
จากผูรวมคาย 
จิกะ โมริกาวะ 
 

 จากคายครั้งนี ้ ฉันรูสึกวา “รอยยิ้มและ

ความซกุซนของเด็กๆนี่ดีจริงๆ เด็กนี่แข็งแรงมาก 

ไมวาประเทศไหนหรือศาสนาอะไรแตเราก็มาจาก

รากเหงาอนัเดยีวกนันีเ่อง” อีกอยางก็คอื “เด็กๆ

ตองมีคนดูแล“ เมื่อไมนานมานี ้ ฉันมปีระสบการณ

ที่ทาํใหรูวาเดก็ๆมีพลังมากแคไหนมาแลว ดีใจมากที่ไดมีโอกาสในเรื่องเดียวกันนีท้ี่เมืองไทย เดก็ๆ

ที่บานแหงความหวัง แมจะมีอดีตที่หนักหนาสาหัส แตฉันกลับไมรูสึกเลยตลอดเวลาที่อยูดวยกัน 

ชาวคายบางคนบอกวารูสึกก็มี ฉันดีใจที่เด็กๆราเริงแจมใส คิดวาคงเปนเพราะสภาพแวดลอมดีๆที่

บานแหงความหวงัเปนแน  ทั้งสิง่แวดลอม ทั้งคน อยูกนัแบบสบายๆ ผูใหญใหความเอาใจใสเด็กๆ 

บรรยากาศที่เปนเอกลักษณแบบนี้ ญี่ปุนสมัยกอนก็คงมีเหมือนกนั จากคายครั้งนี ้ ทําใหฉันมัน่ใจ

วา เด็กๆที่มีผูใหญตั้งใจดูแล จะเติบโตขึน้อยางแข็งแกรง เมื่อกอนไมเคยรูสึกมากอน ตอนนี้รูแลว

วา การดูแลของพอแมมีผลตอเด็กๆมาก 

 เด็กๆตื่นแตเชา ดูแลสัตวที่เลี้ยงไว ชวย

ทํากบัขาว ทาํความสะอาด ยุงกนัแตเชา พอสาย

ก็ไปชวยกนัสรางบานที่บานกาสะลอง พอ

กลับมาก็ซักผา อาบน้าํ ... ในวนัหนึง่ไมมีเวลาที่

สูญไปโดยเปลาประโยชนเลย ก รนมัสการทุกคืน 

และ ัสการวนัอาทิตยก็สนกุมาก ฉันประ าด

ใจเพราะคิดวาคงแตสวดมนตและฟงคําสอน

วางที่พวกเรามาอยูทีน่ี่ เด็กๆหนีเวรไมทํางานจน

ถูกพีท่ัศนยีด ุ บางทีเลยคิดวา พวกเรามาอยูที่บานแหงความหวัง ทําใหชวีิตปกติของเดก็ๆ

เปลี่ยนไป เราไมนามาเลย ภาษาไทยกพ็ดูไมได ตองรบกวนพี่ม ุโอหม และคัตสึบอยๆ แลวก็คงเปน

ภาระใหกับอีกหลายๆคน .... ขอโทษจรงิๆ 

า

นม หล

เฉยๆ กิจวัตรนี้คงมีความหมายกบัเด็กๆมาก ระห

 ฉันไดประสบการณที่ไมมวีนัหาไดที่ญี่ปุน ไดพบคนมากมาย ไดพูดคยุ ไดฟงความคิดของ

คนอื่น เปน 12 วันที่มีเนื้อหาเต็มแนน ฉันตั้งใจไววา อยากทาํงานที่ไดชวยเหลือผูคน เลยมาเรียน

พยาบาล ไดมาเขาคายครั้งนีย้ิ่งทําใหมั่นใจมากขึ้น ฉันอยากชวยใหคนอื่นสามารถตัดสินใจ เลือก

ทางชีวิตที่มีคณุคาใหไดดวยตัวเอง 

 ดีใจจริงๆที่ไดมารวมคายในครั้งนี้ คร้ังหนาก็อยากมาอีกคะ แลวจะพยายามเรียน

ภาษาไทยมาใหมากกวานี ้

13



จากผูรวมคาย (ความรูสึกเกี่ยวกับชาวญี่ปุน) 
 

        ในตอนแรกที่ชาวญี่ปุนมา ผมก็ไมคอยไดคุยกับเขาเทาไหร  อาจเปนเพราะยงัอายๆอยู  แตวา

เมื่อเวลาผานไปหลายวนัก็ไดคุยกันมากขึน้ จนวนัสุดทายที่ไปสงกนั  จึงทําใหรูวาเรากบัเคาก็มี

ความผูกพนักนัอยูเหมือนกนั ถงึกลับแทบรองไห  

     กับชาวญีปุ่นแลว ตอนแรกถาเราไมเขาไปคุยกับเคา เคาก็จะไมคอยเขามาคยุกับเราเหมือนกัน 

อาจเปนเพราะทั้งเราทัง้เคาเปนคนใหมในคายนี ้  หรือไมรูจะคุยอะไรกันด ี  หรืออาจสื่อสารกันไมรู

เร่ืองเนื่องจากภาษา แตที่แนๆ ไมใชเพราะตางคนตางหยิ่งหรอกนะ  แตแลวเวลาก็เปนตัวชวยทํา

ใหเราไดคุยกนั ไดพูดกนั และก็สามารถที่จะเขาใจกันดี ในการสนทนาเรื่องตางๆ ไตถามสารทกุข

สุขดิบ ทําใหเราสนุกสนานและสนทิกนัมากขึ้น เลยกลายเปนวาเวลามนันอยไปเสียเหลือเกนิ

สําหรับการจะทําใหเรารูจักกนัมากขึ้นๆกับชาวญี่ปุน  ถาเทยีบกับคนไทยดวยกนัเอง ก็เพราะทั้ง 2 

กลุม (ไทย, ญี่ปุน) มักใชเวลาอยูกับกลุมของตัวเองมากกวา แตคนญี่ปุนก็ไมไดหยิ่ง ถือตัว หรือ

อะไรกับเราเลย ดูเปนวาเขาขยันขันแข็งกนัมากๆในการทํางาน เหมือนกับไมรูจักคําวาเหน็ดเหนื่อย 

ทั้งๆที่ตัวเขาเองก็ไมเคยทํางานหนกัแบบนีม้ากอน ในเรื่องของความอดทนตองยกใหเคาเลย ใน

การรับประทานอาหาร นาประทับใจมากๆที่เขาทุกคนจะกินขาวพรอมกันและใหผูอาวุโสเปนคน

บอกเริ่มกอน   และที่สําคัญเขารูจักบุญคุณและความลําบากยากเขญ็ในการที่จะไดขาวแตละเมด็ 

นไทยเราผูซึ่งทาํเกษตรกรรมเสียอีก   ทุกๆ

คนจะกนิขาวที่ตนเองตักมาจนหมด ไมใหเหลือ 

ไมว จะเหลือแตขาวอยางเดียวก็จะกินใหหมด 

ไมกินทิ้งกนิขวาง อีกความกลาแสดงออก เขามี

ความกลาหาญกันมากๆ กลาคด กลาพูด กลาทํา

ในสิ่งที่ดี เขาให ามรวมมือกับเร่ืองตางๆเปน

อยางด ี โดยเฉพาะเรื่องการนมัสการ การ

อธิษฐานของชาวคริสต ซึง่เขา(บางคน) ไมไดเปน 

คริสเต

ดีกวาค

า

ิ

คว

ียน แตเขาก็มารวมงานในทุกๆเวลา  ชาวญี่ปุนเปนคนใจดีมากๆในการเลนกับเด็กที่บานแหง

ความหวงั บานกาสะลอง หรือบานหวยน้าํดิบ ที่เด็กทีน่ั่นดื้อสุดๆ เลนแรงสุดๆ ไมรูจักวัฒนธรรม

เอาซะเลยก็ตาม แถมคุณลุงทัง้หลายยังมขีนม ของเลน เยอะแยะมาแจกเด็กๆ ทกุคนอีกตางหาก 

แถมขนมมาจากญี่ปุนซึ่งเสยีคาใชจายในการขนสงแพงมากๆ พวกเขาเปนคนทีม่ีอารมณดี ยิ้มแยม 

แจมใส ราเริง ใฝหาประสบการณใหมๆตลอดเวลา จนบางครั้งรูสึกวาเคาบางคน (พี่ยูก,ิพี่ชกิะ) โอ

โห! อะไรจะขนาดนั้นเนี่ย และที่สําคัญมากๆ เขาปรับตัวเขากับประเทศไทยเกงมากๆ ในเรื่องนิสัย 

อากาศ อุณหภูมิ อาหารการกิน ภาษา วฒันธรรมของไทยไดเร็วมากๆ จนนาทึง่  และความทาทาย 
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แฟชั่นแปลกๆของเคาที่ชอบจะเดินทางไปทองเที่ยวคนเดียว คนไทยคงอยากพดูวาทาํไมยงักลา 

ขนาดเราเองยงัไมกลาทําอะไรขนาดนั้นเลย และก็อีกหลาย านของเคาที่ผมยังมองไมเหน็ แต

ในทางตรงขาม  ผมแทบหาขอเสียของเคาไมพบเลยในเรื่องของการกระทาํ อาจเปนวาเคา อน

เอาไวในใจไมเปดเผย หรือเปดเผยเฉพาะเรือ่งเกี่ยวกับชาวญี่ปุนดวยกนัเอง หรื วาเคา(บางคน) ไม

มีอคติกับประเทศไทยเลยก็ได แตที่คนไทยอยางผมสมัผัสไดคือเขาสามารถเก็บงาํ เก็บอาการ

ความรูสึกไดดีมาก (ยกเวนแตย ิ คะโตะ เรียว ที่สมเปนชายญี่ปุนโดยแทในเรื่องของหองที่ใชนอน

ที่ไมตางกับชายไทยหลายๆคนที่มนัรกมากๆ จนอยากถามวา รังหนหูรือทีน่อนคนกันแน) มันเลย

เกิดความรูสึกดีๆกับเขามากกวาที่จะเปนความรูสึกในดานลบ  

     ถาเปนไปไดอยากใหคนญี่ปุนมาทุกปเลย โดยเฉพาะคนเกาๆท

ๆด

ซ

อ

ูก 

ี่เคยมาแลว เพราะเราไดเรียนรู

   ผมคิดวาทกุสิ่งทุกอยางดสุีดๆ แลวครับ 

ึง

นายวฒุิชัย ครองสิทธิ ์  ปาน   เด็กอีสานชัยภูมิ 

วัฒนธรรม ส่ิงที่ดีๆ ไดประสบการณเยอะแยะมากมาย ไดแลกเปลี่ยนภาษา (ไทย ญี่ปุน อังกฤษ) 

ไดแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และที่สําคัญไดทํากิจกรรม ไดทํางาน ไดกินขาวรวมกัน กอใหเกิด

ความรัก ความสามัคคี ความเหน็อกเห็นใจกัน ความสัมพันธที่ดีตอกนั 

 

  

เพราะมนัดีกวาที่ผมคิดไว ดีกวาที่ผมคาด

ไวอยางบอกไมถูก อยากปรับปรุงตัวเอง

มากกวาที่มนัไมสามารถอยูชวยคายจนถ

วันสุดทายได ถามีโอกาสอีกอยากกลับไป

ชวยคาย อยากกลับไปหาทกุๆคนอีก 
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จากผูรวมคาย (ความรูสึกเกี่ยวกับชาวลาหูและหมูบาน) 
 

      กอนที่จะออกเดินทาง รูสึกตื่นเตนมากมาก  

แตเมื่อนั่งรถไปไดซักระยะกเ็กิดความรูสึกเวียน

หัว อยากจะอาเจียน จนถงึหมูบานหวยน้าํดิบ อ.

ไชยปราการ เมื่อรถจอดในหมูบาน เด็กๆก็วิ่งมา

ตอนรับ เด็กๆมองพวกเราอยางไมละสายตา 

ชาวบานเปนเผาลาหูแดง สรางบานดวยไมไผ  

บอน้ําประปาไกลจากหมูบานประมาณ 4 กิโล 

สภาพแวดลอมของหมูบานเหมือนที่เราเหน็อยูในทีวเีลย กุกก็ไมคดิเหมือนกันวาจะไดมาสัมผัส

จริงๆ ชางเปนอะไรที่ดีจริงๆ 

     ในความเขาใจของกุก กุกคิดวาชาวเขาจะพูดไทยไมชัดอยางเดยีว แตไมใชเลย  ชาวเขา เขามี

ภาษาใชประจําเผาอีกดวย และแนนอน เมื่อมีภาษาก็ตองมีวัฒนธรรม สําหรับวิถีวฒันธรรมความ

เปนอยูของชาวบานจะนับถอืพุทธ เชื่อไสยศาสตร ซึ่งในหมูบานจะมบีานหมอผทีี่ปกธงสีขาวไวเปน

สัญลักษณ หามคนเขาไปใกลหรือยุงเกี่ยว 

     วันทีน่อนคนืแรกในหมูบาน รูสึกนอนไมหลับคิดถึงทีน่อนอยูบานมาก อยากกลับบาน ตอนดึกๆ

มาเราก็ไดยนิเสียงเขาเคาะอะไรก็ไมรู ดังมาจากทางบานหมอผี มเีสียงหมาเหาตามมาดวย มันทาํ

ใหกุกอยากหลับ แตมันก็ไมหลับซะที  

      ส่ิงที่ทาํใหกุกประทับใจคือ การละเลนของชาวเขาที่มาแสดงกอนที่เราจะกลับดอยสะเก็ด เปน

การแสดงที่เปาเครื่องดนตรี เขาเรียกวาอะไร กุกก็จําไมได ชาวบานเปาเปนจงัหวะและก็มทีาเตนที่

ดูวาจะเตนไดแตเตนยากมาก 

     การไดไปคายครั้งนี้ ทําใหกุกไดประสบการณมากมายจริงๆ ทําใหกุกรูวาเขาเกดิมา เขาไมไดมี

สัญชาติเหมือนกับเรา เขาตองทาํเรื่องขอสัญชาติทหีลัง ซึ่งมนัยากมาก กวาที่เขาจะไดสัญชาติมา 

     ทายสุดก็ตองขอบคุณพี่มุ ที่ใหโอกาสกุก ไดมารวมกิจกรรมดีดีอยางนี้  ขอบคุณมากคะ 

 
คําแนะนําและขอควรปรับปรุงสําหรับคายตอไป 

     กุกคิดวาการมาคายครั้งนี้ตองลําบาก ตองผจญภัย  แตไมใชเลย  มันไมไดลําบากเลย  

 ดีมากมาก  ดกีวาทีน่ึกไว  กุกคิดวาไมมีขอปรับปรุงอะไรคะ 

       

       รัตนาภรณ    คําหวยแย  (กุก) 
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จากผูรวมคาย 
นาโอมิ คาจมิรูะ (วาระ) 
 
 คร้ังนี้เปนครั้งที่สองที่ฉันเดนิทางออกนอกประเทศ และเปนครั้งแรกที่ไดไปประเทศใน
เอเชีย  เมื่อเดอืนกนัยายนปที่แลว ฉันไดพบกับมุทิตา พานิช ผูประสานงานและลาม ที่จงัหวัดยา
มางูจ ิ  จงึมโีอกาสเขารวมคายในครั้งนี ้ คายจะเปนอยางไรบางฉนัเองก็จินตนาการไมถูก เร่ือง
ประเทศไทยกรู็แคที่เคยเรียนมาในชั่วโมงสังคมศึกษาในโรงเรียน ฉันอยากรูสึกกับทุกสิง่โดยไมตอง
คิด เลยเขารวมคายโดยไมหาความรูอะไรเพิ่มเติมอีก 
 เมื่อลงจากเครือ่งบินที่สนามบินเชียงใหม คลื่นความรอนก็เขามาหอหุมรางกายไว 
ดานหลังรถไมมีกระจก เปนการเดินทางทีไ่ดสัมผัสกับอากาศของเมืองไทยไปตลอดทาง เพียงแคนี้
ก็ตื่นเตนแลว เมื่อไดเห็นบรรยากาศเงียบสงบที่ บานแหงความหวงั ฉันกห็วนคิดถึงบรรยากาศที่
บานสมยัเด็กๆ ถึงจะเปนชวงเวลาสั้นๆ แตสุขภาพของฉนัก็ไมมีปญหาอะไรตลอดคาย รางกายและ
จิตใจไดรับการปลดปลอยจากความเครียด ทําใหนกึถงึคําวา บานแหงที่สองของชีวติ 
 เสนหของคายครั้งนี้อยางหนึง่ที่รูสึกได คือ ฉันไดมีโอกาสใชชีวิตรวมกบัเด็กๆชาวไทยมาก

เหลือเกนิ  
  เมื่อไดพบเด็กๆที่บานแหงความหวงั

แลว ก็อดไมไดที่จะประทบัใจในแนวทางการ
ดูแลและอบรมสั่งสอนของพี่ประแสงและพี่

ทัศนีย เดก็ๆเปนตัวของตัวเอง แตก็เอาใจใสคน
อ่ืน มีความความบริสุทธิ์แบบเด็กอยูอยางเต็ม
เปยม (ฉันเพิ่งรูวาเด็กๆมบีาดแผลทางจิตใจที่
ไดรับต้ังแตยังเล็ก ก็เมื่อกลบัประเทศ ไดอาน

หนงัสือเร่ืองราวของบานแหงความหวงั และเรื่องราวของชาวเขาในเมืองไทย) 
 

สําหรับงานกอสราง ถงึจะไดรับเอกสารอธบิาย แต
ฉันก็ไมไดไปปฐมนิเทศน ไมรูวาจะเปนอยางไรบาง เลย
เกร็งๆเหมือนกัน ถึงฉนัจะไมไดปวย แตกไ็มแนใจวาจะมีแรง
สักแคไหน  จะทํางานไดจนถึงวนักลับหรือเปลา จะเปนตัว
ถวงคนอื่นไหม ทําใหไมกลาทาํงานเต็มที ่ ฉันทาํงานไปคอย
สํารวจตัวเองไปอยูตลอดเวลา ทาํใหไมเต็มทีก่ับงาน
กอสราง คิดแลวก็อยากปรบัปรุงตัวเองในเรื่องนี ้

ตัวเนื้องาน เปนการใชของที่มีอยูตามธรรมชาต ิ ใช
มือใชเทาของคน ทาํงานตามจังหวะเวลาของดวงอาทิตย 
รวมแรงรวมใจทําดวยกนักับเพื่อน ทํางานแบบนี้สบายใจดี
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เหลือเกนิ 
การไปเยี่ยมหมูบานก็เปนสิง่ที่ฉันเฝารอคอยอีกเรื่องหนึง่ ฉันประหลาดใจที่ในหมูบานมี

รานคา ชาวบานสวมเสื้อผาหลากสี หลายคนเจาะหู  มีขยะเกลื่อนกลาดมากกวาที่คิด ตอนทีย่ืน่
ขนมใหเด็กๆทีน่ั้นแลวเด็กๆทิง้ขยะลงตรงนัน้ทนัททีนัใดอยางไมรูสึกอะไรเลย ทาํใหฉันรูสึกวาเรามี
วัฒนธรรมประเพณีตางกนั และการศึกษาเปนเรื่องสาํคัญทีเดียว เด็กๆสวนใหญเดนิเทาเปลา และ
ตามพืน้ดินก็มเีศษแกวตกอยูมากมาย ฉันเปนหวงเดก็ๆมาก 

 
การใชชีวิตที่เคยอยูกับธรรมชาติ เมื่อมส่ิีงที่มนุษยสรางเขามาแทรก ทําใหจงัหวะชีวิตยุง

เหยงิวุนวาย เปนเรื่องนาเศรา ความไมรูทําให
เกิดความเสียหาย การศึกษาเปนเรื่องสาํคัญ แต
วา ในโลกปจจุบันที่มีขอมลูขาวสารมากมายจน
เกินจาํเปน เราจะเลือกอยางไร เลือกแลวจะ
นําไปใชไดหรือไม บางครั้งสิ่งที่เลือกแลวก็มีส่ิงไม
จําเปนที่จะไปทําลายวงจรธรรมชาติ ติดมาดวย 
การรักษาสมดลุเปนเรื่องที่ยากจริงๆ 

 
 
การมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ ทุกอยางที่ไดเหน็ ไดฟง ไดรูสึก เปนสิ่งแปลกใหม ฉันรัก

ประสบการณคร้ังนี้เหลือเกนิ ฉันตองขอขอบคุณความบังเอิญในครั้งนี้ทีท่ําใหไดพบเพื่อนมากมาย 
 

ส่ิงแวดลอมทีบ่านแหงความหวงั ที่มพีืน้ฐานการใช
ชีวิตกับการเกษตร ไดสอนอะไรใหกับฉันที่อยากทาํงานดูแล
เด็กหลายอยาง การที่ไดพูดคุยและสังเกตนักศึกษาญี่ปุนที่
มารวมคาย กช็วยกระตุนใหฉันมีพลงัมากขึ้น 

 
หากมองจากฝายผูจัดคาย การใชชีวิตในคายของฉัน

คงไมไดทําประโยชนใหกบัใครนัก คร้ังนีเ้ปนครั้งแรก ขอให
ทุกคนใหอภัยดวย โ าสหนา ฉันจะน บทเรียนนี้ไปปรับปรุง
ตัวเอง จะเขาร รมตามแนวคิดและจุดมุงหมายของ
คาย จะไมใหกิจ รรมจบลงเพยีงความพงึพอใจสวนตัว
เทานัน้ 

อก าํ
วมกิจกร

ก
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จากผูรวมคาย  
 

     สําหรับความรูสึก ก็รูสึกดีมีความอบอุน

ทุกคนที่อยูทีน่ี ่ใหการตอนรบัดีมาก เปน

กันเอง เด็กๆทีน่ี่นารักมาก นสัิย เขา

ชวยเหลือทกุอยาง มีความรบัผิดชอบดีมาก

สวนเพื่อนรวมคายชาวญี่ปุนทุกคนก็นารัก

ดี ถึงแมวาเราจะคุยกนัไมคอยรูเร่ืองเทาไห

แตวาเขากพ็ยายามที่จะพูดคุยกันอยาง

เขาใจ ก็ดีคะ ก็อยากจะใหมคีายแบบนี้อีกเรื่อยๆ ถามีอีกหนกู็อยากจะมาอีก 

 

ร 

     ก็อยากขอบคุณสําหรับอาหารทุกมื้อ และก็ทีน่อนทัง้ความรักความอาทรทีทุ่กคนที่นี่มอบให

ตั้งแตวันแรกทีม่าถงึ หนมูีความสุขมาก ตลอดเวลาที่อยูทีน่ี่  ถึงแมจะเปนเวลาสั้นๆ แตก็ทําใหหนู

ไดเรียนรูอะไรหลายๆอยางทั้งการทาํงาน การอยูรวมกัน ทาํใหหนูมีความอดทนมากขึ้น 

ขอขอบคุณจริงๆคะ 

                                                   เจอกนัปหนา   Bye….Bye 

 
คําแนะนําและขอควรปรับปรุงสําหรับคายตอไป 

     สําหรับคําแนะนาํคงไมมเีพราะวาคิดวาดีอยูแลว 

 

         เปร้ียว 
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จากผูรวมคาย 
 

21.30 น.ของวันที่ 8 ม.ีค.49 คือเวลาออกเดินทางจาก กทม.ไปจงัหวัดเชียงใหมเพื่อรวม

เขาคายคบเดก็สรางบานครัง้ที ่ 2 ที่  House  of  Hope หรือบานแหงความหวงัใชเวลาประมาณ 

10 ชั่วโมง กเ็ดินทางถงึจุดมุงหมาย เมื่อไปถึงบานแหงความหวงั กพ็บกับพีท่ัศน  ซึง่เปนผูดูแลและ

เปนเจาของโครงการของที่นี ่ไดรับการตอนรับและเชื้อเชิญที่เปนมิตรอยางดียิง่ หลงัจากนัน้ในตอน

เย็นไดพบกับนองๆซึ่งเริ่มทยอยกลับมาจากโรงเรียน เรายังจาํไดดี นองคนแรกชื่อนองอริสา ที่เรา

ทักทายและพดูคุยดวย สุดทายจบดวยการรุมลอมของนองๆกวา 5 คน เกิดความประทับใจในเวลา

อันรวดเร็วกับความนารักและความเปนกันเองของเหลาละออนทัง้หลาย  ตัง้แตวนันัน้จนถึงวนันี้

วันที ่ 21/3/49 เวลา 05.30 น. เราเดนิทางกลับถงึหมอชิต กทม.  อีกครั้ง เรารูสึกวาเวลาเกือบสอง

สัปดาหชางรวดเร็วเหลือเกนิ รูสึกเหมือนวาเวลาที่อยูที่คายเหมือนเปนเวลาที่อยูในฝนยังไงยังงัน้ 

ตลอดเวลาที่อยูที่คาย เราไดมีโอกาสพูดคุย ทํางาน สนกุสนานเฮฮากบัคนญี่ปุน นองๆคนไทยและ

บรรดาละออนทั้งหลาย ตอนนี้ขอยอมรับเลยวาเขาใจแลวกับคําวา “ถึงเหนื่อยเทาไร  ถากาํลังใจดี  

ก็ไมมีปญหา” เพราะตลอดการทํางานที่ผานมาบางวนัก็เหนื่อยแสนเหนื่อย   แตทุกคนก็ใหกําลงัใจ

กันเปนหวงเปนใยกนัและกนั  คอยถามวาเหนื่อยไม  คอยเสิรฟน้าํ  และรองเพลงกันบางทีอาจจะ

เตนกนัดวยอกีตางหาก   แลวทาํใหมนักลายเปนอะไรที่สนุกมากๆเลย  นอกเหนือจากความ

ประทับใจตอนทาํบานแลว เราก็ยงัประทบัใจในชวงเวลาอื่นๆดวย เชน เวลากนิขาว เพราะที่นีท่กุ

คนตองกนิขาวพรอมกนั หรือวาตอนมนสัการของศาสนาคริสต   มีการรองเพลง และการเตน

ประกอบจนตวัเราเองยังแอบติดรองเพลงและเตนไปดวยตลอดทั้งคายเลย “...........ชูวี่ ชวูี่ ชวูี่ ชวูี่ 

อุม ปา ปา  อายะยา อายะยา.......” 

 นองๆทีบ่านแหงความหวงัทกุคนนารักมากๆๆๆๆเคามีความเปนกนัเอง ใสๆ นารัก และซื่อ

มาก จนตองยกนิ้วใหกับคณะผูดูแลที่อบรมสงสอนพวกเคาไดถึงขนาดนี้  

 แอะรูสึกวาตัวเองโชคดีที่มโีอกาสไดมาคายนี ้ ได

รูจักคนมากหนาหลายตา ไดเห็นในสิ่งที่ไมเคยเหน็ ไดทําใน

ส่ิงที่ไมเคยทาํ  ไดรูวาภาษาญี่ปุนจนเมื่อยมือนี่มนัเปน

อยางนีน้ี่เอง (พูดไมรูเร่ืองไง เลยใชภาษาใบ..กนัซะงั้น)  

และไดรูวาการที่เราไดทําส่ิงใดสิ่งหนึง่ใหกบัคนอ่ืนโดยไม

หวงัสิ่งตอบแทน มนัทาํใหเรารูสึกดีจนบอกไมถูกเลยทีเดียว 

 ความประทับใจที่ไดจากคายนี้ มันมากมายหลาย

ฉากหลายตอนเหลือเกิน อยางเชน ตอนทีเ่หน็ละออน

(เด็กๆ)ยกน้าํไปเสิรฟพวกผูใหญตัวโตทีท่าํงานกนัอยู แลว
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ถามวากนิน้ําไมคะ ไมรูคนอื่นเขาคิดยังไงแตสําหรับแอะ มนัมนัซีนเล็กๆที่แสนจะธรรมดาแตมันก็

ประทับใจจนลืมไมลงเลย  หรือจะเปนตอนที่เดก็ๆเรียกแลวบอกวา อยาลืมพวกเรานะคะ  หรือจะ

เปนตอนที่เด็กๆพูดวา  หาอะไรมามัดพี่แอะไวพี่แอะจะไดกลับไมได มนัรูสึกตื้นตนัใจจนแอบน้าํตา

ไหลเลยแหละ  สวนชาวญี่ปุนตองบอกตามตรงวาตอนแรกมึนเหมือนกัน เพราะแอะพูดภาษาญี่ปุน

ไมไดเลย แตเมื่อเวลาผานไปก็ทาํใหเราไดส่ือสารกันมากขึ้น และผูกพันกันโดยไมรุตัว กอนเดินทาง

กลับเมื่อวานนี ้ พวกเคายังชวยกันทําเซอรไพรสใหแอะดวย ดีใจมั่กมากเลยทีพ่วกเคาให

ความสาํคัญกบัเราขนาดนี้ ..อาริงาโต โกไซมัส (แง แง น้ําตาไหลพรากๆ --*--)  สวนนองๆคนไทย

จากชัยภูม ิ กป็ระทับใจมากๆ นองๆฮาด ี รวมแรง แข็งขัน และใหความเปนกนัเองกับพี่มากๆ 

ขอบใจจะ  ถึงแมวาตอนกลับมาบานเกอืบจะเสร็จแลว แลวก็ยงัไมไดอยูตกแตงอยางทีห่วงัไว แต

จะกลับไปดูตอนบานเสร็จใหไดเลย   

 สุดทายขอขอบคุณพี่ๆ staff บานแหง

ความหวงัทกุคน ไมวาจะเปน พีท่ัศน  พี่ประแสง  

พี่เจ  ไพบูลย  นองเติ้ล-ตั้ม   ปาๆหองครัว  ปาพร  

พี่จีด  พี่จุก  ทีช่วยดูแล ใหความสะดวกสบาย

และความบนัเทิงความเปนกนัเองกับแอะตลอด

คายที่ผานมาคะ สุดทายของสุดทาย ขอขอบคุณ

พี่มุที่ใหโอกาสนองสาวคนนี้ไดออกมาดูโลกแหง

ความจริงอกีโลกหนึ่งที่มีอยูในสังคมนี้จากใจคะ 

 ขอสัญญาวาจะกลับไปอีกครั้ง และจะเก็บทุกคนทุกเหตกุารณไวในความทรงจําตลอดไป 

ขอบคุณทุกคนอีกครั้ง....จากใจ   

                 แอะ(เลศิจนัฑา  สีเหลืองสวัสด์ิ) 

 

ป.ล. ไดมีโอกาสไปเที่ยว “ดอยสุเทพ”ดวยสวยมากๆ ขอแนะนําใหลองไปเที่ยวดูคะแตคนที่ชอบ

เมารถก็ตองปองกันตวัเองดวยนะคะ ทางคอนขางคดเคีย้วคะ ออ!แลวก็ “ถนนคนเดิน” อัน

นี้ขอ  recommend เลยคะ วาถาไปเชยีงใหม ก็ไปเทีย่วไดนะคะ ดีมากๆๆเลย ^.^ แตวา

ตองมีเวลาเดนิดูขอสัก3-4 ชั่วโมงนะคะ เพราะของเยอะมากๆ เสียดายวาตอนที่ไปมีเวลา

แปบเดียวเลยเดินไดไมเยอะ 

 ..........ไมเปนไร!!!!  สัญญาเลยวาเธอตองเจอชั้นอีกแนๆเลย  .. “ถนนคนเดิน”............. 
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