




๒



เจ้านกน้อยน่ารักโผบินลงมาส่งเสียงทักทาย
สองพี่น้องมีอาหารมาฝากนกน้อยเสมอ

ทุก ๆ วัน อดัมกับฟาตีมา
มารอรถเพื่อไปโรงเรียน

๓



 บ่ายวันหนึ่ง อดัมกับฟาตีมา
เอากล้วยสุกงอมมาฝากเจ้านกน้อย

“ต้องเป็นเสียงลูกนกตัวน้อย ๆ แน่เลย” ฟาตีมาบอก
         

ทั้งสองได้ยินเสียงเล็ก ๆ “จิ๊บจิ๊บ จิ๊บจิ๊บ” จากบนต้นไม้

๔



“เจ้ามีลูกน้อย ๆ แล้วสินะ”

๕



อดัมวางกล้วยสุกให้แม่นก 
แม่นกคาบกล้วยบินกลับไปป้อนลูกน้อย
สองพี่น้องเฝ้าดูนกอย่างเพลิดเพลิน

๖



๗



เช้าวันปิดเทอม สองพี่น้องมาหานกน้อย
“พี่อดัมได้กลิ่นอะไรไหม้ ๆ” 

อดัมหันมองดูรอบ ๆ ตัว ไม่พบอะไรผิดปกติ
จึงเงยหน้าขึ้นข้างบน อดัมเห็นควันโขมง

๘



๙



สองพี่น้องรีบพากันวิ่งกลับบ้าน ปากก็ร้องตะโกน 
“ไฟไหม้ ไฟไหม้ ใครก็ได้ช่วยโทร ๑๙๙ ให้หน่อยค่ะ”

“ช่วยด้วย ไฟไหม้อยู่ที่ศาลา”

๑๐



๑๑



ป๊ะกับมะได้ยินเสียงอดัมกับฟาตีมา
ร้องตะโกนว่า “ไฟไหม้” ป๊ะรีบคว้าถังดับเพลิงจ�้าอ้าวออกจากบ้าน

มะรีบโทรศัพท์ ๑๙๙ เรียกรถดับเพลิงทันที แล้วหันมาบอกลูก
“อดัมกับฟาตีมาอยู่ ในบ้านนะลูก ถ้าไปที่ศาลาอาจจะอันตราย”

๑๒



๑๓



อดัมกับฟาตีมาน�้าตาคลอเมื่อนึกถึงแม่นก
และลูกนกน้อย ๆ ในรัง

“ขอให้แม่นกกับลูกนกปลอดภัย” ฟาตีมาพูดขึ้น
ทั้งสองเฝ้ามองเหตุการณ์ที่ริมหน้าต่าง

๑๔



๑๕



ชาวบ้านหลายคนหิ้วถังน�้าออกมาช่วยกันดับไฟ
รถดับเพลิงมาถึงยังศาลาอย่างรวดเร็ว

และฉีดน�้าดับไฟทันที

๑๖



๑๗



๑๘



เมื่อไฟสงบแล้ว ป๊ะกับมะกลับมารับอดัมกับฟาตีมา
ป๊ะบอกว่า “ไฟฟ้าช็อตจนเกิดประกายไฟไปติดกิ่งไม้แห้ง

ที่หักค้างบนสายไฟฟ้า ไฟเลยค่อย ๆ ลุกไหม้ 
ดีนะที่ลูกเห็นก่อน จึงดับได้ทัน”

๑๙



อดัมกับฟาตีมารีบวิ่งไปยังศาลาใต้ต้นไม้
แหงนหน้ามองขึ้นไป 
ทั้งคู่ได้ยินเสียงเล็ก ๆ

๒๐



“จิ๊บจิ๊บ จิ๊บจิ๊บ” 
นกน้อยปลอดภัยแล้ว

๒๑



เจานกนอยนารักโผบินลงมาสงเสียงทักทาย
สองพี่นองมีอาหารมาฝากนกนอยเสมอ

ทุก ๆ วัน อดัมกับฟาตีมา
มารอรถเพื่อไปโรงเรียน

๒ ๓

Story : Sahadam Waeyusoh
Illustrator : Suwaibah Jehlaeh
Translator : Rawiwan Boonchai
Editor : Peeriya Pongsarigun   John Viano

 Every day, Adam and Fatima wait for the school bus to arrive.
 They are always greeted by the song of a small and lovely bird.
 The siblings always share some of their bread with it.

๒๒



“เจามีลูกนอย ๆ แลวสินะ”

 บายวันหนึ่ง อดัมกับฟาตีมา
เอากลวยสุกงอมมาฝากเจานกนอย

“ตองเปนเสียงลูกนกตัวนอย ๆ แนเลย” ฟาตีมาบอก
         

ทั้งสองไดยินเสียงเล็ก ๆ “จิ๊บจิ๊บ จิ๊บจิ๊บ” จากบนตนไม

๔ ๕

อดัมวางกลวยสุกใหแมนก 
แมนกคาบกลวยบินกลับไปปอนลูกนอย
สองพี่นองเฝาดูนกอยางเพลิดเพลิน

๖ ๗

 One day, Adam and Fatima heard loud chirping coming from the 
tree, “Cheep-cheep! Cheep-cheep!”
 “It must be coming from some baby birds for sure!”, Fatima said 
excitedly.

 Adam gave some ripe banana to the mommy bird. It ate it and 
flew back to its nest and fed its young hatchlings. 

๒๓



สองพี่นองรีบพากันวิ่งกลับบาน ปากก็รองตะโกน 
“ไฟไหม ไฟไหม ใครก็ไดชวยโทร ๑๙๙ ใหหนอยคะ”

“ชวยดวย ไฟไหมอยูที่ศาลา”

๑๐ ๑๑

เชาวันปดเทอม สองพี่นองมาหานกนอย
“พี่อดัมไดกลิ่นอะไรไหม ๆ” 

อดัมหันมองดูรอบ ๆ ตัว ไมพบอะไรผิดปกติ
จึงเงยหนาขึ้นขางบน อดัมเห็นควันโขมง

๘ ๙

 Both ran back home and shouted, “Fire! Fire! Please call 199!”  
 “There’s a fire at the bus stop!”

 “Adam, something’s burning!”, Fatima said while sniffing the air. 
 Adam looked around but didn’t see anything out of the ordinary. 
But when he looked up, he saw smoke rising from the tree.

๒๔



ปะกับมะไดยินเสียงอดัมกับฟาตีมา
รองตะโกนวา “ไฟไหม” ปะรีบควาถังดับเพลิงจํ้าอาวออกจากบาน

มะรีบโทรศัพท ๑๙๙ เรียกรถดับเพลิงทันที แลวหันมาบอกลูก
“อดัมกับฟาตีมาอยู ในบานนะลูก ถาไปที่ศาลาอาจจะอันตราย”

๑๒ ๑๓

อดัมกับฟาตีมานํ้าตาคลอเมื่อนึกถึงแมนก
และลูกนกนอย ๆ ในรัง

“ขอใหแมนกกับลูกนกปลอดภัย” ฟาตีมาพูดขึ้น
ทั้งสองเฝามองเหตุการณที่ริมหนาตาง

๑๔ ๑๕

 Dad and Mom heard Adam and Fatima shouting. Dad grabbed a 
fire extinguisher and rushed to the bus stop.
 Mom quickly dialed 199 to call for a fire truck to come put out 
the fire.
 Then she said, “Adam and Fatima, you should stay home, it’s too 
dangerous to go back to the bus stop.”

 Adam and Fatima couldn’t hold back their tears at the thought of 
the danger mommy bird and her babies were in. 
 “I hope the mommy bird and her babies stay safe”, Fatima said. 
Then both looked out the window at the tree.

๒๕



๒๖

เมื่อไฟสงบแลว ปะกับมะกลับมารับอดัมกับฟาตีมา
ปะบอกวา “ไฟฟาช็อตจนเกิดประกายไฟไปติดกิ่งไมแหง

ที่หักคางบนสายไฟฟา ไฟเลยคอย ๆ ลุกไหม 
ดีนะที่ลูกเห็นกอน จึงดับไดทัน”

๑๘ ๑๙

ชาวบานหลายคนหิ้วถังนํ้าออกมาชวยกันดับไฟ
รถดับเพลิงมาถึงยังศาลาอยางรวดเร็ว

และฉีดนํ้าดับไฟทันที

๑๖ ๑๗

 When fire was put out, Dad and Mom took Adam and Fatima back to 
the bus stop.
 “The fire was caused by a short circuit, which the ignited some dry 
branches. Luckily, you saw it in time!”, the parents told their children.

 The neighbors brought buckets of water to fight the fire.
 Finally, the fire truck came and quickly put it out.



๒๗

อดัมกับฟาตีมารีบวิ่งไปยังศาลาใตตนไม
แหงนหนามองขึ้นไป 
ทั้งคูไดยินเสียงเล็ก ๆ

“จิ๊บจิ๊บ จิ๊บจิ๊บ” 
นกนอยปลอดภัยแลว

๒๐ ๒๑

 Both brother and sister ran to the bus stop and looked up into 
the tree.
 They heard the chirping of the baby birds, “Cheep-cheep! 
Cheep-cheep!”, saying they were safe.  Then, the mommy bird flew 
out of the tree to show them she was OK, too.



วิธีป้องกันเพลิงไหม้

จัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้
โดยก�ำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เก็บแยกขยะสำรเคมี
ที่ติดไฟง่ำย ให้ห่ำงจำกแหล่งควำมร้อน ไม่จัดเก็บ
สิ่งของกีดขวางประตูทางฉุกเฉนิ

จัดวำงเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ในบริเวณที่ปลอดภัย  ไม่วำงใกล้
แหล่งควำมร้อน วัสดุติดไฟง่ำย และสำรไวไฟ    
โดยเฉพำะเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำที่เก่ียวข้องกับควำมร้อน
และมีมอเตอร์

เลอืกใช้อปุกรณแ์ละเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ ได้มำตรฐำน
ไม่ใช้สำยไฟฟ้ำรำคำถูก เลือกใช้สำยไฟที่มีขนำด
เหมำะสมกับปริมำณกระแสไฟฟ้ำ เพรำะเสี่ยงต่อ
การเกิดเพลิงไหม้

ตรวจสอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอย่ำงสม�่ำเสมอให้อยู่ใน
สภำพใช้งำนอย่ำงปลอดภัย เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่เกี่ยวข้อง
กับน�้ำ  มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบควรอยู่ด้ำนนอก
อำคำร

๒๘



ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้
อำทิ ถังดับเพลิงเคมี เครื่องตรวจจับควันไฟ
สัญญำณเตือนเพลิงไหม้ บริเวณจุดเสี่ยง 
อำทิ ห้องครัว ห้องพระ

เพิ่มควำมระมัดระวังในกำรประกอบกิจกรรม
เก่ียวกับไฟ ไม่จุดยากันยุงหรือธูปเทียนทิ้งไว้
โดยไม่ดูแล  ดับไฟก้นบุหรี่  ให้สนทิก่อนทิ้ง
ไม่เผาขยะหรือทิ้งหญ้าแห้ง

ใช้งำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำอย่ำงถูกวิธี ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ติดต่อกันเป็นเวลำนำน โดยเฉพำะเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
กับควำมร้อนและมีมอเตอร์ ไม่เสียบปลั๊กไฟหลำยอัน
กับเต้าเสียบเดียวกัน

ใช้งำนก๊ำซหุงต้มด้วยควำมระมัดระวัง โดยตรวจสอบ
ถังก๊ำซให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ วำล์วถังก๊ำซ สำยยำง
หรือท่อน�ำก๊ำซไม่รั่ว จัดวำงถังก๊ำซให้ห่ำงจำกบริเวณ
ที่มีประกายไฟ

๒๙



๓๐

วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้

น่ารู้
 กำรส�ำลักควันไฟเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตจำกเหตุเพลิงไหม้ มำกกว่ำกำรถูก
ไฟคลอก เพรำะภำยใน ๑ นำที ควันไฟจะลอยสูงเท่ำกับตึก ๖๐ ชั้น ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ 
ควันไฟจะปกคลุมพื้นที่อย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้ร่ำงกำยสูดดมควันไฟเข้ำสู่ระบบทำงเดินหำยใจ 
ส่งผลให้หมดสติและเสียชีวิตก่อนถูกไฟคลอก

๖๐ ชั้น



๓๑

เพลิงไหม้เล็กน้อย
ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้น
พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้ำหน้ำที่มำควบคุมเพลิง

จุดที่ยืนอยู่ หากไม่ร้อน
ให้เปิดประตูออกไปช้ำ ๆ และอพยพไปตำม
เส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัย

เพลิงไหม้รนุแรง
ตะโกนบอกหรือกดสัญญำณเตือนเพลิงไหม้
เพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบ พร้อมอพยพออกจากพื้นที่

จุดที่ยืนอยู่ หากมีความร้อนสูง
ห้ำมเปิดประตูออกไป ให้ใช้ผ้ำหนำ ๆ ชุบน�้ำอุดตำมช่อง
ที่ควันไฟสำมำรถลอยเข้ำมำได้ ปิดพัดลมระบำยอำกำศ



๑. ดึง
ดึงสลักนริภัยออกจำกคันบีบ บริเวณหัวถังดับเพลิง 
โดยหมุนสลักจนตัวยึดขำด และดึงสลักทิ้ง

๒. ปลด
ปลดสำยฉีดออกจำกตัวถังดับเพลิง โดยดึงจำกปลำย 
และใช้มือจับสำยฉีดให้มั่นคง

๓. กด
กดคันบีบด้ำนบนถังดับเพลิง เพื่อให้น�้ำยำ
ดับเพลิงพุ ่งออกจากหัวฉีดไปยังต้นเพลิง

๔. ส่าย
ส่ำยหัวฉีดของถังดับเพลิงให้ทั่วบริเวณต้นเพลิง

หมำยเหตุ ผู้ใช้งำนถังดับเพลิงควรอยู่ห่ำงจำกบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ประมำณ ๒-๔ เมตร

วิธี ใช้งานถังดับเพลิง

๓๒



หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉนิ

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
แจ้งเหตุไฟไหม้-ดับเพลิง
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
กำรไฟฟ้ำนครหลวง
หน่วยกู้ชีพ วชิรพยาบาล
หน่วยแพทย์ฉุกเฉนิ (กทม.)
สถำนบันกำรแพทย์ฉุกเฉนิแห่งชำติ
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

๑๙๑
๑๙๙
๑๑๒๙
๑๑๓๐
๑๕๕๔
๑๖๔๖
๑๖๖๙
๑๗๘๔

๓๓



วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ
นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

(กลุ่มลูกเหรยีง)

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
(กลุ่มลูกเหรยีง)

 หนังสือภำพเรื่อง อดัมกับฟำตีมำ ตอน พิชิตเพลิงไหม้ ซึ่งสมำคมเด็กและเยำวชนเพื่อสันติภำพ
ชำยแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้จัดพิมพ์ขึ้นมำ โดยได้รับกำรสนับสนนุจำกโครงกำรควำมหวังและควำมฝัน 
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม (HANDs Project) เจแปนฟำวน์เดชั่น 
ศูนย์เอเชีย (Japan Foundation Asia Center) และได้รับกำรพัฒนำทั้งเนื้อเรื่องและภำพ เพื่อให้
เหมำะสมกับกำรน�ำเสนอและสื่อสำรในรูปแบบหนังสือภำพ (picture book) จำกแผนงำนสร้ำงเสริม
วัฒนธรรมกำรอ่ำน สสส. รวมทั้งกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะทำง www.happyreading.in.th และ 
http://www.facebook.com/Happyreadingnews (วัฒนธรรมกำรอ่ำน Happyreading)

 สมำคมเด็กและเยำวชนเพื่อสันติภำพชำยแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ตระหนักถึงคุณค่ำและประโยชน์ต่อกำรด�ำรงชีวิตของเด็กเพื่อให้มี
ทักษะในกำรป้องกันตัวเอง และเอำตัวรอดจำกสถำนกำรณ์เพลิงไหม้ จึงได้ผลิตหนังสือนทิำนภำพ ๒ ภำษำ และส่งต่อหนังสือนทิำนเพื่อให้
กระจำยให้ทั่วถึงกลุ่มเป้ำหมำย และส่งมอบเป็นอภินันทนำกำรแก่สถำนศึกษำและห้องสมุดในชุมชน 
 จำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในเด็กในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ ตำมพันธกิจกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรปกป้อง
คุ้มครอง สมำคม ฯ จึงได้พัฒนำ“หนังสือนทิำน ๒ ภำษำ ชื่อเรื่อง “อดัมกับฟำตีมำ ตอน พิชิตเพลิงไหม้” เพื่อหวังให้เด็ก ๆ ที่ ได้อ่ำนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ รู้จักกำรป้องกันเพลิงไหม้ รู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และวิธี ใช้งำนถังดับเพลิง โดยเนื้อหำตัวละครและสถำนที่ มีควำมใกล้เคียง
กับชีวิตจริงของเด็ก ท�ำให้เด็ก ๆ เข้ำถึงเนื้อเรื่องได้ง่ำยขึ้น สำมำรถเอำตัวรอดจำกสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิได้ และอีกหนึ่งพันธกิจส�ำคัญของสมำคม ฯ 
คือประเด็นส่งเสริมพัฒนำ โดยสมำคม ฯ มุ่งเน้นกำรส่งเสริมปลูกฝังนสิัยรักกำรอ่ำน ส่งเสริมกำรอ่ำนในวิถีชีวิต อันเป็นต้นทุนส�ำคัญของกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
 ขอขอบคุณ คุณซำหดัม แวยูโซ๊ะ เจ้ำหน้ำที่พัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน ผู้สร้ำงสรรค์งำนเขียนเรื่องนีด้้วยควำมตั้งใจ และคุณซูวัยบะห ์
เจะและ ได้เติมเต็มจินตนาการด้วยภาพในหนังสือภาพเล่มนีอ้ย่างเต็มศักยภาพ
 ขอขอบคุณโครงกำรควำมหวังและควำมฝัน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม (HANDs Project) เจแปนฟำวน์เดชั่น 
ศูนย์เอเชีย (Japan Foundation Asia Center) และแผนงำนสร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนนุกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(สสส.) รวมถึงผู้มีส่วนร่วมสร้ำงสรรค์ทุกท่ำน 
 สมำคมเด็กและเยำวชนเพื่อสันติภำพชำยแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) หวังว่ำหนังสือภำพเล่มนีจ้ะเป็นส่วนหนึ่งของกิจรรมกำรเรียนรู้ กำร
สร้ำงเสริมทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมกำรอ่ำนในสถำนศึกษำ ชุมชนและครอบครัว  ส่งเสริมสำยสัมพันธ์ควำมรักที่ส่งต่อถึงกัน  เพื่อให้เด็ก ๆ  มีชีวิต
ที่ปลอดภัยมำกขึ้น



ผู้สรา้งสรรค์เรือ่ง : อดัม ซาหดัม   แวยูโซ๊ะ
              เป็นชาวปัตตานี
การศึกษา  
•  ปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยอลิกำร์ ประเทศอินเดีย
•  มัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖ โรงเรียนศำสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตำนี 
เยาวชนแลกเปลี่ยน 
•  ๒๐๑๗-๑๘ ตัวแทนเยำวชนประเทศไทย โครงกำร“ควำมหวังและควำมฝัน” 
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศอินโดนเีซียและประเทศญี่ปุ่น
•  ๒๐๑๗ ตัวแทนเยำวชนประเทศไทย One Young World ประเทศโคลัมเบีย
•  ๒๐๑๕ ตัวแทนเยำวชนประเทศไทย Youth Exchange of YSEALI (Young 
South East Asian Leaders Initiative) United for Peace ประเทศฟิลิปปินส์ 
และตัวแทนเยำวชนเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ One Young World Summit in Bangkok

ผู้สรา้งสรรค์ภาพ : จิบะห์ ซูวัยบะห์ เจะและ
           เป็นชาวยะลา
การศึกษา  
•  ปริญญำตรี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (เกียรตินยิม อันดับ ๒)
•  มัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ โรงเรียนมูลนธิิสันติวิทยำ จังหวัดปัตตำนี
ผลงาน 
•  หนังสือเด็กดีเก่งภำษำไทย คัดไทยสนกุ ก-ฮ หัวกลม ตัวกลม และ หัวกลม ตัวเหลี่ยม
•  Rising Star ของภำคใต้ PTT Comic contest ปี ๕ ตอน พลังงำนท้ำทดลอง
•  MISSION : แก๊กใบ้ / แก๊กคลำสสิก ขำยหัวเรำะ 1st GAG WORKSHOP
•  เข้ำรอบ ๑๒ ทีม Character Licensing Workshop ปี ๔

ปัจจุบันท�ำงำนอิสระด้ำนศิลปะ ออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟิกและวำดภำพประกอบ
หนังสือส�าหรับเด็ก



แผนงำนสร้ำงเสริมวัฒนธรรมกำรอ่ำน บริหำรงำนโดย  “มูลนธิิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน”  ได้รับการสนับสนนุจากส�านักงานกองทุนสนับสนนุ
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ด�ำเนนิงำนด้ำนประสำนกลไก นโยบำย และปัจจัยขยำยผลจำกทั้งภำครัฐ ภำคประชำสังคม และภำคเอกชน ให้เอื้อต่อ
กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมกำรอ่ำนให้เข้ำถึงเด็ก เยำวชน และครอบครัว โดยเฉพำะกลุ่มที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงหนังสือ 
และกลุ่มที่มีควำมต้องกำรพิเศษ

ร่วมสนับสนนุการขับเคลื่อนนโยบาย โครงการ และกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อ สร้างสังคมสุขภาวะได้ที่ 
๔๒๔ หมู่บ้ำนเงำไม้ ซอยจรัญสนทิวงศ์ ๖๗ แยก ๓ ถนนจรัญสนทิวงศ์ แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กรุงเทพ ฯ ๑๐๗๐๐   
โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๒๔ ๔๖๑๖  โทรสาร : ๐ ๒๘๘๑ ๑๘๗๗  
Email : happy2reading@gmail.com 
Website : www.happyreading.in.th  http://www.facebook.com/Happyreadingnews (วัฒนธรรมกำรอ่ำน Happyreading)

เรื่อง อดัม ซำหดัม แวยูโซ๊ะ  ภาพ จิบะห ์ซูวัยบะห์ เจะและ  
บรรณาธิการ  ระพีพรรณ พัฒนำเวช   สุดใจ พรหมเกิด
ผู้แปล รวิวรรณ บุญไชย
บรรณาธิการภาษาอังกฤษ  พีริยำ พงษ์สำริกัน
จอห์น โจเซฟ วีอำโน
กองบรรณาธิการ  หทัยรัตน์ พันตำวงษ์   นันทพร ณ พัทลุง   
สิรำภรณ์  ชำวหน้ำไม้   นติยำ หอมหวำน   ปนัดดำ สังฆทิพย ์  
ตัรมีซี อำหำมะ   นศิำรัตน์ อ�ำนำจอนันต์   สุธำทิพย์ สรวยล�้ำ  
จันทิมา อินจร
ออกแบบและจัดหน้า  น�้ำฝน  
ประสานงานการผลิต  สิริวัลย์ เรืองสุรัตน์  
ซำหดัม แวยูโซ๊ะ  
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : เมษำยน ๒๕๖๒  จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย เจแปนฟำวน์เดชั่น ศูนย์เอเชีย 
(Japan Foundation Asia Center) และ แผนงำนสร้ำงเสริม
วัฒนธรรมกำรอ่ำน สสส.  
พิมพ์ที่ : บริษัท ธรรมสาร จ�ากัด  
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๒๑ ๐๓๗๔, ๐ ๒๒๒๖ ๒๕๙๙

 กลุ่มลูกเหรียง เติบโตขึ้นในปี ๒๕๔๕ 
จากการรวมตัวของเยาวชนในจังหวัดยะลา 
ด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมประเด็นยำเสพติด 
อนำมัยเจริญพันธ์ุ และ HIV/Aids จนกระทั่ง
ปี ๒๕๔๗ เกิดควำมรุนแรงในพื้นที่ เมื่อลงเยี่ยม
บ้ำนผู้รับผลกระทบ ได้พูดคุยกับเด็ก ๆ  หลำย
คนพบว่ำ เด็ก ๆ เก็บกด และฝังควำมแค้นไว้
เต็มหัวใจ จึงได้เริ่มท�ำงำนโดยมุ่งเน้นในประเด็น
เรื่องควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดน โดยเฉพำะ
ในมิติของกำรป้องกัน คุ้มครอง สงเครำะห์ 
การช่วยเหลือเยียวยาทั้งทางกายและจิตใจ 
และส่งเสริมพัฒนำเด็กและเยำวชน เพื่อให้
เติบโตพร้อมพลังสร้ำงสรรค์ เป็นแกนน�ำของ
เด็กและเยำวชนในพื้นที่ และเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในกำรช่วยเหลือเด็กคนอื่น ๆ ต่อไป
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