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อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นานมี กับ กิจกรรม
“วาดภาพ เพื่อน้องดอยช้าง”

นานมีนวิ ส์ฉบับนีพ้ ดั พาความชุม่ ฉ�ำ่ ของสายฝนในวสันตฤดู ทีน่ ำ� พาสิง่ ดีๆ
อันเป็นสิริมงคลกับชีวิตมาสู่ท่านผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นวันอาสาฬหบูชา เทศกาล
เข้าพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และวันส�ำคัญแห่งปี นั่นคือ “วันแม่แห่งชาติ” ซึ่งเป็น
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ที่ประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าอย่างพร้อมเพรียง และร่วมกิจกรรม
“Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่” พร้อมกันทั่วประเทศ
ในวาระโอกาสวันแม่นี้ นานมีนิวส์ยังคงยึดมั่นน�ำเสนอสาระความรู้และ
เนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ท่านผูอ้ า่ น โดยฉบับนีเ้ ราขอพาท่านผูอ้ า่ นไปท�ำความ
รู้จักกับนักพูดเจ้าของฉายา “นักพูดล่าความกตัญญู” ในคอลัมน์ Interview
ส่วนคอลัมน์เกร็ดความรู้ทองเกษม ได้พาเข้าเยี่ยมชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สถานทีซ่ งึ่ ในหลวงมีกระแสพระราชด�ำริ
ให้สร้างขึ้นเพื่อร�ำลึกถึงพระราชมารดา รวมถึงคอลัมน์เล่าสู่กันฟัง ที่บริษัท
นานมี จ�ำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆ “วาดภาพ เพื่อน้องดอยช้าง” ร่วมกับ
ศิลปินมืออาชีพกว่า 30 ท่าน ไปสอนศิลปะเด็กๆ นักเรียนชนเผ่ากันถึงจังหวัด
เชียงราย
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการท�ำบุญท�ำกุศล
ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ลด
ละ เลิก การเบียดเบียนกัน และปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนร่วม
ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่า “การให้” จะก่อให้เกิดความสุข แม้เพียงเล็กน้อย แต่
ความสุขนั้นก็เป็นความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน เหมือน “ตราม้า” เพื่อนแท้
ความส�ำเร็จ ที่จะอยู่เคียงข้างทุกท่านตลอดไป
ศุภชัย สุพุทธิพงศ์

บรรณาธิการบริหาร
editor@nanmee.com
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“วันแม่”
การ์ตูนความรู้
ชุด สนุกคิดคณิตศาสตร์

20 ท่ากายบริหาร

และยืดกล้ามเนื้อ
ส่วนหลัง
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“ ความกตัญญู

เป็นมารดาของคุณธรรมทั้งปวง
เบสจึงไม่เคยลืมเรื่องนี้
ในการบรรยายทุกครั้งที่ ได้จับไมค์
เพราะความกตัญญูเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ของความเป็นคน ”

เบส-อรพิมพ์ รักษาผล
เด็กสาวใต้ตัวเล็กๆ ชาวจังหวัดชุมพร เธอเกิดมาพร้อม
พรสวรรค์ด้านเสียงอันทรงพลังในครอบครัวชาวประมง
เธอตามล่ า ความฝั น ด้ ว ยการประกวดร้ อ งเพลงตามเวที
ต่างๆ จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดร้องเพลง
พริกขีห้ นู และได้ขนึ้ เวทีคอนเสิรต์ กับพีเ่ บิรด์ ธงไชย แมคอินไตย์
ตัง้ แต่อายุยงั ไม่ถงึ 4 ขวบ บนเส้นทางการแข่งขันเวทีระดับประเทศ
เธอพบกับความพ่ายแพ้มานับครัง้ ไม่ถว้ น แต่เธอยังคงยืนหยัด
โดยยึดมั่นในค�ำสอนของแม่ที่คอยประคับประคองความฝัน
ของเธอตลอดมา
“อยากให้ลูกแพ้ ให้ชิน เพื่อวันหนึ่งที่ชนะ จะได้รู้ว่า
กว่าคนหนึ่งคนจะชนะได้นั้นยากแค่ ไหน และจะได้ ไม่ดูถูกใคร
ในวันที่เป็นผู้ชนะ”
มาถึงวันนี้ ค�ำสอนของแม่ได้กอ่ ให้เกิดแรงบันดาลใจทีย่ งิ่ ใหญ่
จนเธอก้าวสู่อาชีพ “นักพูด” ที่มีชื่อเสียง เจ้าของฉายา

“นักพูดล่าความกตัญญู”
เริ่มต้นจากมี ใจรักมาตั้งแต่วัยเด็ก
เบสไม่คดิ มาก่อนว่าชีวติ จะกลายมาเป็นนักพูด ตอนเด็กๆ เป็นคนทีช่ อบท�ำ
กิจกรรม ไม่วา่ จะเป็นด้านภาษา หรือร้องเพลง วันหนึง่ ได้มาฝึกพูดเพราะอยากได้
รางวัลและอยากฝึกทักษะการพูดไปด้วย ก็เริม่ ไปประกวดสุนทรพจน์ บรรยายธรรม
โต้วาที ตัง้ แต่อายุ 13 ปี เพราะคิดว่าตัวเรามีใจรักด้านนีจ้ งึ ฝึกฝนมาโดยตลอด และ
เปลี่ยนจากนักพูดที่ล่ารางวัลจากประกวดมาเป็นนักพูดอาชีพ
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ฉายา “นักพูดล่าความกตัญญู”
จากเหตุการณ์ที่แม่เจ็บหนัก แต่ไม่ได้ร้องขอให้พ่อหยุดงานมาดูแล ไม่ได้
ขอให้ลูกต้องมาดูแล แต่ตัวเองจะเป็นอย่างไรก็ยังรู้หน้าที่ตัวเอง รู้หน้าที่ใน
ความเป็นแม่ แล้วเราจะมามัวท�ำอะไรอยู่ เราน่าจะได้ตอบแทนท่าน เบสค่อยๆ
เริม่ เปลีย่ นในเรือ่ งของการเรียน การปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้าง รวมถึงขยันท�ำมาหากิน
ตัง้ แต่เด็ก อะไรทีส่ ามารถจุนเจือพ่อแม่ได้เราท�ำหมด ค�ำกล่าวทีว่ า่ “ไม่เห็นโลงศพ
ไม่หลั่งน�้ำตา” เกิดขึ้นจริงในชีวิตของใครหลายๆ คน แต่เบสโชคดีที่ยังไม่เห็น
โลงศพ ซึ่งพอได้มาเป็นนักพูดอาชีพก็พูดบรรยายในหัวข้อทั่วไปตามที่ได้มา
แต่ทุกครั้งในการพูดเบสจะไม่ลืมที่จะแทรกเรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
เข้ า ไปด้ ว ยเสมอ คนฟั ง มาจั บ ทางการพู ด ของเราว่ า ถ้ า นึ ก ถึ ง นั ก พู ด คนนี้
จะนึกถึงเรื่องราวอะไร เขาก็สัมผัสได้ถึงความกตัญญูท่ีเราพูดสอดแทรกเข้าไป
จุดนี้เองจึงเป็นที่มาของฉายา “นักพูดล่าความกตัญญู”

ค�ำสอนของแม่...ที่ช่วยประคับประคองชีวิต
ด้ ว ยความเป็ น เด็ ก ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยเชื่ อ ฟั ง ใคร มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตั ว เองสู ง
และเป็นคนมีความสามารถ ประกวดอะไรก็ชนะมาตลอด พอถึงวันที่ล้มเหลว
ท�ำให้พลังแห่งความดื้อรั้นมันออกมา ตอนนั้นชีวิตเราต้องการความเพอร์เฟ็กต์
พอถึงวันที่แพ้กลับได้รับค�ำสอนของแม่ที่เปลี่ยนมุมมองความคิดเรื่องของการแพ้
และการชนะไปเลย แม่ได้สอนค�ำหนึง่ ว่า “ไม่เป็นไร ทีแ่ ม่พาลูกมาประกวดครัง้ นี้
เพราะแม่อยากให้ลูกแพ้ให้ชิน แพ้ยังไงก็ยังเป็นลูกแม่ แพ้แค่ไหนถ้าแม่ยังอยู่
แม่ไม่มีทางให้ลูกสู้คนเดียว” ค�ำสอนนั้นท�ำให้เรารู้สึกว่า ถ้าเราแพ้ แม่แพ้
มากกว่าเรา มันเลยเป็นค�ำสอนของแม่ที่อยู่ในใจมาตลอด ท�ำให้เบสกลายเป็น
นักสู้โดยที่ไม่ต้องไปเรียนจากคอร์สไหน

ก้าวสู่...นักพูดอาชีพ
ได้ท�ำงานด้านนี้มาตั้งแต่ตอนเรียนเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่และดูแลตัวเองอยู่แล้ว
หลังจากเรียนจบไม่อยากทิ้งงานด้านนี้ เพราะเราก็ยังพอมีความสามารถอยู่บ้าง
ถึงจะไม่ได้เก่งมากมาย แต่ก็สามารถพูดให้คนฟังเข้าใจได้ จึงตัดสินใจมาท�ำงาน
ด้านนีโ้ ดยตรง จึงเป็นทีม่ าของนักพูดอาชีพ ปัจจุบนั อยูใ่ นเส้นทางของนักพูดอาชีพ
มาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว

ความกตัญญู สู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง
โดยส่วนตัวจะเป็นคนอารมณ์ร้อน ขี้โมโห ดื้อรั้น เอาแต่ใจ ด้วยความที่
ออกจากบ้านมาตั้งแต่เล็ก สิ่งหนึ่งที่เราต้องการมากคือก�ำลังใจ บางครั้งอดคิดไม่
ได้ว่าพ่อแม่รักเราหรือไม่ ท�ำไมต้องส่งเราไปเรียนไกลบ้านและให้เราอยู่โรงเรียน
ประจ�ำด้วย คิดเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่มีค�ำถามพวกนี้อยู่ในใจ จนวันหนึ่งค�ำถาม
ต่างๆ มันหายไปในวันทีเ่ ราได้มองเห็นความรักความทุม่ เทของคนทีเ่ ป็นพ่อเป็นแม่
ท�ำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต คือวันที่เห็นแม่เจ็บหนักเพราะต้องมา
รับเรากลับบ้านแต่ประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง พอเห็นท่านเจ็บแต่ยังเป็นห่วงเรา
ไม่ได้ห่วงชีวิต ไม่ได้ห่วงลมหายใจตัวเอง ไม่ได้ห่วงแม้กระทั่งค่าทดแทนที่ตัวเอง
จะต้องได้รับจากการโดนรถชน แต่แม่ห่วงอย่างเดียวว่าลูกจะรอนานแค่ไหน
จะอยู่อย่างไร พอได้เห็นภาพแม่ที่โรงพยาบาล เห็นการรอคอยของแม่ทั้งที่ตัวเอง
เจ็บอยู่ เห็นความทุม่ เททัง้ ๆ ทีย่ งั นอนอยูบ่ นเตียงคนไข้ เราหมดค�ำถามแล้วในหัวใจ
และความกตัญญูเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราจะสามารถตอบแทนท่านได้ ในเมื่อเรา
รู้สึกแบบนี้ก็อยากเอาความรู้สึกที่มีไปบอกคนอื่นบ้าง ซึ่งหลายๆ คนอาจจะก�ำลัง
วนเวียนอยูก่ บั ค�ำถามเหล่านี้ เลยใช้เสียงของเราในการเป็นไฟน�ำทาง จึงกลายเป็น
ทีม่ าของนักพูดเรือ่ งความกตัญญู เพราะเบสเชือ่ ว่ามันจะเป็นพืน้ ฐานให้คนออกจาก
ความมืดบอดทางจิตวิญญาณได้นั่นเอง
4 • นานมีนิวส์

สัจธรรมแห่งรักแท้
พอถึงวัยเข้าสนามแห่งการท�ำงานจริง อยูใ่ นสนามทีไ่ ม่มคี รูคอยมอบโอกาสให้
สนามที่ไม่มีใครเป็นก�ำแพงหรือไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วย มันคือสนามแห่งความ
เป็นจริง มันคือเกมชีวิต คนมากมายเดินเข้ามาในชีวิตแล้วก็เดินออกไป ถ้าเรา
มีประโยชน์มากคนก็รักเรามาก มีประโยชน์น้อยคนก็รักเราน้อย ไร้ประโยชน์
เขาก็ไม่รกั เรา หลายครัง้ เรายิม้ แย้มแจ่มใส มีคนล้อมรอบเวลาทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
หรือร้องไห้หนักตอนช่วงที่ตกต�่ำย�่ำแย่ แต่ทุกครั้งไม่ว่าเราจะยิ้มจะหัวเราะ
หรือร้องไห้ เมื่อเรากลับบ้านไปแม่ก็ยังเป็นแบบเดิม ไม่ว่าเราจะกลับมาด้วย
ความรู้สึกแบบไหน แม่ไม่ได้รักเราที่เนื้อนอก ไม่ได้รักเราเพราะว่าเรามีเงินใน
ธนาคารอยู่เท่าไร เราใส่ชุดยี่ห้ออะไร ใช้กระเป๋าใบละกี่หมื่นกี่แสน

สัจธรรมแห่งรักแท้ ท�ำให้รู้ว่า
เวลาทีเ่ ราร่วงลงสูจ่ ดุ ต�ำ่ สุด เบสมีฟกู คือความรักของแม่
เวลาขึ้นสู่ที่สูงคนมากมายอาจจะชื่นชมหรือไม่
แต่ความรักของแม่ก็เหมือนฟ้าที่สูงกว่าเรา
คอยปกป้องเราไม่ ให้ ใครเข้ามาท�ำอะไรเราได้
นี่คือสัจธรรมแห่งรักแท้ที่ ไม่มีอะไรเทียบได้เลย

“

”

ข้อคิดดีๆ ถึงน้องๆ เยาวชน
ตอนที่เรายังเด็ก มักจะมองพ่อแม่ว่าเป็นฮีโร่ส�ำหรับเรา แต่พอเราโตขึ้น
สามารถท�ำอะไรเองได้ มีความคิดเป็นของตัวเอง เราจะรู้สึกว่าไม่จ�ำเป็นที่จะต้อง
พึ่งพาพวกเขา พ่อแม่เริ่มกลายเป็นส่วนเกินในวันที่เราโตขึ้นและมีคนรอบข้าง
มากมาย เราเริ่มรู้สึกว่าพวกท่านไม่ได้ส�ำคัญในชีวิต หรือแม้กระทั่งเรามีความรัก
แล้ ว รั ก คนอื่ น จนลื ม รั ก พ่ อ แม่ แต่ เราจะเริ่ ม นึ ก ถึ ง ท่ า นในวั น ที่ เราทุ ก ข์ ใ จ
วันที่ท้อแท้แล้วไม่มีใครคอยปลอบ ไม่มีใครให้อภัยและเข้าใจเราได้ทุกอย่างเหมือน
พวกท่าน แต่ในวันนั้นเมื่อเรามองไป ท่านก็ไม่ได้อยู่ข้างๆ เราแล้ว น่าแปลกใจ
หรือไม่คะน้องๆ ว่าในวันที่พวกท่านมีตัวตนและยังมีลมหายใจ เรากลับไม่เห็น
ความยิ่งใหญ่นั้นเลย ทั้งที่คนๆ นั้นคือคนเดียวกัน ท�ำไมเราต้องมาเห็นคุณค่า
ของพ่อแม่ในวันที่เราต้องไปให้ข้าวพวกท่านบนฝาโลง ท�ำไมเราต้องเห็นคุณค่า
ของท่านตอนที่เรากรวดน�้ำไปให้ ซึ่งไม่รู้ว่าจะถึงหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องแปลกในวันที่เรา
มีอะไรมากมายคนรอบข้างมักเข้ามาหา แต่ในวันทีเ่ ราไม่เหลืออะไรเลย เรายังเหลือ
ฮีโร่ในชีวิตที่ไม่เคยหายไปไหน
อยากให้นอ้ งๆ มองพ่อกับแม่ดว้ ยความรัก มองด้วยความเข้าใจ แล้วจะเข้าใจว่า
พวกท่านไม่ใช่ส่วนเกิน แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ของลมหายใจและเลือดเนื้อ
ทีเ่ รามี ถ้าเราคิดได้แบบนีเ้ ราจะเดินไปสูส่ งิ่ ทีไ่ ม่ดนี อ้ ยลง จะไม่กล้าท�ำเรือ่ งเลวๆ และ
จะไม่ปฏิเสธว่าจะท�ำเพื่อพวกท่านอย่างดีที่สุด เพราะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไร
จะมาก่อนกัน และเมื่อชาติหน้ามาถึง เรากับท่านอาจเป็นเพียงอดีตที่จ�ำกันไม่ได้
ด้วยซ�้ำไป อยากจะฝากถึงน้องๆ ว่ามีโอกาสท�ำอะไรให้รีบท�ำ โดยเฉพาะท�ำตัวเอง
ให้ดี เพราะมันจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดส�ำหรับพ่อและแม่ค่ะ
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อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บริเวณชุมชนหลังวัดอนงคารามภายในพืน้ ทีเ่ ขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ถือเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของไทย เพราะเคยเป็นที่ประทับของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

ตัวแม่เองคือ สมเด็จย่า ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์
เป็นคนธรรมดา สามัญชน เป็นเด็กหญิงสังวาลย์
เกิดหลังวัดอนงค์ เหมือนเด็กหญิงทั่วไป
เหมือนพวกเราทุกคนในที่นี้
ในหลวง เกิดมาเป็นพระองค์เจ้า เป็นลูกเจ้าฟ้า
ปัจจุบันเป็นกษัตริย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัว

แต่ ในหลวง ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ก้มลงกราบ คนธรรมดา ที่เป็นแม่

ในปี พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชด�ำริ
ให้อนุรักษ์อาคารเก่าแก่ย่านนิวาสสถาน ณ บริเวณนั้น และให้จัดสร้างอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่
เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน ซึ่งนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ผู้ถือ
กรรมสิทธ์ที่ดิน ได้พร้อมใจน้อมเกล้าน้อมถวายที่ดินจ�ำนวน 4 ไร่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา
เป็นเจ้าของที่ดิน และโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ร่วมด�ำเนินการ
ในรูปคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตามแนวพระราชด�ำริ

พระราชานุ ส าวรี ย ์ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนี
ประดิษฐานอยู่บริเวณสวนส่วนหน้าของอุทยาน เป็นรูปหล่อด้วยโลหะ
ขนาดเท่าพระองค์จริง ประทับนั่งในพระอิริยาบถทรงพระส�ำราญ สร้างขึ้นเป็น
อนุสรณ์รำ� ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จย่า ดินใต้ฐานพระราชานุสาวรียน์ นั้
น�ำมาจากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่พระองค์ได้เคยประทับหรือทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจ
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อาคารพิพิธภัณฑ์ 2 หลัง
อยู่ภายในอุทยาน โดยแบ่งเนื้อหา
การจัดแสดง ดังนี้
อาคารพิพธิ ภัณฑ์หลังที่ 1 จัดแสดงเกีย่ วกับพระราชประวัตขิ องสมเด็จย่า
ประมวลเหตุการณ์ในการพระราชพิธีพระบรมศพ พระต�ำหนัก วัง ตลอดจนที่
ประทับครัง้ ทรงพระเยาว์และประวัตชิ มุ ชนย่านวัดอนงคาราม ชุมชนประวัตศิ าสตร์
ที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติหลายศาสนา ทั้งไทย จีน อิสลาม และลาว อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข
อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร งานฝีพระหัตถ์ และของใช้ส่วนพระองค์ซึ่งได้รับพระราชทานให้มา
จัดแสดง มีค�ำอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แผ่นหินแกะสลัก แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า ทางฝัง่ ด้านใต้

และฝั่งด้านเหนือแสดงกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนา
นอกจากนีภ้ ายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ยังมีศาลาแปดเหลี่ยม ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า แต่พระองค์ได้สวรรคตก่อนสร้างแล้วเสร็จ
ทิมบริวาร บ่อน�ำ้ โบราณ ปานะศาลา ศูนย์ศลิ ป์ศรีพพิ ฒ
ั น์ (แพ บุญนาค) มุมหนังสือ
และสวนริมน�้ำ

ภายในสวนส่วนใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จำ� ลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จย่า ครัง้ เคยประทับเมือ่ ทรงพระเยาว์ทชี่ มุ ชนแห่งนี้
ซึ่งคาดว่าอยู่ห่างไปทางวัดอนงคารามไม่เกิน 200 เมตร มีการตกแต่งภายในบ้าน
ตามหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ลักษณะบ้านจ�ำลองตัวอาคารก่อด้วยอิฐ
มีชานระเบียงด้านหน้าบ้านและด้านข้างที่ปูด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้องดินเผา
ผนังด้านข้างกรุด้วยกระจกใสเพื่อให้ผู้เข้าชมมองเห็นภายในได้ ส่วนด้านข้างของ
ตัวอาคารมีการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ของเดิมไว้

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มีการ
จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป เพื่อเป็นการสืบทอด
พระราชปณิธานของสมเด็จย่าที่เคยตรัสว่า “เวลาเป็นของมีค่า” ทั้งนี้ประชาชน
ทัว่ ไปจะได้รบั ความรูแ้ ละใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ ฝึกอบรมอาชีพ ศิลปะกลางสวน กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งกิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาลและวันส�ำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังมีมุม
หนังสือทีเ่ ปิดให้บริการกับประชาชนทัว่ ไปและเยาวชนทีต่ อ้ งการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการเข้ามาศึกษาหาความรู้อีกด้วย

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ส�ำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์
เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ จะมีวิทยากรบรรยายและน�ำชมสถานที่โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-437-7799 , 02-439-0902
www.theprincessmothermemorialpark.org
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การท�ำงานก็ผ่านพ้นกันมาเกินครึ่งปีแล้ว หากลองปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ส�ำนักงานที่มีอยู่บน
โต๊ะท�ำงานให้เป็นของใหม่ สีสนั สวยงาม ทีม่ าพร้อมคุณภาพทีด่ แี ล้ว คงเป็นอีกหนึง่ ตัวช่วยให้การท�ำงาน
ทัง้ หลายผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี วันนีเ้ ราน�ำอุปกรณ์สำ� นักงานต่างๆ จ�ำนวนมากมาให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นได้เลือกสรร
กันอย่างจุใจเช่นเคย และเราก็ไม่ลืมที่จะน�ำเสนออุปกรณ์กีฬาดีๆ มาให้เลือกสรรกันด้วยเช่นกัน
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นานมี กับกิจกรรม “วาดภาพ
เพื่อน้องดอยช้าง”
กับศิลปินกว่า 30 ท่าน
บริษทั นานมี จ�ำกัด ได้นำ� อุปกรณ์ศลิ ปะทัง้ สีและเครือ่ งเขียนตราม้า ไปมอบ
ให้กับกลุ่มศิลปินเชียงราย เพื่อจัดกิจกรรม “วาดภาพ เพื่อน้องดอยช้าง” เป็นการ
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนชนเผ่าเกิดแรงบันดาลใจ มั่นใจ และภูมิใจในตัวตน ผ่าน
ผลงานศิลปะเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ ชนเผ่าอาข่า
และเผ่าลีซอกว่า 150 คน อีกทั้งยังได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคด้านงานศิลปะอย่าง
ใกล้ชิดจากศิลปินมืออาชีพกว่า 30 ท่าน ณ ดอยช้าง รีสอร์ต จ.เชียงราย เมื่อวันที่
18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
หลังจากเสร็จกิจกรรมดีๆ แล้ว เหล่าศิลปิน อาทิ อาจารย์เชิด สันดุษิต,
อาจารย์สมยศ ค�ำแสง, อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม, อาจารย์พิชิต สิทธิวงศ์ ได้พากัน
ขึน้ ไปวาดภาพบรรยากาศเก็บความประทับใจ บนจุดชมวิวดอยช้าง ทีส่ ามารถเห็น
ทัศนียภาพได้ถึง 360 องศา ด้วยสีวิจิตรรงค์และศิลปากรประดิษฐ์ พร้อมทั้งได้
เก็บภาพความทรงจ�ำกลับมาให้ชื่นชมกันถ้วนหน้า

นานมี อบรม
พนักงานขาย B2S
บริษัท นานมี จ�ำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้แก่พนักงานขาย
บีทูเอสจ�ำนวน 27 สาขา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า อาทิ
เครื่องเย็บ แม็กซ์ คูริ คูริ FL-10 ลวดเรียบเบาแรง และสีไม้ตราม้าโฉมใหม่
ทีม่ สี สี นั สดใส สามารถระบายได้ลนื่ เป็นต้น กิจกรรมในครัง้ นีไ้ ด้สร้างความสัมพันธ์
อันดี และความประทับใจให้แก่ทีมงานฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทนานมี และ
พนักงานขายของบีทูเอสเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะได้รับสาระและความสนุก
แล้ว ยังได้ของรางวัลเอาไปใช้กันเต็มๆ ณ ห้องฝึกอบรม เซ็นทรัลสีลม เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
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นานมี อบรม
“ครูปฐมวัยหัวใจศิลปะ”
บริษทั นานมี จ�ำกัด ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ศลิ ปะ เครือ่ งเขียน ดินสอสีไม้
และสีน�้ำตราม้า เพื่อใช้ในการฝึกอบรมครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย กว่า 110 คน จาก 100 โรงเรียน สร้างทักษะและเทคนิคด้านศิลปะ
พื้นฐานเพื่อน�ำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์
ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ อันจะน�ำไปสู่ความมุ่งมั่น
ที่จะให้ครูแม่พิมพ์ของชาติเป็นครูปฐมวัยหัวใจศิลปะ สามารถจัดกิจกรรมศิลปะ
ได้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย และเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมด้านศิลปะ
ถูกวิธีตามหลักพัฒนาการ โดยได้จัดการฝึกอบรมไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่
ผ่านมา

นานมี อบรม
พนักงานขายออฟฟิศเมท
กลุ่มบริษัทนานมี ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้แก่พนักงานขาย
ออฟฟิศเมท จ�ำนวน 17 สาขา เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่ อาทิ
เครือ่ งเจาะกระดาษ, ปากกาเจล หัวคริสตัล, เครือ่ งเย็บเบาแรงตราม้า เป็นต้น และ
ยังสาธิตจุดเด่นพร้อมเทคนิคการใช้หมึกเติมแท่นประทับตรา เพื่อให้พนักงานขาย
สามารถน�ำความรู้ที่ได้กลับไปแนะน�ำให้กับลูกค้า นอกจากได้รับความรู้กันอย่าง
มากมายแล้ว ยังได้ผลิตภัณฑ์ตราม้ากลับไปใช้อีกด้วย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น
ณ ห้องฝึกอบรม เซ็นทรัลสีลม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา
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ทองเกษม

ส่งความสุข
วันแม่

“

แต่กอ่ นเคยดือ้ เคยซน เคยนอกลูน่ อกทางเคยไม่ใส่ใจ
ในสิ่งที่คุณแม่ท�ำให้...
เดีย๋ วนีม้ ลี กู เองแล้ว เข้าใจมากๆ เลยว่าแม่รกั เราแค่ไหน
แม่เหนือ่ ยกับเรามาเท่าไหร่ ความรักทีแ่ ม่มใี ห้เรานัน้ มันประเมินค่า
ไม่ได้ รักแม่มากขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะ

”

我 爱 妈妈
Wǒ

ài

“

“

คุณฤทัยรัตน์ สายแวว

mā mā

หว่อ อ้าย มา ม่า

ฉันรักแม่

ด.ญ.แก้วกวี ไม้จีน
รักคุณแม่มากๆ ค่ะ คุณแม่ชอบพาหนู
“
ไปออกก�ำลังกาย คุณแม่บอกว่าร่างกายจะได้
แข็งแรงค่ะ ”

ค�ำบอกรักซึง้ ๆ แทนค�ำขอบคุณ
ความรัก ความห่วงใย ที่แม่มี ให้ลูกๆ
ตลอดมา แล้ววันแม่ทผ
ี่ า่ นมา เพือ่ นๆ
บอกอะไรคุณแม่บ้างคะ

ด.ช.ศุภสิน ศรี พรหม
(น้องบิงโก)

ด.ช.ศุภวัฑฒ์ ใจเอื้อ
รักแม่มาก แม่เป็นคนทีห่ ว่ งใยเรามาก
“
ทีส่ ดุ ยามเราไม่สบาย แม่คอยดูแล ยามเราทุกข์
ใจ แม่กใ็ ห้คำ� ปรึกษา ผมโชคดีมากทีเ่ กิดมามีแม่
คนนี้ ”

“

แก้วตาดวงใจ
แต่เล็กจนเติบใหญ่
แม่ปรารถนาให้เจ้า
เป็นคนดี

”

ด.ช.ธนวัฒน์ แซ่เฮ้ง
My mom taught
“
me everything except
how to live without
her...love you mom”
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คุณนัฐวรรณ ยุทธยง

“

ใครหนอ รักเราเท่าชีวัน
ใครหนอ ใครกัน ให้เราขี่คอ
ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอ
รู้แล้วละก็ อย่ามัวรั้งรอ
ทดแทนบุญคุณ...

”

การ์ตูนความรู้
ชุด สนุกคิดคณิตศาสตร์
การ์ตูนความรู้ ชุด สนุกคิดคณิตศาสตร์ เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์
อ่านสนุก (Popular Science Book) ประเภทคณิตศาสตร์ ซึง่ ได้นำ� เรือ่ งราว
ต่ า งๆ ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น มาร้ อ ยเรี ย งและเชื่ อ มโยงเข้ า กั บ คณิ ต ศาสตร์
เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังมีบทบาท
ส�ำคัญต่อชีวิตประจ�ำวันของเราเป็นอย่างมาก
หนังสือชุดนีม้ ที งั้ หมด 6 เล่ม แต่ละเล่มมีเนือ้ หาเกีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์
ที่หลากหลาย ได้แก่
.
.
.
.
.
.
		

คณิตศาสตร์หรรษาในชีวิตประจ�ำวัน
สืบคดีด้วยคณิตศาสตร์		
มหัศจรรย์คณิตศาสตร์รอบโลก
เคล็ดลับคณิตศาสตร์กับอาหาร
ไขความลับคณิตศาสตร์ในร่างกาย
คณิตศาสตร์น่าทึ่ง
กับสิ่งก่อสร้าง

จุดเด่นของหนังสือชุดนี้คือ มีภาพประกอบที่สวยงามตลอดทั้งเล่ม ใช้ภาษาที่เรียบเรียงให้เข้าใจง่าย
อ่านสนุก พร้อมเสนอแนะแนวคิด เกร็ดความรู้ กลวิธี และตัวอย่างด้านคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย ซึง่
ท�ำให้คณิตศาสตร์ที่ดูยากและน่าเบื่อ กลายเป็นเรื่องง่ายและน่าสนใจส�ำหรับผู้อ่าน

พินอคคิโอผจญภัย

แจ๊คกับถั่ววิเศษ

ตุ๊ต๊ะออกก�ำลังกายแล้วนะ

นางฟ้ า ใจดี ด ลบั น ดาลให้
“พิ น อคคิ โ อ” หุ ่ น ไม้ ตั ว น้ อ ยมี ชี วิ ต
ขึน้ มา จากค�ำขอพรของช่างแกะสลักที่
ปรารถนาอยากมีลกู ชาย แต่ถงึ กระนัน้
พินอคคิโอก็ยังไม่ใช่เด็กมนุษย์จริงๆ
นอกจากจะผ่านบททดสอบของการ
“เป็นคนดี” ให้ได้เสียก่อน แต่ถ้าเขา
เริ่มต้นโกหกเมื่อไหร่ละก็...จมูกของ
เขาจะยาวขึ้น ยาวขึ้น

“แจ๊ ค ” หนุ ่ ม น้ อ ยผู ้ ย ากจน
น�ำวัวไปขายที่ตลาด ระหว่างทางแจ๊ค
พบชายแปลกหน้าขอแลกถั่วหนึ่งถุง
กับวัวของเขา เมือ่ กลับไปถึงบ้านแม่ของ
แจ๊คโกรธมากจึงปาถัว่ ทิง้ ไปนอกหน้าต่าง
เช้าวันรุง่ ขึน้ แจ๊คก็พบว่ามีตน้ ถัว่ ต้นใหญ่
มียอดเลือ้ ยสูงเสียดฟ้า เขาจึงปีนต้นถัว่
ขึน้ ไป…ขึน้ ไป…ด้วยความอยากรูอ้ ยาก
เห็น!

การออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ
มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพกายและสุขภาพ
จิต และสามารถต้านทานโรคบางโรคได้
พ่อแม่ผปู้ กครองควรสนับสนุนให้เด็กๆ
ออกก�ำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้
เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กๆ รักการออกก�ำลังกาย
และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย

ISBN 978-616-285-133-9
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ
ภาพ จักรินทร์ เรืองเกตุ
จ�ำนวนหน้า 24 หน้า
ราคา 95 บาท

ISBN 978-616-285-134-6
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ
ภาพ จักรินทร์ เรืองเกตุ
จ�ำนวนหน้า 24 หน้า
ราคา 95 บาท

ISBN 978-616-285-086-8
ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ,
คมสัน สินสุขภัณฑ์
ภาพ ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี
จ�ำนวนหน้า 24 หน้า
ราคา 95 บาท

หนอนตาโต

ISBN 978-616-285-136-0
ผู้แต่ง วัชรินทร์ อ�ำพัน
ภาพ วินิจ ยีสมัน
จ�ำนวนหน้า 24 หน้า
ราคา 95 บาท
ขณะที่ “เจ้าหนอนน้อยตาโต”
เกือบจะพลัดตกจากใบไม้ มันก็ได้รับ
ความช่ ว ยเหลื อ จากนกน้ อ ยใจดี ที่
ต้องการมีเพื่อนสักตัวไว้เล่นด้วย แต่
เจ้าหนอนน้อยตาโตก็เอาแต่กินใบไม้
แล้วก็นอน... กินใบไม้แล้วก็นอน...
ไม่ยอมเล่นกับนกน้อยใจดีเลยสักนิด
ระหว่างนั้นเอง การกิน การนอน และ
ร่ า งกายของเจ้ า หนอนน้ อ ยตาโตก็
เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน เอ...มันเพราะ
อะไรกันนะ
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• โรงเรียนสอนภาษานานมี ชั้น 4 (www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com)

พันเอวี้ย
ชายหนุ่มผู้ละทิ้ง “ยศศักดิ์”
เพื่อ “แม่” ของตัวเอง
พันเอวี้ย (潘岳 pān yuè) ชายหนุ่มผู้ได้รับการขนานนามให้เป็น
หนึ่ ง ในสี่ ช ายรู ป งามของจี น ซึ่งนอกจากรูป ลักษณ์ภายนอกของพัน เอวี้ยจะ
งดงามแล้ว จิตใจภายในของเขาก็งดงามด้วยเช่นกัน
เมือ่ ครัง้ เยาว์วยั พันเอวีย้ เคยได้รบั สมญาว่า “เด็กวิเศษ” เพราะเขามีปญ
ั ญา
ปราดเปรื่องเกินใคร หลังจากพ่อของพันเอวี้ยเสียชีวิต เขาเดินทางไปรับราชการ
ที่เมืองเหอหยางโดยพาแม่ของเขาไปด้วย วันหนึ่งแม่ของเขาล้มป่วยด้วยโรคชรา
อีกทั้งอาการยังทรุดหนักลงเรื่อยๆ แม่ของเขาจึงอยากกลับไปใช้ชีวิตในถิ่นก�ำเนิด
ที่ตัวเองจากมา เมื่อพันเอวี้ยรู้ดังนั้นจึงตัดสินใจลาออกจากราชการเพื่อท�ำตาม
ความปรารถนาของแม่
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับหนังสือลาออก เขากล่าวกับพันเอวี้ยว่า “เจ้าเป็น
ข้าราชการที่ดี เจ้าจะท�ำใจลาจากประชาชนได้อย่างไรกัน และหากเจ้ายังรับ
ราชการอยู่ เจ้าก็จะมีเงิน และท�ำให้ชีวิตของแม่เจ้าดีขึ้น” แต่พันเอวี้ยกลับตอบว่า

“หากข้าไม่สามารถเติมเต็มความปรารถนาของแม่ได้ จักเรียกได้ว่าเป็น
ลูกกตัญญูงั้นหรือ”
เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ยินดังนั้น เขาก็ให้พันเอวี้ยลาออกเพื่อพาแม่กลับบ้าน
เมื่ อ กลั บ ไปยั ง บ้ า นเกิ ด พั น เอวี้ ย ก็ ดู แ ลแม่ ข องเขาเป็ น อย่ า งดี ท� ำ ให้ โรคชรา
อันน่าเป็นห่วงดีขึ้น ทั้งหมดนี้คงเป็นเพราะก�ำลังใจและความกตัญญูของพันเอวี้ย
นั่นเอง

		
ใครเทิดทูน
ท่านก�ำเนิด
ให้ศึกษา
จงกราบไหว้

คุณพ่อแม่
เลี้ยงดูเรา
อนาคต
ไม่ลืมลบ

แลล�้ำเลิศ
เฝ้ารักใคร่
ทางสดใส
นบบูชา

เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” ที่ก�ำลังจะถึงนี้ ขอให้ทุกท่าน
มีความสุขกับครอบครัว อย่าลืมรักและดูแลคุณแม่รวมถึงทุกคน
ในครอบครัวให้มากๆ นะคะ

孝 “ กตัญญู ”
Xiào

弟子规

孝

活学二十四孝

媽媽，我好想你

ISBN 978-988-166-039-8
ผู้แต่ง 桂台樺
ส�ำนักพิมพ์ 人类文化（香港）公司
ราคา 270 บาท

ISBN 978-7-201-08290-5
ผู้แต่ง 辛丽丽
ส�ำนักพิมพ์ 天津人民出版社
ราคา 300 บาท

ISBN 978-962-08-4824-7
ผู้แต่ง （元）郭居敬
ส�ำนักพิมพ์ 新雅文化事業有限

ISBN 978-986-134-098-2
ผู้แต่ง 島田洋七
ส�ำนักพิมพ์ 先覺出版股份有限

公司

公司司

ราคา 410 บาท

ราคา 330 บาท

“ความกตัญญู” เป็นคุณธรรม
อันประเสริฐ และเป็นคุณธรรมพืน้ ฐาน
ทีท่ กุ คนในสังคมพึงมี แล้วความกตัญญู
คืออะไรล่ะ มาค้นหาความหมายของ
ค�ำว่า 孝หรือทีแ่ ปลว่า “ความกตัญญู”
ในภาษาจีน พร้อมเรียนรู้คุณธรรม
ดังกล่าวผ่านเรือ่ งเล่าแห่งความกตัญญู
ได้ในหนังสือเล่มนี้

ความกตั ญ ญู เ ป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า
ยกย่องเสมอ ซึ่งในวัฒนธรรมจีนนั้น
เมือ่ พูดถึงความกตัญญู ชาวจีนก็มกั จะ
สอนคุณธรรมข้อนี้ผ่านเรื่องเล่า แล้ว
เรื่ อ งเล่ า เหล่ า นั้ น มี เ นื้ อ หาอย่ า งไร
กันนะ มาพบกับการ์ตูนที่สนุกสนาน
และอบอุน่ รวมถึงยังถ่ายทอดเรือ่ งเล่า
แห่งความกตัญญูทั้ง 24 เรื่องได้ใน
หนังสือเล่มนี้

“แม่ ค รั บ ผมคิ ด ถึ ง แม่ ”
ประโยคนี้ส�ำหรับคนทั่วไปอาจฟังดู
ธรรมดา ไม่ได้มอี ะไรพิเศษ แต่สำ� หรับ
แม่ลกู ทีต่ อ้ งอยูห่ า่ งไกลกัน นานๆ ครัง้
ถึ ง จะได้ เจอกั น แล้ ว นั้ น ประโยคนี้
กลับมีความหมายมากมายเหลือเกิน
มาร่วมสัมผัสเรื่องราวความรักและ
ความคิดถึงระหว่างแม่กบั ลูกคูห่ นึง่ ได้
ในหนังสือเล่มนี้

弟子规 (ตีจ้ กึ ยุ ) หรือ “ค�ำสอน

ผู้เยาว์” เป็นค�ำสอนที่อยู่ในรูปของ
บทกลอนจี น ซึ่ ง มี ค วามมุ ่ ง หมาย
ที่ จ ะสอนให้ เ ด็ ก ประพฤติ ต นอยู ่ ใ น
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หนังสือเล่มนี้
จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับกลอนตี้จึกุย
โดยเรียนรู้ผ่านพินอินและค�ำอธิบาย
กลอน พร้อมฟังบทกลอนเหล่านีผ้ า่ น
ซีดีที่แนบมากับตัวเล่ม ซึ่งจะช่วยให้
เด็กๆ จดจ�ำบทกลอนได้งา่ ยขึน้ ด้วย
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20 ท่ากายบริหาร
และ

ยืดกล้ามเนื้อส่วนหลัง

ท่าที่ 1 นอนราบกับพืน้ ตัง้ เข่า มือประสาน
ที่ท้ายทอย กดหลังลงกับพื้น 2 ครั้ง
ครั้งละ 5 วินาที

หนุ ่ ม ๆ สาวๆ ชาวออฟฟิ ศ หลายๆ ท่ า นอาจจะก� ำ ลั ง ประสบ
ปัญหาปวดตึงบริเวณกล้ามเนื้อส่วนหลัง เนื่องจากต้องอยู่ ในท่านั่ง
เป็นเวลานานๆ คอลัมน์ Healthy ฉบับนี้ เราจะมาแนะน�ำท่ากายบริหารและ
ยืดกล้ามเนื้อส่วนหลัง ส�ำหรับบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อ
ส่ ว นหลั ง และกล้ า มเนื้ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ขึ้ น ควรใช้ เ วลา
ประมาณ 15-20 นาที ในการท�ำกายบริหาร

ท่าที่ 2 นอนราบ คว�่ำหน้าลง ยกแขน ท่าที่ 3 โก่งหลัง ก้มหน้าลง 2 ครั้ง
และขาสลับขึ้นลง ครั้งละ 5 วินาที

ครั้งละ 5 วินาที

ท่าที่ 4 แอ่นหลัง เงยหน้า 2 ครั้ง
ครั้งละ 5 วินาที

ท่าที่ 5 นอนราบกับพื้น มือประสาน ท่าที่ 6 นอนราบ แบะเข่าออกด้านข้าง ท่าที่ 7 นอนราบ ใช้มือยกเข่าขึ้นมา ท่าที่ 8 นอนราบ งอเข่า ดึงปลายเท้า
ท้ายทอย ตั้งเข่า ยกศีรษะขึ้น 3 ครั้ง
ครั้งละ 5 วินาที

หมุ น ข้ อ สะโพก 2 ครั้ ง ครั้ ง ละ
5 วินาที

ชิดอก ข้างละ 15 วินาที

30 วินาที

ท่าที่ 9 กอดเข่า ชิดไหล่ 2 ครั้ง ครั้งละ ท่าที่ 10 นอนราบ ยกขาพาดเข่า ท่ า ที่ 11 นอนไขว้ขา มือกดเข่า ท่าที่ 12 นอนไขว้ขา สอดแขนยึด
5 วินาที

กดเข่าลง ข้างละ 20 วินาที

ท่าที่ 13 นั่งพับเพียบ มือแตะด้านหลัง
ข้างละ 30 วินาที

20 วินาที

ข้างละ 10 วินาที

กล้ามเนื้อสะโพก ข้างละ 15-25 วินาที

ท่าที่ 14 นั่งเหยียดขา ยืดน่อง ข้างละ ท่าที่ 15 นั่งก้มตัว เหยียดแขนไป ท่าที่ 16 นั่งเหยียดขา โน้มตัวลง
ข้างหน้า 15 วินาที

20 วินาที

ท่าที่ 20 จับบาร์ยืดตัวตรง
2 ครั้ง ครั้งละ 20 วินาที

ท่าที่ 17 คุกเข่า เหยียดแขนไปข้าง ท่าที่ 18 นอนราบ ตั้งเข่า ยกศีรษะ ท่าที่ 19 นั่งหลังชิดผนัง กดหลังเข้า บริหารกายและยืดกล้ามเนือ้ ทุกวัน

หน้า 20 วินาที

จากพื้นค้างไว้ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที

กับฝาผนัง 20 วินาที

สร้างภูมคิ มุ้ กันให้ชวี ติ
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