
รายงานคายคบเด็กสรางบาน (ดิน) หอพักกาสะลอง 
ระหวางวันที่ 11-30 มีนาคม 2549 

ณ บานพักกาสะลอง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 

ความเปนมาของคาย  
 บานพักกาสะลอง เปนบานพกันกัเรียนที่เปดโอกาสใหเด็กชนเผาทางภาคเหนือ มีโอกาส

ไดรับการศึกษาขั้นพืน้ฐานตามที่รัฐบาลประกาศไวไดอยางเต็มเวลาและมีประสิทธิภาพ C.A.N. 

H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุน มูลนธิิไทย-ลาหู และมูลนิธพินูพลัง รวมมือกันกอสรางอาคาร

หลังแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2548 มีอาสาสมัครชาวไทยทั้งจากกรงุเทพฯ เชียงใหม และพี่นองชนเผา 

รวมกับอาสาสมัครชาวญี่ปุน สราง บานพระคุณ เปนอาคารที่มีผนังสรางจากอิฐดินไมเผา และ

ฉาบดวยดนิ อาสาสมัครจากเครือขายบานดินชวยใหความรูและรวมกอสราง 

หลังจากนั้นมลูนิธิไทย-ลาหูไดจัดทําโรง

อาหาร,หองน้าํหองสวมชัว่คราว และเปดรับนักเรียน

ในปการศึกษา 2548 มีผูดูแลนักเรียนสองคน คือ 

นายอรรถพร บัวเยน็ และ นางประกายดาว บวัเยน็ มี

นักเรียนเขาอยูอาศัยเริ่มแรกกวาสิบคน แ าก

บานกาสะลองยังไมมีการสนับสนนุการดําเนนิงาน

จากภายนอกมากนัก จึงมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองเก็บ

คาใชจายจากนักเรียน ปละ 3,000 บาท และเก็บคาใชจายจาํเปนที่ใชในโรงเรียนอกีสวนหนึ่ง ทาํ

ใหผูปกครองของนักเรียนบางคนไมสามารถรับภาระนี้ได  

ตเนื่องจ

นักเรียนบานกาสะลองทุกคนเขาเรียนในโรงเรียนบานปาไมแดง ซึ่งเปนโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษาที่อยูใกลที่สุด เดินทางโดยจกัรยานไปกลับทุกวัน มนีักเรียนเขาเรียนจนจบ

ภาคการศึกษาที1่ จํานวน 9 คน และจบภาคการศึกษาที2่ จํานวน 7 คน  

 สิงหาคม 2548 C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญีปุ่น นําอาสาสมัครมารวมสรางเลา

หมูและเลาไก สนับสนุนงบประมาณในการทําการเกษตรเพื่อพึ่งตนเอง และสนับสนุนงบประมาณ

ขุดเจาะน้าํบาดาล องคกร Heifer สนับสนุนเทคนิคการนําแก็สมูลสัตวมาใชหุงตม มูลนิธิไทย-ลาหู

ดําเนนิการเรื่องไฟฟา จนในปจจุบัน บานพักกาสะลองมีสาธารณูปโภคที่จําเปนตามสมควร 

 บานพักกาสะลองยังคงตองการบานพกัเพิม่เติม เพื่อแยกนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย 

C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุน มูลนิธิไทย-ลาหู และมูลนิธพิูนพลัง จึงรวมกันจัดคายขึ้น

อีกครั้งหนึ่ง เพื่อกอสรางอาคารบานพักขึน้อีก 1 หลัง โดยใชเทคนคิกําแพงดินเชนเดิม เพื่อชวย

ประหยัดคาใชจาย และเปนกิจกรรมใหอาสาสมัครกับนักเรียนในความดูแลของทัง้สามหนวยงาน

ไดรวมเรียนรูดวยกนั 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อรวมมือกันสรางอาคารชั้นเดียวขนาด 12*8 ตารางเมตร มีระเบยีงดานหนาอาคาร 

ขนาด 12*1.5 ตารางเมตร  โดยความรวมมือของบุคคลและองคกรหลายฝาย 

 2. เพื่อใหผูรวมคายเกิดความเขาใจวิถชีีวติ

ของชาวเขาในภาคเหนือ 

 3. เพื่อใหผูรวมคายไดเปดโลกทัศน มีเพื่อน

ที่มาจากวิถีตางกนั ยอมรับ และเขาใจกัน 

 4. เพื่อใหผูรวมคายรูจักวิธีการกอสรางอาคาร

โดยใชดนิเปนสวนประกอบ โดยการฝกปฎบิัติจริง 

 

 
กิจกรรมในคาย 

11 มีนาคม 2549 
รวมพลที่บานแหงความหวงั (ที่พกั) 
 

12 มีนาคม 2549 
8:00-10:00  พี่ทัศนีย พูดคยุใหความรูเร่ืองชาวเขา งานของมูลนิธิไทย-ลาหู บานแหงความหวงั 

และบานกาสะลอง แกสมาชิกคาย 

10:00-11:30 รวมพิธนีมัสการวันอาทิตยของชาวคริสเตียน ณ บานแหงความหวัง 

บาย ศึกษาเรยีนรู เร่ืองบานดิน ที ่บานสวนสายลมจอย อ.สันกาํแพง  

        เอกชัย จนิาจนัทร (เอก) ใหความรูเร่ืองอาคารที่อยูอาศัยจากวัสดุธรรมชาติ 

คํ่า แนะนําตวั 
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13-14 มีนาคม 2549 
งานกอสราง 

- ขนอิฐ 

- กอผนงั 

- ทําอิฐ 

 
15-17 มีนาคม 2549 
เรียนรูวิถชีีวิตชาวลาหู ที่บานหวยน้ําดิบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม  

- เยี่ยมชมหมูบาน 

- บริการตัดผม 

- พูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบานยามค่าํคืน 

- รวมเก็บขยะกบัชาวบาน 

- ตําและกินขาวปุก 

- กีฬาพืน้บาน (สะบา, ทอยลกูขาง) 

- เลนเกม, กีฬา 

- สันทนาการ ดนตรีและเตนรําแบบลาหู, แมไมมวยไทย, อายคิโด, ฯลฯ 

กลับทีพ่ัก (บานแหงความหวัง) 

17 มีนาคม วนัเกิดแหลม (อําพล) 

 
18 มีนาคม 2549 
จอย วฤษณิ์และนิ้มเขารวมคาย 

งานกอสราง (คร่ึงวัน) 

- งานหลงัคา 

- อุดซอมผนัง 

- ตกแตงอิฐ 

- ขุดหลุมสวม  

ทําพวงกุญแจที่ระลึก 

อาสาสมัคร C.A.N. H.E.L.P. Thailand กลุมแรก เดินทางกลับ 

ริเอะเขารวมคาย 
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19 มีนาคม 2549 
10:00-11:30 รวมพิธนีมัสการวันอาทิตยของ

ชาวคริสเตียน ณ บานแหงความหวงั 

เที่ยง  รวมงานขึ้นบานใหมในหมูบาน 

เย็น    เทีย่วบอสรางและถนนคนเดนิ 

วฤษณิ์และนิ้มเดินทางกลับ 

กิ๊กเขารวมคาย 

 
20 มีนาคม 2549 
งานกอสราง  

- งานหลงัคา 

- ขนอิฐ 

- ทําความสะอาดผนัง 

- ตกแตงอิฐ 

- ขุดหลุมสวม 

- รอนดินทาํส ี  

แอะเดินทางกลับ 

 
21 มีนาคม 2549 
งานกอสราง  

- งานหลงัคา 

- ขนอิฐ 

- ทําความสะอาดผนัง 

- ตกแตงอิฐ 

- ขุดหลุมสวม 

- รอนดินทาํส ี  

เกิดไฟปาใกลบานกาสะลอง  

ลุงยาสจุิกะเดนิไฟเพิ่มเติมทีบ่านแหงความหวงั 

วันเกิดเติ้ล 
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22 มีนาคม 2549 
เชา  เพียวและวาวเดินทางกลับ  พี่เอกเขารวมคาย 

งานกอสราง  

- งานหลงัคา 

- ฉาบผนงัภายใน 

- ขุดหลุมสวม 

เที่ยง กุกเดินทางกลับ 

เย็น ปาน ปุย จอย แหลม เปร้ียว  ทักกี้ จกิะ ยูโกะ ไอค เรียว เดนิทางกลับ 
 

23 มีนาคม 2549 
เชา  กิ๊กเดนิทางกลับ 

งานกอสราง  

- ฉาบผนงัภายนอก 

- ขุดหลุมสวม 

- ปนตกแตงภายใน 

บาย  โอหมเปนลม 

คํ่า  พี่เอกสอนนวด 
 

24 มีนาคม 2549 
งานกอสราง  

- ขุดหลุมสวม 

- ปนตกแตงภายในและภายนอก 

คํ่า  อาสาสมคัรบางสวนพกัแรมที่บานกาสะลอง 
 

25 มีนาคม 2549 
งานกอสราง  

- ผสมสี 

- ทาสีภายใน 

- ขุดหลุมสวม 

คํ่า  พี่เอกสอนนวด 
 

26 มีนาคม 2549 
10:00-11:30 รวมพิธนีมัสการวันอาทิตยของชาวคริสเตียน ณ บานแหงความหวัง 

11:30-12:30 รวมพิธนีมัสการที่โบสถของหมูบาน 
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บาย เลนน้ําใตเขื่อนแมกวง 

อาสาสมัครบางสวนพักที่รุงอรุณรีสอรท 

ริเอะและโอหมเดินทางกลับ 

ครูโทโมโกะและแอนนาเขารวมคาย 
 

27 มีนาคม 2549 
เชา พี่เอนเขารวมคาย 

งานกอสราง  

- ผสมสี 

- ทาสีภายนอก 

- ขุดหลุมสวม 

บาย ลุงยาสุจกิะ ลุงมาจงั  สมศักดิ์ ปเตอร ซอมกระเบื้องหองครัวที่บานแหงความหวัง 

ลุงมาจงัเศษกระเบื้องเขาตา อายลองพาไปโรงพยาบาลลานนา  

คํ่า  เที่ยวบานลุงชวย  โยสุเกะมาอาํลา 
 

28 มีนาคม 2549 
งานกอสราง  

- เทพืน้ทางเดินรอบอาคาร 

- ขุดหลุมสวม 

คุณตาทากาบะไขสูง อายลองพาไปโรงพยาบาลลานนา  

คุณตาทากาบะ ครูโทโมโกะ มุ  คางโรงพยาบาล 
 

29 มีนาคม 2549 
หยุดงานหนึ่งวัน เนื่องจากมีคนไมสบายหลายคน 

ลุงมาจงัไปตรวจตา 

คุณตาทากาบะ มุ  คางโรงพยาบาล 

คํ่า  พี่เอกสอนนวด 
 

30 มีนาคม 2549 
เชา งานกอสราง  

- ขุดหลุมสวม 

คุณตาทากาบะ ออกจากโรงพยาบาล 

บาย อําลา  ปดคาย  
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จากผูรวมคาย   
 

รูสึกดีใจมากทีไ่ดมีโอกาสเขารวมทาํกิจกรรมในคายครั้งนี ้ นับวาเปน

ประสบการณที่ไมคิดวาจะมโีอกาสไดเจอและเปนประสบการณที่ดีจริง ๆ  

ปุยดีใจที่ไดมีโอกาสชวยเหลอืผูที่ดอยโอกาสกวาเรา ถงึแมวาจะเปนสิ่งที่ไม

ยิ่งใหญก็ตาม  แตอยางนอยปุยก็ชวยเทาที่ปุยชวยได  การเขาคายครั้งนีท้ําใหปุยไดรับความรูเยอะมาก  ไมวา

จะเปนการสรางบานดวยดนิ(ซึ่งเคยคิดวาไมนาจะทําได) การทําพธิีทางศาสนาคริสต (ตั่งแตเกิดมายงัไมเคย

เขารวมพธิีเลย  และไมเคยรูมากอนเลยวาพิธีอยางนี้ก็มดีวย !!!  แตรูสึกสนุกมาก ๆ)  ความรูเร่ืองภาษา (ทัง้

ญี่ปุน  อังกฤษ  ภาษาเหนอื  และภาษาชาวลาหู)  ความรูเกี่ยวกับความเปนอยูของคนในภาคเหนือและชาวเขา  

วัฒนธรรมตาง ๆ และ อาหารที่แตกตางจากของภาคอสีาน  นอกจากนี้ยงัมีความรูตาง ๆ เกี่ยวกับญ่ีปุนดวย  

ไมวาจะเปนวฒันธรรม อาหารการกนิ  ความเปนอยู เปนความรูแปลก ๆ ใหม ๆ ทีพ่ี่ ๆ จากญี่ปุนไดบอกเลาให

ฟง  นอกจากไดความรูแลวปุยยังไดประสบการณอีกมากมายหลายเรื่อง ไมวาจะเปน การไดลงมือสรางบานดิน

จริง ๆ การไดพูดคุยทัง้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนกบัคนญี่ปุนจริง ๆ (ซึ่งทําใหเกิดความกลามากขึ้น  กลาที่

จะพูดกับชาวตางชาต ิ  ทั้ง ๆที่กอนหนานี้ไมคอยกลา  เพราะกลวัวาจะพูดผิด ๆ ถูก ๆ  กลัววาจะพูดผดิ

ไวยากรณ กลวัวาจะฟงไมรูเร่ือง  ฯลฯ  แตพอไดคุยบอย ๆ ก็เร่ิมมีความมั่นใจขึ้น  ก็เลยไมกลัวเหมอืนเมื่อกอน) 

การเขารวมทาํพิธีทางศาสนาคริสต  ถงึแมวาโดยสวนตวัของปุยจะยงัไมคอยเชื่อในศาสนาคริสตซักเทาไร  แตก็

รูสึกสนุกสนานมากเวลาที่ไดเขารวมกิจกรรม    และส่ิงที่ไดเห็นแลวรูสึกประทับใจก็คือการที่ชาวคริสตทุกคนได

เขารวมพธิีโดยพรอมหนาพรอมตากันและทําพิธกีันทุกวันดวย  ไดเห็นความเปนอยูของนอง ๆ ที่บานแหง

ความหวงัและบานกาสะลอง(นอง ๆ นารักกันทุกคนเลยคะ) นอกจากนี้กย็ังมปีระสบการณที่ไดจากการขึ้นไป

ใชชีวิตบนเขารวมกับชาวลาหู  ซึง่ทาํไดยากมากหากไมไดเขารวมในคายครั้งนี ้  และส่ิงสําคัญที่จะไมพูดถึง

ไมไดเลยก็คือมิตรภาพดี ๆ  จากพี ่ๆนอง ๆและก็เพื่อน ๆ ทุกคน  ไมวาจะเปนชาวไทย ชาวเขา  หรือชาวญี่ปุน  

ที่ทาํใหรูสึกสนุกและมีความสุขมากในการไปเขาคายครั้งนี้  เปนมติรภาพที่ไมมวีันลืมไดเลยจริงๆ   ถึงแมวา

ระยะเวลาจะสั้น  แตการที่ไดกินขาวดวยกัน  สรางบานดนิดวยกนั เทีย่วดวยกนั  ทาํพธิีทางศาสนาคริสต

ดวยกนั  นอนดวยกนั (หมายถึงนอนพักกลางวันนะคะ อยาคิดมาก)  ใชชีวิตใน 10 กวาวันรวมกนั  เทานีก้็ทาํให

รูสึกผูกพนัธกนัมากมาย   ซึง่ทาํใหเราตางก็สัญญาวาวาจะกลับมาพบกันใหมอีกครั้งในคายหนา   โดยรวมแลว

คายนี้คอนขางสุขสบายกวาที่คิดไวเยอะ  อาหารก็อรอย ทีพ่ักก็ดี  งานก็ไมหนกัเทาไหร  แถมยังมเีวลาให

พักผอนและก็เลนกฬีากนัดวย  นอกจากนีย้ังมีไฟฟา  มนี้ําใหใชอยางสะดวกสบาย  ที่สําคัญที่สุด  มพีาไปเที่ยว

ดวย !!! ใจดีกันจริง ๆ เลย   ปุยชอบถนนคนเดินมากเลย  ใหญจริง ๆ ที่โคราชไมไดคร่ึงเลย  แตเสียดายงบไม

พอไมงัน้ชอปสนุกกวานี้อีก  ถามโีอกาสกอ็ยากไปอีกครัง้  ที่แน ๆ ตองเตรียมเงนิไปเยอะกวาเดิม  คายนี้ใหอะไร

เยอะแยะมากมายกวาที่คิด  มีทัง้ความสุข  ความสนกุ  ความรู  ประสบการณ  และมิตรภาพดี ๆ แลวอยางนี้

คายหนาปุยจะพลาดไดไง 
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เกี่ยวกับชาวลาหูและหมูบาน 
 

 สวนความรูสึกเกี่ยวกับชาวลาหูนั้น  ก็รูสึกดีใจที่ไดมีโอกาสเขาไปใชชีวติรวมกัน  ไดเห็นความเปนอยูและ

วิถีชีวิตของชาวลาหู  ซึ่งแตกตางจากของเราเยอะมาก แตวารูสึกไมไดรับการตอนรับที่ดีซักเทาไร  เหมือนเคาไม

คอยตอนรับเราเลย   ไมคอยยิ้มแยม  บรรยากาศคอนขางนากลัว  เด็ก ๆ ก็มีดื้อบาง แตคิด ๆ ดูแลวก็นาสงสาร 

เพราะเคาไมไดรับการศึกษาเทาที่ควร  กเ็ลยไมคอยรูสึกอะไร  แตเดก็นารักก็มีเยอะนะคะ  ตอนกลางคนืปุยวา

ที่นัน่นากลวัมากเลย บรรยากาศวังเวงมาก ไมกลาออกไปไหนเลย  สวนเรื่องหองน้ําก็คอนขางหนากลวั  ไม

คอยกลาใชเทาไร ชองมนัเยอะไปหมด  แตวามนัก็เปนเรื่องธรรมดาสําหรับเขาเนอะ  ก็เขาใจอยู  เวลาอาบน้าํที

ตองใหเพื่อน 2-3 คนเฝาหนาหองน้ํา  ไมรูวาไอที่ไวใจไมไดเนี่ยเพื่อนของเรารึปาว 555+   แตรูสึกวาไมคอยมี

กิจกรรมอะไรใหทาํเลยคะ  ความจริงนาจะมีกิจกรรมเยอะกวานีน้ะคะ ตอนที่เลนเกมโยนลูกขางกับอีกเกมหนึ่ง

ชื่ออะไรปุยก็จาํไมไดนี่ก็สนกุดีคะ  เปนเกมที่บานเราไมเคยเลนกันกแ็ปลกดี  แตที่ชอบที่สุดกค็ือตอนที่เปา

ลูกโปงแลวปลอยพรอมกนั  สวยมากเลยคะ  และที่ประทับใจมากก็คอืตอนที่เราไดรวมรองเลนเตนรํากับชาวลา

หูในตอนเยน็นะคะ  สนุกมาก ๆ เลย  โดยรวมหมูบานกด็ีนะคะ แตขยะเยอะไปหนอย แลวเรื่องทีเ่ราจะไปสราง

ถังขยะใหเขานั้นปุยวาไมคอยมีผลเทาไหรคะ  เพราะถาเราไมสอนถึงวิธีกาํจัดขยะในทางที่ถกูที่ควร  ไมนานก็

ตองกลับมาเปนเหมือนเดิมอีก   หลาย ๆ ส่ิงที่นัน่แปลกไป

จากบานเรามากเลย อยางเชน การเลี้ยงหมู  ที่บานเรานีเ่ลี้ยง

ไวในเลาบานใครบานมนั  แตที่นัน่  เลี้ยงแบบปลอยสบาย ๆ 

ไมขังไวในเลา  เดินกนัทัว่หมูบานไปหมด  นากลวัจะหลง

เจาของ  เหน็แลวก็นารักดคีะ  ไดรูไดเห็นอะไรแปลก ๆ เยอะ  

ถามโีอกาสปุยก็อยากไปอีกครั้งคะ 

 
คําแนะนําและขอควรปรับปรุงสําหรับคายตอไป 

 

 ปุยไมรูวาจะแนะนําอะไร  เพราะวาคายนีด้ีกวาที่ปุยคิดไวเยอะ และอะไร ๆ มันก็ลงตัวหมดแลว  แตมี

อยางหนึ่งที่ปุยอยากเสนอ  นัน่ก็คือ  อยากใหจัดกลุมแบบวาปนกันทั้งชาวเขา  ชาวไทย  ชาวญี่ปุน  คะ  เวลา

จะทาํอะไรก็ใหทาํเปนกลุม  เพราะไมอยางนัน้เวลาทํากจิกรรม เราก็เลือกไปแตกับเพื่อนสนิทเรานะคะ   ถาเรา

จัดเปนกลุมเวลาทาํกิจกรรมคนในกลุมจะตองรวมมือกนั จะทาํใหสนทิกนัมากขึ้นคะ  แตไมไดหมายความวาจะ

สนิทเฉพาะคนในกลุมนะคะ  เราก็ยงัทํากจิกรรมรวมกับคนอ่ืนเหมือนเดิม  สนิทกับคนอ่ืน ๆ เหมือนเดิม  

เพียงแตวาจะสนิทกับคนในกลุมมากกวาคะ  ไมอยางนั้น กค็งจะสนิทกันกับเพื่อนสนทิแคนัน้  แตวาอาจจะ

ยุงยากก็ได  อยางเดิมก็ดีนะคะ  มนัมีดีกนัคนละอยางคะ  สําหรับปุยยังไงก็ได  แคอยากลองเสนอเฉย ๆ คะ   

 

น.ส. จนิตนา  รอดตะคุ ( ปุย ) 
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จากผูรวมคาย 
โยโกะ ฟจูิอิ 

 

คร้ังนี้เปนครั้งแรกที่ฉันไดเขาคาย 

เมื่อลงเครื่องบนิที่สนามบินเชียงใหม ข้ึนทายรถปคอัพทีม่ารับ มองออกไป ทกุอยางที่เหน็เปน

ส่ิงใหมทั้งนัน้ ตั้งแตนี้จะเกิดอะไรข้ึนบาง ฉันทัง้กงัวลทั้งตืน่เตน นัง่เขยาไปในรถประมาณ 1 ชั่วโมง 

ก็มาถงึ บานแหงความหวงั ที่จะตองใชชีวิตอยูทีน่ี่ประมาณ 10 วนั ที่ผานมาฉนักเ็คยเลนกับเด็กๆ

มาบาง ถึงจะไมมากนักก็ตาม แตกับเด็กทีเ่ติบโตมาทามกลางความยากลําบาก แถมยังพูดกันไมรู

เร่ือง จะเขากนัไดอยางไรฉนัก็ยงัไมแนใจ แตเมื่อรถไปถงึ เด็กๆหลายคนรองตะโกนอยางดีใจและ

เขามาหา ทาํใหฉันเลกิกงัวล 

วันรุงขึน้ พวกเรากําหนดเวลาตื่นไวที่ 6 โมงเชา แตไก

ตื่นกอนและขนัเสียงดัง เด็กๆก็ตื่นขึ้นมาทาํความสะอาด และ

ชวยทํากบัขาว เด็กๆขยันทํางาน รูหนาที ่ฉันเขาไปชวงในครัว

ทั้งๆที่ไมรูวาตองทาํอยางไรบาง เด็กๆก็ยิม้ใหและชวยทํางาน

อยางแข็งขนั  ทุกคนเกงกวาฉันมาก ฉันอายชีวิตขี้เกียจที่

ญี่ปุนของตัวเองเหลือเกิน 

นอกจากนัน้ เด็กๆยังมาชวยทํางานสรางบานดนิที่บาน

กาสะลองดวย บานดินที่วานี ้นอกจากเสา หลังคา และฐาน

รากแลว ทุกอยางก็ทาํดวยดินทัง้หมด  ฉันแปลกใจมากที่

หอพักทีท่ําดวยดินทาํไดงายและประหยัดขนาดนี ้พวกเรา

ทํางานตอนเชา 3 ชั่วโมง กินขาวตอนเที่ยง แลวพักจนถงึบาย 3 โมง ชวงบายทาํงานอกีประมาณ 3 

ชั่วโมง หลังขาวเทีย่งจนถงึบาย 3 โมงเปนเวลา

อิสระ พวกเราลงนอนกลางวนักนัที่แครไมไผอัน

ใหญหนาบานดินที่สรางกนัเมื่อปที่แลว ภาพ

อยางนี้ไมมทีางเปนไปไดเลยที่ญี่ปุน ฉันทํางาน

สรางบานดินทั้งหมดประมาณ 5 วัน แตจําไมได

เลยวาไดทํางาน อืม... จริงๆคงตองบอกวาไม

คอยไดทํางานสักเทาไหร ที่จาํไดแมนคือ ไดนอน

กลางวัน กับไดเลน คงเพราะอยางนีท้ําใหการ

ทํางานเต็มไปดวยความสนกุสนาน ทุกคนสนกุกับงาน เด็กตัวเล็กๆวนเวยีนเอาน้าํมาเสิรฟใหบอยๆ 

นี่กท็ําใหฉันประทับใจมาก ฉันเคยไดยินวา คนไทยทํางานไปเลนสนกุไป ที่ญี่ปุนตองตั้งใจทาํงาน
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เพื่อใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ แตชวงคายนี้ฉันไมรูสึกอยางนัน้เลย เวลาสวนใหญไมรูวาทาํงาน

หรือวาเลนกนัแน แตเมื่อจบคาย บานดนิที่ทาํขึ้นดวยมอืทุกคนก็เสร็จ ฉันรูแตวา เวลาทีน่ี่ไหลไป

ชาๆอยางนาตกใจ 

เวลาไมทํางาน ฉันก็เลนกับเด็กๆ ทุกคนไมแสดงใหเห็นเลยวาเคยมีอดีตที่ขมขื่นแคไหน เลน

กันอยางสนุกสนานเหมือนกับเด็กๆที่มีครอบครัวทั่วๆไป ฉันรูสึกถึงพลงัของพวกเขา และไดรับพลัง

นั้นกลับมาดวย 

เราไปเยี่ยมหมูบานลาหู นอนทีน่ั่นกันสองคืน ทีห่มูบานมีเด็กเยอะมาก ส่ิงที่สะดุดตาที่สุดคือ

ขยะมากมายที่หลนเกลื่อนพื้นทั่วหมูบาน มีทกุอยาง ทัง้เปลือกขนมที่เปนกระดาษ พลาสติก 

กระปอง ถานไฟฉาย หมูบานนี้คงยังไมไดปลูกฝงการทิง้ขยะในถงั ของพวกนี้เปนของที่ผลิตที่อ่ืน 

ไมใชของที่มีในหมูบานมาแตเดิม  ฉันไดเห็นผลของการมีชีวิตที่สะดวกสบายขึน้ของทีน่ี่  คืนนั้นเรา

ไดพูดคุยกับผูนําหมูบาน ไดฟงปญหาที่ไมเคยรับรูมากอนหลายอยาง ทําใหรูตัววา ชวีิตที่ผานมา

ฉันอยูอยาง ไมรู ไมคิดอะไรเลย แตถึงความเปนอยูของพวกเขาจะไมคอยดีเทาไหร แตเด็กๆก็

ซุกซน และแข็งแรงดี ฉันวาเด็กๆมีพลังชวีติที่เขมแข็งมาก 

กอนมาเคยคดิวาชวงเวลา 12 วันนาน

ทีเดียว แตเมื่อมาอยูจริงๆ เวลากลับผานไปใน

พริบตา มีเร่ืองใหมๆใหเรียนรู กระตุนตัวเองอยู

ทุกวนั ฉันไดมโีอกาสพบกับเด็กๆและเจาหนาที่

ที่นี ่และไดเรียนรูจากเพื่อนรวมคายที่มาจาก

หลายอาชพีหลายสาขา ไดคิดอะไรอีกมาก ที่

สําคัญก็คือ ไดรูวา ตัวเองยงัมีเร่ืองที่ตองเรียนรู

อีกมาก เด็กๆมาเลนกับฉัน มาชวยทาํงาน สอน

อะไรใหหลายอยาง แตฉันแทบจะไมไดใหอะไรพวกเขาเลย ฉันตัง้ใจวาในอนาคตอนัใกลนี้อยากจะ

ทําอะไรตอบแทนใหเด็กๆบาง คายครั้งนี้ชวยจุดประกายใหฉันคิดถงึแนวทางดําเนินชีวิตของตัวเอง

ในอนาคตไดดีมาก 
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จากผูรวมคาย (ความรูสึกเกี่ยวกับชาวลาหูและหมูบาน) 
 

     สําหรับการที่ตัวของผมและทุกคนไดเขาไปเยี่ยมชมหมูบานชาวเขาครั้งนี้เปนสิ่งทีผ่มประทับใจ

มาก เพราะการเขาไปครั้งนี้ไดเขาศึกษาวิถีชีวิต

ของชาวลาหู เด็กทกุคนดทูั้งนาสงสารเพราะเขา

ไมคอยจะไดเรียนอยางเตม็ทีซ่ึ่งตามความเปน

จริงแลว นาจะไดเรียนทกุวนัจันทร-ศุกร แตเด็กๆ

บอกวาไดเรียนบางและโรงเรียนก็ไมมีไฟฟาใช 

และที่แปลกไปกวานัน้คือ ผูปกครองหรือพอแม

เด็กไมใสใจเด็กเลย แมแตเด็กตัวเล็กๆพอแม

ผูปกครองก็ไมสนใจ อาจเปนเพราะเหตุนีก้็ได จึงทําใหเด็กหลายๆคนมีพฤติกรรมกาวราวอยูมาก 

แตตรงขามกันก็ยังมีเด็กทีน่ิสัยดีและนารักอยูเชนกัน และที่แปลกกค็ือคนในหมูบานจะแตงงาน

ตั้งแตอายุยงันอยมาก จะสังเกตไดเลยวาจะ

เหลือเด็กๆสาวๆ และหนุมที่โสดนอยมาก และ

เร่ืองความสะอาดของหมูบานเหมือนกนั ขนาด

เราชวยกันทําความสะอาดไปตอนเชาตอนเยน็

มา ก็กลับเปนสภาพเดิม และเรื่องศาสนาที่บอก

วานับถือศาสนาพุทธ แตที่สังเกต ไมมี

พระพทุธรูปเลยแมแตองคเดียว และดูเหมือนวา

จะมีลักษณะเหมือนนับถือผีมากกวาเพราะมี

หมอผีอยู และยังมีอีกหลายคําถามในใจ ซึ่งเปนความคิดที่ตรงกันขามกนักับคนในหมูบานแตกข็อ

เก็บไวในใจดกีวา 

ก็ขอบคณุมากครับ 

 
คําแนะนําและขอควรปรับปรุงสําหรับคายตอไป 

 

- ควรมีเพื่อนจากอีสานและตางจงัหวัดมาเยอะๆกวานี ้

- ควรทําปละหลายหลงักวานี ้

 

 แหลม 

           อําพล    เคาโนนกอก 

 

11



จากผูรวมคาย 
 

ความรูสึกจากการเขารวมคายคบเด็ก

สรางบาน(ดิน)นี้ ขาพเจาบอกกอนเลยวา เปน

ความรูใหมของขาพเจาเองดวย  และดวยโอกาส

นี้จึงขอขอบคุณทุกมูลนิธทิีม่ีสวนรวมและพี่มุที่

หยิบยืน่โอกาสที่จะหาประสบการณใหมๆ  

ความรูใหมๆ เพื่อนใหม ๆ อีกหลายคน  การ

กอสรางบานดนินัน้ อาจจะเปนไปดวยความทุลักทุเล

นิดหนอย แตก็สนุก เพราะไดรวมทํางานกบัเพื่อนๆ พี่ๆ 

นองๆ และชาวญี่ปุนอีกหลายคน (และอีกอยางขอชม

ชาวญี่ปุนดวยวาทุกคนขยนัและอดทน 

   มากๆ) เด็กๆที่บานดินนี้กน็ารัก (รวมถงึบานแหง

ความหวงัดวยนะ)  

 
 

คําแนะนําและขอควรปรับปรุงสําหรับคายตอไป 
     คําแนะนําและขอปรับปรุงสําหรับคายคงไมม ี

 

         เพียว 
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