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 ก้าวเข้าสู่ ปีมะแม 2558...

 ปีแห่งความชื่นชมยินดี เนื่องจากเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน ที่จะถึงนี้ พวกเราชาวนานมี 

จึงพร ้อมใจกันสวมเสื้อสีม ่วงตลอดทั้งป ี นอกจากนี้ยังเป ็นปี ท่ี 65 ของ 

บริษัท นานมี จ�ากัด ซึ่งเราได้จัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2557 ปีผ่านมา 

 นานมนีวิส์ฉบบันีจ้งึเปิดศกัราชใหม่ ภายใต้ธมี “นานม ี65 ปี แห่งการสร้างสรรค์” 

ด้วยคอลัมน์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของนานมี และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นานมี 

แบ่งปันสูส่งัคมมาโดยตลอด นัน่คอื คอลมัน์ นานม ีปันสขุ สูส่งัคม โดยเร่ิมทีม่ลูนธิิ 

ตัง้เซก็กมิ ทีก่่อตัง้ขึน้เพือ่มอบทนุขยายโอกาสทางการศกึษาแก่นกัเรยีนและนกัศกึษา

ทัว่ประเทศและ ทองเกษม สร้างสุข เพือ่สงัคม โดยการสร้างรอยยิม้ให้แก่เดก็ๆ ทีป่่วย

และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเด็ก (ราชวิถี) นอกจากนี้ ก็ยังพาทุกท่านไปสักการะ 

ขอพรเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย ที่วัดเล่งเน่ยยี่ 2 จังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล 

ต้อนรบัปีใหม่ และส�าหรบันานมนีวิส์ฉบบันี ้พวกเราได้ ไปสมัภาษณ์อดตีนางสาวไทย 

ปี 2549 คุณลลนา ก้องธรนนิทร์ หรอืหมอเจีย๊บ คณุหมอแสนสวยทีม่จีติสาธารณะ 

และใฝ่ฝันทีจ่ะเปิด “ฟรีคลนิกิ” เพือ่รักษาผูป่้วยโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย ด้วยแรงบนัดาลใจ

ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม พวกเราชาวนานมีขอร่วมเป็นก�าลังใจให้ครับ 

ศุภชัย สุพุทธิพงศ์

บรรณาธิการบริหาร

editor@nanmee.com
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3 เกร็ดความรู้ทองเกษม 

เยี่ยมชมวัดเล่งเน่ยยี่ 2 จังหวัดนนทบุรี

4 เล่าสู่กันฟัง 
โครงการประกวดวาดภาพ                        และ  
ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2557

6 เจาะลึกหนังสือทองเกษม
หนังสือสร้างสุดยอดบุคลากรตามแบบฉบับดิสนีย์

10 Interview 
คุณหมอแสนสวยผู้มีจิตสาธารณะ เจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ 

15 D.I.Y 
นาฬิกาย้อนวัย ใส่ความรัก
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 เทศกาลตรุษจีนในปีนีต้รงกบัวนัที ่19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ซึง่กจิกรรมทีช่าวไทย 

เชือ้สายจนีนยิมท�าในเทศกาลนีค้งไม่พ้น การเข้าวดั ไหว้พระ ท�าบญุ สะเดาะเคราะห์ 

เสรมิดวง เพือ่ความเป็นสริมิงคลและนับเป็นการเร่ิมต้นปีใหม่ทีดี่ เกร็ดความรูท้องเกษม 

ฉบับนี ้ จงึขออาสาพาผู้อ่านทุกท่านไปเยีย่มชม “วดับรมราชากาญจนาภเิษกอนสุรณ์ 

คณะสงฆ์จนีนกิายรงัสรรค์” หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ “วดัเล่งเน่ยยี ่ 2” วดัจนีทีง่ดงาม 

โดดเด่นตามแบบพทุธศลิป์จีนแห่งหนึง่ในประเทศไทย ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากกรงุเทพฯ และ 

ถอืเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธ์ิท่ีเหมาะส�าหรับเดินทางไปท�าบญุสะเดาะเคราะห์ หรอืทีเ่รยีกกนั 

ตดิปากว่า “การแก้ปีชง”

 “วัดเล่งเน่ยยี่ 2” ตั้งอยู่ที่ต�าบลโสนลอย อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

เป็นพระอารามจีนที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวโรกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยความโดดเด่นของ 

พระอารามนี้อยู่ที่รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่เป็นแบบพุทธศิลป์จีน  

ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ซึ่งใช้สีน�้าเงิน สีแดง และสีทอง เป็นหลัก ท�าให้ 

พระอารามมคีวามวจิติรงดงามและละเอยีดประณตีมาก การได้มาเยอืนพระอาราม 

แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนได้ ไปเยือนพระราชวังต้องห้ามแห่งกรุงปักก่ิงเลยทีเดียว 

 ภายในพระอาราม แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ดังนี้ 

 ชัน้ท่ี 1 ลานบ่อน�า้มงคลพระแม่กวนอมิ ห้องบูชาวัตถุมงคล นิทรรศการ และ 

สวนหย่อม ในส่วนของชั้นล่าง เปิดให้ท�าบุญลอยเทียนในบ่อน�้าพระแม่กวนอิม 

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ทั้งยังมีส่วนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดูปีชงและการแก้ปีชง 

นอกจากนี้ภายในยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระอาราม อีกทั้งยังมีสวนหย่อม 

ขนาดเล็กให้  ได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากท�าบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 ชัน้ที ่2 วิหารจตุโลกบาล หอกลอง หอระฆัง ภายในวหิารนี ้เป็นทีป่ระดษิฐาน

ของพระโพธสิตัว์และพระธรรมบาล รวมถงึเทพต่างๆ อกี 8 องค์ ซึง่เทพเจ้าทีส่�าคญั

คอื “เทพเจ้าไท้ส่วยเอีย๊” เทพเจ้าผูคุ้ม้ครองดวงชะตา ผูน้�าสริมิงคลมาสูผู่ท้ีเ่กิดปีชง 

ภายในตกแต่งด้วยสีสันที่สวยงามและลวดลายอันวิจิตรบรรจง

 ชั้น 3 พระอโุบสถและวหิารพระอวโลกเิตศวรมหาโพธิสัตว์ พระอุโบสถนี้เป็น

ส่วนที่ส�าคัญที่สุดของพระอาราม เป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ในประเทศไทย 3 พระองค์ ได้แก่ พระศรศีากยมนุพุีทธเจ้า พระอมติาภพทุธเจ้า และ

พระไภษชัยครุไุวฑูรย์พทุธเจ้า ด้านหลงัอโุบสถเป็นทีต่ัง้ของวหิารพระอวโลกเิตศวร 

มหาโพธิสัตว์ ซึ่งภายในประดิษฐานพระกวนอิมมหาโพธิสัตว์ปางพันมือพันตา

 ชั้น 4 วิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ ภายในวิหารประดิษฐานพระอมิตาภพุทธเจ้า 

พระอวโลกิเตศวร และพระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ ความโดดเด่นของวิหารนี้ 

อยู่ที่ผนังโดยรอบ ซึ่งประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปสีทองมากถึงหนึ่งหมื่นองค์ สร้าง

ความงดงามตระการตาให้กับวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก

 หากผู้อ่านท่านใดต้องการ ท�าบุญ ไหว้พระ แก้ปีชง และเที่ยวชมสถานที่ 

ที่สวยงาม ก็สามารถแวะไปที่พระอารามแห่งนี้ได้ โดยวัดนี้เปิดต้อนรับผู้ศรัทธา 

และผูส้นใจเยีย่มชมทุกวัน จนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.00-17.00 น. และเสาร์-อาทิตย ์

เวลา 08.00-18.00 น. โดยสามารถเดนิทางได้ทัง้ทางรถยนต์ส่วนตวัหรอืรถโดยสาร 

ประจ�าทางสาย 127, 134, ปอ.134, 337, 364 ฯลฯ

 新年如意，恭喜发财！ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

• @is_a_ree วัดเล่งเน่ยยี่ 2
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 

คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์
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• กองบรรณาธิการ ส�านักพิมพ์ทองเกษม

 เมือ่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557 ทีผ่่านมา บริษัท นานม ีจ�ากัด ได้รบัเกยีรติจาก พล.อ.สรุยุทธ์ จลุานนท์ องคมนตร ีและ พ.อ.หญิง 

ท่านผูห้ญิงจติรวด ีจลุานนท์ มาเป็นประธานในงานนทิรรศการภาพวาด “ใต้ร่มพระบารม”ี ณ อาคารบรษิทั นานมี จ�ากดั โดย 

ภายในงานมีการแสดงภาพวาดจากโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน                  และโครงการประกวด 

ผลงานจิตรกรรม                    โดยในคร้ังน้ีจัดขึ้นเป็นคร้ังที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และมพีธิมีอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้ที่ชนะการประกวดจากทั้ง 2 โครงการ ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการเป็นจ�านวนมาก 

ทั้งกลุ่มศิลปินและบุคคลทั่วไป บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและรอยยิ้ม สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่ประชาชน

ชาวไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรา

ชื่อภาพ : ชีวิตป้าทอง
นาย ทรงวุฒิ ขาววิเศษ
ระดับ อุดมศึกษาและประชาชน

ชื่อภาพ : หยาดเหงื่อ
นาย เจนณรงค์ แคะมะดัน
ระดับ ม.ปลาย - อาชีวศึกษา

ชื่อภาพ : ร่มเงาแห่งพระบารมี
ด.ญ. พลอยไพลิน คนเที่ยง
ระดับ ม.1 - ม.3

ชื่อภาพ : อุดมสมบูรณ์
ด.ช. กิตติธัช ศรีสุข
ระดับ ป.4 - ป.6 

ชื่อภาพ : ฉันรักในหลวง
ด.ช. ชาตโยดม ชวดเปีย
ระดับ อ.1 - ป.3

แม็กซ์และตราม้า ร่วมวิ่งกรุงเทพมาราธอน 2014

 เมือ่วนัที ่ 16 พฤศจกิายน 2557 ทีผ่่านมา กลุม่บริษัทนานมไีด้เข้าร่วมกจิกรรม 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน 2014 โดยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน ณ 

บริเวณถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว ซึ่งในกิจกรรม 

ครั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท นานมี จ�ากัด และคุณ Hiroshi Shiokawa 

รองประธานบริษัท แม็กซ์ จ�ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ได้เข้าร่วมวิ่งในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 
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มอบทุนการศึกษามูลนิธ ิ“ตั้งเซ็กกิม”
   เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2557 ทีผ่่านมา คณุกรวทิย์ สพุทุธพิงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นานม ี

จ�ากดั ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิมีอบทนุการศกึษามลูนธิติัง้เซก็กมิ (นานม)ี ประจ�าปี 2557  

แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได ้

มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงข้ึน เพ่ือที่จะได้น�าความรู้ความสามารถไปใช้ ในการพัฒนาสังคม 

และประเทศชาติในอนาคต โดยการมอบทุนในคร้ังนี้มีจ�านวนทั้งสิ้น 100 ทุน แบ่งเป็น 

ระดับประถมศึกษา 50 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 30 ทุน และระดับอุดมศึกษา 20 ทุน 

รวมเป็นเงิน 460,000 บาท โดยมี คุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู ้จัดการ 

บรษัิท นานม ีจ�ากดั คณุสนทิ แย้มเกษร ผูอ้�านวยการส�านักอ�านวยการส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ รศ.นพ.ก�าจร ตตยิกว ีเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

ร่วมเป็นเกยีรติในพธิ ีท่ามกลางบรรยากาศท่ีชืน่มืน่และเตม็ไปด้วยรอยยิม้ของทัง้ผู ้ให้และผูรั้บ

ชื่อภาพ : ชีวิตป้าทอง
นาย ทรงวุฒิ ขาววิเศษ
ระดับ อุดมศึกษาและประชาชน

แถลงข่าวใช้สิทธิ์ “สีศิลปากร”  

สีคุณภาพคู่คนไทย

 กลุม่บรษัิทนานมร่ีวมกบัมหาวทิยาลยัศลิปากร จดัพธิเีซน็สญัญาอนญุาตให้ ใช้

สิทธิใ์นข้อมลูและเครือ่งหมายการค้า “สศีลิปากร” สขีองคนไทย เพ่ือคนไทย ขึน้ที่ 

ห้องอเนกประสงค์ ชัน้ 1 หอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร เมือ่วันที ่9 ตุลาคม 2557 

 ภายในงานนอกจากพธีิเซน็สัญญาอนญุาตใช้สทิธิฯ์ แล้ว ยงัมเีสวนาในหวัข้อ 

“สสีนั สร้างสุข” โดยศลิปินรบัเชิญ 3 ท่าน ทีส่ร้างความสนกุสนานแก่ผูเ้ข้าชมงาน ทัง้

คณาจารย์ นกัศกึษา ศิลปิน และบคุคลทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่นทิรรศการภาพวาด 

ของศลิปิน 12 ท่าน ท่ีใช้สศีลิปากรในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่รายได้จากการจ�าหน่าย

ภาพทัง้หมดได้น�าข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ซ่ึงเป็นผูพ้ระราชทานนาม “ศลิปากรประดษิฐ์” และ “วจิติรรงค์” โดยเสด็จพระราชกุศล 

ตามอัธยาศยั

ตราม้า...รับรางวัลแห่งความส�าเร็จ 

TCC BEST AWARD 2014

 กลุม่บรษิทันานมไีด้รบัรางวลัประกาศ

เกยีรตคิณุจรรยาบรรณดเีด่นหอการค้าไทย 

ประจ�าปี 2557 (TCC BEST AWARD 2014)

จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง 

ประเทศไทย โดยรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลั 

ที่มอบให้กับภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ด�าเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการ 

ยอมรบั เชือ่ถอื และศรทัธาแก่สงัคม เพือ่ส่งเสรมิให้เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูป้ระกอบการ 

รายอื่นน�าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป 

ทัง้นี ้คณุปรญีาณ ีสพุทุธพิงศ์ รองกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั นานม ีจ�ากดั เป็นตวัแทน 

เข้ารับรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องเลิศวนาลัยบอลรูม โรงแรม 

สวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพฯ
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ชื่อหนังสือ อีเลียด  
  ตอน ปฐมบทแห่งสงคราม
ISBN  978-616-285-109-4
ผู้แต่ง  โฮเมอร์
ภาพประกอบ อิมอุนคยู
จ�านวนหน้า 40 หน้า
ราคา  135 บาท
 ผลแอปเปิลทองค�า ตัวแทนทีตั่ดสิน
ความงามแห่งเทพีบนเขาโอลิมปัส ต้นเหตุ 
แห่งความยุ่งเหยิงวุ ่นวายบนโลกมนุษย์
เมื่อปารีสเจ้าชายแห่งทรอยลอบพาเฮเลน
ราชินีของเมเนลาอุสหนีไป อกาเมมนอน 
ผู้เป็นพระเชษฐาจึงรวบรวมเหล่านักรบ
ผู้กล้าแห่งกรีก ยกทัพเรือมุ่งสู่เมืองทรอย 
เพื่อชิงตัวเฮเลนกลับคืน สงครามระหว่าง
สองเมอืงใหญ่ กรีกและทรอยจงึเริม่ต้นขึน้

ชื่อหนังสือ ชดุ จนิตนาการ สร้างเดก็ดี เดก็เก่ง
  หมีอ้วนกับหมีผอม
ISBN  978-616-285-125-4
ผู้แต่ง  วัชรินทร์ อ�าพัน
ภาพประกอบ วินิจ ยีสมัน
จ�านวนหน้า 24 หน้า
ราคา  95 บาท
 หมีอ้วนกับหมีผอม สอนให้เด็ก 
เรียนรู้เร่ือง ความคล้าย ความต่าง การสังัเกต 
ความเปลีย่นแปลง ความพอด ีซึง่เมือ่แม่หม ี
มารับลูกหมีสลับตัวกันกลับไปที่บ ้าน 
ลูกหมีทั้งสองตัวสังเกตเห็นสิ่งแวดล้อม 
ไม่เหมือนเดิม แต่พวกเขาก็ยังสามารถ 
ปรับตัวทั้งเรื่องการกินอาหาร การนอน 
ในสถานทีท่ีไ่ม่คุ้นเคย การเล่นทีไ่ม่คุน้เคย 
เป็นต้น

ชื่อหนังสือ ชุด สุขนิสัยวัยซน 
  ตุ๊ต๊ะเก็บของเล่นแล้วนะ
ISBN  978-616-285-087-5
ผู้แต่ง  นิภาพัชร์   ปิ่นสุวรรณ
  คมสัน  สินสุขภัณฑ์ 
ภาพประกอบ ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี 
จ�านวนหน้า 24 หน้า
ราคา  95 บาท
  ฝึกเดก็ๆ ให้เรยีนรูเ้ก่ียวกับระเบยีบ
วินัยทีช่่วยให้เตบิโตเป็นผูมี้ความรบัผดิชอบ
ในหน้าที่ของตน และเป็นคนดีมีน�้าใจใน
สังคม ร่วมฝึกฝนไปพร้อมๆ กับตุ๊ต๊ะและ
น้องจีจี้ที่ต้องเก็บของเล่นทุกครั้งเมื่อเล่น
เสร็จ เพื่อแลกกับการไปเที่ยวสวนสนุก 
แล้วสองพี่น้องจะท�าได้ไหมนะ?

ชื่อหนังสือ ชุด เด็กดี มีศีลห้า
  เจ้าแต้มหมาหลง (ศีลข้อ 1)
ISBN  978-616-285-120-9 
ผู้แต่ง  พัชรี  มีสุคนธ์
ภาพประกอบ ตัวเล็ก
จ�านวนหน้า 32  หน้า
ราคา  115 บาท
  “เจ้าแต้ม”อาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง 
ทุกวันเจ ้าแต้มจะเดินตามหลวงตาไป 
บณิฑบาต วนัหนึง่เจ้าแต้มเกดิพลดัหลงจาก 
หลวงตา และได้พบเจอเหตกุารณ์มากมาย 
ท่ีท�าให้เจ้าแต้มมีชือ่เรยีกอกีหลายชิ่ือ ท�าไม 
จึงเป็นเช่นนั้นล่ะ แล้วเจ้าแต้มจะได้พบ 
เจ้าของไหมนะ

 หนงัสือเล่มนีเ้ป็นดงัขมุทรพัย์ทางปัญญาของ คุณบนุจโิร่ ฟคุุชิมะ หนึง่ในพนกังาน

ผู้บุกเบิกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ซึ่งถ่ายทอดความเป็นตัวตนและการบริหารงานสไตล์

ดิสนีย์ที่ประสบความส�าเร็จมากว่า 3 ทศวรรษ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้อ่านทุกท่าน 

เกิดแรงบันดาลใจและน�าแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ เพื่อความส�าเร็จในหน้าที่การงาน 

และการด�าเนินชีวิตในสังคมยุคนี้ 

“คนเราสร้างได้”
 เคล็ดลับการสร้างบุคลากรชั้นเยี่ยม 

ให้เทียบเท่าดิสนีย์
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• @is_a_ree (www.nanmeechinesebooks.com)

• โรงเรียนสอนภาษานานมี ชั้น 4 (www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com)

ชื่อหนังสือ 不上补习班
的第一名
ISBN 978-7-5353-5335-1
ผู้แต่ง 韩令熙
ส�านกัพมิพ์ 湖北少年儿童	
出版社	
ราคา 230  บาท
 “เสยีวหม่ี”  เดก็สาวผู ้ไม่เคย 
ลองท�าอะไรด้วยตวัเอง จนเมือ่เธอ 
ได้พบกับ “จื้อลุ่ย” เพื่อนใหม่
ในชั้นเรียนที่อาศัยอยู่กับคุณย่า 
เพียงสองคน เขาท�าทุกอย่างได ้
ด้วยตัวเองเหมอืนกบัผูใ้หญ่ แม้ว่า 
เขาจะไม่ได้เรียนพิเศษเหมือน 
เพ่ือนคนอื่นๆ แต่เขากลับสอบ
ได้ท่ีหนึ่งเสมอ เสียวหม่ีจึงเกิด 
ความสงสัยและพยายามค้นหา 
ความลับที่ซ่อนไว้ของจื้อลุ ่ย

ชื่อหนังสือ 吹口哨的孩
子王	
ISBN 978-9-8668-2369-5
ผู้แต่ง 重松清
ส�านักพิมพ ์日月文化出版
ราคา 375   บาท
 “มิตรภาพ” เป็นส่ิงส�าคัญ
ทีไ่ม่ว่าใครกต้็องการพบเจอ ส�าหรบั 
“จงซิงซิง” เขาได้พบกับมิตรภาพ
ทีแ่ท้จรงิจากคนๆ หนึง่ในวยัเดก็ 
แต่ก็เป็นเพยีงการพบกันท่ีแสนส้ัน 
เท่านัน้ มาสัมผัสประสบการณ์การ
จากลาที่แสนเศร้าของเขา ผ่าน
เรื่องราวความรักและมิตรภาพ 
ในวัยเด็กท่ีมีต่อเด็กผู้หญงิคนหนึง่ 
ได้ในหนังสือเล่มนี้ 
   

ชื่อหนังสือ 非常妈妈
ISBN 978-7-5342-6116-9
ผู้แต่ง 杨红樱
ส�านักพิมพ ์浙江少年儿
童出版社
ราคา 160   บาท
 หากพูดถึงคุณแม่ ในยุคนี้ 
เราคงไม่เห็นภาพแม่บ้านที่ท�า 
งานบ้านหรือท�าอาหารเหมือน
คุณแม่ ในสมยัก่อน หนังสอืเล่มน้ี 
จะแนะน�าให้เรารู้จักกับลักษณะ 
นิสัยต่างๆ ของคุณแม่ยุคใหม่ 
เช่น คุณแม่หัวก้าวหน้า คุณแม่
ที่ใสซื่อ คุณแม่ที่สับสน ฯลฯ ซึ่ง
คุณแม่เหล่านี้ล้วนมีความพิเศษ
เฉพาะตัวทั้งนั้น

ชื่อหนังสือ 媽媽我好妳
ISBN 978-986-134-098-2
ผู้แต่ง 島田洋七
ส�านักพิมพ ์先覺出版股
份有限公司
ราคา 330   บาท 
 ผู ้หญิงเกือบทุกคนนั้น 
สามารถมีลูกได้ แต่ก็ใช่ว่าผู้หญิง
ทุกคนจะสามารถเป็น“แม่”ได้
มาร่วมสัมผัสเรื่องราวความรัก 
และความผูกพันระหว่างแม่ลูก 
ผ่านงานเขยีนทีถ่กูเรยีงร้อยได้อย่าง
ลงตวัในหนงัสอืเล่มนี้

ชื่อหนังสือ  李看看的自
习课之梦：环球旅行
ISBN 978-7-5329-4066-0
ผู้แต่ง 常怡
ส�านักพิมพ ์山东文艺出
版社
ราคา 160   บาท
 ร่วมเรยีนรูว้ฒันธรรมและ 
วิถีชีวิตของผู ้คน ผ ่านบันทึก 
การเดินทางของเด็กสาวช่างฝัน 
“ฉางอ๋ี” เธอจะพาทกุคนท่องเทีย่ว
ไปยังประเทศต่างๆ ทั้งหมด 8 
ประเทศ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ไอซ์แลนด์ ฝรัง่เศส ญ่ีปุน่
เกาหลี และมาเลเซีย มาดูกันว่า
เมื่อเธอต้องเดินทางตัวคนเดียว
ไปยังต่างชาติ ต่างภาษา ต่าง
วัฒนธรรม แล้วนัน้เธอจะพบเจอ 
กบัอะไรบ้าง

香 蕉 豆 荔 米 瓜 菠 猕 柠 草

苹 面 草 炒 火 油 汤 榴 生 芒

莲 瓜 柠 香 黑 萝 糯 莲 面 条

猕 萝 石 黄 苹 檬 芝 椰 绿 水

柚 木 生 芒 果 红 蜜 米 菠 果

枝 火 花 子 橘 蕉 豆 虾 木 芒

哈 麻 香 瓜 枝 仁 红 肠 油 木	

豆 椰 石 芝 葡 荔 萄 毛 西 瓜

桃 杏 子 鱼 萄 蕉 糯 麻 丹 栗

草 莓 桃 菠 猕 苹 火 莲 花 苹

ในตารางนี้มีผลไม้ซ่อนอยู่ 10 ชนิด อยู่ไหนบ้างนะ

				

				  水果		shuǐ guǒ ผลไม ้

  
 1.	苹果 แอปเปิล  
      píng guǒ / ผิง กั่ว

 2. 芒果	 มะม่วง

  máng guǒ / หมาง กั่ว   

 3. 红毛丹 เงาะ  
  hóng máo dān / หง เหมา ตัน 

 4. 草莓 สตรอว์เบอร์รี
  cǎo méi / เฉ่า เหมย

 5. 香蕉 กล้วยหอม 
  xiāng jiāo / เซียง เจียว

 6.	木瓜 มะละกอ

  mù guā / มู่ กวา 

 7. 西瓜 แตงโม
  xī guā / ซี กวา    
  8. 葡萄 องุ่น   
  pú táo / ผู เถา 

 9. 榴莲 ทุเรียน
  liú lián / หลิว เหลียน    
 10. 椰子 มะพร้าว   
  yē zi / เย จึ

ปริศนาตามหาอักษรจีน

ใครอยากรู้ค�าตอบ...เข้าไปดไูด้ที ่www.facebook.com/thongkasem
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• กองบรรณาธิการ ส�านักพิมพ์ทองเกษม

ลลนา ก้องธรนินทร์ 
 นางสาวไทย จิต( ใจ)สาธารณะ

 หากพูดถึงชื่อของ เจี๊ยบ - ลลนา ก้องธรนินทร์ 

ทุกคนคงจะนึกถึงเธอในภาพลักษณ์อดีตนางสาวไทย

ประจ�าปี 2549 หรือนักแสดงท่ีมีผลงานหลากหลาย 

ในวงการบันเทิง แต่น้อยคนนักท่ีจะทราบว่านอกจาก 

บทบาทท้ังสองของเธอแล้ว ยังมีอีกหน่ึงบทบาทท่ี

ส�าคัญน่ันคือ แพทย์สาวคนเก่งประจ�าห้องฉุกเฉิน  

แห่งโรงพยาบาลรามาธิบดี

 วารสารนานมีนิวส์ฉบับน้ีจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแพทย์หญิง

ลลนา ก้องธรนินทร์ หรือ หมอเจี๊ยบ คุณหมอสาวสวยกับต�าแหน่ง

นางสาวไทยท่ีได้รบั รวมถึงแรงบันดาลใจท่ีท�าให้เธอตัดสนิใจผันตัวเอง

เข้าสู่เส้นทางสายการแพทย์ ...

จากเด็กไม่ชอบเรียนหนังสือ...สู่เส้นทางการเป็นหมอ
  เจีย๊บมีพีน้่อง 3 คน เจ๊ียบเป็นลกูคนกลาง ตอนเดก็ๆ เป็นคนเรียนไม่เก่ง ไม่ชอบ 

ไปโรงเรียน ตอนอนบุาลจะต้องมเีวลาเรยีนทัง้หมด 300 กว่าวนั แต่เราเรยีนแค่ 60 กว่าวนั 

กเ็ลยต้องเรียนซ�า้ชัน้ตอนอนบุาล 2 เป็นเวลา 1 ปี ซึง่ต่างจากพีช่ายมาก พีช่ายเจีย๊บ 

เรียนเก่งได้เกรด 4 ตลอด ตอนเจี๊ยบอยู่ ป. 1 ยังอ่านหนังสือไม่ออกเลย ใช้จ�าเอา 

อย่างเดยีว สะกดไม่เป็น (หวัเราะ)  เจีย๊บเป็นคนตดิบ้านมาก คอืไม่อยากออกไปไหน 

อยากอยูแ่ต่บ้าน ท�าให้ตอนเดก็ๆ เจีย๊บไม่ค่อยมสีงัคมเท่าไหร่ เลยมคีวามคดิว่าโตมา 

เราจะท�าอาชีพอะไรที่จะได้เงิน ต้องหาเงินให้ได้ 100 ล้านบาท เพื่อเอาเงินไปฝาก

ธนาคารแล้วนอนกินดอกเบีย้ นีค่อืเป้าหมายตอนเดก็ของเจีย๊บเลย (หวัเราะ) พอขึน้ 

ม.1 ตอนน้ันเจีย๊บดดัฟันแล้วต้องไปเปล่ียนรีเทนเนอร์ เราก็เหน็หมอฟันปรับรีเทนเนอร์

โดยใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เสร็จ พอมาคิดเงินเราก็ตกใจมากว่าเพียงไม่กี่นาทีก็ได้เงินตั้ง 

600 บาท ตอนนัน้ส�าหรบัเรามนัเยอะมากเลยนะ ตัง้แต่นัน้มาจงึอยากจะเป็นหมอฟัน

จนมาถึงช่วง ม. 3 ตอนนัน้เริม่ตัง้ใจเรยีน เพราะต้องเลอืกสายเรยีนต่อ ม. 4 เราอยาก

เรยีนสายวทิย์ – คณติ เพราะกลวัว่าเป้าหมายเงนิฝากของเราจะหลดุลอย จึงเร่ิมฟิต 

ตัวเองจากที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือก็กลับมาอ่าน จากที่ไม่เคยท�าโจทย์เลขก็ต้อง

พยายามท�าแบบฝึกหัด อย่างน้อยการที่เรามีเป้าหมายหรือรู้หน้าที่ มันจะท�าให้

เรามีจุดเดินในชีวิตที่ถูกต้อง ยอมรับว่าทรมานมาก จากคนที่ไม่เคยท�าอะไรเลย

แล้วมาท�า ก็เลยต้องเหนือ่ยกว่าคนอืน่อีกหลายเท่า แต่เป้าหมายตอนนัน้กย็งัอยาก

เป็นหมอฟันอยู่นะ

แรงบันดาลใจที่ท�าให้อยากเป็น “หมอ” 
  คงมาจากตอนที่เจี๊ยบไปฝึกงานที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งเป็นโรงพยาบาล

เลก็ๆ ชัน้เดยีว ตอนนัน้ท่ีฝึกเพราะต้องเก็บชัว่โมงให้ครบ 10 ชัว่โมง เพือ่ทีจ่ะสามารถ 

สอบตรงของแพทย์ได้ ในวนัแรกทีไ่ปฝึกงาน ภาพทีเ่หน็น่าสงสารมากเพราะมคีนไข้ 

รอการรกัษาเยอะ หมอในวนันัน้กเ็หลอืคนเดยีวด้วยซ�า้ ตอนนัน้เจีย๊บยงัเดก็ พอได้

เห็นภาพความวุ่นวายเหล่านั้นก็อยากจะช่วยให้คนเจ็บหายจากอาการป่วยเร็วๆ 

เจี๊ยบคิดว่าถ้าตัวเองเป็นหมอก็คงช่วยพวกเขาได้ ตั้งแต่นั้นมาจึงเปลี่ยนเป้าหมาย

จากตอนแรกทีอ่ยากจะเป็นหมอฟันกลายมาเป็นหมอรกัษาคนไข้แทน เจีย๊บตดัสนิใจ 

สอบตรงโดยเลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีไว้เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่ง

เจี๊ยบไม่เคยคิดมาก่อนว่าเวลาเพียงแค่วันเดียวจะสามารถเปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยน

ความคดิของคนได้ แต่มนัสามารถเปลีย่นความคดิของเจีย๊บได้ตัง้แต่วนันัน้เป็นต้นมา 

จนท�าให้เจี๊ยบได้เป็นหมอรักษาคนไข้ได้ถึงทุกวันนี้

“อย่างน้อยการที่เรามีเป้าหมายหรือรู้หน้าที่ 

มันจะท�าให้เรามีจุดเดินในชีวิตที่ถูกต้อง”

 “เจีย๊บอยากท�าเพือ่ช่วยเหลอืคนอืน่”
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ตั้งแต่เป็นคุณหมอมา มีเหตุการณ์ใดบ้างที่ประทับใจ
 มทีัง้เหตกุารณ์ท่ีประทับใจและเสยีใจ เจีย๊บว่าเป็นความสขุใจมากกว่ากบัการ 

ที่เราได้ช่วยให้ใครสักคนที่เขาไม่สบายแล้วเจี๊ยบสามารถรักษาให้เขาหายป่วยและ

สบายใจขึน้ซึง่ตวัเจีย๊บเองกม็คีวามสขุไปด้วย แต่พอเกดิความสญูเสยีมนักเ็สยีใจนะ 

มเีหตุการณ์หนึง่ตอนนัน้เจ๊ียบเรียนอยูปี่ 4 มีคนไข้ซึง่เป็นคุณป้าคนหนึง่ ตอนนัน้เจีย๊บ 

ไม่ได้ดูแลเคสนี้นะแต่ป้าเขารู้จักเจี๊ยบ เจี๊ยบก็เลยไปชวนเขาคุย คุยกันสนิทมากถึง

ข้ันไปกินข้าวท่ีบ้านคุณป้า เวลาทีค่ณุป้าคนนีม้าทีโ่รงพยาบาลฯ กจ็ะท�าขนมมาฝาก

ตลอด จนมาช่วงหลงัๆ ตอนเจีย๊บเรยีนปี 5 เรยีนหนักมากเลยไม่ค่อยได้ติดต่อคณุป้า 

เท่าไหร่ พอมาเจอกันอีกทีคุณป้าก็ป่วยหนักและเสียชีวิตแล้ว ตอนนั้นเจี๊ยบเสียใจ

และร้องไห้หนักมาก เลยรู้สึกว่าเราต้องมีระยะห่างจากคนไข้บ้างไม่อย่างนั้น           

จะเสียใจอีก เหตุการณ์นี้ท�าให้เจี๊ยบรู้สึกแย่จริงๆ ค่ะ

แรงบันดาลใจในการเป็น “นางสาวไทย” กับการเปิด “ฟรีคลินิก”
 ท้ังสองส่ิงนีล้้วนมแีรงบันดาลใจมาจากวนัทีไ่ปฝึกงานทีโ่รงพยาบาลครัง้นัน้ จงึ 

เป็นท่ีมาของความคิดทีเ่จ๊ียบอยากจะเปิดฟรคีลนิกิขึน้เพือ่รกัษาคนไข้โดยไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่าย ให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดี อาจจะไม่ได้ยาที่ดีที่สุด แต่เจี๊ยบอยากให้เขา 

ได้รับการบริการเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน ตอนเด็กๆ เจี๊ยบจินตนาการว่า

พอเรยีนจบแล้วอยากท�าตวัเหมอืนโรบินฮดู ไม่ใช่ปล้นคนอืน่นะ (หวัเราะ) แต่จะไป 

ท�างานโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้ได้จ�านวนเงินที่พอประมาณแล้วน�ารายได้จาก

เงินเดือนของเราตรงนั้นมาเปิดฟรีคลินิกของตัวเองในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ ช่วงที่ 

เจี๊ยบเรียนปี 1 ก็มีการจัดประกวดนางสาวไทยขึ้น คุณแม่ก็บอกให้เจี๊ยบไปลอง

ประกวดดูเผื่อจะได้เป็นที่รู้จัก เจี๊ยบก็บอกไม่เอาจะไปประกวดท�าไม ยิ้มยังไม่เป็น

เลย (หวัเราะ) จนกระทัง่วนัสดุท้ายทีเ่ขารบัสมคัร คณุแม่กบ็อกว่ามนักไ็ม่ได้เสยีหาย 

อะไร ไม่ได้ต�าแหน่งก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าได้ต�าแหน่งก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับ 

ตวัเอง ไม่เคยเหน็หรอืทีเ่วลาดารานกัแสดงเขาไปขอรับบรจิาคเขาดนู่าเชือ่ถอื แต่ถ้า 

เป็นเจี๊ยบที่ไม่มีคนรู้จัก ไม่มีชื่อเสียงไปขอรับบริจาค ใครเขาจะให้ ตอนนั้นสองจิต

สองใจมาก แต่สดุท้ายก็ตดัสนิใจลองดสูกัตัง้จนกลายมาเป็นเจีย๊บในทกุวนันี ้ทกุสิง่

ทุกอย่างในชีวติมนัตรงข้ามไปหมดเลย เจีย๊บเป็นเด็กไม่ตัง้ใจเรยีนแตก่ลบักลายมา

เป็นหมอ ไม่ได้เป็นคนรักสวยรักงามแต่กลายมาเป็นนางสาวไทย ทุกอย่างมันมีอยู่

เป้าหมายเดียว นั่นคือ เจี๊ยบอยากท�าเพื่อช่วยเหลือคนอื่น

จากวันนั้นถึงวันนี้ชีวิตมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
 เจีย๊บคิดว่าเปลีย่นแปลงไปเยอะ เพราะท�าให้เจีย๊บมโีอกาสมากขึน้ เจีย๊บอยาก

ขอบคณุเวทกีารประกวดนางสาวไทยทีท่�าให้มวีนันี ้อย่างหนึง่เลยท�าให้เจีย๊บรูว่้าเรา

ตดัสินใจไม่ผดิทีก้่าวเข้าสูเ่วทนีี ้เพราะทุกวนันีท้ีท่กุคนรับรูค้วามคดิเลก็ๆ ของเจ๊ียบได ้

ก็ล้วนมาจากเวทีนางสาวไทยที่ช่วยกระจายแนวความคิดของเจี๊ยบให้ทุกคน 

ได้รบัรูถึ้งโครงการดีๆ ทีเ่ราอยากท�า ทุกวนันีเ้วลาเจีย๊บไปข้างนอกกจ็ะมคีนคอยถาม

เสมอถึงโครงการว่าจะเริ่มท�าเมื่อไหร่พวกเขายินดีช่วยเหลือเต็มที่ แล้วถ้าวันหนึ่ง 

โครงการทีเ่จีย๊บคดิส�าเรจ็กต้็องขอขอบคณุผูม้นี�า้ใจทกุๆ คนทีเ่ช่ือมัน่ในตวัเจีย๊บและ

ช่วยสนับสนุนเจี๊ยบมาโดยตลอด

จุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 ตอนนั้นเป็นช่วงที่เจี๊ยบเรียนอยู่ประมาณปีสองปีสาม ความจริงแล้วน้อง

ตอง (ปกรณ์พล มงคลวงศ์) อายุห่างจากเจี๊ยบไม่กี่ปี วันนั้นคุณแม่ของเจ๊ียบก�าลัง

ดูข่าวของน้องคนนี้พอดี คุณแม่ก็บอกว่าน้องคนนี้น่าสงสารเพราะอุตส่าห์สอบติด

แพทย์แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยความที่คุณแม่เจี๊ยบชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่

แล้วก็เลยจะช่วยโอนค่าลงทะเบียนเรียนไปให้ก่อน เจี๊ยบฟังแล้วก็บอกแม่ว่าเจี๊ยบ

จะส่งน้องคนนี้เรียนจนจบเลยนี่คือนิสัยของเจี๊ยบที่ชอบคิดถึงแต่คนอื่นก่อนตัวเอง

เสมอ เพราะเรารูว่้ากว่าทีจ่ะเป็นหมอได้เหนือ่ยจะตาย น้องเขาอตุส่าห์สอบตดิแล้ว 

แต่ครอบครัวเขามีเงินไม่มากพอที่จะส่งเสีย ท�าไมจะต้องมาเสียโอกาสตรงนี้ เจี๊ยบ

คิดว่าการที่ช่วยเขาเพียงคนเดียวแล้วท�าให้เขาสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้อีก

ตั้งหลายคน เจี๊ยบมองว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไร ในเมื่อเรามีเพียงพอที่จะ

ช่วยเหลือเขาก็ช่วยกันไป ถ้าเจี๊ยบไม่มีเจี๊ยบก็ไม่ช่วยนะ (หัวเราะ) เจี๊ยบจะไม่ท�า 

อะไรทีท่�าให้ตวัเองเดอืดร้อนเดด็ขาด ตอนนีน้้องตองก็เรยีนจบมาเป็นคณุหมอแล้ว 

ครอบครัวน้องเขาก็สบายขึ้นรวมถึงพ่ีสาวของน้องก็เรียนจบพยาบาล เจี๊ยบดีใจ

มากที่ได้ช่วยหยิบยื่นโอกาสให้น้องเขา
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แล้วมี ใครอีกบ้างไหมที่คุณเจี๊ยบช่วยเหลืออยู่
 ก็มีทั้งคนชราและเด็ก ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 4 คน เจี๊ยบก็ช่วยเหลือตลอด 

อย่างเช่นกรณพีีส่�ารวย เจ๊ียบไปเจอพีเ่ขาตอนเรยีนปี 3 เรากร็ูส้กึสงสารเขา เพราะเขา

เป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมา ช่วงนั้นมีวิชาที่ต้องไปเยี่ยมบ้านคนไข้ นักศึกษาแพทย์ 

ก็ต้องออกไปซักประวัติคนไข้ เจี๊ยบเห็นเขาอยู่คนเดียว ก็คิดว่าเขาคงล�าบาก

มากเพราะไม่มีญาติพี่น้องเลย เจี๊ยบเลยบอกเขาว่าจะช่วยดูแลเขาตลอดทั้งชีวิต 

หลักๆ เจี๊ยบก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินและความเป็นอยู่ของเขา

ทุนการศึกษาส�าคัญกับเด็กที่ได้รับทุนมากน้อยแค่ไหน 
 เจี๊ยบคิดว่าส�าคัญมากถ้าคนๆ น้ันด้อยโอกาส สมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งที่มี

ความสามารถ ฐานะทางบ้านอาจจะพอมพีอกนิแต่ว่าเขาไม่มโีอกาสทีจ่ะท�าตามฝัน

ให้ส�าเร็จได้ พอดีเขาได้รับโอกาสตรงนี้ ไป นั่นอาจจะท�าให้เขาประสบความส�าเร็จ

จนสามารถพฒันาประเทศกไ็ด้ เจีย๊บเลยคดิว่ามนัส�าคญัถ้าคนๆ นัน้ต้องการได้รับ

โอกาสจริงๆ

 จากแรงบันดาลใจท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่น ท�าให้ในวันน้ี หมอเจี๊ยบ  

ลลนา ก้องธรนินทร์ มุ่งม่ันเรียนจนกระท่ังได้เป็นหมอสมดังท่ีต้ังใจ 

และด้วยจติใจท่ีต้องการช่วยเหลอืผูท่ี้ด้อยโอกาส เธอพยายามผลกัดัน       

“ฟรีคลินิก” ให้เกิดขึ้น ด้วยมุ่งหวังว่า ด้วยสองมือและมิตรภาพของ

เธอจะช่วยให้คนไข้และผูท่ี้เจบ็ป่วยได้รบัก�าลงัใจท่ีดี และมีสขุภาพแขง็แรง 

พวกเราชาวนานมีขอร่วมเป็นก�าลังใจให้ความฝันของเธอเป็นจริง

มีต้นแบบในการใช้ชีวิตไหม
  เจี๊ยบต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เล้ียงเราจนมาถึงทุกวันน้ี ท่านทั้งสอง

เปิดโอกาสให้เจ๊ียบท�าในส่ิงท่ีเจี๊ยบชอบเสมอมันเลยท�าให้เราสุขใจเวลาที่ใช้ชีวิต 

คนรอบข้างเจ๊ียบก็พลอยมีความสุขไปด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�าล้วนมาจากใจ 

มอียูค่รัง้หน่ึงคณุแม่ของเจีย๊บไปดทูีด่นิแถวต่างจงัหวดัแล้วเหน็เดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ 

ตผีึง้อยูแ่ถวนัน้ คุณแม่กถ็ามว่าไปตมีนัท�าไม เขากบ็อกว่าจะเอาเงนิไปเรยีนหนงัสอื 

คณุแมจ่ึงตัดสินใจสง่เสียเขาเรยีน จนตอนนี้จบมาเปน็ครมูีครอบครัวแล้ว ส่วนตวั 

เจีย๊บกช็อบคุยกบัทกุคน เป็นคนไม่ถอืตวั เพราะอยากฟังไอเดยีความคิดจากคนอืน่

มันสามารถช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้น 

การเป็น “ผู้ให้” ท�าให้เรามีความสุข
 เจีย๊บอยากฝากถงึผูอ่้าน ให้ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราด ูบางคร้ังลองเป็นผูใ้ห้ 

ดูบ้างก็จะพบกับความสุข โดยท่ีเราไม่ต้องให้เป็นเงินทองหรือส่ิงของมีค่าใดๆ  

เราอาจให้เพยีงแค่รอยยิม้ ค�าพดูดีๆ  ค�าทักทายต่อคนรอบข้าง บางทีคณุอาจจะได้พบ 

ความสขุใจโดยไม่รูต้วักลบัมากไ็ด้ มนัเป็นความรูส้กึทีดี่นะ เจีย๊บเองชอบความรูส้กึ 

แบบนี้ เพราะเหมือนเราได้สร้างมิตรภาพได้เห็นอีกมุมมองหน่ึงและเป็น 

ประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากๆ

 “ลองเป็นผู้ ให้ดูบ้าง ไม่ต้องให้เป็นเงินทอง  

เแค่เพียงรอยยิ้ม ค�าพูดดีๆ บางทีคุณอาจจะได้

ความสุขใจกลับมาโดยไม่รู้ตัว”
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“มูลนิธิตั้งเซ็กกิม”
ขยายโอกาสทางการศึกษา 

มุ่งมั่นมอบสิ่งดีๆ สู่สังคม

 มลูนธิติัง้เซก็กมิ ก่อตัง้ขึน้โดยลกูหลานตระกลูสพุทุธพิงศ์ เพ่ือสานต่อเจตนารมณ์ของอดตีประธาน 
ตั้งเซ็กกิม (ทองเกษม สุพุทธิพงศ์) ผู้ก่อตั้งบริษัท นานมี ซึง่มีจุดมุ่งหมายที่จะเกื้อกูลประโยชน์แก่ส่วนรวม 
โดยเฉพาะด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนทีเ่รยีนด ีมจีริยธรรม แต่ยากไร้และด้อยโอกาส เพือ่ให้พวกเขาได้ม ี
โอกาสในการศกึษาทีส่งูขึน้ และน�าความรูค้วามสามารถทีไ่ด้รบัมาใช้ในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ
ในอนาคต 
 ดังนั้น ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับทุนเป็นจ�านวนมาก และในวันนี้เราได้คัดเลือกน้องๆ ที่ได้รับทุนมาส่วนหนึ่ง เพื่อสัมภาษณ์และสอบถาม
ถึงความรู้สึกของพวกเขาหลังได้รับทุนจากมูลนิธิฯ ในปี 2557 ที่ผ่านมา

 น้องธันยพร ษรภักดี ก�าลังศึกษาอยู ่ในระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดอนประดู่  

จังหวัดพัทลุง

 “ขอบพระคุณทางมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ที่ได้มอบ

ทุนนี้ให้หนู หนูรู้สึกดีใจมากท่ีได้รับโอกาสนี้ หนู

สัญญาว่าจะเป็นเดก็ดต่ีอพ่อแม่ คณุคร ูและเป็นคนด ี

ของประเทศต่อไป ทุนที่ทางมูลนิธิได้มอบให้นั้น หนู

จะใช้สอยอย่างประหยัด และน�าไปต่อยอดทาง

การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอบคุณมากค่ะ”

 น้องวรากร คงชาติ ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทอง 

นาฝาย จังหวัดหนองบัวล�าภู 

  “รูสึ้กปลาบปลืม้และดใีจมากทีไ่ด้รบัทนุนี ้หนู

เป็นเด็กบ้านนอกท่ีไม่ค่อยได้มีโอกาสมาก หนูดีใจ 

ที่มีผู้ใหญ่ใจดีเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการมอบ 

ทุนการศึกษา การได้รับทุนในครั้งนี้เหมือนการจุด

เทยีนส่องสว่างให้ชวีติของหน ูส�าหรบัทนุการศกึษา

ที่ได้รับนั้น หนูจะใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด และหนู

จะเป็นเด็กดีของสังคมต่อไปค่ะ”

 น้องวรีะยทุธ เนตรวงศ์ ก�าลงัศกึษาอยู ่ในระดบั

อุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการท่องเท่ียวและ

อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัด 

นครพนม 

 “ส�าหรับทุนนี้เป็นทุนที่เปิดกว้างมาก เป็นทุน

ที่ใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งผมก็ไม่ได้คาดคิดว่าผมจะมี

โอกาสได้รบัทนุนี ้ผมรูส้กึภาคภมูใิจมาก ขอบคณุทาง

มลูนธิฯิ ทีม่ทีนุดีๆ  แบบนี ้ท�าให้เดก็ด้อยโอกาสอย่าง

ผมได้รับสิ่งดีๆ ผมสัญญาว่าเมื่อผมเรียนจบ ผมจะ

ตั้งใจท�างาน เก็บเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ และเมื่อมีโอกาส 

ผมจะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เหมือนที่ผมเคยได้รับ

โอกาสในครั้งนี้ ขอบคุณครับ” 
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“ สุขใจที่ ได้ให้      

   อิ่มใจที่ ได้รับ...”

 เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 พี่ๆ จากส�านักพิมพ์ทองเกษม ได้จัดกิจกรรมเล่านิทานให้กับน้องๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) 

โดยในครัง้นี้พี่ๆ  ได้เล่านทิาน 2 เรือ่ง คอื “มดจอมพลงั” และ “ลกูมา้ขา้มแม่น�า้” ซึง่ระหว่างที่เล่านทิาน น้องๆ ทุกคนต่างตัง้อกตัง้ใจฟงัเปน็อย่างด ีสรา้งความสขุและ

รอยยิ้มอย่างต่อเนื่อง และนอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินจากการฟังนิทานแล้ว ยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมอื่นๆ ด้วย โดยเมื่อเล่านิทานจบ พี่ๆ ได้สอน 

ค�าศัพท์จากในเรื่อง ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน ซึ่งน้องๆ ก็ท่องตามด้วยเสียงที่เจื้อยแจ้วน่ารัก เมื่อจ�าค�าศัพท์ได้ขึ้นใจแล้วก็ถึงเวลาตอบค�าถามชิงรางวัล น้องๆ ก็

สามารถตอบได้ถกูต้อง จงึได้รบัรางวลักนัถ้วนหน้า ปิดท้ายกจิกรรมด้วยเกมจบัผดิภาพ โดยการให้น้องๆ ช่วยกนัหาจดุต่างจากภาพขนาดใหญ่สสีนัสวยงาม สร้างความ 

ตืน่ตาตืน่ใจแก่น้องๆ เป็นอย่างมาก ภายหลงัจบกจิกรรม ใบหน้าของน้องๆ และผูป้กครองทกุท่านเตม็ไปด้วยรอยยิม้และความอิม่เอมใจทีไ่ด้ท�ากจิกรรมร่วมกนัในครัง้นี ้

“เล่านิทานแสนสนุกให้น้องๆ ที่โรงพยาบาลเด็ก...”

 น้องๆ และผู้ปกครองฟังนิทานกัน

 อย่างตั้งใจ

นอกจากฟังนทิานแล้ว กม็เีกมจบัผดิภาพมาให้ร่วมสนกุกนั

14 • นานมีนิวส์



โรคฮิตคนติดจอ...

รู้วิธีปฏิบั ติป้องกันได้5

รู้อย่างนี้แล้วก็ ลด ละ เลิก พฤติกรรมติดจอลงบ้าง และออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอนะจ๊ะ

“นาฬิกาย้อนวัย”
 สวัสดีปีใหม่ครับทุกคน! ปีเก่าผ่านไป ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2558 กันแล้ว อย่างนี้ 

ก็ได้เวลาเปลี่ยนปฏิทินใหม่กันอีกแล้วสิครับเน่ีย แต่เอ... แล้วปฏิทินตั้งโต๊ะของ 

ปีที่แล้วล่ะ เราจะน�ากลับมาใช้ ใหม่ ได้ยังไงบ้างนะ ว่าแล้วก็ตามไปดูกันเลยครับ

6

ท�ำอย่ำงไรมำดูกัน

  ปฏิทินตั้งโต๊ะ
  เครื่องนาฬิกา
  สว่าน / ไขควง
  คัตเตอร์และกรรไกร

 ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สี
 ปืนกาวและกาวร้อน
 เครื่องเขียนที่เหลือใช้
 กล่องกระดาษ หรือกล่อง
 พลาสติกเล็กๆ ที่ไม่ ใช้แล้ว

อุปกรณ์มีอะไรบ้าง

 ปัจจุบันมองไปทางไหนเราก็จะเห็น “คนติดจอ” กันเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์มือถือ จอแท็บเล็ต หรือจอคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลเสียต่อ

สุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก และอาจท�าให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาไม่น้อย โดย 5 โรคฮิตซึ่งเป็นผลจากการติดจอ ได้แก่

โรคเกี่ยวกับตา 

 มีอาการปวดกระบอกตา สายตาสั้น

จากการจ้องมองหน้าจอนานๆ

อาการหรือโรคปวดศีรษะ คอ และบ่า 

 การมองหรือจ้องที่หน้าจอนานๆ 

ร่างกายของเราจะค่อยๆ ค้อมตัวลง คอและ

คางจะยื่นออกไปเร่ือยๆ ตัวงองุ้ม หากอยู่ 

ในท่านีน้านๆ เราจะเมือ่ยล้าไปทัง้คอและบ่า 

และอาจส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ

โรคระบบทางเดินหายใจ  
 การนั่งนานๆ จะท�าให้เราหายใจไม่สุด  

ปอดขยายไม่เต็มที่ ท�าให้หายใจสั้น ส่งผลให้ปอด

ท�างานได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ

โรคอ้วนและโรคกระเพาะอาหาร 

 คนส่วนใหญ่มกักนิขนมขบเคีย้วไปด้วยเวลา

เล่นมอืถอืหรอืคอมพวิเตอร์ ซ่ึงขนมเหล่านีอ้ดุมไป

ด้วยแป้งและไขมัน อีกทั้งการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลา

นาน ร่างกายไม่ค่อยได้                                ใช้พลังงาน จะท�าให้ ไขมัน 

ถกูสะสมไว้ทีท้่อง เอว ก้น และต้นขา มากขึน้เรือ่ยๆ 

 1.ระบายสีพื้นหลังปฏิทินตั้งโต๊ะของเราตาม
จินตนาการ
 2. วัดจุดที่ต้องการติดเข็มนาฬิกาและตัวเลข
บอกเวลา (ให้อยู่ในพื้นที่ด้านบน 2/3 ของปฏิทิน)
 3. เจาะรูส�าหรับติดเครื่องและเข็มนาฬิกา
 4. ประกอบตัวเครื่องและเข็มนาฬิกาเข้ากับ 
ปฏิทินให้เรียบร้อย
 5. ติดเครื่องเขียนท่ีเราไม่ ใช้แล้วแทนตัวเลข 
บอกเวลาตามจดุท่ีต้องการ (พีม้่าใช้ดนิสอสี กบเหลาดินสอ 
หลอดสีน�า้ และยางลบ)
 6. ติดกล่องเล็กๆ ส�าหรับใส่ของที่ส่วนล่างของปฏิทิน แล้วตกแต่งนาฬิกาของเรา
ตามใจชอบ

1 2 3

4 5 6

โรคนิ้วล็อก 
 เพราะกล้ามเนือ้มอืเรา 

เป ็นกล้ามเน้ือมัดเล็กมาก 

การใช้น้ิวในท่าหงกิงอต่อเนือ่ง 

เป็นเวลานาน ท�าให้น้ิวต้อง 

เกร็งอยู่กับท่ี ส่งผลให้กล้าม

เนือ้และเส้นเอน็ต่างๆ เกดิการ 

อกัเสบถงึขัน้ก�ามอืไม่ได้ ท�าให้ 

มอืและนิว้แขง็

หรอืท่ีเรยีกว่า 

อาการนิว้ล๊อก

ใส่ความรัก

•iminthesky
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