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 สวัสดีครับคุณผู ้อ่านทุกท่าน ได้เวลาเปิดเทอมใหม่กันแล้วนะครับ  

นอกจากเดก็ๆ จะต้องเตรยีมตัวเตรยีมใจกลบัไปเรยีนหนงัสอืกนัอกีครัง้ หลงัจาก

ที่ปิดเทอมกันมา สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องเขียนดีๆ เพราะเมื่อมีอุปกรณ์ที่ดี 

ก็จะท�าให้เรียนได้ดีไปด้วย มิหน�าซ�้าเครื่องเขียนดีๆ ที่มีรูปแบบสวยๆ น่ารักๆ  

ก็ยิ่งเพิ่มแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีพลังในการเรียนรู้ที่ไม่จ�ากัดทีเดียวครับ

 นานมีนิวส์ฉบับนี้ขอต้อนรับเทศกาล BACK TO SCHOOL ด้วยขบวน 

เครือ่งเขยีนทีน่่ารกัน่าใช้ไม่ว่าจะเป็น Doraemon Marvel Heroes Tinker Bell 

Winnie The Pooh และอีกมากมายจากตราม้า และนานมี มาให้เลือกสรรกัน 

อย่างจุใจครับ 

 นอกจากนี้ภายในเล่มยังมีคอลัมน์หลักๆ ที่พร้อมให้ผู้อ่านทุกท่านได้ติด 

ตามกนัอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าเหมอืนเคยกบั “ตราม้า...เพือ่นแท้ความส�าเร็จ”  

เชิญพลิกอ่านได้เลยครับ

ศุภชัย สุพุทธิพงศ์

บรรณาธิการบริหาร
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การแสดงของนองๆ ที่เขารวมประกวด

เปดตัวคุณเฉินเหวยตง

ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ

ครั้งที่ 40 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผานมา คุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ 
บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพทองเกษม รวมกับผูบริหารบริษัทเทียนจิน
ครีเอเตอรเวิลด  จำกัด เจาของลิขสิทธสุดยอดสี่วรรณกรรมอมตะของจีน 
อันประกอบไปดวย สามกก ไซอิ๋ว 108 ผูกลาแหงเขาเหลียงซาน และ
ความฝนในหอแดง เปดเวที Hall A ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
เพื ่อจัดงานเสวนาถึงที ่มาของผลงานทั้งสี ่วรรณกรรม พรอมเปดตัว
คุณเฉินเหวยตงนักเขียนการตูนผูคร่ำหวอดในวงการการตูนจีนมาชานาน 
ผลงานของคุณเฉินเหวยตงยังเปนท่ีประจักษและไดรับการยอมรับในวงการ
การตูนนานาชาติ มียอดขายกวา 500 ลานเลมท่ัวโลกในแวดวงอุตสาหกรรม
การตูนทั่วประเทศจีน ผลงานของคุณเฉินเหวยตงนับเปนนวนิยายภาพที่
ไดรับการเผยแพรและแปลเปนภาษาตางประเทศมากท่ีสุด  หากนับเปนจำนวน
แลวมีถึง 11 ภาษา อาทิเชน อังกฤษ ฝร่ังเศส ญ่ีปุน เกาหลี และไทย  เปนตน

 

 ภายในงานยังมีมิสเตอรเจอาร ฮัน ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ภาษา
ตางประเทศ นวนิยายภาพทั้งสี่เลม มารวมแสดงความยินดีในงานครั้งนี้
รวมไปถึงที ่ปรึกษาดานวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจำประเทศไทย ฯพณฯ ฉิน อวี้เซิน และคณะ อีกทั้ง 
อาจารยสุขสันต วิเวกเมธากร (เลาชวนหัว) ผูแปลสามกก ใหเกียรติมา
รวมงานเสวนาในครั้งนี้

 สำหรับไฮไลทของงานน้ี คือการนำเสนอเทคนิคกระบวนการตางๆ
ในการทำงาน เชื่อวาผูชมเองก็คงสัมผัสไดถึงความใสใจอันมากลนของ
คุณเฉินเหวยตงและทีมงานวากวาจะเสร็จสมบูรณออกมาเปนนวนิยาย
ภาพอันทรงคุณคาใหไดเชยชมกันน้ันไมใชงายๆ เลย ไมวาจะเปนข้ันตอน
การรางลายเสน การลงสี ตลอดจนการออกแบบเคร่ืองแตงกายของตัวละคร
อยางพิถีพิถัน ซึ่งขั้นตอนที่นับวายากที่สุด คือ ขั้นตอนการวาดใบหนา 
เนื่องจากสีหนาจะเปนจุดที่ถายทอดอารมณออกมาไดอยางชัดเจนที่สุด
และหากคุณเปนคนหนึ่งที่ไดครอบครองหนังสือชุดนี้ คงไมอาจปฏิเสธ
ไดวาตัวละครแตละตัวลวนแตแสดงอารมณออกมาไดอยางเสมือนจริง
ทุกทวงทา

 อยางไรก็ตามนวนิยายภาพท้ังส่ีชุดน้ี จะมีจุดเดนของแตละเร่ือง
ท่ีแตกตางกันไป  ยกตัวอยางเชน 108 ผูกลาแหงเขาเหลียงซาน ทีมงานไดเพ่ิม
ความเปนการตูนแอคชั ่นและสภาพชีวิตของผู คนในสมัยนั ้นลงไป 
ซึ ่งจะทำใหผู อานเห็นบรรยากาศที ่ใกลเคียงชวงเวลานั ้นมากที ่สุด 
แตกตางจากการทำงานในชุดวรรณกรรมสามกกที่เนนไปในเรื่องยุทธวิธี
และความเปนจริงในสมรภูมิ  เปนตน 
          
 ดวยเอกลักษณของแตละเรื่องที่แตกตางกันดังกลาว ทำใหมี
กลุมนักอานใหความสนใจที่หลากหลาย  ตั้งแตรุนเด็กไปจนถึงรุนใหญ
ท่ีมีท้ังชายและหญิงมารวมใหการตอนรับอยางอบอุน สามารถเรียกรอยย้ิม
จากผูชมโดยทั่วกัน  ถือไดวาเปนงานเปดตัวคุณเฉินเหวยตงและชุด
วรรณกรรมอมตะท้ังส่ีของจีนไดอยางนาประทับใจ จากจำนวนการตอบรับ
ของนักอานทั้งจากนานาชาติรวมถึงประเทศไทยเอง กลาวไดเต็มปากวา
คุณเฉินเหวยตงไดบรรลุเจตนารมณในการเปนผูสรางสรรคการตูนระดับ
โลกอยางแทจริง 

บรรยากาศการเสวนาบนเวที Hall A 

คุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ บก.บห. ถายภาพรวมกับคุณเฉินเหวยตง

คุณเฉินเหวยตงยังไดแจกลายเซ็นใหกับนักอานแฟนพันธุแทที่มารอตอนรับ

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





สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานพระราช

วโรกาสให้ คณะผูบ้รหิารบรษิทั นานม ีจ�ากัด เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้ 

จากการจ�าหน่ายภาพวาดในโครงการประกวดวาดภาพ “ฮอร์ส อะวอร์ด”  

และ “นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด” ครั้งท่ี 5 ในหัวข้อ “รัก” เพ่ือสมทบทุน

สภากาชาดไทย จ�านวน 320,000 บาท พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายภาพวาด 

หนังสอื และอปุกรณ์ศลิปะ เพ่ือทรงใช้ตามพระราชอธัยาศยั ณ ศาลาดสุดิาลยั  

สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ “ฮอร์ส อะวอร์ด” และ “นานมี ไฟน์อาร์ต 

อะวอร์ด” ในทุกปี พี่ๆ นานมีก็จะน�าผลงานศิลปะจากการประกวดไปมอบให้กับ

น้องๆ ตามสถานที่ต่างๆ ในโครงการ “มอบความรักผ่านงานศิลป์...กับสีตราม้า” ส�าหรับครั้งนี้  

พวกเราเดินทางเพ่ือน�าภาพวาดสวยๆ ไปฝากน้องๆ ผู้ป่วยเด็ก ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 

มหาราชนิ ีหรอืโรงพยาบาลเด็ก ด้วยหวังว่าภาพวาดศิลปะเหล่าน้ีจะสร้างรอยย้ิมและเสรมิก�าลงัใจ 

ให้น้องๆ สู้กับอาการเจ็บป่วยและกลับมาท�ากิจกรรมสนุกสนานได้ในเร็ววัน และในโอกาสนี้ 

                 ด.ช.พงษ์ไพโรจน์ เลิศสุดวิชัย (ต้องสู้) น้องคนเก่งจาก HORSE Awards มาร่วม

                              ก
ิจกรรมวาดรูป และ

                         ขับกล่อมบทเพลงด้วย

                 การสีไวโอลินให้น้องๆ ด้วย

ถวายเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย

มอบความรักผ่านงานศิลป์...กับสีตราม้า ’55

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัท นานมี จ�ากัด ได้จัดกิจกรรม NANMEE ART WORKSHOP ภายใต้หวัข้อ “ความสขุ เก่ียวกบั  เส้นและสี” ณ นานมี อาร์ต แกลเลอรี อาคารส�านักงาน บ. นานมี โดยมีวิทยากรผู้เป็นครูคนส�าคัญแห่งวงการศิลปะ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ มาถ่ายทอดความรู้และมุมมองทางด้านศิลปะ พร้อมกับ อาจารย์พิบูลย์ มังกร ที่มาร่วมชักชวนให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างอิสระ แปลกใหม่ และค้นหาความสุขในแบบของตัวเองด้วยศิลปะแบบเส้นและสี

ความสขุ เกีย่วกบั เส้นและสี



การก้าวข้ามขีดจ�ำกัดของตัวเอง
ของเหล่ำขุนพลหุ่นยนต์ Stabilize
หุน่ยนต์สญัชำตไิทยท่ีก�ำลงัจะคว้ำชัยในระดบัโลก

สัมภาษณ์ : กองบรรณาธิการ

ภาพประกอบ : PHOTO

 Stabilize คือทีมสร้างหุ่นยนต์ที่มีสมาชิก

ประกอบด้วย นายสมประสงค์ จีน ณ เทศ นายพิทกัษ์  

โคสุวรรณ์ นายธวัชชัย ธิดา นายสุวิทย์ รสหอม  

นายนพฤทธ์ จันสา นายสิทธิพงษ์ สีพูแพน โดย

มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ธนะกิจ วัฒกีก�าธร และ 

ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีก�าธร และล่าสุดก็มีดีกรีเป็นถึง

แชมป์ประเทศไทยในรายการ Thailand Rescue 

Robot Championship 2011 ซึ่งเป็นการแข่งขัน

หุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย และเป็นตัวแทน

ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World RoboCup 

Rescue 2012 ที่ประเทศเม็กซิโกในเดือนมิถุนายน 

2555 ที่จะถึงนี้อีกด้วย

 ทันที ท่ีก ้าวเข ้าไปในรั้วมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เราก็ได้เจอกับป้าย

โฆษณาผืนใหญ่ท่ีมีเหล่าน้องๆ ทีม Stabilize ยืน 

เป็นนายแบบกันอยู่ นี่คือหน่ึงในความภาคภูมิใจ 

ของสถาบันนี้ และที่แน่นอนที่สุดคือ เราคิดว่าวันนี ้

เราช่างโชคดีที่ได้มาคุยกับคนดังของที่นี่กัน

 ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน้องๆ  

Stabilize ใช้เป็นสถานที่ตั้งชมรมน้ันอยู ่

ลกึเข้าไปทางส่วนในสดุของมหาวิทยาลยั

เลยทีเดียว แต่ก็มี ทิวทัศน ์ริมแม่น�้า

เจ้าพระยาที่สวยงามสบายตามากด้วย

 ท่ีชั้นสามของตึกเราก็ได้พบกับ

เหล่าขุนพลหุ่นยนต์ ถ้าผู้อ่านได้ไปเห็น

เหมือนที่เราเห็นก็คงต้องเรียกด้วยค�า

เดียวกันนี้แน่ว่า “ฐานปฏิบัติการ” เพราะ

มันเป็นห้องที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์สร้าง

หุ่นยนต์ และด้วยความใจร้อนเราจึงเริ่ม

สนทนากับน้องๆ ทันที

 เทคโนโลยแีละววิฒันาการอันล�า้หน้าของส่ิงประดษิฐ์ต่างๆ น้ันคบืคลานเข้ามาอยูใ่กล้ชดิคนไทยได้อย่างแนบเนียน เพยีงแต่ว่าเรา 

คนไทยยงัเป็นได้แค่ผู้บรโิภคทีต้่องคอยเดนิตามชาติอืน่ๆ เขาอย่างน้ันหรอื ค�าถามนีน่้าจะอยูใ่นใจใครหลายๆ คนมานาน เพราะมนัช่างขดัแย้ง 

กับประโยคที่ว่า “คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” เสียเหลือเกิน การพูดคุยกับน้องๆ ทีม Stabilize จากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนครในครั้งนี้คงจะมีค�าตอบให้ใครหลายๆ คนได้เสียทีว่า “คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” จริงหรือไม่



เพราะเพียงแค่

น๊อตหลุดตัวเดียวก็แพ้แล้ว 

ต้องมีโปรแกรมที่แม่นย�า

และเสถียรมากที่สุด

ให้สมชื่อ Stabilize

คนไทยสร้างหุ่นยนต์ได้จริงหรือ

Stabilize : อาจารย์ที่ปรึกษาของเราก็เคยถามค�าถาม

น้ี ในตอนแรกที่ผมเดินเข้าไปบอกท่านว่า “ผมจะท�า 

หุ่นยนต์” ตอนแรกที่เราตั้งชมรมหุ่นยนต์ข้ึนมานั้นมี

สมาชกิแค่สองสามคน จากท่ีรูแ้ค่เรือ่งของอเิลก็ทรอนิกส์ 

ก็ค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ลองผิดลอง

ถูกกันมาจนในที่สุดเราก็ท�ามันได้จริงๆ

อยากมีหุ่นยนต์สักตัวต้องท�าอะไรบ้าง

Stabilize : ต้องมีเงินครับ (หัวเราะ) หุ่นยนต์กู้ภัยที่เรา

ท�าน้ีเป็นหุ่นยนต์ท่ีไม่สามารถหาซื้อชุดส�าเร็จรูปจาก

ท้องตลาดได้ครับ และนี่คือความท้าทาย เพราะเมื่อ

เราเริม่คดิจะท�าหุน่ยนต์เราก็ต้องเริม่เรยีนรูใ้หม่ท้ังหมด 

ทั้งการเขียนโปรแกรม ทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ เพราะว่าเรา

ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลย และไหนจะต้องเอา

ฮาร์ดแวร์ซึ่งต้องท�าขึ้นมาเองแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบ

กันอีก ถ้ามองดูผิวเผินจากโครงสร้างมันก็อาจจะดูไม่ 

ยุ่งยากนัก แต่ลึกๆ แล้วมันจะมีเรื่องของระบบท่ีมา 

เชื่อมโยงกันอยู ่ เยอะมากภายในตัวของหุ ่นยนต์  

อย่างเช่นการ Communication สองทิศทางผ่านตัว 

Wireless ก็ต้องมีตัวซอฟต์แวร์ถึงสองส่วนคือ ส่วนของ 

หุ่นยนต์กับส่วนควบคุม ส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เราก็

ประยุกต์เอาของบางส่วนในตลาดที่หาได้ เช่น เฟือง  

หรือมอเตอร์ แต่โครงสร้างส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการท�า

ขึ้นมาเองทั้งหมดด้วยกระบวนการ CNC (Computer 

Numerical Control คอืการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

ขบัเครือ่งจกัรให้สามารถผลติชิน้งานตามท่ีตัง้โปรแกรม

ไว้) โดยใช้อลูมิเนียมเพราะแข็งแรงและมีน�้าหนักเบา

เป็นนักศึกษาภาคอิเล็กทรอนิกส์กันท้ังหมด  

แล้วท�าเรื่องพวกนี้กันได้ยังไง

Stabilize : ก็เริ่มจากความสนใจครับ ใครสนใจอะไรก็

ไปเรียนรู้เรื่องนั้น หลักๆ ก็มีอยู่สองส่วนคือการควบคุม

กับการขับเคลื่อน เริ่มศึกษาก่อนแล้วค่อยๆ ลงมือท�า 

อย่างในกลุ่มเราก็จะมีอาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่หลายท่าน

ครับ เพราะเราไม่มีความรู้จริงๆ อย่างเช่น การ CNC 

สร้างส่วนประกอบของหุ่นเราก็ต้องไปปรึกษาอาจารย์

ด้านวิศวะเครื่องกลครับ

รถตีนตะขาบนี้หรือคือ...หุ่นยนต์

Stabilize : ใช่ครับ หุ่นยนต์มีหลายประเภท อย่างที่เรา

ท�านีค้อืหุ่นยนต์กู้ภัยครบั แต่ก็ยังมปีระเภทอืน่ๆ อกี เช่น 

หุ่นยนต์เตะฟุตบอล หุ่นยนต์แอ็ทโฮม

หุ่นยนต์กู้ภัยต้องท�าอะไรได้บ้าง

Stabilize : หลักๆ คือต้องมีความสามารถท�าตามค�า

ส่ังของเราได้ เคล่ือนท่ีไปในสภาพภูมิประเทศท่ีสมบุก 

สมบนัได้ เพราะต้องเข้าไปได้ในทกุท่ีเพ่ือหาผูป้ระสบภยั 

ให้ได้เร็วท่ีสุด ส่งสัญญาณกลับมาให้ผู้ควบคุมทราบ

ต�าแหน่งได้ 

หาตัวผู้ประสบภัยได้ด้วยหรือ

Stabilize : ใช่ครับ เพราะในตัวหุ่นจะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้

วิเคราะห์ผู้ประสบภัยอยู่ครับ จับสัญญาณท้ังอุณหภูมิ

และก็เสียง ดูว่าคนๆ นี้ยังมีชีวิตอยู่นะ ยังหายใจอยู่นะ 

โดยการตรวจสอบจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออก

มาจากการหายใจ นอกจากน้ียังสามารถคุยสื่อสาร

โต้ตอบกันได้ด้วย

ไม่ง่ายเลยนะ

Stabilize : ยังมฟัีงก์ชัน่ท่ียากกว่าน้ีอกีนะครบั อย่างการ

สร้างแผนที่อัตโนมัตินั้น เมื่อหุ่นเคลื่อนที่ไปก็จะจ�าลอง

แผนที่ว่ามีอุปสรรคอะไรบ้าง คล้ายๆ กับภาพในเกม

ครับแต่จะเป็นสองมิติ แต่ต่างประเทศเขาสามารถท�า

เป็นสามมิติกันได้แล้วครับ

เวลาแข่งขันจริงๆ หุ่นยนต์ต้องท�าอะไรบ้าง

Stabilize : จะแบ่งออกเป็นโซนครบั โซนเหลอืงจะให้หุ่น

วิ่งจับเหยื่อเองโดยไม่มีการบังคับ (Automatic) โซนส้ม 

เป็นการค้นหาแบบใช้การบังคับ (Manual) โซนแดงก็

จะเป็นพ้ืนทีท่ีย่ากขึน้ โซนน�า้เงนิจะเป็นท่ีมดื และโซนด�า 

จะเป็นการจ�าลองเหตกุารณ์ว่าสญัญาณได้ขาดหายไป  

แล้วตัวหุ่นจะต้องว่ิงกลับออกมาได้เองโดยที่เราไม่

บังคับอะไร หุ ่นหนึ่งตัวของเราจะต้องท�าทุกอย่าง

ได้ทั้งหมด ซึ่งก็หมายถึงว ่าหุ ่นยนต์ต ้องท�าได้ทั้ง  

Automatic และ Manual นั่นเอง

แล้วถ้าหุ่นยนต์ขัดข้องหรือมีปัญหาล่ะ

Stabilize : เราก็สามารถเริ่มใหม่ได้ แต่กว่าเราจะ

เข้าไปถึงจุดๆ เดิมนั้นได้ก็ยากมากครับ เพราะอย่างนี้

เราจึงต้องสร้างหุ่นให้มีความแข็งแรงไม่พังง่าย เพราะ

เพียงแค่น๊อตหลุดตัวเดียวก็แพ้แล้ว อีกอย่างคือต้องม ี

น�้าหนักเบาเพ่ือเคลื่อนที่ได ้เร็ว สุดท้ายคือต้องมี

โปรแกรมท่ีแม่นย�าและเสถียรมากท่ีสุด ให้สมชื่อ  

Stabilize ไงครับ

ตัดสินแพ้ชนะกันที่อะไร

Stabilize : หลกัใหญ่ๆ ก็ดจูากคะแนนว่าเคลือ่นท่ีไปได้

ไกลแค่ไหน หาผู้ประสบภัยเจอหรือเปล่า ระบุต�าแหน่ง

ได้แม่นย�าถูกต้องไหมในเวลาที่ก�าหนด เป็นต้น



ถ้าเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์คือ

ตัวโครงสร้างภายนอกของหุ่นนี่ 

เรากล้าพูดเลยว่าของเรา

ดีที่สุดในโลก

เล่าประสบการณ์ในการแข่งขันให้ฟังหน่อยสิ

Stabilize : อย่างตอนที่ไปได้ที่สามในรายการชิงแชมป์

โลกทีต่รุกี ตอนน้ันถือเป็นรางวัลทีใ่หญ่ทีส่ดุท่ีเคยได้มา 

ไปแบบไม่มคีวามพร้อมเลยครบั ไม่มใีครพร้อมเลยจรงิๆ 

ยังจ�าได้ว่าพวกเราเอาหุน่ไปซ้อมกันในโรงแรมบ้าง ข้าง

ถนนบ้าง แล้วมคีนอริกัมาเท่ียวเยอะมาก เพราะตรุกีกับ 

อิรักมีอาณาเขตติดต่อกัน เขาก็มาถามว่า “What is it?”  

มันกะทันหันมากจนเราไม่ได้ตั้งตัว คิดว่าการได้ที่สาม 

ในครัง้น้ันน่าจะมาจากหุน่ยนต์ของเรามรีะบบขับเคลือ่น 

ที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพสูง เราได้เปรียบตรงนี้ เพราะ

ในสนามแข่งขันนั้นค่อนข้างจะยาก การที่ทีมอื่นเก่งใน

ด้านซอฟต์แวร์อย่างเดียว เมื่อมาเจอกับสภาพสนามที่

โหดร้ายมันก็ท�างานไม่ได้เหมือนกัน ถึงแม้ซอฟต์แวร์

จะดีเลิศแค่ไหนถ้าระบบขับเคลื่อนมันไม่ดี มันก็ไป 

ไม่ไหวครับ

กว่าจะเป็นแชมป์ ลงแข่งขันมากี่ครั้ง

Stabilize : การแข่งขันจัดขึ้นเป็นปีที่เจ็ดแล้ว แต่เรา 

เริ่มส่งตั้งแต่ปีที่สี่ ก็เท่ากับสี่ครั้งแล้วครับ

ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง

Stabilize : ปีแรกในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยนี่ตก

อันดับเลย (หัวเราะ) แล้วก็ไต่มาเร่ือยจนได้ที่สามของ

ประเทศ ได้ที่สามในรายการชิงแชมป์โลก และสุดท้าย

ก็ได้ที่หนึ่งในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยตามล�าดับ

หุ่นยนต์เราดีกว่าเขาตรงไหนถึงได้แชมป์

Stabi l ize :  ผมคิดว ่ามีอยู ่สองอย่างนะครับคือ  

เก่งฮาร์ดแวร์กับเก่งซอฟต์แวร์ ถ้าเป็นเรือ่งฮาร์ดแวร์คอื

ตัวโครงสร้างภายนอกของหุ่นนี่ เรากล้าพูดเลยว่าของ

เราดีที่สุดในโลก แต่ในด้านซอฟต์แวร์เราก็ต้องยอมรับ

ว่าเราอ่อนกว่าเขามากๆ เลย 

แล้วจะพัฒนาไปเป็นหุ่นแบบไหนอีก

Stabilize : ที่ผ่านมาเรายังต้องเป็นผู้ควบคุมโดยผ่าน

สัญญาณและกล้องที่ติดตั้งอยู่ท่ีตัวหุ่น แต่ในตอนน้ี

เราก�าลังจะพัฒนาให้เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ที่เขาจะสามารถเคลื่อนท่ีไปได้เอง ตัดสินใจได้เองว่า

จะไปทางไหนหรือท�าอย่างไร เพียงแค่เปิดสวิตช์ออน

เท่าน้ัน เพราะหุ่นยนต์กู้ภัยส�าหรับผมน้ันต้องมีความ

เป็นอัตโนมัติให้มากท่ีสุด ปัจจุบันก็ท�าได้แล้วแต่มันก็

ยังติดปัญหาในเรื่องของระบบน�าทางอยู่ ก็พวกระบบ

สแกนหาคนอะไรพวกนี้แหละครับ เราอยากจะท�าให้

มันเสถียรและท�างานได้จริง

น�าประสบการณ์ในการแข่งขันมาพัฒนาอะไร

บ้าง

Stabilize : การแข่งขันในระดับประเทศก็เน้นไปท่ีผล

การแข่งขันมาก เรียกว่าเอาเป็นเอาตายกันเลย ซึ่ง

แตกต่างจากในระดับโลกมากครับ เพราะเขาจะไม่เน้น
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อยากจะบอกกับคนอื่น
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ครับว่าคนเรามันต้องมีท้อ พอท้อมันก็อยากจะถอย แต่

เราต้องสูค้รบั อย่างพวกเรานีก่่อนลงแข่งขนัก็จะมเีรยีก

มาลูบหัวบ้าง ให้ก�าลังใจบ้าง ไสยศาสตร์ยังใช้เลยครับ 

(หัวเราะ) เราเคยเอาพวงมาลัยคล้องไปกับตัวหุ่นยนต์ 

ถึงขนาดแขวนพระที่หุ่นก็มีครับ ฝรั่งเห็นเขายังงงเลย

ครับ เดินเข้ามาถามว่า นี่คืออะไร (หัวเราะ)

ถ้านึกถึงเพื่อนแท้ความส�าเร็จ  นึกถึงอะไร

Stabilize : ทมีครบั การท�างานเป็นทีม เพราะถ้าเราเป็น

ทีมเวิร์คที่ดี ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเราก็จะผ่านมันไปได้ 

ทีมเวิร์คต้องมาก่อนครับ

 หลงัจบการสนทนา น้องๆ Stabilize น�าหุน่ยนต์ 

ของพวกเขาออกมาว่ิงโลดแล่นผ่านสนามแข่งขนัจ�าลอง

ท่ีพวกเขาท�าไว้ฝึกซ้อม เรารูส้กึตืน่เต้นมาก เพราะมนัเป็น 

ส่ิงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต หุ่นยนต์ที่มีน�้าหนัก

ขนาดท่ีคนหนึ่งคนอุ้มไม่ไหวก�าลังเคลื่อนที่อยู่ตรงหน้า

เรา มันระทึกใจทั้งภาพและเสียง มีน้องคนหนึ่งในกลุ่ม 

Stabilize บอกกบัพวกเราว่าเมื่อก่อนเขากเ็คยติดอย่าง

อื่น แต่เมื่อเขามาเจอกับหุ่นยนต์ เขากลายมาเป็นคนที่

ตดิหุน่ยนต์แทน มนัก็น่าเชือ่อยู่นะ บอกยังไงคณุผูอ่้านคง

นึกไม่ออกแน่ ทางท่ีดคีวรหาโอกาสไปสมัผสักับหุน่ยนต์ 

สัญชาติไทยภายใต้แบรนด์ Stabilize เสียหน่อย  

แล้วคุณจะลืมไม่ลงเลย

 ถึงตรงนี้เราคงได้ค�าตอบแล้วว่า “คนไทย

เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” จริง...หรือ... แล้วเราควร

จะสนับสนุนคนไทย...สินค้าไทย...กันหรือยัง



สี

 ตอนรับปดเทอมกับกองทัพสีหลากประเภทและเครื่องเขียนนานาชนิดจากตรามา นานมี 

รวมทั้งสินคาลายลิขสิทธิ์ตัวการตูนนารักนาใชไมวาจะเปน โดราเอมอน วินนี่ เดอะพูห มารเวล ฮีโร

และทิงเกอรเบลล มากันทั้งขบวน!!

ปากกา

เคร�องเหลาดินสอ

กรรไกร

DoraemonDoraemon

Winnie The PoohWinnie The Pooh

Marvel HeroesMarvel Heroes

Tinker BellTinker Bellสีชอลก 12 / 16 / 25 สี

สีไม 12 / 24 / 36 สี
พรอมกบเหลา

สีไมระบายน้ำ 12 / 24 / 36 สี สีโปสเตอร ชุด 6 สี พรอมพูกันและจานสี

สีน้ำชนิดกอน
12 สี พรอมพูกัน

H-4000
- หัวเขียน 0.7 mm.
- หมึกน้ำเงิน

H-301
- หัวเขียน 0.5 mm.
- หมึกน้ำเงิน

H-038
- หัวเขียน 0.38 mm.
- หมึกน้ำเงิน

H-538
- หัวเขียน 0.38 mm.
- หมึกน้ำเงิน

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

ดินสอลายสูตรคูณ
- เกรด HB

H-055

NM-50 ดินสอสีไม  12 / 24 / 36 สี

สีน้ำ 12 สี พรอมพูกัน 

H-9139 H-9140 NM-9141 NM-9142

H-55NM-55

DC-50

ชุดสมุดภาพระบายสี

ชุดสมุดภาพระบายสี

H-05

ปากกาลูกลื่น
MV-201 ดินสอดำ

บิสเตอรการด
(6 แทง)

กระปอง
(50 แทง)

ไมบรรทัด 6 นิ้ว
ดินสอสีไม
12 / 24 / 36 สีชุดสมุดภาพระบายสี

ยางลบดินสอ
กอนกลม / กอนเหลี่ยม

ดินสอสีไม
12 / 24 / 36 สีกลองใสดินสอ ไมบรรทัด 6 นิ้ว

ดินสอสีไม 12 / 24 / 36 สี

ปากกาลูกลื่น
DM-1006

(1 กลอง / 36 ดาม)

ปากกาลูกลื่น
DM-1007

(1 กลอง / 36 ดาม)

ดินสอกด
DM-2006

ดินสอกด
DM-2005

ปากาสีน้ำ 12 สี

ชุดรวมเครื่องเขียน

ไสดินสอ

กระปองเหล็ก

Set O

0.38
mm.

0.7
mm.

0.5
mm.

ดินสอดำ NM-6600
- เกรด HB

ดินสอสีไม
- 12 / 24 / 36 สี

ดินสอดำ NM-9000
- เกรด HB

ปากกาสีน้ำ
DM-50
12 สี 

สีเทียน

สีน้ำ 12 สี 

(1 กลอง / 36 แทง)
(1 กลอง / 24 แทง)

0.5
mm.

0.5
mm.

0.5
mm.

0.5
mm.

H-128
- หัวเขียน 0.7 mm.
- หมึกน้ำเงิน

ดินสอดำดินสอดำและสี

H-99
- หัวเขียน 0.7 mm.
- หมึกน้ำเงิน
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Little Horse สัญญาวาจะนำไอเดียสรางสรรคจากวัสดุเหลือใชมาแบงปนผูอานทุกทานอีกแนนอน

         ผูอานหลายทานอาจมีสีไมเหลือเก็บไวมากมายบางแทงก็สั้นจนไมสามารถใชงาน

ตอไปไดแลว แตก็อดไมไดที่จะเก็บสะสมไว อาจเก็บไวในขวดโหลสวยๆ โดยที่ยังไมรูวา

จะนำไปใชประโยชนอื่นๆ อยางไรดี วันนี้ Little Horse จะชวนผูอานจับเจาดินสอสีตัวจิ๋ว

เหลานี้มาแปลงรางเปนพวงกุญแจนารักๆ ไวใชกัน

 นำสีไมตัวจิ ๋วสีสันสดใส

เหลาดวยกบเหลาดินสอจนเห็นไส

ดินสอสี แลวนำมาเจาะรูดวยสวาน 

วัดจากทายดามขึ้นมาประมาณ 

0.5 เซนติเมตร

 แบงโซเสนเล็กออกมาหลายๆ เสน ใหมี

ความยาวตางกัน ประกอบดวย

 ความยาว    2 ซม. จำนวน 3 เสน 

 ความยาว    3 ซม. จำนวน 3 เสน 

 ความยาว    5 ซม. จำนวน 2 เสน

 โดยผู อานสามารถเพิ ่มหรือลด

ความยาวและจำนวนไดตามความชอบ

 ใชคีมหนีบปลายดานบน

ของหวงเอาไว นำปลายโซเสนเล็ก

ที่แบงไวแลวคลองเขาไปในหวง 

ทั้ง 3 ขนาดเสร็จแลวดัดหวงใหปด

สนิท 

 นำลวดตางหูมาดัดเปนวงคลองเขาไป

ในรูของสีไมที่เจาะเตรียมไวแลว

 จัดตำแหนงลวดตางหูใหอยูตรงกลาง 

แลวดัดสวนปลายใหเปนขดเล็กๆ เพื่อกันหลุด

      เพียงเทานี ้เราก็ไดพวงกุญแจจากสีไมจิ ๋วแฟนซี

สีสดใสไวใชกันแลว

            นำสีไมจิ๋วในขั้นตอนที่ 2

คลองกับปลายโซดานหนึ่ง

 นำหวงโซจากขั้นตอนที่ 4 ประกอบเขากับพวงกุญแจหรือ

สายคลองโทรศัพทมือถือ  โดยไลระดับความยาวจากเสนที่ยาวที่สุด

ไปจนถึงเสนที่สั้นที่สุด

0.5 cm.

สีไมแทงจิ๋วสีสันสวยๆ ที่เหลือจากกลองสี

พวงกุญแจหรือสายคลองโทรศัพทมือถือ

อุปกรณอื่นๆ ไดแก ลวดตางหู โซเสนเล็ก หวง คีม สวาน (สำหรับเจาะรู)

มาเตรียมอุปกรณกันเถอะ



เทศกาลเชงเม้ง (清明节)
 เทศกาลเชงเม้งเป็นอีกเทศกาลที่ส�าคัญที่สุดของชาวจีน ลูกหลานสายเลือดมังกรจะเดินทางไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษกันที่สุสาน หรือที่คนไทยเรียกกันติดปาก
ว่า ฮวงซุ้ย (风水) ซึ่งหมายถึงท�าเลที่ต้ังตามคติจีน ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมานานในวันเชงเม้งคือการท�าความสะอาดสุสาน อาจมีบางตระกูลจะให้ลูก
หลานน�าสายรุ้งไปตกแต่งบนเนินสุสาน หลังจากนั้นก็จะร่วมกันเซ่นไหว้บรรพบุรุษด้วยอาหารและดอกไม้สด น�าโดยหัวหน้าครอบครัวของตระกูล
 โดยปกติเทศกาลเชงเม้งจะตรงกับวันที่ 5 เมษายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ความหนาวเย็นจากฤดูหนาวก�าลังเบาบางลงไปและมีฝนตก
โปรยปรายบางเบา อากาศสดชื่น ท้องฟ้าแจ่มใส สืบเนื่องมาจากค�าว่า เชงหรือชิง (清) แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ และค�าว่า 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 เทศกาลชิงหมิงหยาดฝนโปรยปราย
	 	 	 	 	 		lù						shàng				xíng						rén							yù						duàn					hún

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

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

	 	 	 	 	 牧			童			遥			指			杏			花			村 เด็กเลี้ยงวัวชี้ไปซิ่งฮวาชุนไกลลับตา

ข  อ  ง  ฝ  า  ก  จ  า  ก  ชั้  น  4

โรงเรียนสอนภาษานานมี

NANMEE
R E V I E W

ชื่อหนังสือ 心术
ผู้แต่ง 六六
ส�านักพิมพ์ 世纪文景
ราคา 550 บาท

เรื่องราวพูดถึงหมอคนหน่ึงท่ีท�า 

งานในโรงพยาบาล เจอเรื่องราว

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เกิด แก่ เจบ็  

ตาย ในโรงพยาบาล การพูดคยุกับ 

คนไข้ท่ีจะต้องผ่าตัดโรคมะเร็ง 

คนไข ้ต ่อว ่าหมอปัจจุบันไม ่มี

จรรยาบรรณในตัว จะเอาแต่เงิน 

อย่างเดยีว ไม่สนใจคนไข้ และเรือ่ง 

ราว ความกลัว ความสุข ความไม่ 

เป็นธรรม ความประทับใจที่หมอ 

ได้พบเจอในโรงพยาบาล

ชื่อหนังสือ 中医不死
ผู้แต่ง 罗萌
ส�านักพิมพ์ 江苏文艺
ราคา 290 บาท

หนังสือนิยายเล่มน้ีพูดถึงเรื่อง

ราวชีวิตของหมอส ่วนตัวของ 

ซูสี ไทเฮา มีนามว ่า程汉卿	
Chénghànqīng กับลูก หลาน 

เหลนของตระกูล 程	Chéng ที่

เกียวข้องกับแพทย์แผนจีน โดย

เรื่องราวมีการสอดแทรกเรื่อง

ประวัติศาตร์จีนเข้าไป ท�าให้อ่าน 

เข้าใจ สนุก และวิธีการรักษาคน

ของแต่ละรุ ่น ตั้งแต่รุ ่นปู ่จนถึง 

รุ่นเหลนทั้ง 4 สมัย

ชื่อหนังสือ 與神對話 I, II, III (Conversations with God)

ผู้แต่ง Neale Donald Walsch

ส�านักพิมพ์ 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

สปัดาห์ ผูเ้ขยีนได้พูดคุยกับพระเจ้าผ่านทางจติ ก็ตอนเมือ่พบกับปัญหา

ชีวิตท่ีพังทลาย ท้ังเรื่องการงานล้มเหลว ชีวิตครอบครัวที่แตกแยก  

จนผู้เขียนต้องมาเก็บขยะ นอนข้างถนน และก่อนท่ีจะตัดสินใจคิด 

ฆ่าตัวตาย ผู้เขียนเกิดอาการโมโหมาก และได้เขียนจดหมายต่อว่า

พระเจ้า ว่าท�าไมตนท�ากับเขาเช่นนี้ ทั้งๆ ที่เขาก็นับถือเคารพพระเจ้า   

ในที่สุดพระเจ้าก็ได้พูดคุยกับผู้เขียนทางจิต จนผู้เขียนเริ่มเขียนบันทึก

การสนทนาของเขากับพระเจ้า พอหลังจากได้คุยกับพระเจ้า ท�าให้

เปลี่ยนชีวิต และวิธีคิดของผู้เขียนใหม่ จนได้ประสบความส�าเร็จ

ชื่อหนังสือ ชุดนิทานจีนอมตะ (ทั้งชุด 5 เล่ม)

เรียบเรียง อัจฉรา สวนจรูญ

จ�านวน 24 หน้า

ส�านักพิมพ์ ทองเกษม

ราคา เล่มละ 79 บาท

หนังสือชุดนิทานจีนอมตะ 5 เรื่อง จัดท�าในรูปแบบ 3 ภาษา ไทย 

อังกฤษ และจีน ชวนสนุกสนานไปกับเรื่องราวเหล่าสัตว์แสนน่ารักที่

จะมาเป็นตัวด�าเนินเรื่อง ผ่านภาพประกอบที่มีลายเส้นสวยงาม สีสัน

สดใส นอกจากนี้เด็กๆ ยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกไหวพริบ เชาว์

ปัญญา พัฒนาอารมณ์และจริยธรรม ผ่านเนื้อหาในนิทานแต่ละเล่ม 

พร้อมเกรด็สาระน่ารูใ้นตอนท้ายของแต่ละเรือ่ง เหมาะทีจ่ะเป็นหนงัสอื

อ่านเสริมส�าหรับเด็กๆ 

สมศรี

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

กลอนบทน้ีบรรยายถึง

บรรยากาศเทศกาลเชงเม้ง 

ที่มีฝนตกพร�าๆ เหล่าญาติ 

พี่น้องมารวมตัวกันแต่ตน 

กลบัต้องเดนิทางไปราชการ 

ต่างเมือง จงึให้รูส้กึโศกานัก

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



BLACK

“เพื่อนที่ดีนั้น 

ไม่ว่าเราจะคิดหรือจะ

ท�าอะไรก็ช่วยให้ส�าเร็จ

ได้ง่ายไปเสียหมด”

เพื่อนแท้ (ตอนที่ 2)
	 เมือ่ก้าวผ่านวยัเดก็ไปโลกของผมก็กว้าง

ใหญ่กว่าเดมิมาก	ชวีตินกัศึกษามหาวทิยาลยัไม่

ได้จ�ากัดอยู่แต่ในรั้วเหมือนกับโรงเรียนอีกต่อ

ไปแล้ว	ร่องรอยความสัมพนัธ์กับเพือ่นเก่าๆ	ก็

เริม่จางห่างเหินกันไป	แต่ก็มเีพือ่นใหม่ๆ	มากขึน้	 

มหิน�าซ�า้ยงัเป็นเพือ่นท่ีเข้าใจเรามากข้ึนเสียด้วย	

ยิง่ผมเป็นนกัศึกษาศิลปะด้วยแล้วก็เรยีกว่าขาด

เพื่อนกันไม่ได้เลยทีเดียว	

	 ผมยังจ�าสัปดาห์แรกของการเรียนใน

มหาวทิยาลยัได้ด	ีวชิาสามญัท่ีคุน้เคยแต่ไม่ค่อย

อยากจะเรียนนั้นไม่โผล่มาให้เห็นอีก	มีแต่วิชา

ใหม่ๆ	เข้ามาแทน	เช่น	วาดเส้น	สีน�า้	สีน�า้มนั	 

ออกแบบ	ป้ัน	ภาพพมิพ์	ส่วนใหญ่เป็นวชิาปฏบัิติ	 

และอาจารย์แต่ละท่านก็จะส่ังงานให้เราท�า	สิบ

ชิน้บ้าง	ยีสิ่บชิน้บ้าง	ห้าสิบก็ม	ีอย่างวชิาสีน�า้มนั 

สั่งให้ท�างานชิ้นเล็กๆ	ขนาดครึ่ง	A4	ทั้งหมด

สองร้อยช้ิน	ต้ังแต่วนัจันทร์ยนัวนัศุกร์งานจะ

ทยอยมาเรือ่ยๆ	รวมๆ	แล้วก็ห้าร้อยช้ินเห็นจะได้	 

ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกท่ีต้องท�า	เพ่ือนๆ	ก็ต้องท�า 

ด้วยเช่นกัน	สถานการณ์บีบบังคับให้เราต้อง 

กินอยูห่ลบันอนกันท่ีคณะฯ	เพือ่ท�างานให้ทันส่ง 

	 ผมว่าเพ่ือนมบีทบาทท่ีส�าคญัมาก	ก่อน

อืน่เราต้องเลือกคบเพือ่นให้เป็น	จะได้รูว่้าเพือ่น 

แบบไหนช่วยงานอะไรเราได้บ้าง	ต้องลองคบหา 

กันสักพักหนึ่ง	ถ้าดีก็คบกันได้ยาว	แต่ถ้าไม่

เหมาะไม่ดีก็ควรห่างๆ	กันไป	ผมไม่ได้เป็นคน 

เจ้ายศเจ้าอย่างนะ	 แต่เท่าท่ีผมลองคบมานั้น

ส่วนใหญ่เพือ่นท่ีมช่ืีอเสียงจะดกีว่าเพือ่นท่ัวๆ	ไป	 

ยิ่งเป็นเพื่อนท่ีมาจากตระกูลเก่าแก่ยาวนาน

เป็นสิบๆ	ปีด้วยล่ะก็ยิง่ดีมาก	เพราะเพ่ือนท่ีดีนัน้ 

ไม่ว่าเราจะคิดหรือจะท�าอะไรก็ช่วยให้ส�าเร็จได้ 

ง่ายไปเสียหมด	ผมเองก็ได้เพือ่นแท้เหล่านีแ้หละ 

ท่ีช่วยให้ผมท�าอะไรๆ	ส�าเรจ็มาตลอด	ขอบคณุนะ 

คณุดินสอ	คณุปากกา	คณุยางลบ	คณุไม้บรรทัด	 

คณุกรรไกร	คณุคตัเตอร์	คณุสีน�า้	คณุสีไม้	และ 

อีกหลายๆ	เพื่อนที่ไม่ได้กล่าวถึง	นี่แหละครับ

เพ่ือนแท้ของผม	คณุเองก็อาจจะลองคบหากับ

เพือ่นๆ	ของผมดูบ้างก็ได้	เพราะผมเชือ่ว่าเขาเหล่า 

นี้จะเป็นเพื่อนแท้ที่ดีของคุณเช่นเดียวกัน	

รักษ์ อมรเพชรสภาพร 
(หยวน) อายุ 18 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Stationery...
ชิ้นนี้แหละเพื่อนแท้

ปากกาเน้นข้อความค่ะ 
เพราะเวลาเรียน
อ่านหนังสือ
สีไฮไลต์จะช่วยให้เรา
จดจ�าข้อมูลที่เป็น
ส่วนส�าคัญได้มากขึ้น

ชนนิกานต์ จินดาศรี (กานต์)
อายุ 21 ปี คณะนิติศาสตร์

ดินสอ EE เลยครับ เพราะเรียนศิลปะแล้วได้ใช้เยอะ เป็นเครื่องเขียนที่พาผมมาถึงจุดนี้ได้ มันส�าคัญมากครับ

โภควินท์ วิภาสกุลชัย (รัน)  
อายุ 21 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์

สีไม้ค่ะ 
ตอนที่ออกแบบวาดรูป 
ใช้ลงสีได้เร็ว 
ไล่โทนสีง่าย สะดวก 
ไม่ค่อยเลอะด้วย

รัตนวลัย วัฒนโพธิดิษฐ์ (ต้นหอม)
อายุ 20 ปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สมุดสเก็ตช์ภาพค่ะ เพราะตอนเกิดไอเดียในการท�างานส่ง อย่างสมมติโจทย์งานคือออกแบบรายการโทรทัศน์ ก็ต้องออกแบบวาดฉาก เลยต้องมีสมุดเอาไว้วาดเพื่อถ่ายทอดไอเดียของเราออกมา ณ ตอนนั้นเลย

วารีรัตน์ แตงภู่ (ซา)
อายุ 22 ปี คณะนิเทศศาสตร์

กิตติญา 
จ�านงค์เล

ิศ (แนน
)

อายุ 22 
ปี คณะศิลป

ศาสตร์

คลิปด�าค
่ะ เพราะ

ชีท

เยอะมาก
ค่ะ ก็เลย

ต้องใช้ตล
อด 

ไว้แยกชีท
แต่ละวิชา

ปากกาเน้นข้อความค่ะ 
เวลาอ่านหรือจด 
การเน้นข้อความจะช่วย
ให้จับใจความง่าย 
สะดวกต่อการท�า
ความเข้าใจในการเรียน

เบญญทิพย์ อ�าแดงพิน (เบญ)
อายุ 18 ปี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องกบเหลาดินสอ
ค่ะ ทุกครั้งที่สอบ
ต้องใช้ดินสอ
ก็ต้องเหลาให้มันคม 
ไม่อย่างนั้น
จะฝนยาก 
ฝนออกนอกวง

พัชชา กัณฑเจตน์
(ฟ้า) อายุ 21 ปี
คณะเศรษฐศาสตร์

นิตยา ปานไธสงค์ (ป๋อมแป๋ม)
อายุ 21 ปี คณะมนุษยศาสตร์

แฟ้มเลยค่ะ เพราะแฟ้ม
ต่างๆ ช่วยแยกเอกสาร
ให้เรารู้ว่าอะไรส�าคัญ 
อันไหนที่ไม่ได้ใช้
ก็แยกออกไป

กนกพร มานันตพงศ์ (โม) 
อายุ 21 ปี คณะเกษตร

ปากกาสีที่มีหลายๆ สี โทนสีเยอะๆ ค่ะ สีจะช่วยท�าให้เราจดจ�าอะไรได้มากขึ้น

ปากกาลูกลื่นครับ 
ใช้งานบ่อย เวลา
เรียนก็ใช้จดเลคเชอร์ 
เวลาสอบก็ต้องใช้
ปากกาเขียนค�าตอบ 
เป็นเพื่อนแท้แน่นอน
ครับ



สมศรี, สถาปนึก

ท่านวดกดจุด 

หยุดอาการเมื่อยล้า
ความเครียดกับชาวออฟฟิศดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องสนิทชิดเชื้อกันไปเสีย

แล้ว ก่อนจะปล่อยให้มันลุกลามจนสายเกินแก้ เราควรหันมาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมบางอย่างทางร่างกายเพื่อให้อาการเครียดทุเลาลง วันน้ีขอชวนคุณ 

ผู้อ่านมาดแูลสขุภาพด้วยการนวดกดจุดคลายเครยีด พร้อมช่วยกระตุน้การไหล

เวียนของโลหิต ต่อมน�้าเหลือง และกระบวนการเผาผลาญให้ท�างานได้ดีขึ้น  

เพื่อให้ผิวพรรณคืนความมีชีวิตชีวาสดใสด้วยกระบวนท่าง่ายๆ เหล่านี้

ท่าท่ี 1: นวดกล้ามเน้ือบริเวณไหล่ ท่าน้ี

เหมาะส�าหรับผู้ท่ีรู ้สึกอ่อนล้าจากการใช้

คอมพิวเตอร์นานๆ เริ่มด้วยการใช้มือซ้าย 

นวดกดบริเวณไหล่ขวาส่วนท่ีรู ้สึกตึงๆ 

โดยกดน�้าหนักท้ังบริเวณฝ่ามือและน้ิวมือ

นับ 1-5 ประมาณ 3 ครั้ง แล้วเปลี่ยนใช้

มือขวานวดไหล่ซ้ายนับ 1-5 อีก 3 ครั้ง  

จะช่วยลดความรู้สึกอ่อนล้าบริเวณไหล่

และต้นคอได้ดี

ท ่าท่ี 2: นวดกล้ามเน้ือ

บริเวณต้นคอ ท่าน้ีเหมาะ

ส�าหรับการคลายเครียด

และลดอาการตึงบริเวณ

ต้นคอ โดยใช้มือวางลง

ท่ีด้านหลังของล�าคอบีบ

และคลายประมาณ 5-10 

ครัง้ โดยลงน�า้หนักทีนิ่ว้มือ

และฝ่ามือ

ท่าท่ี 3: นวดใบหู การนวดใบหูนอกจากจะช่วยให้รูส้กึสบาย 

และผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยบ�ารุงไตให้แข็งแรงอีกด้วย  

เริ่มจากการวางมือไว้ท่ีหูท้ังสองข้าง วางปลายน้ิวโป้งไว้ 

ด้านหลังใบหู และน้ิวท่ีเหลือประคองด้านหน้า นวดคลึง 

ใบหูให้ท่ัวจนหูเริ่มรู้สึกอุ่น ก่อนปล่อยมือให้ดึงใบหูออก

ด้านข้างเบาๆ นับ 1-3 แล้วค่อยๆ ปล่อยมือออก

ท่าท่ี 4: การนวดตา ช่วยให้รูส้กึ 

ผ่อนคลายส�าหรบัผู้ท่ีใช้สายตา 

อยู่หน้าจอคอมพวิเตอร์นานๆ 

ใช ้ปลายน้ิวโป ้งกดบริเวณ 

หัวตา กดค้างไว้นับ 1-6 และ

ค่อยๆ ผ่อนน�้าหนักออก

ท่าท่ี 5: นวดหนังศีรษะ ท่านวดน้ีจะช่วยกระตุ้นระบบ 

การไหลเวียนของโลหิต และท�าให้โลหิตไหลเวียนไป

เลีย้งสมองได้มากขึน้ จึงเกิดการตืน่ตวัของระบบประสาท 

และช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ เริ่มจากใช้มือ

สอดเข้าไปในเส้นผมชดิตดิหนงัศีรษะค่อยๆ ก�ามอืค้างไว้  

จนรูส้กึตึงท่ีศีรษะนับ 1-3 แล้วเปลีย่นต�าแหน่งไปเรือ่ยๆ 

จนทั่วศีรษะ

ท่าที่ 6: นวดบริเวณขมับ ช่วยลดอาการตึงเครียดและ

อาการปวดศีรษะ ให้ใช้น้ิวชี้กับนิ้วกลางกดคลึงบริเวณ

ขมับเป็นวงกลมประมาณ 6 ครั้ง แล้วกดลงน�้าหนัก 

ค้างไว้นับ 1-3 ค่อยๆ ผ่อนน�้าหนักออก 

เพียงแค่ลองท�าตาม 6 ท่านวดกดจุดแบบง่ายๆ นี้ด้วย

ตัวเอง คนท�างานออฟฟิศอย่างเราก็จะรู้สึกผ่อนคลาย

มากขึ้น แถมยังไม่เปลืองเวลามากนัก ที่ส�าคัญท�าให้

ร่างกายกระปรี้กระเปร่าพร้อมท�างานชิ้นต่อไปได้อย่าง

มีประสิทธิภาพอีกด้วย




