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ผ่านร้อน ผ่านฝน จนมาถึงปลายฝนต้นหนาวอีกครั้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่ง
ความน่าชื่นชมยินดียิ่ง ที่ในปลายปีนี้เรามีงานใหญ่อันเป็นสิริมงคลแก่กลุ่มบริษัท
นานมี นั่นคือ นิทรรศการ “หนึ่งทศวรรษ ฮอร์ส อะวอร์ด และนานมี ไฟน์ อาร์ต
อะวอร์ด” นิทรรศการแสดงภาพผลงานจากโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน
ฮอร์ส อะวอร์ด และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด
ครั้งที่ 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นประธานเปิดนิทรรศการและ
พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด รวมถึงศิลปินที่ร่วมแสดงผลงานใน
หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ” ยังความปลาบปลื้มแก่คณะผู้บริหาร
พนักงาน และผู้ที่จะเข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้น นานมีนิวส์ฉบับนี้ขอโหมโรงด้วยบทสัมภาษณ์ของ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาจิตรกรรม (ทัศนศิลป์) ปี 2557 อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
สุ ภ าพบุ รุ ษ ศิ ล ปิ น ผู ้ มี ฝ ี ไ ม้ ล ายมื อ เอกอุ ท างด้ า นจิ ต รกรรมไทยร่ ว มสมั ย และ
จิตรกรรมไทยประเพณี ซึ่งท่านได้เขียนภาพจินตนาการ พระราชประวัติของ
กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ “วังหลัง”
ซึ่ ง หลายคนอาจไม่ เ คยรู ้ จั ก เท่ า ใดนั ก และเพื่ อ เป็ น การร� ำ ลึ ก ถึ ง สมเด็ จ พระ
ปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระราชหฤทัยแห่งความเมตตาแก่
ชาวไทยทุกชนชั้น พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดสร้างโรงพยาบาลศิริราชขึ้น เราจึงพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชม
“พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมประวัติวังหลัง ความเป็น
มาของโรงพยาบาลศิริราชในครั้งอดีตและความก้าวหน้าทางการแพทย์มาจน
ถึงปัจจุบัน และสถานีรถไฟธนบุรีที่มีเงาแห่งอดีตอยู่มากมาย เรื่องราวเหล่านี้
ถูกเรียงร้อยไว้อย่างน่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่จดจ�ำสืบไปชั่วลูก
ชั่วหลาน
หากแม้นย้อนหลังไป 65 ปี ที่บริษัท นานมี จ�ำกัด ได้จ�ำหน่ายหนังสือจีน
มาอย่างยาวนาน รวมถึงเครื่องเขียนตราม้าซึ่งเป็นที่รู้จักมามากกว่า 50 ปี ในวันนี้
พวกเราภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยมาถึง
ปัจจุบันเช่นกัน
ศุภชัย สุพุทธิพงศ์
บรรณาธิการบริหาร
editor@nanmee.com
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วังหลัง

23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระเจ้าแผ่นดิน
ผู้ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือ
การจัดตั้งโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นสถานพยาบาลบรรเทา
และรักษาความเจ็บป่วยแก่ราษฎรทุกชนชั้น และเพื่อร�ำลึกถึง
พระองค์ท่าน เกร็ดความรู้ทองเกษมเล่มนี้ จึงพาผู้อ่านทุกท่าน
ไปชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน แหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ประวั ติ ศ าสตร์ ตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยาจนถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์
ทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความรูท้ างการแพทย์และประวัตศิ าสตร์มากมาย
ซึ่งถูกน�ำเสนอไว้อย่างดีเยี่ยม
พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ตั้งอยู่ที่อาคารสถานีรถไฟ
ธนบุรี (เดิม) ที่รับมอบจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายในได้มี
การปรับปรุง ออกแบบ และจัดสรรพืน้ ทีจ่ ดั แสดงแต่ละห้องไว้อย่าง
ลงตัว ภายนอกอาคารมี “พลับพลาสยามินทราศิรริ าชานุสรณีย”์
ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
พระราชโอรสองค์ที่ 5 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่วิจิตรงดงาม
รอบๆ บริเวณพลับพลามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีสระน�้ำ 3 ทิศ
และแวดล้อมไปด้วยสมุนไพรไทยกว่า 200 ชนิด ซึง่ เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ผนไทยประยุ ก ต์ ส่ ว นด้ า นข้ า งอาคารมี
หัวรถไฟเครื่องจักรไอน�้ำอันแสดงว่า ที่ดินผืนนี้เคยเป็นสถานีรถไฟ
บางกอกน้อยมาก่อน
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ริ ร าชพิ มุ ข สถาน ประกอบด้ ว ยอาคารอนุ รั ก ษ์ 4 หลั ง
แต่ที่โดดเด่นคือ อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 และ อาคารพิพิธภัณฑ์ 3
อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 เป็นอาคารหลักที่มีพื้นที่จัดแสดงแบ่งเป็น 2 ชั้น
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ที่ตั้งชื่อไว้อย่างไพเราะและมีความหมาย ดังนี้
ห้องศิริสารประพาส เป็นห้องที่น�ำเสนอสาระของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดผ่าน
วิดที ศั น์ ตกแต่งบรรยากาศเหมือนห้องสมุด มีเก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้ที่นักศึกษาแพทย์
เคยนั่งเรียนมาก่อน

ห้ อ งศิ ริ ร าชขั ต ติ ย พิ ม าน เป็ น หอเทิ ด พระเกี ย รติ เ พื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระมหากษั ต ริ ย ์ แ ละพระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ ท รงมี
คุณูปการต่อโรงพยาบาลศิริราชและวงการแพทย์ของประเทศไทย
ห้องสถานพิมุขมงคลเขต เป็นการเรียงร้อยเรื่องราวของ “วังหลัง” หรือ
พระราชวังบวรสถานพิมุข จัดแสดงพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
ด้วยภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ภายนอกอาคารด้านซ้าย มีหลักฐานทาง
โบราณคดีทสี่ ำ� คัญ คือ ฐานป้อมพระราชวังหลังซึง่ อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินงานอนุรกั ษ์
เพือ่ เก็บรักษาฐานก�ำแพงป้อมไว้ตามต�ำแหน่งเดิม ส่วนด้านขวาตลอดทางเดินจัดแสดง
เครือ่ งถ้วยโบราณ แผนทีเ่ มืองธนบุรี ทีล่ อกแบบมาจากแผนทีซ่ งึ่ เขียนโดยชาวพม่า
ที่ลอบเข้ามาหาความลับบนแผ่นดินสยามในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสมัยกรุงธนบุรีถึง
สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ห้องโบราณราชศัสตรา จัดแสดงศาสตราวุธหลากชนิดหลายชาติพันธุ์ที่
หาชมได้ยาก โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับมอบจาก ราชสกุล
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ซึง่ เป็นราชสกุลทีส่ บื เชือ้ สายมาจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมขุ
ห้องคมนาคมบรรหาร จัดแสดงประวัติสถานีรถไฟธนบุรี ผ่านภาพยนตร์
สี่มิติ น�ำเสนอประวัติความเป็นมาของรถไฟสายใต้ ซึ่งใน พ.ศ. 2443 ได้ใช้พื้นที่
บริเวณบางกอกน้อย สร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยเป็นต้นทางในการเดินรถ
มีปลายทางอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และเหตุการณ์จ�ำลองช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่จัดแสดงเกี่ยวกับการแพทย์ตั้งแต่อดีตจน
ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย
ห้องศิริราชบุราณปวัตติ์ เป็นห้องจัดแสดงประวัติศิริราช
ตั้ ง แต่ ก ารก� ำ เนิ ด โรงพยาบาล การตั้ ง โรงเรี ย นแพทย์ แ ห่ ง แรก
ในประเทศไทย สิ่ ง ที่ จั ด แสดงในห้ อ งนี้ เ ป็ น ต� ำ ราเรี ย นในอดี ต
สมุ ด เลกเชอร์ ข องสมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม
พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
นอกจากนีย้ งั จ�ำลองบรรยากาศการเรียนแพทย์ในอดีต ทัง้ ห้องเรียน
กล้องจุลทรรศน์แบบต่างๆ การเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ การผ่าตัด
คนไข้ เป็นต้น

ห้องสยามรัฐเวชศาสตร์ เป็นห้องที่จัดแสดงด้วยเทคนิคทันสมัย ให้เห็นถึง
ความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ การเจ็บป่วยของมนุษย์ ต้นเหตุแห่งการเกิดโรค
และวิธีการเยียวยาความเจ็บป่วย โดยมีส่วนจัดแสดงยารักษาโรคต่างๆ

ส่วน อาคารพิพธิ ภัณฑ์ 3 มีชอื่ เรียกว่า อาคารนิวาสศิรนิ าเวศ
เป็ น อาคารโกดั ง สิ น ค้ า ริ ม คลองบางกอกน้ อ ย ที่ จั ด แสดง
เรือโบราณซึง่ ถูกค้นพบเมือ่ พ.ศ. 2551 ระหว่างการก่อสร้างสถาบัน
การแพทย์ ส ยามิ น ทราธิ ร าช เป็ น หนึ่ ง ในมรดกทางวั ฒ นธรรม
อันล�้ำค่าของประเทศไทย โดยจ�ำลองบรรยากาศวิถีชีวิตสองฝั่ง
คลองบางกอกน้ อ ยในอดี ต และเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วในละแวก
บางกอกน้อย

หากใครมีโอกาสมาย่านบางกอกน้อย ขอเชิญชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ริ ร าชพิ มุ ข สถาน ซึ่ ง ทุ ก ท่ า นจะได้ สั ม ผั ส
กับบรรยากาศในอดีตและความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ ด้าน
การแพทย์ของไทยและประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่สามารถหาชม
จากที่ ไหนได้
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ปิ ด ท� ำ การวั น จั น ทร์ , พุ ธ -อาทิ ต ย์
เวลา 10.00 -17.00 น. (หยุดวันอังคารและวันนักขัตฤกษ์)
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โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี
ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2558
ผ่านไปแล้วส�ำหรับโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารนานมี ถนนสาทร ชั้น 3 ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากสถาบันการศึกษา
ทัว่ ประเทศได้เข้าร่วมประกวดอย่างพร้อมเพรียงกันเมือ่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 น้องๆ ทุกทีมได้เตรียมตัวกันมาอย่างดี ทัง้ ร้องเพลง ท่องกลอน เล่านิทาน สร้างความ
ประทับใจแก่ผรู้ ว่ มงานอย่างมาก ปีนคี้ ณะกรรมการทุกท่านชมว่าน้องๆ ออกเสียงภาษาจีนได้ชดั เจนมาก และแสดงได้เก่งทุกทีม คณะผูจ้ ดั งานขอแสดงความยินดีกบั น้องๆ
ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ซึ่งคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ
และมอบรางวัลด้วย ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ค่ะ

กลุ่มที่ 1 ระดับอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลยอดเยี่ยม ด.ช.พนธกร วณิชธนโชค โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์
รางวัลดีเด่น ทีมโรงเรียน Intertots Trilingual School
(ด.ญ.ภัสสร ก๊วยเจริญ, ด.ญ.ปุณิกา ศิริโสภาพงษ์, ด.ช.จิณณะ ปินถานันต์,
ด.ช.ชยพัทธ์ ผาค�ำ, ด.ช.ภาณุเมศ บุญฤทธิ์)
รางวัลพิเศษ ด.ญ.สุปวีณ์ อู๋ไพจิตร โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์

กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6

รางวัลยอดเยี่ยม ด.ญ.ดลพร อัครพลศานต์ โรงเรียนวุฒิวิทยา
รางวัลดีเด่น ด.ญ.ณัฐณิชา เตชะสิทธิ์ธ�ำรง โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
รางวัลพิเศษ ด.ช. นันทพัทธ์ เลิศฤทธิ์บัญชา โรงเรียนตังเอ็ง
ด.ญ.สิรยากร ศรีกิจจานุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3

รางวัลยอดเยี่ยม ด.ช.สรรค์ชัย อัศวทวีโชค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รางวัลดีเด่น ด.ญ.ปิยธิดา สามารถ โรงเรียนตังเอ็ง
รางวัลพิเศษ ด.ญ.กุลธิดา คายาธี่แอสล์ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย–ระดับอุดมศึกษา

รางวัลยอดเยี่ยม ทีมโรงเรียนชลกันยานุกูล
(นายกิตติ แซ่ล้อ, นายฐิตวัฒน์ เชิงพัฒนะ)
รางวัลดีเด่น น.ส.อภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนสาธิตบางนา
รางวัลพิเศษ ทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(น.ส.บุญศิริ อัตตะศิริ, น.ส.นิพร ปรางค์แสงวิไล, น.ส.ปาจรีย์ ปิยะไพศาลกุล,
น.ส.พลอยไพลิน พงษ์วานิช)
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เวิร์กช็อป นิทรรศการเดอะเรนโบว์
ครั้งที่ 3
“แสงสะท้อนจากธรรมชาติ”
เมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทนานมี ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนสีน�้ำ สีอะคริลิค
ศิลปากรประดิษฐ์ และอุปกรณ์ศลิ ปะ ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมอบรมในกิจกรรม Work Shop โดยมีอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสีอะคริลิค อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ และสีน�้ำ อาจารย์นุกูล ปัญญาดี
มาให้ความรู้ และสอนทักษะตัง้ แต่เริม่ ต้น กิจกรรมนีจ้ ดั โดยศิลปินกลุม่ เดอะเรนโบว์ เป็นกิจกรรม
ต่อยอดจากการจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปะ “แสงสะท้อนจากธรรมชาติ” ณ ห้องนิทรรศการ
ชั้น 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมอบรม
เป็นจ�ำนวนมาก

นานมีร่วมแสดงความยินดีนิทรรศการ
“ศิลปะไทยของสุวัฒน์ชัย ทับทิม”
คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุม่ บริษทั นานมี ได้รว่ มแสดงความยินดี กับ
อาจารย์สวุ ฒ
ั น์ชยั ทับทิม ในการจัดแสดงงานนิทรรศการเดีย่ ว “ศิลปะไทยของสุวฒ
ั น์ชยั ทับทิม”
ศิลปินทีร่ กั ศรัทธา และเข้าใจในงานศิลปะไทยอย่างลึกซึง้ รังสรรค์ผลงานอันประณีต และทรงคุณค่า
ในแนวทางของตนเอง ประยุกต์ศลิ ปะไทยทีเ่ ข้ากับยุคสมัยปัจจุบนั ได้อย่างงดงาม เป็นงานศิลปะไทย
ร่วมสมัยให้กบั คนไทยและลูกหลานไทยได้ชนื่ ชม มีคณ
ุ ค่าและเป็นแบบอย่างทีด่ ที จี่ ะร่วมกันรักษา
สืบทอดศิลปะไทยเอาไว้อย่างยั่งยืนสืบไป

อบรมโครงการ “ศิลปะชี้ทางศิลป์
แด่ครู สู่เยาวชน ครั้งที่ 2”
จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทนานมี ได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุน
สี อุปกรณ์ศิลปะ เครื่องเขียนตราม้า และสีศิลปากรประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมครูจาก
ทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 140 คน จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ร่วมกับหอศิลป์คลังจัตรุ สั น�ำโดยอาจารย์สมานและอาจารย์กสุ มุ า คลังจัตรุ สั ในโครงการ “ศิลปะ
ชีท้ างศิลป์ แด่ครู สูเ่ ยาวชน ครัง้ ที่ 2” เพือ่ เสริมสร้างทักษะการสอนด้านศิลปะให้กบั คุณครู น�ำไป
ใช้พัฒนาถ่ายทอดเทคนิคใหม่ๆ ให้กับนักเรียน สร้างเสริมพัฒนาการทางความคิด จินตนาการ
โดยทีมอาจารย์และศิลปิน 11 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ อาทิ สีอะคริลคิ อาจารย์มงคล ไชยวงศ์, อาจารย์นาวิน แสงรบ สีนำ�้ อาจารย์มานิตย์
นิ เ วศน์ ศิ ล ป์ , อาจารย์ น พดล เนตรดี และอาจารย์ ว สั น ต์ นิ ย มสมาน ดิ น สอสี ไ ม้
อาจารย์สุวิทย์ วิทยาจักษุ์ ปากกา อาจารย์สมบูรณ์ พวงดอกไม้ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ทุ่มเท
ให้ความรู้กันอย่างเต็มที่
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กองบรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม

เผยแพร่ศิลปะไทย
คงไว้คู่แผ่นดิน
ตามแบบฉบับศิลปินแห่งชาติ

ปัญญา วิจินธนสาร

สุภาพบุรุษผู้น้ี โลดแล่นอยู่ ในแวดวงศิลปะทั้งระดับประเทศและ
ต่างประเทศ มากว่า 30 ปี มาถึงวันนี้ ชื่อของศิลปิน นาม “ปัญญา
วิจนิ ธนสาร” ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจ�ำปี
2557 ไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่เพียงในประเทศไทย หากแต่มีผลงานฝากไว้
ในต่างแดน ตั้งแต่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิตรกรรมไทย
ประเพณีและจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ทีป่ ระดับโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไทย
และมีชื่อเสียงขจรขจายไกลไปทั่วโลก
แรงบันดาลใจให้เข้าสู่วงการศิลปะ

แรกเริ่มเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี

จริงๆ ผมชอบศิลปะมาตัง้ แต่เด็ก ประมาณสัก 5-6 ขวบ ก็เริม่ เขียนรูปง่ายๆ
ตามพี่ชาย เพราะพี่ชายเขียนรูปเก่ง ซึ่งภายหลังเขาก็ไปเรียนสถาปัตย์ ส่วนตัวผม
ก็มุ่งมั่นว่าจะเรียนเพาะช่าง ตั้งใจเลยว่าจะไม่สอบที่ไหนนอกจากเพาะช่าง ก็ได้
เรียน แล้วก็มาทางสายนี้ ผมเป็นรุน่ แรกทีเ่ ขาปรับหลักสูตรการศึกษาใหม่ ผมถือว่า
ผมโชคดีที่ได้เป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนทุกวิชาชีพ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะ
ประจ�ำชาติ และหัตถกรรม แต่สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจจริงๆ ก็คือโปสเตอร์หนัง
สมัยก่อน ซึ่งผมก็ชอบฝีมือของเปี๊ยกโปสเตอร์เป็นพิเศษ ภาพของเขาให้อารมณ์
ให้ความรูส้ กึ แล้วเรารูจ้ กั เปีย๊ กโปสเตอร์เพราะเขาจะเซ็นใต้ชอื่ ว่า “เปีย๊ กโปสเตอร์
โรงเรียนเพาะช่าง” ผมจึงอยากเขียนรูปเป็น และตั้งใจเข้าเรียนเพาะช่างให้ได้

ผมเริม่ เขียนภาพจิตรกรรมตอนอยูเ่ พาะช่างปี 2 อาจารย์วฒ
ุ ชิ ยั พรมมะลา
ท่านพาไปเขียนจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ที่ วัดชลธาราม อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง เป็ น โอกาสแรกที่ ไ ด้ เขี ย นจริ ง จั ง ตอนนั้ น ผมยั ง ไม่ มี ป ระสบการณ์
ศิลปะไทยเลย เพราะเราไม่ค่อยชอบศิลปะไทยด้วย แต่อาจารย์วุฒิชัยก็ปล่อยให้
ผมเขียน ผมจึงได้ศึกษาและอยู่กับงานตลอดเวลา ท�ำให้เริ่มซาบซึ้งขึ้น ซึ่งก่อนที่
จะไปเขียนที่ระยอง ผมได้มีโอกาสได้ไปฝึกเขียนกับอาจารย์ไพบูลย์ สุวรรณกูฏ ที่
เมืองโบราณ ในยุคนั้นผมยังไม่มีฝีมือมาก อาจารย์ก็ให้เราเขียนต้นไม้ ภูเขา
ธรรมชาติงา่ ยๆ ไปก่อน ทีไ่ ปเขียนกับอาจารย์ไพบูลย์ อย่างหนึง่ ทีผ่ มได้คอื ได้เรียนรู้
วิถชี วี ติ ของความเป็นศิลปิน ท่านเริม่ สอนผมว่างานศิลปะมันเป็นอย่างไร ท�ำให้ผม
เริ่มเข้าใจงานศิลปะมากขึ้น ตั้งแต่นั้นก็เริ่มสนใจงานศิลปะไทยเรื่อยมา

ผลงานที่ประทับใจเป็นพิเศษ
ตอนทีเ่ ริม่ ประสบความส�ำเร็จ แล้วมัน่ ใจว่าตัวเองเป็นศิลปินได้ คือ ตอนได้
รางวัลที่ 1 จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2522 ในยุคนั้นเขาจะมีประกวด
2 ประเภท คือ ศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัยกับจิตรกรรมไทยประเพณี ตอนนั้น
ผมสร้างสรรค์งานขึ้นมาใหม่ เรียกว่า “จิตรกรรมไทยร่วมสมัย” ตรงนี้ผมก็คิดว่า
น่าจะมีส่วนที่ท�ำให้เราได้รับรางวัล หลังจากนั้นงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ก็เริ่มมีแนวทางที่แตกต่างหลากหลายออกไป ซึ่งในยุคนั้นเด็กวัยรุ่นยังไม่ค่อย
สนใจงานศิลปะไทย คนทีส่ นใจก็จะเป็นคนทีม่ อี ายุ ผมเขียนรูปแนวนี้ หลายคนนึกว่า
ผมอายุเยอะแล้ว พอเราเริม่ เปิดมิตใิ หม่ในการสร้างสรรค์ศลิ ปะไทยให้เป็นแนวใหม่
และปัจจุบนั มากขึน้ ผมคิดว่าตรงนีท้ ำ� ให้คนรุน่ ใหม่หนั มาสนใจศิลปะไทยมากขึน้
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ความเหมาะสมของสีศิลปากรในการสร้างสรรค์ศิลปะใน
ประเทศไทย และแนวโน้มในอนาคต

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เป้าหมายสุดไกล การเขียนจิตรกรรมฝาผนังในต่างแดน
ปี พ.ศ. 2525-2527 ผมได้ทุน British Council ไปเรียนที่อังกฤษ ในสาขา
ภาพพิมพ์ วันหนึง่ ผมได้ดรู ายการทีวที ชี่ อื่ ว่า คนไทยในต่างแดน เกีย่ วกับการสร้าง
วัดพุทธปทีปที่กรุงลอนดอน เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย ในใจก็เริ่มนึกเลยว่าถ้า
จะให้โบสถ์นี้สมบูรณ์จะต้องมีจิตรกรรมฝาผนัง ก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนั้นจนได้ไปดู
โบสถ์ จ ริ ง ๆ ช่ ว งที่ ผ มไปเรี ย นซึ่ ง เขาก็ ส ร้ า งเสร็ จ พอดี พอเรี ย นจบก็ ก ลั บ มา
ปี พ.ศ. 2527 ก็คยุ กับเฉลิมชัยว่าเราอยากไปเขียนภาพทีโ่ น่น เราจะวางแผนอย่างไร
สุดท้ายร่วมกันร่างโครงการไปที่มูลนิธิพุทธศาสนาที่ดูแลวัด ในที่ประชุมเขาเห็น
ผลงานของผมกั บเฉลิ ม ชั ย ที่ เ คยท�ำเขาก็เห็นชอบ แต่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่มี
เงินนะ เพราะเงินใช้สร้างโบสถ์ไปหมดแล้ว ผมก็บอกว่าไม่เป็นไร เราจะขอเขียนฟรี
แต่แลกกับอิสรภาพที่เราจะเขียนอะไรก็ได้ ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร เราก็คิดว่า
ไปอยู่วัดไม่อดตายแล้ว ยังไงก็ต้องมีข้าวกิน ขอเพียงให้เขาซื้อสีให้เราเขียน
แค่นี้เท่านั้น ไม่ได้คิดอะไรมาก

ผมว่าสีที่ท�ำมาในตอนนี้ คุณภาพถือว่าได้มาตรฐานแล้ว แต่ถ้าเราจะ
พัฒนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ยิ่งสร้างมาตรฐานสร้างคุณภาพให้สูงขึ้น เราอาจจะวิจัยว่า
สีกม็ คี วามแตกต่างกัน อย่างบางคนชอบใช้สหี นืด บางคนชอบใช้สที คี่ อ่ นข้างเหลว
บางคนชอบใช้สีผสมส�ำเร็จรูปแล้ว อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดค้น แต่ผมว่าสีโทน
พาสเทลนี่ก็น่าสนใจ เป็นสีลักษณะใหม่ เราเริ่มคิดอะไรที่หลากหลายแล้ว ตรงนี้
ผมคิดว่ามันเริม่ ท�ำให้คนทีเ่ ขียนรูป พอมีสที ผี่ สมมาแล้ว ได้เห็นถึงความพิเศษและ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เขาก็จะสามารถจินตนาการในขณะที่เขาเขียนรูปของเขา
ได้วา่ จะเลือกใช้สอี ะไร ตรงนีก้ จ็ ะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาวงการศิลปะด้านหนึง่

แนวโน้มการเผยแพร่สศี ลิ ปากรไปสูเ่ อเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะยิ่งเป็นโอกาส ถ้าเริ่มมีบ้านใกล้เรือนเคียงสนใจ
สีที่เราใช้ เมื่อเขาใช้สีของเราและผลิตเป็นผลงานของศิลปินออกมา สีของเรา
ก็จะได้รับการเผยแพร่ พวกเราก็ต้องคิดว่าเราควรจะผลิตสี โทนสี น�้ำหนักของสี
ให้เหมาะกับแต่ละประเทศอย่างไร เพราะผมเชื่อว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ยังไม่มีใครผลิต เพราะการท�ำสีมันไม่ได้ง่าย แล้วเขาก็มีรสนิยมและ
วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับเรา คือมีวัฒนธรรมร่วม เพราะฉะนั้นศิลปินจะเลือกใช้
โทนสีไม่แตกต่างกันมากนัก เราจะต้องสังเกตว่าศิลปินเขาใช้สีของเราไปแล้ว
ผลงานออกมาเป็นอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์วิจัยอย่างจริงจัง เพื่อที่
จะพัฒนาทั้งคุณภาพ และทั้งความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

จิตรกรรมไทยประเพณี พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน กรุงเทพฯ

สีที่ ใช้เขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป

เผยแพร่งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยสู่สังคม

ตอนนั้นเราไม่เลือกใช้สีฝุ่น เพราะอากาศที่โน่นแห้ง กลัวว่าจะเกิดรอยแตก
ง่าย ผมจึงใช้สีอะคริลิคแทน ซึ่งก็ท�ำให้ได้งานที่สวยงามไม่แพ้สีฝุ่นเลย

หลังจากภาพเขียนทีว่ ดั พุทธปทีปเสร็จแล้ว ผมก็กลับมาเมืองไทย และได้ทำ�
โปรเจ็กต์ที่เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนังอยู่หลายที่ ไม่ว่าจะเอาไปแสดงต่างประเทศ
หรือติดตัง้ ในประเทศไทย ซึง่ ผลงานทีท่ ำ� ให้ผมเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ก็มาจากงานจิตรกรรม
ฝาผนังที่วัดพุทธปทีปนี้แหละ จนภายหลังวัดทุกวัดเริ่มเห็นความส�ำคัญของ
จิตรกรรมฝาผนัง และเริ่มกลับมาเขียนจิตรกรรมฝาผนังขึ้นมาใหม่
ตอนนั้น ผมก็คิดต่อไปอีกว่า ท�ำไมไม่เอาศิลปะไทยเข้ามาอยู่ในสังคมเมือง
ให้คนได้เห็นกันในวงกว้าง โชคดีทธี่ นาคารไทยพาณิชย์สำ� นักงานใหญ่สนใจให้ผมไป
เขียนจิตรกรรมฝาผนังตรงล็อบบี้ หลังจากท�ำที่นั่นก็ไปเขียนที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วก็เริ่มมีไปเขียนอีกหลายที่เหมือนกัน อย่างศูนย์นาฬิกาโรเล็กซ์ที่ถนนวิทยุ
ก็ให้เราไปท�ำ เขียนบนเพดาน หรือแม้กระทั่งการบินไทย

คุณภาพสีอะคริลิคที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิจัยขึ้นเองก็
มีมาตรฐาน
ส่วนในเรื่องการทดลองท�ำสี วิจัยสี ที่บริษัทนานมีร่วมกับศิลปากร
ตอนนั้นตั้งใจว่าเราอยากจะผลิตสีขึ้นมาเอง ซึ่งก็เริ่มจากสีที่เป็นพื้นฐาน ที่เรา
ใช้กันทั่วไป ซึ่งตอนนี้ผมว่าเราพัฒนาสีได้อย่างมีคุณภาพ เทียบเท่าสากลได้ ถ้า
ในโอกาสข้างหน้าที่เราสามารถผลิต Pigment เอง หรือ Pigment ที่เป็นสี
เฉพาะโทนที่เป็นไทย หรือจากวัสดุที่มาจากบ้านเราเอง ผมคิดว่าเราอาจจะได้
สีแปลก และใหม่ขึ้นมา ที่เราจะท�ำให้สีของเรามีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนสี
ของที่อื่น
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ความหวังที่อยากให้ศิลปินรุ่นหลังเห็นคุณค่าของ
จิตรกรรมไทยประเพณี

สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยประเพณีของพิพิธภัณฑ์
ศิริราชพิมุขสถาน
ทางศิริราชคงมองว่าผมเป็นศิลปินแนวนี้ ตอนที่คุยกัน ผมก็คิดว่างานนี้คง
หนัก แต่เราคิดว่าเราอยากจะบันทึกงานศิลปะทีม่ นั เป็นประวัตศิ าสตร์ไว้บา้ งก็เลย
ยินดีที่จะมาท�ำให้ที่นี่ ก็เป็นความคิดที่ดีนะที่ศิริราชอยากจะให้มีพิพิธภัณฑ์ตรงนี้
และมีภาพทีจ่ ารึกประวัตศิ าสตร์ทเี่ คยเป็นวังหลังมาก่อน ซึง่ ในปัจจุบนั คนแทบจะ
ไม่รู้จักเลยว่าวังหลังอยู่ตรงไหน กลายเป็นได้ยินแต่ชื่อไปแล้วว่าข้ามฟากกัน
ภาพที่ เขี ย นนี้ เ ล่ า ถึ ง ประวั ติ ข องกรมพระราชวั ง บวรสถานพิ มุ ข หรื อ
กรมพระราชวังหลัง รูปถ่ายของท่านก็ไม่มเี พราะไม่อยูใ่ นยุคทีม่ รี ปู ถ่าย แต่กต็ อ้ งการ
จะเล่าเรือ่ งประวัตติ รงนีใ้ ห้คนได้เห็น ซึง่ ยากมากตรงนี้ เราได้แต่อา่ นประวัตศิ าสตร์
โดยที่เราไม่ค่อยมีข้อมูลความเป็นจริงจากรูปเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมก็เลย
เขียนจิตรกรรมฝาผนังในลักษณะเล่าเรื่อง ก็อยากจะเขียนแบบไทยประเพณี
ให้เป็นศิลปะในรูปแบบสมัยรัชกาลที่ 1 เพราะเป็นยุคของวังหลังเช่นกัน ผมก็จะ
ดูพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในพิพิธภัณฑ์เป็นหลัก พอเขียนขึ้นมาก็จะเป็นแนวคิด
อุดมคติผสมกับความเป็นจริง โดยอาศัยการยืนมองจากฝั่งท่าช้าง เพื่อให้มอง
เห็นภูมิทัศน์ฝั่งที่เป็นวังหลัง ก็ใช้โครงสร้างของทิวทัศน์จากสภาพความเป็นจริง
แบ่งภาพเป็น 3 ส่วน และเขียนเล่าเรื่องเหมือนอ่านหนังสือ เขียนไล่จากด้านซ้าย
ไปด้านขวาตามล�ำดับ โดยเราก็ต้องเอาวังหลวงนี้มาซ้อนที่วังหลังด้วย เรื่องราว
ก็ให้ผสมผสานกัน เรียกว่าน�ำประวัติศาสตร์ ณ ช่วงเวลานั้น มาลงในกระดาษ
แผ่นเดียว ขนาดดูเหมือนจะ 3x10 เมตร แต่ลงรายละเอียดเยอะมาก
ภาพที่เขียนเป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ 4 พระองค์ ที่เป็นผู้กู้ชาติ
และกู้แผ่นดินไทยกลับมาหลังจากที่เราเสียกรุง มีสมเด็จพระเจ้าตากสินที่อยู่
พระราชวังที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าวังเดิม, กรมวังหน้า วังหลวงคือรัชกาลที่ 1
และวังหลังคือกรมพระราชวังหลัง ผมต้องการตรงนี้ ให้คนเห็นถึง 4 พระองค์นี้
ที่กู้ชาติในยุคสมัยนั้น และได้บันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของภาพนี้ รูปนั้นใช้
เวลาในการวาดประมาณเกือบ 1 ปี

ปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่งานจิตรกรรมแบบประเพณีนี้ เด็กรุ่นใหม่
สนใจมากขึ้ น ด้ ว ยศิ ล ปิ น ได้ พั ฒ นารู ป แบบ หรื อ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ เ ป็ น
ปัจจุบัน และสามารถต่อยอดและแตกแขนงได้ออกจากเดิม ซึ่งมันมีคุณค่า
ที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว สิ่งที่ผมอยากจะเห็นต่อไปอีกคือ งานจิตรกรรมไทย
ประเพณีที่ไม่ได้พัฒนาอยู่เพียงแค่ในงานศิลปะ มันน่าจะพัฒนาไปถึงวิถีชีวิต
ประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ เรื่องของสินค้า เรื่องของผลิตภัณฑ์
ที่ต้องใช้หรือต้องบริโภคประจ�ำวันซึ่งถ้าพัฒนาจนถึงจุดนี้ หรือรัฐบาลส่งเสริม
จนถึงจุดนี้ ก็จะท�ำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ แสดงออกถึงความเป็นไทยอย่าง
ชัดเจน ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ตรงนีเ้ รายังอยากให้งานไทยประเพณี
เข้ามาอยู่ในระดับที่เป็นวิถีชีวิตประจ�ำวันให้ประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศ
ได้เข้ามาเห็นคุณค่า และเกิดการเผยแพร่ออกไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ การตกแต่ง
บ้านเรือน บรรจุภัณฑ์ หรืออะไรก็ตามแต่ ผมอยากให้เขาดึงวัฒนธรรมตรงนี้มาใช้
ก็จะท�ำให้คนเห็นถึงวัฒนธรรมเดิมที่มีรากเหง้าอยู่ และท�ำให้คนเห็นว่าดีไซน์
ของเรามั น มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ท างความคิ ด ในเรื่ อ งวั ฒ นธรรมที่ แ ฝงอยู ่ มี
ความหมายทั้งหมด เพราะฉะนั้นคุณค่าในผลิตภัณฑ์ทั้งหลายไม่ใช่แค่ประโยชน์
ใช้สอย มันเป็นเรื่องของจิตใจ เป็นเรื่องของความคิด จินตนาการที่มันซ่อนและ
แฝงเร้นอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ศิลปะไทยดีอยู่แล้ว แต่คนรู้จักน้อย ก็ควรที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่ ให้คนรู้จัก
ในสมัยก่อนศิลปะไทยจะอยู่ในพื้นที่จ�ำกัด ไม่ว่าจะเป็นวัด วัง คหบดี หรือชนชั้นสูง แต่ในปัจจุบันเมื่อสังคม
เริ่มเป็นสังคมในลักษณะที่เป็นมวลชนมากขึ้น ถ้างานศิลปะไทยประเพณีเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตประจ�ำวันได้เมื่อไหร่
เราจะสามารถพัฒนาให้เป็นสากลได้ ผมมองญีป่ นุ่ ทีเ่ ขาประสบความส�ำเร็จเป็นตัวอย่าง ซึง่ เขาพัฒนาวัฒนธรรมของเขา
ให้เป็นสากลได้ ผมมองว่าของเราก็มีโอกาสที่จะท�ำได้เช่นกัน

ด้ ว ยเป้ า หมายที่ ไ ม่ ไ ด้ ไ กลเกิ น เอื้ อ ม ในการเผยแพร่ จิ ต รกรรมไทยประเพณี ใ ห้ ก ระจาย
แทรกซึมอยู่ ในวิถีชีวิตประจ�ำวันของผู้คน เพื่ออนุรักษ์รากเหง้าทางวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่ตลอดไป
สุภาพบุรุษศิลปินผู้นี้ ได้ ใช้ฝีมือที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ท�ำงานศิลปะเพื่อเผยแพร่ ให้ทั้งคนไทยและ
ชาวต่างประเทศได้เห็นถึงคุณค่าที่ลึกซึ้งของภาพเขียนจิตรกรรมไทยอันล�้ำ ค่า ซึ่งท�ำให้ท่านได้รับ
การเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจ�ำปี 2557 อย่างภาคภูมิ
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เก่งศัพท์

กับ

ประโยค

HSK ระดับ 1- 4

หนังสือ เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับ 1-4 น�ำเสนอค�ำศัพท์จากการ
สอบวัดระดับความรูภ้ าษาจีน ทีจ่ ดั ขึน้ โดยรัฐบาลจีน เพือ่ วัดระดับความรูภ้ าษาจีน
ของผู้ศึกษาภาษาจีนทั่วโลก มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ระดับ โดยในหนังสือเล่มนี้ได้รวม
เอาค�ำศัพท์ระดับที่ 1-4 ไว้ด้วยกัน จ�ำนวน 1,200 ค�ำ ประกอบด้วยค�ำศัพท์และ
ประโยคภาษาจีนง่ายๆ ค�ำศัพท์ในชีวิตประจ�ำวัน ค�ำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ การศึกษา การท�ำงาน และการท่องเทีย่ วในประเทศจีน ซึง่ ค�ำศัพท์เหล่านี้
เป็นพื้นฐานของผู้ที่สนใจภาษาจีน ที่หากเรียนรู้ค�ำศัพท์เหล่านี้แล้วก็จะสามารถ
สื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว

ส�ำนักพิมพ์ทองเกษมเล็งเห็นว่า ค�ำศัพท์ถอื เป็นรากฐานส�ำคัญในการเรียน
ภาษาจีน จึงได้จัดท�ำหนังสือ “เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับ 1-4” ขึ้น
เพื่อให้ผู้ศึกษาภาษาจีนสามารถเรียนรู้ความหมายค�ำศัพท์ภาษาจีนที่ถูกต้อง
และครบถ้วน สามารถน�ำไปใช้ได้ทนั ที โดยภายในหนังสือประกอบด้วย 1. ค�ำศัพท์
2. พินอิน 3. ประเภทของค�ำ 4. ค�ำแปล 5. ประโยคตัวอย่าง และ 6. ค�ำแปลประโยค
ตัวอย่าง
เราหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยให้ผทู้ สี่ นใจภาษาจีนทุกท่าน
ได้เพิ่มพูนความรู้ภาษาจีน และเป็นตัวช่วยในการสอบวัดระดับภาษาจีน
จนสามารถท�ำคะแนนได้เป็นที่น่าพอใจ

แสนค�ำถามน่าทึ่ง
สัตว์โลกเพื่อนรัก

ISBN 978-616-285-135-3
ผู้แต่ง Tinman Arts
ผู้แปล ประจิตร ป้อมอรินทร์
จ�ำนวนหน้า 120 หน้า
ราคา 165 บาท
ในโลกของสรรพสัตว์ ทั้งสัตว์
ที่บินบนท้องฟ้า เดินบนดิน หรือว่าย
อยู่ในน�้ำ ยังมีอีกหลากหมื่นเรื่องราว
หลายแสนค�ำถามรอให้ทุกคนค้นหา
ค�ำตอบ ไม่ว่าจะเป็น ค้างคาวที่นอน
ห้อยหัวอึยังไง ท�ำไมงวงช้างจึงยาว
ปลาบินได้ไหม ท�ำไมไก่จึงบินไม่ได้
ฯลฯ ร่วมกันตั้งค�ำถามและหาค�ำตอบ
ไปกับ “แสนค�ำถามน่าทึ่ง สัตว์โลก
เพื่อนรัก” อย่างมีสาระ เพลิดเพลิน
และสนุกสนาน

คณิตศาสตร์น่าทึ่ง
กับสิ่งก่อสร้าง

ISBN 978-616-285-086-8
ผู้แต่ง จื่อซ่างหมัวฟาง
ภาพ จื่อซ่างหมัวฟาง
จ�ำนวนหน้า 128 หน้า
ราคา 165 บาท
คณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้อง
และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ�ำวันของ
พวกเราตัง้ แต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนั
รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ อย่างงาน
สถาปั ต ยกรรมอั น มี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง ดั ง
ทั่วโลก เช่น หอไอเฟล พีระมิด หรือ
โรงละครแห่งอีพิดาอุรุส ด้วยเช่นกัน
พร้อมจะทึ่งไปกับคณิตศาสตร์หรือยัง
แล้วจะรูว้ า่ คณิตศาสตร์ไม่ได้ยงุ่ ยากและ
ซับซ้อนอย่างทีใ่ ครหลายๆ คนเคยคิด
อย่างแน่นอน

Let’s Sing Chinese Songs! ตัวเลขแสนสนุก เด็กเก่ง
ร้อง...ท่อง เก่งภาษาจีน
Barcoad 885-872-922-1235
ได้ง่ายจัง
ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ
ISBN 978-616-285-133-9
ผู้แต่ง ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม
ภาพ สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ
จ�ำนวนหน้า 48 หน้า
ราคา 250 บาท
สนุกสนานไปกับเพลงจีน-ไทย
อันแสนไพเราะทั้ง 12 บทเพลง ที่
คัดสรรมาให้เด็กๆ หรือผู้ที่สนใจใน
ภาษาจีนและเสียงเพลง ได้ฝึกร้อง ฝึก
ท่อง อย่างเพลิดเพลินและสนุกสนาน
นอกจากจะได้รับความบันเทิงแล้ว ยัง
สามารถฝึกทักษะการออกเสียงภาษา
จีนได้อย่างชัดถ้อยชัดค�ำ ถูกต้องตาม
หลักภาษาอีกด้วย แล้วเราจะรออะไร
ล่ะ มาร้อง...ท่อง เก่งภาษาจีนกันเถอะ

ภาพ ภาวิกา ธรรมาวุฒิกุล
จ�ำนวนหน้า 64 หน้า
ราคา 79 บาท
เด็กๆ ในช่วงปฐมวัย เป็นวัย
แห่งการเรียนรูแ้ ละมีพฒ
ั นาการการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน หาก
เด็กๆ ได้รับการฝึกฝนและเสริมสร้าง
ทักษะอย่างเหมาะสมและสม�่ำเสมอ
นอกจากจะท� ำ ให้ เ ป็ น เด็ ก ที่ มี ค วาม
ฉลาดหลักแหลมแล้วยังมีพฒ
ั นาการที่
ก้าวไกลอีกด้วย “ตัวเลขแสนสนุก เด็ก
เก่ง” เล่มนี้ จะช่วยท�ำให้เด็กๆ เก่งคัด
เก่ ง เขี ย น สนุ ก สนานไปกั บ จ� ำ นวน
และตัวเลข พร้อมทั้งมีพัฒนาการทาง
คณิตศาสตร์ควบคู่กันไป
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ชุนเหลียน

ค�ำอวยพรคู่บนกระดาษสีแดง
และแล้วช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ใกล้จะมาถึงอีกครั้ง ผู้คน
ในแต่ละประเทศทั่วโลกต่างเตรียมตัวต้อนรับความสุขและสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต
การประดับตกแต่งบ้านก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเตรียมตัวเช่นกัน ส�ำหรับ
ประเทศจีนนัน้ แต่ละครอบครัวมักจะติด “ชุนเหลียน” ไว้ทดี่ า้ นซ้ายและด้านขวา
ของประตูบ้านกันตั้งแต่วันฉูซีหรือวันส่งท้ายปี ไปจนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือ
วันขึ้นปีใหม่จีน

年除夕

中秋节
（中国民俗文化在丛书）

ISBN 978-7-5015-5570-3
ผู้แต่ง 红马文化
ส�ำนักพิมพ์ 知识出版社
ราคา 120 บาท

ISBN 978-7-5087-1431-8
ผู้แต่ง 中国民俗学会组织
ส�ำนักพิมพ์ 中国社会出版社
ราคา 185 บาท

นานาประเทศต่างมีชว่ งเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประเทศจีน
ก็เช่นกัน มาท�ำความรู้จักเทศกาลฉูซี
หรือวันเหนียนฉูซี ไปกับหนังสือเล่มนี้
แล้วจะรู้ว่าชื่อเทศกาล “เหนียนฉูซี”
มีที่มาอย่างไร แล้วเขาท�ำกิจกรรม
อะไรบ้างในวันนี้ อ่านไปด้วย ดูภาพ
ประกอบน่ารักๆ ไปด้วย รับรองเพลิน
อย่าบอกใคร

เทศกาลไหว้พระจันทร์ไม่ได้
มีเพียงขนมไหว้พระจันทร์ แต่ยังมี
อีกหลายมิติให้เราได้เรียนรู้ ทั้งมิติ
ด้ า นความเป็ น มาของเทศกาล มิ ติ
เชิงสัญลักษณ์ระหว่างความกลมของ
ขนมไหว้ พ ระจั น ทร์ กั บ ความกลม
เกลียวของครอบครัว และสุดท้ายคือ
ประเพณีปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่น ซึ่ง
มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป
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แล้วชุนเหลียนคืออะไร สิ่งนี้
ก็คอื ตุย้ เหลียนชนิดหนึง่ กล่าวคือเป็น
แถบกระดาษยาวสี แ ดง 2 แถบ
แต่ ล ะแถบมี ก ลอนที่ ใช้ คู ่ กั น เขี ย น
อยู่ในแนวตั้ง มีแบบคู่ 4 ตัวอักษร
และคู ่ 7 ตั ว อั ก ษร โดยเนื้ อ หา
กลอนจะต้ อ งมี ค วามเป็ น สิ ริ ม งคล
เพื่อใช้อวยพรในโอกาสเทศกาลมงคล
ตั ว อย่ า งกลอนคู ่ ที่ มั ก ใช้ ใ นโอกาส
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เช่น

หมายถึง วันเดือนปีพน้ ผ่าน ขอให้อายุ
ยืนนาน สุขสราญถ้วนหน้า

หมายถึง เงินทองไหลมาเทมาเท่า
แม่น�้ำสามสาย การค้ารุ่งเรืองเลื่องลือ
ทุกเขตแดน

绘本中华故事
传统节日 重阳节

绘本中华故事
传统节日 元宵节

ISBN 978-7-80103-930-9
ผู้แต่ง 西西
ส�ำนักพิมพ์ 商务印书馆国际有

ISBN 978-7-80103-928-6
ผู้แต่ง 西西
ส�ำนักพิมพ์ 商务印书馆国际有

限公司

限公司

ราคา 140 บาท

ราคา 140 บาท

หนังสืออีกเล่มที่สอนให้เด็กๆ
รู้จักเทศกาลส�ำคัญของจีน ผ่านการ
เล่าต�ำนานโบราณด้วยภาษาจีนง่ายๆ
พร้อมเพลิดเพลินไปกับภาพประกอบ
สีสันสวยงาม โดยเนื้อหาของหนังสือ
เล่มนีจ้ ะเป็นเรือ่ งของเทศกาลฉงหยาง
ซึง่ มีทม่ี าจากต�ำนานของวีรบุรษุ เด็กชาย
ตัวน้อยแต่ใจกล้าหาญนามว่า อาจิง่

หากต้ อ งการให้ ลู ก หลานได้
รู ้ ที่ ม าและกิ จ กรรมที่ ป ฏิ บั ติ กั น ใน
เทศกาลโคมไฟ โดยไม่ต้องมาอ่าน
ภาษาจีนที่ดูเคร่งเครียดเกินไปแล้ว
ล่ะก็ หนังสือเล่มนี้คือค�ำตอบ เพราะ
เด็กๆ จะได้รจู้ กั เทศกาลนีผ้ า่ นต�ำนาน
ในรูปแบบภาษาจีนทีเ่ ข้าใจง่าย พร้อม
ภาพประกอบสวยๆ เรียกได้ว่า ผู้ใหญ่
อ่านได้ เด็กอ่านดี เลยทีเดียว

ผักและผลไม้ 5 สี

ต้านโรคภัยเติมพลังชีวติ ให้ยนื ยาว

ปัจจุบันมีคนจ�ำนวนมากหันมาใส่ ใจเรื่องสุขภาพและให้ความส�ำคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง “อาหาร” ดังนั้นเมนูหลักของอาหารเพื่อสุขภาพคงหนีไม่พ้นผักและผลไม้
นานาชนิด โดยสามารถแบ่งสีและคุณประโยชน์ของผักออกเป็น 5 กลุ่ม หรือ 5 สี คือ สีเขียว สีแดง
สีเหลือง สีม่วง และสีขาว ซึ่งคุณประโยชน์ของผักและผลไม้แยกได้ ดังนี้
ผักและผลไม้สีเขียว
ผักและผลไม้สีเขียว เช่น ผักบุ้ง บรอกโคลี่
ผักโขม โหระพา ฯลฯ มีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระ
ที่ ช ่ ว ยป้ อ งกั น การเกิ ด โรคต้ อ กระจกและโรคศู น ย์
จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ ยิ่งไปกว่านั้นผักผลไม้สีเขียว
ยังมีส่วนช่วยท�ำให้ผิวพรรณของคุณผู้หญิงเปล่งปลั่ง
สดใส ช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอย นอกจากนี้การทาน
ผักผลไม้สีเขียวเป็นประจ�ำจะช่วยท�ำให้ระบบการ
ขับถ่ายคล่อง เนื่องจากมีกากใยเป็นจ�ำนวนมาก

ผักและผลไม้สีเหลือง
ผักและผลไม้สีเหลือง เช่น ข้าวโพด แครอต
ฟักทอง มะม่วงสุก ขนุน ทุเรียน ฯลฯ มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง อุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid)
แคโรทีนอยด์ (carotenoid) ได้แก่ เบต้า-แคโรทีน
(Beta-carotene) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยบ�ำรุงสุขภาพ
ของหัวใจและหลอดเลือด บ�ำรุงสายตาลดความเสี่ยง
ต่ อ การเป็ น ต้ อ กระจก ช่ ว ยท� ำ ให้ ร ะบบภู มิ คุ ้ ม กั น
ของร่างกายท�ำงานได้ดีขึ้น

ผักและผลไม้สีม่วงหรือน�้ำเงิน
ผักและผลไม้สมี ว่ งหรือสีนำ�้ เงิน เช่น กะหล�ำ่ ปลี
ชมพู่มะเหมี่ยว ชมพู่แดง ถั่วแดง มันเทศม่วง ดอก
อัญชัน ฯลฯ เป็นอีกผักผลไม้ที่มีสารส�ำคัญชนิดหนึ่ง
มีส่วนประกอบ คือ แอนโทไซยานิน (Anthocyanin)
มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมของ
เซลล์ ช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจและเส้นเลือด
อุดตันในสมองอีกด้วย

ผักและผลไม้สีแดง
ผั ก และผลไม้ สี แ ดง เช่ น มะเขื อ เทศ พริ ก
แดง แตงโม กระเจี๊ ย บแดง ทั บ ทิ ม ฯลฯ
มีสารส�ำคัญที่เรียกว่า ไลโคปีน (Lycopene) ซึ่งเป็น
สารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก ป้องกันโรคภาวะความจ�ำเสื่อม และ
ชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย

ผักและผลไม้สีขาวหรือน�้ำตาลอ่อน
ผักและผลไม้ที่มีสีขาวหรือน�้ำตาลอ่อน เช่น
เนื้ อ ในมั ง คุ ด กระเที ย ม เซเลอรี่ (ขึ้ น ฉ่ า ยฝรั่ ง )
หอมหัวใหญ่ เห็ด ข่า ลูกเดือย ฯลฯ มีฤทธิ์ต้านการ
อักเสบ ลดการปวดข้อเข่า ต้านเซลล์มะเร็ง ช่วย
รักษาระดับน�้ำในเลือดให้เหมาะสม นอกจากนี้ผลไม้
บางชนิ ด ในกลุ ่ ม นี้ ยั ง ช่ ว ยในการควบคุ ม น�้ ำ หนั ก
เช่น กล้วย สาลี่ ลางสาด ลิ้นจี่ ละมุด เป็นต้น
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