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วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

● บรรณาธิการข่าว : อนันต์ ลือประดิษฐ์ ● หัวหน้าข่าว : เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ, ชุติมา ซุ้นเจริญ ● กองบรรณาธิการ : ชาธิป สุวรรณทอง, ทศพร กลิ่นหอม, นิภาพร ทับหุ่น, ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี, ปานใจ ปิ่นจินดา, พิมพ์พัดชา กาค�า, ปริญญา ชาวสมุน, ศากุน บางกระ 
● บรรณาธิการศิลปกรรม อับดุลเล๊าะ บุวา ● ผู้ช่วยบรรณาธิการศิลปกรรม จักรพงษ์ ศรีสุนทร, กีรติ มีสุข ● หัวหน้าศิลปกรรม ทวีศักดิ์ อุระนันท์ ● ศิลปกรรม ณัชชา วงษ์งาม, ศราวุธ เหลืองสุขเจริญ, ประไพพรรณ จันทรัตน์, จีรศักดิ์ สุมาลัย, อรรยา อภิชัยพงศ์ไพศาล ● กราฟฟิกดีไซน์ สุเจตน์ ชุมภูนท์
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วันที่ 27 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย
อาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี) เชิญชม นิทรรศการ “สุภาพสตรี 
บู ๊ระห�่า ภาค 2 : Lady Image 2” ผลงานโดย อัญชลี 
อารยะพงศ์พาณิชย์ น�าเสนอผลงานจิตรกรรมด้วยจินตนาการ
ผ่านภาพลักษณ์ของตัวศิลปินเอง เปิดให้ชมทุกวันอังคาร- 
อาทติย์ (ปิดวนัจนัทร์) ตัง้แต่เวลา 10.30-19.00 น. สอบถามเพิม่เติม 
โทร. 0 2422 2092, 08 6890 2762 

นิทรรศการ/ศิลปะ
นิทรรศการแรกแย้ม 
 วันที ่27 พฤศจกิายน-21 ธนัวาคม 2557 ณ หอศลิป์ร่วมสมยั 
อาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี) เชิญชม นิทรรศการ “แรกแย้ม : 
BLOOMING” ผลงานโดย สยุมพร กาษรสุวรรณ น�าเสนอ 
ผลงานเครือ่งป้ันดนิเผาซึง่สร้างสรรค์ขึน้ด้วยเทคนคิเผาเตาฟืนที่ 
อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างใน ธรรมชาติ 
รูปทรงของเมล็ดพันธุ์ ผลพืช และรูปทรงต่างๆ ในธรรมชาต ิ
เปิดให้ชมทกุวนัองัคาร-อาทิตย์ (ปิดวนัจันทร์) ตัง้แต่เวลา 10.30- 
19.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2422 2092, 08 6890 2762 
นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพสวย กวีใส”
 วนัน้ี-21 ธนัวาคม 2557 ณ ชัน้ 1 หอศลิป์ร่วมสมยัราชด�าเนนิ 
เชิญชม นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพสวย กวีใส” ผลงานโดย 
ช่างภาพ 23 ท่าน และ 5 กวี โดยส�านักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย ร่วมกบัสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ เปิดให้ชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) 
ตัง้แต่เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามเพิม่เตมิโทร. 0 2422 8837
นิทรรศการซอยต่างมิติ
 วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โซนนิทรรศการหมุนเวียน 
ช้ัน 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี สาทร 
กรุงเทพฯ เชิญชมนิทรรศการ “ซอยต่างมิติ : Soi Tang Miti” 
เน้นสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่สาธารณชนถึง
ประเด็นการอยู่ร่วมกันในสังคมที่่เท่าเทียมกัน และหยิบยื่น
โอกาสให้กับทกุคน สร้างความเข้าใจถงึเรือ่งสภาพแวดล้อม และ
สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ รอบตัวท่ีเอ้ืออ�านวยต่อการใช้ชีวติ
ผ่าน 3 โซนของนิทรรศการ ซอยต่างมิติ ทดสอบเส้นทางวิบาก 
ส�ารวจโลกจริงรอบตัว 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 เวทีหุ่นยนต์ 
แมงมุมยักษ์ SPIDER STAGE ภาพประกอบวิช่วลจากจอ 
LED, แสงเลเซอร์ และเครื่องพ่นไฟขนาดยักษ์ที่ติดตั้งอยู ่
ด้านบน พร้อมด้วยระบบเสียงรอบทิศทางจากจังหวะดนตรทุีกสไตล์ 
ณ ลานจอดรถ สยามพาร์ค ซิตี้ สวนสยาม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. 
เป็นต้นไป บัตรราคา 2,500 และ3,500 บาท จ�าหน่ายบัตรที่ 
thaiticketmajor ทกุสาขา สอบถามเพิม่เตมิโทร. 0 2262 3456  
หรือ www.thaiticketmajor.com
Chiangmaijazzfestiva 4 
 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ 
ห้างพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ จ.เชียงใหม่ เชิญชม 
Chiangmaijazzfestiva 4 เพลิดเพลินไปกับการแสดงบน
เวทีกลางแจ้งของศิลปินระดับโลกและชั้นน�าของเมืองไทย 
ภายใต้คอนเซ็ปต์ Dance The Night Away ไม่ว่าจะเป็น 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�าหน่ายบัตรที่ 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 ปลกูปัญญาธรรม ปี 4” โดยจะคดัเลอืกเยาวชน 12 คน 
จากทั่วประเทศ ร่วมบรรพชาเป็นสามเณร และบวชเป็น 
แม่ชีน้อย ระหว่างวันท่ี 24 เมษายน-24 พฤษภาคม 2558 
ณ ศนูย์วปัิสสนาสากลไร่เชิญตะวนั จ.เชยีงราย สนใจสามารถส่ง
ประวตั ิแนะน�าตวั พร้อมวดิโีอหรอืภาพถ่าย และเรยีงความเรือ่ง 
“เหตุผลที่ฉันอยากเข้าร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม 
ปี 4” ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trueplookpanya.com/
truelittlemonk สอบถามเพิม่เตมิโทร. 0 2647 4522, 0 2647 4513 
หรือ www.trueplookpanya.com   

“ทั้
งๆ ทีพ่่อแม่โย (พ่อเป็นเกษตรกร 
แม่ท�างานบรษิทัเลก็ๆ) ไม่ชอบอ่าน
หนงัสอื ไม่มเีวลา แต่พวกเขากช็อบ

อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ตายาย ก็อ่านหนังสือให้เราฟัง 
ไม่ว่าจะสารคดีเด็ก การ์ตูนความรู้ พวกเขาอ่านทุก
อย่างให้เราฟัง พอเรียนรู้อักษรเบรลล์ โยก็อยาก
อ่านหนงัสอืเอง ถ้ามเีวลากอ่็านหนงัสอืตลอด” โยชมิิ 
โฮรอิจุ ิล่ามภาษาไทย ญีปุ่่น อังกฤษ วยั 31 ปี ผูก่้อตัง้ 
สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ  ปัจจุบันพวกเขา 
แปรสภาพห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นห้องสมุดอยูู่กับที่ 
ชือ่ห้องสมดุรงัไหม อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่ เล่าถงึความรกั 
ทีม่ต่ีอหนังสอื และน่ันเองทีท่�าให้เธออยากให้คนไทย
ได้อ่านหนังสือดีๆ 
 ผู้หญิงตัวเล็กๆ อัธยาศัยร่าเริง และไม่ได้คิดว่า 
ดวงตาทีม่ดืสนิทเป็นอปุสรรคต่อการท�างานเพ่ือสงัคม 
นัน่เป็นเพราะเธอถกูปลกูฝังตัง้แต่เดก็ในเรือ่งการช่วยเหลอื 
และพึ่งพิงตนเองตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น แม้จะ
ตาบอดกส็ามารถใช้ศกัยภาพทีต่วัเองมช่ีวยเหลอืผูอ้ืน่ได้ 
 เราพบโยชมิใินวนัทีเ่ธอมารบัรางวลัตาราอวอร์ด 
จากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่เสถียรธรรมสถาน  
เพราะมีคนดีมากมายในประเทศน้ี จึงต้องมีรางวัล
มากมาย(999 รางวัล)ตามไปด้วย 
 หากโยชมิ ิไม่ใช่คนญีปุ่น่และตาบอด การท�าห้องสมดุ
ให้คนไทยกค็งไม่ค่อยมคีนสนใจ แต่ด้วยวธิคีดิและใจที่ 
มุ่งม่ัน ท�าอย่างมีความสขุ น่ีแหละคือ สิง่ท่ีต้องเล่าให้ฟัง
 “ตอนเดก็ๆ กย็งัมองเหน็แสงและสบ้ีาง พออายุ 
16-17 ปีมองไม่เหน็เลย บอดสนทิ” โยชมิ ิเล่าถงึตวัเอง 
ด้วยน�้าเสียงธรรมดาๆ ไม่ได้รู้สึกว่านี่คือ ปมด้อย
 ก่อนหน้าน้ีเธอเคยเดินทางไปเป็นนักเรียน 
แลกเปลีย่นทีอ่เมรกิาหนึง่ปี ในช่วงเรยีนมหาวทิยาลยั
ที่ญ่ีปุ่น เธอเดินทางมาเมืองไทยคร้ังแรก และนั่น 
ไม่ได้ท�าให้คนต่างชาตอิย่างเธอรูส้กึชอบประเทศไทย 
เพราะคนไทยมีมิตรไมตรี

 “พอได้เจอคนไทยก็อยากเรียนภาษาไทย จึง
เรียนภาษาไทยตัง้แต่มธัยมที ่6 เรยีนมาสบิกว่าปีแล้ว 
โยเริม่พดูภาษาไทยได้กต็อนทีเ่ป็นอาสาสมคัรในมลูนธิิ
ส่งเสริมอาชีพคนตาบอดที่ยานนาวา เพราะรอบๆ 
ตวัโยเป็นคนไทยทัง้หมด ภาษาไทยกพ็ฒันามาเรือ่ยๆ 
โยอยากท�างานด้านพฒันาสงัคม ตอนนีอ้ยูเ่มอืงไทย 
6 ปีแล้ว” โยชิมิ เล่าด้วยภาษาไทยชัดถ้อยชัดค�า 

คาราวานมีหนังสือให้อ่าน

 เมือ่เรยีนจบปรญิญาตรด้ีานภาษา และอาศยัว่า 
เคยเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่นอยูท่ีธ่รรมศาสตร์ โยชมิิ
จึงมเีพือ่นคนไทยเยอะ และมุง่มัน่ทีจ่ะท�างานพฒันา
สงัคม ตอนนัน้เธอพยายามหางานท่ีเหมาะกับตัวเอง 
และเห็นว่า มูลนิธิที่ช่วยเหลือคนในกรุงเทพฯมี 
เยอะแล้ว ถ้าคนไทยอยากท�าบุญจึงต้องรอคิว ก็เลย
คิดว่า น่าจะท�างานในชุมชนที่ต่างจังหวัด 
 “ตอนแรกว่าจะเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้คน 
ด้อยโอกาส เคยสอนทางสไกด์ให้คนเวยีดนาม ลาว แต่
สังเกตว่า ถ้าคุณอยากเรียนภาษาญีปุ่น่หรือภาษาทีส่อง 
คณุต้องมพีืน้ฐานภาษาแม่ของตวัเอง ถ้าจะสอนภาษา
ญี่ปุ่นเป็นอาชีพ คงไม่มีทางเข้าถึงคนท่ียากล�าบาก
จรงิๆ กเ็ลยเปลีย่นสายงานมาท�าเรือ่งห้องสมดุ เพราะ
ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก และมีอาจารย์คนหนึ่งที่
อ.พร้าว บอกว่า มาท�างานทีน่ี่ส ิเพราะไม่มีห้องสมดุ” 
 แม้โยชมิิจะรู้และเหน็ว่า คนไทยไม่ชอบอ่านหนงัสอื 
แต่ก็เข้าใจเหตผุล เนือ่งจากหนงัสอืมรีาคาสงูส�าหรบั
คนยากจน 
 “ถ้าเทียบกับหลายประเทศ ห้องสมุดและ 
ร้านหนังสือในเมืองไทยน้อยมาก คนไทยมองว่า 

หนังสือเป็นอุปกรณ์ส�าหรับการเรียน ไม่ใช่ความ
บันเทิง แต่ถ้าถามคนญี่ปุ่น การอ่านหนังสือเป็นงาน
อดิเรกอย่างหนึ่ง คนญ่ีปุ่นแม้จะไม่มีบ้าน หรือเป็น
คนเกบ็ขยะกย็งัชอบอ่านหนงัสอื จากทีโ่ยไปมาหลาย
จงัหวดัในเมอืงไทย ถ้าเป็นคนไทยทีท่�างานกลางแจ้ง 
ตากแดด แล้วชอบอ่านหนังสือ ไม่ค่อยมี “
 เธอเริม่จากความชอบส่วนตวัและมองว่า หนงัสอื
มีคุณค่า ให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ เมื่อ 5 ป ี
ทีแ่ล้วเธอจงึตัง้ คาราวานหนอนหนงัสอื เป็นองค์กรไม่
แสวงหาผลก�าไร ไม่ข้ึนตรงกบัรัฐบาลและไม่เกีย่วข้อง 
กับศาสนา จัดบริการห้องสมุดเคล่ือนที่ส�าหรับเด็ก 
ผู้ใหญ่ รวมถึงคนพิการในชนบทของภาคเหนือ โดย
หวังว่า อีก 20 ปีหลังจากเธอเริ่มท�าโครงการนี้แล้ว 
หอ้งสมุดจะเคลือ่นที่ไปในหมู่บา้นเลก็ๆ ทัว่ประเทศ
เหมอืนรถขายไอศกรมี ทีเ่ดก็และผูใ้หญ่สามารถเลอืก
หนังสือที่พวกเขาชื่นชอบ เพียงแค่ก้าวออกจากบ้าน
 แต่เมือ่จดัห้องสมดุเคลือ่นทีแ่บบคาราวาน เธอพบว่า 
ถ้าเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ คนก็ไม่กล้าใช้บริการ แม้จะมี
การท�ากิจกรรมกับเด็กๆ เธอก็เลยเปิดเป็นห้องสมุด
ชื่อ รังไหม ในอ�าเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ โดยใช้เงิน
บริจาคเช่าห้องแถวท�าเป็นห้องสมุด มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ เธอบอกว่า จะใช้อาสาสมคัรทุกสิง่ทุกอย่างไม่ได้ 
 “เรากใ็ช้อาสาสมคัรแปลหนงัสอืจากญีปุ่น่ อเมรกิา 
องักฤษ เพราะมหีนงัสอืหลากหลายกว่าเมอืงไทย พอมคีน 
บรจิาค เรากใ็ช้อาสาสมคัรเหล่านัน้ช่วยแปลแล้วแปะเป็น 
ภาษาไทยกลบัมาท่ีห้องสมดุรังไหม ตอนนีม้หีนงัสือ 
เกอืบ 6,000 เล่มและดวีดี ีสองร้อยกว่าเรือ่ง มนีติยสาร 
และผูม้าใช้บรกิารสามารถใช้สัญญาณไวไฟ เข้าอินเทอร์เนต็ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

มาอ่านหนังสือกันเถอะ

 “ถ้าอยากจะอ่านหนงัสอืให้น้องๆ ฟัง กม็อีปุสรรค 
“โยชมิ ิเล่า และคงไม่ต้องอธบิายว่า อปุสรรคของเธอ 
คืออะไร แม้จะไม่มีโอกาสอ่านหนังสือแบบคนตาด ี
แต่คนตาบอดอย่างเธอกอ็ยากให้เดก็ๆ คณุป้า คณุยาย 
คณุตา วยัรุน่ และชาวเขาเผ่าอะไรกต็าม ได้อ่านหนงัสอื 
และไม่จ�าเป็นต้องอ่านเพือ่หาความรูอ้ย่างเดยีว จะอ่าน 
เพื่อความบันเทิงหรือเพื่ออะไรก็ให้อ่านเถอะ 
 โย บอกว่า เธอเป็นคนตาบอดและเป็นคนญีปุ่น่ 
พอมาท�างานในเมืองไทย ก็เลยมีคนสนใจ หลายคน 
แปลกใจว่าคนญี่ปุ่นตาบอดมาท�าอะไรในเมืองไทย 
ก็เข้ามาหาเรา เรามองว่า นี่เป็นโอกาสหรือจุดดีที่
ท�าให้เราท�างานง่ายขึ้น แต่คนตาบอดก็อ่านหนังสือ
ให้น้องๆ ฟังไม่ได้
 แม้จะอ่านหนังสือให้น้องๆ ฟังไม่ได้ แต่เธอก็
แนะน�าการอ่านได้ และเป็นผู้น�ากิจกรรมในชุมชน 
เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
 “ถ้าเด็กคนหนึง่รูจ้กัหนงัสอื กใ็ห้ลองอ่านหนงัสอืภาพ 
หรอืการ์ตูนก่อน ถ้าไม่ชอบ ไม่เป็นไร เพราะเด็กไทยท่ัวไป 
ยังไม่รู้เลยว่าหนังสือภาพ การ์ตูนความรู้ ป็อปอัพ 
(โมเดลกระดาษ) คอือะไร เดก็ๆ ไม่เคยจบั ครกูไ็ม่ค่อย 
ให้จบั อยากให้เดก็ทกุคนมโีอกาสรูจ้กักบัหนงัสอืเหล่านี้ 
ถ้ารูจ้กัหนงัสอืแล้ว กเ็ป็นเรือ่งธรรมดาท่ีเดก็อยากอ่าน 
แต่ไม่ควรบงัคบั ทีน่ีต่่างจากญีปุ่น่ ในอ�าเภอเลก็ๆ ของญีปุ่น่ 
มีห้องสมุด แต่ในเมืองไทยแค่จะซื้อหนังสือ ก็ต้อง
เดินทางไกล มาที่ตัวเมืองเชียงใหม่ “
 เพราะโอกาสทีค่นชนบทจะเข้าถึงข้อมลู ข่าวสาร 
และส่ือการอ่านมน้ีอยมาก เน่ืองจากหนังสือดีๆ  มรีาคาสูง 
ห้องสมุดในชนบทก็มีน้อย และคนไทยชอบคิดว่า 
หนังสือในห้องสมุด ต้องเน้นเรื่องความรู้อย่างเดียว 
โยชิมิ บอกว่า ควรเป็นหนังสือหลากหลาย 
 “โยอยากให้คนได้อ่านหนงัสอืหลากหลาย อยากท�า 
ห้องสมดุแบบน้ีอกี 2-3 แห่ง แต่ไม่ได้มองในแง่ปรมิาณ 
มองในแง่คณุภาพมากกว่า ซึง่แนวคดิแบบนีใ้ครๆ กท็�าได้ 
ใครอยากกอ็ปป้ีจากเรากย็นิด ีถ้าวนัหนึง่เราไม่ต้องพึง่เงนิ 
บรจิาคร้อยเปอร์เซน็ต์แบบวนันี ้เราอยากมอบสทิธใิห้ 
คนไทยบรหิารจัดการ และสิง่ท่ีโยไม่รู ้เรากเ็รยีนรูด้้วย 
ตวัเอง โยกม็รีายได้จากเงนิเดอืนระดบัเดยีวกบัพนกังาน 
คนไทย รายได้อกีส่วนของโยมาจากการเขยีนบทความให้ 
นติยสารญีปุ่น่ รวมถงึเป็นล่าม ภาษาไทย ญีปุ่น่ และองักฤษ” 
 และตอนนี้โยชิมิและเพื่อนครูต่างวัยอีกคน 
ก�าลงัจะเปิดห้องสมดุอกีสาขาชือ่ ใบหม่อน ทีจ่งัหวดั
สพุรรณบรุ ีโดยใช้ทีด่นิของอาจารย์วบิลูย์ ปานบญุ ที่
เห็นว่า โยชิมิเป็นคนญี่ปุ่นและมาท�าห้องสมุดให้คน
ไทย แล้วเราเป็นคนไทยท�าไมไม่ท�า... 
 “เพราะคนไทยมนีสิยัชอบช่วยเหลอื มนี�า้ใจ โยมา 
อยู่เมืองไทย จึงไม่รู้สึกแปลกแยก และไม่ได้รู้สึก
คดิถึงบ้าน” โยชมิ ิเล่าถึงการใช้ชวิีตในเมอืงไทย และ
การท�างานที่ตัวเองชอบ 
 “โยเคยท�างานบริษัท แต่ไม่ชอบ เพราะไม่ได้ 
รู้สึกว่าเราท�าแล้ว มคีนได้ประโยชน์จากเรา แต่พอมา 
ท�างานด้านนีไ้ด้เหน็น้องๆ คณุตา คณุยาย มาอ่านหนงัสอื 
ท�าให้รู้สึกว่างานที่เราท�า เป็นสิ่งที่ดีต่อคนอื่นบ้าง 
จงึอยากท�างานแบบนีจ้นกว่าจะท�าไม่ไหว” โยชมิ ิกล่าว 
โดยเน้นว่า กจิกรรมต้องเข้าถงึคนทกุระดับ ไม่เลือกปฎิบติั 
 “เราพยายามท�าลายก�าแพงของคนต่างสังคม 
ไม่จ�าเป็นต้องบอกว่า นีเ่ป็นกจิกรรมส�าหรบัเดก็พกิาร  
นีเ่ป็นกจิกรรมส�าหรบัเดก็ชาวเขา ไม่ว่าใครกต็าม ยนิดี
ต้อนรบั เพราะเราเหน็ว่า สงัคมไทยค่อนข้างแบ่งแยก 
เป็นสังคมเฉพาะกลุ่มเกินไป “ 
 นี่คือ ความคิดและสิ่งที่เธอได้ท�าแล้ว โยชิมิ 
หญิงสาวตาบอดชาวญี่ปุ่น ที่อยากให้คนตาดีได้
อ่านหนังสือดีๆ 

นรนิทร์ ผลานุรกัษา บรรณาธิการบรหิารนิตยสาร แอลเมน ประเทศไทย และ 
กฤษดา กมลวรินทิพย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บ.เพอร์นอต ริคาร์ด 
(ประเทศไทย)ให้การต้อนรับ พิธา ล้ิมเจริญรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ซอีโีอ อกรฟิูด้ จ�ากดั วทิยากรให้ความรูเ้รือ่ง“การด�าเนนิธรุกจิแบบสร้างสรรค์” 
ในงาน “เจนท์ อนิคอนเวอร์เซชัน่” ณ พารากอนซเีนเพลกซ์ สยามพารากอน 

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

พล.อ.อู๊ด เบื้องบน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการ
สัมมนาวิชาการดุลยภาพบ�าบัดเพื่อความเจ็บปวดและเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 
จดัโดย มลูนธิดิลุยภาพบ�าบดัเพือ่อายแุละสขุภาพ ในพระอปุถมัภ์ฯ โดยม ี
นพ.เฉก ธนะสริ,ิ ศ.(พเิศษ) ทนัตแพทย์หญงิ ท่านผูห้ญงิเพช็รา เตชะกมัพชุ 
และรศ.พญ.ลดาวลัย์ สวุรรณกติต ิร่วมสมัมนา ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ 

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

∂∂พบกันอีกครั้งกับ “จุดประกาย” เซ็คชั่นด้านสารคดีข่าว สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม บันเทิง นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจ�าวันพุธที่ 26 
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 ∂∂
 ∂∂แค่เดอืนกว่าๆ กเ็ข้าสูเ่ทศกาลปีใหม่ นอกจากการเฉลมิฉลอง
สิ้นปี 2557 คนเราก็ควรจะหาเวลาทบทวนชีวิตที่ผ่านมา สิ่งใดที่ท�าไป
แล้วผิดพลาด ก็หาโอกาสท�าเรื่องดีๆ ทดแทน∂∂
 ∂∂ ข่าวคราวในแวดวงสงัคม ขอเริม่ทีข่่าวดีๆ  ของแฟรนไชส์ไทย  
เมื่อเร็วๆ นี้กรรณกิาร์ ชนิประสิทธิช์ยั ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและ
สื่อสารตราสินค้า จินตนา เจี่ยด�ารง ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
แฟรนไชส์และลูกค้าสมัพันธ ์และเอกอมร หารประเสรฐิ ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จ�ากัด ให้การ
ต้อนรับ สมจิตร ลิขิตสถาพร นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย และคณะ
ผู้อบรม โครงการ “สร้างระบบแฟรนไชส์ 30 ชั่วโมง” ในโอกาสเยี่ยมชม 
กจิการ “แบลค็แคนยอน” ในฐานะแฟรนไชส์ของคนไทยทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ณ แบลค็แคนยอน สาขา ศนูย์การค้า
ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 3∂∂

 ∂∂ ส่วนกจิกรรมด้านโรงพยาบาล พญ.เบญจมาศ วณสีอน ผูอ้�านวยการ 
ด้านการแพทย์ฯ โรงพยาบาลหวัเฉยีว  ร่วมเป็นเกยีรตกิบั นพ.กติพิล นาควโิรจน์ 
อาจารย์แพทย์ประจ�าภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครวั  คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเป็นวิทยากร
บรรยายวิชาการ เรือ่ง “Applying palliative care concepts to real 
practice” เพ่ือให้ความรูแ้ละความเข้าใจแก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที ่
ในการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายแบบประคบัประคอง ณ โรงพยาบาลหวัเฉยีว∂∂  
 ∂∂มาร่วมกนัปฏเิสธการคอร์รปัชนั โดย รศ.ดร.ประดษิฐ์ วรรณรัตน์ 
อธิการบดี สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์(นด้ิา) และผศ.ทพ.บัณฑติ 
จิรจริยาเวช ประธานคณะท�างานโครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง ร่วมเปิด
โครงการ ป่ันกนั กัน้โกง ซึง่เป็นการรณรงค์ผ่านกจิกรรมป่ันจกัยานโดย
เริม่จากนด้ิา ถงึ จามจรุสีแควร์ เพือ่ส่งเสรมิปลกูฝังค่านยิมให้นกัศกึษา 
ทัว่ประเทศมคีวามซือ่สัตย์รับผดิชอบต่อสังคมและปฏเิสธการคอร์รัปชนั
ทุกรูปแบบ โดยมีภาคีเครือข่าย นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปจ�านวนกว่า 440 คัน ร่วมปั่นจักรยาน
ในครั้งนี้∂∂
 ∂∂ ในเรื่องทุนการศึกษา รศนา ปฏิมาประกร ผู้อ�านวยการศูนย์
ปฏบิตักิารบรหิารจดัการน�า้ สบอช. เป็นประธานในพธีิมอบทนุการศกึษา 
“โครงการสร้างเครอืข่ายเยาวชนรกัษ์น�า้ (Water Gang)” และโรงเรยีน
ต้นแบบในการอนุรกัษ์ทรพัยากรน�า้ เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็- 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมี 

ดร.พธิาน พืน้ทอง ทีป่รกึษาด้านพฒันาระบบเครอืข่าย และการมส่ีวนร่วม 
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.), เคน ภภูมู ิพงศ์ภาณ ุ
Water Gang Ambassador และเครอืข่ายเยาวชนรกัษ์น�า้ ร่วมในพธิ ี
มอบทุน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น∂∂

โยชิมิ (คนตาบอด)

ที่อยากให้คนตาดีอ่านหนังสือ

ปฏิทิน

 -ส�าหรบัคนตาดทีีอ่ยากแบ่งปันหนงัสอืดีๆ  ขอเพยีง อย่าเอาหนงัสอืทีจ่ะทิง้ขยะมาบรจิาค เนือ่งจาก
คนอ่านมีทุกประเภท และใครๆ ก็อยากอ่านหนังสือดีๆ ตั้งแต่วรรณกรรมเยาวชน การ์ตูน เรื่องสั้น 
นวนิยาย นิตยสาร ฯลฯ 
 -สมาคมคาราวานหนอนหนังสือ จะส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านอย่างสนุกสนาน และสนับสนุน 
ให้คนทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่อาชีพอะไร มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงหนังสือ 
 -ถ้าต้องการบริจาคหนงัสอื ส่งมาได้ที ่โยชมิ ิโฮริอจุ ิตูป้.ณ.6 ต.เวยีง อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่ หากอยากรู้ว่า 
พวกเขาต้องการหนังสือแบบไหน ติดต่อโทร. 08 3542 7283 และ0 5347 5529
 -ส่วนห้องสมดุใบหม่อน เมอืงสพุรรณ เจ้าหน้าทีฝ่ากบอกว่า เดก็ๆ อยากอ่าน โคนนั โดเรม่อน วนัพชี 
(ซีรีย์ชุด), การ์ตูนเด็ก, หนังสือของแปลนฟอร์คิดส�าหรับเด็ก, เรื่องสั้น, นวนิยาย, วรรณกรรมเยาวชน, 
นิตยสารชีวจิต เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค ส่งมาได้ที่วิบูลย์ ปานบุญ 136 หมู่ 1 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี 71170 หรือสอบถาม โทร. 08 9546 4466

• เพญ็ลกัษณ์ ภกัดีเจริญMy
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โยชิมิ โฮริอุจิ 
ร่วมท�ากิจกรรม

กับเด็กๆ 


