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THE
PLAY
ACTIVIST

นักออกแบบหญิงที่พิสูจน์ว่าเราเปลี่ยนแปลง
สังคมได้ด้วยการ ‘เล่น’

หลายปีก่อน ในสังคมไทยที่ผู้ ใหญ่ยังคง
ขีดเส้นใต้ว่าการ ‘เล่น’ เป็นเรื่องสนุกของเด็ก
วงการออกแบบไทยได้ท�ำ ความรูจ้ กั กับนักออกแบบ
หญิงใส่แว่นร่างเล็กทีช่ อ่ื รัตติกร วุฒกิ ร หรือ ต๊อง
รัตติกรเป็นทีร่ จู้ กั ครัง้ แรกในฐานะนักออกแบบ
‘ของเล่น’ มือรางวัล สังกัดบริษัทแปลนทอยส์
แต่ด้วยนิสัยที่รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำ �งานได้
ครบ 4 ปี เธอตัดสินใจลาออกไปใช้ชีวิตฟรีแลนซ์
พร้อมๆ กับทำ�งานอาสาสมัครทีป่ ระเทศอังกฤษ
1 ปี กลับมาได้ ไม่นาน ชือ่ ของเธอก็กลับมาโด่งดัง
อีกครั้งในฐานะนักออกแบบเกมเจ้าของบริษัท
คลั บ ครี เ อที ฟ ผู้ อ อกแบบ ‘เกมเพื่ อ สั ง คม’
มากมาย
นิยามและบทบาทใหม่ของเกมทีเ่ ธอออกแบบ
เป็นบันไดให้รัตติกรได้ โอกาสทำ�งานออกแบบ
‘กระบวนการเล่น’ ให้กับหลากหลายโปรเจกต์
ทั้งในและนอกประเทศ ล่าสุด เราได้พูดคุยกับ
รั ต ติ ก ร หลั ง จากที่ เ ธอได้ ร่ ว มเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
คนสำ � คั ญ ในโปรเจกต์ ข องเจแปนฟาวน์ เ ดชั่ น
ที่ชื่อ ‘HANDs’
เธอบอกเราว่า วันนี้ เธอไม่เรียกตัวเองว่า
Game Designer อีกต่อไป อาจเพราะสิ่งที่เธอ
ลงมือทำ�ไปแล้วและกำ�ลังทำ�อยู่ขยับไปสู่นิยามที่
ใหญ่กว่านั้น
“เรียกเราว่า Play Activist ก็ ได้นะ” เธอพูด
ยิ้มๆ
รอยยิ้มที่มั่นใจ น่าจะมาจากการที่ผลงาน
ของเธอพิสูจน์ ให้สังคมได้รู้แล้วว่า เราสามารถ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยการ ‘เล่น’ จริงๆ
Play Activist ต่างกับ Game Designer ยังไง
สิ่งที่เราท�ำไม่ใช่การออกแบบเกมอย่างเดียว แต่งาน
ของเราคือการน�ำเอาการ ‘เล่น’ มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลง
สังคม เราจึงขอไม่เรียกตัวเองว่า Game Designer แต่
เราคือ Play Activist มากกว่า หัวใจของงานเราคือการ
เปลี่ยนแปลงสังคมโดยใช้เครื่องมือที่ท�ำให้คนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึง่ เครือ่ งมือ
นั้นคือการเล่น ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเกม ผ่าน activity
อะไรก็ได้ที่มี playable process มีกระบวนการที่สนุก
เต็มไปด้วยค�ำถาม กระตุ้นให้คนมีส่วนร่วม
ท� ำ ไมถึ ง คิ ด ว่ า ‘การเล่ น ’ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ดี ใ นการ
เปลี่ยนแปลงสังคม
เราคิดว่าการที่คนจะเรียนรู้ สมองจะต้องเปิด และ
สมองจะเปิดก็ตอ่ เมือ่ เราสนุกและด�ำดิง่ ไปกับกิจกรรมนัน้
จริงๆ โดยทีไ่ ม่มอี ย่างอืน่ เข้ามาแทรก ซึง่ การเล่นมันท�ำให้

เกิดสิ่งนี้ได้ ยกตัวอย่าง เราเอาเกมหนี้นอกระบบไปเล่น
กับชาวบ้าน ชาวนา ข้าราชการ คนเหล่านี้ไม่เหมือน
เด็กนักเรียนเล่นเกมนะ ชีวิตเขามีอะไรเยอะอยู่แล้ว เขา
มาด้วยความหวังว่าจะได้ไอเดียไปแก้ปัญหาของตัวเอง
เวลาเราไปอบรมส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอยู่กับสิ่งที่เรา
อบรมให้เขาหรอก แต่พอเราเปลี่ยนจากการอบรมเป็น
เกม เป็นการเล่น ทุกคนมีส่วนร่วม เราแทบไม่เห็นคนที่
ยกมือถือขึ้นมาเล่นเลยนะ เวลาที่ทุกคนมีส่วนร่วมสูง
นี่แหละ คือเวลาที่เขาเปิดรับความรู้และประสบการณ์ที่
เราก�ำลังจะให้
ส�ำหรับคุณ การเล่นไม่ใช่เรื่องของเด็ก
แน่นอน การเล่นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เราเกิดมา
เราก็เล่น แล้วกรอบของสังคมถึงค่อยมาบอกว่าการเล่น
เป็นกิจกรรมของเด็ก แต่จริงๆ ทุกคนก็อยากสนุก ท�ำไม
อยู ่ ดี ๆ เราถึ ง ตั ด ความสนุ กในชี วิ ต ออกเพี ย งเพื่ อ เรา
ต้องการทีจ่ ะเรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ สองอย่างนีม้ นั อยูด่ ว้ ยกันได้
ตอนท� ำ งานที่ แ ปลนทอยส์ คุ ณ ออกแบบของเล่ น จน
ได้รางวัลด้วยวิธีคิดแบบไหน
เวลาออกแบบในหัวเรามักจะมีเด็กคนหนึง่ แล้วเราก็
จินตนาการว่าเด็กคนนี้จะเล่นของเล่นนี้ยังไง สิ่งที่น่าจะ
ท�ำให้เราต่างจากนักออกแบบคนอื่นในตอนนั้นคือเรา
ออกแบบจากมุมมองของเด็ก ไม่ใช่จากมุมมองของผูใ้ หญ่
ที่คิดว่าอยากให้เด็กเล่นแบบไหน
คุณโตมากับการเล่นหรือของเล่นแบบไหน
จริงๆ ไม่ได้มีของเล่นเยอะนะ ส่วนใหญ่เล่นเหมือน
เด็กผู้หญิงทั่วไปเลย กิงก่องแก้ว บอลลูน ซ่อนหา จระเข้
น�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลง เมือ่ ก่อนทีบ่ า้ นเป็นร้านอาหารทีม่ สี นามเด็กเล่น
เราก็จะเป็นผู้คุมสนามเด็กเล่น ใครมาเล่นด้วยเราก็จะ
เป็นคนที่คอยจัดการควบคุมการเล่นมาตั้งแต่เด็ก
เป็ น นั ก ออกแบบของเล่ น อยู ่ ดี ๆ ท� ำ ไมถึ ง ไปท� ำ งาน
อาสาสมัคร
มีครั้งนึงที่บริษัทส่งเราไปท�ำเวิร์กช็อปกับเด็กพิการ
ทางสายตาที่อังกฤษ เกิดมาเราไม่เคยออกแบบของเล่น
ให้เด็กตาบอด ไม่เคยรู้ว่าจริงๆ แล้วการออกแบบมันท�ำ
อะไรได้เยอะแยะมากมาย เมือ่ ก่อนรูส้ กึ ว่าสนุกเพราะท�ำ
ออกมาแล้วงานเราได้รางวัล ขายได้ เราก็แฮปปี้ แต่เรา
ไม่เคยเห็นคนเล่นของเล่นเราจริงๆ พอไปอยูก่ บั เด็กตาบอด
แล้วเราได้เห็นสิง่ นี้ ตอนนัน้ เลยไม่อยากท�ำงานแล้ว บวกกับ
อิ่มตัว รู้สึกว่าต้องท�ำอะไรใหม่เลยตัดสินใจลาออกไป
เรียนภาษาทีอ่ งั กฤษ ระหว่างนัน้ ก็รบั จ๊อบฟรีแลนซ์ แล้วก็
แอบไปเป็นอาสาสมัครทีห่ อ้ งสมุดของเล่นสัปดาห์ละ 2 วัน
ได้อะไรจากการไปอยู่อังกฤษ 1 ปีคราวนั้น
เรารู้สึกว่าคนที่นู่นมี ‘โอกาส’ ที่เท่ากัน ซึ่งคีย์เวิร์ดที่
อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทเราตอนนี้คือ ‘Accessibility to
Quality Play’ ตอนอยู่ที่อังกฤษเราเห็นเลยว่าเด็กด�ำ
เด็กขาว เด็กรวย เด็กจน เล่นด้วยกันหมด เป็นหลักใน
การท�ำงานของเราตั้งแต่ตอนนั้นว่าจะท�ำยังไงให้เกิด
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ความเท่าเทียมในการเข้าถึงการเล่นทีม่ คี ณ
ุ ภาพ กลับมา
ไทยพั ก นึ ง เราก็ ไ ปร่ ว มโครงการ Youth Invitation
Program (Chidren Welfare Group), Japan
International Cooperation Agency (JICA), Japan
ที่ญี่ปุ่น จ�ำได้ว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์เขาก็งงว่าท�ำไม Toy
Designer ถึงมาสมัคร เพราะตอนนัน้ ยังไม่มคี ำ� ว่า Social
Designer มีแต่นกั สังคมสงเคราะห์ แต่เราต้องการท�ำให้
สังคมดีขึ้นโดยใช้ความสามารถที่เรามี เราก็โน้มน้าว
ทีมสัมภาษณ์วา่ ทีมนีค้ วรต้องมีเรา จนสุดท้ายเราก็ได้ไป
เดือนนึง
หลังจากนั้น ท�ำไมถึงเปิดบริษัทของตัวเอง
ตอนนัน้ อยากท�ำโปรเจกต์ของ Play Space for All
ให้เด็กๆ ทุกเพศ วัย ฐานะ รวมถึงเด็กพิเศษ ได้มีโอกาส
ได้เล่นด้วยกัน และเข้าถึงการเล่นทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้เท่าเทียมกัน
แต่ไม่มีใครให้ทุนสนับสนุนเพราะคิดว่าโครงการแบบนี้
ท�ำแล้วไม่ได้เงิน เราก็รู้สึกขึ้นมาว่าท�ำไมเราต้องขอเงิน
คนอื่นด้วย ต่อให้เราขอทุนได้ส�ำเร็จ เราก็ต้องขอแบบนี้
ไปตลอดชีวติ เหรอ รูส้ กึ ว่าถ้าเราจะท�ำสิง่ ทีด่ ี ก็นา่ จะมีคน
จ่ายเงินให้เรา เลยตัดสินใจเปิดบริษทั คลับ ครีเอทีฟ เลย

คิดว่าเกมเข้าไปเปลี่ยนคนในเชิงความคิดได้ยังไง
เกมมัน powerful นะ ยกตัวอย่างบอร์ดเกมหรือเกม
ที่ต้องเล่นบนโต๊ะด้วยกัน มันเป็นของชิ้นหนึ่งที่ท�ำให้คน
หลายอายุ หลายอาชีพ มาคุยเรือ่ งเดียวกันได้อย่างเท่าเทียม  
เมื่อ เกิดความเท่าเทียม ทีนี้ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดที่เป็นธรรมชาติมากๆ เพราะว่าคุณไม่ได้สนใจ
ตัวคุณเองจริงๆ เวลาอยู่ในเกมคุณก็เป็นคนนั้นในเกม
อย่างเราเอาเกม Human Right ไปเล่นกับชาวบ้าน เรา
ได้เห็นทุกคนคุยกันจนลืมตัวว่าคนนี้เป็นหมอ คนนี้เป็น
ชาวเล คนนีเ้ ป็น อบต. แต่ทกุ คนช่วยกันคิดแก้ปญ
ั หา แล้ว
ชาวเลก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่คุณหมอฟังผม นี่คือ
พาวเวอร์ของเกม

นอกจากบอร์ดเกม ช่วงหลังเราเห็นคุณออกแบบ Action
Game แนวให้ความรู้ด้วย อย่างเช่น เกมให้ความรู้เรื่อง
ภัยพิบัติในนิทรรศการของ TCDC
ถ้าเป็น disaster education เป้าหมายคือต้องการ
ให้รอด ไม่ใช่แค่มคี วามรู้ แต่ตอ้ งมีสติดว้ ย อันนีต้ อ้ งเรียนรู้
ผ่าน Action Game เช่น เกมปฐมพยาบาลช่วยเหลือ
คนป่วย เราใช้เทคนิคทีเ่ รียกว่า gamification คือการน�ำ
กลไกของเกมมาปรั บใช้ ใ นกระบวนการของอี เ วนต์
เทคนิคนี้จะท�ำให้เราท�ำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะท�ำได้
แล้วก็สนุกด้วย เทคนิคพวกนีม้ นั พาวเวอร์ฟลู นะ ท�ำให้คน
สามารถวิง่ ได้ไกล 20 ถึง 30 กิโลเมตร หรืออาจจะท�ำให้
คนติดเกมจนไม่หลับไม่นอน แล้วแต่วา่ เราจะเอาหลักการ
มาใช้ในเชิงบวกหรือเชิงลบ ตอนนั้น เกมภัยพิบัติของเรา
เป็นส่วนหนึง่ เล็กๆ ของนิทรรศการเรือ่ งภัยพิบตั ขิ องญีป่ นุ่
ที่ TCDC เป็นงานออกแบบเกมส�ำหรับภัยพิบตั เิ วอร์ชนั่ ไทย
ไอเดี ย ที่ จ ะท� ำ งานออกแบบเพื่ อ สั ง คมเข้ า มาอยู ่ ใ นหั ว และเป็นงานแรกที่ได้ร่วมงานกับเจแปนฟาวน์เดชั่น
ตอนไหน
ไม่รู้เหมือนกัน เราว่าจริงๆ แล้วทุกคนก็คิดว่างาน อยากให้ เ ล่ า ถึ ง HANDs โปรเจกต์ ล ่ า สุ ด ของคุ ณ กั บ
เพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ควรจะท�ำใช่ไหม แต่ เจแปนฟาวน์เดชั่น
ไม่ใช่ทุกคนที่จะลงมือท�ำ  เพราะทุกคนดูถูกตัวเองว่า
เราไปเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของโปรเจกต์ HANDs เป็ น
ท�ำไม่ได้ แต่เราว่ามันท�ำได้ บริษัทเราก็เลยตั้งใจแต่แรก
โปรเจกต์
Youth Empowerment Program คือการ
เลยว่าอยากท�ำของเล่นที่มี play value ทั้งในเรื่อง
พัฒนาการของสมอง ร่างกาย จิตใจ แล้วก็ต้องดีต่อ รวมเอาเยาวชนจากทัว่ อาเซียน อินเดีย เนปาล และญีป่ นุ่
ไปทัศนศึกษาทีห่ ลายประเทศ ทริปแรกจะเป็นการไปดูวา่
สิ่งแวดล้อมด้วย
ภัยพิบัติส่งผลกระทบอย่างไร ทั้งในด้านวัฒนธรรมและ
เกมดีๆ ส่วนใหญ่มักจะเน้นพัฒนาทักษะของเด็ก แต่เกมที่ เศรษฐกิจ แต่ละประเทศมีการปรับตัวอย่างไร ลดความเสีย่ ง
คุณออกแบบมันเข้าไปสู่ ในอีกพื้นที่คือการพัฒนาจิตใจ อย่างไร หรือสอนให้รบั มือกับภัยพิบตั อิ ย่างไร แต่ทริปทีส่ อง
เพราะอะไร
ที่มาไทยเป็นเรื่องของการฝึกออกแบบกระบวนการ เรา
เราต้องการให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องนั้นด้วย เจ้าแรก ท�ำให้เขามีประสบการณ์ด้วยการใช้หลักการของ game
ที่ ใ ห้ เ ราท�ำ เกมแบบนี้ ไ ม่ ใ ช่ เ อ็ น จี โ อนะ แต่ คื อ บริ ษั ท education เข้ามา ค่อยๆ ชาเลนจ์เขาไปทีละเลเวล
Wonderworld เขาอยากท�ำเกม Eco Series สอนเด็ก ออกแบบเวิร์กช็อปว่าเราต้องสร้างกระบวนการยังไงให้
เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอนนั้นมันล�้ำมาก ไม่มี ผู้เข้าร่วมเห็นศักยภาพของตัวเอง หน้าที่ของเราคือสร้าง
เจ้าไหนที่ออกแบบของเล่นสอนเด็กเรื่องสิ่งแวดล้อม กระบวนการให้เขารู้ว่าเขาท�ำได้ มันก็เหมือนหลักการ
จะมีกแ็ ต่ Eco Toy ทีไ่ ม่มสี ารเคมี ใช้ไม้ทตี่ ดั แล้วปลูกใหม่ ของเกม เวลาที่เราเล่นเกมแล้วผ่าน เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย
ทดแทน แต่ว่าไม่ได้สอนในแง่ของจิตวิญญาณ พอเรา เราท�ำได้แล้ว
ท�ำได้ หลั ง จากนั้ น เราก็ เ ลยได้ ท�ำ เกมแยกขยะ เกม
เศรษฐกิจพอเพียง จนคนเริ่มจดจ�ำว่าเราท�ำเกมแนวนี้ได้
ตอนนั้นมีคนถามเยอะว่าบริษัทเรามี identity อะไร เรา
ก็ตอบไปว่าบริษัทเราไม่มี physical identity แต่ว่าเรา
มี emotional identity ถ้าเห็นแล้วรูส้ กึ ว่า ‘คิดได้ยงั ไงวะ’
อันนี้เราท�ำ (ยิ้ม)

“บอร์ ด เกมคื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ทำ � ให้ ค นหลายอายุ
หลายอาชีพ มาคุยเรื่องเดียวกันได้อย่างเท่าเทียม
เมื่ อ เกิ ด ความเท่ า เที ย ม จะเกิ ด การแลกเปลี่ ย นที่
เป็นธรรมชาติ”

04

NANANIPPON I VOL 93

มีคนบอกว่าว่างานช่วงหลังของคุณไม่ใช่การออกแบบเกม
แต่คือการออกแบบ life time education
เราคิดว่าชีวิตคือ life time education ในตัวเอง
อยู่แล้ว คือคนเราไม่มีวันไหนที่หยุดเรียนรู้ เราไม่รู้สึกว่า
เราก�ำลังเรียนแต่เราก็ได้รบั อะไรใหม่ๆ เข้ามาในชีวติ ทุกวัน
เราเลยมอง ว่า เป็น เรื่องโอกาสมากกว่า เวลาเราท�ำ
โครงการพว กนี้ มันไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นที่ได้รับความรู้
และประสบก ารณ์ จริงๆ ตัวเราเองก็ได้เรียนรู้จากเด็ก
ผู้ปกครอง และครู ทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการที่มาเห็น
กระบวนการ ก็ได้รับความรู้และประสบการณ์ มันจะ
เปลี่ยนคว ามคิดของเขาได้มากน้อยก็แล้วแต่ว่าใครจะ
เปิดรับ

การคลุกคลีกับการออกแบบเกมและการเล่น ส่งผลต่อ
การมองชีวิตยังไงบ้าง
เราว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะเราเป็นนักออกแบบ
แต่วา่ มันคือการทีเ่ ราได้เดินทางมากกว่า ทีเ่ ปิดโลกทัศน์
และท�ำให้เราได้เห็นอะไรๆ มากมาย ทีท่ ำ� ให้เราเข้าใจโลก
มากขึ้น ลดอัตตาให้เหลือน้อยลง

อยากออกแบบอะไรขึ้นมาบนโลกนี้อีก
เราอยากท�ำเกมส�ำหรับคนสูงอายุ ตอนนั้นไปฟัง
บรรยายเรื่อง Aging Society แล้วเขาบอกว่าภายในอีก
20 ปีเราจะมีผู้สูงอายุจ�ำนวนมาก คิดไปคิดมาเราก็เป็น
ส่ ว นหนึ่ งในนั้ น ด้ ว ยนี่ น า ยิ่ ง ช่ ว งหลั ง เราเริ่ ม ความจ�ำ
ไม่ค่อยดี คิดว่าเป็นเพราะการใช้ชีวิต เลยไปปรึกษาหมอ
ส�ำหรับคุณ การเล่นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พิเศษกว่า ด้านสมอง คุยไปคุยมาเราก็เลยชวนหมอว่ามาท�ำเกม
ในต�ำรายังไง
กันเถอะ คือไม่ใช่อะไรหรอก เราอยากท�ำเกมให้ตัวเอง
มันเป็นกระบวนการศึกษาทีเ่ ราเรียนแบบไม่มกี ำ� แพง (ยิ้ม) 
ในต�ำราจะจ�ำกัดทางเลือกอยู่แค่สิ่งที่บอกในนั้น แต่เรา
ไม่ชอบสอนว่าอะไรถูกหรือผิด ยกเว้นบางหัวข้อนะ เช่น www.ruttikorn.com
disaster education ก็อาจต้องบอกไปเลยว่าทางเลือกนี้
ผิด ถ้าท�ำคือตายนะ แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าหัวข้อไม่ได้เป็น
แบบนั้ น เราจะไม่ บ อกว่ า อะไรถู ก ผิ ด แต่ เ ราจะให้
ประสบการณ์เขา เราเชือ่ ว่าทุกคนเลือกทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ
ส�ำหรับตัวเองได้
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JF THEATRE
รู้จักสองผู้ก�ำกับภาพยนตร์ผ่านเรื่องราวหลากหลายและสไตล์จัดจ้านของพวกเขาในรอบฉายหนังประจ�ำเดือน เริ่มต้นที่
เดือนสิงหาคมกับอิชิกะวะ จุน และเดือนกันยายนกับชิโนบุ ยะงุจิ เข้าชมฟรีที่เจแปนฟาวน์เดชั่น ทุกเย็นวันศุกร์
*ภาพประชาสัมพันธ์บางภาพเป็นขาวด�ำเนื่องจากเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์

04.08.60 | 18.30 น.

Osaka Story : เรื่องของโอซาก้า
อิชิกะวะ จุน / 1999 / 119 นาที

11.08.60 | 18.30 น.
Busu : ขีเ้ หร่
อิชิกะวะ จุน / 1987 / 95 นาที

18.08.60 | 18.30 น.
Tsugumi : ซึงุมิ
อิชิกะวะ จุน / 1990 / 105 นาที

เรือ่ งราวของวาคานะ เด็กสาวน่ารักวัย 14 ความตั้งใจของเด็กสาวขี้อายชื่อมุงิโกะ การแก้แค้นในวันหยุดฤดูร้อนของทซึงุมิ
กับปัญหายุ่งเหยิงในครอบครัวและการ ที่ต้องการจะร่ายร�ำให้สวยงามเช่นเดียว เด็กสาววัย 18 ทีข่ ดุ หลุมพรางสัง่ สอนกลุม่
เริ่มต้นชีวิตใหม่
กับมารดาสักครั้งในชีวิต
วัยรุน่ ทีท่ ำ� ร้ายชายหนุม่ และสุนขั ของเธอ

25.08.60 | 18.30 น.

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหลากหลายจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น โปรแกรมภาพยนตร์ประจ�ำเดือนชมฟรีพร้อมค�ำบรรยายภาษาไทย
รวมถึงหนังสือและอัลบั้มดนตรีคัดสรร จากห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น
www.jfbkk.th/library/introduction/2lang=th

Dying at Hospital : ตายที่โรงพยาบาล
อิชิกะวะ จุน / 1993 / 100 นาที
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01.09.60 | 18.30 น.
Water Boys : ระบ�ำใต้น�้ำชาย
ชิโนบุ ยะงุจิ / 2001 / 91 นาที
(บทบรรยายภาษาอังกฤษ)

08.09.60 | 18.30 น.

Robo-G : สุดยอดคุณตาพลังหุ่นยนต์
ชิโนบุ ยะงุจิ / 2011 / 111 นาที

ภาพยนตร์ ที่ ฉ ายภาพการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย เรื่องราววุ่นๆ ในชมรมว่ายน�้ำโรงเรียน
โรคมะเร็งในยุค 90 และการต่อสู้กับ มัธยมปลาย กับความตั้งใจของผู้ฝึกสอน
คนสวยที่จะสอนเด็กหนุ่มให้เต้นบัลเลต์
ความตายของผู้ป่วยหลากชีวิต
ใต้นำ�้

แผนลวงโลกในการให้ชายแก่เข้าไปใส่
ในชุดหุ่นยนต์เพื่อหลอกใครต่อใครว่า
การพัฒนาหุ่นยนต์ส�ำเร็จเรียบร้อย แต่
กลับไม่เป็นไปตามแผน

15.09.60 | 18.30 น.

22.09.60 | 18.30 น.

08.09.60 | 18.30 น.

ฉากและชีวิตของเจ้าหน้าที่ในสนามบินที่
มีเป้าหมายเดียวกันคือความปลอดภัย
ของผูโ้ ดยสาร จนกระทัง่ เกิดเรือ่ งในเครือ่ ง
ที่ก�ำลังมุ่งหน้าไปยังโฮโนลูลู…

เรือ่ งสันตะโรของเสมียนบริษทั รถเช่าทีถ่ กู
ข่มขู่จากยากูซ่ากับพยาบาลสาวซื่อ และ
ต้ อ งขั บ จากั ว ร์ สี ด�ำ หนี ต ายจากเหล่ า
วายร้ายชวนหัว

เมื่อซากิโกะ สาวแบงก์ผู้รักเงินมากกว่า
อะไรทั้ ง หมดในโลกออกค้ น หาเงิ น
500 ล้านเยนทีซ่ อ่ นอยูใ่ นป่า กับเรือ่ งตลก
แสบสันแบบชิโนบุ ยะงุจิ

HIJIKATA TATSUMI’S NOTATIONAL
BUTOH : โมริชิตะ ทาคาชิ
หลายคนอาจเคยได้ยนิ ชือ่ ศิลปะการแสดง
ร่วมสมัยแขนงหนึ่งจากญี่ปุ่นที่ชื่อว่า บูโต
หรือ Dance of the Darkness ที่มี
ภาพจ�ำเป็นนักแสดงทาตัวขาวโพลน ขยับ
ร่างกายตะคุม่ ๆ พร้อมใบหน้าบิดเบีย้ ว แต่

หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปเรียนรู้ลงลึกถึง
ต้นก�ำเนิดและวิถีการสร้างงานบูโตจาก
ฮิจิคาตะ ทัตสึมิ หนึ่งในบิดาผู้ให้ก�ำเนิด
บูโต โดยโมริชติ ะผูเ้ ขียน เป็นทัง้ ผูจ้ ดบันทึก
การซ้อมของทัตสึมิ และเป็นนักวิจัยบูโต
อีกด้วย รับประกันเนื้อหาหนักแน่นผ่าน
ต้นฉบับภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

Happy Flight : เที่ยวบินมหาสนุก
ชิโนบุ ยะงุจิ / 2008 / 103 นาที

Adrenaline Drive : ขับแบบคึกคัก
ชิโนบุ ยะงุจิ / 1999 / 112 นาที

My Secret Cache : ขุมทรัพย์ของฉัน
ชิโนบุ ยะงุจิ / 1992 / 100 นาที

BOOK
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EXHIBITION EVENTS
17.08.60 – 05.12.60
MANGA HOKUSAI
MANGA EXHIBITION 2017
17.08.60 – 22.09.60
หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร กรุงเทพฯ
07.10.60 – 02.11.60
ขัวศิลปะ เชียงราย
14.11.60 – 05.12.60
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

นิทรรศการสัญจรของเจแปนฟาวน์เดชั่น
ว่าด้วยการเข้าถึงผลงานของปรมาจารย์
คะสึชกิ ะ โฮะคุไซ ศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้
เจ้าของผลงาน The Great Wave ผ่าน
มุมมองของการ์ตูนร่วมสมัยหรือมังงะ
โดยนิทรรศการนี้ จะเน้นแสดงผลงาน
แบบเฉพาะการเล่าเรื่องผ่านภาพและ
วัฒนธรรมการมีสว่ นร่วมบนข้อสังเกตว่า
งานของโฮะคุไซเป็นจุดเริ่มต้นของมังงะ
ในปัจจุบนั นอกจากจะได้เห็นพัฒนาการ
ความหลากหลาย และคุณค่าทางศิลปะ
และวรรณกรรมในนิทรรศการทีแ่ ตกต่าง
จากรวมผลงานของโฮะคุไซทั่วไป ยังมี

การบรรยายพิ เ ศษในหั ว ข้ อ บริ บ ททาง
สั ง คมวั ฒ นธรรมสมั ย เอโดะ ประเทศ
ญีป่ นุ่ และมังงะ และเวิรก์ ช็อปเทคนิคการ
วาดมังงะ การสร้างลักษณะตัวการ์ตูน
และการด�ำ เนิ น เรื่ อ งจากมุ ม มองของ
นักวาดมังงะชาวญีป่ นุ่ ด้วย ซึง่ นิทรรศการนี้
จะสัญจรไปใน 3 จังหวัดของประเทศไทย
คือกรุงเทพฯ เชียงราย และสงขลา ก่อนจะ
สัญจรไปยังประเทศออสเตรเลียในล�ำดับ
ต่อไป

26.09.60 – 08.10.60

130 YEARS
OF JAPAN – THAILAND
FRIENDSHIP
สถานที่ : นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
หอศิลปกรุงเทพฯ

นิ ท รรศการเนื่ อ งในการร�ำ ลึ ก ถึ ง วาระ
ครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย - ญีป่ นุ่ ทีแ่ บ่งการเล่าเรือ่ งราวออกเป็น
สามส่วนหลักคือ การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ การแลกเปลี่ยน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ บาล และการ
แลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมระหว่ า งบุ ค คล
ร่วมจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย สถานทูตญีป่ นุ่ ในประเทศไทย
และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
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เรื่อง: nananippon team

What Happened?

WHY DO WE WRITE FOR
CHILDREN?
09.05.17
เจแปนฟาวน์เดชัน
่ กรุงเทพฯ
เสวนาอันละเอียดอ่อนและอบอุน
่ หัวใจ
จาก 3 นักเขียนหญิงชาวญี่ปน
ุ่ ที่ผลิต
งานหนังสื อเพื่ อเด็กและวรรณกรรม
เยาวชนอั น โด่ ง ดั ง และได้ รั บ รางวั ล
มากมาย โซะโกะ จิ น ซะกิ , มิ โ ตะ
มะฮะระ และเคี ย วโกะ ฮะมะโนะ
รวมทั้ ง นั ก แปล นั ก วิ ช าการ และ
เจ้าของส� ำนักพิมพ์เล็กๆ ที่มาร่วมกัน
ถกแถลงแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และตอบค�ำถามที่เรียบง่ายแต่
มีความหมายลึกซึ้งที่ว่า เหตุไฉนเรา
ถึงเขียนหนังสื อเพื่อเด็กๆ?

RETRACE & REFACE

การบรรยาย เวิร์กช็อป ละครเวที นิทรรศการศิลปะ วารสาร และโครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ในช่วงที่ผ่านมา

03.06.17
หอศิ ลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมวาดอนาคตของสองเมืองคือ
ย่างกุง้ และพนมเปญ ผ่านสายตาของ
ศิ ลปิ น ชาวเมี ย นมา โค ลั ท และ
สถาปนิกชาวกัมพู ชา เพ็ญ เซเรพังงา
โ ด ย เ ริ่ ม จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย หั ว ข้ อ
เกีย
่ วกับเมืองและน�ำไปสู่การท�ำแผนที่
เมื อ งออกมาในรู ป แบบของวั ต ถุ ที่
จั บ ต้ อ งได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น งานเขี ย น
ภาพถ่ า ย งานพิ ม พ์ หนั ง สื อพิ ม พ์
หรือแม้แต่ชุดประจ�ำชาติ

J-TALK: DIGGIN’ CULTURE #02
ท่องเทีย
่ วตามรอยเรือ่ งราว
17.06.17
เจแปนฟาวน์เดชัน
่ กรุงเทพฯ

เสวนาในบรรยากาศเป็นกันเองว่าด้วย
เรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วตามรอยหนั ง
แอนิเมชั่นในญี่ปุ่น โดย ดร.โทะชิยูกิ
มาสุบจุ ิ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย
โฮเซ ประธานจากสถาบัน Contents
Tourism ผู้ มี ผ ลงานวิ จั ย และเขี ย น
หนังสื อเรือ่ งวัฒนธรรมป๊อปของญีป
่ น
ุ่
โดยการบรรยายครัง้ นีไ้ ด้วเิ คราะห์และ
ยกตัวอย่างการท่องเทีย
่ วตามรอยหนัง
เรือ่ ง Your Name และอืน
่ ๆ อีกมากว่า
มีความเป็นไปได้ทจี่ ะส่งผลต่อการฟื้ นฟู
และพัฒนาท้องถิน
่ อย่างไร

What Happened?
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THE 4TH SILENT
FILM FESTIVAL
11.06.17
โรงภาพยนตร์ลิโด้
ไฮไลต์ของเทศกาลภาพยนตร์เงียบ
ครั้งที่ 4 ซึ่งหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) จั บ มื อ กั บ สถาบั น เกอเธ่
ประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น
ในครั้งนี้ คือการร่วมฉลองครบรอบ
130 ปี ความสั มพันธ์ทางการทูตไทยญีป
่ น
ุ่ ด้วยการเชิญอิชโิ ระ คะตะโอกะ
นั ก แสดงเบนชิ ร่ ว มสมั ย ที่ ไ ด้ รั บ การ
ถ่ า ยทอดวิ ช าเบนชิ (Benshi) ตาม
ธรรมเนียมของญีป
่ น
ุ่ มาร่วมพู ดคุยกับ
นักวิจารณ์หนังชือ่ ดังอย่างก้อง ฤทธิด
์ ี
พร้อมแสดงการพากษ์ เบนชิประกอบ
หนังเงียบเรื่อง Chushingura และ
หนังสั้ นน่ารักๆ เรื่อง Our Pet แบบ
สดๆ พร้ อ มการบรรเลงดนตรี โ ดย
Ayumi Kamiya นักเปียโนชาวญี่ปน
ุ่
ซึ่งหาดูได้ยากมากแล้วแม้กระทั่งใน
ประเทศญี่ปน
ุ่ เอง

เราได้มโี อกาสไปร่วมฟั งเสวนาและชม
การแสดงเบนชิในครั้งนี้ สิ่ งได้เราได้
สั มผัสนอกจากการแสดงทีม
่ ส
ี ี สันและ
ทรงพลั ง จนได้ รั บ เสี ย งปรบมื อ จาก
ผูช้ มชาวไทยอย่างกึกก้อง เรายังได้รบ
ั
ความรู้ใหม่เรื่องวัฒนธรรมหนังเงียบ
ในยุคโบราณของญีป
่ น
ุ่ และการอนุรก
ั ษ์
ของบ้านเขาไปด้วย
การพากย์หนังแบบ ‘เบนชิ’ เกิดขึ้นใน
ยุ ค ที่ ภ าพยนตร์ จ ากฝั่ งอเมริ ก าและ
ยุ โ รปเริ่ ม เข้ า มาในประเทศญี่ ปุ่ น
ช่วงแรกๆ ราว ค.ศ. 1800 สมัยนั้น
คนญี่ ปุ่ น ยั ง ไม่ รู้ ภ าษาอั ง กฤษและ
ไม่รู้จักวัฒนธรรมยุโรปเท่าไรนัก จึง
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ค นบรรยายและพากย์
เสี ยงเล่าเรื่องราว ซึ่งเรื่องน่าขันก็คือ
นักพากย์เบนชิเองบางครั้งก็ต้องแต่ง
เรื่ อ งไม่ จ ริ ง ขึ้ น มา เพื่ อ ให้ ค นดู รู้ สึ ก
สนุกตามไปด้วย (คล้ายๆ กับนักพากย์
หนังกลางแปลงบ้านเราในอดีต) สิ่ งนี้
เองที่ เ ป็ น เสน่ ห์ ข องการแสดงเบนชิ

จนมีเรื่องเล่าว่าในยุคที่เบนชิรุ่งเรือง
นักพากย์เบนชิได้คา่ ตัวสูงกว่าเงินเดือน
นายกรัฐมนตรีเสี ยอีก!
เช่นเดียวกับหนังเงียบทัว่ โลก การแสดง
เบนชิ ซ บเซาลงและตายจากไปเมื่ อ
อุ ต สาหกรรมหนั ง เสี ย งพั ฒ นาและ
เข้ า มาทดแทน แต่ ก็ ยั ง มี ก ลุ่ ม คน
จ� ำ นวนหนึ่ ง ที่ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ และ
รักษาเอาไว้ หนึ่งในนัน
้ คืออาจารย์ของ
อิชิโระ คะตะโอกะ ผู้ถ่ายทอดความรู้
จนท�ำให้อชิ โิ ระมีชอื่ เสียงด้านการแสดง
ประเภทนีจ
้ นได้เดินทางไปแลกเปลีย
่ น
วัฒนธรรมหลายประเทศทั่วโลก
อิชิโระ คะตะโอกะ บอกว่าความยาก
ของการแสดงเบนชิที่แท้จริงไม่เพียง
แต่คอยยิงมุกตลกให้คนดูสนุกเท่านั้น
แต่อยูท
่ ก
ี่ ารสร้างความเงียบให้ถก
ู เวลา
เพื่อเปิดโอกาสให้คนดูได้จินตนาการ
“จุดส� ำคัญไม่ได้อยู่ที่พากย์อะไร แต่
อยู่ที่เงียบอย่างไร” เขากล่าวทิง้ ท้าย
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เรื่อง: สลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์ ภาพ: พิชาญ สุ จริตสาธิต

In the Mood for Japan
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สถานที่พิเศษในกรุงเทพฯ ที่ชวนให้นึกถึงญี่ปุ่น แนะน�ำโดยคนไทยที่ผูกพันกับญี่ปุ่น
จากวงการที่หลากหลาย สลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละเล่ม

คาเฟ่ น่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในซอกหลืบหลังตลาด

010

การเดิ น ทางไปคาเฟ่ ที่ เ รากำ�ลั ง จะ
แนะนำ�ต่อไปนี้ ต้องเดินฝ่าตลาดสดย่าน
ปากคลองตลาดที่เต็มไปด้วยผัก ผลไม้
และดอกไม้ ผ่านคนเข็นรถกันจ้าละหวั่น
แต่ อ ย่ า เพิ่ ง รี บ หั น หลั ง กลั บไปเสี ย ก่ อ น
เพราะถ้ า คุ ณ ผ่ า นสิ่ ง เหล่ า นั้ น เข้ า มาได้
เลี้ยวเข้าซอยไปอีกนิด คุณจะพบกับบ้าน
สีขาวหลังเล็กๆ ที่ถูกแปลงให้เป็นคาเฟ่
บรรยากาศน่ารัก ซ่อนตัวอยู่แบบสมชื่อ
ร้าน Farm to Table, Hideout

“โอ้โห เจ๋งว่ะ เข้ามาซะในหลืบ แต่กย็ งั
มีรา้ นอยูไ่ ด้เนอะ แล้วดีดว้ ย” เป็ด-ภาคภูมิ
ลมูลพันธ์ กราฟิกดีไซเนอร์ไทยทีไ่ ปอาศัย
และทำ�งานอยู่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
หลายปี เป็นผู้แนะนำ�คาเฟ่แห่งนี้กับเรา
เหตุผลที่เลือกที่นี่ไม่ใช่เพราะอาหารหรือ
ขนมหรอก แต่เป็ดซังบอกเราว่าเพราะ
ความหายากและตั้ ง อยู่ ใ นที่ แ ปลกๆ
ต่ า งหากล่ ะ ที่ ทำ�ให้ เ ขานึ ก ถึ ง คาเฟ่ ใ น
โตเกียว
“เหตุผลที่เราชอบมากคือทำ�เล คือ
ตอนที่เราอยู่โตเกียว เวลาเดินหลงเข้าไป
ในเขตที่พักอาศัย อยู่ๆ จะมีร้านอาหาร
หรือคาเฟ่ดีๆ โผล่มาเฉยเลย ตอนเรา
เข้าไปนั่งก็จะสงสัย เอ๊ะ เขาจะมีลูกค้า
ไหมเนีย่ สำ�หรับทีญ
่ ปี่ นุ่ เรารูส้ กึ ว่าเหมือน
เขาไม่ มี ท างเลื อ ก พื้ น ที่ เ ขามี แ ค่ ต รงนี้
จะย้ายหรือจะซือ้ ทีอ่ น่ื ทำ�ร้านก็เป็นเรือ่ งยาก

พอเขาทำ�อะไรกับโลกภายนอกไม่ได้ เขา
ก็จะกลับมาตกแต่งและสร้างโลกในร้าน
ของเขาเอง เรารู้สึกว่าที่ฟาร์มทูเทเบิ้ลก็
เป็นอย่างนั้น” กราฟิกดีไซเนอร์เล่า
นอกจากสนุกกับทำ�เลแปลก ขนมไทย
เครื่องดื่ม และไอศกรีมรสชาติไทยๆ ของ
ร้ า นนี้ เ ป็ น จุ ด ดึ ง ดู ด เป็ ด ซั งได้ ไ ม่ แ พ้ กั น
เวลากลับมาไทยนานๆ ครัง้ ไอศกรีมรสชาติ
หายากของที่นี่ก็ช่วยให้เขาหายคิดถึงบ้าน
ไปได้บ้าง
“เราอยากให้ไทยมีที่แบบนี้เยอะๆ นะ
มันทำ�ให้เมืองน่าเดินขึ้น อย่างตอนอยู่
โตเกียวเราก็จะมีกำ�หนดเลยว่าวันนีจ้ ะไป
เดินมัว่ ทีส่ ถานีนี้ แล้วเราก็จะไม่พลาดเจอ
ร้านใหม่ๆ ที่ชอบทุกครั้ง”

ภาคภูมิ ลมูลพันธ์ (เป็ด)

Farm to Table, Hideout

กราฟิกดีไซเนอร์ไทยที่ไปท�ำงานอยู่ญี่ป่ ุ นเป็นสิ บปีจนกลายเป็นบ้าน
หลังที่สอง เจ้าของพ็ อกเก็ตบุ๊กน�ำเที่ยวญี่ป่ ุ นซีรีส์ Ok Go Tokyo
ปั จจุบน
ั อาศัยอยูท
่ โี่ ตเกียว เพิ่งลาออกจากบริษัทกราฟิกดีไซน์ชอ
่ื ดังของ
ญี่ป่ ุนอย่าง Groovisions มาเป็นฟรีแลนซ์แบบหมาดๆ

ตัง้ อยูท
่ ซ
ี่ อยท่ากลาง (ในตลาดส่งเสริมเกษตรไทย) ถนนวังบูรพาภิรมย์
เปิดทุกวัน เว้นวันพุธ 10.00 - 21.00 น.

https://sorry061.wordpress.com

Farm to Table, Hideout

#nananippon
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ชวนผู้อ่านนานานิปปอนมาบอกเล่าความเป็นญี่ปุ่นที่เห็นในชีวิตประจ�ำวัน
ผ่านภาพถ่ายติดแฮชแท็ก nananippon

IG: jibmhaba

IG: Nut Nicha

IG: nutcrackerz

IG: phanuphan_vee

IG: Real Papilio

FB: annednpn

IG: chommcherished

IG: jayjay

FB: Pat Glueblue

หยิบจับภาพถ่ายติดแฮชแท็ก #nananippon จากโลกโซเชียลมีเดียหลากช่องทาง และนี่คือมุมมองแบบ
‘ญีป่ นุ๊ ญีป่ นุ่ ’ ไปจนถึงปกแมกกาซีนนานานิปปอนของเราด้วย! ใครอยากร่วมสนุกในฉบับถัดไป อย่าลืมติดแฮชแท็ก
แล้วมาลุ้นกัน

ทีป
ู ,ิ สิ รี ริว้ ไพบูลย์ บรรณาธิการ สลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์ นักเขียน จิราภรณ์ วิหวา บรรณาธิการ่ รึกษา คาสึ เอะ ซูซก
ศิลปกรรม รุ่งนภา คาน ช่างภาพ พิชาญ สุ จริตสาธิต พิ สูจน์อักษร วาริณี วรวิทยานนท์
แยกสี และพิ มพ์ ที่ บริษัท กูด
๊ เฮด พริน
๊ จ�ำกัด โทรศัพท์ 0-2718-2951
้ ท์ตงิ้ แอนด์ แพคเกจจิง้ กรุป
เจแปนฟาวน์เดชัน
่ กรุงเทพฯ เจ้าของลิขสิ ทธิ์ 2560 ห้ามน�ำส่ วนใดส่ วนหนึ่งจากหนังสื อเล่มนีไ้ ปเผยแพร่หรือพิมพ์ซ้ ำ� โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อก
ั ษร
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WHAT’S JFBKK
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เป็นองค์กรหลักของญี่ป่ ุนที่จัดกิจกรรมส่ งเสริมความสั มพั นธ์ทางวัฒนธรรม
ร่ ว มด้ ว ยคอร์ ส เรี ย นภาษาญี่ป่ ุ น งานแสดงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของญี่ป่ ุ น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จจุ บั น เช่ น
การแสดงบนเวที งานแสดงนิทรรศการศิ ลปะ งานเทศกาลภาพยนตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและอืน
ุ
่ ๆ และการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การศึกษาทีเ่ กีย
่ วกับประเทศญีป
่ ่น

เจแปนฟาวน์เดชัน
่ กรุงเทพฯ

ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุ ขม
ุ วิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-260-8560-4 www.jfbkk.or.th www.facebook.com/jfbangkok
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