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ครอบครัวที่ 1 

หลังจากที่น้ำหวานได้พักอยู่กับครอบครัวของน้าแม็คประมาณ 3-4วันแล้ว น้ำหวาน
ก็ต้องไปพักกับครอบครัวของชาวอเมริกันที่ Carpinteria ใน Cate School ซึ่งอยู่ห่างจาก 
Santa Barbaraประมาณ 45 นาที  ครอบครัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน โดยมี Gary เป็น
หัวหน้าครอบครัว เป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนนี้ และ Sandiซึ่งเป็นเจ้า
หน้าที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศที่โรงเรียนนี้เช่นเดียวกัน ทั้งสองคนมีลูก 2 คนคือ Cydney 
ลูกสาวคนโตที่อายุ 11 ขวบและMorgan ลูกชายคนเล็กที่อายุ 8 ขวบ ครอบครัวนี้มีสุนัข 1 
ตัวชื่อ Rocket ครอบครัวนี้อบอุ่นมากและ ทุกคนก็ดูแลเอาใจใส่น้ำหวานได้ดีมากๆ ไปคืน
แรกนั้น ที่บ้านของเขา มีปาร์ตี้เกี่ยวกับศาสนายิวต์ มีคนมาร่วมงานมากมาย ทั้งครูและ
นักเรียนจากโรงเรียนCateด้วย  ทำให้น้ำหวานได้เรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาของศาสนายิว
ต์ด้วย และนี่เป็นครั้งแรกที่น่ำหวานได้มาร่วมรับประทานอาหารที่ต้องใช้ช้อน ส้อมและมีด 
ซึ่งน้ำหวานไม่เคยได้รู้จักมาก่อนเลย

 ทุกๆวันSandi จะขับรถพาลูกๆทั้งสองคน ออกไปเล่นกีฬาข้างนอก และน้ำ
หวานก็จะต้องติดตามไปด้วยทุกครั้ง เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งๆ น้ำหวานต้องออกจาก
โรงเรียนนี้ประมาณ 3-4รอบ ซึ่งน้ำหวานก็ชอบมาก เพราะว่าเราจะได้ออกไปเจอกับสิ่งที่
เรายังไม่เคยได้เห็นมาก่อน กีฬาที่ทั้งสองคนเล่นก็คือ เทนนิส มีอยู่วันหนึ่งที่ Moganต้อง
ออกไปเล่นซอฟบอล กีฬานี้ดูท่าท่างสนุกมากๆ และน้ำหวานก็ได้ลองเล่นด้วย ซึ่ง Sandi 
Cydney และ Morgan เป็นผู้ที่คอยสอนน้ำหวาน

 อาหารเช้าของครอบครัวนี้ ก็มีเพียงไข่ นม ขนมปังเท่านั้น แต่ตอนกลางวันนั้น น้ำ
หวานก็จะกินที่โรงอาหารของโรงเรียนCate พอตอนเย็น พวกเราก็จะออกปรับประทาน
อาหารข้างนอก เช่น ไปที่ร้านอาหารไทย ร้านอาหารจีน ร้านอาหารญี่ปุ่น เป็นต้น และ น้ำ
หวานก็ได้ไปดูหนังเรื่อง ‘ Meet the Robinson’ หลังจากนั้น ก็ไปเดินเล่นที่ชายทะเล น้ำ
หวานชอบครอบครัวนี้มากๆ เพราะว่าทุกคนเป็นกันเอง สบายๆ และที่น้ำหวานตื่นเต้นมาก
ที่สุดก็คือ ครอบครัวนี้จะเดินทางมาที่เมืองไทยพร้อมกับโครงการ Inside Thai-
landของน้าแม็ค และน้าบุษบาด้วย

 ห้องนอนของน้ำหวานนั้นดีมากๆ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวให้ดเวยสำหรับการ
นอนนั่น เราต้องซุกตัวเข้าไปใต้ผ้าห่ม ไม่ใช่ดึงผ้าห่มออกมา เหมือนที่เมืองไทย เตียงนอน
ก็นุ่มมากๆ สรุปแล้ว ทั้งอาทิตย์นั้น น้ำหวานนอนสบายมากๆ

 ก่อนจากกับครอบครัวนี้ เขาได้พาเบญญาภาและน้ำหวานออกไปที่ร้าน Zo-
doเพื่อไปโยนโบล์ลิ่งกัน ซึ่งเป็นครั้งแรกของน้ำหวานที่ได้มาโยนโบล์ลิ่ง  แต่ว่าก่อนที่จะไป
นั้น พวกเราก็ได้มาพักกินอาหารกลางวันที่ร้าน In–n-
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outซึ่งเป็นร้านอาหารแบบเร่งด่วนและง่ายๆ และสิ่งที่พวกเราได้สั่งก็คือ แฮมเบอร์เกอร์ ซึ่ง
น้ำหวานก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิต และต่อมาเราก็ได้ไปโยนโบล์ลิ่ง ในเซตแรกนั้น 
Cydneyเป็นฝ่ายชนะ และเซตต่อมาน้ำหวานก็เป็นฝ่ายชนะ ซึ่งน้ำหวานรู้สึกสนุกมากๆ 
เพราะว่าเป็นครั้งแรก และไม่เคยทำอะไรแบบนี้มากก่อนเลย น้ำหวานรู้สึกดีใจที่ได้อยู่กับคา
รอบครัวนี้ และไม่อยากจากกันเลย น้ำหวานได้มอบของที่ระลึกให้กับเขา ก็คือ โปสเตอร์รูป
เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งเขาก็ชอบกันมากๆ และพวกเขาก็ได้ให้
เสื้อที่เขียนว่า Cate แก่น้ำหวาน 1 ตัว น้ำหวานชอบมากๆ เพราะว่า น้ำหวานเคยคิดอยาก
ได้เสื้อแบบนี้เหมือนกัน

 มีหลายๆครั้งที่ Sandi พาน้ำหวานไปดูการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนCate และโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งฝ่าย Cate ก็
เป็นฝ่ายชนะไป และSandiก็ยังได้แนะนำให้น้ำหวานรู้จักกับกีฬาใหม่ๆที่น้ำหวานไม่เคยรู้จัก 
เช่น แครชเก็ต รักบี้ ซอล์ฟบอลเป็นต้น และน้ำหวานก็ได้สอนให้พวกเขา ไหว้ และกล่าวคำ
ทักทายเป็นภาษาไทยเช่น สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ หรือ คำขอบคุณ และน้ำหวานก็ได้สอนให้
เขาดัดนิ้วรำไทยด้วย น้ำหวานประทับใจครอบครัวนี้มากๆ ตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้เห็นพวกเขา
ที่เมืองไทย น้ำหวานจะให้กสนต้อนรับอย่างดีที่สุด
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ครอบครัวที่ 2

 น้ำหวานได้มาอย฿กับครอบครัวของคุณMelcomซึ่งเขาได้ภรรยาเป้นคนไทยที่ชื่อ
ว่าน้าทิพย์ และน้าทิพย์ก็มีลูกสาว 1 คนชื่อวา Ray บ้านของพวกเขาอยู่ห่างจากโรงเรียน 
Santa Barbara High ประมาณ 2-3 กิโลเมตร บ้านของเขามี 2ชั้น ซึ่งน้ำหวานได้นอนใน
ห้องเดียวกับRay ไปตอนแรกๆ น้ำหวานก็รู้สึกหวาดอย฿เดหมือนกัน แต่ว่าพอไปอยู่ได้นาน
ๆ น้ำหวานก็รู้เลยว่าเขาใจดีมากๆ น้ำหวานก็เลยอยู่กับครอบครัวนี้ด้วยความสบายใจ

 Rayเรียนอยู่ที่ Santa Barbara High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีนักเรียน
มากมาย  Ray อยู่ที่นี่ได้ 2 ปีแล้ว เรียนอยู่เกรด 9 อายุ 15 ปี Ray เป็นคนที่เรียนเก่ง หัวดี 
นิสัยของRayก็คือเป็นกันเองมากๆ และชวนเราคุยตลอดเวลา  ทุกๆเช้า น้ำหวานก็จะขึ้นรถ
บัสไปโรงเรียนกับเขา โดยที่คุณ Melcomก็ไปด้วย เพราะว่า เค้าต้องไปทำงาน และขึ้นรถ
บัสสายเดียวกัน ค่ารถนั้น Ray ใช้บัตรส่วนลดสำหรับนักเรียน จึงถูกหน่อย ส่วนหลังเลิกเรียน
นั้น พวกเราก็เดินกลับบ้าน แต่ว่าระยะทางก็ไกล แต่ว่าไม่เหนื่อยเลย เพราะว่าพวกเราคุย
กันตลอดเวลา

 อาหารเช้านั้น ก็จะเป็นขนมปัง หรือเราจะต้มมาม่ากินก็ได้ ส่วนอาหารกลางวันนั้น 
บางวันก็ห่อไป แต่ว่าบางวันก็ไปซื้อกินที่โรงอาหาร แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะห่อมามากกว่า 
เพราะว่าอาหารที่โรงเรียนนั้นก็จะเป็นพวกพิซซ่า คุ้กกี้มากกว่า วันไหนที่น้ำหวานอยากทา
นพิซซ่า น้ำหวานก็ไปซื้อมากิน ส่วนตอนเย็นนั้น น้าทิพย์ก็จะทกให้กินที่บ้าน น้ำหวานได้กิน
อาหารไทยทุกวันเลย และน้ำหวานก็ชอบฝีมือการทำอาหารของน้าทิพย์มากๆ น้าทิพย์เป็น
คนที่ตั้งอยู่ในศีลธรรม เวลาที่น้าทิพย์ว่าง ก็จะเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับน้ำ
หวาน เขาก็สอนเกี่ยวกับเรื่องราวของการดำเนินชีวิต ทำให้น้ำหวานได้รับความรู้ไปด้วย จะ
มีบางครั้งที่น้าทิพย์ให้น้ำหวานโทรกลับไปที่เมืองไทย

 วันเสาร์สุดท้ายของการอยู่กับครอบครัวนี้ น้ำหวานก็ไปเที่ยวในเมืองกับRay พวกเรา
พากันเดินดุสินค้าและดูของที่ระลึกต่างๆด้วย และหลังจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารที่ร้าน 
Panda Express ที่อาหารก็สพอาก อร่อย และราคาถูกด้วย หลังจากนั้น นพวกเราก็ไปดู
หนังเรื่อง Blades of glory ซึ่ง Ray บอกว่าไม่ได้เข้าโรงหนังมานานมากแล้ว ตั้งแต่ที่อยู่ที่
นี่มา ก็เข้าเพียงแค่ 1-2 ครั้งเท่านั้น ต่อจากนั้น เราก็ไปเดินดูสินค้าต่ออีกนิดและเราก็กลับ
ไปบ้านกัน

 Ray ก็จะมาเมืองไทยในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ แต่ว่าบ้านของเขาอยู่ที่จังหวัดอุดร
ราชธานี ไกลจากอุตรดิตถ์มาก 

 พอวันอาทิตย์ พวกเราทั้งครอบครัวก็เดินทางไปที่วัดที่อยู่ที่Santa Barbara กัน 
เพราะว่าวันนี้เป็นวันสรงน้ำพระ 15 เมษายน พระที่วัดนี้ มีเพียง 2-3 รูปเท่านั้น แต่ว่าที่นี่
เงียบมากๆ พวกเราก็ได้ไปตักบาตร สรงน้ำพระ และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ซึ่งน้า
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บุษบาก็มารับน้ำหวานกลับที่วัดนี้ด้วยเช่นกัน น้ำหานชอบครอบครัวนี้มาก และไม่อยากจาก
พวกเขาเลย
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ครอบครัวที่ 3

 น้ำหวานได้มาอยู่ที่ Montecitoกับครอบครัวของคุณ John ซึ่งเป็นคนที่ขำขันและ
เป็นกันเองมากๆ มีคุณJenniferเป็นภรรยา และทั้งสองก็มีลูก 3 คน คือ ลูกสาวคนโต Me-
ganซึ่งตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยใน LA ลูกสาวคนที่2 Rozyอายุ 17 ปีและน้องชายคน
สุดท้อง Dylanอายุ 14 ปี ซึ่งน้ำหวานก็ไปโรงเรียนAnacapa กับ Rozy และDylan  
ซึ่งRozy ก็เป็นครนขับรถไปโรงเรียน เขาบอกว่าอายุ 16ปี ก็สามารถขับรถได้เองแล้ว บ้าน
ของพวกเขาใหญ่โตมากๆ และมีรถยนต์หลายคันเลยทีเดียว และที่บ้านของเขาก็ยังคงมี
เรือนศิลปะของคุณ Jennifer

 ห้องนอนของน้ำหวานนั้นสะดวกสบายมากๆ มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และมีห้องน้ำ
ส่วนตัวด้วย และเตียงนอนของน้ำหวานนั้นก็เหมือนกับที่บ้านของGary และSandi คือ ซุกตัว
เข้าไปใต้ผ้าห่ม

 หลังบ้านของเขาก็จะเป็นสวน มีดอกไม้มากมายหลายชนิด และที่แปลกที่สุดก็คือ เขา
เลี้ยงไก่ด้วย ไก่ที่นี่กับไก่ที่เมืองไทยก็คล้ายๆกัน แต่ว่า น้ำหวานไม่เห็นว่าไก่ที่นี่จะขันกันเลย
ซักตัว ระแวกบ้านของเขานั้นสงบดีมากๆ และ แต่ละบ้านนั้นก็จะอยู่แบบตัวใครตัวมัน Ro-
zyและน้ำหวานชอบพาสุนัขออกไปเดินเที่ยว และบางครั้งก็ออกไปซื้อของให้กับแม่ของเขาที่
ห้างสรรพสินค้าใกล้ และRozyก็เล่าให้ฟังว่าเวลาที่จะออกไปไหน ก็ไม่จำเป็นต้องล็อกบ้าน 
เพราะว่าถึงยังไงก็ไม่มีใครมาเอาอะไรไป เพราะว่าที่นี่ปลอดภัย แต่ว่าตอนกลางวันก็ต้อง
ล็อกไว้ เพราะว่ากันไว้ดีกว่าแก้

 อาหารเช้าของเขาก็จะมีขนมปัง ไข่ นม และกาแฟเท่านั้น เพราะว่าตอนเช้าเป็นช่วง
เวลาที่เร่งด่วน จึงไม่มีใครที่จะมีเวลามาทำอาหาร แต่ว่าอาหารกลางวันนั้น น้ำหวานก็ออก
ไปรับประทานอาหารข้างนอกกับ Rozyและเพื่อนๆของเขา โรงเรียนนี้เล็ก และอยู่ในเมือง 
คุณครูจึงอนุญาตให้นักเรียนออกไปรับประทานอาหารข้างนอกได้ แต่ว่าบางคนก็ห่อข้าวมา
กินเอง พออาหารเย็นคุณJenniferก็จะทำอาหารให้กิน บางทีก็เป็นข้าวกับไก่อบ และบาง
ครั้งก็พาออกไปรับประทานอาหารไทยข้างนอก และบางครั้งก็ไปกินพิซซ่าที่ร้านอาหารอิตา
เลี่ยน  พอกลับมาจากการรับประทานอาหาร พวกเราก็กลับมานั่งเล่นเกมส์การ์ด และเล่น
มายากลต่างๆ Rozyได้ทำแผ่นซีดีเพลง และช่วยน้ำหวานในการทำ Myspace.comเพื่อ
ติดต่อกับเขาและเพื่อนของเขาด้วย เพลงภาษาอังกฤษที่เขาทำให้นั้น น้ำหวานดีใจมาก  แต่
ว่าไม่สามารถมาเปิดที่เมืองไทยได้ น้ำหวานเสียดายมากๆ เพราะว่าอยากฟัง  ครอบครัวนี้ดี
กับน้ำหวานมากๆ และน้ำหวานก็ชอบครอบครัวของเขามากๆเช่นกัน น้ำหวานจะไม่มีวันลืม
เลย
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ครอบครัวที่ 4

 ครอบครัวนี้น้ำหวานได้มาอยู่กับคนที่น้ำหวานสนิทที่สุด ก็คือ ครอบครัวของน้าแม็ค 
น้าบุษบาและเบญญาภา เพื่อนสนิทของน้ำหวานที่อายุ 14 ปี เบญญาภากับน้ำหวานรู้จักกัน
มาตั้งแต่เกิดแล้ว และเล่นกันมาตลอดเวลา และแล้ว น้ำหวานก็ได้กลับมาอยู่ที่ Santa Bar-
baraอีกครั้ง ด้วยความคิดถึงกลิ่นทะเล ไดสัมผัสอากาศแบบนี้เหมือนได้กลับบ้านยังไงก็
ไม่รู้ น้ำหวาได้ไปเที่ยวที่Disneylandกับ น้าแม็ค น้าบุษบาและ เบญญาภาด้วย บ้านของน้า
แม็คเป็นบ้านชั้นเดียว แต่ว่าขนาดนั้นก็พอเหมาะที่นี่ไม่นิยมปลูกบ้าน 2 ชั้น เพราว่าถ้าใครที่
ปลูกบ้าน 2 ชั้น คนที่อยู่ชั้น 2 ก็จะสามารถมองเห็นการกระทำของคนที่อยู่ข้างล่างได้อย่าง
สบายๆ ซึ่งก็ไม่มีความเป็นส่วนตัว และหลังบ้านนั้น น้าบุษบาได้ปลูกดอกไม้ไว้หลายชนิด ซึ่ง
น้ำหวานก็ชอบไปดูมาก ดอกไม้ที่น้ำหวานชอบก็คือ ดอก California Poppyดอกสีส้ม ซึ่ง
เป็นดอกไม้ประจำรัฐนี้

 น้ำหวานไปโรงเรียน Santa Barbara Middle กับเบญญาภาซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 
นาที กว่าจะถึงที่โรงเรียนของเบญ อาหารเช้านั้น บางวันก็รับประทานอาหารไทย แต่ว่าบาง
วันก็จะเป็นขนมปัง เนย นมมากกว่า ส่วนอาหารกลางวันนั้น น้าบุษบาเป็นคนห่อไปให้ ให้ไป
รับประทานที่โรงเรียน พอกลับมาจากโรงเรียน ก็จะได้รับประทานอาหารไทย    น้าแม็คได้
พาเบญญาภาและน้ำหวานไปรับประทานอาหารเม็กซิกันด้วย อาหารที่น้ำหวานได้ลองทาน
นั้นก็คือ Burritosซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวเม็กซิกัน เป็นอาหารที่ทำมาจากข้าว ถั่วอ
ละเนื้อสัตว์ เบญญาภาได้พาน้ำหวานไปเที่ยวในที่ต่างๆ เช่น พาไปดูหนังครั้งแรก พาไป
เที่ยวและน้ำหวานก็ได้เหยียบพื้นมหาสมุทรเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วย

 น้ำหวานได้นอนที่ห้องของเบญญาภา และเวลาที่เราจะนอนนั้น ก็จะแกล้งกันตลอด 
และเราก็พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก ทำให้น้ำหวานเดกิดความรู้สึกที่ว่ารักที่นี่เพิ่ม
มากขึ้น น้าแม็คได้พาพวกเราไปเที่ยวดูSanta Barbara City College ด้วย ทิวทัศน์ของที่นี่
สวยงามมากๆ และน้ำหวานก็ชอบที่นี่มากๆเช่นกัน และพาน้ำหวานไปดูโรงเรียนเก่าของ
เบญก็คือ โรงเรียนวอชิงตัน และพาพวกเราไปลองชิมน้ำผลไม้ปั่นที่อร่อย ที่ร้าน Blander 
ซึ่งก็อร่อยอย่างที่เขาว่ากันจริง น้ำหวานอยู่กับครอบครัวนี้จนถึงวันที่น้ำหวานกลับเลย 
เพราะว่า น้าแม็ค น้าบุษบาและเบญญาภาเป็นคนที่ไปส่งน้ำหวานที่สนามบิน LAXด้วย

จากทั้งหมด 4 ครอบครัวที่น้ำหวานไปอยู่ด้วยนั้น ก็ได้ใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน แต่ว่าทุก
ครอบครัวก็มีวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เหมือนกัน ก็คือ พ่อ แม่ ลูก มีความ
อบุ่น และพวกเขาก็ใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยกว่าที่ครอบครัวของประเทศไทย ถึง
แม้ว่าเขาจะมีงานมากเพียงไหน แต่ว่าพวกเขาก็ยังคงมีเวลาที่จะดูแลลูกๆของเขาอยู่ จึงทำ
ให้ลูกๆของเขานั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ และเป็นคนดีด้วย
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โรงเรียน

1. Cate School 

 โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชนที่ติด 1ใน 10 โรงเรียนที่แพงที่สุดในประเทศนี้ 
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ Capinteria และบ้านของ Gary Sandi Cydney และMor-
ganก็อยู่ในโรงเรียนนี้ด้วย เพราะฉะนั้นเวลาที่น้ำหวานเดินทางไปดรงเรียน น้ำวหานก็เดิน
ไปโรงเรียนกับ Sandi ทุกวันโรงเรียนนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองพอสมควร และสภาพภูมิประเทศ
ก็ดีมาก เพราะว่ารอบๆโรงเรียนนี้ก็จะมีภูเขาล้อมรอบ ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน จึงเหมาะ
สำหรับเป็นสถานที่เรียนอย่างมาก โรงเรียนนี้มีทั้งชายและหญิง ไม่เรียนแยกเหมือนที่โรเรีย
นของน้ำหวานที่มีแต่นักเรียนหญิง เริ่มตั้งแต่เกรด 8-12 โรงเรียนนี้มีนักเรียนหลายเชื้อ
ชาติ หลายประเทศ ต่างก็พากันมาเรียนที่นี่ เพราะว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้เข้ม
งวด และนักเรียนก็มีคุณภาพมากๆด้วย

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนกินนอน ที่มีนักเรียนประมาณ 100 กว่าคน ดังนั้นจึงมี
นักเรียนแต่ละห้องเรียนไม่มากนัก เช่นห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก้จะมีนักเรียนเพียง 10 
กว่าคนเท่าน้น และวิชาภาษาญี่ปุ่นมีเพียง 3 คนเท่านั้น การเรียนการสอนที่นี่ใช้สื่อที่ทันสมัย 
เช่นการเรียนวิชาคณิตศษสตร์ นักเรียนทุกคนก็จะต้องมีเครื่องคิดเลขส่วนตัว และของ
คุณครูนั้นก็จะมีเครื่องคิดเลขขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนกระดาน และสามารถใช้มือสัมผัสเพื่อกด
ปุ่มสำหรับอาหารนั้น ทุกๆมื้อนักเรียนก็จะกินที่โรงอาหาร โดยทางโรงเรียนได้จัดให้ทั้งมื้อ
เช้า กลางวัน และมื้อเย็น อาหารก็มีหลายชนิดให้เราเลือกรับประทานได้ แต่ว่าที่นี่ไม่มีน้ำ
อัดลม ไม่มีอาหารขยะเลย เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าร่างกายจะแข็งแรงนักเรียนที่นี่ตรง
เวลามากๆ เมื่อสัญญานกริ่งดังขึ้น ก็แสดงว่าหมดคาบแล้ว นักเรียนทุกคนก็จะรีบออกจาก
ห้องแล้วรีบไปเรียนวิชาต่อไปทันที และระหว่างที่เรียนอยู่มนห้องนั้น นักเรียนทุกคนก็จะ
ตั้งใจเรียนมากๆ เมื่อมีอะไรที่ไม่เข้าใจ เขาก็จะยกมือถามทันที และนักเรียนทุกคนก็กล้า
แสดงออกด้วย ดังนั้นนักเรียนที่นี่จึงเป็นคนเก่งและพวกเขาก็จะไม่ได้เรียนอยู่ในห้องเดียวกัน
ทุกวิชา แต่จะเปลี่ยนไปเรียนตามวิชาที่ตนเองชอบและได้เลือกไว้ ดังนั้น นักเรียนที่นี่จึงรู้จัก
กันแทขบทั่วทั้งโรงเรียนมีนักเรียนจากCate School 4 คนที่เคยนเดินทางไปประเทศไทย 
กับโครงการ InsideThailand มาก่อนเมื่อปี 2006 นั้นก็คือ Rachael อายุ 18 ปี ซึ่งเขาก็
คอยดูแลน้ำหวานเมื่อตอนที่น้ำหวานไปร่วมเรียนในชั้นเรียนกับเขาด้วย Dana น้องชายของ
หล่อน อายุ 14 ปี Sam อายุ 16 ปี และ Trevor อายุ 14ปี น้ำหวานก็ได้เจอ และทักทายับ
พวกเขาด้วยที่โรงเรียนนี้เขาจะมีการประชุมระหว่างครูและนักเรียนบ่อยๆเพื่อเป็นการพบปะ
และพูดคุยกัน ซึ่งก้เป็นการดีที่จะได้ให้นักเรียนได้ออกไปแสดงความคิดเห็นซึ่งระหว่างที่เขา
กำลังประชุมกันน ทุกคนก็เงียบมาก เงียบโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาสั่งเลยและเมื่อจบการ
ประชุมพวกเขาก็จะเดินออกไปเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

Nam Whan in America

Page 7 of 15



2. Santa Barbara High School

 โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาล มีรนักเรียนประมาณ 3000 คน ตั้งอยู่ที่ 
santa Barbarar น้ำหวานมาโรงเรียนนี้กับ Ray ครอบครัวที่ 2 ของน้ำหวาน โรงเรียนนี้
เป็นโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย มีเนื้อที่กว้างขวาง และมีนักเรียนหลายชาติเช่น 
อเมริกัน เม็กซิกันเป็นต้น

นักเรียนแต่ละห้องเรียนก็จะมีประมาณ 30-40 คน ซึ่งเหมือนกับโรงเรียนของน้ำหวาน น้ำ
หวานได้เข้าไปเรียนกับ Ray   ซึ่งอยู่เกรด 9  ทุกๆเช้า Ray ก็จะมีเรียนวิชาพละศึกษาแต่ละ
วันนั้น การเรียนพละ ก็จะมีกีฬาที่แตกต่างกันไป เช่น วันจันทร์เล่นเทนนิส วันอังคารเล่น
บาสเกตบอลเป็นต้นเมื่อเรียนวิชาพละเสร็จแล้ว ต่อจากนั้นก็ไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มี
นักเรียนในชั้นเรียนประมาณ 30 คน จากนั้นก็ไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งRayทำคะแนน
ได้มากที่สุดในห้อง  คุณครูก็ใจดี ได้ให้น้ำหวานร่วมเรียนวิชานี้ด้วย จากนั้นก็ไปเรียนวิชา
เพศศึกษา จริงๆแล้ววิชานี้ ต้องได้รับการอนุญาตจากผุ้ปกครองเสียก่อน จึงจะสามารถเรียน
ได้ แต่ว่าคุณครูของวิชานี้ก็ให้น้ำหวานร่วมเรียนด้วย หลังจากนั้นก็ได้เวลารับประทาน
อาหารกลางวัน ซึ่งบางวันน้ำหวานก็ห่อมารับประทานเอง แต่ว่าบางวันก็ไปซื้อจากโรง
อาหารมารับประทานเองเช่น พิซซ่า คุ้กกี้ เวลาพักกลางวันนั้นให้เวลาเพียง 40 นาทีเท่านั้น 
หลังจากที่กริ่งดัง นักเรียนทุกคนต้องไปเรียนต่อ น้ำหวานได้ไปเรียนวิชาศิลปะการวาดภาพ
เป็นวิชาที่น้ำหวานชอบมากที่สุด ส่วนคาบสุดท้ายน้ำวหานก็ไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ต่อ
จากนั้น ก็เดินกลับบ้านกับ Ray คาบเรียนแต่ละวันของหล่อนนั้น จะเหมือนกันทุกอย่าง แต่
ว่าจะมีวันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ที่ต้องเรียนตั้งแต่ 7.00 เพื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับ 
Mrs.Ficher และ Mrs.Ficherก็เป็นครูที่คอยช่วยเหลือน้ำวหานด้วย เขาได้พาน้ำหวานไปดู
การแสดงดนตรีของวงออเคสตร้าที่มาจากมหาวิทยาลัย และได้มาแสดงที่โรงเรียนนี้ ทำให้
น้ำหวานได้ดูอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิต

 โรงเรียนนี้มีสิ่งที่ทำให้น้ำหวานแปลกใจมากๆ ก็คือ เขาอนุญาตให้นักเรียนที่ท้อง
หรือมีลูกแล้ว สามารถมาเรียนได้ ไม่มีการกีดกันและมีสถานที่สำหรับฝากลูกที่ตอนเช้าก้ให้
นักเรียนหญิงั้เป็นแม่ พาลูกมาฝากที่นี่ และไปเรียน เมื่อถึงเวลาตแอนเย็นก็กลับมารับลูก ถ่า
เป็นเมืองไทย ก้คงจะต้องออกจากการเรียนแล้ว แต่ที่นี่เขาให้สิทธิเสรีภาพแก่นักเรียน แต่น้ำ
หวานคิดว่าถ้าเรารู้จักแยกแยะว่าอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำ เราก็อาจจะไม่มีปัญหาเกิด
ขึ้นในระหว่างที่เรากำลังเรียนอยู่ เช่น ปัญหาการตั้งท้อง การมีลูก ถ้าเรามีลูกโดยที่กำลัง
เรียนอยู่ ผลกระทบที่ตามาก็อาจจะต้องออกจากการเรียนและต้องออกไปหาเงินเพื่อมาเลี้ยง
ลูก ทำให้เราเสียโอกาสดีๆที่เราควรจะได้รับในอนาคต สีของโรงเรียนนี้ก็จะเป็นสีขาว –
เขียว นักดเรียนที่นี่ตรงเวลามาก เมื่อหมดคาบแล้ว นักเรียนก็จะรีบลุก เพื่อไปเรียนวิชาต่อ
ไปทันที และนักเรียนก็ตั้งใจเรียนมากๆด้วย ห้องสมุดของโรงเรียนกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ มี
ขนาดเล็กแต่ว่านักเรียนก็ชอบที่จะเข้าห้องสมุดด้วย
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3. Anacapa School

 โรงเรียนนี้เป้นโรงเรียนเอกชน ที่มีนักเรียนเพียง 60 กว่าคนเท่านั้น โรงเรียน
นี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองของ Santa Barbara มีนักเรียนตั้งแต่เกรด 7-12 ที่ดรงเรียนนี้มีครูเพียง 
10 กว่าท่านเท่านั้น ทั้งครูและนักเรียนต่างก็คุ้นเคยและสนิทกันเป็นอย่างดี น้ำหวานได้มา
โรงเรียนกับ Rozy และDylan ซึ่งน้ำหวานได้เข้าไปเรียนกับ Ro-
zyที่อายุรุ้นราวคราวเดียวกับน้ำหวาน ในแตละวันนั้นก็จะเรียนเพียง 3-4 วิชาเท่านั้น และ
จะไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละวัน ก่อนที่พวกเราจะเข้าเรียนคาบแรกนั้นก็จะมีการประชุมทุกเช้าเปิ
โอกาศให้ครูและนักเรีนยได้มาพบปะและพูดคุยกัน ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิด
เห็น แล้วแต่ว่าใครอยากจะพูดเรื่องอะไร เช่น วันนี้คาบแรกเรียนวิชาประวัติศาสตร์ คาบที่ 2 
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ คาบที่3 เรียนฟิสิกส์ และคาบที่ 4 เรีนวิชาภาษาอิตาเลี่ยน และจะ
เปลี่ยนกันในแต่ละวัน เมื่อถึงเวลาพักกลางวันแล้ว นักเรียนแทบทุกคนก็จะเดินออกจาก
โรงเรียนเพื่อไปซื้ออาหารกินข้างนอก แต่บางคนก็ห่อข้าวมารับประทานเอง ส่วนน้ำหวานก็
ออกไปรับประทานอาหารข้างนอกกับ Rozy และเพื่อนๆของเขา ที่นี่น้ำหวานมีเพื่อน
มากมาย เช่น Rachel , Victoria , Lily , Heather Jogdan ,Trevor and Simon ซึ่งพวก
เขาก็ชอบซักถามเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งน้ำหวานก็ชอบที่จะตอบคำถามของเขา เพราจะๆ
ได้ถือโอกาสเผยแพร่ประเทศไปด้วย หลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว 
นักเรียนทุกคนก็ต้องกลับมาเรียนต่อในภาคบ่าย แต่ว่าภาคบ่ายนั้น นักเรียนทุกคนก็จะไม่ได้
เรียน แต่จะไปทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบเช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การจัดทำ
หนังสือของโรงเรียน และที่น้ำหวานชอบทำมากที่สุดก็คือ การปั้นเซรามิกและการปั้นดิน
น้ำมัน น้ำหวานได้ปั้นกระบือไทยและช้างไทยให้พวกเขาดดู พวกนักเรียนตื่นเต้นมากๆและ
ชมว่าปั้นได้สวย แต่ว่าความจริงแล้ว น้ำหวานแทบจะไม่ได้ปั้นดินน้ำมันเท่าไหร่เลย และมี
บางวันที่น้ำหวานได้เข้าเรียนวิชาภาษาอิตาเลี่ยนด้วย แต่เป็นภาค ปฎิบัติคือ การทำอาหารอิ
ตาเลี่ยน ที่นำแป้งมาผสมกับมันฝรั่งบด และนำไปปั้น ต่อจากนั้นก็นำไปต้ม และนำมาคลุก
เคล้ากับซอสมะเขือเทศ ซึ่งน้ำหวานคิดว่ามันอร่อยมากๆ และน้ำหวานก็ได้ดูละครอิตาเลี่ยน
ที่พากย์เป็นภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันน้ำหวานชอบโรงเรียนนี้มากๆ เพราะว่าได้ให้มิตรภาพ
ที่ดีกับน้ำหวานและทุกคนก็ชอบใจที่จะได้เล่นกับน้ำหวานด้วย

4. Santa Barbara Middle School

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีนักเรียนประมาณ 100 กว่าคนตั้งแต่เกรด 6-9 
และเบญญาภาก็เรียนที่โรงเรียนนี้ด้วย น้ำหวานมาโรงเรียนกับเบญญาภาโดยที่น้าแม็คขับ
รถมาส่ง ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนก็ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เบญญาภาตอนนี้เรียน
อยู่เกรด 8แล้ว การเรียนการสอนก้คล้ายๆกับโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่น้ำหวานไป แต่งว่า
โงเรียนนี้ดีที่ว่คุณครูกับนักเรียนสามารถพูดคุยกันได้เหมือนเพื่อนคือ ปกตืเวลาที่นักเรียน
เรียกครู ต้องมีคำว่า Mr. , Mrs. , Ms.และตามด้วยนามสกุล แต่ว่าที่โรงเรียนนี้ สามารถ
เรียกชื่อครูได้เลย และบางครั้งครูกับนักเรียนก็สามารถออกไปทำกิจกรรมร่วมกันได้เช่น 
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ออกไปรับปะทานอาหารข้างนอกกับคุณครูหรือ น้ำหวานและเบญญาภาได้ออกไปเดินเล่น
และพูดคุยกับครูจอร์น ซึ่งเป็นครูสอนวิชาสังคมของชั้นเกรด 7 ครูจอร์นใจดีมากๆ และตัวสู
งมากๆด้วย   ทุกคนต่างตื่นเต้นและดีใจที่ได้เห็นน้ำหวาน เพราะว่าเบญญาภาได้บอกล่วง
หน้าแล้วว่า น้ำหวานจะมาที่นี่ และมีการแสดงให้พวกเค้าดูด้วย พวกเขาก็ยิ่งตื่นเต้นกันไป
ใหญ่ น้ำหวานได้รู้จักกับเพื่อนของเบญหลายคนเช่น โซฟั เครช ไมกา แดเนียล แคนเดิ้ล 
จอร์แดน ซูซี่ และวิลล่า และโซฟีก็จะมาเมืองไทยพร้อมกับเบญในปีนี้ด้วย โรงเรียนนี้จะเริ่ง
ตั้งแต่ 8.3-15.00 เบญญาภาเป้นคนที่เรียนเก่งทุ่ดในห้อง เด็กๆที่นี่เมื่อมีอะไรที่สงสัยก็จะ
ยกมือขึ้นถามคุณครูทันทีช่วงเช้าเมื่อเรียนไปได้ซัก 2 วิชาก็จะเป็นเวลาพักของนักเรียน 
เบญจึงพาน้ำหวานไปซื้อคูปอง และนำมาซื้ออาหารหรือของว่าง หลังจากนั้นก็ไปเรียนอีก 2 
วิชาและพักกลางวัน เบญญาภาและน้ำหวานก็ห่อข้าวมาจากที่บ้าน หลังจากนั้นตอนบ้ายก็
เรียนอีก 1 วิชา จากนั้นก้เป็นวิชา Study Hall คือเป็นเวลาว่าง ที่ให้นักเรียนทำการบาน 
และหลังจากหมดคาบนี้แล้ว ต่อไปก็เล่นกีฬา กีฬานั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นอะไร
ก็ได้ดังนั้นน้ำวหานจึงไปเล่น Kick Ballกับเบญญาภา และเพื่อนๆ สำหรับการเล่นนันก้เล่นห
มือนเบสบอล แต่ก็ใช้ลูกบอลเตะแทน แต่ว่าวันศุกร์ พวกเราก็ออกไปเล่นเทนนิสที่ Santa 
Barbara City  College ซึ่งน้ำหวานก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยในชีวิตพอได้เล่นก็รู้สึกตื่นเต้น
และสนุกมากๆ     ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนที่อยู่เกรด 8 ได้ออกไปทัศนศึกษาที่ Holly 
wood , LA ไปศึกษาพิพิธภัฯฑ์ Houses of blues ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเกี่ยวกับเรื่อง
ราวของดนตรี  เมื่อไปถึงแล้ว ไกด์ก็ได้แนะนำ ให้รู้จักกับส่วนต่างๆของที่นี่ น้ำหวานชอบ
มากๆ และที่น้ำหวานชอบมากที่สุดก์คือ การสาธิตการแสดงดนตรีของแต่ละยุคสมัย ซึ่งเขา
ก็ใช้เครื่องดนตรีแสดงให้ดูจริงๆ น้ำหวานชอบมากๆ และหลงรักในดนตรีของ USAซะแล้ว
ต่อมาวันศุกร์ วันสุดท้ายของการได้อยู่ที่โรงเรียนนี้ น้ำหวานและเบญญาภาก็ได้แสดงการ
รำไทยให้กับพวกเขาดู คุณครูและนักเรียนทุกคนตื่นเต้นมากๆที่จะได้ดูการแสดงรำไทย 
เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลย น้ำหวานชอบโรงเรียนนี้มากๆ เพราว่าคุณครูทุกคน
เรียกชื่อน้ำหวานได้ ปกติแล้วชื่อของน้ำหวานออกเสียงยาก ไม่ค่อยมีคนอยากเรียกเท่าไหร่ 
แต่ครั้งนี้ครูเขาเรียกชื่อน้ำหวานได้ถูกต้อง ทำให้น้ำหวานปลื้มใจมากๆ

เที่ยวแฟร์

วันศุกร์สุดท้ายของการที่ได้อยู่ที่ Santa Barbara Middle School นั้น น้ำหวานและ
เบญญาภาก็ได้ไปเที่ยวงานเครื่องเล่นต่างๆก่อนไปนั้นเราก็ได้เตรียมตัว และเตรียมความ
ตื่นเต้นไว้อย่างดี เพราะว่าเราได้เห็นตัวอย่างมาแล้ว และได้เปดดูที่อินเตอร์เน็ตด้วย ก็รู้สึก
ตื่นเต้นมากๆ ก่อนที่เราจะเล่นเครื่องเล่นนั้น เราก็ต้องเอาตั๋วให้เขาดูก่อน และเขาก็จะให้
สายรัดข้อมือเรามา สายรัดอันนี้ถอดออกได้ยากมากๆ เพราว่าขนาดน้ำหวานจะฉีกออก
เพราว่าน้ำหวานจะอาบน้ำ ก็ยังถอดได้ยากมากๆ เพราว่าเขาทำมาเพื่อกันการหลุด คณะ
ที่มาให้บริการนี้ เขาท่องเที่ยวไปทั่ว และทุกๆปีเขาก็จะมาที่นี่ ซึ่งก็จะมีคนเยอะทุกๆปีเมื่อเรา
ไปถึงได้เล่นชิงช้าสวรรค์และอื่นๆอีกมากมาย เราไปตั้งแต่ 18.30 และกลับบ้านเมื่อเวลา 
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22.00 ด้วย  ซึ่งเป็นเวลาที่งานเลิกพอดี เสียเงินไปแล้วทั้งที ก็ต้องเล่นให้คุ้มค่า ที่งานนั้น 
เราได้เจอกับเพื่อนของเบญญาภาด้วย เช่น แดเนียลกับจอร์แดนซึ่งเป็นฝาแฝดกัน และได้
เจอกับโซฟีด้วย และพวกเราก้เลยชวนโซฟีไปเล่นกับเราด้วย ซึ่งก็สนุกสนานมากๆ  เบญญา
ภาไม่ค่อยชอบเล่นอะไรที่มันสูงและตื่นเต้นเท่าไรหร่นัก เพราฉะนั้นเราก็เลยไปเล่นเครื่อง
เล่นของเด็กแทน
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Disneyland

 น้ำหวานได้ไปที่Disneylandเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2550 กับบ้าแม็ค น้าบุษบาและ
เบญญาภา ซึ่งDisneylandนั้นตั้งอยู่ใน Los Angeles เราเริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่ 
8.30น.  ตอนนั้นน้ำหวานตื่นเต้นมากๆ เพราะว่าไม่เคยเห้นมาก่อน และเขาก็บอกกันว่า ที่
นี่นั้นมีแต่คนที่อยากมาก่อนไปนั้น น้ำหวานคิดว่าคงได้เจอกับเหล่าตัวการ์ตูนจากภาพยนตร์
ต่างๆที่น้ำหวานเคยได้ดูเช่น เจ้าหญิงนิทรา Toy Story และอื่นๆอีกมากมาย แค่คิดก็ตื่น
เต้นแล้ว ที่LAนั้น อากาศค่อนข้างร้อน เพราะว่าอยู่ในเขตที่มีแต่คนอาศัยอยู่เยอะ น้ำหวาน
ก็ไม่ได้เตรียมเสื้อแขนยาวบางๆไป  ตลอดการเดินทางไปที่Disneylandนั้น น้ำหวานตื่น
เต้นมากๆ และร้องเพลงไปตลอดทาง การเดินทางก็ใช้เวลาประมาณ 3-4ชั่วโมง ในช่วง
เช้านั้น รถค่อนข้างติด เพราะว่าทุกคนก็ต้องออกไปทำงาน

 และแล้วน้ำหวานก็มาถึงDisneyland ก่อนที่จะเข้าไปยังอาคารที่จอดรถนั้น ทั้งสอง
ข้างทางของเมืองDisneylandก็เต็มไปด้วยโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ และ
ต้องการที่จะเข้าพัก เพื่อวันพรุ่งนี้จะได้กลับมาเล่นต่อ แต่น้ำหวานคิดว่ามันต้องแพงมากๆ
อย่างแน่นอน เมื่อมาถึง ก็ต้องขับรถเข้าไปยังอาคารจอดรถ แต่ว่ารอคิวยาวมาก นี่ขนาด
จอดรถ ยังต้องรอคิวยาวขนาดนี้ ถ้าเข้าไปแล้วคนจะเยอะมากแค่ไหน ค่าจอดรถก็ประมาณ 
11 ดอลล่าร์ ซึ่งเท่ากับ 300กว่าบาทของเมืองไทย เมื่อได้จ่ายเงินแล้วก็ขับรถเข้าไปข้างใน 
เพื่อหาที่จอดรถ ซึ่งอาคารที่จอดรถนั้นก็มีหลายอาคาร และแต่ละอาคารก็มีหลายชั้น และ
สถานที่ที่ต้องไปต้องไปก็คือ สถานที่สำหรับรอรถบัส ซึ่งลูกค้าทุกคนจ้องมาขึ้นรถที่นี่ เพื่อ
เดินทางไปสู่เมือง Disneyland ใช้เวลานานมากๆกว่าจะถึงคิวของเรา เพราะว่าวันนี้เป็นวัน
เสาร์ คนจึงเยอะ รถที่เขาจัดให้ลูกค้าขึ้นนั้น ก็เป็นรถที่เปิดโล่ง แต่ว่าระยะทางนั้น ก็ไม่ไกล
เท่าไหร่ แต่ว่าถ้าเดินไปก็เหนื่อยเหมือนกัน

 เมื่อนั่งรถไปถึงแล้ว สถานที่แรกที่เราไปกันก็คือเข้าไปนั่งเรือ และต่อจากนั้นเรือก็จะ
พาเราเข้าไปในอุโมงค์ ก็จะมีต๊กตาหลายร้อยหลายพันตัวที่รวมพลกันมาทำการแสดงต่างๆ
เช่น ร้องเพลง เต้น รำและที่น้ำหวานชอบมากที่สุดก็คือการแสดงของเหล่าตัวละครต่างๆที่
สวมชุดประจำชาติของแต่ละชาติและเต้นรำกันไปรอบๆ น้ำหกวานรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้
เห็นตุ๊กตาใส่ชุดไทย จากนั้นเรือก็พาเราออกมาจากอุโมงค์ แล้วพวกเราก็เดินไปรอบๆ   ที่ 
Disneyland นี้ แบ่งออกเป็น 2 ซีก ที่น้ำหวานมานี้ เป็นเพียงแค่ซีกเดียวเท่านั้น ต่อจากนั้น 
พวกเราก็ไปขึ้นรถไฟเหาะ ซึ่งน้าแม็คนั่งกับน้าบุษบา ส่วนเบญญาภาก็นั่งกับน้ำหวาน ตอน
แรกนั้นน้ำหวานรู้สึกตื่นเต้นมากๆ เพราะว่าไม่เคยนั่งรถไฟเหาะมาก่อนเลยในชีวิต  เมื่อ
รถไฟเริ่มเคลื่อนที่ น้ำหวานกับเบญญาภาก็นั่งตัวติดกันเลย แต่เมื่อเวลาผ่านไป น้ำหวานก็
รู้สึกสนุกกับมันมากๆ เพราะว่ามันสุดเหวี่ยง และน่าตื่นเต้น ต่อจากนั้นก็ไปดูเมือง Tomor-
row landเป็นเมืองเกี่ยวกับอนาคตทั้งหมด ในนี้ น้ำหวานชอบเครื่องทนายลักษณะใบหน้า
ในอนาคตมากที่สุด คือเราต้องยื่นคางไปวางไว้ยังที่ที่เขาสั่ง และเราก็กดปุ่มตามคำสั่งที่เขา
บอก และเครื่องก็จะประมูลผลออกมาว่า ในอีก 50 ปีข้างหน้านั้น ใบหน้าของเราจะเป็น
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อย่างไร น้ำหวานได้เห็นหน้าของตัวเองแล้วก็รู้สึกตลกมากๆ เพราะว่ามันน่าเกลียดจริงๆ 
ต่อมาน้ำหวานก็เขาไปยังดินแดนแห่งจักรวาลของบัสไลเยียร์ ตัวละครจากToy story น้ำ
หวานชอบมันมากๆ เพราะว่ามันเหมือนเป็นฮีโร่ของน้ำหวานเลยทีเดียว

 พอเวลาประมาณบ่าย 3  ก็จะมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากภาพยนตร์
การ์ตูนของDisney เช่น มิกกี้เม่าท์ มินนี่ ,เจ้าหญิงนิทา,โฉมงามกับเจ้าชายอสูร,ปีเตอร์
แพน,นางเงือกน้อย และสโนว์ไวท์เป็นต้น น้ำหวานตื่นเต้นมากๆ เพราะว่าทุกคนดูสวยงาม
และขบวนก็ยิ่งใหญ่ น้ำหวานถ่ายรูปไว้มากมาย

 หลังจากที่ดูพาเหรดแล้ว เราก็ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ที่อสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของDisneyland ทำให้น้ำหวานรู้ว่ากว่าจะมีDisneylandนั้น มันใช้เวลานานแค่ไหน และ
หลังจากนั้น เราก็ไปนั่งรถไฟ เที่ยวชมรอบๆ พอเวลาประมาณ 18.30 ก็จะมีขบวนพาเหรด
อีกครั้งหนึ่ง และน้ำหวานก็เดินออกจากDisneyland แต่ว่าเราต้องมารอรถบัสเพื่อกลับไป
ยังอาคารจอดรดอีกครั้ง แต่ว่าน้ำหวานก็ต้องหันหลังกลับมาดูอีกครั้ง เพราะว่าน้ำหวานไม่
อยากจากไปเลย และน้ำหวานก็คิดว่าน้ำหวานจะกลับมาที่นี่ให้ได้
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บทส่งท้าย

 ทุกช่วงเวลา ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ เป็นเวลาที่น้ำหวานได้มี
โอกาสเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ Santa Barbara , California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยน้ำหวานคงไม่มีโอกาสนี้อย่างแน่นอน ถ้าน้ำหวานไม่รู้จักกับโครงการ 
InsideThailand  ที่มีน้าแมคและน้าบุษบา  เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือน้ำหวานในทุกๆด้านและ
ถ้าไม่มีCoco ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับโครงการ Inside Thailand เมื่อ
หลายๆปีก่อน น้ำหวานก็คงไม่มีโอกาสมาเยือนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราCo-
coเป็นผู้ให้ทุนการศึกษากับน้ำหวาน ให้ไปเรียนที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ซึ่งเป็นโรงเรียน
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้น้ำหวานได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูที่ดีๆ และแน่นอนว่า
โครงการInside Thai landก็ได้แนะนำให้น้ำหวานรู้จักกับสโมสรโรตารี่กรุงเทพใต้ ผู้ที่ซึ่ง
ให้โอกาสน้ำหวานไปที่ USA ถ้าไม่มีสโมสรโรตารี่นี้ น้ำหวานก็คงจะไม่ได้รับโอกาสดีๆ 
แบบนี้แน่นอน และขอขอบพระคุณ Mr.Tom ที่คอยช่วยเหลือน้ำหวานในเรื่องการดำเนิน
ธุระต่างๆ คุณทอมเป็นคนที่ใจดีมากๆ และน้ำหวานก็ซาบซึ้งในน้ำใจของคุณทอมด้วย

 ขอขอบคุณครอบครัวที่น่ารักของ Gary Sandi Cydney and Morgan ที่คอยช่วย
เหลือดูแลน้ำหวาน ทำให้น้ำหวานนั้นได้ปะสบการณ์ใหม่ และได้ทำในสิ่งที่น้ำหวานไม่เคย
ทำมาก่อนในชีวิตเลย เช่น การเล่นซอฟบอล การรับประทานอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้าน
อาหารจีน ครั้งแรกกับแฮมเบอร์เกอร์ ครั้งแรกกับการโยนโบล์ลิ่ง และขอบคุณสำหรับการ์ด
ใบสวยและเสื้อที่น่ารักที่สุด ขอบคุณสำหรับความห่วงใยและความเป็นมิตรที่คุณได้มอบให้
กับน้ำหวาน นอกจากนั้นคุณก็ยังได้สอนให้น้ำหวานเล่นเกมส์การ์ด ได้รู้จักกับกีฬาหลายๆ
ชนิด และได้ออกไปข้างนอกบ่อยๆ น้ำหวานไม่เคยลืมเรื่องราวและประสบการณ์ที่ได้รับจาก
คุณเลย คุณทำให้น้ำหว่านได้รับคว่ามสุข 

 ครอบครัวที่แสนดีของคุณ Melcom น้าทิพย์ และ Ray น้องสาวที่น่ารัก ขอบคถุณ
สำหรับมิตรภาพลปะความีเมตตาของคุณ น้ำหวานชอบที่ได้อยู่บ้านของคุณมากๆ และน้ำ
หวานก้ชอบอาหารไทยฝีมือของน้าทิพย์มากๆ ขอบคุณสำหรับหการสอนให้น้ำหวานได้ขึ้น
รถบัส ได้ดำเนินชีวิตแบบคนเดินดินธรรมดา คุณ Melcomและนย่าทิพย์ใจดีมากๆ เป็น
กันเอง และใจดีกับน้ำหวาน น้ำหวานจะเก็บไว้เป้นความทรงจำที่ดีตลอดไป

 ขอบคุณครอบครัวที่แสนสนุกของคุณ John คุณ Jennifer พี่ Megan , Rozyและ 
Dylanที่ให้น้ำหวาได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวของคุณ  น้ำหวานดีใจมากๆ ที่ได้อยู่กับคุณ 
เพราะว่าคุณเป็นคนที่ร่าเริง เป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีน้ำใจ และร่าเริงอยู่ตลอดเวลา 
ขอบคุณสำหรับการไปรับประทานอาหารไทยที่ร้านอาหารไทย และพิซซ่าที่ร้านอาหารอิตา
เลี่ยน ขอบคุณสำหรับการเล่นเกมส์การ์ดและการเล่นมายากล และขอบคุณสำหรับซีดีเพลง
ภาษาอังกฤษ น้ำหวานชอบมันมากๆ  น้ำหวานอยู่กับคุณแล้วน้ำหวานได้รับความสุข ขอบ
คุณมากๆสำหรับทุกๆอย่าง
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 และน้ำหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณน้าแม็ค น้าบุษบาและขอบคุณเบญยาภามาก
ๆที่คอยช่วยเหลือน้ำหวานมาตั้งแต่น้ำหวานเกิด ทำให้น้ำหวานได้รู้จักกับเบญญาภา ซึ่ง
ปัจจุบันนี้เราก้เป็นเพื่อนสนิทกัน และทำให้น้ำหวานได้รู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติ และที่
สำคัญทำให้น้ำหวานได้รู้จักกับ Cocoพี่สาวที่คอยช่วยเหลือน้ำหวานให้ได้เรียนต่อใน
โรงเรียนที่น้ำหวานใฝ่ฝันและได้รู้จักกับ Gene พี่ชายที่ได้ช่วยเหลือน้องสาวของน้ำหวานให้
ได้เรียนต่อที่โรงเรียนเดียวกัน และที่สำคัญที่สุด น้าแม็คและน้าบุษบา ก้ได้ช่วยเหลือน้ำ
หวาน ให้ได้ทำในสิ่งที่น้ำหวานคิดว่าคงไม่มีโอกาสได้ทำ ไม่มีโอกาสได้สัมผัส แต่ว่าน้าทั้ง
สองก้ได้ทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริง น้าแม็คและน้าบุษบาได้ทุ่มเทและสียสละเวลามา
ช่วยเหลือน้ำหวาน และได้แนะนำให้น้ำหวานได้รู้จักกับสโมสรโรตารี่ กรุงเทพใต้ ถ้าไม่มี
ท่านทั้งสอง แน่นอนว่าน้ำหวานก็คงไม่ได้ไปที่ USA อย่างแน่นอน

 ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่ง น้ำหวานซาบซึ้งและปลาบปลื้มใจมากๆ 
ถ้าขาดท่านไปคนใดคนหนึ่ง น้ำหวานก็คงไม่มีโอกาสได้เหยียบผืนแผ่นดินของ
สหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน
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