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วันที่ 27 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย
อาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี) เชิญชม นิทรรศการ “สุภาพสตรี
บู ๊ ร ะห�่ ำ ภาค 2 : Lady Image 2” ผลงานโดย อั ญ ชลี
อารยะพงศ์พาณิชย์ น�ำเสนอผลงานจิตรกรรมด้วยจินตนาการ
ผ่านภาพลักษณ์ของตัวศิลปินเอง เปิดให้ชมทุกวันอังคารอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) ตัง้ แต่เวลา 10.30-19.00 น. สอบถามเพิม่ เติม
โทร. 0 2422 2092, 08 6890 2762

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ถนน
ร อ บ เ มื อ ง
∂∂ พบกันอีกครั้งกับ “จุดประกาย” เซ็คชั่นด้านสารคดีข่าว สังคม
ศิลปวัฒนธรรม บันเทิง นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจ�ำวันพุธที่ 26
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 ∂∂
∂∂แค่เดือนกว่าๆ ก็เข้าสูเ่ ทศกาลปีใหม่ นอกจากการเฉลิมฉลอง
สิ้นปี 2557 คนเราก็ควรจะหาเวลาทบทวนชีวิตที่ผ่านมา สิ่งใดที่ท�ำไป
แล้วผิดพลาด ก็หาโอกาสท�ำเรื่องดีๆ ทดแทน∂∂
∂∂ข่าวคราวในแวดวงสังคม ขอเริม่ ทีข่ า่ วดีๆ ของแฟรนไชส์ไทย
เมื่อเร็วๆ นี้กรรณิการ์ ชินประสิทธิช์ ยั ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดและ
สื่อสารตราสินค้า จินตนา เจี่ยด�ำรง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
แฟรนไชส์และลูกค้าสัมพันธ์ และเอกอมร หารประเสริฐ ผูอ้ �ำนวยการ
ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้การ
ต้อนรับ สมจิตร ลิขิตสถาพร นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย และคณะ
ผู้อบรม โครงการ “สร้างระบบแฟรนไชส์ 30 ชั่วโมง” ในโอกาสเยี่ยมชม
กิจการ “แบล็คแคนยอน” ในฐานะแฟรนไชส์ของคนไทยทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ณ แบล็คแคนยอน สาขา ศูนย์การค้า
ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 3∂∂

∂∂ส่วนกิจกรรมด้านโรงพยาบาล พญ.เบญจมาศ วณีสอน ผูอ้ ำ� นวยการ
ด้านการแพทย์ฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมเป็นเกียรติกบั นพ.กิตพิ ล นาควิโรจน์
อาจารย์แพทย์ประจ�ำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเป็นวิทยากร
บรรยายวิชาการ เรือ่ ง “Applying palliative care concepts to real
practice” เพือ่ ให้ความรูแ้ ละความเข้าใจแก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ในการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว∂∂
∂∂มาร่วมกันปฏิเสธการคอร์รปั ชัน โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิดา้ ) และผศ.ทพ.บัณฑิต
จิรจริยาเวช ประธานคณะท�ำงานโครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง ร่วมเปิด
โครงการ ปัน่ กัน กัน้ โกง ซึง่ เป็นการรณรงค์ผา่ นกิจกรรมปัน่ จักยานโดย
เริม่ จากนิดา้ ถึง จามจุรสี แควร์ เพือ่ ส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมให้นกั ศึกษา
ทัว่ ประเทศมีความซือ่ สัตย์รบั ผิดชอบต่อสังคมและปฏิเสธการคอร์รปั ชัน
ทุกรูปแบบ โดยมีภาคีเครือข่าย นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปจ�ำนวนกว่า 440 คัน ร่วมปั่นจักรยาน
ในครั้งนี้∂∂
∂∂ในเรื่องทุนการศึกษา รศนา ปฏิมาประกร ผู้อ�ำนวยการศูนย์
ปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการน�ำ้ สบอช. เป็นประธานในพิธมี อบทุนการศึกษา
“โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์นำ�้ (Water Gang)” และโรงเรียน
ต้นแบบในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมี

นรินทร์ ผลานุรกั ษา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร แอลเมน ประเทศไทย และ
กฤษดา กมลวรินทิพย์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด บ.เพอร์นอต ริคาร์ด
(ประเทศไทย)ให้การต้อนรับ พิธา ลิม้ เจริญรัตน์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
ซีอโี อ อกริฟดู้ จ�ำกัด วิทยากรให้ความรูเ้ รือ่ ง“การด�ำเนินธุรกิจแบบสร้างสรรค์”
ในงาน “เจนท์ อินคอนเวอร์เซชัน่ ” ณ พารากอนซีเนเพลกซ์ สยามพารากอน

ดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน
“เลี้ยงสังสรรค์พร้อมแสดงความยินดีสู่ต�ำแหน่งใหม่...บ.ย.ส. 13”
(หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง) อาทิ พล.ต.อ.สมยศ
พุ่มพันธ์ม่วง ,ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม,อุไร ร่มโพธิหยก และ พ.ต.ท. กฤษฎา
ริบรวมทรัพย์ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

• ป้อมยาม

นายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กูล แพทย์แผนปัจจุบันและผู้เชี่ยวชาญด้าน
สมุนไพร เจ้าของคลินิก Herb Plus ได้รับเกียรติบัตรขอบคุณจากหาญ
อร่ามวิทย์ นายกสโมสรโรตารีสีลม ในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรพิเศษให้
ความรู้ในหัวข้อ “10 สัญญาณฟ้องป่วย” ณ โรงแรมตวันนา

ดร.พิธาน พืน้ ทอง ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย และการมีสว่ นร่วม
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.), เคน ภูภมู ิ พงศ์ภาณุ
Water Gang Ambassador และเครือข่ายเยาวชนรักษ์นำ�้ ร่วมในพิธี
มอบทุน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น∂∂

นิทรรศการ/ศิลปะ

นิทรรศการแรกแย้ม
วันที่ 27 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์รว่ มสมัย
อาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี) เชิญชม นิทรรศการ “แรกแย้ม :
BLOOMING” ผลงานโดย สยุมพร กาษรสุวรรณ น�ำเสนอ
ผลงานเครือ่ งปัน้ ดินเผาซึง่ สร้างสรรค์ขนึ้ ด้วยเทคนิคเผาเตาฟืนที่
อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างใน ธรรมชาติ
รูปทรงของเมล็ดพันธุ์ ผลพืช และรูปทรงต่างๆ ในธรรมชาติ
เปิดให้ชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) ตัง้ แต่เวลา 10.3019.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2422 2092, 08 6890 2762
นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพสวย กวีใส”
วันนี-้ 21 ธันวาคม 2557 ณ ชัน้ 1 หอศิลป์รว่ มสมัยราชด�ำเนิน
เชิญชม นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพสวย กวีใส” ผลงานโดย
ช่างภาพ 23 ท่าน และ 5 กวี โดยส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้ชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)
ตัง้ แต่เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0 2422 8837
นิทรรศการซอยต่างมิติ
วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โซนนิทรรศการหมุนเวียน
ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี สาทร
กรุงเทพฯ เชิญชมนิทรรศการ “ซอยต่างมิติ : Soi Tang Miti”
เน้นสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่สาธารณชนถึง
ประเด็นการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เท่าเทียมกัน และหยิบยื่น
โอกาสให้กบั ทุกคน สร้างความเข้าใจถึงเรือ่ งสภาพแวดล้อม และ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ รอบตัวทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการใช้ชวี ติ
ผ่าน 3 โซนของนิทรรศการ ซอยต่างมิติ ทดสอบเส้นทางวิบาก
ส�ำรวจโลกจริงรอบตัว เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-เสาร์ ตั้งแต่
เวลา 10.00-17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08 3096 1405-6

คอนเสิร์ต/การแสดง

Gravity Thailand 2014
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เชิญชม Gravity Thailand
2014 ปรากฏการณ์ทางดนตรีในประเทศไทย ภายใต้ความ
ร่วมมือของ Memotion การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
ARCADIA ทีมโปรดักชั่นโชว์จากประเทศอังกฤษ พบกับ
ARCADIA-THE BANGKOK LANDING พบกับ เวทีหนุ่ ยนต์
แมงมุมยักษ์ SPIDER STAGE ภาพประกอบวิช่วลจากจอ
LED, แสงเลเซอร์ และเครื่องพ่นไฟขนาดยักษ์ที่ติดตั้งอยู่
ด้านบน พร้อมด้วยระบบเสียงรอบทิศทางจากจังหวะดนตรีทกุ สไตล์
ณ ลานจอดรถ สยามพาร์ค ซิตี้ สวนสยาม ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
เป็นต้นไป บัตรราคา 2,500 และ3,500 บาท จ�ำหน่ายบัตรที่
thaiticketmajor ทุกสาขา สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0 2262 3456
หรือ www.thaiticketmajor.com
Chiangmaijazzfestiva 4
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์
ห้ า งพรอมเมนาดา รี ส อร์ ท มอลล์ จ.เชี ย งใหม่ เชิ ญ ชม
Chiangmaijazzfestiva 4 เพลิดเพลินไปกับการแสดงบน
เวทีกลางแจ้งของศิลปินระดับโลกและชั้นน�ำของเมืองไทย
ภายใต้คอนเซ็ปต์ Dance The Night Away ไม่วา่ จะเป็น Martin
Taylor and Alison Burns, Soul After Six, ETC., The
Sound Of Siam, Dee Jay Jazz Brothers Feat.Malene
Mortensen เป็นต้น เริ่มการแสดงตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป
บัตรราคา 750 / 1,200 บาท จ�ำหน่ายบัตรที่ thaiticketmajor
ทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2262 3456 หรือ www.
thaiticketmajor.com, www.chiangmaijazzfestiva.com

เบ็ดเตล็ด

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4
วันนี้-31 มกราคม 2558 เชิญชวนเยาวชนทั้งชาย-หญิงที่
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา อายุ 7-10 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ
“สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4” โดยจะคัดเลือกเยาวชน 12 คน
จากทั่วประเทศ ร่วมบรรพชาเป็นสามเณร และบวชเป็น
แม่ชีน้อย ระหว่างวันที่ 24 เมษายน-24 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนย์วปิ สั สนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย สนใจสามารถส่ง
ประวัติ แนะน�ำตัว พร้อมวิดโี อหรือภาพถ่าย และเรียงความเรือ่ ง
“เหตุผลที่ฉันอยากเข้าร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
ปี 4” ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trueplookpanya.com/
truelittlemonk สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0 2647 4522, 0 2647 4513
หรือ www.trueplookpanya.com

●
●

MyW a y

โยชิมิ โฮริอุจิ
ร่วมท�ำกิจกรรม
กับเด็กๆ

• เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ

“ทั้

งๆ ทีพ
่ อ่ แม่โย (พ่อเป็นเกษตรกร
แม่ทำ� งานบริษทั เล็กๆ) ไม่ชอบอ่าน
หนังสือ ไม่มเี วลา แต่พวกเขาก็ชอบ
อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ตายาย ก็อ่านหนังสือให้เราฟัง
ไม่ว่าจะสารคดีเด็ก การ์ตูนความรู้ พวกเขาอ่านทุก
อย่างให้เราฟัง พอเรียนรู้อักษรเบรลล์ โยก็อยาก
อ่านหนังสือเอง ถ้ามีเวลาก็อา่ นหนังสือตลอด” โยชิมิ
โฮริอจุ ิ ล่ามภาษาไทย ญีป่ นุ่ อังกฤษ วัย 31 ปี ผูก้ อ่ ตัง้
สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ ปัจจุบันพวกเขา
แปรสภาพห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นห้องสมุดอยูู่กับที่
ชือ่ ห้องสมุดรังไหม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เล่าถึงความรัก
ทีม่ ตี อ่ หนังสือ และนัน่ เองทีท่ ำ� ให้เธออยากให้คนไทย
ได้อ่านหนังสือดีๆ
ผู้หญิงตัวเล็กๆ อัธยาศัยร่าเริง และไม่ได้คิดว่า
ดวงตาทีม่ ดื สนิทเป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานเพือ่ สังคม
นัน่ เป็นเพราะเธอถูกปลูกฝังตัง้ แต่เด็กในเรือ่ งการช่วยเหลือ
และพึ่งพิงตนเองตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น แม้จะ
ตาบอดก็สามารถใช้ศกั ยภาพทีต่ วั เองมีชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ ได้
เราพบโยชิมใิ นวันทีเ่ ธอมารับรางวัลตาราอวอร์ด
จากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่เสถียรธรรมสถาน
เพราะมีคนดีมากมายในประเทศนี้ จึงต้องมีรางวัล
มากมาย(999 รางวัล)ตามไปด้วย
หากโยชิมิ ไม่ใช่คนญีป่ นุ่ และตาบอด การท�ำห้องสมุด
ให้คนไทยก็คงไม่คอ่ ยมีคนสนใจ แต่ดว้ ยวิธคี ดิ และใจที่
มุง่ มัน่ ท�ำอย่างมีความสุข นีแ่ หละคือ สิง่ ทีต่ อ้ งเล่าให้ฟงั
“ตอนเด็กๆ ก็ยงั มองเห็นแสงและสีบา้ ง พออายุ
16-17 ปีมองไม่เห็นเลย บอดสนิท” โยชิมิ เล่าถึงตัวเอง
ด้วยน�้ำเสียงธรรมดาๆ ไม่ได้รู้สึกว่านี่คือ ปมด้อย
ก่อนหน้านี้เธอเคยเดินทางไปเป็นนักเรียน
แลกเปลีย่ นทีอ่ เมริกาหนึง่ ปี ในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย
ที่ญี่ปุ่น เธอเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรก และนั่น
ไม่ได้ทำ� ให้คนต่างชาติอย่างเธอรูส้ กึ ชอบประเทศไทย
เพราะคนไทยมีมิตรไมตรี

พล.อ.อู๊ด เบื้องบน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการ
สัมมนาวิชาการดุลยภาพบ�ำบัดเพื่อความเจ็บปวดและเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
จัดโดย มูลนิธดิ ลุ ยภาพบ�ำบัดเพือ่ อายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี
นพ.เฉก ธนะสิร,ิ ศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผูห้ ญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
และรศ.พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่

โยชิมิ (คนตาบอด)
ที่อยากให้คนตาดีอ่านหนังสือ
“พอได้เจอคนไทยก็อยากเรียนภาษาไทย จึง
เรียนภาษาไทยตัง้ แต่มธั ยมที่ 6 เรียนมาสิบกว่าปีแล้ว
โยเริม่ พูดภาษาไทยได้กต็ อนทีเ่ ป็นอาสาสมัครในมูลนิธิ
ส่งเสริมอาชีพคนตาบอดที่ยานนาวา เพราะรอบๆ
ตัวโยเป็นคนไทยทัง้ หมด ภาษาไทยก็พฒ
ั นามาเรือ่ ยๆ
โยอยากท�ำงานด้านพัฒนาสังคม ตอนนีอ้ ยูเ่ มืองไทย
6 ปีแล้ว” โยชิมิ เล่าด้วยภาษาไทยชัดถ้อยชัดค�ำ

คาราวานมีหนังสือให้อ่าน

เมือ่ เรียนจบปริญญาตรีดา้ นภาษา และอาศัยว่า
เคยเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ นอยูท่ ธี่ รรมศาสตร์ โยชิมิ
จึงมีเพือ่ นคนไทยเยอะ และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำงานพัฒนา
สังคม ตอนนัน้ เธอพยายามหางานทีเ่ หมาะกับตัวเอง
และเห็นว่า มูลนิธิที่ช่วยเหลือคนในกรุงเทพฯมี
เยอะแล้ว ถ้าคนไทยอยากท�ำบุญจึงต้องรอคิว ก็เลย
คิดว่า น่าจะท�ำงานในชุมชนที่ต่างจังหวัด
“ตอนแรกว่าจะเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้คน
ด้อยโอกาส เคยสอนทางสไกด์ให้คนเวียดนาม ลาว แต่
สังเกตว่า ถ้าคุณอยากเรียนภาษาญีป่ นุ่ หรือภาษาทีส่ อง
คุณต้องมีพนื้ ฐานภาษาแม่ของตัวเอง ถ้าจะสอนภาษา
ญี่ปุ่นเป็นอาชีพ คงไม่มีทางเข้าถึงคนที่ยากล�ำบาก
จริงๆ ก็เลยเปลีย่ นสายงานมาท�ำเรือ่ งห้องสมุด เพราะ
ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก และมีอาจารย์คนหนึ่งที่
อ.พร้าว บอกว่า มาท�ำงานทีน่ สี่ ิ เพราะไม่มหี อ้ งสมุด”
แม้โยชิมจิ ะรูแ้ ละเห็นว่า คนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ
แต่กเ็ ข้าใจเหตุผล เนือ่ งจากหนังสือมีราคาสูงส�ำหรับ
คนยากจน
“ถ้าเทียบกับหลายประเทศ ห้องสมุดและ
ร้านหนังสือในเมืองไทยน้อยมาก คนไทยมองว่า

หนังสือเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับการเรียน ไม่ใช่ความ
บันเทิง แต่ถ้าถามคนญี่ปุ่น การอ่านหนังสือเป็นงาน
อดิเรกอย่างหนึ่ง คนญี่ปุ่นแม้จะไม่มีบ้าน หรือเป็น
คนเก็บขยะก็ยงั ชอบอ่านหนังสือ จากทีโ่ ยไปมาหลาย
จังหวัดในเมืองไทย ถ้าเป็นคนไทยทีท่ ำ� งานกลางแจ้ง
ตากแดด แล้วชอบอ่านหนังสือ ไม่ค่อยมี “
เธอเริม่ จากความชอบส่วนตัวและมองว่า หนังสือ
มีคุณค่า ให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ เมื่อ 5 ปี
ทีแ่ ล้วเธอจึงตัง้ คาราวานหนอนหนังสือ เป็นองค์กรไม่
แสวงหาผลก�ำไร ไม่ขนึ้ ตรงกับรัฐบาลและไม่เกีย่ วข้อง
กับศาสนา จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ส�ำหรับเด็ก
ผู้ใหญ่ รวมถึงคนพิการในชนบทของภาคเหนือ โดย
หวังว่า อีก 20 ปีหลังจากเธอเริ่มท�ำโครงการนี้แล้ว
ห้องสมุดจะเคลือ่ นที่ไปในหมู่บา้ นเล็กๆ ทัว่ ประเทศ
เหมือนรถขายไอศกรีม ทีเ่ ด็กและผูใ้ หญ่สามารถเลือก
หนังสือที่พวกเขาชื่นชอบ เพียงแค่ก้าวออกจากบ้าน
แต่เมือ่ จัดห้องสมุดเคลือ่ นทีแ่ บบคาราวาน เธอพบว่า
ถ้าเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ คนก็ไม่กล้าใช้บริการ แม้จะมี
การท�ำกิจกรรมกับเด็กๆ เธอก็เลยเปิดเป็นห้องสมุด
ชื่อ รังไหม ในอ�ำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ โดยใช้เงิน
บริจาคเช่าห้องแถวท�ำเป็นห้องสมุด มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ เธอบอกว่า จะใช้อาสาสมัครทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ได้
“เราก็ใช้อาสาสมัครแปลหนังสือจากญีป่ นุ่ อเมริกา
อังกฤษ เพราะมีหนังสือหลากหลายกว่าเมืองไทย พอมีคน
บริจาค เราก็ใช้อาสาสมัครเหล่านัน้ ช่วยแปลแล้วแปะเป็น
ภาษาไทยกลับมาทีห่ อ้ งสมุดรังไหม ตอนนีม้ หี นังสือ
เกือบ 6,000 เล่มและดีวดี ี สองร้อยกว่าเรือ่ ง มีนติ ยสาร
และผูม้ าใช้บริการสามารถใช้สญั ญาณไวไฟ เข้าอินเทอร์เน็ต
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

-ส�ำหรับคนตาดีทอี่ ยากแบ่งปันหนังสือดีๆ ขอเพียง อย่าเอาหนังสือทีจ่ ะทิง้ ขยะมาบริจาค เนือ่ งจาก
คนอ่านมีทุกประเภท และใครๆ ก็อยากอ่านหนังสือดีๆ ตั้งแต่วรรณกรรมเยาวชน การ์ตูน เรื่องสั้น
นวนิยาย นิตยสาร ฯลฯ
-สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ จะส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านอย่างสนุกสนาน และสนับสนุน
ให้คนทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่อาชีพอะไร มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงหนังสือ
-ถ้าต้องการบริจาคหนังสือ ส่งมาได้ที่ โยชิมิ โฮริอจุ ิ ตูป้ .ณ.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ หากอยากรูว้ า่
พวกเขาต้องการหนังสือแบบไหน ติดต่อโทร. 08 3542 7283 และ0 5347 5529
-ส่วนห้องสมุดใบหม่อน เมืองสุพรรณ เจ้าหน้าทีฝ่ ากบอกว่า เด็กๆ อยากอ่าน โคนัน โดเรม่อน วันพีช
(ซีรีย์ชุด), การ์ตูนเด็ก, หนังสือของแปลนฟอร์คิดส�ำหรับเด็ก, เรื่องสั้น, นวนิยาย, วรรณกรรมเยาวชน,
นิตยสารชีวจิต เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค ส่งมาได้ที่วิบูลย์ ปานบุญ 136 หมู่ 1 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี 71170 หรือสอบถาม โทร. 08 9546 4466

มาอ่านหนังสือกันเถอะ

“ถ้าอยากจะอ่านหนังสือให้นอ้ งๆ ฟัง ก็มอี ปุ สรรค
“โยชิมิ เล่า และคงไม่ตอ้ งอธิบายว่า อุปสรรคของเธอ
คืออะไร แม้จะไม่มีโอกาสอ่านหนังสือแบบคนตาดี
แต่คนตาบอดอย่างเธอก็อยากให้เด็กๆ คุณป้า คุณยาย
คุณตา วัยรุน่ และชาวเขาเผ่าอะไรก็ตาม ได้อา่ นหนังสือ
และไม่จำ� เป็นต้องอ่านเพือ่ หาความรูอ้ ย่างเดียว จะอ่าน
เพื่อความบันเทิงหรือเพื่ออะไรก็ให้อ่านเถอะ
โย บอกว่า เธอเป็นคนตาบอดและเป็นคนญีป่ นุ่
พอมาท�ำงานในเมืองไทย ก็เลยมีคนสนใจ หลายคน
แปลกใจว่าคนญี่ปุ่นตาบอดมาท�ำอะไรในเมืองไทย
ก็เข้ามาหาเรา เรามองว่า นี่เป็นโอกาสหรือจุดดีที่
ท�ำให้เราท�ำงานง่ายขึ้น แต่คนตาบอดก็อ่านหนังสือ
ให้น้องๆ ฟังไม่ได้
แม้จะอ่านหนังสือให้น้องๆ ฟังไม่ได้ แต่เธอก็
แนะน�ำการอ่านได้ และเป็นผู้น�ำกิจกรรมในชุมชน
เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
“ถ้าเด็กคนหนึง่ รูจ้ กั หนังสือ ก็ให้ลองอ่านหนังสือภาพ
หรือการ์ตนู ก่อน ถ้าไม่ชอบ ไม่เป็นไร เพราะเด็กไทยทัว่ ไป
ยังไม่รู้เลยว่าหนังสือภาพ การ์ตูนความรู้ ป็อปอัพ
(โมเดลกระดาษ) คืออะไร เด็กๆ ไม่เคยจับ ครูกไ็ ม่คอ่ ย
ให้จบั อยากให้เด็กทุกคนมีโอกาสรูจ้ กั กับหนังสือเหล่านี้
ถ้ารูจ้ กั หนังสือแล้ว ก็เป็นเรือ่ งธรรมดาทีเ่ ด็กอยากอ่าน
แต่ไม่ควรบังคับ ทีน่ ตี่ า่ งจากญีป่ นุ่ ในอ�ำเภอเล็กๆ ของญีป่ นุ่
มีห้องสมุด แต่ในเมืองไทยแค่จะซื้อหนังสือ ก็ต้อง
เดินทางไกล มาที่ตัวเมืองเชียงใหม่ “
เพราะโอกาสทีค่ นชนบทจะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
และสือ่ การอ่านมีนอ้ ยมาก เนือ่ งจากหนังสือดีๆ มีราคาสูง
ห้องสมุดในชนบทก็มีน้อย และคนไทยชอบคิดว่า
หนังสือในห้องสมุด ต้องเน้นเรื่องความรู้อย่างเดียว
โยชิมิ บอกว่า ควรเป็นหนังสือหลากหลาย
“โยอยากให้คนได้อา่ นหนังสือหลากหลาย อยากท�ำ
ห้องสมุดแบบนีอ้ กี 2-3 แห่ง แต่ไม่ได้มองในแง่ปริมาณ
มองในแง่คณุ ภาพมากกว่า ซึง่ แนวคิดแบบนีใ้ ครๆ ก็ทำ� ได้
ใครอยากก็อปปีจ้ ากเราก็ยนิ ดี ถ้าวันหนึง่ เราไม่ตอ้ งพึง่ เงิน
บริจาคร้อยเปอร์เซ็นต์แบบวันนี้ เราอยากมอบสิทธิให้
คนไทยบริหารจัดการ และสิง่ ทีโ่ ยไม่รู้ เราก็เรียนรูด้ ว้ ย
ตัวเอง โยก็มรี ายได้จากเงินเดือนระดับเดียวกับพนักงาน
คนไทย รายได้อกี ส่วนของโยมาจากการเขียนบทความให้
นิตยสารญีป่ นุ่ รวมถึงเป็นล่าม ภาษาไทย ญีป่ นุ่ และอังกฤษ”
และตอนนี้โยชิมิและเพื่อนครูต่างวัยอีกคน
ก�ำลังจะเปิดห้องสมุดอีกสาขาชือ่ ใบหม่อน ทีจ่ งั หวัด
สุพรรณบุรี โดยใช้ทดี่ นิ ของอาจารย์วบิ ลู ย์ ปานบุญ ที่
เห็นว่า โยชิมิเป็นคนญี่ปุ่นและมาท�ำห้องสมุดให้คน
ไทย แล้วเราเป็นคนไทยท�ำไมไม่ท�ำ...
“เพราะคนไทยมีนสิ ยั ชอบช่วยเหลือ มีนำ�้ ใจ โยมา
อยู่เมืองไทย จึงไม่รู้สึกแปลกแยก และไม่ได้รู้สึก
คิดถึงบ้าน” โยชิมิ เล่าถึงการใช้ชวี ติ ในเมืองไทย และ
การท�ำงานที่ตัวเองชอบ
“โยเคยท�ำงานบริษัท แต่ไม่ชอบ เพราะไม่ได้
รูส้ กึ ว่าเราท�ำแล้ว มีคนได้ประโยชน์จากเรา แต่พอมา
ท�ำงานด้านนีไ้ ด้เห็นน้องๆ คุณตา คุณยาย มาอ่านหนังสือ
ท�ำให้รู้สึกว่างานที่เราท�ำ เป็นสิ่งที่ดีต่อคนอื่นบ้าง
จึงอยากท�ำงานแบบนีจ้ นกว่าจะท�ำไม่ไหว” โยชิมิ กล่าว
โดยเน้นว่า กิจกรรมต้องเข้าถึงคนทุกระดับ ไม่เลือกปฎิบตั ิ
“เราพยายามท�ำลายก�ำแพงของคนต่างสังคม
ไม่จำ� เป็นต้องบอกว่า นีเ่ ป็นกิจกรรมส�ำหรับเด็กพิการ
นีเ่ ป็นกิจกรรมส�ำหรับเด็กชาวเขา ไม่วา่ ใครก็ตาม ยินดี
ต้อนรับ เพราะเราเห็นว่า สังคมไทยค่อนข้างแบ่งแยก
เป็นสังคมเฉพาะกลุ่มเกินไป “
นี่คือ ความคิดและสิ่งที่เธอได้ท�ำแล้ว โยชิมิ
หญิงสาวตาบอดชาวญี่ปุ่น ที่อยากให้คนตาดีได้
อ่านหนังสือดีๆ
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