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สัพเพเหระกับโบดี้ หนึ่งปครึ่งผานไป
เวลาผานไปเหมือนสายน้ําที่ไหลผานภาพตาง ๆ แหงชีวิต แนนอนที่สุด สายน้ํามีหนทางของตนแตในที่สุดก็จะมาบรรจบพบ
กันอีกครั้งสูทะเลอันกวางใหญเพื่อพิสูจนหลักความเปนจริงในการแทนที่แหงความวางเปลาของสรรพสิ่งทั้งหลาย จากกระแส
เล็ก ๆ สูลําคลอง เผชิญวังวนแหงอุปสรรคตราบจนสูออมกอดอันแสนอบอุนของกระแสสินธุเดียวที่หลอมรวม ณ แหงใดแหง
หนึ่ง ชวงแหงฤดูกาลที่หลากหลาย อาทิ วสันตฤดูที่ชุมฉ่ําทําใหหวนคิดถึงวัฎจักรที่หมุนยอนใหสรรพสิ่งที่เคยมี เคยเปนได
กลับมาอีกครั้งเมื่อถึงเวลาของมัน วันเวลาชางผานรวดเร็วประดุจดังฝนและไมทันรูตัว
แตละฝนก็ทําใหเกิดภาพแหงแนวคิดใหม ๆ เหมือนกับยอดหญาและแมกไมที่ตางแขงกันชูยอดที่เขียวชอุมรับน้ําฝนอันเย็นฉ่ํา
เหมือนดังหนทางชีวิตใหม ๆ วิถีในการเรียนรูและมองโลกใหม เราไมสามารถสั่งไมใหน้ําไหลตามกระแสของมัน แตเรา
เรียนรูไดที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางไหลของน้ําได ชวงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราก็นาจะเปนชวงเวลาสั้น ๆ ชวงใดชวงหนึ่งที่
เรารูสึกไดวามันมีคาทุกวินาทีที่จะชื่นชมกับสิ่งที่เราไดทํากับเวลาทุกนาทีที่ผานไป
ผานพนความทุกขเศรามากวาหนึ่งปเต็ม ชีวิตทุกชีวิตที่ตองแยกยาย พลัดพราก สูญเสีย ไดกลับมาสูวิถีเดิม ๆ อีกครั้ง สําหรับเรา
เพื่อนอันดามันเหนือหนึ่งปที่แลวมานั้นเปนชวงเวลาแหงความทรงจําและจะเดินหนาตอไปกับโครงการในระยะยาวตางๆ ที่จะ
ทําใหทุกชีวิตนั้นไดกลับมาสูภาพกอนสีนามิอยางแทจริง โดยยึดหลักการตอบสนองการทํางานและการพัฒนาที่ไดมาจากความ
ตองการของชุมชนเปนอันดับแรก กวา 18 เดือนเต็มที่กระแสเชี่ยวกรากของงานและหนาที่ที่เรามีตอผูประสบภัยทุกคนที่ใน
ที่สุดดูเหมือนวาใกลจะยุติลงแลว ตลอดระยะเวลาที่ผานมานี้อาจจะพูดไดวากลุมเพื่อนอันดามันเหนือไดมีทิศทางในการทํางาน
พัฒนาอยางเปนระบบระเบียบซึ่งมาจากเวลาที่เราคอยติดตามงานและใสใจกับงานทุกโครงการที่เราไดทําและเวลาที่จะวางไว
เพื่อเปนแผนการทํางานในอนาคต
สิ่งที่เรามุงเนนตอไปก็คือการพัฒนาอาชีพและการใหการศึกษากับกลุมตาง ๆ ในชุมชนในระยะยาว โครงการตางอาทิเชน การ
จัดกระบวนการการทองเที่ยวโดยชุมชน ทุนการศึกษาในระยะยาว การฝกอบรมภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร การฝกอบรม
กลุมอาสาสมัครเฉพาะทางพัฒนาชุมชน เหลานี้ลวนเปนโครงการที่กลุม ฯ หวังวาจะเปนการสรางศักยภาพและความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนไดและเปนโครงการที่สามารที่จะปรับใชกับพื้นที่อื่น ๆ ไดในลักษณะเดียวกันนี้ อาทิเชน ในปจจุบันนั้นก็มีกลุม
ทํางานบางกลุมไดปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน เชน การจัดสอนภาษาอังกฤษใหกับชาวบานซึ่งทางกลุมฯ คิดวาเปนเรื่องที่ดี
สําหรับแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เมื่อเราไดเริ่มและมีแนวรวมที่จะประสานพลังทําใหสิ่งดี ๆ นั้นเกิดขึ้นกับชุมชนได
รวมถึงความสนใจที่กระทรวงการทองเที่ยวมีตอโครงการจัดการฝกอบรมของเราและอยูในขั้นตอนของการศึกษาขอมูลตาง ๆ
ซึ่งเราถือวาเปนเกียรติ์และความภาคภูมิใจยิ่งกับสิ่งที่เราพยายามวางใหกับชุมชนไดรับความสนใจที่จะพัฒนาแนวทางนี้รวมกัน
จากภาครัฐ
แตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความสําเร็จนี้ไมไดมาจากใครคนใดคนหนึ่ง แตมาจากพลังกายและพลังใจของทุกคน 17 ชีวิตที่รวมทุกข
รวมสุข ระดมความคิดและชวยกันทําใหสิ่งที่เราคิดไวเปนความจริงใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได แมจะลําบาก ตองฝาฟน
เทาใดในที่สุดเมื่อประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งดังทีเราหวังไว ก็ทําใหเราหายเหนื่อยเปนปลิดทิ้ง อยางเชนคําพูดของ เคริด
วอนกัท (Kurt Vonnegut) ที่วา “ถาสิ่งที่ปรากฏอยูขางหนาไมเรียกวาเปนสิ่งดี ๆ ที่เราควรปติ แลวนั่นจะเรียกวาอะไรดีเลา”

ความคืบหนาของโครงการตาง ๆ
บอบาดาลหมูบานทุงดาบ
เมื่อเดือนที่แลว การกอสรางหอน้ําประปาไดเสร็จ
สิ้นและไดมีพิธีเปดไปเรียบรอยแลว บอบาดาลเปน
งานปดทายสําหรับโครงการดานการกอสรางของ
เรา ในอีกไมชาชาวบานก็จะไดใชประโยชนจากน้ํา
ที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัยและที่สําคัญคือชวย
ลดปญหาการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใชในชวงฤดูแลง
ในการนี้ โดยการดําเนินการขยายผลของหนวยงาน
สวิสเซอรแลนด
(The Swiss Development and Cooperation Agency: SDC) จะไดจัดวางระบบสงน้ําใหกับ
โรงเรียนอีกดวย
ทัศนะศึกษาสูเกาะยาวนอย กับกลุมทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ
จากเสียงเรียกรองอยางทวมทนของกลุมอาสาสมัคร ฯ ถึงโครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาตินั้นมีมากขึ้นเรื่อย ๆ
หลังจากเมื่อเดือนที่แลวนั้นทุกคนก็ไดสัมผัสกับความงามและมนตเสนหแหงอุทยานแหงชาติเขาสกไปแลว จากนั้นก็ไดไป
สัมผัสกับชีวิตกลางคืนที่ไมมีวันหลับใหลของหาดปาตองและสิ้นสุดดวยความบันเทิงยามเย็นในตัวเมืองภูเก็ต
หลังจากอัดกันแนนเปนปลากระปองในกระบะคันเกงเพื่อมุงหนาไปศูนยอนุรักษและรักษาพันธสัตวปานาคาเพื่อเรียนรูการ
ใหบริการอยางประทับจิตรมีมิตรใจ ตอมาก็เปนชวงแหงการเรงจังหวะการเตนของหัวใจจากกิจกรรมพายเรือแคนนูกับ จอหน
เกรย ซึ แคนนู ตอมาเยี่ยมชมดูงานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสบการณกับการจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนมากวา 10 ป ที่เกาะยาวนอย
ที่เกาะยาวนอยชุมชนไดรวมตัวกันอันเนื่องจากมีความคิดเดียวกันที่วาความมั่นคงในอนาคตขางหนานั้นจะตองเนนถึงการ
รักษาไวซึ่งทรัพยากรที่มีกอรปกับการสรางแนวทางรายไดเสริมดานอื่น ๆ เชน การทองเที่ยว ซึ่งเปนสิ่งที่ทางกลุมเพื่อนอันดา
มันเหนือพยายามที่จะสรางและปลูกฝงใหกับชุมชนตาง ๆ ที่ทํางานดวยจึงไดเลือกจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติกวา 5 วันที่นี่
ดวยการอํานวยการและการดําเนินการสัมมนาและฝกอบรมของกลุมการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติทําใหผูเขารวมการ
สัมมนาและฝกอบรมไดรับการมอบหมายงานเพื่อที่จะไดมีโอกาสศึกษาถึงโอกาส
ผลกระทบในทางบวกและในทางลบ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนของเกาะยาวนอย อนึ่งขอจํากัดและผลกระทบตาง ๆ นั้นไดสงผลตอการตัดสินใจในดานตาง ๆ
ของชุมชนเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนมากนอยแคไหน อีกทั้งยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในเชิงลึกกับกลุม
ชาวบานชุมชนเกาะยาวนอยโดยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เรื่องราว และแนะนําสถานที่ที่นาทองเที่ยวของแตละชุมชนไป
ในเวลาเดียวกัน

โครงการจัดทําหนังสือวิถีชีวิแหงชุมชน
เปนแนวคิดของกลุมอาสาสมัครฯ ที่ตองการจะนําเสนอชุมชนของตนเองใหกับบุคคลภายนอกไดรู ซึ่งผูที่คอยดูแลโครงการนี้ก็
คือคุณลักษณ โครงการหนังสือวิถีแหงชุมชนนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “ความภาคภูมิใจแหงชุมชน” ซึ่งทุกคนไดนําเสนอ
ภาพถาย เรื่องราว ประวัติ เกร็ดพงศาวดารตาง ๆ ที่ผูกรอยเรื่องจนกลายเปนที่มาแหงชุมชน รวมถึงความรูพื้นบาน ภูมิปญญา
ชาวบานในดานตาง ๆ ที่นํามาจัดระบบและมีหลักฐานทางวิชาการอางอิงเพื่อที่จะออกมาเปนหนังสือ แหงความภาคภูมิใจแหง
ชุมชนตอไป
โครงการเสริมทักษะทางดานกีฬา (ฟุตบอล) ใหกับเด็กและเยาวชน
แมภาษาไทยผมจะไมคอยดี แตสามารถที่จะสื่อสารกับเด็ก ๆ ได
เพราะความเปนสากลแหงเกมสกีฬา แตอยางไรก็ดี ผมก็ไดรูวา
ผมควรใชคําวา “ฟุตบอล” มากกวาคําวา “ซอคเกอร” เพราะ
มันทําใหการสื่อสารกับเด็ก ๆ กลายเปนเรื่องายขึ้นเมื่อพูดวาเลน
ฟุตบอลมากกวาชวนพวกเขาเลน ซอคเกอรเปนไหน ๆ ดวย
กระแสฟเวอรของฟุตบอบโลก (รางวัลแหงเกียติยศที่ไดรับการ
ยอมรับนับถือกันทั่วโลก) ชมรมฟุตบอลในทองถิ่นจึงตองการที่
จะจัดการแขงขันกันขึ้นมาบางเพื่อเปนการตอนรับและตอบรับ
กระแสความนิยมบอลโลกที่มีอยูทั่วไปเปนสากลอีกนั่นเอง
แตนาเสียดาย โครงการในวันนี้ตองถูกยกเลิกเพราะผูฝกซอมตองยอมจํานนใหกับความเจ็บไขไดปวยที่เขามาเยี่ยมเยียน
เพราะฉะนั้นเพื่อไมใหเปนการเสียเที่ยว เราจึงเปลี่ยนโปรแกรมการฝกเปนสันทนาการที่น้ําตกแทน แตอาทิตยตอมาที่หมูบาน
ชัยพัฒนาถือวาไดรับความสําเร็จเพราะเปนสนามที่ใหทั้งทักษะและสอนความมีน้ําใจเปนนักกีฬากับผูเลนบางคนที่ไมเคยได
ใหความสําคัญกับสิ่งนี้จากการประเมินฝเทาของตนเอง จากนั้นก็มีการแขงขันระหวางชุมชนเพื่อเปนการยึดเสนยึดสายที่
เหนื่อยลามากวา 8 ชั่วโมงในวันนี้กับการนอนอยูหนาจอทีวีเพื่อรอดูฟุตบอลคูโปรด

สินคาหัตถกรรม
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ไดใหการพิจารณาการดําเนินการเพื่อที่จะ
ทําใหกลุมสินคาทีไดรับการสนับสนุนในการจัดตั้งกลุม การตลาด
และการสงเสริมการขายจากทางกลุมเพื่อนอันดามันในการ
ดําเนินการขอมาตรฐานสินคาและดาวรับรองคุณภาพสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สินคาที่กําลังดําเนินการอยูในตอนนี้คือ กลุม
การดอวยพรจากกระดาษรีไซเคิล ชุมชนปากจก ผามัดยอมชุมชน
ปากเตรียม เรือมอรแกนจําลอง เปนตน ซึ่งในปจจุบันเรือมอรแกน
ไดรับมาตรฐาน 4 ดาวจากโอท็อป เปนที่เรียบรอยแลว หากทานมี
ความประสงคจะสั่งสินคา ติดตอไดที่ relieffund@inet.co.th ไดตลอดเวลา

โครงการสอนภาษาอังกฤษในหมูบาน
ทั้งจากนาง จากนองเปนสองขอ ทั้งจากกอก็มาขึ้นในคลองขวาง
นกที่โบยบินออกจากรังแตเชาตรู มักจะไดหนอนที่อวบอวนเปนอาหารอันโอชะ
เสมอ เปรียบดังคนที่มีความเพียรอันจะทําการใด ๆ ใหเสร็จสิ้น ไมนอนตื่นสาย คํา
สอนเหลานี้เปนสิ่งที่ผมยึดถือตลอดในการทํางานโดยเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
ใหกับชาวบาน อุปสรรคเปนสิ่งทีทําใหชีวิตคนเรามีสีสัน มีชีวิตชีวา มีคาจากการที่เรา
ตองคอยลุนวาสิ่งที่เราวางไวจะเปนไปไดอยางนั้นหรือไม สําหรับผมวันนี้ ตองลุนตัว
โกงกับเวลาที่มีจํากัด กับกระแสไฟฟาที่ขัดของจากฝนที่ตกหนัก ทําไมหรือครับ ก็ผม
ไมสามารถปริ้นทงานของผมได แลวผมจะเอาอะไรไปสอน แตความแนนอนคือ
ความไมแนนอนครับ ไฟมาแลว
วันนี้ชั้นเรียนสนุกดี เพราะสั่นสะเทือนอึงมี่ไปดวยเสียงแหลม ๆ ของเด็กผูหญิงคน
หนึ่งที่คุณแมเปนลูกศิษยผมและกําลังเรียนหนังสืออยู แตลูกหิวนม ทําไงดีคุณแมก็
ตั้งใจ คุณลูกก็เรงเสียงรองเพื่อเรียกความสนใจใหมากขึ้น นี่เปนสิ่งที่มีใหเห็นเปนประจําหลังจากที่ไดเขามาสอนในหมูบาน แต
สิ่งที่ผมไดเรียนรูก็คือ การสรางความเขาใจกับพฤติกรรมของผูเรียนเพื่อที่จะทําใหเราสามารถจัดการเรียนการสอนใหตรงกับ
ความตองการผูเรียนและชีวิตประจําวันของเขาใหมากที่สุด
นักเรียนคนหนึ่งถามผมวา ถาเขาอยากจะเติมขาวใหกับ
นักทองเที่ยว จะตองพูดเปนภาษาอังกฤษวาอยางไร เพราะที่ผานมาเมื่อมีนักทองเที่ยวมาที่บาน เธอตองการจะเติมขาวแตไมรู
จะพูดวาอยางไร ไดแตตะบันดึงจานขาวมาจากพวกเขา ซึ่งพวกเขาก็ไมเขาใจวาทําไมตองเปนแบบนั้น หลังจากที่ใชเวลานาน
พอสมควรที่จะทําใหพวกเขาเขาใจ ทางออกก็คือหาคนที่จะมาบอกวาเธอตองการจําทําอะไร ขอแนะนําที่มีใหกับลูกศิษยก็คือ
เราไมมีเวลาที่จะเรียนทุกสิ่งทุกอยางเพื่อหวังผลที่จะเห็นเราเปนคนที่เกงภาษาไดในเวลาไมกี่เดือน
แตตองเนนการฝกฝน
เทานั้นที่จะชวยใหเรามีทักษะที่สามารถพัฒนาไดในเวลาอันจํากัดนี้

ศูนยชุมชนบานทะเลนอก
ศูนยดูแลเด็กเล็ก
ดูสิ น อ งหลั บ ปุ ย เชีย ว ศู นย เด็ก เล็ กชั่ ว คราวของโรงเรีย น
ปจจุบันมีขนาดเล็กเกินไปสําหรับเด็ก ๆ ในระดับชวงชั้น
ตาง ๆ กลุมเพื่อนอันดามันเหนือไดสนับสนุนโครงการศูนย
ดูแ ลเด็กเล็กที่ศูนยชุมชนบานทะเลนอกโดยมีคุณสาหรอ
อดีตคุณครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณการสอนมากวา 14 ปเปน
ครูพี่เลี้ยง
โครงการเพื่อผูสูงอายุ
ผูสูงอายุหลังจากสึนามิมีอาการซึมเศรา
นอนไมหลับ
เนื่องจากความหวาดกลัว และความเศราโศรกจากความ
สูญเสีย สิ่งที่ชวยทําใหทานเหลานี้นั้นรูสึกผอนคลายคือไดดู
เทปการแสดงสด รองแง็ง และมโนราหหรือการแสดงพื้นบานทาง
ใตในลักษณะตาง ๆ วาแตวา ทานเคยชมเอกซแมนภาคสุดทายหรือ
ยังครับ สนุกนะครับ

มาเยี่ยมมาเยียน
หยาดมาจากฟากฟา เธอจึงไดชื่อวา “ชอฟา”
เด็กนอยนารักคนนี้ เปนลูกสาวของอาสาสมัครคนเกงของเรา คุณอร
อนงค หรือทีรูจักกันดีวา พี่เอี้ยง วันนี้ หองพักผูปวยในของโรงพยาบาล
กะปงคลาคล่ําไปดวยฝรั่งจนทําใหคนแตกตื่น เรามาทําไมกันที่นี่ วันนี้
เปนวันดีที่เราจะไดแสดงความยินดีกับคุณทัชและคุณเอี้ยงที่ไดให
กําเนิดเด็กหญิงนาตานารักที่มีชื่อวา นองชอฟา เพราะเธอเกิดในชวงที่มีการจัดงานฉลองยกชอฟาอุโบสถที่วัดใกล ๆ บานนอง
หนูชอฟานั่นเอง พอเห็นคนเยอะ นองชอฟาก็แผดเสียงจาตอนรับพวกเรากันทีเดียว แตตอนนี้นองเขาโตวันโตคืน แตอยางไร
เราทุกคนตองขอโทษชอฟาดวยนะที่เราตองดึงแมหนูกลับมาทํางานตอ
เวบไซด
งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีตองเปนงานของคุณอีริค อาสาสมัครคนเกงของเราอีกทานหนึ่งที่ใช
เวลาสวนใหญชวงนี้กับการอัปเดทขาวสารตาง ๆ บนเวบไซด กลางวันรับหนาที่คุณครู
ภาษาอังกฤษที่มีลีลาการสอนอันเปนที่กลาวขวัญของนักเรียนทุกคน กลางคืนสวมบทนัก
ทดลอง (ลองผิด ลองถูก) ในการพัฒนาภาพลักษณและขาวสารที่ทันเหตุการณใหกับเวบไซด
ขององคกร ตอนตี 5 ก็ผงายทองเพราะหมดแรงขาวตมแลว โอ นาสงสารจัง แตอยางไรก็ดีคุ
สามารถเขาชมเวบไซดฝมือคุณครูอีริกของเราไดแลว ที่
www.northandamantsunamirelief.com

กลุมเพื่อนอันดามันเหนือยังคงมีความตองการเพื่อนรวมงาน อาสาสมัครหรือผูเชียวชาญในการจัดการเกี่ยวกับผลกระแสดตอบ
รับจากสวนตาง ๆ ของเวบไซดรวมถึงการพัฒนาเวบไซดของโครงการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ยินดีตอนรับคุณดนัย
บางครั้งคนเราสามารถรูสึกไดถึงความโดดเดี่ยว อาทิเชน ตอนเราจมอยูใตน้ําที่เย็น
และลึกเหมือนกับคุณดนัย (รูปขวามือ) ผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ
อีเล็กทรอนิกสทุกประเภท
ผูเปนเสมือนอัศวินมาขาวเขามาชวยจัดการดานไอที
ใหกับเรา

สุดอาลัย เพื่อนรักเจสสิกา
สาวสวยหนาตาสดใส (คลายกับนาตาลี เกโบวา) เจสสิกา บูเชอ กําลังจะ
จากเราไปในอีกไมกี่วัน เจสเปนผูหญิงที่สดใส มองโลกในแงดีเสมอ และ
มี พ ลั ง ของคนรุ น ใหม ที่ ไ ด ร ว มสร า งสิ่ ง ดี ๆ ให กั บ ชุ ม ชนต า ง ๆ ผ า น
โครงการที่ เ ธอรั บ ผิ ด ชอบ ตอนนี้ เ ธอกํ า ลั ง ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เ พื่ อ ขอจบ
การศึกษาโดยไดรับการสนับสนุนจากผูประกอบอาชีพเลี้ยงกุงในพื้นที่
เกี่ยวกับผลกระทบของฟารมกุงขนาดใหญตอสภาพแวดลอม ซึ่งเธอก็ฝาก
ขอบพระคุณทุกคนที่ไดชวยเหลือและสนับสนุนใหความตั้งใจและวิทยานิพนธของเธอประสบผลสําเร็จไปแลวในระดับหนึ่ง
เดินทางปลอดภัยนะเจส เราคิดถึงเธอทุกคน และไมมีใครเสมอเหมือนเธออีก แตอยางไรก็ดี เรามีขาวการรับสมัครงานทันที
หลังจากเธอไป เพราะเราตองการเจาหนาที่ประชาสัมพันธแทนที่คุณเจสสิกาคนสวยนั่นเอง

ลีโอ (ไมใชเบียร ลีโอของไทยนะครับ) จาก Natural Guide
เปนนิมิตรหมายที่ดีที่เราไดมีโอกาสตอนรับ สาวสวยลีโอ ที่มีประสบการณเดินทางทองเทียวสัมผัสความเปนอารยะ และความ
หลากหลายของสิ่งแวดลอม รวมถึงการวิพากษผลกระทบของการจัดการทองเที่ยวที่ไมรับผิดชอบจากกลุมผูประกอบธุรกิจ
ทองเที่ยว ลีโอไดมาเยี่ยมเราเพราะเธอไดเดินทางมาสํารวจพื่นที่บริเวณคุระบุรีและเรื่องราวของเราทุกคนที่ไดใหการตอนรับลี
โอจะปรากฏบนหนาหนังสือของเธอในปหนา ตื่นเตนจัง ไมรูวารูปที่เธอถายไปจะออกมาดูดีไหมนา ไงก็ใชเทคนิคชวยหนอย
นะลีโอ

