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ตามรอย...เกษตรของพอ

พระอัจฉริยภาพ ภูมิปญญา และนวัตกรรม
ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

อรุษ นวราช

กับมุมมองเพ�ออนาคต

เกษตรอินทรีย สุขวิถีของคนไทย
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หนึ่งทศวรรษ

ฮอร์ส อะวอร์ด และ
นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด”

Interview

อรุษ นวราช
กับมุมมองเพื่ออนาคต
เกษตรอินทรีย์ สุขวิถีของคนไทย

สวัสดีปีใหม่ 2559 ครับทุกท่าน
ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นช่วงเวลาดีๆ ทีท่ กุ คนมีความสุขทัง้ เรือ่ งเรียน
เรื่องงาน เรื่องครอบครัว ฯลฯ
หลายท่านได้มีโอกาสพบปะเพื่อนฝูง ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ได้เลี้ยง
สังสรรค์ และได้อวยพรปีใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่กันถ้วนหน้า
ปี 2558 เป็นปีทมี่ หี ลายเหตุการณ์ทปี่ ระทับตรึงอยูใ่ นความทรงจ�ำ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่” และ กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” ที่ได้ถูกบันทึกลงใน
หน้าประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทย อันเป็นมหามงคลยิง่ ส�ำหรับคนไทยทัง้ ประเทศ
และเป็นภาพบรรยากาศที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
สองเดือนสุดท้ายก่อนขึ้นปีใหม่ กลุ่มบริษัทนานมีเองก็ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จมา
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “หนึง่ ทศวรรษ ฮอร์ส อะวอร์ด และนานมี ไฟน์ อาร์ต
อะวอร์ด” เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ในปีนี้ คณะผูจ้ ดั โครงการประกวด
วาดภาพเยาวชนและโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
เนื่องจากเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา และเป็นปีครบรอบปีที่ 10 ของ
โครงการฯ อีกด้วย
นิทรรศการครัง้ นี้ เราได้รบั เกียรติจากศิลปิน 45 ท่าน มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
ในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ” พร้อมกับความปลืม้ ปีตขิ องผูท้ ไี่ ด้มี
โอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทในวันนัน้ ทัง้ คณะผูบ้ ริหาร ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา
ผู้ปกครอง และแขกผู้เกียรติทุกท่าน ที่เข้าร่วมงาน
สุดท้ายนี้ กระผมขอส่งความสุขแด่ทกุ ท่าน ขอคุณพระศรีรตั นตรัยโปรดปกปัก
คุ้มครอง และบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพพลานามัยแข็งแรง
กิจการเจริญก้าวหน้า ทั้งในปีใหม่นี้และปีต่อๆ ไปครับ
และเรา…ก็ยังคงเป็น “เพื่อนแท้ความส�ำเร็จ” ของทุกท่านนะครับ
ศุภชัย สุพุทธิพงศ์
บรรณาธิการบริหาร
editor@nanmee.com

13
15

2 • นานมีนิวส์

เล่าสู่กันฟัง

นานมีวิ่งมาราธอน 2015

Chinese books Review

หนังสือเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ

เจาะลึกหนังสือทองเกษม

หนังสือชุดสนุกคัดเก่งศัพท์จีน

บรรณาธิการอ�ำนวยการ กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ • ปรีญาณี กองบุญมา
บรรณาธิการบริหาร ศุภชัย สุพุทธิพงศ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ พัชนิภา ชาวแพรกน้อย
กองบรรณาธิการ ขวัญชนก ยุทธยง • ไอริณ เลาห์ภูติ • Lǐ Mèng Méng
บรรณาธิการศิลปกรรม วริยาภรณ์ สังข์สวัสดิ์
ศิลปกรรม อาดา สินทับ • พรพิมล ภัทรทวีโชคชัย
จัดท�ำโดย บริษัท นานมี จ�ำกัด - ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม
อาคารบริษัท นานมี จ�ำกัด 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

ตามรอย…เกษตรของพ่อ

พระอัจฉริยภาพ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“วันพ่อ” 5 ธันวาคม 2558 เป็นวันมหามงคล เนือ่ งในโอกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา นานมีนวิ ส์ฉบับนี้ จึงร่วมเทิดพระเกียรติโดยการน�ำเสนอพระเกียรติคณ
ุ
และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทยผ่านทาง
พระราชด�ำริและพระราชกรณียกิจมากมาย ที่ช่วยให้ผืนแผ่นดินไทยกลายเป็นแผ่นดินทอง
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ไว้อย่างละเอียดและน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระอัจฉริยภาพ
ทางด้านการเกษตร บนเนื้อที่ประมาณ 374 ไร่ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการบริจาคจาก
ชาวบ้านที่พร้อมใจมอบให้ เพื่อด�ำเนินการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้
ความโดดเด่นและพิเศษของพิพธิ ภัณฑ์การเกษตรฯ คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงท่องเที่ยว ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มพิพิธภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพิพิธภัณฑ์
ในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กลุ่มพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรตามรอยพ่อ และ
กลุ่มพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรพอเพียง
กลุ่มพิพิธภัณฑ์ในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย 9 อาคาร โดย
น�ำเสนอนิทรรศการถาวร 6 อาคาร จัดแสดงด้วยเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจและการออกแบบ
ที่ทันสมัย รวมถึงการใช้มัลติมีเดียและเทคโนโลยีในแต่ละโซนอย่างเหมาะสม
ซึ่งมีชื่อที่แตกต่างกัน ดังนี้
พิพธิ ภัณฑ์ในหลวงรักเรา ตัง้ อยูบ่ ริเวณอาคาร 5 ซึง่ เป็นอาคารกลางทีม่ ี
พื้นที่ใหญ่ที่สุด แบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างมีส่วนจัดแสดง 10 โซน ส่วน
ชัน้ บนจัดแสดงวิถชี วี ติ ของชุมชนเกษตรและวิถชี นบท ทัง้ สองส่วนน�ำเสนอความรัก
อันยิง่ ใหญ่ทใี่ นหลวงมอบให้ปวงชนชาวไทย ซึง่ ผูเ้ ข้าชมจะได้เรียนรูพ้ ระอัจฉริยภาพ
ของในหลวงด้านการเกษตรในทุกๆ ด้าน อาทิ พระราชพิธใี นวิถเี กษตร พระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร หลักการทรงงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่ นวัตกรรมเกษตร และภูมิปัญญาที่ล�้ำเลิศของในหลวงที่ท�ำให้
ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มาช้านาน จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์นี้คือห้องมหัศจรรย์
ท้องทุ่งที่น�ำเสนอด้วยระบบโฮโลแกรม และโรงภาพยนตร์ “กษัตริย์เกษตร”
ขนาด 150 ที่นั่ง ฉายภาพยนตร์ 3 มิติ 5 เรื่อง ที่ได้รับการจัดท�ำอย่างพิถีพิถัน
และสนุกสนานมาก

พิพธิ ภัณฑ์มหัศจรรย์พนั ธุกรรม ตัง้ อยูท่ อี่ าคาร 3 จัดแสดงภายใต้บริบท
“การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน” ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น�ำเสนอด้วยเทคโนโลยี แสง สี เสียง
ที่สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืช ที่เอื้อประโยชน์มากมายต่อแผ่นดิน
และเป็นมรดกล�้ำค่าของลูกหลานไทย
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป่ าดงพงไพร ตั้ ง อยู ่ ที่ อ าคาร 4 จั ด แสดงภายใต้ บ ริ บ ท
“ทุกชีวิตบนโลกล้วนมีหน้าที่ตามธรรมชาติ” ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสบรรยากาศป่า
กลางวัน แอบซุ่มดูสัตว์น้อยใหญ่ที่วนเวียนมาชุมนุมกันใต้ต้นไทร ผจญภัยกับการ
เดินป่ากลางคืน เพื่อสัมผัสรับฟังเสียงแห่งธรรมชาติ และร่วมกันบันทึกพันธสัญญา
อันเป็นการแสดงความตั้งใจในการช่วยรักษาธรรมชาติและโลกของเรา

พิพิธภัณฑ์วิถีน�้ำ 4 มิติ ตั้งอยู่ที่อาคาร 6 น�ำเสนอความส�ำคัญของ “น�้ำ”
ที่เป็นแม่ผู้ให้ชีวิต หล่อเลี้ยงผู้คนและทุกสรรพสิ่ง จากต้นน�้ำสู่ปลายน�้ำ วิถีแห่งน�้ำ
พลังแห่งสายน�้ำ และการจัดการน�้ำในแต่ละระบบนิเวศ ในส่วน “พลังน�้ำของ
แผ่ น ดิ น ” ผู ้ เข้ า ชมจะได้ เรี ย นรู ้ พ ระอั จ ฉริ ย ภาพด้ า นน�้ ำ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว และแบบอย่างการน้อมน�ำค�ำพ่อสอนด้านน�้ำ
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พิพธิ ภัณฑ์ดนิ ดล 360 องศา ตัง้ อยูท่ อี่ าคาร 7 น�ำเสนอความส�ำคัญของดิน
เพราะดินมีชีวิตเพื่อสร้างชีวิต ชีวิตในดินมีผลต่อการสร้างและท�ำลาย เรียนรู้วิธีคืน
ชีวิตให้แก่ผืนดิน เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งพระองค์ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ
มนุษยธรรม และก�ำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น
วันดินโลก

ส่วนกลุ่มพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งทั้ง 2 ส่วน ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะผู้เข้าชม
จะได้เห็นและเรียนรูก้ ารเกษตรทีส่ ามารถเข้าถึงได้ดว้ ยตนเอง เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์, 1 ไร่ พอเพียง, เกษตรอินทรีย์, วิถีไทย 4 ภาค, บ้านต้นไม้, ผักคุณภาพ
ในโรงเรือน เป็นต้น นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย
โดยมีห้องพัก ห้องประชุม สัมมนา ค่ายการเรียนรู้ฯ และหลักสูตรการเรียนรู้ฯ
ทีใ่ ห้บริการทัง้ รายบุคคล ครอบครัว และหมูค่ ณะ และทีพ่ เิ ศษยิง่ ก็คอื ทางพิพธิ ภัณฑ์
จัดงานด้านการเกษตรตลอดปี เช่น งานเกษตรแสนสุข มหกรรมในหลวงรักเรา
“กษัตริย์ เกษตร” เกษตรรักแม่ มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง ฯลฯ

หากผู้อ่านท่านใดสนใจเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการ
ในวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 9.00 น. -16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้จากเว็บไซต์
www.wisdomking.or.th เพื่อหาข้อมูลและวันว่างในการเข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้และปฏิบั ติจริง เพื่อน�ำ
ไปประยุกต์ ใช้ ในการด�ำเนินชีวิตของตนเอง

กลุ่มบริษัทนานมี จัดนิทรรศการแสดงภาพ
ผลงานประกวดศิลปะครั้งใหญ่ ประจ�ำปี 2558

“หนึ่งทศวรรษ ฮอร์ส อะวอร์ด
และ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “หนึ่งทศวรรษ
ฮอร์ส อะวอร์ด นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด” ณ บริษัท นานมี จ�ำกัด เขตบางรัก กรุงเทพมหานครฯ
โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดใน “โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ฮอร์ส
อะวอร์ด และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 10” ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ”
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ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดดังนี้
โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ฮอร์ส อะวอร์ด
1 รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
(อ.1-3 และ ป.1-3)
ได้แก่ เด็กชายภูพสุ จันทร์ทายะวิจิตร โรงเรียนจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพฯ
2 รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
ได้แก่ เด็กหญิงอารียา เพ็งท�ำ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
จังหวัดเลย
3 รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
ได้แก่ เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์
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โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด
4 รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และ
อาชีวศึกษา
ได้แก่ นางสาวณัฎฐา พัชรเวทิน โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
5 รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มที่ 2 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
ได้แก่ นายเทิดธันวา คะนะมะ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดกรุงเทพฯ

จากใจน้องๆ
“หนึ่งทศวรรษ ฮอร์ส อะวอร์ด และ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด”
ด.ช.ชาตโยดม ชวดเปีย
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
ฮอร์ส อะวอร์ด กลุ่มที่ 1 ปี 2557
“ศิลปะท�ำให้ผมมีสมาธิขึ้น เวลาคุณครูให้วาด
รูปในห้องเรียน พอวาดเสร็จทุกครั้งเพื่อนๆ ก็จะมารุมดู
และก็ชมว่าสวย ผมก็ปลื้มใจมากๆ ผมอยากให้เพื่อนๆ
พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ลองมาเรียนศิลปะดู แล้วจะรู้ว่ามัน
สนุกและเพลิดเพลินครับ”

ด.ญ.ภวรัญชน์ โตมณีพิทักษ์
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
ฮอร์ส อะวอร์ด กลุ่มที่ 1 ปี 2552
		
“ข้าพเจ้ามีความรูส้ กึ ประทับใจและภาคภูมใิ จมาก
เพราะศิ ล ปะเป็ น พลั ง พื้ น ฐานของทุ ก สรรพสิ่ ง ที่ มี ใ น
ตนเอง ขอเพียงเชือ่ มัน่ ในตนเองว่าท�ำได้ และท�ำให้ดที สี่ ดุ
แล้วจะรู้ว่าศิลปะให้อะไรมากกว่าที่คิด ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าก็ยังใฝ่ฝันว่าจะได้มี
โอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สักครั้งหนึ่ง
ในชีวิต และความฝันนั้นก็ได้กลายเป็นจริงเมื่อได้รับโอกาสจากบริษัทนานมี”

นายปัญญวัฒน์ มหันตปัญญ์
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ฮอร์ส อะวอร์ด
ปี 2551, 2552, 2554
นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ปี 2556
		
“ผมรู ้ สึ ก ดี ใจ และภู มิ ใจ เพราะเป็ น รางวั ล ที่
ทรงเกียรติ การประกวดในแต่ ล ะครั้ ง ท� ำ ให้ เรารู ้ จั ก
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ มากขึน้ มีโอกาสได้ศกึ ษางานมากขึน้
เพือ่ น�ำมาใช้ในการพัฒนางานของเราให้มคี ณ
ุ ภาพ และศิลปะเป็นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุข
กับผม ท�ำให้เรามีสมาธิ มีจติ ใจจดจ่ออยูก่ บั สิง่ ทีท่ ำ� ท�ำให้เราเป็นคนใจเย็น รูจ้ กั ความ
ละเมียดละไม ที่ส�ำคัญเป็นงานอดิเรกที่ท�ำให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์”

นายมนูธรรม ช่วยหนู
ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด
กลุ่มที่ 2 ปี 2552
		 “ดีใจตื่นเต้น เป็นเกียรติอย่างยิ่งและอย่างมาก
ที่ได้รู้ว่าได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโครงการประกวด นานมี
ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ประเทศไทย
สวยงาม” ส�ำหรับคนคนหนึ่งที่ท�ำงานศิลปะมาตลอด
ถือเป็นแรงกาย แรงใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป เพราะศิลปะให้อะไร
เยอะมากกว่าที่คิด มีกระบวนการทางความคิด และกระบวนการท�ำงาน โลกของ
ศิลปะมีจินตนาการกว้างไกลแต่อยู่ในสังคมบนความเป็นจริง”

นายสุชาติ แซ่ลี่
ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด
กลุ่มที่ 2 ปี 2555
		
“รู้สึกปลาบปลื้มยินดีอย่างมาก และขอขอบคุณ
บริษัท นานมี จ�ำกัด ที่ได้จัดโครงการดีๆ ท�ำให้ผมได้มี
โอกาสแสดงผลงานจิตรกรรมออกมาสูส่ ายตาสาธารณชน
ผมคิดว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ชโลมและหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ
ของผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน เป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจให้มคี วาม
สงบสุข ซึง่ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และเป็นสิง่ ทีส่ ร้างจินตนาการอย่างไร้ขดี จ�ำกัด”

นายเจนณรงค์ แคะมะดัน
ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด
กลุ่มที่ 1 ปี 2557
		
“รูส้ กึ เป็นเกียรติแก่ครอบครัวทีไ่ ด้มโี อกาสรับถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ และทุนการศึกษา ทัง้ นีท้ งั้ นัน้
การที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพโดย
บริษัทนานมี ท�ำให้ผมได้ฝึกฝนทักษะในการท�ำงานของตนเองเพิ่มมากขึ้น และ
ผมคิดว่าการท�ำงานส่งเข้าประกวดนั้น เราต้องทุ่มเท ต้องขยัน ต้องมีวินัย และ
อดทน ซึ่งท�ำให้ผมเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองไปในทางที่ดีขึ้น”

นายทรงวุฒิ ขาววิเศษ
ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ ม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด
กลุ่มที่ 2 ปี 2557
“รู ้ สึ ก ดี ใ จและเป็ น เกี ย รติ อ ย่ า งสู ง ที่ บ ริ ษั ท นานมี
มีโครงการศิลปะที่ดีๆ ซึ่งส่งเสริมให้ศิลปินน้อยใหญ่
ตั้งแต่เด็กๆ จนถึงประชาชน ได้มีโอกาสสร้างสรรค์
สิ่งสวยงามที่มีคุณค่าทางศิลปะออกสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งผมคิดว่า ศิลปะเป็น
สิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขใจ เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคม
และประเทศชาติ”

นายปราโมทย์ ขวัญกลาง
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ฮอร์ส อะวอร์ด
กลุ่มที่ 3 ปี 2555
		
“ส�ำหรับข้าพเจ้า ศิลปะให้ในทุกๆ อย่าง ให้ทั้ง
ความฝัน ให้ทั้งความเป็นอยู่ และให้ทั้งโอกาสได้ไปใน
ที่ต่างๆ ได้พบกับศิลปะแบบใหม่ๆ ได้พบผู้คนมากมาย
ตอนที่ได้รับรางวัล รู้สึกประทับใจมากเพราะเป็นรางวัล
แรกที่ได้รางวัลชนะเลิศและได้ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ ถึง
แม้วา่ งานประกวดทีส่ ง่ ในงานต่างๆ รวมถึงในปีตา่ งๆ จะไม่ได้รางวัล แต่เมือ่ คิดถึง
ตอนทีไ่ ด้รบั รางวัลในโครงการประกวด HAW & NMFA ก็ทำ� ให้ผมมีกำ� ลังใจท�ำงาน
ต่อไป”

นานมีนิวส์ • 7

8 • นานมีนิวส์

นานมีนิวส์ • 9

.

กองบรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์ทองเกษม

อรุษ นวราช

กับมุมมองเพื่ออนาคต

เกษตรอินทรีย์
สุขวิถีของคนไทย

อาจจะด้วยรู้ทั้งรู้หรืออย่างไร ที่ท�ำให้ อรุษ นวราช ทายาท
เจ้ า ของสามพรานริ เ วอร์ ไ ซด์ เปลี่ ย นบทบาทจากวิ ศ วกรเคมี
มาเรียนรู้และผลักดันเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง ไม่เพียงเท่านั้น
เขายังใช้ภาระหน้าทีก่ ารเป็นนักบริหารของโรงแรม น�ำหลักการบริหาร
จั ด การมาขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รอย่ า ง สามพรานโมเดล มู ล นิ ธิ
สังคมสุขใจ และตลาดนัดสุขใจ จนตอนนี้เกษตรอินทรีย์ของเขา
เป็นรูปเป็นร่างที่มองเห็นโอกาสอยู่ไม่ไกล

ในวัยเด็ก...ผมไม่เคยชอบงานด้านเกษตรเลย
ตอนเด็กผมโตที่นี่ วิ่งเล่นอยู่แถวนี้ แต่ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะมาท�ำเกษตร
คือไม่ได้ชอบ ไม่ได้สนใจพวกต้นไม้เท่าไหร่ แต่ก็ชอบเล่นกับธรรมชาตินะ เพราะ
สมัยก่อนคุณยายชอบปลูกต้นไม้ พวกต้นใหญ่ๆ ทีน่ อี่ ายุเท่าๆ กับโรงแรม คือ 53 ปี
แล้ว ช่วงนัน้ ปลูกกุหลาบเยอะ โรงแรมเลยชือ่ ว่า Rose Garden แต่ตอนนีเ้ ปลีย่ นเป็น
สามพรานริเวอร์ไซด์แล้ว ซึง่ ตอนนีจ้ ะปลูกกุหลาบมอญแบบอินทรียแ์ ละมีใบรับรอง
คือเป็น certified organic

จากวิศวกรเคมี สู่ เกษตรอินทรีย์
ผมไปอยู่อังกฤษมา 12 ปี ตอนอยู่ที่นั่น ผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ พอ
เรียนจบด้านวิศวะจากอังกฤษ ก็มาท�ำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ได้ 10 กว่าปี ช่วงที่อยู่
อมตะพาวเวอร์ ได้มีโอกาสท�ำเรื่องเกี่ยวกับ Holistic Health เพราะมิสเตอร์
ฮาราลด์ ลิงค์ เจ้าของบีกริม เขามีโปรเจ็กต์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ซึ่งผมก็ชอบ
อยู่แล้ว เขาให้ผมลองไปศึกษาดูงาน ผมจึงได้มีโอกาสไปดูโปรแกรมสุขภาพต่างๆ
ในประเทศไทย และมีความคิดว่าน่าจะน�ำกลับมาท�ำที่บ้าน ตอนหลังได้ลอง
ท�ำโปรแกรมสุขภาพส�ำหรับลูกค้าทีโ่ รงแรมช่วงเสาร์-อาทิตย์ เพราะทีน่ เี่ รามีพนื้ ที่
มีห้องพัก มีอาหารอยู่แล้ว พอเริ่มไปเริ่มมาก็รู้สึกชอบ แต่ยังไปได้ไม่ดีนะครับ

เกษตรอินทรียใ์ นเชิงธุรกิจ
ตอนแรกทีเ่ ริม่ ท�ำเกษตรอินทรียอ์ ย่างจริงจัง ก็ไปชวนเกษตรกรทีอ่ ยากปลูก
ผลผลิตส่งเรา เราจะซื้อ แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นผลผลิตทางอินทรีย์เท่านั้น และมี
ไอเดียว่าจะท�ำเป็นตลาดกลางระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค ชื่อ “ตลาดสุขใจ”
นีก่ จ็ ะ 5 ปีพอดี เราพยายามหาเครือข่าย หาช่องทางตลาดให้ ก็เลยเป็นจุดเริม่ ต้น
ของโครงการ ซึง่ ยังดีทเี่ ราได้ผรู้ จู้ ากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ม.เกษตร ม.มหิดล มา
ช่วยเหลือด้วย นอกจากนีเ้ รายังท�ำงานเชือ่ มกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น พัฒนาทีด่ นิ
สาธารณสุขจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด เพราะตอนนี้ทุกคนที่มาร่วมกับโครงการ
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สามพรานโมเดล ผมว่ามันต้องตอบโจทย์ตัวงานของเขาด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ แล้วมันก็จะไปตอบโจทย์ตัวโครงการ
เองด้วย

ตลาดสุขใจกับการเป็นตลาดกลาง
ตลาดสุขใจเน้นการเชื่อมตรงระหว่างผู้ปลูกกับผู้บริโภค ตอนหลังเริ่มเป็น
ที่ต้องการทั้งเกษตรกร ทั้งผู้ค้า ผู้ซื้อที่แต่เดิมนั้นเขาต้องไปรับผลไม้จากบางช้าง
วิ่งไปเอาผักที่อ�ำเภอเมือง แต่ตอนนี้พวกเขาสามารถมาเจอกันที่สามพราน ส่วน
เกษตรกรก็สะดวกในการขาย ไม่ต้องให้ผู้ซื้อไปรอที่บ้าน เพราะหากให้เขาไปรอ
ที่บ้าน บางทีเกษตรกรไม่อยู่บ้าง หรือไปออกแปลงบ้าง ก็ไม่เจอกันสักที สุดท้าย
ผมจึงคิดว่า ถึงเวลาก็มาเจอกันที่ตลาดสุขใจดีกว่า มาถึงก็มานั่งรอกันได้ สะดวก
กันทั้งสองฝ่าย

“เกษตรกรทีเ่ ขาท�ำอินทรีย์
ไปได้ดใี นทุกมิติ รายได้กด็ ี หนีก้ ห็ มด
สุขภาพก็ดี สิง่ แวดล้อมก็ดี สังคมก็ด“ี
มูลนิธิสังคมสุขใจก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือชุมชน
เราก่อตั้งมูลนิธิเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว หลังจากที่เราด�ำเนินการเรื่องสามพราน
โมเดลมาก่อนหน้านั้น ตอนนั้นที่เรารับทุนทั้งของ สกว. และ สสส. เราคิดว่า
ในฐานะที่เราเป็นบริษัทเอกชน มันดูไม่เหมาะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าตั้งมูลนิธิมาเพื่อรับ
ทุน เหตุผลหนึ่งคือเราอยากให้งานมันโปร่งใส ซึ่งเรามีประชุมมูลนิธิปีละ 2 ครั้ง
โดยมีกรรมการมาช่วยดูแล ท่านช่วยให้ทิศทางหลักว่าสิ่งที่เราท�ำอยู่เป็นอย่างไร
กรรมการเป็นผู้มีประสบการณ์ทุกคน และสามารถมองภาพกว้างเป็นองค์รวม
เพราะทุนที่ได้มาเราอยากให้เกษตรกรและคนในพื้นที่ที่ท�ำเกษตรอินทรีย์ได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด สามารถขับเคลื่อนชุมชนได้อย่างราบรื่น ในอนาคตมูลนิธินี้ก็
จะมีการพัฒนาไม่ใช่แค่เรือ่ งเกษตรอินทรียอ์ ย่างเดียว แต่อะไรทีช่ ว่ ยเหลือสังคมก็
ท�ำได้ โดยเฉพาะการช่วยเหลือคนในพื้นที่ ในจังหวัดนครปฐม เช่น จะมีโครงการ
เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่ เราก�ำลังไปเชื่อมตรงนั้น ผมเน้น
เป็นคนทีอ่ ยูใ่ นท้องถิน่ เพราะควรจะช่วยคนทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ก่อน ไปช่วยคนไกลตัวมัน
ก็จะไม่ตอ่ เนือ่ ง และไม่เกิดผล เหมือนสามพรานโมเดล เราจะเชือ่ มกันกับคนทีอ่ ยู่
ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือมหาวิทยาลัย

โครงการใหม่ๆ ที่ก�ำลังจะเริ่ม
ตอนนี้มีโครงการย่อย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เพิ่ม ชื่อโครงการ
“FARM TO FIRM” เพราะพอเริม่ มีตลาดสุขใจ เมือ่ 5 ปีทแี่ ล้ว เมือ่ สักปีทแี่ ล้ว
เราเริม่ มี “ตลาดสุขใจสัญจร” ไปตามส�ำนักงานในกรุงเทพฯ และโครงการต่อจากนี้
ปีหน้าเราจะเริ่มฟาร์มทูเฟิร์ม เป็นระบบที่ให้สมาชิกเกษตรกรอัพโหลดข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สินค้าของตนเอง แล้วให้ผู้บริโภค เช่น พนักงานบริษัท หรือผู้ที่สนใจ
เข้าไปดูขอ้ มูลและซือ้ สินค้าเกษตรทางออนไลน์ได้ เพราะว่ามันตอบโจทย์ผบู้ ริโภค
ทั่วไปที่ว่า เราอยากกินอินทรีย์แต่ส่วนใหญ่มันก็แพง บางทีกว่าจะเจอก็รถติด
หายาก หรือไม่แน่ใจว่ามันอินทรีย์จริงหรือเปล่า อันนี้เราตอบโจทย์ 3 ข้อ เลย คือ
โครงการรองรับเชือ่ ถือได้ ราคาไม่แพง มาถึงหน้าบริษทั มันก็เวิรก์ ถ้าเราท�ำระบบ
สมาชิกก็นา่ จะได้กนิ ผลผลิตอินทรียอ์ ย่างต่อเนือ่ ง เพราะสุขใจสัญจรเราไปแค่เดือน
ละครั้ง แต่ถ้าระบบสมาชิกเราจะไปอาทิตย์ละครั้ง

นอกจากนีก้ จ็ ะมีโครงการ “FARM TO FUNCTIONS” ซึง่ เป็นการรวบรวม
ข้าวอินทรีย์จากเครือข่ายที่รู้จักในอ�ำนาจเจริญ และขายไปยังโรงแรมกับศูนย์
ประชุม เป็นการขายตรง ราคาไม่ได้แตกต่างจากเดิม คือ กิโลกรัมละ 35 -40 บาท
ซึง่ ผมก็พยายามกระจายทุกอย่าง เน้นการเชือ่ มตรงระหว่างผูป้ ลูกกับผูบ้ ริโภค และ
เรายังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาช่วยเรือ่ งการจัดการหลังเก็บเกีย่ ว แพ็กเกจจิง้
และแบรนดิ้ง อีกด้วย คือเน้นว่าทั้งกลุ่มเกษตรกรเขามาเป็นกลุ่มธุรกิจ และ
ท�ำธุรกิจเป็น เมื่อก่อนเขาต้องปลูกเขาต้องพึ่งคนกลาง แต่พอเราเชื่อมตลาดปั๊บ
เราเหมือนเป็นพี่เลี้ยงพาเขาไปเจอลูกค้า ไปเจอโรงแรม ไปเจอศูนย์ประชุม ให้เขา
ไปส่งเอง ตอนนี้ก็มี Modern Trade ธุรกิจอาหาร และมีผู้ส่งออกมาติดต่อ
คือทุกช่องทางเลยทีเดียว

นานมีนิวส์ • 11

เกษตรอินทรีย์ของในหลวงน�ำมาซึ่งความยั่งยืน
ปรัชญาพอเพียงของพระองค์ท่าน พอผมเข้ามาท�ำตรงนี้ผมก็เริ่มเข้าใจ
ตรงนั้นมากขึ้นๆ และคิดว่าสิ่งที่พระองค์ท่านสอน ทั้งเกษตรอินทรีย์และปรัชญา
ก็คอื อันเดียวกันเลย พึง่ ตัวเอง พึง่ ธรรมชาติ ไม่ฝนื ธรรมชาติ อยูอ่ ย่างพอดี เพราะ
เกษตรอินทรีย์จะท�ำแปลงใหญ่มากก็ไม่ได้ คือไปฝืนธรรมชาติมันก็จะไม่เป็น
ธรรมชาติ คุณไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวมันก็ฝืนธรรมชาติ เพราะธรรมชาติต้องมีความ
หลากหลาย ท�ำให้เกิดความสมดุล คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือ
อยูอ่ ย่างประหยัด แต่ไม่ใช่ครับ เกษตรอินทรียท์ ำ� แล้วรวยได้นะครับ ขึน้ อยูก่ บั เรา
คนท�ำเกษตรอินทรียส์ ว่ นใหญ่จะมีความพอเพียงไปในตัว และเข้าใจเรือ่ งของวงจร
ธรรมชาติ ว่าทุกอย่างเป็นไปตามฤดูกาล มันดีตอ่ สุขภาพ ซึง่ จริงๆ แล้ว ธรรมชาติ
ก�ำหนดทุกอย่างมาอยู่แล้ว

มุมมองเกี่ยวกับ

การเจริญเติบโตของเกษตรอินทรีย์ ในอนาคต
ผมคิดว่าโตแน่นอน แต่ไม่รวู้ า่ เร็วแค่ไหน ตอนนีเ้ กษตรกรทีท่ ำ� เกษตรอินทรีย์
ทีไ่ ด้ใบรับรองแล้ว ในประเทศไทยมีแค่ 9 พันกว่าคน แต่โอกาสทีจ่ ะโตผมว่ามีเยอะ
เพราะผมว่าความต้องการของตลาดจะเริม่ เยอะขึน้ และเริม่ บีบให้เกษตรกรหันมา
ท�ำตรงนี้มากขึ้น ผมว่าถ้าเกษตรกรคนอื่นๆ เห็น หรือมาดูตัวอย่างจากเราว่า
เกษตรกรที่เขาท�ำอินทรีย์มันไปได้ดีในทุกมิติเลย รายได้ก็ดี หนี้ก็หมด สุขภาพก็ดี
สิ่งแวดล้อมก็ดี สังคมก็ดี เขาก็จะหันมาท�ำตรงนี้

เกษตรอินทรียน์ �ำมาซึ่งความสุข
ผลพลอยได้ของผู้ท�ำเกษตรอินทรีย์ คือ ความสุข ผมว่าสุดท้ายแล้ว
มันตอบโจทย์ชีวิตเราว่าเราเข้าใจและเห็นสัจจะธรรมของชีวิต เรื่องสุขภาพ
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด และทุกคนมีทางเลือก ถ้าเราจะเลือกเอาสบายสะดวก
มันอาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพเราเสมอไป มันส�ำคัญมากกับสิ่งที่เรากินเข้าไป
ถ้าเป็นคนทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพฯ บางทีเข้าใจว่า การเข้าถึงอาหารอินทรียน์ นั้ ท�ำได้ยาก
อาจจะหันมาลองปลูกเองบ้าง ถ้าเกิดมีพื้นที่ในบ้านนิดๆ หน่อยๆ ปลูกมะนาว
ต้นสองต้น พริก หรือผักพืน้ บ้าน ก็ทำ� ได้ แต่ถา้ จะไปเน้นกินผักนอกฤดู อะไรแบบนี้
ยาก เราก็ต้องปรับพฤติกรรมการกินของเราด้วย และเรื่องการออกก�ำลังกายก็
ส�ำคัญ ถ้าอยากจะให้สุขภาพดีมันก็ต้องไปทั้งองค์รวม

หลากหลายมุมมองด้านเกษตรอินทรียข์ อง อรุษ นวราช
อาจท�ำให้หลายคนฉุกคิดได้ว่า ถึงเวลาหรือยังที่ผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและผู้บริโภค จะหันมาให้ความส�ำคัญกับ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ ซึ่ ง ยั ง ประโยชน์ ทั้ ง ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ บ ริ โ ภค
รวมถึงสภาพแวดล้อม ตลอดจนธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา
เพียงแค่คุณลอง ลด ละ เลิก สารเคมี แล้วคุณก็จะรู้ว่า…

“ความสุขของการมีสุขภาพทีด่ …
ี นัน้ อยู่ ไม่ ไกล”
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“ตลาดสุขใจ” ความสุขอยู่แค่เอื้อม
ขอเชิญชวนนะครับ เราจัดงานวันสังคมสุขใจเป็นประจ�ำทุกๆ ปี ส่วนใหญ่
จะเป็นช่วงปลายปี ประมาณกลางเดือนธันวาคม ซึง่ ปีนเี้ ราจัดวันที่ 18-20 ธันวาคม
ภายในงานนอกจากจะมีผักผลไม้อินทรีย์และอาหารสุขภาพแล้ว ยังมีกิจกรรม
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มากมาย เช่น คลินิกเกษตรอินทรีย์ เวิร์กชอปการปลูกผัก
ซึ่งใครที่อยู่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ลองหาโอกาสมานะครับ งานจัดใหญ่ครับ
ปีละครัง้ สามารถขับรถเข้าไปในสวน พบปะเกษตรกร สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ
เช่น ข้าวที่ไร่ขิง ผลไม้ที่บางช้าง ตลาดจินดา เป็นต้น

นานมีร่วมวิ่งกรุงเทพมาราธอน 2015
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทนานมีเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติในงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 28
โดยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขันอยู่บนถนนสนามไชย หน้าพระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว) กิจกรรมครั้งนี้ คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทนานมี คุณ Hiroshi Shiokawa
รองประธานบริษัท แม็กซ์ จ�ำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) คุณ Hirofumi Sawae ผู้จัดการแผนก OP ฝ่ายขายระหว่างประเทศบริษัทแม็กซ์ และพนักงานกลุ่มบริษัทนานมี
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างแข็งขัน

นานมีร่วมโครงการ
“ดาวเด่นบัวหลวง”

นานมีสนับสนุน
“ภูมิรักษ์ พิทักษ์น�้ำ”

กลุ่มบริษัทนานมีได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนหลักสี
และอุปกรณ์ศลิ ปะในโครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ซึง่ จัดโดย
มูลนิธิบัวหลวงและหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ตัง้ แต่การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น กลวิธี
		
กระบวนการสร้างสรรค์งาน และการเสริมสร้าง
		
มิตรภาพระหว่างกัน รวมถึงการเพิ่มเติม
		
ความรู้ด้านศิลปะและสังคมจากวิทยากร
		
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อั น เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การ
		
ด�ำเนินชีวิตของนักศึกษาศิลปะที่จะน�ำไป
		
ปรับใช้ ในอนาคต อีกทั้งยังท�ำให้ประชาชน
		
ทัว่ ไปมีความสนใจ และเข้าใจงานศิลปะมาก
		
ยิ่ ง ขึ้ น โดยได้ ก� ำ หนดการแข่ ง ขั น ขึ้ น เมื่ อ
		
7–16 ตุลาคม และปฐมนิเทศพร้อมแถลงข่าว
		
เมื่อ 10–13 ตุลาคม 2558

กลุ่มบริษัทนานมี ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนสีและอุปกรณ์ศิลปะในโครงการ
ประกวดวาดภาพ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น�้ำ” ภายใต้หัวข้อ “การอนุรักษ์และพัฒนา
แม่น�้ำ คู คลอง” ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรน�้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 และเป็นการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้หน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของแหล่งน�้ำ
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ผักกาดขาวออร์แกนิก

ที่ฮาร์บินหนึ่งต้นขายได้เป็นร้อยหยวน!
ไม่นานมานี้มีชาวเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศจีน ได้โพสต์
ภาพ “ผักกาดขาวราคาสูงลิว่ แตะฟ้า” ลงในอินเทอร์เน็ต แล้วบอกว่าผักกาดขาว
ออร์แกนิก 2 กิโลกรัมกว่าๆ นีม้ รี าคามาตรฐานสูงถึง 115.50 หยวน (เกือบ 600 บาท)
เลยทีเดียว ทั้งนี้ผักออร์แกนิกทั้งหลายตามชั้นวางจ�ำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต
ต�ำบลฉวินลี่ เมืองฮาร์บินล้วนแต่ราคาสูง โดยส่วนใหญ่ราคากิโลกรัมละหลาย
สิบหยวน เพราะอะไรผักออร์แกนิกถึงได้แพงขนาดนี้ และจริงๆ แล้ว มันมีดีที่
ตรงไหนกัน

เมื่อเกิดค�ำถามดังกล่าวขึ้น นักข่าวจึงไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ประจ�ำสถาบันวิทยาการการเกษตรแห่งเมืองฮาร์บนิ จากค�ำให้สมั ภาษณ์ได้ความว่า
“ผักออร์แกนิกคือผักที่ปลอดภัยที่สุดในอนาคต อีกทั้งคุณภาพดีที่สุด และก็ยัง
ราคาสูงที่สุดอีกด้วย ซึ่งหากพิจารณาด้านรสชาติก็สามารถแยกออกจากผักทั่วไป
ได้ชัดเจน เพราะรสชาติผักออร์แกนิกนั้นดีเยี่ยมจริงๆ” เนื่องจากผักออร์แกนิกมี
มาตรฐานที่สูงมาก เข้มงวดทั้งเรื่องดินของสถานที่เพาะปลูก จนถึงบริเวณโดย
รอบ สภาพอากาศ และคุณภาพน�้ำ โดยหากมีจุดหนึ่งจุดใดที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็จะ
ไม่ได้รับการรับรองให้เป็น “ออร์แกนิก” ดังนั้นในการเพาะปลูกผักออร์แกนิกจึง
มักเลือกสถานที่บริเวณภูเขาหรือป่าที่อยู่ค่อนข้างห่างไกล
แน่นอนว่าผักทีป่ ลูกแบบออร์แกนิกไม่สามารถใช้ยาฆ่าแมลงและปุย๋ เคมีได้
ต่อให้ใช้ปุ๋ยคอก ก็ต้องผ่านการขจัดสารพิษอย่างเข้มงวดจึงจะใช้ได้ ด้วยเหตุนี้
ผักออร์แกนิกไม่เพียงแต่มีจ�ำนวนผลผลิตน้อย แต่ยังตกเป็นเป้าของแมลงพาหะ
น�ำโรคได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ทันทีที่ตรวจพบโรคก็จ�ำเป็นต้องก�ำจัดทิ้งเสีย ใน
ขณะเดียวกันผักออร์แกนิกไม่สามารถละเว้นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพได้
ผลผลิตในแต่ละครั้งล้วนต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อรับรองอย่างเคร่งครัด
ทั้ ง นี้ ด ้ ว ยความที่ ผั ก ออร์ แ กนิ ก อาจราคาสู ง กว่ า ผั ก ทั่ ว ไปหลายเท่ า ตั ว
ผู้เชี่ยวชาญจึงเสริมว่า ผู้จัดจ�ำหน่ายผักออร์แกนิกควรที่จะได้ “ตรารับรอง” มา
ติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้า เพื่อบอกให้ผู้บริโภคทราบและเพื่อเป็นการรักษาความ
เป็นออร์แกนิกที่แท้จริง

素食养生事典

蔬果养生大全

高血压全食物调养

大病预防先消火气

ISBN 978-7-5180-0194-1
ผู้แต่ง 史文丽
ส�ำนักพิมพ์ 中国纺织出版社
ราคา 400 บาท

ISBN 978-7-122-12874-4
ผู้แต่ง 朱太治、双福
ส�ำนักพิมพ์ 学工业出版社
ราคา 360 บาท

ISBN 978-986-7137-88-3
ผู้แต่ง 陈美樱、陈纹慧
ส�ำนักพิมพ์ 三采文化出版事业

ISBN 978-986-5834-71-5

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะท� ำ ให้ คุ ณ ได้
รู ้ ว ่ า การรั บ ประทานมั ง สวิ รั ติ น้ั น มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง ทั้ง
ในแง่การป้องกันโรคภัย และเสริมสร้าง
สุขภาพ อีกทั้งยังแนะน�ำการจับคู่ผัก
ผลไม้เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ค่าโภชนาการสูงสุด
พร้อมทั้งสูตรอาหารคาวหวานและ
เครือ่ งดืม่ นานาชนิดทีน่ อกจากจะรวย
รส ยังช่วยให้คณ
ุ รวยสุขภาพอีกด้วย

การรั บ ประทานผั ก ผลไม้ มี
ประโยชน์ตอ่ ร่างกาย แต่จะรับประทาน
อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด ก็ต้อง
เริม่ จากการท�ำความรูจ้ กั ผักผลไม้ตา่ งๆ
ว่ามีวิธีการเลือกซื้ออย่างไร มีจุดเด่น
และสรรพคุณอะไรบ้าง ที่ส�ำคัญอีก
ประการคือ ต้องรับประทานอย่างไร
จึงจะดีที่สุด ทั้งในเรื่องของรสชาติ
และคุณค่าสารอาหาร คุณสามารถ
เรียนรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้
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有限公司

ผู้แต่ง 西西
ส�ำนักพิมพ์ 绘虹企业股份有限

ราคา 450 บาท

公司

ความดันโลหิตสูง อีกโรคหนึ่ง
ทีห่ ลายคนต้องผจญ เป็นแล้วก็ตอ้ งรับ
ประทานยามากมายหลายขนานเพื่อ
พยุงอาการ ช่างเป็นเรื่องที่ท�ำให้ชีวิต
น่าเบือ่ เหลือเกิน เรามารักษากันทีต่ น้
เหตุด้วยการรับประทานอาหารอย่าง
เหมาะสมทั้งมื้อ เช้า กลางวัน เย็น
พร้อมของว่าง โดยมีหนังสือเล่มนีเ้ ป็น
ผูช้ ว่ ยของคุณ

คงไม่มใี ครต้องการทีจ่ ะเจ็บป่วย
หรอกจริงไหม หนังสือเล่มนีค้ อื ก้าวแรก
สู่การมีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะคุณ
จะได้รจู้ กั การรักษาสมดุลร่างกายไม่ให้
ร้อนจนเกินไป ผ่านการบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ช่วยปรับ และ
เสริมสร้างสมดุลให้กับร่างกายนั่นเอง

ราคา 620 บาท

หนังสือชุด สนุกคัด เก่งศัพท์จีน เหมาะส�ำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนได้ฝึกคัดฝึกเขียน
ตัวอักษรจีน ไปพร้อมๆ กับการเรียนรูค้ ำ� ศัพท์และประโยคภาษาจีน หนังสือชุดนีม้ ที งั้ หมด 4 เล่ม
เรียงล�ำดับตามความยากง่ายของตัวอักษรจีนเป็นเล่มๆ ไป ซึ่งเล่ม 1 จะง่ายที่สุด และเล่ม 4
จะยากที่สุด โดยความยากง่ายดังกล่าวจะเป็นในเรื่องของการขีดเส้นเพื่อประกอบเป็นตัวอักษร
มากกว่าในเรื่องของความหมายและการใช้ภาษา
ในแต่ละตัวอักษรมีเนือ้ หา 2 หน้า หน้าหนึง่ เป็นตัวอักษรหลัก พร้อมความหมายทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ มีตัวอย่างประโยค พินอิน ค�ำแปลไทย พร้อมภาพประกอบให้ผู้เรียนสามารถ
แต่งแต้มระบายสีตามจินตนาการได้อย่างเพลิดเพลิน อีกหน้าหนึง่ จะเป็นการสอนขีดเส้นตัวอักษร
ตามล�ำดับในทิศทางที่ถูกต้อง พร้อมพื้นที่ฝึกเขียนด้วยตัวเอง และยังมีตัวอย่างค�ำศัพท์พร้อม
ความหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกด้วย
ส�ำนักพิมพ์ทองเกษมเชื่อว่าปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เรียนสิ่งใดแล้วได้ผลดี คือ
การเรียนด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุข และหวังว่าหนังสือชุด สนุกคัด เก่งศัพท์จีน ทั้ง 4 เล่มนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาจีน เพื่อเป็นบันไดไปสู่การเรียนรู้ภาษาจีนที่แตกฉานใน
ระดับสูงต่อไป

แสนค�ำถามน่าทึ่ง...
ธรรมชาติพิศวง

ISBN 978-616-285-140-7
ผู้แต่ง Tinman Arts
ภาพ ประจิตร ป้อมอรินทร์
จ�ำนวนหน้า 120 หน้า
ราคา 165 บาท
สรรพสิง่ ต่างๆ ในธรรรมชาติ ล้วนมี
ความลึกลับและเสน่ห์อันน่าพิศวงที่
รอให้ทุกคนค้นหา หลายคนอาจเคย
ตั้ ง ค� ำ ถามอย่ า ง ทะเลทรายเกิ ด ขึ้ น
ได้อย่างไร ท�ำไมฟ้าผ่าจึงชอบผ่าตึกสูง
จุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรอยู่ที่ไหน
หรื อ ต้ น ไม้ ช นิ ด ใดมี อ ายุ ยื น ยาวที่ สุ ด
ในโลก ร่วมหาค�ำตอบที่คาใจเหล่านี้
ได้ใน แสนค�ำถามน่าทึง่ ...ธรรมชาติพศิ วง
เล่มนีก้ นั เลย

แสนค�ำถามน่าทึ่ง...
โลกมหัศจรรย์

ISBN 978-616-285-143-8
ผู้แต่ง Tinman Arts
ภาพ ประจิตร ป้อมอรินทร์
จ�ำนวนหน้า 120 หน้า
ราคา 165 บาท
โลกของเรามีความมหัศจรรย์
อีกหลายสิ่ง ที่เรายังไม่รู้ แต่หากได้รู้
จะต้องทึ่งเป็นแน่ หนังสือ แสนค�ำถาม
น่าทึง่ ...โลกมหัศจรรย์ เล่มนี้ ได้รวบรวม
เอาหลากหลายค�ำถามเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ
บนโลก ให้ทกุ คนร่วมหาค�ำตอบไปด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็น ท�ำไมดวงจันทร์บางครั้ง
ก็กลม บางครั้งก็เป็นเสี้ยว ก้อนเมฆที่
ลอยอยู่บนฟ้ามีน�้ำหนักมากแค่ไหนกัน
ท�ำไมต้องโรยเกลือหลังหิมะตก หรือ
ท�ำไมนกทีเ่ กาะบนสายไฟจึงไม่ถกู ไฟดูด

สองพี่น้องผจญภัย
บ้านขนมปัง

ISBN 978-616-285-135-3
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ
ภาพ จักรินทร์ เรืองเกตุ
จ�ำนวนหน้า 24 หน้า
ราคา 95 บาท
ฮันเซลและเกรเทล สองพี่น้อง
ผู้น่าสงสาร ถูกพ่อและแม่เลี้ยงใจร้าย
น�ำไปปล่อยไว้กลางป่า ทัง้ สองได้พบกับ
บ้านขนมปังที่ประดับประดาไปด้วย
ลูกกวาดและขนมหวานนานาชนิดของ
นางแม่มด ภายใต้ใบหน้ายิม้ แย้มของนาง
ทีท่ ำ� การต้อนรับเด็กทัง้ สองอย่างอิม่ หน�ำ
ส�ำราญ ทัง้ อาหารและทีพ่ กั กลับมีความ
ปรารถนาทีจ่ ะจับทัง้ คูก่ นิ เป็นอาหาร ทัง้
สองจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ ร่วมเอาใจ
ช่วยทั้งคู่ได้ใน สองพี่น้องผจญภัยบ้าน
ขนมปัง

ตุ๊ต๊ะ มีมารยาทนะ

ISBN 978-616-285-139-1
ผู้แต่ง นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ
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