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 จะม็อก ร่างกายของคนเป็นยังไงกันนะ เป็นหน่ึงในการ์ตูนเสริมความรู้ ชุด วิทยาศาสตร์รอบรู้ 
กับจะม็อก มีจุดประสงค์เพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน มอบความรู้ควบคู่ไปกับความ 
สนุกสนาน เนื้อหาว่าด้วยเรื่องอวัยวะและระบบของร่างกาย นำเสนอในรูปแบบการ์ตูน 6 ช่อง 
พร้อมแบบฝึกหัดท้ายเล่ม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รา่งกายของคนเป็นยังไงกันนะ
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จะม็อก

กล้วยไข่
ดร.แหลม

สารบัญ
ทำไมดวงตามี 2 ดวง
ทำไมหูมี 2 ข้าง
เลือดกำเดาไหลเพราะอะไร
ทำไมจึงหาว
ขี้ไคลมาจากไหน
ฟันผุได้อย่างไร
กรุ๊ปเลือดมีกี่กรุ๊ปกันนะ
ทำไมคนเราจึงฝัน
หัวใจมีหน้าที่อะไร
ตะคริวเกิดขึ้นได้อย่างไร
ลายนิ้วมือของคนแต่ละคนเหมือนกันไหมนะ
น้ำตาไหลเพราะเหตุใด
เรารับรู้รสชาติของอาหารได้อย่างไร
ขนลุกได้อย่างไร
ทำไมเราถึงจาม
กลิ่นตัวเกิดจากอะไร
รายงานเรื่องมนุษย์โลก
อวัยวะภายนอก
อวัยวะภายใน
แบบฝึกหัด
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หน้า

เพื่อนชาวโลก
ของจะม็อก

ผมชื่อจะม็อก เดินทางมาไกลแสนไกล
จากดาวจะ - ตา - ม่อน ปิดเทอมนี้

ผมได้รับการบ้านจากคุณครูให้เดินทาง
มายังโลกมนุษย์และท่องระบบสุริยะ

เพื่อศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ แล้วทำรายงาน
ส่งตอนเปิดเทอม เป็นกำลังใจให้ผม

ด้วยนะครับ 

ศาสตราจารย์ผู้รอบรู้ 
คอยไขปริศนาข้อข้องใจให้แก่

จะม็อกและเด็ก ๆ
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น้องหมา

น้องเหมียว

คุณไก่

หนูน้อย
จะม็อกสงสัยจังเลยว่า ทำไม

ทั้งคนและสัตว์จึงมีดวงตาตั้ง 2 ดวง

วันนีี้แหละ ต้องรู้ให้ได้

เด็กคนนั้นต้องรู้แน่เลย

ไปถามเลยดีกว่า!!!

ทำไม!!
ดวงตานาย
ม ี 2 ดวง!!!

จะไปรู้
ได้ไง

แล้วทำไม
ดวงตานาย

จึงม ี 2 ดวงล่ะ!

... นั่นสินะ

เหตุผลที่คนเรามีดวงตา 2 ดวงก็เพราะว่า ดวงตา 
ของเราจะทำงานร่วมกันทำให้เกิดภาพเป็นสามมิติ  
หากนอ้ง  ๆลองปดิตาขา้งหนึง่แลว้พยายามหยบิสิง่ของ 
ที่ตกอยู่บนพื้น จะพบว่าหยิบได้ไม่ถนัดนัก เพราะ 
เมื่อใช้ดวงตาข้างเดียว ภาพวัตถุที่เรามองเห็นจะเป็น 
แนวแบนราบ แต่หากใช้ดวงตา 2 ข้างจะทำให้เห็น 
ส่วนท่ียุบหรือนูน ใกล้หรือไกล และกะระยะของ 
วัตถุได้นั่นเองครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ทำไมดวงตามี 2 ดวง



น้อง  ๆ  เคยปิดหูข้างหนึ่งแล้วฟังเสียงกันไหม เป็น 
อยา่งไรบา้ง ถงึไดย้นิเสยีง แตเ่ราไมส่ามารถบอกได้ 
ว่าเสียงมาจากทางไหนใช่ไหม นั่นคือคำตอบว่า 
ทำไมเราถึงต้องมีหู  2 ข้าง การมีหู  2 ข้างทำให้ 
คนเราสามารถแยกแยะทิศทางของเสียงได้นั่นเอง

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ทำไมหูมี 2 ข้าง
นี่นาย!! 

  อย่าเพิ่งไปสิ 

นี่นาย!! 
ไม่ได้ยินเหรอ 

ทำไมฉันจะไม่ได้ยิน
แต่ฉันไม่ได้ชื่อนายนะ!! 

ฉันชื่อกล้วยไข่!! 

นาย
นั่นแหละ 

แล้วทำไม
นายมีหู 
2 ข้างล่ะ 

ถาม
อีกแล้ว 
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เป็นใคร 

ฉันชื่อ
จะม็อก 
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กล้วยไข่ 

โอ๊ย!! จะม็อก 
มือนาย

เจ็บจัง 

โพรงจมูกของคนเราเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยบาง ๆ 
ยิ่งจมูกของน้อง  ๆ  ด้วยแล้วยิ่งมีความเปราะบาง 
มากกว่าของผู้ใหญ่หลายเท่า เวลาที่เราสั่งน้ำมูกหรือ 
แคะจมูกแรง  ๆ  ก็มีโอกาสที่เส้นเลือดฝอยจะแตก 
ทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลออกมาได้ เช่นเดียวกับ 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรอบกายอย่างรวดเร็วก็ 
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เลือดกำเดาไหลได้เช่นกัน 
ครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

เลือดกำเดาไหลเพราะอะไร

ป๊าบ-บ-บ!! 

กล้วยไข่ 
    เป็นอะไรมั้ย 

        ขอโทษนะ จะม็อก
        ไม่ได้ตั้งใจ

โอ๊ะ!! 

จะม็อกจะพา
กล้วยไข่ไป

ห้องพยาบาลนะ 



กล้วยไข่
ไปเที่ยวกัน 

ฮ้าว!!

น้อง ๆ มักจะหาวตอนง่วงนอนใช่ไหมครับ นั่นแสดง 
ใหเ้หน็ถงึความออ่นเพลยีของรา่งกายนัน่เอง การหาว 
เป็นการกระตุ้นสมอง ในเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อย 
อ่อนล้า และง่วงนอน บางครั้งคนเราก็สามารถหาว 
ได้ในเวลาที่ต้องการคลายความกังวลเช่นกันครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ทำไมจึงหาว

กล้วยข่าย

กล้วยไข่!! 
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ฮ้าว!!

ฮ้าว!!



ขัดๆ ถูๆ
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สบู่ขัดขี้ไคล
ลดราคาค่า

กล้วยไข่
ขี้ไคล

คืออะไร
เหรอ 

ขี้ไคลของคนเราก็คือชั้นหนังแท้เก่าที่ถูกแทนด้วย 
เซลล์ชั้นหนังแท้ใหม่ที่ร่างกายผลิตขึ้นมา ร่างกาย 
จะมีการผลัดเซลล์ผิวใหม่อยู่เสมอ ทำให้ชั้นหนังแท ้
เก่าหลุดลอกและกลายเป็นขี้ไคลในที่สุด นอกเหนือ 
ไปจากชั้นหนังแท้เก่าแล้ว ขี้ไคลยังประกอบไปด้วย 
ไขมัน เหงื่อที่ร่างกายขับออกมา รวมถึงฝุ่น และ 
อื่น ๆ อีกมากมายครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ขี้ไคลมาจากไหน

ทำไร
น่ะ

วันนี้จะม็อกมาซื้อของกับกล้วยไข่ 

เอ้า!! 
นี่ไง 

ขี้ไคล 

ถ ูๆ



อ้าม!! 

น้อง ๆ เคยโดนคุณพ่อคุณแม่ดุเวลาท่ีไม่ยอมแปรงฟัน 
ใชไ่หมครบั นัน่เปน็เพราะทา่นกลวัวา่นอ้ง ๆ จะฟนัผุ 
ฟันผุเกิดจากการกินอาหารแล้วไม่ยอมแปรงฟัน 
แบคทีเรียในช่องปากจะเปลี่ยนน้ำตาลในอาหารที่ 
หลงเหลือตกค้างอยู่ในปากเราให้กลายเป็นกรด 
และมนัจะไปทำลายพืน้ผวิฟนัของเราเป็นต้นเหตุของ 
ฟันผุในที่สุด

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ฟันผุได้อย่างไร

อ้าม!! อ้าม!! 

อ๊าก-ก-ก!! 
ทานลูกอมมาก ๆ

ระวังฟันผุ
นะครับ

เพียบ...

เกลี้ยง...
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1 วันผ่านไป

1 สัปดาห์ผ่านไป 1 เดือนผ่านไป



9

กรุ๊ปโอ
ใช่มั้ย 

กรุ๊ปเอ
ใช่มั้ย 

กรุป๊เลอืดของคนเรามี 4 กรุป๊ครบันอ้ง ๆ ไดแ้ก ่ A, 
B, AB และ  O เมื่อเราประสบอุบัติ เหตุหรือ 
มีความจำเป็นที่จะต้องรับการถ่ายเลือดจากคนอื่น 
เราสามารถรับเลือดได้เฉพาะกรุ๊ปเลือดที่เข้ากันกับ 
ตัวเราเท่านั้น เช่น หากน้อง  ๆ  มีเลือดกรุ๊ป A ก็ 
สามารถรับเลือดเฉพาะกรุ๊ป  A กับกรุ๊ป  O ได้ 
และสามารถให้เลือดกับคนที่มีกรุ๊ปเลือด  A กับ 
AB ได้

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

กรุ๊ปเลือดมีกี่กรุ๊ปกันนะ

จะม็อก

เลือดกรุ๊ป

 อะไรเหรอ 

กรุ๊ปบี
ใช่มั้ย  

กรุ๊ปเอบี
ใช่มั้ย

ไม่รู้ 

กรุ๊ปเลือด

คืออะไรเหรอ 

ไม่

ไม่ ไม่

ไม่



กล้วยไข่ 
มาให้กิน
 ซะด ีๆ 

แว๊กก-ก-ก!! 
จะม็อก!! 
อย่า!! 

ความฝันเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับ เกิดจาก 
ความคิดทั้งหลายที่อยู่ภายใต้จิตสำนึกเรานั่นเองครับ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งที่เราอยากได้ ความคาดหวัง 
หรืออาจเป็นความทรงจำ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะสะท้อน 
ออกมาเป็นภาพความฝันของเรานั่นเอง

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ทำไมคนเราจึงฝัน

กล้วยไข่ 
ไปเดินเล่นกัน 

แฮ่!!!!! 

แฮก ๆ
แฮก ๆ

อย่าเข้าม้า-า-า-า เช้าวันต่อมา 
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หน้าที่ ของหัวใจเปรียบได้กับชุมทางของเลือด 
ในร่างกาย หัวใจจะรับเอาเลือดที่ผ่านการหมุนเวียน 
หล่อเลี้ยงอวัยวะและระบบต่าง  ๆ  จากร่างกาย 
(เลือดดำ) ส่งต่อไปยังปอด เพื่อทำการฟอกและ 
รับเอาออกซิเจนเข้าไปใหม่ และจะรับเอาเลือดที่ 
เต็มไปด้วยออกซิเจน (เลือดแดง) ที่ได้รับการฟอก 
มาจากปอดนั้น ส่งไปให้กับส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกาย 
เพื่อใช้งานต่อไป

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

หัวใจมีหน้าที่อะไร

ทำไมหน้าอก
กล้วยไข่ดังตุ้บ ๆ ล่ะ

ติ๊ก ๆ ๆ

กล้วยไข่ 
เช้าแล้ว 
ตื่นเร็ว

นี ่ๆ กล้วยไข่

ครอก
ฟี้

ครอก
   ฟี้

ตุ้บ ๆ 
ตุ้บ ๆ 



ตะคริวเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้งานกล้ามเนื้อ 
มาก ๆ เมื่อกล้ามเนื้อถูกใช้งานหนักจะมีการกระตุก 
เกรง็ ชา โดยมากจะเกดิทีน่อ่ง หรอือาจจะเปน็ทีม่อื 
และเท้าก็ได้ วิธีแก้อาการตะคริวที่น่องก็ทำได้ง่าย ๆ 
โดยการดึง หรือให้เพื่อนช่วยดันฝ่าเท้าเข้าหาลำตัว 
ชา้ ๆ จากนัน้กค็อ่ย  ๆผอ่นคลายกลา้มเนือ้บรเิวณนัน้ 
รับรองว่าหายจากอาการตะคริวแน่นอนครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ตะคริวเกิดขึ้นได้อย่างไร
ณ สระว่ายน้ำแห่งหนึ่ง 

จะม็อก
แน่จริง

ว่ายให้ทันสิ 

อ๊าก! ช่วยด้วย!
ตะคริวกิน!

กล้วยไข่!!!!! หลังจากนั้นจะม็อกก็พา

กล้วยไข่ไปห้องพยาบาล 

12 13



12 13

ลายนิ้วมือของคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยครับ 
เพราะยีนท่ีอยู่ในเซลล์สืบพันธ์ุของเราจะเป็นตัวกำหนด 
ลายนิ้วมือมาตั้งแต่กำเนิด ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง 
ได้เลยตลอดชีวิต ลายนิ้วมือแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ใหญ่  ๆ ได้แก่ ลายก้นหอย ลายมัดหวาย และ 
ลายโค้ง ซึ่งในแต่ละกลุ่มก็มีรายละเอียดแตกต่าง 
กันไป ทำให้ลายนิ้วมือของคนเราไม่เหมือนกันครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ลายนิ้วมือของคนแต่ละคนเหมือนกันไหมนะ
บางคน
เป็นลาย
ก้นหอย

กล้วยไข่ดูให้จะม็อกหน่อย
ของจะม็อกลายอะไร

ลายนิ้วมือของ
คนเรามีหลายแบบ

บางคน
เป็นลายโค้ง
กระโจม

บางคน
เป็นลายมัดหวาย

ปัดขวา

โอ

 โอ  โอ

เอ่อ
นายมีลายนิ้วมือ

ด้วยเหรอ
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คนเรานำ้ตาไหลไดด้ว้ยหลายสาเหตคุรบั ไมว่า่จะเปน็ 
ไหลเพราะเกิดความรู้สึกต่าง  ๆ เช่น ดีใจ เศร้าใจ 
สะเทอืนใจ หรอืไหลยามมสีิง่แปลกปลอมเขา้ตา เชน่ 
ฝุ่นละออง แมลงตัวเล็ก ๆ นอกจากนี้น้ำตายังช่วย 
เคลือบกระจกตาให้เรียบ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็น 
ทั้งยังช่วยหล่อลื่นเปลือกตายามที่ เรากะพริบตา 
อีกด้วยนะครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

เฮ้ย กล้วยไข่ 
ทำไมตานาย
เปียกอะ!

เปล่า
ซะหน่อย

ฉันรักเธอนะ

หลังคารั่ว 
น้ำเลยหยดลงมา

โดนตานาย
ใช่ไหม

ฉันก็รักเธอ

ซึ้งซึ้ง

นำตาไหลเพราะเหตุใด้
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เรารับรู้รสชาติต่าง  ๆ  ที่เข้าสู่ปากเราได้ด้วยลิ้นครับ 
ลิ้นมีตุ่มเล็ก  ๆ จำนวนมากเรียกว่า ตุ่มรับรส ทำให้ 
เราสามารถรับรู้รสชาติของอาหารได้ ตุ่มรับรสมีอยู่ 
4 ชนิด ทำหน้าที่ในการรับรสชาติที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ ตุ่มบริเวณปลายลิ้นรับรสหวาน ตุ่มบริเวณ 
ปลายลิ้นและด้านข้างรับรสเค็ม ตุ่มบริเวณด้านข้าง 
ค่อนไปทางโคนล้ินรับรสเปร้ียว และตุ่มบริเวณโคนล้ิน 
รับรสขมครับ

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

เรารับรู้รสชาติของอาหารได้อย่างไร
หวานจัง
อร่อย

ขอจะม็อกกินมั่งสิ

อร่อยนี่
เป็นยังไงเหรอ

เปรี้ยวจัง 
อร่อยมาก

โน่นก็น่ากิน 
นี่ก็น่ากิน 
เอาอีก ๆ

เป็นไง
อร่อยไหม
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อาการขนลุกคือ อาการที่ร่างกายของเราตอบสนอง 
ความรู้สึกต่ออุณหภูมิที่ลดต่ำลง  หรือในยามที่ 
เราหนาวนั่นเอง เช่นเดียวกันกับเวลาที่เรารู้สึกกลัว 
โดยสมองจะควบคุมและสั่งการให้กล้ามเนื้อเล็ก  ๆ 
ทีอ่ยูต่ดิกบัขนแตล่ะเสน้หดเกรง็ ทำใหผ้วิหนงับรเิวณ 
รอบ  ๆ  ขนนูนขึ้น รากขนถูกดึงส่งผลให้ขนลุกชัน 
ตามไปด้วยนั่นเอง

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ขนลุกได้อย่างไร

โอ๊ะ
อะไรน่ะ

โอ๊ะ
ลุกขึ้นมาใหม่
ด้วยแฮะ!

สนุกด ีๆ
เอาใหม ่ๆ    แค่ขนลุกนี่

นายสนุกมากเลย
ใช่ไหม
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การจามคือ อาการตอบสนองของร่างกายอย่าง 
ฉับพลันเมื่อเกิดการระคายเคืองในโพรงจมูกครับ 
ก่อนจามเราจะรู้สึกคันในจมูก จากนั้นสมองก็จะสั่ง 
ให้ร่างกายจามเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจาก 
ร่างกาย การระคายเคืองอาจเกิดจากหลายสาเหตุ 
เชน่ ควนับหุรี ่ ฝุน่ละออง กลิน่นำ้หอม อากาศเยน็ 
หรือเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด 
โรคภูมิแพ้ เป็นต้น

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

ทำไมเราถึงจาม

ฮัด...

ชิ้ว!

ฮัด...

จะจามก็หัด
ใช้ผ้าปิดปาก

บ้างสิ!

ฮัด...

ชิ้ว!

ยืด
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กลิน่ตวัเกดิจากตอ่มเหงือ่ใตผ้วิหนงัของเราปลอ่ยสาร 
ที่เป็นโปรตีนและไขมันออกมา ซึ่งสารเหล่านี้เป็น 
อาหารอย่างดีของแบคทีเรียและเชื้อราที่เกาะอยู่บน 
ผิวหนังของเราครับ ทำให้แบคทีเรียและเชื้อรา 
บริเวณนั้นเจริญเติบโตได้เต็มที่ ก่อนจะตายและ 
เน่าเหม็นส่งกลิ่นขึ้นมาในที่สุด โดยมากกลิ่นตัวจะ 
เกดิในบรเิวณจดุอบัของรา่งกาย เชน่ รกัแร ้ ขอ้พบั 
เท้า และศีรษะ เป็นต้น

รอบรู้
กับ ดร.แหลม

กลิ่นตัวเกิดจากอะไร

กล้วยไข่
สู้ ๆ

อ๊าก! กล้วยไข่
วิ่งเร็ว ๆ!

จะม็อก...กล้วยไข่...

ฟิ้ว

ฟิ้ว

ฟิ้ว

พลั่ก

ฉุย
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อวัยวะ
ภายนอก

ศีรษะ จมูก 
ผม

คิ้ว

หู 

ปาก + ฟัน
ตา

ลิ้น

แขน

หน้าอก
ข้อศอก

ข้อมือ 

มือ

นิ้วมือ

ท้อง

หัวเข่า
ขา

ข้อเท้า เท้า

20 21
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อวัยวะ
ภายใน

สมอง 

หลอดอาหาร
ปอด
กระเพาะอาหาร
ไต
ลำไส้เล็ก
ลำไส้ใหญ่ทวารหนัก

ไส้ติ่ง

ตับ
หัวใจ



แบบฝึกหัด

น้อง ๆ ช่วยจะม็อกเติมคำตอบที่ถูกต้อง

ลงในช่องว่างหน่อยนะครับ

............. 1. อวัยวะใดใช้ในการมองเห็น

............. 2. คนสามารถวิ่ง ยืน และเดิน ได้ด้วยอวัยวะใดกันนะ

............. 3. อวัยวะใดในช่องปากใช้สำหรับรับรสชาติอาหาร

............. 4. อวัยวะใดใช้ดมกลิ่นและหายใจ

............. 5. อวัยวะใดใช้หยิบจับสิ่งของ

............. 6. คนเรามีกรุ๊ปเลือดกี่กรุ๊ป

.............. 7. อวัยวะใดใช้บดเคี้ยวอาหาร

.............. 8. คนจะได้ยินเสียงผ่านอวัยวะใดกันนะ

.............. 9. อวัยวะใดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

............. 10. ชั้นหนังแท้เก่าที่ถูกแทนด้วยเซลล์ชั้นหนังแท้ใหม่เรียกว่าอะไร

22

หู ตา

ขี้ไคล

จมูกฟัน

4 กรุ๊ป หัวใจ

ลิ้น

ขามือ

เฉลย 1. ตา 2. ขา 3. ลิ้น 4. จมูก 5. มือ 6. 4 กรุ๊ป 7. ฟัน 8. หู 9. หัวใจ 10. ขี้ไคล 



น้อง ๆ ช่วยจะม็อก
เขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก 
และเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิดให้หน่อยนะ

............ 1. เมื่อใช้งานกล้ามเนื้อหนัก ๆ อาจทำให้เกิดตะคริว

............ 2. ถ้าเราไม่อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายจะทำให้มีกลิ่นตัว 

............ 3. น้ำตาจะไหลเมื่อคนมีความรู้สึกดีใจหรือเสียใจเท่านั้น

............ 4. เราสามารถรับเลือดจากใครและถ่ายเลือดให้ใครก็ได้

............ 5. ลายนิ้วมือของคนเราเหมือนกันทุกคน

22 23

เฉลย 1.  2.  3. X 4. X 5. X



ประวัติผู้เขียนและผู้วาดภาพประกอบ

ณัฐยาภรณ์ โชติการณ ์ (อุ๊) 
เด็กชนบทผู้ชอบอยู่กับทุ่งนา ป่าเขา แม่น้ำ และธรรมชาติ มีความใฝ่ฝันอันสูงสุดของชีวิตคือ 
อยากเป็นครู จึงเดินตามความฝันของตัวเองอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยการเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สาขา 
วทิยาศาสตร์ท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แล้วความฝันก็กลายเป็นจริง ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็ก ๆ 
 ให้รู้จักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข ที่โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัด 
ขอนแก่น

ภัทรสุดา รัตนจัง (กิ๊ฟ)
กิ๊ฟจัง หรือ GJ giftjung เด็กเมืองกรุงตัวเล็ก ๆ ผู้มีความเชื่อว่า ความฝัน = งานอดิเรก

ถา้จะทำตามความฝนั กต็อ้งทำดว้ยความสนกุ ไมจ่ำเปน็ตอ้งเรยีนในสายวชิาทีต่รงกบัความฝนัของเรา
เพราะความฝนัสามารถทำไดแ้มไ้มม่วีฒุกิารศกึษา ขอเพยีงมใีจและความมุง่มัน่ แมป้จัจบุนักิฟ๊จงั

ทำงานเปน็วศิวกร แตก่ย็งัสามารถทำความฝนัตา่ง  ๆใหเ้ปน็จรงิได ้ ทัง้รอ้งเพลง เปน็พธิกีร และวาดรปู
แน่นอนว่าเป็นงานอดิเรกค่ะ! :-)


