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4 เล่าสู่กันฟัง :

กิจกรรมมอบความรักผ่านงานศิลป์...
กับสีตราม้า

6 จากใจร้านค้า :

เปิดใจ “8 ร้านจาก 4 ภูมิภาคของประเทศ”

10 INTERVIEW :

บทสัมภาษณ์ “คุณศิริชัย”
ดีไซเนอร์ไทยผู้สร้างสรรค์ผลงาน
สู่ระดับสากล

13 เจาะลึกหนังสือทองเกษม :
การ์ตูนความรู้ชุด อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง
รวบรวมความรู้รอบตัวออกมา
ในรูปแบบการ์ตูน

14 เกร็ดความรู้ทองเกษม :

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าพระราชินี
จากเส้นไหมสู่ราชพัสตราภรณ์ล�้ำค่า
ตามรอยผ้าของแม่หลวง

15 บริหารใบหน้าอย่างถูกวิธี :

สร้างความอ่อนเยาว์ให้แก่ใบหน้า
ด้วยขั้นตอนง่ายๆ สามารถท�ำได้ด้วยตนเอง
2 • นานมีนิวส์
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Happy Mother’s Day ครับทุกท่าน
ปีละครั้งส�ำหรับ “วันแม่” แต่ผมคิดว่าไม่มีใครจะรักแม่แค่วันนี้วันเดียว
เพราะพระคุณแม่นนั้ เกินจะพรรณนา กล่อมเกลีย้ งเลีย้ งเรามา ทะนุถนอมดังแก้วตา
ดวงใจ แต่เมือ่ ถึงวันที่ 12 สิงหาของทุกปี ความพิเศษอยูท่ เี่ รามาร�ำลึกถึงพระคุณแม่
อย่างพร้อมเพรียง เพราะหลายคนอาจมีภาระที่แตกต่างกัน อาจไม่ได้พบเจอแม่
ทุกวัน เมื่อมีโอกาสพิเศษนี้เราไปกราบแม่สักครั้ง ขอพรให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรือง
ก็ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยที่จะด�ำเนินการงานและชีวิตของเราต่อไป อย่างน้อย
มีแม่ไว้เป็นที่พึ่งทางใจ เวลาจะท�ำกิจการงานใดก็คิดถึงท่านมากๆ เชื่อเถอะครับ
ไม่มีพรใดจะประเสริฐเท่าพรจากบุพการี
นานมีนิวส์ฉบับนี้ ธีมของเล่มคือ “วันแม่” เราจึงสร้างสรรค์ตุ๊กตาปั้นด้วย
ดินเกาหลีผสมสีอะคริลิกพาสเทล ที่มีสีให้เลือกส�ำหรับการท�ำงานศิลปะและ
งานประดิษฐ์ตา่ งๆ ถ่ายทอดออกมาเป็นกล่องดนตรีครอบครัวทีแ่ สนน่ารัก สีสนั สดใส
ส่วนเนื้อหาภายในเล่ม เราได้น�ำเสนอสาระความรู้ที่ยังคงกลิ่นอายไทย-จีน
อย่างเหนียวแน่น อาทิ คอลัมน์เรื่องเล่าจากเหล่าซือ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม
และเส้นทางสายไหม เพือ่ ให้สอดคล้องกับคอลัมน์เกร็ดความรูท้ องเกษมทีน่ ำ� เสนอ
“พิพธิ ภัณฑ์ผา้ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ” ทีจ่ ดั สร้างขึน้ ตาม
พระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยและผ้าไทยรวมถึง
เป็นสถานที่รวบรวมจัดเก็บรักษาผ้าไทยและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ คอลัมน์ Interview เรายังได้สัมภาษณ์คุณจ๋อม ศิริชัย ทหรานนท์
ดีไซเนอร์ไทยเจ้าของแบรนด์ “THEATRE” ที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านการดีไซน์
เสื้อผ้าที่โฉบเฉี่ยวไม่เหมือนใคร ซึ่งบทสัมภาษณ์ของคุณจ๋อมน่าสนใจมากทีเดียว
และที่จะขาดไม่ได้เลย คือ คอลัมน์สัมภาษณ์ร้านเครื่องเขียนต่างจังหวัด
ทั่วประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ทีมงาน
ไปสัมภาษณ์และเยี่ยมชมกิจการที่บ่มฟักมาจากน�้ำพักน�้ำแรงของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่
สืบทอดกิจการมาถึงทายาทรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ทุกร้านเปรียบเสมือนญาติสนิท
ของเรา และถึงแม้บางร้านเราไม่สามารถไปเยี่ยมชมได้ทั่วถึง แต่เราก็ยังระลึกถึง
อยู่เสมอในฐานะครอบครัวที่เติบโตมาด้วยกันกับนานมีถึง 65 ปี
ศุภชัย สุพุทธิพงศ์
บรรณาธิการบริหาร
editor@nanmee.com

บรรณาธิการอ�ำนวยการ กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ • ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์
บรรณาธิการบริหาร ศุภชัย สุพุทธิพงศ์
หัวหน้าบรรณาธิการ พัชนิภา ชาวแพรกน้อย
กองบรรณาธิการ ประจิตร ป้อมอรินทร์ • เนตรนภา ปะวะคัง • กรณ์ดนัย แซ่กอ •
รัตนาวดี โพธิ์เวชกุล • อิสรีย์ ดวงแข • สุนันทา ทรัพยานันท์ • จารุเนตร บุญชื่นสุข •
วิวฒ
ั น์ เกษระ บรรณาธิการศิลปกรรม วริยาภรณ์ สังข์สวัสดิ์ ศิลปกรรม ชลธิยา เกศกะงาม
• วราลี เลิศพจน์มณี • อาดา สินทับ นักศึกษาฝึกงาน Zhang Wen
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

• โรงเรียนสอนภาษานานมี ชั้น 4 (www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com)

ผ้าไหมและเส้นทางสายไหม
ไหม คือเส้นใยธรรมชาติทมี่ คี วามเหนียว ทนทาน และมันวาว โดยเส้นใยไหม
จะพันอยูร่ อบตัวดักแด้ของไหม การดึงเส้นไหมออกจากดักแด้ เรียกว่า การสาวไหม
ต�ำนานกล่าวว่าสนมของจักรพรรดิหวงตีน้ ามว่า “เหลยจู”่ เป็นผูค้ ดิ ค้นการเลีย้ งไหม
และเทคนิคการสาวไหมเมื่อกว่า 5,000 ปีก่อน และได้เผยแพร่ให้กับประชาชน
ทั่วไปได้เรียนรู้
ผ้าไหมเป็นสิง่ ล�ำ้ ค่าของราชส�ำนักจีนโบราณ และยังถือเป็นเครือ่ งมือทางการทูต
ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง รัฐบาลจีนทุกยุคทุกสมัยมักจะน�ำผ้าไหมล�้ำค่าไปมอบเป็นเครื่อง
บรรณาการเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอยู่เสมอ
ลวดลายที่งดงามของผ้าไหมเป็นที่ชื่นชอบของชาวยุโรป การติดต่อซื้อขาย
ผ้าไหมระหว่างประเทศจีนและประเทศต่างๆ ท�ำให้เกิดเส้นทางส�ำหรับขนส่งสินค้า
ที่เรียกกันว่า “เส้นทางสายไหม” เส้นทางสายไหมมีเส้นทางย่อยมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นทางบกและทางทะเล แต่เส้นทางทีส่ ำ� คัญเริม่ ต้นจากเมืองซีอานในประเทศจีน

เรื่ อ ยไปจนถึ ง ทิ ศ ตะวั น ตกของประเทศจี น ผ่ า นประเทศอั ฟ กานิ ส ถานและ
ประเทศอิหร่าน เข้าสู่ประเทศในแถบเอเชียกลาง โดยสิ้นสุดที่ประเทศแถบชายฝั่ง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในทวีปยุโรป
ปัจจุบันเส้นทางสายไหมเป็นแหล่งความรู้ทางโบราณคดีที่ส�ำคัญ เนื่องจาก
มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุ เมืองโบราณ หรือสุสานโบราณเป็นจ�ำนวนมาก แม้ว่า
เส้นทางสายไหมจะเสือ่ มความนิยมด้านการเดินทางลง แต่สนิ ค้าทีเ่ คยถูกขนส่งผ่าน
เส้นทางนี้ตั้งแต่โบราณกาลอย่างผ้าไหมยังคงเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลาย
ค�ำศัพท์
丝绸 (sī chóu) ผ้าไหม
蚕 (cán) ตัวไหม
丝绸之路 (sī chóu zhī lù) เส้นทางสายไหม
中国 (zhōng guó) ประเทศจีน
欧洲 (ōu zhōu) ทวีปยุโรป

• เซียวเหล่งนึ่ง (www.nanmeechinesebooks.com)

ชื่อหนังสือ 心意满满的
节日鲜花包装
ISBN 978-7-5349-4732-2
ผู้แต่ง 长谷惠
ส�ำนักพิมพ์ 河南科学技术

出版社

ชื่อหนังสือ 创意贺卡大全
ISBN 978-7-5349-4048-4
ผู้แต่ง 切丽尔·欧文
ส�ำนักพิมพ์ 河南科学技术

ชื่อหนังสือ 时尚礼品包装
ISBN 7-80666-064-X
ผู้แต่ง 邬帆
ส�ำนักพิมพ์ 广西科学技术

ชื่อหนังสือ 我的第一件
贴身手工皂

ราคา 680 บาท

ราคา 350 บาท

股份有限公司

มาท� ำ การ์ ด กั น เถอะ การ
ออกแบบการ์ดสวยๆ ไม่ยากอย่างทีค่ ดิ
ไม่วา่ จะเป็นการ์ดแบบไหนสไตล์ไหน
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะพาท่ า นผู ้ อ ่ า น
เพลิดเพลินไปกับโลกแห่งจินตนาการ
การตกแต่งการ์ดให้ได้ดงั่ ใจปรารถนา
อาทิ การ์ดป๊อบอัพ การ์ดตัดแปะ
หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ต กแต่ ง การ์ ด
อีกมากมาย ท่านใดก�ำลังมองหา
แรงบั น ดาลใจส� ำ หรั บ ท� ำ การ์ ด
แบบใหม่ๆ ไม่ควรพลาด

สร้างไอเดียสุดบรรเจิด เพิม่
มู ล ค่ า สิ่ ง ของด้ ว ยกระดาษห่ อ
ของขวั ญ ถื อ เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ยิ่ ง
เพราะเปรียบเสมือนการใส่ใจและ
การสร้ า งความประทั บ ใจที่ แ ฝง
ไปด้วยคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งอาจมี
คุณค่าเหนือกว่าตัวสิ่งของเสียอีก
ในขณะเดียวกันท่านยังสามารถใส่
ความเป็นตัวตนของท่านเองลงไป
พร้อมกับการห่อของขวัญได้ด้วย

出版社

出版社

ราคา 360 บาท
เบื่อไหมกับการต้องเสียเงิน
ค่าช่อดอกไม้ในวาระต่างๆ ทั้งที่
ท่านก็สามารถเรียนรู้ทักษะการจัด
ช่ อ ดอกไม้ อ ย่ า งมื อ อาชี พ ได้
ด้ ว ยตั ว เอง หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะช่ ว ย
ให้ การจัดช่อดอกไม้ของท่านง่ าย
ขึ้ น ก้ า วสู ่ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ
ตั้ ง แต่ ก ารเลื อ กวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ประเภทการจั ด ช่ อ ตลอดจน
เทคนิคการออกแบบช่อดอกไม้เก๋ๆ
อีกมากมาย

ISBN 957-565-873-6
ผู้แต่ง 石彦豪
ส�ำนักพิมพ์ 台视文化事业

ชื่อหนังสือ 玫瑰彩绘
ISBN 978-7-5349-4828-2
ผู้แต่ง 黄彦蓁
ส�ำนักพิมพ์ 河 南 科 学 技 术
出版社

ราคา 525 บาท

ราคา 300 บาท

สบู ่ อ าบน�้ ำ หนึ่ ง ในกุ ญ แจ
ส�ำคัญไขความงาม การหาสบูอ่ าบน�ำ้
ถูกใจสักก้อนไม่ใช่เรื่องง่ายๆ โดย
เฉพาะกั บ คุ ณ สุ ภ าพสตรี เพราะ
ส� ำ หรั บ พวกเธอแล้ ว ความงาม
คือชีวิต เราจะพาท่านมาร่วมกัน
ไขความลั บ การท� ำ สบู ่ และเผย
สารพันความรูเ้ รือ่ งสารสกัดบ�ำรุงผิว
ชนิ ด ต่ า งๆ สู ่ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ
ด้านความงาม

โลกสวยด้ ว ยปลายพู ่ กั น
สร้างความสุนทรีย์ให้ชีวิตด้วยการ
เพ้ น ท์ ด้ ว ยหนั ง สื อ ครบเครื่ อ ง
เรื่องลายกุหลาบเล่มนี้ ที่จะพาคุณ
เจาะลึ ก การเพ้ น ท์ ล ายกุ ห ลาบ
อย่ า งละเอี ย ด เก็ บ รายละเอี ย ด
ทุ ก ซอกทุ ก มุ ม ของกุ ห ลาบ ตั้ ง แต่
ราก ล�ำต้น กิ่ง ใบ และดอก พร้อม
ภาพประกอบสี สั น สวยงามและ
ค�ำอธิบายขัน้ ตอนการเพ้นท์ทเี่ ข้าใจ
ง่ายอีกด้วย
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กิจกรรม

มอบความรักผ่านงานศิลป์...กับสีตราม้า
		 บริษทั นานมี จ�ำกัด ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี จัดกิจกรรมมอบความรักผ่านงานศิลป์ โดยครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมช่วยน้องๆ
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ออกแบบและระบายสีปูนปลาสเตอร์ สร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน รวมถึงส่งเสริมจินตนาการของน้องๆ ณ โรงเรียนโสตศึกษา
ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ และการตอบรับที่อบอุ่น เรียกว่าสุข
ทั้งผู้ให้และผู้รับเลยก็ว่าได้

เบ๊น + โบ๊ท

สีตราม้าร่วมกับ บริษทั แก๊กอินเตอร์เนชัน่ แนล หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ เบ๊น โบ๊ท
ร่วมจัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ
ระบายสีกบั พีม่ า้ ปีที่ 3 ในหัวข้อ “ปีมา้ คึกคัก” พร้อมทัง้ แสดงหุน่ การ์ตนู สือ่ การสอน
เชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ความซื่อสัตย์ และเล่นเกมบนเวทีเพื่อแจกของรางวัลต่างๆ
จากสีตราม้า ซึ่งน้องๆ ได้สนุกสนานกับกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้สีตราม้ายังได้น�ำ
สมุดภาพระบายสี พี่ม้าตะลุยอาเซียน และชุดสีไปแจกให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมอีกด้วย
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ร้านสิริสาส์น

บริษัท นานมี จ�ำกัด ร่วมกับร้านสิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมกันจัดกิจกรรม Work shop เปิดประตูศลิ ปะ “นวการลากและระบาย” โดยในงานนี้
ได้รั บ เกี ย รติ จ าก ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ อารี สุทธิพนั ธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
(จิตรกรรม) ปี 2555 และทีมวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะที่เน้นเรียน
ด้วยวิธีธรรมชาติ ที่เรียกว่า The Natural
Way to Draw & Paint เช่น การวาดตาม
ที่สัมผัส วาดจากท่าทางต่างๆ โดยใช้สีน�้ำ
ตราม้ า ผสมผสานกั บ สี อ ะคริ ลิ ก ศิ ล ปากร
ประดิษฐ์ เพื่อให้ครูอาจารย์กว่า 40 โรงเรียน
ได้ พั ฒ นาความคิ ด ของตนให้ เ ป็ น ศิ ล ปะ
สมั ย ใหม่ ความพิ เ ศษของการกิ จ กรรม
ในครั้งนี้คือ ผู้เข้าร่วมไม่จ�ำเป็นต้องมีพื้นฐาน
ทางศิลปะมาก่อน และไม่จ�ำเป็นต้องใช้พู่กัน
ในการวาดภาพก็สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ขึ้นได้

B2S
Best friend forever

บริษัท นานมี จ�ำกัด ร่วมกับ B2S จัดกิจกรรม B2S Best friend forever ณ ลานกิจกรรม B2S ชั้น 4
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 ทีผ่ า่ นมา ภายในงานมีการเชิญชวนน้องๆ
เข้าร่วมโครงการประกวด วาดภาพระบายสีปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ปีม้าคึกคัก” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
เล่ า นิ ท านคุ ณ ธรรม 2 ภาษา ภาษาไทย-จี น
จากส�ำนักพิมพ์ทองเกษม พร้อมทั้งเล่นเกมและ
แจกของรางวัลมากมาย สร้างความประทับใจแก่เด็ก
และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
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นานมีนวิ ส์ฉบับนี้ เราขอพาทุกท่านไปท�ำความรูจ้ กั ร้านเครือ่ งเขียนทีอ่ ยูเ่ คียงข้างนานมีมาเป็นเวลานาน
ที่ถึงแม้จะอยู่ไกลถึงภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ แต่ทีมงานก็เดินทางไปสัมภาษณ์และ
เก็บภาพมาฝาก เพราะงานฉลองครบรอบ 65 ปี นานมี ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว และลูกค้าทุกท่านก็คอื คนส�ำคัญ
ส�ำหรับเราตลอดมา

8 ร้านเครื่องเขียน

มิตรภาพส่วนภูมิภาคของนานมี

ร้าน “วิทยาภัณฑ์”
กว่าจะเป็น “วิทยาภัณฑ์”

ภาคอีสาน
จังหวัดอุดรธานี

ร้านวิทยาภัณฑ์ ก่อตัง้ โดยคุณวิทยา ปึงชูตระกูล โดยในตอนเริม่ แรก คุณวิทยาเป็นคนส่งของ
ตามบ้าน จนเปิดร้านจดทะเบียนการค้าในปี พ.ศ. 2537 เป็นห้องแถวเล็กๆ ในตลาด จ.อุดรธานี
เริ่มแรกเป็นร้านขายเครื่องเขียน ต่อมามีการเติบโตทางธุรกิจและเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ทางร้านจึงเริ่มน�ำสิ่งของอื่นๆ เข้ามาขายมากขึ้น และเมื่อกิจการขยายตัวจึงเปิดร้านเพิ่ม
อีก 1 ร้าน

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

ปัจจุบนั ร้านวิทยาภัณฑ์มี 2 สาขา โดยคุณจริยา ปึงชูตระกูล ภรรยา ลูกสาวและลูกเขยเข้ามา
ช่วยบริหาร ร้านวิทยาภัณฑ์เน้นการขายส่ง กลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ลูกค้าร้านค้าขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก นอกจากสินค้าจ�ำพวกเครือ่ งเขียนแล้ว ร้านวิทยาภัณฑ์ยงั จ�ำหน่ายเครือ่ งอุปโภคบริโภคด้วย
เรี ย กได้ ว ่ า มาวิ ท ยาภั ณ ฑ์ ค รั้ ง เดี ย วได้ ก ลั บ ไปครบทุ ก อย่ า ง เปรี ย บเสมื อ นห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ไม่ติดแอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีก็ว่าได้ สิ่งที่ท�ำให้ทางร้านเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้ก็คือ
เน้นด้านการบริการ และตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าให้มากที่สุด ในเรื่องของการ
ขยายสาขาอื่นๆ นั้นคุณวิทยากล่าวว่า “ยังไม่มีแผนในตอนนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงฝึกลูกๆ ให้ขึ้นมา
บริหารงานแทน แต่ในอนาคต เมื่อลูกๆ ขึ้นมาบริหารเองได้แล้ว ค่อยว่ากันอีกที”

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

คุณวิทยา: “จริงๆ กิจการทุกอย่างของนานมีก็เจริญรุ่งเรืองอยู่แล้ว ขอให้รักษามาตรฐานที่ดี
แบบนี้ไว้และเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้นไปอีก ในโอกาสที่บริษัทนานมีครบรอบ 65 ปี ในปีม้านี้ ก็ขอให้
บริษทั นานมีและบริษทั ในเครือเจริญรุง่ เรืองยิง่ ๆ ขึน้ ไป และอยูเ่ คียงคูก่ บั ร้านเครือ่ งเขียนทัว่ ประเทศ
ตลอดไปครับ”

ร้าน “นิวง่วนแสงไทย”
กว่าจะเป็น “นิวง่วนแสงไทย 2003”

ร้านนิวง่วนแสงไทย เริ่มต้นจากคุณปู่ของคุณ วีระชัย วณิชวรนันท์ เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งปัจจุบัน
เป็นรุน่ ที่ 3 แล้ว ในช่วงแรกขายหนังสือเรียน และเป็นตัวแทนจัดจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์ภายในจังหวัดอุดรฯ
และจังหวัดใกล้เคียง ต่อมามีการน�ำเครือ่ งเขียนเข้ามาขายควบคูไ่ ปด้วย ร้านนิวง่วนแสงไทยเปิดมากว่า
60 ปีแล้ว เรียกได้ว่าโตมาพร้อมๆ กับบริษัทนานมี ในตอนแรกร้านตั้งอยู่ในซอยเชิดสมบัติ
แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบจึงย้ายมาตั้งบริเวณซอยบ้านเดื่อจนถึงปัจจุบัน

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

ปั จ จุ บั น ร้ า นนิ ว ง่ ว นแสงไทยมี 1 สาขา ส่ ว นสาขาเดิ ม บริ เวณซอยเชิ ด สมบั ติ นั้ น ได้
ปิ ด เป็ น โกดั ง ส� ำ หรั บ เก็ บ สิ น ค้ า ร้ า นนิ ว ง่ ว นแสงไทยจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า เกื อ บทุ ก ชนิ ด ซึ่ ง ขายทั้ ง
สิ น ค้ า ส่ ง และปลี ก โดยกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น หน่ ว ยงานราชการ สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ท างร้ า น
เจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้คือ เน้นที่การบริการลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อที่จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ส�ำหรับโครงการขยายกิจการนั้น คุณวีระชัยกล่าวว่า “ได้มี
การเตรียมพื้นที่ในการขยายร้านไว้แล้ว แต่ตอนนี้ด้วยเหตุการณ์บ้านเมือง คงต้องรอจังหวะ
แต่คาดว่าคงอีกไม่นาน ”

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

คุณวีระชัย: “ขอให้นานมีอยู่คู่กับร้านเครื่องเขียนตลอดไป ขอให้ผู้บริหารและพนักงาน
มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข กิจการก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ร�่ำรวย และน�ำสิ่งดีๆ มอบให้กับลูกค้า
มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพออกมาตลอดเวลา ทางร้านขอขอบคุณที่ให้การบริการที่ประทับใจและ
สนับสนุนร้านด้วยดีมาโดยตลอด”
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ร้าน “ไซเรียง (อุดมผล) จ�ำกัด”

ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย

กว่าจะเป็น “ไซเรียง (อุดมผล)”

ร้านไซเรียง (อุดมผล) ก่อตั้งโดยคุณไซเรียง คุณารักษ์ ซึ่งปัจจุบัน คุณภานุวัฒน์ จ่างตระกูล
เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว และก�ำลังถ่ายทอดให้รุ่นที่ 4 เดิมร้านตั้งอยู่ในตลาดวโรรส อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
แต่ด้วยสถานที่คับแคบ จึงขยายมาเปิดร้านใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยได้น�ำระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน พ.ศ 2523 ซึ่งถือว่าเป็นร้านเครื่องเขียนที่ทันสมัยแห่งแรกๆ ของ
ประเทศไทยก็วา่ ได้ เริม่ แรกร้านไซเรียงเป็นร้านขายหนังสือและของเล็กๆ น้อยๆ หลังจากนัน้ ก็ได้นำ�
เครื่องเขียนเข้ามาขาย เพราะตอนนั้นในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีสินค้าประเภทเครื่องเขียนเข้ามา

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

ปัจจุบนั ร้านไซเรียง (อุดมผล) เปิดมานานกว่า 80 ปี ปัจจุบนั ก�ำลังก้าวเข้าสูร่ นุ่ ที่ 4 หลังจากที่
คุณวรรณสว่างเริ่มเข้ามาบริหารงานต่อจากคุณพ่อ ก็เริ่มมีการเปิดขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอีก
1 อย่าง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ส่วนสินค้าที่ก�ำลังได้รับความนิยมในขณะนี้
เป็ น สิ น ค้ า ทางด้ า นศิ ล ปะ ซึ่ ง ทางร้ า นเองก็ ก� ำ ลั ง ขยายสิ น ค้ า ในหมวดนี้ ใ ห้ เ พิ่ ม มากขึ้ น
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนีท้ างร้านก�ำลังพัฒนาร้านให้เป็นรูปแบบดิจติ อล
ท�ำการวางระบบคอมพิวเตอร์ใหม่และน�ำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ให้ร้านมีความทันสมัยมากขึ้น
สิ่งที่ท�ำให้ร้านเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้ก็คือ ต้องมีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัวตามตลาดให้ทัน
ความต้องการของลูกค้า

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

คุณ ภานุวัฒน์ : “ตั้งแต่รุ่นแรกจนตอนนี้ก�ำลังจะก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 4 ซึ่งทางบริษัทนานมีก็เป็น
รุน่ ที่ 3 ซึง่ นับว่าเป็นระยะเวลานานพอสมควรทีเ่ ราค้าขายร่วมกันมา ในวาระทีบ่ ริษทั มีอายุครบรอบ
65 ปีนั้น ขอให้บริษัทมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้นานมีเป็นบริษัทที่มั่นคง
แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ประสบความส�ำเร็จในทุกๆ ด้าน และแน่นอนว่าเราจะได้ท�ำการค้ากันเรื่อยๆ
ต่อไปในทุกรุ่นครับ”

ร้าน “มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ำกัด”
กว่าจะเป็น “มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์”

ร้านมิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ก่อตั้งโดย คุณวัชรี อารีวัฒนวงศ์ เริ่มเปิดกิจการในปี พ.ศ. 2538
เป็นห้องแถวเล็กๆ 1 คูหา บริเวณ ถ.ฮ่องลี่ จ.เชียงราย เริ่มแรกเปิดเป็นร้านขายหนังสือและ
เป็นตัวแทนขายหนังสือพิมพ์ รูปแบบการขายสินค้าเป็นแบบขายส่งและขายงบประมาณโรงเรียน
ต่อมาทางโรงเรียนและลูกค้าทัว่ ไปมีความต้องการทางด้านอุปกรณ์เครือ่ งเขียนมากขึน้ ทางร้านจึง
เริ่มน�ำเครื่องเขียนเข้ามาวางจ�ำหน่าย และเปิดร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบค้าปลีก
เพิ่มอีก 1 สาขาในปี พ.ศ. 2556

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

ปัจจุบัน มิวนิคฯ มีร้านทั้งหมด 2 ร้าน โดยแยกเป็นร้านขายส่งและร้านขายปลีก ซึ่งร้าน
ขายปลีกนั้นเปิดได้ประมาณ 1 ปี กิจการก็ด�ำเนินไปได้ด้วยดี โดยนอกจากจะขายสินค้าปลีก
และสินค้าส่งแล้ว ยังเปิดสถาบันกวดวิชา โดยสอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเปิด
ร้านขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีเพิม่ เติมอีกด้วย สิง่ ทีท่ ำ� ให้รา้ นเจริญรุง่ เรืองถึงทุกวันนีก้ ็
คือ ต้องสร้างความน่าเชื่อถือและมีความจริงใจต่อลูกค้า ในส่วนของการขยายสาขานั้น คุณ
วัชรีกล่าวว่า “ในส่วนของร้านที่เป็นสินค้าส่งนั้นคงไม่มีโครงการขยายแล้ว แต่ถ้าเป็นร้านขาย
สินค้าปลีกนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูง”

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

คุณ วัชรี : “มิวนิคฯ ก็เปิดเกือบ 20 ปีแล้ว กับบริษัทนานมีนั้นเรียกได้ว่ามีความผูกพันมา
ตั้งแต่เปิดร้าน มีความประทับใจที่บริษัทดูแลอย่างดีมาโดยตลอด สินค้าของบริษัทก็เป็นสินค้า
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ในวาระทีบ่ ริษทั มีอายุครบ 65 ปี ขออวยพรให้บริษทั มีความเจริญยิง่ ๆ ขึน้ ไป ผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพออกมาเยอะๆ ขอให้ผู้บริหารมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข รวมถึงพนักงานทุกคน
ในบริษัทด้วย ตลอดจนขอให้สินค้านานมีเป็นสินค้าที่อยู่คู่คนไทยตลอดไปค่ะ”
นานมีนิวส์ • 7

ร้าน “บ้านบึงเครื่องเขียน”

ภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี

กว่าจะเป็น “บ้านบึงเครื่องเขียน”

ร้าน “บ้านบึงเครื่องเขียน” บริหารงานโดย คุณไพศาลและคุณนิสรา สุระประสิทธิ์ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2
ทีเ่ ข้ามาบริหาร เดิมทีเป็นร้านขายเครือ่ งเขียนชือ่ ว่า “วิทยภัณฑ์” ตัง้ อยูใ่ นอ�ำเภอบ้านบึง หลังจากนัน้ มา
ก็ท�ำการขยายร้าน ปี พ.ศ. 2535 จึงเปิดร้าน “บ้านบึงเครื่องเขียน” ขึ้น โดยขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องใช้ส�ำนักงานและอุปกรณ์เครื่องเขียน หลังจากนั้นมาก็มีสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และตั้งอยู่ที่นี่
จนถึงทุกวันนี้ สินค้าในช่วงแรกๆ ที่ติดต่อซื้อขายกับนานมีส่วนใหญ่จะเป็นพวก แท่นประทับตรา
ปากกาเคมี 2 หัว เครื่องเย็บกระดาษตราแมกซ์ เป็นสินค้าหลัก

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

ปัจจุบัน คุณไพศาลเข้ามารับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่ ตอนนี้เป็นรุ่นที่ 2 และด�ำเนินกิจการเพียง
สาขาเดียว ซึ่งสินค้าของทางร้านจะครอบคลุมทั้งเครื่องเขียนและเครื่องใช้ภายในส�ำนักงาน นอกจากนี้
ร้านบ้านบึงเครื่องเขียนยังมีการขนส่งสินค้าครอบคลุมไปยังนิคมอุตสาหกรรมแถบจังหวัดระยอง
เช่น นิคมเหมราช นิคมมาบตาพุด เป็นต้น ซึง่ ลูกค้ากว่า 60% ทัง้ ในส่วนราชการและลูกค้าขายปลีกต่างรูจ้ กั
ร้านนี้เป็นอย่างดี และสิ่งที่ท�ำให้ทางร้านเจริญรุ่งเรืองทุกวันนี้คือ เน้นในเรื่องของราคาและการ
ไม่เอาเปรียบลูกค้า

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

คุณไพศาล: “ด้วยความที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก ค่อนข้างจะคุ้นเคยพอสมควร
เพราะสินค้านานมีเองก็เป็นสินค้าที่ติดตลาดอยู่แล้ว จึงไม่ต้องใช้การโปรโมทมาก ถ้าหากเป็นสินค้า
ตัวใหม่ๆ จะต้องมีให้ทดลองใช้ก่อน เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าเป็นอย่างไร แต่ถ้าพอน�ำเสนอสินค้านานมี
มี คุ ณ ภาพ ลู ก ค้ า ก็ ย อมรั บ ครั บ ส่ ว นอี ก ข้ อ หนึ่ ง ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของการบริ ก าร และเนื่ อ งในโอกาส
ทีน่ านมีครบรอบ 65 ปี ผมขอให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน ขอให้นานมีเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ครองใจ
ลูกค้าได้เหมือนปัจจุบันครับ (ยิ้ม)”

ร้าน “ว.พานิช”
กว่าจะเป็น “ว.พานิช”

ร้าน “ว.พานิช” บริหารงานโดยคุณนนทชัย นนทกานันท์ ซึง่ ด�ำเนินกิจการเป็นรุน่ ที่ 3
ร้านนีเ้ ริม่ จากการขายของช�ำมาก่อน มีชอื่ ภาษาจีนว่า “โง้วงีห่ ลี”๋ จากนัน้ ก็เริม่ ขายเครือ่ งเขียน
เรือ่ ยมา จนเมือ่ ปี พ.ศ. 2524 ก็ได้มกี ารจดทะเบียนเป็นห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด “ชลบุรี ว.พานิช”
แล้วจึงย้ายร้านจากเดิม 2 คูหา เป็น 7 คูหา และปัจจุบันก็เพิ่มมาอีกหนึ่งคูหาเป็น 8 คูหา
ซึง่ ร้านนีต้ งั้ อยูต่ รงป้ายรถประจ�ำทางพอดี ท�ำให้เวลาทีล่ กู ค้าลงรถจากรถโดยสารก็สามารถ
แวะซื้อของที่ร้านนี้ได้อย่างสะดวก

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

ปัจจุบันร้าน ว.พานิช ด�ำเนินการขายเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส�ำนักงานที่มีผู้รู้จัก
เป็นอันดับต้นๆ ในตัวเมืองชลบุรี ทางด้านความส�ำเร็จทีท่ ำ� ให้รา้ น ว.พานิช เจริญรุง่ เรือง
จนถึงทุกวันนี้นั่นคือ พนักงานทุกคนต้องคิดว่าลูกค้าคือคนส�ำคัญที่สุด ถ้าไม่มีพวกเขา
เราก็อยูไ่ ม่ได้ ส่วนเรือ่ งของการขยายสาขาต้องรอประมาณปลายปี 2558 จะมีการขยายสาขา
ไปทีเ่ มืองใหม่ แถวอ่างศิลา เพือ่ ขายส่งอย่างเดียว ส่วนลูกค้าทีซ่ อื้ ปลีกก็สามารถซือ้ สินค้า
ได้ที่ร้าน ว.พานิช เหมือนเดิม และในอนาคตคุณนนทชัยตั้งเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยน
ร้านเดิมให้คล้ายห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ลูกค้าหยิบของได้สะดวกมากขึ้น

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

คุณนนทชัย : “ส่วนตัวของผมเองเติบโตขึ้นมากับเครื่องเขียนของบริษัทนานมี
ตราม้าเรียกได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ผมไปแล้วครับ (ยิม้ ) ในฐานะทีป่ นี นี้ านมีครบรอบ 65 ปี
ผมก็ขออวยพรขอให้นานมีมีกิจการที่รุ่งเรือง จากที่ประสบความส�ำเร็จอยู่แล้วก็ขอให้
ประสบความส�ำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปครับ”
8 • นานมีนิวส์

ร้าน “ลิ้มจี่เซ้ง”
กว่าจะเป็น “ลิ้มจี่เซ้ง”

ภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช
และ
จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)

ร้าน “ลิ้มจี่เซ้ง” บริหารงานโดยคุณธีรศักดิ์และคุณพรรณี ลิ่มอภิชาต ซึ่งด�ำเนินกิจการเป็น
รุน่ ที่ 2 และในปัจจุบนั ด�ำเนินกิจการเป็นรุน่ ที่ 3 โดยคุณปิยะมาศ ลิม่ อภิชาต ร้านนีเ้ ปิดกิจการตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2488 กว่า 70 ปีแล้วทีร่ า้ นลิม้ จีเ่ ซ้งอยูค่ กู่ บั ตัวเมืองนครศรีธรรมราช จากเดิมเป็นแค่รา้ นเล็กๆ
1 คูหา ต่อมาเมื่อขยายสินค้าภายในร้านจึงได้ขยับขยายมาเป็น 2 คูหา สินค้าที่ขายในตอนแรก
ตั้งแต่รุ่นอากงจะเป็นพวกมีด ตะปู อุปกรณ์ก่อสร้าง แต่ต่อมาเมื่อเปลี่ยนรุ่นบริหารกิจการเป็น
รุน่ ที่ 2 จึงได้เปลีย่ นสินค้ามาขายจ�ำพวกเครือ่ งเขียน อุปกรณ์สำ� นักงาน และสือ่ การเรียนการสอน
มาสูร่ นุ่ ที่ 3 จนถึงปัจจุบัน

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

ปัจจุบันร้านลิ้มจี่เซ้งมีเพียงสาขาเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นร้าน 2 คูหา โดยสินค้าของทางร้านจะ
ครบครันทัง้ เครือ่ งเขียน อุปกรณ์สำ� นักงาน ฯลฯ สามารถให้ลกู ค้าเลือกสินค้าได้ตามใจชอบ ส่วนหลัก
ในการด�ำเนินกิจการทีท่ ำ� ให้เจริญรุง่ เรืองคือ ความซือ่ สัตย์ทที่ างร้านมีตอ่ ลูกค้ารวมถึงเรือ่ งของ
ราคาที่ทางเจ้าของร้านให้ความส�ำคัญมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะเชื่อว่าหากบริการลูกค้าดี
จะท�ำให้ภาพลักษณ์ของร้านน่าเชื่อถือ และลูกค้าจะบอกต่อๆ กันไป ก็จะท�ำให้ธุรกิจของร้าน
เจริญก้าวหน้าโดยที่ไม่ต้องมีสาขาอื่น

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

คุณปิยะมาศ: “หากเปรียบเทียบนานมีกับคนๆ หนึ่ง จะเห็นว่าเป็นเหมือนคนที่อายุ 65 ปี
ย่อมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ มีประสบการณ์จากการใช้ชีวิตมากมาย ในเชิงธุรกิจก็เช่นกันที่
ติดต่อค้าขายกันมาได้จนถึงทุกวันนี้ นัน่ เป็นเพราะคุณภาพสินค้าของนานมีทยี่ งั คงรักษาไว้ตงั้ แต่ตน้
จนถึงปัจจุบัน จึงขออวยพรให้นานมีอยู่คู่กับวงการเครื่องเขียนตลอดไป”

ร้าน “สยามนครินทร์ คอมเพลกซ์”
กว่าจะเป็น “สยามนครินทร์ คอมเพลกซ์”

“สยามนครินทร์ คอมเพลกซ์” ก่อตัง้ โดยคุณนลิน จริงใจกุล คุณจ�ำนงค์ และคุณอ�ำนวย
เอี้ยววงษ์เจริญ ซึ่งเป็นผู้บริหารในรุ่นที่ 1 ร้านนี้ในอดีตเคยใช้ชื่อว่า “คลังวิทยา” ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2520 เปิดเป็นร้านเล็กๆ 2 คูหา ทีถ่ นนรัฐการ ในเมืองหาดใหญ่ ต่อมาเมือ่ ปี พ.ศ. 2533
จึงย้ายร้านไปตัง้ แถววงเวียนน�ำ้ พุ เมืองหาดใหญ่ เนือ้ ทีต่ อนนัน้ รวมแล้วกว่า 2 ไร่ และได้เปลีย่ น
ชื่อร้านเป็น “สยามนครินทร์” เน้นขายสินค้าเครื่องใช้ส�ำนักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน
และเฟอร์นเิ จอร์ ต่อมาเมือ่ ทีด่ นิ ถูกเวนคืนจึงต้องย้ายร้านอีกครัง้ จนได้มาก่อตัง้ เป็น “สยามนครินทร์
คอมเพลกซ์” เมือ่ ปี พ.ศ. 2555 บนเนือ้ ทีก่ ว่า 3 ไร่ครึง่ เรียกได้วา่ เป็นห้างสรรพสินค้าทีส่ ะดวก
ครบครัน ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ

ปัจจุบนั “สยามนครินทร์ คอมเพลกซ์” เป็นธุรกิจห้างสรรพสินค้าทีค่ รบครันในทุกๆ ด้าน
ทัง้ อุปกรณ์เครือ่ งเขียน เครือ่ งใช้สำ� นักงาน ร้านค้าทีห่ ลากหลาย เฟอร์นเิ จอร์ครบครัน รวมถึง
ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ทสี่ ามารถรองรับผูเ้ ข้าชมมากถึง 800 คน และในอนาคตทางสยามนครินทร์
มีโครงการจะขยายสาขารวมถึงการขายสินค้าออนไลน์ เพือ่ ให้ลกู ค้าเข้าถึงทางร้านได้สะดวก
มากขึ้น คติประจ�ำใจที่ทางผู้บริหารยึดถือคือ “ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด” จงอย่าคาดหวังกับ
อนาคตมากเกินไป ถ้าเราท�ำวันนี้ให้ดี ผลที่ตามมาในวันพรุ่งนี้ก็จะตามมาเอง

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี

คุณนลิน : “เราเองถือได้ว่าโตมาพร้อมๆ กับนานมี ลูกเราเองก็โตมาพร้อมๆ กับ
เครือ่ งเขียนของนานมี ในวาระที่นานมีครบรอบ 65 ปี ก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่
เรานับถือจงดลบันดาลให้ธรุ กิจทัง้ ของสยามนครินทร์และนานมีเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน
และขอให้รุ่นต่อๆ ไปเจริญเติบโตพร้อมๆ กับนานมี”
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ศิริชัย ทหรานนท์

ดีไซเนอร์แบรนด์ไทย [ THEATRE ]
มาตรฐานระดับสากล

ในยุคที่กระแสแฟชั่นแบรนด์ไทยก�ำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง สร้างชื่อเสียงของ
บรรดานักออกแบบทั้งหลายให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล จึงไม่ ใช่เรื่องแปลกที่
อาชีพ “ดีไซเนอร์” จะกลายเป็นความฝันของคนรุน่ ใหม่จำ� นวนไม่นอ้ ย แม้บางคนจะไม่ได้เรียนจบมา
โดยตรงแต่ก็พยายามต่อยอดเพื่อสานฝันให้เป็นจริง เช่นเดียวกับ คุณจ๋อม – ศิริชัย ทหรานนท์
ดีไซเนอร์ไทยในยุคร่วมสมัยทีแ่ สนจะครบเครือ่ งทัง้ ประสบการณ์ ฝีไม้ลายมือ และมุมมอง กับจุดเริม่ ต้น
บนเส้นทางสายนักออกแบบที่ ไม่ธรรมดา จนสามารถพาตัวเองและ แบรนด์ เธียเตอร์ (Theatre)
ก้าวสู่ความส�ำเร็จบนเส้นทางสายแฟชั่นเมืองไทยได้อย่างภาคภูมิ

วารสารนานมีนิวส์ฉบับนี้ จะพาคุณผู้อ่านไปติดตามเรื่องราวแห่งความ
ส�ำเร็จในแวดวงแฟชั่นที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากแจ้งเกิด
เป็นดีไซเนอร์ดาวรุ่งดวงใหม่ได้เป็นอย่างดี

จุดเริ่มต้นก่อนเป็นดี ไซเนอร์

ผมเป็นคนกรุงเทพโดยก�ำเนิดครับ คุณแม่เป็นอาจารย์ ส่วนคุณพ่อเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาแผนโบราณ เปิดร้านอยู่แถวถนนเจริญกรุง ส่วนผมก็เติบโต
มาแบบเด็กกรุงเทพทัว่ ไป จนกระทัง่ เรียนจบชัน้ มัธยม ตอนนัน้ ก็รตู้ วั แล้วครับว่าเรา
ชอบศิลปะไม่ได้ชอบค้าขาย โชคดีทคี่ ณ
ุ พ่อเปิดกว้าง ผมก็เลยได้เข้าไปเรียนศิลปะที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์แถวศรียา่ น ผมเป็นเด็กหัวไม่ดี เรียนไม่เก่ง แถมไม่ได้
มีพนื้ ฐานศิลปะแบบทีน่ กั ศึกษาศิลปะควรจะมี อย่างพวกดรอว์องิ้ หรือการเลือกใช้สี
เราก็ไม่มคี วามรู้ รูแ้ ค่วา่ เราชอบเรียนปฏิบตั ิ ไม่ชอบวิชาการ ก็เลยเรียนทีอ่ าชีวศิลป์ฯ
3 ปี จบแล้วก็มาต่อ ปวส. คณะศิลปหัตถกรรม สาขาสิง่ ทอ (textile) ที่วิทยาลัยเพาะช่าง
ที่เลือกสิ่งทอเนี่ยเพราะความชอบและความสนใจล้วนๆ คะแนนเรื่องการเรียนก็
ไม่ได้ดีนะ แต่เรื่องการเข้าสังคมดีเยี่ยม เพราะการเรียนศิลปะมันได้ในเรื่องของ
การแสดงออก เรื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ ได้ อ อกไปวาดรู ป นอกสถานที่
การเรียนทีอ่ าชีวศิลป์ 3 ปีแรก ก็จะเรียนเกีย่ วกับศิลปะทัง้ หมด จากนัน้ ก็เลือกเรียน
วิชาเฉพาะสิง่ ทออีก 2 ปี คือเรียนทุกอย่างทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทอ เช่น เรือ่ งกราฟิก การพิมพ์
การย้อม แต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับห้องนะ ถึงจะท�ำงานส่งอาจารย์ก็จริงแต่เรา
ก็ชอบไปสังคมกับคณะอื่นๆ ด้วย อย่างคณะจิตรกรรมเขาเรียนเรื่องการวาดรูป
เราไม่ได้เรียนแต่ก็ไปดูเพื่อนบ้างว่าวิธีการท�ำยังไง คณะหัตถศิลป์เขาก็มีศิลปะไทย
มีการท�ำหัวโขน ท�ำเครื่องรัก ลงรักปิดทอง การปั้น การแกะสลัก เราสนใจก็ไปดู
ตามประสาคนที่ชอบสังคม ชอบเรียนรู้ ชอบสนใจ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไปกับเขาหมด
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บนเส้นทางดี ไซเนอร์

ต้องบอกก่อนว่า ผมเป็นคนประเภทแต่งตัวเก่ง กล้าแสดงออก ไม่กลัวใคร
มีความมั่นใจ แล้วก็สนใจเรื่องแฟชั่นมาตั้งแต่สมัยเรียน ซึ่งการสนใจเรื่องแฟชั่น
ท�ำให้ผมต้องศึกษาเรื่องตลาดของเมืองไทยที่เรียกว่า บูติก (Boutique) ไปด้วย
เพราะในเมืองไทยสมัยก่อน จะเป็นลักษณะร้านบูติกที่เปิดโดยเจ้าของกิจการ
ต่างๆ ที่เรียนจบมาจากต่างประเทศแล้วมาเปิดร้านเสียมากกว่า จนกระทั่งในช่วง
ใกล้จบเพาะช่าง ผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับ คุณไข่ – สมชาย แก้วทอง (ดีไซเนอร์ชื่อ
ดังของไทย เจ้าของแบรนด์ Kai) ก็พาตัวเองเข้าไปคลุกคลีกบั คุณไข่อยูช่ ว่ งใหญ่เลย
ทีเดียว เข้าไปช่วยงาน ไปท�ำนู่นท�ำนี่ เราเองก็ได้เรียนรู้อะไรจากเขาหลายๆ อย่าง
ได้เจอเพื่อนใหม่ ได้เห็น ได้จับ ได้สัมผัส ในสิ่งที่เราหาไม่ได้ในรั้วเพาะช่าง มันเป็น
ความบังเอิญทีผ่ มคิดว่ามันเป็นโอกาสทีด่ มี าก ซึง่ ตรงนีเ้ องทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้เรา
รู้สึกว่าเสื้อผ้ามันมีตัวตน ในขณะเดียวกัน การได้คลุกคลีอยู่กับคุณไข่ก็ท�ำให้เราได้
รูจ้ กั บรรดา Fashion People ทัง้ หลายด้วย ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ นางแบบ กลุม่ ช่างภาพ
กลุ่มนิตยสาร ที่เป็นระดับหัวกะทิของกรุงเทพฯ ในยุคนั้น และปัจจุบันหลายท่าน
ก็ยังคงเป็นที่รู้จักในระดับแถวหน้าของวงการแฟชั่นอีกด้วย

ก�ำเนิดแบรนด์ “THEATRE”

หลั ง จากเรี ย นจบที่ เ พาะช่ า ง ก็ มี โ อกาสไปท� ำ งานที่ ร ้ า น SODA ของ
คุณกบ – เมนาท นันทขว้าง ซึง่ อยูท่ สี่ ยามเซ็นเตอร์ ระหว่างนัน้ ผมก็ทำ� เครือ่ งประดับ
ขายไปด้วย แล้วก็มีโอกาสได้ไปปารีส มันไม่ใช่ความฝันว่าฉันต้องไปนะ แต่เพื่อน
ที่อยู่ที่นั่นชวนมา ผมก็เลยเอาเงินเก็บจากการท�ำงานและการขายเครื่องประดับนี่
แหละไป ไปครั้งละ 3 สัปดาห์ เพื่อนๆ ก็พาไปแหล่งแฟชั่น เรียกว่าตระเวนไปทั่ว
จนได้ไปเจอสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ท�ำให้ผมค้นพบสไตล์ของตัวเองจริงๆ
ก็คือที่ “ตลาดเก่า” เป็นตลาดนัดคนเดินที่ถือว่าเป็นทีเด็ดส�ำหรับผมนะ มีเฉพาะ
วันเสาร์ – อาทิตย์ ถ้าจะไปก็ตอ้ งตืน่ ตัง้ แต่ตี 5 เพือ่ ไปหาของแบกะดินฝรัง่ เศส แล้ว
มันเป็นของแฟชั่นล้วนๆ หมวกโบราณสวยๆ ลูกไม้เก่าๆ ขนนกที่เขาใช้ในแฟชั่น
ชั้นสูง ของโบราณทุกยุคทุกสมัยมีหมด เอามาตั้งขายเป็นกองๆ ชิ้นละ 10 ฟรังก์
20 ฟรังก์ ถ้าเหมาหมดก็เอาไปเลย 100 ฟรังก์ ผมก็กวาดมาเท่าทีเ่ งินจะเอือ้ อ�ำนวย
แต่ไม่ได้ซื้อมาขายนะ ซื้อมาศึกษา ซื้อมาเก็บ มันเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีเลยทีเดียว
เราได้อะไรจากทีน่ นั่ เยอะมาก จนเริม่ รูส้ กึ ว่าอยากจะท�ำงานทีเ่ ป็นของตัวเองขึน้ มา
หลังจากนัน้ ไม่นานก็ได้เปิดร้านเป็นของตัวเองอยูท่ ตี่ กึ ชาญอิสระ ภายใต้ชอื่ แบรนด์
“เธียเตอร์” ขายทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับ

ที่มาของชื่อแบรนด์ THEATRE

“เธียเตอร์” (THEATRE) ในความคิดของผมมันมีความหมาย มันคือโรงละครที่
ยิง่ ใหญ่ ไม่ใช่โรงหนัง มันมีสตอรี่ เป็นเรือ่ งราว THEATRE ทีไ่ ม่รจู้ บ เป็นอะไรก็ได้ทกุ อย่าง
ตามทีเ่ ราจะจินตนาการและอยากให้เป็น ซึง่ ผมคิดว่ามันเป็นทีม่ คี วามพิเศษ จดจ�ำง่าย
และตรงกับภาพลักษณ์ของเสื้อผ้าของเราด้วย ก็เลยเลือกใช้ค�ำนี้เป็นชื่อแบรนด์

ก้าวสู่ความเป็นสากล

ตอนแรกทีท่ ำ� ร้าน เราต้องหาวิธกี ารสร้างอิมเมจแบรนด์ขนึ้ มา ผมก็เลยเลือก
ท�ำแฟชั่นโชว์ ซึ่งเป็นจุดที่สื่อหรือลูกค้าจะได้เห็นความเป็นแฟชั่นในลักษณะการ
เคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง ได้ เ ห็ น ศั ก ยภาพของตั ว ดี ไซเนอร์ ด ้ ว ย
ผมเลยเปิดตัวแบรนด์ด้วยแฟชั่นโชว์เพื่อให้สื่อเห็น ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดี แม้ว่า
มันจะไม่ง่ายเหมือนปัจจุบันที่มีคนมารองรับ ด�ำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสรรพ
ขอเพียงมีงบประมาณ ในขณะที่สมัยก่อนเราต้องเตรียมการเองทั้งหมด ต้องอาศัย
คนเยอะ ต้องมีทีมงานที่เข้าใจ ไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียว การจัดแฟชั่นโชว์สมัยก่อน
เลยเป็นงานยาก จนกระทั่งมีนิตยสาร Elle เกิดขึ้นในเมืองไทย และกลายเป็นผู้ที่
รวมรวมดีไซเนอร์ไทยให้มตี วั ตน ท�ำให้วงการแฟชัน่ เมืองไทยมีความชัดเจน ช่วงนัน้
ผมน่าจะเปิดเธียเตอร์มาร่วมๆ 20 ปีแล้ว เขาก็เชิญเราให้เข้าร่วมใน Elle Fashion
Week โดยทีท่ างนัน้ จะจัดการให้เราทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งนางแบบ เรือ่ งการเชิญ
สื่อต่างๆ ส่วนเราก็คิดแต่เรื่องคอนเซ็ปต์ของเรา การท�ำชุด การวางรูปแบบของโชว์
เมื่ อ จุ ด นี้ ผ ่ า นไป มั น ก็ เ หมื อ นกั บ เป็ น การจุ ด ระเบิ ด ใหม่ ข องเราเลยที เ ดี ย ว
เรียกว่าสือ่ ให้ความสนใจมาก เด็กรุน่ ใหม่กไ็ ด้รจู้ กั เธียเตอร์ในวันนี้ นัน่ คือจุดทีท่ ำ� ให้
ความเป็นสากลเกิดขึ้นมา ในความรู้สึกของผมนะ เพราะผมคิดว่าถ้ายังไม่มีใครมา
จุดประกายให้เรา เราก็อาจจะคิดว่ามันยังไม่ถงึ เวลา ยังไม่พร้อม เราก็ยงั ไม่ทำ� แต่พอ
มีคนที่สามารถจะบริหารจัดการให้เราได้ ท�ำให้เราไม่ต้องไปให้ความสนใจเรื่องนั้น
โฟกัสแค่การท�ำโชว์ของเราก็พอ ซึ่งหลังจากนั้นเราก็ท�ำมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันก็
เป็น 10 ปีแล้ว จนตอนนี้การจัดแฟชั่นโชว์ กลายเป็นแผนประจ�ำปีของเราไปแล้ว

จากตึกชาญอิสระสู่สยามเซ็นเตอร์

ขอย้อนกลับไปช่วงก่อนเปิดร้านสักนิด ตอนนั้นผมยังท�ำงานอยู่ที่ร้าน SODA แล้ว
วันหนึ่งทางผู้บริหารตึกชาญอิสระก็ติดต่อมาว่าอยากให้ผมมาเปิดร้านที่ตึก แล้ว
ให้ชวนเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เป็นดีไซเนอร์มาเปิดด้วย ตอนนั้นก็มี คุณป้อม – ธีระพันธ์
วรรณรัตน์ แห่ง Tirapan, คุณตัว้ – กีรติ ชลสิทธิ์ แห่งดวงใจ บีส, คุณเจีย๊ บ พิจิตรา
บุณยรัตพันธุ์ แห่ง Pichita เรียกว่าดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงเปิดกันหมด ตึกชาญฯ ใน
ยุคนั้นเลยกลายเป็นศูนย์รวมแฟชั่นระดับแนวหน้าของกรุงเทพฯ ส่วนเธียเตอร์นี่
ยังถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ อย่างที่บอกผมไม่ได้คิดอยากจะมีร้าน แค่อยากท�ำ
เสื้อ แต่พอมีคนมาเสนอพื้นที่ให้ มันเหมือนเป็นการจุดประกายให้กับเรา ก็เลย
ตกลงที่จะเปิดร้านอย่างเป็นทางการ เปิดมาได้แค่ 3 – 4 ปีแรก ธุรกิจก็เติบโตขึ้น
เรื่อยๆ เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี คนก็เลยมีก�ำลังซื้อเยอะ แต่พอเปิด
ไปได้สัก 5 ปี ก็เริ่มรู้สึกว่าลูกค้าที่มาเดินเนี่ยเป็นกลุ่มเฉพาะ มีแต่หน้าเดิมๆ ที่เขา
ตัง้ ใจมาซือ้ ซือ้ เสร็จก็กลับบ้าน ลูกค้าขาจรจึงหายาก ด้วยความทีเ่ ราอยากลองเปิด
ตลาดหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ดูบ้าง ก็เลยมาเปิดสาขาที่ 2 ที่สยามเซ็นเตอร์ เสื้อผ้าที่
ขายก็เหมือนกับสาขาแรกบ้าง แต่เราได้กลุม่ ลูกค้าใหม่กค็ อื กลุม่ คนรุน่ ใหม่ จากนัน้
ก็มาสูส่ าขาที่ 3 ทีเ่ วิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ซึง่ ปัจจุบนั คือเซ็นทรัลเวิลด์ ต่อมาก็ไปเปิดที่
เซ็นทรัลลาดพร้าว แล้วก็ทเี่ ซ็นทรัลบางนา รวมเป็น 5 สาขา ด้วยความทีว่ า่ ตอนนัน้
ไฟแรง ท�ำไหวไม่ไหวไม่รู้ ขอเปิดไว้กอ่ น แต่ตอนนีอ้ ยูไ่ ม่ครบแล้ว ด้วยก�ำลัง บวกกับ
สภาพเศรษฐกิจและอะไรอีกหลายๆ อย่าง ก็ปดิ ตามวาระกันไป ปัจจุบนั เลยเหลือแค่
2 สาขา คือ ที่สยามเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดของเรา แล้วก็มีที่อัมรินทร์
พลาซ่า
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เทรนด์และกระแสแฟชั่นกับการออกแบบ

ผมไม่ได้ทำ� เสือ้ ตามเทรนด์นะ แต่ทำ� จากสิง่ ทีเ่ ราชอบหรือเพราะเราอยากใส่
เสื้อผ้าแบบนี้ เหมือนเป็นการน�ำเสนอความเป็นตัวเราลงไปด้วย เพราะฉะนั้นคน
ที่ใส่เสื้อผมก็คือคนที่ไม่ได้ยึดติดกับเทรนด์ แต่บางทีมันโดนส�ำหรับลูกค้าที่ซื้อไป
อย่างเสือ้ ทีเ่ ขาซือ้ ไปเมือ่ 2 ปีทแี่ ล้ว มันตรงกับเทรนด์ตอนนีจ้ ะเป็นอย่างนัน้ เสียมากกว่า
คือผมไม่ได้บอกว่าเสือ้ ผมมันล�ำ้ สมัยนะ แต่มนั คลาสสิกมากกว่า คือใส่เมือ่ ไหร่กไ็ ม่เชย

อุปสรรคส�ำคัญในการท�ำงาน

อุปสรรคในการท�ำงานตรงส่วนการท�ำเสื้อไม่ค่อยมีนะ ส่วนใหญ่จะเป็น
ตอนท�ำแฟชั่นโชว์มากกว่า ในการท�ำโชว์แต่ละครั้งมันสร้างความกดดันให้เรานะ
อย่างการท�ำโชว์ของผม 1 ชุด เราจะท�ำแบบจัดเต็ม ทุ่มสุดตัว ไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้า
ผม แสงสีเสียงต่างๆ แล้วก็จะโชว์แค่ครั้งเดียวเท่านั้น พอจะโชว์งานใหม่ก็จะคิดกัน
ใหม่ แล้วทุกโชว์ของเราเรียกได้วา่ สร้างความฮือฮาทุกครัง้ ทีนคี้ นดูหรือคนทีต่ ดิ ตาม
โชว์ของเราเขาจะคาดหวังกับโชว์ครั้งต่อไปของเรา ทั้งนี้ต้องบอกว่าเราท�ำงานใหญ่
แต่ทีมงานเราเล็ก เราใช้ก�ำลังคนน้อย แต่ภาพที่ออกไปเหมือนกับใช้ก�ำลังคนมาก

ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ แล้วราคาต้นทุนก็ค่อนข้างสูง หรืออาจจะไม่ใช่
ไหมซะทีเดียว อาจจะเป็นฝ้ายก็ได้

THEATRE ครบ 30 ปี นานมีปีนี้ก็ครบ 65 ปี

บริษัทนานมีก็รู้จักมานานแล้วนะ พวกเครื่องเขียนพี่ก็ใช้หลายอย่าง เช่น
ดินสอ ดินสอสี สีน�้ำ ปากกาเคมี พี่ก็ใช้ในการท�ำงานและในออฟฟิศ

วงการออกแบบเมืองไทยในปัจจุบัน

ในเรื่ อ งของการออกแบบ ผมมองว่ า คลื่ น ลู ก ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มายั ง ขาด
ความชัดเจนในเรื่องของดีไซน์ ดีไซน์มันเหมือนๆ กันหมด ต้องบอกก่อนว่าโดย
พื้นฐานแล้วเด็กที่เรียนแฟชั่นมี 2 แบบด้วยกัน คือเด็กที่สนใจแฟชั่นซึ่งจะเก่งใน
เรื่องออกแบบ แต่เขามีความสามารถน้อยในเรื่องการท�ำชิ้นงานจริง กับเด็กที่ท�ำ
ชิน้ งานจริงได้แต่ออ่ นในเรือ่ งดีไซน์ มันเป็น 2 ขัว้ แล้วก็จะหาคนทีม่ ที งั้ 2 ขัว้ ยากมาก
แล้วเด็กพวกนี้แหละที่ค่อนข้างประสบความส�ำเร็จ แล้วปัจจุบันแทบทุกสถาบัน
การศึกษาจะมีคณะที่เกี่ยวกับแฟชั่นและการออกแบบ ทีนี้ในแต่ละปีก็จะมีเด็กที่
จบแฟชัน่ มามากมาย ซึง่ ความฝันของเด็กพวกนีก้ ค็ อื เขาอยากเป็นดีไซเนอร์ แต่ถา้
เขายังหาตัวตนของตัวเองไม่ได้ เขาก็จะเกิดปัญหา ทุกคนอยากเปิดร้าน อยากจะ
เป็นเจ้าของแบรนด์กนั หมด เราก็ตอ้ งเบรกเขา คือหาตัวตนก่อนดีไหม ว่าชอบอะไร
เราเรียนแฟชัน่ ก็จริง แต่กไ็ ม่ได้จำ� เป็นว่าต้องเป็นดีไซเนอร์เสมอไป คุณอาจจะมีเป็นทีม
เป็นผู้ช่วย ท�ำแล้วก็อาจจะเห็นว่าเราชอบจริงๆ จังๆ ก็ได้ ธุรกิจแฟชั่นปัจจุบัน
จะเห็นว่าใครก็อยากจะเข้ามา แต่มันจะยั่งยืน จะประสบความส�ำเร็จสักแค่ไหน
มันก็ขึ้นอยู่กับความโดดเด่น ถ้าดีไซน์ยังไม่โดดเด่นพอก็อาจประสบความส�ำเร็จ
ได้ยาก

“จะท�ำอะไรต้องทดลองเยอะๆ
ถ้าไม่ทดลองก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ ”

ฝากถึงน้องๆ รุ่นใหม่ที่อยากเป็นดี ไซเนอร์
ไอดอลในดวงใจ

ไอดอลผมมีหลายคนนะ อย่างโคโค่ ชาแนล แฟชัน่ ทีเ่ กิดมาในอดีต ปัจจุบนั ก็ยงั มี
ผูท้ สี่ านต่อเจตนารมณ์ตอ่ ก็คอื คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ทีส่ ามารถน�ำความคลาสสิกมาปรับ
ให้กลายเป็นสังคมรุน่ ใหม่ ให้มนั เกิดความเป็นโมเดิรน์ ในความเป็นคลาสสิกของเขาได้
ส่วนของไทยก็คอื คุณไข่ ต้องบอกว่าเขาคือต�ำนานของคนไทย และทุกวันนีค้ ณ
ุ ไข่ยงั
ท�ำงานด้วยตัวเอง แล้วก็ยังมีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์มาก

ผลงานล่าสุด

จริงๆ แล้วปีนจี้ ะเป็นปีทเี่ ราก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 30 เพราะว่าเราเปิดเธียเตอร์เมือ่ ช่วง
ปลายปี 2527 คร่ อ มปี 2528 ผมก็ คิ ด ว่ า จะท� ำ อี เว้ น ท์ ขึ้ น มาเมื่ อ ตอนต้ น ปี
แต่ดว้ ยเหตุการณ์บา้ นเมืองต่างๆ ก็เลยคิดว่าต้นปีหน้าจะจัดเป็นอีเว้นท์เล็กๆ ขึน้ มา
ส�ำหรับสร้างกระแสเธียเตอร์ครบ 30 ปี เป็นโชว์ที่อยากจะใช้ผ้าไหมไทยท�ำ
เพราะที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปตรวจงานธีสิสเด็กที่ท�ำจากผ้าไหม แล้วก็เห็นว่า
เด็กรุ่นใหม่ สร้างมิติใหม่ให้กับผ้าไหมที่เขาเอามาให้เราดู ก็เป็นความภาคภูมิใจ
ว่าชาวบ้านในต่างจังหวัดสามารถปรับให้ผ้าไหมมันดูมีความเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้น
ซึ่ ง ผมคิ ด ว่ าถ้ า หากมี เวลาก็ อ ยากเอาลายหรือสีไ ปดัด แปลงเพื่อให้เกิดผ้าไหม
รู ป แบบใหม่ ก็ อ าจจะมี โ ครงการจากผ้ า ไหมไทยขึ้ น มาสั ก เซ็ ท ในแฟชั่ น โชว์ นี้
อันนี้เป็นโปรเจ็กต์ที่เราคิดขึ้นมา แต่ก็ต้องดูกันอีกที เพราะว่าผ้าไหมค่อนข้าง
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ผมมองว่าเดี๋ยวนี้ “คนท�ำเสื้อ” กับ “ดีไซเนอร์” มันเหมือนเป็นคนละค�ำกัน
เพราะว่าดีไซน์เนอร์ในยุคปัจจุบนั อาจไม่ได้เข้าใจในวิธกี ารท�ำเสือ้ สัง่ ช่างอย่างเดียว
ฉันออกแบบมาแบบนี้ ส่วนเธอไปท�ำมา ซึ่งผมไม่ได้ท�ำงานแบบนั้น เราต้องเข้าใจ
ทุกอย่าง ต้องรู้ว่าผ้าอะไรมันถึงจะอยู่กับดีไซน์นี้ วิธีการจะท�ำยังไง ทุกอย่าง
เกิดการทดลองหมด ทุกวันนี้เวลามีโอกาสได้ไปแนะแนวสอนเด็กก็จะพูดแบบนี้
จะน�ำประสบการณ์จริงที่เราเติบโตมาเล่าให้ฟัง ส่วนเขาจะเก็บเอาไปคิดหรือเปล่า
ก็แล้วแต่ คือต้องทดลองเยอะๆ ถ้าไม่ทดลองก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ ผมเองทุกวัน
นี้ก็ยังต้องทดลอง เพราะการทดลองท�ำให้เราได้ของใหม่ ทดลองว่ามันท�ำได้หรือ
เปล่า บางครัง้ การอธิบายกับการท�ำจริงมันไม่เหมือนกัน แต่เด็กก็จะบอกว่า ทดลอง
เยอะๆ ต้นทุนก็จะสูงสิ แล้วยังไงล่ะ? ในเมื่อคุณอยากจะเรียนรู้ คุณก็ต้องลงทุนสิ
แต่วิธีการลงทุนของคุณจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ การทดลองไม่จ�ำเป็นต้องลงทุน
เสมอไป บางทีเราอธิบายไม่ได้ เราก็ต้องท�ำให้เป็น 3 มิติ ให้เขาเห็นภาพ มันมา
จากการทดลองทั้งนั้น ส่วนจะมีความพยายามขนาดไหนก็สุดแท้แต่คุณ ผมก็แค่
แนะน�ำ แต่ก็ยังยืนยันกับเด็กว่ายังไงก็ต้องทดลอง

และนีก่ ค็ อื หนึง่ ในสุดยอดดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัย อาชีพทีบ่ ง่ บอก
ถึงสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นอันเกิดจากแรงบันดาลใจ
และความทุ่มเท เพื่อเพิ่มมูลค่า คุณค่า และความงาม เขาผู้มีความ
มุ่งมั่นและพยายามในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้านการ
ออกแบบของตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้โลกได้ประจักษ์ถึงฝีมือ
คนไทยได้อย่างน่าชื่นชม

การ์ตูนความรู้ ชุด “อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง” ได้รวบรวมความรู้รอบตัว
ออกมาในแบบภาพวาดการ์ตนู ง่ายต่อการอ่านส�ำหรับเด็ก การด�ำเนินเรือ่ งเต็มไปด้วย
เรื่องราวมากมาย พร้อมสอดแทรกความรู้ โดยยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่สามารถ
พบเจอได้จริงในชีวติ ประจ�ำวันผ่านตัวละครหลักทีม่ ลี กั ษณะโดดเด่น ท�ำให้เมือ่ อ่านแล้ว
รูส้ กึ เพลิดเพลินไปกับภาพวาดและเรือ่ งราวทีน่ ำ� เสนอ ซึง่ เด็กๆ จะจดจ�ำเนือ้ หาความรู้
ได้งา่ ยกว่าการอ่านแบบท่องจากต�ำราเพียงอย่างเดียว ทีส่ ำ� คัญความรูจ้ ากหนังสือชุดนี้
เด็กๆ ยังจะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้จริงอีกด้วย

ท่องป่าอันตรายให้รอด
ฉลาดรู้ทุกเรื่องของเมืองจีน
ความรู้รอบตัวมหัศจรรย์

อ๋อ! ชุดที่ 1

สุดยอดผจญภัยธรรมชาติ
เรียนคณิตฯ สุดหินให้เข้าหัว
ความลับสารพันของหญิง - ชาย

ชื่อหนังสือ ชุด จับประเด็นเก่งสุดๆ
ตอน คณิ ต ศาสตร์ อ าณาจั ก ร
เรขาคณิต (ทั้งชุดมี 3 เล่ม)
ISBN 978-616-285-033-2
ผู้แต่ง คือริมซังจา
ภาพประกอบ คือริมซังจา
ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง
จ�ำนวนหน้า 168 หน้า
ราคา 215 บาท

ชื่อหนังสือ ชุด จับประเด็นเก่งสุดๆ
ตอน วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์
ISBN 978-616-285-034-9
ผู้แต่ง ซีคอมมิค
ภาพประกอบ ออนเจนามั ก กึ ม
(Everysmile)
ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง
จ�ำนวนหน้า 168 หน้า
ราคา 215 บาท

เฮนาและเพือ่ นๆ เดินทางมา
ยั ง อาณาจั ก รเรขาคณิ ต เพื่ อ ช่ ว ย
พระราชาแห่งอาณาจักรเรขาคณิต
ทีโ่ ดนเจ้าพ่อมดคาคูนจับตัวไป ท�ำให้
เฮนาและเพื่ อ นๆ ต้ อ งช่ ว ยกั น ไข
ปริ ศ นาเกี่ ย วกั บ เรขาคณิ ต ต่ า งๆ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น รู ป สามเหลี่ ย ม รู ป
สี่เหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม เป็นต้น
และรูปทรงเหล่านีย้ งั มีสว่ นประกอบ
ที่มีชื่อเรียกเฉพาะรวมถึงการเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ มุ ม และขนาดของมุ ม
อีกด้วย

เจ้าแมวเหมียวเซบาสเตียน
โนโน่ สโนไวท์ โจโจ้ และปีเตอร์แพน
ออกเดิ น ทางไปยั ง ฐานที่ มั่ น ของ
กองก�ำลังแบล็กเวิลด์ ที่มีกัปตันฮุก
เป็นผู้บังคับบัญชา แต่ระหว่างทาง
โนโน่และเพื่อนๆ ต่างเจอเรื่องราว
มหั ศ จรรย์ ม ากมายที่ ต ้ อ งแก้ ไ ข
โดยใช้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์
เช่ น ความกดอากาศ ทิ ศ ทางลม
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นรอบวัน
เป็นต้น ที่พวกเขาต้องค้นหาค�ำตอบ
เพือ่ ผลส�ำเร็จในการเดินทางในครัง้ นี้

ข้ามเวลาค้นหาสิ่งประดิษฐ์
รู้ทันพืชและสัตว์อันตราย
ยานพาหนะยอดอัจฉริยะ

ชื่อหนังสือ ชุด ฉลาดรู้โลกกว้าง
ตอน แก๊งป่วนเจาะลึกใต้พิภพ
ISBN 978-616-285-073-8
เรียบเรียง ซุนหยวนเว่ย
ภาพประกอบ เฉิน หัว, หวังอวี๋,
ซวี๋ เสียง, หลี่ เหลิ่ง เสวียน
ผู้แปล อาภากร รัตนจรัสโรจน์,
ประจิตร ป้อมอรินทร์
จ�ำนวนหน้า 192 หน้า
ราคา 198 บาท
ติงติงและแก๊งป่วนโดยสาร
ยานส�ำรวจเพือ่ ลงไปส�ำรวจชัน้ ต่างๆ
ของโลก พวกเขาต้องเรียนรูเ้ รือ่ งราว
เกี่ยวกับชั้นใต้ผิวโลก เช่น แผ่นธรณี
ภาค น�้ำบาดาล ภูเขาไฟ ทะเลสาบ
ยางมะตอย ก้อนหินชนิดต่างๆ ฯลฯ
ระหว่างการส�ำรวจพวกเขาพบเจอ
อุปสรรคมากมาย และยังช่วยเหลือ
โจรที่ ส วมรอยเป็ น นั ก ธรณี วิ ท ยา
ที่ ห วั ง ยึ ด ครองยานส� ำ รวจด้ ว ย
มาร่ ว มผจญภั ย ไปกั บ พวกเขา
กันเถอะ

อ๋อ! ชุดที่ 2

เหินเวหาสู่อาณาจักรนก
มหาขุมทรัพย์แหล่งพลังงาน
ทายใจไขความลับจิตวิทยา

ชือ่ หนังสือ ชุด คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่
คิด ตอน ไขปริศนาการเคลื่อนที่และ
พลังงาน (ทั้งชุดมี 6 เล่ม)
ISBN 978-616-285-059-2
ผู้แต่ง ยู ฮเยจอง
ภาพประกอบ ยู นัมยอง
ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง
จ�ำนวนหน้า 144 หน้า
ราคา 215 บาท

ชือ่ หนังสือ ชุด คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่
คิด ตอน สสารน่ารู้ในชีวิตประจ�ำวัน
(ทั้งชุดมี 6 เล่ม)
ISBN 978-616-285-064-6
ผู้แต่ง คิม ยองจิน
ภาพประกอบ ยู นัมยอง
ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง
จ�ำนวนหน้า 144 หน้า
ราคา 215 บาท

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะพาเด็ ก ๆ
ไปรู้จักกับพลังงานและหลักของการ
เคลื่อนที่ไปพร้อมกับ “โมจิ” เด็กน้อย
เจ้ า ปั ญ หาและ “โตโต้ ” เด็ ก น้ อ ย
เจ้ า ปั ญ ญาที่ จ ะมาไขปั ญ หาด้ ว ย
หลักการทางฟิสิกส์ เพราะในชีวิต
ประจ�ำวันมีเรื่องที่น่าสงสัยมากมาย
เราจึ ง ต้ อ งท� ำ ความเข้ า ใจในหลั ก
วิทยาศาสตร์ให้ถ่องแท้

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะพาเด็ ก ๆ
ไปเรียนรูพ้ นื้ ฐานของวิชาเคมีและการ
ทดลองเบือ้ งต้นไปพร้อมๆ กับ “มิกกี”้
หนุ่มน้อยจอมซน ผู้ไม่เคยเข้าใจใน
หลักวิทยาศาสตร์และ “นานา” หนูนอ้ ย
เพือ่ นสนิท ทีจ่ ะน�ำทุกคนไปท�ำความ
รู ้ จั ก กั บ “สสาร” และสถานะของ
สสารว่ามีความส�ำคัญกับชีวติ มนุษย์
มากเพียงใด

นานมีนิวส์ • 13

• ทิวไผ่

พิพิธภัณฑ์ผ้า พระราชินี
จากเส้นไหมสู่ราชพัสตราภรณ์ล้�ำค่า ตามรอยผ้าของแม่หลวง

ผ้าทอไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายที่สืบต่อกันมาช้านานและยังสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของผู้ทอและคนใน

ชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่การได้มาซึ่งผ้าทอแต่ละผืนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะ “ผ้าไหมไทย” ซึ่งมีความงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทั้งลวดลาย สีสัน และลักษณะการทอ คุณค่าของผ้าไทยจึงได้รับการยอมรับและยกย่องจากนานาประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ
อันน�ำไปสู่การจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าทอไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายไทย

ทันทีทกี่ า้ วเข้าสูพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ ผูเ้ ยีย่ มชมจะได้สมั ผัสกับความงามของตัวอาคาร
เก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งแต่การตกแต่งไปจนถึงบันไดหินอ่อนที่ทอดสู่พื้นที่
จัดแสดงบนชั้น 2 ของอาคาร จ�ำนวน 4 ห้อง ดังนี้
ห้องจัดแสดง 1: “ราชพัสตราจากผ้าไทย”
จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รวม 16 องค์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบไทยและต่างชาติ
ท�ำให้เกิดความนิยมสวมใส่ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็น
พระราชกุศโลบายในการเผยแพร่และส่งเสริมผ้าไทย รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมด้าน
การแต่งกายของสตรีไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล

ห้องจัดแสดง 2: “ไทยพระราชนิยม”
จั ด แสดงฉลองพระองค์ ชุ ด ไทย
พระราชนิ ย มของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินนี าถกว่า 30 องค์ ซึง่ พระองค์
ทรงเมื่ อ ครั้ ง โดยเสด็ จ ฯพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานา
ประเทศตั้งแต่เมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชย์
แต่ละแบบมีความงดงามและแสดงให้เห็นถึง
การผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของ
สตรีไทยในราชส�ำนักสมัยโบราณให้เข้ากับ
ยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัว ทั้งยังสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพของพระองค์
ในการสร้างสรรค์และสืบสานการแต่งกาย
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แบบไทยทีแ่ สดงถึงเอกลักษณ์ไทย
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผ้า
และเครื่องแต่งกายในราชส�ำนัก
ในห้องเดียวกันนี้อีกด้วย
ห้องจัดแสดง 3 และ 4:
“ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ทที่ รงงานเพือ่ แผ่นดิน”
จัดแสดงฉลองพระองค์ทรงงานกว่า 10 องค์ พร้อมบอกเล่าความเป็นมาของ
ศูนย์ศิลปาชีพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ที่อ�ำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และทรงมีพระราชด�ำริถึงการสร้างอาชีพ
แก่ราษฎร โดยทรงก�ำชับคณะท�ำงานทีล่ งพืน้ ทีเ่ พือ่ ส�ำรวจความเป็นอยูข่ องราษฎร
และพระราชทานความช่วยเหลือว่า “แม้ผา้ ถูเรือนก็อย่าละเลย” เพราะอาจได้พบ
ลายผ้าโบราณ ซึ่งจะสืบไปถึงช่างทอและเรื่องราวต่างๆ ได้ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้น
ในการฟื้นชีวิตผ้าทอมือไทยที่ก�ำลังจะสูญหาย พร้อมกับพัฒนาฐานะและคุณภาพ
ชีวติ ราษฎรไทยทุกภูมภิ าคให้สามารถเลีย้ งตนเองได้อย่างยัง่ ยืนมาเป็นเวลายาวนาน
กว่า 40 ปีจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริเวณชั้นล่างยังมีห้องกิจกรรม
ที่เปิดให้ผู้เข้าชมได้เข้าร่วมท�ำกิจกรรมซึ่งสอดคล้อง
กับเนื้อหานิทรรศการ ตลอดจนเกร็ดความรู้ต่างๆ
ผ่ า นการทดลอง การสั ม ผั ส และการปฏิ บั ติ จ ริ ง
หรือหากใครต้องการของฝากก็สามารถแวะไปเลือก
หากันได้ทรี่ า้ นพิพธิ ภัณฑ์ โดยพิพธิ ภัณฑ์เปิดให้เข้าชม
ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00 - 16.30 น. และโปรดแต่งกาย
สุภาพในการเข้าชม

• TheBear_wish

บริหารใบหน้าอย่างถูกวิธี
นานมีนิวส์ฉบับนี้มีวิธีดีๆ ในการบริหารใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์และสร้างความกระชับให้กับใบหน้ามาแนะน�ำสาวๆ
ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลายและสามารถท�ำได้ด้วยตัวเองดังนี้

ท่าที่ 1 :

เริ่มต้นด้วยการยิ้มให้กว้างที่สุดเท่าที่จะสามารถท�ำได้จนกระทั่งเห็นฟัน
จากนั้นให้ยิ้มค้างเอาไว้จนรู้สึกตึงที่ใบหน้า แล้วค่อยๆ หุบยิ้มลง

ท่าที่ 2 :

ออกเสียงให้หนักๆ ว่า

“อะ...เอะ…อิ...เอะ...โอะ...อะ...โอะ”

ท่าที่ 3 :

2 รอบ พร้อมกับยกมุมปากและเกร็งปากไปด้วย

ยกใบหน้าขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับเกร็งใบหูเอาไว้ จากนั้น
กัดฟันให้แน่นเล็กน้อย ค้างเอาไว้ประมาณ 5 วินาที กล้ามเนือ้
จะเกิดอาการเกร็ง เสร็จแล้วจึงค่อยๆ คลายแรงที่กัดฟัน
ออกกลับสู่สภาวะปกติ

• Little

Horse

สวัสดีครับผู้อ่าน เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีวันส�ำคัญส�ำหรับคนไทย
มากๆ วั น หนึ่ ง นั่ น คื อ วั น แม่ ยั ง ไงล่ ะ ครั บ ด้ ว ยเหตุ นี้ พี่ Little Horse
ก็เลยมีวิธีท�ำดอกมะลิสวยๆ เป็นของขวัญให้คุณแม่มาฝากกัน จะเป็นอย่างไร
เราไปดูกันเลย!

กระดาษแข็ง

ดินเกาหลี

กรรไกร

1.1.

2.

3.

มะลดิ อกน้อย รัก
ร้อย

ท�ำอย่างไรมาดูกัน

กาว

ท่อพีวีซี หรือวัตถุทรงกระบอก

ท่าทั้ง 3 นี้ เป็นการบริหารทั้งใบหน้าเพื่อเสริมสร้างความกระชับให้
กับใบหน้า เมื่อใบหน้ากระชับเข้ารูปก็จะส่งผลให้ใบหน้าดูเรียวมากขึ้น นับ
ว่าเป็นผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน

4.

1. เริ่มจากท�ำแม่พิมพ์ส�ำหรับปั้นดอกมะลิ โดยวาดรูป หรือหารูปกลีบดอกมะลิ
3 ขนาด (เล็ก, กลาง, ใหญ่) มาแปะลงบนกระดาษแข็งจากนัน้ รอให้กาวแห้ง
2. ใช้กรรไกรตัดตามรอยกลีบดอกมะลิทั้ง 3 ขนาด จะได้เป็นแม่พิมพ์ดอกมะลิ
จากกระดาษแข็ง
3. รีดดินญี่ปุ่นให้บางโดยใช้ท่อพีวีซีหรือวัตถุทรงกระบอกที่หาได้ จากนั้นวางลง
บนพิมพ์ กรีดตามรอบกลีบดอก วางซ้อนกลีบจากใหญ่ขึ้นไปหาเล็ก
4. ปั้นดินญี่ปุ่นเป็นทรงกลมเล็กๆ แล้ววางลงตรงกลางกลีบมะลิที่ซ้อนกันไว้
แล้วจับปลายกลีบหุ้มให้รอบ ปรับแต่งลักษณะของกลีบต่างๆ ให้สวยงาม

TIP ใช้นิ้วมือบีบปรับแต่งปลายกลีบ

เพื่อให้ดอกมะลิดูพลิ้วไหวมีชีวิตเหมือน
ของจริง เพียงเท่านี้ดอกมะลิน้อยของเรา
ก็เสร็จเรียบร้อย น�ำไปประดับบนกิ๊บ
สวยๆ หรือท�ำเป็นของขวัญให้คุณแม่ได้
ตามใจชอบครับ ^_^
นานมีนิวส์ • 15

