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บอกเล่าเรื่องราว เส้นทางสายนานมี..ตลอด 65 ปีที่ผ่านมา

10 เล่าสู่กันฟัง

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2557

12 เกร็ดความรู้ทองเกษม

เยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช คลังความรู้คู่เยาวราช

14 เจาะลึกหนังสือทองเกษม

หนังสือ 111 คำ�ศัพท์ จีน-ไทย-อังกฤษ เด็กเก่ง 3 ภาษา

15 D.I.Y.

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน
ผ่านไปแล้วครับ ส�ำหรับงานฉลองครบรอบ 65 ปี นานมี เมื่อวันศุกร์ที่ 7
พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา วันนั้นเป็นวันที่คณะผู้บริหารและพนักงานนานมี
ทุกคนมีความสุขมาก เพราะได้เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเป็นประธานในงานฉลองครั้งนี้ และ
ได้มีโอกาสได้พบปะลูกค้าทั่วประเทศและต่างประเทศ ที่มาเป็นเกียรติแก่งาน
ฉลองของเรา
ถึงแม้งานฉลองครบรอบจะผ่านไปแล้ว แต่บรรยากาศของการเตรียมขึ้น
ปีพุทธศักราชใหม่ก็ท�ำให้พวกเราชาวนานมีรู้สึกตื่นตัวที่จะได้ริเริ่มท�ำสิ่งดีๆ ใน
ปีใหม่ๆ โดยในเดือนสุดท้ายของปี 2557 เรายังมีวาระพิเศษอีก 2 งาน นัน่ คือ พิธมี อบ
ทุนการศึกษา “มูลนิธติ งั้ เซ็กกิม” ทีจ่ ดั ขึน้ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 และ “พิธมี อบ
ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่
ผูช้ นะเลิศโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน Horse Award และโครงการประกวด
ผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครัง้ ที่ 9 ทีจ่ ดั ขึน้ ในวันที่ 16 ธันวาคม
2557 ดังนัน้ นานมีนวิ ส์ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เล่มนีจ้ งึ ขอน�ำเสนอเรือ่ งราว
ของกลุ่มบริษัทนานมี เพื่อให้คุณผู้อ่านรู้จักเรามากยิ่งขึ้น อาทิ ประวัติความเป็นมา
ของบริษทั ธุรกิจต่างๆ ของกลุม่ บริษทั นานมี รวมถึงภาพบรรยากาศจากงานฉลอง
ครบรอบ 65 ปี ของเรา ที่แน่นอนว่า งานฉลองในครั้งนี้เป็นความทรงจ�ำที่ดีของ
ปี 2557 ซึ่งเป็นปีม้ามงคลส�ำหรับกลุ่มบริษัทนานมีอย่างยิ่งทีเดียว
ผมขอส่งท้ายด้วยค�ำอวยพรส�ำหรับปีใหม่ 2558 ขอให้ทุกท่านมีความสุข
ประสบแต่ความโชคดี มั่งมีทรัพย์ กิจการรุ่งเรือง ชีวิตรุ่งโรจน์ สุขภาพแข็งแรง
ตลอดไปครับ
					
ศุภชัย  สุพุทธิพงศ์
					
บรรณาธิการบริหาร
editor@nanmee.com

กระถางต้นไม้ลอยฟ้า จากขวดพลาสติกน่ารักๆ
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บรรณาธิการอ�ำนวยการ กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ • ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์
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หัวหน้าบรรณาธิการ พัชนิภา ชาวแพรกน้อย
กองบรรณาธิการ ประจิตร ป้อมอรินทร์ • เนตรนภา ปะวะคัง • รัตนาวดี โพธิ์เวชกุล
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• กองบรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์ทองเกษม

NAN MEE

เส้นทางสาย...นานมี
ชีวประวั ติ นายตั้งเซ็กกิม

นายตั้ ง เซ็ ก กิ ม หรื อ นายทองเกษม สุ พุ ท ธิ พ งศ์ เกิ ด บนผื น แผ่ น ดิ น จี น
เมื่อปี พ.ศ. 2454 ที่แต้จิ๋ว เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง จนกระทั่งอายุ 17 ปี
จึงเดินทางจากถิ่นฐานบ้านเกิด อพยพมายังประเทศไทย ซึ่งขณะนั้นตรงกับ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 7) ถือได้วา่ ชาวจีนโพ้นทะเล
ในสมัยนั้นอพยพมาจากเมืองซัวเถาเป็นจ�ำนวนมาก
การอพยพจากเมืองจีนมาเมืองไทยของนายตั้งเซ็กกิมไม่ต่างจากชาวจีน
โพ้นทะเลคนอื่นๆ ที่ต้องทนแออัดมาในเรือขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุคนได้มากกว่า
2,000 คน ไม่มที นี่ งั่ ไม่มที นี่ อน ได้แต่นงั่ หลับอยูบ่ นดาดฟ้าของเรือ ข้ามน�ำ้ ข้ามทะเล
เกือบเดือนกว่าจะถึงเมืองไทย สถานที่แห่งความหวังในการเอาชีวติ รอด และก่อร่าง
สร้างตัวบนผืนแผ่นดินไทย

จากเด็กช่วยงานร้านหนังสือสู่เจ้าของร้าน
หนังสือจีน “หน�่ำมุ่ย”
เมื่อสองเท้าเหยียบย่างบนผืนแผ่นดินไทย อาชีพแรกที่คุณทองเกษมท� ำ
เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการเป็ น กรรมกรแบกหาม หลั ง จากนั้ น จึงได้งานท�ำที่ร้านหนังสือ
เรี ย นรู ้ ง านอยู ่ น านหลายปี จ นคุ ้ น เคยกั บ ธุ ร กิ จ การขายหนั ง สื อ แล้ ว จึ ง ก่ อ ตั้ ง
บริษัท นานมี จ�ำกัด ขึ้น ในปี พ.ศ. 2492 เป็ น ร้ า นจ� ำ หน่ า ยหนั ง สื อ เล็ ก ๆ
ขนาด 1 คูหา ชื่อร้านหนังสือจีน “หน�่ำมุ่ย” ย่านเยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งค้าขาย
ที่ ส� ำ คั ญ ของชาวจี น โดยขายทั้ ง หนั ง สื อ เรี ย นและหนั ง สื อ ประเภทต่ า งๆ
จนกระทั่งกิจการเติบโตขึ้นตามล�ำดับ ภายในเวลาไม่ถึง 4 ปี ร้านหนังสือแห่งนี้
ก็ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า จึ ง ต้ อ งย้ า ยร้ า นไปที่ ถ นนผดุ ง ด้ า ว
ในปี พ.ศ. 2495 และขยับขยายร้านใหญ่โตขึน้ แต่กย็ งั ไม่เพียงพอ เพราะลูกค้ามากมาย
ชอบในอัธยาศัยไมตรีของคุณทองเกษม จึงเป็นลูกค้าอย่างเหนียวแน่น จนในที่สุด
ต้องมีการขยับขยายร้านเป็นครัง้ ที่ 2 ร้านหนังสือนานมี ย้ายไปอยูต่ รงข้ามโรงละครจีน
ในปี พ.ศ. 2500 เป็นอาคาร 3 คูหา บนถนนเจริญกรุง กิจการก็เจริญรุ่งเรือง
ชื่อเสียงขจรไกล จนเป็นร้านหนังสือที่มีรากฐานมั่นคง
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เครื่องเขียนไทย
ก้าวไกลสู่สากล

ในปี พ.ศ. 2538 บริ ษั ท นานมี อุ ต สาหกรรม จ� ำ กั ด ได้ ข ยั บ ขยาย
โรงงาน และลงเครื่ อ งจั ก รที่ ทั น สมั ย ตลอดจนการจั ด การที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
เพือ่ ขยายขีดความสามารถในการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท นานมี อุ ต สาหกรรม จ� ำ กั ด ได้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์
จ�ำนวนมาก มีรูปแบบแปลกใหม่ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทนานมีจึงได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้าทุกเพศทุกวัย และมีตราสินค้าภายใต้กลุ่มบริษัทนานมี
ได้แก่ ตราม้า นานมี แม็กซ์ แอโรว์ ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์
สีวิจิตรรงค์

เครื่องเขียน...ตราม้า
ในปี พ.ศ. 2513 ร้านหนังสือจีนนานมีได้ก่อตั้งส�ำนักงานขึ้นที่ถนนสุรวงศ์
และริเริ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทเครื่องเขียน ทั้งยังตั้งต้นผลิตสินค้าขึ้นเอง
โดยก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องเขียนขึ้นใช้ชื่อว่า บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จ�ำกัด
ตั้งแต่นั้นมา บริษัท นานมี จ�ำกัด ซึ่งนอกจากจะจ�ำหน่ายหนังสือภาษาจีนแล้ว
ยังผลิตเครื่องเขียนชนิดต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ส�ำนักงานกว่า 30 ชนิด ซึ่งก็ได้รับ
ความนิยมจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว
บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จ�ำกัด เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และขยาย
โรงงานจนกระทั่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องเขียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
ในปี พ.ศ. 2524 และได้ย้ายส�ำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่ถนนมหานคร
ปี พ.ศ. 2527 คุณทองเกษมได้ก่อตั้ง บริษัท เอส.ซี. อุตสาหกรรม จ�ำกัดขึ้น
เพื่ อ การผลิ ต สิ น ค้ า ส� ำ หรั บ ส่ ง ออกยั ง ต่ า งประเทศเป็ น หลั ก และตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา ก็มีบริษัทอื่นๆ ภายใต้กลุ่มบริษัทนานมีก่อตั้งขึ้นอีกหลายบริษัท

ระยะทางพิ
ส
จ
ู
น์
ม
า
้
กาลเวลาพิสูจน์เรา
บนเส้นทางการด�ำเนินธุรกิจ ทีม่ งุ่ มัน่ ในการผลิตสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐานสูง
ประกอบกับการคิดค้นและการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทนานมี
ได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติ และความภาคภูมใิ จจากหลากหลายองค์กรทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
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แผ่กิ่งก้าน...สานสัมพันธ์ไทย-จีน
นานมี เริ่มเป็นที่รู้จักในปี พ.ศ. 2492 ในชื่อของร้านหนังสือจีน “หน�่ำมุ่ย”
ขนาด 1 คูหา บนถนนพาดสาย ย่านเยาวราช ก่อตั้งโดย นายตั้งเซ็กกิมหรือ
นายทองเกษม สุพุทธิพงศ์ ชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ที่รักการศึกษาหาความรู้
และมีโอกาสได้คลุกคลีอยู่กับขุมคลังภูมิปัญญาอันหลากหลายแห่งโลกตะวันออก
ผ่านตัวอักษรจีนมาเป็นเวลายาวนาน ตัง้ แต่นนั้ มา นานมี จึงเป็นทีร่ จู้ กั ของชาวไทย
ที่มีความรู้ภาษาจีน ในฐานะที่เป็นแหล่งรวมความรู้อันเป็นมรดกตกทอดมาจาก
ปราชญ์ชาวจีนทัง้ หลายนับแต่ ในอดีตเป็นต้นมา ขณะเดียวกันเมือ่ ย้ายส�ำนักงานใหญ่
มาทีถ่ นนสาทรเหนือ บริเวณชัน้ 2 ของอาคารแห่งนีไ้ ด้จดั เป็นร้านหนังสือจีนนานมี
ที่ใหญ่ที่สุดรวมถึงได้เปิดโรงเรียนสอนภาษานานมีโดยใช้ชั้น 4 ของอาคารนานมี
เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการสานต่อวัฒนธรรมจีนไปพร้อมๆ
กับการบ่มเพาะปัญญา พัฒนาพลังแห่งความคิด บริษัท นานมี จ�ำกัด จึงก่อตั้ง
ส�ำนักพิมพ์ทองเกษมขึ้นเพื่อรองรับภูมิปัญญาของจีนในรูปแบบของหนังสือผ่าน
การแปลและถ่ายทอดให้คนไทยได้อ่าน รวมถึงหนังสือความรู้อื่นๆ ที่หลากหลาย
โดยมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา

ส�อาคารส�
ำนักำนังานใหม่
กงานใหญ่ ณ ถนนสาทรเหนือ
ในปี พ.ศ. 2548 บริษัท นานมี จ�ำกัด ได้ ย ้ า ยส� ำ นั ก งานใหญ่ ม าอยู ่ ที่
ถนนสาทรเหนือ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดอาคารส�ำนักงานแห่งใหม่ ยังความ
ปลาบปลื้มแก่คณะผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทนานมีอย่างหาที่สุดมิได้
อาคารแห่งใหม่นี้เป็นศูนย์รวมสินค้า ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน อุปกรณ์ส�ำนักงาน
ร้านหนังสือจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โรงเรียนสอนภาษานานมี โรงเรียนสอน
ศิลปะ นานมีแกลเลอรี ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม และนานมีฟรีไรเดอร์

นานมีนิวส์ • 5

4

ธุรกิจ
นานมี

ร้านหนังสือจีนนานมี
ร้านหนังสือจีนนานมี ก่อตั้งโดย คุณทองเกษม สุพุทธิพงศ์ ที่มุ่งมั่นสืบสาน
วัฒนธรรมจีนผ่านตัวอักษร จึงเปิดกิจการขายหนังสือจีนขึ้นที่เยาวราชใช้ชื่อ
“หน�ำ่ มุย่ ” ต่อมาเมือ่ บริษทั นานมี จ�ำกัด ขยายกิจการและสร้างส�ำนักงานใหญ่ขนึ้ ที่
ถนนสาทรเหนือ จึงจัดสรรพื้นที่ชั้น 2 เป็นร้านจ�ำหน่ายหนังสือจีนที่ใหญ่ที่สุดใน
กรุงเทพฯ
วันนีจ้ งึ ขอพาไปเยีย่ มชมร้านหนังสือจีนนานมีจาก คุณไพบูลย์  ปยิ พงศ์ ไพศาล
ผู้จัดการร้านหนังสือแห่งนี้
“ร้ า นหนั ง สื อ จี น นานมี เป็ น แหล่ ง รวมหนั ง สื อ จี น คุ ณ ภาพน� ำ เข้ า จาก
ประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย มีจำ� หน่ายกว่า 100,000 ปก บนพืน้ ที่
ชั้น 2 ของอาคารนานมี หนังสือจีนก็มีหลากหลายแนวให้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น
วรรณคดี จี น วรรณกรรมยุ ค ใหม่ หนั ง สื อ ภาพและนิ ท านส� ำ หรั บ เด็ ก
แบบเรียนภาษาจีน และหนังสือในหมวดต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ
ประวั ติ ศ าสตร์ วรรณกรรม เป็ น ต้น ซึ่งหนังสือที่ไ ด้รับ ความนิยมจากลูก ค้า
มากที่ สุ ด จะเป็ น หนั ง สื อ แบบเรี ย นจี น และหนั ง สื อ อ่ า นนอกเวลาต่ า งๆ
เพราะปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งต่างให้ความส�ำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น
นอกจากหนังสือจีนแล้วทางร้านยังมี CD เพลงจีนและคัดสรรหนังสือไทย
มาจัดจ�ำหน่าย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ที่สนใจสามารถ
เยี่ยมชมและเลือกซื้อได้ท่ามกลางบรรยากาศคล้ายห้องสมุด ส�ำหรับในอนาคต
ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ถ้ามีโอกาสจะขยายร้านหนังสือจีนนานมีให้กระจายไปสู่
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย”
ผูท้ สี่ นใจติดตามหนังสือใหม่ๆ ได้ที่ www.nanmeechinesebooks.com
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โรงเรียนสอนภาษานานมี
โรงเรียนสอนภาษานานมี ก่อตัง้ ขึน้ ตามปณิธานของคุณทองเกษม สุพทุ ธิพงศ์
(ตั้งเซ็กกิม) ผู้ก่อตั้งบริษัท นานมี จ�ำกัด ที่มุ่งหวังเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
จีนในประเทศไทยให้กว้างขวางผ่านการเรียนการสอนภาษาจีน บริหารงานโดย
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาทั้งชาวไทยและชาวจีน ด้วยหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
วั น นี้ เราได้ ไ ปสั ม ภาษณ์ คุ ณ จิ ต รลั ด ดา สวั ส ดิ พ งษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรียนสอนภาษานานมีแห่งนี้
“โรงเรียนสอนภาษานานมีเปิดเมือิ่ ปี พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบนั
ก็ก�ำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ผู้ที่มาเรียนจะมีตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยจะ
แบ่งเกณฑ์ตามอายุเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐานทางด้านภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
ของแต่ละคน ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนภาษาจีนแล้ว ยังมีการสอดแทรก
วัฒนธรรมจีนร่วมในคลาสเรียนด้วย โดยเรามุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งทางภาษา
และวัฒนธรรมควบคู่ไปพร้อมกัน เช่น การฝึกใช้พู่กันจีน การตัดกระดาษ การสอน
หมากล้อม ฯลฯ ทางด้านจุดเด่นของโรงเรียนทีท่ ำ� ให้ผปู้ กครองไว้วางใจมาโดยตลอด
คงเป็นประโยชน์จากการเรียนภาษาจีนทีน่ ำ� ไปใช้ได้จริงในชีวติ ประจ�ำวัน ผูท้ มี่ าเรียนทีน่ ี่
เมื่อเรียนแล้วก็สามารถใช้ภาษาจีนสนทนากับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนหรือที่ท�ำงานได้
ถ้าในระดับนักเรียนรุ่นเล็กที่ต้องเรียนเพื่อน�ำไปใช้ในสถานศึกษา ก็สามารถน�ำไป
สอบวัดระดับภาษาจีนหรือน�ำไปพัฒนาคะแนนในวิชาภาษาจีนได้ ถ้าหากเป็นผูเ้ รียน
รุ่นโตกว่าก็สามารถน�ำไปใช้ในการเจรจาธุรกิจและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ
ในการสนทนาภาษาจีนมากขึ้น ส�ำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถโทรสอบถาม หรือ
เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนได้ด้วยตัวเองค่ะ”
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com

สำ�นักพิมพ์ทองเกษม
ส�ำนักพิมพ์ทองเกษมเปิดตัวขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 ภายใต้แนวความคิด
“มุ ่ งมั่น และตั้งใจที่ จะสร้า งสรรค์หนังสือที่มีคุณ ค่า ถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
วัฒนธรรม จริยธรรม และภูมปิ ัญญา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สะสมบ่มเพาะปัญญา
และพัฒนาพลังแห่งความคิด ก่อเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ไปพร้อมๆ กับสุนทรียภาพ
อันเบิกบาน เพือ่ ให้สงั คมไทยก้าวไปสูส่ งั คมแห่งปัญญา”
วันนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักส�ำนักพิมพ์ทองเกษมผ่านทาง คุณพัชนิภา
ชาวแพรกน้อย หัวหน้าบรรณาธิการของส�ำนักพิมพ์กันค่ะ
“ด้วยทางผูบู้ ริหารของส�ำนักพิมพ์ตอ้ งการสืบทอดปณิธานของ คุณทองเกษม
สุพุทธิพงศ์ ที่ต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาจีนให้คนไทยได้อ่าน
เป็นภาษาไทย โดยก่อนหน้านี้ทางบริษัท นานมี จ�ำกัด ก็ได้เคยจัดพิมพ์หนังสือ
ที่เป็นภาษาไทยมาบ้างแล้ว เช่น ปทานุกรมภาษาจีนแต้จิ๋ว แบบเรียนภาษาจีน
แบบฝึกคัดภาษาจีน ซึ่งมีขายที่ร้านหนังสือจีนสาขาเยาวราช
พอปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้ย้ายส�ำนักงานใหญ่มาที่ถนนสุรศักดิ์ แล้วเปิด
ร้านหนังสือจีนขนาดใหญ่ขนึ้ ทีน่ ี่ จากจุดนีก้ เ็ ลยก่อตัง้ ส�ำนักพิมพ์ขนึ้ มา เพือ่ ต่อยอด
ธุรกิจแบบเต็มตัว ประกอบกับทางส�ำนักพิมพ์เล็งเห็นหนังสือจีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากมาย
จึงต้องการแปลให้คนไทยได้อ่าน อย่างเช่น นิยายภาพ 4 สุดยอดวรรณกรรมจีน
สามก๊ ก ไซอิ๋ ว 108 ผู ้ ก ล้ า แห่ ง เขาเหลี ย งซาน และความฝั น ในหอแดง
ซึ่งถือเป็นหนังสือเปิดตัวของส�ำนักพิมพ์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาก หลังจากนั้น
ทางส�ำนักพิมพ์ก็มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพทางการอ่าน ให้เด็กและเยาวชน
รวมถึงคนไทยทุกเพศทุกวัย เราก็ท�ำหนังสือที่หลากหลายขึ้น ทั้งนิทานภาพ
3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ วรรณกรรมส�ำหรับเด็ก การ์ตูนความรู้ หนังสือประเภท
ฮาวทูและความรู้ทั่วไป ซึ่งผู้ซื้อส่วนใหญ่จะชอบเพราะเป็นหนังสือคุณภาพที่เราได้
เลือกมาจัดพิมพ์ ส่วนในอนาคตเราก็จะผลิตหนังสือที่หลากหลายขึ้น แต่ยังคง
เน้นภาษาจีนที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราค่ะ”
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thongkasem.com หรือ
www.facebook.com/thongkasem

NANMEEFREERIDER
ปี พ.ศ. 2556 บริษัท นานมี จ�ำกัด เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของคุณภาพชีวิต
ด้านอิสระในการเดินทางของบุคคลผู้ที่เดินไม่สะดวก ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ท�ำให้
ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานทีต่ า่ งๆ ได้ จุดนีเ้ อง บริษทั ฯ จึงได้นำ� เข้าพาหนะส�ำหรับ
การเดินทาง“FREERIDER”ที่สามารถพาทุกท่านไปได้ทุกที่ตามที่ใจปรารถนา
วันนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า “ฟรีไรเดอร์” (FreeRider)
จากคุณศุภชัย สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จ�ำกัด กันค่ะ
“NANMEEFREERIDER” คือ สกู๊ตเตอร์ที่เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีปัญหา
ในการเดินหรือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้ แต่ต้องสามารถใช้แขนได้ดี จุดเริ่มต้น
ของสกู ๊ ต เตอร์ นี้ ม าจากการที่ คุ ณ พ่ อ ของผมมี ป ั ญ หาในการเดิ น เพราะท่ า น
ไม่ ส ามารถเดิ น ในระยะทางไกลได้ ผมจึ ง เริ่ ม หาอุ ป กรณ์ ที่ จ ะช่ ว ยคุ ณ พ่ อ
ให้สามารถไปได้ทุกที่ที่ต้องการ โดยเริ่มต้นผมก็ใช้รถเข็นซึ่งก็เป็นอะไรที่ไม่
ถูกใจท่านเพราะต้องพึ่งคนอื่นมาเข็นให้ตลอดเวลา ผมก็เลยหารถสกู๊ตเตอร์
ส�ำหรับผู้มีปัญหาในการเดิน จนเจอรถสกู๊ตเตอร์รุ่น LUGGIES มีความพิเศษ
ตรงทีส่ ามารถพับเก็บใส่กระเป๋าเดินทางไปต่างประเทศได้ แล้วเหมาะกับไลฟ์สไตล์
ของคุณพ่อที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ พอคุณพ่อใช้ไป 3-4 ปี เราก็เห็นว่า
น่าจะเอาสินค้าที่ดีอย่างนี้มาให้คนไทยได้ใช้บ้าง เพราะตั้งแต่คุณพ่อใช้มาไม่เคย
มีปัญหาอะไรเลย นอกจากเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่านั้น เราเลยติดต่อไปที่โรงงาน
ทีป่ ระเทศไต้หวันและขอเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ซึง่ เรา
ได้นำ� เข้ามา 5 รุน่ นอกจากนีเ้ รายังมีทมี บริการของเราทีจ่ ะดูแลลูกค้า โดยสามารถ
ให้บริการได้ถึงที่บ้านทุกวัน โดยไม่มีวันหยุดเพราะเราเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้ใช้อยู่เสมอ”
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nanmeefreerider.com
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“นานมี ใต้ร่มพระบารมี

65 ปี แห่งการสร้างสรรค์”

กลุม่ บริษทั นานมี จัดงานฉลอง 65 ปี ภายใต้ชอื่ งาน “นานมี ใต้รม่ พระบารมี 65 ปี แห่งการสร้างสรรค์” เมือ่ วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องรอยัล จูบลิ ี่
อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นประธาน ท่ามกลางความปลื้มปีติ
ของคณะผู้บริหาร คู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพนักงานบริษัทนานมีทุกคน
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ภายในงานครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และภาพเขียนอักษรจีนฝีพระหัตถ์ ซึ่ง
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนล้วนซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม จากนัน้ ทรงเสด็จไปประทับทีพ่ ระเก้าอี้ เพือ่ เสวยพระกระยาหารค�ำ่
ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ และทอดพระเนตรการแสดงอันตระการตาหลายชุด
ซึง่ การแสดงดังกล่าวสร้างความประทับใจแก่ผมู้ เี กียรติทมี่ าร่วมงานเป็นอย่างมาก
นอกจากนีท้ างกลุม่ บริษทั นานยังมีการจับรางวัลพิเศษ 66 รางวัล แก่ผมู้ เี กียรติ
ผู้โชคดีทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เป็นการตอบแทนลูกค้า
ทีใ่ ห้การสนับสนุนบริษทั ฯ อย่างดีเสมอมา บรรยากาศภายในงานครัง้ นีเ้ ต็มไปด้วย
ความอบอุ่น สนุกสนาน และน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ผู้โชคดีที่ ได้รับรางวัล Lucky Draw

รางวัลที่ 1 รถยนต์ Nissan Almera E CVT    
จ�ำนวน 2 รางวัล		
1. ร้าน ส.พงษ์ไทย
จังหวัด กรุงเทพฯ
2. บจ.อุดมภัณฑ์ศูนย์เครื่องเขียน จังหวัด กรุงเทพฯ
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i
จ�ำนวน 4 รางวัล				
1. ร้านศุภนิตย์
จังหวัด กรุงเทพฯ
2. ร้านภราดร
จังหวัด ล�ำปาง
3. ร้านสุขุมวิทสเตชั่นเนอรี่ จังหวัด กรุงเทพฯ
4. ร้านกรีนมาร์ท
จังหวัด พิษณุโลก
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โครงการประกวด

ทักษะภาษาจีนนานมี
ครั้งที่ 4 ประจำ�ปี 2557

บริษัท นานมี จ�ำกัด จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี
ครัง้ ที่ 4 ประจ�ำปี 2557 เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชนตัง้ แต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความรูค้ วามสามารถตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ผ่านการ
ท่องกลอน การเล่านิทาน และร้องเพลงจีน เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมจีน เสริมสร้างทัศนคติด้านบวกต่อการเรียนรู้ภาษาจีนให้กับเยาวชนและคนไทย
โดยได้รบั เกียรติจาก คุณหญิงอารยา พิบลู นครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารบริษทั นานมี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศในกิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยความชื่นมื่น และรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ทางบริษัท นานมี จ�ำกัด ขอขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลยอดเยี่ยม ทีมโรงเรียน Intertots Trilingual School

( ด.ญ. ภัสสร ก๊วยเจริญ, ด.ญ. ปุณิกา ศิริโสภาพงษ์, ด.ญ. จิณณะ ปินถานันต์,
ด.ช. ชยพัทธ์ ผาคำ�, ด.ช. ภาณุเมศ บุญฤทธิ์ )
รางวัลดีเด่น ด.ญ. แองเจลีนา่ หว่อง โรงเรียนตังเอ็ง
รางวัลพิเศษ ด.ญ. สุปวีณ์ อู๋ไพจิตร โรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์

กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

รางวัลยอดเยี่ยม ด.ญ. ปณาลีก์ อู๋ไพจิตร โรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์
รางวัลดีเด่น
ด.ญ. จิราภา ภุมรัตน์มกุล โรงเรียนตังเอ็ง
รางวัลพิเศษ ทีมโรงเรียนยู่เฉียว
( ด.ญ. ณัฏฐ์พัชร์ ศรีเครือแก้ว, ด.ญ. พนิดา ทวีสุข, ด.ญ. ชญาดา มากมี,
ด.ช. วรธัช จิตติชัย)
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กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
รางวัลยอดเยี่ยม ด.ญ. บูรณ จูเปาะ
รางวัลดีเด่น ด.ญ. ปัญญาพร สิงห์แก้ว
รางวัลพิเศษ ทีมโรงเรียนประชาวิทย์

โรงเรียนตังเอ็ง
โรงเรียนกำ�แพง

( ด.ช. ชินพัฒน์ ทาสบูรณ์, ด.ญ. ปรัชญาพร มาเอ้ย, ด.ญ. อรอนงค์ ลีละสุนเลศ)

กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ระดับอุดมศึกษา
รางวัลยอดเยี่ยม น.ส. นิตยา ยาจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รางวัลดีเด่น ทีมโรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ บดินทรเดชา

( น.ส. ภัทรวดี ชีวสาธน์, น.ส. ณหทัย ชัยยศบูรณะ, น.ส. ศุภรัสมิ์ เกียรติธนายศ,
น.ส. จาคะ จอมคน)

โครงการประกวด

วาดภาพระบายสี
“ลากเส้น เล่นสี ...กับพี่ม้าปี 3”
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวด
วาดภาพระบายสี “ลากเส้น เล่นสี ...กับพี่ม้าปี 3” หัวข้อ “ปีม้า...คึกคัก”
ประจ� ำ ปี พ.ศ. 2557 จากการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ ่ ม สี ต ราม้ า (ที่ ร ่ ว มรายการ)
ซึ่งน้องๆ ได้ร่วมสนุกด้วยการวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ และส่งผลงาน
เข้ามามากมาย โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเป็น IPad Air 16 GB
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากบริษัท นานมี จ�ำกัด การประกวดวาดภาพระบายสี
แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 อายุ 3 – 6 ปี กลุม่ ที่ 2 อายุ 7 – 9 ปี และกลุม่ ที่ 3
อายุ 10 – 12 ปี และผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มมีดังนี้

โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดของแต่ละกลุ่มภาค
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
		
ภาคอีสาน
		

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา (ประถม) 		
จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนบ้านศิลปะ จ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านรักศิลปะชุมพร จ.ชุมพร

ภาพของ ด.ญ. อรวราดา พรหมเสน

ภาพของ ด.ช. พงศภัค เหมรัตน์ตระกูล

ภาพของ ด.ช. ศุทธวีร์

มอบรถซูเปอร์โบนัส
บริ ษั ท นานมี จ� ำ กั ด ได้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายโดยการสะสม
ยอดซื้อเพื่อแลกของรางวัล “Super Bonus 2014” กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีของรางวัลคือ
รถจั ก รยานยนต์ Honda PCX ทางบริ ษั ท นานมี จ� ำ กั ด จึ ง เชิ ญ
เจ้ า ของกิ จ การร้ า นค้ า ที่ มี ย อดซื้ อ สะสมตรงตามเงื่ อ นไข เพื่ อ รั บ มอบ
รถจักรยานยนต์ เป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุน
บริษัท นานมี จ�ำกัด เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

			

กลุ่มที่ 1

				
				

กลุ่มที่ 2

				
				

กลุ่ม 3

			
			
			
			

			
			
			
			

			
			
			
ไชยวงค์
			

ด.ญ. อรวราดา
ด.ญ. คณพิชญ์
ด.ช. ธนวัฒน์
ด.ญ. กัญพัชญ์

ด.ช. พงศภัค
ด.ญ. ธนภรณ์
ด.ช. สรวิชญ์
ด.ช. ธีรเทพ

ด.ช. ศุทธวีร์
ด.ญ. สรัลชนา
ด.ช. ปภินวิทย์
ด.ญ. รัตนาวดี

พรหมเสน
มีแย้ม
เจิมวรรธนะ
นิลเขาปีบ

เหมรัตน์ตระกูล
กุมสุวรรไณ
สกุลปีบ
วาหลวง

ไชยวงค์
วงษ์สวรรค์
ตั้งรัตนผล
ด�ำเพชร

เชียงใหม่
ปทุมธานี
อุดรธานี
ชุมพร

เชียงใหม่
กรุงเทพฯ
อุดรธานี
นครศรีธรรมราช

เชียงใหม่
กรุงเทพฯ
อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี

นานมีร่วมสนับสนุนกิจกรรม
Art Camp ประจำ�ปี 2557
กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้าง
สรรค์ศิลปะ“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก
เปรม ติ ณ สู ล านนท์ ” ได้ จั ด แสดง
นิทรรศการจากกิจกรรม Art Camp
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพ
ที่จัดแสดง เป็นผลงานของอดีตนิสิต
นักศึกษาทีเ่ คยได้รบั ทุนจากมูลนิธฯิ ซึง่
ได้ใช้ชีวิตและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ร่วมกันเป็นระยะเวลา 5 วัน
กิจกรรมครั้งนี้บริษัท นานมี จ�ำกัด
เป็นผู้ให้การสนับสนุนสีและอุปกรณ์
ศิลปะส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ซึง่ ภาพทีจ่ ดั แสดงในนิทรรศการได้นำ� ไปประมูลเพือ่ หารายได้มอบให้แก่หมู่บ้าน
แหลมนาว เพื่อน�ำไปซ่อมฝายกักเก็บน�้ำและปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้าน
ดังนัน้ เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2557 ทางกองทุนฯ จึงเรียนเชิญ คุณปรีญาณี สุพทุ ธิพงศ์
รับมอบภาพวาดที่ระลึก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า
กรุงเทพมหานคร
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ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช
(วัดไตรมิตรฯ)
คลังความรู้คู่เยาวราช

หากพูดถึงย่านการค้าที่โด่งดังและคลาคล�่ำไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีน
ทุกคนย่อมนึกถึง“เยาวราช”ย่านการค้าทีส่ ำ� คัญใจกลางกรุงเทพมหานคร สถานที่
ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ แม้ว่าเยาวราชจะเป็น
ที่รู้จักของผู้คนในวงกว้างแค่ไหน แต่น้อยคนนักที่จะทราบถึงประวัติศาสตร์
และความเป็นมาที่แท้จริงของถนนเส้นนี้ เกร็ดความรู้ทองเกษมฉบับนี้จึงขอ
อาสาพาทุกท่านไปรู้จักกับสถานที่อันเป็นขุมทรัพย์ทางความรู้ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง
ที่รวมรวบประวัติความเป็นมาของย่านเยาวราชเอาไว้อย่างครบถ้วน สถานที่
แห่งนี้คือ ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช (วัดไตรมิตรฯ)

ศู น ย์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ เ ยาวราช ตั้ ง อยู ่ บ นพระมหามณฑปฯ ชั้ น ที่ 2
ของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยภายในแบ่งออกเป็น 6 ห้องจัดแสดง
ซึ่ ง ถู ก เรี ย งร้ อ ยเข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า งประณี ต ท� ำ ให้ ผู ้ เข้ า ชมเสมื อ นได้ ก ้ า วผ่ า น
แต่ละยุคสมัยไปพร้อมๆ กับย่านเยาวราช
ห้องที่ 1 เติบใหญ่ ใต้ร่มพระบารมี
บอกเล่าความเป็นมาคร่าวๆ ของชุมชนส�ำเพ็ง - เยาวราช ย่านการค้าเก่าแก่
ทีส่ ำ� คัญของกรุงเทพฯ ความผูกพันและความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
ของชาวเยาวราช รวมถึงลักษณะชีวติ ความเป็นอยูข่ องครอบครัวชาวจีนในสมัยนัน้
ผ่านภาพฉายการสนทนาระหว่างอากงและหลานชาย

ห้องที่ 2 ก�ำเนิดชุมชนจีนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - พ.ศ.2394)
บอกเล่าถึงจุดก�ำเนิดของชุมชนชาวจีนย่านส�ำเพ็งและการเดินทางของ
ชาวจีนโพ้นทะเลทีโ่ ล้สำ� เภาเข้ามาตัง้ รกราก ณ สยามประเทศ ในช่วงรัชกาลที่ 1 - 3
จนกระทั่งส�ำเพ็งได้กลายเป็นย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ
ห้องที่ 3 เส้นทางสู่ยุคทอง (พ.ศ.2394 - พ.ศ.2500)
บอกเล่าถึงพัฒนาการของชุมชนจีนจากตลาดส�ำเพ็งสูค่ วามเป็นย่านธุรกิจ
สมั ย ใหม่ บ นถนนเยาวราช โดยภายในจั ด แสดงโมเดลขนาดใหญ่ ที่ จ� ำ ลอง
ถนนเยาวราชและร้านค้าบ้านเรือนต่างๆ ซึ่งถือเป็นยุครุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ
วิถีชีวิต และความบันเทิง
12 • นานมีนิวส์

ห้องที่ 4 ต�ำนานชีวิต (Hall of Fame)
ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของกลุ่มเจ้าสัวคนส�ำคัญย่านเยาวราช ที่สร้าง
คุ ณ ประโยชน์ อั น ใหญ่ ห ลวงให้ กั บ ประเทศไทย รวมถึ ง เป็ น แบบอย่ า งของ
ชาวเยาวราชและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลัง
ห้องที่ 5 พระบารมีปกเกล้าฯ
แกลเลอรีภาพถ่ายและวีดิทัศน์ จัดแสดงเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบันต่อ
ชุมชนเยาวราช และพระราชกรณียกิจมากมายที่เชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดิน
ให้แน่นแฟ้น

ห้องที่ 6 เยาวราชวันนี้
น�ำเสนอภาพลักษณ์ทโี่ ดดเด่น 4 แง่มมุ ของถนนเยาวราชในปัจจุบนั ได้แก่
ถนนสายทองค�ำ ย่านตลาดทีใ่ หญ่สดุ ของประเทศ แหล่งวัฒนธรรมประเพณีจนี
และแหล่งรวมร้านอาหารอร่อย
หากใครที่ก�ำลังหลงใหลในมนต์เสน่ห์ของย่านเยาวราช หรือต้องการหา
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ และได้ความรูใ้ นกรุงเทพมหานคร
ศูนย์ประวัตศิ าสตร์เยาวราช (วัดไตรมิตรฯ) อาจเป็นหนึง่ ในตัวเลือกทีน่ า่ สนใจของ
คุณในวันว่างนีก้ ไ็ ด้

ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช (วัดไตรมิตรฯ)
เปิดท�ำการวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0-2623-3329 www.wattraimitr-withayaram.com

• โรงเรียนสอนภาษานานมี ชั้น 4 (www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com)

“ม้า” ในวัฒนธรรมจีน

ค�ำศัพท์
马

(mǎ)

聪明

(cōng míng)

健康

(jiàn kāng)

吉祥

(jí xiáng)

成功

(chéng gōng)

ม้า
ฉลาด
แข็งแรง
สิริมงคล
ประสบความส�ำเร็จ

ม้าเป็นสัตว์ทมี่ คี วามรวดเร็ว เฉลียวฉลาด อดทน แข็งแรง และทรงพลัง
ทั้ ง ยั ง มี ป ระโยชน์ น านั ป การ ยามเมื่ อ เกิ ด ศึ ก สงคราม ผู ้ ค นในอดี ต จะใช้
ประโยชน์จากม้าในด้านการสูร้ บ ยามเมือ่ บ้านเมืองสงบ ม้าจะถูกใช้เป็นพาหนะ
ในการคมนาคมขนส่ง จะเห็น ได้จากสุส านทหารม้าจิ๋น ซีฮ่องเต้ที่ภายใน
มีหุ่น ทหารดิน เผาและม้าศึกจ�ำนวนมาก อัน แสดงให้เห็น ถึงความส�ำ คั ญ
ของม้าในอดีต
คนจีนเชื่อว่าม้าเป็นสัญลักษณ์ของขุนนาง ชนชั้นสูง ความสุขสบาย
ความรวดเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไว ซึง่ จะส่งผลให้ธรุ กิจ การค้า และการงาน
ประสบความส�ำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นักธุรกิจและบรรดาพ่อค้าจึงนิยมแขวน
ภาพม้า หรือตั้งรูปปั้นม้าขนาดเล็กเพื่อเสริมสิริมงคล มีส�ำนวนจีนส�ำนวนหนึ่ง
ที่กล่าวว่า 马到成功 (mǎ dào chéng gōng) แปลว่า เมื่อม้ามาถึง
ก็จะประสบความส�ำเร็จ เป็นการอุปมาว่าจะประสบความส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว
ตัง้ แต่เริม่ ต้น ชาวจีนจึงนิยมน�ำม้ามาประดับไว้ตามบ้านเรือน ร้านค้า ม้าจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนมายาวนานตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

• @is_a_ree (www.nanmeechinesebooks.com)

ชือ่ หนังสือ 曾国藩官场笔记
ISBN
978-7-5115-0426-5
ผูแ้ ต่ง 神马
สำ�นักพิมพ์ 人民日报出版社
ราคา
380 บาท

“เจิงกั๋วฟาน” ขุนนางคนส�ำคัญ
ในสมัยราชวงศ์ชงิ ผูม้ อี ทิ ธิพลและ
บทบาทส�ำคัญต่อความคิดของผูน้ ำ�
จีนยุคใหม่อย่างเจียงไคเช็คและ
เหมาเจ๋ อ ตุ ง เขาไม่ เ พี ย งแต่ มี
อิทธิพลต่อผู้น�ำประเทศเท่านั้น
ทว่าประชาชนจีนเองก็ยังน�ำเขา
มาเป็นแบบอย่างในการด�ำรงชีวติ
เช่ น กั น เจิ ง กั๋ ว ฟานมี อิ ท ธิ พ ล
อย่ า งไรต่ อ แผ่ น ดิ น จี น ติดตาม
อ่านได้ในหนังสือเล่มนี้

ชื่อหนังสือ
ISBN
ผู้แต่ง
สำ�นักพิมพ์
ราคา

胡雪岩商场笔记

978-7-5115-0422-7
神马
人民日报出版社

380 บาท
ในสมัยราชวงศ์ชิง ชนชั้นสูงถือ
เป็นชนกลุ่มเดียวที่ได้รับอนุญาต
ให้ ขี่ ม ้ า ในพระราชวั ง ต้ อ งห้ า ม
แต่ “ หู เ สว่ เ หยี ย น”กลั บ เป็ น
พ่ อ ค้ า คนเดี ย วที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ นั้ น
หู เ สว่ เ หยี ย นมี บ ทบาทอย่ า งไร
ต่ อ ประวั ติ ศ าสตร์ จี น เหตุ ใ ด
เขาจึ ง เป็ น พ่ อ ค้ า คนเดี ย วของ
ราชวงศ์ชิงที่ได้รับการจารึกไว้ใน
ประวัตศิ าสตร์ ค้นหาค�ำตอบได้ใน
หนังสือเล่มนี้

ชื่อหนังสือ 李嘉诚管理日志
ISBN
978-7-5086-2174-6
张尚国
ผู้แต่ง
สำ�นักพิมพ์ 中信出版社
ราคา
380 บาท

หากพูดถึงนักธุรกิจแนวหน้าของ
เอเชีย ชือ่ ของ “ลีกาชิง” มังกรแห่ง
วงการธุรกิจฮ่องกง คงจะถูกพูด
ถึงเป็นอันดับต้นๆ ทว่าเขากลับ
ไม่ได้ร�่ำรวยมาโดยก�ำเนิด และ
หนทางสู่ความส�ำเร็จของเขาก็ไม่
ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ พบกับ
กลเม็ดทางธุรกิจรวมถึงปรัชญา
ชีวิตที่ท�ำให้เขากลายเป็นเจ้าพ่อ
แห่ ง แวดวงธุ ร กิ จ ได้ ใ นหนั ง สื อ
เล่มนี้

ชื่อหนังสือ 王永慶談中国式

ชื่อหนังสือ 我的人生哲学：

管理

马云献给年轻人的 12 堂

ISBN
957-32-0083-X
王永慶
ผู้แต่ง
สำ�นักพิมพ์ 遠流出版公司
ราคา 390 บาท

人生智慧课

“หวังหย่งชิง่ ” เจ้าของธุรกิจพลาสติก
รายใหญ่ ที่ไ ด้ รั บการขนานนาม
ว่าเป็นบิดาแห่งการบริหารจัดการ
แห่งไต้หวัน จะมาเล่าถึงเรื่องราว
ชีวิตและประสบการณ์ต่างๆ บน
เส้นทางสายธุรกิจ ที่เริ่มต้นจาก
สองมื อ เปล่ า จนกลายมาเป็ น
เจ้าของธุรกิจพลาสติกขนาดใหญ่
พร้อมเผยเคล็ดลับสู่ความส�ำเร็จ
ให้กบั ผูอ้ า่ นทุกท่าน เพราะเจ้าของ
ธุรกิจรายต่อไปอาจเป็นคุณ

ISBN
ผู้แต่ง
สำ�นักพิมพ์
ราคา

978-7-5502-2059-1
张燕
北京联合出版公司

400 บาท

หากพูดถึงเจ้าของธุรกิจอีคอมเมิรซ์
แถวหน้าของโลก “หม่าหยุน”
คงเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงเป็น
อันดับต้นๆ จากวัยรุ่นธรรมดา
คนหนึ่งที่สอบเอ็นทรานซ์ไม่ติด
ถึงสองครั้ง สู่มหาเศรษฐีพันล้าน
ผูก้ อ่ ตัง้ “อาลีบาบา กรุป๊ ” มาร่วม
พู ด คุ ย ถึ งเส้ น ทางชี วิ ต บนธุ ร กิ จ
อี ค อมเมิ ร ์ ซ ของหม่ า หยุ น ผ่ า น
ปรัชญาชีวิตทั้ง 12 ประการของ
เขาได้ในหนังสือเล่มนี้
นานมีนิวส์ • 13

111 คำ�ศัพท์ จีน - ไทย - อังกฤษ
เด็กเก่ง 3 ภาษา

คลังค�ำศัพท์แสนสนุก ที่จะช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการทางภาษาได้อย่างง่ายดาย
หนังสือชุดนี้จะเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้เด็กๆ ชื่นชอบทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดย
รวบรวมค�ำศัพท์มากถึง 111 ค�ำ พร้อมค�ำอ่านและความหมายภาษาไทย คัดเฉพาะค�ำศัพท์
ที่พบได้บ่อยในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งจะท�ำให้เด็กๆ สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ จดจ�ำค�ำศัพท์
จากภาพ และฝึกการออกเสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจน
(ตัวอย่างหนังสือ)

ชื่อหนังสือ ชุด สุขนิสัยวัยซน
ตุ๊ต๊ะ กินอะไรดีนะ?
ISBN 978-616-285-083-7
ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ, คมสัน
สินสุขภัณฑ์
ภาพประกอบ ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี
จำ�นวนหน้า 24 หน้า
ราคา 95 บาท
หนังสือเล่มนี้จะช่วยฝึกเด็กๆ ให้
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ ที่ช่วย
ให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัยดังนั้น เด็กๆ
ควรเลือกรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วย
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่
จากผักและผลไม้ รวมถึงไขมันจากธัญพืช
ไปพร้อมๆ กับตุต๊ ะ๊ เพือ่ ให้มสี ขุ ภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและสมบูรณ์
14 • นานมีนิวส์

ชือ่ หนังสือ ชุด จินตนาการสร้างเด็กดี เด็กเก่ง
ต้นไม้แห่งความสุข
ISBN 978-616-285-081-3
ผู้แต่ง วัชรินทร์ อ�ำพัน
ภาพประกอบ วีระยุทธ เลิศสุดวิชยั
จ�ำนวนหน้า 24 หน้า
ราคา 95 บาท
ต้นไม้แห่งความสุข น�ำเสนอแง่คิด
ในเรื่องความเอื้อเฟื้อและการแบ่งปัน โดย
ใช้ ต ้ น ไม้ เ ป็ น สื่ อ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารเจริ ญ
เติ บ โตของต้ น ไม้ ที่ แ ม้ ว ่ า มั น จะขึ้ น อยู ่
อย่ า งโดดเดี่ ย ว แต่ เ มื่ อ วั น เวลาผ่ า นไป
ต้ น ไม้ ก็แผ่ กิ่ง ก้ านสาขาผลิ ดอกออกผล
เอื้อเฟื้อประโยชน์แก่กวาง ผีเสื้อ และนก

ชื่อหนังสือ “สร้างสุดยอดบุคลากรตาม
แบบฉบับดิสนีย์”
ISBN 978-616-285-088-2
ผู้แต่ง บุนจิโร่ ฟุคุชิมะ
แปล สุวรรณา อะระอิ / Preemei
จำ�นวนหน้า 192 หน้า
ราคา 185 บาท
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น ดั ง ขุ ม ทรั พ ย์
ทางปั ญ ญาของ คุ ณ บุ น จิ โ ร่ ฟุ คุ ชิ ม ะ
หนึ่งในพนักงานผู้บุกเบิกโตเกียวดิสนีย์
แลนด์ ซึ่ ง ถ่ า ยทอดความเป็ น ตั ว ตน
และการบริหารงานสไตล์ดิสนีย์ที่ประสบ
ความส�ำเร็จมากว่า 3 ทศวรรษ เพื่อเป็น
แนวทางให้ผอู้ า่ นทุกท่านเกิดแรงบันดาลใจ
และน�ำแนวทางเหล่านีไ้ ปปรับใช้เพือ่ ความ
ส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน และการด�ำเนินชีวติ
ในสังคมยุคนี้

ชื่อหนังสือ ชุดจินตนาการสร้างเด็กดี เด็กเก่ง
กระรอกน้อยกลางสวน
ISBN 978-616-285-108-7
ผู้แต่ง วัชรินทร์ อำ�พัน
ภาพประกอบ วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
จำ�นวนหน้า 24 หน้า
ราคา 95 บาท
“กระรอกน้อยกลางสวน” น�ำเสนอ
แง่คดิ ในเรือ่ งความพยายามในการก้าวผ่าน
อุปสรรค ขจัดความกลัว และกล้าที่จะ
เผชิญกับสิ่งต่างๆ เพื่อความส�ำเร็จตาม
ที่ ตั้ ง ใจ เหมื อ นกั บ กระรอกน้ อ ยที่ ต ้ อ ง
รวบรวมความกล้าในการเริ่มท�ำในสิ่งที่ไม่
เคยท�ำ โดยมันพยายามจะกินผลมะม่วง
สุกที่อยู่บนต้นไม้และหาวิธีที่จะกินมะม่วง
สุกผลนั้นให้ได้

• MyMynt

บริหารสมอง ด้วย 2 มือ

นานมีนิวส์ฉบับนี้มีวิธีการบริหารสมองมาฝากกัน เพราะ“สมอง”เป็นอวัยวะที่ส�ำคัญต่อการเรียนรู้ และสมองของมนุษย์นั้น
พร้อมทีจ่ ะเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา เมือ่ สมองถูกใช้งานอย่างหนักในแต่ละวัน เราจึงต้องบริหารสมองกันบ้าง เพือ่ ให้สมองทัง้ 2 ซีกท�ำงาน
อย่างสมดุล รวมถึงช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด และท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1

ท่าบริหารปุ่มขมับ

ใช้นิ้วทั้งสองข้างนวดขมับเบาๆ วนเป็นรูปวงกลมประมาณ 20 ครั้ง
พร้อมทั้งกวาดตามองไปทางซ้ายและทางขวา
2

ท่าจีบ L

ยกมือทั้งสองข้างขึ้น โดยให้มือขวาท�ำเป็นรูปจีบ และท�ำมือซ้ายให้
เป็นรูปตัว L ท�ำสลับข้างกันจ�ำนวน 10 ครั้ง

3

ท่าแตะจมูก - แตะหู

น�ำมือขวาแตะที่หูข้างซ้าย ส่วนมือซ้ายให้ไปแตะที่จมูก (แบบไขว้กัน) แล้วเปลี่ยนมา
เป็นมือซ้ายแตะที่หูขวา ส่วนมือขวาแตะที่จมูก ท�ำสลับข้างกันจ�ำนวน 10 ครั้ง

• Little

Horse

กระถางน้อยลอยฟ้า
สวัสดีครับ ปีนี้สายฝนโปรยปรายชุ่มฉ�่ำดีจริงๆ เลยนะครับท�ำเอาต้นไม้
ทีป่ ลูกไว้โตไวจนล้นกระถางกันเลยทีเดียว งัน้ เดีย๋ วเรามาท�ำบ้านใหม่ ใ ห้ นอ้ งต้นไม้
ที่เราปลูกไว้กันดีกว่านะครับ

ท�ำอย่างไรมาดูกัน
1. วาดหน้ากระต่ายน้อยที่ต้องการลงบนกระดาษ จากนั้น
ตัดตามแบบ
2. วาดหน้ากระต่ายน้อยลงบนขวดน�้ำ แล้วตัดตามแบบโดย
ให้ส่วนหูยื่นออกมา
3. เจาะรูที่ขอบกระถางทั้งสองข้างเพื่อเอาไว้ร้อยเชือก
4. ระบายสีกระถางรูปกระต่ายน้อยและตกแต่งตามใจชอบ
5. ร้อยเชือกเข้ากับรูทั้งสองข้างที่เจาะไว้แล้วผูกให้แน่น

อุปกรณ์มีอะไรบ้าง
1. ขวดน�้ำหรือกระบอกพลาสติก
เหลือใช้
2. เชือกปอ/เชือกป่าน
3. กรรไกร/มีดคัตเตอร์

1.

2.

4. ปากกา/ดินสอ
5. สีโปสเตอร์ จานสี พู่กัน
6. กระดาษ
3.

4.

5.

เพียงเท่านีก้ จ็ ะได้กระถางต่ายน้อยลอยฟ้าไว้ปลูกต้นไม้ โดยสามารถ
เอาออกไปแขวนรับแสงแดดก็ได้ หรือตั้งบนโต๊ะก็ดูดีน่ารักที่สุดเลยล่ะ
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