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สวัสดีครับ คุณผู้อ่านทุกท่าน ไม่ทันไร ปี 2556 ก็ก�ำลังจะสิ้นสุดลง ปีนี้
เป็นปีที่มีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้น แต่ก็เป็นปีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยต้องเศร้าเสียใจ
เนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ได้ทรงละสังขารสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม โดยค�ำสอนที่พระองค์พึงให้
พุทธศาสนิกชนระลึกไว้เสมอ นัน่ คือ “ปัจจุบนั ” เพราะชีวติ นีม้ ชี วี ติ เดียวและสัน้ นัก
ข้าพระพุทธเจ้าและพนักงานในเครือบริษทั นานมี จ�ำกัด ขอร่วมส่งเสด็จพระองค์ทา่ น
เข้าสู่กระแสพระนิพพาน
ส�ำหรับนานมีนิวส์ฉบับนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆ มาฝากกันเช่นเคย โดยเฉพาะ
ผู้ที่อยากประสบความส�ำเร็จแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร อย่าพลาด! กับบทสัมภาษณ์
สุดพิเศษที่จะพาท่านมุ่งสู่ความส�ำเร็จในแบบฉบับ “เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์”
ศิลปินนักคิด ผู้วางแผนบริหารจัดการทุกจังหวะชีวิตเพื่อความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่
ต่อด้วยคอลัมน์เกร็ดความรู้ทองเกษมที่พาไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป” อีกหนึ่งสถานที่ส�ำคัญในการเก็บรักษาและจัดแสดงศิลปวัตถุล�้ำค่า
ของชาติ ทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ด้านศิลปะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่
ศิลปินยุคใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์ที่น�ำเสนอเคล็ดลับสุขภาพดี
โดยคอลัมน์สุรศักดิ์เผย 5 วิธีช่วยให้อายุยืนอีก 20 ปี และคอลัมน์ Healthy
Lifestyle ที่เผยเคล็ดลับการดื่มชาเพื่อสุขภาพที่ดีให้เหมาะกับตัวเรา
อากาศหนาวๆ กั บ บรรยากาศที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความรื่ น เริ ง ในช่ ว งปี ใ หม่
เป็นช่วงของการท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภู ดอย น�้ำตก หรือแม้แต่ทะเลที่
มีน�้ำใสสะอาด แน่นอนว่า นอกจากภาพถ่ายที่น่าประทับใจแล้ว ลองบันทึกข้อมูล
ด้วยอุปกรณ์ เครื่องเขียน และสีคุณภาพดี ทั้งปากกาลูกลื่น ดินสอด�ำ สีไม้ สีน�้ำ
สีอะคริลิก ฯลฯ ของ “ตราม้า...เพื่อนแท้ความส�ำเร็จ” เพื่อเก็บความทรงจ�ำดีๆ
ไว้อีกปีสิครับ
ศุภชัย สุพุทธิพงศ์
บรรณาธิการบริหาร
editor@nanmee.com
ฉบับที่ 16 เดือน ธันวาคม 2556
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สุรศักดิ์
5 วิธีที่ช่วยให้อายุยืนขึ้นอีก
20 ปี เคล็ดลับการมีสุขภาพ
ที่ดีที่สามารถท�ำได้ง่ายๆ ใน
ชีวิตประจ�ำวัน

เล่าสู่กันฟัง
ร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ
ผูไ้ ด้รบั รางวัล HORSE Awards
ครัง้ ที่ 8 ในหัวข้อ “สีสนั เมือง
ไทย” และ โครงการประกวด
วาดภาพระบายสี ครั้งที่ 2
ลากเส้น เล่นสี กับพี่ “ม้า”
ประจ�ำปี 2556

Interview
พบกั บ บทสั ม ภาษณ์ ข อง
“อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิ พั ฒ น์ ” ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2554 ผู้ที่
ประสบความส� ำ เร็ จ ทั้ ง ใน
เส้นทางชีวติ และเส้นทางศิลปะ

เกร็ดความรู้ทองเกษม
เยี่ ย มชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป สถานที่
เก็บรวบรวมสงวนรักษาและ
จั ด แสดงศิ ล ปวั ต ถุ ล�้ ำ ค่ า
ของชาติ

D.I.Y.
มาสร้างสรรค์ผลงานน่ารัก
อย่าง “เปเปอร์มาเช่” จาก
กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้
แล้วกันเถอะ
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Shopping Guide
พบกั บ เครื่ อ งเขี ย นและ
อุปกรณ์สำ� นักงานคุณภาพ ที่
จะช่วยให้การท�ำงานของคุณ
สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย
มากยิ่งขึ้น
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บรรณาธิการอ�ำนวยการ กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ บรรณาธิการบริหาร ศุภชัย สุพุทธิพงศ์ หัวหน้าบรรณาธิการ พัชนิภา ชาวแพรกน้อย บรรณาธิการ ปาริชาต เหล่าทอง
กองบรรณาธิการ คมสัน สินสุขภัณฑ์ วิชริ ตา ลีลารุจิ ประจิตร ป้อมอรินทร์ เนตรนภา ปะวะคัง วันวิสาข์ มาฆะเซ็น วนัสนันท์ โลกวิทย์ กรณ์ดนัย แซ่กอ บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยนิจ สุขเจริญดี
ศิลปกรรม วริยาภรณ์ สังข์สวัสดิ์ เบญจมาศ จุลวัฒนะ พิยะณัฐ ศานติวนิ จิ ฉัย จัดท�ำโดย บริษทั นานมี จ�ำกัด - ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม อาคารบริษทั นานมี จ�ำกัด 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2648-8000 โทรสาร 0-2267-5890 http://www.nanmee.com e-mail: editor@nanmee.com www.facebook.com/nanmeecorp

Station

ทุกวันนี้ การใช้ชีวิตมีแต่ความเร่งรีบจนลืมใส่ใจสุขภาพของตัวเอง เมื่อสุขภาพถูกบั่นทอนด้วย
สภาวะแวดล้อมไม่ดีรอบตัว ผลเสียที่ตามมาจึงมีมากมายโดยที่อาจไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนเราเลย ดังนั้น
ถ้าต้องการมีสขุ ภาพทีด่ แี ละมีอายุยนื ขึน้ เราสามารถเพิม่ วิธกี ารเหล่านีเ้ ข้าไปในกิจวัตรประจ�ำวันและปฏิบตั ติ าม
ได้ง่ายๆ ดังนี้

กินผักและผลไม้

นอนหลับเร็วขึ้น 15 นาที (ยืดอายุ 3 ปี)
การนอนหลับส�ำคัญต่อร่างกายอย่างมาก เนื่องจาก
ช่วงทีน่ อนหลับเป็นช่วงเวลาทีร่ า่ งกายจะซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ
ผู้ที่อยู่ในวัยท�ำงานควรนอนหลับวันละ 6-8 ชั่วโมง หากได้
นอนหลับเร็วขึน้ 15 นาทีจะช่วยให้รา่ งกายมีเวลาพักผ่อนมากขึน้

(ยืดอายุ 14 ปี)

ออกก�ำลังกาย
(ยืดอายุ 2-6 ปี)

การเคลื่อนไหวร่างกาย
เช่น เดินขึ้นบันได วิ่ง ขี่จักรยาน
การเล่ น กี ฬ าชนิ ด ต่ า งๆ หรื อ
แม้แต่เดินเร็ ววันละ 30 นาที
จะช่ วยเสริม สร้ างสมรรถภาพ
ทางร่างกาย ท�ำให้กระดูกแข็งแรง
กล้ามเนื้อต่างๆ ท�ำงานได้อย่าง
เต็มที่ การท�ำงานของหัวใจและ
ปอดดีขึ้น ร่างกายก็รู้สึกมีพลัง

จากการศึกษาวิจยั พบว่า
ผู้ที่ชอบกินผักและผลไม้ จะมี
อายุยืนกว่าผู้ที่ชอบกินเนื้อสัตว์
เพราะผักและผลไม้อุดมไปด้วย
วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหาร
ที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย การกินผัก
และผลไม้ เ ป็ น ประจ� ำ จะช่ ว ย
ป้องกันโรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง และลดความเสี่ยงของ
โรคอัลไซเมอร์อีกด้วย

เลิกสูบบุหรี่ (ยืดอายุ 6-12 ปี)
สังเกตได้เลยว่า ผู้ที่งดสูบบุหรี่ได้นาน 2-3 เดือน ร่างกายจะ
กระปรี้กระเปร่าและดูสดใสยิ่งขึ้น เพราะปอดได้รับอากาศบริสุทธิ์
เต็มที่ ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่ยังสูบบุหรี่ต่อไป
อีกทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง โรคหัวใจและโรคปอดด้วย

จัดการความเครียด (ยืดอายุได้ 4 ปี)
อย่าท�ำให้ตวั เองซึมเศร้าและจมอยูก่ บั ความทุกข์ ควรใช้
ชีวิตให้สบายๆ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมองโลกในแง่ดี วิธีจัดการ
กับความเครียดง่ายๆ คือ สูดหายใจลึกๆ เข้าช่องท้อง โดยหายใจ
เข้าช้าๆ และผ่อนลมหายใจออกช้าๆ หากชีวติ พบเจอเรือ่ งวุน่ วาย
ก็พยายามบริหารเวลาอย่างเหมาะสม

中国画 (ภาพวาดจีน) เป็นการวาดภาพโดยใช้พกู่ นั น�ำ้ หมึก และสี วาดลง

บนกระดาษหรือผ้าไหม หากแบ่งตามเนือ้ หาของภาพ จะแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
ภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้และนก

ภาพวาดบุคคลได้พัฒนาถึงระดับที่ค่อนข้างสมบูรณ์
ในสมัยจ้านกั๋ว (477 - 222 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) เมื่อถึงสมัย
ราชวงศ์ถังจึงได้เจริญถึงจุดสูงสุด นักวาดภาพรูปบุคคลที่มี
ชื่อเสียง ได้แก่ กู้ไข่จือ อู๋ต้าวจื่อ เป็นต้น
ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ 中国文化常识

ภาพวาดรูปวิวทิวทัศน์มักเป็นรูปภูเขาและแม่น�้ำที่
งดงาม เกิดขึน้ ในสมัยราชวงศ์ฉนิ และได้กลายมาเป็นรูปแบบ
ของการวาดประเภทหนึ่งในสมัยราชวงศ์สุย ก่อนจะเจริญ
ถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง รูปภาพมีความประณีตงดงาม
นักวาดภาพวิวทิวทัศน์ของจีนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หลี่ซือซวิ่น
ฟ่านควาน ถางอิ่น เป็นต้น

ภาพวาดรูปดอกไม้และนกนัน้ รวมไปถึงสัตว์ปกี สัตว์บก
ปลา และแมลงตามแบบธรรมชาติ ในสมัยราชวงศ์เหนือใต้
(ค.ศ. 420 - 581) นั้น มีภาพวาดรูปดอกไม้และนกแล้ว
กระทัง่ สมัยราชวงศ์ซง่ ภาพวาดประเภทนีไ้ ด้พฒ
ั นามากยิง่ ขึน้
นักวาดภาพดอกไม้และนกทีม่ ชี อื่ เสียง ได้แก่ จูตา ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านการวาดรูปดอกไม้และนก เจิ้งเซี่ย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวาดต้นไผ่ ฉีป๋ายสือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดรูปปลา
และกุ้ง เป็นต้น

โรงเรียนสอนภาษานานมี อาคารบริษัท นานมี จ�ำกัด 146 ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0-2648-8000 ต่อ 5400 เว็บไซต์ : www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com
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โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน และ โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

		 บริ ษั ท นานมี จ� ำ กั ด จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล พระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ภายใต้ โ ครงการ
ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน “Horse อะวอร์ด” และ โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม “Nanmee Fine Arts Award” ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ “สีสนั เมืองไทย” ซึง่ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชนตลอดจนประชาชนทัว่ ไปได้แสดงความสามารถด้านศิลปะและร่วมถ่ายทอด
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ในมุมมองที่แตกต่าง เพื่อแสดงออกถึงจินตนาการในการเผยแพร่สีสันความงามของประเทศไทย
สู่สายตาสาธารณชน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ พันเอกหญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์
เป็นประธานในพิธี ณ อาคารนานมี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการภาพผลงานการประกวด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจ�ำนวนมากทั้งจาก
แขกผู้มีเกียรติ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และบุคคลทั่วไป ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทั้งนี้ บริษัท นานมี จ�ำกัด ขอขอบคุณ
ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศทั้ง 5 รางวัล ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม Horse อะวอร์ด กลุ่มที่ 1
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ภาพ ไหว้หลวงพ่อโต
โดย ด.ญ.พิมพฤฎีย์ จันทคล้าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ (ศิลปะวินเซ็นต์แกลอรี่) จ.กาฬสินธุ์
รางวัลยอดเยี่ยม Horse อะวอร์ด กลุ่มที่ 2
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ภาพ สีสันวรรณกรรมไทย
โดย ด.ญ.พรรณพัชร คีรีเดช โรงเรียนเผยอิง กรุงเทพมหานคร
รางวัลยอดเยี่ยม Horse อะวอร์ด กลุ่มที่ 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ภาพ พระธาตุศรีสองรักสีสันแห่งเมืองไทย
โดย ด.ช.ศิริโรจน์ โคตรวงษา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย
รางวัลยอดเยี่ยม Nanmee Fine Arts Award กลุ่มที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ได้แก่ ภาพ สีสันเมืองไทย
โดย นายปัญญวัฒน์ มหันตปัญญ์ โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
รางวัลยอดเยี่ยม Nanmee Fine Arts Award กลุ่มที่ 2
ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แก่ ภาพ ใต้ร่มพระบารมี โดย นายมานพ สีระแปง

รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 1
Nanmee Fine Arts Award
รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2
Nanmee Fine Arts Award
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รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 1
Horse อะวอร์ด

รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2
Horse อะวอร์ด

รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 3
Horse อะวอร์ด

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ครงั้ ที่ 2
ลากเส้น เล่นสี กับ

“พี่ม้า”

จัดต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 2 แล้ว ส�ำหรับโครงการประกวดวาดภาพ
ชิงรางวัลกับดินสอสีไม้ ตรา “ม้า” โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 กลุม่
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อายุ 3-6 ปี, กลุ่มที่ 2 อายุ 7-9 ปี และ กลุ่มที่ 3
อายุ 10- 12 ปี ชิงรางวัลใหญ่ iPad Mini จ�ำนวน 12 รางวัล และ
ชุดรวมเครื่องเขียนตราม้าและหนังสือนิทาน จ�ำนวน 300 รางวัล
ซึ่งในปีนี้น้องๆ ต่างส่งแผ่นภาพที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
และจิ น ตนาการพร้ อ มแสดงความสามารถด้ า นศิ ล ปะกั น มา
อย่างเต็มที่ จนกรรมการต้องท�ำงานกันอย่างหนัก แต่ในที่สุด
ก็ได้ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 รุ่น ได้รับ iPad Mini พร้อมประกาศนียบัตร
จ�ำนวน 12 รางวัล ไปครอง

รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 1 ได้แก่
1. ด.ญ.กินรี จีโน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จ.เชียงใหม่
2. ด.ญ.ปัณฑารีย์ ค�ำตัน๋ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา กรุงเทพมหานคร
3. ด.ช.ธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี
4. ด.ญ.ฟาฏิมะฮ์ กะลูแป โรงเรียนอามานะศักดิ์ จ.ปัตตานี
รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2 ได้แก่
1. ด.ช.ชนกชนม์ เตจ๊ะแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2. ด.ช.ธนโชติ พัวโสพิต โรงเรียนเทศบาลชะอ�ำ จ.เพชรบุรี
3. ด.ญ.จิดาภา ทองมาก โรงเรียนบ้านคูเมือง จ.นครราชสีมา
4. ด.ญ.ศจิกา สุวรรณกุล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา จ.ตรัง
รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 3 ได้แก่
1. ด.ญ.แสงอรุณ ชัยรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ art is me จ.เชียงใหม่
2. ด.ญ.ธันยรัศมิ์ ดาราทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
3. ด.ช.อัศวิน โคตรมา โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง จ.ชัยภูมิ
4. ด.ช.สงกรานต์ จงจิต โรงเรียนบ้านถ�้ำโกบ จ.กระบี่

อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ

“ความสุขจากสีสัน สร้างสรรค์”

ตั้งกองโชว์

กลุ่มที่ 1 อายุ 3-6 ปี

กลุ่มที่ 2 อายุ 7-9 ปี

กลุ่มที่ 3 อายุ 10-12 ปี

Back to School

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา
บริษทั นานมี จ�ำกัด ร่วมกับ ศาสตราจารย์พเิ ศษ อารี สุทธิพนั ธุ์
ศิลปินแห่งชาติ, อาจารย์พบิ ลู ย์ มังกร, อาจารย์ธวิท วงษ์พลาย
และ อาจารย์มณเฑียร เรียบเรียง จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารศิลปะ

ภายใต้หัวข้อ “ความสุขจากสีสัน สร้างสรรค์” ณ นานมี อาร์ต แกลเลอรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
มุง่ เน้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุทหี่ าง่ายใกล้ๆ ตัว ร่วมกับแนวคิดการระบายสีรปู แบบ
ใหม่ที่ไม่ยึดติดกับการใช้พู่กัน งานนี้ผู้เข้าอบรมได้แสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ด้วยการน�ำ
เทคนิคใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้มาสร้างรูปและพื้นในแบบฉบับของตนเองกันอย่างสนุกสนาน โดยมี
คุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จ�ำกัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

บริษัท นานมี จ�ำกัด จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาล Back to School
ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 โดยการเชิญชวนร้านค้าทีเ่ ป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้ส�ำนักงานในเครือบริษัทฯ ร่วมประกวดตั้งกองโชว์
“ตราม้า เพื่อนแท้ความส�ำเร็จ” ซึ่งมีตัวแทนร้านค้าเข้าร่วมประกวดเป็นจ�ำนวนมาก
ทั้งนี้ นานมีขอแสดงความยินดีกับ “ร้านสิรดนัย มาร์เก็ตติ้ง” (กองใหญ่) และ
“ร้านชัยวัฒนา หนองแขม” (กองเล็ก) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขอขอบคุณทุกร้านค้า
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้
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ศิ ล ปะ เป็นสิ่งที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และ

ทิวไผ่

ก
า
ป
อ

ต
ก
ปา งานศิลป

เพื่อนแท...
»Ò¡¡Òà¹Œ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁ
ãªŒÊÐ´Ç¡ ¾¡¾Ò§‹ÒÂ
ÁÕÊÕÊÑ¹àÇÅÒÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í
·ÓãËŒ¨´¨Ó§‹ÒÂ
¤Ø³¡ÔµµÔ¤Ø³ ªÕ¨ÇÔÃÔÂ¾Ñ¹¸Ø
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

ÊÕÍÐ¤ÃÔÅÔ¡
ãªŒ´Õ áÅÐÁÕ¤Ø³ÀÒ¾

»Ò¡¡Òà¨Å
àÍÒäÇŒãªŒàÇÅÒ·Ó§Ò¹
Ã‹Ò§µŒ¹©ºÑºË¹Ñ§Ê×Í
ãªŒ§‹ÒÂ áÅÐÊÐ´Ç¡
ã¹¡ÒÃ¾¡¾Ò¤ÃÑº

ÍÒ¨ÒÃÂÈÃÒ¹Ôµ ÁÕÈÃ
ÍÒ¨ÒÃÂ¾ÔàÈÉ

¤Ø³·Ã§ªÑÂ ÍÑ§µ·Ô¾Â
¹Ñ¡à¢ÕÂ¹

ความพึงพอใจ ถือเป็นศาสตร์แห่งจิตวิญญาณชั้นสูง ที่ต้องใช้สมาธิ พลังใจ
และพลังกายในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานนั้นทรงคุณค่าทางสุนทรียะ
มีความงามอันเป็นคุณค่าทางจิตใจ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ “ศิลปิน” ที่จะ
ถ่ายทอดความงามและแนวความคิดผ่านวิธีการและสื่อวัสดุต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่น
ได้สัมผัส ได้รับรู้ และเข้าถึงได้ แม้ไม่ต้องมีค�ำอธิบายใดๆ
ศิลปิน จึงผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง หรือวรรณศิลป์ เพื่อสื่อความหมาย
จากความรูส้ กึ ภายในของศลิ ปิน ออกมาเป็นความงามทางศิลปะทีเ่ ป็นรูปธรรม
ดังนั้น ศิลปินในทุกสาขาจึงต้องมีแนวความคิดและแรงบันดาลใจอันเป็นหัวใจ
ส�ำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดของตนเอง สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น
รับรู้และเกิดความประทับใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ความศรัทธา ภูมิปัญญา
ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ ตลอดจนแนวความคิดที่สื่อความหมายในรูปของ
นามธรรม โดยที่ศิลปินสามารถแสดงออกในงานศิลปะได้อย่างไม่มีขอบเขต
และข้อจ�ำกัด ตามแต่จินตนาการและวิธีการของศิลปินแต่ละคน
อย่างไรก็ดี แม้ว่าแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์จะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะ แต่ชิ้นงานนั้นคงไม่อาจส�ำเร็จเป็นผลงาน
ที่สุดยอดได้หากศิลปินขาดความสามารถเฉพาะตนที่ยอดเยี่ยม ความช�ำนาญ
ที่เกิดจากการฝึกฝน และความพยายามมุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งต้อง
เกิดจากแรงกายและแรงใจของศิลปินทุกคน
´Ô¹ÊÍ¡´
à»š¹¤¹µÔ´ÊÁØ´¾¡
àÇÅÒä»äË¹ÁÒäË¹
µŒÍ§à¢ÕÂ¹µÅÍ´
¡çàÅÂàÅ×Í¡ãªŒ´Ô¹ÊÍ¡´
·Õè¾¡¾Òä´ŒÊÐ´Ç¡
¤Ø³ÊÔÃÔ¹ÒÃ¶ ÍÔ¹·Ð¾Ñ¹¸
¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÃŒÒ¹
Bookmoby

»Ò¡¡Ò
ãªŒ¨´ºÑ¹·Ö¡
¤ÇÒÁ¤Ô´äÍà´ÕÂ
áÅÐàÃ×èÍ§ÃÒÇµ‹Ò§æ
·Õè¾ºà¨Íã¹
ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹
¤Ø³ÇÕÃ¡Ô¨ ÊØ·¸ÒÈÇÔ¹
¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔÉÑ·

»Ò¡¡ÒÅÙ¡Å×è¹
à¾ÃÒÐà»š¹¤¹ªÍº¨´
ªÍºà¢ÕÂ¹
»Ò¡¡Ò·Õèà¢ÕÂ¹´Õæ
¡ç¨Ð¾¡µÔ´µÑÇµÅÍ´¤‹Ð
¤Ø³´ÒÃÒÃÑµ¹ ÃÑµ¹¹ÔÅ
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¡ÃÕ¹ä·Ââ»Ã´Ñ¡Ê

»Ò¡¡ÒÊÕ¹éÓ
ãªŒà¢ÕÂ¹¡çä´Œ
ÇÒ´¡çÊÇÂ
ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁ¤Ô´¡ç¤ÁªÑ´
áÅŒÇÁÑ¹ºÑ§¤Ñº
ãËŒàÃÒ¤Ô´¡‹Í¹à¢ÕÂ¹
à¾ÃÒÐÅºäÁ‹ä´Œ§‹ÒÂæ
àËÁ×Í¹´Ô¹ÊÍ

´Ô¹ÊÍ´Ó
ãªŒà¢ÕÂ¹áÅÐÇÒ´ÀÒ¾
µÑé§áµ‹ÊÁÑÂàÃÕÂ¹
àÅÂ¾¡µÔ´µÑÇ
ÁÒµÅÍ´¤ÃÑº
¤Ø³ÍÑÉ®ÒÇØ¸ «ÒÃÑÁÂ
ª‹Ò§ÀÒ¾ÍÔÊÃÐ

¤Ø³¸¹Ò¤ÒÃ ¨Ñ¹·ÔÁÒ
¾¹Ñ¡§Ò¹ÃŒÒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í
Bookmoby
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หอศิลปเจ้าฟ้า
สืบสานคุณค่าศิลปะไทย

ศิลปวัตถุ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึง

เอกลักษณ์ความเป็นไทยและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด
วิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัยที่ถูกถ่ายทอด
ผ่านชิ้นงานศิลปะแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมหรือ
ประติมากรรม โดยมีศิลปินในยุคนั้นๆ เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น
ศิลปวัตถุเหล่านี้จึงมีคุณค่าและต้องให้ความส�ำคัญในการเก็บ
รักษาไม่ให้เสือ่ มสลายและสืบทอดให้คงอยูเ่ พือ่ เป็นการอนุรกั ษ์
ประวัตศิ าสตร์ของชาติให้คงอยูเ่ ป็นมรดกของชนรุน่ หลังต่อไป
นานมี นิ ว ส์ ฉ บั บ นี้ จึ ง ขอพาทุ ก ท่ า นไปเยี่ ย มชม
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (The National Gallery)
ถนนเจ้าฟ้า อีกหนึง่ สถานทีส่ ำ� คัญในการเก็บรักษาและจัดแสดง
ศิลปวัตถุล�้ำค่าของชาติ ที่กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็น
สถานที่ ร วบรวมและจั ด แสดงผลงานศิ ล ปกรรมประเภท
ทัศนศิลป์ของศิลปินผู้มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย

กิจกรรมเสวนา
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม
จัดกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ "เจ้ามะเร็งร้าย ไปให้พน้ !" ณ เวที
เอเทรียม ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ โดยมี แพทย์แผนจีน นพ.ภาสกิจ
วัณนาวิบลู ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสมุนไพรจีนและแพทย์แผนจีน และ
คุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ เจ้าของ
รางวัลคนดีน�ำทาง แทนคุณแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ซึง่ ได้รบั ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจากผูเ้ ยีย่ มชมงานเป็นอย่างดี
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับของที่ระลึกจาก
ส�ำนักพิมพ์ในช่วงท้ายกิจกรรมอีกด้วย

อาคารที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ เป็นสถาปัตยกรรม
คลาสสิกแบบตะวันตก ออกแบบโดย นายคาร์โล อัลเลกรี
(Carlo Allegri) สถาปนิกชาวอิตาเลียนประจ�ำราชส�ำนักสยาม
โดยได้แรงบันดาลใจมาจากโรงงานเครือ่ งจักรทีเ่ มืองเบอร์มงิ่ แฮม
ประเทศอังกฤษ เดิมเป็นอาคารโรงกษาปณ์ที่สร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 ส�ำหรับเป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์ โดยได้รับ
พระราชทานนามว่า “โรงกษาปณ์สทิ ธิการ” จนเมือ่ มีการพัฒนา
เครื่องจักรที่ใหญ่โตขึ้นในเวลาต่อมา จึงย้ายที่ท�ำการไป ณ
โรงกษาปณ์ปัจจุบัน อาคารแห่งนี้จึงร้างลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ครัน้ ในวาระครบ 100 ปี การพิพธิ ภัณฑ์ไทย (พ.ศ. 2517)
กรมศิ ล ปากรมี โ ครงการจั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานด้ า นศิ ล ปะ
สมัยใหม่ จึงได้ขอใช้อาคารโรงกษาปณ์เก่านี้เพื่อปรับปรุงเป็น
“หอศิลปแห่งชาติ” ซึง่ กรมธนารักษ์ได้อนุมตั มิ อบอาคารแห่งนี้
แก่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ในขณะที่
ตัวอาคารได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ส�ำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2521
ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แบ่งพื้นที่

การจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. โซนนิทรรศการถาวร ซึ่งอยู่บริเวณอาคารด้าน
หน้า (อาคารด้านทิศตะวันตก) จัดแสดงผลงานศิลปะแบบ
ไทยประเพณีซึ่งเป็นผลงานศิลปะไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นแต่ครั้ง
อดีตกาล จนกระทัง่ ถูกถ่ายทอดและปรับเปลีย่ นเข้าสูร่ ปู แบบ
ศิลปะร่วมสมัยซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานที่สำ� คัญและทรงคุณค่า
ต่อวงการศิลปะในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
• ห้ อ งจั ด แสดงศิ ล ปะไทยประเพณี จั ด แสดง
จิตรกรรมไทยประเพณีซึ่งเป็นชิ้นงานโบราณ มีเนื้อหาหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่สอดแทรกเรื่องราวในวรรณคดี
และวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องคนไทยในสมัยก่อน เช่น จิตรกรรม
พุทธศาสนาบนผืนผ้าหรือพระบฏ สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ภาพวาดของ “ขรัวอินโข่ง” ศิลปินเอกประจ�ำ
รัชกาลที่ 4 และภาพประกอบงานพระเมรุสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้น
• ห้องจัดแสดงศิลปะไทยแบบตะวันตก จั ด แสดง
ผลงานแบบตะวันตกที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชาวตะวันตก
ทีเ่ ข้ามารับราชการในเมืองไทยและศิลปินชาวไทยทีศ่ กึ ษาศิลปะ
จากต่างประเทศ อาทิ ผลงานของพระสรลักษณ์ลขิ ติ มหาดเล็ก
ในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว พระบรม

ฉายาสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 4 วาดโดยศิลปินชาวอิตาลี
ซึ่ ง เป็ น ภาพพอร์ ต เทรตที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในประเทศ และ
ภาพพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ข องรั ช กาลที่ 5 วาดโดย
ศิลปินชาวตะวันตกโดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ เป็นต้น
• ห้องเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์
ของพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมใน
พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิ ล ปกรรม เช่ น ภาพวาดฝี พ ระหั ต ถ์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9
• ห้องจัดแสดงประติมากรรม จัดแสดงศิลปะวัตถุ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผลงานของ
ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี, อาจารย์เฟือ้ หริพทิ กั ษ์, อาจารย์เขียน
ยิ้มศิริ, ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ และอาจารย์นนทิวรรธน์
จันทนะผะลิน เป็นต้น
2. โซนนิทรรศการหมุนเวียน ซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับจัด
แสดงผลงานศิลปะของทัง้ ศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติทไี่ ด้
ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ น�ำมาจัดแสดง
หมุนเวียนให้ชมตลอดทัง้ ปี ประมาณเดือนละ 2 นิทรรศการ อีกด้วย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ไม่ได้เป็นเพียง
แหล่งเก็บรวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงศิลปวัตถุเท่านัน้
แต่สถานที่นี้ยังเป็นแหล่งความรู้ด้านศิลปะที่สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจแก่ศลิ ปินยุคใหม่เพือ่ กลับไปต่อยอดจินตนาการ
เติมเต็มความคิด และพัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะใหม่ๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับต้นๆ และยัง
ร้ายกาจเกินกว่าที่ใครจะต้านทานได้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งจึงเปรียบเสมือนนักรบผู้ยิ่งใหญ่
ที่ต้องฝ่าฟันศึกครั้งนี้ไปด้วยจิตใจอันเข้มแข็ง
สยงตุ้น เธอมีชื่อจริงว่าเซี่ยงเหยา เป็นนักวาดการ์ตูนชื่อดัง
ผู้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านในอินเทอร์เน็ตเป็นจ�ำนวนมากในประเทศจีน
เมื่อสิงหาคม 2011 “เธอป่วย” โดยคุณหมอวินิจฉัยว่าเธอเป็น “โรคมะเร็ง
ต่อมน�้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน” (Non-Hodgkin’s lymphoma) นับแต่นั้นเธอ
ต้องผ่านการต่อสู้กับอาการของโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองมาด้วยจิตใจเข้มแข็งที่สุด
หนังสือ “เจ้ามะเร็งร้าย ไปให้พ้น!” เป็นอีกหนึ่งผลงานของ
สยงตุ้นที่ได้รับความนิยม หลังจากผลงานชิ้นนี้ได้โพสต์ลงเว็บไซต์หนึ่งในจีน
เธอได้รับก�ำลังใจจากแฟนๆ อย่างล้นหลาม หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียง
การ์ตูนที่อ่านเพื่อความบันเทิง แต่ยังเป็นบันทึกแห่งความผูกพัน ความรัก
ความห่วงใยจากครอบครัวและมิตรภาพ ที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัสร่วมกัน
และอาจท�ำให้คุณได้พบเจอกับหนทางอันส่องสว่าง ผ่านเรื่องราวการต่อสู้
กับโรคมะเร็งด้วยเสียงหัวเราะ เป็นพลังบวกที่ช่วยให้มองเห็นความหวัง
ในความเจ็บปวด หนังสือการ์ตูนแสนมหัศจรรย์เล่มนี้จะท�ำให้คุณ
หัวเราะทั้งน�้ำตา

สมศรี

ชื่อหนังสือ ชุด ฉลาดรูธ้ รรมชาติ
ตอน แก๊งป่วนผจญภัย
โลกแมลง
(ทัง้ ชุดมี 4 เล่ม)
ISBN
978-616-285-055-4
ผูแ้ ต่ง
ซุนหยวนเว่ย
ภาพประกอบ จางจิง้ , หลี่ น่า, ตัน้ สุย่ เหอ กู่
ผูแ้ ปล
ณัษฐภรณ์ จินดาสุรารักษ์
ส�ำนักพิมพ์ ทองเกษม
จ�ำนวนหน้า 184 หน้า
ราคา
198 บาท

ชื่อหนังสือ ชุด อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง
ตอน ข้ามเวลาค้นหา
สิ่งประดิษฐ์
(ทัง้ ชุดมี 6 เล่ม)
ISBN
978-616-285-065-3
ผูแ้ ต่ง
เจิงซีหลัว, อวีห๋ มิน่
ภาพประกอบ หลีเ่ หลิง่ เซวียน, โจวอิง่ ลี,่
		
หลิวเสีย่ วเจีย
ผูแ้ ปล
ธิดา แซ่หลิว
ส�ำนักพิมพ์ ทองเกษม
จ�ำนวนหน้า 152 หน้า
ราคา
190 บาท

ชื่อหนังสือ ชุด คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่คิด
ตอน ไขปริศนาการเคลื่อนที่
และพลังงาน		
(ทั้งชุดมี 6 เล่ม)
ISBN
978-616-285-059-2
ผูแ้ ต่ง
ยู ฮเยจอง
ภาพประกอบ ยู นัมยอง
ผู้แปล
เนตรนภา ปะวะคัง
ส�ำนักพิมพ์ ทองเกษม
จ�ำนวนหน้า 152 หน้า
ราคา
215 บาท

ชื่อหนังสือ หมาน้อยขี้โม้
ชุด นิทานจีนอมตะ 2
(ทั้งชุดมี 5 เล่ม)
ISBN
978-616-285-037-0
เรียบเรียง คมสัน สินสุขภัณฑ์
ภาพประกอบ ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี
ภาษาอังกฤษ Jonathan Andrew Devos
ภาษาจีน Hu Shiyan,
		
ประจิตร ป้อมอรินทร์
ส�ำนักพิมพ์ ทองเกษม
จ�ำนวนหน้า 24 หน้า
ราคา
95 บาท

ติงติงกับเพื่อนๆ กลายเป็นมนุษย์
ย่อส่วน เหล่าแมลงทีเ่ ราเห็นน่ารัก อ่อนโยน
กลับกลายเป็นแมลงปีศาจร้าย ร่างยักษ์
น่ากลัว การโจมตีของมวนกรรเชียงทีห่ วัง
จะท�ำร้ายให้พวกเขาจมน�ำ้ ภายใต้การถูก
โจมตีจากเหล่าแมลงร้าย พวกเขาต้องใช้
ความสามัคคีและสติปญ
ั ญา รวมถึงจิตใจ
ทีเ่ ด็ดเดีย่ วในการต่อสู้ ส่วนจะท�ำให้สามารถ
เอาตัวรอดไปได้หรือไม่ มาตามลุน้ กันเถอะ-

ลูกหิน ส้มจี๊ด และข้าวปั้น เดินทาง
ย้อนกาลเวลากลับไปในอดีตเพื่อค้นหาว่า
สิง่ ประดิษฐ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั นัน้ มีทมี่ า
อย่างไร เช่น อาหารกระป๋อง หลอดไฟ กล้อง
ส่องทางไกล โทรศัพท์มอื ถือ เป็นต้น โดยมี
ผู้น�ำทางเป็นกล่องวิเศษใบหนึ่งที่พร้อมไข
ความกระจ่ า งให้ กั บ เด็ ก ทั้ ง สามคนและ
น�ำพวกเขาเดินทางข้ามกาลเวลากลับไปจน
ได้รบั ความรูก้ นั อย่างเต็มอิม่

ความรู้ทางฟิสิกส์และกิจกรรมที่เด็กๆ
จะได้ ป ฏิ บั ติ ใ นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น เพี ย ง
ความรูเ้ บือ้ งต้น อันจะเป็นพืน้ ฐานให้นกั เรียน
เกิ ด ความคิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โลก
และธรรมชาติ จนสามารถน�ำความรู้มาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันและเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อที่สูงขึ้นได้

เจ้ า หมาน้ อ ยออกไปเดิ น เล่ น บน
ภู เ ขา ทุ ก ครั้ ง ที่ ก ลั บ มาถึ ง บ้ า นมั ก จะ
มีสิ่งของติดไม้ติดมือกลับมาด้วยเป็น
ประจ�ำ พร้อมกับค�ำโอ้อวดชืน่ ชมตนเอง
จนท�ำให้เพือ่ นๆ ประหลาดใจ เพราะเป็น
สิง่ ทีเ่ หลือเชือ่ และเกินก�ำลังของเจ้าหมา
น้อยทุกครัง้ ไป เด็กๆ อยากรูก้ นั ใช่ไหมว่า
เจ้าหมาน้อยท�ำได้อย่างไร มีพละก�ำลัง
ถึงขนาดล่าเสือได้จริงหรือไม่ ติดตาม
อ่านได้ในเล่มนี้

ชื่อหนังสือ ร้อง...ท่องเพลงจีน-ไทย
เป็นเด็กเก่ง 2 ภาษา
ได้...ง่ายจัง 2
ISBN
978-616-285-071-4
เรียบเรียงเนือ้ ร้อง
		
จิตรลัดดา สวัสดิพงษ์,
		
Pan Hong lin
เรียบเรียงท�ำนอง
		
วินทิ ร พุม่ หรดี
ภาพประกอบ ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี
ส�ำนักพิมพ์ ทองเกษม
จ�ำนวนหน้า 44 หน้า
ราคา
250 บาท
ต่อยอดจากเล่มแรกที่ได้รับการ
ตอบรับอย่างดีเยีย่ ม ด้วยบทเพลงจีนซึง่
มีเนือ้ หาและค�ำศัพท์ทเี่ ติบโตขึน้ มีทอ่ น
ร้องจีน ออกเสียงท่องค�ำจีน และแปลเป็น
เนือ้ ร้องไทยอย่างถูกต้องสอดคล้องเช่น
เดิม เพือ่ เป็นสือ่ ในการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาจีนทีด่ ใี ห้กบั เด็กๆ ได้เพลิดเพลิน
และสนุกสนานกับการเรียนรูภ้ าษาผ่าน
การร้องเพลง อันเป็นการจุดประกายเพือ่
การศึกษาภาษาจีนต่อไป

สมศรี

ชื่อหนังสือ 蘇民峰風生水起商業篇
ISBN
978-988-190-555-0
蘇民峰
ผู้แต่ง
ส�ำนักพิมพ์ 圓方出版社
ราคา
620 บาท

ชื่อหนังสือ 戴安娜畫傳
ISBN
978-750-434-548-6
司徒佩琪
ผู้แต่ง
ส�ำนักพิมพ์ 中國廣播電視出版社
ราคา
380 บาท

ชื่อหนังสือ 鄧小平時代
ISBN
978-962-996-538-9
傅高義Ezra F. Vogel
ผู้แต่ง
ส�ำนักพิมพ์ 香港中文大學出版社
ราคา
1,470 บาท

“ซู หมิง่ ฟง” สุดยอดซินแสชาวฮ่องกงผูม้ ี
ประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า 30 ปี ความ
สุดยอดของเขาเริม่ ต้นจากช่างตัดผมหนุม่ ที่
ให้บริการตกแต่งทรงผมไปพร้อมกับการดู
โหงวเฮ้งให้กับลูกค้า ความแม่นย�ำในการ
ท�ำนายท�ำให้เขาเริม่ มีชอื่ เสียงจนเป็นทีร่ จู้ กั
ทัง้ ในหมูช่ าวฮ่องกง ดารา นักการเมือง และ
มหาเศรษฐี ที่ต่างก็แวะเวียนมาใช้บริการ
ไม่ขาดสาย จนได้รับเชิญไปออกรายการ
โทรทัศน์และมีผลงานเขียนออกมาอีกหลายเล่ม
รวมถึงหนังสือเล่มนีท้ นี่ ำ� เสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
ฮวงจุย้ ส�ำหรับการค้าไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว

16 ปี แห่งการจากไปของเจ้าหญิงไดอาน่า
เจ้าหญิงของปวงชนทีค่ นอังกฤษยังคงร�ำลึกถึง
อยูเ่ สมอ และจะยังคงอยูใ่ นความทรงจ�ำไม่มี
วันลืมเลือน หนังสือเล่มนีไ้ ด้รวบรวมรูปภาพ
ของเจ้าหญิงไดอาน่าตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์
จนเจริญพระชันษา การอภิเษกสมรสกับ
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระโอรสทัง้ สอง เจ้าชาย
วิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ รวมถึงเรื่องราว
การประสบอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ พร้อมเนือ้ หา
ทีบ่ อกเล่ารายละเอียดอย่างครบถ้วน

หนังสือเล่มนี้ ได้รับรางวัล Lionel
Gelber Prize จากสหรัฐอเมริกา เขียนโดย
EZRA F. VOGEL นักเขียนชาวอเมริกัน
ซึง่ ปัจจุบนั มีอายุ 83 ปี เขาใช้เวลาทัง้ ชีวติ
รวบรวมข้อมูลชีวประวัตขิ องประธานาธิบดี
เติ้งเสี่ยวผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้
ซึง่ ภายในเล่มยังบอกเล่าถึงการเปลีย่ นแปลง
การปกครองครัง้ ส�ำคัญทีย่ งิ่ ใหญ่ของประเทศ
จีนสูช่ าวโลกไว้อย่างครบถ้วนอีกด้วย

ชื่อหนังสือ

泰國通胡慧冲之曼
谷空鐵好路數

ISBN
978-962-883-229-3
胡慧沖
ผู้แต่ง
ส�ำนักพิมพ์ 嘉出版社
ราคา
415 บาท
Roger หรือ Hú huì chōng
ชาวฮ่องกงผูห้ ลงใหลและมีความรอบรู้
เกีย่ วกับประเทศไทยในหลายด้าน อาทิ
ประวัตศิ าสตร์ ธุรกิจ และการท่องเทีย่ ว
เป็นต้น จนรายการท่องเทีย่ วของสถานี
โทรทัศน์ในฮ่องกงถึงกับเชิญเขาไปร่วม
ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเมือง
ไทยหลายครัง้ นอกจากนี้ Roger ยังเขียน
หนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยอีกหลาย
เล่ม ส่วนเล่มนีเ้ ขาจะกล่าวถึงเมืองไทย
เรือ่ งอะไรอีกบ้างนัน้ ต้องลองอ่านดู

ชื่อหนังสือ 史蒂夫.約伯斯傳
ISBN
978-750-863-078-6
沃尔特-艾萨克森
ผู้แต่ง
ส�ำนักพิมพ์ 中信出版社
ราคา
1,150 บาท
เกือบ 2 ปีแล้ว กับการจากไปของ “สตีฟ
จ็อบส์” เจ้าพ่อแห่งโลกเทคโนโลยี ทีถ่ งึ กับ
ท�ำให้เหล่าสาวก แบรนด์ดงั Apple ถึงกับ
ใจหายและเสียดายไปตามๆ กัน มาร่วม
สัมผัสเรือ่ งราวดีๆ ของเขาตัง้ แต่การเริม่ ต้น
ท�ำธุรกิจจนกลายเป็นมหาเศรษฐี รวมไปถึง
ประสบการณ์ชวี ติ ของเขาทีไ่ ด้เจอทัง้ ความ
ตกต�ำ่ และความส�ำเร็จ ทีเ่ ราสามารถน�ำเอา
ข้อคิด ข้อดี และข้อเสียมาปรับใช้ได้อย่าง
ดีเยีย่ ม

ลมหนาวพัดโชยมาให้เราได้สมั ผัสกันอีกแล้ว นานมีนวิ ส์ฉบับนี้ จะพาคนรักสุขภาพทัง้ หลายมาดืม่ ชาร้อนๆ เพือ่ เสริมสร้าง
ความอบอุ่นให้กับร่างกายในหน้าหนาวนี้กัน
การดืม่ ชาในปัจจุบนั กลายเป็นแฟชัน่ ยอดนิยมในกลุม่ คนเมือง ไม่วา่ จะในรูปแบบร้อน เย็น หรือเครือ่ งดืม่ ส�ำเร็จรูปทีม่ ี
จ�ำหน่ายทั่วไปในร้านสะดวกซื้อ แต่ประโยชน์ของการดื่มชานั้นไม่ได้จ�ำกัดที่รูปแบบของชาแต่อย่างใด เพราะคุณค่าในใบชามี
คุณสมบัติช่วยขยายหลอดเลือด ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน รวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิด
เซลล์มะเร็ง ลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย ช่วยให้สมองสดชื่น ลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์และโรคเบาหวานได้อีกด้วย
โดยเฉพาะในหน้าหนาวนี้ หากใครมีอาการเป็นหวัดน�้ำมูกไหล การดื่มชาร้อนเป็นประจ�ำจะช่วยลดอาการปวดไซนัส บรรเทา
อาการเจ็บคอ และช่วยเพิม่ ความอบอุน่ ให้กบั ร่างกายได้เป็นอย่างดี และเพราะชาในโลกนีม้ มี ากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็มี
สรรพคุณแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกดื่มชาเพื่อสุขภาพที่ดีและเหมาะกับตัวเรา
วัยท�ำงานหรือวัยเรียนที่ต้องใช้สมองจนเครียดทั้งวัน ตรากตร�ำอ่านต�ำราจนดึกดื่น ควรเลือกดื่มชามะลิ
ผู้รักการออกก�ำลังกายหรือท�ำงานจนเสียเหงื่อมาก ควรเลือกดื่มชาอูหลง
ผู้ที่ต้องผจญกับการสูดดมอากาศเป็นพิษอยู่เสมอ เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นประจ�ำ ควรเลือกดื่มชาเขียว
ผู้ที่นั่งท�ำงานตัวติดกับเก้าอี้ ไม่ค่อยขยับกายไปไหน และไม่ชอบออกก�ำลังกาย ควรเลือกดื่มชาเขียว หรือ ชาดอกไม้
ผู้ที่ชอบดื่มสุรา เครื่องดื่มมึนเมา ควรเลือกดื่มชาเขียว
ผู้นิยมกินเนื้อสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ ควรเลือกดื่มชาอูหลง
คนท้องผูก ปลดทุกข์แต่ละครั้งช่างทุกข์ทรมานเหลือเกินนั้น ควรเลือกดื่มชาผสมน�้ำผึ้ง
ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง ไขมันในเลือดสูง ควรเลือกดื่มชาอูหลง หรือ ชาเขียว
ส�ำหรับมนุษย์ยุคไฮเทคที่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืน ควรเลือกดื่มชาร้อนอะไรก็ได้
เป็นประจ�ำเป็นดีที่สุด ว่างเมื่อไรคว้าถ้วยชาข้างมือยกมาดื่มแก้กระหาย ก็จะสามารถช่วยป้องกันรังสี
ที่แผ่ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งช่วยผ่อนคลายกระดูกและลดความอาการอ่อนเพลียได้อย่างชะงัด
ข้อพึงระวัง หากดื่มชามากเกินไปก็อาจเป็นการท�ำลายสุขภาพได้เช่นกัน ดังนั้น เราควรเลือกรับประทานอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่ และหมั่นออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ เพียงเท่านี้สุขภาพที่ดีคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
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9. พู่กันหรือแปร

5.

1.

2.

3.

6.

4.

ขั้นตอนท�ำยังไงนะ
7.

1. ฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการ แล้วแช่น�้ำทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้กระดาษนิ่ม
2. ออกแบบ แล้วปั้นดินน�้ำมันขึ้นรูปตามแบบ
3. แปะกระดาษหนังสือพิมพ์ที่แช่น�้ำเตรียมไว้เข้ากับแบบเพื่อรองพื้นชั้นแรก
4. ทากาวบนกระดาษที่แช่น�้ำเตรียมไว้ แล้วติดทับลงไปอีกครั้ง
5. ท�ำขั้นตอนที่ 4 ซ�้ำไปเรื่อยๆ จนได้ความหนาตามต้องการ จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
6. แกะเปเปอร์มาเช่ออกจากแบบ ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบก่อนลงสี
7. ทาสีขาวรองพื้น รอให้แห้ง แล้วจึงลงสีหรือตกแต่งตามใจชอบ

TIP หากใช้สีโควปสามเตอเงาร์ใหแน้ชิ้นะนงาน�ำใหนะ้ลครงแับลกเกอร์
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ว่าท�ำง่าย แถมยังสนุกด้วย..
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