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“จําได้ว่าตอนเด็กๆ มีป้าสองสามคนมาที่โรงเรียนทุก 

วนัเสาร์  มาเล่านทิาน  มาสอนพบักระดาษ  โห  ชอบมากเลย 

มันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้วันนี้เราก็อยากจะทํา

อย่างนั้น” 

	 เวลาผ่านมากว่า	 20	 ปี	 หญิงสาวผู้นั้นก�าลังเดิน

ทางพร้อมกับหนังสือกว่า	 100	 เล่ม	 ทั้งนิทาน	 หนังสือภาพ	 

หนังสือเบรลล์	 จากสถานเลี้ยงเด็กด้อยโอกาส	 ค่ายผู้ลี้ภัย	 

ไปจนถึงหมู่บ้านบนดอยสูง	ทุกหนทุกแห่ง	เธอเดินทางไปถึง

ด้วยหัวใจอันสว่างไสวที่เกิดขึ้นได้เพราะแรงบันดาลใจเล็กๆ 

ในวัยเยาว์	 ด้วยความหวังว่า	 คนทั้งโลกจะมีโอกาสได้อ่าน

หนังสือ	 ทั้งๆ	 ที่ตัวเธอเอง	 อ่านไม่ได้	 อ่านในความหมาย 

ของคนทั่วๆ	ไป	

	 หากใครสักคนหนึ่งจะเป็นตัวอย่างของค�าพูดที่ว่า	

ความขาดพร่อง	 มิใช่ปัญหาหรืออุปสรรคส�าหรับการท�าเพื่อ

ผู้อื่น	

 โยชิมิ โฮริอุจิ ก็คงจะเป็นตัวอย่างของค�ากล่าวนั้น

	 “ไม่ว่าเราเกดิมาเป็นอย่างไร		เราเป็นทัง้ผูใ้ห้และผูร้บั 

ได้ทั้งสองอย่าง	 ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเป็นคนพิการ	 แล้วจะต้อง

คาราวานหนอนหนังสือ 
การแบ่งปันของหญิงสาวหัวใจสว่าง

เป็นผู้รับฝ่ายเดียวเสมอไป	 อย่างเราเอง	 บางคนอาจจะมอง 

ว่าตาบอดแล้วจะท�าอะไรให้กับคนอื่นได้ด้วยหรือ	 เราว่า 

ไม่ใช่	 ถ้าเราอยากจะให้	อยากจะแบ่งปัน	แค่มีอะไรสักอย่าง

เราก็แบ่งได้	 แต่ถ้าไม่อยากจะแบ่ง	 ต่อให้มีเงินแค่ไหน	 มี 

ความสามารถแค่ไหน	 ก็ไม่มีทางที่จะแบ่งหรอก	 มันอยู่ที่ใจ	

เมื่อใดที่เราพร้อมที่จะแบ่ง	เราก็สามารถท�าได้”	

	 อาจจะเป็นเพราะด้วยหัวใจแบบนี้	 ที่ท�าให้โยชิมิ 

หญิงสาวชาวญี่ปุ ่นวัย	 28	 เลือกที่จะน�าชีวิตไปสู่เส้นทาง 

กันดารของการท�าเพื่อผู้อื่น	 แทนที่จะเลือกเส้นทางสบาย 

ของการเป็นผู้รอรับความช่วยเหลือ	

	 “ตั้งแต่เล็ก	 เราเคยถูกช่วยเหลือจากคนโน้นคนนี้

เยอะ	ไปกินข้าวที่บ้านเพื่อน	เขาก็จะให้เรานั่งเฉยๆ	ในขณะ

ที่คนอื่นไปช่วยท�ากับข้าว	ช่วยล้างจานกัน	ซึ่งเราไม่ชอบเลย 

ไม่ชอบความรู้สึกขณะที่คนอื่นท�างานกันยุ่ง	 แต่ให้เรานั่ง 

เฉยๆ	 สบายๆ	 เราชอบที่จะท�าอะไรหลายๆ	 อย่าง	 เพราะ 

มันท�าให้รู้สึกว่ามีคุณค่าที่มีชีวิตอยู่	 หลังๆ	 เลยไม่ค่อยไปกิน

ข้าวบ้านใคร	 ถ้าจะนัดกินข้าวก็ให้มาที่บ้านเรา	 เดี๋ยวเราจัด

ให้เอง”	
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	 แม้ว่าโยชิมิเอง	 จะเคยมีโอกาสท�างานบริษัทที่มี

ความมั่นคง	งานสบาย	รายได้ดี	สวัสดิการดี	เพื่อนร่วมงานดี	

เรียกได้ว่าครบถ้วนตามสูตรส�าเร็จที่คนยุคปัจจุบันใฝ่หา	 แต่

เธอก็พบว่า...	ยังไม่ใช่ค�าตอบของชีวิต

	 “ตอนที่ท�างานบริษัท	 มันอึดอัดมาก	 เพราะเรา 

รู้สึกว่า	 ไม่มีคนได้ผลดีจากงานที่เราท�าอยู่ทุกวัน	 มีหลายวัน 

ที่เราไม่ได้ท�าอะไร	 ได้แต่นั่งเฉยๆ	 ทางบริษัทเองเขาก็ไม่ได้ 

คาดหวังอะไรจากเรา	มันก็ท�าให้เรารู้สึกไม่มีคุณค่า

	 “เราฝันมาตั้งแต่	 ม.	 ปลาย	 แล้วว่า	 อยากท�างาน 

เพื่อคนที่ถูกลืมจากสังคม	 หรือคนที่เข้าไม่ถึงบริการต่างๆ	 

เราอยากท�างานกับคนพวกนี้	 รวมถึงคนพิการอย่างเราด้วย	 

แต่ตอนนัน้กย็งัไม่รูห้รอกว่าจะท�าอะไรได้บ้าง		รูแ้ต่ว่าไม่อยาก

จะท�างานนั่งโต๊ะในองค์กรใหญ่ๆ	 อย่างสหประชาชาติหรือ

อะไรพวกนี้	อยากจะท�างานในพื้นที่จริงมากกว่า”	

	 หลังจากท�างานบริษัทได้	 2	 ปี	 โยชิมิก็เริ่มต้น 

ตามหาความฝัน	 ด้วยการสมัครทุนและได้รับทุนไปเรียนต่อ

ที่อินเดีย	 ในสถาบันนานาชาติส�าหรับผู้ประกอบการและ 

นักกิจกรรมทางสังคม	

	 “ผู้น�าที่นั่นเขาก็สอนว่า	 ให้ลองนึกถึงประเทศที่คุณ

อยากจะไปท�างานว่าคุณอยากจะท�าอะไรมากที่สุด	 เราก็เลย

คิดถึงตอนที่เคยมาประเทศไทย”

	 ด้วยความที่โยชิมิเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน	 
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และมีโอกาสลงพื้นที่ไปตามหมู่บ้านในชนบทหลายครั้ง	จึงได้

เห็นปัญหาเรื่องการอ่านของคนไทยว่า	 ปัญหาที่ส�าคัญที่สุด 

ไม่ได้อยู่ที่คนไม่ชอบอ่านหนังสือ	 แต่อยู่ที่คนจ�านวนมาก	 

‘ขาดโอกาส’	ที่จะเข้าถึงหนังสือ	

	 “หมูบ้่านตามชนบทไม่มห้ีองสมดุ		หรอืถ้าม	ี	หนงัสอื

ที่มีก็จะเป็นหนังสือเก่าๆ	 ยิ่งคนพิการยิ่งไม่มีโอกาสเพราะ

หนงัสอืส�าหรบัพวกเขามน้ีอยมาก		แล้วกม็ปัีญหาเรือ่งทศันคติ 

ที่คนส่วนใหญ่มองว่าหนังสือเป็นเรื่องเครียด	 เรื่องการเรียน	

เป็นสิ่งที่อยู่สูง	 ชาวบ้านเข้าไม่ถึง	 พ่อแม่บางคนก็มองว่าลูก

เป็นชาวนาไม่ต้องให้อ่านหนังสืออะไรมาก	 ซึ่งแตกต่างจาก

ญี่ปุ่น	 ที่ถึงแม้จะเป็นชาวนา	 เป็นช่าง	 หรือท�างานรับจ้าง	 

เขาก็อ่านหนังสือกันเป็นปกติ”

	 นับว่าโชคดี	ที่โยชิมิเกิดมาในประเทศที่โลกแห่งการ

อ่านเปิดกว้างส�าหรับทุกคน	ทุกเงื่อนไขแห่งชีวิต	และเธอเอง

ก็โตมากับหนังสือจนเป็นหนอนหนังสือตัวยง	

	 “ที่ญี่ปุ่น	 ไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านเล็กแค่ไหน	 ก็จะมี 

ห้องสมุดที่เดินไปได้	 ทุกโรงเรียนมีห้องสมุดที่มีหนังสือเยอะ

และเข้าถึงง่าย	 และส�าหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมายืม

หนังสือเอง	 เช่น	 คนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 หรือแม่ที่เพิ่งคลอดลูก	

ทางห้องสมุดประชาชนทั่วๆ	 ไปก็มีบริการส่งหนังสือถึงบ้าน 

ฟรี	 ส่วนคนตาบอดเอง	 ถ้าเดินเข้าห้องสมุดไป	 ก็สามารถ 

ลงชื่อจองอาสาสมัครและนัดวันให้มาช่วยอ่านหนังสือให้

ฟังได้”	

	 แต่ในประเทศไทย	 เรื่องปกติเกี่ยวกับการอ่านของ

คนในประเทศนี้	กลับกระทบใจเธออย่างแรง	

	 “ครั้งนั้นได้มีโอกาสไปกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ	 เขา

พาไปเยี่ยมบ้านเด็กพิการ	ก็ไปเจอน้องคนหนึ่งที่ภาคใต้	อายุ

ประมาณ	 15-16	 ปี	 พิการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ	 ต้องนอนอยู่ 

กบัทีต่ลอด		และไม่สามารถไปโรงเรยีนได้เพราะไม่มใีครพาไป	

ทัง้ๆ		ทีโ่รงเรยีนใกล้นดิเดยีวเองนะ		พ่อแม่กต้็องท�างานรบัจ้าง 

ยายกอ็ายมุากแล้ว		โรงเรยีนกไ็ม่รบัเพราะเขาช่วยเหลอืตวัเอง 

ไม่ได้เลย	 น้องเขาก็อ่านหนังสือไม่ออก	 ก็มีเพื่อนชาวญี่ปุ่น 

คนหนึ่งถามว่า	 ทุกวันนี้อยู่บ้านชอบท�าอะไรบ้าง	 น้องเขา 

ตอบว่า	ชอบดูทีวี	ทุกคนอึ้งหมดเลย	 เราเองก็อึ้ง	 เพราะนั่น

เป็นสิ่งเดียวที่เขาท�าเองได้

	 “แล้วคนทีเ่ป็นอย่างนี	้	กไ็ม่ได้มแีค่น้องคนนีค้นเดยีว	

แต่มันมีอีกเยอะมาก...”	

	 หญิงสาวลากเสียงยาว	เพื่อแสดงปริมาณ	

	 ว่ากันว่า	 ปัญหาจะถูกแก้ไขได้	 ก็ต้องเริ่มต้นจาก 

การมองเห็นว่า	สิ่งนั้นคือปัญหาเสียก่อน		

	 “เรารู ้สึกว่าถ้าเขาอ่านหนังสือได้	 โลกของเขาก็

จะกว้างขึ้น	 หรืออาจจะได้เรียนหนังสือด้วยตัวเอง	 แล้วก็มี 

โอกาสในอนาคตมากกว่านี้	 เราเสียดายความสามารถของ 

น้องเขามาก	 เพราะถ้าเราเกิดมาในสถานการณ์แบบเขา	 

เราก็คงจะเป็นอย่างนั้น	ที่พูดกันว่า	เด็กเป็นอนาคตของชาติ	

ตราบใดถ้าไม่ให้โอกาส	ก็เท่ากับฆ่าอนาคตเลย”

	 เหตุการณ์ครั้งนั้นติดอยู่ในความทรงจ�าของเธอมา

ตลอด	 จนกระทั่งเมื่อได้มาเรียนต่อที่อินเดีย	 และมีโจทย์ให้

คิดเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมที่อยากท�า	 ภาพของเด็กชาย

แวบขึ้นมา	 โครงการกว่า	 10	 หน้า	 จึงถูกร่างขึ้น	 และเมื่อ 

เรียนจบ	 ก็มาท�าให้เป็นจริงที่เมืองไทย	 เธอประกาศหา 

อาสาสมัครตามอินเตอร์เน็ต	 ติดประกาศตามบอร์ดของ

มหาวิทยาลัย	

	 การทีเ่ธอมองไม่เหน็		ไม่ใช่ปัญหา		แต่การมองไม่เหน็ 

ของคนอื่นต่างหากที่เป็นปัญหา	

	 “จริงอยู่ที่ว่ามันมีบางจุดที่ไม่สะดวก	 เช่น	 อยาก

จะเล่านิทานให้น้องๆ	 ฟัง	 ก็ต้องแปลเป็นอักษรเบรลล์ก่อน	 

จะจดัหนงัสอืหรอืพมิพ์รายการหนงัสอื		กต้็องพึง่เพือ่นทีต่าดี 

แต่ใครจะท�าทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเองล่ะ	 ไม่ใช่เฉพาะ 

คนที่ตาบอดหรอก	 แต่ที่ล�าบากสุด	 ไม่ใช่การมองไม่เห็นนะ	

แต่คือการหาทุน	การหาอาสาสมัครที่จะอยู่กับเราได้ตลอด

	 “ลองคิดดูว่าถ้าเป็นคนปกติมาท�าโครงการอย่างนี้ 

คนอาจจะไม่สนใจเท่า	 เพราะพอเราเป็นอย่างนี้	 ก็ท�าให้ 

คนเกิดความสงสัยและสนใจมากขึ้น	 กลายเป็นข้อดีที่ท�าให้

โครงการเล็กๆ	ของเราถูกมองเห็น

	 “ที่ญี่ปุ่นก็มีหลายคนที่เชียร์ความคิดเรา	 มีหนังสือ- 

พิมพ์มาสัมภาษณ์	 มีคนท้องถิ่นบ้านเดียวกันมาเชียร์	 เขาก็ 

บอกว่าดีใจที่มีคนที่มีความฝันแบบนี้	 เพราะเขารู้สึกว่าคน

ญี่ปุ ่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีความฝันกันแล้ว	 คนญี่ปุ ่นหลายคน

ลืมนึกถึงคนอื่นแล้ว	 เพราะเศรษฐกิจไม่ดี	 เขาก็แปลกใจที่มี

คนอย่างนี้ด้วย	 เขาก็ชอบ	 และก็เป็นก�าลังใจ	 พร้อมทั้งช่วย

สนับสนุนให้”

	 ว่ากันว่า	 ความคิดฝันไม่ว่าจะงดงามสวยหรูเพียง 

ไหน	ก็คงจะไม่มีคุณค่าหากว่าไม่ได้ลงมือท�า

	 กุมภาพันธ์	2553	เธอเดินทางมาถึงเมืองไทย	และ

เริ่มปฏิบัติการ

	 “ครั้งแรกไปที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด	 ตอนนั้นยังไม่

เป็นกองคาราวานเลย	 ไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคน	 ก็เริ่มจากไป

เล่านิทาน	ก่อนไปก็กังวลนะ	ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสนใจไหม	

แต่ผลคือน้องเขาสนใจกันมาก	 มีเด็กถามว่าพี่ๆ	 จะมาอีก 
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เมือ่ไหร่คะ		ซึง่กเ็ป็นก�าลงัใจให้เรา		และท�าให้เรามคีวามมัน่ใจ

มากขึ้นที่จะท�างาน”

	 เมื่อครั้งแรกผ่านไปด้วยดี	 เธอจึงเริ่มนัดประชุม

กลุ่มอาสาสมัครโดยตั้งชื่อว่า	‘คาราวานหนอนหนังสือ’	

	 “ครั้งต่อมาก็ไปที่สวนรถไฟ	 แล้วก็ไปที่ศูนย์ผู้ลี้ภัย

แถวๆ	สุทธิสาร	มีเด็กจาก	40	กว่าประเทศ	เราก็อ่านนิทาน

เป็นภาษาอังกฤษให้	 มีร ้องเพลง	 เล่นเกม	 ที่นี่ก็ท�ามา

สามสี่ครั้ง	 แล้วก็เริ่มมองว่าที่องค์กรต่างๆ	 ในกรุงเทพฯ	

มีคนมาท�ากิจกรรมเยอะอยู่แล้ว	 เราก็เลยอยากจะไปต่าง-

จังหวัด	แล้วก็ไปเจอหมู่บ้านหนึ่งที่	อ.	อู่ทอง	จ.	สุพรรณบุรี	

ก็เลยเลือกที่นั่น”	

	 การออกกองคาราวานฯ	ในช่วงแรก	จะเป็นลกัษณะ

ของการจัดค่าย	 ชวนเด็กมาท�ากิจกรรม	 เล่านิทานให้ฟัง	

สอนพับกระดาษ	 เล่นเกม	 โดยพยายามจะให้เด็กที่เข้าร่วม

มีทั้งเด็กปกติและเด็กพิการ

	 “เรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันมีก�าแพงระหว่างเด็กพิการ

กับเด็กไม่พิการ	คือเด็กพิการจะถูกมองว่าแปลก	ว่าด้อยกว่า

ซึง่เราคดิว่ามนัไม่ควรจะมกี�าแพงตรงนัน้		และถ้าเราให้โอกาส

ทั้งสองกลุ่มนี้มาอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้น	 เขาก็จะชินกับการเป็น

เพื่อนกับคนที่แตกต่างจากเราทางร่างกาย	 เขาก็จะไม่มองว่า

คนนี้พิการ	 แต่เขาก็จะมองว่าคนนี้ก็เป็นเพื่อนเราคนหนึ่ง	

ไม่ใช่คนพิการ	ไม่ได้ด้อยกว่า”

	 การจัดกิจกรรมของกลุ่มคาราวานฯ	 ไม่ใช่เป็นแบบ

เข้ามาแล้วจากไป	 แต่เปาหมายของโยชิมิ	 ก็คือการเข้ามา

เพื่อจุดประกายของความรักการอ่านให้เกิดขึ้น	 จนกระทั่ง

เกิดการสานต่อเองในชุมชน

	 “เราไม่เน้นไปหลายที่	 แต่เราเน้นไปบ่อยๆ	 เพราะ

เปาหมายของเราก็คือ	 ไปบ่อยๆ	 จนกว่าเขาจะตั้งห้องสมุด

ของเขาเองได้	 หรืออย่างน้อยก็เป็นมุมหนังสือ	 มีคนใน

ชุมชนดูแลหนังสือ	 มีเด็กๆ	 มาใช้	 ซึ่งตอนนี้ที่สุพรรณเราก็

ท�าได้แล้ว	 เป็นบ้านของครูคนหนึ่งชื่อ	ครูวิบุลย ปานบุญ 

ซึ่งเขามีห้องที่ตั้งใจจะท�าเป็นห้องสมุดชุมชนอยู่แล้ว	 แต่เขา

ไม่รู้จะท�ายังไง	 ก็พอดีได้เจอกัน	 ก็คุยกันได้ด้วยดี	 เราก็เลย

ฝากหนังสือบางส่วนไว้ที่นั่น	ให้เด็กๆ	ได้มาใช้

	 “ความประทับใจก็คือ	 ตอนแรกที่เราเข้าไป	 เด็กๆ	

เขาติดกิจกรรมมาก	 พับกระดาษ	 เล่นเกม	 ไม่ใช่หนังสือ	

อย่างเด็กผู้ชายก็จะไม่สนใจอ่านหนังสือ	 แต่พอไปช่วงหลังๆ	

เราก็เริ่มลดกิจกรรมลง	ปล่อยให้อ่านหนังสือ	ให้ยืมกลับบ้าน	

ผลปรากฏว่าเด็กก็นั่งอ่านกันใหญ่เลย	 วันต่อมาก็พาน้องมา	

ดูออกเลยว่าเขาดีใจ	 มีเด็กหลายคนที่มาแล้วมาอีก	 ทุกคน

ที่ไปก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่มันติดแล้วแหละ	 ซึ่งก็เป็นเพราะคน

ในชุมชนให้การสนับสนุนด้วย”	

	 เมื่อที่สุพรรณบุรีได้ผล	 กลุ ่มคาราวานฯ	 ก็เริ่ม

โครงการยังสถานที่ถัดไป	 นั่นก็คือ	 อ.	 พร้าว	 จ.	 เชียงใหม่	

และดอยม่อนล้าน	อ.	เวียงป่าเปา	จ.	เชียงราย	

	 “ที่ดอยม่อนล้านเราก็ก�าลังมีกิจกรรมสร้างอาคาร

ดินเพื่อเป็นศูนย์เตรียมเข้าประถมบนนั้น	 เพราะเราเห็นว่า

การเดินทางขึ้นลงจากดอยมันล�าบาก	 กว่าเด็กจะลงมา

เข้าโรงเรียนก็ชั้น	ป.1	ท�าให้เด็กเรียนตามไม่ทัน	บางคนอายุ	

10	กว่าปี	ยังอ่านหนังสือภาพไม่ได้เลย”

	 การสร้างศูนย์เด็กเล็กบนดอยจึงนับเป็นการช่วย

ตอบโจทย์ตรงนั้น	โดยมีคนในพื้นที่พร้อมจะเป็นครูอยู่แล้ว	

	 ส่วนที่	 อ.	พร้าว	 จ.	 เชียงใหม่	 ตอนนี้ก็ก�าลังอยู่ใน

ช่วงด�าเนินการ		

	 “เราส�ารวจความต้องการของคนในหมู่บ้านแล้ว	

ก็พบว่ามีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเยอะ	 เลยตั้งใจว่าอยากจะ

ท�ากิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุและเด็กๆ	 มาท�ากิจกรรมร่วมกัน	

แล้วก็อยากที่จะท�าห้องสมุดเคลื่อนที่ที่ไปหาเขาทุกวัน	

ที่คิดไว้ก็อยากจะให้เป็นเหมือนรถไอติมที่ไปตามหมู่บ้าน	

ไปทุกวันโดยเปลี่ยนหนังสือไปเรื่อยๆ	ให้เขามีหนังสืออ่านได้

แค่เดินออกจากบ้าน	 โดยเราอาจจะจ้างเจ้าหน้าที่หรือ

อาสาสมัครในพื้นที่ให้ช่วยดูแล	 เมื่อท�าได้แล้วเราก็จะไป

ที่อื่นต่อไป”

	 บางที	 การที่ใครสักคนหนึ่งจะน�าพาสังคมให้ไป

สู ่สังคมที่ดีขึ้นได้นั้น	 อาจไม่ได้อยู ่ที่การมีมันสมองระดับ

ปรมาจารย์ที่สามารถวางนโยบายอันสลับซับซ้อนได้	 หาก

แต่อยู่ที่การมีหัวใจที่ไม่นิ่งเฉยและดูดายต่อความทุกข์ร้อน

ของเพื่อนมนุษย์	
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	 “เราก็บอกไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราท�ามันเปลี่ยนแปลง

ชีวิตเขาได้แค่ไหน	 แต่แค่มีเด็กสักคนหนึ่งที่ไม่ชอบอ่าน 

หนังสือมาก่อน	 แล้วเขารู ้สึกว่าการอ่านหนังสือมันสนุก 

มากขึ้น	แค่นี้ก็คุ้มค่าแล้ว	ซึ่งเราก็เจอแล้วนะ	เด็กอย่างนี้”	

	 หากค�าพูดที่ว ่าหนังสือหนึ่งเล่มสามารถเปลี่ยน 

ชีวิตคนได้เป็นความจริง	 บางทีจากหนังสือเล่มแรกที่หยิบยื่น 

ให้เด็กบางคนในวันนี้	 อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่พาเขาไปสู่เล่ม 

อื่นๆ	 อีกเป็นสิบเป็นร้อยเล่มในอนาคต	 ใครจะไปรู้ว่าเด็ก 

ที่มานั่งพับกระดาษ	 ฟังนิทานอยู่	 โตขึ้นเขาอาจจะน�าเอา 

ความประทับใจเหล่านั้น	 ไปสู่การแบ่งปันและให้สิ่งดีๆ	 กับ 

คนอื่นๆ	ต่อไป	เหมือนดังเช่นโยชิมิเคยได้รับในวัยเด็ก		 	

	 “โครงการนี้ไม่ใช่โครงการการกุศล	 เพราะการกุศล 

คือคนที่มีเยอะให้คนที่มีน้อย	 แต่เราอยากจะท�าให้เห็นว่า	

คนที่มีน้อยก็ให้กับคนที่มีเยอะได้	 หรือคนที่มีน้อยจะให้คนที่ 

มีน้อยก็ได้	 ก็จะคุยกับอาสาฯ	 ตลอดว่าเราไม่ใช่แค่ผู้ให้	 แต่ 

เราเป็นผู้รับด้วย	 เราได้รับความสนุกสนาน	 ได้รับความรู้สึก 

ดีๆ	ได้ทักษะใหม่ๆ	ที่ถ้าเราไม่มาท�าเราก็คงไม่ได้

	 “ถึงเราจะอยู่ในกลุ่มคนด้อยโอกาส	 เราก็ถือว่าเรา 

เป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคม	 ก็ควรจะมีอะไรที่แบ่งปันให้กับ 

สมาชิกคนอื่นในสังคมด้วย	 การช่วยคนอื่นท�าให้รู ้สึกว่า 

เรามีคุณค่าที่มีชีวิตอยู่	 ทุกวันนี้รู้สึกดีใจและโชคดีที่มีโอกาส 

ได้ท�างานด้านนี้	แล้วก็รู้สึกขอบคุณที่เราได้มีชีวิตอย่างนี้”	

	 ณ	 อพาร์ตเมนต์ในซอยเล็กๆ	 ย่านฝั่งธนฯ	 หญิง- 

สาวคนหนึ่งกับเพื่อนๆ	ก�าลังขนหนังสือ	 10	 กว่าลัง	 ลงจาก 

ชั้น	 2	 ตั้งแต่เช้ามืด	 เดินออกจากซอยไปเรียกตุ๊กตุ ๊ก	 ให้ 

เข้ามารับหนังสือไปส่งที่รถตู้ปากซอย	 เตรียมเดินทางไปจัด

กิจกรรม	

 โลกของเธอนั้น ช่างสว่างไสว สดใส ออกมาจาก

หัวใจ
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