


บรรณาธิการอ�านวยการ กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ • ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ 

บรรณาธิการบริหาร ศุภชัย สุพุทธิพงศ์

หัวหน้าบรรณาธิการ พัชนิภา ชาวแพรกน้อย

กองบรรณาธิการ เนตรนภา ปะวะคัง • อิสรีย์ ดวงแข • สุนันทา ทรัพยานันท์ 

• วิชยุตม์ ปูชิตากร 

บรรณาธิการศิลปกรรม วริยาภรณ์ สังข์สวัสดิ์

ศิลปกรรม ชลธิยา เกศกะงาม • อาดา สินทับ

จัดท�าโดย บริษัท นานมี จ�ากัด - ส�านักพิมพ์ทองเกษม

อาคารบริษัท นานมี จ�ากัด 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 0-2648-8000 โทรสาร 0-2267-5890

  e-mail : editor@nanmee.com 

  www.nanmee.com        www.facebook.com/nanmeecorp

 เข้าสู่ศักราชใหม่ของวันขึ้นปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2558

 เดือนแห่งความปล้ืมปีติของคนไทยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 

พรรษา 5 รอบ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีวันที ่2 เมษายน 2558 

ซึ่งทุกจังหวัดพร้อมใจกันตกแต่งธงเฉลิมพระเกียรติประจ�าพระองค์โบกสะบัดอยู่ 

ทกุหนแห่ง ประชาชนพร้อมใจกนัสวมเสือ้สม่ีวงเพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัดต่ีอ

พระองค์ นับว่าเป็นปีที่คนไทยเบิกบานกันถ้วนหน้า และฉลองเทศกาลสงกรานต์

กันอย่างมีความสุข

 นานมนีวิส์ฉบบันี ้จึงร่วมฉลองโอกาสพเิศษนีด้้วยบทความพเิศษ  “สามทศวรรษ 

มติรภาพไทย-จนี สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร”ี ให้ผูอ่้าน 

ได้ทราบถึงคุณูปการในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนในฐานะทูต 

สันถวไมตรีของประเทศไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ 

ทรงมีต่อชาวจีนในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต ส่วนคอลัมน์เกร็ดความรู้ทองเกษม 

ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โครงการพระราชด�าริใน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต้นก�าเนิดของผลิตภัณฑ์จิตรลดา 

และต้นแบบแห่งวถิชีวีติแบบพอเพยีง ส่วนคอลมัน์นานมปัีนสขุสูส่งัคม ขอน�าเสนอ 

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี 2558 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว 

 แต่ที่พิเศษสุดๆ ส�าหรับความสุขในแต่ละวันก็คือ การเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นได้ 

ในทุกวินาที และสิ่งที่มีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ประสบผลส�าเร็จนั่นคือ อุปกรณ์ 

เครื่องเขียนคุณภาพ “ตราม้า” มีส่วนที่ช่วยให้ทุกท่านมีความสุขท้ังในการเรียน 

การท�างาน และกิจกรรมอื่นๆ 

ศุภชัย สุพุทธิพงศ์

บรรณาธิการบริหาร

editor@nanmee.com
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12 เจาะลึกหนังสือ

ทองเกษม

7นานมี
ปันสุข สู่สังคม

6 เกร็ดความรู้ ทองเกษม

8 Shopping Guide

 พบกับสินค้าใหม่ ๆ สีสันสดใสของผลิตภัณฑ์ตราม้า

13 จี๊น จีน

 หลินเฮ่า วีรบุรุษตัวน้อย

 

14 ทองเกษม สร้างสุข เพื่อสังคม

 ชมบรรยากาศในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และ

 กิจกรรม “ร้อง เล่า หนีห่าวภาษาจีน”
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 เทียนสายรุ้ง
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• กองบรรณาธิการ สำานักพิมพ์ทองเกษม

สามทศวรรษ 

มิตรภาพไทย-จีน

“...จีนและไทยเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงมาแต่โบราณกาล 

วัฒนธรรมประเทศทั้งสองมีส่วนคล้ายคลึงกันในกาลก่อน 

ประชาชนของประเทศทั้งสองได้ไปมาหาสู่กัน 

มีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

ดังจะเห็นได้จากความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างชาวไทยกับชาวจีน

ที่พ�านักอาศัยอยู่ในประเทศไทย”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศจีนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2524

 ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา นานมีนิวส์ฉบับนี้จึงขอลงบทความพิเศษเพื่อ 
เทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เกี่ยวกับมิตรภาพไทย-จีน ซ่ึงทรงเปรียบเสมือน “ทูตสันถวไมตรี” ที่เชื่อมความสัมพันธ์ของสองประเทศ ไทย-จีน ให้แน่นแฟ้น 
ด้วยพระวริิยอตุสาหะทีจ่ะเจรญิสมัพนัธไมตรรีะหว่างประเทศให้ราบรืน่ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงตัง้พระทยัศึกษาทัง้ภาษาจนีและวฒันธรรมจนี 
อันก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้เห็นความส�าคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนและการศึกษาภาษาจีน อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ทางวัฒนธรรมในเวลาต่อมา

ชาวจีน…ใต้ร่มพระบารมี

แห่งจักรีวงศ์

 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์ 
แห่งราชจักรวีงศ์ ทรงสถาปนากรงุรตันโกสนิทร์ขึน้ในปี พ.ศ. 2325 พระองค์โปรดเกล้าฯ 
ให้คนจนีทีต่ัง้บ้านเรอืนอยูเ่ดมิย้ายไปอยูน่อกก�าแพงพระนครทางตะวันตกเฉยีงใต้ 
ซึ่งบริเวณดังกล่าวต่อมากลายเป็นชุมชนใหญ่ของชาวจีนที่เรียกว่า “ส�าเพ็ง”
โดยในสมัยแรกนั้น ชาวจีนส่วนใหญ่เป็นคนจีนแต้จิ๋วที่เข้ามาตั้งชุมชนต้ังแต่สมัย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปกครองอาณาจักรธนบุรี และหลังจากนั้น 
ได้มีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่เร่ือยๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เดินทางข้ามน�้าข้ามทะเลมา
จากมณฑลทางตอนใต้ของจีน จึงเรียกชาวจีนเหล่านี้ว่า “ชาวจีนโพ้นทะเล” 
ถือได้ว่าบริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
และเป็นย่านการค้าและธุรกิจที่ส�าคัญของคนไทยเชื้อสายจีนนับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
 คนจีนและคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์อยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว ด้วย 
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณ 
อย่างยิ่งใหญ่ และชาวจนีทัง้หลายกไ็ด้รบัการปกครองดแูลเฉกเช่นเดยีวกบัคนไทย 
อย่างเสมอภาค ดงัปรากฏให้เหน็จากการเสดจ็พระราชด�าเนนิของพระมหากษตัรย์ิ 
และพระบรมวงศ์ อาท ิพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วอานนัทมหดิล  พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ชาวจีนในประเทศไทยจึงเปี่ยมไปด้วย 
ความจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์และแผ่นดินไทยมาโดยตลอด

บทความพิเศษ
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พระสมัญญา

“ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน”

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีหรอืทีป่ระชาชนชาวจนี
เรยีกขานว่า “สิรนิธร” เป็นราชนกิลูพระองค์เดยีวในโลกท่ีเสด็จเยอืนจีนมากทีสุ่ด 
ท�าให้ทรงเป็นประดจุสญัลกัษณ์ของมติรภาพอนัแน่นแฟ้นระหว่างไทย-จนี ด้วยทรง 
สร้างคุณูปการส�าคัญในการเสริมสร้างไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประชาชนท้ัง
สองประเทศมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2543 กระทรวงศึกษาธิการจีนได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายรางวัล “มิตรภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน” และในปี พ.ศ. 2547 
สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ประชาชนจีนยกย่องให้ทรงเป็น “ทูตสันถวไมตรี
มิตรของประชาชน” ซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์มอบ
ให้แก่มิตรชาวต่างชาติ สมเด็จพระเทพฯ

เมล็ดพันธุ์แห่งความสัมพันธ์ไทย-จีน

 ไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที ่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ซึง่ถอืเป็นจดุเริม่ต้นในการเปิดประวตัศิาสตร์หน้าใหม่ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน แต่เมล็ดพันธุ์แห่งความสัมพันธ์ไทย-จีน คงไม่มี 
ครั้งไหนจะงอกงามเท่ากับการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งแรก 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12 - 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2524
 เป็นเวลา 34 ปี นบัต้ังแต่ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ทรงสนพระทยัในภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา พระองค์
ทรงเริ่มเรียนภาษาจีน เจริญรอยตามสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และทรงตั้งพระทัยศึกษากับพระอาจารย์ชาวจีน 9 ท่าน รวมถึงทรงเสด็จ
พระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนทั่วทุกมณฑล รวมกว่า 37 ครั้ง

บันทึกความประทับใจ

ระหว่างการเสด็จฯ เยือนเมืองจีน

 ในการเสด็จเยือนประเทศจีนทุกครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ได้ทรงบันทึกความรู้ อารยธรรมจีน เรื่องราวระหว่างทาง ข้อคิดความทรงจ�าท่ีทรงประทับใจ 
น�ามาพระราชนพินธ์หนงัสอืไว้มากมาย อนัน�าไปสูก่ารเผยแพร่วฒันธรรมจนีให้คนไทยได้รบัรู ้ในวงกว้าง 
หนังสือพระราชนิพนธ์ท่ีทรงบันทึกเก่ียวกับจีน คือเรื่อง “ย�่ำแดนมังกร” “มุ่งไกลในรอยทรำย” 
“เกลด็หมิะในสำยหมอก” “ใต้เมฆทีเ่มฆใต้” “เยน็สบำยชำยน�ำ้” “คนืถิน่จนีใหญ่ ”“เจยีงหนำนแสนงำม”
และ “กำรเสดจ็พระรำชด�ำเนนิของสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีตำมเส้นทำงสู ่
ที่รำบสูง” ซึ่งบริษัท นานมี จ�ากัด ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในงานเปิดตัว 
หนังสือเล่มนี้เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ อาคารส�านักงานใหญ่ ถนนสาทรเหนือ 
โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดตัวหนังสือ
ด้วยพระองค์เอง และทรงบรรยายพิเศษเร่ือง “การเสด็จพระราชด�าเนินสู่กรุงลาซาโดยรถไฟสาย 
ชิงไห่-ลาซา”
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“มิตรที่ดีที่สุดในโลก”ของประชาชนชาวจีน

 ในปี พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการคัดเลือก 
จากประชาชนจีนให้เป็น 1 ใน 10 “มิตรที่ดีที่สุดในโลกของชาวจีน” รางวัลนี้มาจากการโหวตของ 
ชาวจีนผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 ล้านคน ซึ่งสถานีวิทยุซีอาร์ไอร่วมกับสมาคมมิตรภาพ 
วิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนและกรมผู ้เชี่ยวชาญต่างประเทศแห่งประเทศจีนได้ร่วมกันจัด 
กิจกรรมครั้งนี้ขึ้น และหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบ 
พระองค์มีพระราชด�ารัสขณะพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุซีอาร์ไอว่า
 “มิตรที่ดีที่สุดของจีนในโลกคนอื่นๆ ล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมำก พวกเขำได้สร้ำงคุณูปกำร
อันใหญ่หลวงแก่จีน ข้ำพเจ้ำต้องศึกษำเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ มำกจำกพวกเขำ ถ้ำมีบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ได้สร้ำงคุณูปกำรต่อกำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน และพัฒนำมิตรสัมพันธ์กับจีน เรำก็ต้องแนะน�ำ 
บุคคลเหล่ำนี้ให้ชำวจีนรู้จัก”

 ครอบครัวสุพุทธิพงศ์ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์ทุกพระองค ์
ที่ท�าให้กลุ่มบริษัทนานมีเจริญรุ่งเรืองภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งราชวงศ์จักรี 
มาถึง 65 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ท่ีพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อครอบครัวสุพุทธิพงศ์และกลุ่มบริษัทนานมี 
มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2533 โดยเสดจ็พระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานในงานนิทรรศการหนงัสอืจนี 
นทิรรศการบทกวแีละศลิปะพูก่นัจนี เปิดอาคารส�านกังานใหญ่ งานฉลองครบรอบ 60 ปี  
และ 65 ปี ของบรษิทั นานม ีจ�ากดั ทัง้ยงัทรงเสดจ็พระราชด�าเนนิเป็นการส่วนพระองค์ 
เยี่ยมชมโรงงานของกลุ่มบริษัทนานมี เมื่อปี พ.ศ. 2541 ด้วยทรงมีพระอัธยาศัย 
และพระจรยิวัตรอ่อนโยน แจ่มใส งดงามเป็นธรรมชาต ิและทรงมพีระอารมณ์ดอียูเ่ป็นนจิ 
สร้างความปลื้มปีติแก่ครอบครัวสุพุทธิพงศ์และกลุ่มบริษัทนานมีเป็นล้นพ้น

พระมหากรุณาธิคุณของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 

ต่อครอบครัวสุพุทธิพงศ์และกลุ่มบริษัทนานมี
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 เชื่อว่าใครหลายคนคงจะเคยลิ้มลองรสชาติหรือคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีกับผลิตภัณฑ์นมสวนจิตรลดา น�้าผึ้งสวนจิตรลดา หรือนมอัดเม็ดสวนดุสิต ซึ่งผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ล้วนเป็นผลิตผลในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาทั้งสิ้น หลายคนอาจเข้าใจว่าโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดานั้น ผลิตเพียงแค่นมและน�้าผึ้งเท่านั้น แต่
ความเป็นจรงิแล้วทีน่ีย่งัมีโครงการตามแนวพระราชด�าริ “เศรษฐกจิพอเพยีง” อกีมากมายทีร่อให้ทกุท่านได้เรยีนรูแ้ละสมัผสั นานมนีวิส์ฉบบันีจ้งึขอพาทกุท่านไปเยีย่มชม 
และท�าความรูจั้กกบัโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ต้นก�าเนดิของผลติภณัฑ์ด้านการเกษตร สวนจติรลดา และต้นแบบการด�าเนนิงานตามพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง

“แปลงนาทดลอง”

โครงการข้าวเพื่อเกษตรกรชาวไทย

 เม่ือปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พร้อมด้วยสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมของสถานี
ทดลองพันธุข้์าวพมิาย จงัหวดันครราชสมีา (ปัจจบุนัคอืศนูย์วจิยัข้าวนครราชสมีา) 
ท�าให้พระองค์สนพระราชหฤทัยที่จะทดลอง “ท�ำนำ” ด้วยพระองค์เอง จึงทรงใช้
พื้นที่ ในสวนจิตรลดา เพื่อการศึกษาทดลองเรียนรู้ศาสตร์จากดินและพืช โดยทรง
เตรียมแปลงปลูกข้าว หว่านเมล็ดข้าว และเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง เกิดเป็น
พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ซึ่งกรมการข้าว
ได้ขอพระราชทานไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ
ต่อมาน�าไปบรรจุซองเล็กๆ แจกจ่ายให้กับพสกนิกรทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคล
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

“การเพาะเลี้ยงปลานิล”

แหล่งโปรตีนของพสกนิกรชาวไทย

 ในปี พ.ศ. 2508 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่น ขณะ
ด�ารงพระอสิรยิยศเป็นมกฎุราชกมุาร ได้ทลูเกล้าฯ ถวายลกูปลาสายพนัธุใ์กล้เคยีง 
กับปลาหมอเทศ ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tilapia nilotica  จ�านวน 25 คู่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมงน�าไปเลี้ยงไว้ในบ่อดิน 
ภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพบว่า ปลาชนิดนี้สามารถ 
เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีนที่หาได้ง่ายและ 
รสชาติดี ในปีถัดมาได้พระราชทานช่ือปลาชนิดน้ีว่า “ปลานิล” โดยเรียกช่ือ 
ตามพยางค์ต้นของช่ือสายพันธุ์ คือ nilotica และได้พระราชทานพันธุ์ปลา 
ที่ทรงเพาะเลี้ยงไว้กว่า 10,000 ตัว แก่กรมประมง เพื่อน�าไปให้กับสถานีประมง
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ และแจกจ่ายให้กับราษฎร

 นีเ่ป็นเพยีงส่วนหน่ึงจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา หนึง่ในโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีค่วรค่าแก่การศกึษาเรยีนรู ้ ทัง้ยงัมอบคณุประโยชน์
มากมายให้กบัพสกนกิรชาวไทย  
 ส�าหรับท่านใดที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์ฯ สามารถ
สอบถามข้อมูลได้ที่ http://kanchanapisek.or.th/kp1/index.html 
โทร. 02-282-8200 หรอื 02-281-7999 ต่อ 2104 

“โรงโคนม สวนจิตรลดา”

ต้นแบบกิจการโคนมไทย

 โรงโคนม สวนจิตรลดา เกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเสด็จประพาสนานาประเทศเพือ่กระชบัสมัพนัธไมตร ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการ 
เสด็จประพาสราชอาณาจักรเดนมาร์ก เมื่อปี พ.ศ. 2503  ด้วยทรงตระหนักว่า 
การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต้องพัฒนาควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจงึทรงรเิริม่ทดลองเป็นการส่วนพระองค์ 
โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ภายใน
เขตพระราชฐานที่ประทับ สร้างโรงโคนม สวนจิตรลดาขึ้น เพื่อเป็นที่ด�าเนินการ 
และเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ต่อมามีการจัดตั้งศูนย์รวมนม 
สวนจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงเนยแข็ง และโรงนม 
ยูเอชที สวนจิตรลดาขึ้น เพ่ือด�าเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์น�้านมดิบ รวมถึงช่วย 
รับซื้อน�้านมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกทางหนึ่ง

 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เริ่มมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงเยีย่มพสกนกิรในพืน้ทีต่่างๆ และทรงมพีระราชประสงค์ทีจ่ะให้ประชาชนอยูด่มีสีขุตามสมควรแก่อตัภาพ จงึได้จดัตัง้ 
“โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ขึ้นภายในบริเวณพระต�าหนักจิตรลดารโหฐานในปี พ.ศ. 2504 เพื่อศึกษา
ค้นคว้าทดลองด้านการเกษตร โดยโครงการทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจ เช่น ป่าไม้สาธิต 
โรงงานกระดาษสา เป็นต้น และโครงการกึ่งธุรกิจ เช่น โรงสีข้าวตัวอย่าง โรงเพาะเห็ด โรงน�้าผลไม้ เป็นต้น โดยจะขอ
แนะน�าโครงการส่วนหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จัก ดังนี้

โครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา
ต้นก�าเนิดของผลติภณัฑ์ด้านการเกษตร สวนจติรลดาและ

ต้นแบบการด�าเนนิงานตามพระราชด�ารเิศรษฐกิจพอเพยีง
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CONTEST

 ด.ญ. ปณาลก์ี อู๋ ไพจติร 
 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) 
ประจ�าปี 2557
 “หนรููส้กึภาคภมูใิจมากทีไ่ด้เข้า
ร่วมประกวดกับโครงการดีๆ แบบนี ้
ท�าให้หนูได้รับโอกาสและประสบการณ์ 
ใหม่ๆ ในการประกวดครั้งนี้หนูตั้งใจ
ฝ ึกซ ้อมเต็มที่ เพื่อที่จะท�าผลงาน 
ออกมาให้ดีที่สุด ซ่ึงก็ท�าให้หนูได้รับ 
รางวลัยอดเยีย่มมา ขอบคุณทางบรษัิท 
นานม ีจ�ากัด ทีจ่ดัโครงการดีๆ  แบบนีข้ึน้ 
เพื่อให้หนูได ้แสดงความสามารถ 
ทางด้านภาษาจีน ขอบคุณค่ะ”

 ด.ช. ชินธันย์ หลู

 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) 
ประจ�าปี 2556
 “ผมรู ้ สึกตื่น เต ้นมากครับ 
ในการแข่งขันครั้งนี้ผมก็ได้รับรางวัล 
ยอดเยี่ยมมาซึ่งผมดีใจมาก การ
ประกวดครั้ งนี้ท�าให ้ผมได ้รับทั้ ง
ประสบการณ์และได้เจอเพื่อนใหม่ๆ 
พร้อมทั้งสร้างความภูมิใจให้แก่ตัว
ผมเอง การที่ผมได้เห็นความสามารถ
ของคนอืน่จากการแข่งขนัครัง้นี ้ท�าให้
ผมอยากพัฒนาตัวเองให ้มากขึ้น 
กว่าเดิมครับ”

 ด.ญ. ปิณชา 

 วานิชประเสริฐพร 
 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
ประจ�าปี 2555
 “หนูเข้าร่วมโครงการประกวด
ทักษะภาษาจีนกับนานมี 2 ปีค่ะ 
ในปี 2555 หนูแสดงความสามารถ 
โดยการร้องงิ้วตามความตั้งใจที่อยาก 
จะอนุรักษ์การแสดงงิ้วจีนไว้ค่ะ หน ู
อยากฝากให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมา 
สนใจเกีย่วกบัภาษาจนีให้มากขึน้ และ 
อยากให ้ผู ้ที่มีความสามารถทาง 
ภาษาจนีเข้าร่วมโครงการประกวดดีๆ  
แบบนี้ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีท�าให้หนู 
ได้เปิดประสบการณ์และได้เพือ่นใหม่
ที่สนใจภาษาจีนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ” 

 ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของคุณทองเกษม สุพุทธิพงศ์ (ตั้งเซ็กกิม) ผู้ก่อตั้งบริษัท นานมี จ�ากัด ในการส่งเสริม 
การศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย บริษัท นานมี จ�ากัด จึงได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 
นานมขีึน้ ด้วยเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ โดยมจีดุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาความรู้
ด้านภาษาจนี รวมถึงฝึกฝนทักษะทางการสือ่สารให้รอบด้าน ซึง่จะเป็นการเสรมิสร้างทศันคตด้ิานบวกต่อการเรยีนรูภ้าษาจีน 
ให้แก่เยาวชนและคนไทย โดยโครงการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดเลือกแสดงความรู้ความสามารถตาม 
ความสนใจและความถนัดของตนผ่านการท่องกลอน เล่านิทาน และร้องเพลงจีน นับเป็นการสร้างประสบการณ์ 
ที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าประกวดเป็นอย่างยิ่ง
 ซึ่งในวันนี้เราก็ได้คัดเลือกน้องๆ ที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมีประจ�าปี 2555 - 2557 
เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามถึงความรู้สึกของพวกเขา

“มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน
และคนไทยทุกคนรักการเรียนรู้ภาษาจีน”

 ด.ญ. สุปวีณ์ อู๋ ไพจิตร

 ได ้รับรางวัลพิ เศษ ระดับ 
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) 
ประจ�าปี 2557
 “ในการประกวดครั้งนี้ก็รู ้สึก
ต่ืนเวทีนิดหน่อยค่ะ พอขึ้นเวทีด้วย
ความทีห่นฝึูกซ้อมบ่อยๆ ความตืน่เต้น 
ก็ค่อยๆ ลดน้อยลง ในการประกวด
ครัง้นีห้นไูด้รบัรางวัลพเิศษมา หนรููส้กึ 
ดีใจมากๆ เลยค่ะที่โครงการนี้เปิด 
โอกาสให้หนูได้แสดงความสามารถ 
ทางภาษาจนี ท�าให้ได้รบัประสบการณ์ 
มากมาย หนูจะพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาจีนของหนูให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ค่ะ”

โครงการประกวด

ทักษะภาษาจีนนานมี
南美汉语语言技能大赛
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รองประธานกรรมการบริษัท นานมี  จ�ากัด 

รับโล่รางวัลฯ เนื่องในวันสตรีสากล 2558

 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2558 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ได้จัดงาน “วันสตรีสากล” ขึ้นที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีพิธีมอบโล่รางวัลสตรีท�างานดีเด่นให้แก่สตรี 29 คน 
ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีท�างานดีเด่น 
ประจ�าปี 2558 โดย “คณุอมัพรศร ีสพุทุธพิงศ์” รองประธานกรรมการบรษิทั นานมี 
จ�ากดั ได้เข้ารบัรางวลัประเภทสตรนีกับรหิารดเีด่น สาขาสตรนัีกบรหิารภาคเอกชน 
สร้างความภาคภูมิใจแก่พนักงานและบุคลากรกลุ่มบริษัทนานมีเป็นอย่างยิ่ง 
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 เมือ่วนัที ่17 มกราคม 2558 ทีผ่่านมา ทางกลุม่บริษทันานม ีได้เข้าร่วมงานเปิดตวัซเูปอร์สโตร์แห่งใหม่ 
“เอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต” (MM Mega Market)  สาขาแรก บนถนนมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย 
โดยเปิดบูธให้น้องๆ ได้ระบายสีกับพี่ม้า และได้ร่วมลุ้นรางวัลไปกับ “วงล้อเสี่ยงโชค” สร้างความสุขแก่ 
ผู้เข้าร่วมงานทุกเพศทุกวัย บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม เพราะได้รับของรางวัล 
กลับบ้านกันทุกคน

นานมี เข้าร่วมงานเปิดตัว 

ซูเปอร์สโตร์แห่งใหม่ที่หนองคาย 



 บริษัท นานมี จ�ากัด ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สาขาสุขาภิบาล 1 สาขา 
บางนา-ตราด สาขาบางใหญ่ สาขารัตนาธิเบศร์ และสาขาหลักสี่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ระหว่าง 
วันที่ 8 - 18 มกราคม 2558 โดยภายในงานมีการน�ากิจกรรมไปให้น้องๆ ร่วมสนุก อาทิ เกมบันไดงู 
และเกมจิก๊ซอว์กล่องสตีราม้า นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมระบายสพีีม้่าตะลยุอาเซียน และการท�า D.I.Y. 
เพือ่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ถ่ายทอดจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์สูผ่ลงานของตน  ซึง่กจิกรรม
ในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นอย่างยิ่ง

นานมรี่วมงานเทศกาล

ศิลปะน่าน ครั้งที่ 2
 เมื่อวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทนานมีได้น�าผลิตภัณฑ์สี
ศิลปากร ได้แก่ สีศิลปากรประดิษฐ์และสีวิจิตรรงค์ เข้าร่วมโครงการ “เทศกาลศิลปะน่าน” 
ครั้งที่ 2 ตอน รักษ์ป่าน่าน ภายใต้แนวคิด “เผ่า รัก ป่า” ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสองฝั่ง 
รมิแม่น�า้น่าน  ภายในงานนอกจากจะเป็นพ้ืนทีถ่่ายทอด แลกเปลีย่นความคดิสร้างสรรค์ รวมทัง้ 

 นานมรี่วมจัดกิจกรรม

 งานวันเด็ก 2558

เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ศิลปะหลากหลายแขนงแล้ว ขณะเดียวกันก็ยังจุดประกายความคิดและความร่วมมือให้แก่เด็ก 
และเยาวชนให้เกิดจิตส�านึกรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป
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นิทานภาพ 3 ภาษา

ไทย-จีน-อังกฤษ

ชุด “เด็กดี มีศีล ๕”
 นิทานที่เน้นให้เด็กๆ จดจ�าศีลทั้ง ๕ ข้อ ที่เป็นหลักธรรมพื้นฐานซึ่งเด็กๆ ควรเรียนรู้และ
ประพฤติปฏิบัติตามให้เป็นนิสัย เมื่อเด็กๆ มีศีลและมีธรรมประจ�าใจแล้วก็จะส่งผลให้มีความสุข
ในชีวิตและเป็นคนดีของสังคม มาเรียนรู้ศีลห้าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะทางภาษากันเถอะ

 นิทาน “เด็กดี มีศีล ๕” ทั้งชุดมี ๕ เล่ม
  . เจ้าแต้มหมาหลง (ศีลข้อ ๑)
  . ไม่คืนได้ไหมนะ (ศีลข้อ ๒)
  . เรารักกันนะ (ศีลข้อ ๓)
  . ไม่โกหกแล้วครับ (ศีลข้อ ๔)
  . อย่างนี้ไม่ดีแน่ๆ (ศีลข้อ ๕) 

คณิตศาสตร์หรรษา
ในชีวิตประจ�าวัน

ISBN 978-616-285-107-0

ผู้แต่ง จื่อซ่างหมัวฟาง

ภาพประกอบ จื่อซ่างหมัวฟาง
จ�านวนหน้า 128 หน้า

ราคา 165 บาท
 ในแต่ละวัน เด็กๆ คงใช้ชีวิต
ไปโดยไม่ทันสังเกตว่ามีคณิตศาสตร์
อยูร่ายล้อมเตม็ไปหมด “คณติศาสตร์
หรรษาในชีวิตประจ�าวนั” จะพาเดก็ๆ 
มาส�ารวจสิ่งรอบกาย เพื่อดูว่าในชีวิต
ประจ�าวันของเรา มีคณิตศาสตร์เข้า
มาเก่ียวข้องอย่างไรบ้าง เช่น ท�าไมล้อ
รถถึงต้องเป็นรูปวงกลม ผมบนศีรษะ 
มจี�านวนก่ีเส้น เพือ่นท่ีเกดิวนัเดยีวกนั
มมีากแค่ไหน เลขอะไรมีค่ามากทีสุ่ด

อีเลียด ตอน

ความโกรธของอคิลลิส (เล่ม 2)

ISBN 978-616-285-110-0

ผู้แต่ง โฮเมอร์

ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง
จ�านวนหน้า  40 หน้า

ราคา 135 บาท
 ขณะที่กองทัพกรีกป ิดล ้อม 
กองทัพทรอยให้ผู้คนอยู่แต่ในก�าแพง 
เมือง อคิลลิสมีเรื่องบาดหมางกับ 
อกาเมมนอนจึงขอถอนตัวไม่ร ่วม 
สงคราม เทพี เธทิสไปอ ้อนวอน 
มหาเทพซีอุส เพื่อช่วยให้ฝ่ายทรอย 
ได ้ รับชั ยชนะ มหา เทพซี อุสจึ ง 
หาวิธีให ้อกาเมมนอนน�าทัพโจมตี
เมืองทรอย ปารีสและเมเนลาอุสจึง 
เป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายสู ้รบกัน
เพื่อหาทางยุติสงคราม ศึกชี้ชะตา 
ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร และผู ้ใดจะ 
ได้รับชัยชนะ

ตุ๊ต๊ะรักษาความสะอาดแล้วนะ

ISBN 978-616-285-085-1

ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ,

 คมสัน สินสุขภัณฑ์

ภาพ ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี
จ�านวนหน้า 24 หน้า 

ราคา 95 บาท 
 เรียนรู้เก่ียวกับการเป็นผู ้ม ี
สุขนิสัยและสุขปฏิบัติท่ีดี ด้วยการ 
ดูแลความสะอาดของร่างกายทกุส่วน 
ต้ังแต่ศีรษะจดปลายเท้า รวมถึง 
ดูแลเสื้อผ ้าเครื่องแต ่งกายให ้ม ี
ความสะอาดและดูดีอยู ่ เสมอไป 
พร้อมๆ กับตุ ๊ต๊ะและน้องจีจี้ เพ่ือ 
ปลูกฝังสุขอนามัยท่ีดีให้แก่เด็กๆ 
วัยก�าลังเรียนรู้

อีเลียด ตอน
ไดโอมีดิสผู้กล้า (เล่ม 3)

ISBN 978-616-285-111-7

ผู้แต่ง โฮเมอร์

ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง
จ�านวนหน้า  40 หน้า

ราคา 135 บาท
 การต ่อสู ้ ระหว ่างปารีสกับ 
เมเนลาอสุสิน้สดุลง เมือ่ปารสีเป็นฝ่าย 
ปราชัย แต่ได้รับความช่วยเหลือจาก 
เทพีอ โฟรได ตีจึ ง รอดชี วิ ตมาได  ้
มหาเทพซอีสุจงึหารอืกบัเหล่าปวงเทพ 
ถงึบทสรปุของสงครามครัง้นี ้เทพเีฮรา 
รบเร้าให้มหาเทพซีอุสหาวิธีท�าให้ 
ฝ ่ ายทรอยละเ มิดสัญญาเริ่ มก ่ อ 
สงครามก่อน เทพอีเธนาจงึได้รบัค�าสัง่ 
ให้ท�าหน้าที่น้ี และแล้วไฟสงคราม 
ก็ถูกจุดขึ้นอีกครั้ง   
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 แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ทีเ่มอืงเวิน่โจว มณฑลเสฉวน เมือ่ปี ค.ศ. 2008 คร่าชวีติผูค้นไปกว่าหกหมืน่คน 
มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่าสามแสนคน ทว่าท่ามกลางซากปรักหักพังและความสูญเสีย มีเด็กชายคนหนึ่ง 
ยืนหยัดต่อสู้และช่วยเหลือเพื่อนๆ ให้รอดชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์
 หลินเฮ่าและเพื่อนๆ รีบวิ่งออกจากอาคารเรียนทันทีที่เกิดแผ่นดินไหว แต่ก็ไม่ทันการเสียแล้ว 
เมือ่อาคารเรยีนพงัถล่มลงมา หลนิเฮ่าและเพือ่นๆ จงึตดิอยูใ่ต้ซากอาคาร หนนู้อยหลนิเฮ่า หวัหน้าห้อง 
คนเก่งคอยปลอบใจเพื่อนผู้หญิงที่ร้องไห้ตกใจ และเป็นผู้น�าเพื่อนๆ ร้องเพลงปลุกขวัญก�าลังใจข่ม 
ความกลวั หลงัจากเกดิแผ่นดนิไหว 2 ชัว่โมง เดก็ชายตัวน้อยกส็ามารถปีนออกจากซากปรกัหกัพงัได้ส�าเรจ็ 
แต่เพื่อนของเขาอีกนับสิบยังติดอยู่ในนั้น หลินเฮ่าพยายามขุดซากเหล่านั้นอย่างยากล�าบาก ในท่ีสุด 
ก็สามารถช่วยชีวิตเพื่อน 2 คนออกมาได้ ทั้งที่ตัวเองก็มีบาดแผลมากมายทั้งบริเวณศีรษะและล�าตัว
 หลงัเหตกุารณ์ดงักล่าว มนีกัข่าวถามหลนิเฮ่าว่าท�าไมไม่หนเีอาตวัรอดไปคนเดยีว หนนู้อยตอบว่า

หลินเฮ่า

     วีรบุรุษตัวน้อย

英 雄
    yīng  xióng

(อิง สยง)

แปลว่า  วีรบุรุษ

ค�าศัพท์น่ารู้

 น�า้เสยีงไร้เดยีงสาแต่แฝงด้วยความกล้าหาญเกนิตวัของเดก็ชายแทบจะสะกดใจคนจนีทัง้ประเทศ
เอาไว้
 หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว 3 เดือน หลินเฮ่าได้รับเลือกเป็นตัวแทนเชิญธงชาติจีนในการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก 2008 ร่วมกับเหยาหมิง นักกีฬาชื่อดัง ผู้คนมากมายมองเห็นประกายความหวังแผ่ซ่าน
ออกมาจากตวัของหลนิเฮ่าผูเ้ป็นอนาคตของประเทศ ท�าให้หลนิเฮ่ากลายเป็นตวัแทนของความเข้มแขง็ 
และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของประชาชนชาวจีน

“เพราะผมเป็นหัวหน้าห้องครับ”

ชื่อหนังสือ 早上好！
	 晚上好！
ISBN 978-962-04-3489-1
ผู้แต่ง Véronique Mazière
ส�านักพิมพ์ 三联书店
（香港）有限公司
ราคา 410  บาท
 ในวันหยุดสุดสัปดาห  ์
เราท�าอะไรกันบ้างนะ ส�าหรับ
เจ้าสุนขัจอมซนแล้ว วนัหยดุถอื
เป็นวันแสนสุขของเขาเลยล่ะ 
เรามาร่วมสนุกไปกับกิจวัตร 
ประจ�าวันในวนัหยดุสดุสปัดาห์
ของเจ้าสนัุขจอมซนและเพ่ือนซี้ 
เสีย่วหวงได้ ในนทิานภาพภาษา 
จีนพร้อมพินอินเล่มนี้

ชื่อหนังสือ 大嘴巴龙
ISBN 978-7-5358-7386-6
ผู้แต่ง 冰波
ส�านักพิมพ์ 湖南少年儿童	
出版社
ราคา 80  บาท
 เรื่องราวจะเป็นอย่างไร 
เมือ่มังกรปากกว้างทีว่นัๆ เอาแต่ 
กนิจนถกูเหล่าฝงูสตัว์ขนานนาม 
ให้ว่า “เจ้าถงัข้าว” ได้รบัโอกาส
ให้ถ่ายโฆษณาโทรทัศน์ และ 
วันหนึ่งเขาลุกข้ึนมาเปล่ียน 
ตัวเองด้วยการร้องเพลง
 ร่วมผจญภัยไปกับเจ้า 
มังกรกินจุ ได ้ ในนิทานภาพ 
แสนสนุกเล่มนี้

ชื่อหนังสือ 爷爷的头发
	 不一样
ISBN 978-7-5143-0481-7 
ผู้แต่ง 徐娇
ส�านักพิมพ์ 现代出版社
ราคา 120  บาท
 สาวน้อยคนหนึง่เดนิทาง 
ไปเยี่ยมคุณปู่ในฤดูร้อน เธอ 
พบว่าทุกครั้งที่เจอกัน ผมของ
คณุปูเ่ปล่ียนเป็นสีขาวและเหลือ 
น้อยลงทุกที ซึ่ งต ่างกับผม 
ของเธอที่ยิ่งนานวันก็ยิ่งหนา 
และยาวข้ึนเร่ือยๆ มาหาค�าตอบ 
ว่าท�าไมผมของเธอและผมของ
คุณปู่ถึงไม่เหมือนกัน 

ชื่อหนังสือ 我爱你，
	 老虎先生
ISBN 978-7-5133-0830-4 
ผู้แต่ง 维和特洛维奇
ส�านักพิมพ์ 新星出版社
ราคา 380  บาท
 เสี่ยวเฟยและคุณยาย 
อาศยัอยูด้่วยกนัในบ้านกลางป่า 
วันหนึ่งเสี่ยวเฟยอยากได้เสือ 
เป็นสตัว์เลีย้ง จะเป็นอย่างไรเมือ่ 
เสี่ยวเฟยพบว่าในบ้านของเขา 
มเีสอือาศยัอยูจ่รงิตามทีเ่ขาฝัน 
พบกบัการผจญภยัท่ีแสนตืน่เต้น 
และเต็มไปด้วยความรักความ
อบอุ ่นระหว ่าง คุณยายกับ 
หลานชายได้ ในหนังสือเล่มนี้

ชื่อหนังสือ 亲爱的动物
	 宝宝
ISBN 978-7-5448-3103-1 
ผู้แต่ง 戴尔芬·格拉维尔	
	 ·芭德莱蒂娜
ส�านักพิมพ์ 接力出版社
ราคา 590  บาท
 รู้หรือไม่ว่า ท�าไมหมูถึง 
ชอบแช่โคลน ท�าไมขนของ 
ลกูเม่นแคระจงึไม่ทิม่แม่ของมนั 
เวลาให้นม และท�าไมเพนกวิน
ถึงต้องใช้ชีวิตบนเท้าของพ่อ
หลงัก�าเนดิ มารูจ้กักบัสตัว์ชนดิ
ต่างๆ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับ
ความลับและความมหัศจรรย์
ของสตัว์โลกได้ในหนงัสอืเล่มนี้

• โรงเรียนสอนภาษานานมี ชั้น 4 (www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com)
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สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ครั้งที ่43 + สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที ่13

26 มี.ค. - 6 เม.ย. 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรม

“ร้อง เล่า หนีห่าว ภาษาจีน”

 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 43 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 
6 เมษายน พ.ศ. 2558 ก็ผ่านพ้นไปอย่างครึกครื้น ในงานนี้ส�านักพิมพ์ทองเกษม 
จัดกิจกรรม “ร้อง เล่า หนีห่าว ภาษาจีน” บนเวทีเอเทรียม ในวันที่ 3 
เมษายน พ.ศ. 2558  10.00 - 11.00 น. สร้างความสนุกสนานให้ทั้งน้องๆ ที่มา
ร้องเพลง เล่านิทาน และผู้ชมทุกท่าน 
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 ส่วนบธู I04 กค็กึคกัไปด้วยนกัอ่านทีม่าเลอืกสรรหนงัสอืดีๆ  ของร้านหนงัสอื
จีนนานมีและส�านักพิมพ์ทองเกษม ขอขอบคุณนักอ่านทุกเพศทุกวัยที่มาอุดหนุน
หนังสือของเรา
 ท่านทีต้่องการหนงัสอืของส�านกัพมิพ์ทองเกษมเล่มอืน่ๆ สามารถชมได้จาก 
www.thongkasem.com และ www.facebook.com/Thongkasem
 ส่วนท่านที่ต้องการหนังสือจีนดีๆ จากร้านหนังสือจีนนานมีก็ชมได้จาก 
www.nanmeechinesebooks.com และ www.facebook.com/ 
nanmeechinesebooks

14 • นานมีนิวส์14 • นานมีนิวส์
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1 คณุปรญีาณ ีสพุทุธพิงศ์ ถ่ายภาพร่วมกบั 
 น้องๆ คนเก่งและผู้ชมทุกท่านที่ร่วม 
 กิจกรรม

2 ด.ญ.ปณาลีก์ อู ๋ไพจิตร น้องคนเก่ง 
 เสยีงใส ขบัร้องเพลง 2 ภาษาจนี - ไทย

3 ด.ญ. ปิณชา วานิชประเสรฐิพร สาวน้อย 
 เสียงดี ขับร้องเพลง 2 ภาษาจีน - ไทย

4 น้องๆ คนเก่งที่ร่วมเล่านิทาน 3 ภาษา 
 (ไทย - จนี - องักฤษ)  เรือ่ง ตุต๊๊ะเกบ็ของเล่น 

แล้วนะ โดย ด.ญ.สุปวีณ์ อู๋ไพจิตร, ด.ช. ชินธันย์ หลู และ ด.ช. เปรมสวัสดิ์ เตชะสมบูรณากิจ

5 ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับทางส�านักพิมพ์ 6 มุมนาทีทองกับหนังสือ 3 ภาษาราคาพิเศษ 



อุปกรณ์มีอะไรบ้าง.  เทียนไขสีขาว  .  สีเทียน  .  แก้วกระดาษ  .  ตะเกียบ .  หนังยาง  .  แก้ว  .  คัตเตอร์ / กรรไกร  .  ไส้เทียน / เชือกฝ้าย.  ไม้ส�าหรับคนเทียน  .  เตาไมโครเวฟ

เพียงเท่านี้ เราก็จะได้ “เทียนสายรุ้ง” จากเศษเทียนและสีเทียนเหลือใช้แล้ว
เทียนสีสันสดใสสวยงาม แถมยังมีประโยชน์ด้วยนะ

ท�าอย่างไรมาดูกัน

1 หย่อนไส้เทยีนลงในแก้ว ใช้ตะเกยีบผกูปลายอกีด้าน รดัด้วยหนงัยาง วางไว้ให้อยู่
 กลางแก้ว ระวังอย่าให้ ไส้เทียนหย่อน
2 ใส่เนื้อเทียนไขและสีเทียนสีที่ต้องการลงในแก้วกระดาษ 
3 น�าเข้าเตาไมโครเวฟ ใช้ก�าลังไฟ 500 วัตต์ ประมาณ 4 - 5 นาที
4 น�าแก้วกระดาษออกจากไมโครเวฟ คนน�้าเทียนและสีเทียนให้เข้ากัน
5 เทลงในแก้วทีเ่ตรยีมไว้ คอยดใูห้ ไส้เทยีนอยูต่รงกลาง ทิง้ไว้สกัครู ่ให้เทยีนเยน็ลง
6 ละลายเทียนและสีเทียนสีที่ต้องการ เทลงในแก้วเรื่อยๆ ตามลวดลายและ 
 ความหนาที่ต้องการ แล้วทิ้งไว้ ให้เย็น แกะหรือตัดไส้เทียนออกจากตะเกียบ

 ก้าวเข้าสูเ่ดอืนเมษายน เดก็ๆ ส่วนใหญ่เริม่ปิดเทอมฤดรู้อนกนัแล้ว หลายคน 
คงท�ากจิกรรมต่างๆ กนัอย่างสนกุสนาน เชือ่ว่าหนึง่ในนัน้คงหนไีม่พ้นการวาดภาพ 
ระบายสแีน่นอน ไหนใครมสีเีทยีนแท่งเลก็ๆ ทีเ่หลอืใช้แล้วบ้าง เอามาประดษิฐ์เป็น 
เทียนสีสวยกันดีกว่า
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น�้าเทียนค่อนข้างร้อน เด็กๆ ควรมีผู้ ใหญ่ช่วยด้วยนะระวัง!                          ละลายเทยีนไขสขีาว จุ่มเชือกฝ้ายลงในน�า้เทียน จากนั้น
ให้จุ่มลงในน�้าเย็น แล้วซับให้แห้ง เพียงเท่านี้ ก็จะได้ไส้เทียนไว้ใช้งานแล้ว

Tip: ท�าไส้เทียนด้วยตัวเอง

by iminthesky

ขอบคุณที่มาภาพ http://www.bd-healthcare.com/e-health . http://www.khaosod.co.th

รู้ทันมะเร็งร้าย...สู้ด้วย

“เห็ดเกลียวเมฆ”

 มะเร็ง หรือ Cancer หมายถึง กลุ่มของโรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของเซลล์ในร่างกาย โดยมีความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์ 
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วท�าให้เกิดก้อนเน้ือท่ีผิดปกติ และเมื่อเพิ่มจ�านวน
มากขึ้นเซลล์เหล่านี้ก็จะไปท�าลายเซลล์ปกติของร่างกาย ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็ง
ตามมาในที่สุด 
 การรักษาโรคมะเร็งสามารถรักษาได้หลายรูปแบบทั้งศาสตร์การแพทย ์
แผนตะวันตก และแพทย์แผนจีนที่มุ่งรักษาโดยการบ�าบัด และปรับสมดุลให้แก่ 
ร่างกาย (หยิน – หยาง) ซึ่งสมุนไพรที่จะน�ามาช่วยในการควบคุมสมดุลของ 
ร่ายกายนั่นคือ เห็ดเกลียวเมฆ (Cloud Mushroom) หรือ เห็ดอวิ๋นจือ 

สายพันธุ์ COV-1 ซึ่งสายพันธุ์น้ีถูกคัดเลือกมาจากทั้งหมด 80 กว่าสายพันธุ์ 
ถูกน�ามาสกัดจนได้สาร “PSP” (Polysaccharopeptide) 
 ในปี พ.ศ. 2530 ศาสตราจารย์ คิว วาย หยาง ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น 
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยด้านจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันของมหาวิทยาลัยเซียงไฮ้ 
พบว่าสาร PSP มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ดีขึ้น 
ช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ จากการรกัษาด้วยยาคโีม และยงัเป็นความหวงัใหม่
ในการต่อสู้กับมะเร็งด้วย เพราะมีการศึกษาพบว่าสาร PSP อาจท�าให้เซลล์มะเร็ง
เล็กลง จนถึงขั้นยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งได้

Cloud
Mushroom
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