


	 นานมนีวิส์ฉบบัปฐมฤกษ์	เบกิปีม้า	2557	นี	้ผมขอ	“สวสัดปีีใหม่”	และ	

“ซินเจียยู่อี่	ซินนี้ฮวดใช้”	ส�าหรับปีนี้	บริษัท	นานมี	จ�ากัด	และบริษัทในเครือ 

ขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดิ์	 พิพัฒน์เจริญ	

รุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไป		

	 เรามาเริ่มต้นปีใหม่กันด้วย	 นานมีนิวส์	 ขนาดรูปเล่มใหม่	 กะทัดรัด	 

แต่คณุภาพคบัเล่ม	ด้วยเนือ้หาเพือ่ฉลอง	65 ปี นานม	ีและขอต้อนรบัทุกท่าน

ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลายที่ทางเราผลิตและคัดสรรมาเพื่อทุกท่าน	

เหมาะทั้งเรื่องงาน	 เรื่องเรียน	 หรือแม้แต่เรื่องเที่ยว	 ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองเขียน	

อุปกรณ์ส�านักงาน	หนังสือคุณภาพจากส�านักพิมพ์ทองเกษม	และสินค้าอื่นๆ	

อกีมากมาย	รวมถงึกจิกรรมดีๆ 	ทีท่างบรษิทัจดัขึน้เพือ่มอบความสขุแก่ร้านค้า 

และลูกค้าทุกๆ	ท่าน	

	 เรื่องราวและสาระต่างๆ	 ในนานมีนิวส์ฉบับนี้	 ได้เลือกสรรมาเพื่อ 

ผู้อ่าน	โดยเฉพาะคอลัมน์	Interview	ที่เราเปิดศักราชต้อนรับปีม้าด้วยซินแส

ชือ่ดงัระดบัโลก	“อาจารย์มาศ	เคหาสน์ธรรม”	กบัเคลด็ลบัฮวงจุย้ส�าหรบัปีม้า 

คอลัมน์	 เกร็ดความรู ้ทองเกษม	 ที่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมร้านภูฟ้าที่ 

อาจารย์มาศ	 เป็นผู้แนะน�าฮวงจุ้ย	 และผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อันเป็นสิริมงคลยิ่งใน 

ปีมะเมีย	 2557	 น้ี	 คอลัมน์	สุรศักด์ิ Stationery	 ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ ์

ยอดนยิมของเครือ่งเขยีนตราม้า	และโดยเฉพาะอย่างยิง่คอลัมน์	จากใจร้านค้า 

ตราม้าเคียงข้างคุณ	 ที่ได้สัมภาษณ์ร้านค้าที่เคียงข้างเรามานานกว่า	 30	 ปี 

บอกเล่าประวตักิารก่อต้ัง	ความเจรญิรุ่งเรอืง	และการร่วมงานกบัเรามาตลอด 

ระยะเวลาอันยาวนาน	ซึ่งความภูมิใจนี้	นานมี	ไม่เคยลืม

	 เพราะ...	“ตราม้า	เพื่อนแท้ความส�าเร็จ”	ครับ

ศุภชัย	สุพุทธิพงศ์
บรรณาธิการบริหาร

editor@nanmee.com

บรรณาธิการอ�านวยการ	กรวิทย์	สุพุทธิพงศ์,	ปรีญาณี	สุพุทธิพงศ์ 

บรรณาธกิารบรหิาร	ศภุชยั	สพุุทธพิงศ์	

หวัหน้าบรรณาธกิาร	พัชนภิา	ชาวแพรกน้อย

กองบรรณาธิการ	วิชิรตา	ลีลารุจิ	•	ประจิตร	ป้อมอรินทร์	•	เนตรนภา	ปะวะคัง

	 	 วันวิสาข์	มาฆะเซ็น	•	วนัสนันทน์		โลกวิทย์	•	ปาริชาต	เหล่าทอง

	 	 กรณ์ดนัย	แซ่กอ 

บรรณาธิการศิลปกรรม	ชัยนิจ	สุขเจริญดี	

ศิลปกรรม	วริยาภรณ์	สังข์สวัสดิ์	•	เบญจมาศ	จุลวัฒนะ	•	พิยะณัฐ	ศานติวินิจฉัย

จัดท�าโดย	บริษัท	นานมี	จ�ากัด	-	ส�านักพิมพ์ทองเกษม

อาคารบริษัท	นานมี	จ�ากัด	146	ถ.สาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	 

โทร.	0-2648-8000	โทรสาร	0-2267-5890

	 e-mail	:	editor@nanmee.com	

	 www.nanmee.com								www.facebook.com/nanmeecorp

ร่วมสนุกกับกิจกรรม

“รักนานนานกับนานมี”“รักนานนานกับนานมี”
โดย แชร์เรือ่งราวความรกัของคุณผ่าน “ Facebook : horsestationery ” 
เรื่องราวของใครได้รับการกด like มากที่สุด 10 ท่านแรก รับรางวัล
หมอนผ้าห่มห่มอุ่นคลายหนาวกับพี่ม้า ภายในวันที่ 15 มีนาคม 57

เล่าสู่กันฟัง : บริษัท	นานมี	จ�ากัด	จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม	(นานมี)	ประจ�าปี	2556

จากใจร้านค้า : เปิดใจ	“3	ร้านเครื่องเขียนชื่อดังแห่งย่านส�าเพ็ง”

สุรศักดิ์ STATIONERY :	แกะกล่อง	“เครื่องเจาะกระดาษ	ตราม้า	H-960”

Shopping Guide : เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�านักงานใหม่จากตราม้า

INTERVIEW : บทสัมภาษณ์	“อ.มาศ	เคหาสน์ธรรม”	ผู้รู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยชื่อดังระดับโลก

เกร็ดความรู้ทองเกษม : “ร้านภูฟ้า”	คอลเลกชันภาพวาดฝีพระหัตถ์	“ปีม้าม้าพาให้เบิกบาน”
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• เซียวเหล่งนึ่ง

• โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี ชั้น 4

情人节 (qíng rén jié)

กุมภาพันธ์ของทุกปี
	 เป็นวนัทีห่ลายคนรูจ้กักนัด	ีและหลายประเทศ 
ให้ความส�าคญั	โดยถอืว่าเป็นวนัแห่งความรกั	ทีท่กุคนสามารถ 
แสดงความรักแก่คนรักโดยมอบดอกกุหลาบและช็อกโกแลต 
ให้แก่กัน
		 ถงึแม้ว่า	ความเป็นมาของวนัวาเลนไทน์จะไม่ชดัเจนนกั 
แต่หลายคนก็เชือ่ว่า	วนัวาเลนไทน์เป็นวนัระลกึถึงนกับญุวาเลนไทน์ 
ทีถ่กูประหารชวีติ	เนือ่งจากฝืนค�าสัง่ของจกัรพรรดคิลอดอิสุที	่2	แห่งโรม 
ทีห้่ามทกุคนจดัพิธีแต่งงานโดยเดด็ขาด	เนือ่งจากสมยันัน้ตกอยูใ่นภาวะของ 
สงคราม	แต่บาทหลวงวาเลนไทน์กลบัจดัพธิแีต่งงานขึน้อย่างลบัๆ	จนถกูจบัได้ 
และถกูจ�าคกุในทีส่ดุ	ต่อมาบาทหลวงวาเลนไทน์พบรกักบัลกูสาวผูคุ้มทีม่า 
เยี่ยมตนและได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งก่อนท่ีท่านจะถูกประหารชีวิต 
เมือ่วนัที	่14	กมุภาพนัธ์	โดยลงท้ายว่า	“วาเลนไทน์”	ด้วยเหตนุีจ้งึเป็นทีม่า 
ของ	“วันวาเลนไทน์”
	 ส่วนวนัแห่งความรักของจนีเรียกว่า	เทศกาลชีซี	(七夕节)	ตรงกบั 
วันที	่7	เดอืน	7	ตามจันทรคตขิองจนี	ตามต�านานกล่าวว่า	มชีายหนุม่เล้ียงววั 
คนหนึ่งชื่อ	 หนิวหลาง	 ได้พบกับนางฟ้าเจ็ดองค์ที่ลงจากสวรรค์มาเล่นน�้า 

จงึไปขโมยเส้ือผ้าของพวกนาง	จอืหนีน้่องสาว
คนสดุท้องมาเจรจาขอเสือ้ผ้าคนื	หนวิหลางจึง
ขอให้นางแต่งงานกับตน	ซึง่นางกย็นิยอมและ
ได้อาศัยร่วมกันบนโลกมนุษย์	 เมื่อเง็กเซียน
ฮองเฮาผู้เป็นมารดาได้ทราบข่าวการแต่งงาน

ก็โกรธมากและมีค�าสั่งให้จือหน่ีกลับสู่สวรรค์	
ฝ่ายหนิวหลางเมื่อกลับมาพบว่าภรรยาของ
ตนหายตัวไปก็โศกเศร้าเสียใจ	 ทันใดน้ันวัว

ของเขาก็บอกให้หนิวหลางฆ่าตนเสีย	 แล้วใช้
หนังคลุมร่างเหาะขึ้นสวรรค์เพื่อตามหาจือหนี่	

	 เง็กเซียนฮองเฮาพบหนิวหลางขึ้นมาบนสวรรค์ก็ยิ่งโกรธหนักกว่าเดิม	
จึงดึงปิ่นปักผมออกมากรีดท้องฟ้าให้เป็นแม่น�้ากว้าง	 ท�าให้คู่รักทั้งสองต้อง 
แยกจากกันตลอดกาล	
	 ดังนั้น	ในวันที่	7	เดือน	7	ของทุกปี	จะมีเหล่านกกระเรียนมาเรียงตัวกัน 
เป็นสะพานข้ามแม่น�้าด้วยความเมตตาสงสาร	 เพื่อให้หนิวหลางและจือหนี่ 
ข้ามสะพานมาพบกัน
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玫瑰  (méi gui)  ดอกกุหลาบ

巧克力 (qiǎo kè lì) ช็อกโกแลต

家庭  (jiā tíng)  ครอบครัว

爱情  (ài qíng)  ความรัก

结婚 (jié hūn)  แต่งงาน

ค�าศัพท์

ชื่อหนังสือ 杨贵妃秘传

ISBN  7-80203-060-9

ผู้แต่ง  达成

ส�านักพิมพ์ 中国妇女出版社

ราคา  400		บาท

 ในวงัหลวงทีค่ดัสรรสาวงาม 

ทัง้ประเทศมาอยูร่วมกัน	ท�าอย่างไร 

จึงสามารถฝ่าด่านหญิงงามนับพัน 

เพื่อเป้าหมายการเป็นที่รักของ 

องค์ราชันย์ได้	 ความงามมิใช่เพียง 

สิ่ ง เดียวที่จะช ่วยให ้มี ชีวิตอยู ่ 

ในวงัหลวง	แต่จ�าเป็นต้องมไีหวพรบิ 

และมันสมองปราดเปรื่อง	มาตีแผ่ 

เร่ืองราว	“ต�านานหยางกุย้เฟย”หนึง่ 

ในสี่ยอดหญิงงามแห่งแผ่นดินจีน 

เจ้าของฉายา	“มวลผกาละอายนาง”	 

ทีไ่ม่เคยเปิดเผย	ณ	ทีใ่ดได้	ในหนงัสอื 

เล่มนี้

ชื่อหนังสือ 马年运气

ISBN  978-9-6228-7132-8

ผู้แต่ง  林真（李国柱）

ส�านักพิมพ์ 林真顾问

   有限公司

ราคา  340		บาท

 ต้อนรบัศกัราชใหม่กบัสดุยอด 

ศลิปะการพยากรณ์จาก	“หลนิเจิน” 

หมอดูชื่อดังชาวจีนผู้มีพรสวรรค์ 

การท�านายทีแ่ม่นย�าดงัตาเหน็	และ 

เป็นทีย่กย่องในแวดวงโหราศาสตร์ 

จีน	 ในปีนี้เขาได้เปิดดวงชะตา 

ปีม้า	 จัดท�าหนังสือท�านายดวงทั้ง

สิบสองราศี	 เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็น

แนวทางในการด�ารงชีวิต	 และ

ส�าหรับผู้ที่เกิดปีชง	 ท่านอาจารย์

ยังสอดแทรกหลักธรรมแบบจีนๆ	

ไว้เป็นข้อคิดเตือนใจอีกด้วย

ชื่อหนังสือ 习近平传记

ISBN  978-1-9359-8163-3

ผู้แต่ง  胡丽丽、梁剑

ส�านักพิมพ์ 明镜出版社

ราคา  1,115		บาท

 “สีจิ้นผิง”	เหตุใดท่านจึงได้ 

รบัการไว้วางใจจากสมาชกิในพรรค 

คอมมวินสิต์จนีให้ข้ึนด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้น�าสูงสุดของประเทศ	 และท�าไม

ถงึเกดิการวพิากษ์อย่างกว้างขวาง 

เกีย่วกบัแนวโน้มการสานต่อนโยบาย	 

“ปฏริปูและเปิดกว้าง”	ของอดีตผูน้�า	 

“เติง้เสีย่วผงิ”	ค�าถามต่างๆ	ทีเ่กดิข้ึน 

กับตัวท่านจะเกี่ยวข้องกับชีวิต

ในวัยเยาว์หรือไม่	 ทุกแง่มุมชีวิต

ของท่านจะถูกรวบรวมเผยอยู่ใน

หนังสือเล่มนี้

ชื่อหนังสือ 希拉里全传

ISB N  978-7-5609-7748-5

ผู้แต่ง  欧阳茱莉

ส�านักพิมพ์ 华中科技大学

   出版社

ราคา  320		บาท

	 “ฮิลลาร่ี	 คลินตัน”	 สตรี 

ผู้เปี่ยมไปด้วยสามารถ	 ทุกสิ่งใน

ชวีติเธอล้วนสร้างมาด้วยหนึง่สมอง 

สองมือ	จนประธานาธิบดี	“บารัค	

โอบามา”	ผูท้ีเ่คยเป็นคูแ่ข่งทางการ

เมืองถึงกับยอมรับความสามารถ	

และชกัชวนให้เธอมาด�ารงต�าแหน่ง 

ส�าคัญๆ	 การพลิกผันจากชีวิต 

ทนายความหญงิสูส่ตรผีูท้รงอทิธพิล 

ระดบัโลก	ท�าอย่างไรเธอถงึได้ประสบ 

ความส�าเร็จอย่างทุกวันนี้	 หนังสือ

เล่มน้ีจะช่วยตอบข้อสงสยัให้คุณเอง

ชื่อหนังสือ 让食物与运动

   成为你的健康良药

ISBN  978-9-8663-7959-8

ผู้แต่ง  吴永志

ส�านักพิมพ์ 原水文化出版社

ราคา  675	บาท

	 ดร.Tom	Wu	 ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านโภชนาการชื่อดังจากสหรัฐ 

อเมรกิา	และผูค้้นพบการประยกุต์

ใช้ศาสตร์ธรรมชาติบ�าบัดรักษา

โรคมะเร็ง	 ได้ถ่ายทอดเคล็ดลับ	

“การด�ารงชีวิตโดยยึดหลักความ

เป็นธรรมชาติ”	 ที่ไม่ใช่เป็นเพียง

ทฤษฏีหรือข้อมูลการวิจัย	 แต่มา 

จากประสบการณ์จริงของตัวเขา 

เอง	ผ่านทางการเล่าเรือ่งทีส่ามารถ 

เข้าใจง่าย	ไม่ยุง่ยาก	สไตล์คนรุน่ใหม่	 

ที่เน้นใช้ได้จริง
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บริษัท	 นานมี	 จ�ากัด	 ร่วมสนับสนุน

อุปกรณ์ศิลปะ	 อาทิ	 สีชอล์กและสีไม้ 

ในโครงการค่ายศิลปะ	“โลกสวยด้วยมอืสองเรา...จากครศิูลป์ดนิแดนไทย	 

รวมน�้าใจสู่เวียงจันทน์”	 ซ่ึงชมรมครูทัศนศิลป์จังหวัดล�าปาง	 ร่วมกับ 

โรงเรียนสีวัดทะนา	 จัดข้ึนระหว่างวันที่	 23	 –	 24	 ตุลาคม	 2556 

ณ	 โรงเรียนสีวัดทะนา	 แขวงศรีสัตนาค	 เมืองเวียงจันทน์	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ประสบการณ์ด้านศิลปะกับประเทศเพื่อนบ้าน	 รวมถึงเป็นการสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างไทย-ลาว	 และเป็นการสนับสนุนครูไทย 

ก้าวไกลสู่อาเซียนอีกทางหนึ่ง

	 เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556	บริษัท	นานมี	จ�ากัด	ร่วมกับ	 

กลุม่ส�านกัพิมพ์กว่างซ	ีประเทศจนี	จดังาน	“นทิรรศการสปัดาห์หนงัสอืจนี  

2013”	ณ	ร้านหนงัสอืนานม	ีถนนสาทรเหนอื	โดยได้รบัเกียรตจิาก	Mr.	Qin	 

Yusen	ทตูวฒันธรรมประจ�าสถานเอกอัครราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจนี	 

ประจ�าประเทศไทย	 และคุณปรีญาณี	 สุพุทธิพงศ์	 รองกรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	นานมี	จ�ากัด	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

	 โครงการนิทรรศการสัปดาห์หนังสือจีนจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกป	ี 

โดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่อส ่งเสริมการอ ่านและการเรียนรู ้ภาษาจีน	 

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมจีนของทั้งสองประเทศ	 รวมถึงเป็นการ 

กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างส�านักพิมพ์ไทยกับส�านักพิมพ์จีน	 

และเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับ 

อาเซียนเนื่องในโอกาสครบรอบ	 10	 ปี	 ทั้งนี้	 ภายในงานนอกจากจะม ี

หนงัสอืจนีกว่า	100,000	ปก	และหนงัสอืคณุภาพจากส�านักพมิพ์ทองเกษม 

มาให้เลือกสรร	 ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ	 “แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือ”	จากตัวแทนกลุ่มส�านักพิมพ์กว่างซีอีกด้วย

นิทรรศการ

สัปดาห์หนังสือจีน 2013

นาน
มีรว่ม

ส่งเสรมิ
ค่ายศิลปะไทย – ลาว
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พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิตั้งเซ็กกิม”
	 คุณกรวิทย์	 สุพุทธิพงศ์	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 นานมี	 จ�ากัด 

ให้เกยีรตเิป็นประธานในพิธมีอบทนุการศกึษามลูนธิติัง้เซก็กมิ	(นานม)ี	ประจ�า

ปี	2556	แก่นักเรียน	นักศึกษา	ที่มีผลการเรียนดี	มีจริยธรรม	แต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์	จ�านวนทั้งสิ้น	100	ทุน	แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา	50	ทุน	ระดับ

มธัยมศกึษา	30	ทนุ	และระดบัอดุมศกึษา	20	ทนุ	รวมเป็นเงนิ	340,000	บาท	 

โดยมี	 คุณศุภชัย	 สุพุทธิพงศ์	 รองกรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 นานมี	 จ�ากัด	 

คณุเกษม	สดงาม	ผูช่้วยเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน	 

และคุณบนัลือ	วศิิษฎอนพุงษ์	ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสรมิการเรยีนรูป้ระสบการณ์ 

กับชุมชน	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธ	ี

ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทั้งผู้ให้และผู้รับ	เมื่อวันที่	 

14	ธันวาคม	2556	ที่ผ่านมา	

สนุกสนาน...ในงาน

วันเด็กแห่งชาติ

 “วนัเดก็แห่งชาต”ิ ถอืเป็นวนัมหศัจรรย์อย่างแท้จรงิของเดก็ๆ	ทีใ่นรอบ	1	ปี	จะมเีพยีง	1	วนั 

เท่าน้ัน	 ซ่ึงในปี	 2557	 นี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่	 11	 มกราคม	 ที่ผ่านมา	 งานนี้	 บริษัท	 นานมี	 จ�ากัด	 

มีส่วนร่วมในการสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้กับเด็กๆ	 ด้วยการออกบูธจัดกิจกรรม	ณ	บริเวณ

ลานด้านหน้าสวนเบญจสิริ	 ให้น้องๆ	 หนูๆ	 ได้สนุกสนานกับกิจกรรมฝึกระบายสีและเล่นเกม 

แจกของรางวัลที่ทางบริษัทฯ	 ขนมาแจกฟรีกว่า	 6,000	 ชิ้น	 ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตราม้าหรือ 

สินค้าลิขสิทธิ์	โดยได้รับความสนใจจากเด็กๆ	และผู้ปกครองที่มาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก
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ร้านน�าตรง ออฟฟิศออโตเมชั่น
เจ้าของกิจการ

คุณชัชรีย์	สุวชูเพ็ชรน้อย

กว่าจะเป็น “น�าตรง ออฟฟิศออโตเมชั่น”

	 ร้านน�าตรง	ออฟฟิศออโตเมชั่น	เริ่ม

เปิดกิจการมาไม่ต�่ากว่า	 40	 ปี	 ตั้งแต่สมัย

อากงของ	 คุณชัชรีย์	 สุวชูเพ็ชรน้อย	 ยังมี

ชีวิตอยู่	 ซึ่งท่านเป็นคนขายของเองท้ังหมด	 

โดยเปิดเป็นร้านขายเครื่องเขียนมาตั้งแต่ 

เริ่มต้น	 สินค้าก็มีทั้งสมุด	 หนังสือ	 และเคร่ืองเขียนทั่วไป	 ซึ่งตลอดมาร้านน�าตรงได้ขายสินค้าของนานม ี

มาโดยตลอด	และเป็นคู่ค้าที่ผูกพันกันมานาน

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

	 ปัจจุบัน	คุณชัชรีย์มารับช่วงขายต่อเป็นรุ่นที่	2	และด�าเนินกิจการเพียงสาขาเดียว	โดยเน้นสินค้า 

ที่หลากหลาย	และปริมาณสินค้ามากขึ้นกว่าเดิม	และในอนาคตก็คงต้องขยับขยายกิจการให้มั่นคงต่อไป

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี 

 คุณชัชรีย์ : “65 ปีแล้วเหรอ (หัวเราะ) เวลาผ่านไปเร็วนะ อันที่จริงเราเองก็ประทับใจกับนานมี 

มาก และการได้เห็นบริษัทท่ีค้าขายด้วยกันมาต้ังแต่ยุคแรกๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และประสบความส�าเร็จ 

จนก้าวสู่ปีที่ 65 ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากจริงๆ ดังน้ัน ดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีและ 

ขอให้บริษัท นานม ีจ�ากัด และบรษัิทในเครอื เจรญิรุง่เรอืงยิง่ๆ ขึน้ไป มคีวามม่ันคง ก้าวหน้า ร�า่รวยเงนิทอง  

มีแต่ความสุขมั่งคั่ง และสามารถครองใจประชาชนอย่างนี้ตลอดไปค่ะ”

 เปิดศักราชใหม่ปี	2557	นี้	นับเป็นปีแห่งฤกษ์งามยามดีในหลายๆ	ด้าน	เพราะนอกจากจะเป็น 
ปีม้าคึกคักสอดรับกับผลิตภัณฑ์	“ตราม้า”	 ของเราแล้ว	ปีนี้ยังเป็นปีแห่งการครบรอบ 65 ปี ของการ
ก่อตั้งบริษัท นานมี จ�ากัด	ซึ่งเป็นหัวเรือหลักของบริษัทในเครืออีกด้วย	และถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง
ที่วารสารนานมีนิวส์ฉบับนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้าคนส�าคัญที่มอบความไว้วางใจและ 
อยู่เคียงข้างเรามายาวนานกว่า	30	ปี

3 ร้านเครื่องเขียนชื่อดัง
แห่งย่านส�าเพ็ง

ร้านยงเจริญ
เจ้าของกิจการ

คุณยงยุทธ	และ	คุณสุวรรณี	ออศิริชัยเวทย์

กว่าจะเป็น “ยงเจริญ”

	 ร้านยงเจริญ	ก่อตั้งโดย	คุณยงยุทธ	ออศิริชัยเวทย์ 

เริ่มเปิดกิจการมาตั้งแต่พ.ศ.	 2510	 เดิมอยู่ตรงปากซอย 

ตลาดเก่า	กระทั่ง	 25	ปีต่อมา	มีการเวนคืนที่ดินบางส่วน 

เพื่อตัดถนนจนร้านแคบลงกว่าเดิม	จึงย้ายมาซื้อที่ดินย่าน

ส�าเพง็แล้วปลกูตกึท�าร้านใหม่ในปี	2527	และเปิดให้บรกิาร

อย่างเป็นทางการในปี	2529	โดยเน้นการขายสมดุ	ดนิสอ	ปากกา	และเครือ่งเขยีนเป็นหลกั	ซึง่กข็ายด	ีมลีกูค้าเพิม่ขึน้มาก

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

	 ปัจจบุนั	ร้านยงเจรญิเตบิโตขึน้	และขยายกจิการเป็น	3	สาขา	สาขาแรกคอืทีส่�าเพง็	สาขา	2	อยูท่ีว่งเวยีนโอเดยีน	 

และสาขา	3	อยูท่ีร่องเมอืง	ซึง่สาขานีเ้ป็นศนูย์เครือ่งเขยีนทีท่นัสมยั	นอกจากนี	้ร้านยงเจรญิยงัมกีารส่งขายสนิค้าครอบคลมุ

ทั่วประเทศ	และในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นด้วย

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี 

 คณุสวุรรณ ี: “ยงเจรญิกบันานมก็ีค้าขายด้วยกนัมานานแล้วนะคะ เรยีกว่ามคีวามสัมพนัธ์ลกึซึง้เหมอืนครอบครวั 

เดยีวกัน คอืขาดกนัไม่ได้เลย ไม่ว่ายงเจรญิไปเปิดทีไ่หนกต้็องมสีนิค้านานมขีายทกุที ่ก็ประทบัใจนานมใีนหลายๆ อย่างนะคะ 

อย่างเร่ืองการตอบรับของเซลล์และผู้จัดการที่เรารู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆ และในวาระที่นานมีจะครบรอบ 65 ปีในปีนี้  

ยงเจริญก็ขออวยพรให้กิจการโตวันโตคืน รวมถึงขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ 1 ของครอบครัวนานมีด้วย นั่นก็คือ 

การมีทายาทสืบทอดเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว ซึ่งนับเป็นความโชคดีอันยิ่งใหญ่ ลูกๆ หลานๆ ก็เก่งกาจกันทุกคน จนบางครั้ง 

ยงเจริญเองก็ต้องขอเลียนแบบเหมือนกันค่ะ”

6 • นานมีนิวส์



เครื่องเจาะกระดาษ

H-960

มีจุดเซ็นเตอร์
วัดระยะกึ่งกลางกระดาษ

สเกลกั้นกระดาษ
ปรับตามขนาดของกระดาษ

เจาะกระดาษ 70 แกรม
ได้มากถึง 70 แผ่นต่อครั้ง

คมกริบ สม�่าเสมอทุกแผ่น

ขนาดสินค้า กว้าง 11.4 x ยาว 21 x สูง 12.5 เซนติเมตร

*ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 8 เซนติเมตร

*เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 6 มิลลิเมตร

ร้านกิจเจริญ
เจ้าของกิจการ

คุณปิยะ	และ	คุณมาลี	กอบกิจเจริญ

คุณฮั้ว	–	คุณพรฤดี	กอบกิจเจริญ	(ทายาทรุ่นที่	2)

กว่าจะเป็น “กิจเจริญ”

	 ร้านกจิเจรญิ	เกดิจากประสบการณ์และความผกูพนัในการขายเครือ่งเขียนมาต้ังแต่เดก็ 

ของคุณปิยะ	กอบกิจเจริญ	โดยหลังจากตั้งใจท�างานในฐานะลูกจ้างอยู่นาน	6	ปี	คุณปิยะและ 

ภรรยาจึงตัดสินใจออกมาเปิดร้านของตัวเองในปี	 พ.ศ.	 2514	 ด้วยการเช่าหน้าร้านเปิดเป็น 

แผงเลก็ๆ	ใกล้กบัร้านคิคยูา	ก่อนจะขยบัขยายมาเซ้งตกึเปิดร้านกจิเจรญิสาขาแรกอยูท่ีส่�าเพง็ 

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2517	จนถึงปัจจุบัน

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

	 ปัจจุบัน	 ร้านกิจเจริญเติบโตขึ้นมากและมีการขยายงานเพิ่มอีก	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 ร้าน

ยูเนียน	สเตชันเนอรี	ซึ่งมีคุณพรฤดี	ผู้เป็นลูกสาวเป็นผู้ดูแล,	โกดังใหญ่ย่านเพชรเกษมส�าหรับ 

เก็บสต็อคสินค้า	และยูเนียนพลัสส�าหรับจัดส่งสินค้าต่างจังหวัดหรือสินค้าตามออเดอร์	ทั้งนี้

เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจคล่องตัวขึ้น

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี 

 คณุมาล ี: “เราเองกข็ายสนิค้านานมมีาตัง้แต่เร่ิมเปิดกิจการ เรียกว่าตัง้แต่นานมีขายให้เรา  

เราก็ขายให้กับนานมีมาตลอด กุมภาพันธ์น้ีก็ครบ 43 ปีพอดี ก็ประทับใจมาโดยตลอดค่ะ 

เพราะนอกจากจะเป็นบริษัทของคนไทยที่ผลิตเคร่ืองเขียน เคร่ืองใช้ส�านักงาน ที่ส่งไปขาย 

ยังหลายๆ ประเทศแล้ว นานมียังได้คืนก�าไรสู่สังคมบ่อยมาก เช่น การช่วยเหลือเด็กๆ  

ด้อยการศกึษาหรอืขาดแคลนทนุทรัพย์ และในวาระครบรอบ 65 ปี ของบรษิทันานมใีนปี 2557 นี้  

ดิฉันและครอบครัวก็ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาล 

ให้ครอบครัวของตั่วเสี่ยแล้วก็กิจการของบริษัท นานมี จ�ากัด ประสบแต่ความส�าเร็จ คิดสิ่งใด

ก็ขอให้สมปรารถนา ก็ภูมิใจค่ะที่ได้ติดต่อกับนานมี”
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  ต้อนรับปีม้าคึกคักด้วยสินค้าสีสันสดใส 
ของผลิตภณัฑ์ตราม้า  ทัง้ดนิสอ ปากกาลูกลืน่ ปากกาไฮไลต์ 

ปากกาเคม ี แฟม  และอปุกรณ์เครือ่งเขียน  เครือ่งใช้ส�านกังาน 
อื่นๆ อีกมากมาย ที่จะช่วยให้การเรียนราบรื่น การงานรุ่งเรือง 

และสนุกกับงานศิลปะด้วยอุปกรณ์วาดเขียน ทั้งสีน�้า สีไม้ สีเทียน สีอะคริลิก ฯลฯ 
เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการใหม่ๆ ในปี 2557 นี้

้
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• กองบรรณาธิการ ส�านักพิมพ์ทองเกษม

ความเป็นมาที่ไม่ธรรมดา
	 ผมเป็นคนจีนโดยก�าเนิด	 คือ	 พ่อแม่มาจากเมืองจีนแท้ๆ	 แล้วมาตั้ง

รกรากทีส่�าเพง็	โดยส่วนตวัผมเป็นคนจรงิจัง	ท�าอะไรต้องท�าให้ดทีีส่ดุ	แล้วกเ็ป็น 

คนเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็ก	 อาศัยความเป็นพวกหัวดี	 ความจ�าดี	 ฟังครูสอน 

แล้วจ�าได้	 ก็เลยสอบได้อันดับต้นๆ	 ท่ีหน่ึง	 ท่ีสอง	 มาโดยตลอด	 พอโตข้ึน 

ก็ยังเรียนได้ดีนะ	 อาจเป็นเพราะว่าเราตั้งใจอ่านหนังสือมากข้ึน	 คือความรู้ 

มันเพิม่ขึน้จากสมยัเดก็เยอะ	ดงันัน้	ถ้าอยากเรยีนเก่งต้องอ่านหนงัสอื	วชิาไหน 

ไม่รูเ้รือ่งกอ่็านเข้าไป	5	รอบ	10	รอบ	อ่านจนกว่าจะเข้าใจทกุวชิา	ซึง่นีเ่ป็นผล 

ท�าให้ผมมีความช�านาญในหลายสาขาวิชา	

	 จะว่าไป	ผมเป็นคนเก่งในหลายๆ	ด้าน	ทัง้เก่งเรยีน	เก่งกฬีา	เก่งศลิปะ	

อย่างตอนเรียนอยู่	 ม.5	 ก็ได้คะแนนสอบติดแพทย์แล้ว	 แต่ว่าไม่เลือกเรียน

เพราะเราไม่ชอบ	อีกอย่างผมเป็นภูมิแพ้	แพ้ง่าย	แพ้ทั้งกลิ่น	แพ้ทั้งสารเคมี		 

ก็เลยไปเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แทน	 พอจบก็ต่อปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร	์ 

ส่วนกีฬาผมเคยเป็นนักปิงปองอันดับหนึ่งของจังหวัด	ไปแข่งก็ชนะได้รางวัล

ติดมือกลับมา	และที่บอกว่าเก่งศิลปะ		ก็เพราะเคยวาดภาพและได้รับรางวัล

ที่	1	จากสถาบันวัฒนธรรมเยอรมันมาแล้ว	

อยากสร้างฐานะ จึงเริ่มต้นหาความรู้ 
	 ตอนผมเรียนอยู่จุฬาฯ	ปี	2	ผมกมี็ความคดิว่า	ชวีติจะมัน่คงมนัต้องรวย	 

แล้วถ้าจะให้รวยก็ต้องท�าธุรกิจของตัวเอง	 แต่ติดท่ีว่าเรายังมีความรู้ไม่พอ	 

เสริมมงคลรับปีม้า
กับซินแสฮวงจุ้ยไฮเทคระดับโลก

อ.มาศ เคหาสน์ธรรม

ต้องไปหาความรู้เพิม่	พอดช่ีวงนัน้ผมก�าลงัสนใจธุรกจิเกีย่วกบัอสงัหาริมทรพัย์	

กเ็ลยไปทีแ่ลนด์แอนด์เฮาส์ซึง่เป็นบริษัทเรยีลเอสเตทอนัดบัต้นๆ	ของเมอืงไทย	 

บอกเขาว่าจะมาขอสมัครฝึกงานเพราะโตขึ้นอยากเป็นเจ้าพ่อวงการ 

เรยีลเอสเตท	พอเขาเหน็ถงึความตัง้ใจ	เขากต็กลงรบัไว้	ให้ท�าทกุวันเสาร์-อาทติย์	 

แต่เขาก็เหมือนแกล้งนะ	 คือผมพักอยู่ที่หอพักจุฬาฯ	 แต่บริษัทส่งไปฝึกงาน 

ที่สาขารามอินทรา	 กม.8	 เรียกว่าต้องเดินทางกันหลายต่อกว่าจะถึงบริษัท	 

ผมต้องตื่นตั้งแต่ตี	4	นั่งรถเมล์จากจุฬาฯ	ไปลงแถวบางกะปิ	แล้วนั่งรถเมล์ 

ต่อไปที	่กม.5	จากนัน้ต่อรถกไ็ปรามอนิทรา	กม.8	นัง่มอเตอร์ไซค์เข้าซอยไปอีก	 

ท�าแบบนี้เป็นปี	แต่ก็เข้าใจว่าทางบริษัทคงต้องการฝึกความอดทน	

	 ส่วนวันธรรมดา	 นอกจากเรียนผมก็ไปประกวดแผนโฆษณาแข่งกับ

เด็กปี	 4	 คือเรียนการตลาดแต่ก็อยากรู้เรื่องโฆษณาด้วย	 แล้วได้รางวัลที่	 1	

ของประเทศด้วยนะ	ทีนี้พอได้รางวัลมาก็ไปประกวดที่อื่นต่อก็ได้อีก	คราวนี้ 

ได้ที	่1	โน่นน่ีน่ันเตม็ไปหมด	กเ็ริม่มคีนสนใจ	ตอนนัน้บรษิทั	อินเตอร์	ฟาร์อีสท์	 

ในตลาดหลกัทรพัย์กม็าชวนไปท�างานด้วย	เข้าบรษัิทอาทติย์ละ	3	วนั	พดูง่ายๆ	 

ว่า	เรียนอยู่ปี	2	ปี	3	ก็ท�างาน	2	บริษัทแล้ว	

ชะตาเริ่มพลิกผัน ตอนเรียนอยู่ ปี 2
	 ตอนที่ผมอยู่ปี	2	ช่วงนั้นได้เจอซินแสท่านหนึ่ง	ท่านท�านายทุกอย่าง 

ได้ถูกต้องทั้งที่ไม่เคยรู ้จักกัน	 ทั้งเรื่องเรียนเก่ง	 พ่อแม่เสียตั้งแต่ยังเด็ก	 

ผมก็	 เอ๊ะ!	 รู้ได้ยังไง	 เพราะก่อนหน้านี้อาเหล่ากู๋ของผมก็เคยท�านายชีวิตผม

ไว้ให้ตั้งแต่เด็กด้วย	แล้วค�าท�านายของเขาที่ไล่มาก็เป็นจริงทั้งหมด	ตอนนั้น 

 ปีม้าคึกคักมีหลากหลายเหตุการณ์ท่ี 
เกินความคาดหมายของคนไทย แต่เหตุการณ์ 
เหล่านี้ไม่ได้อยู่นอกเหนือความล่วงรู้ของซินแส 
ชื่อดังที่มีฉายาว่า “ซินแสไฮเทค” ผู้รู้ศาสตร ์
ฮวงจุ ้ยชื่ อดังของเมืองไทยและมีชื่ อ เสียง 
ไปไกลถึงต่างประเทศ อาคารบ้านเรือนมากมาย 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ล้วนได้รบัค�าแนะน�า 
ในการก่อสร้าง จัดวางพื้นที่และตกแต่งสถานที ่
โดยซินแสผู้นี้
 วารสารนานมนิีวส์ ฉบบัปฐมฤกษ์รบัปีม้า  
จึงดั้นด้นไปหา อาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม  
ซนิแสผูม้ชีะตาพลกิผัน จากนกัธุรกจิอสังหารมิ- 
ทรัพย์มาเป็น ซินแสฮวงจุ้ยผู้รู้ศาสตร์ฮวงจุ้ย 
อย่างแตกฉานและผสมผสานศาสตร์จนีโบราณน้ี 
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่จนสามารถตรวจดูและ 
แนะน�าฮวงจุ ้ยในการประกอบธุรกิจต่างๆ ได้
อย่างแม่นย�า
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“คนที่ประสบความส�าเร็จ

ต้องมีความรู้ดี ความตั้งใจดี 

และทัศนคติดี”

เราก็เกิดความทึ่งอยู่แล้ว	 พอตอนหลังได้มาเจอซินแสท่านนี้อีกก็เลยยิ่งทึ่ง	 

มันเลยเกิดความคิดว่า	 แสดงว่าความส�าเร็จของมนุษย์เราไม่ได้ข้ึนอยู่กับ 

ความมุ่งมั่น	ความตั้งใจ	หรือความเก่งของเราอย่างเดียวสินะ	คนที่ไม่รู้จักเรา 

แต่รู้ชะตาชีวิตเราได้	แปลว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นที่ท�าให้เขารู้	มีโค้ดลับ	มีรหัส 

บางอย่างเหมอืนดาร์วนิชีโ่ค้ด	แล้วถ้ารูโ้ค้ดนีช้วีติเรากต้็องดกีว่าคนอืน่สิ	อย่างนี ้

เรากต้็องศกึษาบ้าง	เลยขอเรยีนรูจ้ากซนิแสท่านนัน้	ซึง่ท่านกเ็หน็ว่าผมสนใจ

มุ่งมั่นก็เลยสอนให้

	 หลังจากนั้น	 ผมก็ท�าธุรกิจ	 ร่วมหุ้นกับคนรู้จัก	 จนโครงการประสบ 

ผลส�าเร็จทั้งหมด	เงินทองที่ได้มาก็มากขึ้นๆ	จนคิดว่า	เงินทองมีมากพอที่จะ 

อยู่อย่างสบาย	 มาถึงตรงนี้	 จึงไม่คิดว่าเงินเป็นปัจจัยใหญ่ในชีวิตอีกแล้ว	

แต่สิ่งที่อยากได้คือความสุขให้ชีวิตกับสิ่งที่ท�าให้มีความสุขในทุกๆ	 วัน	 

ผมจึงเริ่มศึกษาค้นคว้าวิชาฮวงจุ้ยมากข้ึน	 ก็ต่อยอดจากความรู้เดิมที่ซินแส 

ท่านนั้นเคยสอน	 โดยไปขอเรียนเพิ่มเติมจากซินแสท่านอื่นในเมืองไทย 

ประมาณ	10	ท่าน	แล้วก็ไปเรียนกับซินแสต้นต�ารับที่เมืองจีนอีกหลายท่าน	 

จนเข้าใจหลักวิชาลึกซึ้ง	 ก็เก็บเอาความรู้ทุกอย่างที่เคยเรียนมาประมวลผล	 

กลั่นกรองเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยของผมที่รอบด้าน	 เพราะผมไม่อยากให้ศาสตร ์

ฮวงจุ้ยโบราณตกหล่นหายไปตามกาลเวลา		และมีปัญหาเรื่องวิธีการตีความ

ที่อาจผิดเพี้ยน

“ฮวงจุ้ย” หรือ “Fengshui” ให้พลังกับชีวิต
	 ต้องเข้าใจก่อนนะว่า	 จริงๆ	 แล้วฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของพลังธรรมชาต	ิ

อธบิายได้ทางวทิยาศาสตร์	มหีลักตรรกะทีบ่อกทีม่าทีไ่ปได้	ไม่ใช่เรือ่งความเช่ือ	 

ไม่ใช่ศาสนา	ไม่ได้เป็นไสยศาสตร์	อย่างที่หลายๆ	คนเข้าใจกัน

 “ฮวง” แปลว่า	ลม “จุ้ย” แปลว่า	น�า้ “ฮวงจุ้ย” กแ็ปลว่า	เกีย่วกบั 

เรื่องการจัดการพลังงาน	 เพราะลมและน�้าเป็นสิ่งจ�าเป็นของการมีชีวิต	 

อย่างลมหรอือากาศ	ถ้าเราขาดอากาศ	4	นาทก็ีตายแล้ว	ส่วนน�า้ร่างกายเราขาดไป	 

3	-	4	วันก็ตายเหมือนกัน	ฮวงจุ้ยจึงเป็นแหล่งพลังงานและเป็นสิ่งแวดล้อม 

ที่มีผลต่อเรามหาศาล	

	 ผมเชื่อว่าชีวิตคนนั้นจะดีจะร้ายขึ้นอยู่กับ	3	ปัจจัย	ก็คือ	

 ชะตามนษุย์ ได้แก่	การกระท�าของตวัเราเอง	พฤติกรรม	การกระท�า 

ความเก่ง	ความขยัน	

 ชะตาฟ้า หรือโอกาส	เป็นเรื่องของกาลเวลา	ก็คือ	ดวง	

 ชะตาดิน เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อม	คือ	ฮวงจุ้ย	

	 เปรียบแล้วก็เหมือนกับเราปลูกพืชนั่นแหละ	 มนุษย์ก็คือเมล็ดพันธุ์	 

เกรดเอ	เกรดบ	ีหรอืเกรดซ	ีถ้าคนไหนติดยาบ้า	ตดิการพนนั	หรอืเป็นอมัพฤกษ์

อมัพาตนอนเป็นผักไปแล้ว	กเ็หมอืนเมล็ดพนัธุท์ีฝ่่อแล้ว	ไม่ต้องไปหวงัจะปลูก

หรือหวังความส�าเร็จของชีวิตแล้ว	แต่ถ้าเป็นคนฝีมือดี	มีความเก่ง	ความขยัน	 

ความตั้งใจ	เป็นเมล็ดพันธุ์เกรดเอ	ก็ต้องดูอีกทีว่า	ตอนปลูก	ปลูกถูกจังหวะ

โอกาสไหม	ถ้าปลูกถูกฤดูถูกกับฟ้า	คือมีฟ้าคอยช่วยเลี้ยง	ฝนตกตามฤดูกาล	

กับปลูกถูกสถานที่	ปุ๋ยดีดินดี	สภาพแวดล้อมดี	ก็จะเจริญงอกงาม

“ซินแสไฮเทค” นั้นมีที่มา
	 พอรอบรู้เรื่องฮวงจุ้ยแล้ว	 ทีนี้ก็ติดปัญหาเรื่องการหาทิศท่ีถูกต้อง

แม่นย�า	 เพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีพลังงานไฟฟ้า	พลังงานแม่เหล็กที่ท�าให้ 

การหาทศิทางผดิเพีย้นได้	ผมจงึใช้ความรูท้างฟิสกิส์ทีผ่มเคยเรยีน	มาประยกุต์ใช้	 

อย่างอุปกรณ์ที่ผมคิดค้นใหม่ก็มีหลายอย่างนะ	 เช่น	 จานวัดองศาแบบใช ้

แสงพระอาทติย์และเครือ่งเคอร์เซอร์	ทีน่�ามาใช้แก้ปัญหาของเขม็ทศิหล่อแก 

แบบโบราณ	

	 นอกจากนีก้ม็พีวกโปรแกรมคอมพวิเตอร์เกีย่วกบัการค�านวณทิศทาง

พลังงานของธรรมชาติหรือโปรแกรมปฏิทินผูกดวงจีนแบบที่ผมเร่ิมพัฒนา

มาตั้งแต่ยุคคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาอย่าง	PALM	และ	Pocket	PC	จากนั้น 

กพ็ฒันามาเรือ่ยๆ	จนเดีย๋วนีก้ลายเป็นแอพพลิเคช่ันใช้กับพวกสมาร์ทโฟนได้แล้ว	 

ซึง่พวกนีก้ไ็ด้ลูกศิษย์นัน่แหละช่วยกนัท�า	ลูกศิษย์ผมรุน่หนึง่มตีัง้	2-3	ร้อยคน	 

แต่ละคนก็เก่งกันคนละด้าน	สอนมาตั้ง	20	รุ่นแล้ว	มีตั้งหลายพันคน	เราก็ดู 

ว่าเขาเก่งด้านไหน	กใ็ห้แต่ละคนช่วยเราคนละอย่าง	ดงันัน้	กลยทุธ์การประสบ

ความส�าเร็จในชีวิตอีกอย่างก็คือ	การรู้จักใช้คนที่เก่งกว่าเรามาช่วยงาน

เข็มทิศไฮเทคที่อาจารย์มาศคิดค้นขึ้น
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ท�านายทายทัก ปีม้าไม้ 2557
	 ในปีนีเ้ศรษฐกจิส�าหรับคนรากหญ้ายงัมปัีญหาแน่นอน	ข้าวยากหมากแพง	 

เพราะน�้ามันและก๊าซจะแพงขึ้น	 ค่าครองชีพก็สูงข้ึน	 แต่พวกที่พอมีเงินเก็บ

หรอืว่าพวกทีเ่ป็นเศรษฐจีะรวยเพราะว่าหุน้จะขึน้	เศรษฐกจิภาคการผลติจรงิ

หรอืเรยีลเซก็เตอร์จะยงัไม่ขึน้	แต่ภาคหุน้จะข้ึนก่อนล่วงหน้าเพราะเศรษฐกจิ

อเมริกาขึ้น	 ทองจะตก	 ใครมีต้องตัดขายท้ิงแล้วเอามาซ้ือหุ้นตัวที่ใหญ่ๆ	 

แข็งแรงๆ	 จะสามารถชดเชยจากทองแล้วมีก�าไรได้	 ฉะน้ันปีน้ีเข้าตลาดหุ้น 

ดีกว่า	ส่วนธุรกิจเครื่องเขียน	ปีนี้ธาตุไม้	เครื่องเขียนจึงยังไปได้ดี	

วิธีเสริมมงคลชีวิตในปีม้า
	 เอาง่ายๆ	เลยนะ	ก็คือเสริมทิศใต้ให้ดี	ห้ามเคาะ	ตอก	เจาะทิศเหนือ	 

พวกอุปกรณ์ที่เอาไปวางเพื่อเสริมมงคลก็มีพวกโคมไฟ	 พัดลม	 ตั้งไว้ทาง 

ทิศใต้ก็จะดีเป็นพิเศษ	

หลักการด�าเนินชีวิตให้ประสบความส�าเร็จ
	 หลกัในการด�าเนนิชวีติของผมม	ี3	ข้อ	อนัดบัแรก	วชิาการหรอืความรู้ 

ต้องแม่น	 อย่าใช้ชีวิตแบบเสี่ยงๆ	 ฟลุ๊คๆ	 การตัดสินใจทุกครั้งในชีวิตต้องมี 

ความรู้รองรับ	เหมือนกับเด็กที่เรียนหนังสือแล้วไม่รู้จะเรียนอะไร	อย่างน้อย 

วันนี้สิ่งต้องท�าให้ดีที่สุดก่อน	คือเอาความรู้ใส่หัวให้เยอะที่สุด	เพราะถ้าวันนี้ 

เรามีความรู้แล้ว	 จะเอาความรู้ไปต่อยอดอะไรก็ได้	 พอมีความรู้แล้วต่อมา 

กต้็อง	มคีวามต่อเนือ่งสม�า่เสมอ	มเีป้าหมายชดัเจน	จะท�าอะไรกล็ยุเตม็ที	่สมมติ 

ถ้าเราอ่านหนงัสอืวนัละ	3	ชัว่โมงทกุวนั	ปีนงึเรากจ็ะมคีวามรู้เป็นพนัๆ	ชัว่โมง	 

ผ่านไป	20	-	30	ปี	ก็เป็นหมื่นเป็นแสนชั่วโมงอยู่ในหัว	เทียบกับอีกคนที่เอา 

เวลา	3	ชัว่โมงไปเล่นเกมทกุวนั	มนักไ็ม่ได้ความรูอ้ะไร	มนัต่างกนัเยอะ	สุดท้าย 

คอืต้อง	มทีศันคตทิี	่Win-Win	อย่าไปเอาเปรยีบคนอืน่	ถ้าเอาเปรยีบคนอืน่คือ 

เราได้เขาเสียเนี่ย	 มันจะอยู่ระยะยาวไม่ได้หรอก	 เพราะเราจะได้ประโยชน์ 

จากเขาแค่ครั้งเดียว	 และที่ส�าคัญ	 จ�าไว้ว่ายิ่งเราให้ก็จะยิ่งได้รับ	 เอาง่ายๆ	 

อย่างผมเปิดสอนลูกศิษย์	ทุกครั้งที่จะสอน	เราก็ต้องเตรียมตัวเพิ่ม	ทบทวน 

ความรู	้หรอืคดิค้นอะไรใหม่ๆ	มาเพิม่ในการสอนให้ลกูศษิย์เราสนกุ	ถามแล้ว 

เราตอบได้	 เอาไปใช้ในเรื่องวิชาการ	 ความรู้ได้อีก	 แล้วเวลาเขาไปเจอ 

ประสบการณ์อะไร	 เขาก็เอากลับมาเล่าให้เราฟัง	 เราก็ได้ประสบการณ์	 

ได้ความรู้	ได้มุมมองใหม่ๆ	เพิ่มขึ้นๆ	คือยิ่งให้ยิ่งได้รับนั่นเอง

  “ฮวงจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์ 

  เป็นหลักตรรกะ

  ที่บอกที่มาที่ ไปได้

  ถ้าเรารู้หลักก็จะช่วยท�าให้

  เราใช้ชีวิตได้ถูกจังหวะมากขึ้น”

 ดังนั้น ในทัศนะของอาจารย์มาศ “ฮวงจุ้ย”  
จึงคือการผสานพลังธรรมชาติให้เป็นไปในทางที่ดี  

มีความสมดุล เหมาะสมกับชีวิต ที่พักอาศัยและ 

การด�าเนินธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่า คนเราจะประสบ 

ความส�าเร็จได้นั้น ต้องมาจากความขยันหมั่นเพียร 

หาความรูว้ชิาใส่ตัว รูจ้กัใช้ความรูท้ีม่ใีห้เป็นประโยชน์  

มุ่งมั่นตั้งใจ และท�าทุกอย่างให้ดีที่สุด ด้วยทัศนคติ 

และมมุมองทีด่ ีเพราะ “ฮวงจุย้ทีดี่ ก็คอื การด�าเนนิ 
ชีวิตอย่างดีในสภาพแวดล้อมที่ดี” นั่นเอง
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ชื่อหนังสือ ชุด อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง 

 ตอน รู้ทันพืชและสัตว์อันตราย 

 (ทั้งชุดมี 6 เล่ม)

ISBN 978-616-285-067-7

ผู้แต่ง  เจิงซีหลัว, หวางจูอิ๋ง

เรียบเรียง  หยางหยางทู่

ภาพประกอบ เชียนชิวเย่

ผู้แปล  ประจิตร ป้อมอรินทร์

จ�านวนหน้า  152 หน้า

ราคา  195 บาท

	 มาท�าความรู้จักสัตว์และพืชอันตรายที่เราควรหลีกหนีให้ไกล 
เพื่อความปลอดภัย	 พืชและสัตว์มีพิษบางสายพันธุ์มีรูปร่างลักษณะ 
สวยงาม	หากแต่มพีษิสงร้ายกาจ	พนัธ์ุพชืและสตัว์เหล่านีเ้ป็นภยัใกล้ตวั
ที่เด็กๆ	ควรศึกษาเอาไว้เป็นความรู้และใช้ส�าหรับป้องกันตัวเอง

ชื่อหนังสือ  ชุด คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่คิด ตอน พิชิตคณิตศาสตร์ (ทั้งชุดมี 6 เล่ม)

ISBN  978-616-285-060-8

ผู้แต่ง  จู ฮียอน   ภาพประกอบ ยู นัมยอง   ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง

จ�านวนหน้า  144 หน้า

ราคา  215 บาท

	 ชวนทกุคนมาร่วมเรยีนรูค้วามหมาย	พร้อมค�าอธบิายอย่างมเีหตุผลจาก	“คณุครปูาสกาล”	 
นักคณิตศาสตร์ชื่อดังก้องโลก	พร้อมร่วมค้นหานานาค�าตอบทางคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆ	กับต้นกล้า	
และเรื่องราวหรรษาในวิชาแห่งตัวเลขไปด้วยกัน

ชื่อหนังสือ  โลกใบใหม่ของนายโหลยโท่ย (Seek Self’s World)

ISBN  978-616-7534-40-4

ผู้แต่ง เฉินเหว่ยตง   ภาพประกอบ เผิงเฉา   ผู้แปล  อริสรา บัณฑิตภิรมย์

จ�านวนหน้า  168 หน้า

ราคา  185 บาท

 อาโหยว	 เด็กหนุ่มท่ีมองโลกในแง่ลบตลอดเวลา	 จนส่งผลให้เขาเป็นคนไม่เอาไหน	 
เป็นคนไม่เอาถ่านในสายตาของตวัเองและคนรอบข้าง	กระท่ังวันหนึง่อาโหยวบังเอญิพบเหตกุารณ์ 
ประหลาดที่ท�าให้เขาได้เรียนรู้ว่าชีวิตควรด�าเนินไปเช่นไร	ความสุขหาได้ที่ไหน	จนเขาได้กลายเป็นอาโหยวคนใหม่ในที่สุด

ชื่อหนังสือ นิทานวิทยาศาสตร์ 

 ชุด “ประตูความรู้คู่จินตนาการ” 

 ยอดนักสืบมดมือฉมัง (ทั้งชุดมี 8 เล่ม)

ISBN 978-616-285-013-4

ผู้แต่ง หยางหงอิง

ภาพประกอบ ฉีเตี่ยนฮุ่ยฮว่า

	 หนังสือการ์ตูนความรู้	ชุด	ฉลาดรู้ธรรมชาติ	น�าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งต่างๆ	เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว	โดยน�าเสนอ
วิทยาศาสตร์ที่อาจเป็นเรื่องยากส�าหรับเด็กๆ	ด้วยส�านวนภาษาง่ายๆ	
อันจะช่วยให้เด็กๆ	ได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน	
	 การ์ตูนความรู้ชุดนี้	ได้น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพืช	สัตว์	และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	
พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆ	ในรูปแบบการ์ตูนที่สนุกสนาน	ชวนติดตาม	โดยอธิบายวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน
ให้เด็กๆ	ได้เรียนรู้	วิเคราะห์	และร่วมค้นหาค�าตอบ	เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างถ่องแท้

“แก๊งป่วนผจญภัยโลกแมลง”

	 เ ม่ือติงติงกับแก ๊งป ่วนร ่วมกัน

วางแผนเพื่อไปจับแมลงมาแกล้งครูหลิน	

แต่ขณะทีพ่วกเขาก�าลงัจบัแมลง	ร่างกาย

ของพวกเขากลบัเลก็ลงเป็นมนษุย์ย่อส่วน	

และต้องเผชิญหน้ากับแมลงหลากหลาย

ชนิดท่ีทั้งดุร้ายและน่ากลัว	 แต่ในท่ีสุด

พวกเขากไ็ด้รูจ้กัแมลงชนดิต่างๆ	มากมาย	

และหนีเอาตัวรอดด้วยวิธีต่างๆ	นานา

“แก๊งป่วนผจญภัยสัตว์โลกล้านปี”

	 ติงติงและแก๊งป่วนได้รบัมอบหมาย 

จากคุณลุงเจ ้าของพิพิธภัณฑ์ในการ

ส�ารวจไดโนเสาร์	 ที่ปัจจุบันเหลือเพียง

ร่องรอยการค้นพบโครงกระดกูไดโนเสาร์

หลากหลายสายพันธุ์	 รวมถึงการเรียนรู้

เกี่ยวกับสัตว์ที่วิวัฒนาการมาจากยุคนั้น	

“แก๊งป่วนผจญภัยเมืองน�้าแข็ง”

	 ติงติงและแก๊งป่วนออกเดินทาง

พร ้อมกับเรือส�าราญท ่องขั้ วโลกใต	้ 

พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขั้วโลก

ที่หนาวเหน็บ	 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นั่น	

รวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ข้ัวโลกที่นับวัน

จะเหลือน้อยลง

“แก๊งป่วนผจญภัยใต้มหาสมุทร” 

	 เรือปลาด�าน�า้รุน่ล่าสดุพาตงิติงและ

แก๊งป่วนด�าดิ่งลงสู่ใต้มหาสมุทรอันลี้ลับ	

พร้อมกับความสงสัยต่างๆ	 ทั้งต�านาน

เมืองท่ีสาบสูญ	 และส่ิงมีชีวิตอาศัยอยู่

ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่	 การเดินทาง

คร้ังน้ีท�าให้พวกเขาได้พบกับค�าตอบ

มากมาย	และยงัได้เรยีนรู้เรือ่งการอนรุกัษ์

ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วย

เรื่องราวของการ์ตูนชุดนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ ความรัก ความสามัคคี 

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผ่านทางตัวละครต่างๆ 

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

ผู้แปล  ประจิตร ป้อมอรินทร์

จ�านวนหน้า  164 หน้า

ราคา  225 บาท

	 นักสบืสนุขัเทพกบัดอ็กเตอร์กบ	คูห่เูพือ่นซีท้ีค่วงกนัมาคลีค่ลายคดใีนป่าอนัน่าพศิวง	อัดแน่นด้วย 
เล่ห์เหลีย่มร้อยแปดประการ	เรือ่งราวความเข้มข้นเมือ่นกัสบืสนุขัเทพต้องสงัเวยด้วยเลอืดเพือ่ช่วยเหลอื 
เหยื่อผู้บริสุทธิ์	มาร่วมกันส่งก�าลังใจให้พวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคและต้อนผู้ร้ายให้จนมุมกันเถอะ
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• ทิวไผ่

	 เป็นเวลากว่า	20	ปี	นบัตัง้แต่	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม- 

ราชกมุาร ีได้ตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เยีย่มเยยีนราษฎรในถิน่ 

ทรุกนัดาร	และได้ทอดพระเนตรเหน็ความยากจนของชาวบ้านในพืน้ทีต่่างๆ	 

ด้วยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของราษฎรเหล่าน้ี	 พระองค์จึงทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	 ให้จัดท�า	“โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชด�าริ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”	ขึ้น	เพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ตลอดจนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีอาชีพเสริม	เพิ่มรายได้	 

และมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	พร้อมพระราชทานความช่วยเหลอืในหลายลกัษณะ	

รวมทั้งช่วยเหลือด้านการตลาดอันน�าไปสู่การจัดตั้ง	 ร้านภูฟ้า ในกองทุน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

 ร้านภูฟ้า	จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2544	เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุน 

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชด�าริฯ	 ต่างๆ	 อันเป็นการ 

ส่งเสริมอาชีพของประชาชน	โดยใช้ตราสัญลักษณ์	“ภูฟ้า”	เป็นเครื่องหมาย 

การค้าส�าหรับผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ	 อันเป็นสินค้าหลักของร้าน	 ซ่ึงโดย 

ส่วนใหญ่เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 มาจากภูมิปัญญาของ 

ชาวบ้านแท้ๆ	และมีเสน่ห์ดงึดดูความสนใจได้เป็นอย่างด	ีอาท	ิผลติภัณฑ์จาก 

ผ้าปกากะญอหรือผ้ากะเหรี่ยงทอมือ	 ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ	 ผ้าไหม	 

เครื่องจักสานจากพืชผักในท้องถิ่น	เครื่องส�าอาง 

บางชนิด	และอาหารแห้ง	ที่มั่นใจได้ในราคาและ 

คุณภาพ	 ในขณะที่บางชิ้นก็หายาก	 จนทางร้าน 

ต้องคอยแนะน�าลูกค้าอยู่บ่อยคร้ังว่า	 หากพบ 

ผลติภณัฑ์ทีส่นใจ	ขอให้รบีซือ้ไว้	เพราะหากกลบั 

มาทีร้่านครัง้หน้า	อาจหาซือ้ไม่ได้แล้ว	เนือ่งจาก

ของนั้นมักมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น

	 นอกจากนี้	ภายในร้านยังมีมุมจ�าหน่าย	“สินค้าตามเสด็จ”	ซึ่งเป็น 

สนิค้าทีผู่ต้ามเสดจ็สมเดจ็พระเทพฯ	ซือ้จากชาวบ้านในจังหวดัต่างๆ	มาจ�าหน่าย 

เพ่ือเพิ่มความหลากหลายของสินค้าภายในร้าน	 มุมหนังสือพระราชนิพนธ์	 

และมุมสินค้าที่ระลึกลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

ที่ทรงพระราชทานเป็นประจ�าทุกปี	 โดยในปี	 2557	 นี้	 ร้านภูฟ้าได้อัญเชิญ 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ม้าประกอบลายพระหัตถ์พร้อมกับพรพระราชทาน 

ส�าหรบัปีนกัษตัรมะเมีย	มาจดัท�าเป็นชดุผลิตภณัฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์	“ปีม้า 

ม้าพาให้เบิกบาน” ซึ่งประกอบด้วยเสื้อยืดโปโล	เสื้อยืดคอกลม	ผ้าคลุมไหล่	 

ผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้	และของทีร่ะลกึอกีกว่า	40	รายการ	เพือ่ความเป็นสริิมงคล

แก่ผู้ซื้อ	ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

	 นอกจากผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแล้ว	 มุมกาแฟของร้านภูฟ้าก็เป็นที ่

ชื่นชอบและมีชื่อเสียงมานาน	 จากรสชาติของกาแฟสดกล่ันจากเมล็ดกาแฟ 

พันธุ ์อาราบิก้าที่อร่อยถูกปากและราคาไม่แพง	 หรือใครท่ีช่ืนชอบขนม

และผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดา	 ก็มีให้เลือกซื้อหา 

อย่างครบครัน	ในร้านสาขาต่างๆ	ทั้ง	17	สาขา	ในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	

 ด้วยเหตนุี ้ร้านภฟู้า จงึเป็นสถานทีส่�าคญัทีแ่สดงให้เหน็ถงึน�า้พระทยั

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ีมีต่อเด็ก เยาวชน และชาวบ้านใน 

ถิน่ทรุกนัดาร ทีย่งัต้องการความช่วยเหลอือกีมากมาย ขณะเดยีวกนักเ็ป็น 

สือ่กลางในการเชือ่มใจของคนกรงุกบัคนไกลในถิน่ทุรกนัดาร เพือ่ร่วมด้วย

ช่วยกันสร้างสังคมที่ดีขึ้น ผ่านการซื้อสินค้าที่จ�าหน่ายภายในร้านภูฟ้า

จากภูมิปัญญาแผ่นดิน
สู่การท�ากินทีพ่อเพียง
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• TheBear_wish

• Little Horse

“ม้าไม้ตุ้งติ้ง” “สวัสดีปีม้า 2557 จ้า” 
วันนี้	พี่ Little Horse	ขอเริ่มต้นปีใหม่

ด้วยความสดใส	เอาใจสาวๆ	กบัเครือ่งประดบั	น่ารัก	เก๋ไก๋	ไม่ซ�้าใครอย่าง	 

“ม้าไม้ตุ้งติ้ง” จะเป็นอย่างไร	เรามาลงมือท�ากันเลย!

1. ดินสอสี 
6. เลื่อยฉลุหรือเลื่อยอเนกประสงค์ 

2. เชือกปอ 
7. สว่านประดิษฐ์

3. แป้นต่างหู 
8. คีมปากจิ้งจก

4. ตะเกียบไม้ 
9. กรรไกรและคัตเตอร์

5. สายพลาสติกเส้นเล็กสีสันสวยงาม
 10. ปืนกาวและกาวแท่ง

อุปกรณ์

1.	เตรียมส่วนประกอบของตัวม้า	ดังนี้

	 	 1.1	ตัวม้า	เลื่อยดินสอสี	ยาว	2.5	ซม.	

	 	 1.2	หัวม้า	เลื่อยดินสอสี	ยาว	1.5	ซม.	

	 	 1.3	คอม้า	ตัดตะเกียบด้วยคัตเตอร์	ยาว	0.5	ซม.

	 	 1.4	ขาม้า	ตัดสายพลาสติกเป็นท่อน	ยาว	0.7	ซม.	ทั้งหมด	4	ท่อน

2.	เจาะรกูลางตวัม้าส�าหรบัเสยีบแ
ป้นต่างหู	เสรจ็แล้วเสยีบแป้นต่างห

ลูงไป

	 ใช้คีมบีบเก็บปลายข้างหนึ่งให้เรียบร้อย

3.	ประกอบหัวและขาเข้ากับตัวม้าด้วยกาวแท่ง

4.	น�าเชือกปอ	ยาว	2	ซม.	ผูกปมด้านบนให้แน่น	จากนั้นคลายเส้นเชือก

	 ด้านล่างให้ฟูออก	แล้วน�าไปติดตกแต่งเป็นหางม้า

วิธีท�า

...เป็นไงบ้างครับ 
“ม้าไม้ตุ้งติ้ง” 

ต่างหูแสนสวยของเรา 
จะท�าไว้ใส่เองหรือให้เป็น 
ของขวัญสุดพิเศษ 
ต้อนรับปีม้าก็ได้นะ...

1

2

3 4

 ต้อนรับปีม้าคึกคัก ด้วยท่ากายบริหารง่ายๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ยืดเส้นยืดสาย คลายความเหน็ดเหนื่อย 
เมื่อยล้าจากการงาน และเพิ่มความยืดหยุ่นแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกาย เรามาเริ่มกันเลย...

	 ฟังดูคล้ายชื่อภาพยนตร์	แต่ท่านี้ไม่เกี่ยว

กับการเต้น	เป็นท่าที่ฝึกความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อ	โดยยืนอยู่กับ

หน้าแท่นที่มีความสูงพอๆ	

กับขั้นบันได	เริ่มจากก้าว

เท้าขวาขึ้นและตามด้วย

เท้าซ้าย	เวลาลงให้ก้าว

เท้าขวาลงก่อน	ท�าแบบนี้	

10	ครั้งพัก	และท�าซ�้า

อีกรอบ

บริหารข้อ 
ชะลอวัย

	 เริ่มด้วยการอบอุ่นร่างกายด้วยการเดินประมาณ	5	นาที	จากนั้นยืนตรง	แล้วเขย่ง	โดยยืนด้วย

ปลายเท้า	พร้อมกับชูแขนขึ้นทั้งสองข้าง	ค้างไว้	5	วินาที	แล้วค่อยๆ	วางส้นเท้าลงช้าๆ	พร้อมกับลดแขน

ลงข้างล�าตัว	ท�า	10	ครั้ง	แล้วพัก	แล้วท�าซ�้าอีกรอบ	ท่านี้เป็นการยืดคลายเส้นเพื่อผ่อนคลาย

ท่ายืดข้าง
(Side Leg Raise)

ท่ายืดเขย่ง
(Tiptoe Stretch)

ท่ายกก้าว (Step Up)

 ท่ากายบริหารทั้ง 3 ท่านี้ เป็นท่าออกก�าลังกาย 

เพื่อผ่อนคลายร่างกาย ถ้าจะให้ได้ผลดี ควรท�าทุกวัน 

ประมาณวันละ 20-30 นาที หรือใครจะท�าในช่วง 

เวลาว่างๆ ก็ได้นะคะ

	 ยืนหลังเก้าอี้เพื่อ 

การทรงตัว	ทิ้งน�้าหนักตัว

บนขาซ้ายและให้กาง

ขาขวายืดเหยียดตรงไป

ทางด้านข้าง	จากนั้น

ยกขึ้นลงตามแรง

ของแต่ละบุคคล

ประมาณ	10	ครั้ง	

แล้วเปลี่ยนขาสลับกันไปมา

หากยงัไม่ค่อยมแีรง	กย็งัไม่ต้องยกขาสงูมาก	พอท�า 

ได้เรื่อยๆ	จึงค่อยพยายามยกให้สูงขึ้นกว่าเดิม	ท่านี้ 

เป็นการยืดคลายกล้ามเนื้อขาได้เป็นอย่างดี

*ชูแขนขึ้นทั้งสองข้าง
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