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สวั ส ดี ค รั บ คุ ณ ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า น ได้ เ วลาเปิ ด เทอมใหม่ กั น แล้ ว นะครั บ
นอกจากเด็กๆ จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกลับไปเรียนหนังสือกันอีกครัง้ หลังจาก
ที่ปิดเทอมกันมา สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องเขียนดีๆ เพราะเมื่อมีอุปกรณ์ที่ดี
ก็จะท�ำให้เรียนได้ดีไปด้วย มิหน�ำซ�้ำเครื่องเขียนดีๆ ที่มีรูปแบบสวยๆ น่ารักๆ
ก็ยิ่งเพิ่มแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีพลังในการเรียนรู้ที่ไม่จ�ำกัดทีเดียวครับ
นานมีนิวส์ฉบับนี้ขอต้อนรับเทศกาล BACK TO SCHOOL ด้วยขบวน
เครือ่ งเขียนทีน่ า่ รักน่าใช้ไม่วา่ จะเป็น Doraemon Marvel Heroes Tinker Bell
Winnie The Pooh และอีกมากมายจากตราม้า และนานมี มาให้เลือกสรรกัน
อย่างจุใจครับ
นอกจากนี้ภายในเล่มยังมีคอลัมน์หลักๆ ที่พร้อมให้ผู้อ่านทุกท่านได้ติด
ตามกันอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำเหมือนเคยกับ “ตราม้า...เพือ่ นแท้ความส�ำเร็จ”
เชิญพลิกอ่านได้เลยครับ
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คณะผูบ้ ริหารบริษทั นานมี จ�ำกัด
เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้
จากการจ� ำ หน่ า ยภาพวาดใน
โครงการประกวดวาดภาพ
“ฮอร์ส อะวอร์ด” และ “นานมี
ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด” ครั้งที่ 5

พูดคุยกับทีม Stabilize ขุนพล
หุ ่ น ยนต์ ไ ทยหั ว ใจนั ก สู ้ จ ากรั้ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เจ้าของแชมป์ประเทศไทย
ในรายการ Thailand Rescue
Robot Championship 2011

เ ค รื่ อ ง เ ขี ย น ม า ก ม า ย ที่ ย ก
ขบวนกั น มาให้ เ ลื อ กสรรกั น
อย่างจุใจต้อนรับเปิดเทอมใหม่
ของวัยเรียน

เล่าสู่กันฟัง
ศุภชัย สุพุทธิพงศ์
บรรณาธิการบริหาร
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ใครที่อยากเปลี่ยนเครื่องเขียน
ให้เป็นเครื่องประดับอย่างง่ายๆ
เชิญทางนี้เลย

มารู ้ จั ก กั บ เทศกาลเชงเม้ ง ที่
เหล่าลูกหลานสายเลือดมังกร
จะต้ อ งเดิ น ทางไปเซ่ น ไหว้
บรรพบุรุษกันว่าเป็นอย่างไร

ห ยุ ด อ า ก า ร เ มื่ อ ย ล ้ า แ ล ะ
ความเครียดจากการท�ำงานใน
ออฟฟิศ ด้วยท่านวดกดจุด 6 ท่า
ด้วยตัวคุณเอง

D.I.Y.

ฉบับที่ 8
เดือน มิถุนายน 2555
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ของฝากจากชั้น 4

สุรศักดิ์ station
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เปดตัวคุณเฉินเหวยตง

ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ
ครั้งที่ 40 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์

(จากซาย) Mr. เจอาร ฮัน (เพื่อนชาวเกาหลี ผูถือลิขสิทธิ์นวนิยายภาพชุดนี้ในการแปลเปนภาษาตางประเทศ)
คุณนายเฉิน (ภรรยาคุณเฉินเหวยตง) ฯพณฯ ฉิน อวี้เซิน คุณเฉินเหวยตง คุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ อ.สุขสันต
วิเวกเมธากร และคุณปยะพงษ โมกขพันธุ รวมกันถายภาพ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผานมา คุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ
บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพทองเกษม รวมกับผูบริหารบริษัทเทียนจิน
ครีเอเตอรเวิลด จำกัด เจาของลิขสิทธสุดยอดสี่วรรณกรรมอมตะของจีน
อันประกอบไปดวย สามกก ไซอิ๋ว 108 ผูกลาแหงเขาเหลียงซาน และ
ความฝนในหอแดง เปดเวที Hall A ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
เพื่อ จัดงานเสวนาถึงที่มาของผลงานทั้งสี่วรรณกรรม พรอมเปดตัว
คุณเฉินเหวยตงนักเขียนการตนู ผูค ร่ำหวอดในวงการการตนู จีนมาชานาน
ผลงานของคุณเฉินเหวยตงยังเปนทีป่ ระจักษและไดรบั การยอมรับในวงการ
การตนู นานาชาติ มียอดขายกวา 500 ลานเลมทัว่ โลกในแวดวงอุตสาหกรรม
การตูนทั่วประเทศจีน ผลงานของคุณเฉินเหวยตงนับเปนนวนิยายภาพที่
ไดรบั การเผยแพรและแปลเปนภาษาตางประเทศมากทีส่ ดุ หากนับเปนจำนวน
แลวมีถงึ 11 ภาษา อาทิเชน อังกฤษ ฝรัง่ เศส ญีป่ นุ เกาหลี และไทย เปนตน

บรรยากาศการเสวนาบนเวที Hall A

คุณปรีญาณี สุพุทธิพ

สำหรับไฮไลทของงานนี้ คือการนำเสนอเทคนิคกระบวนการตางๆ
ในการทำงาน เชื่อวาผูชมเองก็คงสัมผัสไดถึงความใสใจอันมากลนของ
คุณเฉินเหวยตงและทีมงานวากวาจะเสร็จสมบูรณออกมาเปนนวนิยาย
ภาพอันทรงคุณคาใหไดเชยชมกันนัน้ ไมใชงา ยๆ เลย ไมวา จะเปนขัน้ ตอน
การรางลายเสน การลงสี ตลอดจนการออกแบบเครือ่ งแตงกายของตัวละคร
อยางพิถีพิถัน ซึ่งขั้นตอนที่นับวายากที่สุด คือ ขั้นตอนการวาดใบหนา
เนื่องจากสีหนาจะเปนจุดที่ถายทอดอารมณออกมาไดอยางชัดเจนที่สุด
และหากคุณเปนคนหนึ่งที่ไดครอบครองหนังสือชุดนี้ คงไมอาจปฏิเสธ
ไดวาตัวละครแตละตัวลวนแตแสดงอารมณออกมาไดอยางเสมือนจริง
ทุกทวงทา
อยางไรก็ตามนวนิยายภาพทัง้ สีช่ ดุ นี้ จะมีจดุ เดนของแตละเรือ่ ง
ทีแ่ ตกตางกันไป ยกตัวอยางเชน 108 ผูก ลาแหงเขาเหลียงซาน ทีมงานไดเพิม่
ความเป น การ ต ู น แอคชั ่ น และสภาพชี ว ิ ต ของผู  ค นในสมั ย นั ้ น ลงไป
ซึ ่ ง จะทำให ผ ู  อ  า นเห็ น บรรยากาศที ่ ใ กล เ คี ย งช ว งเวลานั ้ น มากที ่ ส ุ ด
แตกตางจากการทำงานในชุดวรรณกรรมสามกกที่เนนไปในเรื่องยุทธวิธี
และความเปนจริงในสมรภูมิ เปนตน
ดวยเอกลักษณของแตละเรื่องที่แตกตางกันดังกลาว ทำใหมี
กลุมนักอานใหความสนใจที่หลากหลาย ตั้งแตรุนเด็กไปจนถึงรุนใหญ
ทีม่ ที ง้ั ชายและหญิงมารวมใหการตอนรับอยางอบอุน สามารถเรียกรอยยิ้ม
จากผูชมโดยทั่วกัน ถือไดวาเปนงานเปดตัวคุณเฉินเหวยตงและชุด
วรรณกรรมอมตะทัง้ สีข่ องจีนไดอยางนาประทับใจ จากจำนวนการตอบรับ
ของนักอานทั้งจากนานาชาติรวมถึงประเทศไทยเอง กลาวไดเต็มปากวา
คุณเฉินเหวยตงไดบรรลุเจตนารมณในการเปนผูสรางสรรคการตูนระดับ
โลกอยางแทจริง

งศ บก.บห. ถายภาพร

วมกับคุณเฉินเหวยตง

ภายในงานยังมีมิสเตอรเจอาร ฮัน ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ภาษา
ตางประเทศ นวนิยายภาพทั้งสี่เลม มารวมแสดงความยินดีในงานครั้งนี้
รวมไปถึงที่ปรึกษาดา นวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจำประเทศไทย ฯพณฯ ฉิน อวี้เซิน และคณะ อีกทั้ง
องๆ ที่เข(เล
ารวามประกวด
อาจารยสุขสันการแสดงของน
ต วิเวกเมธากร
ชวนหัว) ผูแปลสามกก ใหเกียรติมา
รวมงานเสวนาในครั้งนี้

คุณเฉินเหวยตงยังไดแจกลายเซ็นใหกับนักอานแฟนพันธุแทที่มารอตอนรับ

ถวายเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ คณะผูบ้ ริหารบริษทั นานมี จ�ำกัด เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้
จากการจ�ำหน่ายภาพวาดในโครงการประกวดวาดภาพ “ฮอร์ส อะวอร์ด”
และ “นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “รัก” เพื่อสมทบทุน
สภากาชาดไทย จ�ำนวน 320,000 บาท พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายภาพวาด
หนังสือ และอุปกรณ์ศลิ ปะ เพือ่ ทรงใช้ตามพระราชอธั ยาศัย ณ ศาลาดุสดิ าลัย
สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา
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สัมภาษณ์ : กองบรรณาธิการ
ภาพประกอบ : PHOTO

การก้าวข้ามขีดจ�ำกัดของตัวเอง

ของเหล่าขุนพลหุ่นยนต์ Stabilize
หุน่ ยนต์สญ
ั ชาติไทยทีก่ ำ� ลังจะคว้าชัยในระดับโลก
เทคโนโลยีและวิวฒ
ั นาการอันล�ำ้ หน้าของสิง่ ประดิษฐ์ตา่ งๆ นัน้ คืบคลานเข้ามาอยูใ่ กล้ชดิ คนไทยได้อย่างแนบเนียน เพียงแต่วา่ เรา
คนไทยยังเป็นได้แค่ผบู้ ริโภคทีต่ อ้ งคอยเดินตามชาติอนื่ ๆ เขาอย่างนัน้ หรือ ค�ำถามนีน้ า่ จะอยูใ่ นใจใครหลายๆ คนมานาน เพราะมันช่างขัดแย้ง
กับประโยคที่ว่า “คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” เสียเหลือเกิน การพูดคุยกับน้องๆ ทีม Stabilize จากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครในครั้งนี้คงจะมีค�ำตอบให้ใครหลายๆ คนได้เสียทีว่า “คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” จริงหรือไม่
Stabilize คือทีมสร้างหุ่นยนต์ที่มีสมาชิก
ประกอบด้วย นายสมประสงค์ จีน ณ เทศ นายพิทกั ษ์
โคสุวรรณ์ นายธวัชชัย ธิดา นายสุวิทย์ รสหอม
นายนพฤทธ์ จันสา นายสิทธิพงษ์ สีพูแพน โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ธนะกิจ วัฒกีก�ำธร และ
ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีก�ำธร และล่าสุดก็มีดีกรีเป็นถึง
แชมป์ประเทศไทยในรายการ Thailand Rescue
Robot Championship 2011 ซึ่งเป็นการแข่งขัน
หุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย และเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World RoboCup
Rescue 2012 ที่ประเทศเม็กซิโกในเดือนมิถุนายน
2555 ที่จะถึงนี้อีกด้วย
ทั น ที ที่ ก ้ า วเข้ า ไปในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เราก็ได้เจอกับป้าย
โฆษณาผืนใหญ่ที่มีเหล่าน้องๆ ทีม Stabilize ยืน
เป็นนายแบบกันอยู่ นี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจ
ของสถาบันนี้ และที่แน่นอนที่สุดคือ เราคิดว่าวันนี้
เราช่างโชคดีที่ได้มาคุยกับคนดังของที่นี่กัน

ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่น้องๆ
Stabilize ใช้เป็นสถานที่ตั้งชมรมนั้นอยู่
ลึกเข้าไปทางส่วนในสุดของมหาวิทยาลัย
เลยที เ ดี ย ว แต่ ก็ มี ทิ ว ทั ศ น์ ริ ม แม่ น�้ ำ
เจ้าพระยาที่สวยงามสบายตามากด้วย
ที่ชั้นสามของตึกเราก็ได้พบกับ
เหล่าขุนพลหุ่นยนต์ ถ้าผู้อ่านได้ไปเห็น
เหมื อ นที่ เ ราเห็ น ก็ ค งต้ อ งเรี ย กด้ ว ยค� ำ
เดียวกันนี้แน่ว่า “ฐานปฏิบัติการ” เพราะ
มันเป็นห้องที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์สร้าง
หุ่นยนต์ และด้วยความใจร้อนเราจึงเริ่ม
สนทนากับน้องๆ ทันที

คนไทยสร้างหุ่นยนต์ได้จริงหรือ
Stabilize : อาจารย์ที่ปรึกษาของเราก็เคยถามค�ำถาม
นี้ ในตอนแรกที่ผมเดินเข้าไปบอกท่านว่า “ผมจะท�ำ
หุ่นยนต์” ตอนแรกที่เราตั้งชมรมหุ่นยนต์ขึ้นมานั้นมี
สมาชิกแค่สองสามคน จากทีร่ แู้ ค่เรือ่ งของอิเล็กทรอนิกส์
ก็ค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ลองผิดลอง
ถูกกันมาจนในที่สุดเราก็ท�ำมันได้จริงๆ
อยากมีหุ่นยนต์สักตัวต้องท�ำอะไรบ้าง
Stabilize : ต้องมีเงินครับ (หัวเราะ) หุ่นยนต์กู้ภัยที่เรา
ท�ำนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถหาซื้อชุดส�ำเร็จรูปจาก
ท้องตลาดได้ครับ และนี่คือความท้าทาย เพราะเมื่อ
เราเริม่ คิดจะท�ำหุน่ ยนต์เราก็ตอ้ งเริม่ เรียนรูใ้ หม่ทงั้ หมด
ทั้งการเขียนโปรแกรม ทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ เพราะว่าเรา
ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลย และไหนจะต้องเอา
ฮาร์ดแวร์ซึ่งต้องท�ำขึ้นมาเองแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบ
กันอีก ถ้ามองดูผิวเผินจากโครงสร้างมันก็อาจจะดูไม่
ยุ่งยากนัก แต่ลึกๆ แล้วมันจะมีเรื่องของระบบที่มา
เชื่ อ มโยงกั น อยู ่ เ ยอะมากภายในตั ว ของหุ ่ น ยนต์
อย่างเช่นการ Communication สองทิศทางผ่านตัว
Wireless ก็ต้องมีตัวซอฟต์แวร์ถึงสองส่วนคือ ส่วนของ
หุ่นยนต์กับส่วนควบคุม ส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เราก็
ประยุกต์เอาของบางส่วนในตลาดที่หาได้ เช่น เฟือง
หรือมอเตอร์ แต่โครงสร้างส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการท�ำ
ขึ้นมาเองทั้งหมดด้วยกระบวนการ CNC (Computer
Numerical Control คือการน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ขับเครือ่ งจักรให้สามารถผลิตชิน้ งานตามทีต่ งั้ โปรแกรม
ไว้) โดยใช้อลูมิเนียมเพราะแข็งแรงและมีน�้ำหนักเบา

และก็เสียง ดูว่าคนๆ นี้ยังมีชีวิตอยู่นะ ยังหายใจอยู่นะ
โดยการตรวจสอบจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออก
เพราะเพียงแค่
มาจากการหายใจ นอกจากนี้ยังสามารถคุยสื่อสาร
น๊อตหลุดตัวเดียวก็แพ้แล้ว
โต้ตอบกันได้ด้วย
ต้องมีโปรแกรมที่แม่นย�ำ
ไม่ง่ายเลยนะ
และเสถียรมากที่สุด
Stabilize : ยังมีฟงั ก์ชนั่ ทีย่ ากกว่านีอ้ กี นะครับ อย่างการ
ให้สมชื่อ
สร้างแผนที่อัตโนมัตินั้น เมื่อหุ่นเคลื่อนที่ไปก็จะจ�ำลอง
แผนที่ว่ามีอุปสรรคอะไรบ้าง คล้ายๆ กับภาพในเกม
ครับแต่จะเป็นสองมิติ แต่ต่างประเทศเขาสามารถท�ำ
เป็นสามมิติกันได้แล้วครับ
เป็ น นั ก ศึ ก ษาภาคอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั น ทั้ ง หมด เวลาแข่งขันจริงๆ หุ่นยนต์ต้องท�ำอะไรบ้าง
Stabilize : จะแบ่งออกเป็นโซนครับ โซนเหลืองจะให้หนุ่
แล้วท�ำเรื่องพวกนี้กันได้ยังไง
Stabilize : ก็เริ่มจากความสนใจครับ ใครสนใจอะไรก็ วิ่งจับเหยื่อเองโดยไม่มีการบังคับ (Automatic) โซนส้ม
ไปเรียนรู้เรื่องนั้น หลักๆ ก็มีอยู่สองส่วนคือการควบคุม เป็นการค้นหาแบบใช้การบังคับ (Manual) โซนแดงก็
กับการขับเคลื่อน เริ่มศึกษาก่อนแล้วค่อยๆ ลงมือท�ำ จะเป็นพืน้ ทีท่ ยี่ ากขึน้ โซนน�ำ้ เงินจะเป็นทีม่ ดื และโซนด�ำ
อย่างในกลุ่มเราก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่หลายท่าน จะเป็นการจ�ำลองเหตุการณ์วา่ สัญญาณได้ขาดหายไป
ครับ เพราะเราไม่มีความรู้จริงๆ อย่างเช่น การ CNC แล้วตัวหุ่นจะต้องวิ่งกลับออกมาได้เองโดยที่เราไม่
สร้างส่วนประกอบของหุ่นเราก็ต้องไปปรึกษาอาจารย์ บั ง คั บ อะไร หุ ่ น หนึ่ ง ตั ว ของเราจะต้ อ งท� ำ ทุ ก อย่ า ง
ได้ ทั้ ง หมด ซึ่ ง ก็ ห มายถึ ง ว่ า หุ ่ น ยนต์ ต ้ อ งท� ำ ได้ ทั้ ง
ด้านวิศวะเครื่องกลครับ
Automatic และ Manual นั่นเอง
รถตีนตะขาบนี้หรือคือ...หุ่นยนต์
Stabilize : ใช่ครับ หุ่นยนต์มีหลายประเภท อย่างที่เรา แล้วถ้าหุ่นยนต์ขัดข้องหรือมีปัญหาล่ะ
ท�ำนีค้ อื หุน่ ยนต์กภู้ ยั ครับ แต่กย็ งั มีประเภทอืน่ ๆ อีก เช่น Stabilize : เราก็สามารถเริ่มใหม่ได้ แต่กว่าเราจะ
เข้าไปถึงจุดๆ เดิมนั้นได้ก็ยากมากครับ เพราะอย่างนี้
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล หุ่นยนต์แอ็ทโฮม
เราจึงต้องสร้างหุ่นให้มีความแข็งแรงไม่พังง่าย เพราะ
หุ่นยนต์กู้ภัยต้องท�ำอะไรได้บ้าง
Stabilize : หลักๆ คือต้องมีความสามารถท�ำตามค�ำ เพียงแค่น๊อตหลุดตัวเดียวก็แพ้แล้ว อีกอย่างคือต้องมี
สั่งของเราได้ เคลื่อนที่ไปในสภาพภูมิประเทศที่สมบุก น�้ ำ หนั ก เบาเพื่ อ เคลื่ อ นที่ ไ ด้ เ ร็ ว สุ ด ท้ า ยคื อ ต้ อ งมี
สมบันได้ เพราะต้องเข้าไปได้ในทุกทีเ่ พือ่ หาผูป้ ระสบภัย โปรแกรมที่ แ ม่ น ย� ำ และเสถี ย รมากที่ สุ ด ให้ ส มชื่ อ
ให้ได้เร็วที่สุด ส่งสัญญาณกลับมาให้ผู้ควบคุมทราบ Stabilize ไงครับ
ตัดสินแพ้ชนะกันที่อะไร
ต�ำแหน่งได้
Stabilize : หลักใหญ่ๆ ก็ดจู ากคะแนนว่าเคลือ่ นทีไ่ ปได้
หาตัวผู้ประสบภัยได้ด้วยหรือ
Stabilize : ใช่ครับ เพราะในตัวหุ่นจะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ ไกลแค่ไหน หาผู้ประสบภัยเจอหรือเปล่า ระบุต�ำแหน่ง
วิเคราะห์ผู้ประสบภัยอยู่ครับ จับสัญญาณทั้งอุณหภูมิ ได้แม่นย�ำถูกต้องไหมในเวลาที่ก�ำหนด เป็นต้น

Stabilize

เล่าประสบการณ์ในการแข่งขันให้ฟังหน่อยสิ
Stabilize : อย่างตอนที่ไปได้ที่สามในรายการชิงแชมป์
โลกทีต่ รุ กี ตอนนัน้ ถือเป็นรางวัลทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ทีเ่ คยได้มา
ไปแบบไม่มคี วามพร้อมเลยครับ ไม่มใี ครพร้อมเลยจริงๆ
ยังจ�ำได้วา่ พวกเราเอาหุน่ ไปซ้อมกันในโรงแรมบ้าง ข้าง
ถนนบ้าง แล้วมีคนอิรกั มาเทีย่ วเยอะมาก เพราะตุรกีกบั
อิรักมีอาณาเขตติดต่อกัน เขาก็มาถามว่า “What is it?”
มันกะทันหันมากจนเราไม่ได้ตั้งตัว คิดว่าการได้ที่สาม
ในครัง้ นัน้ น่าจะมาจากหุน่ ยนต์ของเรามีระบบขับเคลือ่ น
ที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพสูง เราได้เปรียบตรงนี้ เพราะ
ในสนามแข่งขันนั้นค่อนข้างจะยาก การที่ทีมอื่นเก่งใน
ด้านซอฟต์แวร์อย่างเดียว เมื่อมาเจอกับสภาพสนามที่
โหดร้ายมันก็ท�ำงานไม่ได้เหมือนกัน ถึงแม้ซอฟต์แวร์
จะดีเลิศแค่ไหนถ้าระบบขับเคลื่อนมันไม่ดี มันก็ไป
ไม่ไหวครับ
กว่าจะเป็นแชมป์ ลงแข่งขันมากี่ครั้ง
Stabilize : การแข่งขันจัดขึ้นเป็นปีที่เจ็ดแล้ว แต่เรา
เริ่มส่งตั้งแต่ปีที่สี่ ก็เท่ากับสี่ครั้งแล้วครับ
ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง
Stabilize : ปีแรกในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยนี่ตก
อันดับเลย (หัวเราะ) แล้วก็ไต่มาเรื่อยจนได้ที่สามของ
ประเทศ ได้ที่สามในรายการชิงแชมป์โลก และสุดท้าย
ก็ได้ที่หนึ่งในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยตามล�ำดับ
หุ่นยนต์เราดีกว่าเขาตรงไหนถึงได้แชมป์
Stabilize : ผมคิ ด ว่ า มี อ ยู ่ ส องอย่ า งนะครั บ คื อ
เก่งฮาร์ดแวร์กบั เก่งซอฟต์แวร์ ถ้าเป็นเรือ่ งฮาร์ดแวร์คอื
ตัวโครงสร้างภายนอกของหุ่นนี่ เรากล้าพูดเลยว่าของ
เราดีที่สุดในโลก แต่ในด้านซอฟต์แวร์เราก็ต้องยอมรับ
ว่าเราอ่อนกว่าเขามากๆ เลย
แล้วจะพัฒนาไปเป็นหุ่นแบบไหนอีก
Stabilize : ที่ผ่านมาเรายังต้องเป็นผู้ควบคุมโดยผ่าน
สัญญาณและกล้องที่ติดตั้งอยู่ที่ตัวหุ่น แต่ในตอนนี้
เราก�ำลังจะพัฒนาให้เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ที่เขาจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้เอง ตัดสินใจได้เองว่า
จะไปทางไหนหรือท�ำอย่างไร เพียงแค่เปิดสวิตช์ออน
เท่านั้น เพราะหุ่นยนต์กู้ภัยส�ำหรับผมนั้นต้องมีความ

ถ้าเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์คือ
ตัวโครงสร้างภายนอกของหุ่นนี่
เรากล้าพูดเลยว่าของเรา

ดีที่สุดในโลก

เป็นอัตโนมัติให้มากที่สุด ปัจจุบันก็ท�ำได้แล้วแต่มันก็
ยังติดปัญหาในเรื่องของระบบน�ำทางอยู่ ก็พวกระบบ
สแกนหาคนอะไรพวกนี้แหละครับ เราอยากจะท�ำให้
มันเสถียรและท�ำงานได้จริง
น�ำประสบการณ์ในการแข่งขันมาพัฒนาอะไร
บ้าง
Stabilize : การแข่งขันในระดับประเทศก็เน้นไปที่ผล
การแข่งขันมาก เรียกว่าเอาเป็นเอาตายกันเลย ซึ่ง
แตกต่างจากในระดับโลกมากครับ เพราะเขาจะไม่เน้น
ไปที่ผลเลย แต่เขาจะเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันและกันมากกว่า เรียกว่าถึงขั้นมีการขอแกะ
ดูเครื่องยนต์กลไกกันเลยครับ
คิดว่าหุน่ ยนต์จะมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนา
ประเทศ
Stabilize : ผมคิดว่าหุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานบางอย่างที่ดีกว่าคน ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคือ
ความเสี่ยงที่น้อยกว่า อัตราสูญเสียก็น้อยกว่า คนมี
ปัจจัยเรื่องสภาพจิตใจใช่ไหมครับ แต่หุ่นยนต์ไม่มี
กินไฟอย่างเดียว คนต้องมีเงินเดือน มีสวัสดิการ มีเวลา
ในการท�ำงานทีจ่ ำ� กัด ในลักษณะงานบางอย่าง เช่น ใน
โรงงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์สามารถท�ำงานได้ตลอด
ยี่สิบสี่ชั่วโมง อีกอย่างคือความผิดพลาดของหุ่นยนต์
จะมีน้อยกว่าคน ในทางการแพทย์ก็เริ่มน�ำไปใช้กัน
แล้วครับ เป็นหุ่นยนต์ผ่าตัดหรือหุ่นยนต์ฉีดยา เพราะ
ว่างานพวกนี้ต้องใช้ความละเอียดสูง หุ่นยนต์มีความ

ละเอียดเป็นหน่วยไมครอนเลยนะครับ เส้นปากกาที่
คนเขียนยังเล็กไม่เท่าไมครอนเลย เมื่อเรามีพื้นฐาน
ของหุ่นยนต์ที่ดีก็จะสามารถปะติดปะต่อพัฒนาให้มัน
ท�ำงานได้กว้างขึ้น อย่างหุ่นยนต์ที่เราท�ำนี่ ถ้าเราถอด
ชุดแข่งมันออกมันก็จะกลายเป็นชุดขับเคลื่อนตัวหนึ่ง
เอาไปเป็นตัวหนีบจับก็สามารถเป็นหุ่นยนต์กู้ระเบิดได้
เลยครับ ทีต่ า่ งประเทศเขาก็ใช้กนั อย่างแพร่หลาย มีขาย
เป็นชุดส�ำเร็จรูปด้วยซ�้ำ อย่างนี้แล้วเราก็ต้องเลือกแล้ว
ล่ะครับ ว่าสถานการณ์ไหนจะเลือกใช้คน สถานการณ์
ไหนเลือกใช้หุ่นยนต์

อยากจะบอกกับคนอื่น
ที่ก�ำลังคิดอยากจะท�ำอะไรสักอย่าง
ว่าจงท�ำมันให้ส�ำเร็จ
มุ่งมั่นไปให้ถึงจุดหมายให้ได้
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ก็อย่าไปล้มเลิกเสียกลางคัน

คิดว่าประสบความส�ำเร็จแล้วหรือยัง
Stabilize : ส�ำหรับผม ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ
ส� ำ หรั บ ความส� ำ เร็ จ เพราะมั น ก็ ถึ ง ที่ สุ ด ของมั น แล้ ว
ความจริงเราไม่เคยคาดหวังว่าจะมาได้ถึงระดับโลก
หรอกครับ เราแค่ท�ำให้ดีที่สุด แค่ระดับประเทศเราก็
ภูมใิ จแล้วครับ ถ้าอยากจะให้ดกี ว่านีค้ งต้องเป็นการน�ำ
ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆ ให้ได้ครับ
คิดยังไงกับภาพลักษณ์ที่คนทั่วไปมักติดที่ว่า
นักศึกษาอาชีวะมักจะเป็นเด็กที่...
Stabilize : เกเรใช่ไหมครับ (หัวเราะ) ผมก็คิดเหมือน

ก็พาให้เรามาถึงตรงนี้ แรงบันดาลใจของเรามีมากมาย
ครับ เราอยากท�ำชื่อเสียงให้กับสถาบันด้วย และเราก็
คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราเองก็จะได้รับมันด้วย
ประสบการณ์แบบนี้มันหาที่ไหนไม่ได้และมันจะติด
อยู่กับเราไปตลอดชีวิต ทั้งกระบวนการท�ำงาน การแก้
ปัญหา การได้รู้จักตัวเอง นี่ก็ส�ำคัญมาก อยากจะบอก
กับคนอื่นที่ก�ำลังคิดอยากจะท�ำอะไรสักอย่างว่าจงท�ำ
มันให้ส�ำเร็จ มุ่งมั่นไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ ไม่ว่าอะไร
จะเกิดขึ้นก็อย่าไปล้มเลิกเสียกลางคัน แน่นอนว่าทุก
อย่างต้องมีอุปสรรค แต่ต้องผ่านมันไปให้ได้ เข้าใจนะ
ครับว่าคนเรามันต้องมีท้อ พอท้อมันก็อยากจะถอย แต่
เราต้องสูค้ รับ อย่างพวกเรานีก่ อ่ นลงแข่งขันก็จะมีเรียก
มาลูบหัวบ้าง ให้ก�ำลังใจบ้าง ไสยศาสตร์ยังใช้เลยครับ
(หัวเราะ) เราเคยเอาพวงมาลัยคล้องไปกับตัวหุ่นยนต์
ถึงขนาดแขวนพระที่หุ่นก็มีครับ ฝรั่งเห็นเขายังงงเลย
ครับ เดินเข้ามาถามว่า นี่คืออะไร (หัวเราะ)
ถ้านึกถึงเพื่อนแท้ความส�ำเร็จ นึกถึงอะไร
Stabilize : ทีมครับ การท�ำงานเป็นทีม เพราะถ้าเราเป็น
ทีมเวิร์คที่ดี ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเราก็จะผ่านมันไปได้
ทีมเวิร์คต้องมาก่อนครับ

หลังจบการสนทนา น้องๆ Stabilize น�ำหุน่ ยนต์
ของพวกเขาออกมาวิง่ โลดแล่นผ่านสนามแข่งขันจ�ำลอง
ทีพ่ วกเขาท�ำไว้ฝกึ ซ้อม เรารูส้ กึ ตืน่ เต้นมาก เพราะมันเป็น
สิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต หุ่นยนต์ที่มีน�้ำหนัก
ขนาดที่คนหนึ่งคนอุ้มไม่ไหวก�ำลังเคลื่อนที่อยู่ตรงหน้า
เรา มันระทึกใจทั้งภาพและเสียง มีน้องคนหนึ่งในกลุ่ม
Stabilize บอกกับพวกเราว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยติดอย่าง
กันว่าคนทั่วไปเขาก็คิดและมองแบบนี้ เราก็ไม่ได้แคร์ อื่น แต่เมื่อเขามาเจอกับหุ่นยนต์ เขากลายมาเป็นคนที่
ในส่วนนั้น ผมว่าเรื่องดีๆ มันก็มีเยอะนะครับ แต่แบบ ติดหุน่ ยนต์แทน มันก็นา่ เชือ่ อยูน่ ะ บอกยังไงคุณผูอ้ า่ นคง
ว่าพอมีเรื่องเสียแค่เรื่องเดียวมันจะดังเร็วมาก ก็คิด นึกไม่ออกแน่ ทางทีด่ คี วรหาโอกาสไปสัมผัสกับหุน่ ยนต์
เหมือนกันนะว่าเรื่องดีๆ ท�ำไมมันไม่ดังไวแบบนั้นบ้าง สั ญ ชาติ ไ ทยภายใต้ แ บรนด์ Stabilize เสี ย หน่ อ ย
เรื่องดีมาปุ๊บอยู่แป๊บเดียว แต่เรื่องเสียนี่มาปุ๊บแล้วอยู่ แล้วคุณจะลืมไม่ลงเลย
นานมาก (หัวเราะ)
ถึงตรงนี้เราคงได้ค�ำตอบแล้วว่า “คนไทย
อะไรที่พาให้เราก้าวมาถึงจุดนี้ได้
เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” จริง...หรือ... แล้วเราควร
Stabilize : ความรักในสิง่ ทีท่ ำ� ความเชือ่ ว่าเราท�ำได้ มัน จะสนับสนุนคนไทย...สินค้าไทย...กันหรือยัง

ตอนรับปดเทอมกับกองทัพสีหลากประเภทและเครื่องเขียนนานาชนิดจากตรามา นานมี
รวมทั้งสินคาลายลิขสิทธิ์ตัวการตูนนารักนาใชไมวาจะเปน โดราเอมอน วินนี่ เดอะพูห มารเวล ฮีโร
และทิงเกอรเบลล มากันทั้งขบวน!!

สี
สีน้ำชนิดกอน
12 สี พรอมพูกัน
สีไม 12 / 24 / 36 สี
พรอมกบเหลา
สีโปสเตอร ชุด 6 สี พรอมพูกันและจานสี

ปากกา

สีชอลก 12 / 16 / 25 สี

สีไมระบายน้ำ 12 / 24 / 36 สี

0.7
mm.

0.38
mm.

0.5
mm.

H-301

- หัวเขียน 0.5 mm.
- หมึกน้ำเงิน

ดินสอดำและสี

ดินสอสีไม
- 12 / 24 / 36 สี

H-038

- หัวเขียน 0.38 mm.
- หมึกน้ำเงิน

H-538

H-4000

- หัวเขียน 0.38 mm.
- หมึกน้ำเงิน

- หัวเขียน 0.7 mm.
- หมึกน้ำเงิน

ดินสอดำ

ดินสอดำ NM-6600 ดินสอดำ NM-9000
- เกรด HB
- เกรด HB

H-99

- หัวเขียน 0.7 mm.
- หมึกน้ำเงิน

ดินสอลายสูตรคูณ
- เกรด HB

H-128

- หัวเขียน 0.7 mm.
- หมึกน้ำเงิน

ดินสอเขียนแบบ H-8800
- เกรด H, 2H, 3H, 4H,
- เกรด B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, EE

เคร�องเหลาดินสอ

H-9139

กรรไกร

H-055

H-9140

NM-9141

NM-9142

DC-50
H-05

NM-50

NM-55

H-55

Marvel Heroes
กระปอง
(50 แทง)

ปากกาลูกลื่น

บิสเตอรการด
(6 แทง)

ไมบรรทัด 6 นิ้ว

MV-201

ดินสอดำ

ดินสอสีไม
12 / 24 / 36 สี

ชุดสมุดภาพระบายสี

Tinker Bell
ยางลบดินสอ
กอนกลม / กอนเหลี่ยม

กลองใสดินสอ

ดินสอสีไม
12 / 24 / 36 สี

ไมบรรทัด 6 นิ้ว

ชุดสมุดภาพระบายสี

Winnie The Pooh
สีน้ำ 12 สี

ชุดรวมเครื่องเขียน

ดินสอสีไม 12 / 24 / 36 สี

ปากาสีน้ำ 12 สี

ชุดสมุดภาพระบายสี

Doraemon

ปากกาลูกลื่น

DM-1007
ปากกาลูกลื่น

DM-1006
ปากกาสีน้ำ

DM-50
12 สี

0.5
mm.

(1 กลอง / 36 ดาม)

สีน้ำ 12 สี พรอมพูกัน
(1 กลอง / 36 ดาม)

0.5
mm.

ไสดินสอ
สีเทียน

ดินสอกด

ดินสอกด

DM-2005

0.5
mm.

ดินสอสีไม 12 / 24 / 36 สี

DM-2006

(1 กลอง / 36 แทง)

0.5
mm.

(1 กลอง / 24 แทง)

กระปองเหล็ก

Set O

ผูอานหลายทานอาจมีสีไมเหลือเก็บไวมากมายบางแทงก็สั้นจนไมสามารถใชงาน
ตอไปไดแลว แตก็อดไมไดที่จะเก็บสะสมไว อาจเก็บไวในขวดโหลสวยๆ โดยที่ยังไมรูวา
จะนำไปใชประโยชนอื่นๆ อยางไรดี วันนี้ Little Horse จะชวนผูอานจับเจาดินสอสีตัวจิ๋ว
เหลานี้มาแปลงรางเปนพวงกุญแจนารักๆ ไวใชกัน

มาเตรียมอุปกรณกันเถอะ
สีไมแทงจิ๋วสีสันสวยๆ ที่เหลือจากกลองสี
พวงกุญแจหรือสายคลองโทรศัพทมือถือ
อุปกรณอื่นๆ ไดแก ลวดตางหู โซเสนเล็ก หวง คีม สวาน (สำหรับเจาะรู)

0.5 cm.

นำสีไมตัวจิ๋วสีสันสดใส
เหลาดวยกบเหลาดินสอจนเห็นไส
ดินสอสี แลวนำมาเจาะรูดวยสวาน
วัดจากทายดามขึ้นมาประมาณ
0.5 เซนติเมตร

นำลวดตางหูมาดัดเปนวงคลองเขาไป
ในรูของสีไมที่เจาะเตรียมไวแลว
จัดตำแหนงลวดตางหูใหอยูตรงกลาง
แลวดัดสวนปลายใหเปนขดเล็กๆ เพื่อกันหลุด

นำสีไมจิ๋วในขั้นตอนที่ 2
คลองกับปลายโซดานหนึ่ง
แบงโซเสนเล็กออกมาหลายๆ เสน ใหมี
ความยาวตางกัน ประกอบดวย
ความยาว 2 ซม. จำนวน 3 เสน
ความยาว 3 ซม. จำนวน 3 เสน
ความยาว 5 ซม. จำนวน 2 เสน
โดยผู  อ  า นสามารถเพิ ่ ม หรื อ ลด
ความยาวและจำนวนไดตามความชอบ

ใชคีมหนีบปลายดานบน
ของหวงเอาไว นำปลายโซเสนเล็ก
ที่แบงไวแลวคลองเขาไปในหวง
ทั้ง 3 ขนาดเสร็จแลวดัดหวงใหปด
สนิท

นำหวงโซจากขั้นตอนที่ 4 ประกอบเขากับพวงกุญแจหรือ
สายคลองโทรศัพทมือถือ โดยไลระดับความยาวจากเสนที่ยาวที่สุด
ไปจนถึงเสนที่สั้นที่สุด

เพียงเทานี้เราก็ไดพวงกุญแจจากสีไมจิ๋วแฟนซี
สีสดใสไวใชกันแลว
Little Horse สัญญาวาจะนำไอเดียสรางสรรคจากวัสดุเหลือใชมาแบงปนผูอานทุกทานอีกแนนอน

NANMEE
R E V I E W

ชื่อหนังสือ ชุดนิทานจีนอมตะ (ทั้งชุด 5 เล่ม)
เรียบเรียง อัจฉรา สวนจรูญ
จ�ำนวน
24 หน้า
ส�ำนักพิมพ์ ทองเกษม
ราคา
เล่มละ 79 บาท
หนังสือชุดนิทานจีนอมตะ 5 เรื่อง จัดท�ำในรูปแบบ 3 ภาษา ไทย
อังกฤษ และจีน ชวนสนุกสนานไปกับเรื่องราวเหล่าสัตว์แสนน่ารักที่
จะมาเป็นตัวด�ำเนินเรื่อง ผ่านภาพประกอบที่มีลายเส้นสวยงาม สีสัน
สดใส นอกจากนี้เด็กๆ ยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกไหวพริบ เชาว์
ปัญญา พัฒนาอารมณ์และจริยธรรม ผ่านเนื้อหาในนิทานแต่ละเล่ม
พร้อมเกร็ดสาระน่ารูใ้ นตอนท้ายของแต่ละเรือ่ ง เหมาะทีจ่ ะเป็นหนังสือ
อ่านเสริมส�ำหรับเด็กๆ

ชื่อหนังสือ 中医不死
ผู้แต่ง
罗萌
ส�ำนักพิมพ์ 江苏文艺
ราคา
290 บาท
หนั ง สื อ นิ ย ายเล่ ม นี้ พู ด ถึ ง เรื่ อ ง
ราวชี วิ ต ของหมอส่ ว นตั ว ของ
ซู สี ไ ทเฮา มี น ามว่ า 程 汉 卿
Chénghànqīng กับลูก หลาน
เหลนของตระกูล 程 Chéng ที่
เกียวข้องกับแพทย์แผนจีน โดย
เรื่ อ งราวมี ก ารสอดแทรกเรื่ อ ง
ประวัติศาตร์จีนเข้าไป ท�ำให้อ่าน
เข้าใจ สนุก และวิธีการรักษาคน
ของแต่ ล ะรุ ่ น ตั้ ง แต่ รุ ่ น ปู ่ จ นถึ ง
รุ่นเหลนทั้ง 4 สมัย

สมศรี

ชื่อหนังสือ 心术
ผู้แต่ง
六六
ส�ำนักพิมพ์ 世纪文景
ราคา
550 บาท
เรื่องราวพูดถึงหมอคนหนึ่งที่ท�ำ
งานในโรงพยาบาล เจอเรื่องราว
มากมาย ไม่วา่ จะเป็น เกิด แก่ เจ็บ
ตาย ในโรงพยาบาล การพูดคุยกับ
คนไข้ ที่ จ ะต้ อ งผ่ า ตั ด โรคมะเร็ ง
คนไข้ ต ่ อ ว่ า หมอปั จ จุ บั น ไม่ มี
จรรยาบรรณในตัว จะเอาแต่เงิน
อย่างเดียว ไม่สนใจคนไข้ และเรือ่ ง
ราว ความกลัว ความสุข ความไม่
เป็นธรรม ความประทับใจที่หมอ
ได้พบเจอในโรงพยาบาล

ชื่อหนังสือ 與神對話 I, II, III (Conversations with God)
ผู้แต่ง
Neale Donald Walsch
ส�ำนักพิมพ์ 方智
ราคา
เล่ม 1 - 480 บาท, เล่ม 2 - 600 บาท, เล่ม 3 - 750 บาท
หนังสือเล่มนี้ทั้งหมดมี 3 เล่ม ได้แปล 14 ภาษาทั่วโลก, ยอดขายกว่า
500 ล้านเล่มและอยู่ Chart หนังสือ New York Time กว่า 70 กว่า
สัปดาห์ ผูเ้ ขียนได้พดู คุยกับพระเจ้าผ่านทางจิต ก็ตอนเมือ่ พบกับปัญหา
ชีวิตที่พังทลาย ทั้งเรื่องการงานล้มเหลว ชีวิตครอบครัวที่แตกแยก
จนผู้เขียนต้องมาเก็บขยะ นอนข้างถนน และก่อนที่จะตัดสินใจคิด
ฆ่าตัวตาย ผู้เขียนเกิดอาการโมโหมาก และได้เขียนจดหมายต่อว่า
พระเจ้า ว่าท�ำไมตนท�ำกับเขาเช่นนี้ ทั้งๆ ที่เขาก็นับถือเคารพพระเจ้า
ในที่สุดพระเจ้าก็ได้พูดคุยกับผู้เขียนทางจิต จนผู้เขียนเริ่มเขียนบันทึก
การสนทนาของเขากับพระเจ้า พอหลังจากได้คุยกับพระเจ้า ท�ำให้
เปลี่ยนชีวิต และวิธีคิดของผู้เขียนใหม่ จนได้ประสบความส�ำเร็จ

สามารถสั่งซื้อได้ที่ ร้านหนังสือจีนนานมี สาขา ถ.สาทรเหนือ โทร. 0-2648-8000 และ สาขา เจริญกรุง โทร. 0-2222-5770 E-Mail : chinesebooks@nanmee.com

ข อ ง ฝ า ก จ า ก ชั้ น 4
เทศกาลเชงเม้ง (清明节)

โรงเรียนสอนภาษานานมี

เทศกาลเชงเม้งเป็นอีกเทศกาลที่ส�ำคัญที่สุดของชาวจีน ลูกหลานสายเลือดมังกรจะเดินทางไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันที่สุสาน หรือที่คนไทยเรียกกันติดปาก
ว่า ฮวงซุ้ย (风水) ซึ่งหมายถึงท�ำเลที่ตั้งตามคติจีน ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมานานในวันเชงเม้งคือการท�ำความสะอาดสุสาน อาจมีบางตระกูลจะให้ลูก
หลานน�ำสายรุ้งไปตกแต่งบนเนินสุสาน หลังจากนั้นก็จะร่วมกันเซ่นไหว้บรรพบุรุษด้วยอาหารและดอกไม้สด น�ำโดยหัวหน้าครอบครัวของตระกูล
โดยปกติเทศกาลเชงเม้งจะตรงกับวันที่ 5 เมษายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ความหนาวเย็นจากฤดูหนาวก�ำลังเบาบางลงไปและมีฝนตก
โปรยปรายบางเบา อากาศสดชื่น ท้องฟ้าแจ่มใส สืบเนื่องมาจากค�ำว่า เชงหรือชิง (清) แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ และค�ำว่า เม้งหรือหมิง (明) แปลว่า สว่าง โดย
รวมแล้วจึงหมายถึง ช่วงเวลาแห่งความรื่นรมย์แจ่มใส
ปัจจุบันเริ่มมีการปลงศพด้วยการเผา ในวันเชงเม้งผู้คนก็จะไปเซ่นไหว้ที่ที่เก็บเถ้าถ่านของบรรพบุรุษ หรืออาจเซ่นไหว้ที่บ้านตามแต่วิธีของตระกูล การเซ่น
ไหว้บรรพบุรุษนี้แสดงถึงความกตัญญูและไว้อาลัยผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งยังแสดงถึงความปรองดองสามัคคีของคนในครอบครัว

บทกวีเทศกาลชิงหมิง ประพันธ์โดย ตู้มู่ (杜牧) นักกวีสมัยราชวงศ์ถัง (唐)
qīng   míng     shí          jié        yǔ        fēn       fēn

清   明   时   节   雨   纷   纷
  lù      shàng    xíng      rén       yù      duàn     hún

路   上   行   人   欲   断   魂
  jiè       wèn       jiǔ         jiā        hé       chù      yǒu

借   问   酒   家   何   处   有
mù       tóng     yáo      zhǐ       xìng      huā     cūn

牧   童   遥   指   杏   花   村

เทศกาลชิงหมิงหยาดฝนโปรยปราย
คนเดินทางใจสลายแทบขาดรอน
วอนถามหาร้านสุราอยู่หนใด
เด็กเลี้ยงวัวชี้ไปซิ่งฮวาชุนไกลลับตา

กลอนบทนี้ บ รรยายถึ ง
บรรยากาศเทศกาลเชงเม้ง
ที่มีฝนตกพร�ำๆ เหล่าญาติ
พี่น้องมารวมตัวกันแต่ตน
กลับต้องเดินทางไปราชการ
ต่างเมือง จึงให้รสู้ กึ โศกานัก

โรงเรียนสอนภาษานานมี อาคารบริษัท นานมี จ�ำกัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2648-8000 แฟกซ์ : 0-2267-5890 E-Mail : nmla@nanmee.com Website : www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com

สั่งให้ท�ำงานชิ้นเล็กๆ ขนาดครึ่ง A4 ทั้งหมด
สองรอ้ ยชิน้ ตัง้ แต่วนั จันทร์ยนั วันศุกร์งานจะ
ทยอยมาเรือ่ ยๆ รวมๆ แล้วก็หา้ ร้อยชิน้ เห็นจะได้
ไม่ใช่ผมคนเดยี วหรอกทีต่ อ้ งท�ำ เพือ่ นๆ ก็ตอ้ งท�ำ
ด้วยเช่นกัน สถานการณ์บีบบังคับให้เราต้อง
กินอยูห่ ลับนอนกนั ทีค่ ณะฯ เพือ่ ท�ำงานใหท้ นั ส่ง
ผมว่าเพือ่ นมีบทบาททีส่ ำ� คัญมาก ก่อน
อืน่ เราต้องเลือกคบเพอื่ นให้เป็น จะได้รวู้ า่ เพือ่ น
แบบไหนช่วยงานอะไรเราได้บา้ ง ต้องลองคบหา
เพื่อนแท้ (ตอนที่ 2)
กันสักพักหนึ่ง ถ้าดีก็คบกันได้ยาว แต่ถ้าไม่
เมือ่ ก้าวผ่านวัยเด็กไปโลกของผมก็กว้าง
เหมาะไม่ดีก็ควรห่างๆ กันไป ผมไม่ได้เป็นคน
ใหญ่กว่าเดิมมาก ชีวติ นักศึกษามหาวิทยาลัยไม่
เจ้ายศเจ้าอย่างนะ แต่เท่าที่ผมลองคบมานั้น
ได้จ�ำกัดอยู่แต่ในรั้วเหมือนกับโรงเรียนอีกต่อ
ส่วนใหญเ่ พือ่ นทีม่ ชี อื่ เสียงจะดีกว่าเพือ่ นทัว่ ๆ ไป
ไปแล้ว ร่องรอยความสมั พันธ์กบั เพือ่ นเก่าๆ ก็
ยิ่งเป็นเพื่อนที่มาจากตระกูลเก่าแก่ยาวนาน
เริม่ จางห่างเหินกันไป แต่กม็ เี พือ่ นใหมๆ่ มากขึน้
เป็นสิบๆ ปีดว้ ยล่ะก็ยงิ่ ดีมาก เพราะเพือ่ นทีด่ นี นั้
มิหน�ำซ�ำ้ ยังเป็นเพือ่ นทีเ่ ข้าใจเรามากขึน้ เสียด้วย
ไม่ว่าเราจะคิดหรือจะท�ำอะไรก็ช่วยให้ส�ำเร็จได้
ยิง่ ผมเป็นนักศึกษาศิลปะด้วยแล้วก็เรียกว่าขาด
ง่ายไปเสยี หมด ผมเองก็ได้เพือ่ นแท้เหล่านีแ้ หละ
เพื่อนกันไม่ได้เลยทีเดียว
ุ นะ
ทีช่ ว่ ยให้ผมท�ำอะไรๆ ส�ำเร็จมาตลอด ขอบคณ
ผมยังจ�ำสัปดาห์แรกของการเรียนใน
คุณดินสอ คุณปากกา คุณยางลบ คุณไม้บรรทัด
มหาวิทยาลัยได้ดี วิชาสามัญทีค่ นุ้ เคยแตไ่ ม่คอ่ ย
�้ คุณสีไม้ และ
คุณกรรไกร คุณคัตเตอร์ คุณสีนำ 
อยากจะเรียนนั้นไม่โผล่มาให้เห็นอีก มีแต่วิชา
อีกหลายๆ เพื่อนที่ไม่ได้กล่าวถึง นี่แหละครับ
�้ สีนำ�้ มัน
ใหม่ๆ เข้ามาแทน เช่น วาดเสน้ สีนำ 
เพือ่ นแท้ของผม คุณเองก็อาจจะลองคบหากับ
ออกแบบ ปัน้ ภาพพมิ พ์ ส่วนใหญเ่ ป็นวิชาปฏิบตั ิ
เพือ่ นๆ ของผมดูบา้ งก็ได้ เพราะผมเชือ่ ว่าเขาเหลา่
และอาจารย์แต่ละท่านก็จะสัง่ งานใหเ้ ราท�ำ สิบ
นี้จะเป็นเพื่อนแท้ที่ดีของคุณเช่นเดียวกัน
ชิน้ บ้าง ยีส่ บิ ชิน้ บ้าง ห้าสิบก็มี อย่างวิชาสีนำ้� มัน

“เพื่อนที่ดีนั้น
ไม่ว่าเราจะคิดหรือจะ
ท�ำอะไรก็ช่วยให้ส�ำเร็จ
ได้ง่ายไปเสียหมด”

BLACK

รัตนวลัย วัฒนโพธิดิษฐ์ (ต้นหอม)
อายุ 20 ปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สีไม้ค่ะ
ตอนที่ออกแบบวาดรูป
ใช้ลงสีได้เร็ว
ไล่โทนสีง่าย สะดวก
ไม่ค่อยเลอะด้วย

Stationery...
ชิ้นนี้แหละ

เพื่อนแท้

สมุดสเก็ตช์ภาพค่ะ เพรา
เกิดไอเดียในการท�ำงานสะตอน
อย่างสมมติโจทย์งานคือ ่ง
รายการโทรทัศน์ ก็ต้อ ออกแบบ
วาดฉาก เลยต้องมีสมุดงออกแบบ
เพื่อถ่ายทอดไอเดียของเ เอาไว้วาด
ราออกมา
ณ ตอนนั้นเลย

โภควินท์ วิภาสกุลชัย (รัน)		
อายุ 21 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดินสอ EE
ครับ เพราะ เลย
ศิลปะแล้วได เรียน
เป็นเครื่องเข ้ใช้เยอะ
พาผมมาถึงจ ียนที่
มันส�ำคัญมา ุดนี้ได้
กครับ

วารีรัตน์ แตงภู่ (ซา)
อายุ 22 ปี คณะนิเทศ
ศาสตร์

ปากกาลูกลื่นครับ
ใช้งานบ่อย เวลา
เรียนก็ใช้จดเลคเชอร์
เวลาสอบก็ต้องใช้
ปากกาเขียนค�ำตอบ
เป็นเพื่อนแท้แน่นอน
ครับ
ปากกาเน้นข้อความค่ะ
เพราะเวลาเรียน
อ่านหนังสือ
สีไฮไลต์จะช่วยให้เรา
จดจ�ำข้อมูลที่เป็น
ส่วนส�ำคัญได้มากขึ้น
ชนนิกานต์ จินดาศรี (กานต์)
อายุ 21 ปี คณะนิติศาสตร์

รักษ์ อมรเพชรสภาพร
(หยวน) อายุ 18 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปากกาส
โทนสีเยอีที่มีหลายๆ สี
ช่วยท�ำให ะๆ ค่ะ สีจะ
ได้มากขึ้น ้เราจดจ�ำอะไร

กนกพร มานันตพงศ์ (โม)
อายุ 21 ปี คณะเกษตร

ปากกาเน้นข้อความค่ะ
เวลาอ่านหรือจด
การเน้นข้อความจะช่วย
ให้จับใจความง่าย
สะดวกต่อการท�ำ
ความเข้าใจในการเรียน
เบญญทิพย์ อ�ำแดงพิน (เบญ)
อายุ 18 ปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ีท
่ะ เพราะช
คลิปด�ำค ค่ะ ก็เลย
เยอะมาก อด
ต้องใช้ตล แต่ละวิชา
ไว้แยกชีท
(แนน)
นงค์เลิศ ิลปศาสตร์
ำ
�
จ
า
ิ
ญ
กิตต ปี คณะศ
อายุ 22

ต้องกบเหลาดินสอ
ค่ะ ทุกครั้งที่สอบ
ต้องใช้ดินสอ
ก็ต้องเหลาให้มันคม
ไม่อย่างนั้น
จะฝนยาก
ฝนออกนอกวง
พัชชา กัณฑเจตน์
(ฟ้า) อายุ 21 ปี
คณะเศรษฐศาสตร์

แฟ้มเลยค่ะ เพราะแฟ้ม
ต่างๆ ช่วยแยกเอกสาร
ให้เรารู้ว่าอะไรส�ำคัญ
อันไหนที่ไม่ได้ใช้
ก็แยกออกไป
นิตยา ปานไธสงค์ (ป๋อมแป๋ม)
อายุ 21 ปี คณะมนุษยศาสตร์

สมศรี, สถาปนึก

ท่านวดกดจุด

หยุดอาการเมื่อยล้า

ความเครียดกับชาวออฟฟิศดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องสนิทชิดเชื้อกันไปเสีย
แล้ว ก่อนจะปล่อยให้มันลุกลามจนสายเกินแก้ เราควรหันมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบางอย่างทางร่างกายเพื่อให้อาการเครียดทุเลาลง วันนี้ขอชวนคุณ
ผูอ้ า่ นมาดูแลสุขภาพด้วยการนวดกดจุดคลายเครียด พร้อมช่วยกระตุน้ การไหล
เวียนของโลหิต ต่อมน�้ำเหลือง และกระบวนการเผาผลาญให้ท�ำงานได้ดีขึ้น
เพื่อให้ผิวพรรณคืนความมีชีวิตชีวาสดใสด้วยกระบวนท่าง่ายๆ เหล่านี้

ท่าที่ 1: นวดกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ ท่านี้
เหมาะส�ำหรับผู้ที่รู้สึกอ่อนล้าจากการใช้
คอมพิวเตอร์นานๆ เริ่มด้วยการใช้มือซ้าย
นวดกดบริ เ วณไหล่ ข วาส่ ว นที่ รู ้ สึ ก ตึ ง ๆ
โดยกดน�้ำหนักทั้งบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือ
นับ 1-5 ประมาณ 3 ครั้ง แล้วเปลี่ยนใช้
มือขวานวดไหล่ซ้ายนับ 1-5 อีก 3 ครั้ง
จะช่ ว ยลดความรู ้ สึ ก อ่ อ นล้ า บริ เ วณไหล่
และต้นคอได้ดี
ท่าที่ 5: นวดหนังศีรษะ ท่านวดนี้จะช่วยกระตุ้นระบบ
การไหลเวียนของโลหิต และท�ำให้โลหิตไหลเวียนไป
เลีย้ งสมองได้มากขึน้ จึงเกิดการตืน่ ตัวของระบบประสาท
และช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ เริ่มจากใช้มือ
สอดเข้าไปในเส้นผมชิดติดหนังศีรษะค่อยๆ ก�ำมือค้างไว้
จนรูส้ กึ ตึงทีศ่ รี ษะนับ 1-3 แล้วเปลีย่ นต�ำแหน่งไปเรือ่ ยๆ
จนทั่วศีรษะ

ท่ า ที่ 2: นวดกล้ า มเนื้ อ
บริเวณต้นคอ ท่านี้เหมาะ
ส� ำ หรั บ การคลายเครี ย ด
และลดอาการตึ ง บริ เ วณ
ต้ น คอ โดยใช้ มื อ วางลง
ที่ ด ้ า นหลั ง ของล� ำ คอบี บ
และคลายประมาณ 5-10
ครัง้ โดยลงน�ำ้ หนักทีน่ วิ้ มือ
และฝ่ามือ

ท่าที่ 3: นวดใบหู การนวดใบหูนอกจากจะช่วยให้รสู้ กึ สบาย
และผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยบ�ำรุงไตให้แข็งแรงอีกด้วย
เริ่มจากการวางมือไว้ที่หูทั้งสองข้าง วางปลายนิ้วโป้งไว้
ด้านหลังใบหู และนิ้วที่เหลือประคองด้านหน้า นวดคลึง
ใบหูให้ทั่วจนหูเริ่มรู้สึกอุ่น ก่อนปล่อยมือให้ดึงใบหูออก
ด้านข้างเบาๆ นับ 1-3 แล้วค่อยๆ ปล่อยมือออก

ท่าที่ 4: การนวดตา ช่วยให้รสู้ กึ
ผ่อนคลายส�ำหรับผูท้ ใี่ ช้สายตา
อยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ
ใช้ ป ลายนิ้ ว โป้ ง กดบริ เ วณ
หัวตา กดค้างไว้นับ 1-6 และ
ค่อยๆ ผ่อนน�้ำหนักออก

ท่าที่ 6: นวดบริเวณขมับ ช่วยลดอาการตึงเครียดและ
อาการปวดศีรษะ ให้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางกดคลึงบริเวณ
ขมับเป็นวงกลมประมาณ 6 ครั้ง แล้วกดลงน�้ำหนัก
ค้างไว้นับ 1-3 ค่อยๆ ผ่อนน�้ำหนักออก
เพียงแค่ลองท�ำตาม 6 ท่านวดกดจุดแบบง่ายๆ นี้ด้วย
ตัวเอง คนท�ำงานออฟฟิศอย่างเราก็จะรู้สึกผ่อนคลาย
มากขึ้น แถมยังไม่เปลืองเวลามากนัก ที่ส�ำคัญท�ำให้
ร่างกายกระปรี้กระเปร่าพร้อมท�ำงานชิ้นต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอีกด้วย

