิดในปีนักษัตรกุน
การงาน มีเกณฑ์วา่ ผูใ้ หญ่จะเห็นความขยันของท่าน และอาจจะได้เลือ่ นขัน้ เร็วกว่าคนอืน่ ๆ
การเงิน ตัง้ หน้าตัง้ ตาท�ำงานเก็บเงินดีกว่า เลิกน�ำเงินไปทิง้ กับการเสีย่ งโชคเสียที เพราะดวง
ของท่านไม่ถกู กับทางนัน้ ความรัก จะมีปากเสียงกับคนรักเพราะเรือ่ งครัง้ เก่าเก็บ อย่าช่าง
ขุดช่างคุย้ ของเก่าขึน้ มาอีกเลย สุขภาพ วิงเวียนศีรษะอันเนือ่ งมาจากพักผ่อนไม่เพียงพอ
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เพราะตัวเครื่องผลิตจากโลหะเนื้อดี
จึงแข็งแรงและทนทาน

พิเศษ
เกินคาด
สามารถปรับระดับความแหลมของดินสอได

หมดกังวลกับปญหา
เพราะเมื่อเครื่องเหลาเกิดอาการเหลาไมแหลม เหลาไมเขา
ถูกออกแบบใหสามารถ
เครื่องเหลาตรามา

H-620

ถอดชุดเครื่องเหลาออกมาตรวจสอบได
หากพบวามีไสดินสอ หรือไสดินสอสีติดอยูในชองใบมีด
เพียงแคนำวัสดุที่มีปลายแหลมคอยๆ เขี่ยออก
ก็จะพรอมรับมือ
เพียงแคนี้

H-620

กับงานเหลาอยางเต็มประสิทธิภาพไดอีกครั้ง

5 ระดับ

เหลาดินสอดำ ดินสอสี ไดทุกชนิด
พรอมขาล็อกยึดติดกับโตะ และเปลี่ยนใบมีดได

