


	 นานมีนิวส์ฉบับนี้	 อยู่ในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติคร้ังที่	 42	 และ

สปัดาห์หนงัสอืนานาชาตคิรัง้ที	่12	รวมถงึ	“วนัสงกรานต์”	เทศกาลท่ีคนไทยทกุคน 

ให้ความส�าคัญ	 เพราะเป็นเทศกาลที่คนไทยจะร่วมท�าบุญ	 สรงน�้าพระ	 รดน�้า 

ขอพรผู้ใหญ่	และพบปะสังสรรค์กัน	

	 ท่ามกลางอากาศร้อนๆ	 แต่พวกเราชาวนานมีกลับรู้สึกกระปรี้กระเปร่า	

เพราะปีม้าปีนี	้บริษทั	นานม	ีจ�ากดั	มงีานฉลอง 65 ปี นานม	ีเพือ่ร�าลกึความทรงจ�า 

ของการก่อตั้งบริษัท	 ผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า	 ตราม้า	Max	 นานมี	 

สีวิจิตรรงค์	 สีศิลปากร	 และอ่ืนๆ	 เพราะกว่านานมีจะม่ันคงเหมือนทุกวันน้ี	 

ต้องฟันฝ่าอปุสรรคและผ่านพ้นมาได้อย่างแขง็แกร่ง	ผ่านร้อนผ่านหนาวปีแล้วปีเล่า	

จนก่อเกดิ	“ความทรงจ�าดีๆ  ของชาวจนีโพ้นทะเล”	ทีต่ัง้รกรากมายาวนาน	ด้วยการ

เผยแพร่วฒันธรรมจนีผ่านร้านหนงัสอืจีน	“หน�า่มุย่”	ก่อนจะมาผลติเครือ่งเขยีนและ

สินค้าเพื่อสนับสนุนการศึกษาไทยและการท�างานของคนไทยในทุกๆ	สาขาอาชีพ	 

โดยได้รับความไว้วางใจจากร้านค้าที่เคียงข้างเรามายาวนาน	ซึ่งในฉบับนี้	เราได้ไป

เยี่ยม	3	ร้านค้าส่งเครื่องเขียนชื่อดังระดับประเทศ	เพื่อยืนยันถึง	“ลูกค้าคนส�าคัญ 

นานมี ไม่เคยลืม”

	 เรื่องราวในนานมีนิวส์ฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับงานสัปดาห์

หนังสือแห่งชาติ	 แต่ยังคงเน้นรากเหง้าของวัฒนธรรมจีน	 โดยได้สัมภาษณ์คุณ 

เฉินเหว่ยตง	เจ้าของผลงาน	นวนิยายภาพ	4	สุดยอดวรรณกรรมจีนอมตะ	ที่โด่งดัง 

มากๆ	ในประเทศจนี	และได้รบัรางวัลชนะเลศิการนัตมีากมาย	ซึง่ส�านกัพมิพ์ทองเกษม 

ได้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	 ได้แก่	 	 สามก๊ก,	 ไซอิ๋ว,	 108	 ผู้กล้าแห่ง 

เขาเหลียงซาน	และความฝันในหอแดง	นอกจากนี้เรายังได้ไปเยี่ยมชม	“ห้องเรียน

ขงจ่ือ โรงเรยีนไตรมติรวิทยาลยั”	ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูภ้าษา	ศลิปะ	และวัฒนธรรมจนี 

มาเกือบ	10	ปี	 ส่วนในคอลัมน์อื่นๆ	 เราได้น�าเสนอหนังสือใหม่ๆ	ของส�านักพิมพ์

ทองเกษมทีย่งัมุง่มัน่	“บ่มเพาะปัญญา พฒันาพลงัแห่งความคดิ”	ของเดก็	เยาวชน	

และคนไทย	 เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา	 รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน

และอุปกรณ์ส�านักงานใหม่ๆ	ที่ยังคงคอนเซ็ปต์	“ตราม้า เพื่อนแท้ความส�าเร็จ” 
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4 เล่าสู่กันฟัง
กิจกรรม	Workshop	สีอะคริลิก	และนิทรรศการทัศนศิลป์เชิงวิชาการ	

“เส้นทางตามอัธยาศัย: นวการลากและระบาย”

6 จากใจร้านค้า ตราม้าเคียงข้างคุณ
เปิดใจ	"3 ร้านค้าส่งเครื่องเขียนชื่อดังระดับประเทศ"

7 สุรศักดิ์ Stationery
“เครื่องเย็บ MAX HD-12N/24”	ทนทาน	ใช้งานง่าย

8 Shopping Guide
เซตเครื่องเขียนลายพิเศษการ์ตูน	One	Piece	

และอุปกรณ์ส�านักงานใหม่ๆ	จาก	“ตราม้า”

10 Interview
บทสัมภาษณ์	“คุณเฉินเหว่ยตง”

ผู้สร้างสรรค์นวนิยายภาพชุด	“สี่วรรณกรรมอมตะของจีน”

14 เกร็ดความรู้ทองเกษม
เยี่ยมชม	“ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย”

คลังภูมิปัญญาแห่งดินแดนตะวันออก

2 • นานมีนิวส์



 นอกจากนี้ ส�านักพิมพ์ทองเกษม ยังได้น�าสุดยอดวรรณกรรมจีนทั้ง 4 เรื่อง 
มาน�าเสนอในรูปแบบนวนิยายภาพหรือการ์ตูน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ขณะ
เดียวกันก็ยังคงอรรถรสและคุณค่าของสุดยอดวรรณกรรมไว้อย่างครบถ้วน โดย
สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านหนังสือนานมี ชั้น 2 อาคารนานมี ถ.สาทรเหนือ และร้าน 
SE-ED ทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thongkasem.com

ชื่อหนังสือ 中国民俗文化丛书   (牛郎织女)
ISBN	978-7-5087-1899-6

ผู้แต่ง 刘魁立、张旭
ส�านักพิมพ์ 中国社会出版社
ราคา	250	บาท

กลบัมาอกีครัง้กบัเร่ืองราวความรกัต้องห้ามสดุกินใจท่ีจบลงด้วยการพลดัพราก	 

“หนุ่มเล้ียงววักบัสาวทอผ้า”	ต�านานรกัอมตะของจนีทีไ่ม่มใีครไม่รูจ้กั	โดยครัง้นี้ 

ได้คดัสรรเร่ืองเล่าของท้ังสองในแบบฉบับต่างๆ	ให้ผูอ่้านได้เพลดิเพลนิ	พร้อม

อธบิายถงึสาเหตทุีท่�าให้ต�านานรกันีก้ลายเป็นสญัลกัษณ์วนัแห่งความรกัของ

จีนและวิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละแบบฉบับ

เพื่อไขข้อข้องใจของคุณ!

ชื่อหนังสือ 武则天发迹史
ISBN	978-7-5093-2793-7

ผู้แต่ง 池墨
ส�านักพิมพ์ 中国法制出版社
ราคา	330	บาท

ชื่อหนังสือ 中华龙传统（上-下）
ISBN	978-7-5526-0648-5

ผู้แต่ง 周静淑、施孝峰
ส�านักพิมพ์ 宁波出版社
ราคา	980	บาท

“มงักร”	สตัว์ในต�านานทีเ่ล่าขานกนัมานบัพันๆ	ปี	แท้ทีจ่รงิ 

แล้วพวกมนัมคีวามเกีย่วพนัอะไรกบัมนษุย์	เหตใุดจึงปรากฏ 

เรือ่งราวของพวกมนัทัว่ทกุมมุโลก	หนงัสอืชดุนีจ้ะช่วยเตมิเตม็ 

จินตนาการของผู้อ่านให้สัมผัสถึงตัวตนของมังกรจีนทั่วทั้ง

แผ่นดินที่มีการบันทึกไว้	และนับเป็นหนึ่งในฉบับที่สมบูรณ์

ที่สุดและมีเนื้อหาหลากหลายที่สุดในปัจจุบัน	อาทิ	ต�านาน

ก�าเนิดมังกร	มังกรราชาหิมะ	มังกรกับมนุษย์	เป็นต้น

หนงัสือเล่มนีไ้ด้รวบรวบทุกเรือ่งราวของ	“บเูชก็เทยีน”	

จักรพรรดินีพระองค์เดียวผู้เป็นที่กล่าวขานมากที่สุด

ในประวัติศาสตร์ชาติจีน	 สตรีนางเดียวท่ีกล้ายืนหยัด 

เหนือบุรุษภายใต้สังคมศักดินาสมัยโบราณ	 ด้วย

ปฏิภาณไหวพริบและความเด็ดเดี่ยวเหนือชายชาติ

ทหารทีท่�าให้ผูอ่้านต้องตะลงึ	ทัง้ในด้านดแีละด้านไม่ด	ี 

จนกลายเป็นบุคคลส�าคัญที่ผู้สนใจภาษาจีนต้องรู้จัก

ย้อนรอยวัฒนธรรมแดนมังกร	 สืบเสาะต้นตระกูล

เคร่ืองแต่งกายตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จีนจนถึง

ปัจจุบัน	 พร้อมวิเคราะห์ความเป็นมาและสาเหตุจาก

ผลกระทบทางวิถีชีวิต	 ความเช่ือ	 ประเพณี	 อุปนิสัย	

ฯลฯ	ทีบ่่งบอกผ่านการแต่งกายของชาวจนี	เช่น	แฟชัน่

ทรงผมในราชส�านัก	การเขยีนค้ิวของสตรแีต่ละยคุสมยั	

ภาพมงคลกับเครื่องแบบขุนนางชาย	เป็นต้น

ชื่อหนังสือ 中国服饰
ISBN	7-5085-0540-9

ผู้แต่ง 文华梅
ส�านักพิมพ์ 五洲传播出版社
ราคา	360	บาท

ชื่อหนังสือ 封神演义（通俗本）
ISBN	986-127-312-3

ผู้แต่ง 李宏伟、姚玉萍
ส�านักพิมพ์ 典藏阁
ราคา	300	บาท

ในยคุทีปี่ศาจเรอืงอ�านาจ	นางจ้ิงจอกเก้าหางคิดมกัใหญ่

ใฝ่สงูหมายจะครอบครองประเทศ	จนท�าให้แผ่นดนิร้อน

เป็นไฟ	ประชาชนใช้ชีวิตไปวันๆ	โดยมิอาจรู้ชะตากรรม

ของตนเอง	 เหล่าทวยเทพจึงต้องลงมาจุติยังโลกมนุษย์

เพื่อกอบกู้สันติสุขกลับคืนมา	 แต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของ

พวกปีศาจ	 เหล่าทวยเทพจะต่อกรกับพวกมันได้หรือไม่	

และผลสุดท้ายเหล่าเทพจะได้รับชัยชนะจริงหรือ

สามก๊ก
三国演义 (sān guó yǎn yì)
	 สามก๊กเป็นเรื่องราวอิงประวัติ- 
ศาสตร์จีน	โดยมีเค้าโครงมาจากพงศาวดาร 
จีนสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นท่ีแผ่นดินจีนเกิด 
ความวุ่นวาย	 มีการแตกเหล่าแตกก๊กของ 
บรรดาขุนนางน้อยใหญ่	 จนในที่สุดแผ่นดิน 
จีนได้ถูกแบ่งออกเป็น	 3	 ก๊ก	 เนื้อเรื่องม ี
ความแปลกใหม่	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ 
การชิงไหวชิงพริบทางการเมือง	 ความรัก	 
กลศกึสงคราม	จติใจของมนษุย์	ซ่ึงในปัจจุบนั 
มีการน�าเรื่องราวของสามก๊กมาศึกษาใน
หลายประเดน็	เช่น	หลกัการบรหิาร	ลักษณะ
นิสัยของตัวละคร	เป็นต้น

108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน
水浒传 (shuǐ hǔ zhuàn)
	 สุยหูจ้่วน	หรอืซ้องกัง๋	หรอืทีค่นไทย 
รู้จักในนาม	 108	 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน	 
เป็นวรรณกรรมองิประวตัศิาสตร์จนี	เรือ่งราว 
กล่าวถงึเหตกุารณ์ในช่วงปลายราชวงศ์เป่ยซ่ง	 
พระเจ้าซ่งฮุยจงไม่ใส่ใจบริหารบ้านเมือง	 
เป็นเหตุให้ขุนนางกังฉินภายใต้การน�าของ 
เสนาบดีชั่วเกาฉิวเข้าครอบครอง	 และใช้
อ�านาจกดขี่ข่มเหงประชาชนจนเกิดความ
เดือนร้อนไปทุกหย่อมหญ้า	 เกินกว่าคนดี 
จะทนนิง่เฉยได้	บรรดาผู้กล้าจากทัว่สารทศิ 
ต่างขึน้ไปรวมตวักนัท่ีเขาเหลยีงซาน	ตัง้กอง
ก�าลังต่อต้านอ�านาจมืด	“ผดงุคณุธรรมแทน
สวรรค์”	โดยมผู้ีกล้าท้ัง	108	คนเป็นแกนน�า

ไซอิ๋ว
西游记 (xī yóu jì)
	 ไซอิ๋วเป็นบทประพันธ์ที่แต่งเติม 
จินตนาการลงไปในพงศาวดารจีนสมัย 
ราชวงศ์ถัง	 อันกล่าวถึงการเดินทางไป 
อัญเชิญพระไตรปิฎกยังประเทศอินเดีย 
ของพระถังซ�าจั๋งพร้อมกับบรรดาลูกศิษย์	 
อันได้แก่	 ซุนหงอคง	 ตือโป๊ยก่าย	 ซัวเจ๋ง	 
และม้ามังกรขาว	 เรื่องราวการเดินทาง 
ผจญภัยโลดโผนท่ีพวกเขาต ้องฝ ่าฟ ัน
อุปสรรคนานัปการ

ความฝันในหอแดง
红楼梦 (hóng lóu mèng)
	 ความฝันในหอแดงเป็นนวนยิายจนี 
โบราณ	 เร่ืองราวด�าเนินโดยให้น�้าหนักไปที ่
โศกนาฏกรรมความรักของหลินไต้อวี้และ 
เจี่ยเป่าอวี้อันเชื่อมโยงถึงตระกูลใหญ่ใน 
สมยันัน้	รายล้อมไปด้วยตวัละครอีกมากมาย 
หลายบทบาททีแ่ตกต่างและโดดเด่น	สะท้อน 
ทัง้ความรกั	ความขดัแย้ง	อ�านาจและอทิธพิล	 
ตลอดจนความรุ่งโรจน์และความเสื่อมถอย 
ของระบบศกัดนิา	อกีทัง้ยงัสอดแทรกสภาพ 
สังคมและวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นตลอด
ทั้งเรื่อง

สี่สุดยอดวรรณกรรมของจีน

四大名著
                    sì       dà    míng    zhù

• โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี ชั้น 4 (www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com)

• เซียวเหล่งนึ่ง (www.nanmeechinesebooks.com)
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	 เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2557	บริษัท	นานมี	จ�ากัด	จัดกิจกรรมเชิง

ปฏบิตักิารศลิปะ	ในหวัข้อ	“นวการลากและระบาย”	ณ	นานม	ีอาร์ต	แกลเลอรี	 

ชั้น	3	อาคาร	บริษัท	นานมี	จ�ากัด	โดยมี	ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), อาจารย์พิบูลย์ มังกร, อาจารย์ 

ธวิท วงษ์พลาย และอาจารย์มณเฑียร เรียบเรียง	 ร่วมถ่ายทอดความรู้และ

เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลป์จากสื่อวัสดุท่ีหาได้ง่ายใกล้ๆ	 ตัว	 สอดคล้อง

กับแนวคิดการระบายสีรูปแบบใหม่ท่ีไม่ยึดติดกับแบบเดิมๆ	 เป็นการเปิด 

มุมมองให้อิสระ	ท�าให้ศิลปะกลายเป็นเรื่องสนุกสนาน

	 ผลิตภัณฑ์ตราม้า	ร่วมกับ	The	Mall	Shopping	Center	ชวนเด็กๆ	

ร่วมต้อนรับปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์ในค่าย	“Summer Edutainment 

Kid’s Camp 2014”	ทีศู่นย์การค้าเดอะมอลล์	งามวงศ์วาน	โดยจดักจิกรรม	

“เทคนิคการระบายสีแบบมืออาชีพ กับสีตราม้า”	 ให้น้องๆ	ได้สนุกสนาน 

กบัการฝึกระบายสพีีม้่า	Alex	และพีม้่า	Amily	ในชดุประจ�าชาต	ิ10	ประเทศ

อาเซียน	 พร้อมตกแต่งฉากหลังให้สวยงาม	 รวมถึงกิจกรรมตอบค�าถาม 

ชิงรางวัลที่	 ตราม้า	 ขนผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและของที่ระลึกมาแจก 

น้องๆ	เพียบ!

Workshop สีอะคริลิก 

“นวการลากและระบาย”
Summer Edutainment

Kid’s Camp 2014
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“NEO DRAWING &PAINTING”

 ส�านักพิมพ์ทองเกษม	 ในเครือบริษัท	 นานม	ี 

จ�ากัด	 ยกทัพหนังสือคุณภาพ	อาทิ	 หนังสือภาษาจีน	 

นิทาน	การ์ตูนความรู้	และ	นวนิยายภาพ	4	สุดยอด 

วรรณกรรมจีน	 สามก๊ก	 ไซอิ๋ว	 108	 ผู ้กล้าแห่ง 

เขาเหลียงซาน	และความฝันในหอแดง	ร่วมออกร้าน 

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ	 ครั้งที่	 42	 และ 

งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ	ครั้งที่	12	ณ	ศูนย์การ 

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ระหว่างวันที่	 28	 มีนาคม	 –	 

7	 เมษายน	 2557	 ซึ่งนอกจากจะได้หิ้วหนังสือกลับ

บ้านในราคาพเิศษแล้ว	งานนีน้กัอ่านทัง้หลายยงัได้รบั 

ของที่ระลึกกันอย่างจุใจอีกด้วย

งานสัปดาห์

หนังสือแห่งชาติ ครั้งที ่42

นิทรรศการ

 นานม ีอาร์ต แกลเลอรี	จบัมอื	กลุม่ศลิปะตามอธัยาศยั	จดันทิรรศการทศันศลิป์เชงิวชิาการ	“Neo Drawing & Painting” เส้นทางตามอธัยาศยั: นวการ
ลากและระบาย	เพือ่ถ่ายทอดและรกัษาภาพผลงานของครเูป้า	วดัพระทรง	ให้คนรุน่หลังได้ซบึซับความงดงามและเลง็เหน็ความส�าคญัของศลิปะไปพร้อมกบั 
การต่อยอดพัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ด้วยเทคนคิการระบายสรีปูแบบใหม่	ภายในงานมกีารจดัแสดงผลงานศลิปะจากศลิปิน	7	ท่าน	แต่ละท่านมเีทคนคิการใช้ส ี
ทีแ่ตกต่างกนั	ได้แก่	ศาสตราจารย์พเิศษอาร ีสุทธพินัธุ ์ศลิปินแห่งชาติ สาขาทศันศลิป์ (จิตรกรรม) ใช้สอีะครลิกิ, อาจารย์พบิลูย์ มงักร ใช้สีอะครลิกิ, อาจารย์ธวทิ  
วงษ์พลาย ใช้สีอะคริลิก, อาจารย์มณเฑียร เรียบเรียง ใช้สีอะคริลิก, อาจารย์วรพรรณ ภูวิจารย์ ใช้สีน�้ามัน, คุณอัสนี ทัศนเรืองรอง ใช้สีน�้า และ คุณปราโมทย์ 
กจิจ�านงค์พนัธ์ุ ใช้สนี�า้	ซึง่ทกุผลงานทีจั่ดแสดงสร้างสรรค์จากสวิีจิตรรงค์และสีศิลปากรประดิษฐ์เท่านัน้	โดยเฉพาะเฉดสีพาสเทลทัง้	6	สี	ได้แก่	Naples	Yellow	 
Light,	Flesh	Tint	Light,	Brilliant	Pink	Light,	Cobalt	Violet	Light,	Royal	Blue	Light	และ	Cobalt	Green	Light	ทัง้นี	้สีวจิติรรงค์และสศีลิปากรประดษิฐ์	 
เป็นสทีีไ่ด้รบัพระราชทานนามจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีและเป็นผลิตภณัฑ์กลุ่มสีเพือ่งานศิลปะแบรนด์แรกของประเทศไทย	ประกอบด้วย	 
สีน�้า	สีน�้ามัน	และสีอะคริลิก	อันเป็นผลงานแห่งความส�าเร็จครั้งส�าคัญของ	“โครงการผลิตสีคุณภาพ ราคาประหยัด และปลอดสารพิษ”	บริษัท	นานมี	จ�ากัด	
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นานมีนิวส์ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปสัมภาษณ์ “3 ร้านค้าส่งเครื่องเขียนชื่อดังระดับประเทศ”
ผู้ให้ความไว้วางใจและก้าวเดินเคียงข้างกับเรามาตลอดระยะเวลายาวนาน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในแรงผลักดัน 
ที่ท�าให้บริษัท นานมี จ�ากัด สามารถก้าวเดินอย่างมั่นคงมาจนถึงปีที่ 65 ใน พ.ศ. 2557 นี้

ร้านกิตติเจริญชัยสเตชั่นเนอรี่
คุณอรพิน	พฤทธิรัตนกุล	(กรรมการผู้จัดการ)
คุณอังคณา	ฐาปนสกุลวงศ์	(รุ่นที่	2)

กว่าจะเป็น “กิตติเจริญชัยสเตชั่นเนอรี่”
	 คุณอรพิน	 พฤทธิรัตนกุล	 และคุณเฉลิมชัย 
ผู้เป็นสามี	ร่วมกันเปิดกิจการร้านกติตเิจรญิชยัสเตชัน่เนอรี่	 
เมือ่วนัที	่1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2527	โดยเริม่ต้นจากการเปิด 
เป็นร้านเครื่องเขียนเล็กๆ	 ขนาด	 1	 คูหา	 อยู่แถวซอย
ตากสนิ	1	ขายเครือ่งเขียน	สมดุ	ปากกา	ดนิสอ	โดยสนิค้า 
ในช่วงแรกๆ	นัน้ยงัมไีม่มากนกั	แต่กข็ายสนิค้าของนานมี 

มาตัง้แต่ต้น	ก่อนทีก่จิการจะเตบิโตขึน้	จนปี	พ.ศ	2533	จึงขยบัขยายมาสร้างทัง้ร้านค้าและโกดงัเกบ็ของ
อยู่บนพื้นที่	3.5	ไร่	บนถนนเพชรเกษม	กระทั่งถึงทุกวันนี้	
ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
	 ร้านกิตติเจริญชัยสเตชั่นเนอรี่	เป็นร้านขายส่งที่เดิมทีมีบริการจัดส่งเฉพาะภาคใต้เท่านั้น	ต่อมา
ภายหลังกิจการเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น	สินค้าที่จ�าหน่ายมีมากขึ้น	จึงมีการขยายพื้นที่บริการตามไปด้วย	ทั้ง
ภาคกลาง	ภาคเหนอื	และภาคอสีาน	จนครอบคลุมท่ัวประเทศ	แต่ก็มีลูกค้าบางส่วนทีแ่วะเวียนมาซ้ือถึงร้าน	 
แม้จะมีเพียงสาขาเดียวก็ตาม	 ซึ่งคุณอรพินกล่าวว่า	 ปัจจุบันเริ่มให้ลูกสาวคือคุณอังคณาเข้ามาช่วยดูแล
บ้างแล้ว	และในปีหน้าจะมีคุณไกรศักดิ์ซึ่งเป็นลูกชายคนสุดท้องมาช่วยดูแลด้วย
วาระครบรอบ 65 ปี นานมี 
 คุณอรพิน : “ในปี 2557 นี้ ร้านกิตติเจริญชัยฯ ก็มีอายุครบ 30 ปีแล้ว และเป็น 30 ปี ที่เราเป็นพันธมิตรที่ดีกับนานมีด้วยเช่นกัน ผู้บริหารเราก็รู้จักทุกคน ก็ประทับใจนะ  
เราเองก็มีการพบปะกันเป็นประจ�า มีอะไรเราก็คุยกัน ช่วยเหลือกันมาตลอด จนรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้ว และเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ในปีนี้ ดิฉันก็ขอให้
บริษัท นานมี จ�ากัด ประสบความส�าเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และกิตติเจริญชัยฯ ก็จะเป็นพันธมิตรที่ดีตลอดไปเช่นเดียวกันค่ะ”

ร้านสมใจ (สาย 4)
เจ้าของกิจการ	:	คุณนิยม	–	คุณสมใจ	ผเดิมชิต
คุณชาย	–	คุณลาวัณย์	ผดุงโยธี	(รุ่นที่	2)

กว่าจะเป็น “สมใจ (สาย 4)”
	 ร้านสมใจ	เริม่เปิดกจิการครัง้แรกมาเกือบ	60	ปี	แล้ว	 
โดยเร่ิมต้นจากการจ�าหน่ายหนังสอืทัว่ไป	หลงัจากคณุพ่อ 
คณุแม่เปิดมาได้ระยะหนึง่	ทางร้านจงึมกีารเปลีย่นแปลง	 
คอื	เริม่มกีารจ�าหน่ายหนงัสอืเรยีน	ก่อนจะมกีารขยายเพิม่ 
ในส่วนของเครื่องเขียนและอุปกรณ์ศิลปะ	ซึ่งมีทั้งสีและ
พูกั่น	ตามด้วยเคร่ืองใช้ส�านกังาน	รวมถึงมกีารขยายสาขา 
เพิ่มมากขึ้น	 กระทั่งคุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้น	 ร้านสมใจจึงแยกกันบริหารในหมู่พี่น้อง	 โดย	คุณชายและ 
คุณลาวัณย์	ผดุงโยธี	ได้ด�าเนินกิจการและบริหารร้านสมใจ	(สาย	4)	และร้านสมใจ	ราชพฤกษ์
ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
	 ปัจจุบัน	ร้านสมใจภายใต้การบริหารของคุณชาย	มี	2	สาขา	บริการจ�าหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ส�านักงานครบวงจรทั้งปลีกและส่ง	 ขณะเดียวกันก็ยังมีแนวโน้มที่จะขยายสาขาออกสู่ต่างจังหวัดเพื่อให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	โดยวางแผนเตรียมเปิด	ร้านสมใจ	ไร่ขิง	ที่	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	เป็นการประเดิม
สาขาแรกในพื้นที่ต่างจังหวัดในอนาคตอันใกล้นี้	
วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

 คุณชาย : “ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ร้านสมใจ (สาย 4) เปิดด�าเนินการมา แทบบอกได้เลยว่าการที่เราเติบมาได้ขนาดนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทนานมี
ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือที่ดีในหลายๆ ด้าน จนประสบความส�าเร็จด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งตลอดระยะเวลา 65 ปีนี้ บางคนอาจมองว่าเป็นเวลาที่ยาวนาน แต่ 65 ปี 
ของนานมีเป็นอะไรที่มั่นคง และคงจะมั่นคงต่อไปเรื่อยๆ เพราะมีทีมบริหารที่ดี มีผู้บริหารสมัยใหม่ที่เก่ง ซึ่งผมเชื่อว่า คงไม่ยากเกินไปที่จะท�าให้นานมีเติบโต และสามารถ
ด�าเนินงานอย่างมั่นคงต่อไปเรื่อยๆ ในอีกหลายๆ ปีข้างหน้าครับ”

6 • นานมีนิวส์



ร้านสหภัณฑ์วิทยา
คุณสุวิทย์	เตชพรสุข	(กรรมการผู้จัดการ)
คุณสิทธิพงศ์	เตชพรสุข	(รองกรรมการผู้จัดการ)

กว่าจะเป็น “สหภัณฑ์วิทยา”
	 ร ้านสหภัณฑ์วิทยา	 เกิดจากการสั่ งสม
ประสบการณ์และความรู้จากการเป็นลูกจ้างในร้านขาย
เครื่องเขียนมาตั้งแต่เด็กของคุณสุวิทย์	 เตชพรสุข	 และ
กลุ่มเพือ่นๆ	โดยเริม่เปิดเป็นร้านขายส่งเคร่ืองเขยีนเลก็ๆ	
เพียง	1	คูหา	อยู่แถวถนนตรีทอง	ในปี	พ.ศ.	2517	ซึ่งก็
ขายดี	มีสินค้าเพิ่มมากขึ้นจนร้านเริ่มคับแคบ	จึงย้ายมา

เซ้งร้านอยู่ที่ซอยช่างนาค	 หลังตลาดท่าดินแดง	 และเช่าข้างบ้านเป็นโกดังเก็บของซึ่งก็ยังไม่พอจนต้อง 
เซ้งที่ฝั่งตรงข้ามสร้างเป็นตึก	 3	 ชั้น	 ส�าหรับเก็บของโดยเฉพาะอีกแห่งหนึ่ง	 จนกระทั่งกิจการเติบโตข้ึน 
และร้านเริ่มคับแคบ	 จึงมีความคิดจะขยับขยายอีกครั้ง	 โดยตัดสินใจซื้อที่ดินแถวถนนเจริญนครและ
ก่อสร้างร้านใหม่จนแล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	2532	ก่อนจะย้ายมาอยู่จนถึงปัจจุบัน
ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
	 ปัจจบุนั	ร้านสหภณัฑ์วทิยา	ยงัคงด�าเนนิกจิการเป็นร้านขายส่งเครือ่งเขยีนและเครือ่งใช้ส�านกังาน	
ที่แม้จะมีเพียง	1	สาขา	แต่ก็มีบริการจัดส่งสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ	ส่วนการขยายสาขานั้นเป็นเรื่อง
ทีอ่าจต้องพจิารณาอกีครัง้ในอนาคต	ตอนนีข้อท�าปัจจุบันให้ดท่ีีสุดก่อน	โดยมคีณุสทิธพิงศ์ซึง่เป็นลกูชาย
เข้ามาช่วยบริหารอีกแรง
วาระครบรอบ 65 ปี นานมี 
 คุณสุวิทย์ : “อันที่จริงร้านสหภัณฑ์วิทยาก็ค้าขายกับนานมีมานานแล้วนะ ตั้งแต่ที่ผมเริ่มเปิด
กิจการเมื่อ พ.ศ. 2517 เลย นานมีมีสินค้าอะไร เราก็ขายทุกอย่าง ยังจ�าได้เลยว่าตอนนั้นพวกปากกากับ
สีน�้าขายดีมากๆ ผมมีโอกาสได้ร่วมงานมาตั้งแต่รุ่นอาเจ็กจนถึงต่ัวเสี่ย ก็ประทับใจในหลายๆ อย่างนะ 
จนถึงทุกวันนี้ นานมีจะครบรอบ 65 ปี แล้ว ก็ขอให้บริษัทนานมีเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้กิจการดีขึ้นๆ ค้าขายร�่ารวยครับ”

เครือ่งเย็บ
MAX

HD-12N/24

• ขนาดสินค้า กว้าง 9 x ยาว 39 x สูง 25 เซนติเมตร
• น�้าหนัก 2.3 กิโลกรัม

เครือ่งเย็บ

คุณภาพ
ทนทานด้วย

วัสดเุหล็กหนา
เคลือบสี

กันสนิม

ลวดเย็บ MAX No.1224 เย็บกระดาษได้หนา 250 แผ่น

ลวดเย็บ MAX No.1220 เย็บกระดาษได้หนา 200 แผ่น

ลวดเย็บ MAX No.1217 เย็บกระดาษได้หนา 160 แผ่น

ลวดเย็บ MAX No.1215 เย็บกระดาษได้หนา 140 แผ่น

ลวดเย็บ MAX No.1213 เย็บกระดาษได้หนา 120 แผ่น

จ�านวนการเย็บ
กระดาษ 80 แกรม 
สูงสุด 250 แผ่น

บรรจุลวดเย็บ
ได้ 1 แถว

(50-100 ตัว)

ปรับหมุน
เพื่อเปลี่ยน

ขนาดลวดเย็บ

สเกลปรับระยะพร้อมตัวล็อก 
วัดระยะจากขอบกระดาษ 

1-7 เซนติเมตร

สนิค้าขายดี
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“ตราม้า” คึกคัก ต้อนรับหน้าร้อน จัดหนักกองทัพเครื่องเขียน
และเคร่ืองใช้ส�านักงานคุณภาพระดับพรีมียม สีสันสดใส หลาก
หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นปากกา ดนิสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม 
เครือ่งเยบ็กระดาษ เครือ่งเจาะกระดาษ รวมถงึผลิตภณัฑ์ทีม่าเป็น

เซตพร้อมลายพิเศษ
การ์ตูน One Piece 
ให้คุณได้เลือกสรรกัน
อย่างจุใจเช่นเคย

8 • นานมีนิวส์
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ตัวตนเฉินเหว่ยตง คืออาโหยว

ตัวเอกจากการ์ตูน “โลกใบใหม่ของนายโหลยโท่ย”
	 ผมเกดิในปี	1969	ชวีติในวยัเดก็กเ็หมอืนเดก็ๆ	ทัว่ไปในจนีแผ่นดนิใหญ่	 

มีความคิดเป็นของตัวเอง	 ที่บางคร้ังก็รู้สึกสับสนกับการอยู่ในสังคมที่เต็มไป 

ด้วยคนจ�านวนมาก

	 ผมมีโอกาสได้เล่าเรียน	 จนกระท่ังจบระดับมหาวิทยาลัยในสาขา

วิชาภาพสีน�้ามัน	 ช่วงนั้นผมมีความฝันอยากจะเป็นพระท่ีปฏิบัติธรรมอย่าง

เคร่งครัด	 เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีให้กับคนอื่นๆ	 พร้อมกับเผยแพร่

ความคิดของตัวเองให้เข้าไปและมีบทบาทต่อสังคม	ดังนั้น	ในปี	1991	ผมจึง 

เดนิทางมาทีปั่กก่ิงเพือ่ตามหาความฝัน	โดยหาเลีย้งตวัเองด้วยการขายภาพวาด 

ร่วมกับกลุ่มจิตรกรพระราชวังฤดูร้อนหยวนหมิงหยวนและเพื่อนอีกกลุ่ม	

 สุดยอด 4 วรรณกรรมจีนอมตะ สามก๊ก ไซอิ๋ว 108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน และความฝันในหอแดง ผลงานชิ้นโบแดง 

ท่ีเป่ียมด้วยคุณค่าในเชงิอนุรักษ์วฒันธรรมจนีของบุรษุผูเ้ป่ียมด้วยความฝัน และมีความมุ่งม่ันอย่างแรงกล้าท่ีจะเผยแพร่วัฒนธรรมจนี 

ให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก

 และในฐานะท่ีส�านักพมิพ์ทองเกษมเป็นผู้ได้ลขิสทิธิภ์าษาไทย นานมีนวิส์ฉบับน้ีจงึขอพาทุกท่านไปท�าความรูจ้กักับเขา “เฉนิเหว่ยตง” 

นักเขียนการ์ตูน นักทฤษฎีการ์ตูน และนักกิจกรรมด้านการ์ตูนชื่อดังของประเทศจีน ผู้ก่อตั้งระบบทฤษฎี “การ์ตูนจีนใหม่” ซึ่งส่งผล 

อย่างมากต่อความเจริญก้าวหน้าของตลาดการ์ตูนเมืองจีน

	 ดังนั้น	การ์ตูนเรื่อง	“โลกใบใหม่ของนายโหลยโท่ย”	จึงเป็นประวัติ

ของผมเองครับ	เรื่องนี้เกิดจากมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน	2	ประการ	

 อย่างแรก	 เป็นเพราะความสงสัยและความขัดแย้งในตนเอง	 ท�าให้

เกดิความคดิทีว่่า	เมือ่พบกบัสภาพทีย่ากล�าบากเราจะแก้ไขปัญหานัน้อย่างไร	 

ผมจงึวาดภาพการเปล่ียนแปลงของผมออกมา	โดยหวงัว่ามนัจะเป็นบทเรยีน 

และสามารถช้ีน�าในด้านค่านิยมและการมองชีวิตของนักศึกษาท่ีเพิ่ง 

ก้าวออกจากรัว้มหาวทิยาลยัรวมถงึวยัรุน่ในปัจจบุนัได้	ซึง่ผมพยายามใช้แรง 

อันน้อยนิดที่มีของตัวเองให้วัยรุ่นในปัจจุบันได้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

 อย่างท่ีสอง	 ผมพิจารณาธุรกิจการ์ตูนของประเทศในตอนนั้นดูแล้ว

พบว่า	 การ์ตูนที่เหมาะส�าหรับผู้ใหญ่มีน้อยมาก	 ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ 

ความบันเทิงส�าหรับเด็ก	ดังนั้นผมจึงคิดจะวาดการ์ตูนที่เนื้อหามีความหมาย	

ใช้เทคนิคในการวาด	ภาษา	และภาพวาดที่เหมาะส�าหรับผู้ใหญ่	รวมทั้งเป็น

การ์ตนูทีส่อดแทรกแรงบนัดาลใจ	จากจดุประสงค์ดงักล่าวท�าให้การ์ตนูเรือ่งนี้

ประสบความส�าเรจ็ดงัทีผ่มคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า	มนัออกสูโ่ลกกว้างและเป็น

ที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วโลก

ชีวิตพลิกผันสู่การเป็นนักเขียนการ์ตูน
	 ในช่วงปลายปี	1993	มเีพือ่นท่ีเป็นนกัแปลและผูจั้ดพิมพ์การ์ตนูญีปุ่น่

คนหนึง่มาหาผม	เพราะอยากให้ช่วยตัง้กลุ่มเขยีนการ์ตนูเรือ่ง	“เซนต์เซย์ย่า”	 

ซึ่งตอนนั้นผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับการ์ตูนเลย	 การ์ตูนเรื่องเดียวท่ีเคยดูคือ	 

“เต้าเต๋อจงิ”	ของคณุไฉ่จือ้จง	

	 แต่พอผมได้อ่านล�าดับเรื่องของเซนต์เซย์ย่าก็รู้สึกว่าถูกกระตุ้นอย่าง

มาก	 และได้พบว่าที่แท้การ์ตูนก็เป็นเครื่องมือในการแสดงออกและสามารถ

เผยแพร่วัฒนธรรมได้	 โดยการสื่อเรื่องราวที่เป็นตัวอักษรออกมาเป็นภาพ	 

• กองบรรณาธิการ ส�านักพิมพ์ทองเกษม
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มีฉากและตัวละครเช่นเดียวกับภาพยนตร์	 ดังน้ัน	 ผมสามารถน�าความคิดและเรื่องราวที่ตัวเองเขียนมาท�าเป็นสตอรี่บอร์ดเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้อ่าน 

ได้หลายแสนหลายล้านคนเลยทีเดียว

	 ผมรู้ในทันทีว่าผมได้ค้นพบทิศทางชีวิตของตัวเองแล้ว	 ดังนั้น	 แทนท่ีผมจะถ่ายทอดแนวคิดของผมออกมาเป็นภาพเขียนสีน�้ามัน	 ที่มีขอบเขตจ�ากัด 

ในการเผยแพร่ความคดิ	ผมจึงเลอืกถ่ายทอดผ่านสิง่ท่ีเรยีกว่า	“การ์ตนู”	ทีส่ามารถเผยแพร่ค่านยิมและเรือ่งราวต่างๆ	ได้อย่างหลากหลาย	ซึง่ผมมคีวามเชือ่มัน่ว่า	 

สามารถสร้างสรรค์การ์ตูนที่สมบูรณ์แบบให้เป็นเครื่องมือส�าหรับเผยแพร่วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี	

แปรเปลี่ยนความฝันเป็นความมุ่งมั่นในเส้นทางสายการ์ตูน
	 ภายใต้ความเชือ่ดังกล่าว	ผมจงึเร่ิมต้นก้าวเดนิไปบนเส้นทางสายการ์ตนูทีย่าวนานนบัสบิปี	แม้ว่าจะพบกับอปุสรรคและขวากหนามหลายต่อหลายคร้ัง	 

แต่สดุท้ายกย็งัยนืหยดัเดนิหน้าต่อไปและประสบความส�าเรจ็ตามทีค่าดหวงัไว้	ส่งผลให้ปัจจบุนับรษิทั	Tianjin	Creator	World	Comics	Co.,	Ltd.	(天津神界漫 
画有限公司)	ของผมกลายเป็นผูริ้เริม่ผลติการ์ตนู	รวมถึงเป็นธุรกจิอตุสาหกรรมการ์ตนูระดบัแนวหน้าของประเทศ	มผีลงานสร้างสรรค์มากกว่า	600	เร่ือง

การ์ตูนเรื่องแรกในชีวิต
 “โลกใบใหม่ของนายโหลยโท่ย”	 เมื่อปี	 2004	 ถือเป็นการ์ตูนเรื่องแรกของผมที่ถูกตีพิมพ์ในหลากหลายภาษา	 หลายประเทศทั่วโลกในช่วงเวลา 

เดียวกนั	หลงัจากนัน้จงึเป็น	“นวนยิายภาพ 4 สดุยอดวรรณกรรมจนีอมตะ”	ทีป่ระสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก	มกีารตพีมิพ์เกอืบ	20	ครัง้	และถกูซือ้ลขิสทิธิ ์

ไปทั่วโลกโดยมีมูลค่ากว่า	 10	 ล้านหยวน	 ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ	 ถึง	 8	 ภาษา	 และถูกตีพิมพ์ในระดับนานาชาติกว่า	 5	 แสนเล่ม	 โดยเฉพาะเรื่อง	 

“108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน”	ซึ่งถือเป็นการ์ตูนจีนดั้งเดิมเรื่องแรกที่ถูกตีพิมพ์ในตลาดประเทศญี่ปุ่น	

  

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

นวนิยายภาพ “สุดยอด 4 วรรณกรรมจีนอมตะ”
	 ตัวผมนั้นชื่นชอบวัฒนธรรมจีนโบราณมาตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือ	 เมื่อมีโชคและโอกาส 

ประจวบเหมาะในการสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูน	 รวมถึงได้พบว่าภาษาสากลอย่างการ์ตูนนี่แหละ 

ทีเ่หมาะสมในการเป็นสือ่กลางเพ่ือเผยแพร่วฒัธรรมจนีอนัดีงามให้แพร่หลายไปสู่นานาชาต	ิและผมคดิว่า 

ตัวเองควรรับหน้าที่นี้	 ดังนั้น	 ในปี	 1999	 ผมจึงทดลองผลิตการ์ตูนตาม	 “กระบวนการที่ต่อเนื่อง”  

จนประสบความส�าเร็จ	

	 กระบวนการที่ต่อเน่ืองน้ีก็เหมือนกับการผลิตรถยนต์น่ันแหละ	 คนหน่ึงแต่งบทละคร	 

คนหนึ่งร่างแบบ	คนหนึ่งรับผิดชอบวาดใบหน้า	คนหนึ่งวาดเส้นผม	อีกคนวาดเครื่องแต่งกาย	 

ฉากหลงั	กระบวนการทีต่่อเนือ่งนีถ้อืเป็นการพฒันาขนาดและประสทิธิภาพของอตุสาหกรรม 

การ์ตูนอย่างก้าวกระโดด	ส่วนผมก็อยากทดลองสายการผลิตการ์ตูนให้ถึงจุดที่สูงกว่าและ

ใหญ่กว่าปัจจุบันอย่างรวดเร็ว	โดยใช้เนื้อหาที่ผมชื่นชอบมากที่สุด	

	 ผมจึงพุ ่งเป้าไปที่	 “4 สุดยอดวรรณกรรมจีน”	 ซ่ึงมีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

อย่างที่สุด	และด�าเนินการจนกระทั่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงทั้ง	4	เรื่อง

ความโดดเด่นของผลงาน “สุดยอด 4 วรรณกรรมจีนอมตะ”
	 ผมคดิว่าสิง่ทีโ่ดดเด่นของ	“4 สดุยอดวรรณกรรมจนี”	นัน้คอืขัน้ตอนการสร้างสรรค์

ทีเ่หมอืนการสบืค้นการ์ตนูจนีรปูแบบใหม่	และสบืค้นรปูแบบในการสร้างสรรค์การ์ตนู	โดย

ในขัน้ตอนการสร้างสรรค์นัน้ต้องใช้เวลาต่อเนือ่งถงึ	8	ปี	มผีูเ้ข้าร่วมสร้างสรรค์มากกว่า	160	คน	 

รวมทั้งชุด	160	เล่ม	ใช้เงินทุนกว่า	4.4	ล้านหยวน	เขียนภาพมากถึง	2,6000	แผ่น	พูดได้ว่า

เป็นที่สุดทั้งในด้านความทุ่มเท	ขนาดการสร้างสรรค์	และคุณภาพของผลงาน	

	 ก่อนจะสร้างสรรค์	“4 สดุยอดวรรณกรรมจนี”	นัน้	นกัเขียนการ์ตนูของจนียงัคงสร้างสรรค์ 

ผลงานการ์ตนูตามแบบญีปุ่น่ตัง้แต่หวัจรดเท้า	แตกต่างจากการสร้างสรรค์	“4 สดุยอดวรรณกรรมจนี”  

ที่ใช้รูปแบบกระบวนการที่ต่อเน่ือง	 น�ามาซ่ึงอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์การ์ตูนภายในประเทศจีน	

ท�าให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการ์ตนูเหน็ว่า	แท้จรงิแล้วการ์ตนูกส็ามารถด�าเนนิการผลิตตามขัน้ตอน 

อุตสาหกรรมได้	

	 ส่ิงที่โดดเด่นที่สุดของผลงานการ์ตูนชุด	 “4 สุดยอดวรรณกรรมจีน” อีกอย่างหน่ึงก็คือ 

การใช้การ์ตนูซึง่เป็นภาษาสากลในการแสดงให้ผูอ่้านเหน็ถงึวฒันธรรมดัง้เดมิของจีนได้อย่างลึกซึง้	 
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การขดัเกลาส�านวนโดยเคารพพืน้ฐานของงานประพนัธ์เดมิ	และเลือกเฉพาะ 

เจาะจงส่วนที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นที่การ์ตูนควรจะแสดงออกมา	ด้วยเหตุนี	้ 

จึงสามารถพูดได้ว่า	 “4 สุดยอดวรรณกรรมจีน”	 ฉบับการ์ตูน	 ท�าให้งาน

ประพันธ์เดิมเข้มข้นข้ึน	 พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมของ

ชนชาติ	จึงมีมูลค่าตลาด	มูลค่าด้านศิลปะ	และมูลค่าของสังคมในระดับสูง

ผลงานภายหลัง “4 สุดยอดวรรณกรรมจีน” ประสบความส�าเร็จ 

	 หลังจากที่	 “4 สุดยอดวรรณกรรมจีน”	 ประสบผลส�าเร็จ	 ผมและ	

Creator	World	 ยังมีโอกาสได้สานต่ออุตสาหกรรมการ์ตูน	 -	 แอนิเมชั่น 

ระดับนานาชาติ	 เพ่ือรองรับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา	 รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย	

โดยก่อตัง้เวบ็ไซต์	www.manshen.net	ซึง่เป็นเวทสี�าหรบัการ์ตนูแบบฉบบั

ของจีน	 เป็นศูนย์รวมการศึกษาการ์ตูน	 การอ่านการ์ตูนออนไลน	์ เครือข่าย

ข่าวสาร	และเวบ็ท่า	(web	portal)	การ์ตนูแห่งแรกในประเทศขึน้ในปี	2011

	 นอกจากนีย้งัมกีารจดันทิรรศการเฉพาะทางโดยปรบัเปลีย่นแผนงาน

ให้เป็นรูปแบบของตลาดการค้า	เช่น	

	 •	 นิทรรศการหนังสือการ์ตูนจีนแบบฉบับที่จัดขึ้นในงานหนังสือ

การ์ตูนนานาชาติเมืองบูชอน	ประเทศเกาหลี	เมื่อปี	2009

	 •	 งานนิทรรศการผลส�าเร็จอุตสาหกรรมการ์ตูน	-	แอนิเมชั่นของจีน	

ในเดือนธันวาคม	ปี	2011

	 •	 งานนิทรรศการผลส�าเร็จอุตสาหกรรมการ์ตูน	-	แอนิเมชั่นของจีน	

ณ	พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปักกิ่ง	เดือนมีนาคม	ปี	2012

	 •	 งานมหกรรมหนงัสอืการ์ตนูนานาชาติ	ครัง้ที	่30	ทีเ่มอืงบาร์เซโลนา	 

ประเทศสเปน	 ในเดือนพฤษภาคม	 ปี	 2012	 และงานแลกเปลี่ยนความคิด

วัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่	4

	 ล่าสดุ	ในปี	2014	Creator	World	ได้วางแผนจดัการแข่งขนัออกแบบ

สร้างสรรค์ตวัการ์ตนูนานาชาตภิายใต้สโลแกน	“มาสคอตตรษุจนี”	เนือ่งจาก

ต้องการน�าแนวคิดใหม่ๆ	 ในการพัฒนาแบบผสมผสานของภาษาการ์ตูน	

แบรนด์การ์ตนู	วฒันธรรมเทศกาลตรษุจนี	และธรุกจิเทศกาล	มาค้นหาแนวทาง 

พัฒนาการสร้างสินค้าแบรนด์ให้อุตสาหกรรมการผลิตการ์ตูนจีน	 และ 

ยังสอดคล้องกับแผนคุ้มครองและจัดสร้างสินค้าแบรนด์การ์ตูนแห่งชาติ 

ของหน่วยงานรฐับาล	ทีต้่องการปลกูฝังและสร้างสนิค้า	แบรนด์การ์ตนูทีเ่ป็น

แบบฉบับของจีนเองอีกด้วย

วรรณกรรมในแง่ของการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนสู่สากล
	 ยคุสมยั	ชนชาติ	และเช้ือชาตทิีแ่ตกต่างย่อมมอีตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม

ที่ต่างกัน	มีการแสดงถึงรูปแบบและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน	

	 ศิลปะเกดิจากวถิชีวีติทว่าอยูเ่หนอืวถิชีวีติ	โดยมผีลงานศลิปะเป็นตวั

สะท้อนค่านิยมทางวัฒนธรรมและมุมมองชนชาตินั้นๆ	 ออกมาเป็นรูปธรรม	

ส่วนวรรณกรรมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปะ	 โดยวรรณกรรมจะแสดงถึง

ความเข้าใจทางวฒันธรรมจากมมุมองของผูแ้ต่ง	และการสร้างสรรค์โครงเรือ่ง

ของในยคุสมยัน้ันๆ	วรรณคดจีงึเกดิขึน้เพือ่เผยแพร่วฒันธรรม	หรอืกล่าวได้ว่า 

พัฒนาการการเกิดวรรณคดีได้รับการสืบช่วงมาจากวัฒนธรรม	

	 ในสมัยโบราณจะใช้วรรณคดีเป็นตัวเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรม	

แต่ในปัจจุบันภาพยนตร์กลับกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีบทบาทอย่างมาก

ในการแสดงออกถึงวัฒนธรรม	เหมือนกับการใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมมาเผยแพร่

และสืบสานวัฒนธรรม

อุปสรรคและความส�าเร็จในชีวิต
	 ตัวผมมนีสัิยอยูอ่ย่างหนึง่	คือ	ไม่ใช่เจออปุสรรคแล้วจงึลงมอืแก้ปัญหา	 

เพราะถ้าเจออุปสรรคแล้วมัวแต่แก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้า	 มีแต่จะท�าให้สะดุด 

จนก้าวต่อไปไม่ได้	 ผมจึงชอบวิธีแก้ปัญหาในเชิงรุก	 เช่นนี้แล้วในอนาคต	 

ความสามารถและประสบการณ์ของผมท่ีเพ่ิมขึ้นอาจช่วยให้แก้ปัญหา 

ได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นก็ได้	 ผมคิดว่าในขณะที่ผมก�าลังก้าวไปข้างหน้า	 ผมอาจ

จะก้าวผ่านปัญหาเหล่าน้ันมาแล้ว	 ไม่แน่เม่ือถึงตอนน้ันอุปสรรคต่างๆ	 อาจ

ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป	 เพราะปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขไปเองในช่วง

ที่ผมก�าลังก้าวเดินไปนั่นเอง

	 นอกจากนี	้ผมยงัมนีทิานสภุาษติทีช่อบอยูเ่รือ่งหนึง่	คอื	เรือ่งกระต่าย

กบัเต่า	นทิานเรือ่งนีไ้ด้ให้ปรชัญาชีวติว่า	ชีวติคนเราย่อมมขีอบเขตของมนัอยู่	

ขอเพยีงเชือ่มัน่ในความขยนั	ไม่ละทิง้ในความขยนั	ก้าวต่อไปข้างหน้า	อย่าได้

หันหลังกลับ	แล้วจะได้พบโอกาส	ให้เราคว้าโอกาสนั้นเอาไว้	แล้วจะประสบ

ความส�าเร็จ	นี่แหละคือความส�าเร็จที่ได้มาจากความมุมานะ	หรือจะเรียกว่า 

ความส�าเร็จอันเกิดจากความเชื่อก็ได้	 ซึ่งตัวผมเองก็เป็นแบบนี้	 Tianjin	 

Creator	World	Comics	Co.,	Ltd.	ก็เช่นกัน	คือค่อยๆ	เป็นค่อยๆ	ไป	ไม่มี

การหันหลังกลับ	และท�าให้เรามี	Creator	World	ได้ในทุกวันนี้

 ปัจจบุนั คณุเฉนิเหว่ยตง ถอืได้ว่าเป็นผูผ้ลติการ์ตนูแบบจนีทีป่ระสบ 

ความส�าเร็จอย่างสูง และมีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมการ์ตูนจีนอย่างมาก  

โดยได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ เช่น ประธานสมาคม 

อตุสาหกรรมวฒันธรรมแนวใหม่เขตปินไห่แห่งเทยีนจนิ, กรรมการสมาคม 

การ์ตูนและจติรกรจนี, กรรมการผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงูด้านการสร้างสรรค์ 

แบบเรียนประเภทการ์ตูนของโรงเรียนแห่งกระทรวงวัฒนธรรมและ 

กระทรวงศกึษาธกิาร รวมถงึเป็นทีป่รึกษาทัว่ไปของวารสาร “จอือนิม่านเค่อ”  

วารสารการ์ตนูทีจั่ดจ�าหน่ายมากทีส่ดุของประเทศจนีถงึเดอืนละ 4.5 ล้านเล่ม  

ทีส่�าคญั เฉนิเหว่ยตงยงัเป็นผูก่้อตัง้ระบบทฤษฎ ี“การ์ตนูจนีใหม่” ซึง่ก�าลงั 

เป็นทีแ่พร่หลายในการ์ตนูแบบจนี และเป็นผูว้างแผนให้ภาพลักษณ์การ์ตนู 

เรื่อง “ตุ๊กตาตรุษจีน” เข้าต่อสู้กับผลงานทั่วโลก ท�าให้เกิดการผลักดัน

วัฒนธรรมจีนรวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการ์ตูนของนานาชาติอีกด้วย
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อัจฉริยะ
ตำราเรียน

“ศิลปะและ
กีฬามหาสนุก”

 หนังสอืการ์ตนูความรู ้อัจฉรยิะต�าราเรยีน ชดุ “คว้าเกรด A  

ง่ายกว่าท่ีคดิ” จะมาเป็นผูช่้วยให้เดก็ๆ ได้เข้าใจในประเดน็ทีแ่สน 

สับสนงงงวย ด้วยนานาค�าถามที่ชวนให้สนใจใคร่รู้ ซึ่งได้คัดสรร

แต่ละประเดน็ในต�าราเรยีนท่ีชวนสงสยัและปัญหาท่ีเราไม่เข้าใจ

ในชีวิตประจ�าวัน มาร้อยเรียงเข้ากับการ์ตูนและค�าถามอันแสน

สนุก ช่วยให้เราเข้าใจแก่นต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม พร้อมชวน

ให้ทุกคนร่วมค้นหาค�าตอบไปกับตัวละครต่างๆ ที่แสนน่ารัก

“ไขปริศนา
การเคลื่อนที่
และพลังงาน”

“สสารน่ารู้
ในชีวิตประจ�าวัน”

“พิชิต
คณิตศาสตร์” 

“มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม”

“พิศวงแห่งโลก
และจักรวาล”

จะน�าพาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในหลักการที่ถูกต้อง

และสามารถน�าไปบูรณาการ เพื่อจุดประกาย

ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ในชีวิตและสังคมได้

ชื่อหนังสือ แบบฝึกบูรณาการ
ก. ไก่ เด็กเก่ง
ISBN 885-872-9221-20-4
เรียบเรียง คัทรินทร์ นัยเนตร
จ�านวนหน้า 72 หน้า
ราคา 89 บาท
 แบบเรียนบูรณาการท่ีรวบรวมจาก

ประสบการณ์ในการสอน เหมาะส�าหรับเด็ก

ปฐมวัยทีเ่ริม่ฝึกเขยีนภาษาไทย โดยมีเน้ือหา

เกี่ยวกับการเขียนพยัญชนะไทยท้ัง 44 ตัว 

และเรียนรู้ค�าท่ีข้ึนต้นด้วยพยัญชนะต่างๆ 

ผ่านกิจกรรม ซึง่เชือ่มโยงกับการสงัเกต จดจ�า 

วิเคราะห์ส่ิงท่ีอยูร่อบตวั ให้เดก็ๆ ได้รบัความรู ้

และทักษะอย่างสนกุสนาน เพ่ือพัฒนาสมอง

ทั้ง 2 ด้านไปพร้อมๆ กัน

ชื่อหนังสือ ชุด อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง
ตอน เหินเวหาสู่อาณาจักรนก
ISBN 978-616-2850-66-0
ผู้แต่ง เจิงซีหลัว
เรียบเรียง หยางหยางทู่
ภาพประกอบ อวี๋จื่อ, หวางเหยียน, 
หลิวเสี่ยวเจีย, อวี๋เหล่ย
ผู้แปล สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์
จ�านวนหน้า 152 หน้า
ราคา 195 บาท 
 ตามติด ข้าวปั้น ส้มจี๊ด และลูกหิน 

เหินเวหาสู่อาณาจักรนก สัตว์ปีกที่เราต่าง

คุ ้นเคยกันดี เพ่ือท�าความรู ้จักกับพวกมัน

อย่างละเอียด พร้อมเรยีนรูโ้ครงสร้างร่างกาย

ส่วนต่างๆ ของนกท่ีแตกต่างจากโครงสร้าง

ของมนุษย์อย่างสิ้นเชิง แล้วทุกคนจะได้รู ้

ว่า อาณาจักรแห่งนี้ล้วนมีแต่เรื่องราวอัน 

น่าเหลือเชื่อ ที่จะท�าให้ต้องตกตะลึงซ�้าแล้ว

ซ�้าเล่า แต่ก็สร้างความประทับใจได้ไม่รู้ลืม

ชื่อหนังสือ ชุด อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง
ตอน มหาขุมทรัพย์แหล่งพลังงาน
ISBN 978-616-2850-68-4
ผู้แต่ง จินสือ, อวี๋หมิ่น
เรียบเรียง หยางหยางทู่
ภาพประกอบ โหวจื้อ, เฉิงปินปิน
ผู้แปล สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์
จ�านวนหน้า 152 หน้า
ราคา 195 บาท
 เคยสงสัยหรือไม่ว่าพลังงานที่เราใช้

กันอยู่ทุกวันเป็นอย่างไรและมาจากไหน ร่วม

ค้นหาค�าตอบไปพร้อมๆ กับ ส้มจี๊ด ลูกหิน 

และข้าวปั้น ที่จะพาเด็กๆ ทุกคนไปศึกษา

เก่ียวกับพลังงานหลากหลายประเภทของ

โลกใบน้ี ท่ีพร้อมเปิดตัวให้เด็กๆ ได้เรียนรู้

และทราบถึงคุณประโยชน์ของมันที่มีค่าด่ัง

มหาขุมทรัพย์ของโลกเลยทีเดียว

ชื่อหนังสือ ชุด จับประเด็นเก่งสุดๆ 
ตอน คณิตศาสตร์ดนิแดนแห่งจ�านวนนบั
และการค�านวณ (ทั้งชุดมี 3 เล่ม)
ISBN 978-616-2850-32-5
ผู้แต่ง คือริมซังจา 
ภาพประกอบ คือริมซังจา
ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง 
จ�านวนหน้า 168 หน้า
ราคา 215 บาท
 ท่องไปในโลกแห่งตัวเลขมหัศจรรย์

กับสาวน้อยเฮนาและเหล่าผองเพ่ือน ท่ียก

ขบวนเดนิทางไปยังแฟนต้าแลนด์ดนิแดนทีม่ี

แต่คนอ่อนเลข จนพวกเธอต้องคอยให้ความ

ช่วยเหลือและสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิต

ประจ�าวันเก่ียวกับจ�านวนและการค�านวณ

ให้กับคนท่ีน่ัน เพ่ือไม่ให้พ่อมดคาคูนกับ 

ลูกสมุนมากลั่นแกล้งและเอารัดเอาเปรียบ 

บนความไม่รูเ้รือ่งเลขของคนในดนิแดนนัน้ได้
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	 ในโลกแห่งการสื่อสารยุคใหม่	 นานาประเทศเร่ิมมีการตื่นตัวและหันมาให้ความส�าคัญใน 
การศึกษาเรียนรู้ทางด้านภาษามากขึ้น	โดยเฉพาะ	“ภาษาจีน”	ที่ปัจจุบันก�าลังทวีความส�าคัญมาก
ขึ้นเรื่อยๆ	จนกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ช่วยขยายโอกาสในการติดต่อสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับ
ผูค้นเกอืบค่อนโลก	น�าไปสูก่ารจดัตัง้	“ห้องเรยีนขงจือ่”	เพ่ือส่งเสริมการศกึษาด้านภาษา	ศลิปะ	และ 
วัฒนธรรมจีน	กว่า	600	แห่ง	ในหลายๆ	ประเทศทั่วโลก	รวมถึง	“ห้องเรียนขงจื่อ	โรงเรียนไตรมิตร
วิทยาลัย”	ของประเทศไทยด้วย
 “ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย”	ถือเป็น	ห้องเรียนขงจื่อแห่งแรกของโลก	ที่ 
ได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการจากส�านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจนีนานาชาต	ิหรอื	 
ฮั่นปั้น	 (Hanban)	 โดยตั้งอยู่ภายในโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย	 ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี	 พ.ศ.	 2549	 จาก
ความร่วมมือของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย	 และโรงเรียนมัธยมสาธิตเทียนจิน	 ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 ซ่ึงเป็นคู่ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	(MOU)	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน	ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษา
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย	-	จีน	ที่มีความถูกต้อง	น่าเชื่อถือ
	 ก่อนที่จะเข้าสู่ห้องเรียนขงจื่อฯ	 ผู้เยี่ยมชมจะได้พบกับ	 “อนุสาวรีย์ขงจื่อแห่งแรกของ
ประเทศไทย”	 อันเป็นที่เคารพบูชาของผู้ที่นับถือท่านปรมาจารย์ขงจื่อ	 ซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเป็น
ที่สะดุดตาบริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคาร	เป็นอันดับแรก	และทันทีที่ก้าวเข้าสู่ห้องเรียนฯ	ก็จะเห็น
ประตสีูแดงบานใหญ่ทีจ่�าลองมาจากประตพูระราชวงัของจนี	เปรียบเสมอืนเป็นประตทูีจ่ะเปิดไปสู่
แดนมังกร	ในขณะที่พื้นที่ของการเรียนรู้นั้นแบ่งเป็น	3	ส่วนด้วยกัน	ประกอบด้วย

 1. โซนนทิรรศการ	บอกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัประวัตศิาสตร์	ศลิปะ	และวฒันธรรมจนี	ใน 
	 	 12	หวัข้อ	อาท	ิหุน่ทหารและเคร่ืองป้ันดนิเผาจากสสุานจิน๋ซฮ่ีองเต้	เคร่ืองดนตรจีนี	 
	 	 การแพทย์แผนจนีและเครือ่งยาจีน	เครือ่งแต่งกายประจ�าเผ่า	เป็นต้น	โดยแต่ละหวัข้อ 
	 	 จะมกีารจดัแสดงสิง่ของพร้อมค�าบรรยายประกอบ	3	ภาษา	ทัง้ภาษาไทย	ภาษาจนี	 
	 	 และภาษาอังกฤษ
 2. โซนห้องสมุด	ที่เต็มไปด้วยหนังสือภาษาจีน	ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือหนังสือ 
	 	 อ่านเล่นที่ได้รับการสนับสนุนและน�าเข้ามาจากประเทศจีนโดยตรง	 เช่นเดียวกับ 
	 	 ตู้หนังสือไม้แกะสลักและโต๊ะหินส�าหรับนั่งอ่านหนังสือ
 3. โซนการเรียนรู้	 มีทั้งห้องเรียนที่พรั่งพร้อมไปด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัย	 เช่น	 
	 	 คอมพวิเตอร์	หนงัสอืพดูได้	และส่ืออืน่ๆ	ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากประเทศจนี	รวมถงึ 
	 	 จอคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่น�าเสนอทั้งภาพกิจกรรมและความรู ้
	 	 หลากหลาย	ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

“ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย”

คลังภูมิปัญญาแห่งดินแดนตะวันออก

	 ในอนาคต	 ทางห้องเรียนขงจ่ือ	 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย	 ยังมีแผนปรับเพิ่มช่องทางการเรียนรู้	 โดยการเพิ่มพื้นที่ส�าหรับ 
การเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์กับครูจากประเทศจีนโดยตรง	 นอกเหนือจากปัจจุบันที่มีครูสอนวัฒนธรรมจีนเดินทางมาสอน
วิชาต่างๆ	 เช่น	 การตัดกระดาษ	 กังฟู	 หรือการเล่นเครื่องดนตรีจีน	 เป็นประจ�าทุกปีอยู่แล้ว	 รวมถึงการจัดวิทยากรเดินทางไปสอน
นอกสถานที่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย

	 คงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 ปัจจุบันการรู้ภาษาจีนน้ันมีประโยชน์อย่างยิ่ง	 ผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วย่อมมีโอกาส
ในการสร้างความสัมพันธ์	 ประกอบอาชีพ	 ขยายโอกาสทางธุรกิจ	 และเพิ่มโอกาสในการศึกษาหาความรู้ในแขนงต่างๆ	 ได้อย่าง 
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น	เพราะ	จีน	เปรียบเสมือนคลังภูมิปัญญาที่มีค่ามหาศาลแห่งดินแดนตะวันออกนั่นเอง

• ทิวไผ่
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 หากชีวิตในหนึ่งวันของคุณคือ การใช้มือพิมพ์งานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน  
หลังเลิกงานยังก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์ เก็บผักในฟาร์ม หรืออัปเดตสถานะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
อยู่เป็นประจ�าทุกค�่าเช้า จนวันหน่ึงมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นกับน้ิวมือ เช่น ก�ามือไม่ถนัด เวลา 
เหยียดนิ้วมือจะกระตุก มีอาการเจ็บปวด ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณอาจก�าลังเสี่ยงกับ โรคนิ้วล็อก
 แต่หากคุณมีสัญญาณเช่นนั้นแล้ว เรามีวิธีลดอาการนิ้วล็อกเบื้องต้น ดังนี้

แช่มือในน�้าอุ่น 10-15 นาที

ทัง้เช้าและเยน็	โดยแช่ให้ท่วม

ข้อมือ	 เพื่อลดอาการอักเสบ

ของพังผืดทั้งหลายให้สบาย

ขึ้นและคลายตัว	 เป็นการ 

ผ่อนคลายนิ้วมือ

“ยืด” ไม่ให้ยึด

คอืเหยยีดแขนออกไปข้างหน้า	แล้วกระดก 

ข้อมือขึ้นในท่ายกมือห้าม	 จากนั้นใช้มือ 

อีกข้างช่วยจับปลายนิ้วทั้งหมดให้เหยียด

ค้างไว้	นับ	1	ถึง	10	แล้วปล่อย	ท�าทุกวัน	

วันละ	10	ครั้ง

“ก�า – แบ”

ให้เหยียดแขนไปข้างหน้า	ก�ามือ

และแบมือสลับกันประมาณ	 10	

ครั้ง	จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อมือ

ได้เป็นอย่างดี

ปลดล็อกนิ้ว 
ปราบนิ้วล็อก

1 32

4

เพราะ “ตราม้า” ห่วงใยคุณ

“ยางยืด” แก้ฝืดมือ

ให้หายางรัดของชนิดหนามาสวมที่ปลายนิ้วทั้งห้า	

แล้วพยายามกางนิ้วมือออกค้างไว้	10	วินาที	แล้ว

ปล่อย	เป็นการบริหารน้ิวมอืให้ต้านแรงต่างๆ	และ

ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือไม่ให้ลีบ

ในช่วงที่มีอาการ ควรหยุดพักการใช้นิ้วมือและอย่าสะบัดข้อมือบ่อย รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ช่วยลดอาการนิ้วล็อกได้ เช่น ปลาทะเลและน�้ามันปลา 
เป็นอาหารที่ย่อยง่ายช่วยลดอาการอักเสบได้เร็ว หรือหากอาการเจ็บปวดไม่ทุเลา แนะน�าให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหากไม่รักษา อาจมีอาการข้อฝืดเสี่ยงเป็นโรคนิ้วล็อกถาวรได้

• TheBear_wish

• Little Horse

เป็นไงบ้างครับ กระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวกลายร่างเป็น “สมุดโน้ตเล่มน้อย”
พกง่าย หยิบใช้สะดวก ถูกใจกันเลยใช่ไหมล่ะครับ

ท�าอย่างไรมาดูกัน
1. ตัดกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวขนาด 6 x 10 ซม. หรือตามต้องการ เพื่อท�าเป็นเนื้อในสมุด
2. ตัดกระดาษแข็ง 2 แผ่น ขนาด 7 x 11 ซม. หรือใหญ่กว่าเนื้อในด้านละ 1 ซม.
3. เจาะรูกระดาษแข็งโดยวัดจากมุมขวาบนเข้าไป 1 ซม.
 เจาะรูกระดาษเนื้อในโดยวัดจากมุมขวาบนเข้าไป 0.5 ซม.
4. ประกอบปกหน้า-หลัง และกระดาษเนื้อในของสมุดโน้ตเข้าด้วยกัน
5. เสียบหลอดเข้าไปในช่องที่เจาะไว้ เสร็จแล้วไขนอตตัวผู้กับนอตตัวเมียโดยไม่ต้องแน่นมาก 
 เพื่อให้กระดาษสมุดโน้ตของเราหมุนได้
6. ตกแต่งสมุดโน้ตเล่มน้อยของเราตามใจชอบ

อุปกรณ์มีอะไรบ้าง

ดินสอ

พู่กัน

สี

อุปกรณ์
ตกแต่ง

กระดาษแข็ง

เครื่องเจาะ
กระดาษ

กระดาษ
ที่ใช้แล้ว
หน้าเดียว

นอตตัวเมีย
และนอตตัวผู้

กรรไกร
และคัตเตอร์

สมุดโน้ต
เล่มน้อย

 สวัสดีครับ เข้าหน้าร้อนแล้วเป็น
อย่างไรกันบ้างครับ วันนี้พี่ Little Horse 
มีไอเดียเจ๋งๆ ส�าหรับ Reuse กระดาษใช้
แล้วที่บ้านมาฝาก จะเป็นอย่างไร ตามไปดู
กันเลย
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