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สวัสดีค่ะ สําหรับภาพนี้นะคะ เราก็จะพูดกันเก่ียวกับเรื่องการทําความสะอาดนะคะ 

ก็มีหลายขั้นตอนนะ แล้วก็เรามาเรียนรู้จากการใช้อุปกรณ์ต่างๆ นะคะ ในการทำความสะอาด 

ดูว่ามีอะไรบ้าง โดยในภาพนี้เนี่ย มีทั้งหมดสิบเจ็ดภาพนะคะ ก็เราเริ่มกันที่ภาพที่หนึ่งค่ะ 

 

ภาพที่หนึ่งนะ ก็เห็นเป็นเครื่องมือทําความสะอาดนะคะ 

อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับช่วยกวาดนะคะ ช่วยกวาด ก็ในภาพเราเห็นมีของอยู่สามชิ้นนะคะ 

ชิ้นแรกนะ สีส้ม ชิ้นสั้นๆ นะ ก็เหมือนกับว่าที่กวาด เขาเรียกว่าอะไรอะ ที่กวาดมือถือนะ 

ก็เหมือนกับว่าเราถือได้นะ ใช้มือถือ เพราะว่าที่ด้ามมันจะสั้นใช่ไหมคะ 

เป็นที่กวาดแบบมือถือนะคะ สีส้มนะ ด้ามสีส้ม แล้วก็ที่แปรงเนี่ย มันจะเป็นสีขาวเห็นไหมคะ 

ขนแปรงจะเป็นสีขาว ก็ในภาพนี้น่าจะทํามาจากพลาสติกนะคะ เป็นที่กวาดแบบมือถือที่ว่า 

เราถือไป ถือติดตัวเราไปนะคะ ก็เดินไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะ แล้วก็ทําความสะอาด 

เพราะว่ามันก็จะเล็กๆ สั้นๆ นะคะ กะทัดรัดนะคะ ก็เอาไปปัดๆ กวาดๆ ได ้ส่วนตัวที่สองนะคะ 

ก็ที่เราเห็นนะคะ เป็นที่ตักผงนะคะ หรือว่าที่ตักขยะนะคะ อันนี้ก็เป็นลักษณะแบบสั้นๆ 

กะทัดรัดเหมือนกันนะคะ เป็นใช้มือถือเหมือนกันนะ เพราะว่าด้ามจับจะสั้นนะคะ 

ก็เป็นที่ตักผงแบบมือถือนะ ตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะ 

ลักษณะเหมือนคล้ายกับกล่องสี่เหลี่ยมตัดเฉียงนะคะ กล่องสี่เหลี่ยมตัดเฉียงใช่ไหมคะ 

แล้วก็มันจะออกมาลักษณะเป็นเหมือนกับที่ตักอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะ เป็นลักษณะ 

มีด้านปาก มันจะกว้างๆ นะคะ ไว้สําหรับตักได้นะ ก็ แล้วก็มีมือจับใช่ไหมคะ 

เป็นมือจับเป็นด้ามยาวๆ นะคะ ก็อันนี้บางทีก็จะทํามาจากพลาสติกเนอะ 

หรือไม่ก็ทํามาจากเหล็กสเตนเลสอะไรยังงี้นะ ก็แล้วแต่ระดับราคานะคะ 

แต่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าทํามาจากพลาสติกนะคะ ก็ราคาจะไม่แพงมากนะ 

ก็จะใช้คู่กับที่กวาดมือถือนะคะ กับที่ตักผงนะ 

โดยที่แบบมือถือก็คือเราเดินถือไปใช้งานได้นะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ เป็นไม้กวาดนะคะ 

อันนี้ก็เป็นไม้กวาดเหมือนกัน แต่ว่าเป็นไม้กวาดที่มีด้ามยาวนะคะ 

ก็อันนี้เราเรียกว่าไม้กวาดดอกหญ้านะคะ ก็เป็น จะเห็นได้มากมายทีเดียวนะ 

ทุกบ้านก็น่าจะมีไว้ใช้นะคะ เพราะว่าเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานในการใช้ทําความสะอาดนะคะ 

ก็ลักษณะของมันก็คือ มีด้ามยาวๆ นะ เห็นไหมคะ ด้ามยาว ก็คือว่าการใช้งาน คือว่า ยืนนะ 

เป็นการยืนใช้ หรือว่าการเดินใช้นะคะ ด้ามยาวๆ เนี่ย เราไว้จับนะคะ 

แล้วก็ส่วนด้านฐานของมันนะ เป็นที่บริเวณที่ไว้สําหรับกวาดใช่ไหมคะ 
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ที่ทํามาจากดอกหญ้านะ ก็เป็นพวกหญ้าแห้ง เป็นดอกหญ้าแห้งๆ นะคะ เอามาสาน 

หรือว่าเอามาถัก เอามามัดรวมกันนะ ให้แน่นๆ เลยนะคะ แล้วก็หนามากๆ นะ ให้แน่นๆ นะ 

แล้วก็ตัวดอกหญ้าก็จะรวมๆ กันนะคะ ดูแล้วลักษณะเหมือนกับคล้ายๆ ขนแปรงนั้นแหละ 

แต่ว่าทํามาจากธรรมชาตินะคะ เป็นดอกหญ้านะคะ เป็นแห้งๆ สีน้ําตาลนะคะ 

แล้วก็ถักกันให้แน่นนะคะ แล้วก็ที่บริเวณที่ตัวมันเนี่ย ก็จะทําจากดอกหญ้า 

แล้วก็ใช้เชือกนะคะ เชือกถัก 

หรือไม่ก็อาจจะใช้พวกเชือกฟางหรือว่าอะไรที่ทํามาจากธรรมชาตินะคะ เอามาถักให้มันแน่นๆ 

ให้มันเป็นอันเดียวกันนะคะ กับด้ามจับนะคะ ก็ในภาพนี้ก็จะมีอยู่สามอย่างนะ 

ก็จะมีไม้กวาดแบบสั้นๆ นะคะ ขนาดเล็กกะทัดรัดนะคะ ที่เราถือได้นะคะ 

แล้วก็มีที่ตักผงที่ตักขยะอันหนึ่งนะคะ ที่มีด้ามจับเหมือนกันสั้นๆ นะ 

แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไม้กวาดนะคะ ที่มีด้ามยาวๆ นะ อันนี้ก็คือว่า 

เวลาเราใช้งานเราก็เดินกวาดไปมาได ้

 

ภาพที่สองค่ะ ภาพที่สองก็เห็นอะไรคะ เห็นผู้ชายคนหนึ่ง กําลังทําความสะอาดนะคะ 

ในบ้านของตัวเองเนอะ ใน จะเป็นห้องนั่งเล่น หรือว่าห้องครัว ห้องอะไรก็ได ้

เพราะว่าในภาพเราเห็นมีตู้อยู่นะคะ เป็นห้องภายในบ้านนะคะ 

ในภาพเราก็เห็นมีตู้เก็บของนะคะ ที่เป็นตู้ที่อยู่ด้านล่าง แล้วก็มีตู้แขวนด้วยนะคะ 

แล้วก็มีช่องประตูนะคะ สําหรับเปิดนะคะ เราก็จะเห็นมือจับนะคะ 

สําหรับเปิดที่บานประตูนะคะ มีทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะ 

ส่วนด้านซ้ายเราก็เห็นเป็นเหมือนกับประตูบ้านนะคะ หรือว่าเป็นประตูห้องในแต่ละห้อง 

ที่มันเชื่อมตอ่กันใช่ไหมคะ แล้วก็ในภาพตรงกลางเราเห็นผู้ชายนะคะ ผู้ชายคนนี้นะคะ 

ก็มีผมสั้นสีดํา ใส่เสื้อสีฟ้านะคะ เสื้อคอวี เสื้อคอแหลมนะคะ แขนสั้นสีฟ้า ใส่กางเกงขายาว 

เขาก็กําลังถือไม้กวาดอยู่นะคะ เขาใช้ไม้กวาดที่เราเห็นในภาพแรกเนอะ 

เป็นไม้กวาดดอกหญ้านะคะ ไม้กวาดที่มีด้ามยาวๆ ใช่ไหมคะ เพราะว่า เวลากวาดเนี่ย 

ยืนใช่ไหมคะ สะดวกมีด้ามยาวๆ เราจะได้ไม่ต้องก้มๆ นะคะ 

เพราะว่าถ้าเราใช้ไม้กวาดด้ามสั้นเนี่ย เราจะต้องก้มใช่ไหม จะปวดหลัง อันนี้เขาก็ยืนนะ 

หรือว่าเดินนะคะ เขาก็ใช้ไม้กวาดด้ามยาวนะคะ ก็เดินกวาดบ้านไปนะคะ 

ลักษณะการกวาดก็คือ จับไม้กวาดใช่ไหมคะ เอาไม้กวาด ตัวไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ย 

อยู่ที่พ้ืนใช่ไหมคะ แล้วเราก็ปัดไปมาใช่ไหมคะ ปัดไปมา ก็ปัดไปในทางเดียวกันใช่ไหมคะ 
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เพ่ือทําความสะอาดนะคะ ปัดพวกเศษขยะ เศษผง เศษฝุ่นต่างๆ นะคะ ปัดไปในทางเดียวกัน 

ปัดออกไปนะคะ แล้วก็คือถ้าเสร็จแล้วก็คือยังไงคะ เราก็จะใช้ที่ตักผงใช่ไหมคะ 

หรือว่าที่ตักขยะนะคะ เพราะว่าใน เขาเรียกว่าอะไรอะ ในการทําความสะอาดเนี่ย 

เราก็ไม่ก้มเนอะ ที่เมืองไทยเราก็จะมีเหมือนกับว่าลักษณะที่ตักผงแบบ 

ที่ตักผงแบบด้ามจับยาวๆ นะคะ ในคล้ายๆ กับภาพที่หนึ่งแหละ 

แต่ว่าจะมีด้ามจับยาวขึ้นมาหน่อยนะ เพ่ือสะดวกนะคะ ในการจับนะคะ จับที่ตักผง 

แล้วก็จับไม้กวาดโดยที่เราไม่ต้องก้มนะคะ ก็กวาดออกไปนะคะ ใช้ที่ตักผงตักออกไปนะคะ 

แล้วก็เอาขยะนั้นนะ ไปทิ้งที่ถุงขยะต่อไปนั้นเอง 

 

ภาพที่ต่อมา ภาพที่สามค่ะ ภาพที่สามนะคะ ก็จะเห็นอุปกรณ์นะคะ 

อีกตัวหนึ่งในการทําความสะอาดเหมือนนะคะ สําหรับบ้านที่มีตังค์หน่อยนะคะ 

อาจจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้เนอะ เราก็เรียกว่าเครื่องดูดฝุ่นนะคะ 

เครื่องดูดฝุ่นในภาพสีส้มนะ ภาพที่สาม เครื่องดูดฝุ่นมีสีส้มนะคะ ก็ลักษณะสวยงาม 

เครื่องดูดฝุ่นก็หน้าตาเป็นยังงี ้เดี๋ยวอธิบายให้ดู เออ เป็น เออ มีตัวเครื่องของมันใช่ไหมคะ 

ตัวเครื่องที่ใช้ไฟฟ้านะ แล้วก็ในภาพเราก็จะเห็นมีสาย สายไฟฟ้านะ 

ต่อมาจากตัวเครื่องนั้นอีกทีหนึ่ง ก็สาย ก็คือว่าจะดึงออกมาได้ค่อนข้างหลายเมตรเลยทีเดียว 

เพราะว่าเวลาเราดูดฝุ่นใช่ไหมคะ เราก็จะเดินไปทุกซอกทุกซอยใช่ไหมคะ ดังนั้นสายไฟเนี่ย 

จะมีค่อนข้างยาวนะคะ แล้วก็ม้วนเก็บได้เข้าไปในเครื่องนะคะ สามารถม้วนเก็บได้ 

แล้วก็ตัวเครื่องดูดฝุ่นก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนใช่ไหมคะ ส่วนที่เป็นตัวดูดฝุ่นนะคะ 

ตัวที่เป็นด้ามยาวๆ นะคะ เป็นตัวดูดฝุ่นใช่ไหมคะ แล้วก็มีตัวเครื่องนะคะ 

ตัวเครื่องของมันที่ใช้พลังดูดนะคะ เวลาเปิดเครื่องเนี่ย ก็จะมีเสียงดังนะ 

เพราะว่ามันทํางานเหมือนกับชื่อใช่ไหมคะ คือว่ามันดูดจริงๆ นะ มันดูดฝุ่นนะคะ 

ด้วยความเร็วสูง ด้วยความแรงสูงนะคะ ฝุ่นมันจะได้เข้าไปในเครื่อง โอเค ก็มันก็จะมีด้าม 

ด้ามสําหรับดูดฝุ่นนะคะ ส่วนที่ปลายด้ามจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ 

มันเป็นเหมือนกับว่าส่วนตรงเนี้ย มันจะ เขาเรียกว่าอะไร 

เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปมาได้สะดวกนะ เพราะว่าเวลาเรายืน เรานึกถึงนะ 

เวลาเรายืนดูดฝุ่นใช่ไหมคะ เราก็จะยืนลักษณะคล้ายๆ กับกวาดบ้านนั้นแหละ ก็เหมอืนกันนะ 

ยืนนะ แล้วก็จับเครื่องดูดฝุ่นนะคะ แล้วก็เดินดูดไปมาใช่ไหมคะ ดังนั้นในไอตัวฐานของมันเนี่ย 

ที่เป็นสี่เหลี่ยม มันจะเคลื่อนไหวไปมาได้นะคะ ในการเข้าซอกเข้ามุมพ้ืนที่ต่างๆ 
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ใต้ตู้ใต้โต๊ะอะไรพวกนี้นะคะ มันก็จะเคลื่อนไหวหักไปมาได้นะคะ แล้วก็ในภาพ ตัวที่อยู่ข้างๆ 

เครื่องดูดฝุ่นนั้น ก็เรียกว่าถุง ถุงที่ใช้สําหรับเครื่องดูดฝุ่นนั้นเอง เหมือนกับว่าถุงขยะนะคะ 

สําหรับเครื่องดูดฝุ่น เราเรียกว่าอะไรดีเนอะ เพราะว่ามัน ลักษณะมันเป็นถุงที่ทํามาจากคล้ายๆ 

ทํามาจากผ้ายังเงี้ย ทำมาจากกระดาษ ทํามาจากผ้ายังเงี้ย เป็นแบบว่าถุงบางๆ นะคะ 

แล้วก็ก่อนจะใช้เนี่ย มันจะแบนๆ อยู่ใช่ไหม แต่เวลาจะใช้เสร็จแล้วเนี่ย มันจะแบบโป่ง 

มันจะขยายได้อะนะคะ แล้วก็ที่บริเวณปากถุงนะ ก็จะมีเป็นลักษณะรูกลมๆ นะคะ 

อยู่นิดหนึ่งเนอะ ที่มันพอดีกับตัวสาย สายเครื่องดูดฝุ่นนะคะ เพ่ือว่าเวลาเราดูดฝุ่นเข้าไปนะคะ 

ขยะมันจะได้เข้าไปในถุงพอดีใช่ไหมคะ ขยะจะได้ลงเข้าไปในถุงขยะอันนี้พอดีนะคะ 

ซึ่งเครื่องดูดฝุ่นเนี่ย แต่ละเครื่องเนี่ย มันก็จะมีถุงดูดฝุ่นมาด้วยนะคะ ที่จะต้องใช ้

เพราะว่าพอเราดูดฝุ่นเต็มถุงขยะอันนี้แล้วนะคะ เราก็ เวลาเราทำความสะอาด เราก็แค่ถอด 

ถอดตัวเครื่องนะคะ ถอดถุงขยะที่อยู่ในตัวเครื่องออกนะคะ แล้วก็เอาไปทิ้งทั้งถุงนั้นเองนะคะ 

แล้วก็ใส่ถุงใหม่เข้าไปนะคะ ดังนั้นเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ก็จะใช้ถุงขยะ เออ เขาเรียกว่าอะไร 

ใช้ถุงขยะค่อนข้างเปลืองเหมือนกันนะ พอเต็มแล้วเราก็เอาไปทิ้ง 

เต็มแล้วเราก็เอาไปทิ้งอะนะคะ ก็ลักษณะของถุงเครื่องดูดฝุ่นก็เป็นแบบในภาพนะคะ 

เป็นสี่เหลี่ยมๆ นะคะ แล้วก็ขยายออกได้ มีรูอยู่ตรงกลางนะคะ ไว้สําหรับต่อเชื่อมต่อกับสาย 

สายของเครื่องดูดฝุ่นนะคะ เวลาดูดฝุ่นมันก็จะเข้าไปในถุงอันนี้นะคะ 

 

ภาพต่อมาค่ะ ภาพที่สี่ ภาพที่สี่ก็เราเห็นผู้ชายคนเดิมนะคะ 

คนนี้เมื่อก้ีเขากวาดบ้านไปแล้วใช่ไหมคะ แต่ภาพนี้เขาใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะ 

เขาอยู่ในห้องเดิมเหมือนกันเนอะ เขาก็ดูดฝุ่นนะคะ 

คนนี้เขาก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เราพ่ึงพูดเมื่อก้ีเนี่ย เครื่องดูดฝุ่นสีส้มนะคะ 

ผู้ชายคนนี้ก็อยู่ในห้องหนึ่งเนอะ ที่มีตู้แขวน แล้วก็มีตู้ที่อยู่เป็นตู้ตั้งโต๊ะนะคะ ที่อยู่ด้านล่างนะ 

แล้วก็เราเห็นประตูทางเข้านะคะ เขาก็ยืนอยู่ตรงกลางภาพนะคะ แล้วเขาก็ถือเครื่องดูดฝุ่น 

ด้วยเครื่องดูดฝุ่นเนี่ย มีปลั๊กนะคะ ที่ต่อไปนะคะ ไปต่อไปเสียบกับไฟนะคะ 

ไฟภายในบ้านนะคะ เพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นนี้ใช้ไฟฟ้านะคะ 

แล้วเขาก็ถือตัวสายของเครื่องดูดนะคะ บังคับไปมาใช่ไหมคะ 

ก็ตอนนี้เขากําลังบังคับไปในทิศทางที่เขาเห็นฝุ่นนะคะ ฝุ่นที่กองอยู่ที่พ้ืนนะ ก็กองโตเลยนะคะ 

เป็นกองสีเทาๆ เขาก็เอาเครื่องดูดฝุ่นเขาเนี่ย ไปจี้นะคะ 

หรือไปโดนเอาไปดูดตรงฝุ่นที่เขามองเห็นนะคะ 



THAI ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — CLEANING (PARI)  

  

	 	 	
Copyright © 2017 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are 
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

ลักษณะก็จะเป็นในภาพในการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่น ดังนั้นเนี่ย 

เครื่องดูดฝุ่นก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายเนอะ ไม่เหมือนไม้กวาดกับที่ตักผงนะคะ 

เพราะว่าเวลาเรากวาดเสร็จ เราก็ต้องมาคอยโกยผงออก อะไรยังงี้ใช่ไหมคะ แล้วก็เอาพวกผง 

เอาฝุ่นเนี่ย เอาไปทิ้ง แต่อันนี้เครื่องดูดก็คือทํางานทีเดียวจบใช่ไหมคะ เราก็ 

พวกฝุ่นพวกขยะต่างๆ เนี่ย มันก็จะไปอยู่ภายในเครื่อง พอมันเต็มเครื่องเราถึงจะเอาไปทิ้ง 

 

ภาพต่อมา ภาพที่ห้าค่ะ นะ ภาพที่ห้า นี่ก็เป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดอีกชนิดหนึ่งนะคะ 

ก็หลังจากที่กวาดแล้วใช่ไหม ก็ต้องมีการถูนะ ถู ก็ในภาพเราก็จะเห็นถังน้ําหนึ่งถังนะคะ 

ที่เป็นใบสีเขียว ถังน้ําสีเขียวนะคะ อันนี้จะทํามาจากพลาสติก อะไรยังงี้ก็ได้นะ อย่างดีนะ 

แบบแข็งๆ นะคะ สีเขียวอะ ถังน้ําสีเขียว ในถังน้ําก็มีน้ําอยู่เต็มถังนะคะ และด้านข้างนะคะ 

ก็จะมีไม้ถูพ้ืนนะ ลักษณะของไม้ถูพ้ืนก็ดแูล้วคล้ายๆ กับไม้กวาดไหม แต่ว่าไม่ใช่เนอะ 

เพราะว่าไม้ถูพ้ืนนี้นะคะ บริเวณตัวของมันเนี่ย ตัวของมันเนี่ย ก็ทํามาจากผ้านะคะ 

ภาพที่เราเห็นนะคะ ลักษณะจะเป็นใสๆ เป็นเส้นๆ นะคะ อยู่รวมกันเยอะแยะนะคะ 

มันก็ทํามาจากผ้านะคะ เส้นผ้าเยอะๆ นะคะ เอามามัดรวมกันนะคะ มัดรวมกับด้ามนะคะ 

ตัวด้ามจับนะคะ ด้ามจับก็จะเป็นแบบลักษณะยาวๆ นะคะ อาจจะทํามาจากพลาสติก 

ทํามาจากไม ้ทํามาจากอะไรก็ได้เนอะ ที่มันแข็งๆ นะคะ นะ 

ในภาพก็จะเห็นมีถังน้ําสีเขียวที่มีน้ําเต็มถังนะคะ แล้วก็มีไม้ถูพ้ืนนะคะ 

ที่ทํามาจากผ้าใช่ไหมคะ เพราะว่าอันนี้เนี่ย เราจะไว้สําหรับถูพ้ืนนะ 

ทําความสะอาดพ้ืนให้มันสะอาดมากย่ิงขึ้นนะคะ เพราะว่าเวลากวาดไปแล้วนะคะ 

หรือว่าดูดฝุ่นไปแล้วเนี่ย พ้ืนบางทีมันก็ยัง ยังมีฝุ่นหลงเหลืออยู่นะคะ 

เราก็จะใช้อุปกรณ์ไม้ถูพ้ืนนี้แหละเนอะ ที่ทําความสะอาดขั้นต่อไปนะคะ 

เรามาดูซิว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะคะ 

 

ภาพที่หกค่ะ ภาพที่หกนะคะ อุปกรณ์ที่เราพูดไปเมื่อก้ีนะคะ มีถังน้ํานะ แล้วก็ไม้ถูพ้ืนนะคะ 

การใช้งานก็ง่ายๆ ใช่ไหม ก็เหมือนในภาพเลย นี้นะก็ผู้ชายคนเดิมนะคะ 

ดูเหมือนเขาจะทําความสะอาดบ้านมาทั้งวันนะ เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว 

เขาใส่เป็นกางเกงสีขาวขาสั้นนะคะ อยู่ในบ้านนะคะ อาจจะเป็นอยู่อีกห้องหนึ่งนะ ดูแล้วเป็น 

จะเป็นห้องน้ํา หรือว่าห้องที่บริเวณตรงไหนที่มีพ้ืนที่เป็นกระเบื้องนะ เพราะว่าที่พ้ืนนะ 

ก็จะเป็นตารางสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ ใหญ่ๆ นะคะ มีอยู่ตลอด ตลอดพ้ืนบ้านเลยทีเดียวนะ 
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ก็อาจจะเป็นห้องครัวก็ได้นะ หรือว่าเป็นห้องน้ํา ห้องอะไรก็ได้นะคะ ที่มีพ้ืนเป็นกระเบื้องนะคะ 

ในภาพก็เราจะเห็นมีเหมือนกับว่าตู้เก็บของนะ ที่แขวนอยู่ที่ผนังนะคะ 

ดูเหมือนอาจจะเป็นตู้ยานะคะ หรือว่าเป็น อาจจะเป็นตู้ในห้องน้ําก็ได้ใช่ไหม ที่เป็นพวกแชมพู 

ยาสระผมนะคะ แล้วก็จะเห็นมีผ้าขนหนูด้วยนะคะ และผู้ชายคนนี ้เขาก็ ก็คือ 

เขาก็ต้องเปลี่ยนกางเกงเนอะ เพราะว่าเวลาทําความสะอาดแบบนี้ มันใช้น้ําอะไรยังงี้เนอะ 

มันอาจจะเปื้อนขาเขาได้เนอะ เขาก็เลยเปลี่ยนกางเกงเป็นขาสั้นนะ 

แล้วก็เขาก็มาทําความสะอาดนะคะ โดยที่ในห้องนี้เนี่ย ก็จะมีถังน้ําอยู่หนึ่งใบนะคะ 

สีเขียวทีน่้ําเต็มถังนะคะ และในมือของเขา เขาก็ถือไม้ถูพ้ืนนะคะ 

การใช้ไม้ถูพ้ืนให้ได้ประสิทธิภาพก็คือ ไอตัวไม้ถูพ้ืนนั้น มันต้องเปียกใช่ไหม 

ดังนั้นเราต้องเอาไม้ถูพ้ืนไปจุ่มน้ําก่อนนะคะ จุ่มน้ําแล้วเราก็บิดให้แห้งใช่ไหมคะ ในบาง 

เขาเรียกว่าอะไร ในบางอุปกรณ์มันอาจจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยบิดนะคะ ช่วยบิดทําให้แห้ง 

โดยที่เราไม่ต้องใช้มือของเรานะ ไม่ต้องใช้มือของเราเอาไปบิดเองนะคะ แต่ในบางบ้านนะคะ 

หรือว่าบางบ้านอาจจะไม่มีอุปกรณ์แบบนี้ก็ได้นะ ก็ต้องจุ่มน้ําตัวไม้ถูพ้ืนให้เปียก 

แล้วเราก็ใช้มือบิดใช่ไหม ใช้มือบิดให้มันแห้งนะคะ ให้มันหมาดๆ ไม่ต้องแห้งมาก 

เพราะเราบิดไม่ได้แห้งอยู่แล้วนะ บิดให้หมาดๆ นะ บิดให้น้ําออกมากที่สุดนะคะ 

แล้วก็ใช้ไม้ถูพ้ืนนั้นนะ ลากใช่ไหมคะ 

ลากถูลากถูไปตามบริเวณพ้ืนที่เราต้องการจะทําความสะอาดนะคะ 

อย่างในภาพเขาก็กําลังบิดอยู่ใช่ไหมคะ บิดแต่ว่ามันไม่แห้งเนอะ เขาก็บิดหมาดๆ นะคะ 

แล้วก็เขาก็กําลังที่จะเริ่มถูพ้ืนภายในห้อง ภายในบ้านของเขา 

 

ภาพที่เจ็ดค่ะ ภาพที่เจ็ดเป็นภาพอะไร ภาพนี้เราเห็นมีถังขยะสีส้มนะคะ 

ถังขยะสีส้มก็ที่มีคนกําลังเปลี่ยนถุงขยะอยู่ใช่ไหมคะ เขากําลังเปลี่ยนถุงใหม่นะคะ 

เปลี่ยนถุงขยะถุงใหม่อยู่ เนื่องจากว่าถุงเก่านั้นมันเต็มแล้วใช่ไหมคะ 

สักเกตถุงขยะที่เต็มแล้วนะคะ ก็มีขยะเต็มถุงเลยใช่ไหมคะ ที่อยู่ด้านขวามือของเรานะคะ 

แล้วก็ผูกปากเรียบร้อยนะคะ ผูกเชือกผูกปาก เขาเรียกว่าอะไร 

ผูกที่บริเวณปากของถุงเรียบร้อยนะคะ ผูกเพ่ือไม่ให้ขยะอะไรมันหล่นออกมานะคะ 

เตรียมที่จะเอาไปทิ้งนะคะ แล้วก็ส่วนในถังขยะนะคะ 

เราก็ทําการเปลี่ยนถุงขยะใบใหม่เข้าไปนะคะ ก็จะเป็นถุงพลาสติกนะคะ 

ในภาพก็จะเป็นถุงพลาสติกนะคะ สีขาวนะคะ ก็กําลังใส่นะคะ ถุงขยะใบใหม่เข้าไปนะคะ 
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ใส่เข้าไปในถังขยะสีส้มนะคะ ก็ง่ายๆ ใช่ไหม ก็คือสวมถุงลงไปในถังนะคะ 

แล้วก็พับปากนิดหน่อยนะคะ เพ่ือไม่ให้ที่แบบไม่ให้ถุงมันร่นลงไปในถังนะคะ 

 

ภาพที่แปดค่ะ ภาพที่แปดนะคะ ก็หลังจากที่ผูกถุงขยะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ 

เตรียมขยะจะเอามาทิ้งนะ วิธีเอามาทิ้งนะคะ แล้วก็เอามาทิ้งที่ 

ส่วนใหญ่ก็จะมาทิ้งที่ถังขยะที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านของแตล่ะคนนะคะ 

หรือในบางหมู่บ้านบางพ้ืนที ่อาจจะมีพ้ืนที่ทิ้งขยะส่วนรวมไว้ให้ใช้รวมกัน อะไรยังงี้ก็ได้นะ 

แต่ส่วนใหญ่แล้ว จริงๆ แล้วก็คือจะมีถังขยะของบ้านใครบ้านมันแหละเนอะ 

ที่ว่าทิ้งขยะของใครของมันนะคะ แล้วก็ เวลาก็จะมีพวกรถขยะนะ 

เขาก็จะมาเก็บขยะอีกทีหนึ่งนะคะ อะในภาพเราก็จะเห็นผู้ชายคนนี้นะคะ 

เขาเปลี่ยนกางเกงอีกแล้วเนอะ เป็นกางเกงขายาวสีขาวนะ แล้วเขาก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะคะ 

เอาขยะออกมาทิ้งที่หน้าบ้านของเขานะคะ ก็จะอยู่เหมือนกับริมฟุตบาท อะไรยังงี้นะคะ ถังขยะ 

ลักษณะถังขยะก็เป็นถังขยะสีเขียวใบใหญ่นะคะ ที่ใส่ได้ค่อนข้างเยอะเนอะ ก็ใส่ขยะ 

น่าจะใส่ได้แบบทั้งอาทิตย์แหละเนอะ ก็ถังใหญ่สีเขียวนะคะ แล้วก็มีล้อลากนะ 

สักเกตมีล้อลากอยู่ด้านหลังนะคะ ส่วนด้านหน้ามันจะเป็นเหมือนกับขาตั้งนะคะ 

ก็คือลากเอาไปได้ใช่ไหม สมมุติว่า แบบว่ารถอยู่ไกล หรืออะไรยังเงี้ย 

เราก็สามารถลากเอาถังขยะ หรือว่าเอาขยะภายในถังเนี่ย ไปทิ้งได้นะคะ 

ก็จะเป็นตัวช่วยในการผ่อนแรงนะคะ เราจะได้ไม่ต้องยกถังหนักนะคะ 

ภาพนี้ก็เป็นถังขยะสีเขียวที่มีฝาเปิดด้านบนนะคะ เปิดด้านบน แล้วก็ผู้ชายคนนี้ เขาก็เปิดฝา 

ใช้มือเปิดฝา แล้วก็เอาถุงขยะนะคะ ใส่เข้าไปในถังขยะ 

 

ภาพที่เก้าค่ะ เมื่อก้ีเราพูดเรื่องรถขยะไปนิดหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ ก็ส่วนใหญ่นะคะ 

การทํางานของรถขยะเนี่ย ก็อาจจะมาเก็บขยะตามหมู่บ้าน หรือตามบ้าน ตามไรยังงี้นะคะ 

ประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองครั้งนะคะ ก็ไม่แน่ใจ แล้วแต่การทํางานของแต่ละที่นะคะ 

ก็อย่างน้อยเนี่ย มันก็ต้องมีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะ ในภาพ ภาพที่เก้านะ 

จะเป็นรถขยะเห็นไหมคะ รถขยะนะ เป็นรถเหมือนคล้ายๆ รถบรรทุกนะคะ ดัดแปลงนะคะ 

ที่ด้านหลังเนี่ย ก็เป็นที่ใส่ขยะ หรือเป็นที ่เขาเรียกว่าอะไรอะ ที่ทับถม ที่โกยขยะเข้าไปนะคะ 

เพราะว่าถ้าสังเกตรถขยะเนี่ย เวลาเราทิ้งขยะลงไปแล้ว มันก็จะมีเหมือนอุปกรณ์ในการบีบ 

บีบให้ขยะมันแน่นตัวเข้าไปมากย่ิงขึ้นอะนะคะ 
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เพ่ือที่จะได้มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บขยะมากขึ้นนะคะ เพราะว่ารถที่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ย 

อาจจะต้องเก็บขยะค่อนข้างนานอะนะหลายๆ หมู่บ้านอะนะ 

ดังนั้นตัวรถขยะมันจะมีที่เหมือนกับที่บบีขยะอยู่ให้แน่นๆ นะคะ ให้ที่ลดพ้ืนที่ของขยะเข้าไปนะ 

เพ่ือให้มันถูกเก็บอยู่ในรถให้มากที่สุดนะคะ ในภาพเราก็จะเห็นคนเก็บขยะใช่ไหมคะ 

ที่เก็บขยะอยู่ตามบ้านนะคะ ก็ในภาพเราก็จะเห็นถังสีส้มสีเขียวนะคะ 

ที่เขาเก็บมาจากในซอยเนี่ยนะคะ แล้วเขาก็เอาขยะเนี่ย มาทิ้งอีกทีหนึ่งนะคะ 

ที่บริเวณท้ายรถนะคะ ท้ายรถขยะนะคะ จริงๆ 

แล้วก็อาจจะมีแบบตัวช่วยยกอะไรยังงี้ใช่ไหมคะ ยกแล้วสําหรับเทให้ขยะมันเทออกไปได้ทั้งถัง 

อะไรยังงี้นะคะ ก็จะ แล้วแต่ เขาเรียกอะไร แล้วแต่รุ่นของรถใช่ไหมคะ แล้วในภาพนี้ 

คนเก็บขยะ เขาเหมือนกับว่า เขาก็ค่อยๆ เอาออกมาทีละถุงเนอะ 

เอาออกมาจากถังขยะทีละถุงนะคะ ก็อันนี้สําหรับเป็นการเก็บขยะตามบ้านใช่ไหมคะ 

แต่ว่าถ้าเป็นพวกตามตลาดตามบริเวณชุมชนไรยังงี้เนอะ ก็จะต้องมีการเก็บขยะทุกวันนะ 

ในช่วงเช้าหรือว่าตั้งแต่เช้ามืดนะคะ แต่ถ้าเป็นตามหมู่บ้าน ตามบ้าน เขตที่อยู่อาศัยต่างๆ เนีย่ 

ก็จะมาเก็บ แต่ว่าไม่บ่อยมากนะคะ อาจจะแค่อาทิตย์ละครั้ง หรือสองครั้งเท่านั้น 

 

ภาพที่สิบค่ะ ภาพที่สิบหลังจากที่เก็บขยะแล้ว ขยะมันไปไหนใช่ไหม ขยะมันก็ไปสู่ที ่

ที่ทิ้งขยะอีกทีหนึ่งนะ ซึ่งบริเวณที่ทิ้งขยะเนี่ย ก็จะเป็นบริเวณที่กว้างนะ กว้างมากๆ นะ 

เป็นพ้ืนที่ที่จะต้องห่างไกลเขตชุมชนหน่อย เพราะว่ามันมีกลิ่นค่อนข้างแรงใช่ไหมคะ 

รถขยะเนี่ย ก็จะเอาพวกขยะที่เก็บมาตามบ้านตามครัวเรือนต่างๆ นะคะ ตามสถานที่ต่างเนี่ย 

เอามาทิ้งนะคะ ที่บริเวณเหมือนกับว่าสุสานขยะอะไรยังงี้เนอะ 

เพราะว่าเป็นส่วนสุดท้ายแล้วที่ขยะเนี่ย จะมาอยู่ที่นี่นะคะ 

ก็สังเกตว่ามันก็จะเป็นแบบมีขยะหลายร้อย หลายหมื่น หลายเป็นพันตันเลยนะคะ 

อยู่ในที่บริเวณเดียวกันนะ แล้วก็ถูกทับซ้อนกันนะคะ หนามากๆ เลยนะคะ หลายชั้นนะคะ 

ทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ก็จะอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะ ซึ่งบางครั้งก็ถ้าเราไม่มีการแยกขยะดีๆ 

ใช่ไหมคะ ขยะทุกอย่างเนี่ย มันก็จะอยู่ที่นี่นะ บางทีก็ไม่ได้ถูกเอาไปรีไซเคิล เขาเรียกว่าอะไร 

เอาไปใช้หมุนเวียน เอาไปทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ในภาพก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ 

อยู่ที่นี่เลย ก็เป็นรถขยะ เห็นไหมคะ เป็นรถขยะสีส้มนะคะ แล้วก็มาเทลักษณะนะคะ 

เป็นยกเทด้านท้ายออกนะคะ ก็เทขยะลงทีเดียวนะคะ แล้วก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ย 

ขยะเข้ามาเรื่อยๆ ทุกวันๆ นะคะ มีขยะเพ่ิมขึ้นทุกวันๆ เนาะ ในภาพเราก็จะเห็นฝูงนกด้วยนะ 
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มีนกเป็นฝูงเลยนะคะ ที่บินอยู่บนท้องฟ้านะคะ อยู่บนท้องฟ้า 

แล้วก็โดยด้านล่างนั้นก็เป็นขยะนะคะ เป็นสุสานขยะ 

 

ภาพที่สิบเอ็ดค่ะ ภาพที่สิบเอ็ดก็เป็น เราพูดเก่ียวกับอาชีพนะ ก็อาชีพคนกวาดขยะ 

อาชีพนี้ก็มีนะคะ แล้วก็มีคนทําค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ ก็ เราก็จะเห็นบ้านเมือง สถานที่สําคัญ 

เขาเรียกว่าอะไร เขตชุมชนอะไรต่างๆ ที่มันสะอาดได้นะคะ เพราะว่ามีพนักงานนะคะ 

ทำความสะอาดนะคะ ที่คอยทําความสะอาดให้พวกเราอยู่นะคะ โดยในภาพนี้เนี่ย 

ก็จะเป็นเขตเมือง เขตชุมชนใช่ไหมคะ ก็ผู้ชายคนนี ้หรือผู้หญิง ไม่รู ้เรามองไม่เห็นนะคะ 

เขาก็ใส่ชุดเหมือนกับชุดฟอร์มนะ เขาเรียกชุดแบบฟอร์ม ชุดทํางานของเขานะคะ 

ก็ชุดนี้มันต้องมีความ เขาเรียกว่าอะไรอะ จะได้ไม่เปื้อน ไม่เปื้อนเสื้อผ้าของเราเองนะคะ 

เราก็ต้องมีใส่ชุดด้านนอกด้วยนะคะ แล้วก็ใส่ถุงมือ จะเป็นถุงมือยางนะคะ ส่วนเสื้อนอกเนี่ย 

ก็จะเป็น ใส่เป็นเสื้อสะท้อนแสงนะ เห็นไหมคะ มีแทบสีส้มสองแทบนะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ย 

ต้องทํางานในที่มืด ทํางานช่วงตอนกลางคืน หรือว่าช่วงแต่เช้าตรู่นะคะ 

ก็จะต้องมองเห็นได้ชัดเจนนะคะ ในที่มืดเขาเลยต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงนะคะ 

แล้วก็ใส่หมวกด้วยนะคะ บางครั้งก็ทํางานยาวมาถึงในช่วงเช้า ช่วงสาย หรือช่วงแดดร้อนๆ 

ก็มีนะ ก็ใส่หมวกด้วยเหมือนกันนะ ป้องกันแดดร้อน อะไรยังงี้ด้วยนะคะ 

แล้วก็ใส่ผ้าคลุมปากนะคะ ผ้าปิดปากนะคะ มันจะได้แบบป้องกันกลิ่นนะคะ จะได้ไม่เปื้อน ไม ่

เขาเรียกไม่สัมผัสกับใบหน้าเราด้วยนะ แล้วก็เป็นการป้องกันอีกขั้นหนึ่ง เพราะว่าขยะฝุ่น 

อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ เวลากวาดถนนอยู่ริมทางจะฝุ่นมีพวกขยะอะไรเยอะนะคะ 

ก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะ ในภาพนะ อุปกรณ์ที่เขาใช้นะ เขาก็ถือไม้กวาดอยู่ใช่ไหม 

เป็นไม้กวาดถนนนี้แหละนะคะ แล้วเขาก็กวาดตามข้างทางตามริมถนนไปนะคะ 

กวาดพวกฝุ่นพวกขยะเก็บขยะทั่วไปนะคะ เพราะบางคนก็ทิ้งขยะไม่ลงถังใช่ไหมคะ 

ก็จะมีพนักงานแบบนี้แหละ ที่มาคอยช่วยทําความสะอาดให ้

 

ภาพที่สิบสองค่ะ ภาพที่สิบสองก็เป็นการทําความสะอาดอีกประเภทหนึ่งนะ 

เป็นอีกอาชีพหนึ่งใช่ไหมคะ เป็นการทําความสะอาดแม่น้ําลําคลองอะนะคะ ในภาพก็ 

เราก็จะเห็นเป็นเหมือนอยู่ที่บริเวณริม เขาเรียกอะไรอะ พวกประตูทางน้ํา ปิดเปิดน้ํา 

อะไรยังงี้ด้วยเนอะ หรือไม่ก็เป็นพวกประต ูเขาเรียกว่าระบายน้ําอะ เป็นประตูระบายน้ํา 

ประตูระบายท่อน้ําเสีย อะไรยังเงี้ยนะคะ ก็ในภาพนะ ผู้ชายคนหนึ่งนะ 
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ก็ยืนอยู่ด้านบนของสะพานใช่ไหมคะ หรือด้านบนของประตูทางน้ํานี้แหละ 

ก็จะเป็นประตูใหญ่ๆ นะคะ แล้วก็ เขาก็ อาชีพนี ้มันก็ น้ํามันอาจจะเหม็นด้วยใช่ไหมคะ 

เขาก็ต้องทําความสะอาดอยู่ยังงี้ตลอดเวลาเนอะ เขาก็ใช้ เขาเรียกว่าอะไร เหมือนกับว่าตาข่าย 

เขาเรียกว่าเป็นไม้ตาข่ายนะคะ ที่เอาไว้บางทีเราไว้จับปลาอะไรยังเงี้ย จับปลา 

เวลาจับปลาเล่นกับเด็กๆ ยังงี้นะคะ แต่อันนี้มันไว้ ไว้ตักขยะ ไว้ตักขยะนะ 

เราเรียกเป็นไม้ตักขยะก็แล้วกัน ไม้ตักขยะนะคะ ที่ตักขยะในน้ํานะคะ ก็ลักษณะของมันเนี่ย 

ทํามาจากตาข่ายนะคะ หรือว่าผ้าบางๆ นะคะ ที่มันระบายน้ําออกได้นะคะ 

ก็เวลาตักก็ตักขึ้นมาแต่ขยะนะคะ ก็ภาพนี้ก็คือ เขาก็ทําความสะอาดริมน้ําอยู่นะ บริเวณริมน้ํา 

หรือว่าเป็นท่อน้ําทิ้ง บริเวณริมทางน้ําเสีย อะไรยังเงี้ยนะคะ ไม่แน่ใจนะคะ มันก็จะสะอาด เออ 

ไม่ใช่สะอาด มันไม่สะอาด มันสกปรกนะคะ มันก็ดูไม่ดีนะคะ หน้าที่ของเขาก็คือ ตักขยะนะคะ 

ที่อยู่บริเวณใกล้ๆ นั้นนะคะ ตักออกมานะคะ ก็สังเกตไม้มันก็ไม่ได้ยาวมากนะคะ 

ก็ตักได้แค่บริเวณที่เขามือเอื้อมไปถึงนะคะ เขาก็ใช้ไม้เนี่ย เอื้อมตักพวกขยะออกไป 

ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะ ที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ ใส่หมวกด้วยนะ 

แล้วก็ถืออุปกรณ์ทํางานของเขานะคะ ก็คือที่ตักขยะนะคะ ที่โกยขยะในน้ํานะคะ 

มันเหมือนกับตาข่าย เหมือนสวิง เหมือนอะไรยังเงี้ยนะคะ ก็ไว้โกยขยะ พวกอะไร 

ขวดพลาสติก พวกอะไรที่บางทีคนอาจจะทําตก หรือว่าคนอาจจะโยนทิ้งในแม่น้ํา 

หรือว่าบางทีมันปลิว มันลอยมาจากไหน อะไรยังเงี้ยนะคะ 

 

ภาพที่สิบสามค่ะ สิบสาม ก็เป็นอุปกรณ์ในการทําความสะอาด ก็คืออะไรนะคะ 

เป็นฟองน้ํานะคะ มีในภาพเราดูอันแรกก่อน ถุงมือสีเหลืองนะคะ หนึ่ง ถุงมือหนึ่งคู่นะคะ 

ถุงมือยางสีเหลือง แล้วก็ตรงกลางก็มีฟองน้ํานะคะ ฟองน้ําสี่เหลี่ยมๆ นะคะ 

แล้วก็ด้านขวาสุดนะคะ ก็เป็นสเปรย์ เหมือนกับ ไม่ใช่สเปรย์ 

มันอาจจะเป็นน้ํายาทําความสะอาดนะคะ อยู่รูปขวดที่แบบเราสามารถฉีด ฉีดได้นะคะ 

เป็นขวดสีเขียวนะคะ ก็ในภาพมีอยู่สามสิ่ง ถุงมือ ฟองน้ํา แล้วก็น้ํายาทําความสะอาดนะคะ 

 

ภาพที่สิบสี่ค่ะ วิธีการใช้นะคะ ก็คนนี้เขาก็อาจจะต้องการทําความสะอาดแบบล้ําลึกนะคะ 

ต้องใช้น้ํายา ใช้สารเคมีนะคะ เขาก็เริ่มจากนะคะ ในภาพเราเห็นเป็นพ้ืนกระเบื้องนะคะ 

น่าจะเป็นพ้ืนในห้องน้ําไหม อะเป็นพ้ืนกระเบื้องนะคะ แล้วก็เป็นกระเบื้องที่แบบสี่เหลี่ยมนะคะ 

ค่อนข้างถ่ี เป็นถ่ีๆ เลยนะคะ เป็นกระเบื้องแผ่นเล็กๆ ถ่ีๆ นะคะ ก็ในภาพนะคะ 
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เขาก็กําลังทําอะไรคะ ถูพ้ืนอยู่นะคะ โดย เขาใส่ถุงมือก่อนใช่ไหมคะ เขาใส่ถุงมือนะคะ 

แล้วเขาก็จับฟองน้ํานะคะ แล้วก็เขาก็ถูพ้ืนนะคะ โดยที่พ้ืนเนี่ย 

เขาได้ฉีดพวกน้ํายาพวกสารเคมีนะคะ ในการช่วยทําความสะอาดไปแล้วนะคะ 

ฉีดอยู่บนบริเวณพ้ืนนะคะ แล้วเขาก็ใช้อุปกรณ์ ใช้ฟองน้ําช่วยถูช่วยขัดนะคะ 

เพ่ือให้คราบสกปรกนั้นมันหลุดออกมาได้ง่ายใช่ไหมคะ เขาก็ถูไปถูมา ถูไปถูมา อะไรยังงี้นะคะ 

แล้วก็มันก็จะเกิดเป็นฟองนะคะ ก็ถูเสร็จก็มีการราดน้ํา มีการอะไรอย่างเงี้ยนะคะ 

ทําความสะอาดขั้นตอนต่อไปนะคะ ที่เราต้องใส่ถุงมือก็เพราะว่า 

น้ํายามันเป็นสารเคมีใช่ไหมคะ มันสามารถทํารายผิว กัดผิวเราได้นะ ใส่ถุงมือนะคะ 

เพ่ือความปลอดภัย เพ่ือความ เขาเรียกว่าอะไร เพ่ือไม่ให้มือโดนสารเคมี 

 

ภาพต่อมา ภาพที่สิบห้าค่ะ ภาพที่สิบห้า ก็อันนี ้เขาก็ใช้อุปกรณ์เดิมเนอะ ผู้ชายคนนี้นะ 

ใส่เสื้อสีฟ้าแขนสั้นนะคะ ทําความสะอาดอยู่ อาจจะไปในห้องน้ํา อะไรยังงี้ก็ได้เนอะ 

ทําความสะอาดกระจกอยู่นะคะ เขาก็ใช้อุปกรณ์อันเดิม 

ก็ใช้ฟองน้ํามาทําความสะอาดกระจกนะคะ ก็ขัดไปขัดมา ถูไปถูมานะคะ เพ่ือให้พวกคราบ 

อาจจะเป็นพวกคราบสบู่ เวลาเราอาบน้ํา เวลาเราแปรงฟัน อะไรยังงี้ใช่ไหมคะ พวกคราบสบู่ 

คราบยาสีฟัน อาจจะไปเกาะติดที่กระจกนะคะ เขาก็ทําความสะอาดนะ เขาก็เหมือนเดิม 

เขาใส่ถุงมือนะคะ ถุงมือสีเหลือง เป็นถุงมือยางนะคะ แล้วก็จับฟองน้ํา 

แล้วก็ถูไปถูมาที่บริเวณกระจก 

 

ต่อมานะคะ ภาพที่สิบหกค่ะ ภาพที่สิบหกนะคะ ในการทําความสะอาดบ้าน 

มันก็มีหลายขั้นตอนใช่ไหมคะ บ้านก็ไม่ได้ดูเรียบร้อยสะอาดอยู่ตลอดเวลานะ 

อย่างภาพที่สิบหกนี้ก็ เขาก็อาจจะมีลูก มีอะไรยังงี้ใช่ไหมคะ มีเด็กวัยรุ่น หรืออะไรยังงี้นะ 

ก็บ้านก็จะดูแบบรกนะ บ้านรกใช่ไหมคะ ก็ของไม่เป็นระเบียบนะ ของที่ควรจะอยู่ 

มันไม่อยู่ในที่เดิมใช่ไหมคะ ของที่ควรที่จะอยู่ในที่ของมัน แต่ว่ามันไม่อยู่ที่เดิมนะคะ 

ในภาพเราก็จะเห็นชั้นหนังสือนะคะ แต่ก็มีหนังสืออยู่แค่สามสี่เล่มนะ 

แต่มันมีหนังสือที่กองอยู่กับพ้ืนก็มีนะ แล้วก็มีตุ๊กตาหมีก็กองอยู่กับพ้ืนนะคะ อะไรที่ใช้เสร็จ 

หรือยังไม่เสร็จนะ ก็กองอยู่บนโซฟานะคะ ก็ดูแบบไม่น่าดู เขาเรียกว่า ดูแบบไม่เป็นระเบียบ 

ดูรกนะคะ ก็เราก็จะเห็นในภาพนะ ก็จะมีตู้หนังสือแขวนอยู่ใช่ไหม 

และด้านข้างจะเป็นรูปภาพนะคะ เป็นกรอบรูปภาพนะคะ แล้วก็มีโซฟาอยู่นะคะ 
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อีกหนึ่งตัวนะคะ แล้วบนโซฟาก็จะมีเสื้อผ้าไหม พาดอยู่บนโซฟานะคะ แล้วก็จะมีหนังสือ 

มีของเล็กๆ น้อยๆ นะคะ และที่พ้ืนเราก็จะเห็นมีตุ๊กตาหม ีมีหนังสือสีส้มนะคะ 

ที่เปิดออกอยู่นะคะ หน้าควํ่าเปิดออกอยู่ที่พ้ืนนะคะ แล้วก็มีถุงเท้านะคะ แล้วก็มีพวกผ้า 

มีอะไรเยอะแยะ มันดูรกมากใช่ไหมคะ ในการทําความสะอาดบ้าน 

ก็อันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งด้วย ก็คือ เราก็ต้องเก็บจับจัดเก็บให้เรียบร้อย 

 

มาดูภาพที่สิบเจ็ดค่ะ ก็เป็นสุดท้ายแล้วใช่ไหม สิบเจ็ดก็บ้านรก ก็ยังไง 

เราก็ต้องจัดเก็บสิ่งของให้เป็นหมวดหมู่นะคะ ก็ผู้ชายคนนี้ก็จัดเก็บนะคะ ของที่มันรกนะคะ 

ที่มันตกอยู่ที่พ้ืน หรือว่าของที่คนใช้แล้วไม่ได้เก็บอยู่กับที่นะคะ 

ใช้แล้วก็วางไว้ตรงนั้นตรงนี้นะคะ ก็มาเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ 

เขาก็มาเก็บหนังสือเข้าที่นะคะ หนังสืออยู่ด้านบน แล้วก็เก็บของต่างๆ 

อาจจะเป็นแบบตุ๊กตาหมีที่ตั้งโชว์ไว้นะคะ แล้วก็เก็บไว้ที่ตู้นี้เหมือนกันนะคะ 

แล้วก็เขาก็ถือพวกเสื้อผ้านะคะ ที่ใช้แล้วนะคะ ที่มันกองไว้อยู่ที่พ้ืนนะ 

เขาก็อาจจะเอาเตรียมเอาไปซักนะคะ เอาไปใส่ที่ตะกร้าผ้า อะไรยังงี้ก็ได้นะ 

ผู้ชายคนนี้ก็ถือของที่จะ อะไรอะ พวกเสื้อผ้า พวกอะไรยังเงี้ย ที่ไม่ได้จะเอามาจัดไว้ที่ชั้นเนี่ย 

เขาก็ถือไว้ข้างหนึ่งนะคะ ส่วนของที่จัดไว้ เขาก็กําลังจัดอยู่ที่ตู้ ที่ตู้ชั้นวางนี้นะคะ 

สําหรับเรื่องทําความสะอาดก็มีเพียงเท่านี้นะคะ มันก็ยาวนิดหนึ่งนะคะ 

แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ กับนักเรียนทุกคนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 

แล้วเจอกันใหม่นะคะ ในภาพต่อไป สวัสดีค่ะ 


