
                                              ควันหลง  . . .   (ที่ไมจางหายในความทรงจํา) 
เมื่อวันเสารที่  30  พฤษภาคม ที่ผานมา  ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด หองสมุดคนตาบอด

แหงชาติ  ไดจดักิจกรรมสานสัมพันธระหวางอาสาสมัครรุนเล็ก...รุนเยาว... รุนนอง...รุนพี่...จนถึงรุนเดอะ … 
(THE  STAR WAR)  ที่มีจิตอาสาขึ้น  กิจกรรมแบบสบายๆ เดินทางไปเชา-เย็นกลับ  (ถาไมกลับตองแยแนๆ 
เพราะติดใจ) มีหลายๆทานตื่นเตนมาก ถึงขนาดนอนไมหลับมารอขอลงทะเบียนกนัตั้งแตเชา  อาจเปนเพราะ
มีทีมสาวสวยอยางพี่ดา นองหมากเก็บ นองออม คอยรอรับที่จุดลงทะเบียนเปนแน!!    

 
ทริปนี้เราออกเดินทางโดยรถบัส 2 ช้ัน วีไอพี จากทองฟาจําลอง ถนนสุขุมวิท ลอหมุน 8 โมงเชา   

ดีเจกัญจนและดีเจแอดดี้  ไมรอชาอาปากทักทายตามประสาคนพันธุอาร (A-SA)  บอกเลาถึงกิจกรรม โหด...
มัน...ฮา ของวนันี้ พรอมแจกอาหารเชาโดยทีม สสส. (3 ส. พี่สุมาลย พี่สุวรรณ พี่สุปราณี) เปนแฮมเบอรเกอร 
ช้ินโต เจาอรอยแบบฟนธง ไมตองรอคอนเฟริมส !!   
 

“รูจักมักคุน”  เปนกิจกรรมแรกที่สรางเสียงหัวเราะ ฮาสนัน่รถ คือเกมสตอคําสุภาษิต คําพังเพย  ไมรู
วาทีมงานไปหาคํามาจากไหน บางคําสั้น บางคํายาว และบางคําทั้งยาวทั้งใหญ  เรียกเสียงฮากันยกใหญ   ไม
ฮาอยางเดยีวเรามีแจกของที่ระทึกจากผูสนบัสนุนรายใหญ-รายเล็กกนัแทบจะขนกลบับานกันไมไหว แตที่
แนๆ พวกเราไดรับหนังสือดี วีซีดีมีสาระอยางมากมายจากราชบัณฑิตยสถานกันอยางถวนหนา  
 

พักยกครึ่งแรกดีเจสาวเปดเพลงขับกลอม เกรงวาจะหวัเราะกันทองแข็ง  เปนเพลงทีพ่ี่ๆอาสาสมัคร
รุนเกา ชวยกนัแตงเนื้อรอง ทํานองเพลง  แถมรองเองเสียหน ิ ช่ือเพลงพวกเราอาสา...ชวยกันตลอด , หัวใจ
ยอดคน , นี่คือชีวิต ลวนเปนเพลงที่พวกเราฟงแลวชอบมากๆ จนบางคนเผลอหลับฝนไป  (ไพเราะ...จนหลับ
ฝนอยากเจอหนานักรองคู...ดูโอ) แตนาเสียดายคนแตง คนรอง  ติดภาระสําคัญตองขอลากิจ ลาปวย กนัยก
ใหญเลยฝากเสียงเพลงมาเปนตัวแทน 

 
เสียงเตาตัวแม (ดีเจแอดดี)้ ประกาศปลกุออกไมควาเราถึงศูนยอนุรักษพนัธุเตาทะเล   ตั้งอยูในหนวย

บัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง   วันนี้ทางศนูยฯ จัดเตรียมเตาทะเลไว  3  ตัว มีเสยีงรองตอบวาทําไม
นอยจัง !!    ทานวิทยากรจากทางศูนยฯ จึงแจงแถลงไขเรื่องจํานวนวา การที่จะนําเตามาปลอยคืนสูทะเลได
นั้น ตองเปนเตาที่สมบูรณและแข็งแรงเทานั้น โดยจะตองอยูในความดแูลของศูนยประมาณ 3-6 เดือน   จึงจะ
สามารถมีชีวิตอยูไดโดยรอดปลอดภัยจากสัตวทะเลตางๆ  ทั้งนี้พวกเราไดรับฟงการบรรยายเรือ่งวงจรชีวิต
ของเตาทะเล ตลอดจนชมบออนุบาลเตาอยางจุใจ และหมดขอของใจเรื่องจํานวนเตา 3 ตัว  

   
และถึงเวลาแลวของกิจกรรม   “ปลอยเตาทะเลคืนสูธรรมชาติ”   เปนชวงเวลาทีต่ื่นเตนมาก

เพราะการที่เราจะไดสัมผัสเตาทะเลอยางใกลชิดนั้นหาโอกาสไดยาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งนองอุยกับนองแขก 



ที่มีความบกพรองทางการมองเห็น ไดสัมผัสเตาตัวนอยอยางใกลชิดกอนปลอยสูทะเล  พวกเราอาสาสมัคร
กวา 50 ชีวิต   เฝาติดตามมองดูอยางลุนระทึก ทุกกาวยางของเจาเตานอยมีกําลังใจของพวกพี่ๆๆ อาสาสมัคร
รวมอยูดวย  จงึเดินลงทะเลอยางรวดเร็ว  แถมหันมายิ้มหวานกอนจากไป... 

 
เที่ยงกวาแลว พวกเราไดกล่ินหอมๆ มาแตไกลของปลากระพงริมชล ตมยําทะเลน้าํขน ปลาหมึกไข

นึ่งมะนาว น้ําพริกปูกับผักสด ตบทายดวยไขเจียวปู เสิรฟรอนๆริมหาด ของรานอาหารสโมสรริมชลรวี   พอ
เอร็ดอรอยกันจนปากมนัแลว... พวกเราก็เคลื่อนขบวนเดินทางตอไปยังพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย ตั้งอยูบนเขาหมาจอ  ต. แสมสาร อ.สัตหีบ หางจากทีเ่ราปลอยเตาไมถึง 15 นาที ก็มาถึง พวกเรา
ไดรับการตอนรับอยางอบอุนจาก เรือเอกอัศวิน  คงประเสริฐ วิทยากรของพิพิธภัณฑฯ ที่บอกเลาถึงภาระกิจ
สําคัญ  ตลอดจนรายละเอยีดเชิงวิชาการตางๆที่จัดแสดงไวทั้ง 5 อาคาร ซ่ึงขณะนี้เปดบริการใหศึกษาได 3 
อาคาร คืออาคาร 1 : เทิดพระเกยีรติมหาราช  อาคาร 2 : ปวงปราชญรวมรวมใจ  อาคาร 5 : พิทักษศักยภาพ
ทะเลไทย  โดยเฉพาะอยางยิง่อาคาร 5   เปนอาคารที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทองทะเลแบบมุมกวาง 
สุดสายตา ทําใหพวกเราอดจินตนาการไมไดวา จะสวยงามแคไหนหากเราไดไปแหวกวายในใตทะเลลึกเบื้อง
ลาง  นาเสียดายที่วนันี้เวลาของทริปเรามีนอย ทําใหพี่ๆอาสาหลายทานไมสามารถปนปายขึ้นมาถึงขางบนได  
แตอยางนอยพวกเรากไ็ดรวมสักการะศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชพรอมๆกัน มีพี่ๆแอบไดยนิบรรดา
สาวโสดหลายๆ คน  อธิษฐานกันเสยียกใหญ  (ไมรูวาขอพรเรื่องเดียวกนัหรือเปลา) 

 
 บาย 3 โมงกวาแลวไดฤกษงามยามดีที่ตองเดินทางตอ โดยการเรียกรวมพลของพี่บญุเทพ ผูชวยโซ
เฟอร (ยกตําแหนงใหใหมเพราะวนันี้พี่โซเฟอรมาคนเดียว ผูชวยไมรูหายไปไหน)   หลังจากนับจํานวนผู
เดินทางเสร็จสรรพ  ดีเจเตาตัวพอกับตวัแมก็บรรเลง ความมันสดวยการเปดเพลงขบักลอมเชนเคย กะวามาท
ริปหนาตองรองไดโดยไมตองมีเนื้อเพลง แถมมีงานใหเหลาอาสาชวยกรอกขอมูลกันสนุกสนาน ไมนานพวก
เราก็มาถึงตลาดน้ํา 4 ภาคพทัยา  เปนแหลงจับจายสินคาแหลงใหมทีข่าช็อปปงตองมาสัมผัส  วันนี้แดดไมมี
เพราะฟาฝนใหพรทั้งวัน ลงจากรถบัสไมถึง 20 นาที  ฝนก็เทลงมาแบบไมบอกกลาว  ทําใหเหลาสาวกนกัชิม 
(ฟรี)     ตองหลบฝนกันอลมาน แตแอบเห็นพี่นิรมลกบันองณัฐ นองอุยกับคุณแม นองพีกับคุณยายจติต  พี่
เมยกับพียุ่น (เขาใจหลบฝนนะ) ไปหลบที่รานกวยเตีย๋วกะลาเทพอารีย  เปนรานชื่อดังที่เอากะลามะพราวมา
ทําภาชนะแทนพลาสติกเปนไอเดยีที่ดีนาสนับสนุน พวกเราไดจับจายกันพอประมาณเวลาแลว... ก็ทยอยขึ้น
รถเพื่อเตรียมตวัเดนิทางกลับกรุงเทพ ขากลับก็ยังไมวายสนุกสนานเฮฮากันยกตบทาย ดวยการบอกเลา
เร่ืองราวเกีย่วกับวันนี้ที่ไดรวมกิจกรรมกนัมาตั้งแตเชา  ทริปนี้มีการโหวดเรื่องสถานที่ท่ีนาสนใจในครั้งตอไป 
คือ ดูห่ิงหอย ชมตลาดน้ําอัมพวา ท่ีสมุทรสาคร รองลงมาคือพิพธิภัณฑหรือแหลงทองเที่ยวของจังหวัด
ใกลเคียง เชน ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ตลอดจนกิจกรรมไหวพระ 9 วัด (กะจะไปขอพรกันอีกหละ
สิ)  และผูท่ีไดรับโหวดรางวัลอาสาดีเดน คือ คุณแมนองอุย นองสากับนองเกท่ีมาเปนเพื่อนนองแขก (ใน
ฐานะผูชวยเหลือผูที่มีความบกพรองทางการมองเห็น) รับมอบรางวัลเปนกําลังใหสําหรับปฏิบัติภาระกิจดีๆ



ตอไป    รางวัลทายสุดเปนรางวัลบริกรดีเดนประจําทรปินี้ คือนองพ ีอาสาสมัครวัย  9 ขวบ ท่ีขยันขันแข็ง
ชวยงานตลอดทั้งวัน 
 
 Mr. Hemant (อานวา เห-มันต) เปนหนุมใหญชาวตางชาติที่สนใจกจิกรรมของชมรมฯ และมีความ
ปรารถนาอยากทราบขอมูลตางๆที่เปนภาษาอังกฤษดวย เพราะเห็นแอบยิ้มหวานเวลาเหลาอาสาหัวเราะเฮฮา
สนุกสนานกนัตลอดเวลา กลุมพี่เปลก็ไมแพกันคราวนี้เชญิชวนบรรดาผูใหญใจดีมารวมงานกนัพยีบ (คุณมณี 
คุณสุรสิทธิ์ คุณธิญาดา คุณธนินญา ตบทายดวยนองดาวสาวนอยคนขยันมาชวยทกุงาน) ทริปนีต้องไมลืม 2 
สาวพยาบาลสดุสวย  (พี่เบียรกับพี่หนึ่งที่สวยแบบไมสนใจชายใดๆ) มาคราวนี้เหงาๆเพราะไมมีผูปวยใหดแูล 
เลยชอปปงกันมันสมือ   คราวนี้มีนองอาสาสมัครหนาตาละออนมาพรอมสายฝนที่มารวมสรางสีสันใหพี่ๆ
หลายคนไดช่ืนใจ (นองตอ นองปทม นองแอน นองชาลี นองตู)  ถัดมากอเปนพี่ๆ อาสาสมัครทั้งเกาใหมที่
รับปากวา คราวตอไปถาไมตดิภาระกิจจะมารวมทริปอยางแนนอนจะ (คุณแดง คณุเกยีง คุณอึ่ง คุณตุน) 
  
 2 ทุมตรง รถบัสคันโตก็คอยๆชลอจอดใหอาสาสมัครทยอยลงจากรถเพราะหลากหลายวยักนัซะ
เหลือเกิน แตที่แนๆ ตางหอบหิ้วของรางวัล-ของขวัญกันพะรุงพะรัง และกวาจะร่ําลากันเสร็จสรรพก็ปาเขา
ไปกวาครึ่งชัว่โมง   เห็นไดวาการรวมกิจกรรมในทริปนี้แมฟาฝนไมคอยเปนใจเทาไหรนัก แตน้ําใจของพี่ๆ
นองๆอาสาสมัครทุกทานมใีหอยางเต็มเปยม เปนน้าํใจที่ลอเล้ียงใหทมีงานมีกําลังชวยงานดีๆแบบนี้ตอไป... 
 
แลวเจอกันใหม...  
 
 
 
*************************************************************************************  
 
       ติดฝน กลับบานไมได  เลยขอเมาส... ซะหนอย 

 
 
     
 
  
 
  
  


