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ช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ได้เกิดมหาอุทกภัยซึ่งกินอาณา
บริเวณเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย

อย่างมหาศาล แม้แต่เมืองหลวงอย่าง “กรุงเทพฯ” ก็พลอยได้รับ 
ผลกระทบไปด้วย ประชาชนหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากบ้าน
ไปอยูศ่นูย์อพยพ เดก็นักเรยีนกต้็องเลือ่นการเปิดเทอมออกไปเพราะ
โรงเรียนถูกน�้าท่วม ห้องเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่
สามารถเปิดท�าการเรียนการสอนได้ ห้องสมุดท่ีเคยน่ังอ่านหนังสือก็
จมอยู่ใต้น�้า 

จากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียนในพื้นท่ีต่างๆ ทาง 
ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. เยาวชนและส�านักพิมพ์เพื่อนนักอ่าน ในเครือ
สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) จงึได้จดั “โครงการห้องสมดุ
สู่ชุมชน” ขึ้น โดยในวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทางส�านัก-
พิมพ์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับทางบริษัท ทีวีบูรพา จ�ากัด ซึ่งได้ท�า 
“โครงการ 1 ต่อ 1” น�าหนังสือไปมอบให้แก่โรงเรียนวัดมะปรางและ
โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม (พุทธสรานุสรณ์) จังหวัดชัยนาท และใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 น�าไปมอบให้แก่โรงเรียนวัดจ�าปาหล่อ 
จังหวัดอ่างทอง จ�านวน 200 เล่มด้วยกัน พร้อมชั้นหนังสือใหม่ให้แก่
เด็กๆ ทางทีมงานเห็นเด็กๆ หยิบหนังสือมาอ่านด้วยความดีใจก็รู้สึก
มคีวามสขุเป็นอย่างมาก โดยหนงัสอืทีน่�าไปบรจิาคกเ็ช่น กว่าจะเป็น
นิสชิน (ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. เยาวชน) เป็นเรื่องราวของอันโด โมโมฟุกุ 
ผูก่้อตัง้บริษทั นสิชนิ จ�ากดั ทีไ่ม่เคยย่อท้อต่ออปุสรรคใดๆ ทัง้สิน้ และ
เป็นผู้คิดสูตรบะหมี่ได้เป็นคนแรกของโลก ซึ่งก็คือ ยี่ห้อนิสชิน ที่คน
ไทยรู้จกักนัเป็นอย่างดนีัน่เอง ทางส�านกัพมิพ์กห็วงัว่าเมือ่น้องๆ อ่าน
แล้วจะมีก�าลังใจต่อสู้อุปสรรคหลังน�้าท่วมและไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

เหมือนอันโด โมโมฟุกุ 
น อ ก จ า ก นี้ ใ น วั น

พฤหสับดีที ่26 มกราคม พ.ศ. 
2555 ทางส�านักพิมพ์ฯ ยังได้
มอบหนังสือนิยายสืบสวน

สอบสวนสนกุๆ เช่น คูซ่่าหลงัคาเดยีวกนั นกัศกึษาสาวยอดนกัสบื ซึง่
เขียนโดยอาคากาวา จิโร นักเขียนนิยายแนวสืบสวนผู้โด่งดัง ให้กับ
โรงเรียนสังกัด กทม. 437 แห่ง เป็นจ�านวน 8,500 เล่มด้วยกัน เพื่อ
น�าหนงัสอืเหล่านีม้อบให้แก่โรงเรยีนทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากอทุกภยั
น�้าท่วม ซึ่งทางส�านักพิมพ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ นักเรียนจะได้
รับความสนุกสนานจากการอ่านหนังสือและผ่อนคลายความเครียด
จากสภาวะที่ประสบมา 

“โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน” ไม่ได้หยุดแค่ 2 โครงการนี้
เท่านั้นนะคะ เพราะทางส�านักพิมพ์ฯ ยังมีโครงการที่จะมอบหนังสือ
ให้กับทางโรงเรียนอ่ืนๆ อยู่อีก ก่อนจะจบคอลัมน์นี้ผู้อ่านได้น�าภาพ
บรรยากาศจากโครงการห้องสมุดสู่ชุมชนมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะ 

ส�าหรับ WEvent ฉบับต่อไปผู้เขียนจะน�าบรรยากาศในงาน
ใดมาเล่าสู่กันฟังนั้น ต้องติดตามอ่านกันนะคะ อย่าพลาดเชียวค่ะ!

อรณิชา บุญเสนันท์ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและ

สิ่งพิมพ์

“โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน”

โครงการดีๆ เพื่อฟื้นฟูสังคม
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สวสัดี
เพื่อนนักอ่านชาว TPA News ทุก
ท่านครับ Small Talk ในฉบับนี้เรา

จะวกกลับไปที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน กันอีกครั้ง ก็
ประเทศเขาออกจะกว้างขวางซะขนาดนั้น เรื่องเล่าก็
คงไม่หมดง่ายๆ แน่นอนและเรื่องในครั้งนี้ของเรา
เกีย่วกบักฬีาของมวลมนษุยชาต ิผมก�าลงั
จะพูดถึง “สนามกีฬารังนก” (鸟巢 
เหนี่ยวเฉา) ครับ ถ้าพูดชื่อเล่นแบบนี้
หลายคนคงร้องอ๋อ เพราะเป็นสนาม
กีฬาที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ฤดูร้อนปี 2008 นั่นเอง ส่วนชื่อเต็มๆ 
อย่างเป็นทางการคือ “สนามกีฬาแห่ง
ชาติกรุงปักกิ่ง” (国家体育场 (北京) กว๋อ
เจียถีย่วีฉ่าง (เป่ยจงิ)) จะอลงัการขนาด
ไหนลองติดตามได้จากด้านล่างนี้ครับ

ถ้าใครมโีอกาสได้มาเทีย่วปักก่ิง
แล้วมาเยีย่มเยยีนสนามกีฬาแห่งนีใ้นช่วงทีก่�าลงัมีการแข่งขันโอลมิปิก
กค็งจะทราบว่าจ�านวนผูม้าชมสถาปัตยกรรมสดุอลงัการนีม้จี�านวนมาก
แค่ไหน ไม่ล�าพังชาวต่างชาติที่เข้ามาชมนะครับ ชาวจีนด้วยกันเองยัง
มาชมเป็นจ�านวนมหาศาลเช่นกัน การเดินทางไปเยี่ยมชมสนามรังนก 
(ขอเรียกย่อๆ เลยแล้วกันนะครับ) ก็สะดวกสบายสุดๆ เพราะมีรถไฟ
ใต้ดนิไปถงึหน้าทางเข้าเลยทเีดยีว ซึง่สายรถไฟใต้ดนิทีใ่ช้คอื สาย 8 (สี
เขียว) ลงสถานี 奥林匹克公园 (อ้าวหลินผีเค่อกงหยวน) หรือ Olympic 
Green เป็นสายสั้นๆ ราวกับว่าสร้างขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะอย่างไร
อย่างนั้นเลย (แต่จริงๆ ยังต่อเติมไม่เสร็จ) โชคดีที่คราวนั้นเพิ่งกลับมา
จากพระราชวังฤดูร้อน ซึ่งเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินสาย 10 (สีฟ้า) ก็เลย
มาเดนิเล่นต่อทีน่ีไ่ด้ง่ายมาก เพราะสายทีเ่ช่ือมต่อกับสาย 8 คอืสาย 10 
และสาย 13 (สเีหลอืง) เมือ่มาถงึทีห่มายแล้วจะมปีระตทูางออก 4 ทาง 
ให้ทายว่ากะเหรี่ยงอย่างข้าพเจ้าจะไปถูกหรือไม่...ค�าตอบ คือ ออกผิด
ทาง เดินขาลากเลยครับ ประตูทั้ง 4 คือ ประตูเหนือ B1-2 (北出口 เป่ย
ชูโข่ว) ประตูตะวันตกเฉียงใต้ D (西南出口 ซีหนานชูโข่ว) และประตู
ตะวันออกเฉียงใต้ C (东南出口 ตงหนานชูโข่ว) ที่น่าเจ็บใจ คือ ตอน
กลับมาดูภาพที่ถ่ายไว้ แผนที่ทางออกก็ถ่ายมาหราเลย แต่ท�าไมออก
ผิดทาง งงกับตัวเองจริงๆ

เลือกออกทางประตู C เพราะเห็นค�าว่า 中心 (จงซิน) ที่แปลว่า
ใจกลาง เราก็นึกว่า อ๋อ เดี๋ยวคงจะมาโผล่ตรงใจกลางสนามกีฬา แต่
เปล่าเลย ใจกลางบริเวณที่เขาใช้แข่งกีฬาน่ะสิ ก็เลยต้องเดินไปตาม
ทางเดินกลางอันสุดแสนจะกว้างขวาง สามารถเดินเรียงหน้ากระดาน
ได้แบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะกวาดใครไปด้วย ระหว่างทางที่เดินไป 
(จริงๆ ก็ตั้งแต่ออกมาจากใต้ดินแล้ว) ก็เห็นจุดหมายของเราอยู่เบื้อง

หน้า ใหญ่โตสมค�าร�า่ลอืจรงิๆ ขนาดอยูไ่กลขนาด
นีย้งัเหน็ชดัเลย...เดนิร่าเรงิไปตามถนนแต่กไ็ม่ถงึ
ซะที อะไรมันจะยาวและกว้างได้ขนาดนี้ แต่พอ
ไปถึงหน้าสนามรังนกแล้วก็หายเหนื่อย เพราะ

อลังการได้ใจมาก ภายนอกเป็นโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆ คล้ายกับจะ
ท�าให้เป็นกิ่งไม้ที่นกน้อยใช้สร้างรัง รูปทรงเป็นทรงชามใหญ่โตโอฬาร 
แต่อาคารอกีหลงัหนึง่ทีอ่ยูฝ่ั่งตรงข้ามกนัพอดบิพอดแีละสามารถขโมย
ซนีสนามรงันกได้แบบเนยีนๆ กค็อื Water Cube หรอื 水立方 (สุย่ลีฟ้าง) 
มีชื่อเต็มว่า 国家游泳中心 (กว๋อเจียโหยวหย่งจงซิน) ซึ่งใช้แข่งขันกีฬา
ทางน�า้นัน่เอง แต่เนือ่งจากเวลาทีไ่ปเป็นเวลาบ่ายแก่ๆ ความสว่างยาม
กลางวันเลยท�าให้ Water Cube ไม่สามารถส�าแดงเดชแย่งความเด่น
ไปได้เท่าไร (ตกกลางคืนเมื่อไรเสร็จแน่ เพราะแสงสีสวยจริงๆ)

ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก่อนหน้านี้ท�าให้
อารมณ์อินกับสนามรังนกลดลงไปเยอะ มิหน�าซ�้าสถานที่ก็กว้างเหลือ
เกิน เดินไปมาก็แทบจะหมดเวลาแล้ว เมื่อยมากจริงๆ ขากลับยังโดน
พายฝุนถล่มซ�า้อกี เล่นเอาทัง้พีจ่นี พีไ่ทย พีฝ่รัง่แตกกระเจงิ วิง่หาก�าบัง
ภัยกันจ้าละหวั่น แต่ก็ประทับใจและสนุกมากจริงๆ...ขอทิ้งท้ายฉบับนี้
ด้วยเกร็ดความรู้น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ ไจ้เจี้ยน !

Small Tips

ภาษาจนีทบัศพัท์ค�าว่า “กฬีาโอลมิปิกเกม” ไว้ได้น่าสนใจและ
น่ารักน่าเอ็นดูมากครับ ค�านั้นคือ 奥林匹克运动会 (อ้าวหลินผีเค่อ
ยุ่นต้งฮุ่ย) แล้วก็ย่อซะสั้นกุดว่า 奥运会 (อ้าวยุ่นฮุ่ย) ส่วนเจ้า Water 
Cube เวลาแปลงเป็นภาษาจีนก็ง่ายแสนง่าย เพราะ Water = 水 ส่วน 
Cube = 立方 เป๊ะๆ แบบนี้เลย ^^
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ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

 

รังนกสนามกีฬา


