เวทีพูนพลังครู

เพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษา จะท�าให้เด็กๆ เติบโตได้
อย่างมีคุณภาพ และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศต่ อ ไป วิ ศ รุ ต นุ ช พงษ์ หรื อ ครู ตี๋ จึ ง
ตัดสินใจหันหลังให้กับวิชาสื่อสารมวลชนที่ร�่าเรียน
มาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
เข้ า สู ่ อ าชี พ “ครู ” สมดั ง ที่ ตั้ ง ใจ ในฐานะครู ส อน
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น โรงเรียนแก่นทอง
อุปถัมภ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เชื่อมั่นว่า

เด็กทุกคน

เปลี่ยนแปลงได้
มูลนิ¸ิ Teach For Thailand

ครูวิศรุต นุชพงษ
(ครูตี๋)
โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ
เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร

ด้วยสภาพพืน้ ที่ และความหลากหลายของนักเรียน
ทีส่ ว่ นใหญ่มาจากครอบครัวหาเช้ากินค�า่ เต็มไปด้วยปัญหา
ยาเสพติด และการใช้ความรุนแรงจึงส่งผลต่อพฤติกรรมของ
เด็ก ๆ อย่างหลีกเลี่ยงมิได้
“ผมตกใจมากกับสภาพแวดล้อมและพฤติกรรม

ของเด็กๆ ที่ค่อนข้างมีความรุนแรงทั้งการพูดและ
วิธีคิด บางห้องที่ผมสอนนักเรียนเกือบทั้งหมดอยู่ใน
สภาพไม่พร้อมเรียน ห้องเรียนไม่มีกฏกติกา บวกกับ
วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก ยิ่งเพิ่มความ
เบื่อหน่ายให้แก่นักเรียน”
และนั่นท�าให้ครูตี๋ ต้องเจอการ “รับน้อง” จาก
นักเรียน ตั้งแต่ชั่วโมงแรก

คาบแรก ผมไปถึงห้องเรียนก่อน
ก็งงมากว่าเรามาผิดชั่วโมงหรือเปล่า
เพราะในห้องไม่มีเด็กมาเลย ผ่านไป
ห้านาที มีเด็กเดินเข้ามาสองสามคน
กว่าจะเต็มห้อง เกือบ 30 นาที เลยถาม
เด็กว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้หรือว่า วันนี้
เรียนวิทยาศาสตร์ เด็กบอกรู้ แต่ปกติ
ก็เป็นแบบนี้แหละครู”

จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ท�ำให้ครูตี๋รับรู้ได้ในทันที
ว่า ความคุ้นชินในระบบเดิมๆ ที่ขาดการเข้มงวดเอาใส่ใจ
ท�ำให้เด็กๆ ละเลยและไม่เห็นคุณค่าของการใช้เวลาใน
ห้องเรียน เวลาที่เหลือน้อยลงในแต่ละคาบจากการที่เด็ก
เข้าห้องเรียนสาย ท�ำให้การสอนที่ตั้งใจเตรียมมา ไม่ได้
ถูกน�ำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ จึงตัดสินใจว่า สิ่งที่ควรท�ำเป็น
อั น ดั บ แรกคื อ การให้ เ ด็ ก รู ้ จั ก คุ ณ ค่ า ของ “เวลา”

ด้วยการ “ตรงต่อเวลา”

ผมจะมานั่งรอนักเรียนหน้าห้อง
เรียนก่อนเวลาอย่างน้อย 5 นาทีเสมอ
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเห็ น ว่ า ผมให้ ค วาม
ส�ำคัญกับเวลามากแค่ ไหน ในช่วงแรก
พวกเขายังคงไม่ ใส่ ใจและไม่ ให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การมานั่ ง รอของผมมาก
นัก แต่ผมก็ยังท�ำอย่างนั้นอยู่อย่าง
สม�่ำเสมอ
จนกระทั่ ง ผมน� ำ เรื่ อ งของเวลาเข้ า มามี บ ทบาท
ส�ำคัญในการสอน ผมก�ำหนดการส่งงานและวางเงื่อนไข
เรือ่ งเวลาในทุกๆ อย่างไว้อย่างเคร่งครัด ในช่วงการปรับตัว
ของ 2 เดือนแรก นักเรียนหลายคนบ่น ต่อว่า แสดงอาการ
ไม่พอใจอย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่ง เดินเข้ามาโวยวายกับ
ผม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ตรงต่อเวลาของตนเองทั้งสิ้น

แม้จะได้รับแรงเสียดทาน และการต่อต้านของ
นักเรียนแค่ไหน แต่ครูตี๋ยังคงเคร่งครัดในเรื่องของ “เวลา”
ต่อไป ด้วยความหวังว่า เด็กๆ จะเข้าใจและให้ความส�ำคัญ
กับการตรงต่อเวลามากขึ้น พร้อมกับน�ำกลยุทธ์ใหม่ๆ เข้า
มาใช้เพิ่มเติม

เด็ ก ทุ ก คนจะต้ อ งสอบพู ด ปาก
เปล่าคนละ 5 นาที แล้วก็มีระยะเวลา
ให้ช่วงเวลาหนึ่ง และเด็กก็ต้องท�ำให้
ได้ แต่ปรากฏว่าเด็กไม่ยอมมาสอบ
พูด เด็กก็คิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลย เดี๋ยว
ค่อยมาสอบก็ ได้ เราเลยยืนยันว่า ครู
จริงจังนะ 5 นาที ต้องมาสอบภายใน
สิ้นเดือนนี้ ถ้ามาช้า 2 วันก็คูณสอง
มาช้า 3 วันก็คูณสาม คูณห้า คูณหก
คูณเจ็ด ไปจนถึงคูณเก้า แปลว่าถ้ามา
วันที่ 9 คุณจะต้องสอบพูด 45 นาที”
แม้จะก�ำหนดเงื่อนไขชัดเจน แต่เด็กส่วนใหญ่ ก็ยัง
คงท้าทายกติกา “วันนั้นจริงๆ มีเด็กเกือบ 100 คน ที่

ต้องสอบ 45 นาที เด็กเค้าก็คิดกันเองว่าครูตี๋ ไม่มา
นั่ ง ฟั ง หรอก พอถึ ง เวลานั้ น เดี๋ ย วครู ตี๋ ก็ ห ยวนๆ
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือท�ำอย่างไร ให้พวกเขา
เข้าใจถึงความส�ำคัญของเวลา เพราะฉะนัน้ เราจะไม่มี
วันท�ำลายกฎด้วยการหยวนๆ ไม่อย่างนั้นสิ่งที่เรา
ท�ำมามันจะไม่มีค่า สิ่งที่ผมท�ำก็คือ ฉันจะฟังเธอ 45
นาที สรุปคือแถวยาวมากไปจนสุดตึก แล้วเด็กก็คิด
ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของฉันสักที การท�ำแบบนี้มีผลใน
ระยะยาวมาก เพราะหลังจากนั้นเด็กเห็นคุณค่าของ
เวลามากขึ้น คุณจะมาเล่นๆ กับเวลาไม่ ได้”
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุด ที่เด็กนักเรียนได้
เห็นผลกระทบที่ตามมาจากการไม่ให้ความส�ำคัญกับเวลา
ท�ำให้หลายคนเริ่มปรับพฤติกรรมการเรียนของตัวเอง ครูตี๋
หยิบเรียงความของเด็กทีไ่ ด้เขียนเล่าถึงการสอบในครัง้ นัน้ มี
ข้อความว่า  

“...เหตุการณ์ครั้งนั้นท�ำให้หนูรู้สึกปลาบ
ปลื้ ม และรู ้ สึ ก ดี กั บ ครู ตี๋ ม าก ตอนนั้ น ฉั น ต้ อ งอยู ่
โรงเรียนทุกวันหลังเลิกเรียนตอนเย็น เพื่อหาเนื้อหา
มาสอบท่องกับครูตี๋ ฉันเห็นน้อง ม.2 มาสอบท่อง
กับครูตี๋เกือบสิบรอบแล้วก็ร้องไห้ ฉันสงสารน้องเขา
มาก แต่ก็สงสารตัวเองเหมือนกัน ฉันก็มีความคิด
ว่าฉันจะไม่ท่องเพราะฉันกลัว จนครูเขาเพิ่มเวลา
วันละ 5 นาที ฉันรอเวลาเพราะไม่กล้า ความกลัว
ของฉันยืดเวลายาวไปยัน 45 นาที ฉันบ่นกับตัวเอง
ว่าฉันเหนื่อยฉันท้อ แต่ก็เป็นเพราะความกลัวและ
ความขี้เกียจของฉันเองที่ท�ำให้เป็นเช่นนี้ จนกระทั่ง
ผลการสอบออกมาว่าฉันติด ร. ในวิชานี้ ฉันเข้าไป
ขอค�ำปรึกษากับครูตี๋ด้วยความกลัว พอเข้าไปถึง
ก็ตื่นเต้นมาก ไม่กล้าจะคุยกับครูตี๋เลย ครูตี๋บอกให้
ฉันต้องมาสอบพูดและฉันก็รอเวลา พอใกล้ถึงวัน
หมดสอบแก้ ร 0 มส ฉั น ได้ ไ ปสอบท่ อ งกั บ ครู ตี๋
ฉั น ตื่ น เต้ น มากแทบจะไม่ ก ล้ า พู ด พู ด ไม่ อ อกเลย
จนครูตี๋บอกว่าเริ่ม ฉันก็เล่าเรื่องปลูกข้าวโพดไป
ประมาณ 4-5 นาที นอกนั้ น ครู ตี๋ ก็ ถ ามไปเรื่ อ ย
ค�ำถามของครูตี๋ ค�ำพูดของครูตี๋ท�ำให้ฉันคิดได้และ
ปรับตัวเองให้ดีขึ้น ท�ำให้ฉันรู้สึกว่าครูคอยรับฟัง
และเข้าใจเหตุผลต่างๆ และพร้อมจะเข้าใจความรู้สึก
ความคิดของฉัน ท�ำให้ฉันรู้สึกว่าครูคือที่ปรึกษาและ
ให้ค�ำปรึกษาที่ดี”
ครูตี๋ยังคงเก็บเรียงความนี้ไว้เป็นอย่างดี เพราะ
นักเรียนหญิงเจ้าของเรียงความ อดีตเป็นเด็กพูดน้อย ไม่
กล้าแสดงออก และติดมือถือขนาดหนัก ถึงขั้นไม่สนใจ
การเรียน ส่งงานไม่ตรงเวลา และสอบตกในที่สุด แต่ด้วย
ความเข้มงวดเอาใจใส่ ขณะเดียวกันครูตี๋ ก็ใช้เวลาพูดคุย
อย่างเป็นกันเอง ในช่วงระหว่างการสอบพูด ท�ำให้เด็กผู้
หญิงคนนี้ ก้าวผ่านความกลัวบางอย่าง และสามารถปรับ
เปลี่ยนตัวเอง จนตอนนี้ สามารถสอบเข้า ม.4 ในโรงเรียน
พระราชด�ำริ โดยสอบเข้าได้เป็นอันดับ 5 ของโรงเรียน  

แม้ว่าช่วงแรกเด็กๆ ดูจะประสบปัญหากับการ
ปรับตัวให้ตรงต่อเวลาตามที่ก�ำหนด แต่การย�้ำ  พร�่ำสอน
และการกระท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้
เด็กๆ เริ่มปรับตัวได้ในที่สุด และในภาคเรียนที่สอง ปัญหา
เรื่องการเข้าห้องเรียนสาย และการส่งงานไม่ตรงเวลา ก็ไม่
ปรากฏอีกเลย ที่ส�ำคัญบรรยากาศการเรียนการสอนก็ยัง
สนุกสนานมากขึ้นอีกด้วย

ทุกครัง้ ทีม่ กี จิ กรรมหรือการเรียน
ภายในห้องเขาเหล่านี้ถ ามขึ้นมาเอง
ทันทีว่า “ครูให้เวลากี่นาที” ซึ่งท�ำให้
พวกเขาสามารถบริหารเวลาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีเวลาเหลือพอที่จะ
ปรับปรุงงาน หรือแก้ ไขงานของตัวเอง
ให้ดที สี่ ดุ และใช้ทกุ ช่วงเวลาอย่างคุม้ ค่า
และเกิดประโยชน์สงู สุดทัง้ กับตนเองและ
สังคม ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจาก
นักเรียนของผม”

เวลา
ครูตี๋เล่าให้ฟังว่า “มีเด็ก ม.๔ ต้องไปท�างานร้าน
สะดวกซื้อ เขากลับมาบอกว่า ถ้าเขาสาย ๕ นาที
จะถูกหักเงิน ๒๐๐ บาท เขาบอกว่าเข้าใจแล้วว่า
สิ่งที่ครูตี๋บอก ในเรื่องการไม่ตรงต่อเวลาส่งผล
เสียต่อตัวเองอย่างไร อันนี้ คือความส�าเร็จของ
เราที่จะท�าให้เขาเห็นความส�าคัญของเวลา”

สร้างแรงºันดาลใ¨ ¨ุด»ระกาย½น
ไม่เพียงเท่านั้น ครูตี๋ ยังใช้เวลาต้นชั่วโมงของทุกๆ
คาบ พูดคุยถึงเรื่องทั่วไปที่เป็นประโยชนต่อตัวเด็กๆ ทั้ง
ในเรื่อง การเรียนต่อ อาชีพ กระแสสังคม รวมไปถึงวิธีคิด
ความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท�าให้ทั้งครูและ
นักเรียนได้เรียนรู้ ท�าความรู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้น เด็กๆ
กล้าที่จะเปิดใจเล่าให้ฟงถึงปญหามากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ครูก็ได้ท�าหน้าที่ที่มิใช่เพียงแค่การสอนหนังสือ แต่ยังผู้ชี้
ทางสว่าง ให้คา� แนะน�าอันเป็นประโยชนตอ่ การด�าเนินชีวติ
กระตุ้นให้เด็กมีแรงบันดาลใจ และกล้าที่จะฝน

“มีเด็กคนหนึ่งของผมที่สอนเขามาสักพัก และ
เราเห็นว่าเด็กคนนี้ ไม่ธรรมดา เด็กเก่งมาก แต่เขาเป็น
คนที่ ไม่มั่นใจในตัวเอง เราก็เลยคุยกับเขา พอวันนึง
เขาก็เอากระดาษใบนี้มาส่ง ว่าเขาอยากเป็นอะไร แล้ว
เขาก็มีเสต็ปมาให้ดู เพื่อที่จะไปให้ถึงความฝัน แสดงว่า
เขากล้าที่จะฝันแล้ว เขากล้าที่จะฝันแปลว่าเขาเคารพ
ตัวเอง มันไม่สา� คัญว่าความฝันนัน้ มันจะส�าเร็จหรือไม่
ส�าเร็จ แต่เราอยากให้เขามีความเชื่อที่แรงกล้า เพราะ
มันจะช่วยผลักให้เขาพัฒนาตัวเอง เราไม่สนใจว่าท้าย
ที่สุดเขาจะได้เป็นหมอ อย่างที่เขาตั้งใจไว้ ไหม จะได้เป็น
วิศวกรไหม แต่ทักษะในการพัฒนาตัวเองจากวันนี้ ไป
จนถึงวันนั้น จะท�าให้เขาแข็งแกร่ง ไม่ว่าอนาคตเขาจะ
เป็นอะไรก็ตาม”

“... เราอาจจะมองว่าปัญหาการศึกษามันกว้าง
ใหญ่ ไพศาลมาก เราต่างคนต่างโทษกัน ว่าคนโน้น
คนนี้เป็นคนสร้างปัญหา ฉันก็เลยบ่นโทษคนอื่นเขาไป
เรื่อย การบ่น การโทษคนอื่น มันไม่มีประโยชน์หรอก
คุณต้องท�า เริ่มที่ตัวเรานี่แหละ วิธีการแก้ปัญหาที่
ยากที่สุด คือการที่เราไม่ลงมือท�า
โครงการนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงมือท�าใน
สิ่งที่คิดว่าจะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ดีขึ้น และ
วันนึงเมือ่ คุณได้เป็นส่วนนึงในการแก้ปญ
ั หาการศึกษา
ได้ผลไม่ ได้ผลไม่ส�าคัญ ส�าคัญที่ว่าคุณได้เข้ามาอยู่ใน
ฟันเฟองประสิทธิภาพนีแ้ ล้ว ใช้ 2 ปีของเราให้คมุ้ ค่า เห็น
ผลลัพธ์มากที่สุด ภายใต้ความสามารถของเราครับ”
“แรกๆ ก็ง่าย คือ ครูเป็นผู้ ให้ แต่แค่ ให้ ไม่พอ
ครูต้องเป็นผู้รับด้วย คือรับ เรื่องราวของเขาเข้ามา
เพื่อมาปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาตัวเอง กลายเป็นว่า
ครูอยู่ในทุกบทบาท ถ้าถามวันนี้ว่านิยามของครู คือ
ทุกสิ่งครับ คืออะไรก็ตามที่ท�าให้คนคนนึงเปลี่ยนแปลง
ไปได้ สามารถท�าให้เด็กเติบโตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น เป็นประโยชน์ต่อสังคม อันนั้นเรียกว่าครูที่แท้จริง”
ครูตี๋กล่าวปิดท้าย
๒ ปีทคี่ รูตี๋ วิศรุต ได้ท�าหน้าที่ “ครู” อย่างเต็มก�าลัง
ในทุกบทบาท ความเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้ ทัง้ พฤติกรรม
ผลการเรียน และการมีเปาหมายในชีวิตของลูกศิษย เป็น
เครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีในสิ่งที่ครูตี๋เชื่อมั่นตั้งแต่ต้นว่า

การศึกษาและความเป็นครูที่แท้ จะช่วยพัฒนาเด็กๆ
ที่เป็นรากฐานส�าคัญของสังคมให้เติบโตงดงาม เป็น
ขับเคลื่อนประเทศชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

เสียง
จากศิษย์

ด.ญ.ชุตินันท แย้มนัดดา นักเรียนชั้น ม.3/1
“เมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจงานเท่าไหร่ค่ะ พอครูเข้ำมำ ก็ต้องสนใจงำนมำกขึ้นค่ะ เพรำะว่ำ
ถ้ำไม่ส่งก็ต้องติด ร. แล้วก็รีบท�ำส่งให้ตรงเวลำมำกที่สุด อย่างให้ส่งเก้าโมง เจ็ดนาทีก็
ต้องเจ็ดนาที ถ้าแปดนาทีก็ต้องติด ร. แล้วก็ต้องแก้เขียนว่าท�าไมถึงไม่มาส่งงานตามเวลา 30 ใบ
ต้องเขียนให้เสร็จหนูจะพยายามตั้งใจเรียน และพยายามส่งงานให้ตรงเวลา แล้วก็ฝากบอกครูตี๋
ว่า หนูจะตั้งใจเรียนให้มากกว่าเดิม แล้วก็ให้ลดน�้าหนักด้วยก็ได้ค่ะ

นายกสิณ โชติคุณภัทร นักเรียนชั้น ม.3/1
“ชอบตรงทีเ่ ขาสอนให้นกั เรียนตรงเวลาครับ เพราะช่วยนักเรียนฝึกฝนการตรงต่อเวลาสม�า่ เสมอ
มีระเบียบในตัวเอง เมื่อก่อนก็ดื้อๆ ซนๆ เหมือนเด็กทั่วไป เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ำเรำต้อง

ปรับปรุงตำมเนื้อหำที่เรำเรียนให้เคร่งครัดขึ้นครูเปรียบเหมือนพี่ เพื่อน และพ่อ
ในร่ำงเดียวกันครับ คือคอยปรึกษาได้ตลอด ผมใฝ่ฝันอยากเป็นวิศวกร ตอนแรกผมก็ไม่

ชอบวิทยาศาสตร์ แล้วพี่ผมเป็นแพทย์ เป็นพยาบาล ผมก็ไม่อยากอ่อนด้อยกว่าพี่ ครูตี๋สอน
วิทยาศาสตร์แล้วผมก็รู้สึกสนุกกับมันไปด้วย ก็เลยอยากใฝ่ฝันเป็นนักวิศวกร ผมรู้สึกโชคดีมาก
ที่ได้เจอครูตี๋ในโรงเรียนแก่นทองอุปถัมป์ รักครูตี๋ครับ”

เสียง
จากศิษย์

ด.ญ.รัชนีกร สมดี นักเรียนชั้น ม.3/1
“เมือ่ ก่อนไม่เข้าใจเรือ่ งวิทยาศาสตร์เลย ไม่เอาวิชาวิทยาศาสตร์เลย เวลาเรียนก็จะง่วงไม่สนใจเลย
ค่ะ ทีนี้พอครูตี๋เข้ามาสอน เขาจะมีกฎ และวิธีการสอนของเขาสนุกมากค่ะ ตอนแรกก็คิดว่ำ

ครูจะเข้ำมำเป็นเจ้ำชีวิตอะไรของเรำ จะมำยุ่งกับเรำท�ำไม แต่พอครูตี๋เข้ำมำเรื่อยๆ
ก็เริ่มเข้ำใจอะไรหลำยอย่ำงขึ้นค่ะ ก็อยากบอกครูตี๋ว่า มีโอกาสอยากให้เขาสอนที่นี่ต่อค่ะ

ดีใจที่ครูเขามาสอน ครูเขาน่ารัก คุยได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องชีวิต เรื่องบ้าน เรื่องที่โรงเรียน
เขาสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง อยากให้น้องๆ ได้รู้ว่า การเรียนกับครูเป็นอะไรที่สนุกมาก”

ด.ญ.ภาวิณี ราวียา นักเรียนชั้น ม.3/1
“ตอนแรกหนูยังไม่มีความฝันเลย ตั้งแต่ท่ีครูตี๋เข้ามา ครูตี๋ก็ให้ข้อคิดหลายๆ อย่าง ท�าให้หนูมี
จุดมุ่งหมาย รู้สึกว่ามีบางอย่างที่เราต้องแตะให้ถึง สักวันนึงหนูก็ต้องโตขึ้นไป และมีอาชีพเป็น
ของตัวเอง หนูก็ต้องหำควำมฝันให้เจอว่ำหนูควรจะท�ำอะไร แล้วตอนนี้หนูก็เจอแล้ว

หนูอยำกเป็นหมอ ครูเป็นคนที่มำจุดบำงอย่ำงในตัวหนู ท�ำให้รู้ว่ำหนูควรจะมี
จุดมุง่ หมำยต่อไป ควรทีจ่ ะมีความฝันเพือ่ ตัวเอง เพือ่ พ่อ แม่ ควรทีจ่ ะรักตัวเอง ใส่ใจในหน้าที่

ในบทบาทของตัวเอง ท�าทุกอย่างให้ดที สี่ ดุ ค่ะ ขอบคุณครูตที๋ ชี่ ว่ ยเข้ามาพัฒนา เข้ามาเปลีย่ นแปลง
ชีวิตของเด็กคนนึง ที่เมื่อก่อนไม่เคยมีความฝันอะไรเลย ต้องขอขอบคุณจริงๆ ค่ะ”

