


 เปิดเทอมกนัแล้ว ส�ำหรบัเดก็ๆ นกัเรยีนทัว่ประเทศ ท่ำมกลำงสำรพดั 

เรือ่งรำวทีท่�ำให้เกดิควำมยำกล�ำบำกในกำรใช้ชวีติ ทัง้เรือ่งกำรเดนิทำง กำรเรยีน  

กำรท�ำงำน ฯลฯ ซึง่หลำยท่ำนตืน่ตระหนกกบัข่ำวรำยวนั ทัง้ทำงหนงัสอืพมิพ์ 

สถำนีโทรทัศน์ โลกไซเบอร์ที่สื่อสำรกันได้ทั่วถึง ก็คิดซะว่ำสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น

ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำ และเข้มแข็ง และอีกไม่นำนก็จะย่ำงเข้ำสู่ 

หน้ำฝนแล้ว ก็หวงัว่ำควำมชุ่มฉ�ำ่ของสำยฝนจะบรรเทำควำมร้อนและช่วยให้

เมืองไทยสุขสงบร่มเย็นอีกครำ

 เรำมำต้อนรับเปิดเทอมด้วยคอลัมน์ Shopping Guide ที่น�ำ 

เครื่องเขียนและสินค้ำส�ำหรับกำรเรียนของทั้งนักเรียน นักศึกษำ ครูอำจำรย์ 

และคนท�ำงำน มำแนะน�ำ ทัง้ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ของเครือ่งเขยีนตรำม้ำและนำนมี  

ที่จะช่วยให้กำรเรียนทุกวิชำส�ำเร็จ รวมทั้งหนังสือใหม่ๆ ของส�ำนักพิมพ์ 

ทองเกษม ที่ยังคงคัดสรรหนังสือดีๆ ซ่ึงให้ทั้งควำมรู้และควำมสนุกสนำน  

ส่วนคอลัมน์ Interview ฉบับนี้ยังคงกลิ่นอำยควำมเป็นจีน โดยได้รับเกียรติ

จำก น.นพรัตน์ นกัแปลนยิำยจนีก�ำลงัภำยในผูม้ชีือ่เสยีง เจ้ำของผลงำนแปล 

กว่ำ 300 เรื่อง รวมทั้งผลงำนของกิมย้งและโกวเล้งอันโด่งดัง และคอลัมน์

เกรด็ความรูท้องเกษม เรำจะพำทกุท่ำนไปรูจ้กักบัสถำนทีส่กักำระ “ต�ำหนกั

พระแม่กวนอมิ โชคชยั 4” ซึง่มคีวำมเป็นมำทีน่่ำสนใจและเป็นท่ีเช่ือถอืศรทัธำ

ของชำวไทยเชื้อสำยจีนและชำวไทยจ�ำนวนมำก 

 ในวำระที่ปีนี้ บริษัท นำนมี จ�ำกัด ฉลองครบ 65 ปี คอลัมน์ จากใจ 

ร้านค้า ตราม้าเคียงข้างคุณ เรำได้ไปเยี่ยมเยือนร้ำนค้ำที่อยู่ไกลออกไปจำก 

ใจกลำงเมอืง แต่คงเป็นคูค้่ำของเรำอย่ำงเหนยีวแน่น ซึง่เรำได้ถ่ำยทอดควำมรูส้กึ 

ของลกูค้ำทีท่รงเกียรตขิองเรำ ในมมุมองทีส่ะท้อนกลบัมำยงับริษัท เสมือนกระจก 

ทีจ่ะท�ำให้นำนมพัีฒนำและก้ำวต่อไป ซึง่ปัจจบุนั บรษิทั นำนม ีจ�ำกดั มลีกูค้ำ

อยู่ทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อนบ้ำนอำเซียน และในอีกหลำยประเทศทั่วโลก
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4 เล่าสู่กันฟัง
ขอแสดงควำมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี ที่ผ่ำนกำรสอบ 

วัดระดับควำมรู้ภำษำจีน ส�ำหรับยุวชน Youth Chinese Test 2014

6 จากใจร้านค้า ตราม้าเคียงข้างคุณ
เปิดมุมมอง “3 ร้านค้าส่งเครื่องเขียนชื่อดังย่านชานเมือง”

7 สุรศักดิ์ STATIONERY
“เครื่องตีป้ายราคา ตราม้า H-300” ใช้งำนง่ำย พิมพ์ได้หลำยรูปแบบ

8 Shopping Guide
ชุดเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงำนใหม่ๆ จำก “ตราม้า”

10 Interview
บทสัมภำษณ์ “น.นพรัตน์”

ยอดนักแปลนิยำยจีนก�ำลังภำยในอันดับ 1 ของเมืองไทย 

14 เกร็ดความรู้ทองเกษม
นมัสกำรพระโพธิสัตว์พันกรที่ “ต�าหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4”
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• โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี ชั้น 4 (www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com)

• เซียวเหล่งนึ่ง (www.nanmeechinesebooks.com)

 พระโพธสิตัว์กวนอมิในชำตสิดุท้ำยมชีือ่ว่ำ เมีย่วซ่ำน เป็นรำชธดิำองค์เลก็ของกษตัรย์ิเมีย่วจวง เมือ่เยำว์วัย 
เป็นผู้ที่เลื่อมใสในศำสนำพุทธ รู้แจ้งในหลักธรรมลึกซึ้ง และตั้งพระทัยแน่วแน่จะบ�ำเพ็ญภำวนำเพื่อหลุดพ้น
สงัสำรวัฏ แต่พระเจ้ำเมีย่วจวงผูเ้ป็นบดิำไม่เหน็ด้วย จงึบงัคบัให้เลอืกรำชบตุรเขยเพือ่สบืทอดรำชบลัลังก์ เจ้ำหญิง 
เมี่ยวซ่ำนไม่สนพระทัยเรื่องลำภ ยศ สรรเสริญ อันจอมปลอม ถึงจะถูกพระบิดำดุว่ำอย่ำงไร เจ้ำหญิงก็ไม่เคย
นกึโกรธเคอืง แม้ภำยหลงัจะถกูกล่ันแกล้งต่ำงๆ นำนำแต่กร็อดปลอดภยัมำได้ทกุครัง้ พระเจ้ำเมีย่วจวงจงึรบัสัง่
ให้น�ำตวัรำชธดิำไปประหำรชวีติ โชคดทีีเ่ทพำรกัษ์คุม้ครองโดยกำรเนรมติทองทพิย์เป็นเกรำะห่อหุม้ตวัเจ้ำหญงิ 
พระเจ้ำเมี่ยวจวงจึงสั่งให้จับเจ้ำหญิงไปแขวนคออีก แต่ก็ยังไม่ส�ำเร็จด้วยผ้ำแพรที่ใช้แขวนคอกลับขำดสะบั้นลง  
ทันใดน้ันก็ปรำกฏเสือเทวดำตัวหนึ่ง น�ำเจ้ำหญิงข้ึนพำดหลังแล้วเผ่นหนีไปท่ีเขำเซียงซัน ต่อมำเทพไท่ไป๋ได้ 
แปลงร่ำงเป็นชำยชรำมำโปรดเจ้ำหญงิและชีแ้นะเคลด็วธิกีำรบ�ำเพญ็เพยีร จนสำมำรถบรรลมุรรคผลส�ำเรจ็ธรรม
 ไม่นำนบำปกรรมทีพ่ระเจ้ำเมีย่วจวงท�ำไว้เกดิส่งผล พระองค์ป่วยด้วยโรคร้ำยแรงทีไ่ม่มยีำรกัษำให้หำยได้  
เจ้ำหญงิเมีย่วซ่ำนได้ทรงทรำบด้วยญำณวถิ ีด้วยควำมกตญัญูกตเวท ี
เป็นเลิศ เจ้ำหญิงมิได้ถือโทษโกรธกำรกระท�ำพระบิดำแม้แต่น้อย  
ทั้งยังทรงสละดวงตำและแขนสองข้ำงเพื่อรักษำพระบิดำจนหำย 
จำกโรคร้ำยอีกด้วย ว่ำกันว่ำ ภำยหลังเจ้ำหญิงส�ำเร็จอรหันต์จึงได้
ดวงตำและพระกรคืน
 เดิมทีเจ้ำหญิงเม่ียวซ่ำนนับถือศำสนำพุทธ แต่ภำยหลัง 
เทพไท่ไป๋ได้มำโปรดชี้แนะหนทำงดับทุกข์ ด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์
กวนอิมจึงเป็นเทพทั้งฝ่ำยพุทธและฝ่ำยเต๋ำในเวลำเดียวกัน

พระโพธิสัตว์กวนอิมในต�ำนำนฝ่ำยจีน

• ภาพประกอบจาก นวนิยายภาพ (การ์ตูน) เรื่อง ไซอิ๋ว (สุดยอด 4 วรรณกรรมจีนอมตะ) ของส�านักพิมพ์ทองเกษม

ชือ่หนังสอื 图解古希腊神话
ISBN 978-7-80675-979-0

ผูแ้ต่ง 唐  译
ส�านกัพิมพ์ 内蒙古文化出版社
ราคา 540 บำท

 เรื่องรำวต�ำนำนเทพเจ้ำกรีกโบรำณที่มีกำร

เล่ำสืบต่อกันมำนำนนับพันๆ ปี บัดนี้ได้ถูกน�ำมำ

เรียงร้อยเนื้อหำอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่กำรก�ำเนิด

ของเทพเจ้ำแต่ละองค์ ตลอดจนล�ำดับเหตุกำรณ์

สงครำมส�ำคัญๆ พร้อมภำพประกอบเสมือนจริง 

และที่ส�ำคัญยังมีกำรกล่ำวถึงระบอบกำรปกครอง 

เศรษฐกจิ ศำสนำ วรรณคด ีงำนศลิปะ ฯลฯ ในสมยั

กรกีโบรำณ เรยีกได้ว่ำเป็น “สำรำนกุรมเทวต�ำนำน

กรกีฉบบัย่อ” เลยกว่็ำได้

ชือ่หนงัสอื 图解中国神话故事
ISBN 978-7-5521-0505-6

ผูแ้ต่ง 唐  译
ส�านกัพมิพ์ 内蒙古文化出版社
ราคา 540 บำท

     สุดยอดผลงำนที่รวบรวมต�ำนำนมหำเทพ 

ของจีนมำกมำยเอำไว้ด้วยกัน อำทิ เทพสร้ำงโลก  

เทพผู้กล้ำ เทพครึ่งอสูร เทพอัปสร ซึ่งเป็นเรื่องรำว 

อนัทรงคณุค่ำต่อวงกำรวรรณกรรมจนี เพรำะส่ิงเหล่ำนี้ 

สำมำรถเป็นตัวก�ำหนดทิศทำงประเพณี วัฒนธรรม  

วรรณกรรม ฯลฯ ของชำวจีนได้อย่ำงน่ำอศัจรรย์ ใครที ่

ต้องกำรเป็นกูรูในด้ำนนี้ ไม่ควรพลำด

ชือ่หนังสอื 后羿射日和嫦娥奔月的神话
ISBN 978-7-5366-8330-3

ผูแ้ต่ง 叶兆言
ส�านกัพิมพ์ 重庆出版社
ราคา 250 บำท

 โฮ้วอี้-ฉำงเอ๋อ ต�ำนำนรักพันปี

สุดสะเทือนใจที่เต็มไปด้วยเรื่องรำว 

หักมมุแบบสดุๆ จำกเทพรปูหล่อขวญัใจ 

นำงฟ้ำ แต่เกิดมำพบรกักับมนษุย์ เมือ่

ควำมรกัจำกเทพสวรรค์ต้องท�ำให้นำง

ผูเ้ป็นทีร่กักลำยเป็นเทพอปัสร ควำมรกั 

ที่จบลงด้วยกำรพลัดพรำกจะเป็น 

เช่นไรต่อไป ทัง้สองมำพบรกักนัด้วย

วธิไีหน พบกบั “ต�ำนำนรักฉำงเอ๋อ” 

เวอร์ชัน่ใหม่ได้แล้วทีร้่ำนหนงัสอืนำนมี

ชือ่หนงัสอื 倩女离婚
ISBN 978-7-5445-2673-9

ผูแ้ต่ง 王永恩
ส�านกัพมิพ์ 长春出版社

ราคา 200 บำท

 พบกบัเรือ่งรำวควำมรกัแนวใหม่ 

สไตล์ย ้อนยุค ชำยหญิงที่มิอำจ 

ครองคูก่นัได้ เพรำะแม่ยำยไม่ยอมรับ

ลูกเขยที่เป็นบัณฑิตต๊อกต๋อยไร้ชื่อ 

ไร้นำม ดงันัน้ชำยหนุม่จ�ำต้องลำจำก

แก้วตำดวงใจไปสอบจอหงวนถึง 

สำมปี แต ่ด ้วยควำมเด็ดเดี่ยวที่ 

ไม่ยอมรับเหตุผลไร้สำระของผู้เป็น

มำรดำ เชี่ยนนวี่จึงค้ำนค�ำสั่งมำรดำ

อย่ำงหวัชนฝำ ถึงขนำดหนีตำมผูเ้ป็น

ทีร่กัไป ทว่ำสิง่ทีห่นตีำมชำยทีรั่กไปนัน้ 

กลบัเป็นดวงวิญญำณของเชีย่นนวีเ่อง

ชือ่หนงัสอื 貂蝉
ISBN 978-7-80680-847-4

ผูแ้ต่ง 张艳茜
ส�านกัพิมพ์ 太白文艺出版社
ราคา 290 บำท

 “เตยีวเสยีน” วรีสตรทีีย่อมพลกีำยถวำยชวีติเพือ่ชำติ  

แม้กำยจะเป็นหญิงแต่นำงมีจิตใจเด็ดเดี่ยวยิ่งกว่ำชำยชำติ

ทหำร เพียงแค่นำงใช้อุบำยรักสำมเส้ำปั่นหัวตั๋งโต๊ะกับลิโป้ 

จนพ่อลกูบญุธรรมผูก้มุอ�ำนำจทัง้แผ่นดนิเกดิควำมบำดหมำง

กัน แต่สุดท้ำยนำงก็กลับสงสำรและปันใจให้ลิโป้ เมื่อเป็น

เช่นน้ีแล้วนำงจะเลอืกสิง่ใดระหว่ำงควำมรกัและประเทศชำติ
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 บริษทั นำนมี จ�ำกดั ร่วมกจิกรรม Math One Back to School  

2014 พร้อมเดินสำย School Tour กว่ำ 70 โรงเรียน ประเดมิแห่งแรก 

ที่โรงเรียนจันทร์ประดิษฐำรำมวิทยำคม โดยจัดเต็มทั้งของรำงวัล

จำกตรำม้ำ และกิจกรรมต่ำงๆ ให้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งวัน อำทิ 

ในช่วงเช้ำมีกิจกรรมตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับปำกกำลูกลื่นแลก

รับผลิตภัณฑ์ตรำม้ำ, กิจกรรมเก่ำแลกใหม่ลดโลกร้อน ที่ให้น้องๆ 

นักเรียนน�ำปำกกำลูกลื่นรุ่นใดยี่ห้อใดก็ได้มำใส่กล่องรับปำกกำ 

ในบูธกิจกรรมเพื่อรับปำกกำลูกลื่นตรำม้ำ และกิจกรรม “ตรำม้ำ... 

เพ่ือนแท้ควำมส�ำเร็จ” ซ่ึงเป็นกำรเล่นเกมสล็อตภำยในบธูกิจกรรม 

ลุ้นรับแก้วฝำโดมและสมุดจดขนำด A4 จำกตรำม้ำ ส่วนช่วงบ่ำย

เป็นกิจกรรมให้ควำมรู้โดยวิทยำกรซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชำญจำกชมรม

คณติศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ทีม่ำให้สำระและมมุมองใหม่ๆ  

ของวิชำคณิตศำสตร์แก่เด็กๆ พร้อมสอดแทรกเทคนิคต่ำงๆ โดยมี

น้องๆ นกัเรียนตลอดจนครูอำจำรย์เข้ำร่วมกจิกรรมเป็นจ�ำนวนมำก

 บริษัท นำนมี จ�ำกัด ร่วมสนับสนุนชมรมสุขภำพดีทีเอฟ ในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสมำชิกชมรมและน้องๆ  

จำกมลูนธิคิุม้ครองเดก็ อ.อมัพวำ จ.สมทุรสงครำม โดยกำรมอบผลติภัณฑ์เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์กำรเรยีนต่ำงๆ มำกมำย ให้น้องๆ ได้ใช้ 

ในกำรศึกษำและใช้เวลำยำมว่ำงให้เป็นประโยชน์ ท่ำมกลำงบรรยำกำศเป็นกันเองระหว่ำงพี่ๆ  น้องๆ ทีร่่วมรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

และท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยกันอย่ำงสนุกสนำน

กจิกรรม Math One Back to School

นานมสีนบัสนนุกจิกรรมชมรมสขุภาพดีทเีอฟ
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นานมขีอบคณุลกูค้าพาเทีย่วยโุรป
 บรษิทั นานม ีจ�ากดั สำนต่อกิจกรรมพำเทีย่วต่ำงประเทศ

ตำมโปรแกรมส่งเสริมกำรขำย น�ำลูกค้ำผู้ท�ำยอดขำยทะลุเป้ำ

พร้อมครอบครัว เหินฟ้ำสู่แผ่นดินยุโรป ตะลุยเที่ยวเบลเยียม -  

เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ แวะชมสถำนท่ีท่องเที่ยวส�ำคัญและ 

ช็อปป้ิงสนิค้ำขึน้ชือ่ของทัง้ 3 ประเทศ ให้ผูร่้วมทรปิได้เพลดิเพลนิ 

กับกำรพักผ่อนระดับไฮคลำสตลอด 10 วัน 7 คืน เพื่อกระชับ 

ควำมสัมพันธ์อันดี และเป็นกำรขอบคุณลูกค้ำคนส�ำคัญที่มอบ 

ควำมไว้วำงใจและให้กำรสนับสนนุบรษิทั นำนม ีจ�ำกดั มำโดยตลอด  

โดยมี คณุกรวทิย์ สพุทุธพิงศ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั นำนม ีจ�ำกดั  

และคณุศภุชยั สุพทุธพิงศ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั นำนม ีจ�ำกดั  

ให้กำรต้อนรับและดูแลลูกค้ำด้วยตนเอง

 โรงเรียนสอนภาษานานมี ขอแสดงควำมยินดี 

กับนักเรียนท้ัง 29 คนที่ผ่ำนกำรสอบวัดระดับควำมรู้

ภำษำจีนส�ำหรับยุวชน Youth Chinese Test 2014 

โดยแบ่งเป็น ระดับ 1 จ�ำนวน 10 คน ได้คะแนนเตม็ 4 คน  

ระดับ 2 จ�ำนวน 14 คน ได้คะแนนเต็ม 4 คน ระดับ 3  

จ�ำนวน 3 คน และ ระดับ 4 จ�ำนวน 2 คน ทั้งนี้ Youth 

Chinese Test (YCT) เป็นกำรสอบวัดขีดควำมรู ้

ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำจนีแบบมำตรฐำนสำกลส�ำหรบั 

ผูเ้รยีนภำษำจีนทีม่อีำยไุม่เกนิ 15 ปี ซึง่จดัขึน้โดยสถำบนั

ขงจื่อในประเทศไทย ภำยใต้กำรรับรองจำกส�ำนักงำน

ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนนำนำชำติ หรือ  

ฮั่นปั้น (Hanban) สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประเทศ

สำธำรณรัฐประชำชนจีน เพื่อทดสอบผู้ที่ก�ำลังศึกษำใน

ระดับชัน้ไม่เกนิมธัยมศกึษำตอนปลำย โดยแบ่งกำรสอบ 

เป็น 2 ส่วน คือ กำรสอบข้อเขียนและกำรสอบพูด

Youth Chinese Test 2014
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 คอลัมน์จากใจร้านค้า ตราม้าเคียงข้างคุณ ฉบับนี้
 ขอพาทุกท่านไปท�าความรู้จักกับ “3 ร้านค้าเครือ่งเขียนชือ่ดังย่านชานเมือง” ผู้คอยให้การสนับสนุน
และเป็นอีกหนึง่แรงผลักดันส�าคัญให้บริษัท นานมี จ�ากัด สามารถก้าวเดินสู่อนาคตได้อย่างมัน่คง

กว่าจะเป็น “กิ่งทองสเตชั่นเนอรี่”
 ร้ำนกิ่งทองสเตชั่นเนอรี่ เริ่มต้นจำกคุณพ่อของคุณสุรชัย ชัยเจริญสันติ เปิดร้ำน

ขำยเครื่องเขียนอยู่ใกล้วัดธำตุทอง ในเขตพระโขนง เมื่อประมำณ 30 ปีที่แล้ว โดยเน้น

กำรขำยเครื่องเขียนที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักเรียน เช่น สมุด ปำกกำ ดินสอ เนื่องจำกบริเวณ

นั้นมีโรงเรียนหลำยแห่ง จึงท�ำให้กิจกำรเริ่มขำยดี สินค้ำก็มีมำกขึ้น ร้ำนเดิมซึ่งมีเพียง 1 

คูหำ จึงดูคับแคบไปจนต้องย้ำยร้ำนถัดมำอีก 4 - 5 ห้อง ในตึกแถวเดิมและขยำยเพิ่มเป็น 

2 คูหำ ก่อนจะย้ำยมำซื้อที่และสร้ำงร้ำนใหม่เป็นของตัวเอง ณ พื้นที่ปัจจุบัน และด�ำเนิน

กิจกำรต่อมำจนถึงทุกวันนี้

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
 ปัจจบุนั ร้ำนกิง่ทองสเตชัน่เนอร่ีม ี2 สำขำ คอื ร้ำนกิง่ทองสเตชัน่เนอรี ่ใกล้สถำนี 

รถไฟฟ้ำ BTS พระโขนง และร้ำน KTS ศูนย์เครือ่งเขยีน ซึง่อยูท่ีโ่ซนพลำซ่ำของห้ำงสรรพสินค้ำ 

อิมพีเรียลเวิลด์ ส�ำโรง ที่เน้นสินค้ำดูดีและทันสมัย ปัจจุบันมีคุณสิทธิเกียรติผู้เป็นลูกชำย

เป็นผู้ดูแลอยู่ ด้ำนในเร่ืองกำรขยำยสำขำน้ันคุณสุรชัยกล่ำวว่ำคงต้องพิจำรณำกันอีกที  

ซึ่งก็แล้วแต่ลูกที่เข้ำมำช่วยบริหำรงำนว่ำจะตัดสินใจอย่ำงไร

วาระครบรอบ 65 ปี นานม ี

 คุณพัชราภรณ์ : “ก็ดีใจด้วยนะคะ ที่ปีนี้บริษัทนำนมีครบรอบ 65 ปีแล้ว ซึ่งก็

ตรงกับปีม้ำทองด้วย เหมำะสมพอดีกับโลโก้ของบริษัทนำนมีเลยทีเดียว ม้ำถือเป็นสัตว์ที่ 

วิ่งไว วิ่งเร็ว ก็ขอให้กิจกำรของนำนมีเจริญรุ่งเรืองก้ำวหน้ำยิ่งๆ ขึ้นไปอย่ำงรวดเร็วสมกับ 

ท่ีเป็นม้ำ และให้ควำมอบอุ่นกับร้ำนค้ำและลูกค้ำทุกคน ขอให้ผู้บริหำรและพนักงำน

ของนำนมี ค้ำขำยเจริญรุ่งเรือง สุขภำพแข็งแรง มีควำมสุข แล้วก็น�ำสิ่งดีๆ ให้กับร้ำนค้ำ 

และลูกค้ำ มผีลิตภัณฑ์ท่ีดแีละมคุีณภำพออกมำตลอดเวลำ กิง่ทองเองก็เป็นร้ำนค้ำทีย่นิด ี

สนับสนุนทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของนำนมีตลอดไปค่ะ”

คุณสุรชัย ชัยเจริญสันติ – คุณพัชราภรณ์  เจริญไกรศรี  (เจ้าของกิจการ)
คุณสิทธิเกียรติ ชัยเจริญสันติ (ทายาทรุ่นที่ 2)

กว่าจะเป็น “อุดมภัณฑ์เปเปอร์”
 ร้ำนอดุมภัณฑ์เปเปอร์ถือเป็นร้ำนเครือ่งเขยีนร้ำนแรกในย่ำนรงัสิต - ปทมุธำน ีเปิด 

ด�ำเนนิกจิกำรครัง้แรกเมือ่ประมำณ 60 ปีก่อน ในสมยัคณุพ่อของคณุสวุรรณ ศรวีีระวำนชิกลุ  

ขำยหนังสือ สมุด และเครือ่งเขียนทัว่ไป รวมถงึสนิค้ำของนำนม ีอยูใ่นตลำดรงัสิต ต่อมำใน 

ปี พ.ศ. 2518 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ท�ำให้ตลำดรังสิตเสียหำยเกือบทั้งหมด ร้ำนอุดมภัณฑ์ 

จงึย้ำยมำอยูท่ีต่ลำดหวัง่หลีซ่ึงเป็นหน้ำร้ำนในปัจจบุนั และเปลีย่นมำเน้นกำรขำยอปุกรณ์

เครือ่งเขียนและเครือ่งใช้ส�ำนกังำนเป็นหลกั กระทัง่ในปี พ.ศ. 2535 คณุสวุรรณจงึสร้ำงตกึ

เพิ่มอีกแห่งไม่ไกลจำกหน้ำร้ำนมำกนักเพื่อใช้เป็นส�ำนักงำนและฝ่ำยจัดส่งสินค้ำ

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
 หลงัเกดิเหตุไฟไหม้ตลำดรงัสิตจนต้องขยบัขยำยร้ำนมำอยูท่ี่ตลำดหว่ังหล ีกจิกำร

ของร้ำนอุดมภัณฑ์เปเปอร์ก็เจริญก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้นจนต้องขยำยเพิ่มเป็น 4 สำขำ ได้แก่ 

ร้ำนอุดมภัณฑ์และร้ำนอุดมภัณฑ์เปเปอร์ที่รังสิต รวมถึงร้ำนอุดมภัณฑ์ศูนย์เคร่ืองเขียน 

สำขำบำงพลีและสำขำรัชดำ ส่วนเรื่องกำรขยำยสำขำนั้น คุณสุวรรณกล่ำวว่ำยังไม่มี

แผนกำรในตอนนี้เนื่องจำกมีก�ำลังคนไม่เพียงพอ ต้องรอรุ่นลูกซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 เข้ำมำช่วย

บริหำร อย่ำงตอนนี้ก็มีคุณแสงติกำญซึ่งเป็นลูกสำวเริ่มเข้ำมำเรียนรู้งำนบ้ำงแล้ว

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี
 คณุสวุรรณ : “ตลอดระยะเวลำกว่ำ 30 ปี ทีร่่วมค้ำขำยกันมำ นำนมเีป็นคูค้่ำทีด่ี 

กบัร้ำนอดุมภัณฑ์เปเปอร์มำโดยตลอด แม้กระท่ังครอบครวัผู้บรหิำร ทัง้ตัว่เส่ีย คณุคี ้และ

คณุโต กใ็ห้ควำมสนทิสนม เป็นกันเอง ไม่ถอืตวั เป็นผู้ใหญ่ท่ีน่ำเคำรพนบัถอืมำกครบั และ

เนื่องในโอกำสครบรอบ 65 ปี ในปีนี้ ก็ขอให้บริษัทนำนมีซึ่งถือว่ำเป็นบริษัทเครื่องเขียน

ชัน้น�ำของเมอืงไทย มคีวำมรุง่เรอืงและเจรญิก้ำวหน้ำยิง่ๆ ขึน้ไป และอยูเ่คียงคูก่บัร้ำนค้ำ

เครื่องเขียนทั่วประเทศตลอดไปครับ”

คุณสุวรรณ ศรีวีระวานิชกุล
(กรรมการผู้จัดการ)

คุณแสงติกาญ ศรีวีระวานิชกุล
(ทายาทรุ่นที่ 3)

ร้านอุดมภัณฑ์เปเปอร์

ร้านกิง่ทองสเตชัน่เนอรี่
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อักษรคมชัด
พิมพไ์ดร้วดเร็ว 

ไม่ติดขัด
ผลิตจากพลาสติกเนื้อด ี

แข็งแรง 
ทนทานสูง

พิมพ์ได้หลายรูปแบบ เช่น ตีป้ายราคา ตัวเลข วันที่ เปอร์เซ็นต์ ขนาด น�้าหนัก

ใช้ร่วมกับสติกเกอร์ชนิดม้วน
ตราม้า 5500 

จ�านวน 1,000 ดวง/ม้วน

มือจับออกแบบให้เหมาะสม
กับสรีระของมือ บีบง่าย ใช้งานคล่อง

พิมพ์ตัวเลขได้ 1 แถว
จ�านวน 8 หลัก

สนิค้าขายดี
เครือ่งตี

ป้ายราคา

H-300

• ขนาดสินค้า
 กว้าง 4.5 ซม.
 ยาว 23 ซม.
 สูง 12 ซม.

กว่าจะเป็น “สุวัฒน์ธนกิจ”
 ร้ำนสุวัฒน์ธนกิจ ก่อตั้งโดยคุณสุชำติ สุรเนตินัย โดยเริ่มเปิดกิจกำรครั้งแรกในปี 

พ.ศ. 2523 เป็นร้ำนขำยปลีกและขำยส่งเครื่องเขียนและเครื่องกีฬำเล็กๆ ขนำด 1 คูหำ 

อยู่ที่ ถ.พรำนนก ซึ่งก็ขำยดีจนกิจกำรเริ่มเติบโตขึ้น จึงขยับขยำยออกมำสร้ำงตึกเปิดร้ำน

ใหม่อยู่ที่ ถ.บำงพรหม 62 ในปี พ.ศ. 2540 ต่อมำในปี พ.ศ. 2550 เมื่อบ้ำนที่หนองแขม

ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ จึงย้ำยกิจกำรมำอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบัน 

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
 เดิมที ร้ำนสุวัฒน์ธนกิจมีเพียง 1 สำขำ คือร้ำนที่ตั้งอยู่ที่บำงพรหม 62 โดยมี 

คุณไพโรจน์ผู้เป็นลูกชำยเข้ำมำช่วยบริหำรอีกแรงหนึ่ง และปัจจุบันได้เปิดเพ่ิมสำขำ 2  

อยู่ที่หนองแขมและให้คุณสุวัฒน์ผู้เป็นลูกชำยคนโตเข้ำมำช่วยดูแล กิจกำรก็ด�ำเนินไปได้

ด้วยดี โดยนอกจำกจะขำยปลีกเครื่องเขียนและเครื่องกีฬำแล้ว ปัจจุบันร้ำนสุวัฒน์ธนกิจ

ยังมีบริกำรขำยส่งสินค้ำพร้อมจัดส่งทั่วประเทศอีกด้วย 

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี
 คุณสุชาติ : “60 ปีนี่มันผ่ำนไปไวนะ ควำมรู้สึกเหมือนไม่นำน แต่ที่จริงร้ำน 

สุวัฒน์ธนกิจก็ค้ำขำยกับนำนมีมำนำนมำกแล้ว จ�ำได้ว่ำผมเริ่มขำยของนำนมีมำตั้งแต่

สมัยอยู่พรำนนก ก็ขำยดีนะครับ ถือเป็นสินค้ำที่ซื้อง่ำยขำยคล่อง เพรำะเป็นแบรนด์

ที่ตลำดทั่วไปรู้จัก ลูกค้ำก็คุ้นหู กับครอบครัวผู้บริหำรก็น่ำประทับใจ มีควำมอบอุ่น

เป็นกันเองเหมือนครอบครัวเดียวกัน และในโอกำสที่บริษัทจะครบรอบ 65 ปีในปีม้ำน้ี  

ผมก็ขอให้บริษัทนำนมีและบริษัทในเครือจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณที่ให้ 

กำรสนับสนุนสุวัฒน์ธนกิจด้วยดีมำโดยตลอด ขอบคุณครับ”

คุณสุชาติ - คุณวัฒนา สุรเนตินัย (กรรมการผู้จัดการ)

คุณสุวัฒน์ สุรเนตินัย (รองกรรมการผู้จัดการ)

ร้านสุวัฒน์ธนกิจ
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	 เกือบ	5	ทศวรรษแล้ว	ที่นามปากกา	“น.นพรัตน์”	ของ

สองพีน้่องนักแปลนิยายจนี	อานนท์และอ�านวย	ภริมย์อนุกูล	ผงาด 

อยู่ ในระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทย	 ด้วยส�านวนภาษาอันโดดเด่น	 

ในการถ่ายทอดเรื่องราวอันสนุกสนาน	ยุทธภพนิยายก�าลังภายใน

เรื่องแล้วเร่ืองเล่าจึงกลายเป็นวรรณกรรมจีนท่ีสนุกสนานเข้มข้น

ครบรสตรึงใจผู้อ่าน	 นานมีนิวส์ฉบับน้ีถือเป็นโอกาสดีท่ีจะได้พา 

ทุกท่านไปสัมผัสกับตัวตนและมุมมองความคิดของ	 คุณอ�านวย	

ภริมย์อนุกูล	หรือ	น.นพรัตน์	1	ใน	2	เจ้าของนามปากกา	น.นพรัตน์	 

ท่ี ยังคงมุ ่นม่ันท�าตามความฝันในวัยเด็ก	 จนกระท่ังประสบ 

ความส�าเร็จอย่างทุกวันนี้

• กองบรรณาธิการ ส�านักพิมพ์ทองเกษม

เริ่มต้นใฝ่ฝันตั้งแต่วัยเยาว์
 คุณพ่อผมเป็นคนจีนแต้จิ๋ว ย้ำยถิ่นฐำนจำกซัวเถำเข้ำมำในเมืองไทย
ช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 ก็ประมำณปี พ.ศ. 2480 กว่ำๆ โดยที่คุณแม่ยังอยู่ 
ที่เมืองจีน ต่อมำในปี พ.ศ. 2489 หลังสงครำมสงบคุณพ่อจึงส่งตั๋วเรือไปให้ 
คณุแม่มำอยูเ่มอืงไทยด้วยกนั หลงัจำกนัน้คณุแม่กค็ลอดพีส่ำวผมคนหนึง่แต่ 
กเ็สยีไป ต่อมำจงึคลอดพีช่ำยผมคอื พีอ่ำนนท์ ภริมย์อนกุลู ซึง่เป็นบตุรคนโต 
ส่วนผมเป็นบุตรคนที่ 2 คุณพ่อคุณแม่ผมมีบุตรด้วยกัน 6 คน เป็นชำย 3 คน 
หญิง 3 คน บ้ำนเดมิของพวกเรำอยูท่ีถ่นนจกัรวรรด ิแถวย่ำนคนจนี ใกล้ๆ ส�ำเพง็  
ยึดอำชีพท�ำกระจกขำย ผมก็ช่วยงำนคุณพ่อมำเรื่อยๆ จนปี พ.ศ. 2508  
จึงค่อยเริ่มแปลหนังสือ คือผมกับพี่อำนนท์อยำกเป็นนักแปลมำต้ังแต่เด็ก 
เรำชอบอ่ำนแล้วกช็อบเล่ำใหเ้พื่อนฟงั เพื่อนจึงได้ชกัชวนให้แปลออกมำเปน็
ภำษำไทย แต่ด้วยควำมที่เป็นครอบครัวคนจีน ผู้ใหญ่เขำก็อยำกให้ลูกหลำน
ท�ำกำรค้ำมำกกว่ำ ดังนั้น ในช่วงที่ผมเริ่มแปลหนังสือในช่วง 3 - 4 ปี แรกๆ 
ก็ต้องใช้วิธี กลำงวันช่วยคุณพ่อท�ำงำน ตอนบ่ำยค่อยมำแปลหนังสือ ก็ท�ำไป
เรื่อยๆ แล้วมำเริ่มแปลจริงจังประมำณปี พ.ศ. 2512 ช่วงนั้นเลยไม่ค่อยได้
ช่วยงำนคุณพ่อเท่ำไหร่ แต่ก็ช่วยอยู่จนกระทั่งทำงบ้ำนเขำเลิกกิจกำรไปเอง 
หลังจำกนั้นจึงค่อยหันมำจับงำนแปลเต็มที่

ถ้าไม่มี “ปทานุกรมจีน - ไทย ของนานมี” ในวันนั้น 
ก็อาจไม่มี “น.นพรัตน์” ในวันนี้
 ครอบครวัผมกเ็หมอืนครอบครวัคนจนีท่ัวๆ ไปครบั คอืคุณพ่ออยำกให้
ลกูๆ ได้รบักำรศกึษำทัง้ภำษำไทยและภำษำจนีควบคู่กนัไป ผมกเ็ลยได้เข้ำเรยีน 
ทีโ่รงเรยีนประสำทปัญญำ (ตอนนีปิ้ดตวัไปแล้ว) เพรำะเขำมสีอนเป็นภำษำจนี  
ซึ่งบังเอิญว่ำ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ก็เรียนที่นี่เหมือนกันแต่เป็นรุ่นน้อง
ผมประมำณ 2 ปี ผมก็เรียนจนจบ ป.4 พอดีคุณแม่เขำเห็นว่ำข้ำงบ้ำนมีครู
ภำษำจีนมำสอนหนังสือก็เลยให้เรำไปเรียนด้วย ก็ได้ควำมรู้ภำษำจีนเพิ่มขึ้น 
จำกตรงนั้น แล้วก็ได้ควำมรู้เพิ่มเติมจำก ปทำนุกรมจีน-ไทย ที่เรียบเรียง 
ขึน้โดย คณุประสทิธิ ์ชวลติธ�ำรง จำกนัน้กค่็อยๆ สัง่สมขึน้ไปทีละเลก็ละน้อย

ภาพประกอบจาก www.digitalrarebook.com

ยอดนักแปล
นิยายจีนก�าลังภายใน

น.นพรัตน์
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 พูดถึงปทำนุกรมจีน - ไทย ผมต้องขอขอบคุณ “นำนมี” เพรำะเมื่อ 
ปี พ.ศ. 2506 บริษัท นำนมี จ�ำกัดได้ตีพิมพ์หนังสือออกมำเล่มหนึ่งก็คือ  
ปทำนกุรมจนี-ไทย เล่มทีว่่ำนีแ่หละ พมิพ์ครัง้แรก 1,700 หน้ำ รำคำ 80 บำท  
พ่อบญุธรรมของพ่ีชำยผมซือ้มำให้เมือ่ปี พ.ศ. 2507 หลงัจำกทีห่นงัสอืออกแล้ว 
ประมำณ 1 ปี ผมพูดได้เลยว่ำ ถ้ำไม่มปีทำนกุรมจนี - ไทย เล่มนี ้กไ็ม่ม ีน.นพรตัน์  
เพรำะตอนทีผ่มกบัพ่ีชำยเร่ิมแปลหนงัสือนัน้ ผมอำยแุค่ 16 ปี ส่วนพีช่ำยอำยุ 
18 ปี กำรที่คนอำยุเพียงเท่ำนี้มำแปลหนังสือ มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออยู่แล้ว 
เพรำะฉะนั้นช่วงนั้นจะมีศัพท์และส�ำนวนต่ำงๆ ที่เรำติดเยอะมำก ก็ได้ที่พึ่ง
หลกัคอืหนงัสอืเล่มนีใ้นกำรหำค�ำจนีแล้วกแ็ปลมำเป็นค�ำไทย พลิกจนเป่ือยไป  
3 เล่มเลยทีเดียว แม้ว่ำตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังเก็บรักษำเล่มนั้นไว้อยู่  
เพรำะถือได้ว่ำมันเป็นคลังควำมรู้และเปรียบเสมือนครูเล่มแรกของผม

แรงบันดาลใจเกิดจากการอ่าน
 พอดีที่บ้ำนผมรับหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำจีนซ่ึงตอนนั้นจะมีลง
นยิำยก�ำลงัภำยในอยูห่นึง่หน้ำ ผมชอบอ่ำนมำก แต่อ่ำนไม่หน�ำใจกต้็องไปหำ 
เช่ำหนังสือมำอ่ำน สมัยนั้นถ้ำจะอ่ำนหนังสือนิยำยก�ำลังภำยในก็ต้องหำจำก
ร้ำนเช่ำเท่ำนัน้หรอืไม่ก็ใช้วธิซีือ้เอำ จะซือ้จำกร้ำนเช่ำกไ็ด้ เขำคดิเล่มละ 5 บำท  
หรือถ้ำเช่ำก็เล่มละ 1 บำท หลังจำกน้ันก็ก้ำวไปอีกขั้นโดยกำรสั่งซ้ือจำก 
ส�ำนักพิมพ์ต้นฉบับของจีนโดยตรง ตอนนั้นส่วนมำกจะเป็นประเทศไต้หวัน 
โดยกำรเอำเงิน 5 ดอลลำร์ใส่ซองแล้วส่งไปให้ทำงไต้หวัน เขำจะส่งหนังสือ
กลับมำ สมัยนั้นหนังสือที่ไต้หวันถูกมำก ผมส่งไป 5 ดอลลำร์ ได้หนังสือกลับ
มำประมำณ 20 เล่มเลยทีเดียว และยังท�ำให้เรำรู้ว่ำ ยังมีหนังสืออีกมำกที่
เมืองไทยไม่ได้สั่งเข้ำมำ

นามปากกาของสองบุรุษที่มีความฝันเดียวกัน 
 ด้วยควำมที่ผมกับพี่อำนนท์ท�ำงำนด้วยกันมำตลอด นำมปำกกำก็
เลยเป็นของเรำทั้งสองพี่น้อง นำมปำกกำแรกที่ใช้ตั้งแต่เริ่มแปลหนังสือคือ 
อ.ภริมย์ โดย “อ.” มำจำกชือ่ อ อำนนท์และ อ อ�ำนวย ส่วน “ภริมย์” มำจำก 
นำมสกุล ภิรมย์อนุกูล ต่อมำพอไปท�ำงำนกับส�ำนักพิมพ์เพลินจิตต์ เขำให้ตั้ง
นำมปำกกำใหม่ ก็เลยใช้ น.นพรัตน์ “น.” ก็มำจำก นนท์ กับ นวย ชื่อผมกับ 
พี่ชำย ส่วน “นพรัตน์” นี่ได้จำกกำรท่ีต้องน่ังรถเมล์ผ่ำนย่ำนบ้ำนหม้อที่ม ี
ร้ำนขำยเพชรเพื่อไปส่งต้นฉบับที่ส�ำนักพิมพ์ นพรัตน์ จึงมำจำกเพชรพลอย 
แล้วก็กลำยเป็นว่ำ น.นพรัตน์ ติดตำคนอ่ำนมำกกว่ำ อ.ภิรมย์ สุดท้ำยก็เลย
เหลือแค่ น.นพรัตน์ นำมปำกกำเดียว แปลแต่นิยำยก�ำลังภำยในล้วนๆ 
 เวลำท�ำงำนผมกบัพ่ีกจ็ะท�ำด้วยกนั โดยผมจะเป็นคนอ่ำนภำษำจนีแล้ว
พดูเป็นภำษำไทย แล้วพ่ีชำยผมจะเขยีนลงกระดำษฟลุสแก๊ป ถ้ำพีช่ำยเหน็ว่ำ 
ส�ำนวนอนันัน้ใช้ไม่ได้หรือต้องแก้ไขก็จะคุยในตอนนัน้เลย เสรจ็แล้วค่อยเขยีน
ลงกระดำษฟุลสแก๊ป ที่พี่ชำยเป็นคนเขียนเข้ำใจว่ำภำษำไทยแกดีกว่ำผม  
แต่ภำษำจนีผมดกีว่ำแก พอท�ำแบบนีม้นัเหมอืนเป็นกำรเกลำ 2 ต่อ ส�ำนวนเรำ 
ก็เลยเหมือนกัน ผมใช้วิธีแปลอย่ำงนี้มำโดยตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2543  
พี่ชำยผมเสียชีวิต ตอนนี้เลยต้องท�ำเองทั้งหมด

เกือบ 50 ปี ผลงานแปลกว่า 300 เรื่อง
 ผลงำนที่แปลมำทั้งหมดเหรอครับ เท่ำที่มีคนเคยนับให้จำกปี 2508 
ถงึปี 2540 กว่ำๆ กป็ระมำณ 300 เรือ่ง แต่ผมว่ำตอนนีน่้ำจะเกนิแล้ว อย่ำงต�ำ่ 
กน่็ำจะประมำณ 320 เร่ือง แต่ปัจจบุนัไม่ได้เพิม่มำกเท่ำไหร่ เพรำะบำงเรือ่งกว่ำ
จะแปลจบกใ็ช้เวลำเป็นปี อย่ำงมงักรคูสู่ส้บิทศินีป่ระมำณ 1 ปีครึง่ ถ้ำจะเพิม่คง
ไม่เกิน 10 เร่ือง เร่ืองแรกทีใ่ช้นำมปำกกำ อ.ภิรมย์  คือเรือ่ง เทพบุตรเพชฌฆำต 

แต่เรื่องนี้เป็นหนังสือที่ผมไม่อยำกให้พิมพ์ใหม่ เพรำะส�ำนวนใช้ไม่ได้ แล้วก็ 
ไม่ได้เป็นของคนเขียน 100% เพรำะว่ำพวกผมเขียนเติมเข้ำไปสักครึ่งหน่ึง  
ส่วนของ น.นพรัตน์ เรื่องแรกนี่คือเรื่อง กระบี่อ�ำมหิต จริงๆ แล้วมีอีก
นำมปำกกำหนึ่งคือ ใบไผ่เขียว ใช้ตอนแปลชุดโคตรโกง ด้วยควำมที่ชื่อเรื่อง
มันเตะตำมำกเลยพิมพ์ซ�้ำถึง 20 ครั้ง แต่หลังจำกนั้นก็ไม่ได้พิมพ์ออกมำแล้ว  
จนถงึตอนนีผ้มกย็งัแปลอยูเ่รือ่ยๆ ล่ำสดุทีก่�ำลงัแปลอยูค่อื เหยีย่วมำรสะท้ำน
สิบทิศ ของหวงอี้ แต่ถ้ำจะให้เขียนหนังสือเองบ้ำงนี่คงไม่ไหวล่ะครับ เพรำะ
เท่ำที่มีอยู่ก็แปลไม่หมดแล้ว (หัวเรำะ)

ผลงานและตัวละครที่ประทับใจ
 ด้วยควำมทีผ่มแปลนยิำยก�ำลงัภำยในมำเยอะ โดยเฉพำะของโก้วเล้ง 
กับกิมย้ง ถ้ำให้จัดล�ำดับเรื่องที่ชอบสัก 4 - 5 อันดับ อันดับ 1 คงเป็นเรื่อง 
ดำวตก ผีเส้ือ กระบี่ ของโก้วเล้ง ต่อมำก็คือเร่ือง กระบี่เย้ยยุทธจักร ของ 
กมิย้ง 8 เทพอสรูมงักรฟ้ำ ของกมิย้ง ดำบมงักรหยก ของกมิย้ง แล้วก ็มงักรคู่ 
สู้สิบทิศ ของหวงอี้ ส่วนตัวละครที่ประทับใจเป็นพิเศษมี 2 ตัว คือ เหล็งฮู้ชง 
ของเรือ่งกระบีเ่ย้ยยทุธจกัร และ ฉีจือ่หลงิ ของเรือ่งมงักรคู่สูส้บิทศิ อย่ำงเรือ่ง 
มงักรคูฯ่ เท่ำทีผ่มถำมๆ มำ แม้แต่คนแต่งและคนอ่ำนอย่ำงหวงอีก้บัคณุก่อศกัดิ ์
นีช่อบโค่วจงพระเอกอกีคนของเรือ่งทีด่มูสีสีนัมำกกว่ำ แต่ส่วนตวัผมกลบัชอบ 
ฉีจื่อหลิงมำกกว่ำ คือ เขำมีนิสัยแค่ท�ำเพื่อช่วยเพื่อนเทำ่น้ันเอง แล้วตัวเอง
เขำไม่ได้หวังอะไร เลยกลำยเป็นตัวละครที่ชอบครับ

ไม่มีส�านวนใครคมกริบบาดใจเท่ากิมย้งและโก้วเล้ง
 ส�ำหรับกิมย้งและโก้วเล้งถือเป็นยอดนักเขียนนิยำยก�ำลังภำยในที ่
ล�้ำเลิศที่สุด และมีควำมโดดเด่นกันคนละแบบ อย่ำงกิมย้งเรำก็ทรำบกันอยู่
ว่ำเขำเป็นปรมำจำรย์ที่รู้ลึกในประวัติศำสตร์ งำนเขียนของเขำท้ังหมดจึง 
องิประวตัศิำสตร์ทกุเรือ่ง ยกเว้นเรือ่งกระบีเ่ย้ยยทุธจักรทีเ่ป็นนยิำยกำรเมอืง 
เขยีนกระทบกระเทยีบเปรยีบเปรยผูน้�ำทำงกำรเมอืงของจนีแผ่นดนิใหญ่สมยั
นัน้ ส่วนโก้วเล้งจะเขยีนแนวชวีติระหว่ำงบุรษุสตรแีละระหว่ำงสหำยได้ด ีแล้ว
ก็โดดเด่นในด้ำนส�ำนวนที่กระชับ สั้น มีค�ำคมแทรกอยู่ในนั้น แต่ผมมองว่ำ 

“คนเรำ

จะเก่งได้ 

มันอยู่ที่

ประสบกำรณ์”
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เรือ่ยๆ เร่ืองทีด่งัมำกๆ กม็ ีเจำะเวลำหำจ๋ินซ ีมงักรคูสู่ส้บิทศิ เทพมำรสะท้ำนภพ  
แล้วก็จอมคนแผ่นดินเดือด เป็นต้น 
 แต่ปัจจุบัน ผมมองว่ำนิยำยก�ำลังภำยในเปล่ียนไปเยอะ อย่ำงแนว 
จิว่ถ ูทีเ่ป็นนกัเขยีนรุน่หลงัหวงอีม้ำอกีเนีย่ ไม่มกี�ำลงัภำยในเลย มอีย่ำงเดยีว 
คือกำรต่อสู้ ฉำกกำรท�ำกำรสงครำม พวกผมให้นิยำมของเรื่องนี้ใหม่ว่ำ  
ยทุธนยิำยองิประวัตศิำสตร์ คอืเป็นนยิำยทีสู่ร้บโดยแท้ ถอืเป็นกำรแหวกออกมำ 
จำกมุมเก่ำๆ ที่มีอยู่ คนไทยก็รับได้ในระดับหนึ่ง หลังๆ มำอีกก็มีแนวแปลง 
ประวตัศิำสตร์ทีน่กัเขยีนเขำตัง้รำชวงศ์ขึน้มำใหม่โดยไม่มอียูใ่นประวตัศิำสตร์จนี  
แต่อ่ำนไปแล้วพอเข้ำใจได้ หรอืแนวโรมำนซ์ทีเ่ป็นก�ำลังภำยในทีผู่ห้ญงิเขยีนบ้ำง  
รวมๆ แล้วกม็ค่ีอนข้ำงหลำกหลำย แต่นกัเขยีนทีจ่ะเขยีนได้ระดบักมิย้ง โก้วเล้ง  
และหวงอี้ นี่คงหำได้ยำกแล้ว

อุปสรรคส�าคัญบนเส้นทางนักแปล
 ถ้ำเป็นอุปสรรคตอนนี้เลยก็คงเป็นกำรแปลของนักเขียนใหม่ๆ ผม 
ท�ำงำนมำนำนก็มปีระสบกำรณ์อยู่ระดบัหนึง่ แต่เมือ่แปลงำนของนกัเขียนใหม่  
ผมจะไม่ค่อยคุ้นกบัเขำ อย่ำงเช่นจิว่ถเูนีย่ เขำเป็นนกัเขยีนทีอ่ยูไ่ปถงึมองโกเลยี  
ภำษำทีเ่ขำใช้ผมจะไม่คุน้เลย กต้็องใช้เวลำปรบักนัหลำยเดอืน ส่วนอกีปัญหำหนึง่ 
จะเกีย่วกบัยคุสมยัโดยเฉพำะกบันกัเขยีนทีอ่งิประวตัศิำสตร์ เวลำแปลกต้็อง
พยำยำมท�ำเชิงอรรถทีข้่ำงล่ำงให้มำกทีสุ่ด เช่นว่ำตวัละครตวันีค้อืใคร ตัวจรงิ 
ในประวัติศำสตร์ของตัวละครนี้คือใคร มีประวัติควำมเป็นมำยังไง บำงทีเขำ 
ยกอ้ำงอะไรมำ เรำก็ต้องอ้ำงว่ำบทกลอนอันน้ีของหลี่ไป๋ ของตู้ฝู เป็นต้น  
ดังนั้นต้องให้รำยละเอียดแก่คนอ่ำนเท่ำที่สติปัญญำของเรำจะท�ำได้

ข้อคิดในการท�างาน
 ผมว่ำเอำตัวผมดีกว่ำ ผมว่ำผมเป็นคนโง่ แต่ผมโง่แล้วขยัน ผมคิดว่ำ
ส�ำหรับคนในปัจจุบัน ควำมส�ำเร็จนั้นได้มำโดยยำกล�ำบำก แต่ว่ำถ้ำยึดหลัก
โง่แล้วขยันอย่ำงผม มันก็ไม่ยำกอย่ำงที่คิด

ข้อคิดส�าหรับนักแปลรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบความส�าเร็จ
 ผมว่ำนักแปลในปัจจุบัน เงื่อนไขกำรท�ำงำนง่ำยกว่ำสมัยผมเยอะ 
สมัยผมถ้ำไม่ได้พ่ึงปทำนุกรมจีน-ไทย คงถึงขั้นท�ำมำหำกินไม่ได้ แต่สมัยนี้ 
ถ้ำติดศัพท์อะไรก็หำได้เพรำะมีแหล่งข้อมูลให้ค้นคว้ำมำกขึ้น ผมว่ำถ้ำจะ 
แปลหนงัสอื ไม่ว่ำจะแปลหนงัสอือะไรหรอืแนวไหนกต็ำม ก่อนอืน่ต้องสนุกกบั 
แนวหนงัสอืทีเ่รำอ่ำนก่อน หลงัจำกทีส่นกุแล้ว ค่อยมอีำรมณ์ร่วมทีจ่ะเข้ำไปสู่
กำรถ่ำยทอดออกมำเป็นภำษำไทย แล้วอกีอย่ำงหนึง่ ในควำมคดิผมเอง แม้ว่ำ 
จีนกับไทยจะสนิทสนมกลมเกลียวมำกกว่ำประเทศอื่น แต่ว่ำบำงครั้งกำรใช้ 
ส�ำนวนของจนี เมือ่ถ่ำยทอดออกมำแล้วบำงคนเขำกไ็ม่เข้ำใจ เอำง่ำยๆ พวกเรำ 
เคยคุน้ว่ำ ลิน้กบัฟันมนัจะกระทบกนัใช่ไหมครบั แต่จรงิๆ แล้ว จนีจะมสีภุำษิต
ว่ำ รมิฝีปำกกบัฟันจะพึง่พำกนั  ฉะนัน้ริมฝีปำกย่อยยบัฟันหนำวยะเยอืก  เมือ่
ถ่ำยทอดออกมำ ต้องค�ำนึงถึงว่ำจะท�ำให้คนอ่ำนคนไทยเข้ำใจได้ไหม ผมว่ำ 
ถ้ำท�ำให้คนอ่ำนเข้ำใจได้ ผลงำนแปลของเรำก็ประสบควำมส�ำเร็จครับ
 ไม่น่าเช่ือว่า เบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของ น.นพรตัน์ นกัแปลนยิายจนี 
ก�าลังภายในชื่อดังของเมืองไทย คือ การเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้ท่ีมุ่งมั่นสั่งสมความรู้อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งน�าไปสู่
การพัฒนาตนเองจนกระทั่งประสบความส�าเร็จ และแม้วันนี้ คุณอานนท์ 
ผู้เป็นพี่ชายจะจากไปแล้ว แต่คุณอ�านวย ผู้เป็นน้องก็ยังมุ่งมั่นสานต่อ
นามปากกา น.นพรัตน์ ให้คงอยู่เพื่อรังสรรค์ผลงานดีๆ และเผยแพร่
วัฒนธรรมจีนผ่านนิยายก�าลังภายในสืบไป

“ส�ำหรับคนในปัจจุบัน 

ควำมส�ำเร็จนั้น

ได้มำโดยยำกล�ำบำก 

แต่ว่ำถ้ำยึดหลัก

โง่แล้วขยันอย่ำงผม 

มันก็ไม่ยำกอย่ำงที่คิด”

เนื่องจำกโก้วเล้งมีผลงำนเยอะ ควำมดีของผลงำนเลยไม่สม�่ำเสมอ ในขณะที่ 
กิมย้งเขียนน้อยก็จริง แต่มีคุณภำพได้มำตรฐำนทุกเรื่อง แล้วก็มีกำรแก้ไข
ปรับปรุงมำเรื่อยๆ ฉะนั้นในส่วนตัวตอนนี้ผมเลยชอบของกิมย้งมำกกว่ำ

นิยายก�าลังภายในก็ไม่ต่างจากสิ่งเสพติด
 นยิำยก�ำลงัภำยในมเีอกลกัษณ์อยูอ่ย่ำงหนึง่คอือ่ำนสนกุ อ่ำนแล้วติด 
มันคล้ำยๆ สิ่งเสพติด ถ้ำอ่ำนแล้วไม่ได้อ่ำนต่อ คุณก่อศักด์ิเปรียบเปรยว่ำ 
เป็นอำกำรลงแดง ส่วน คุณระวิ โหลทอง เจ้ำนำยผมก็บอกว่ำไม่ได้อ่ำนแล้ว
จะไม่สบำย ถ้ำอ่ำนแล้วมันจะติดพันไปเรื่อยๆ อันนี้คือควำมสนุกของนิยำย
ก�ำลังภำยใน ที่เป็นอย่ำงนี้ ผมเข้ำใจว่ำเป็นควำมสำมำรถของคนแต่ง แล้วก็
เป็นควำมสำมำรถของพวกเรำคนแปลกค็อื ผม พีอ่ำนนท์ ว. ณ เมืองลงุ และ
พี่จ�าลอง พิศนาคะ ที่ช่วยกันสร้ำงส�ำนวนที่เป็นเอกลักษณ์ของก�ำลังภำยใน
ขึ้นมำ ท�ำให้คนติดตำมมำเรื่อยๆ ซ่ึงนอกจำกควำมสนุกสนำนแล้ว นิยำย
ก�ำลงัภำยในยงัให้อะไรกบัเรำอกีหลำยอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็นเกรด็ประวตัศิำสตร์ 
ปรัชญำ ค�ำคม และยังแฝงเรื่องคุณธรรม น�้ำใจ มิตร ควำมซื่อสัตย์กตัญญู 
ควำมจงรักภักดีต่อประชำชำติ เป็นต้น

นิยายก�าลังภายในยุคใหม่
 ในยคุหลงัจำกกมิย้ง โก้วเล้ง มีนกัเขียนนยิำยก�ำลงัภำยในทีโ่ดดเด่นข้ึน
มำอีกคน นั่นก็คือ หวงอี้ ซึ่งเป็นนักเขียนจีนที่แหวกแนวออกไปเลย คือ เขำ
ไม่เหมือนโก้วเล้งเลย แล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกิมย้งด้วย มีควำมเหมือนระหว่ำง 
กมิย้งกบัหวงอีอ้ยูข้่อเดยีวคอืกำรองิประวตัศิำสตร์ โดยเอำก�ำลงัภำยในมำผสม 
กบัประวตัศิำสตร์ ส�ำหรบัตวัผมยอมรบัว่ำ หวงอีเ้ป็นผูส้ร้ำงกระแสของนยิำย
ก�ำลังภำยในในเมืองไทยขึ้นมำอีกครั้ง ไม่เพียงแต่เมืองไทยเรำนะ แม้แต่ที่
ไต้หวนักม็คีนอ่ำนของหวงอีม้ำกมำย ซึง่ถ้ำดตูำมสถิตขิองไต้หวนัดเูหมอืนจะ
มคีนอ่ำนของหวงอีม้ำกกว่ำกมิย้งด้วยซ�ำ้ โดยเฉพำะตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมำ 
ส่วนหนึง่อำจเป็นเพรำะกิมย้งไม่มผีลงำนใหม่ออกมำ ในขณะทีห่วงอีม้อีอกมำ
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ชื่อหนังสือ ชุด ฉลาดรู้โลกกว้าง 
ตอน แก๊งป่วนอยากเป็น
เศรษฐีน้อย 100 ล้าน
ISBN 978-616-285-072-1
เรียบเรียง ซุนหยวนเว่ย
ภาพประกอบ เฉนิ หวั, เสีย่ว เฮย
ผู้แปล อาภากร รัตนจรัสโรจน์, 
ประจิตร ป้อมอรินทร์
จ�านวนหน้า 192 หน้า
ราคา 198 บาท
 เมื่อติงติงเริ่มเห็นคุณค่าของ 

เงิน เขาจึงต้องการบริหารเงินและ

เริ่มลงทุนท�าธุรกิจเพ่ือหวังก�าไร แต่

เส้นทางธุรกิจนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด  

ติงติงและผองเพ่ือนต ้องพบกับ

อุปสรรคต่างๆ และต้องพยายามท�า

ทุกวิถีทางให้ธุรกิจอยู่รอด พวกเขา

จะกลายเป็นเศรษฐีน้อยโดยไม่ต้อง

พึ่งพาคนอื่นได้หรือไม่

ชื่อหนังสือ ชุด คว้าเกรด A 
ง่ายกว่าที่คิด 
ตอน ศิลปะและกีฬาหาสนุก
ISBN 978-616-285-063-9
ผู้แต่ง ชิน ซึงฮี 
ภาพประกอบ ยู นัมยอง
ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง 
จ�านวนหน้า 148 หน้า
ราคา 215 บาท
 ย้อนอดีตไปเรียนรู้ท่ีมาของ

ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา 

ในโลกและในประเทศเกาหลีใต้ กับ 

“โจเซฟ” ที่จะอาสาพาทุกคนไปไข 

ข้อข้องใจเกี่ยวกับศิลปะและศิลปิน

ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดนตรีและ 

นกัดนตรผีูย่ิ้งใหญ่ของโลก กีฬาชนิด

ต่างๆ รวมถึงนักกีฬาท่ีมชีือ่เสยีงด้วย 

และอกีนานาค�าถามทีจ่ะถูกเฉลยใน

หนังสือเล่มนี้

ชื่อหนังสือ ชุด ฉลาดรู้โลกกว้าง 
ตอน แก๊งป่วนย้อนเวลาหา
สิ่งประดิษฐ์
ISBN 978-616-285-075-2
เรียบเรียง ซุนหยวนเว่ย
ภาพประกอบ เฉิน หัว, หวัง อวี๋, 
ซวี๋ เสียง, หลี เหลิ่งเซวียน
ผู้แปล อาภากร รัตนจรัสโรจน์, 
ประจิตร ป้อมอรินทร์
จ�านวนหน้า 192 หน้า
ราคา 198 บาท
 เวลาแห่งการผจญภัยเริ่มต้น 

เมื่อติงติงและหมูน้อยบังเอิญไปพบ

เครือ่งย้อนเวลา ท่ีสามารถย้อนเวลา

ไปหาสิง่ประดษิฐ์ท่ีน่าสนใจได้ ติงตงิ

พร้อมแก๊งป่วนจึงออกเดินทางท่อง

ไปในอดีตเพ่ือค้นหาต้นก�าเนิดของ

สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ระหว่างทางเกิด 

เร่ืองน่าปวดหัวมากมาย แต่การ 

ผจญภัยครั้งน้ีก็ท�าให้พวกเขาได้รับ 

ประสบการณ์ล�า้ค่ายากท่ีจะลมืเลอืน

ชื่อหนังสือ ชุด คว้าเกรด A 
ง่ายกว่าที่คิด 
ตอน พิศวงแห่งโลกและจักรวาล
ISBN 978-616-285-061-5
ผู้แต่ง คิม ยองจิน
ภาพประกอบ ยู นัมยอง
ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง
จ�านวนหน้า 146 หน้า
ราคา 215 บาท
 โลกของเราถือก�าเนดิขึน้มาได้

อย่างไร และเพราะอะไร โลกจึงต้อง

โคจรรอบดวงอาทิตย์ นี่เป็นค�าถาม

ยอดนิยม ท่ีเด็กๆ หลายคนสงสัย  

ร่วมค้นหาค�าตอบในความพิศวง 

แห่งโลกและจกัรวาลไปพร้อมกับคู่ซี้  

“โมจิ” และ “โตโต้” ซึ่งจะพาทุกคน

ออกเดินทางไปเรียนรู้นอกห้องเรียน

ถึงอวกาศ ใต้มหาสมทุร และใต้พิภพ 

พร้อมๆ กัน

ชื่อหนังสือ แบบฝึกบูรณาการ 
ก ไก่ คัดสนุก
รหัสสนิค้า 885-872-922-121-1
เรียบเรียง คัทรินทร์ นัยเนตร
ภาพประกอบ อมรินทร์ มะลิต้น
จ�านวนหน้า 64 หน้า
ราคา 79 บาท
 สนุกไปกับพยัญชนะไทยท้ัง 

44 ตัว และค�าศัพท์ท่ีข้ึนต้นด้วย

พยัญชนะเหล่าน้ันกว่า 120 ค�า ท่ี

เด็กๆ จะได้ฝึกลีลามือ กล้ามเนื้อมือ 

พร้อมๆ กับการฝึกคัด ก ไก่ ถึง ฮ ฮูก 

ตัวมาตรฐานหัวกลม พร้อมกิจกรรม

ฝึกทักษะท้ายเล่ม ที่จะช่วยให้เด็กๆ 

ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ควบคู่ไป

กับการพัฒนา IQ และ EQ

 นิทานภาพ ชดุ นิทานนิสยัด ีผลงานการนัตี 

คุณภาพจาก “หยางหงอิง” นักเขียนวรรณกรรม

เยาวชนทีเ่ดก็ๆ ชืน่ชอบมากทีส่ดุของจนี ได้รบัการ 

ยกย่องเป็นพิเศษในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มี

ผลงานโดดเด่นจากคณะรัฐมนตรีในประเทศจีน 

สร้างสรรค์นิทานและนวนิยายส�าหรบัเดก็ท่ีตพิีมพ์

มาแล้วกว่า 50 ล้านเล่ม ผลงานของหยางหงอิง

ท้ังหมดต้ังอยู่บนปณิธาน “การศึกษาควรใส่ใจ 

ผู้ศึกษาเป็นอันดับแรก” หลายครั้งที่เด็กๆ ทั้งหลาย

ต่างยกให้เธอเป็น “นักเขียนในดวงใจ” ของพวกเขา

ตลอดกาล ในขณะท่ีหนังสอืของเธอได้รบัการแปลเป็น

หลายภาษาท่ัวโลก อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย 

เป็นต้น

 นิทานภาพ ชุด นิทานนิสัยดี เป็นสุดยอดนิทานท่ี 

ส่งเสรมิจติวทิยาเดก็ และจนิตนาการท่ีเป็นพลงัด้านบวกให้กบัเดก็ 

โดยน�าเสนอเรื่องราวที่เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กๆ ด้วย

นทิานแสนสนุก เพ่ือให้เดก็ได้เรยีนรูแ้ละพัฒนาตวัเองทัง้ทางด้านความคดิทีด่แีละ

ความประพฤติที่ดีที่ควรมีต่อผู้อื่นในสังคม

 “ในฐานะแม่ ของขวัญท่ีดีที่สุดท่ีจะมอบให้ลูกได้คือ ‘ลักษณะนิสัยท่ีดี’  

หนังสือชุด นิทานนิสัยดี จึงเป็นของขวัญท่ีฉันมอบให้ลูกสาว ด้วยหวังว่า 

เรื่องราวเหล่านี้จะกล่อมเกลาให้เขามีนิสัยที่ดี”
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พระแม่กวนอิม

โชคชัย 4

• ทิวไผ่

 พระโพธสัิตว์กวนอมิ หรอืทีค่นไทยเรยีกกนัทัว่ไป
ว่ำ เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศำสนำ
นิกำยมหำยำนที่คนไทยและคนไทยเชื้อสำยจีนให้ควำม
เคำรพบูชำเป็นอันดับต้นๆ โดยเช่ือว่ำจะช่วยคุ้มครองผู้ที่ 
เคำรพบูชำให้มีชีวิตที่เป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย พร้อม
ประทำนพร น�ำพำโชคลำภ ฯลฯ และนอกจำกเรือ่งอทิธฤิทธิ์ 
ปำฏิหำริย์แล้ว องค์เจ้ำแม่กวนอิมเองก็ยังมีควำมงำมใน
ทำงศลิปะอย่ำงน่ำยล ดงัทีน่ำนมนีวิส์ฉบับนีจ้ะพำทุกท่ำน
ไปสักกำระและชื่นชม “ต�าหนักพระแม่กวนอิม” ซึ่งตั้ง 
อยู่ที่ซอยโชคชัย 4 สถำนท่ีสักกำระที่สำมำรถมองเห็น 
พระมหำเจดีย์เด่นตระหง่ำนต้อนรับผู้มำเยือนแต่ไกล
 ต�ำหนักพระแม่กวนอมิ เป็นพทุธศำสนสถำนฝ่ำย 
มหำยำน สร้ำงขึน้เม่ือ พ.ศ.2526 โดยพระอำจำรย์ใหญ่กวงเซง  
ผู้เป็นเจ้ำส�ำนักพระแม่กวนอิมในปัจจุบัน มีพระอำจำรย ์
เสริมศักดิ์ อธิปัญโญ พร้อมด้วยคณะศิษย์ช่วยกันควบคุม 
ดูแล ก่อนจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์ 
ส�ำคญัเพือ่ใช้เป็นสถำนปฏบิตัธิรรม ภำยในเป็นท่ีประดิษฐำน 
รูปปั้นพระแม่กวนอิมองค์ใหญ่ พระหัตถ์ซ้ำยถือดอกบัว 
พระหัตถ์ขวำถอืคนโทน�ำ้ทพิย์ ประทับยนืบนองค์เอีย่งเอีย้ง 
ไต้ซือ (คำงคก 3 ขำ) อันเป็นสำวก มีองค์ชำยอั้งไฮ้ยี้ผู้เป็น
ศิษย์เอกประทับอยู่เคียงข้ำง นอกจำกนี้ภำยในบริเวณ  
ยังมีรูปปั ้น รูปเคำรพของเทพและเซียนอีกมำกมำย 

ศูนย์รวมศรัทธาพระโพธสิัตว์พันกร

อำทิ เก๋งพระศิวะ, ซุ้มเทพเจ้ำ 9 
พระองค์, เทพเจ้ำต่ีจั่งอ๊วงผ่อสัก,  
องค์นำจำ, เทพเอี่ยงเอ้ียงไต้ซือ 
และหมอเทวดำฮั่วท ้อเซียนซือ  
เป็นต้น ส่วนใครทีต้่องกำรสวดมนต์ 
ปฏิบัติธรรม ท่ีนีย่งัมห้ีองสวดมนต์ที่
สำมำรถจุผู้มำหำควำมสขุสงบใจได้
เกือบ 200 คน เลยทีเดียว
 เม่ือข้ำมมำอีกฝั่ง (แค่ถนนก้ัน) ภำยในบริเวณ 
อันกว้ำงขวำงร่มรื่น ผู้มำเยือนจะได้พบกับ พระมหาเจดีย์ 
พระพุทธเจ้าหมื่นองค์ สูง 21 ชั้น ตั้งโดดเด่นเป็นสง่ำอยู่ 
ท่ำมกลำงอุทยำนที่เต็มไปด้วยสถำปัตยกรรมแบบจีน  
อันเป็นท่ีประดิษฐำนของเจ้ำแม่กวนอิมพันเนตรพันกร 
ที่มีควำมสูง 8.30 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอมจำก
ประเทศจีน ปิดด้วยทองค�ำแท้ มีพระพักตร์ 20 หน้ำ 
ประดิษฐำนอยู ่รำยรอบทั้ง 4 ทิศของพระมหำเจดีย์  
รวมไปถึงรูปปั ้นและรูปแกะสลักเทพเซียนต่ำงๆ และ  
ถังโอมมำนีแปะหมี่ฮง หรือคำถำหัวใจพระแม่กวนอิม  
จ�ำนวน 108 ใบ ทีว่ำงอยูร่อบๆ พระมหำเจดย์ี ส�ำหรบัหยอด 
เหรยีญบรจิำคและสวดสะเดำะเครำะห์เสรมิบำรมใีห้ตนเอง  
โดยมีพระพุทธรูปปำงประทำนพรรำยรอบอยู่อีกชั้นหนึ่ง
 นอกจำกน้ี แต่ละชัน้ของพระมหำเจดีย์ยงัมภีำพวำด 

จติรกรรมฝำผนงับอกเล่ำเรือ่งรำวต่ำงๆ ทำงพระพทุธศำสนำ  
เช่น ประวัติพระพุทธเจ้ำ ประวัติพระแม่กวนอิม ประวัติ
พระพิฆเนศ ตลอดจนรูปเคำรพอีกมำกมำย ซึ่งจะเปิดให้
เข้ำชมเฉพำะวันเสำร์-อำทิตย์ เท่ำน้ัน ในขณะที่บริเวณ
ชั้นล่ำงมีพระพุทธเจ้ำองค์เล็กนับหมื่นองค์ประดิษฐำน
เรียงรำย ซึ่งเป็นที่มำของชื่อ พระมหำเจดีย์พระพุทธเจ้ำ
หมื่นองค์ นั่นเอง
 สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่ำงหนึ่งของต�ำหนักพระแม่ 
กวนอิม คือ อุทยำนโดยรอบพระมหำเจดีย์ที่เต็มไปด้วย
งำนแกะสลักหินและเทวรูปตำมคติจีนต่ำงๆ ซึ่งล้วนเป็น 
สขีำวสะอำด สลกัจำกหนิอ่อน หนิหยกขำว และหินแกรนติ  
จดัวำงเรยีงรำยเป็นโซนต่ำงๆ อำท ิพระแม่กวนอมิ 108 ปำง,  
พระถงัซ�ำจัง๋, เอ่ียงเอีย้งไต้ซือ, เงก็เซยีนฮ่องเต้, 18 อรหันต์, 
เทพเจ้ำ 4 ทิศ และเทพเซียนอีกมำกมำยนับไม่ถ้วน 
 ต�ำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 ไม่เพียงเป็น
ธรรมสถำนอันศักดิ์สิทธิ์เท่ำนั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมแรงใจ 
และแรงศรัทธำของผู้เลื่อมใสเจ้ำแม่กวนอิมจำกท่ัวทุก
สำรทศิ ทีจ่ะร่วมกนัท�ำนบุ�ำรงุและสำนต่อด้วยควำมมุง่มัน่
อย่ำงแรงกล้ำ เพือ่ให้สถำนทีแ่ห่งนีไ้ด้เป็นทีพ่ึง่แก่ผู้แสวงหำ
ควำมสงบสุขทำงใจอีกนำนเท่ำนำน

ต�ำหนัก
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	 ในสังคมปัจจุบัน	 คนท�ำงำนส่วนใหญ่ล้วน
ต้องใช้เวลำอยู่หน้ำจอคอมพิวเตอร์ท้ังวัน	 หรือไม่ก็
ก้มหน้ำก้มตำใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลำนำนๆ	ท�ำให้
ต้องอยู ่ในอำกัปกิริยำโน้มคอไปข้ำงหน้ำอยู ่เสมอ	 
อันเป็นสำเหตุใหก้ล้ำมเนือ้หัวไหล่สะสมควำมเมือ่ยล้ำ	
มีอำกำรเจ็บปวด	และบริเวณหัวไหล่เกิดเกร็งตัวได้ง่ำย
	 นำนมีนิวส์ฉบับน้ี	 จึงจะพำทุกคนมำผ่อน
คลำยกล้ำมเน้ือด้วยท่ำบรหิำรหวัไหล่ง่ำยๆ	ท่ีสำมำรถ
ท�ำตำมได้แม้ในพื้นท่ีจ�ำกัด	 เพื่อช่วยให้หัวไหล่ท่ีแข็ง 
ได้ผ่อนคลำยและเกิดควำมแข็งแรง	ดังนี้

ขณะที่นั่งอยู ่บนเก้ำอ้ีท�ำงำน 
ให้ยืดอกและเงยหน้ำขึ้น ให้ขำ
ทั้งสองข้ำงกำงออกอย่ำงเป็น
ธรรมชำติ วำงหัวเข่ำและเท้ำชี้
ไปข้ำงหน้ำ นิ้วมือท้ังสองข้ำง
แตะหัวไหล่เบำๆ ใช้ข้อศอก
หมุนไปข้ำงหน้ำ 8 รอบ และ
หมนุไปข้ำงหลงัอกี 8 รอบ ท�ำซ�ำ้ 
แบบเดมิ 2-3 ครัง้  ท่ำนีเ้หมำะที่ 
จะท�ำช้ำๆ และควรหำยใจให้
เป็นจังหวะเดียวกัน กำงแขนทั้งสองข ้ำงให ้อยู ่ ในแนว

ระนำบเดียวกับหัวไหล่ จำกนั้นหมุน

ไปข้ำงหน้ำ 8 รอบ และหมุนไปข้ำง

หลงัอกี 8 รอบ ท�ำซ�ำ้แบบเดิม 2-3 ครัง้

วำงมือทั้งสองข้ำงไว้บนท้ำยทอย ค่อนไปข้ำงหลัง  

กดศีรษะไปด้ำนหน้ำเบำๆ ค้ำงไว้ประมำณ 15 วนิำที 

แล้วปล่อย ท�ำซ�้ำ 2-3 ครั้ง เพื่อผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อ

บริเวณคอ

1

3

2

4
วำงมือซ้ำยบนศีรษะค่อนไปด้ำนขวำ แล้วกดศีรษะ 

ไปด้ำนซ้ำยเบำๆ ค้ำงไว้ประมำณ 15 วนิำท ีแล้วสลบั

ด้ำนขวำ ท�ำซ�้ำ 2-3 ครั้ง

• TheBear_wish

• Little Horse

ท�ำอย่ำงไรมำดูกัน
1.	ปั้นดินญี่ปุ่นตำมรูปแบบที่ต้องกำร
	 ทิ้งไว้ให้แห้ง	ส�ำหรับตกแต่งตัวหนีบไม้
2.	ปั้นกระถำงโดยใช้ดินญี่ปุ่น
3.	ตัดลวด	ขนำด	10	ซม.
4.	ใช้กำวติดปลำยลวดด้ำนหนึ่งเข้ำกับตัวหนีบไม้	
	 โดยหันด้ำนที่ใช้หนีบขึ้นข้ำงบน
5.	เสียบปลำยลวดอีกด้ำนกลำงกระถำง
	 จำกนั้นทิ้งไว้ให้ตัวกระถำงแห้ง
6.	ระบำยสีดนิญ่ีปุน่ส่วนท่ีเอำไว้ตกแต่งตัวหนีบไม้
	 ให้สวยงำม	รอสีแห้ง
7.	ระบำยสีกระถำงดินญี่ปุ่นตำมใจชอบ
8.	ใช้กำวติดดินญี่ปุ่นที่ปั้นไว้เข้ำกับตัวหนีบไม้

 เพียงเท ่ำน้ี	 “กระถำงเตือน 
ควำมจ�ำ”	ของเรำก็เสร็จเรียบร้อย	 จะใช้
หนีบรูปสวยๆ	 หรือกระดำษจดโน้ตก็ได้	 
ใช้วำงบนโต๊ะท�ำงำนกด็	ีตกแต่งประดบับ้ำน 
ก็สวยงำม	น่ำรัก	ยอดเยี่ยมไปเลย!

	 สวสัดคีรบัทุกคน	หน้ำฝนแบบน้ีจะไปไหนท�ำอะไรกอ็ย่ำลมืดพูยำกรณ์อำกำศกนัด้วยนะครบั	อ๊ะ!	ว่ำแต่ 
กระดำษจดรำยกำรของต้องใช้ท่ีต้องซื้อเย็นน้ีหำยไปไหนซะแล้วเน่ีย	 ไม่ได้กำรละ!	 เห็นทีต้องท�ำท่ีเก็บสวยๆ	 
สะดุดตำสักอันแล้ว	จะเป็นอะไรไปดูกันเลย

4 ท่ำ
ผ่อนคลำย
หัวไหล่ส �ำหรบักลุ่มคนท�ำงำนกับคอ

มพวิ
เตอ

ร์

กระถำง
เตือนควำมจ�ำ

ดินญี่ปุ่น

ตัวหนีบไม้

ลวดอ่อนหรือลวดสปริง

อุปกรณ์มีอะไรบ้ำง

คัตเตอร์

คีมตัดลวด

สีอะคริลิก

ปืนยิงกำวพร้อมกำวเทียน
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