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เทคนิิคขายของ
มืือสองออนิไลน์ิ
“Based on true story” ยัังไงได้้ขายัง่ายั ออกไว ได้้ราคาดี้

ให้เริ�ด! ให้ปัง!
 เรื�อิงเล่ี�ข่อิงเร�ต์อินนี�ม�จ�ก้ประสิบก้�รณ์จริงนะ เชืี�อิว่�ทุก้คน

ต้์อิงมีข่อิงหลี�ยอิย่�งที�เก็้บไว้เฉีย ๆ ไม่ได้ทำ�อิะไร เมื�อิเวลี�ผู่้�นไปข่อิง 

เหลี่�นั�น ถ้ก้เก้็บลีงก้ลี่อิงเอิ�ไปซี่อินใต์้บันไดจนลีืมไปแลี้วว่�เคยมีจน 

อิย�ก้ได้ใหม่ จนเคยซืี�อิม�ซีำ��ก็้มี แต่์ใครจะร้้ว่� ด้วยพลัีงข่อิงโซีเชีียลีมีเดีย

ในปัจจบุันจะทำ�ใหข้่อิงที�ถ้ก้เก้็บลีืมเหลี�่นั�นเปลีี�ยนเป็นเงินให้เร�เอิ�ไป 

ช้ีอิปปิ�งต่์อิได้

 ตั์วเร�เอิงเป็นคนชีอิบทดลีอิงใช้ีข่อิงใหม่ ๆ  ชีอิบเปลีี�ยนรุ่นทุก้ครั�ง

ที�อิอิก้ใหม่ แลีะไม่ชีอิบเก็้บข่อิงเก่้�เอิ�ไว้ แต่์จะเอิ�ไปไว้ที�ไหนล่ีะ เดิมก็้

แจก้คนนั�นคนนี�ไปบ้�ง แต่์ต์อินหลัีงเยอิะจนแจก้ไม่ไหวลีะ ถ่งข่่�นต้์อิงปิด

ห้อิงนำ��ห้อิงหน่�งทำ�เป็นห้อิงเก็้บข่อิง ต์�ยๆๆไม่ร้้จะทำ�ยังไงดี อิย้่ดี ๆ ก็้ 

น่ก้ข่่�นได้ว่� เอิ�ม�ข่�ยเป็นข่อิงมือิสิอิงดีก้ว่�  นั�นก็้เลียก้ลี�ยเป็นจุดเริ�มต้์น

เข้่�ส่้ิวงก้�รข่�ยข่อิงเร�

 ต์อินนี�ม�นั�งน่ก้ด้ คิดไม่อิอิก้เลียว่�อิะไรที�ไม่เคยข่�ย ต์ั�งแต์่ 

แทบเลีต์ มือิถือิ เคสิ โน้ต์บุ�ค แอิปเปิ�ลีวอิชี  ก้ระเป๋� ก้ลี้อิงถ่�ยร้ป 

เดนทอิลีล้ีป ริงแฟัลีชี โทรศั์พท์บ้�น โมเดลี โซีฟั� เก้้�อีิ� รอิงเท้�ผู้้�ใบ 

เครื�อิงตี์ฟัอิงนม เต์�รีดไอินำ�� หมวก้กั้นน็อิค ข่วดนำ��อิิเกี้ย ห้ฟัังบล้ีท้ธิ์ ผู้้�

กั้นเป้�อิน แผู่้นดีวีดี หนังสืิอิ สิว่�นเจ�ะป้น เครื�อิงด้ดฝุู่น เชืีอิก้ก้ระโดด 

แม้แต่์คอินโดกั้บรถยนต์์เร�ก็้ข่�ยแบบมือิสิอิงอิอินไลีน์ม�แล้ีว ที�จำ�ไม่ได้

ก็้อีิก้เยอิะ ทั�งหมดนี�เป็นข่อิงที�เร�ใช้ีเอิง สิรุปว่� ข่อิงที�ไม่ได้ใช้ี เร�ข่�ยได้หมด 

            ยก้เว้นไว้ก็้แต่์ข่อิงที�มีคนให้ม�เท่�นั�นที�ไม่เอิ�ม�ข่�ย เพร�ะมี

                  คุณค่�ท�งจิต์ใจจ้ะ 

 จ�ก้คว�มสิำ�เร็จข่อิงเร� (คิดเอิ�เอิง) เร�สิรุปได้ว่� สิิ�ง

ที�สิำ�คัญในก้�รข่�ยข่อิงมือิสิอิงอิอินไลีน์ก้็มีอิย้่สิ�มอิย่�งก้็คือิ 

ข่อิงต้์อิงดี ช่ีอิงท�งก้�รข่�ยต้์อิงดี แลีะวิธีิ์ก้�รข่�ยก็้ต้์อิงดีด้วย

 ม�ด้อัินแรก้ ข่อิงที�จะข่�ย

 เร�เคยอ่ิ�นเจอิว่� เว็บยอิดฮิิต์อิย่�ง Kaidee บอิก้ว่� 

สิินค้�ที�ข่�ยดีที�สุิดก็้คือิ รถแลีะบ้�นมือิสิอิง เพร�ะข่อิงสิอิงอิย่�งนี� 

ใคร ๆ ก็้อิย�ก้ซืี�อิกั้บเจ้�ข่อิงเอิงไม่ผู่้�นคนก้ลี�ง เพร�ะรถแลีะ 

บ้�นมือิสิอิงมัก้มีสิภ�พดีที�ร�ค�ถ้ก้ก้ว่�มือิหน่�งเยอิะ ยิ�งบอิก้ว่� 

เป็นรถหมอิผู้้้หญิงขั่บมือิเดียว ไม่ค่อิยไปไหน รับรอิงแย่งกั้นซืี�อิ 

ไม่ทัน ส่ิวนบ้�นมือิสิอิงนอิก้จ�ก้จะได้ร�ค�ที�เหม�ะสิมแล้ีว ยังได้

ทำ�เลีดีใก้ลี้เมือิงก้ว่�บ้�นใหม่ที�อิย้่ไก้ลีซีะอิีก้ แลีะที�สิำ�คัญคือิ 

สิ�ม�รถต่์อิรอิงร�ค�ได้

 ส่ิวนสิินค้�มือิสิอิงอืิ�น ๆ  ที�ข่�ยดี ได้แก่้ เสืิ�อิผู้้� ก้ระเป๋�

แบรนด์เนม สิินค้�ไอิทีที�ม�เร็วไปเร็วอิย่�งโทรศั์พท์มือิถือิ แทบเลีต์ 

เพร�ะจะมีคนที�ไม่ต์�มก้ระแสิ รอิซืี�อิจ�ก้คนที�เอิ�ข่อิงต์ก้รุ่นม�

ปล่ีอิย นอิก้จ�ก้นั�น บรรด�ข่อิงใช้ีในบ้�น ข่อิงสิะสิม หนังสืิอิ ก็้ได้

รับคว�มนิยมม�ก้เพร�ะมัก้เป็นข่อิงสิภ�พดี ผู่้�นก้�รใช้ีง�นไม่น�น

ข่�ยถ้ก้ก้ว่�ม�ก้ ถ้�เร�ซีื�อิมือิสิอิงม�ร�ค�ดีก้็อิ�จข่�ยต์่อิเป็น 

มือิสิ�มได้ก้ำ�ไรอีิก้ ในก้�รซืี�อิข่�ยข่อิงมือิสิอิง เร�เลียมัก้เห็นโพสิต์์

ต์�มห� “...ราคาไปต่อได้” นั�นเอิง

น�มป�ก้ก้�: Dentkid Cmu
บทคุวามพิิเศษ



ให้เริ�ด! ให้ปัง!

 เทคนิคก้�รต์ั�งร�ค� ก้็ไป search ห�ว่� ข่อิงที�เร� 

จะข่�ยนั�น คนอิื�นเค้�ข่�ยก้ันเท่�ไร แลี้วม�เปรียบเทียบเอิ�ว่� 

ต์�่งก้นัยงัไง ถ�้ข่อิงเร�สิภ�พดก้ว�่ก้อิ�จจะต์ั�งร�ค�สิง้ก้ว�่  

หรือิถ้�อิย�ก้ข่�ยอิอิก้ได้ไวก้็อิ�จจะต์้อิงลีดร�ค�ลีงใหต์ำ��ก้ว่� 

คนอิื�น ที�สิำ�คัญแนะนำ�ให้ต์ั�งร�ค�เผู้ื�อิต์่อิเอิ�ไว้นิดหน่อิย เพร�ะ

ต์�มประสิ�คนไทยที�ถ้�ซีื�อิแลี้วไม่ได้ลีดร�ค�เค้�จะไม่ฟัินน..

 ข่อิงมือิสิอิงที�เร�จะนำ�ม�ข่�ย สิิ�งสิำ�คัญคือิ ข่อิงที�ข่�ยต์้อิงเป็นข่อิงดีที�เร�ใชี้แลี้วไม่มีปัญห� แต์่ที�ข่�ยเพียงเพร�ะเปลีี�ยนรุ่น หรือิเบื�อิ 

ทุก้อิย่�งต์้อิงอิย้่ในสิภ�พที�ดีเรียบร้อิยสิมบ้รณ์ ไม่เอิ�ข่อิงปลีอิม ข่อิงย้อิมแมว หรือิหมก้เมด็ม�ข่�ย ห�ก้มีจุดบก้พร่อิงต์รงไหนก้็ต์้อิงแจ้ง 

ให้ผู้้้ซีื�อิรับทร�บอิย่�งชีัดเจน ต์้อิงสิร้�งคว�มเชีื�อิมั�นให้ก้ับลี้ก้ค้�ว่�ข่อิงที�ซีื�อิจ�ก้เร�เป็นข่อิงดีแน่นอิน

 อิันดับถัดม�คอิ เลีือิก้ชี่อิงท�งก้�รข่�ย ต์้อิงเลีือิก้ให้เหม�ะสิมก้ับข่อิงที�เร�จะข่�ย หลีก้ก้�รห�แหลี่งที�จะข่�ยก้็คือิ เข่้�ไป Search 

ใน Google ด้วยคำ�ค้นสินิค้�แบบที�เร�จะข่�ยแลี้วก้็ด้ว่� เค้�มีข่�ยก้ันที�ไหน เร�ก้็ข่�ยที�นั�นแหลีะเพื�อิจะได้เจอิก้ลีุ่มเป้�หม�ยที�ใชี่ม�ก้ที�สิุด

ซี่�งต์ลี�ดข่�ยข่อิงมือิสิอิงอิอินไลีนใ์นปัจจุบันที�ไม่ควรพลี�ดได้แก้่

 Kaidee แหลีง่ซีื�อิข่�ยข่อิงอิอินไลีนท์ี�ใหญท่ี�สิดุใน 

เมือิงไทยมีข่อิงข่�ยม�ก้ม�ก้ต์ั�งแต์่สิ�ก้ก้ระเบือิยันเรือิรบ สิมัครก้็ง่�ย

ซีื�อิข่�ยก้็ง่�ย เลีือิก้แบบข่�ยฟัรีก้็ได้ ไม่ต์้อิงสิร้�งร้�นให้ยุ่งย�ก้  เร�เอิง

ก้็ข่�ยรถแลีะคอินโดได้จ�ก้ที�นี�แหลีะ

 Facebook marketplace อินันี�ก้ลีงข่�ยได ้

ง่�ยแลีะฟัร ีไม่ต์้อิงสิมัครเพิ�มให้วุ่นว�ย เพร�ะเร�เลี่นFacebook

ก้ันทุก้วันทั�วโลีก้ แค่คลีิก้ปุ่ม Marketplace แลีว้ใสิ่ร้ปแลีะข่้อิม้ลี 

ข่อิงสิินค้�ก้็ข่�ยได้เลีย หรือิจะเข่้�ไป join Facebook group ที�ซีื�อิ

ข่�ยสิินค้�ที�เร�อิย�ก้ข่�ยก้็ได้  ซี่�งก้�ร join group แบบนี�มีข่้อิดีคือิ 

ข่�ยข่อิงเจ�ะต์รงก้ลีุ่มเป้�หม�ยจรงิ ๆ แต์่ข่้อิเสิียก้็คือิ เค้�จะร้้ว่� 

เร�เป็นใครได้จ�ก้ Facebook profile ข่อิงเร� ซี่�งอิ�จจะไปจ�ะเอิ๋

ก้ับเพื�อินข่อิงเร�ที�ก้ำ�ลีังโพสิต์์ข่�ยอิย้่ก้็ได้ ฮิ่� ฮิ่�

 Pantipmarket เว็บข่�ยข่อิงมือิสิอิงเครือิ pantip 

ที�อิย้่ยงคงก้ระพันม�น�น หน้�ต์�ด้เก้่�นิดแต์่ก้็มีคนเข่้�ไปด้วันลีะ 

เป็นแสิน สิมัยก้่อินเร�ก้็เคยข่�ยข่อิงที�นี� ก้�รใชี้ง�นก้็ง่�ย แค่สิมัคร

สิม�ชีิก้แลีะยืนยันต์ัวต์นก้็พร้อิมข่�ยได้ฟัรีทันที

 Shopee ก้เ็ปน็อิก้แหลีง่หน่�งที�สิ�ม�รถข่�ยข่อิง 

มอิสิอิงไดค้อินข่�้งปลีอิดภยั แลีะไดร้บัคว�มน�่เชีื�อิถอิดว้ย 

เพร�ะเป็นก้�รข่�ยข่อิงผู้่�นต์ัวก้ลี�ง เลียต์้อิงมีก้�รลีงทะเบียนที�ยุ่ง

ย�ก้แลีะเสิยีค�่ธิ์รรมเนยีมข่�ย แลีะควรมก้�รอิพัเดต์ใหห้น�้ร�้น 

ให้แอิคทีฟัอิย้่เสิมอิ จ่งจะได้รับก้�รเชีื�อิถือิ เลียคิดว่�คงไม่เหม�ะก้ับ

คนที�ข่�ยเป็นง�นอิดิเรก้แบบเร�

 อิันสิุดท้�ย วิธิ์ีก้�รข่�ยข่อิงมือิสิอิงให้ได้ร�ค�ดีแลีะอิอิก้เร็ว 

เวลี�จะโพสิต์์ข่�ยข่อิง ควรต์ั�งหัวข่้อิด่งด้ดคนให้อิย�ก้เปิดเข่้�ม�อิ่�น

ใสิ่ชีื�อิให้ต์รงก้ับสิินค้�ที�เร�จะข่�ย บอิก้ยี�ห้อิ รุ่น สิี ข่น�ด ให้ชีัดเจน 

มีคำ�ที�เป็น keyword ให ้search เจอิง่�ย เชี่น ข่�ย iPhone11 

128 Gb สิี Spaced gray 

 ร�ยลีะเอิยีด ต์อิงใสิข่อิมลีใหค้รบถว้นชีดัเจน เชีน่ 

ซีื�อิจ�ก้ไหน ใชี้ง�นม�น�นแค่ไหน ยังมีประก้ันมั�ย มีต์ำ�หนิอิะไรบ้�ง 

ก้�รใชี้ง�นเป็นยังไง ทำ�ไมถ่งข่�ย จะสิ่งข่อิงยังไง  ให้ข่้อิม้ลีทุก้อิย่�งที�

คิดว่�คนซีื�อิอิย�ก้ร้้ คอินเทนท์ไม่ต์้อิงย�วแต์่ชีัดเจน ที�สิำ�คัญต์้อิงแจ้ง

ร�ค�ที�ต์้อิงก้�รข่�ยด้วยมิฉีะนั�นจะผู้ิดก้ฎีหม�ย ต์ัวอิย่�งเชี่น ข่�ย

iPhone11 128 Gb สิี Spaced gray สิภ�พน�งฟั้� ประก้ันศ์้นย์ไทย

เพิ�งหมด ไม่เคยต์ก้ก้ระแทก้ ต์ิดฟัิลี์มก้ระจก้ใสิ่เคสิต์ลีอิด ใชี้ง�นได้

ปก้ต์ิทุก้อิย่�ง อิุปก้รณ์แท้ครบก้ลี่อิง อิแดปเต์อิร์ สิ�ยชี�ร์จ ห้ฟััง 

ข่�ยเพร�ะเปลีี�ยนรุ่น สิะดวก้นัดรับต์�มแนวรถไฟัฟั�้ ร�ค�แปดพัน

บ�ทต์่อิรอิงได ้เป็นต์้น

 ถ้�เป็นสิินค้�เทคโนโลียี ถ้�มีก้ลี่อิงสิินค้� อิุปก้รณ์เสิริม  

โฟัมก้ันก้ระแทก้ ยันพลี�สิต์ิก้หุ้มอิย้่ครบให้ไปด้วย จะทำ�ให้ได้ร�ค�ดี

แลีะข่�ยอิอิก้ได้เร็วม�ก้
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ให้เริ�ด! ให้ปัง!

 เทคนิคก้�รตั์�งร�ค� ก็้ไป search ห�ว่� ข่อิงที�เร� 

จะข่�ยนั�น คนอืิ�นเค้�ข่�ยกั้นเท่�ไร แล้ีวม�เปรียบเทียบเอิ�ว่� 

ต์่�งก้ันยังไง ถ้�ข่อิงเร�สิภ�พดีก้ว่�ก้็อิ�จจะต์ั�งร�ค�สิ้งก้ว่�  

หรือิถ้�อิย�ก้ข่�ยอิอิก้ได้ไวก็้อิ�จจะต้์อิงลีดร�ค�ลีงให้ต์ำ��ก้ว่� 

คนอืิ�น ที�สิำ�คัญแนะนำ�ให้ตั์�งร�ค�เผืู้�อิต่์อิเอิ�ไว้นิดหน่อิย เพร�ะ

ต์�มประสิ�คนไทยที�ถ้�ซืี�อิแล้ีวไม่ได้ลีดร�ค�เค้�จะไม่ฟิันน..

 ข่อิงมือิสิอิงที�เร�จะนำ�ม�ข่�ย สิิ�งสิำ�คัญคือิ ข่อิงที�ข่�ยต้์อิงเป็นข่อิงดีที�เร�ใช้ีแล้ีวไม่มีปัญห� แต่์ที�ข่�ยเพียงเพร�ะเปลีี�ยนรุ่น หรือิเบื�อิ 

ทุก้อิย่�งต้์อิงอิย้่ในสิภ�พที�ดีเรียบร้อิยสิมบ้รณ์ ไม่เอิ�ข่อิงปลีอิม ข่อิงย้อิมแมว หรือิหมก้เม็ดม�ข่�ย ห�ก้มีจุดบก้พร่อิงต์รงไหนก็้ต้์อิงแจ้ง 

ให้ผู้้้ซืี�อิรับทร�บอิย่�งชัีดเจน ต้์อิงสิร้�งคว�มเชืี�อิมั�นให้กั้บล้ีก้ค้�ว่�ข่อิงที�ซืี�อิจ�ก้เร�เป็นข่อิงดีแน่นอิน

 อัินดับถัดม�คือิ เลืีอิก้ช่ีอิงท�งก้�รข่�ย ต้์อิงเลืีอิก้ให้เหม�ะสิมกั้บข่อิงที�เร�จะข่�ย หลัีก้ก้�รห�แหล่ีงที�จะข่�ยก็้คือิ เข้่�ไป Search 

ใน Google ด้วยคำ�ค้นสิินค้�แบบที�เร�จะข่�ยแล้ีวก็้ด้ว่� เค้�มีข่�ยกั้นที�ไหน เร�ก็้ข่�ยที�นั�นแหลีะเพื�อิจะได้เจอิก้ลุ่ีมเป้�หม�ยที�ใช่ีม�ก้ที�สุิด

ซ่ี�งต์ลี�ดข่�ยข่อิงมือิสิอิงอิอินไลีน์ในปัจจุบันที�ไม่ควรพลี�ดได้แก่้

 Kaidee แหลี่งซีื�อิข่�ยข่อิงอิอินไลีน์ที�ใหญ่ที�สิุดใน 

เมือิงไทยมีข่อิงข่�ยม�ก้ม�ก้ตั์�งแต่์สิ�ก้ก้ระเบือิยันเรือิรบ สิมัครก็้ง่�ย

ซืี�อิข่�ยก็้ง่�ย เลืีอิก้แบบข่�ยฟัรีก็้ได้ ไม่ต้์อิงสิร้�งร้�นให้ยุ่งย�ก้  เร�เอิง

ก็้ข่�ยรถแลีะคอินโดได้จ�ก้ที�นี�แหลีะ

 Facebook marketplace อิันนี�ก้็ลีงข่�ยได้ 

ง่�ยแลีะฟัรี ไม่ต้์อิงสิมัครเพิ�มให้วุ่นว�ย เพร�ะเร�เล่ีนFacebook

กั้นทุก้วันทั�วโลีก้ แค่คลิีก้ปุ่ม Marketplace แล้ีวใส่ิร้ปแลีะข้่อิม้ลี 

ข่อิงสิินค้�ก็้ข่�ยได้เลีย หรือิจะเข้่�ไป join Facebook group ที�ซืี�อิ

ข่�ยสิินค้�ที�เร�อิย�ก้ข่�ยก็้ได้  ซ่ี�งก้�ร join group แบบนี�มีข้่อิดีคือิ 

ข่�ยข่อิงเจ�ะต์รงก้ลุ่ีมเป้�หม�ยจริง ๆ แต่์ข้่อิเสีิยก็้คือิ เค้�จะร้้ว่� 

เร�เป็นใครได้จ�ก้ Facebook profile ข่อิงเร� ซ่ี�งอิ�จจะไปจ�ะเอ๋ิ

กั้บเพื�อินข่อิงเร�ที�ก้ำ�ลัีงโพสิต์์ข่�ยอิย้่ก็้ได้ ฮ่ิ� ฮ่ิ�

 Pantipmarket เว็บข่�ยข่อิงมือิสิอิงเครือิ pantip 

ที�อิย้่ยงคงก้ระพันม�น�น หน้�ต์�ด้เก่้�นิดแต่์ก็้มีคนเข้่�ไปด้วันลีะ 

เป็นแสิน สิมัยก่้อินเร�ก็้เคยข่�ยข่อิงที�นี� ก้�รใช้ีง�นก็้ง่�ย แค่สิมัคร

สิม�ชิีก้แลีะยืนยันตั์วต์นก็้พร้อิมข่�ยได้ฟัรีทันที

 Shopee ก้็เป็นอิีก้แหลี่งหน่�งที �สิ�ม�รถข่�ยข่อิง 

มือิสิอิงได้ค่อินข่้�งปลีอิดภัย แลีะได้รับคว�มน่�เชีื �อิถือิด้วย 

เพร�ะเป็นก้�รข่�ยข่อิงผู่้�นตั์วก้ลี�ง เลียต้์อิงมีก้�รลีงทะเบียนที�ยุ่ง

ย�ก้แลีะเสิียค่�ธิ์รรมเนียมข่�ย แลีะควรมีก้�รอิัพเดต์ให้หน้�ร้�น 

ให้แอิคทีฟัอิย่้เสิมอิ จ่งจะได้รับก้�รเชืี�อิถือิ เลียคิดว่�คงไม่เหม�ะกั้บ

คนที�ข่�ยเป็นง�นอิดิเรก้แบบเร�

 อัินสุิดท้�ย วิธีิ์ก้�รข่�ยข่อิงมือิสิอิงให้ได้ร�ค�ดีแลีะอิอิก้เร็ว 

เวลี�จะโพสิต์์ข่�ยข่อิง ควรตั์�งหัวข้่อิด่งด้ดคนให้อิย�ก้เปิดเข้่�ม�อ่ิ�น

ใส่ิชืี�อิให้ต์รงกั้บสิินค้�ที�เร�จะข่�ย บอิก้ยี�ห้อิ รุ่น สีิ ข่น�ด ให้ชัีดเจน 

มีคำ�ที�เป็น keyword ให้ search เจอิง่�ย เช่ีน ข่�ย iPhone11 

128 Gb สีิ Spaced gray 

 ร�ยลีะเอิียด ต์้อิงใสิ่ข่้อิม้ลีให้ครบถ้วนชีัดเจน เชี่น 

ซืี�อิจ�ก้ไหน ใช้ีง�นม�น�นแค่ไหน ยังมีประกั้นมั�ย มีต์ำ�หนิอิะไรบ้�ง 

ก้�รใช้ีง�นเป็นยังไง ทำ�ไมถ่งข่�ย จะส่ิงข่อิงยังไง  ให้ข้่อิม้ลีทุก้อิย่�งที�

คิดว่�คนซืี�อิอิย�ก้ร้้ คอินเทนท์ไม่ต้์อิงย�วแต่์ชัีดเจน ที�สิำ�คัญต้์อิงแจ้ง

ร�ค�ที�ต้์อิงก้�รข่�ยด้วยมิฉีะนั�นจะผิู้ดก้ฎีหม�ย ตั์วอิย่�งเช่ีน ข่�ย

iPhone11 128 Gb สีิ Spaced gray สิภ�พน�งฟ้ั� ประกั้นศ้์นย์ไทย

เพิ�งหมด ไม่เคยต์ก้ก้ระแทก้ ติ์ดฟิัล์ีมก้ระจก้ใส่ิเคสิต์ลีอิด ใช้ีง�นได้

ปก้ติ์ทุก้อิย่�ง อุิปก้รณ์แท้ครบก้ล่ีอิง อิแดปเต์อิร์ สิ�ยชี�ร์จ ห้ฟััง 

ข่�ยเพร�ะเปลีี�ยนรุ่น สิะดวก้นัดรับต์�มแนวรถไฟัฟ้ั� ร�ค�แปดพัน

บ�ทต่์อิรอิงได้ เป็นต้์น

 ถ้�เป็นสิินค้�เทคโนโลียี ถ้�มีก้ล่ีอิงสิินค้� อุิปก้รณ์เสิริม  

โฟัมกั้นก้ระแทก้ ยันพลี�สิติ์ก้หุ้มอิย่้ครบให้ไปด้วย จะทำ�ให้ได้ร�ค�ดี

แลีะข่�ยอิอิก้ได้เร็วม�ก้
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 ร้ปภ�พสิินค้�ทุก้ชิี�น ควรจะเป็นร้ปที�เร�ถ่�ยเอิง จัดว�ง

ให้เห็นชัีดเจน มีร้ปเยอิะ ๆ  หลี�ย ๆ  มุมเพิ�มคว�มน่�สินใจ แลีะให้ดี

ควรจะมีก้ระด�ษ์เขี่ยนชืี�อิตั์วเอิงว�งไว้ข้่�งๆด้วยเผืู้�อิกั้นก้�รถ้ก้นำ�ร้ป

ไปใชี้ ห�ก้ข่อิงมีต์ำ�หนิต์้อิงแสิดงให้เห็นในร้ปชีัดเจน เพื�อิให้ผู้้้ซีื�อิ 

สิ�ม�รถตั์ดสิินใจได้ว่�ต้์อิงก้�รซืี�อิหรือิไม่ จะได้ไม่ต้์อิงมีปัญห�กั้น

ในภ�ยหลัีง

 จุดแข็่งสิำ�คัญที�ทำ�ให้ข่�ยข่อิงอิอิก้ได้เร็วคือิ คว�มรวดเร็ว

ในก้�รต์อิบคำ�ถ�มแลีะต์อิบต์รงประเด็นด้วยคว�มสิุภ�พ เพร�ะ 

แสิดงให้เห็นถ่งคว�มเป็นมือิอิ�ชีีพจริงๆ ถ้�ได้แบบถ�มปุ�บต์อิบปั�บ 

อัินนี�คนซืี�อิจะชีอิบม�ก้ อิย่�ปล่ีอิยให้รอิน�นเดี�ยวเค้�จะเปลีี�ยนใจ

ไปซีื�อิที�อิื�นซีะก้่อิน ต์้อิงสิ�ม�รถต์อิบคำ�ถ�มเก้ี�ยวก้ับต์ัวสิินค้�ได ้

อิย่�งถ้ก้ต้์อิง ไม่เบื�อิกั้บก้�รต์อิบคำ�ถ�มซีำ��ซี�ก้ แม้ว่�จะเป็นสิิ�งที� 

เร�ใส่ิลีงในโพสิต์์ไว้อิย้่แล้ีว 

 เวลี�เค้�ทัก้ม� “ข่อิงยังอิย้่ไหม ลีดได้ไหม” ก็้อิย่�ต์อิบ 

ไปแค่ว่� “ยังอิย่้ ลีดได้นิดหน่อิย” ต้์อิงเปลีี�ยนคว�มร้้ส่ิก้จ�ก้แค่สินใจ

เป็นร้้ส่ิก้อิย�ก้ซืี�อิให้ได้ เช่ีน “ต์อินนี�ยังอิย่้ มีคนถ�มเข้่�ม�เยอิะเลีย 

แต์่ก้ ็ย ังไม่ได ้ต์ ัดสิินใจให้ใคร ถ้�สินใจจริงจะลีดให้ได ้ ...” 

“รับรอิงร�ค�ข่�ยไม่สิร้�งบ้�นค่� แต่์สิภ�พปิ�งไม่มีรอิย วันนัดรับ 

ข่อิงลีอิงเอิ� Loupe ม�สิ่อิงได้เลีย” แลี้วก้็สิ่งอิิโมจิยิ�มหว�น ๆ 

ต์�มไปด้วย

 ระวัง!! อิย่�เผู้ลีอิใชี้คำ�พ้ดที�ลี้ก้ค้�ฟัังแลี้วไม่ปลีื�ม เชี่น 

“อัินนี�ก็้ไม่ร้้” “ไม่แน่ใจเหมือินกั้น..” หรือิก้�รใช้ีคำ�ไม่สุิภ�พก็้ไม่ควรทำ�

เพร�ะเร�ไม่ร้้เลียว่� ผู้้้ซืี�อิข่อิงเร�เป็นใครที�ไหน จ�ก้ประสิบก้�รณ์ก็้

เคยเจอิคนซืี�อ่ิที�เป็นผู้้้บริห�รบริษั์ทข่น�ดใหญ่แลีะเป็นเพื�อินกั้บปลัีด

ก้ระทรวง ขั่บรถเยอิรมันชัี�น S ม�รับเครื�อิงด้ดฝุู่นมือิสิอิงร�ค�ไม่ถ่ง

สิอิงพันม�แล้ีว 

 เร�มัก้จะทำ�ให้ล้ีก้ค้�ต์ก้ลีงด้วยตั์วเอิงแบบแอิบชีี�นำ�ให้เค้�

เลืีอิก้ต์อิบคำ�ถ�ม เช่ีน “นัดดูข่อง วันไหนดีคะ” หรือิอิ�จใช้ีไม้ต์�ย 

“ถ้ารับข่องวันน้ี ลดให้เลย ... บาท” เพื�อิให้ล้ีก้ค้�ตั์ดสิินใจเร็วข่่�น 

คือิ อิ�รมณ์แบบอิย�ก้ได้ก็้รีบซืี�อินะ ซืี�อิวันอืิ�นไม่ได้ร�ค�นี�แล้ีวนะ 

อิย่�ให้มีเวลี�คิดน�นเพร�ะคนเร�เปลีี�ยนใจได้ทุก้วิน�ที แต่์ก็้อิย่�

ข่�ยแบบยัดเยียดจะข่�ยให้ได้ คนซืี�อิจะอ่ิดอัิด 

 อิีก้วิธิ์ีที�เร�มัก้ใชี้เพื�อิปิดก้�รข่�ย คือิ ก้�รแถมสิ่งฟัรีให้ 

แต่์ต้์อิงมีเงื�อินไข่เช่ีน ซืี�อิวันนี�ส่ิงลีงทะเบียนทันที หรือิถ้�ไม่ต่์อิร�ค�

เร�จะส่ิง EMS ให้เลีย เพร�ะล้ีก้ค้�ส่ิวนใหญ่เมื�อิจ่�ยเงินแล้ีวก็้ย่อิม

อิย�ก้ได้รับข่อิงเร็วเร็ว

 เมื�อิปิดก้�รข่�ยได้แล้ีว ก็้ควรส่ิงข่อิงให้เร็วที�สุิดพร้อิมส่ิง

หลีัก้ฐ�นก้�รสิ่งให้ผู้้้ซีื�อิ จะชี่วยเพิ�มคว�มน่�เชีื�อิถือิข่อิงเร�ต์่อิไป 

ในอิน�คต์ แต่์ส่ิวนตั์วชีอิบแจ้งว่�สิะดวก้นัดรับม�ก้ก้ว่� ทำ�ให้ผู้้้ซืี�อิ

อิย�ก้ติ์ดต่์อิเร�ม�ก้ข่่�น เพร�ะด้น่�เชืี�อิถือิว่�มีตั์วต์น แลีะถ้�เป็นข่อิง

มีร�ค� ถ้�นัดรับจะได้สิบ�ยใจทั�งสิอิงฝู่�ย เพร�ะจะได้ต์รวจสิอิบสิินค้�

ให้พอิใจก่้อินที�จะจ่�ยเงิน แลีะเร�ก็้สิบ�ยใจว่�ข่อิงจะไม่ห�ยระหว่�ง

ก้�รส่ิง ยก้เว้นว่�เสีิยแต่์ว่� ผู้้้ซืี�อิบ�งร�ยอิย่้ต่์�งจังหวัดก็้ต้์อิงรับคว�ม

เสีิ�ยงในก้�รส่ิงข่อิงได้ ซ่ี�งคนเหล่ี�นี�ก็้มัก้จะด้แลีะตั์ดสิินใจจ�ก้คว�ม

น่�เชืี�อิถือิข่อิงผู้้้ข่�ยเป็นสิำ�คัญ

 ต์อินเริ�มต้์นที�ยังไม่เคยทำ�ก็้อิ�จจะร้้ส่ิก้ไม่ก้ล้ี�หรือิเขิ่นอิ�ย

แต่์พอิทำ�บ่อิย ๆ ก็้จะเริ�มชิีน เริ�มง่�ยแลีะสินุก้ ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถ 

ข่�ยข่อิงเก่้�ม�สัิบเปลีี�ยนเพื�อิเอิฟัข่อิงรุ่นใหม่ไปได้เรื�อิย ๆ  นอิก้จ�ก้นี�

ยังทำ�ให้ค้นพบคว�มสิ�ม�รถอีิก้ด้�นหน่�งข่อิงเร�ด้วยนะ 

เร�เริ�มม�น�นแลี้ว... คุณลี่ะ จะลีอิงเริ�มไปห�ข่อิงที�ลีืมไว้

ที�ใต์้บันไดหรือิยัง

ป.ลี. คำ�ศั์พท์ ในก้�ร Shopping online ที�ควรร้้

ร�ค�ไปต่์อิได้ = ร�ค�ที�ซืี�อิม�แล้ีวสิ�ม�รถเอิ�ไปข่�ยต่์อิได้ก้ำ�ไร
ร�ค�ไม่สิร้�งบ้�น = ร�ค�สิมเหตุ์สิมผู้ลี
เอิฟั = confirm ยืนยันซืี�อิ

 

 
 

 

 
 

“ข่อิให้ถือิประโยชีน์สิ่วนต์นเป็นที�สิอิง ประโยชีน์ข่อิงเพื�อินมนุษ์ย์เป็นกิ้จที�

หน่�ง ลี�ภ ทรัพย์ แลีะ เกี้ยรต์ิยศ์จะต์ก้ม�แก่้ท่�นเอิง ถ้�ท่�นทรงธิ์รรมะแห่งวิชี�ชีีพ

ไว้ให้บริสิุทธ์ิิ์” พระร�ชีดำรัสิข่อิง สิมเด็จพระมหิต์ลี�ธิ์ิเบศ์ร อิดุลียเดชีวิก้รม  

พระบรมร�ชีชีนก้ พระบิด�แห่งก้�รแพทย์ไทย  

 

 
เหลี่�นิสิิต์ทันต์แพทย์ผู้้้ร�ำเรียนวิชี�ในต์ำร� เปรียบดั�งลี้ก้นก้ที�รอิยคอิยแม่นก้ปอินอิ�ห�รม�โดยต์ลีอิด 6 ป จนต์อินนี�

ใก้ลี้ถ่งวันที�จะได้อิอิก้จ�ก้รังที�ฟั้มฟััก้ แต์่ก้่อินที�จะถ่งวันนั�น เหลี่�ลี้ก้นก้ที�ไม่เคยห่�งจ�ก้รังข่อิงต์ัวเอิง ทั�งยังข่�ดประสิบก้�รณ์

จ�ก้สิถ�นก้�รณ์จริง จะสิ�ม�รถรับใชี้สิังคมได้อิย่�งมีประสิิทธิ์ิภ�พได้อิย่�งไรก้�รอิอิก้ชีุมชีนครั�งนี�จ่งเป็นทั�งก้�รฝูก้ฝูนแลีะ

จำลีอิงโลีก้ภ�ยนอิก้ให้เหลี่�ลี้ก้นก้ ผู้้ ้ซี่ �งไม่เคยได้อิอิก้จ�ก้รัง ได้เต์รียมคว�มพร้อิม ได้เข่้�ใจหัวใจแห่งชีุมชีน ได้สิร้�ง

ประสิบก้�รณ์ ก้่อินที�จะสิย�ยปก้อิอิก้ไปสิ้่โลีก้ที�ก้ว้�งใหญ่ เพื�อิชี่วยเหลีือิผู้้้คน เพื�อิพัฒน�สิังคม เพื�อิสิ�นต์่อิพระบรมร�ชี

ปณิธิ์�นข่อิงพระบรมร�ชีชีนก้สิืบต์่อิไป 

 

 

 

 

 

 

 

จ�ก้ก้�รศ์่ก้ษ์�ชุีมชีน พบว่�พื�นที�ข่อิงอิำเภอิสิีคิ�ว มีโรงง�นก้ว่� 300 แห่ง ซี่�งถือิว่�มีจำนวนค่อินข้่�งม�ก้ ประก้อิบกั้บ 

ณ ข่ณะนั�นคุณฉัต์รชัีย สิถ�วรินทุ ผู้้้จัดก้�รแผู้นก้คว�มปลีอิดภัยในก้�รทำง�นแลีะสิิ�งแวดลี้อิม บริษั์ท ปทุมไรซีมิลี แอินด์ แก้ร

น�รี จำกั้ด พื�นที�สิีคิ�ว มีแผู้นจะทำโครงก้�รสิุข่ภ�พช่ีอิงป�ก้ เร�จ่งเลีือิก้ให้บริษั์ท ปทุมไรซีมิลี แอินด์ แก้รน�รี จำกั้ด พื�นที�สิีคิ�ว

เป็นโรงง�นต์น้แบบเพื�อิทำโครงก้�รข่อิงเร� ภ�รกิ้จข่อิงเร�จ่งถือิว่�มีคว�มท้�ท�ย ก้�รจะเปลีี�ยนแปลีงคว�มคิดแลีะพฤต์ิก้รรม

ข่อิงคนในวัยทำง�นย่อิมทำได้ย�ก้ก้ว่�ในวัยเด็ก้ โชีคดีที�เร�มีผู้้้จัดก้�รแผู้นก้ที�พร้อิมจะให้คว�มร่วมมือิในโครงก้�รแลีะคอิยเป็น

คนประสิ�นง�นทุก้อิย่�ง เป�หม�ยข่อิงเร�จ่งเป็นไปได้ม�ก้ข่่�น 
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 ร้ปภ�พสิินค้�ทุก้ชีิ�น ควรจะเป็นรป้ที�เร�ถ่�ยเอิง จัดว�ง

ให้เห็นชีัดเจน มีร้ปเยอิะ ๆ หลี�ย ๆ มุมเพิ�มคว�มน่�สินใจ แลีะให้ดี

ควรจะมีก้ระด�ษ์เข่ียนชีื�อิต์ัวเอิงว�งไว้ข่้�งๆด้วยเผู้ื�อิก้ันก้�รถ้ก้นำ�ร้ป

ไปใชี ้ห�ก้ข่อิงมต์ำ�หนต์อิงแสิดงใหเ้หน็ในรป้ชีดัเจน เพื�อิใหผู้้ซีื�อิ 

สิ�ม�รถต์ดัสิินใจได้ว่�ต์้อิงก้�รซีื�อิหรือิไม่ จะได้ไม่ต์้อิงมีปัญห�ก้ัน

ในภ�ยหลีัง

 จุดแข่็งสิำ�คัญที�ทำ�ให้ข่�ยข่อิงอิอิก้ได้เร็วคือิ คว�มรวดเร็ว

ในก้�รต์อิบคำ�ถ�มแลีะต์อิบต์รงประเดน็ดว้ยคว�มสิภุ�พ เพร�ะ 

แสิดงให้เห็นถ่งคว�มเป็นมือิอิ�ชีีพจริงๆ ถ้�ได้แบบถ�มปุ�บต์อิบปั�บ 

อิันนี�คนซีื�อิจะชีอิบม�ก้ อิย่�ปลี่อิยให้รอิน�นเดี�ยวเค้�จะเปลีี�ยนใจ

ไปซีื�อิที�อิื�นซีะก้อิน ต์อิงสิ�ม�รถต์อิบคำ�ถ�มเก้ี�ยวก้บัต์วัสินิค�้ได้ 

อิย่�งถ้ก้ต์้อิง ไม่เบื�อิก้ับก้�รต์อิบคำ�ถ�มซีำ��ซี�ก้ แม้ว่�จะเป็นสิิ�งที� 

เร�ใสิ่ลีงในโพสิต์์ไว้อิย้่แลี้ว 

 เวลี�เค้�ทัก้ม� “ข่อิงยังอิย้่ไหม ลีดได้ไหม” ก้็อิย่�ต์อิบ 

ไปแค่ว่� “ยังอิย้่ ลีดได้นิดหน่อิย” ต์้อิงเปลีี�ยนคว�มร้้สิ่ก้จ�ก้แค่สินใจ

เป็นร้้สิ่ก้อิย�ก้ซีื�อิให้ได้ เชี่น “ต์อินนี�ยังอิย้่ มีคนถ�มเข่้�ม�เยอิะเลีย 

แต์ก้ย็งัไมไ่ดต์ดัสินิใจใหใ้คร ถ�้สินใจจรงิจะลีดใหไ้ด.้..” 

“รับรอิงร�ค�ข่�ยไม่สิร้�งบ้�นค่� แต์่สิภ�พปิ�งไม่มีรอิย วันนัดรับ 

ข่อิงลีอิงเอิ� Loupe ม�สิอิงไดเ้ลีย” แลีว้ก้สิง่อิโิมจยิิ�มหว�น ๆ 

ต์�มไปดว้ย

 ระวงั!! อิย�่เผู้ลีอิใชีค้ำ�พด้ที�ลีก้ค�้ฟังัแลีว้ไมป่ลีื�ม เชีน่ 

“อิันนี�ก้็ไม่ร้ ้” “ไม่แน่ใจเหมือินก้ัน..” หรือิก้�รใชี้คำ�ไม่สิุภ�พก้็ไม่ควรทำ�

เพร�ะเร�ไม่ร้้เลียว่� ผู้้้ซีื�อิข่อิงเร�เป็นใครที�ไหน จ�ก้ประสิบก้�รณ์ก้็

เคยเจอิคนซีื�่อิที�เป็นผู้้้บริห�รบริษ์ัทข่น�ดใหญ่แลีะเป็นเพื�อินก้ับปลีัด

ก้ระทรวง ข่ับรถเยอิรมันชีั�น S ม�รับเครื�อิงด้ดฝูุ่นมือิสิอิงร�ค�ไม่ถ่ง

สิอิงพันม�แลี้ว 

 เร�มัก้จะทำ�ให้ลี้ก้ค้�ต์ก้ลีงด้วยต์ัวเอิงแบบแอิบชีี�นำ�ให้เค้�

เลีือิก้ต์อิบคำ�ถ�ม เชี่น “นัดดูข่อง วันไหนดีคะ” หรือิอิ�จใชี้ไม้ต์�ย 

“ถ้ารับข่องวันนี้ ลดให้เลย ... บาท” เพื�อิให้ลี้ก้ค้�ต์ัดสิินใจเร็วข่่�น 

คือิ อิ�รมณ์แบบอิย�ก้ได้ก้็รีบซีื�อินะ ซีื�อิวันอิื�นไม่ได้ร�ค�นี�แลี้วนะ 

อิย่�ให้มีเวลี�คดิน�นเพร�ะคนเร�เปลีี�ยนใจได้ทุก้วิน�ที แต์่ก้็อิย่�

ข่�ยแบบยดัเยียดจะข่�ยให้ได้ คนซีื�อิจะอิ่ดอิัด 

 อิก้วธิ์ทีี�เร�มก้ใชีเ้พื�อิปดิก้�รข่�ย คอิ ก้�รแถมสิง่ฟัรใีห้ 

แต์่ต์้อิงมีเงื�อินไข่เชี่น ซีื�อิวันนี�สิ่งลีงทะเบียนทันที หรือิถ้�ไม่ต์่อิร�ค�

เร�จะสิ่ง EMS ให้เลีย เพร�ะลี้ก้ค้�สิ่วนใหญ่เมื�อิจ่�ยเงินแลี้วก้็ย่อิม

อิย�ก้ได้รับข่อิงเร็วเร็ว

 เมื�อิปิดก้�รข่�ยได้แลี้ว ก้็ควรสิ่งข่อิงให้เร็วที�สิุดพรอิมสิ่ง

หลีก้ฐ�นก้�รสิง่ใหผู้้ซีื�อิ จะชีว่ยเพิ�มคว�มน�่เชีื�อิถอิข่อิงเร�ต์อิไป 

ในอิน�คต์ แต์่สิ่วนต์ัวชีอิบแจ้งว่�สิะดวก้นัดรับม�ก้ก้ว�่ ทำ�ให้ผู้้้ซีื�อิ

อิย�ก้ต์ิดต์่อิเร�ม�ก้ข่่�น เพร�ะด้น่�เชีื�อิถือิว่�มีต์ัวต์น แลีะถ้�เป็นข่อิง

มีร�ค� ถ้�นัดรับจะได้สิบ�ยใจทั�งสิอิงฝู่�ย เพร�ะจะได้ต์รวจสิอิบสิินค้�

ให้พอิใจก้่อินที�จะจ่�ยเงิน แลีะเร�ก้็สิบ�ยใจว่�ข่อิงจะไม่ห�ยระหว่�ง

ก้�รสิ่ง ยก้เว้นว่�เสิียแต์่ว่� ผู้้้ซีื�อิบ�งร�ยอิย้่ต์่�งจังหวัดก้็ต์้อิงรับคว�ม

เสิี�ยงในก้�รสิ่งข่อิงได้ ซี่�งคนเหลี่�นี�ก้็มัก้จะด้แลีะต์ัดสิินใจจ�ก้คว�ม

น่�เชีื�อิถือิข่อิงผู้้้ข่�ยเป็นสิำ�คัญ

 ต์อินเริ�มต์้นที�ยังไม่เคยทำ�ก้็อิ�จจะร้้สิ่ก้ไม่ก้ลี้�หรือิเข่ินอิ�ย

แต์่พอิทำ�บ่อิย ๆ ก้็จะเริ�มชีิน เริ�มง่�ยแลีะสินุก้ ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถ 

ข่�ยข่อิงเก้่�ม�สิับเปลีี�ยนเพื�อิเอิฟัข่อิงรุ่นใหม่ไปได้เรื�อิย ๆ นอิก้จ�ก้นี�

ยังทำ�ให้ค้นพบคว�มสิ�ม�รถอิีก้ด้�นหน่�งข่อิงเร�ด้วยนะ 

เร�เริ�มม�น�นแลีว้... คณุลีะ่ จะลีอิงเริ�มไปห�ข่อิงที�ลีมืไว้

ที�ใต์บ้นัไดหรอิยงั

ป.ลี. คำ�ศ์ัพท์ ในก้�ร Shopping online ที�ควรร้้

ร�ค�ไปต์่อิได้ = ร�ค�ที�ซีื�อิม�แลี้วสิ�ม�รถเอิ�ไปข่�ยต์่อิได้ก้ำ�ไร
ร�ค�ไม่สิร้�งบ้�น = ร�ค�สิมเหต์ุสิมผู้ลี
เอิฟั = confirm ยืนยันซีื�อิ

 

 
 

 

 
 

“ข่อิให้ถือิประโยชีน์สิ่วนต์นเป็นที�สิอิง ประโยชีน์ข่อิงเพื�อินมนุษ์ย์เป็นก้ิจที�

หน่�ง ลี�ภ ทรัพย์ แลีะ เก้ียรต์ิยศ์จะต์ก้ม�แก้่ท่�นเอิง ถ้�ท่�นทรงธิ์รรมะแหง่วชี�ชีพี

ไวใ้หบ้รสิทุธิ์ิ”์ พระร�ชีดำรสิข่อิง สิมเดจ็พระมหต์ลี�ธิ์เิบศ์ร อิดลียเดชีวก้รม  

พระบรมร�ชีชีนก้ พระบิด�แห่งก้�รแพทย์ไทย  

 

 
เหลี่�นิสิิต์ทันต์แพทย์ผู้้้ร�ำเรียนวิชี�ในต์ำร� เปรียบดั�งลี้ก้นก้ที�รอิยคอิยแม่นก้ปอินอิ�ห�รม�โดยต์ลีอิด 6 ป จนต์อินนี�

ใก้ลีถ้ง่วนัที�จะไดอิอิก้จ�ก้รงัที�ฟัม้ฟัก้ แต์ก้อินที�จะถง่วนันั�น เหลี�่ลีก้นก้ที�ไมเ่คยห�่งจ�ก้รงัข่อิงต์ัวเอิง ทั�งยงัข่�ดประสิบก้�รณ์

จ�ก้สิถ�นก้�รณจ์รงิ จะสิ�ม�รถรบัใชีสิงัคมไดอิย�่งมปีระสิทิธิ์ภิ�พไดอิย�่งไรก้�รอิอิก้ชีมุชีนครั�งนี�จง่เปน็ทั�งก้�รฝูก้ฝูนแลีะ

จำลีอิงโลีก้ภ�ยนอิก้ใหเ้หลี�่ลีก้นก้ ผู้้ซี่�งไมเ่คยไดอิอิก้จ�ก้รงั ไดเ้ต์รยีมคว�มพรอิม ไดเ้ข่�้ใจหวัใจแหง่ชีมุชีน ไดสิร�้ง

ประสิบก้�รณ ์ก้อินที�จะสิย�ยปก้อิอิก้ไปสิ้โ่ลีก้ที�ก้ว�้งใหญ ่เพื�อิชีว่ยเหลีอิผู้้ค้น เพื�อิพฒัน�สิงัคม เพื�อิสิ�นต์อิพระบรมร�ชี

ปณิธิ์�นข่อิงพระบรมร�ชีชีนก้สิืบต์่อิไป 

 

 

 

 

 

 

 

จ�ก้ก้�รศ์่ก้ษ์�ชีุมชีน พบว่�พื�นที�ข่อิงอิำเภอิสิีคิ�ว มีโรงง�นก้ว่� 300 แห่ง ซี่�งถือิว่�มีจำนวนค่อินข่้�งม�ก้ ประก้อิบก้บั 

ณ ข่ณะนั�นคุณฉัต์รชีัย สิถ�วรินทุ ผู้้้จัดก้�รแผู้นก้คว�มปลีอิดภัยในก้�รทำง�นแลีะสิิ�งแวดลี้อิม บริษ์ัท ปทุมไรซีมิลี แอินด ์แก้ร

น�รี จำก้ัด พื�นที�สิีคิ�ว มีแผู้นจะทำโครงก้�รสิุข่ภ�พชี่อิงป�ก้ เร�จ่งเลีือิก้ให้บริษ์ัท ปทุมไรซีมิลี แอินด์ แก้รน�รี จำก้ัด พื�นที�สิคีิ�ว

เป็นโรงง�นต์้นแบบเพื�อิทำโครงก้�รข่อิงเร� ภ�รก้ิจข่อิงเร�จ่งถือิว�่มีคว�มท�้ท�ย ก้�รจะเปลีี�ยนแปลีงคว�มคิดแลีะพฤต์ก้รรม

ข่อิงคนในวัยทำง�นย่อิมทำได้ย�ก้ก้ว่�ในวัยเด็ก้ โชีคดีที�เร�มีผู้้้จัดก้�รแผู้นก้ที�พร้อิมจะให้คว�มร่วมมือิในโครงก้�รแลีะคอิยเปน็

คนประสิ�นง�นทุก้อิย่�ง เป�หม�ยข่อิงเร�จ่งเป็นไปไดม้�ก้ข่่�น 
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