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 สวัสดีครับ คุณผู้อ่านทุกท่าน ไม่ทันไร ปี 2556 ก็ก�าลังจะสิ้นสุดลง ปีนี้ 
เป็นปีที่มีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้น แต่ก็เป็นปีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยต้องเศร้าเสียใจ 
เนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
ได้ทรงละสังขารสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม โดยค�าสอนที่พระองค์พึงให้
พทุธศาสนกิชนระลกึไว้เสมอ นัน่คอื “ปัจจบัุน” เพราะชวีตินีม้ชีวีติเดียวและสัน้นกั 
ข้าพระพทุธเจ้าและพนกังานในเครือบรษิทั นานม ีจ�ากดั ขอร่วมส่งเสดจ็พระองค์ท่าน 
เข้าสู่กระแสพระนิพพาน
 ส�าหรับนานมีนิวส์ฉบับนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆ มาฝากกันเช่นเคย โดยเฉพาะ
ผู้ที่อยากประสบความส�าเร็จแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร อย่าพลาด! กับบทสัมภาษณ์
สุดพิเศษที่จะพาท่านมุ่งสู่ความส�าเร็จในแบบฉบับ “เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์”  
ศิลปินนักคิด ผู้วางแผนบริหารจัดการทุกจังหวะชีวิตเพ่ือความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่  
ต่อด้วยคอลัมน์เกร็ดความรู้ทองเกษมท่ีพาไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
หอศิลป” อีกหนึ่งสถานที่ส�าคัญในการเก็บรักษาและจัดแสดงศิลปวัตถุล�้าค่า 
ของชาติ ทั้งยังเป็นแหล่งความรู ้ด้านศิลปะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่
ศิลปินยุคใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์ที่น�าเสนอเคล็ดลับสุขภาพดี  
โดยคอลัมน์สุรศักดิ์เผย 5 วิธีช่วยให้อายุยืนอีก 20 ปี และคอลัมน์ Healthy  
Lifestyle ที่เผยเคล็ดลับการดื่มชาเพื่อสุขภาพที่ดีให้เหมาะกับตัวเรา
 อากาศหนาวๆ กับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยความรื่นเริงในช่วงปีใหม่  
เป็นช่วงของการท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภู ดอย น�้าตก หรือแม้แต่ทะเลที่
มีน�้าใสสะอาด แน่นอนว่า นอกจากภาพถ่ายที่น่าประทับใจแล้ว ลองบันทึกข้อมูล
ด้วยอุปกรณ์ เครื่องเขียน และสีคุณภาพดี ทั้งปากกาลูกลื่น ดินสอด�า สีไม้ สีน�้า  
สีอะคริลิก ฯลฯ ของ “ตราม้า...เพื่อนแท้ความส�าเร็จ” เพื่อเก็บความทรงจ�าดีๆ  
ไว้อีกปีสิครับ

ศุภชัย สุพุทธิพงศ์
บรรณาธิการบริหาร
editor@nanmee.com

D.I.Y.
มาสร้างสรรค์ผลงานน่ารัก 
อย่าง “เปเปอร์มาเช่” จาก
กระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีไม่ใช้
แล้วกันเถอะ

สุรศักดิ์
5 วิธีที่ช่วยให้อายุยืนขึ้นอีก 
20 ปี เคล็ดลับการมีสุขภาพ
ที่ดีท่ีสามารถท�าได้ง่ายๆ ใน
ชีวิตประจ�าวัน

เล่าสู่กันฟัง
ร ่ วมแสดงความยินดีกับ 
ผู้ได้รบัรางวลั HORSE Awards  
คร้ังที ่8 ในหัวข้อ “สีสนัเมอืง
ไทย” และ โครงการประกวด
วาดภาพระบายสี ครั้งที่ 2 
ลากเส้น เล่นสี กับพี่ “ม้า” 
ประจ�าปี 2556

Interview
พบกับบทสัมภาษณ ์ของ  
“อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิต- 
พิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติ  
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
ประจ�าปี พ.ศ. 2554 ผู้ที่
ประสบความส�าเร็จท้ังใน 
เส้นทางชวีติและเส้นทางศลิปะ

Shopping Guide
พบกับ เครื่ อ ง เขี ยนและ
อปุกรณ์ส�านกังานคณุภาพ ที่
จะช่วยให้การท�างานของคณุ
สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย
มากยิ่งขึ้น

เกร็ดความรู้ทองเกษม
เยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป สถานท่ี 
เก็บรวบรวมสงวนรักษาและ 
จัดแสดงศิลปวัตถุล�้ าค ่ า 
ของชาติ
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中国画 (ภาพวาดจนี) เป็นการวาดภาพโดยใช้พูก่นั น�า้หมกึ และส ีวาดลง 
บนกระดาษหรือผ้าไหม หากแบ่งตามเนือ้หาของภาพ จะแบ่งได้ 3 ประเภท คอื  
ภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้และนก

 ภาพวาดบุคคลได้พัฒนาถึงระดับที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 
ในสมัยจ้านกั๋ว (477 - 222 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) เมื่อถึงสมัย 
ราชวงศ์ถังจึงได้เจริญถึงจุดสูงสุด นักวาดภาพรูปบุคคลท่ีม ี
ชื่อเสียง ได้แก่ กู้ไข่จือ อู๋ต้าวจื่อ เป็นต้น

 ภาพวาดรูปวิวทิวทัศน์มักเป็นรูปภูเขาและแม่น�้าที่
งดงาม เกดิขึน้ในสมยัราชวงศ์ฉิน และได้กลายมาเป็นรปูแบบ
ของการวาดประเภทหนึ่งในสมัยราชวงศ์สุย ก่อนจะเจริญ 
ถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง รูปภาพมีความประณีตงดงาม  
นักวาดภาพวิวทิวทัศน์ของจีนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หลี่ซือซวิ่น  
ฟ่านควาน ถางอิ่น เป็นต้น

 ภาพวาดรปูดอกไม้และนกนัน้รวมไปถงึสตัว์ปีก สตัว์บก  
ปลา และแมลงตามแบบธรรมชาติ ในสมัยราชวงศ์เหนือใต้  
(ค.ศ. 420 - 581) นั้น มีภาพวาดรูปดอกไม้และนกแล้ว 
กระทัง่สมยัราชวงศ์ซ่งภาพวาดประเภทนีไ้ด้พัฒนามากยิง่ขึน้  
นกัวาดภาพดอกไม้และนกทีม่ชีือ่เสยีง ได้แก่ จตูา ผูเ้ชีย่วชาญ
ทางด้านการวาดรูปดอกไม้และนก เจิ้งเซี่ย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวาดต้นไผ่ ฉีป๋ายสือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดรูปปลา
และกุ้ง เป็นต้นขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ 中国文化常识

โรงเรียนสอนภาษานานม ีอาคารบริษัท นานมี จ�ากัด 146 ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0-2648-8000 ต่อ 5400 เว็บไซต์ : www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com

จัดการความเครียด (ยืดอายุได้ 4 ปี)
 อย่าท�าให้ตัวเองซมึเศร้าและจมอยูก่บัความทกุข์ ควรใช้
ชีวิตให้สบายๆ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมองโลกในแง่ดี วิธีจัดการ
กบัความเครยีดง่ายๆ คอื สดูหายใจลกึๆ เข้าช่องท้อง โดยหายใจ
เข้าช้าๆ และผ่อนลมหายใจออกช้าๆ หากชวีติพบเจอเรือ่งวุน่วาย
ก็พยายามบริหารเวลาอย่างเหมาะสม

StationStation
 ทุกวันนี้ การใช้ชีวิตมีแต่ความเร่งรีบจนลืมใส่ใจสุขภาพของตัวเอง เม่ือสุขภาพถูกบ่ันทอนด้วย 
สภาวะแวดล้อมไม่ดีรอบตัว ผลเสียที่ตามมาจึงมีมากมายโดยที่อาจไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนเราเลย ดังนั้น  
ถ้าต้องการมสีขุภาพทีด่แีละมีอายยุนืขึน้ เราสามารถเพิม่วธิกีารเหล่านีเ้ข้าไปในกจิวตัรประจ�าวนัและปฏบิตัติาม 
ได้ง่ายๆ ดังนี้

ออกก�าลังกาย
(ยืดอายุ 2-6 ปี)
 การเคลื่อนไหวร่างกาย 
เช่น เดินขึ้นบันได วิ่ง ขี่จักรยาน 
การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ หรือ
แม้แต่เดินเร็ววันละ 30 นาที  
จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกาย ท�าให้กระดกูแขง็แรง  
กล้ามเนื้อต่างๆ ท�างานได้อย่าง
เต็มที่ การท�างานของหัวใจและ
ปอดดีขึ้น ร่างกายก็รู้สึกมีพลัง

กินผักและผลไม้
(ยืดอายุ 14 ปี)
 จากการศกึษาวจิยัพบว่า  
ผู้ที่ชอบกินผักและผลไม้ จะมี 
อายุยืนกว่าผู้ท่ีชอบกินเนื้อสัตว์  
เพราะผักและผลไม้อุดมไปด้วย 
วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหาร
ท่ีจ�าเป็นต่อร่างกาย การกินผัก
และผลไม้เป็นประจ�าจะช่วย
ป้องกันโรคหัวใจ โรคความดัน 
โลหิตสูง และลดความเสี่ยงของ
โรคอัลไซเมอร์อีกด้วย

นอนหลับเร็วขึ้น 15 นาที (ยืดอายุ 3 ปี)
 การนอนหลับส�าคัญต่อร่างกายอย่างมาก เน่ืองจาก 
ช่วงทีน่อนหลบัเป็นช่วงเวลาทีร่่างกายจะซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอ 
ผู้ที่อยู่ในวัยท�างานควรนอนหลับวันละ 6-8 ชั่วโมง หากได้ 
นอนหลับเร็วขึน้ 15 นาทจีะช่วยให้ร่างกายมเีวลาพักผ่อนมากขึน้

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

3



โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน และ โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน และ โครงการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  บ ริษัท นานมี จ� า กัด จัดพิ ธีมอบรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ภายใต ้ โครงการ

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน “Horse อะวอร์ด” และ โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม “Nanmee Fine Arts Award” คร้ังท่ี 8  

ในหัวข้อ “สสีนัเมอืงไทย” ซึง่เป็นกจิกรรมทีจ่ดัข้ึนเพือ่เปิดโอกาสให้เยาวชนตลอดจนประชาชนทัว่ไปได้แสดงความสามารถด้านศลิปะและร่วมถ่ายทอด

เอกลักษณ์ความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ในมุมมองที่แตกต่าง เพื่อแสดงออกถึงจินตนาการในการเผยแพร่สีสันความงามของประเทศไทย 

สู่สายตาสาธารณชน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ พันเอกหญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท ์

เป็นประธานในพิธี ณ อาคารนานมี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา

 นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการภาพผลงานการประกวด ซ่ึงมีผู ้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจ�านวนมากท้ังจาก 

แขกผู้มีเกียรติ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และบุคคลทั่วไป ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทั้งนี้ บริษัท นานมี จ�ากัด 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 1
Nanmee Fine Arts Award

รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2
Nanmee Fine Arts Award
รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2
Nanmee Fine Arts Award

รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 1
Horse อะวอร์ด
รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 1
Horse อะวอร์ด

รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2
Horse อะวอร์ด
รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2
Horse อะวอร์ด

รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 3
Horse อะวอร์ด
รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 3
Horse อะวอร์ด4



 จดัต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่2 แล้ว ส�าหรบัโครงการประกวดวาดภาพ 

ชงิรางวลักบัดินสอสไีม้ 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�านวน 12 รางวัล และ

ชุดรวมเครื่องเขียนตราม้าและหนังสือนิทาน จ�านวน 300 รางวัล 

ซ่ึงในปีน้ีน้องๆ ต่างส่งแผ่นภาพที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

และจินตนาการพร้อมแสดงความสามารถด้านศิลปะกันมา 

อย่างเต็มที่ จนกรรมการต้องท�างานกันอย่างหนัก แต่ในท่ีสุด

ก็ได้ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 รุ่น ได้รับ iPad Mini พร้อมประกาศนียบัตร 

จ�านวน 12 รางวัล ไปครอง

รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 

1. ด.ญ.กินรี จีโน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จ.เชียงใหม่

2. ด.ญ.ปัณฑารย์ี ค�าตัน๋ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา กรงุเทพมหานคร

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�า 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�้าโกบ จ.กระบี่

โครงการประกวดวาดภาพระบายส ีครัง้ท่ี 2โครงการประกวดวาดภาพระบายส ีครัง้ท่ี 2

กลุ่มที่ 1 อายุ 3-6 ปี

กลุ่มที่ 2 อายุ 7-9 ปี

กลุ่มที่ 3 อายุ 10-12 ปี

 ลากเส้น เล่นสี กับ “พี่ม้า” ลากเส้น เล่นสี กับ “พี่ม้า”

 บริษัท นานมี จ�ากัด จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาล Back to School  

ในช่วงเดอืนมนีาคม – มถินุายน พ.ศ. 2556 โดยการเชญิชวนร้านค้าทีเ่ป็นตวัแทนจ�าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้ส�านักงานในเครือบริษัทฯ ร่วมประกวดตั้งกองโชว์ 

“ตราม้า เพื่อนแท้ความส�าเร็จ” ซึ่งมีตัวแทนร้านค้าเข้าร่วมประกวดเป็นจ�านวนมาก 

ทั้งนี้ นานมีขอแสดงความยินดีกับ “ร้านสิรดนัย มาร์เก็ตติ้ง” (กองใหญ่) และ  

“ร้านชัยวัฒนา หนองแขม” (กองเล็ก) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขอขอบคุณทุกร้านค้า

ที่เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้

ตั้งกองโชว ์Back to Schoolตั้งกองโชว ์Back to Schoolอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ

 “ความสุขจากสีสัน สร้างสร
รค์”

 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา 

บริษทั นานม ีจ�ากดั ร่วมกบั ศาสตราจารย์พเิศษ อาร ีสทุธพินัธุ์  

ศลิปินแห่งชาต,ิ อาจารย์พบิลูย์ มงักร, อาจารย์ธวิท วงษ์พลาย 

และ อาจารย์มณเฑยีร เรยีบเรยีง จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารศลิปะ 

ภายใต้หัวข้อ “ความสุขจากสีสัน สร้างสรรค์” ณ นานมี อาร์ต แกลเลอรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

มุง่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะจากวสัดทุีห่าง่ายใกล้ๆ ตวั ร่วมกบัแนวคิดการระบายสีรูปแบบ

ใหม่ที่ไม่ยึดติดกับการใช้พู่กัน งานนี้ผู้เข้าอบรมได้แสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ด้วยการน�า

เทคนิคใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้มาสร้างรูปและพื้นในแบบฉบับของตนเองกันอย่างสนุกสนาน โดยมี 

คุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จ�ากัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
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ทิวไผ่

 ศิลปะ เป็นสิ่งที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และ 

ความพึงพอใจ ถือเป็นศาสตร์แห่งจิตวิญญาณช้ันสูง ที่ต้องใช้สมาธิ พลังใจ  

และพลังกายในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานนั้นทรงคุณค่าทางสุนทรียะ  

มีความงามอันเป็นคุณค่าทางจิตใจ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ “ศิลปิน” ที่จะ

ถ่ายทอดความงามและแนวความคิดผ่านวิธีการและสื่อวัสดุต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่น

ได้สัมผัส ได้รับรู้ และเข้าถึงได้ แม้ไม่ต้องมีค�าอธิบายใดๆ

 ศิลปิน จึงผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง หรือวรรณศิลป์ เพื่อสื่อความหมาย

จากความรูส้กึภายในของศลิปิน ออกมาเป็นความงามทางศลิปะทีเ่ป็นรปูธรรม 

ดังนั้น ศิลปินในทุกสาขาจึงต้องมีแนวความคิดและแรงบันดาลใจอันเป็นหัวใจ

ส�าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดของตนเอง สามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืน

รับรู้และเกิดความประทับใจได้ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ความศรัทธา ภูมิปัญญา 

ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ ตลอดจนแนวความคิดที่สื่อความหมายในรูปของ

นามธรรม โดยที่ศิลปินสามารถแสดงออกในงานศิลปะได้อย่างไม่มีขอบเขต

และข้อจ�ากัด ตามแต่จินตนาการและวิธีการของศิลปินแต่ละคน 

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์จะเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะ แต่ชิ้นงานนั้นคงไม่อาจส�าเร็จเป็นผลงาน

ที่สุดยอดได้หากศิลปินขาดความสามารถเฉพาะตนที่ยอดเยี่ยม ความช�านาญ

ที่เกิดจากการฝึกฝน และความพยายามมุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งต้อง

เกิดจากแรงกายและแรงใจของศิลปินทุกคน
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 ศิลปวัตถุ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงถึง
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยและสามารถสะท้อนให้เหน็ถึงแนวคิด 
วิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัยที่ถูกถ่ายทอด
ผ่านชิ้นงานศิลปะแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมหรือ
ประติมากรรม โดยมีศิลปินในยุคนั้นๆ เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น 
ศิลปวัตถุเหล่านี้จึงมีคุณค่าและต้องให้ความส�าคัญในการเก็บ
รกัษาไม่ให้เสือ่มสลายและสบืทอดให้คงอยูเ่พือ่เป็นการอนรุกัษ์
ประวตัศิาสตร์ของชาตใิห้คงอยูเ่ป็นมรดกของชนรุน่หลงัต่อไป
 นานมีนิวส ์ฉบับนี้ จึ งขอพาทุกท ่านไปเยี่ ยมชม 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิหอศลิป (The National Gallery)  
ถนนเจ้าฟ้า อกีหนึง่สถานทีส่�าคญัในการเกบ็รักษาและจดัแสดง 
ศิลปวัตถุล�้าค่าของชาติ ที่กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็น 
สถานที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมประเภท 
ทัศนศิลป์ของศิลปินผู้มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ 
ศิลปกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย 

 อาคารที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ เป็นสถาปัตยกรรม
คลาสสิกแบบตะวันตก ออกแบบโดย นายคาร์โล อัลเลกรี 
(Carlo Allegri) สถาปนกิชาวอติาเลียนประจ�าราชส�านกัสยาม  
โดยได้แรงบนัดาลใจมาจากโรงงานเครือ่งจกัรทีเ่มอืงเบอร์มิง่แฮม  
ประเทศอังกฤษ เดิมเป็นอาคารโรงกษาปณ์ที่สร้างขึ้นในสมัย 
รัชกาลที่ 5 ส�าหรับเป็นโรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์ โดยได้รับ 
พระราชทานนามว่า “โรงกษาปณ์สทิธกิาร” จนเมือ่มกีารพฒันา 
เครื่องจักรที่ใหญ่โตขึ้นในเวลาต่อมา จึงย้ายที่ท�าการไป ณ 
โรงกษาปณ์ปัจจุบัน อาคารแห่งนี้จึงร้างลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  
 ครัน้ในวาระครบ 100 ปี การพพิธิภณัฑ์ไทย (พ.ศ. 2517)  
กรมศิลปากรมีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานด้านศิลปะ
สมัยใหม่ จึงได้ขอใช้อาคารโรงกษาปณ์เก่าน้ีเพื่อปรับปรุงเป็น  
“หอศลิปแห่งชาต”ิ ซึง่กรมธนารกัษ์ได้อนมุตัมิอบอาคารแห่งนี้
แก่กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ในขณะที่ 
ตัวอาคารได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ส�าคัญของชาติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2521
 ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แบ่งพื้นที่ 

การจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
 1. โซนนิทรรศการถาวร ซึ่งอยู่บริเวณอาคารด้าน
หน้า (อาคารด้านทิศตะวันตก) จัดแสดงผลงานศิลปะแบบ 
ไทยประเพณีซึ่งเป็นผลงานศิลปะไทยท่ีสร้างสรรค์ขึ้นแต่ครั้ง
อดตีกาล จนกระท่ังถกูถ่ายทอดและปรบัเปลีย่นเข้าสูร่ปูแบบ
ศิลปะร่วมสมัยซ่ึงล้วนแต่เป็นผลงานที่ส�าคัญและทรงคุณค่า
ต่อวงการศิลปะในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 
 • ห ้องจัดแสดงศิลปะไทยประเพณี  จัดแสดง 
จิตรกรรมไทยประเพณีซ่ึงเป็นชิ้นงานโบราณ มีเน้ือหาหลัก 
ที่เก่ียวข้องกับพุทธศาสนาท่ีสอดแทรกเรื่องราวในวรรณคดี 
และวถิชีีวติความเป็นอยูข่องคนไทยในสมยัก่อน เช่น จติรกรรม 
พทุธศาสนาบนผนืผ้าหรอืพระบฏ สมยัอยธุยาตอนปลายจนถึง 
รตันโกสนิทร์ตอนต้น ภาพวาดของ “ขรวัอินโข่ง” ศิลปินเอกประจ�า 
รชักาลท่ี 4 และภาพประกอบงานพระเมรสุมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นต้น
 • ห้องจัดแสดงศิลปะไทยแบบตะวันตก จัดแสดง 
ผลงานแบบตะวันตกที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชาวตะวนัตก 
ทีเ่ข้ามารบัราชการในเมอืงไทยและศลิปินชาวไทยทีศ่กึษาศิลปะ 
จากต่างประเทศ อาทิ ผลงานของพระสรลกัษณ์ลขิติ มหาดเลก็ 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว พระบรม

หอศิลปเจ้าฟ้า
สืบสานคุณค่าศิลปะไทย

ฉายาสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 4 วาดโดยศิลปินชาวอิตาล ี
ซึ่งเป ็นภาพพอร์ตเทรตที่ เก ่าแก่ที่สุดในประเทศ และ 
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลท่ี 5 วาดโดย 
ศิลปินชาวตะวันตกโดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ เป็นต้น
 • ห้องเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ 
ของพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมใน 
พระปรชีาสามารถและพระอัจฉรยิภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ศิลปกรรม เช ่น ภาพวาดฝีพระหัตถ ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9
 • ห้องจัดแสดงประติมากรรม จัดแสดงศิลปะวัตถุ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผลงานของ  
ศาสตราจารย์ศลิป์ พรีะศร,ี อาจารย์เฟ้ือ หรพิทิกัษ์, อาจารย์เขยีน  
ยิ้มศิริ, ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ และอาจารย์นนทิวรรธน์ 
จันทนะผะลิน เป็นต้น
 2. โซนนทิรรศการหมนุเวียน ซึง่เป็นพืน้ทีส่�าหรบัจดั 
แสดงผลงานศลิปะของท้ังศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาตท่ีิได้ 
ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ น�ามาจัดแสดง 
หมนุเวยีนให้ชมตลอดท้ังปี ประมาณเดอืนละ 2 นทิรรศการ อกีด้วย 
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ไม่ได้เป็นเพียง 
แหล่งเกบ็รวบรวมสงวนรกัษาและจดัแสดงศลิปวตัถเุท่านัน้ 
แต่สถานที่นี้ยังเป็นแหล่งความรู้ด้านศิลปะท่ีสามารถสร้าง 
แรงบนัดาลใจแก่ศลิปินยคุใหม่เพือ่กลบัไปต่อยอดจนิตนาการ  
เติมเต็มความคิด และพัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะใหม่ๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2556 ส�านักพิมพ์ทองเกษม  
จดักจิกรรมเสวนา ในหวัข้อ "เจ้ามะเรง็ร้าย ไปให้พ้น!" ณ เวท ี
เอเทรียม ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18  
ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริิกติิ ์โดยม ีแพทย์แผนจนี นพ.ภาสกจิ 
วณันาวบิลู ผูเ้ชีย่วชาญด้านสมนุไพรจนีและแพทย์แผนจนี และ
คุณพรวรินทร์ นุตราวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ เจ้าของ
รางวัลคนดีน�าทาง แทนคุณแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นวิทยากร  
ซึง่ได้รบัความสนใจเข้าร่วมรบัฟังจากผูเ้ยีย่มชมงานเป็นอย่างดี  
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับของที่ระลึกจาก
ส�านักพิมพ์ในช่วงท้ายกิจกรรมอีกด้วย

กิจกรรมเสวนากิจกรรมเสวนา



 ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับต้นๆ และยัง

ร้ายกาจเกินกว่าที่ใครจะต้านทานได้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งจึงเปรียบเสมือนนักรบผู้ยิ่งใหญ่ 

ที่ต้องฝ่าฟันศึกครั้งนี้ไปด้วยจิตใจอันเข้มแข็ง

                                                  สยงตุ้น เธอมีชื่อจริงว่าเซี่ยงเหยา เป็นนักวาดการ์ตูนชื่อดัง
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                                           ต่อมน�้าเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน” (Non-Hodgkin’s lymphoma) นับแต่นั้นเธอ

                                              ต้องผ่านการต่อสู้กับอาการของโรคมะเร็งต่อมน�้าเหลืองมาด้วยจิตใจเข้มแข็งที่สุด
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                                                   เธอได้รับก�าลังใจจากแฟนๆ อย่างล้นหลาม หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียง

                                                     การ์ตูนที่อ่านเพื่อความบันเทิง แต่ยังเป็นบันทึกแห่งความผูกพัน ความรัก 

                                                       ความห่วงใยจากครอบครัวและมิตรภาพ ที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัสร่วมกัน 

                                                          และอาจท�าให้คุณได้พบเจอกับหนทางอันส่องสว่าง ผ่านเรื่องราวการต่อสู้

                                                              กับโรคมะเร็งด้วยเสียงหัวเราะ เป็นพลังบวกที่ช่วยให้มองเห็นความหวัง

                                                                  ในความเจ็บปวด หนังสือการ์ตูนแสนมหัศจรรย์เล่มนี้จะท�าให้คุณ
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 (ทัง้ชดุม ี6 เล่ม)
ISBN  978-616-285-065-3
ผู้แต่ง  เจงิซหีลวั, อว๋ีหมิน่
ภาพประกอบ หลีเ่หลิง่เซวียน, โจวอิง่ลี,่
  หลวิเสีย่วเจยี
ผู้แปล  ธิดา แซ่หลวิ
ส�านกัพมิพ์  ทองเกษม
จ�านวนหน้า  152 หน้า
ราคา 190 บาท

 ลูกหิน ส้มจี๊ด และข้าวปั้น เดินทาง
ย้อนกาลเวลากลับไปในอดีตเพ่ือค้นหาว่า 
สิง่ประดษิฐ์ต่าง  ๆท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนันัน้มท่ีีมา
อย่างไร เช่น อาหารกระป๋อง หลอดไฟ กล้อง
ส่องทางไกล โทรศพัท์มอืถือ เป็นต้น โดยมี
ผู้น�าทางเป็นกล่องวิเศษใบหนึ่งที่พร้อมไข 
ความกระจ่างให้กับเด็กทั้งสามคนและ 
น�าพวกเขาเดนิทางข้ามกาลเวลากลบัไปจน 
ได้รบัความรูกั้นอย่างเตม็อิม่

ชื่อหนังสือ  ชดุ ฉลาดรูธ้รรมชาติ
 ตอน แก๊งป่วนผจญภัย 
 โลกแมลง  
 (ทัง้ชดุม ี4 เล่ม)
ISBN  978-616-285-055-4
ผู้แต่ง  ซนุหยวนเว่ย 
ภาพประกอบ จางจิง้, หลี ่น่า, ตัน้ สุย่ เหอ กู่
ผู้แปล  ณัษฐภรณ์ จนิดาสรุารกัษ์
ส�านกัพมิพ์  ทองเกษม
จ�านวนหน้า  184 หน้า
ราคา 198 บาท

 ติงติงกับเพ่ือนๆ กลายเป็นมนุษย ์
ย่อส่วน เหล่าแมลงทีเ่ราเหน็น่ารกั อ่อนโยน 
กลบักลายเป็นแมลงปีศาจร้าย ร่างยักษ์ 
น่ากลวั การโจมตีของมวนกรรเชยีงท่ีหวงั
จะท�าร้ายให้พวกเขาจมน�า้ ภายใต้การถูก
โจมตจีากเหล่าแมลงร้าย พวกเขาต้องใช้
ความสามคัคแีละสตปัิญญา รวมถึงจติใจ
ทีเ่ดด็เด่ียวในการต่อสู ้ส่วนจะท�าให้สามารถ
เอาตวัรอดไปได้หรอืไม่ มาตามลุน้กันเถอะ-

ชื่อหนังสือ หมาน้อยขี้โม้ 
 ชุด นิทานจีนอมตะ 2 
 (ทั้งชุดมี 5 เล่ม)
ISBN  978-616-285-037-0
เรยีบเรยีง  คมสัน สินสุขภัณฑ์
ภาพประกอบ ธันยนนัท์ ฉพัพรรณรงัษี
ภาษาองักฤษ Jonathan Andrew Devos
ภาษาจีน Hu Shiyan, 
  ประจติร ป้อมอรนิทร์
ส�านกัพมิพ์  ทองเกษม
จ�านวนหน้า  24 หน้า
ราคา  95 บาท
 
 เจ้าหมาน้อยออกไปเดินเล่นบน
ภูเขา ทุกครั้งท่ีกลับมาถึงบ้านมักจะ
มีสิ่งของติดไม้ติดมือกลับมาด้วยเป็น
ประจ�า พร้อมกับค�าโอ้อวดชืน่ชมตนเอง
จนท�าให้เพ่ือนๆ ประหลาดใจ เพราะเป็น
สิง่ทีเ่หลอืเชือ่และเกินก�าลงัของเจ้าหมา
น้อยทกุครัง้ไป เดก็ๆ อยากรูกั้นใช่ไหมว่า
เจ้าหมาน้อยท�าได้อย่างไร มีพละก�าลัง
ถึงขนาดล่าเสือได้จริงหรือไม่ ติดตาม
อ่านได้ในเล่มนี้

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

 ความรู้ทางฟิสิกส์และกิจกรรมที่เด็กๆ 
จะได ้ปฏิบัติในหนังสือเล ่มน้ีเป ็นเพียง 
ความรูเ้บือ้งต้น อนัจะเป็นพ้ืนฐานให้นกัเรยีน
เกิดความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก
และธรรมชาติ จนสามารถน�าความรู้มาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันและเป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อที่สูงขึ้นได้

ชื่อหนังสือ  ร้อง...ท่องเพลงจนี-ไทย  
 เป็นเด็กเก่ง 2 ภาษา 
 ได้...ง่ายจงั 2
ISBN  978-616-285-071-4
เรียบเรยีงเน้ือร้อง 
  จติรลดัดา สวัสดิพงษ์,  
  Pan Hong lin
เรยีบเรยีงท�านอง
  วินทิร พุ่มหรดี   
ภาพประกอบ ธันยนนัท์ ฉพัพรรณรงัษี
ส�านักพมิพ์  ทองเกษม
จ�านวนหน้า  44 หน้า
ราคา  250 บาท
 ต่อยอดจากเล่มแรกท่ีได้รับการ
ตอบรบัอย่างดเีย่ียม ด้วยบทเพลงจนีซึง่
มเีนือ้หาและค�าศัพท์ท่ีเติบโตข้ึน มท่ีอน
ร้องจนี ออกเสยีงท่องค�าจนี และแปลเป็น
เน้ือร้องไทยอย่างถูกต้องสอดคล้องเช่น
เดมิ เพ่ือเป็นสือ่ในการส่งเสรมิการเรยีนรู ้
ภาษาจนีทีด่ใีห้กับเดก็ๆ ได้เพลดิเพลนิ
และสนกุสนานกับการเรยีนรูภ้าษาผ่าน
การร้องเพลง อันเป็นการจดุประกายเพ่ือ
การศึกษาภาษาจนีต่อไป

สมศรี



 ลมหนาวพัดโชยมาให้เราได้สมัผสักนัอกีแล้ว นานมนีวิส์ฉบับนี ้จะพาคนรกัสุขภาพทัง้หลายมาดืม่ชาร้อนๆ เพือ่เสรมิสร้าง 

ความอบอุ่นให้กับร่างกายในหน้าหนาวนี้กัน

 การดืม่ชาในปัจจบุนักลายเป็นแฟชัน่ยอดนยิมในกลุม่คนเมอืง ไม่ว่าจะในรปูแบบร้อน เยน็ หรอืเครือ่งดืม่ส�าเรจ็รปูทีม่ ี

จ�าหน่ายทั่วไปในร้านสะดวกซื้อ แต่ประโยชน์ของการดื่มชานั้นไม่ได้จ�ากัดที่รูปแบบของชาแต่อย่างใด เพราะคุณค่าในใบชามี

คุณสมบัติช่วยขยายหลอดเลือด ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน รวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิด

เซลล์มะเร็ง ลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย ช่วยให้สมองสดชื่น ลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์และโรคเบาหวานได้อีกด้วย

โดยเฉพาะในหน้าหนาวนี้ หากใครมีอาการเป็นหวัดน�้ามูกไหล การดื่มชาร้อนเป็นประจ�าจะช่วยลดอาการปวดไซนัส บรรเทา

อาการเจบ็คอ และช่วยเพิม่ความอบอุน่ให้กบัร่างกายได้เป็นอย่างด ีและเพราะชาในโลกนีม้มีากมายหลายชนดิ แต่ละชนดิกม็ี 

สรรพคุณแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกดื่มชาเพื่อสุขภาพที่ดีและเหมาะกับตัวเรา

 วัยท�างานหรือวัยเรียนที่ต้องใช้สมองจนเครียดทั้งวัน ตรากตร�าอ่านต�าราจนดึกดื่น ควรเลือกดื่มชามะลิ

 ผู้รักการออกก�าลังกายหรือท�างานจนเสียเหงื่อมาก ควรเลือกดื่มชาอูหลง

 ผู้ที่ต้องผจญกับการสูดดมอากาศเป็นพิษอยู่เสมอ เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นประจ�า ควรเลือกดื่มชาเขียว

 ผู้ที่นั่งท�างานตัวติดกับเก้าอี้ ไม่ค่อยขยับกายไปไหน และไม่ชอบออกก�าลังกาย ควรเลือกดื่มชาเขียว หรือ ชาดอกไม้

 ผู้ที่ชอบดื่มสุรา เครื่องดื่มมึนเมา ควรเลือกดื่มชาเขียว

 ผู้นิยมกินเนื้อสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ ควรเลือกดื่มชาอูหลง

 คนท้องผูก ปลดทุกข์แต่ละครั้งช่างทุกข์ทรมานเหลือเกินนั้น ควรเลือกดื่มชาผสมน�้าผึ้ง

 ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง ไขมันในเลือดสูง ควรเลือกดื่มชาอูหลง หรือ ชาเขียว

 ส�าหรับมนุษย์ยุคไฮเทคที่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืน ควรเลือกดื่มชาร้อนอะไรก็ได้

 เป็นประจ�าเป็นดีที่สุด ว่างเมื่อไรคว้าถ้วยชาข้างมือยกมาดื่มแก้กระหาย ก็จะสามารถช่วยป้องกันรังสี

 ที่แผ่ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งช่วยผ่อนคลายกระดูกและลดความอาการอ่อนเพลียได้อย่างชะงัด

ข้อพึงระวัง หากดื่มชามากเกินไปก็อาจเป็นการท�าลายสุขภาพได้เช่นกัน ดังนั้น เราควรเลือกรับประทานอาหาร

ให้ครบ 5 หมู่ และหมั่นออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ เพียงเท่านี้สุขภาพที่ดีคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
ขอบคุณที่มา : www.n3k.in.th ภาพ : www.mi9.com

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

 16  ปี แห่งการจากไปของเจ้าหญิงไดอาน่า 
เจ้าหญิงของปวงชนทีค่นองักฤษยังคงร�าลกึถึง
อยู่เสมอ และจะยังคงอยู่ในความทรงจ�าไม่มี
วันลมืเลอืน หนงัสอืเล่มน้ีได้รวบรวมรปูภาพ
ของเจ้าหญิงไดอาน่าตัง้แต่ยังทรงพระเยาว์ 
จนเจริญพระชันษา การอภิเษกสมรสกับ 
เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระโอรสทัง้สอง เจ้าชาย
วิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ รวมถึงเรื่องราว 
การประสบอบุติัเหตุทางรถยนต์ พร้อมเน้ือหา
ทีบ่อกเล่ารายละเอยีดอย่างครบถ้วน

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

 “ซ ูหมิง่ ฟง” สดุยอดซนิแสชาวฮ่องกงผูม้ ี
ประสบการณ์ในการดดูวงมากว่า 30 ปี ความ
สดุยอดของเขาเริม่ต้นจากช่างตดัผมหนุม่ท่ี
ให้บริการตกแต่งทรงผมไปพร้อมกับการด ู
โหงวเฮ้งให้กับลูกค้า ความแม่นย�าในการ 
ท�านายท�าให้เขาเริม่มชีือ่เสยีงจนเป็นท่ีรูจ้กั 
ทัง้ในหมูช่าวฮ่องกง ดารา นักการเมอืง และ 
มหาเศรษฐี ท่ีต่างก็แวะเวียนมาใช้บริการ 
ไม่ขาดสาย จนได้รับเชิญไปออกรายการ 
โทรทศัน์ และมผีลงานเขยีนออกมาอกีหลายเล่ม  
รวมถึงหนงัสอืเล่มนีท่ี้น�าเสนอเรือ่งราวเก่ียวกับ 
ฮวงจุย้ส�าหรบัการค้าไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดยีว

ชื่อหนังสือ 泰國通胡慧冲之曼 
 谷空鐵好路數
ISBN  978-962-883-229-3
ผู้แต่ง  胡慧沖
ส�านักพิมพ์ 嘉出版社
ราคา 415 บาท

      Roger หรอื Hú huì chōng 
ชาวฮ่องกงผูห้ลงใหลและมคีวามรอบรู้
เก่ียวกับประเทศไทยในหลายด้าน อาทิ 
ประวัตศิาสตร์ ธุรกจิ และการท่องเท่ียว 
เป็นต้น จนรายการท่องเทีย่วของสถานี
โทรทัศน์ในฮ่องกงถึงกับเชญิเขาไปร่วม
ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการท่องเทีย่วเมอืง
ไทยหลายครัง้ นอกจากนี ้Roger ยังเขยีน
หนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยอีกหลาย
เล่ม ส่วนเล่มน้ีเขาจะกล่าวถึงเมอืงไทย
เรือ่งอะไรอกีบ้างน้ัน ต้องลองอ่านดู

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

 หนังสือเล่มนี้ ได้รับรางวัล Lionel  
Gelber Prize จากสหรฐัอเมรกิา เขียนโดย  
EZRA F. VOGEL นักเขียนชาวอเมริกัน
ซึง่ปัจจบุนัมอีายุ 83 ปี เขาใช้เวลาท้ังชวิีต 
รวบรวมข้อมลูชวีประวตัขิองประธานาธิบดี       
เติ้งเสี่ยวผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
และถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มน้ี  
ซึง่ภายในเล่มยังบอกเล่าถึงการเปลีย่นแปลง 
การปกครองครัง้ส�าคญัท่ีย่ิงใหญ่ของประเทศ
จนีสูช่าวโลกไว้อย่างครบถ้วนอกีด้วย

ชื่อหนังสือ 史蒂夫.約伯斯傳
ISBN 978-750-863-078-6
ผู้แต่ง 沃尔特-艾萨克森
ส�านักพิมพ์ 中信出版社  
ราคา  1,150 บาท

 
 เกือบ 2 ปีแล้ว กับการจากไปของ “สตีฟ  
จอ็บส์” เจ้าพ่อแห่งโลกเทคโนโลยี ท่ีถึงกับ
ท�าให้เหล่าสาวก  แบรนด์ดัง Apple ถึงกับ
ใจหายและเสียดายไปตามๆ กัน มาร่วม
สมัผสัเรือ่งราวดีๆ ของเขาต้ังแต่การเริม่ต้น
ท�าธุรกิจจนกลายเป็นมหาเศรษฐ ีรวมไปถึง
ประสบการณ์ชวิีตของเขาทีไ่ด้เจอท้ังความ
ตกต�า่และความส�าเรจ็ ท่ีเราสามารถน�าเอา
ข้อคิด ข้อดี และข้อเสยีมาปรบัใช้ได้อย่าง
ดีเย่ียม

สมศรี
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1. ฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการ แล้วแช่น�้าทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้กระดาษนิ่ม

2. ออกแบบ แล้วปั้นดินน�้ามันขึ้นรูปตามแบบ 

3. แปะกระดาษหนังสือพิมพ์ที่แช่น�้าเตรียมไว้เข้ากับแบบเพื่อรองพื้นชั้นแรก

4. ทากาวบนกระดาษที่แช่น�้าเตรียมไว้ แล้วติดทับลงไปอีกครั้ง

5. ท�าขั้นตอนที่ 4 ซ�้าไปเรื่อยๆ จนได้ความหนาตามต้องการ จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

6. แกะเปเปอร์มาเช่ออกจากแบบ ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบก่อนลงสี

7. ทาสีขาวรองพื้น รอให้แห้ง แล้วจึงลงสีหรือตกแต่งตามใจชอบ

1. กระดาษหน
ังสือพิมพ์    2. กาวลาเ

ท็กซ์

3. ดินน�้ามัน 
         4

. กะละมังพร้อ
มน�้าเปล่า

5. กรรไกร 
    6. สีอะคร

ิลิกหรือสีโปสเต
อร์

7. ดินสอและป
ากกาเมจิก    

8. กระดาษทร
ายเบอร์ 0

9. พู่กันหรือแป
รงทาสี

“เปเปอ
ร์มาเช่ห

รรษา”

“เปเปอ
ร์มาเช่ห

รรษา”
 จะสิ้นปีแล้วเรามาท�าความสะอาดบ้านต้อนรับปีใหม่กันดีไหม โอ้โฮ! กระดาษหนังสือพิมพ์

เก่าๆ เพียบเลยแฮะ อ๊ะ! พี่ม้านึกอะไรสนุกๆ ออกแล้ว เรามาสร้างสรรค์ผลงานน่ารักอย่าง        

   เปเปอร์มาเช่จากกระดาษหนังสือพิมพ์กันดีกว่า

สวัสดีครับ...

อุปกรณ์มีอะไรบ
้าง

ขั้นตอนท�ายังไงนะ
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7. ดินสอและป
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9. พู่กันหรือแป
รงทาสี

อุปกรณ์มีอะไรบ
้าง
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5. ท�าขั้นตอนที่ 4 ซ�้าไปเรื่อยๆ จนได้ความหนาตามต้องการ จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

6. แกะเปเปอร์มาเช่ออกจากแบบ ใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบก่อนลงสี

7. ทาสีขาวรองพื้น รอให้แห้ง แล้วจึงลงสีหรือตกแต่งตามใจชอบ

ขั้นตอนท�ายังไงนะ

TIP หากใช้สีโปสเตอร์ แนะน�าให้ลงแลกเกอร์
 เพื่อเพิ่มความเงาให้ชิ้นงานนะครับ

 เพียงแค่นี้เราก็ได้ผลงาน
เปเปอร์มาเช่สุดน่ารัก 

เอาไว้ประกอบผลงานสร้า
งสรรค์ของเรากนัแล้ว เห็

นไหมล่ะ 

  ว่าท�าง่าย แถมยังสน
ุกด้วย...

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.
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