
อยาก
เลี้ยงสัตวจัง

1 อยากกิน
แฮมเบอรเกอร อยากเรียน

ภาษาฝรั่งเศส

ในสมัยราชวงศจิ้น มีชายคนหนึ่งชื่อ 
เชอ อิ้น เปนคนใฝศึกษาแตยากจน 

ไมมีเงินซื้อนํ้ามันตะเกียงมาจุดอานตํารา
ในตอนกลางคืน กระทั่งคืนหนึ่งในฤดูรอน 

เชอ อิ้นเห็นหิ่งหอยเปลงแสงวิบวับ 
จงึจบัห่ิงหอยใสถงุผา แลวอาศยัแสงห่ิงหอย
อานตําราทุกคืน ดวยความขยันหมั่นเพียร 

เขาจึงไดเปนขุนนาง

ซุน คังเปนอีกหนึ่งคนในสมัยราชวงศจิ้น
ที่มีฐานะยากจนเกินกวาจะซื้อนํ้ามันตะเกียง
มาจุดอานตําราในตอนกลางคืน กระทั่ง

คืนหนึ่งในฤดูหนาว เขาสังเกตเห็นแสงสะทอน
จากหิมะสองเขามาตามรอยแตกของหนาตาง 
ซุน คังจึงหอบตําราออกมานั่งอานขางนอก 
ความเพียรพยายามสงผลใหเขาไดเปน

บัณฑิตที่มีชื่อเสียง 
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นี่คือ 
ตัวอยางของสุภาษิต 

ความพยายามอยูที่ไหน 
ความสําเร็จอยูที่นั่น 

ÊØÀÒÉÔμÇÑ¹¹Õé 
 ÇÒ Ò Ò Õ ¹ 

ÇÒ ÊÒ Õ¹Ñ¹

หมายถึง
เม่ือเราอยากทําอะไร 
ก็ตองหาทางทําจนกวา

จะสําเร็จ

ไมวาครอบครัว
จะรวยหรือจน ตราบใด
ที่พยายามอยางหนัก 

คุณครูคะ

ตอนนี้เรามีไฟฟาใช
อยากอานหนังสือ
ตอนไหนก็ได 

แตสมัยโบราณไมมี...

ใคร ๆ ก็
ประสบความสําเร็จ

ไดจะ
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ใครอยากเลา
ความฝนในอนาคต
ใหเพื่อนฟงบางจะ?

ทําไมพวกเขาถึง
ไมลมเลิกความพยายาม

อานหนังสือ
ตอนกลางคืนคะ?

ก็เพราะพวกเขามี
ความฝนอันยิ่งใหญ
สําหรับอนาคตไงจะ

ความฝน?

 ใชจะ ทุกคนมี
ความฝนกันทั้งนั้น คุณครูครับ 

โตขึ้นผมอยากเปน
นักบิน

หนูอยากเปนครูที่ดี 
เหมือนคุณครูคะ

 ผมอยาก
รวยที่สุดในโลก

ผมฝนวาอยากจะ
ขับรถบรรทุก

คันยักษ

ฮา ๆ

เปนคนขับรถบรรทุก
มันมีอะไรดีนักเหรอ?

ฉันก็แคคิดวา 
การขับรถบรรทุก
แบบนั้นมันเทมาก
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เปนครูที่ดี 
คุณคนา

าคต
จะ?

ทั้งนั้น ครบ 
ยากเปน

บิน
หนูอย
เใครอย

ความฝนใน
ใหเพื่อนฟง

ความฝ



ที่จริงแลว
นะจะ…

คือเปาหมายที่จะ
พาเราไปสูเสนทางแหง

ความสําเร็จ ถามีเปาหมาย
เราจะมีแรงบันดาลใจ
กาวตอไปขางหนา

ไมวาเราอยากทําอะไร 
หากทําอยางสุดหัวใจ…

จะมีผลลัพธ
ที่เราภาคภูมิใจ
เกิดขึ้นแนนอน

เจเจ 
แมชื่อดูมาดแมน 

แตเธอคือ
สาวนอยราเริง
อายุ 11 ป

ความฝน… 
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หากททาํอยยางสุดห

าหมาย
าลใจ
นา

ความสาเรจ
เราจะมีแรงบ
กาวตอไ



ตอนพัก
ที่คุณครูนํ้าฝน 
สอนเมื่อกี้ 

สรางแรงบันดาลใจ
ไดมากเลย

ฉันตองจดเร่ืองนี้
ลงไดอารี่ซะหนอย 

จะไดไมลืม

หวาหวา หน่ึงใน 
คุณหนูที่รวย

ที่สุดในโรงเรียน 
รักการเรียน
เปนชีวิตจิตใจ

ใชแลว! 
ฉันก็มีกําลังใจ

เพิ่มขึ้นเหมือนกัน

ฉันจะตั้งใจเรียน
เพื่อใหตัวเองประสบ

 ความสําเร็จเหมือนขุนนาง
ผูยิ่งใหญใหได

หลิน เพื่อนรัก
ของเจเจและ

หวาหวา สาวนอย
ผูออนโยน 

เปนที่ชื่นชอบ
ของเพื่อน ๆ

เธออยากเปน
อะไรเหรอ
หวาหวา?

พอฉันเคยเปน
นักพัฒนาดานไอที
ที่โดดเดนมาก

โอโห! กาวสูฝนไดงายจัง  13 

ใชแลว! เธธออ
อะไ

ท

หวา หนงใน 
ณหนูที่รวย
ดในโรงเรียน 

ู

กการเรียน
นชีวิตจิตใจ



พอชนะรางวัล
มากมาย กอนจะกอต้ัง

บริษัทของตัวเอง 
ฉันชื่นชมพอมาตลอด

หวาหวาไมอยาก
รับชวงตอบริษัท
จากพอเหรอจะ?

จริง ๆ 
พอกับแมฉัน
ก็อยากใหรับ

แตฉันอยากเปน
นักพัฒนาดานไอที

มากกวา

เธอรับชวงตอ
บริษัทของพอ

ก็ได ทําไมอยาก
เปนนักพัฒนา
ดานไอทีละ?

ตอนเด็ก ๆ 
พอเคยเลาเกี่ยวกับ
การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหฟง

หลายเรื่อง

ตอนท่ีเราคุย
เรื่องนั้นกัน 

ฉันมีความสุขมาก

จริงอยูที่บานของฉัน
รวยขึ้น หลังจากพอ
ตั้งบริษัทของตัวเอง 

เพื่อครอบครัว 
พอเลยตองเลิกทํา

สิ่งที่รัก…

พอเปนฮีโร
ของฉันเลย

แตบางคร้ัง
พอก็ดูเหงา ๆ
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ฑใหฟง
เรื่อง

ได ทาไมอย
เปนนักพัฒนา
ดานไอทีละ?



ฉันเลยอยากสานตอ
การเปนนักพัฒนา
ดานไอทีเพื่อพอไง

หวาหวา…

ที่จริงฉันก็สนใจ
งานดานนี้อยูแลว 

แหะ ๆ 

วาว! ความฝน
ของหวาหวา

สุดยอดไปเลย

แลวเธอละหลิน? เอ? 
ฉันเหรอ?

เปาหมาย
ของฉัน…
ฉัน…

แลวก็อยากคุยเรื่อง
การวิจัยและพัฒนา

กับพอดวย
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แหะะ ๆ

ลิน?ที่จริงฉันก็สนใจ แลวเธอล



ฉันไมมั่นใจวา
จะทําไดรึเปลา

แตฉันก็อยากเปน…

สัญญานะจะวา
จะไมหัวเราะ

โอเค! 
เราสัญญา

ไมหัวเราะ
หรอกนา

ฉะ…ฉันอยากเปน
สุดยอดดีไซเนอรนะ

ฉันรูวา
มันไมงาย! 

ถาเปนเธอ
ตองทําสําเร็จแน 

ฉันรูวาเธอ
ตองทําไดแน ๆ

แต…

แลวตองเรียนรู
อะไรอีกเยอะ

มันเหมาะกับเธอ
มากเลย



ตกลงจะ

ฉันจะพยายาม
ใหถึงท่ีสุดเลย

งั้นเรามาเริ่ม
กินกันเถอะ

เจเจ 
แลวเธอละ?

หือ? 
ฉันนะเหรอ?

โอเค
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เจเจ
แลวเธอละ?



ทุกคนตองมี
เปาหมายดวยเหรอ?

ก็ใชนะสิ!

ไมวาจะเปน
  อะไรก็ตาม

   ใคร ๆ
  ก็มีความฝน
  ท้ังนั้นแหละ

แตฉันไมมี
   เลยน่ี…

ฉันเปนคนเดียว
ที่ไมมีเปาหมาย

งั้นเหรอ?

สุดทายทุกคน
ก็จะหาเปาหมาย
ของตัวเองเจอ

ใชแลว!

เธอแคยังไมรูตัว
เทานั้น

จริงนะ?

ใชจะ 
เรามาตามหามัน
ดวยกันดีมั้ย? ตกลง!

ก็
ุ
จะหา

า ุ
ปาหม

น
ย ธอแคยัังไมรูตัตัว

นะ?จรฉนเ
ที่ไมมีเปาหม

ห อ?



แลวเราจะชวยเจเจ
หาเปาหมาย
ยังไงดีละ?

หวาหวา
เจอเปาหมาย
ก็เพราะพอ 

ฉันอยากใช
พรสวรรคและ
ความสามารถใน

ดานแฟช่ัน

อะ! งั้นเรา
เริ่มหาจากงานอดิเรก

กับฮีโรของเจเจ
ก็ไดนี่

ยอดเลย

เจเจ งานอดิเรก
ของเธอคืออะไร

เหรอ?

สวนฉัน
เพราะงานอดิเรก
ของตัวเอง…

ความสามารถใ
ดานแฟช่ัน

เพราะง

พอ 
ฉัน
นอดิเรก
เอง…



นอน 

แลวมีฮีโร
มั้ยจะ? แบบคนที่เธอ

ชื่นชมนะ

มีสิ

จริงเหรอ?

ใครจะ?

มอนสเตอร
เรนเจอรไง

โอ!
ลืมไปเลยแฮะ

ี



ฮา ๆ ๆ ๆ

พลังแสง
มอนสเตอร
เรนเจอร

ขอรองเถอะ 
อยาทําแบบน้ี
ในที่สาธารณะ

เฮ ๆ...

ยังซน
เปนลิงเหมือนเดิม

เลยนะ

เจมส!!

นี่เธอกอเรื่อง
อีกแลวเรอะ?

เจมส  
อัจฉริยะดานเปยโน 
เรียนอยูตางประเทศ 
แตตอนนี้ปดเทอม
เลยกลับมาบาน

ไมไดกอเรื่อง
นะจะ เราแคกําลังชวย
เจเจหาเปาหมายในชีวิต 
เลยเสียงดังไปหนอย

วาแตเจมส 
เปาหมายในชีวิต
ของนายคืออะไร?

เออ…ก็

ฉันอยากเปน
นักดนตรีมืออาชีพ 

ถึงไดเรียนตอดานดนตรี
ที่กรุงปรากไง

อ
ี
ัจฉฉรยะดาาน

ป
ปย น ไม



จมส!!



จริงดวย
แฮะ

นั่นสิเจเจ
เธอชอบรองเพลงนี่?

แคฝกเพิ่ม 
เธอก็เปนนักรอง

ไดแลว

แต… ฉันรองแยที่สุด
ในกลุมคิตตี้แคนดี้

เลยนะ

ถาเธออยากเปน
นักรองจริง ๆ 

ฉันชวยฝกให
ก็ได

จริงเหรอ?
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เฮ! คิดไมถึงวา
จะมาเจอ

พวกเธอที่นี่

ลีโอ
เปนนักเรียน

นอกเหมือนกัน 
รักสัตว และ
ชวยพี่ชายดูแล
Home of Pet

มือนกัน 


ลี


นอ

ชวยพี


