4 เล่าสู่กันฟัง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี ที่ผ่านการสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาจีน ส�ำหรับยุวชน Youth Chinese Test 2014

6 จากใจร้านค้า ตราม้าเคียงข้างคุณ

เปิดมุมมอง “3 ร้านค้าส่งเครื่องเขียนชื่อดังย่านชานเมือง”

7 สุรศักดิ์ STATIONERY

“เครื่องตีป้ายราคา ตราม้า H-300” ใช้งานง่าย พิมพ์ได้หลายรูปแบบ

8 Shopping Guide

ชุดเครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�ำนักงานใหม่ๆ จาก “ตราม้า”

10 Interview

เปิดเทอมกันแล้ว ส�ำหรับเด็กๆ นักเรียนทัว่ ประเทศ ท่ามกลางสารพัด
เรือ่ งราวทีท่ ำ� ให้เกิดความยากล�ำบากในการใช้ชวี ติ ทัง้ เรือ่ งการเดินทาง การเรียน
การท�ำงาน ฯลฯ ซึง่ หลายท่านตืน่ ตระหนกกับข่าวรายวัน ทัง้ ทางหนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์ โลกไซเบอร์ที่สื่อสารกันได้ทั่วถึง ก็คิดซะว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และเข้มแข็ง และอีกไม่นานก็จะย่างเข้าสู่
หน้าฝนแล้ว ก็หวังว่าความชุม่ ฉ�ำ่ ของสายฝนจะบรรเทาความร้อนและช่วยให้
เมืองไทยสุขสงบร่มเย็นอีกครา
เรามาต้อนรับเปิดเทอมด้วยคอลัมน์ Shopping Guide ที่น�ำ
เครื่องเขียนและสินค้าส�ำหรับการเรียนของทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์
และคนท�ำงาน มาแนะน�ำ ทัง้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของเครือ่ งเขียนตราม้าและนานมี
ที่จะช่วยให้การเรียนทุกวิชาส�ำเร็จ รวมทั้งหนังสือใหม่ๆ ของส�ำนักพิมพ์
ทองเกษม ที่ยังคงคัดสรรหนังสือดีๆ ซึ่งให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน
ส่วนคอลัมน์ Interview ฉบับนี้ยังคงกลิ่นอายความเป็นจีน โดยได้รับเกียรติ
จาก น.นพรัตน์ นักแปลนิยายจีนก�ำลังภายในผูม้ ชี อื่ เสียง เจ้าของผลงานแปล
กว่า 300 เรื่อง รวมทั้งผลงานของกิมย้งและโกวเล้งอันโด่งดัง และคอลัมน์
เกร็ดความรูท้ องเกษม เราจะพาทุกท่านไปรูจ้ กั กับสถานทีส่ กั การะ “ต�ำหนัก
พระแม่กวนอิม โชคชัย 4” ซึง่ มีความเป็นมาทีน่ า่ สนใจและเป็นทีเ่ ชือ่ ถือศรัทธา
ของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยจ�ำนวนมาก
ในวาระที่ปีนี้ บริษัท นานมี จ�ำกัด ฉลองครบ 65 ปี คอลัมน์ จากใจ
ร้านค้า ตราม้าเคียงข้างคุณ เราได้ไปเยี่ยมเยือนร้านค้าที่อยู่ไกลออกไปจาก
ใจกลางเมือง แต่คงเป็นคูค่ า้ ของเราอย่างเหนียวแน่น ซึง่ เราได้ถา่ ยทอดความรูส้ กึ
ของลูกค้าทีท่ รงเกียรติของเรา ในมุมมองทีส่ ะท้อนกลับมายังบริษทั เสมือนกระจก
ทีจ่ ะท�ำให้นานมีพฒ
ั นาและก้าวต่อไป ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั นานมี จ�ำกัด มีลกู ค้า
อยู่ทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อนบ้านอาเซียน และในอีกหลายประเทศทั่วโลก
ศุภชัย สุพุทธิพงศ์

บรรณาธิการบริหาร
editor@nanmee.com

บทสัมภาษณ์ “น.นพรัตน์”
ยอดนักแปลนิยายจีนก�ำลังภายในอันดับ 1 ของเมืองไทย

14 เกร็ดความรู้ทองเกษม

นมัสการพระโพธิสัตว์พันกรที่ “ต�ำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4”
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บรรณาธิการอ�ำนวยการ กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์, ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์
บรรณาธิการบริหาร ศุภชัย สุพทุ ธิพงศ์
หัวหน้าบรรณาธิการ พัชนิภา ชาวแพรกน้อย
กองบรรณาธิการ วิชิรตา ลีลารุจิ • ประจิตร ป้อมอรินทร์ • เนตรนภา ปะวะคัง •
วันวิสาข์ มาฆะเซ็น • ปาริชาต เหล่าทอง • กรณ์ดนัย แซ่กอ • รัตนาวดี โพธิ์เวชกุล
บรรณาธิการศิลปกรรม ชัยนิจ สุขเจริญดี
ศิลปกรรม วริยาภรณ์ สังข์สวัสดิ์ • ชลธิยา เกศกะงาม
นักศึกษาฝึกงาน สุระ อุดม • สุปรียา ดิลกธนกุล
จัดท�ำโดย บริษัท นานมี จ�ำกัด - ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม
อาคารบริษัท นานมี จ�ำกัด 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

• โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี ชั้น 4 (www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com)

พระโพธิสัตว์กวนอิมในต�ำนานฝ่ายจีน
พระโพธิสตั ว์กวนอิมในชาติสดุ ท้ายมีชอื่ ว่า เมีย่ วซ่าน เป็นราชธิดาองค์เล็กของกษัตริยเ์ มีย่ วจวง เมือ่ เยาว์วยั
เป็นผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาพุทธ รู้แจ้งในหลักธรรมลึกซึ้ง และตั้งพระทัยแน่วแน่จะบ�ำเพ็ญภาวนาเพื่อหลุดพ้น
สังสารวัฏ แต่พระเจ้าเมีย่ วจวงผูเ้ ป็นบิดาไม่เห็นด้วย จึงบังคับให้เลือกราชบุตรเขยเพือ่ สืบทอดราชบัลลังก์ เจ้าหญิง
เมี่ยวซ่านไม่สนพระทัยเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ อันจอมปลอม ถึงจะถูกพระบิดาดุว่าอย่างไร เจ้าหญิงก็ไม่เคย
นึกโกรธเคือง แม้ภายหลังจะถูกกลัน่ แกล้งต่างๆ นานาแต่กร็ อดปลอดภัยมาได้ทกุ ครัง้ พระเจ้าเมีย่ วจวงจึงรับสัง่
ให้นำ� ตัวราชธิดาไปประหารชีวติ โชคดีทเี่ ทพารักษ์คมุ้ ครองโดยการเนรมิตทองทิพย์เป็นเกราะห่อหุม้ ตัวเจ้าหญิง
พระเจ้าเมี่ยวจวงจึงสั่งให้จับเจ้าหญิงไปแขวนคออีก แต่ก็ยังไม่ส�ำเร็จด้วยผ้าแพรที่ใช้แขวนคอกลับขาดสะบั้นลง
ทันใดนั้นก็ปรากฏเสือเทวดาตัวหนึ่ง น�ำเจ้าหญิงขึ้นพาดหลังแล้วเผ่นหนีไปที่เขาเซียงซัน ต่อมาเทพไท่ไป๋ได้
แปลงร่างเป็นชายชรามาโปรดเจ้าหญิงและชีแ้ นะเคล็ดวิธกี ารบ�ำเพ็ญเพียร จนสามารถบรรลุมรรคผลส�ำเร็จธรรม
ไม่นานบาปกรรมทีพ่ ระเจ้าเมีย่ วจวงท�ำไว้เกิดส่งผล พระองค์ปว่ ยด้วยโรคร้ายแรงทีไ่ ม่มยี ารักษาให้หายได้
เจ้าหญิงเมีย่ วซ่านได้ทรงทราบด้วยญาณวิถี ด้วยความกตัญญูกตเวที
เป็นเลิศ เจ้าหญิงมิได้ถือโทษโกรธการกระท�ำพระบิดาแม้แต่น้อย
ทั้งยังทรงสละดวงตาและแขนสองข้างเพื่อรักษาพระบิดาจนหาย
จากโรคร้ายอีกด้วย ว่ากันว่า ภายหลังเจ้าหญิงส�ำเร็จอรหันต์จึงได้
ดวงตาและพระกรคืน
เดิมทีเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านนับถือศาสนาพุทธ แต่ภายหลัง
เทพไท่ไป๋ได้มาโปรดชี้แนะหนทางดับทุกข์ ด้วยเหตุนี้พระโพธิสัตว์
กวนอิมจึงเป็นเทพทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายเต๋าในเวลาเดียวกัน
• ภาพประกอบจาก นวนิยายภาพ (การ์ตูน) เรื่อง ไซอิ๋ว (สุดยอด 4 วรรณกรรมจีนอมตะ) ของส�ำนักพิมพ์ทองเกษม

• เซียวเหล่งนึ่ง (www.nanmeechinesebooks.com)
ชือ่ หนังสือ 后羿射日和嫦娥奔月的神话
ISBN 978-7-5366-8330-3
ผูแ้ ต่ง 叶兆言
ส�ำนักพิมพ์ 重庆出版社
ราคา 250 บาท
โฮ้วอี้-ฉางเอ๋อ ต�ำนานรักพันปี
สุดสะเทือนใจที่เต็มไปด้วยเรื่องราว
หักมุมแบบสุดๆ จากเทพรูปหล่อขวัญใจ
นางฟ้า แต่เกิดมาพบรักกับมนุษย์ เมือ่
ความรักจากเทพสวรรค์ตอ้ งท�ำให้นาง
ผูเ้ ป็นทีร่ กั กลายเป็นเทพอัปสร ความรัก
ที่ จ บลงด้ ว ยการพลั ด พรากจะเป็ น
เช่นไรต่อไป ทัง้ สองมาพบรักกันด้วย
วิธไี หน พบกับ “ต�ำนานรักฉางเอ๋อ”
เวอร์ชนั่ ใหม่ได้แล้วทีร่ า้ นหนังสือนานมี
ชือ่ หนังสือ 图解古希腊神话
ISBN 978-7-80675-979-0
ผูแ้ ต่ง 唐 译
ส�ำนักพิมพ์ 内蒙古文化出版社
ราคา 540 บาท
เรื่องราวต�ำนานเทพเจ้ากรีกโบราณที่มีการ
เล่าสืบต่อกันมานานนับพันๆ ปี บัดนี้ได้ถูกน�ำมา
เรียงร้อยเนื้อหาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก�ำเนิด
ของเทพเจ้าแต่ละองค์ ตลอดจนล�ำดับเหตุการณ์
สงครามส�ำคัญๆ พร้อมภาพประกอบเสมือนจริง
และที่ส�ำคัญยังมีการกล่าวถึงระบอบการปกครอง
เศรษฐกิจ ศาสนา วรรณคดี งานศิลปะ ฯลฯ ในสมัย
กรีกโบราณ เรียกได้วา่ เป็น “สารานุกรมเทวต�ำนาน
กรีกฉบับย่อ” เลยก็วา่ ได้

ชือ่ หนังสือ 貂蝉
ISBN 978-7-80680-847-4
ผูแ้ ต่ง 张艳茜
ส�ำนักพิมพ์ 太白文艺出版社
ราคา 290 บาท

“เตียวเสียน” วีรสตรีทยี่ อมพลีกายถวายชีวติ เพือ่ ชาติ
แม้กายจะเป็นหญิงแต่นางมีจิตใจเด็ดเดี่ยวยิ่งกว่าชายชาติ
ทหาร เพียงแค่นางใช้อุบายรักสามเส้าปั่นหัวตั๋งโต๊ะกับลิโป้
จนพ่อลูกบุญธรรมผูก้ มุ อ�ำนาจทัง้ แผ่นดินเกิดความบาดหมาง
กัน แต่สุดท้ายนางก็กลับสงสารและปันใจให้ลิโป้ เมื่อเป็น
เช่นนีแ้ ล้วนางจะเลือกสิง่ ใดระหว่างความรักและประเทศชาติ

ชือ่ หนังสือ 倩女离婚
ISBN 978-7-5445-2673-9
ผูแ้ ต่ง 王永恩
ส�ำนักพิมพ์ 长春出版社
ราคา 200 บาท
พบกับเรือ่ งราวความรักแนวใหม่
สไตล์ ย ้ อ นยุ ค ชายหญิ ง ที่ มิ อ าจ
ครองคูก่ นั ได้ เพราะแม่ยายไม่ยอมรับ
ลูกเขยที่เป็นบัณฑิตต๊อกต๋อยไร้ชื่อ
ไร้นาม ดังนัน้ ชายหนุม่ จ�ำต้องลาจาก
แก้ ว ตาดวงใจไปสอบจอหงวนถึ ง
สามปี แต่ ด ้ ว ยความเด็ ด เดี่ ย วที่
ไม่ยอมรับเหตุผลไร้สาระของผู้เป็น
มารดา เชี่ยนนวี่จึงค้านค�ำสั่งมารดา
อย่างหัวชนฝา ถึงขนาดหนีตามผูเ้ ป็น
ทีร่ กั ไป ทว่าสิง่ ทีห่ นีตามชายทีร่ กั ไปนัน้
กลับเป็นดวงวิญญาณของเชีย่ นนวีเ่ อง

ชือ่ หนังสือ 图解中国神话故事
ISBN 978-7-5521-0505-6
ผูแ้ ต่ง 唐 译
ส�ำนักพิมพ์ 内蒙古文化出版社
ราคา 540 บาท
สุดยอดผลงานที่รวบรวมต�ำนานมหาเทพ
ของจีนมากมายเอาไว้ด้วยกัน อาทิ เทพสร้างโลก
เทพผู้กล้า เทพครึ่งอสูร เทพอัปสร ซึ่งเป็นเรื่องราว
อันทรงคุณค่าต่อวงการวรรณกรรมจีน เพราะสิง่ เหล่านี้
สามารถเป็นตัวก�ำหนดทิศทางประเพณี วัฒนธรรม
วรรณกรรม ฯลฯ ของชาวจีนได้อย่างน่าอัศจรรย์ ใครที่
ต้องการเป็นกูรูในด้านนี้ ไม่ควรพลาด
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กิจกรรม Math One Back to School
บริษทั นานมี จ�ำกัด ร่วมกิจกรรม Math One Back to School
2014 พร้อมเดินสาย School Tour กว่า 70 โรงเรียน ประเดิมแห่งแรก
ที่โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โดยจัดเต็มทั้งของรางวัล
จากตราม้า และกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งวัน อาทิ
ในช่วงเช้ามีกิจกรรมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปากกาลูกลื่นแลก
รับผลิตภัณฑ์ตราม้า, กิจกรรมเก่าแลกใหม่ลดโลกร้อน ที่ให้น้องๆ
นักเรียนน�ำปากกาลูกลื่นรุ่นใดยี่ห้อใดก็ได้มาใส่กล่องรับปากกา
ในบูธกิจกรรมเพื่อรับปากกาลูกลื่นตราม้า และกิจกรรม “ตราม้า...
เพือ่ นแท้ความส�ำเร็จ” ซึง่ เป็นการเล่นเกมสล็อตภายในบูธกิจกรรม
ลุ้นรับแก้วฝาโดมและสมุดจดขนาด A4 จากตราม้า ส่วนช่วงบ่าย
เป็นกิจกรรมให้ความรู้โดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากชมรม
คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม่ าให้สาระและมุมมองใหม่ๆ
ของวิชาคณิตศาสตร์แก่เด็กๆ พร้อมสอดแทรกเทคนิคต่างๆ โดยมี
น้องๆ นักเรียนตลอดจนครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก

นานมีสนับสนุนกิจกรรมชมรมสุขภาพดีทเี อฟ
บริษัท นานมี จ�ำกัด ร่วมสนับสนุนชมรมสุขภาพดีทีเอฟ ในการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมและน้องๆ
จากมูลนิธคิ มุ้ ครองเด็ก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยการมอบผลิตภัณฑ์เครือ่ งเขียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ มากมาย ให้นอ้ งๆ ได้ใช้
ในการศึกษาและใช้เวลายามว่างให้เป็นประโยชน์ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างพีๆ่ น้องๆ ทีร่ ว่ มรับประทานอาหารกลางวัน
และท�ำกิจกรรมต่างๆ ด้วยกันอย่างสนุกสนาน
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นานมีขอบคุณลูกค้าพาเทีย
่ วยุโรป
บริษทั นานมี จ�ำกัด สานต่อกิจกรรมพาเทีย่ วต่างประเทศ
ตามโปรแกรมส่งเสริมการขาย น�ำลูกค้าผู้ท�ำยอดขายทะลุเป้า
พร้อมครอบครัว เหินฟ้าสู่แผ่นดินยุโรป ตะลุยเที่ยวเบลเยียม เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ แวะชมสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญและ
ช็อปปิง้ สินค้าขึน้ ชือ่ ของทัง้ 3 ประเทศ ให้ผรู้ ว่ มทริปได้เพลิดเพลิน
กับการพักผ่อนระดับไฮคลาสตลอด 10 วัน 7 คืน เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์อันดี และเป็นการขอบคุณลูกค้าคนส�ำคัญที่มอบ
ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษทั นานมี จ�ำกัด มาโดยตลอด
โดยมี คุณกรวิทย์ สุพทุ ธิพงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั นานมี จ�ำกัด
และคุณศุภชัย สุพทุ ธิพงศ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั นานมี จ�ำกัด
ให้การต้อนรับและดูแลลูกค้าด้วยตนเอง

Youth Chinese Test 2014

โรงเรียนสอนภาษานานมี ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนทั้ง 29 คนที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีนส�ำหรับยุวชน Youth Chinese Test 2014
โดยแบ่งเป็น ระดับ 1 จ�ำนวน 10 คน ได้คะแนนเต็ม 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) เป็ น การสอบวั ด ขี ด ความรู ้
ความสามารถการใช้ภาษาจีนแบบมาตรฐานสากลส�ำหรับ
ผูเ้ รียนภาษาจีนทีม่ อี ายุไม่เกิน 15 ปี ซึง่ จัดขึน้ โดยสถาบัน
ขงจื่อในประเทศไทย ภายใต้การรับรองจากส�ำนักงาน
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาจี น นานาชาติ หรื อ
ฮั่นปั้น (Hanban) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทดสอบผู้ที่ก�ำลังศึกษาใน
ระดับชัน้ ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งการสอบ
เป็น 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียนและการสอบพูด
นานมีนิวส์ • 5

คอลัมน์จากใจร้านค้า ตราม้าเคียงข้างคุณ ฉบับนี้

ขอพาทุกท่านไปท�ำความรู้จักกับ “3 ร้านค้าเครือ่ งเขียนชื่อดังย่านชานเมือง” ผู้คอยให้การสนับสนุน
และเป็นอีกหนึง่ แรงผลักดันส�ำคัญให้บริษัท นานมี จ�ำกัด สามารถก้าวเดินสู่อนาคตได้อย่างมัน
่ คง
กว่าจะเป็น “อุดมภัณฑ์เปเปอร์”

ร้านอุดมภัณฑ์เปเปอร์ถอื เป็นร้านเครือ่ งเขียนร้านแรกในย่านรังสิต - ปทุมธานี เปิด
ด�ำเนินกิจการครัง้ แรกเมือ่ ประมาณ 60 ปีกอ่ น ในสมัยคุณพ่อของคุณสุวรรณ ศรีวรี ะวานิชกุล
ขายหนังสือ สมุด และเครือ่ งเขียนทัว่ ไป รวมถึงสินค้าของนานมี อยูใ่ นตลาดรังสิต ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2518 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ท�ำให้ตลาดรังสิตเสียหายเกือบทั้งหมด ร้านอุดมภัณฑ์
จึงย้ายมาอยูท่ ตี่ ลาดหวัง่ หลีซงึ่ เป็นหน้าร้านในปัจจุบนั และเปลีย่ นมาเน้นการขายอุปกรณ์
เครือ่ งเขียนและเครือ่ งใช้สำ� นักงานเป็นหลัก กระทัง่ ในปี พ.ศ. 2535 คุณสุวรรณจึงสร้างตึก
เพิ่มอีกแห่งไม่ไกลจากหน้าร้านมากนักเพื่อใช้เป็นส�ำนักงานและฝ่ายจัดส่งสินค้า

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

หลังเกิดเหตุไฟไหม้ตลาดรังสิตจนต้องขยับขยายร้านมาอยูท่ ตี่ ลาดหวัง่ หลี กิจการ
ของร้านอุดมภัณฑ์เปเปอร์ก็เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจนต้องขยายเพิ่มเป็น 4 สาขา ได้แก่
ร้านอุดมภัณฑ์และร้านอุดมภัณฑ์เปเปอร์ที่รังสิต รวมถึงร้านอุดมภัณฑ์ศูนย์เครื่องเขียน
สาขาบางพลีและสาขารัชดา ส่วนเรื่องการขยายสาขานั้น คุณสุวรรณกล่าวว่ายังไม่มี
แผนการในตอนนี้เนื่องจากมีก�ำลังคนไม่เพียงพอ ต้องรอรุ่นลูกซึ่งเป็นรุ่นที่ 3 เข้ามาช่วย
บริหาร อย่างตอนนี้ก็มีคุณแสงติกาญซึ่งเป็นลูกสาวเริ่มเข้ามาเรียนรู้งานบ้างแล้ว

ร้านอุดมภัณฑ์เปเปอร์
คุณสุวรรณ ศรีวีระวานิชกุล
(กรรมการผู้จัดการ)
คุณแสงติกาญ ศรีวีระวานิชกุล
(ทายาทรุ่นที่ 3)

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

คุณสุวรรณ : “ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทีร่ ว่ มค้าขายกันมา นานมีเป็นคูค่ า้ ทีด่ ี
กับร้านอุดมภัณฑ์เปเปอร์มาโดยตลอด แม้กระทัง่ ครอบครัวผูบ้ ริหาร ทัง้ ตัว่ เสีย่ คุณคี้ และ
คุณโต ก็ให้ความสนิทสนม เป็นกันเอง ไม่ถอื ตัว เป็นผูใ้ หญ่ทนี่ า่ เคารพนับถือมากครับ และ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ในปีนี้ ก็ขอให้บริษัทนานมีซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเครื่องเขียน
ชัน้ น�ำของเมืองไทย มีความรุง่ เรืองและเจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ ไป และอยูเ่ คียงคูก่ บั ร้านค้า
เครื่องเขียนทั่วประเทศตลอดไปครับ”

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

กว่าจะเป็น “กิ่งทองสเตชั่นเนอรี่”

ร้านกิ่งทองสเตชั่นเนอรี่ เริ่มต้นจากคุณพ่อของคุณสุรชัย ชัยเจริญสันติ เปิดร้าน
ขายเครื่องเขียนอยู่ใกล้วัดธาตุทอง ในเขตพระโขนง เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว โดยเน้น
การขายเครื่องเขียนที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ เนื่องจากบริเวณ
นั้นมีโรงเรียนหลายแห่ง จึงท�ำให้กิจการเริ่มขายดี สินค้าก็มีมากขึ้น ร้านเดิมซึ่งมีเพียง 1
คูหา จึงดูคับแคบไปจนต้องย้ายร้านถัดมาอีก 4 - 5 ห้อง ในตึกแถวเดิมและขยายเพิ่มเป็น
2 คูหา ก่อนจะย้ายมาซื้อที่และสร้างร้านใหม่เป็นของตัวเอง ณ พื้นที่ปัจจุบัน และด�ำเนิน
กิจการต่อมาจนถึงทุกวันนี้

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

ปัจจุบนั ร้านกิง่ ทองสเตชัน่ เนอรีม่ ี 2 สาขา คือ ร้านกิง่ ทองสเตชัน่ เนอรี่ ใกล้สถานี
รถไฟฟ้า BTS พระโขนง และร้าน KTS ศูนย์เครือ่ งเขียน ซึง่ อยูท่ โี่ ซนพลาซ่าของห้างสรรพสินค้า
อิมพีเรียลเวิลด์ ส�ำโรง ที่เน้นสินค้าดูดีและทันสมัย ปัจจุบันมีคุณสิทธิเกียรติผู้เป็นลูกชาย
เป็นผู้ดูแลอยู่ ด้านในเรื่องการขยายสาขานั้นคุณสุรชัยกล่าวว่าคงต้องพิจารณากันอีกที
ซึ่งก็แล้วแต่ลูกที่เข้ามาช่วยบริหารงานว่าจะตัดสินใจอย่างไร

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

คุณพัชราภรณ์ : “ก็ดีใจด้วยนะคะ ที่ปีนี้บริษัทนานมีครบรอบ 65 ปีแล้ว ซึ่งก็
ตรงกับปีม้าทองด้วย เหมาะสมพอดีกับโลโก้ของบริษัทนานมีเลยทีเดียว ม้าถือเป็นสัตว์ที่
วิ่งไว วิ่งเร็ว ก็ขอให้กิจการของนานมีเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปอย่างรวดเร็วสมกับ
ที่เป็นม้า และให้ความอบอุ่นกับร้านค้าและลูกค้าทุกคน ขอให้ผู้บริหารและพนักงาน
ของนานมี ค้าขายเจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง มีความสุข แล้วก็น�ำสิ่งดีๆ ให้กับร้านค้า
และลูกค้า มีผลิตภัณฑ์ทดี่ แี ละมีคณ
ุ ภาพออกมาตลอดเวลา กิง่ ทองเองก็เป็นร้านค้าทีย่ นิ ดี
สนับสนุนทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของนานมีตลอดไปค่ะ”
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ร้านสุวัฒน์ธนกิจ

กว่าจะเป็น “สุวัฒน์ธนกิจ”

ร้านสุวัฒน์ธนกิจ ก่อตั้งโดยคุณสุชาติ สุรเนตินัย โดยเริ่มเปิดกิจการครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2523 เป็นร้านขายปลีกและขายส่งเครื่องเขียนและเครื่องกีฬาเล็กๆ ขนาด 1 คูหา
อยู่ที่ ถ.พรานนก ซึ่งก็ขายดีจนกิจการเริ่มเติบโตขึ้น จึงขยับขยายออกมาสร้างตึกเปิดร้าน
ใหม่อยู่ที่ ถ.บางพรหม 62 ในปี พ.ศ. 2540 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 เมื่อบ้านที่หนองแขม
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงย้ายกิจการมาอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบัน

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

เดิมที ร้านสุวัฒน์ธนกิจมีเพียง 1 สาขา คือร้านที่ตั้งอยู่ที่บางพรหม 62 โดยมี
คุณไพโรจน์ผู้เป็นลูกชายเข้ามาช่วยบริหารอีกแรงหนึ่ง และปัจจุบันได้เปิดเพิ่มสาขา 2
อยู่ที่หนองแขมและให้คุณสุวัฒน์ผู้เป็นลูกชายคนโตเข้ามาช่วยดูแล กิจการก็ด�ำเนินไปได้
ด้วยดี โดยนอกจากจะขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องกีฬาแล้ว ปัจจุบันร้านสุวัฒน์ธนกิจ
ยังมีบริการขายส่งสินค้าพร้อมจัดส่งทั่วประเทศอีกด้วย

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

คุณสุชาติ - คุณวัฒนา สุรเนตินัย (กรรมการผู้จัดการ)
คุณสุวัฒน์ สุรเนตินัย (รองกรรมการผู้จัดการ)

คุณสุชาติ : “60 ปีนี่มันผ่านไปไวนะ ความรู้สึกเหมือนไม่นาน แต่ที่จริงร้าน
สุวัฒน์ธนกิจก็ค้าขายกับนานมีมานานมากแล้ว จ�ำได้ว่าผมเริ่มขายของนานมีมาตั้งแต่
สมัยอยู่พรานนก ก็ขายดีนะครับ ถือเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่อง เพราะเป็นแบรนด์
ที่ตลาดทั่วไปรู้จัก ลูกค้าก็คุ้นหู กับครอบครัวผู้บริหารก็น่าประทับใจ มีความอบอุ่น
เป็นกันเองเหมือนครอบครัวเดียวกัน และในโอกาสที่บริษัทจะครบรอบ 65 ปีในปีม้านี้
ผมก็ขอให้บริษัทนานมีและบริษัทในเครือจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณที่ให้
การสนับสนุนสุวัฒน์ธนกิจด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณครับ”

เครื่องตี
ป้ายราคา

ดี
ย
า
ข
้
า
ค
ิ
น
ส

H-300
พิมพ์ตัวเลขได้ 1 แถว
จ�ำนวน 8 หลัก

อักษรคมชัด
พิมพ์ได้รวดเร็ว

ไม่ติดขัด

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี

แข็งแรง

มือจับออกแบบให้เหมาะสม
กับสรีระของมือ บีบง่าย ใช้งานคล่อง

ใช้ร่วมกับสติกเกอร์ชนิดม้วน

ตราม้า 5500

จ�ำนวน 1,000 ดวง/ม้วน

พิมพ์ได้หลายรูปแบบ เช่น ตีป้ายราคา ตัวเลข วันที่ เปอร์เซ็นต์ ขนาด น�้ำหนัก

ทนทานสูง
• ขนาดสินค้า
กว้าง 4.5 ซม.
ยาว 23 ซม.
สูง 12 ซม.
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NM-2808
NM-2809

แฟมสันกวาง

NM-2807

NM-3505A

กรรไกรสแตนเลส

NM-666

NM-646
NM-2205
NM-2206

V-777

H-66

CR-45

H-111

H-112

H-105

H-55

H-303

H-77

NM-2207

• กองบรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม

เกือบ 5 ทศวรรษแล้ว ที่นามปากกา “น.นพรัตน์” ของ
สองพีน่ อ้ งนักแปลนิยายจีน อานนท์และอ�ำนวย ภิรมย์อนุกลู ผงาด
อยู่ ในระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ด้วยส�ำนวนภาษาอันโดดเด่น
ในการถ่ายทอดเรื่องราวอันสนุกสนาน ยุทธภพนิยายก�ำลังภายใน
เรื่องแล้วเรื่องเล่าจึงกลายเป็นวรรณกรรมจีนที่สนุกสนานเข้มข้น
ครบรสตรึงใจผู้อ่าน นานมีนิวส์ฉบับนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้พา
ทุกท่านไปสัมผัสกับตัวตนและมุมมองความคิดของ คุณอ�ำนวย
ภิรมย์อนุกลู หรือ น.นพรัตน์ 1 ใน 2 เจ้าของนามปากกา น.นพรัตน์
ที่ ยั ง คงมุ ่ น มั่ น ท� ำ ตามความฝั น ในวั ย เด็ ก จนกระทั่ ง ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างทุกวันนี้

น.นพรัตน์
ยอดนักแปล

นิยายจีนก�ำลังภายใน
เริ่มต้นใฝ่ฝันตั้งแต่วัยเยาว์

คุณพ่อผมเป็นคนจีนแต้จิ๋ว ย้ายถิ่นฐานจากซัวเถาเข้ามาในเมืองไทย
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ประมาณปี พ.ศ. 2480 กว่าๆ โดยที่คุณแม่ยังอยู่
ที่เมืองจีน ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 หลังสงครามสงบคุณพ่อจึงส่งตั๋วเรือไปให้
คุณแม่มาอยูเ่ มืองไทยด้วยกัน หลังจากนัน้ คุณแม่กค็ ลอดพีส่ าวผมคนหนึง่ แต่
ก็เสียไป ต่อมาจึงคลอดพีช่ ายผมคือ พีอ่ านนท์ ภิรมย์อนุกลู ซึง่ เป็นบุตรคนโต
ส่วนผมเป็นบุตรคนที่ 2 คุณพ่อคุณแม่ผมมีบุตรด้วยกัน 6 คน เป็นชาย 3 คน
หญิง 3 คน บ้านเดิมของพวกเราอยูท่ ถี่ นนจักรวรรดิ แถวย่านคนจีน ใกล้ๆ ส�ำเพ็ง
ยึดอาชีพท�ำกระจกขาย ผมก็ช่วยงานคุณพ่อมาเรื่อยๆ จนปี พ.ศ. 2508
จึงค่อยเริ่มแปลหนังสือ คือผมกับพี่อานนท์อยากเป็นนักแปลมาตั้งแต่เด็ก
เราชอบอ่านแล้วก็ชอบเล่าให้เพื่อนฟัง เพื่อนจึงได้ชกั ชวนให้แปลออกมาเป็น
ภาษาไทย แต่ด้วยความที่เป็นครอบครัวคนจีน ผู้ใหญ่เขาก็อยากให้ลูกหลาน
ท�ำการค้ามากกว่า ดังนั้น ในช่วงที่ผมเริ่มแปลหนังสือในช่วง 3 - 4 ปี แรกๆ
ก็ต้องใช้วิธี กลางวันช่วยคุณพ่อท�ำงาน ตอนบ่ายค่อยมาแปลหนังสือ ก็ท�ำไป
เรื่อยๆ แล้วมาเริ่มแปลจริงจังประมาณปี พ.ศ. 2512 ช่วงนั้นเลยไม่ค่อยได้
ช่วยงานคุณพ่อเท่าไหร่ แต่ก็ช่วยอยู่จนกระทั่งทางบ้านเขาเลิกกิจการไปเอง
หลังจากนั้นจึงค่อยหันมาจับงานแปลเต็มที่
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ถ้าไม่มี “ปทานุกรมจีน - ไทย ของนานมี” ในวันนั้น
ก็อาจไม่มี “น.นพรัตน์” ในวันนี้

ครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวคนจีนทัว่ ๆ ไปครับ คือคุณพ่ออยากให้
ลูกๆ ได้รบั การศึกษาทัง้ ภาษาไทยและภาษาจีนควบคูก่ นั ไป ผมก็เลยได้เข้าเรียน
ทีโ่ รงเรียนประสาทปัญญา (ตอนนีป้ ดิ ตัวไปแล้ว) เพราะเขามีสอนเป็นภาษาจีน
ซึ่งบังเอิญว่า คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ก็เรียนที่นี่เหมือนกันแต่เป็นรุ่นน้อง
ผมประมาณ 2 ปี ผมก็เรียนจนจบ ป.4 พอดีคุณแม่เขาเห็นว่าข้างบ้านมีครู
ภาษาจีนมาสอนหนังสือก็เลยให้เราไปเรียนด้วย ก็ได้ความรู้ภาษาจีนเพิ่มขึ้น
จากตรงนั้น แล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจาก ปทานุกรมจีน-ไทย ที่เรียบเรียง
ขึน้ โดย คุณประสิทธิ์ ชวลิตธ�ำรง จากนัน้ ก็คอ่ ยๆ สัง่ สมขึน้ ไปทีละเล็กละน้อย

พูดถึงปทานุกรมจีน - ไทย ผมต้องขอขอบคุณ “นานมี” เพราะเมื่อ
ปี พ.ศ. 2506 บริษัท นานมี จ�ำกัดได้ตีพิมพ์หนังสือออกมาเล่มหนึ่งก็คือ
ปทานุกรมจีน-ไทย เล่มทีว่ า่ นีแ่ หละ พิมพ์ครัง้ แรก 1,700 หน้า ราคา 80 บาท
พ่อบุญธรรมของพีช่ ายผมซือ้ มาให้เมือ่ ปี พ.ศ. 2507 หลังจากทีห่ นังสือออกแล้ว
ประมาณ 1 ปี ผมพูดได้เลยว่า ถ้าไม่มปี ทานุกรมจีน - ไทย เล่มนี้ ก็ไม่มี น.นพรัตน์
เพราะตอนทีผ่ มกับพีช่ ายเริม่ แปลหนังสือนัน้ ผมอายุแค่ 16 ปี ส่วนพีช่ ายอายุ
18 ปี การที่คนอายุเพียงเท่านี้มาแปลหนังสือ มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นช่วงนั้นจะมีศัพท์และส�ำนวนต่างๆ ที่เราติดเยอะมาก ก็ได้ที่พึ่ง
หลักคือหนังสือเล่มนีใ้ นการหาค�ำจีนแล้วก็แปลมาเป็นค�ำไทย พลิกจนเปือ่ ยไป
3 เล่มเลยทีเดียว แม้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังเก็บรักษาเล่มนั้นไว้อยู่
เพราะถือได้ว่ามันเป็นคลังความรู้และเปรียบเสมือนครูเล่มแรกของผม

แรงบันดาลใจเกิดจากการอ่าน

พอดีที่บ้านผมรับหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนซึ่งตอนนั้นจะมีลง
นิยายก�ำลังภายในอยูห่ นึง่ หน้า ผมชอบอ่านมาก แต่อา่ นไม่หน�ำใจก็ตอ้ งไปหา
เช่าหนังสือมาอ่าน สมัยนั้นถ้าจะอ่านหนังสือนิยายก�ำลังภายในก็ต้องหาจาก
ร้านเช่าเท่านัน้ หรือไม่กใ็ ช้วธิ ซี อื้ เอา จะซือ้ จากร้านเช่าก็ได้ เขาคิดเล่มละ 5 บาท
หรือถ้าเช่าก็เล่มละ 1 บาท หลังจากนั้นก็ก้าวไปอีกขั้นโดยการสั่งซื้อจาก
ส�ำนักพิมพ์ต้นฉบับของจีนโดยตรง ตอนนั้นส่วนมากจะเป็นประเทศไต้หวัน
โดยการเอาเงิน 5 ดอลลาร์ใส่ซองแล้วส่งไปให้ทางไต้หวัน เขาจะส่งหนังสือ
กลับมา สมัยนั้นหนังสือที่ไต้หวันถูกมาก ผมส่งไป 5 ดอลลาร์ ได้หนังสือกลับ
มาประมาณ 20 เล่มเลยทีเดียว และยังท�ำให้เรารู้ว่า ยังมีหนังสืออีกมากที่
เมืองไทยไม่ได้สั่งเข้ามา

“คนเรา
จะเก่งได้
มันอยู่ที่
ประสบการณ์”

แต่เรื่องนี้เป็นหนังสือที่ผมไม่อยากให้พิมพ์ใหม่ เพราะส�ำนวนใช้ไม่ได้ แล้วก็
ไม่ได้เป็นของคนเขียน 100% เพราะว่าพวกผมเขียนเติมเข้าไปสักครึ่งหนึ่ง
ส่วนของ น.นพรัตน์ เรื่องแรกนี่คือเรื่อง กระบี่อ�ำมหิต จริงๆ แล้วมีอีก
นามปากกาหนึ่งคือ ใบไผ่เขียว ใช้ตอนแปลชุดโคตรโกง ด้วยความที่ชื่อเรื่อง
มันเตะตามากเลยพิมพ์ซ�้ำถึง 20 ครั้ง แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้พิมพ์ออกมาแล้ว
นามปากกาของสองบุรุษที่มีความฝันเดียวกัน
จนถึงตอนนีผ้ มก็ยงั แปลอยูเ่ รือ่ ยๆ ล่าสุดทีก่ ำ� ลังแปลอยูค่ อื เหยีย่ วมารสะท้าน
ด้วยความที่ผมกับพี่อานนท์ท�ำงานด้วยกันมาตลอด นามปากกาก็ สิบทิศ ของหวงอี้ แต่ถ้าจะให้เขียนหนังสือเองบ้างนี่คงไม่ไหวล่ะครับ เพราะ
เลยเป็นของเราทั้งสองพี่น้อง นามปากกาแรกที่ใช้ตั้งแต่เริ่มแปลหนังสือคือ เท่าที่มีอยู่ก็แปลไม่หมดแล้ว (หัวเราะ)
อ.ภิรมย์ โดย “อ.” มาจากชือ่ อ อานนท์และ อ อ�ำนวย ส่วน “ภิรมย์” มาจาก
นามสกุล ภิรมย์อนุกูล ต่อมาพอไปท�ำงานกับส�ำนักพิมพ์เพลินจิตต์ เขาให้ตั้ง ผลงานและตัวละครที่ประทับใจ
นามปากกาใหม่ ก็เลยใช้ น.นพรัตน์ “น.” ก็มาจาก นนท์ กับ นวย ชื่อผมกับ
ด้วยความทีผ่ มแปลนิยายก�ำลังภายในมาเยอะ โดยเฉพาะของโก้วเล้ง
พี่ชาย ส่วน “นพรัตน์” นี่ได้จากการที่ต้องนั่งรถเมล์ผ่านย่านบ้านหม้อที่มี กับกิมย้ง ถ้าให้จัดล�ำดับเรื่องที่ชอบสัก 4 - 5 อันดับ อันดับ 1 คงเป็นเรื่อง
ร้านขายเพชรเพื่อไปส่งต้นฉบับที่ส�ำนักพิมพ์ นพรัตน์ จึงมาจากเพชรพลอย ดาวตก ผีเสื้อ กระบี่ ของโก้วเล้ง ต่อมาก็คือเรื่อง กระบี่เย้ยยุทธจักร ของ
แล้วก็กลายเป็นว่า น.นพรัตน์ ติดตาคนอ่านมากกว่า อ.ภิรมย์ สุดท้ายก็เลย กิมย้ง 8 เทพอสูรมังกรฟ้า ของกิมย้ง ดาบมังกรหยก ของกิมย้ง แล้วก็ มังกรคู่
เหลือแค่ น.นพรัตน์ นามปากกาเดียว แปลแต่นิยายก�ำลังภายในล้วนๆ
สู้สิบทิศ ของหวงอี้ ส่วนตัวละครที่ประทับใจเป็นพิเศษมี 2 ตัว คือ เหล็งฮู้ชง
เวลาท�ำงานผมกับพีก่ จ็ ะท�ำด้วยกัน โดยผมจะเป็นคนอ่านภาษาจีนแล้ว ของเรือ่ งกระบีเ่ ย้ยยุทธจักร และ ฉีจอื่ หลิง ของเรือ่ งมังกรคูส่ สู้ บิ ทิศ อย่างเรือ่ ง
พูดเป็นภาษาไทย แล้วพีช่ ายผมจะเขียนลงกระดาษฟุลสแก๊ป ถ้าพีช่ ายเห็นว่า มังกรคูฯ่ เท่าทีผ่ มถามๆ มา แม้แต่คนแต่งและคนอ่านอย่างหวงอีก้ บั คุณก่อศักดิ์
ส�ำนวนอันนัน้ ใช้ไม่ได้หรือต้องแก้ไขก็จะคุยในตอนนัน้ เลย เสร็จแล้วค่อยเขียน นีช่ อบโค่วจงพระเอกอีกคนของเรือ่ งทีด่ มู สี สี นั มากกว่า แต่สว่ นตัวผมกลับชอบ
ลงกระดาษฟุลสแก๊ป ที่พี่ชายเป็นคนเขียนเข้าใจว่าภาษาไทยแกดีกว่าผม ฉีจื่อหลิงมากกว่า คือ เขามีนิสัยแค่ท�ำเพื่อช่วยเพื่อนเท่านั้นเอง แล้วตัวเอง
แต่ภาษาจีนผมดีกว่าแก พอท�ำแบบนีม้ นั เหมือนเป็นการเกลา 2 ต่อ ส�ำนวนเรา เขาไม่ได้หวังอะไร เลยกลายเป็นตัวละครที่ชอบครับ
ก็เลยเหมือนกัน ผมใช้วิธีแปลอย่างนี้มาโดยตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2543
พี่ชายผมเสียชีวิต ตอนนี้เลยต้องท�ำเองทั้งหมด
ไม่มีส�ำนวนใครคมกริบบาดใจเท่ากิมย้งและโก้วเล้ง
ส�ำหรับกิมย้งและโก้วเล้งถือเป็นยอดนักเขียนนิยายก�ำลังภายในที่
เกือบ 50 ปี ผลงานแปลกว่า 300 เรื่อง
ล�้ำเลิศที่สุด และมีความโดดเด่นกันคนละแบบ อย่างกิมย้งเราก็ทราบกันอยู่
ผลงานที่แปลมาทั้งหมดเหรอครับ เท่าที่มีคนเคยนับให้จากปี 2508 ว่าเขาเป็นปรมาจารย์ที่รู้ลึกในประวัติศาสตร์ งานเขียนของเขาทั้งหมดจึง
ถึงปี 2540 กว่าๆ ก็ประมาณ 300 เรือ่ ง แต่ผมว่าตอนนีน้ า่ จะเกินแล้ว อย่างต�ำ่ อิงประวัตศิ าสตร์ทกุ เรือ่ ง ยกเว้นเรือ่ งกระบีเ่ ย้ยยุทธจักรทีเ่ ป็นนิยายการเมือง
ก็นา่ จะประมาณ 320 เรือ่ ง แต่ปจั จุบนั ไม่ได้เพิม่ มากเท่าไหร่ เพราะบางเรือ่ งกว่า เขียนกระทบกระเทียบเปรียบเปรยผูน้ ำ� ทางการเมืองของจีนแผ่นดินใหญ่สมัย
จะแปลจบก็ใช้เวลาเป็นปี อย่างมังกรคูส่ สู้ บิ ทิศนีป่ ระมาณ 1 ปีครึง่ ถ้าจะเพิม่ คง นัน้ ส่วนโก้วเล้งจะเขียนแนวชีวติ ระหว่างบุรษุ สตรีและระหว่างสหายได้ดี แล้ว
ไม่เกิน 10 เรือ่ ง เรือ่ งแรกทีใ่ ช้นามปากกา อ.ภิรมย์ คือเรือ่ ง เทพบุตรเพชฌฆาต ก็โดดเด่นในด้านส�ำนวนที่กระชับ สั้น มีค�ำคมแทรกอยู่ในนั้น แต่ผมมองว่า
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เนื่องจากโก้วเล้งมีผลงานเยอะ ความดีของผลงานเลยไม่สม�่ำเสมอ ในขณะที่ เรือ่ ยๆ เรือ่ งทีด่ งั มากๆ ก็มี เจาะเวลาหาจิน๋ ซี มังกรคูส่ สู้ บิ ทิศ เทพมารสะท้านภพ
กิมย้งเขียนน้อยก็จริง แต่มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกเรื่อง แล้วก็มีการแก้ไข แล้วก็จอมคนแผ่นดินเดือด เป็นต้น
แต่ปัจจุบัน ผมมองว่านิยายก�ำลังภายในเปลี่ยนไปเยอะ อย่างแนว
ปรับปรุงมาเรื่อยๆ ฉะนั้นในส่วนตัวตอนนี้ผมเลยชอบของกิมย้งมากกว่า
จิว่ ถู ทีเ่ ป็นนักเขียนรุน่ หลังหวงอีม้ าอีกเนีย่ ไม่มกี ำ� ลังภายในเลย มีอย่างเดียว
นิยายก�ำลังภายในก็ไม่ต่างจากสิ่งเสพติด
คือการต่อสู้ ฉากการท�ำการสงคราม พวกผมให้นิยามของเรื่องนี้ใหม่ว่า
นิยายก�ำลังภายในมีเอกลักษณ์อยูอ่ ย่างหนึง่ คืออ่านสนุก อ่านแล้วติด ยุทธนิยายอิงประวัตศิ าสตร์ คือเป็นนิยายทีส่ รู้ บโดยแท้ ถือเป็นการแหวกออกมา
มันคล้ายๆ สิ่งเสพติด ถ้าอ่านแล้วไม่ได้อ่านต่อ คุณก่อศักดิ์เปรียบเปรยว่า จากมุมเก่าๆ ที่มีอยู่ คนไทยก็รับได้ในระดับหนึ่ง หลังๆ มาอีกก็มีแนวแปลง
เป็นอาการลงแดง ส่วน คุณระวิ โหลทอง เจ้านายผมก็บอกว่าไม่ได้อ่านแล้ว ประวัตศิ าสตร์ทนี่ กั เขียนเขาตัง้ ราชวงศ์ขนึ้ มาใหม่โดยไม่มอี ยูใ่ นประวัตศิ าสตร์จนี
จะไม่สบาย ถ้าอ่านแล้วมันจะติดพันไปเรื่อยๆ อันนี้คือความสนุกของนิยาย แต่อา่ นไปแล้วพอเข้าใจได้ หรือแนวโรมานซ์ทเี่ ป็นก�ำลังภายในทีผ่ หู้ ญิงเขียนบ้าง
ก�ำลังภายใน ที่เป็นอย่างนี้ ผมเข้าใจว่าเป็นความสามารถของคนแต่ง แล้วก็ รวมๆ แล้วก็มคี อ่ นข้างหลากหลาย แต่นกั เขียนทีจ่ ะเขียนได้ระดับกิมย้ง โก้วเล้ง
เป็นความสามารถของพวกเราคนแปลก็คอื ผม พีอ่ านนท์ ว. ณ เมืองลุง และ และหวงอี้ นี่คงหาได้ยากแล้ว
พี่จ�ำลอง พิศนาคะ ที่ช่วยกันสร้างส�ำนวนที่เป็นเอกลักษณ์ของก�ำลังภายใน
ขึ้นมา ท�ำให้คนติดตามมาเรื่อยๆ ซึ่งนอกจากความสนุกสนานแล้ว นิยาย อุปสรรคส�ำคัญบนเส้นทางนักแปล
ถ้าเป็นอุปสรรคตอนนี้เลยก็คงเป็นการแปลของนักเขียนใหม่ๆ ผม
ก�ำลังภายในยังให้อะไรกับเราอีกหลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็นเกร็ดประวัตศิ าสตร์
ปรัชญา ค�ำคม และยังแฝงเรื่องคุณธรรม น�้ำใจ มิตร ความซื่อสัตย์กตัญญู ท�ำงานมานานก็มปี ระสบการณ์อยูร่ ะดับหนึง่ แต่เมือ่ แปลงานของนักเขียนใหม่
ผมจะไม่คอ่ ยคุน้ กับเขา อย่างเช่นจิว่ ถูเนีย่ เขาเป็นนักเขียนทีอ่ ยูไ่ ปถึงมองโกเลีย
ความจงรักภักดีต่อประชาชาติ เป็นต้น
ภาษาทีเ่ ขาใช้ผมจะไม่คนุ้ เลย ก็ตอ้ งใช้เวลาปรับกันหลายเดือน ส่วนอีกปัญหาหนึง่
นิยายก�ำลังภายในยุคใหม่
จะเกีย่ วกับยุคสมัยโดยเฉพาะกับนักเขียนทีอ่ งิ ประวัตศิ าสตร์ เวลาแปลก็ตอ้ ง
ในยุคหลังจากกิมย้ง โก้วเล้ง มีนกั เขียนนิยายก�ำลังภายในทีโ่ ดดเด่นขึน้ พยายามท�ำเชิงอรรถทีข่ า้ งล่างให้มากทีส่ ดุ เช่นว่าตัวละครตัวนีค้ อื ใคร ตัวจริง
มาอีกคน นั่นก็คือ หวงอี้ ซึ่งเป็นนักเขียนจีนที่แหวกแนวออกไปเลย คือ เขา ในประวัติศาสตร์ของตัวละครนี้คือใคร มีประวัติความเป็นมายังไง บางทีเขา
ไม่เหมือนโก้วเล้งเลย แล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกิมย้งด้วย มีความเหมือนระหว่าง ยกอ้างอะไรมา เราก็ต้องอ้างว่าบทกลอนอันนี้ของหลี่ไป๋ ของตู้ฝู เป็นต้น
กิมย้งกับหวงอีอ้ ยูข่ อ้ เดียวคือการอิงประวัตศิ าสตร์ โดยเอาก�ำลังภายในมาผสม ดังนั้นต้องให้รายละเอียดแก่คนอ่านเท่าที่สติปัญญาของเราจะท�ำได้
กับประวัตศิ าสตร์ ส�ำหรับตัวผมยอมรับว่า หวงอีเ้ ป็นผูส้ ร้างกระแสของนิยาย
ก�ำลังภายในในเมืองไทยขึ้นมาอีกครั้ง ไม่เพียงแต่เมืองไทยเรานะ แม้แต่ที่ ข้อคิดในการท�ำงาน
ผมว่าเอาตัวผมดีกว่า ผมว่าผมเป็นคนโง่ แต่ผมโง่แล้วขยัน ผมคิดว่า
ไต้หวันก็มคี นอ่านของหวงอีม้ ากมาย ซึง่ ถ้าดูตามสถิตขิ องไต้หวันดูเหมือนจะ
มีคนอ่านของหวงอีม้ ากกว่ากิมย้งด้วยซ�ำ้ โดยเฉพาะตัง้ แต่ปี 2555 เป็นต้นมา ส�ำหรับคนในปัจจุบัน ความส�ำเร็จนั้นได้มาโดยยากล�ำบาก แต่ว่าถ้ายึดหลัก
ส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะกิมย้งไม่มผี ลงานใหม่ออกมา ในขณะทีห่ วงอีม้ อี อกมา โง่แล้วขยันอย่างผม มันก็ไม่ยากอย่างที่คิด

ข้อคิดส�ำหรับนักแปลรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบความส�ำเร็จ

“ส�ำหรับคนในปัจจุบัน
ความส�ำเร็จนั้น
ได้มาโดยยากล�ำบาก
แต่ว่าถ้ายึดหลัก
โง่แล้วขยันอย่างผม
มันก็ ไม่ยากอย่างที่คิด”
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ผมว่านักแปลในปัจจุบัน เงื่อนไขการท�ำงานง่ายกว่าสมัยผมเยอะ
สมัยผมถ้าไม่ได้พึ่งปทานุกรมจีน-ไทย คงถึงขั้นท�ำมาหากินไม่ได้ แต่สมัยนี้
ถ้าติดศัพท์อะไรก็หาได้เพราะมีแหล่งข้อมูลให้ค้นคว้ามากขึ้น ผมว่าถ้าจะ
แปลหนังสือ ไม่วา่ จะแปลหนังสืออะไรหรือแนวไหนก็ตาม ก่อนอืน่ ต้องสนุกกับ
แนวหนังสือทีเ่ ราอ่านก่อน หลังจากทีส่ นุกแล้ว ค่อยมีอารมณ์รว่ มทีจ่ ะเข้าไปสู่
การถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทย แล้วอีกอย่างหนึง่ ในความคิดผมเอง แม้วา่
จีนกับไทยจะสนิทสนมกลมเกลียวมากกว่าประเทศอื่น แต่ว่าบางครั้งการใช้
ส�ำนวนของจีน เมือ่ ถ่ายทอดออกมาแล้วบางคนเขาก็ไม่เข้าใจ เอาง่ายๆ พวกเรา
เคยคุน้ ว่า ลิน้ กับฟันมันจะกระทบกันใช่ไหมครับ แต่จริงๆ แล้ว จีนจะมีสภุ าษิต
ว่า ริมฝีปากกับฟันจะพึง่ พากัน ฉะนัน้ ริมฝีปากย่อยยับฟันหนาวยะเยือก เมือ่
ถ่ายทอดออกมา ต้องค�ำนึงถึงว่าจะท�ำให้คนอ่านคนไทยเข้าใจได้ไหม ผมว่า
ถ้าท�ำให้คนอ่านเข้าใจได้ ผลงานแปลของเราก็ประสบความส�ำเร็จครับ
ไม่นา่ เชือ่ ว่า เบือ้ งหลังความส�ำเร็จของ น.นพรัตน์ นักแปลนิยายจีน
ก�ำลังภายในชื่อดังของเมืองไทย คือ การเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้ที่มุ่งมั่นสั่งสมความรู้อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งน�ำไปสู่
การพัฒนาตนเองจนกระทั่งประสบความส�ำเร็จ และแม้วันนี้ คุณอานนท์
ผู้เป็นพี่ชายจะจากไปแล้ว แต่คุณอ�ำนวย ผู้เป็นน้องก็ยังมุ่งมั่นสานต่อ
นามปากกา น.นพรัตน์ ให้คงอยู่เพื่อรังสรรค์ผลงานดีๆ และเผยแพร่
วัฒนธรรมจีนผ่านนิยายก�ำลังภายในสืบไป
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ชื่อหนังสือ ชุด คว้าเกรด A
ง่ายกว่าที่คิด
ตอน แก๊งป่วนอยากเป็น
ISBN 978-616-285-075-2
ง่ายกว่าที่คิด
เศรษฐีน้อย 100 ล้าน
เรียบเรียง ซุนหยวนเว่ย
ตอน พิศวงแห่งโลกและจักรวาล ตอน ศิลปะและกีฬาหาสนุก
ISBN 978-616-285-063-9
ISBN 978-616-285-072-1
ภาพประกอบ เฉิน หัว, หวัง อวี๋,
ชื่อหนังสือ แบบฝึกบูรณาการ ISBN 978-616-285-061-5
ผู้แต่ง ชิน ซึงฮี
เรียบเรียง ซุนหยวนเว่ย
ซวี๋ เสียง, หลี เหลิ่งเซวียน
ผู้แต่ง คิม ยองจิน
ก ไก่ คัดสนุก
ภาพประกอบ ยู นัมยอง
ภาพประกอบ เฉิน หัว, เสีย่ ว เฮย ผู้แปล อาภากร รัตนจรัสโรจน์,
รหัสสินค้า 885-872-922-121-1 ภาพประกอบ ยู นัมยอง
ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง
ผู้แปล อาภากร รัตนจรัสโรจน์, ประจิตร ป้อมอรินทร์
ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง
เรียบเรียง คัทรินทร์ นัยเนตร
จ�ำนวนหน้า 148 หน้า
ประจิตร ป้อมอรินทร์
จ�ำนวนหน้า 192 หน้า
ภาพประกอบ อมรินทร์ มะลิต้น จ�ำนวนหน้า 146 หน้า
ราคา 215 บาท
จ�ำนวนหน้า 192 หน้า
ราคา 198 บาท
ราคา 215 บาท
จ�ำนวนหน้า 64 หน้า
ย้อนอดีตไปเรียนรู้ที่มาของ ราคา 198 บาท
เวลาแห่งการผจญภัยเริ่มต้น
โลกของเราถือก�ำเนิดขึน้ มาได้
ราคา 79 บาท
สนุกไปกับพยัญชนะไทยทั้ง
44 ตั ว และค� ำ ศั พ ท์ ที่ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ย
พยัญชนะเหล่านั้นกว่า 120 ค�ำ ที่
เด็กๆ จะได้ฝึกลีลามือ กล้ามเนื้อมือ
พร้อมๆ กับการฝึกคัด ก ไก่ ถึง ฮ ฮูก
ตัวมาตรฐานหัวกลม พร้อมกิจกรรม
ฝึกทักษะท้ายเล่ม ที่จะช่วยให้เด็กๆ
ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ควบคู่ไป
กับการพัฒนา IQ และ EQ

อย่างไร และเพราะอะไร โลกจึงต้อง
โคจรรอบดวงอาทิตย์ นี่เป็นค�ำถาม
ยอดนิยม ที่เด็กๆ หลายคนสงสัย
ร่ ว มค้ น หาค� ำ ตอบในความพิ ศ วง
แห่งโลกและจักรวาลไปพร้อมกับคูซ่ ี้
“โมจิ” และ “โตโต้” ซึ่งจะพาทุกคน
ออกเดินทางไปเรียนรู้นอกห้องเรียน
ถึงอวกาศ ใต้มหาสมุทร และใต้พภิ พ
พร้อมๆ กัน

ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และกีฬา
ในโลกและในประเทศเกาหลีใต้ กับ
“โจเซฟ” ที่จะอาสาพาทุกคนไปไข
ข้อข้องใจเกี่ยวกับศิลปะและศิลปิน
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก ดนตรี แ ละ
นักดนตรีผยู้ งิ่ ใหญ่ของโลก กีฬาชนิด
ต่างๆ รวมถึงนักกีฬาทีม่ ชี อื่ เสียงด้วย
และอีกนานาค�ำถามทีจ่ ะถูกเฉลยใน
หนังสือเล่มนี้

เมื่อติงติงเริ่มเห็นคุณค่าของ
เงิน เขาจึงต้องการบริหารเงินและ
เริ่มลงทุนท�ำธุรกิจเพื่อหวังก�ำไร แต่
เส้นทางธุรกิจนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด
ติ ง ติ ง และผองเพื่ อ นต้ อ งพบกั บ
อุปสรรคต่างๆ และต้องพยายามท�ำ
ทุกวิถีทางให้ธุรกิจอยู่รอด พวกเขา
จะกลายเป็นเศรษฐีน้อยโดยไม่ต้อง
พึ่งพาคนอื่นได้หรือไม่

เมื่อติงติงและหมูน้อยบังเอิญไปพบ
เครือ่ งย้อนเวลา ทีส่ ามารถย้อนเวลา
ไปหาสิง่ ประดิษฐ์ทนี่ า่ สนใจได้ ติงติง
พร้อมแก๊งป่วนจึงออกเดินทางท่อง
ไปในอดีตเพื่อค้นหาต้นก�ำเนิดของ
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ระหว่างทางเกิด
เรื่ อ งน่ า ปวดหั ว มากมาย แต่ ก าร
ผจญภัยครั้งนี้ก็ท�ำให้พวกเขาได้รับ
ประสบการณ์ลำ�้ ค่ายากทีจ่ ะลืมเลือน
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• ทิวไผ่

ต�ำหนัก

พระแม่กวนอิม
โชคชัย 4

ศูนย์รวมศรัทธาพระโพธิสัตว์พันกร

พระโพธิสตั ว์กวนอิม หรือทีค่ นไทยเรียกกันทัว่ ไป
ว่า เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนา
นิกายมหายานที่คนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนให้ความ
เคารพบูชาเป็นอันดับต้นๆ โดยเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองผู้ที่
เคารพบูชาให้มีชีวิตที่เป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย พร้อม
ประทานพร น�ำพาโชคลาภ ฯลฯ และนอกจากเรือ่ งอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์แล้ว องค์เจ้าแม่กวนอิมเองก็ยังมีความงามใน
ทางศิลปะอย่างน่ายล ดังทีน่ านมีนวิ ส์ฉบับนีจ้ ะพาทุกท่าน
ไปสักการะและชื่นชม “ต�ำหนักพระแม่กวนอิม” ซึ่งตั้ง
อยู่ที่ซอยโชคชัย 4 สถานที่สักการะที่สามารถมองเห็น
พระมหาเจดีย์เด่นตระหง่านต้อนรับผู้มาเยือนแต่ไกล
ต�ำหนักพระแม่กวนอิม เป็นพุทธศาสนสถานฝ่าย
มหายาน สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ.2526 โดยพระอาจารย์ใหญ่กวงเซง
ผู้เป็นเจ้าส�ำนักพระแม่กวนอิมในปัจจุบัน มีพระอาจารย์
เสริมศักดิ์ อธิปัญโญ พร้อมด้วยคณะศิษย์ช่วยกันควบคุม
ดูแล ก่อนจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์
ส�ำคัญเพือ่ ใช้เป็นสถานปฏิบตั ธิ รรม ภายในเป็นทีป่ ระดิษฐาน
รูปปั้นพระแม่กวนอิมองค์ใหญ่ พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว
พระหัตถ์ขวาถือคนโทน�ำ้ ทิพย์ ประทับยืนบนองค์เอีย่ งเอีย้ ง
ไต้ซือ (คางคก 3 ขา) อันเป็นสาวก มีองค์ชายอั้งไฮ้ยี้ผู้เป็น
ศิษย์เอกประทับอยู่เคียงข้าง นอกจากนี้ภายในบริเวณ
ยั ง มี รู ป ปั ้ น รู ป เคารพของเทพและเซี ย นอี ก มากมาย
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อาทิ เก๋งพระศิวะ, ซุ้มเทพเจ้า 9
พระองค์, เทพเจ้าตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก,
องค์ น าจา, เทพเอี่ ย งเอี้ ย งไต้ ซื อ
และหมอเทวดาฮั่ ว ท้ อ เซี ย นซื อ
เป็นต้น ส่วนใครทีต่ อ้ งการสวดมนต์
ปฏิบตั ธิ รรม ทีน่ ยี่ งั มีหอ้ งสวดมนต์ที่
สามารถจุผมู้ าหาความสุขสงบใจได้
เกือบ 200 คน เลยทีเดียว
เมื่อข้ามมาอีกฝั่ง (แค่ถนนกั้น) ภายในบริเวณ
อันกว้างขวางร่มรื่น ผู้มาเยือนจะได้พบกับ พระมหาเจดีย์
พระพุทธเจ้าหมื่นองค์ สูง 21 ชั้น ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่
ท่า มกลางอุทยานที่เต็มไปด้ วยสถาปัตยกรรมแบบจีน
อันเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมพันเนตรพันกร
ที่มีความสูง 8.30 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอมจาก
ประเทศจีน ปิดด้วยทองค�ำแท้ มีพระพักตร์ 20 หน้า
ประดิ ษ ฐานอยู ่ ร ายรอบทั้ ง 4 ทิ ศ ของพระมหาเจดี ย ์
รวมไปถึงรูปปั้นและรูปแกะสลักเทพเซียนต่างๆ และ
ถังโอมมานีแปะหมี่ฮง หรือคาถาหัวใจพระแม่กวนอิม
จ�ำนวน 108 ใบ ทีว่ างอยูร่ อบๆ พระมหาเจดีย์ ส�ำหรับหยอด
เหรียญบริจาคและสวดสะเดาะเคราะห์เสริมบารมีให้ตนเอง
โดยมีพระพุทธรูปปางประทานพรรายรอบอยู่อีกชั้นหนึ่ง
นอกจากนี้ แต่ละชัน้ ของพระมหาเจดียย์ งั มีภาพวาด

จิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรือ่ งราวต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
เช่น ประวัติพระพุทธเจ้า ประวัติพระแม่กวนอิม ประวัติ
พระพิฆเนศ ตลอดจนรูปเคารพอีกมากมาย ซึ่งจะเปิดให้
เข้าชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น ในขณะที่บริเวณ
ชั้นล่างมีพระพุทธเจ้าองค์เล็กนับหมื่นองค์ประดิษฐาน
เรียงราย ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า
หมื่นองค์ นั่นเอง
สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของต�ำหนักพระแม่
กวนอิม คือ อุทยานโดยรอบพระมหาเจดีย์ที่เต็มไปด้วย
งานแกะสลักหินและเทวรูปตามคติจีนต่างๆ ซึ่งล้วนเป็น
สีขาวสะอาด สลักจากหินอ่อน หินหยกขาว และหินแกรนิต
จัดวางเรียงรายเป็นโซนต่างๆ อาทิ พระแม่กวนอิม 108 ปาง,
พระถังซ�ำจัง๋ , เอีย่ งเอีย้ งไต้ซอื , เง็กเซียนฮ่องเต้, 18 อรหันต์,
เทพเจ้า 4 ทิศ และเทพเซียนอีกมากมายนับไม่ถ้วน
ต�ำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 ไม่เพียงเป็น
ธรรมสถานอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมแรงใจ
และแรงศรัทธาของผู้เลื่อมใสเจ้าแม่กวนอิมจากทั่วทุก
สารทิศ ทีจ่ ะร่วมกันท�ำนุบำ� รุงและสานต่อด้วยความมุง่ มัน่
อย่างแรงกล้า เพือ่ ให้สถานทีแ่ ห่งนีไ้ ด้เป็นทีพ่ งึ่ แก่ผแู้ สวงหา
ความสงบสุขทางใจอีกนานเท่านาน

• TheBear_wish

1

4ผ่อนคลาย
ท่า
หัวไหล่

วิ เต
กลุ่มคนททำงานกับคอมพ

ในสังคมปัจจุบัน คนท�ำงานส่วนใหญ่ล้วน
ต้องใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน หรือไม่ก็
ก้มหน้าก้มตาใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ ท�ำให้
ต้ อ งอยู ่ ใ นอากั ป กิ ริ ย าโน้ ม คอไปข้ า งหน้ า อยู ่ เ สมอ
อันเป็นสาเหตุให้กล้ามเนือ้ หัวไหล่สะสมความเมือ่ ยล้า 
มีอาการเจ็บปวด และบริเวณหัวไหล่เกิดเกร็งตัวได้ง่าย
นานมีนิวส์ฉบับนี้ จึงจะพาทุกคนมาผ่อน
คลายกล้ามเนือ้ ด้วยท่าบริหารหัวไหล่งา่ ยๆ ทีส่ ามารถ
ท�ำตามได้แม้ในพื้นที่จ�ำกัด เพื่อช่วยให้หัวไหล่ที่แข็ง
ได้ผ่อนคลายและเกิดความแข็งแรง ดังนี้
• Little Horse

กระถาง

เตือนความจ�ำ

อ ร์

สส

ำหร
บั

ขณะที่ นั่ ง อยู ่ บ นเก้ า อี้ ท� ำ งาน
ให้ยืดอกและเงยหน้าขึ้น ให้ขา
ทั้งสองข้างกางออกอย่างเป็น
ธรรมชาติ วางหัวเข่าและเท้าชี้
ไปข้างหน้า นิ้วมือทั้งสองข้าง
แตะหั ว ไหล่ เ บาๆ ใช้ ข ้ อ ศอก
หมุนไปข้างหน้า 8 รอบ และ
หมุนไปข้างหลังอีก 8 รอบ ท�ำซ�ำ้
แบบเดิม 2-3 ครัง้ ท่านีเ้ หมาะที่
จะท�ำช้าๆ และควรหายใจให้
เป็นจังหวะเดียวกัน

3
วางมือทั้งสองข้างไว้บนท้ายทอย ค่อนไปข้างหลัง
กดศีรษะไปด้านหน้าเบาๆ ค้างไว้ประมาณ 15 วินาที
แล้วปล่อย ท�ำซ�้ำ 2-3 ครั้ง เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
บริเวณคอ

2

กางแขนทั้ ง สองข้ า งให้ อ ยู ่ ใ นแนว
ระนาบเดียวกับหัวไหล่ จากนั้นหมุน
ไปข้างหน้า 8 รอบ และหมุนไปข้าง
หลังอีก 8 รอบ ท�ำซ�ำ้ แบบเดิม 2-3 ครัง้

4
วางมือซ้ายบนศีรษะค่อนไปด้านขวา แล้วกดศีรษะ
ไปด้านซ้ายเบาๆ ค้างไว้ประมาณ 15 วินาที แล้วสลับ
ด้านขวา ท�ำซ�้ำ 2-3 ครั้ง

สวัสดีครับทุกคน หน้าฝนแบบนีจ้ ะไปไหนท�ำอะไรก็อย่าลืมดูพยากรณ์อากาศกันด้วยนะครับ อ๊ะ! ว่าแต่
กระดาษจดรายการของต้องใช้ที่ต้องซื้อเย็นนี้หายไปไหนซะแล้วเนี่ย ไม่ได้การละ! เห็นทีต้องท�ำที่เก็บสวยๆ
สะดุดตาสักอันแล้ว จะเป็นอะไรไปดูกันเลย

อุปกรณ์มีอะไรบ้าง
สีอะคริลิก

ตัวหนีบไม้

ลวดอ่อนหรือลวดสปริง

คีมตัดลวด

คัตเตอร์

ดินญี่ปุ่น

ปืนยิงกาวพร้อมกาวเทียน

ท�ำอย่างไรมาดูกัน

1. ปั้นดินญี่ปุ่นตามรูปแบบที่ต้องการ
ทิ้งไว้ให้แห้ง ส�ำหรับตกแต่งตัวหนีบไม้
2. ปั้นกระถางโดยใช้ดินญี่ปุ่น
3. ตัดลวด ขนาด 10 ซม.
4. ใช้กาวติดปลายลวดด้านหนึ่งเข้ากับตัวหนีบไม้
โดยหันด้านที่ใช้หนีบขึ้นข้างบน
5. เสียบปลายลวดอีกด้านกลางกระถาง
จากนั้นทิ้งไว้ให้ตัวกระถางแห้ง
6. ระบายสีดนิ ญีป่ นุ่ ส่วนทีเ่ อาไว้ตกแต่งตัวหนีบไม้
ให้สวยงาม รอสีแห้ง
7. ระบายสีกระถางดินญี่ปุ่นตามใจชอบ
8. ใช้กาวติดดินญี่ปุ่นที่ปั้นไว้เข้ากับตัวหนีบไม้

เพี ย งเท่ า นี้ “กระถางเตื อ น
ความจ�ำ” ของเราก็เสร็จเรียบร้อย จะใช้
หนีบรูปสวยๆ หรือกระดาษจดโน้ตก็ได้
ใช้วางบนโต๊ะท�ำงานก็ดี ตกแต่งประดับบ้าน
ก็สวยงาม น่ารัก ยอดเยี่ยมไปเลย!
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