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Hej สวสัดีชาวสมอลส!์
เป็นอยา่งไรกันบา้งทกุคน ฤดใูบไมผ้ลิกลับมาอีกครัง้

เวลาแหง่การผจญภัยอันแสนสนกุ
กําลังจะเริม่ต้นขึ้น!

พลิกไปหน้า 6 เพื่อสาํรวจโลกแหง่ชาและอ่าน
เกรด็ความรูเ้ก่ียวกับชา เครือ่งด่ืมยอดฮิต

รสชาติกลมกล่อมได้ในหนา้ 14 

เตรยีมพรอ้มกับชว่งเวลาจบิชายามบา่ย
อันแสนรืน่รมยไ์ด้เลย!

ดว้ยรกั
จากพีอั่งนาและพีอั่นยา่
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ชว่ยพีอั่งนาและพีอั่นยา่หาคําศัพท์ท่ีซอ่นอยูใ่นตารางกัน



มาจบัคูคํ่าศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพกันเถอะ



ชาเป็นเครือ่งด่ืมท่ีทําดว้ย
การเทนํ้ารอ้นลงบนใบชาแหง้ 
ถือเป็นเครือ่งด่ืมยอดนยิม
รองจากนํ้าเปล่าเลยล่ะ 

    ชา
ทําความรูจ้กั
กับ

ต้นชาสามารถปลกูได้ตลอดทัง้ปี

รูห้รอืไม่

แหล่งขอ้มูล: 
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionso
urce/food-features/tea/
https://www.nationalgeographic.com/cult
ure/article/the-worlds-top-drink

ต้นชามชีื่อ
ทางวทิยาศาสตร์

วา่ Camellia
sinensis
plant
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ชาไดร้บัการบนัทึกทางประวติัศาสตรว์า่เปน็เครือ่งดื่มสมุนไพรในประเทศจนีใน
ชว่งครสิต์ศตวรรษท่ี 3 ซึง่ก็เป็นเวลาหลายพนัปีมาแล้ว ต่อมาบรรดาพอ่ค้าทัง้หลาย
ชว่ยทําใหเ้ครือ่งด่ืมชนดินีเ้ป็นท่ีนยิมและแพรห่ลายไปทัว่โลก

7
แหล่งขอ้มูล:
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/
food-features/tea/

ประวติัศาสตร์
ชาของ

ในชว่งต้นศตวรรษท่ี 19 ชาวอังกฤษไดเ้ริม่
ธรรมเนยีมจบินํ้าชายามบา่ย (Afternoon Tea) 
ซึง่เป็นการพบปะสงัสรรค์กันชว่งสัน้ๆ ใน
ตอนบา่ย พรอ้มเสริฟ์ชากับขนมหรอืของวา่ง
รองท้องอยา่งแซนวชิหรอืคกุก้ี 
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ของชา
ประเภท

แมว้า่ชาแต่ละชนดิจะไดม้าจากพชืชนดิ
เดยีวกัน แต่วธิใีนการเก็บเก่ียวและ
การแปรรปู ทําใหช้าแต่ละชนดิมคีวามพเิศษ
ท่ีแตกต่างกันออกไป มาทําความรูจ้กักับ
ชาดาํ ชาเขยีว ชาอู่หลงและชาขาวกันเถอะ

เปน็ชาท่ีไดร้บัความนยิมเปน็
ท่ีสองรองจากชาดํา มสีเีหลือง
ปนเขยีวอ่อน มรีสชาติอ่อน 
หอมกล่ินใบชา  เหมาะกับการดื่ม
เปน็ชาเขยีวแท้ๆ  โดยไมต้่อง
เติมสว่นผสมอ่ืนๆ เพิม่เติม

    ชาเขียว    ชาเขียว

ชาดาํเปน็ชาท่ีไดร้บัความนยิมมากท่ีสดุ
ในบรรดาชาทัง้ 4 ชนดิ มสีเีขม้และรสชาติ
เขม้ขน้ ผูค้นทัว่ไปมกัจะเติมนํ้าตาล นม 
หรอืมะนาวลงไปในชาดําก่อนด่ืม

    ชาดํา
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ชาจะมสีทีองหรอืนํ้าตาลอ่อน 
มกีล่ินหอมละมุน รสชาติเขม้
กวา่ชาเขยีว แต่ฝาดนอ้ยกวา่
ชาดาํ

ชาอู่หลง

แหล่งขอ้มูล: https://teapeople.co.uk/types-of-tea 

ชาขาว
ชาท่ีไดจ้ากการเก็บใบชา

เฉพาะสว่นของใบชาท่ีเปน็

ยอดอ่อนท่ีสดุท่ีเพิง่แทงยอด

ออกมา และยงัมอีายุนอ้ยๆ 

ชามสีอ่ีอน รสชาตินุม่นวล

กลมกล่อม
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This tea is not a true tea 

as it comes from an herb 

that is grown only in 

South America, but it has 

been given the name 

“Red tea” or “red bush 

tea” by the tea industry.

Rooibos tea

มต้ีนกําเนดิจากประเทศไต้หวนั 
เครือ่งดื่มนีทํ้าจากชาเยน็ผสม
กับนม แล้วเติมไขมุ่กเค้ียวอรอ่ย
หนบึหนบัท่ีทําจากแปง้
มนัสาํปะหลัง 

ชานมไข่มุก
ชายอดนยิม
จากท่ัวมุมโลก

ดว้ยประวติัศาสตรอั์นยาวนาน
และชาก็เปน็เครือ่งด่ืมยอดนยิม
อันดบัสองของโลก มาเรยีนรูว้า่
ผูค้นจากทัว่ทกุมุมโลกดื่มชา
ชนิดใดบา้งกันเถอะ 

เครือ่งด่ืมท่ีมต้ีนกําเนดิจากประเทศ

โมรอ็กโก ทําจากชาเขยีว ใบมนิต์สด 

และนํ้าตาล ชาวโมรอ็กโกมปีระเพณี

การดื่มชาท่ีเรยีกวา่ “Atay” ซึง่

เปน็การแสดงออกถึงมติรภาพ

และความมนีํ้าใจในการต้อนรบัแขก

ชามนิต์
มาเกรบี ชารอยบอส

ชารอยบอสไมเ่หมอืนกับชา
ชนดิอ่ืนๆ เพราะเปน็เครือ่งด่ืม
สมุนไพรท่ีมาจากพชืท่ีปลกูใน
อเมรกิาใต้เท่านัน้ ในวงการชา 
จะมชีื่อท่ีเรยีกชาชนดินีว้า่
ชาแดง (Red Tea) หรอื
ชาแดงแอฟรกิาใต้ (African 
Red Bush Tea) 
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เปน็ชาท่ีนยิมดื่มพรอ้มกับ
อาหารเชา้ตามชื่อของชา 
ทําจากชาดาํเขม้ ผูค้นสว่นใหญ่
จงึมกัเติมนมและน้ําตาลก้อน
ลงไปในชาก่อนดื่มเพื่อให้
มรีสกลมกล่อม 

ชาอิงลิช
เบรคฟาสต์ 

แหล่งขอ้มูล: https://www.insider.com/
17-types-of-tea-around-the-world-bubble-
chai-2020-12

เปน็ชาเครือ่งเทศจากประเทศ
อินเดยี ทําจากการต้มใบชาดาํ
กับเครือ่งเทศและสมุนไพรท่ีมี
กล่ินหอม เชน่ กานพลปูน่ ขงิ 
เมล็ดพรกิไทยตากแหง้ อบเชย
นํ้าตาลและนม เปน็ต้น 

ชามาซาลาชยั

เปน็เครือ่งดื่มยอดฮิตในประเทศ
ญีปุ่น่ ชาชนิดนีทํ้าจากยอดอ่อน
ใบชาคณุภาพสงู มกัเสริฟ์คูกั่บ
ขนมญีปุ่น่ระหวา่งพธิชีงชา
เพื่อสรา้งความสมดลุใหกั้บ
รสชาติขมของชา 

ชามัทฉะ



ตาไวตาดีมรีางวลั มาชว่ยกันเปรยีบเทียบสองภาพนี้ แล้ววงกลมรอบจุดท่ีต่างกันทัง้ 20 จุด



สง่คําตอบ พรอ้มชื่อ อายุ หมายเลขพาสปอรต์สมอลส ์และเบอรติ์ดต่อ มาไดท่ี้ angna@smalesthailand.com หรอื
อาณาจกัรสมอลแลนด ์เลขท่ี 38 หมู ่6 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 8 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 
ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 นอ้งๆ ตาไวผูโ้ชคด ี5 คน จะไดร้บัชุดนํ้าชาของเล่น 3 ชิน้ DUKTIG/ดคุติก
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ชาต้าหงเผาคือ
ชาท่ีแพงท่ีสดุในโลก

อันท่ีจรงิแล้ว 
ชามนิต์ไมใ่ชช่า แต่เปน็
นํ้าหมกัต่างหากล่ะ

พชืพรรณต้องใชเ้วลาถึง 3 ปีเพื่อให้พรอ้มเก็บเก่ียวได้ และต้นชาต้องใชเ้วลา 4-12 ป ีถึงจะเติบโตพอท่ีจะออกเมล็ดพนัธุไ์ด้

3,000 ชนิด มชีาแตกต่างกันถึง 

10 เรื่องน่ารูเ้ก่ียวกับชา10 เรื่องน่ารูเ้ก่ียวกับชา

ในชว่งศตวรรษท่ี 18 ชามมูีลค่า
สงูซะจนต้องเก็บไวใ้นล้ินชกัพรอ้ม
ล็อก ในปัจจุบนั เจา้สิง่น้ีเรยีกวา่ 
ถ้ําเก็บชา
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แหล่งขอ้มูล:
https://www.buzzfeed.com/ailbhemalone/15-weirdly-interesting-facts-about-tea
https://www.foodnetwork.com/fn-dish/shows/2013/01/10-interesting-facts-about-tea-iron-chef-america-ingredients-101
https://teachapter.com/2020/06/17/interesting-tea-facts/

ถงุชาถกูผลิตขึน้
ในชว่งต้นป ี1900

ต้นชา Camellia Sinensis 

ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุอยูใ่นประเทศจนี 

เชื่อวา่นา่จะมอีายุ 3,200 ปี

มมีาตรฐาน British 

Standard สาํหรบั

ชาท่ีเพอรเ์ฟก็ต์กลมกล่อม

BRITISH

STANDARD

ชาต้าหงเผา
เพยีง 20 กรมั 
มรีาคาสงูถึง
1 ล้านบาท 

ชาเนยคือเครื่องด่ืมชาท่ี
เปน็ท่ีนยิมในทิเบต 
ทําจากชาดํา เนยจามร ี
และเกลือ



ถึงแมว้า่ชาเปน็เครือ่งด่ืมธรรมดาๆ 
แก้วหน่ึง แต่ขัน้ตอนต่างๆ ตัง้แต่ 
การปลกูชา การเก็บชา และการบรรจุ
ใบชา ต้องใชค้วามพยายามและ
ทรพัยากรอยา่งมาก ดว้ยความต้องการ
ชาท่ีเพิม่มากขึ้น ทรพัยากรท่ีดนิ ไฟฟา้ 
นํ้า และผูค้นก็เพิม่ขึ้นตามไปดว้ย 

หากเราใชท้รพัยากรของโลกอยา่งไมรู่ค้ณุค่า  
อีกไมน่าน เราอาจไมเ่หลืออะไรใหค้นรุน่หลัง  
เพื่อใหแ้นใ่จวา่ทกุคนในภายภาคหน้าจะได้
เพลิดเพลินกับการดื่มชาแสนอรอ่ย เราจะต้อง
เลือกทางเลือกท่ียัง่ยนื อยา่งเชน่ สนบัสนุน
การค้าชาท่ียุติธรรม ชาออรแ์กนิกและปลอดขยะ 
เพื่อใหแ้บรนดช์าต่างๆ ผลิตและจดัจาํหน่าย
ชาท่ีเปน็ธรรมและยัง่ยนืยิง่ขึ้น มุง่สูเ่สน้ทาง
ท่ีดกีวา่สาํหรบัโลกและเกษตรกรเบื้องหลัง
ชาท่ีเราด่ืม

16

แหล่งขอ้มูล:
https://www.greenlivingtips.com/articles/
tea-and-the-environment.html

ชา
ท่ียัง่ยนื



ความพยายามของทกุคน ไมว่า่จะมากนอ้ยเพยีงใด ก็สาํคัญต่อโลกทัง้นัน้! 
ดา้นล่างคือเคล็ดลับง่ายๆ เพื่อใหท้กุคนดื่มชาและไดร้กัษ์โลกไปพรอ้มๆ กันเราทําสิง่ใด

แหล่งขอ้มูล: https://www.arborteas.com/
eco-friendly-brewing-tips/

เพื่อชว่ยโลกได้บา้ง

เมื่อด่ืมชาเสรจ็แล้ว 
ใหน้าํใบชาไปทําเป็นปุ๋ย
ใสต้่นไมห้รอืสวนได้ สนบัสนนุแบรนด์ชา

ท่ีผา่นการรบัรอง
เรือ่งการปลกูหรอื
เก็บเก่ียวใบชาอยา่งยัง่ยนื  

ต้มนํ้าในปรมิาณ
ท่ีต้องการ โดยไมจ่าํเปน็
ต้องเติมน้ําใหเ้ต็มกานํ้าชา
หากจะรนิชาสาํหรบั 
แก้วเดยีว

17

เลือกใชช้าใบ
แทนชาถงุ
เพื่อลดขยะ
จากบรรจุภัณฑ์ 



ลากเสน้ตามลําดับเลข
เพื่อวาดรูปพี่ๆ  อังนาและอันยา่



งานประดิษฐ์
ประจาํฤดใูบไมผ้ลิ

ท่ีคัน่หนงัสอื

หอมชาแบบ DIY

เท่าน้ีก็ใชท่ี้คัน่หนังสอืรไีซเคิล
หอมกล่ินชาได้แล้ว

วางท้ิงไวใ้ห้แห้งบนพื้นเรยีบ 
แล้วใชเ้ตารดีรดีอยา่งรวดเรว็* 
เพื่อให้ถงุชาเรยีบเปน็พเิศษ

*ต้องอยูใ่นการดแูลของผูป้กครอง

นําถงุชาท่ีใชแ้ล้ว
มาตัดท่ีด้านล่าง 
เพื่อนําใบชาออก

วางท้ิงไว้
ให้งานศิลปะแห้งสนิท

ลงมอืสรา้งสรรค์ได้ตามใจ
วาดรูประบายสบีนถงุชา

ปล่อย
ให้แห้ง
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หัวขอ้ภาพวาดฉบบัท่ีแล้ว พีอั่งนาและพีอั่นยา่ชว่ยกัน
ป้ันตุ๊กตาหมิะขนาดมหมึา 
ทกุคนคิดวา่ตุ๊กตาหมิะนี้
จะมรีูปรา่งหน้าตา
เป็นอยา่งไรกันนะ

20

น้องธญัชนก อายุ 8 ปี

น้องจิดาภา อายุ 10 ปี น้องอลัน อายุ 5 ปี

สวนดอกไมห้ลังบา้นอังนาและอันยา่เริม่ออกดอกแล้ว 
ท้ังสองจงึจะจดัปารต้ี์จบิชายามบา่ย และเชญิแขกสดุพเิศษ 
ทกุคนคิดวา่สองพีน่อ้งน้ีชวนใครมารว่มงานกันนะ
เขยีนชื่อ ท่ีอยู ่หมายเลขพาสปอรต์สมอลส ์และเบอรติ์ดต่อ
สง่ภาพวาดมาแบง่กันชมท่ี angna@smalesthailand.com 
หรอือาณาจกัรสมอลแลนด์ เลขท่ี 38 หมู ่6 ถนนบางนา-ตราด 
ก.ม. 8 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 
ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เจา้ของผลงานท่ีเขา้ตาท่ีสดุ
จะได้รบัสสีะท้อนแสง MÅLA/มวัล่า
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 น้องพรลภัส อายุ 12 ปี
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เรื่องเล่า
ท่ีได้รางวลั
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พีอั่งนาและพีอั่นยา่เดินไปทะเลสาบเยอืกแขง็ใกล้บา้น เพื่อไปตกปลาจากบอ่นํ้าแขง็กัน ทัง้สอง
เจาะรูและหยอ่นเบด็ตกปลาลงไป แต่ทันใดนัน้ พวกเขารูส้กึถึงบางสิง่ ท่ีทัง้ใหญ่และหนักติดปลาย
เบด็อีกฟาก ทัง้คู่จงึเดินไปด ูเมื่อได้เหน็ทําใหต้้องตกใจ เพราะสิง่ท่ีได้เจอ คือฉลามวาฬ 
(Rhincodon typus) เป็นปลาท่ีมขีนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก ทัง้คู่จงึรบีพากันดึงขึ้นมา แต่ยงัไม่
ทันได้ดึงก็มเีสยีงแปลกๆ พูดขึ้นวา่ “ปล่อยฉันไปเถอะ ได้โปรด” ทําใหทั้ง้คู่ตกใจและได้ถามไปวา่ 
“เธอเป็นใคร อยูต่รงไหน ออกมานะ!” เสยีงประหลาดได้โต้ตอบกลับมาวา่ “ฉันนี่แหละ ฉันคือ
ฉลามวาฬ” ทัง้คู่จงึปล่อยเขาไปแล้วถามวา่ “เธอมาอยูท่ี่นี่ได้ยงัไง?” ฉลามวาฬได้เล่าวา่ วนันี้ลกู
ของเขาได้หายไปล่าสดุท่ีเจอกัน คือตอนท่ีเล่นกับลกูของเจา้หมกึยกัษ์ ทัง้คู่จงึบอกวา่ พวกเราจะ
ชว่ยหาอีกแรงนะ วนัต่อมา ทัง้คู่และฉลามวาฬได้มาเจอ ปราสาทของหมกึยกัษ์ ฉลามวาฬจงึจะขอ
เขา้ไปค้น แต่ทันใดนัน้ หมกึยกัษ์ก็ออกมาพรอ้มกับพูดวา่ ลกูของเจา้ถกูขา้กินไปแล้ว ฉลามวาฬ
เสยีใจมาก จงึถามกลับไปวา่ “ลกูขา้ผดิอะไรหรอืท่าน” หมกึยกัษ์ไมต่อบและเดินเขา้ไปในปราสาท 
แต่ยงัไมทั่นจะไปตามไป อยูด่ีๆ ก็มเีสยีงประหลาดดังมาวา่ “พอ่จา๋” ทัง้คู่จงึบอกฉลามวาฬไปวา่ 
เราไปดกัูนเถอะ เมื่อถึงสถานท่ีนัน้ ก็มเีสยีงพูดขึ้นวา่ สขุสนัต์วนัเกิดและสขุสนัต์วนัครสิต์มาส ทัง้
คู่และฉลามวาฬได้เดินเขา้ไปด ูทําใหถึ้งขัน้กลัน้นํ้าตาไมอ่ยู ่รูส้กึดีใจท่ีลกูของฉลามวาฬยงัไมต่าย 
และยงัจดังานวนัเกิดใหญ่โตขึ้นมาอีก หลังจากจบงานวนัเกิด ทัง้คู่ได้บอกลาฉลามวาฬ 
และฉลามวาฬก็ได้ขอบคณุทัง้คู่ 

น้องพีรดา  อายุ 11 ปี

“เชา้แล้ว!!” พีอั่นยา่พูด “ฮะ เ-ชา้แล้วเหรอ?” พีอั่งนาพูด “ฮืม...ใช ่แต่ตอนนี้เราไมม่อีาหารแล้ว” 
อันยา่พูด “เราก็ไปตกปลากัน!” พีอั่งนาพูด ก๊อกๆ “ใครอ่ะ เดี๋ยวไปดกู่อนนะ” แล้วพีอั่งนาก็ไปด ู
“สวสัดี มอีาหารมัย้จะ๊” “อ้าว คณุจิง้จอกไมม่อีาหารเหรอ?” “ใช”่ คณุจิง้จอกตอบ 
“พวกเราก็จะไปหาปลากัน คณุไปด้วยมัย้” “ได้ เราไปกัน!” คณุจิง้จอกตอบ “โอเค เจาะได้แล้ว” 
พีอั่นยา่พูด “ตกปลากัน!” แล้วทกุคนท่ีตกปลา แต่จู่ๆ  คณุจิง้จอกก็ได้ตัวอะไรสกัอยา่ง
“อืด～” “อ่าวได้แล้วเหรอ” พีอั่งนาและอันยา่พูด “ใช ่แต่... อืด～～ มนัไมอ่อกมา!” “พวกเรา! 
ชว่ยกัน” ทกุคนชว่ยกัน “อืด～” ในท่ีสดุนํ้าแขง็ก็แตก! นางเงือกไมม่จีรงิ” แต่ฉันเป็นตัวจรงิ” 
“ชว่ยฉันลงนํ้าก่อน เดี๋ยวฉันจะเล่าใหพ้วกเธอฟงั” “ได้ๆๆ”  1...2...3!
“ฮึบ” ทกุคนก็ชว่ยนางเงือกลงนํ้า “ขอบคณุมากๆ นะ” “ฉันจะเล่าอะไรใหฟ้งั” “คือวา่
ฉันชื่อเอล่า ฉันคือราชนิีแหง่ทะเล ฉันรกัเพื่อนๆ ของฉันนัน้ก็คือปลา แล้วท่ีเธอมาตกปลา 
ก็เพราะเธอไมม่อีาหารใชม่ัย้จะ้ บนบก... เธอยงัไมม่อีาหาร ในนํ้าก็ไมม่นีะ เพื่อนฉันก็หวิแล้วก็มากิน
อาหารจากเบด็ ฉันรกัเขามาก ก็เลยชว่ยไว ้แล้วก็มาเจอกับพวกเธอ” “อ๋อ ขอโทษนะ แต่วา่เราจะไป
หาอาหารท่ีไหนล่ะ?” อันยา่พูด “เอาอยา่งนี้ ฉันจะมอบถงุนี้ใหเ้ธอ แล้วเธอก็เอาถงุนี้ไปท่ีหมิะนะ 
แล้วก็เทมนัลงไป” พูดจบ นางเงือกก็หายไป “ไปกันพวกเรา นางเงือกใหถ้งุเรามาแล้ว เราเอาไป
ปลกูกัน” แครกๆ “ปลกูเสรจ็แล้ว” พรบึ ทันใดนัน้ “วา๊ว! มผีลไมเ้ต็มเลย” “ใช่ๆ ๆ” 
“พวกเรา...กิน!” แล้วทกุคนก็กินอยา่งมคีวามสขุ จบ.

หัวขอ้เรื่องเล่าฉบบัท่ีแล้ว
พีอั่งนาและพีอั่นยา่เดินทางไปทะเลสาบ
เยอืกแขง็ใกล้บา้น เพื่อไปตกปลาจากบอ่
นํ้าแขง็กัน ทัง้สองเจาะรูและหยอ่นเบด็ตกปลา
ลงไป แต่ทันใดนัน้ พวกเขาก็รูส้กึถึงบางสิง่
ท่ีทัง้ใหญ่และหนักติดปลายเบด็อีกฟาก 
ทกุคนคิดวา่สิง่นัน้คืออะไรและกําลังทําอะไรอยู่

เมนูท่ีชนะการแขง่ขนัสดุยอดเชฟตะหลิวทองคือโจก๊กระดาษ
รสชาไทยของอังนาและอันยา่! ขอเชญิสองพีน่้องขึน้มารบั
รางวลับนเวทีและแบง่ปันกับเราหน่อยวา่พวกเขาคิดเมนู
สดุสรา้งสรรค์ท่ีผสมชากับโจก๊กระดาษเขา้ด้วยกันได้อยา่งไร 
ทกุคนคิดวา่ไอเดียน้ีเกิดมาจากอะไรกัน

เขยีนชื่อ อายุ หมายเลขพาสปอรต์สมอลส ์และเบอรติ์ดต่อ แล้ว
สง่เรื่องมาเล่าสูกั่นฟงัท่ีangna@smalesthailand.com หรอื 
อาณาจกัรสมอลแลนด์ เลขท่ี 38 หมู ่6 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 8
ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ภายในวนัท่ี25 เมษายน 2565  เจา้ของเรื่องเล่าท่ีดีท่ีสดุจะได้รบั
กล่องเก็บของพรอ้มฝา 3 ใบ BYGGLEK/บกิก์เลียค



  หาทางไปปาร์ตี้จิบน้ำชายามบ่าย



จดหมายข่าวเต่าทองฉบับนี้
จะเป็นฉบับตีพิมพ์ด้วยกระดาษเป็นฉบับสุดท้าย

เพื่อลดการใช้กระดาษและเรายังได้ช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

เพราะไม่ต้องตัดต้นไม้เพื่อนำเยื่อไม้มาทำเป็นกระดาษ
น้องๆ ยังคงได้เจอกับพี่อังนาและพี่อันย่า

พร้อมเรื่องราวและกิจกรรมสนุกๆ ได้เช่นเคย

สแกน QR Code
เพื่ออ่านฉบับออนไลน์ได้เลย

พบกันใหม่ฉบับหน้า
ทางออนไลน์เต็มรูปแบบ



เยีย่มไปเลย! ฉันจะดื่มเยอะๆ เลยนะ...
ขอชาใหฉั้นอีกถ้วยหน่อยส!ิ!

วนัต่อมา...

มาดื่มชาด้วยกันเถอะ ชาเขยีวชว่ยกําจดัเชื้อโรคในปาก
และทําใหล้มหายใจของเธอสดชื่นด้วยล่ะ

โอ๊ย ลมหายใจ
ของเธอเหมน็มากเลย!

เมื่อคืนนี้ฉันนอน
ไมค่่อยหลับ

ฉันชว่ยเธอได้นะสวสัดีตอนเชา้ อันยา่...(หาวววว)

สวสัดีตอนเชา้ 
อันยา่...(หาววว)

โอ๊ย! เหมน็อีกแล้วเหรอเนี่ย?!
ฉันจะเอาชารอ้นใหเ้ธอดื่มอีกนะ

ไมต้่องแล้วล่ะ

เมื่อวานฉันดื่มชารอ้นมากไป ก็เลยต่ืนมาเขา้
หอ้งนํ้าบอ่ยมากๆ กลางดึก...สิง่ท่ีฉันต้องการ
ก็คือการนอนหลับสนิท ไมใ่ชช่าอีกต่อไป!


