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 Happy Mother’s Day ครับทุกท่าน 

 ปีละครั้งส�าหรับ “วันแม่” แต่ผมคิดว่าไม่มีใครจะรักแม่แค่วันนี้วันเดียว 

เพราะพระคณุแม่นัน้เกนิจะพรรณนา กล่อมเกลีย้งเล้ียงเรามา ทะนถุนอมดงัแก้วตา

ดวงใจ แต่เมือ่ถงึวนัที ่12 สงิหาของทกุปี ความพเิศษอยูท่ีเ่รามาร�าลกึถงึพระคณุแม่ 

อย่างพร้อมเพรียง เพราะหลายคนอาจมีภาระที่แตกต่างกัน อาจไม่ได้พบเจอแม่

ทุกวัน เม่ือมีโอกาสพิเศษนี้เราไปกราบแม่สักครั้ง ขอพรให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรือง 

ก็ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยที่จะด�าเนินการงานและชีวิตของเราต่อไป อย่างน้อย 

มีแม่ไว้เป็นที่พึ่งทางใจ เวลาจะท�ากิจการงานใดก็คิดถึงท่านมากๆ เชื่อเถอะครับ 

ไม่มีพรใดจะประเสริฐเท่าพรจากบุพการี

 นานมีนิวส์ฉบับนี้ ธีมของเล่มคือ “วันแม่” เราจึงสร้างสรรค์ตุ๊กตาปั้นด้วย

ดินเกาหลีผสมสีอะคริลิกพาสเทล ที่มีสีให้เลือกส�าหรับการท�างานศิลปะและ 

งานประดษิฐ์ต่างๆ ถ่ายทอดออกมาเป็นกล่องดนตรคีรอบครวัทีแ่สนน่ารกั สสีนัสดใส 

ส่วนเนื้อหาภายในเล่ม เราได้น�าเสนอสาระความรู้ที่ยังคงกลิ่นอายไทย-จีน 

อย่างเหนียวแน่น อาทิ คอลัมน์เรื่องเล่าจากเหล่าซือ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม

และเส้นทางสายไหม เพือ่ให้สอดคล้องกบัคอลมัน์เกรด็ความรูท้องเกษมทีน่�าเสนอ 

“พพิธิภณัฑ์ผ้าในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ” ทีจ่ดัสร้างขึน้ตาม 

พระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เป็นแหล่ง

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยและผ้าไทยรวมถงึ 

เป็นสถานที่รวบรวมจัดเก็บรักษาผ้าไทยและเอกสารที่เก่ียวข้องไว้อย่างครบถ้วน 

นอกจากนี้ คอลัมน์ Interview เรายังได้สัมภาษณ์คุณจ๋อม ศิริชัย ทหรานนท์ 

ดีไซเนอร์ไทยเจ้าของแบรนด์ “THEATRE” ที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านการดีไซน ์

เสื้อผ้าที่โฉบเฉี่ยวไม่เหมือนใคร ซึ่งบทสัมภาษณ์ของคุณจ๋อมน่าสนใจมากทีเดียว

 และที่จะขาดไม่ได้เลย คือ คอลัมน์สัมภาษณ์ร้านเครื่องเขียนต่างจังหวัด

ทั่วประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ทีมงาน 

ไปสัมภาษณ์และเยี่ยมชมกิจการที่บ่มฟักมาจากน�้าพักน�้าแรงของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ 

สืบทอดกิจการมาถึงทายาทรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ทุกร้านเปรียบเสมือนญาติสนิท 

ของเรา และถึงแม้บางร้านเราไม่สามารถไปเยี่ยมชมได้ทั่วถึง แต่เราก็ยังระลึกถึง

อยู่เสมอในฐานะครอบครัวที่เติบโตมาด้วยกันกับนานมีถึง 65 ปี

ศุภชัย สุพุทธิพงศ์

บรรณาธิการบริหาร

editor@nanmee.com

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�้าค่า

ตามรอยผ้าของแม่หลวง

15 บริหารใบหน้าอย่างถูกวิธี :
สร้างความอ่อนเยาว์ให้แก่ใบหน้า

ด้วยขั้นตอนง่ายๆ สามารถท�าได้ด้วยตนเอง
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• โรงเรียนสอนภาษานานมี ชั้น 4 (www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com)

• เซียวเหล่งนึ่ง (www.nanmeechinesebooks.com)

           ไหม คอืเส้นใยธรรมชาตทิีม่คีวามเหนยีว ทนทาน และมนัวาว โดยเส้นใยไหม 

จะพนัอยูร่อบตวัดกัแด้ของไหม การดึงเส้นไหมออกจากดกัแด้ เรยีกว่า การสาวไหม 

ต�านานกล่าวว่าสนมของจักรพรรดหิวงตีน้ามว่า “เหลยจู”่ เป็นผูค้ดิค้นการเลีย้งไหม 

และเทคนิคการสาวไหมเมื่อกว่า 5,000 ปีก่อน และได้เผยแพร่ให้กับประชาชน

ทั่วไปได้เรียนรู้

 ผ้าไหมเป็นสิง่ล�า้ค่าของราชส�านักจีนโบราณ และยงัถือเป็นเครือ่งมอืทางการทตู 

ที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง รัฐบาลจีนทุกยุคทุกสมัยมักจะน�าผ้าไหมล�้าค่าไปมอบเป็นเครื่อง

บรรณาการเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอยู่เสมอ

 ลวดลายที่งดงามของผ้าไหมเป็นที่ชื่นชอบของชาวยุโรป การติดต่อซื้อขาย 

ผ้าไหมระหว่างประเทศจีนและประเทศต่างๆ ท�าให้เกิดเส้นทางส�าหรับขนส่งสินค้า

ที่เรียกกันว่า “เส้นทางสายไหม” เส้นทางสายไหมมีเส้นทางย่อยมากมาย ไม่ว่า 

จะเป็นทางบกและทางทะเล แต่เส้นทางทีส่�าคญัเริม่ต้นจากเมอืงซอีานในประเทศจนี 

เรื่อยไปจนถึงทิศตะวันตกของประเทศจีน ผ่านประเทศอัฟกานิสถานและ 

ประเทศอิหร่าน เข้าสู่ประเทศในแถบเอเชียกลาง โดยสิ้นสุดที่ประเทศแถบชายฝั่ง 

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในทวีปยุโรป

 ปัจจุบันเส้นทางสายไหมเป็นแหล่งความรู้ทางโบราณคดีที่ส�าคัญ เนื่องจาก 

มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุ เมืองโบราณ หรือสุสานโบราณเป็นจ�านวนมาก แม้ว่า 

เส้นทางสายไหมจะเสือ่มความนยิมด้านการเดนิทางลง แต่สนิค้าทีเ่คยถกูขนส่งผ่าน

เส้นทางนี้ตั้งแต่โบราณกาลอย่างผ้าไหมยังคงเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลาย

     ค�าศัพท์

    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

ชื่อหนังสือ 我的第一件
贴身手工皂
ISBN 957-565-873-6

ผู้แต่ง 石彦豪
ส�ำนักพิมพ์ 台视文化事业
股份有限公司
รำคำ 525 บำท

 สบู ่อำบน�้ำหนึ่งในกุญแจ

ส�ำคญัไขควำมงำม กำรหำสบูอ่ำบน�ำ้ 

ถูกใจสักก้อนไม่ใช่เรื่องง่ำยๆ โดย

เฉพำะกับคุณสุภำพสตรี เพรำะ

ส�ำหรับพวกเธอแล ้วควำมงำม 

คือชีวิต เรำจะพำท่ำนมำร่วมกัน

ไขควำมลับกำรท�ำสบู ่  และเผย

สำรพันควำมรูเ้รือ่งสำรสกัดบ�ำรงุผวิ 

ชนิดต่ำงๆ สู ่ควำมเป็นมืออำชีพ 

ด้ำนควำมงำม

ชื่อหนังสือ 时尚礼品包装
ISBN 7-80666-064-X

ผู้แต่ง 邬帆
ส�ำนักพิมพ์ 广西科学技术
出版社
รำคำ 350 บำท

 สร้ำงไอเดียสดุบรรเจดิ เพ่ิม 

มูลค ่ำสิ่ งของด ้วยกระดำษห ่อ 

ของขวัญถือเป ็นเรื่องส�ำคัญย่ิง 

เพรำะเปรียบเสมือนกำรใส่ใจและ

กำรสร้ำงควำมประทับใจท่ีแฝง

ไปด้วยคุณค่ำทำงจิตใจ ซึ่งอำจมี

คุณค่ำเหนือกว่ำตัวสิ่งของเสียอีก 

ในขณะเดียวกันท่ำนยังสำมำรถใส่

ควำมเป็นตัวตนของท่ำนเองลงไป

พร้อมกับกำรห่อของขวัญได้ด้วย

ชื่อหนังสือ 创意贺卡大全
ISBN 978-7-5349-4048-4

ผู้แต่ง 切丽尔·欧文
ส�ำนักพิมพ ์河南科学技术
出版社
รำคำ 680 บำท

 มำท�ำกำร์ดกันเถอะ กำร 

ออกแบบกำร์ดสวย  ๆไม่ยำกอย่ำงทีค่ดิ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำร์ดแบบไหนสไตล์ไหน 

หนังสือเล ่มน้ีจะพำท ่ำนผู ้อ ่ำน

เพลดิเพลนิไปกับโลกแห่งจนิตนำกำร

กำรตกแต่งกำร์ดให้ได้ดัง่ใจปรำรถนำ 

อำทิ กำร์ดป๊อบอัพ กำร์ดตัดแปะ 

หรือสิ่ งประดิษฐ ์ตกแต ่งกำร ์ด 

อีกมำกมำย ท่ำนใดก�ำลังมองหำ

แรงบันดำลใจส�ำหรับท�ำกำร ์ด 

แบบใหม่ๆ ไม่ควรพลำด

ชื่อหนังสือ 心意满满的 
节日鲜花包装
ISBN 978-7-5349-4732-2

ผู้แต่ง 长谷惠
ส�ำนักพิมพ ์河南科学技术
出版社
รำคำ 360 บำท

 เบื่อไหมกับกำรต้องเสียเงิน

ค่ำช่อดอกไม้ในวำระต่ำงๆ ทั้งที่ 

ท่ำนก็สำมำรถเรียนรู้ทักษะกำรจัด 

ช ่ อดอกไม ้ อย ่ ำ งมื ออำชีพได ้

ด้วยตัวเอง หนังสือเล่มน้ีจะช่วย

ให้กำรจัดช่อดอกไม้ของท่ำนง่ำย

ขึ้น  ก ้ำวสู ่ควำมเป ็นมืออำชีพ

ตั้ ง แ ต ่ ก ำ ร เ ลื อ ก วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ ์ 

ประ เภทกำรจัดช ่อ  ตลอดจน 

เทคนิคกำรออกแบบช่อดอกไม้เก๋ๆ 

อีกมำกมำย

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
รำคำ 300 บำท

 โลกสวยด้วยปลำยพู ่กัน 

สร้ำงควำมสุนทรีย์ให้ชีวิตด้วยกำร 

เพ ้นท ์  ด ้วยหนังสือครบเครื่อง 

เร่ืองลำยกุหลำบเล่มนี้ ที่จะพำคุณ 

เจำะลึกกำรเพ ้นท ์ลำยกุหลำบ

อย่ำงละเอียด เก็บรำยละเอียด

ทุกซอกทุกมุมของกุหลำบ ตั้งแต่

รำก ล�ำต้น กิ่ง ใบ และดอก พร้อม

ภำพประกอบสีสันสวยงำมและ 

ค�ำอธิบำยขัน้ตอนกำรเพ้นท์ทีเ่ข้ำใจ

ง่ำยอีกด้วย

ผ้าไหมและเส้นทางสายไหม
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           กิจกรรม
มอบความรักผ่านงานศิลป์...กับสีตราม้า

  บรษิทั นานม ีจ�ากดั ร่วมกบั คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ

ธนบุรี จัดกิจกรรมมอบความรักผ่านงานศิลป์ โดยครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมช่วยน้องๆ

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ออกแบบและระบายสีปูนปลาสเตอร์ สร้างความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน รวมถึงส่งเสริมจินตนาการของน้องๆ ณ โรงเรียนโสตศึกษา 

ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา  

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ และการตอบรับที่อบอุ่น เรียกว่าสุข 

ทั้งผู้ให้และผู้รับเลยก็ว่าได้

 สตีราม้าร่วมกบั บรษิทั แก๊กอนิเตอร์เนชัน่แนล หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ เบ๊น  โบ๊ท 

ร่วมจัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ

ระบายสกัีบพีม้่า ปีท่ี 3  ในหัวข้อ “ปีม้าคกึคกั” พร้อมท้ังแสดงหุน่การ์ตนูสือ่การสอน 

เชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ความซื่อสัตย์ และเล่นเกมบนเวทีเพ่ือแจกของรางวัลต่างๆ 

จากสีตราม้า ซึ่งน้องๆ ได้สนุกสนานกับกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้สีตราม้ายังได้น�า 

สมุดภาพระบายสี พี่ม้าตะลุยอาเซียน และชุดสีไปแจกให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วม

กิจกรรมอีกด้วย

 เบ๊น + โบ๊ท 
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 บริษัท นานมี จ�ากัด ร่วมกับ B2S จัดกิจกรรม B2S Best friend forever ณ ลานกิจกรรม  B2S ชั้น 4 

ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวิลด์ ระหว่างวนัที ่25-26 กรกฎาคม 2557 ทีผ่่านมา  ภายในงานมกีารเชญิชวนน้องๆ 

เข้าร่วมโครงการประกวด วาดภาพระบายสีปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ปีม้าคึกคัก” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 

เล่านิทานคุณธรรม 2 ภาษา ภาษาไทย-จีน 

จากส�านักพิมพ์ทองเกษม พร้อมทั้งเล่นเกมและ 

แจกของรางวลัมากมาย สร้างความประทบัใจแก่เด็ก 

และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 

B2S 

ร้านสิริสาส์น
 บริษัท นานมี จ�ากัด ร่วมกับร้านสิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป จังหวัดนครราชสีมา 

ร่วมกันจดักจิกรรม Work shop เปิดประตศูลิปะ “นวการลากและระบาย” โดยในงานนี้ 

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สทุธพินัธุ ์ ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์ 

(จิตรกรรม) ปี 2555 และทีมวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะที่เน้นเรียน

ด้วยวิธีธรรมชาติ ที่เรียกว่า The Natural 

Way to Draw & Paint เช่น การวาดตาม

ที่สัมผัส วาดจากท่าทางต่างๆ โดยใช้สีน�้า 

ตราม้าผสมผสานกับสีอะคริลิกศิลปากร

ประดิษฐ์ เพื่อให้ครูอาจารย์กว่า 40 โรงเรียน

ได้พัฒนาความคิดของตนให้เป ็นศิลปะ 

สมัยใหม่ ความพิเศษของการกิจกรรม 

ในครั้งนี้คือ ผู้เข้าร่วมไม่จ�าเป็นต้องมีพื้นฐาน 

ทางศิลปะมาก่อน และไม่จ�าเป็นต้องใช้พู่กัน 

ในการวาดภาพก็สามารถสร้างสรรค์ผลงาน

ขึ้นได้

Best friend forever
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กว่าจะเป็น “วิทยาภัณฑ์”
 ร้านวทิยาภณัฑ์ ก่อตัง้โดยคณุวทิยา ปึงชตูระกลู โดยในตอนเริม่แรก คณุวทิยาเป็นคนส่งของ 
ตามบ้าน จนเปิดร้านจดทะเบียนการค้าในปี พ.ศ. 2537 เป็นห้องแถวเล็กๆ ในตลาด จ.อุดรธานี 
เริ่มแรกเป็นร้านขายเครื่องเขียน ต่อมามีการเติบโตทางธุรกิจและเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ทางร้านจึงเริ่มน�าสิ่งของอื่นๆ เข้ามาขายมากขึ้น และเมื่อกิจการขยายตัวจึงเปิดร้านเพิ่ม
อีก 1 ร้าน 
ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
 ปัจจบุนั ร้านวทิยาภณัฑ์ม ี2 สาขา โดยคณุจรยิา ปึงชตูระกลู ภรรยา ลกูสาวและลกูเขยเข้ามา 
ช่วยบรหิาร ร้านวทิยาภณัฑ์เน้นการขายส่ง กลุม่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าร้านค้าขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ นอกจากสนิค้าจ�าพวกเครือ่งเขยีนแล้ว ร้านวทิยาภณัฑ์ยงัจ�าหน่ายเครือ่งอปุโภคบรโิภคด้วย 
เรียกได้ว่า มาวิทยาภัณฑ์คร้ังเดียวได้กลับไปครบทุกอย่าง เปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้า 
ไม่ติดแอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีก็ว่าได้ ส่ิงที่ท�าให้ทางร้านเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันน้ีก็คือ 
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 
บรษิทันานมแีละบรษิทัในเครอืเจรญิรุง่เรืองยิง่ๆ ขึน้ไป และอยูเ่คยีงคูก่บัร้านเครือ่งเขยีนทัว่ประเทศ
ตลอดไปครับ”

ร้าน “วิทยาภัณฑ์”

กว่าจะเป็น “นิวง่วนแสงไทย  2003”
 ร้านนิวง่วนแสงไทย เริ่มต้นจากคุณปู่ของคุณ วีระชัย วณิชวรนันท์  เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งปัจจุบัน 
เป็นรุน่ที ่3 แล้ว ในช่วงแรกขายหนงัสือเรยีน และเป็นตวัแทนจดัจ�าหน่ายหนงัสอืพมิพ์ภายในจงัหวดัอดุรฯ 
และจงัหวดัใกล้เคยีง ต่อมามกีารน�าเครือ่งเขยีนเข้ามาขายควบคูไ่ปด้วย ร้านนิวง่วนแสงไทยเปิดมากว่า 
60 ปีแล้ว เรียกได้ว่าโตมาพร้อมๆ กับบริษัทนานมี ในตอนแรกร้านต้ังอยู่ในซอยเชิดสมบัต ิ
แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบจึงย้ายมาตั้งบริเวณซอยบ้านเดื่อจนถึงปัจจุบัน

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
 ปัจจุบัน ร้านนิวง่วนแสงไทยมี 1 สาขา ส่วนสาขาเดิมบริเวณซอยเชิดสมบัติน้ันได้
ปิดเป็นโกดังส�าหรับเก็บสินค้า ร้านนิวง่วนแสงไทยจ�าหน่ายสินค้าเกือบทุกชนิดซึ่งขายท้ัง
สินค้าส่งและปลีก โดยกลุ ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการ สิ่งที่ท�าให้ทางร้าน
เจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้คือ เน้นที่การบริการลูกค้าเป็นอย่างดี เพื่อที่จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ส�าหรับโครงการขยายกิจการนั้น คุณวีระชัยกล่าวว่า “ได้มี
การเตรียมพ้ืนที่ในการขยายร้านไว้แล้ว แต่ตอนนี้ด้วยเหตุการณ์บ้านเมือง คงต้องรอจังหวะ 
แต่คาดว่าคงอีกไม่นาน ”

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี
 คุณวีระชัย: “ขอให้นานมีอยู่คู่กับร้านเครื่องเขียนตลอดไป ขอให้ผู้บริหารและพนักงาน 
มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข กิจการก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ร�่ารวย และน�าสิ่งดีๆ มอบให้กับลูกค้า 
มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพออกมาตลอดเวลา ทางร้านขอขอบคุณที่ให้การบริการที่ประทับใจและ
สนับสนุนร้านด้วยดีมาโดยตลอด”

ร้าน “นิวง่วนแสงไทย”

8 ร้านเครื่องเขียน
มิตรภาพส่วนภูมิภาคของนานมี

 นานมนีวิส์ฉบบันี ้เราขอพาทกุท่านไปท�าความรูจ้กัร้านเครือ่งเขยีนทีอ่ยูเ่คยีงข้างนานมมีาเป็นเวลานาน 

ที่ถึงแม้จะอยู่ไกลถึงภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ แต่ทีมงานก็เดินทางไปสัมภาษณ์และ 

เกบ็ภาพมาฝาก  เพราะงานฉลองครบรอบ 65 ปี นานม ีกใ็กล้เข้ามาทกุทแีล้ว และลกูค้าทกุท่านกค็อืคนส�าคญั 

ส�าหรับเราตลอดมา

ภาคอีสาน
จังหวัดอุดรธานี
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กว่าจะเป็น “ไซเรียง (อุดมผล)”
 ร้านไซเรียง (อุดมผล) ก่อตั้งโดยคุณไซเรียง คุณารักษ์ ซึ่งปัจจุบัน คุณภานุวัฒน์ จ่างตระกูล 
เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว และก�าลังถ่ายทอดให้รุ่นที่ 4 เดิมร้านตั้งอยู่ในตลาดวโรรส อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
แต่ด้วยสถานที่คับแคบ จึงขยายมาเปิดร้านใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยได้น�าระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน พ.ศ 2523 ซึ่งถือว่าเป็นร้านเคร่ืองเขียนที่ทันสมัยแห่งแรกๆ ของ
ประเทศไทยกว่็าได้ เริม่แรกร้านไซเรยีงเป็นร้านขายหนงัสอืและของเลก็ๆ น้อยๆ  หลงัจากนัน้กไ็ด้น�า 
เครื่องเขียนเข้ามาขาย เพราะตอนนั้นในจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีสินค้าประเภทเครื่องเขียนเข้ามา 
ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
 ปัจจบุนัร้านไซเรยีง (อดุมผล) เปิดมานานกว่า 80 ปี ปัจจบุนัก�าลงัก้าวเข้าสูรุ่น่ที ่4 หลงัจากที ่
คุณวรรณสว่างเริ่มเข้ามาบริหารงานต่อจากคุณพ่อ ก็เริ่มมีการเปิดขายสินค้าออนไลน์เพิ่มข้ึนอีก 
1 อย่าง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ส่วนสินค้าที่ก�าลังได้รับความนิยมในขณะนี ้
เป ็นสินค้าทางด้านศิลปะ ซึ่งทางร ้านเองก็ก�าลังขยายสินค้าในหมวดนี้ให ้เพิ่มมากขึ้น 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า นอกจากนีท้างร้านก�าลงัพฒันาร้านให้เป็นรปูแบบดจิิตอล 
ท�าการวางระบบคอมพิวเตอร์ใหม่และน�าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ให้ร้านมีความทันสมัยมากขึ้น
สิ่งที่ท�าให้ร้านเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้ก็คือ ต้องมีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัวตามตลาดให้ทัน
ความต้องการของลูกค้า
วาระครบรอบ 65 ปี นานมี
 คุณ ภานุวัฒน์ : “ตั้งแต่รุ่นแรกจนตอนนี้ก�าลังจะก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 4 ซึ่งทางบริษัทนานมีก็เป็น
รุน่ที ่3 ซึง่นบัว่าเป็นระยะเวลานานพอสมควรทีเ่ราค้าขายร่วมกันมา ในวาระทีบ่รษิทัมอีายคุรบรอบ  
65 ปีน้ัน ขอให้บริษัทมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้นานมีเป็นบริษัทท่ีมั่นคง
แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ประสบความส�าเร็จในทุกๆ ด้าน และแน่นอนว่าเราจะได้ท�าการค้ากันเรื่อยๆ 
ต่อไปในทุกรุ่นครับ”

ร้าน “ไซเรียง (อุดมผล) จ�ากัด”
ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย

กว่าจะเป็น “มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์”
 ร้านมิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ก่อตั้งโดย คุณวัชรี อารีวัฒนวงศ์ เริ่มเปิดกิจการในปี พ.ศ. 2538 
เป็นห้องแถวเล็กๆ 1 คูหา บริเวณ ถ.ฮ่องลี่ จ.เชียงราย เริ่มแรกเปิดเป็นร้านขายหนังสือและ 
เป็นตัวแทนขายหนงัสือพมิพ์ รปูแบบการขายสนิค้าเป็นแบบขายส่งและขายงบประมาณโรงเรยีน 
ต่อมาทางโรงเรียนและลูกค้าท่ัวไปมคีวามต้องการทางด้านอุปกรณ์เครือ่งเขยีนมากขึน้ ทางร้านจงึ 
เริ่มน�าเครื่องเขียนเข้ามาวางจ�าหน่าย และเปิดร้านค้าขายอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบค้าปลีก 
เพิ่มอีก 1 สาขาในปี พ.ศ. 2556 
ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
 ปัจจุบัน มิวนิคฯ มีร้านทั้งหมด 2 ร้าน โดยแยกเป็นร้านขายส่งและร้านขายปลีก ซึ่งร้าน
ขายปลีกนั้นเปิดได้ประมาณ 1 ปี กิจการก็ด�าเนินไปได้ด้วยดี โดยนอกจากจะขายสินค้าปลีก
และสินค้าส่งแล้ว ยงัเปิดสถาบนักวดวิชา โดยสอนภาษาจนี ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ และเปิด
ร้านขายคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ไอทเีพิม่เตมิอกีด้วย สิง่ทีท่�าให้ร้านเจรญิรุง่เรอืงถงึทกุวนันีก้็
คือ ต้องสร้างความน่าเชื่อถือและมีความจริงใจต่อลูกค้า ในส่วนของการขยายสาขานั้น คุณ
วัชรีกล่าวว่า “ในส่วนของร้านที่เป็นสินค้าส่งน้ันคงไม่มีโครงการขยายแล้ว แต่ถ้าเป็นร้านขาย 
สินค้าปลีกนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูง”
วาระครบรอบ 65 ปี นานม ี
 คุณ วัชรี : “มิวนิคฯ ก็เปิดเกือบ 20 ปีแล้ว กับบริษัทนานมีนั้นเรียกได้ว่ามีความผูกพันมา 
ตั้งแต่เปิดร้าน มีความประทับใจที่บริษัทดูแลอย่างดีมาโดยตลอด สินค้าของบริษัทก็เป็นสินค้า 
ทีม่คุีณภาพ ในวาระทีบ่รษิทัมอีายคุรบ 65 ปี ขออวยพรให้บรษิทัมคีวามเจรญิยิง่ๆ ขึน้ไป ผลติสนิค้า 
ที่มีคุณภาพออกมาเยอะๆ ขอให้ผู้บริหารมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข รวมถึงพนักงานทุกคน  
ในบริษัทด้วย ตลอดจนขอให้สินค้านานมีเป็นสินค้าที่อยู่คู่คนไทยตลอดไปค่ะ” 

ร้าน “มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด”
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กว่าจะเป็น “ว.พานิช”  
 ร้าน “ว.พานชิ” บรหิารงานโดยคณุนนทชยั นนทกานนัท์ ซึง่ด�าเนนิกจิการเป็นรุน่ที ่3 
ร้านนีเ้ริม่จากการขายของช�ามาก่อน มช่ืีอภาษาจนีว่า “โง้วง่ีหล๋ี” จากน้ันก็เริม่ขายเครือ่งเขยีน 
เรือ่ยมา จนเม่ือปี พ.ศ. 2524 กไ็ด้มกีารจดทะเบยีนเป็นห้างหุน้ส่วนจ�ากดั “ชลบรีุ ว.พานชิ” 
แล้วจึงย้ายร้านจากเดิม 2 คูหา เป็น 7 คูหา และปัจจุบันก็เพิ่มมาอีกหนึ่งคูหาเป็น 8 คูหา 
ซึง่ร้านนีต้ัง้อยูต่รงป้ายรถประจ�าทางพอด ีท�าให้เวลาท่ีลกูค้าลงรถจากรถโดยสารกส็ามารถ
แวะซื้อของที่ร้านนี้ได้อย่างสะดวก 

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
 ปัจจุบันร้าน ว.พานิช ด�าเนินการขายเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส�านักงานที่มีผู้รู้จัก
เป็นอันดบัต้นๆ ในตวัเมอืงชลบรุ ีทางด้านความส�าเรจ็ทีท่�าให้ร้าน ว.พานชิ เจรญิรุง่เรอืง
จนถึงทุกวันนี้นั่นคือ พนักงานทุกคนต้องคิดว่าลูกค้าคือคนส�าคัญที่สุด ถ้าไม่มีพวกเขา 
เรากอ็ยูไ่ม่ได้ ส่วนเรือ่งของการขยายสาขาต้องรอประมาณปลายปี 2558 จะมกีารขยายสาขา 
ไปทีเ่มอืงใหม่ แถวอ่างศลิา เพือ่ขายส่งอย่างเดยีว  ส่วนลกูค้าทีซ่ือ้ปลกีกส็ามารถซือ้สนิค้า
ได้ที่ร้าน ว.พานิช เหมือนเดิม  และในอนาคตคุณนนทชัยต้ังเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยน 
ร้านเดิมให้คล้ายห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ลูกค้าหยิบของได้สะดวกมากขึ้น 

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี
 คุณนนทชัย : “ส่วนตัวของผมเองเติบโตข้ึนมากับเคร่ืองเขียนของบริษัทนานมี 
ตราม้าเรยีกได้ว่าเป็นส่วนหนึง่ของชวีติผมไปแล้วครบั (ยิม้) ในฐานะทีปี่นีน้านมคีรบรอบ 65 ปี  
ผมก็ขออวยพรขอให้นานมีมีกิจการที่รุ่งเรือง จากที่ประสบความส�าเร็จอยู่แล้วก็ขอให้
ประสบความส�าเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปครับ” 

ร้าน “ว.พานิช”

กว่าจะเป็น “บ้านบึงเครื่องเขียน” 
 ร้าน “บ้านบึงเครื่องเขียน” บริหารงานโดย คุณไพศาลและคุณนิสรา สุระประสิทธิ์ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 
ทีเ่ข้ามาบรหิาร เดมิทเีป็นร้านขายเครือ่งเขยีนชือ่ว่า  “วทิยภณัฑ์”  ตัง้อยูใ่นอ�าเภอบ้านบงึ หลงัจากนัน้มา 
ก็ท�าการขยายร้าน ปี พ.ศ. 2535 จึงเปิดร้าน “บ้านบึงเครื่องเขียน” ข้ึน โดยขายสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง 
กับเครื่องใช้ส�านักงานและอุปกรณ์เครื่องเขียน หลังจากนั้นมาก็มีสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และตั้งอยู่ที่นี่ 
จนถึงทุกวันนี้ สินค้าในช่วงแรกๆ ที่ติดต่อซื้อขายกับนานมีส่วนใหญ่จะเป็นพวก แท่นประทับตรา  
ปากกาเคมี 2 หัว เครื่องเย็บกระดาษตราแมกซ์  เป็นสินค้าหลัก

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ
 ปัจจุบัน คุณไพศาลเข้ามารับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่ ตอนนี้เป็นรุ่นที่ 2 และด�าเนินกิจการเพียง 
สาขาเดียว ซ่ึงสินค้าของทางร้านจะครอบคลุมทั้งเครื่องเขียนและเครื่องใช้ภายในส�านักงาน นอกจากนี ้
ร้านบ้านบึงเคร่ืองเขียนยังมีการขนส่งสินค้าครอบคลุมไปยังนิคมอุตสาหกรรมแถบจังหวัดระยอง  
เช่น นคิมเหมราช นคิมมาบตาพดุ เป็นต้น ซ่ึงลูกค้ากว่า 60% ทัง้ในส่วนราชการและลกูค้าขายปลกีต่างรูจ้กั 
ร้านนี้เป็นอย่างดี และส่ิงที่ท�าให้ทางร้านเจริญรุ่งเรืองทุกวันนี้คือ เน้นในเร่ืองของราคาและการ 
ไม่เอาเปรียบลูกค้า

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี 
 คุณไพศาล: “ด้วยความที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก ค่อนข้างจะคุ้นเคยพอสมควร 
เพราะสินค้านานมีเองก็เป็นสินค้าที่ติดตลาดอยู่แล้ว จึงไม่ต้องใช้การโปรโมทมาก ถ้าหากเป็นสินค้า
ตัวใหม่ๆ จะต้องมีให้ทดลองใช้ก่อน เพ่ือให้ลูกค้ารู้ว่าเป็นอย่างไร แต่ถ้าพอน�าเสนอสินค้านานมี  
มีคุณภาพ ลูกค้าก็ยอมรับครับ ส่วนอีกข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องของการบริการ และเน่ืองในโอกาส 
ทีน่านมีครบรอบ 65 ปี ผมขอให้เจรญิก้าวหน้าไปพร้อมๆ กนั ขอให้นานมเีจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ ครองใจ 

ลูกค้าได้เหมือนปัจจุบันครับ (ยิ้ม)” 

ร้าน “บ้านบึงเครื่องเขียน”
ภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี
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กว่าจะเป็น “สยามนครินทร์ คอมเพลกซ์” 
 “สยามนครนิทร์ คอมเพลกซ์” ก่อต้ังโดยคณุนลนิ จรงิใจกุล คณุจ�านงค์ และคณุอ�านวย 
เอี้ยววงษ์เจริญ ซึ่งเป็นผู้บริหารในรุ่นที่ 1 ร้านน้ีในอดีตเคยใช้ชื่อว่า “คลังวิทยา” ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2520 เปิดเป็นร้านเล็กๆ 2 คหูา ทีถ่นนรัฐการ ในเมอืงหาดใหญ่ ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. 2533 
จงึย้ายร้านไปตัง้แถววงเวียนน�า้พ ุเมอืงหาดใหญ่ เนือ้ทีต่อนนัน้รวมแล้วกว่า 2 ไร่ และได้เปลีย่น 
ช่ือร้านเป็น “สยามนครินทร์” เน้นขายสินค้าเครื่องใช้ส�านักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน 
และเฟอร์นเิจอร์  ต่อมาเมือ่ทีด่นิถกูเวนคนืจงึต้องย้ายร้านอกีครัง้จนได้มาก่อตัง้เป็น “สยามนครนิทร์ 
คอมเพลกซ์” เมือ่ปี พ.ศ. 2555 บนเนือ้ทีก่ว่า 3 ไร่ครึง่ เรยีกได้ว่าเป็นห้างสรรพสนิค้าท่ีสะดวก 
ครบครัน ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี 

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ 
 ปัจจบุนั “สยามนครนิทร์ คอมเพลกซ์” เป็นธรุกิจห้างสรรพสินค้าทีค่รบครนัในทกุๆ ด้าน 
ทัง้อุปกรณ์เครือ่งเขยีน เครือ่งใช้ส�านกังาน ร้านค้าทีห่ลากหลาย เฟอร์นเิจอร์ครบครนั รวมถงึ 
ศูนย์ประชมุขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรบัผูเ้ข้าชมมากถงึ 800 คน   และในอนาคตทางสยามนครนิทร์ 
มีโครงการจะขยายสาขารวมถงึการขายสนิค้าออนไลน์ เพือ่ให้ลกูค้าเข้าถงึทางร้านได้สะดวก
มากขึ้น คติประจ�าใจที่ทางผู้บริหารยึดถือคือ “ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด” จงอย่าคาดหวังกับ
อนาคตมากเกินไป ถ้าเราท�าวันนี้ให้ดี ผลที่ตามมาในวันพรุ่งนี้ก็จะตามมาเอง
วาระครบรอบ 65 ปี นานม ี
 คุณนลิน : “เราเองถือได้ว่าโตมาพร้อมๆ กับนานมี ลูกเราเองก็โตมาพร้อมๆ กับ 
เครือ่งเขยีนของนานมี ในวาระที่นานมีครบรอบ 65 ปี ก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่
เรานบัถอืจงดลบนัดาลให้ธรุกจิทัง้ของสยามนครนิทร์และนานมเีจรญิก้าวหน้าไปพร้อมๆ กนั 

และขอให้รุ่นต่อๆ ไปเจริญเติบโตพร้อมๆ กับนานมี”

ร้าน “สยามนครินทร์ คอมเพลกซ์”

กว่าจะเป็น “ลิ้มจี่เซ้ง”  
 ร้าน “ลิ้มจี่เซ้ง” บริหารงานโดยคุณธีรศักดิ์และคุณพรรณี ลิ่มอภิชาต ซึ่งด�าเนินกิจการเป็น 
รุน่ที ่2 และในปัจจบุนัด�าเนนิกจิการเป็นรุน่ที ่3 โดยคุณปิยะมาศ ลิม่อภชิาต ร้านนีเ้ปิดกจิการตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2488 กว่า 70 ปีแล้วทีร้่านลิม้จีเ่ซ้งอยูคู่กั่บตวัเมอืงนครศรธีรรมราช จากเดิมเป็นแค่ร้านเลก็ๆ 
1 คูหา ต่อมาเมื่อขยายสินค้าภายในร้านจึงได้ขยับขยายมาเป็น 2 คูหา สินค้าที่ขายในตอนแรก
ตั้งแต่รุ่นอากงจะเป็นพวกมีด ตะปู อุปกรณ์ก่อสร้าง แต่ต่อมาเมื่อเปลี่ยนรุ่นบริหารกิจการเป็น 
รุน่ที ่ 2 จงึได้เปลีย่นสนิค้ามาขายจ�าพวกเครือ่งเขยีน อุปกรณ์ส�านกังาน และสือ่การเรยีนการสอน  
มาสูรุ่น่ที ่3 จนถึงปัจจุบัน

ความรุ่งเรืองและการขยายกิจการ 
 ปัจจุบันร้านลิ้มจี่เซ้งมีเพียงสาขาเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นร้าน 2 คูหา โดยสินค้าของทางร้านจะ
ครบครนัทัง้เครือ่งเขยีน อปุกรณ์ส�านกังาน ฯลฯ สามารถให้ลกูค้าเลอืกสนิค้าได้ตามใจชอบ ส่วนหลกั 
ในการด�าเนนิกจิการทีท่�าให้เจรญิรุง่เรอืงคอื ความซือ่สัตย์ทีท่างร้านมีต่อลูกค้ารวมถงึเรือ่งของ 
ราคาที่ทางเจ้าของร้านให้ความส�าคัญมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะเชื่อว่าหากบริการลูกค้าด ี
จะท�าให้ภาพลักษณ์ของร้านน่าเชื่อถือ และลูกค้าจะบอกต่อๆ กันไป ก็จะท�าให้ธุรกิจของร้าน
เจริญก้าวหน้าโดยที่ไม่ต้องมีสาขาอื่น  

วาระครบรอบ 65 ปี นานมี 
 คุณปิยะมาศ: “หากเปรียบเทียบนานมีกับคนๆ หนึ่ง จะเห็นว่าเป็นเหมือนคนที่อายุ 65 ปี 
ย่อมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ มีประสบการณ์จากการใช้ชีวิตมากมาย ในเชิงธุรกิจก็เช่นกันที่
ตดิต่อค้าขายกนัมาได้จนถงึทกุวนัน้ี นัน่เป็นเพราะคณุภาพสนิค้าของนานมทีีย่งัคงรกัษาไว้ตัง้แต่ต้น 
จนถึงปัจจุบัน จึงขออวยพรให้นานมีอยู่คู่กับวงการเครื่องเขียนตลอดไป”

ร้าน “ลิ้มจี่เซ้ง”
ภาคใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช
และ

 จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)
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• กองบรรณาธิการ ส�านักพิมพ์ทองเกษม

 ศิริชัย ทหรานนท์

 ในยุคท่ีกระแสแฟชั่นแบรนด์ไทยก�าลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง สร้างชื่อเสียงของ

บรรดานักออกแบบท้ังหลายให้เป็นท่ีรู้จักท้ังในระดับประเทศและในระดับสากล จึงไม่ ใช่เรื่องแปลกท่ี

อาชพี “ดีไซเนอร์” จะกลายเป็นความฝันของคนรุน่ใหม่จ�านวนไม่น้อย แม้บางคนจะไม่ได้เรยีนจบมา

โดยตรงแต่ก็พยายามต่อยอดเพื่อสานฝันให้เป็นจริง เช่นเดียวกับ คุณจ๋อม – ศิริชัย ทหรานนท์ 

ดีไซเนอร์ไทยในยุคร่วมสมัยท่ีแสนจะครบเครือ่งท้ังประสบการณ์ ฝีไม้ลายมือ และมุมมอง กับจดุเริม่ต้น 

บนเส้นทางสายนักออกแบบที่ ไม่ธรรมดา จนสามารถพาตัวเองและ แบรนด์ เธียเตอร์ (Theatre) 

ก้าวสู่ความส�าเร็จบนเส้นทางสายแฟชั่นเมืองไทยได้อย่างภาคภูมิ

ดีไซเนอรแ์บรนด์ไทย [ THEATRE ]

มาตรฐานระดับสากล

บนเส้นทางดีไซเนอร์

 ต้องบอกก่อนว่า ผมเป็นคนประเภทแต่งตัวเก่ง กล้าแสดงออก ไม่กลัวใคร 

มีความม่ันใจ แล้วก็สนใจเรื่องแฟชั่นมาต้ังแต่สมัยเรียน ซ่ึงการสนใจเรื่องแฟชั่น 

ท�าให้ผมต้องศึกษาเรื่องตลาดของเมืองไทยที่เรียกว่า บูติก (Boutique) ไปด้วย 

เพราะในเมืองไทยสมัยก่อน จะเป็นลักษณะร้านบูติกที่เปิดโดยเจ้าของกิจการ

ต่างๆ ที่เรียนจบมาจากต่างประเทศแล้วมาเปิดร้านเสียมากกว่า จนกระทั่งในช่วง

ใกล้จบเพาะช่าง ผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับ คุณไข่ – สมชาย แก้วทอง (ดีไซเนอร์ชื่อ

ดงัของไทย เจ้าของแบรนด์ Kai) กพ็าตวัเองเข้าไปคลกุคลกีบัคณุไข่อยูช่่วงใหญ่เลย

ทีเดียว เข้าไปช่วยงาน ไปท�านู่นท�านี่ เราเองก็ได้เรียนรู้อะไรจากเขาหลายๆ อย่าง 

ได้เจอเพื่อนใหม่ ได้เห็น ได้จับ ได้สัมผัส ในสิ่งที่เราหาไม่ได้ในรั้วเพาะช่าง มันเป็น 

ความบงัเอญิทีผ่มคดิว่ามนัเป็นโอกาสทีด่มีาก ซึง่ตรงนีเ้องทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นทีท่�าให้เรา

รู้สึกว่าเสื้อผ้ามันมีตัวตน ในขณะเดียวกัน การได้คลุกคลีอยู่กับคุณไข่ก็ท�าให้เราได้ 

รูจ้กับรรดา Fashion People ทัง้หลายด้วย ไม่ว่าจะเป็นกลุม่นางแบบ กลุ่มช่างภาพ 

กลุ่มนิตยสาร ที่เป็นระดับหัวกะทิของกรุงเทพฯ ในยุคนั้น และปัจจุบันหลายท่าน

ก็ยังคงเป็นที่รู้จักในระดับแถวหน้าของวงการแฟชั่นอีกด้วย

จุดเริ่มต้นก่อนเป็นดีไซเนอร์

 ผมเป็นคนกรุงเทพโดยก�าเนิดครับ คุณแม่เป็นอาจารย์ ส่วนคุณพ่อเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาแผนโบราณ เปิดร้านอยู่แถวถนนเจริญกรุง ส่วนผมก็เติบโต

มาแบบเดก็กรงุเทพทัว่ไป จนกระทัง่เรยีนจบชัน้มธัยม ตอนนัน้กร็ูต้วัแล้วครบัว่าเรา

ชอบศิลปะไม่ได้ชอบค้าขาย โชคดทีีค่ณุพ่อเปิดกว้าง ผมก็เลยได้เข้าไปเรยีนศิลปะที่

วทิยาลยัอาชวีศกึษาอาชวีศลิป์แถวศรย่ีาน ผมเป็นเดก็หวัไม่ด ีเรยีนไม่เก่ง แถมไม่ได้ 

มพีืน้ฐานศลิปะแบบทีน่กัศกึษาศลิปะควรจะม ีอย่างพวกดรอว์อิง้ หรอืการเลอืกใช้สี 

เราก็ไม่มีความรู ้รูแ้ค่ว่าเราชอบเรยีนปฏบิตั ิไม่ชอบวิชาการ กเ็ลยเรยีนทีอ่าชวีศลิป์ฯ 

3 ปี จบแล้วก็มาต่อ ปวส. คณะศลิปหตัถกรรม สาขาส่ิงทอ (textile) ที่วิทยาลัยเพาะช่าง 

ที่เลือกสิ่งทอเนี่ยเพราะความชอบและความสนใจล้วนๆ คะแนนเร่ืองการเรียนก็

ไม่ได้ดีนะ แต่เรื่องการเข้าสังคมดีเยี่ยม เพราะการเรียนศิลปะมันได้ในเรื่องของ 

การแสดงออก เรื่องประวัติศาสตร ์ศิลปะ ได ้ออกไปวาดรูปนอกสถานที่  

การเรยีนทีอ่าชวีศลิป์ 3 ปีแรก กจ็ะเรยีนเกีย่วกบัศลิปะทัง้หมด จากนัน้กเ็ลอืกเรยีน

วชิาเฉพาะสิง่ทออกี 2 ปี คือเรยีนทกุอย่างทีเ่กีย่วกบัสิง่ทอ เช่น เรือ่งกราฟิก การพมิพ์ 

การย้อม แต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับห้องนะ ถึงจะท�างานส่งอาจารย์ก็จริงแต่เรา

ก็ชอบไปสังคมกับคณะอื่นๆ ด้วย อย่างคณะจิตรกรรมเขาเรียนเร่ืองการวาดรูป 

เราไม่ได้เรียนแต่ก็ไปดูเพื่อนบ้างว่าวิธีการท�ายังไง คณะหัตถศิลป์เขาก็มีศิลปะไทย 

มีการท�าหัวโขน ท�าเครื่องรัก ลงรักปิดทอง การปั้น การแกะสลัก เราสนใจก็ไปดู 

ตามประสาคนที่ชอบสังคม ชอบเรียนรู้ ชอบสนใจ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไปกับเขาหมด

วารสารนานมีนิวส์ฉบับน้ี จะพาคุณผู้อ่านไปติดตามเรื่องราวแห่งความ

ส�าเร็จในแวดวงแฟชั่นที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากแจ้งเกิด

เป็นดีไซเนอร์ดาวรุ่งดวงใหม่ได้เป็นอย่างดี
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ก้าวสู่ความเป็นสากล

 ตอนแรกทีท่�าร้าน เราต้องหาวธิกีารสร้างอมิเมจแบรนด์ข้ึนมา ผมกเ็ลยเลอืก

ท�าแฟชั่นโชว์ ซึ่งเป็นจุดที่สื่อหรือลูกค้าจะได้เห็นความเป็นแฟชั่นในลักษณะการ

เคลื่อนไหว 3 มิติ ขณะเดียวกันก็ยังได้เห็นศักยภาพของตัวดีไซเนอร์ด้วย 

ผมเลยเปิดตัวแบรนด์ด้วยแฟชั่นโชว์เพื่อให้สื่อเห็น ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดี แม้ว่า

มันจะไม่ง่ายเหมือนปัจจุบันที่มีคนมารองรับ ด�าเนินการทุกอย่างให้เสร็จสรรพ 

ขอเพียงมีงบประมาณ ในขณะที่สมัยก่อนเราต้องเตรียมการเองทั้งหมด ต้องอาศัย

คนเยอะ ต้องมีทีมงานที่เข้าใจ ไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียว การจัดแฟชั่นโชว์สมัยก่อน

เลยเป็นงานยาก จนกระทั่งมีนิตยสาร Elle เกิดขึ้นในเมืองไทย และกลายเป็นผู้ที่

รวมรวมดไีซเนอร์ไทยให้มตีวัตน ท�าให้วงการแฟชัน่เมอืงไทยมคีวามชัดเจน ช่วงนัน้

ผมน่าจะเปิดเธียเตอร์มาร่วมๆ 20 ปีแล้ว เขาก็เชิญเราให้เข้าร่วมใน Elle Fashion 

Week โดยทีท่างนัน้จะจดัการให้เราท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งนางแบบ เร่ืองการเชญิ

สื่อต่างๆ ส่วนเราก็คิดแต่เรื่องคอนเซ็ปต์ของเรา การท�าชุด การวางรูปแบบของโชว์ 

เมื่อจุดนี้ผ ่านไป มันก็เหมือนกับเป็นการจุดระเบิดใหม่ของเราเลยทีเดียว  

เรยีกว่าสือ่ให้ความสนใจมาก เดก็รุ่นใหม่กไ็ด้รูจ้กัเธียเตอร์ในวนันี ้นัน่คอืจดุทีท่�าให้

ความเป็นสากลเกิดขึ้นมา ในความรู้สึกของผมนะ เพราะผมคิดว่าถ้ายังไม่มีใครมา 

จดุประกายให้เรา เรากอ็าจจะคดิว่ามนัยงัไม่ถงึเวลา ยงัไม่พร้อม เรากย็งัไม่ท�า แต่พอ 

มีคนที่สามารถจะบริหารจัดการให้เราได้ ท�าให้เราไม่ต้องไปให้ความสนใจเรื่องนั้น 

โฟกัสแค่การท�าโชว์ของเราก็พอ ซึ่งหลังจากนั้นเราก็ท�ามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันก็

เป็น 10 ปีแล้ว จนตอนนี้การจัดแฟชั่นโชว์ กลายเป็นแผนประจ�าปีของเราไปแล้ว

ก�าเนิดแบรนด ์“THEATRE”

 หลังจากเรียนจบที่เพาะช่าง ก็มีโอกาสไปท�างานที่ร ้าน SODA ของ 

คณุกบ – เมนาท นนัทขว้าง ซึง่อยูท่ีส่ยามเซน็เตอร์ ระหว่างนัน้ผมกท็�าเครือ่งประดบั

ขายไปด้วย แล้วก็มีโอกาสได้ไปปารีส มันไม่ใช่ความฝันว่าฉันต้องไปนะ แต่เพื่อน

ที่อยู่ที่นั่นชวนมา ผมก็เลยเอาเงินเก็บจากการท�างานและการขายเครื่องประดับนี่

แหละไป ไปครั้งละ 3 สัปดาห์ เพื่อนๆ ก็พาไปแหล่งแฟชั่น เรียกว่าตระเวนไปทั่ว 

จนได้ไปเจอสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้ผมค้นพบสไตล์ของตัวเองจริงๆ 

ก็คือที่ “ตลาดเก่า” เป็นตลาดนัดคนเดินที่ถือว่าเป็นทีเด็ดส�าหรับผมนะ มีเฉพาะ 

วนัเสาร์ – อาทติย์ ถ้าจะไปกต้็องตืน่ตัง้แต่ต ี5 เพือ่ไปหาของแบกะดนิฝรัง่เศส แล้ว

มันเป็นของแฟช่ันล้วนๆ หมวกโบราณสวยๆ ลูกไม้เก่าๆ ขนนกที่เขาใช้ในแฟชั่น 

ชั้นสูง ของโบราณทุกยุคทุกสมัยมีหมด เอามาตั้งขายเป็นกองๆ ชิ้นละ 10 ฟรังก์  

20 ฟรังก์ ถ้าเหมาหมดกเ็อาไปเลย 100 ฟรงัก์  ผมกก็วาดมาเท่าทีเ่งนิจะเอือ้อ�านวย 

แต่ไม่ได้ซื้อมาขายนะ ซื้อมาศึกษา ซื้อมาเก็บ มันเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีเลยทีเดียว 

เราได้อะไรจากท่ีนัน่เยอะมาก จนเริม่รูส้กึว่าอยากจะท�างานทีเ่ป็นของตวัเองขึน้มา 

หลงัจากนัน้ไม่นานกไ็ด้เปิดร้านเป็นของตวัเองอยูท่ีต่กึชาญอิสระ ภายใต้ชือ่แบรนด์ 

“เธียเตอร์” ขายทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับ

ที่มาของชื่อแบรนด ์THEATRE

“เธียเตอร์” (THEATRE) ในความคิดของผมมันมีความหมาย มันคือโรงละครที ่

ยิง่ใหญ่ ไม่ใช่โรงหนงั มนัมสีตอรี ่เป็นเร่ืองราว THEATRE ทีไ่ม่รู้จบ เป็นอะไรกไ็ด้ทกุอย่าง 

ตามทีเ่ราจะจนิตนาการและอยากให้เป็น ซึง่ผมคดิว่ามนัเป็นทีม่คีวามพเิศษ จดจ�าง่าย 

และตรงกับภาพลักษณ์ของเสื้อผ้าของเราด้วย ก็เลยเลือกใช้ค�านี้เป็นชื่อแบรนด์

จากตึกชาญอิสระสู่สยามเซ็นเตอร์ 

ขอย้อนกลับไปช่วงก่อนเปิดร้านสักนิด ตอนนั้นผมยังท�างานอยู่ที่ร้าน SODA แล้ว

วันหนึ่งทางผู้บริหารตึกชาญอิสระก็ติดต่อมาว่าอยากให้ผมมาเปิดร้านที่ตึก แล้ว

ให้ชวนเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เป็นดีไซเนอร์มาเปิดด้วย ตอนน้ันก็มี คุณป้อม – ธีระพันธ์ 

วรรณรัตน์ แห่ง Tirapan, คุณตัว้ – กรีติ ชลสทิธิ ์แห่งดวงใจ บีส, คณุเจีย๊บ พิจิตรา 

บุณยรัตพันธุ์ แห่ง Pichita เรียกว่าดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงเปิดกันหมด ตึกชาญฯ ใน

ยุคนั้นเลยกลายเป็นศูนย์รวมแฟชั่นระดับแนวหน้าของกรุงเทพฯ ส่วนเธียเตอร์นี่

ยังถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ อย่างที่บอกผมไม่ได้คิดอยากจะมีร้าน แค่อยากท�า

เสื้อ แต่พอมีคนมาเสนอพื้นที่ให้ มันเหมือนเป็นการจุดประกายให้กับเรา ก็เลย

ตกลงที่จะเปิดร้านอย่างเป็นทางการ เปิดมาได้แค่ 3 – 4 ปีแรก ธุรกิจก็เติบโตขึ้น

เรื่อยๆ  เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดี คนก็เลยมีก�าลังซื้อเยอะ แต่พอเปิด

ไปได้สัก 5 ปี ก็เริ่มรู้สึกว่าลูกค้าที่มาเดินเนี่ยเป็นกลุ่มเฉพาะ มีแต่หน้าเดิมๆ ที่เขา

ตัง้ใจมาซือ้ ซือ้เสรจ็กก็ลบับ้าน ลกูค้าขาจรจงึหายาก ด้วยความทีเ่ราอยากลองเปิด

ตลาดหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ดูบ้าง ก็เลยมาเปิดสาขาที่ 2 ที่สยามเซ็นเตอร์ เสื้อผ้าที่

ขายกเ็หมอืนกบัสาขาแรกบ้าง แต่เราได้กลุม่ลกูค้าใหม่กค็อืกลุม่คนรุน่ใหม่ จากนัน้

กม็าสูส่าขาที ่3 ทีเ่วลิด์เทรด เซน็เตอร์ ซึง่ปัจจบุนัคอืเซน็ทรลัเวลิด์ ต่อมากไ็ปเปิดที่

เซ็นทรลัลาดพร้าว แล้วกท็ีเ่ซน็ทรลับางนา รวมเป็น 5 สาขา ด้วยความทีว่่าตอนนัน้

ไฟแรง ท�าไหวไม่ไหวไม่รู ้ขอเปิดไว้ก่อน แต่ตอนนีอ้ยูไ่ม่ครบแล้ว ด้วยก�าลงั บวกกบั

สภาพเศรษฐกจิและอะไรอกีหลายๆ อย่าง กปิ็ดตามวาระกนัไป ปัจจบุนัเลยเหลอืแค่ 

2 สาขา คือ ที่สยามเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นร้านท่ีใหญ่ที่สุดของเรา แล้วก็มีที่อัมรินทร์ 

พลาซ่า 
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เทรนด์และกระแสแฟชั่นกับการออกแบบ

 ผมไม่ได้ท�าเสือ้ตามเทรนด์นะ แต่ท�าจากสิง่ทีเ่ราชอบหรอืเพราะเราอยากใส่

เส้ือผ้าแบบนี้ เหมือนเป็นการน�าเสนอความเป็นตัวเราลงไปด้วย เพราะฉะนั้นคน

ที่ใส่เสื้อผมก็คือคนท่ีไม่ได้ยึดติดกับเทรนด์ แต่บางทีมันโดนส�าหรับลูกค้าที่ซื้อไป 

อย่างเสือ้ท่ีเขาซือ้ไปเมือ่ 2 ปีท่ีแล้ว มนัตรงกับเทรนด์ตอนน้ีจะเป็นอย่างน้ันเสยีมากกว่า 

คอืผมไม่ได้บอกว่าเส้ือผมมนัล�า้สมยันะ แต่มนัคลาสสกิมากกว่า คอืใส่เมือ่ไหร่กไ็ม่เชย 

อุปสรรคส�าคัญในการท�างาน 
 อุปสรรคในการท�างานตรงส่วนการท�าเสื้อไม่ค่อยมีนะ ส่วนใหญ่จะเป็น

ตอนท�าแฟช่ันโชว์มากกว่า ในการท�าโชว์แต่ละครั้งมันสร้างความกดดันให้เรานะ  

อย่างการท�าโชว์ของผม 1 ชุด เราจะท�าแบบจัดเต็ม ทุ่มสุดตัว ไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้า

ผม แสงสีเสียงต่างๆ แล้วก็จะโชว์แค่ครั้งเดียวเท่านั้น พอจะโชว์งานใหม่ก็จะคิดกัน

ใหม่ แล้วทกุโชว์ของเราเรยีกได้ว่าสร้างความฮอืฮาทกุครัง้ ทนีีค้นดหูรอืคนทีต่ดิตาม

โชว์ของเราเขาจะคาดหวังกับโชว์ครั้งต่อไปของเรา ทั้งนี้ต้องบอกว่าเราท�างานใหญ่ 

แต่ทีมงานเราเล็ก เราใช้ก�าลังคนน้อย แต่ภาพที่ออกไปเหมือนกับใช้ก�าลังคนมาก

ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ แล้วราคาต้นทุนก็ค่อนข้างสูง หรืออาจจะไม่ใช่

ไหมซะทีเดียว อาจจะเป็นฝ้ายก็ได้

THEATRE ครบ 30 ปี นานมีปีนี้ก็ครบ 65 ปี

 บริษัทนานมีก็รู้จักมานานแล้วนะ พวกเคร่ืองเขียนพี่ก็ใช้หลายอย่าง เช่น 

ดินสอ ดินสอสี สีน�้า ปากกาเคมี พี่ก็ใช้ในการท�างานและในออฟฟิศ

วงการออกแบบเมืองไทยในปัจจุบัน

 ในเรื่องของการออกแบบ ผมมองว่าคลื่นลูกใหม่ที่เกิดขึ้นมายังขาด

ความชัดเจนในเรื่องของดีไซน์ ดีไซน์มันเหมือนๆ กันหมด ต้องบอกก่อนว่าโดย 

พื้นฐานแล้วเด็กที่เรียนแฟชั่นมี 2 แบบด้วยกัน คือเด็กท่ีสนใจแฟชั่นซึ่งจะเก่งใน

เรื่องออกแบบ แต่เขามีความสามารถน้อยในเรื่องการท�าชิ้นงานจริง กับเด็กที่ท�า 

ชิน้งานจรงิได้แต่อ่อนในเรือ่งดไีซน์ มนัเป็น 2 ขัว้ แล้วกจ็ะหาคนทีม่ทีัง้ 2 ขัว้ยากมาก 

แล้วเด็กพวกนี้แหละที่ค่อนข้างประสบความส�าเร็จ แล้วปัจจุบันแทบทุกสถาบัน

การศึกษาจะมีคณะที่เก่ียวกับแฟชั่นและการออกแบบ ทีนี้ในแต่ละปีก็จะมีเด็กที่

จบแฟชัน่มามากมาย ซึง่ความฝันของเดก็พวกนีก้ค็อื เขาอยากเป็นดไีซเนอร์ แต่ถ้า

เขายังหาตัวตนของตัวเองไม่ได้ เขาก็จะเกิดปัญหา ทุกคนอยากเปิดร้าน อยากจะ

เป็นเจ้าของแบรนด์กนัหมด เรากต้็องเบรกเขา คอืหาตวัตนก่อนดไีหม ว่าชอบอะไร  

เราเรยีนแฟชัน่กจ็รงิ แต่ก็ไม่ได้จ�าเป็นว่าต้องเป็นดไีซเนอร์เสมอไป คณุอาจจะมเีป็นทมี 

เป็นผู้ช่วย ท�าแล้วก็อาจจะเห็นว่าเราชอบจริงๆ จังๆ ก็ได้ ธุรกิจแฟชั่นปัจจุบัน 

จะเห็นว่าใครก็อยากจะเข้ามา แต่มันจะยั่งยืน จะประสบความส�าเร็จสักแค่ไหน  

มันก็ขึ้นอยู่กับความโดดเด่น ถ้าดีไซน์ยังไม่โดดเด่นพอก็อาจประสบความส�าเร็จ

ได้ยาก 

“จะท�าอะไรต้องทดลองเยอะๆ

   ถ้าไม่ทดลองก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ ”

ไอดอลในดวงใจ

 ไอดอลผมมหีลายคนนะ อย่างโคโค่ ชาแนล แฟช่ันทีเ่กิดมาในอดีต ปัจจบุนักย็งัม ี

ผูท้ีส่านต่อเจตนารมณ์ต่อกค็อื คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ ทีส่ามารถน�าความคลาสสกิมาปรบั 

ให้กลายเป็นสังคมรุน่ใหม่ ให้มนัเกดิความเป็นโมเดร์ินในความเป็นคลาสสกิของเขาได้ 

ส่วนของไทยกค็อืคณุไข่ ต้องบอกว่าเขาคอืต�านานของคนไทย และทุกวนันีค้ณุไข่ยงั

ท�างานด้วยตัวเอง แล้วก็ยังมีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์มาก

ผลงานล่าสุด

 จรงิๆ แล้วปีนีจ้ะเป็นปีทีเ่ราก้าวเข้าสูปี่ท่ี 30 เพราะว่าเราเปิดเธยีเตอร์เมือ่ช่วง

ปลายปี 2527 คร่อมปี 2528 ผมก็คิดว่าจะท�าอีเว้นท์ขึ้นมาเมื่อตอนต้นปี 

แต่ด้วยเหตกุารณ์บ้านเมอืงต่างๆ กเ็ลยคดิว่าต้นปีหน้าจะจดัเป็นอเีว้นท์เลก็ๆ ขึน้มา 

ส�าหรับสร้างกระแสเธียเตอร์ครบ 30 ปี เป็นโชว์ที่อยากจะใช้ผ้าไหมไทยท�า  

เพราะที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปตรวจงานธีสิสเด็กที่ท�าจากผ้าไหม แล้วก็เห็นว่า 

เด็กรุ่นใหม่ สร้างมิติใหม่ให้กับผ้าไหมที่เขาเอามาให้เราดู ก็เป็นความภาคภูมิใจ 

ว่าชาวบ้านในต่างจังหวัดสามารถปรับให้ผ้าไหมมันดูมีความเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งผมคิดว่าถ้าหากมีเวลาก็อยากเอาลายหรือสีไปดัดแปลงเพื่อให้เกิดผ้าไหม 

รูปแบบใหม่ ก็อาจจะมีโครงการจากผ้าไหมไทยขึ้นมาสักเซ็ทในแฟชั่นโชว์นี้ 

อันนี้เป็นโปรเจ็กต์ท่ีเราคิดขึ้นมา แต่ก็ต้องดูกันอีกที เพราะว่าผ้าไหมค่อนข้าง 

ฝากถึงน้องๆ รุ่นใหมท่ี่อยากเป็นดีไซเนอร์

 ผมมองว่าเดี๋ยวนี้ “คนท�าเสื้อ” กับ “ดีไซเนอร์” มันเหมือนเป็นคนละค�ากัน 

เพราะว่าดไีซน์เนอร์ในยคุปัจจบุนัอาจไม่ได้เข้าใจในวธิกีารท�าเสือ้ สัง่ช่างอย่างเดยีว 

ฉันออกแบบมาแบบนี้ ส่วนเธอไปท�ามา ซึ่งผมไม่ได้ท�างานแบบนั้น เราต้องเข้าใจ

ทุกอย่าง ต้องรู้ว่าผ้าอะไรมันถึงจะอยู่กับดีไซน์นี้ วิธีการจะท�ายังไง ทุกอย่าง

เกิดการทดลองหมด ทุกวันนี้เวลามีโอกาสได้ไปแนะแนวสอนเด็กก็จะพูดแบบนี้  

จะน�าประสบการณ์จริงที่เราเติบโตมาเล่าให้ฟัง ส่วนเขาจะเก็บเอาไปคิดหรือเปล่า

ก็แล้วแต่ คือต้องทดลองเยอะๆ ถ้าไม่ทดลองก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ ผมเองทุกวัน

นี้ก็ยังต้องทดลอง เพราะการทดลองท�าให้เราได้ของใหม่ ทดลองว่ามันท�าได้หรือ

เปล่า บางครัง้การอธบิายกับการท�าจรงิมนัไม่เหมอืนกัน แต่เดก็กจ็ะบอกว่า ทดลอง

เยอะๆ ต้นทุนก็จะสูงสิ แล้วยังไงล่ะ? ในเมื่อคุณอยากจะเรียนรู้ คุณก็ต้องลงทุนสิ 

แต่วิธีการลงทุนของคุณจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ การทดลองไม่จ�าเป็นต้องลงทุน

เสมอไป บางทีเราอธิบายไม่ได้ เราก็ต้องท�าให้เป็น 3 มิติ ให้เขาเห็นภาพ มันมา

จากการทดลองทั้งนั้น ส่วนจะมีความพยายามขนาดไหนก็สุดแท้แต่คุณ ผมก็แค่

แนะน�า แต่ก็ยังยืนยันกับเด็กว่ายังไงก็ต้องทดลอง

 และนีก่คื็อหนึง่ในสดุยอดดีไซเนอร์ไทยร่วมสมยั อาชพีทีบ่่งบอก
ถึงสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานแฟช่ันอันเกิดจากแรงบันดาลใจ
และความทุ่มเท เพื่อเพิ่มมูลค่า คุณค่า และความงาม เขาผู้มีความ
มุ่งมั่นและพยายามในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้านการ
ออกแบบของตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้โลกได้ประจักษ์ถึงฝีมือ
คนไทยได้อย่างน่าชื่นชม
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ชือ่หนังสอื ชดุ คว้ำเกรด A ง่ำยกว่ำท่ี

คิด ตอน ไขปริศนำกำรเคลื่อนที่และ

พลังงำน (ทั้งชุดมี 6 เล่ม)

ISBN 978-616-285-059-2

ผู้แต่ง ยู ฮเยจอง

ภาพประกอบ ยู นัมยอง

ผู้แปล เนตรนภำ ปะวะคัง

จ�านวนหน้า 144 หน้ำ

ราคา 215 บำท 

 หนังสือเล ่มน้ีจะพำเด็กๆ 

ไปรู้จักกับพลังงำนและหลักของกำร

เคลื่อนที่ไปพร้อมกับ “โมจิ” เด็กน้อย 

เจ้ำปัญหำและ “โตโต้” เด็กน้อย

เจ้ำปัญญำที่จะมำไขปัญหำด้วย

หลักกำรทำงฟิสิกส์ เพรำะในชีวิต

ประจ�ำวันมีเร่ืองที่น่ำสงสัยมำกมำย 

เรำจึงต้องท�ำควำมเข้ำใจในหลัก

วิทยำศำสตร์ให้ถ่องแท้

ชือ่หนังสอื ชดุ คว้ำเกรด A ง่ำยกว่ำท่ี

คิด ตอน สสำรน่ำรู้ในชีวิตประจ�ำวัน 

(ทั้งชุดมี 6 เล่ม)

ISBN 978-616-285-064-6

ผู้แต่ง คิม ยองจิน

ภาพประกอบ ยู นัมยอง

ผู้แปล เนตรนภำ ปะวะคัง

จ�านวนหน้า 144 หน้ำ

ราคา 215 บำท

 หนังสือเล ่มน้ีจะพำเด็กๆ  

ไปเรยีนรูพ้ื้นฐำนของวิชำเคมแีละกำร

ทดลองเบือ้งต้นไปพร้อมๆ กับ “มกิก้ี” 

หนุ่มน้อยจอมซน ผู้ไม่เคยเข้ำใจใน

หลกัวิทยำศำสตร์และ “นำนำ” หนูน้อย 

เพ่ือนสนทิ ทีจ่ะน�ำทกุคนไปท�ำควำม

รู ้จักกับ “สสำร” และสถำนะของ

สสำรว่ำมคีวำมส�ำคญักับชีวิตมนษุย์

มำกเพียงใด

ชื่อหนังสือ ชุด ฉลำดรู้โลกกว้ำง 

ตอน แก๊งป่วนเจำะลึกใต้พิภพ

ISBN 978-616-285-073-8

เรียบเรียง ซุนหยวนเว่ย

ภาพประกอบ เฉิน หัว, หวังอวี๋,

ซวี๋ เสียง, หลี่ เหลิ่ง เสวียน

ผู้แปล อำภำกร รัตนจรัสโรจน์,

ประจิตร ป้อมอรินทร์

จ�านวนหน้า 192 หน้ำ

ราคา 198 บำท

 ติงติงและแก๊งป่วนโดยสำร

ยำนส�ำรวจเพ่ือลงไปส�ำรวจชัน้ต่ำงๆ 

ของโลก พวกเขำต้องเรยีนรู้เรือ่งรำว

เกี่ยวกับชั้นใต้ผิวโลก เช่น แผ่นธรณี

ภำค น�้ำบำดำล ภูเขำไฟ ทะเลสำบ

ยำงมะตอย ก้อนหินชนิดต่ำงๆ ฯลฯ 

ระหว่ำงกำรส�ำรวจพวกเขำพบเจอ

อุปสรรคมำกมำย และยังช่วยเหลือ

โจรท่ีสวมรอยเป็นนักธรณีวิทยำ 

ที่ห วังยึดครองยำนส�ำรวจด ้วย  

มำร ่ วมผจญภัยไปกับพวกเขำ 

กันเถอะ

ชื่อหนังสือ ชุด จับประเด็นเก่งสุดๆ 

ตอน วิทยำศำสตร์มหัศจรรย์

ISBN 978-616-285-034-9

ผู้แต่ง ซีคอมมิค

ภาพประกอบ ออนเจนำมักกึม 

(Everysmile)

ผู้แปล เนตรนภำ ปะวะคัง

จ�านวนหน้า 168 หน้ำ

ราคา 215 บำท

 เจ้ำแมวเหมียวเซบำสเตียน 

โนโน่  สโนไวท์  โจโจ้ และปีเตอร์แพน 

ออกเดินทำงไปยังฐำนที่มั่นของ 

กองก�ำลังแบล็กเวิลด์ ที่มีกัปตันฮุก

เป็นผู้บังคับบัญชำ แต่ระหว่ำงทำง 

โนโน่และเพ่ือนๆ ต่ำงเจอเรื่องรำว 

มหัศจรรย ์มำกมำยท่ีต ้องแก ้ไข 

โดยใช้ควำมเข้ำใจในวิทยำศำสตร ์

เช่น ควำมกดอำกำศ ทิศทำงลม 

กำรเปลีย่นแปลงอณุหภูมใินรอบวนั 

เป็นต้น ที่พวกเขำต้องค้นหำค�ำตอบ

เพ่ือผลส�ำเรจ็ในกำรเดินทำงในครัง้น้ี

ชื่อหนังสือ ชุด จับประเด็นเก่งสุดๆ 

ต อน  คณิต ศำสตร ์ อำณำจั ก ร

เรขำคณิต (ทั้งชุดมี 3 เล่ม)

ISBN 978-616-285-033-2

ผู้แต่ง คือริมซังจำ 

ภาพประกอบ คือริมซังจำ

ผู้แปล เนตรนภำ ปะวะคัง 

จ�านวนหน้า 168 หน้ำ

ราคา 215 บำท

 เฮนำและเพ่ือนๆ เดนิทำงมำ 

ยังอำณำจักรเรขำคณิต เพ่ือช่วย 

พระรำชำแห่งอำณำจักรเรขำคณิต 

ทีโ่ดนเจ้ำพ่อมดคำคนูจบัตัวไป ท�ำให้

เฮนำและเพ่ือนๆ ต้องช่วยกันไข 

ปริศนำเก่ียวกับเรขำคณิตต่ำงๆ 

ไม่ว ่ำจะเป็นรูปสำมเหลี่ยม รูป

สี่เหล่ียม รูปหลำยเหลี่ยม เป็นต้น 

และรปูทรงเหล่ำนียั้งมส่ีวนประกอบ

ที่มีชื่อเรียกเฉพำะรวมถึงกำรเรียนรู้ 

เ ก่ียวกับมุม และขนำดของมุม 

อีกด้วย

        การ์ตูนความรู้ ชุด “อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง” ได้รวบรวมความรู้รอบตัว 

ออกมาในแบบภาพวาดการ์ตนู ง่ายต่อการอ่านส�าหรบัเดก็ การด�าเนนิเรือ่งเต็มไปด้วย 

เรื่องราวมากมาย พร้อมสอดแทรกความรู้ โดยยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่สามารถ 

พบเจอได้จรงิในชีวิตประจ�าวันผ่านตวัละครหลกัทีม่ลีกัษณะโดดเด่น ท�าให้เมือ่อ่านแล้ว

รูส้กึเพลดิเพลนิไปกบัภาพวาดและเรือ่งราวทีน่�าเสนอ ซึง่เดก็ๆ จะจดจ�าเนือ้หาความรู้

ได้ง่ายกว่าการอ่านแบบท่องจากต�าราเพยีงอย่างเดียว ทีส่�าคญัความรูจ้ากหนงัสือชดุนี้ 

เด็กๆ ยังจะสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริงอีกด้วย

       

                                  อ๋อ! ชุดที่ 1 
  ท่องป่าอันตรายให้รอด              สุดยอดผจญภัยธรรมชาติ

  ฉลาดรู้ทุกเรื่องของเมืองจีน                 เรียนคณิตฯ สุดหินให้เข้าหัว

  ความรู้รอบตัวมหัศจรรย์                    ความลับสารพันของหญิง - ชาย

                                  อ๋อ! ชุดที่ 2

ข้ามเวลาค้นหาสิ่งประดิษฐ์                   เหินเวหาสู่อาณาจักรนก

รู้ทันพืชและสัตว์อันตราย                     มหาขุมทรัพย์แหล่งพลังงาน

ยานพาหนะยอดอัจฉริยะ                     ทายใจไขความลับจิตวิทยา
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• ทิวไผ่

พิพิธภัณฑ์ผ้า พระราชินี
จากเส้นไหมสู่ราชพัสตราภรณ์ล�้าค่า ตามรอยผ้าของแม่หลวง

 ผ้าทอไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายที่สืบต่อกันมาช้านานและยังสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของผู้ทอและคนใน

ชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่การได้มาซึ่งผ้าทอแต่ละผืนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะ “ผ้าไหมไทย” ซึ่งมีความงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ทั้งลวดลาย สีสัน และลักษณะการทอ คุณค่าของผ้าไทยจึงได้รับการยอมรับและยกย่องจากนานาประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก 

พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ

 อันน�าไปสู่การจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าทอไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายไทย

 นอกจากนี้ บริเวณชั้นล่างยังมีห้องกิจกรรม 

ที่เปิดให้ผู้เข้าชมได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมซึ่งสอดคล้อง

กับเนื้อหานิทรรศการ ตลอดจนเกร็ดความรู้ต่างๆ 

ผ่านการทดลอง การสัมผัส และการปฏิบัติจริง  

หรือหากใครต้องการของฝากก็สามารถแวะไปเลือก

หากันได้ทีร้่านพิพธิภณัฑ์ โดยพพิธิภณัฑ์เปิดให้เข้าชม 

ทกุวนั ตัง้แต่เวลา 09.00 - 16.30 น. และโปรดแต่งกาย 

สุภาพในการเข้าชม

ห้องจัดแสดง 2: “ไทยพระราชนิยม”

 จั ดแสดงฉลองพระองค ์ ชุ ด ไทย 

พระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ ้าฯ 

พระบรมราชนินีาถกว่า  30 องค์  ซึง่พระองค์

ทรงเมื่อครั้งโดยเสด็จฯพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานา 

ประเทศตั้งแต่เมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชย ์

แต่ละแบบมคีวามงดงามและแสดงให้เห็นถึง 

การผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของ 

สตรีไทยในราชส�านักสมัยโบราณให้เข้ากับ 

ยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัว ทั้งยังสะท้อน 

ให ้ เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ 

ในการสร้างสรรค์และสืบสานการแต่งกาย

           ทนัททีีก้่าวเข้าสูพ่พิธิภณัฑ์ ผูเ้ยีย่มชมจะได้สมัผสักบัความงามของตวัอาคาร 

เก่าแก่สมัยรัชกาลท่ี 5 ตั้งแต่การตกแต่งไปจนถึงบันไดหินอ่อนที่ทอดสู่พ้ืนที่ 

จัดแสดงบนชั้น 2 ของอาคาร จ�านวน 4 ห้อง ดังนี้

ห้องจัดแสดง 1: “ราชพัสตราจากผ้าไทย”

       จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

รวม 16 องค์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบไทยและต่างชาติ 

ท�าให้เกิดความนิยมสวมใส่ชุดท่ีตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็น 

พระราชกุศโลบายในการเผยแพร่และส่งเสริมผ้าไทย รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมด้าน

การแต่งกายของสตรีไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล

แบบไทยทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ไทย

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผ้า 

และเครื่องแต่งกายในราชส�านัก

ในห้องเดียวกันนี้อีกด้วย 

ห้องจัดแสดง 3 และ 4:

“ศิลปาชีพ: พระหัตถ์ทีท่รงงานเพือ่แผ่นดนิ”

 จดัแสดงฉลองพระองค์ทรงงานกว่า 10 องค์ พร้อมบอกเล่าความเป็นมาของ

ศูนย์ศิลปาชีพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เมื่อคร้ังเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย 

ที่อ�าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และทรงมีพระราชด�าริถึงการสร้างอาชีพ 

แก่ราษฎร โดยทรงก�าชบัคณะท�างานทีล่งพืน้ทีเ่พือ่ส�ารวจความเป็นอยู่ของราษฎร  

และพระราชทานความช่วยเหลอืว่า “แม้ผ้าถเูรอืนก็อย่าละเลย” เพราะอาจได้พบ

ลายผ้าโบราณ ซึ่งจะสืบไปถึงช่างทอและเรื่องราวต่างๆ ได้ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้น

ในการฟื้นชีวิตผ้าทอมือไทยที่ก�าลังจะสูญหาย พร้อมกับพัฒนาฐานะและคุณภาพ

ชวีติราษฎรไทยทกุภมูภิาคให้สามารถเลีย้งตนเองได้อย่างยัง่ยนืมาเป็นเวลายาวนาน

กว่า 40 ปีจนถึงปัจจุบัน 
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1.

• Little Horse

    สวัสดีครับผู ้อ่าน เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีวันส�าคัญส�าหรับคนไทย 

มากๆ วันหนึ่งนั่นคือ วันแม่ ยังไงล่ะครับ ด้วยเหตุน้ีพ่ี Little Horse 

ก็เลยมีวิธีท�าดอกมะลิสวยๆ เป็นของขวัญให้คุณแม่มาฝากกัน จะเป็นอย่างไร  

เราไปดูกันเลย!

กาว

ดินเกาหลี

กรรไกร

ท่อพีวีซี หรือวัตถุทรงกระบอก

กระดาษแข็ง

ท�ำอย่ำงไรมำดูกัน
1. เริ่มจากท�าแม่พิมพ์ส�าหรับปั้นดอกมะลิ โดยวาดรูป หรือหารูปกลีบดอกมะลิ  

 3 ขนาด (เลก็, กลาง, ใหญ่) มาแปะลงบนกระดาษแขง็จากนัน้รอให้กาวแห้ง

2. ใช้กรรไกรตัดตามรอยกลีบดอกมะลิทั้ง 3 ขนาด จะได้เป็นแม่พิมพ์ดอกมะลิ 

    จากกระดาษแข็ง

3. รีดดินญี่ปุ่นให้บางโดยใช้ท่อพีวีซีหรือวัตถุทรงกระบอกที่หาได้ จากนั้นวางลง 

 บนพิมพ์ กรีดตามรอบกลีบดอก วางซ้อนกลีบจากใหญ่ขึ้นไปหาเล็ก

4. ปั้นดินญ่ีปุ่นเป็นทรงกลมเล็กๆ แล้ววางลงตรงกลางกลีบมะลิท่ีซ้อนกันไว้  

    แล้วจับปลายกลีบหุ้มให้รอบ ปรับแต่งลักษณะของกลีบต่างๆ ให้สวยงาม

มะลดิอกน้อย

• TheBear_wish

       นานมีนิวส์ฉบับนี้มีวิธีดีๆ ในการบริหารใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์และสร้างความกระชับให้กับใบหน้ามาแนะน�าสาวๆ 

ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลายและสามารถท�าได้ด้วยตัวเองดังนี้

         ท่าทั้ง 3 นี้ เป็นการบริหารทั้งใบหน้าเพื่อเสริมสร้างความกระชับให้

กับใบหน้า เมื่อใบหน้ากระชับเข้ารูปก็จะส่งผลให้ใบหน้าดูเรียวมากขึ้น นับ

ว่าเป็นผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน

ร้อยรัก

บริหารใบหน้าอย่างถูกวิธี

ท่าที่ 1 :
        เริ่มต้นด้วยการยิ้มให้กว้างที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้จนกระทั่งเห็นฟัน

จากนั้นให้ยิ้มค้างเอาไว้จนรู้สึกตึงที่ใบหน้า แล้วค่อยๆ หุบยิ้มลง

ท่าที่ 2 : 
        ออกเสียงให้หนักๆ ว่า

 “อะ...เอะ…อิ...เอะ...โอะ...อะ...โอะ”
2 รอบ พร้อมกับยกมุมปากและเกร็งปากไปด้วยท่าที่ 3 : 

    ยกใบหน้าขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับเกร็งใบหูเอาไว้ จากนั้น

กดัฟันให้แน่นเลก็น้อย ค้างเอาไว้ประมาณ 5 วนิาท ีกล้ามเนือ้ 

จะเกิดอาการเกร็ง เสร็จแล้วจึงค่อยๆ คลายแรงที่กัดฟัน

ออกกลับสู่สภาวะปกติ

1. 2. 3. 4.  ใช้น้ิวมือบีบปรับแต่งปลายกลีบ 
เพื่อให้ดอกมะลิดูพล้ิวไหวมีชีวิตเหมือน
ของจริง เพียงเท่านี้ดอกมะลิน้อยของเรา 
ก็เสร็จเรียบร้อย น�าไปประดับบนกิ๊บ
สวยๆ หรือท�าเป็นของขวัญให้คุณแม่ได้
ตามใจชอบครับ ^_^

TIP
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