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หากย้อนกลับไปมองตัวเอง สิ่งที่เห็นคือ... ชีวิตของเราอยู่กับหนังสือมาโดยตลอด ตอนยังอ่าน
หนังสือไม่ออกพ่อแม่ก็จะอ่านให้ฟัง พอโตขึ้นสามารถอ่านหนังสือได้เอง เราก็อ่านหนังสือมาตลอด
จุดเริม่ ต้นของความรักการอ่านของเราจึงมาจากครอบครัว ซึง่ เราคิดว่านีเ่ ป็นความรับผิดชอบของผูใ้ หญ่
ทุกคน เพราะผู้ใหญ่มีความสำคัญในฐานะเป็นผู้เปิดประตูสู่การอ่านให้แก่เด็กๆ
ความคิดเรือ่ งการทำงานเพือ่ สังคมเริม่ ต้นตัง้ แต่สมัยเรียนอยูช่ นั้ ม.6... เนือ่ งจากมีโอกาสไปเป็น
นักเรียนแลกเปลีย่ นทีส่ หรัฐอเมริกา ทำให้เราได้เจอสังคมทีห่ ลากหลาย รูจ้ กั คนทีม่ ภี มู หิ ลังหลายรูปแบบ
ทั้งคนรวย คนจน ผู้ลี้ภัย เป็นต้น จึงหวนกลับมาคิดว่าตัวเองโชคดี เพราะแม้จะเป็นคนตาบอด แต่เรา
ก็มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี สุดท้ายจึงมีความคิดว่าเราควรใช้ข้อได้เปรียบที่มีในการช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างที่เราเคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อนเช่นกัน
งานเพื่อสังคมงานแรกที่ทำคือ... เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคนที่สนใจแต่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อ
คอร์สเรียนภาษาญีป่ นุ่ เพราะเราเชือ่ ว่าภาษาคืออาวุธทีใ่ ช้ในการต่อสูไ้ ปสูช่ วี ติ ทีด่ กี ว่าได้ และการศึกษา
ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเหลือเราได้ตลอดชีวิต เพราะแม้ว่าใครจะทำร้ายหรือกลั่นแกล้งเรา
อย่างไร แต่การศึกษาเป็นสิ่งที่เขาเอาไปจากเราไม่ได้
จุดเริ่มต้นของโครงการคาราวานหนอนหนังสือคือ... เรามีโอกาสได้เจอ คุณ Sabriye Tenberken
นักวิชาการชาวเยอรมันทีม่ าเป็นวิทยากรพิเศษทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาเป็นเจ้าของ International
Institute for Social Entrepreneur ในประเทศอินเดีย ซึง่ สถาบันนีจ้ ะสอนวิธกี ารบริหารองค์กรเพือ่ สังคม
ทั้งในรูปแบบบริษัทและองค์กรอิสระ ตอนที่เจอกันก็เล่าให้เขาฟังว่า เราอยากตั้งองค์กรเพื่อสังคม
ในประเทศไทยแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เขาก็แนะนำให้เราไปเรียนในสถาบันของเขา และมีโอกาส
เรียนที่นั่นจนจบและได้ทุนเพื่อก่อตั้งองค์กรเพื่อสังคมอย่างที่เขียนโครงการไว้เมื่อเรียนอยู่ปีสุดท้าย
โครงการ ‘Always Reading Caravan’ หรือ ‘คาราวานหนอนหนังสือ’ จึงก่อตัง้ ได้สำเร็จอย่างในปัจจุบนั
เราเชื่อว่าคนกลุ่มน้อยหรือคนที่มีความแตกต่างจากคนส่วนใหญ่สามารถเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง
ได้มากกว่าคนทัว่ ไป... อย่างเช่นคนทีผ่ า่ นศึกสงครามหรือคนทีผ่ า่ นเหตุการณ์ทเ่ี ลวร้ายมาก่อน เพราะ
คนเหล่านีจ้ ะเข้าใจเหตุการณ์ตา่ งๆ ทัง้ ในจุดทีด่ ที ส่ี ดุ และจุดทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ เขาจึงมีมมุ มองทีห่ ลากหลาย
และรอบคอบมากกว่า เช่น ถ้าทำงานกลุ่มกันแล้วมีสมาชิกคนหนึ่งขาดประชุมบ่อย ผู้นำบางคน
อาจหงุดหงิดว่าทำไมคนนี้ไม่ยอมมาทำงาน แต่ถ้าเป็นผู้นำที่เคยลำบากมาก่อนก็อาจนึกถึงอีกมุมว่า
ครอบครัวของเขาอาจมีปญ
ั หาก็ได้ หรือในกรณีทเ่ี จออุปสรรค ผูน้ ำทีเ่ คยผ่านปัญหาหนักมาก่อนก็มกั มี
ความอดทนมากกว่าหรือมองปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กกว่าผู้นำที่ไม่มีประสบการณ์ เป็นต้น
คำว่า ‘รักการอ่าน’ สำคัญมาก เพราะ... เราไม่ได้ต้องการส่งเสริมการอ่านเพียงอย่างเดียว แต่เรา
ต้องการให้เด็กๆ รูจ้ กั การอ่านอย่างสนุกและมีความสุขด้วย เพราะเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านหนังสือ
เนือ่ งจากเขาคิดว่าการอ่านหนังสือคือหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว จึงไม่รวู้ า่ การอ่านหนังสือประเภทอืน่ ๆ
นัน้ สนุกแค่ไหน ทีส่ ำคัญยิง่ กว่านัน้ คือ เราอยากให้เด็กทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงหนังสืออย่างเท่าเทียม
และสุดท้ายเราอยากทำลายกำแพงระหว่างคนกลุม่ น้อยหรือกลุม่ คนทีค่ นไทยชอบเรียกว่า ‘ผูด้ อ้ ยโอกาส’
กับคนกลุ่มใหญ่หรือคนทั่วไปในสังคม
จากการได้คลุกคลีกบั เด็กในเมืองและเด็กในชนบท ความแตกต่างทีเ่ ราเห็นคือ... ความต้องการ
ของเด็กไม่เหมือนกัน อย่างเด็กบนดอยเขาอ่านหนังสือไม่ออก พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ เพราะไม่มี
โรงเรียนสอนหนังสือ เขาจึงไม่ได้ประโยชน์จากหนังสือแม้ว่าเขาจะมีหนังสือก็ตาม ดังนั้น สิ่งที่เขา
ต้องการคือการศึกษา ส่วนเด็กในเมืองมีโรงเรียนครบทุกระดับชั้น สามารถอ่านหนังสือได้ หนังสือจึง
สร้างประโยชน์แก่เขาได้ แต่บางครั้งเขาก็ยังมีหนังสือให้อ่านไม่เพียงพอ ดังนั้น สิ่งที่เขาต้องการคือ
หนังสือทีห่ ลากหลายและจำนวนทีม่ ากพอ เราจึงคิดว่าเรือ่ งการอ่านหนังสือออกกับอ่านหนังสือไม่ออก
เป็นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
สิ่งที่ได้รับจากการทำงานเพื่อสังคมคือ... ความสุข การที่เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่ง
ให้ดีขึ้นได้คือกำลังใจที่ดีที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไป ในอีกด้านหนึ่งเรารู้สึกว่าการทำงานด้านนี้
มันสร้างความภูมิใจให้แก่เรา ซึ่งคนทั่วไปมักบอกว่า ‘แม้ว่าเขาเป็นคนตาบอด แต่เขาก็ยังช่วยผู้อื่นได้’
แต่สำหรับเรามักจะบอกตัวเองว่า ‘เพราะว่าเราเป็นคนตาบอด เราจึงมีโอกาสที่จะทำงานเพื่อสังคม’
เพราะหากเราเกิดเป็นคนตาดี มองเห็นเหมือนคนปกติ เราก็อาจไม่มเี วลานึกถึงผูอ้ น่ื หรือเข้าใจคนกลุม่ น้อย
และอยากจะช่วยเหลือเขาเหมือนอย่างปัจจุบัน
บรรยากาศการอ่านหนังสือในประเทศญีป่ นุ่ ค่อนข้างแตกต่างกับประเทศไทย เพราะ... อันดับแรก
เพราะทัศนคติของคนต่างกัน เช่น คนไทยมักมองว่าหนังสือคืออุปกรณ์การเรียน ถ้าหนังสือไม่มีสาระ
ก็ไม่มคี วามหมาย ต่างจากคนญีป่ นุ่ ทีม่ องว่าหนังสือเป็นทุกสิง่ ทุกอย่าง ให้ทง้ั ความรู้ และความบันเทิง
อันดับสองคือโอกาสต่างกัน สำหรับคนญีป่ นุ่ ถึงจะอยูใ่ นชนบทแค่ไหนเขาก็มหี อ้ งสมุดให้เข้าไปอ่านและยืม
ได้ฟรี ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเข้าไปในเมืองเพือ่ ซือ้ หนังสือมาอ่านเหมือนคนไทย และสุดท้าย ราคาหนังสือ
ในญี่ปุ่นถูกกว่าไทยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น ที่ญี่ปุ่นขายก๋วยเตี๋ยวชามละ 200 บาท
ในขณะที่หนังสือดีๆ ราคาไม่ถึง 200 บาท ก็มี ส่วนในเมืองไทยก๋วยเตี๋ยวชามละ 30 บาท แต่หนังสือ
เล่มหนึ่งไม่ต่ำกว่า 100 บาท สิ่งเหล่านี้จึงทำให้พฤติกรรมการอ่านของคนญี่ปุ่นต่างจากคนไทย
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คงไม่แปลกนักสำหรับยุคสมัยนี้ที่เราจะเห็นคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมา
ทำอะไรดีๆ เพื่อสังคม แต่สำหรับบุคคลที่เราขอชวนคุณมารู้จัก
ในสัปดาห์นี้ เราการันตีได้เลยว่าเธอมีความพิเศษที่คุณจะต้องทึ่ง
อย่างแน่นอน เพราะ โยชิมิ โฮริอุจิ คือเอ็นจีโอสาวชาวญี่ปุ่นผู้ไม่เคย
มองเห็นโลกใบนี้ด้วยตาของตัวเองมาตั้งแต่เกิด แต่ด้วยความรัก
ในการอ่านหนังสือและเชือ่ มัน่ ในพลังของการอ่าน เธอจึงมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะชวนคนไทยให้หนั มาอ่านหนังสือมากขึน้ จนเป็นทีม่ าขององค์กรอิสระ
ทีช่ อื่ ว่า ‘Always Reading Caravan’ คาราวานหนอนหนังสือทีก่ ำลัง
หมั่นพรวนดินและเติมปุ๋ยแห่งปัญญาให้แก่เด็กๆ ตามชนบทในขณะนี้ี

HER WAY
• โยชิมิ โฮริอจุ ิ เป็นหญิงสาวชาวญีป่ นุ่ ผูพ้ กิ ารทางสายตามาตัง้ แต่กำเนิด แต่ดว้ ยการปลูกฝังของครอบครัว ทำให้เธอ
รักการอ่านมาตั้งแต่ยังเด็ก โดยเธอสามารถเขียน-อ่านหนังสือได้ด้วยอุปกรณ์ช่วยต่างๆ เช่น อุปกรณ์จดบันทึก
เป็นอักษรเบรลล์ โน้ตบุ๊กที่มีโปรแกรมฟังเสียงจากตัวอักษร เธอจึงใช้การฟังข้อความที่มากับตัวหนังสือแทนการมองเห็น ปัจจุบันเธอสามารถใช้ชีวิต เดินทาง สื่อสารกับผู้คนได้อย่างปกติ และสามารถโต้ตอบอีเมลและเฟซบุ๊ก
ทั้งภาษาไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว
• เมื่อมีโอกาสเดินทางมากรุงเทพฯ และพบว่าหลายหมู่บ้านในชนบทของประเทศไทยยังมีผู้คนที่ไม่สามารถเข้าถึง
หนังสืออีกจำนวนมาก โยชิมจิ งึ พยายามก่อตัง้ องค์กรทีช่ อ่ื ว่า ‘Always Reading Caravan’ หรือคาราวานหนอนหนังสือ
เพือ่ บริการห้องสมุดเคลือ่ นทีใ่ ห้กบั ผูค้ นทีย่ งั ขาดโอกาส สำหรับผูท้ ส่ี นใจเป็นอาสาสมัครหรือต้องการสนับสนุนโครงการ
ของเธอ สามารถติดต่อได้ที่ www.alwaysreadingcaravan.org หรือโทร. 08-3542-7283

