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สวัสดีค่ะ สําหรับภาพนี้นะคะ ก็จะพูดเก่ียวกับที่ทําการไปรษณีย์นะคะ 

ก็ในภาพนี้มีทั้งหมดย่ีสิบภาพย่อยๆ ด้วยกันนะคะ เราเริ่มกันที่ภาพที่หนึ่งเลยนะคะ  

 

ภาพที่หนึ่งค่ะ เราก็เห็นนะคะ มีผู้หญิง อะมีผู้ชายหนึ่งคนกับผู้หญิงหนึ่งคนนะคะ 

ที่กําลังพูดคุยกันนะคะ ก็ผู้ชายคนนี ้เขานะคะ เขาก็ ผมสีดํานะ หวีผมใส่เยลนะ ผมตั้งขึ้นไปนะ 

ผมสั้นนะคะ ใส่เสื้อยืดนะคะ เสื้อเชิ้ตนะ แขนสั้น สีฟ้านะคะ 

เขากําลังพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ ที่เราเห็นเป็นผู้หญิงที่มัดผมหางม้านะคะ ผมเขาสีดํา 

มัดผมขึ้นไปด้านหลังนะคะ แล้วก็ไว้ผมหน้าม้าด้วยนะคะ เขาก็ใส่เสื้อคอปาดสีเหลืองนะคะ 

แขนสั้นอะ เขาก็เหมือนกับว่าพูดคุยกันนิดหน่อยนะคะ โดยผู้ชายนะคะ ถือหนังสืออยู่ เท่าไหร ่

สี่เล่มนะคะ มีหนังสือสีส้มอยู่สองเล่ม สีเขียวหนึ่งเล่ม สีชมพูหนึ่งเล่มนะคะ 

เขาก็กําลังพูดคุยกับผู้หญิงบอกว่า โอเค ฉันจะไปส่งพัสดุนะที่ไปรษณีย์ อะไรยังงี้นะคะ 

ผู้หญิงอาจจะถามก็ได้นะว่า จะไปไหน ทำอะไรนะคะ ก็บอกว่า จะไปส่งพัสดุ 

ส่งพัสดุที่ไปรษณีย์นะคะ ในภาพ ในภาพคําพูดก็จะเป็นรูปกล่องนะคะ เป็นกล่องพัสดุนะคะ 

ที่มีการเขียนชื่อ ที่อยู่ อยู่ที่หน้ากล่องนะคะ แล้วมีผูกเชือกไว้ด้วย 

เป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะ 

แล้วก็พูดคุยกับ[เพ่ือน]บอกว่าจะไปส่งพัสดุที่ไปรษณีย์ 

  

ต่อมาภาพที่สองค่ะ ภาพที่สองนะคะ ก็เป็นสองคนเดิมใช่ไหมคะ เป็นสถานการณ์เดิมนะ 

เขากําลังพูดคุยกันอยู่ ผู้ชายก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะ เขาถือหนังสืออยู่นะคะ 

สี่เล่มค่อนข้างหนาเลยนะคะ มีสีส้มสองเล่ม สีเขียวหนึ่งเล่ม สีชมพูหนึ่งเล่มนะคะ 

ผู้หญิงก็เหมือนกับว่า อ้อ เธอจะไปส่งพัสดุใช่ไหม โอเค งั้นรอเดี๋ยวนะ เดี๋ยวฉันมานะ 

ผู้หญิงก็ทําท่าบอกว่าให้รอเดี๋ยวนะคะ แล้วเขาก็เดินออกไปนะคะ ก็กําลังเดินออกไป 

[เขา]บอกรอเดี๋ยวนะ รอแป๊บหนึ่ง 

 

ภาพที่สามค่ะ อะ ภาพที่สามก็เป็นผู้หญิงกับผู้ชายคนเดิมใช่ไหมคะ 

ก็ผู้หญิงก็เดินกลับมาแล้วนะคะ พร้อมกับมีจดหมายอยู่ในมือด้วยนะคะ ก็เหมือนกับบอกว่า 

เออ รอแป๊บหนึ่งนะ จะไปไปรษณีย์ใช่ไหม งั้นเดี๋ยวฉันฝากจดหมายไปด้วยนะ หนึ่งฉบับนะคะ 

เขาก็ไปหยิบจดหมายมา ไปหยิบซองจดหมายมาหนึ่งซองนะคะ คือเขียนชื่อ ที่อยู่ 

เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ฝากไปกับผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะ 
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อาจจะเป็นเพ่ือนของเขาหรือว่าเพ่ือนร่วมงานของเขาก็ได้นะคะ บอกว่าฝาก 

งั้นฝากไปส่งจดหมายด้วยนะ อ่า ฝากไปนะคะ ก็เป็นจดหมายหนึ่งฉบับ 

เขาก็ถือจดหมายนั้นเนี่ย จะส่งให้กับผู้ชายนะคะ ที่ถือหนังสืออยู่สี่เล่ม 

 

ภาพที่สี่ค่ะ ภาพที่สี่ ก็ หลังจากนั้นนะคะ ผู้ชายคนนี้นะ ที่เราพูดถึงนะ 

เขาที่เป็นผู้ชายผมสั้นนะคะ ที่หวีผมขึ้นไปนะ หวีผมแบบว่าใส่เยลผมตั้งขึ้นไปนะคะ 

เขาใส่เสื้อแขนสั้น เสื้อเชิ้ตนะ แขนสั้นสีฟ้า แล้วก็ใส่กางเกงขายาว 

ภาพนี้เราเห็นว่าเขาใส่กางเกงขายาว แล้วใส่รองเท้าผ้าใบนะ 

มือข้างหนึ่งเขาถือหนังสืออยู่สี่เล่มนะ เขาก็ถือมานะ 

ก็ดูแล้วหนักเหมือนกันนะเขาก็ประคองมานะคะ สี่เล่ม แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะ 

ก็ถือจดหมายไว้นะคะ ก็จดหมายที่เพ่ือนของเขานะคะ ฝากมานะคะ แล้วเขาก็เดินทางมาถึงที ่

ที่ทําการไปรษณีย์นะคะ ก็ในภาพเราก็จะเห็นเป็น ตราที่ทําการไปรษณีย์นะ 

เป็นป้ายติดว่าที่ทําการไปรษณีย์นะ แล้วก็ประตูก็เปิดอยู่นะ ก็แบบว่า เปิดต้อนรับนะคะ 

ตอนนี้เปิด ไม่ได้ปิด ก็เข้าไปได้เลยนะคะ ประตูเปิดอยู่ต้อนรับอยู่ 

 

ภาพที่ห้าค่ะ ภาพที่ห้า หลังจากที่เข้าไปที่ไปรษณีย์แล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวนี้นะ 

ก็จะเริ่มเปลี่ยนระบบใหม่แล้วใช่ไหมคะ ให้เป็นระบบที่มันชัดเจนขึ้นนะคะ 

สําหรับในบางสาขานะคะ ก็จะเอาเทคโนโลยี อะไรพวกนี้ เข้ามาช่วยนะ โดยที่เราเข้าไปเนี่ย 

เราแบบจะได้รู้นะว่า เราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะ ขั้นตอนแรกเนี่ย 

เข้าไปก็ต้องไปกดบัตรคิวก่อนนะคะ ที่ตู้กดบัตรคิวนะ 

ตู้กดบัตรคิวก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องพิมพ์นะคะ พิมพ์เลขออกมานะ เป็นเลขคิวนะคะ 

ก็ใครมาถึงก่อนใช่ไหมคะ กดคิวนะ อ่าคนนี ้ก็ผู้ชายคนนี ้ก็กดคิวนะคะ 

ก็มีสัญลักษณ์ลูกศรใช่ไหมคะ สีแดงชี้ลงนะ บอกว่าให้กดตรงนี้นะ กดตรงนี้ก็คือปุ่มสีเขียว 

เขาก็ใช้มือของเขาเนี่ย ใช้นิ้วชี้ของเขาเนี่ย กดลงไปที่ปุ่มสีเขียวนะคะ จิ้มลงไป กดลงไปนะ 

แล้วก็เครื่องเนี่ย ก็ปริ้นนะคะ ปริ้นเป็นพิมพ์นะ ปริ้นหรือพิมพ์นี่แหละ 

ก็พิมพ์เป็นเลขออกมานะคะ เป็นเลขหกสิบสองนะ ดังนั้นคิวที่เขาจะได้เนี่ย 

ก็คือคิวที่หกสิบสองนะคะ ที่ถูกพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์บัตรคิวนะคะ 

ที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะคะ ของภายใน ด้านใน เขาเรียกว่าอะไร 

ด้านในของที่ทําการไปรษณีย์นะคะ ที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะ อะ เขาก็พิมพ์บัตรคิวออกมานะคะ  
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หลังจากนั้นนะคะ ต่อมาที่ภาพที่หกค่ะ ภาพที่หกนะคะ ก็เราได้บัตรคิวมา 

เราก็ต้องดูใช่ไหมคะว่า โอเค เราคิวที่เท่าไหร ่แล้วเราต้องรออีกก่ีคิวนะคะ ก็ในสํานักงานนะคะ 

ก็จะม ีเป็น เป็นจอใช่ไหมคะ เป็นจอเหมือนกับว่าจอ เขาเรียกว่าอะไร จอคอมอะนะคะ 

ที่ถูกดัดแปลงให้เรามองเห็นตัวเลขนะคะ ก็จะมีตัวเลขของคิวใช่ไหมคะ 

แล้วก็จะมีช่องเคาน์เตอร์นะคะ เป็นช่องเคาน์เตอร์ที่ให้บริการนะคะ อย่างในไปรษณีย์เนี่ย 

อาจจะเปิดช่องเคาน์เตอร์มีอยู่สองเคาน์เตอร์นะคะ คือช่องเอ แล้วก็ช่องบีใช่ไหมคะ 

ก็เป็นช่องเอกับช่องบี แล้วก็จะมีชื่อคิวนะคะ ที่อยู่ด้านซ้ายนะคะ 

ในภาพเราก็จะเห็นคิวที่ห้าสิบเก้าไปใช้บริการที่ช่องเอใช่ไหมคะ 

คิวที่หกสิบใช้บริการที่ช่องบีนะคะ แล้วก็ในภาพนั้นก็จะเห็นคิวที่หกสิบเอ็ดใช่ไหมคะ 

ใช้บริการที่ช่องเอนะคะ ก็ในปัจจุบันนี้เนี่ย ก็จะ ลักษณะการใช้ การใช้คิว การ เขาเรียกว่าอะไร 

การจัดลําดับคิวแบบนี้ ก็จะถูกใช้ในสถานที่ราชการนะ 

ในบางครั้งเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ที่ธนาคารไรยังงี้นะคะ ที่ทําการไปรษณีย์นะคะ 

สําหรับพวกที่สถานที่ที่ปรับปรุงใหม่แล้วนะคะ ทําให้มันแบบทันสมัยมากขึ้นนะคะ 

เพ่ือที่เป็นการปรับ เขาเรียกว่าอะไร ปรับบริการนะคะ ให้กับลูกค้านะคะ 

ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะคะ หรือว่า เช่น ร้านโทรศัพท ์เวลาไปจ่ายบิลโทรศัพท์ไรยังงี้นะคะ 

พวกระบบคิวยังงี้ก็ถูกเอามาใช้ด้วยเหมือนกันนะคะ ก็คือกดบัตรคิว แล้วก็นั่งรอนะคะ นั่งรอ 

แล้วก็ดูเลขนะคะ เลขคิวของเราว่าถึงคิวของเราแล้วเราค่อยเดินไปนะคะ 

โดยที่เราไม่ต้องไปยืนต่อคิวแล้วใช่ไหมคะ เพราะว่าการยืนต่อคิวนี้ 

มันก็ใช้ระยะเวลานานนะคะ แล้วก็เมื่อยด้วยใช่ไหมคะ 

แล้วโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องรอนานเท่าไหร่นะ ดังนั้นการได้บัตรคิวแบบนี้เนี่ย 

ทําให้เราอาจจะไปหาที่นั่ง ไปทำอะไร ไปกินกาฟงกาแฟอยู่ใกล้ๆ ก่อนใช่ไหมคะ 

แล้วก็รอคิวเรียกนะ 

 

ภาพที่เจ็ดค่ะ ภาพที่เจ็ด ก็คิวของผู้ชายคนนี ้เขาได้เป็นคิวที่หกสิบสองใช่ไหมคะ 

ในภาพเราก็เห็นแล้วว่า ที่จอคอมพิวเตอร์นั้นนะ มันก็บอกแล้วว่า 

คิวที่หกสิบสองไปที่ช่องบีใช่ไหมคะ ผู้ชายคนนี ้เขาก็เดินไปที่ช่องบีนะคะ 

โดยในภาพนี้เราจะเห็น มีเคาน์เตอร์ให้บริการมีอยู่สองช่องนะคะ ก็คือช่องเอกับช่องบีนะคะ 

โดยช่องเอนั้นไม่ว่างใช่ไหมคะ มีผู้ชายคนหนึ่งกําลังใช้บริการอยู่นะคะ อะ ช่องบีว่างแล้วนะคะ 
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ผู้ชายคนนี ้ก็ถึงคิวของผู้ชายคนนี้แล้ว คิวที่หกสิบสอง เขาก็เดินไปหาเจ้าหน้านะคะ 

ไปหาพนักงานไปรษณีย์นั้นแหละค่ะ ก็เดินเข้าไปโดยที่พนักงานไปรษณีย์ก็นั่งประจํานะคะ 

อยู่ที่ช่องนั้นนะคะ อยู่ที่เคาน์เตอร์นั้นนะคะ 

 

ภาพต่อมาค่ะ ภาพที่แปดนะคะ ภาพที่แปด ก็ เขาต้องการส่งจดหมายใช่ไหมคะ 

เขาก็ย่ืนจดหมายไปก่อนนะคะ พนักงานไปรษณีย์ก็ทําการติดแสตมป์นะคะ 

ช่วยติดแสตมป์ให้นะคะ ก็จดหมายนี้เนี่ย ปกติแล้ว เวลาที่จะส่งจดหมายเนี่ย 

เราต้องซื้อแสตมป์ติดก่อนใช่ไหมคะ ถ้าไม่ติดแสตมป์ก็คือจะส่งไม่ได้นะคะ 

เพราะว่าเราต้องจ่ายเงินค่าแสตมป์ก่อนนะ จดหมายนี้ก็เขียนชื่อ ที่อยู่ 

ของผู้รับมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยติดแสตมป์ให้นะคะ แล้วเขาก็ประทับนะคะ 

ประทับวันที่หรือประทับตราไปรษณีย์นะคะ ว่า โอเค จดหมายนี้นะ ถูกส่ง ถูกส่งจากที่นี่นะ 

ที่ทําการไปรษณีย์นี้นะคะ ก็ประทับตราไปรษณีย์ลงไปนะคะ 

ในการประทับตราไปรษณีย์ลงไปเนี่ย ก็เป็นการบอกว่า เหมือนกับว่า มีลงวันที่ด้วยใช่ไหมคะ 

ในนั้นมันจะมีวันที่ด้วย แล้วก็เป็นการบอกว่า แสตมป์นี้เอาไปใช้อีกไม่ได้แล้วนะ ใช่ไหมคะ 

ก็เป็นการ เหมือนกับว่า เป็นการทําลายแสตมป์ไปด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าจดหมายเนี่ย 

ไม่ได้ถูกแสตมป์เนี่ย บางครั้งคนก็อาจจะเอาแสตมป์กลับไปใช้ใหม่ได้นะคะ 

ในการแสตมป์ลงไปเนี่ย ก็เป็นการบ่งบอกด้วยว่า อ่า ออกมาจากที่ไหนนะคะ 

บางทีก็อาจจะเขียนเป็นชื่อจังหวัด เป็นชื่อที่ทําการไปรษณีย์ แล้วก็จะมีวันที่กํากับอยู่ด้วยนะคะ 

ก็ในภาพเราเห็นแสตมป์ เขาใช้ที่ปั๊มตรายางนะคะ ตรายางก็ทับลงไปบนแสตมป์นะคะ 

เป็นดวงสีแดงๆ 

 

ภาพที่เก้าค่ะ ภาพที่เก้านะคะ ก็ผู้ชายคนนี ้หลังจากที่ส่งจดหมายแล้วใช่ไหม 

เขาก็ต้องการที่จะซื้อกล่องนะคะ เพราะว่าเขาจะต้องส่งหนังสือนะคะ 

เขาก็ต้องซื้อกล่องใส่นะคะ ใส่หนังสือของเขานะคะ เขาก็ซื้อนะคะ 

ซื้อกล่องกับพนักงานไปรษณีย์นะ แล้วเขาบอกว่า อ่า ซื้อ 

ขอซื้อกล่องหนึ่งที่ใส่หนังสือทั้งสี่เล่มนี้ได้นะ พนักงานไปรษณีย์ก็เลือกกล่องมาให้นะคะ 

ก็เป็นกล่อง อันนี้มันยังไม่ได้ถูกพับใช่ไหมคะ มันก็ กล่องเป็นแบบยังอยู่ในรูปทรงที่ยังไม่พับนะ 

มันก็เลยเป็นแบบแผ่นๆ อยู่นะคะ พนักงานไปรษณีย์ก็หยิบมาให ้ดูพนักงานไปรษณีย์นะคะ 

เขาไว้ผมสั้นมากนะคะ ผมสีดําสั้นมาก แล้วเขาก็ใส่เสื้อเชิ้ตนะคะ สีออกเทาๆ นะคะ 
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แขนสั้นนะคะ แล้วเขาก็ส่งกล่องให้กับผู้ชายคนนี้นะคะ เป็นกล่องที่ยังไม่ได้พับนะคะ ดังนั้นนะ 

ผู้ชายคนนี้ต้องเอาไปจัดการพับเองนะคะ เขาก็รับกล่องมา 

 

ภาพที่สิบค่ะ ภาพที่สิบนะคะ ก็เขารับกล่องมาแล้วใช่ไหมคะ ผู้ชายเสื้อสีฟ้ารับกล่องมาแล้ว 

เขาก็จ่ายเงินนะ อาจจะถามว่าเท่าไหร่ อ่า กล่องนี้เท่าไหร ่ง่ายๆ อะ ย่ีสิบ สมมุติย่ีสิบ 

ก็ย่ืนนะคะ แบงค์ย่ีสิบให้นะคะ เป็นแบงค์สีเขียวนะ ย่ืนเงินให้กับพนักงานนะคะ 

ก็ส่งเงินไปให้นะคะ ย่ีสิบ ย่ีสิบบาทนะคะ ส่งเงินให้เรียบร้อย 

 

ภาพต่อมา ภาพที่สิบเอ็ดค่ะ อะ ภาพที่สิบเอ็ด หลังจากที่ได้กล่องมาแล้วใช่ไหมคะ 

เขาก็ต้องมาทําการจัดใส่มาแพ็คเองนะคะ เขาก็เดินมาที่จุด เขาเรียกว่าเป็นจุด 

เขาเรียกว่าอะไรอะ จุดที่อยู่ด้านในนะคะ ด้านในของที่ทําการไปรษณีย์ 

เขาจะมจีุดที่ให้เป็นแพ็คของ จุดเขียนจดหมาย จุดอะไรยังงี้นะคะ เป็นเคาน์เตอร์เหมือนกันนะ 

เป็นเคาน์เตอร์ยาวๆ นะคะ โดยที่ตรงนั้นเนี่ย ก็จะมีทั้งกาว มีทั้งปากกานะคะ มีให้ยืมนะคะ 

ตรงนั้นเขาก็เดินไปนะคะ ที่ตรงนั้นก็จะมีถังขยะอยู่อันหนึ่งด้วยนะคะ ที่อยู่ด้านมุมซ้ายนะ 

เขาก็ถือกล่องเข้าไปนะคะ แล้วก็ถือหนังสือที่เขาจะส่งนะคะ 

เดินไปตรงที่บริเวณที่เตรียมแพ็คของนะคะ ก็เดินไป 

 

ภาพที่สิบสองค่ะ ภาพที่สิบสอง หลังจากนั้นใช่ไหมคะ เขาก็เริ่มประกอบกล่องนะคะ 

กล่องที่เขาได้มาเนี่ย มันยังเป็นแผ่นๆ อยู่นะคะ แผ่นสีน้ําตาล เขาก็เริ่มพับกล่องขึ้นมานะคะ 

พับตั้งขึ้นมานะคะ เป็นการประกอบให้มันเป็นรูปกล่องนะคะ 

เพ่ือที่เขาจะได้ใส่หนังสือลงไปได้นะคะ เขาก็ใช้มือของเขานะคะ 

สองข้างก็ประคองเหมือนกับบีบพับขึ้นมานะคะ พอบีบขึ้นมาทั้ง 

เขาเรียกทั้งด้านซ้ายและขวาเนี่ย มันก็จะ กล่องมันก็จะตั้งขึ้นมานะคะ เป็นรูปกล่องนะคะ 

ก็สังเกตลูกศรนะคะ ก็พับเข้ามานะคะ ก็ แล้วก็มีกองหนังสือนะคะ ที่ตั้งอยู่นะคะ ตั้งรออยู่นะคะ 

ที่จะใส่ลงไปในกล่อง 

 

ภาพที่สิบสามค่ะ หลังจากที่พับกล่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เขาก็เอาหนังสือนั้น ทั้งสี่เล่มนั้น 

ใส่ลงไปในกล่องนะคะ โดยกล่องนั้นมันก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะ เขาก็ยกหนังสือนะคะ 

ใส่หนังสือทั้งสี่เล่มเข้าไปในกล่อง 
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ภาพที่สิบสี่ค่ะ นะคะ ก็ใส่หนังสือลงไปแล้ว แต่ว่ามันก็ยังแบบไม่พอดีกล่องใช่ไหมคะ 

ยังที่พ้ืนเหลืออยู่นะ ในการส่ง ถ้าเกิดว่ามีแบบมีพ้ืนที่นะคะ กล่องมันอาจจะ ดังแบบ ก๊อกแก๊กๆ 

อะไรยังเงี้ยนะ แบบว่ามีพ้ืนที่เหลือนะ อ่า กล่องมันอาจจะเสียหายได้ง่าย อาจจะเกิดการบุบ 

หรือว่าหนังสืออาจจะเสียหายก็ได้นะ เพราะว่ามันจะกระแทกไปมาใช่ไหมคะ 

เขาก็เลยยัดกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะ สังเกตเขาก็มีกระดาษหนังสือพิมพ์มานะคะ 

ก็ยัดใส่ด้านมุมนะคะ ดา้นมุมด้านข้างรอบๆ นะ ของกล่องนะ เพ่ือให้ 

เพ่ือให้กล่องนั้นแน่นนะคะ เพ่ือให้มันแบบเต็มพ้ืนที่ของกล่อง 

เพ่ือให้แบบกล่องมันไม่แบบโคลงเคลง เขาเรียกว่าอะไรอะ มันไม่ดัง ก๊อกแก๊กๆ อะ 

ทําให้กล่องมันแน่น ให้มันเต็มพ้ืนที่นะคะ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้หนังสือเสียหายด้วย 

แล้วก็ไม่ให้กล่องมันบุบ กล่องมันยับนะคะ ก็ยัดหนังสือพิมพ์ลงไปรอบๆ นะคะ 

เพ่ือให้กล่องมันแน่นนะคะ ในภาพเขาก็ขยําๆ หนังสือพิมพ์นะคะ พับๆ ขยำๆ นะคะ 

ให้มันเป็นแบบฟูๆ นะ ขยำๆ ให้เป็นก้อนๆ แล้วยัดๆ ลงไปด้านข้างนะคะ 

ในภาพเขาก็กําลังยัดหนังสือพิมพ์ลงไปด้านข้างนะคะ ด้านข้างขวาของกล่องนะคะ 

แล้วก็มืออีกข้างเขาก็เตรียมที่จะหยิบหนังสือพิมพ์ต่อนะคะ คือต้องการจะยัดให้มันรอบๆ กล่อง 

 

ภาพที่สิบห้าค่ะ นะคะ ภาพที่สิบห้านี้ เขาก็ หลังจากที่ใส่หนังสือลงไปในกล่องแล้ว 

เขาก็เริ่มที่จะปดินะ ปิดเทปนะ เป็นติดสก๊อตช์เทปนะคะ ปิดที่ปากกล่องนะคะ 

ปิดให้เรียบร้อยใช่ไหมคะ ก็เป็นการ เขาเรียกว่าอะไร ไม่ให้สินค้า ไม่ให้หนังสือของเขาเนี่ย 

มันหลุดออกมานะคะ ไม่ให้กล่องมันเสียหาย เราก็ต้องเป็นการปิดเทปนะคะ 

เขาก็ในภาพเขาก็ดึงเหมือนกับเทปใส หรือว่าเป็นสก๊อตช์เทปม้วนใหญ่ๆ นะคะ 

เอามาปิดที่ปากกล่องนะคะ เขาก็ดึงยาวออกมาเลยใช่ไหมคะ ดึงยาวออกมา 

แล้วก็วางทาบไว้บนปากกล่องนะคะ แล้วก็ปิดทับนะคะ ปิดทับนะคะ ปิดทับให้รอบๆ 

กล่องเลยนะคะ ในภาพเขาก็ถือม้วนสก๊อตช์เทปอยู่นะ แล้วเขาก็กําลังดึง 

แล้วก็กําลังแปะนะคะ ไปที่ฝากล่อง 

 

ภาพที่สิบหกค่ะ อะ ภาพนี้นะคะ หลังจากที่ปิดฝาพัสดุหรือฝากล่องนี้แล้วนะ 

ปิดทั้งมุมซ้ายมุมขวานะ ปิดด้านหน้า แล้วก็ต้องผูกเชือกด้วยนะคะ 

เพราะว่าเป็นการป้องกันอีกระดับหนึ่งใช่ไหมคะ เพราะว่าฝากล่องหรือฝาของพัสดุเนี่ย 
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มันอาจจะถูกเปิดออกมาได้นะ จากการขนส่งนะคะ เพราะว่าการขนส่งอาจจะใช้ 

เขาเรียกว่าอะไร หลายขั้นตอนนะคะ อาจจะใช้เวลานานนะ ก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ผูก ผูกเชือกนะ 

ผูกให้แน่นๆ เลยนะ ผูกรอบๆ นะคะ ผูกเพ่ือให้แบบว่ากล่องนั้นเนี่ย มันแบบแพ็คนะคะ 

ถูกปิดสนิทอย่างดีนะคะ แล้วเขาก็ผูกเชือกไปรอบๆ ทั้งสี่ด้านนะคะ 

แล้วก็ผูกปมอยู่ตรงกลางนะคะ สังเกตในภาพก็เชือกยาวมากนะคะ 

สามารถผูกได้รอบกล่องเลยนะคะ  

 

ภาพที่สิบเจ็ดค่ะ อะ สิบเจ็ด เขาก็ หลังจากที่เขาประกอบกล่องเรียบร้อยแล้วนะ 

ใส่หนังสือลงไปในกล่องแล้ว เขาก็เขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับใช่ไหมคะ เขาก็เริ่มเขียนที่กล่องนะคะ 

สังเกตเขาก็หยิบปากกามาหนึ่งด้ามนะคะ แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่นะคะ ก็มีอยู่หลายเส้น เออ 

เขาเรียกว่าอะไร หลายแถวเลยนะคะ มีชื่อที่อยู่มีอะไรอยู่นะคะ เขียนไว้นะคะ 

เขียนเต็มเลยนะคะ อยู่ที่หัวมุมนะคะ 

 

ภาพที่สิบแปดค่ะ ภาพที่สิบแปด หลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่พนักงานไปรษณีย์คนเดิมนะคะ 

ก็ต้องมีการชั่งน้ําหนักของ ของที่จะส่งก่อนใช่ไหมคะ ก็ในภาพก็จะเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักนะ 

เครื่องชั่งน้ําหนักของพัสดุนะคะ เพราะว่าราคาค่าขนส่ง ราคาของเนี่ย ราคาค่าขนส่งเนี่ย 

มันจะแตกต่างไปกับตามน้ําหนักนะคะ ก็คือถ้าน้ําหนักของสิ่งของเยอะ 

ราคาค่าส่งก็จะแพงนะคะ เขาก็ชักกล่องเนี่ย ที่แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ขึ้นไปชั่งนะคะ 

เอาไปชั่งบนที่ชั่งน้ําหนักนะคะ ก็ในภาพก็จะมีในจอของที่ชั่งน้ําหนักนะคะ ก็อาจจะมีบอกว่า 

หนักเท่าไหร ่ก่ีกิโล ก่ีกรัมนะคะ ราคาเท่าไหร่ ก็จะถูกคิดออกมาเลยนะคะ  

 

ภาพที่สิบเก้าค่ะ ก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะ ระหว่างพนักงานไปรษณีย์นะคะ 

แล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะ ก็ผู้ชายคนเนี้ย ที่ใส่เสื้อสีฟ้า เขาก็จะส่งพัสดุนะคะ 

ไปต่างประเทศนะคะ ก็พนักงานไปรษณีย์ก็ถามว่า จะเอาแบบเร็วหรือแบบช้าใช่ไหมคะ 

จะเอาแบบไปทางเครื่องบินหรือจะไปแบบไปโดยเรืออะไรยังงี้นะคะ หรือว่าจะเป็นแบบ 

อีเอ็มเอสแบบว่าส่งด่วนพิเศษ อ่า มันก็มีหลายทางเลือกใช่ไหมคะ มีด่วนพิเศษ ด่วนธรรมดา 

แบบปกติ ไปทางเรือ ไปทางเครื่องบิน ไรยังงี้นะคะ มีให้เลือก แล้วก็จะมีหลายราคานะคะ 

ขึ้นอยู่กับความเร็วของผู้รับที่จะได้รับนะคะ ผู้ชายคนนี้นะคะ ที่เป็นลูกค้า เขาบอกว่า 

เอาแบบธรรมดาแล้วกันนะ ส่งพัสดุแบบธรรมดาไปเรือนี้แหละ อะ ไม่รีบนะ 
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ไม่รีบเพราะหนังสือก็ไม่รีบนะ ผู้รับก็แบบว่า ยังไม่ได้รีบมากอะไรนะ ส่งทางเรือแล้วกันนะคะ 

หลังจากนั้นก็พนักงานไปรษณีย์ก็ไปดําเนินการนะคะ ก็คิดตังค์นะคะ  

 

[ตัด?]มาที่ภาพที่ย่ีสิบค่ะ ภาพที่ย่ีสิบนะคะ พนักงานไปรษณีย์ก็คิดเงินนะคะ คิดเงิน แล้วก็ใน 

เขาก็ส่งใบเสร็จให้กับลูกค้านะคะ ซึ่งในใบเสร็จนั้นเนี่ย ก็จะมีเป็นเหมือนกับเลขพัสดุนะคะ 

เลขพัสดุที่ลงทะเบียนไว้นะคะ เพราะว่าในการส่งของเนี่ย เราก็ต้องสามารถเช็คได้ใช่ไหม 

ตรวจสอบได้ว่าของของเรานั้นมันอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้นะคะ โดยในใบเสร็จนั้นเนี่ย 

ก็จะมีระบุว่าน้ําหนักเท่าไหร ่ราคาเท่าไหร่ ส่งไปที่ไหนนะคะ ส่งถึงใครนะคะ 

แล้วก็จะมีเลขพัสดุให้เราไว้เช็คได้นะคะ เลขก็จะเป็นเลขแบบยาวๆ เลยนะคะ 

โดยที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์นะคะ เว็บไซต์ของไปรษณีย์เนี่ย นะคะ 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า พัสดุของเรานั้นอยู่ที่ไหนแล้ว ความสําคัญของเลขนี้นะคะ 

ก็เป็นการตรวจสอบได้ว่า พัสดุของเรานั้น กําลังเดินทางไปหรือว่าถึงผู้รับแล้วไรยังงี้นะคะ 

ก็หลังจากนั้นเขาก็จ่ายเงินนะคะ จ่ายเงินให้กับพนักงานไปนะคะ 

ซึง่การส่งของไปต่างประเทศเนี่ย จริงๆ แล้วก็ค่อนข้างแพงนะคะ ก็จ่ายเงินไปค่อนข้างเยอะนะ 

อาจจะหลาย เท่าไหร ่หลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะ เพราะว่าหนังสือก็ค่อนข้างหนา 

แล้วก็น่าจะมีน้ําหนักมากนะคะ เขาก็จ่ายเงินไปนะคะ อ่า หลายร้อยเลยแหละ เดาๆ 

เอาว่าหลายร้อยนะคะ แล้วก็เขาก็จะรับใบเสร็จมานะคะ ที่มีเลขลงทะเบียนอยู่นะคะ 

โดยใบเสร็จนี้ก็ต้องเก็บไว้ให้ดีๆ ใช่ไหมคะ มันเป็นหลักฐานยืนยันได้นะคะ 

ว่าเราได้ส่งของไปจริงๆ นะคะ เวลาที่เกิดความเสียหายนะคะ เช่นอาจจะ เขาเรียกว่าอะไร 

พัสดุอาจจะสูญหายหรือว่าอะไรยังงี้นะคะ หรือว่าพัสดุอาจจะล่าช้าส่งไม่ถึง หรือว่ายัง 

เขาเรียกว่าอะไรอะ อยู่ที่ไหนยังไงอะไรเนี่ย เราจะได้สามารถตรวจสอบได้นะคะ 

จากเลขพัสดุนี้นะคะ  

 

ค่ะ สําหรับหัวข้อนี้นะคะ ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ แล้วเราก็ไว้เจอกันในโอกาสต่อๆ ไป 

สําหรับภาพต่อๆ ไปนะคะ สวัสดีค่ะ 


