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จาํนวนคนอ�านล�าสดุ 347 คน

วนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2555 ป�ท่ี 22 ฉบับท่ี 7804 ข�าวสดรายวนั

หวัใจเป��ยมพลัง ผู�หญิงกล้ิงโลก

"เพราะเช่ือม่ันในพลังของผ�ูหญิงและผ�ูหญิงมี
จํานวนมากท่ีทํางานอย�างสร�างสรรค�เพื่อ
เปล่ียนแปลงโลกใบนี้ โครงการผ�ูหญิงกล้ิง
โลก ไม�เพยีงสร�างแรงบันดาลใจให�ผ�ูหญิง แต�
ยงัฉายภาพการทํางานของผ�ูหญิงในทุกภาค
ของประเทศไทยท่ีกาํลังกล้ิงโลกใบนี้ให�
สวยงาม" 

คํากล�าวของ น.ส.มนทิรา จูฑะพทุธิ
บรรณาธกิารสาํนกัพมิพ�สามส ีผ�ูรเิริ่ม
โครงการผ�ูหญิงกล้ิงโลกในงาน "ผ�ูหญิงกล้ิง
โลก Showcase" จัดโดยสาํนกังานกองทุน
สนบัสนนุการสร�างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

สาํนกัพมิพ�สามส ีและสถานโีทรทัศน�ไทยพบีีเอส ซ่ึงประกาศผลและมอบทุน 1.2 แสนบาท เพื่อสนบัสนนุ
ให�ผ�ูหญิงใช�ศกัยภาพสร�างสรรค�ผลงานท่ีเป�นประโยชน�ต�อชุมชน สงัคม ท่ีร�าน Tessa ซอยทองหล�อ 23 

โครงการท้ัง 4 ด�านท่ีได�รบัคัดเลือกเริ่มจาก หมวดศลิปะเพื่อสงัคม กบัโครงการ "The Missing Shoes"
ประติมากรรมจากรองเท�าท่ีหายไป โดยนางกญัญารตัน� โฆษะวิสทุธิ์ เลขาธกิารสมาคมกรนีฟ�นส� ท่ีดําน้ํา
เกบ็ขยะในทะเลและชายหาดต้ังแต�หลังเหตุการณ�สนึามิ ท่ีเกาะลันตา จ.กระบ่ี 

กญัญารตัน�กล�าวว�า เม่ือถงึฤดูมรสมุชายหาดท่ีเคยสวยงามมีขยะมหาศาลถกูพดัข้ึนมาบนชายฝ��ง ขยะ
ร�อยละ 70 เป�นพลาสติกท่ีย�อยสลายไม�ได�และยากต�อการจัดการ ไม�เพยีงเท�านั้นขยะทะเลท่ีลอยน้ําได� เรา
เรยีกว�า "ลอยเล" ส�งผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิตในทะเลและชายหาด เช�น พบถงุดําในกระเพาะของโลมา
ปะการงัท่ีถกูอวนปกคลุม เต�าซ่ึงกนิถงุพลาสติกเพราะคิดว�าเป�นแมงกะพรนุ เปลือกหอยท่ีมนษุย�เกบ็ไปทํา
เครื่องประดับแล�วแทนท่ีด�วยขยะ ทําให�สตัว�ไม�มีท่ีอย�ูอาศยั ทุกวันนี้ทะเลกลายเป�นถงัขยะขนาดยกัษ�ท่ี
มนษุย�ท้ิงทุกอย�างลงไป 

สถาปนกิหญิงเล�าถงึโครงการ "The Missing Shoes" ว�าได�ระดมคนในพื้นท่ีผ�ูประกอบการ อาสาร�วมเกบ็

ขยะบนชายหาดท่ัวเกาะลันตา ช�วงมรสมุใน 5 วัน เกบ็ขยะได� 85 ถงุ 17 ถงุ เป�นรองเท�าถงึ 3,000 ข�าง คิด
เป�นร�อยละ 20 ซ่ึงรองเท�ามักจะหายหรอืถกูท้ิงไป จึงได�กล�าวให�นกัท�องเท่ียวรบัร�ูถงึป�ญหาขยะรองเท�า
เพื่อให�เขาดูแลไม�ให�รองเท�าแตะของเขากลายเป�นขยะต�อไป 

จากนั้นนาํขยะท้ังหมดมาคัดแยกเช�น รองเท�าแตะ ขวดแก�ว ฯลฯ มาแปรรปูเป�นเครื่องประดับ พวงกญุแจ
โมบาย ลูกป�ด และของท่ีระลึก จัดแสดงและจําหน�ายท่ี "ลอยเล อาร�ต แอนด� แกลเลอร"ี เกาะลัน ตาใหญ�
เพื่อสะท�อนป�ญหาและสร�างความตระหนกัให�นกัท�องเท่ียว คนในชุมชนช�วยกนัดูแลรกัษาท�องทะเลและ
ชายหาด รายได�จากการจําหน�ายนาํมาจ�างคนเกบ็ขยะเพื่อลดขยะต�อไป

หมวดสทิธมินษุยชนได�แก� โครงการ "แม�ลมหายใจสดุท�ายกไ็ม�ท�อ" โดย พ.ญ.พชัรนิทร� สคุนธาภริมย� ณ
พทัลุง หรอื "หมอโจ�" ท่ีกลายมาเป�นนกัศลิป�บําบัดเต็มตัว ดูแลเด็ก ผ�ูหญิงท่ีเป�นมะเรง็ โรคไต รวมถงึเด็ก
พกิารซํ้าซ�อน ท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ�และโรงพยาบาลเด็กมากว�า 8 ป� 

คุณหมอพชัรนิทร�กล�าวว�า โครงการศลิปะบํา บัดต�อยอดจากโครงการห�องสมุดเคล่ือนท่ี อาสาสมัครเข็น
รถห�องสมุดนาํหนงัสอืไปส�งผ�ูป�วยเด็กถงึเตียงทําให�เด็กๆ มีความสขุสมัผสัรบัร�ูได�ผ�านแววตาและความ
ต่ืนเต�นท่ีเขาได�รื้อหนงัสอืข้ึนมาอ�าน จึงกลายเป�นท่ีมาของโครงการ "แม�ลมหายใจสดุท�ายกไ็ม�ท�อ" ท่ี
อาสามาช�วยกนัสอนหนงัสอืให�เด็กๆ และเกดิเป�นชมรมคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษและสงัคม ทําให�เด็กๆ ท่ีป�วยได�เรยีน 5 วิชา แม�จะต�องรกัษาตัวอย�ูท่ีโรงพยาบาล 

"เด็กๆ มีความสขุ ยิ้มได�มากข้ึน ก�อนหน�านี้เขาเฉาเพราะเขาเป�นโรคท่ีรกัษาไม�หาย ต�องเจ็บตัวทุกวัน เด็ก
ท่ีทําคีโมผวิจะคลํ้า บาง รปูลักษณ�ภายนอกเปล่ียนไป บางคนเสยีความร�ูสกึกบัสิ่งท่ีเกดิข้ึนกบัตัวเอง บาง
คนไม�ได�ไปโรงเรยีน เหงาและไม�มีเพื่อน ผลจากการทํางานผ�ูป�วยมีความสขุมากข้ึนชีวิตไม�ได�อับเฉาแต�ละ
วันเขามี ความสขุมากข้ึน"
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วันเขามี ความสขุมากข้ึน"

หมอพชัรนิทร�บอกอีกว�า มีผ�ูทรงคุณวุฒทิ�านหนึ่งถามว�า "เขาจะตายอย�ูแล�วจะทําทําไม" ฟ�งแล�วจ๊ีดมาก
เขามองมุมเศรษฐศาสตร� ไม�ได�ให�ความสาํคัญกบัคุณค�าความเป�นมนษุย� แม�เขาจะป�วยแต�กมี็สทิธิ์ใช�ชีวิต
ท่ีเหลืออย�ูอย�างมีความสขุ ทําอย�างท่ีต�องการได� อาชีพนี้ไม�ได�สขุสบาย เวลาคือสิ่งท่ีเขาต�องการ จัด
กจิกรรมให�เขาทําเพื่อถ�ายทอดความร�ูสกึ ความคับข�องหมองใจ ให�เขาผ�อนคลายมากข้ึน 

"การมาร�วมงานนี้ทําให�เราได�พบผ�ูหญิงหลายคนท่ีมีพลังและเราได�รบัพลังใจกลับมาอีกมาก เพราะเช่ือว�า
ผ�ูหญิงมีศกัยภาพโดยเฉพาะผ�ูหญิงในป�จจุบันมีศกัยภาพสงูทําอะไรได�ไม�แพ�ผ�ูชาย ขอเป�นกาํลังใจให�ลุก
ข้ึนมากล้ิงโลกด�วยกนั ผ�ูหญิงกล้ิงโลกได�แน�ถ�ามีความต้ังใจ เช่ือม่ันในสิ่งท่ีคิดและอยากทําผ�ูหญิงทําได�ทุก
คน" หมอโจ�กล�าว

ด�านการศกึษาโครงการ "เรยีนร�ูและถ�ายทอดศลิปะการละเล�นพื้นบ�านสาํหรบัสภุาพสตรอีาข�า" โดย นาย
อาพ ีสะโง� จากบ�านดอยสะโง� ต.ศรดีอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เจ�าตัวเผยว�าด�วยเกรงว�า
ประวัติศาสตร�ท�องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมและรากเหง�าท่ีแท�จรงิของกลุ�มชาติพนัธ�ุอาจลบเลือนหายไปส�ง
ผลต�อเด็กๆ ด�วยสงัคมของชนเผ�าอาข�าในป�จจุบันไม�มีการรวมตัวผ�ูหญิงในหมู�บ�านเหมือนแต�ก�อน ตกคํ่าก็
กลับบ�านไปดูโทรทัศน�ขาดการปฏสิมัพนัธ�กบัผ�ูอ่ืนรวมถงึละเว�นการละเล�นด้ังเดิมท่ีเคยมีมากว�า 30 ป� 

พอมีโครงการเข�ามาตลอด 1 ป�ท่ีทํางานดนตรแีละวัฒนธรรมการเต�นราํของอาข�า ทําให�ผ�ูหญิงกลับมามี
บทบาทในสงัคมมากยิ่งข้ึน กจิกรรมท่ีจะช�วยเช่ือมความสมัพนัธ�ให�ผ�ูหญิงอาข�ากลับมารวมกลุ�ม ได�พบปะ
พดูคุยตามวัฒนธรรมด้ังเดิม รวมท้ังได�ฟ��นฟวัูฒนธรรมดนตรด้ัีงเดิมของอาข�าซ่ึงมีหลายอย�างเช�น แคนน้ํา
เต�า ซึงสามสาย ขลุ�ยสามร ูจ้ิงหน�องและเป�าใบไม� ท่ีอาข�าเรยีกว�า "พปิะ" และฟ��นนทิานอาข�าให�เด็กๆ รบัร�ู
เช�น เรื่อง "ช�างป�ากบัแม�นกกระจิบ" และ "แมวป�าใจร�าย" ล�าสดุได�รวมเล�มทําหนงัสอืนทิานอาข�าเพื่อเผย
แพร�ต�อไป

สดุท�ายโครง การท่ีคว�ารางวัลป�อปปูลาร�โหวตจากมหาชน ผ�าน www.facebook .com/wordroers ได�แก�
โครงการ "Anyone Can Draw ใครๆ กว็าดได�" โดย น.ส. กติติอาภา ปุรณะพรรค� หรอื จอมขวัญ วัย 25 ป�
ชาวเชียงใหม� ท่ีถ�ายทอดการวาดการ�ตูนและแอนเิมช่ันตามความถนดัแก�ผ�ูพกิาร 

กติติอาภากล�าวว�า "เราต�องใช�อาวุธในตัวเรา ความเป�นผ�ูหญิงท่ีผ�ูชายไม�มี กล้ิงโลกนี้ให�สวยงาม ค�านยิม
การจับผ�ูชายรวยแต�งงานควรหมดสมัยไปได�แล�ว หญิงหรอืชายวันนี้ควรยนืให�ได�ด�วยลําแข�งของเราเอง"

จอมขวัญบอกอีกว�า มีผ�ูพกิารในประเทศไทย 1,871,860 คน ร�อยละ 64 ได�รบัเงนิเดือนตํ่ากว�า 4 พนับาท
ต�อเดือน และมีผ�ูพกิาร 1.2 ล�านคนถกูกดข่ีค�าแรง ขาดโอกาสเข�าถงึแหล�งงานและไม�มีงานทํา

การวาดการ�ตูนใครๆ กทํ็าได� ใช�ทุนน�อย ช�วยพฒันาสมาธแิละศกัยภาพผ�ูพกิารโดยจัดอบรม 8 ครั้งแก�
เด็กๆ กว�า 60 คน ท่ีศนูย�ฟ��นฟอูาชีพผ�ูพกิารหยาดฝนและโรงเรยีนศรสีงัวาลย� เขานาํไปประกอบอาชีพ
สร�างรายได�เพิ่มข้ึนเดือนละ 7 พนับาท หลังจัดอบรมมีการจัดหางาน และสดุท�ายคือการสร�างเครอืข�าย
เพื่อถ�ายทอดความร�ูจากร�ุนส�ูร�ุน ให�เขาอย�ูได�ด�วยตัวเอง 
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