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สู้มากไป แล้วไม่เหนื่อยบ้างหรือ ?  

 พวกเรามักใช้ชีวิตอยู่กับภาพลวงตา 

 ภาพลวงตานั้นคือความคิดที่ว่า “สู้เข้าไว้ สิ่งดีงามรออยู่” หรือ 
“ทรมานวันนี้ สบายวันหน้า”

 แท้จริงแล้ว รางวัลท่ีหนึง่ของความทกุข์ไม่ใช่เหรยีญทอง และโบนสั
ของความพยายามหาใช่ความสำาเร็จไม่
 แต่คนมากมายก็ยังใช้ชีวิตหลอกตัวเองด้วยภาพลวงตานี้
 แน่นอนว่าถ้าไม่ลงมอืทำาอะไรเลย ย่อมจะไม่มเีรือ่งด ีๆ  เกดิขึน้ หรอื
บันดาลสุขให้เกิดขึ้นมาไม่ได้
 แต่ ถ้าคุณสักแต่ว่า “พยายามไปอย่างนั้น” “ทรมานไปอย่างนั้น” 
คุณก็จะไม่สามารถมีความสุขหรือประสบความส�าเร็จได้เช่นเดียวกัน
 คุณจมดิ่งลงไปในภาพลวงตา อดทนพยายามอย่างยากลำาบาก  
ทนทุกข์ทรมาน โดยหวังว่าสิ่งนี้จะนำาตนเองไปสู่ความสำาเร็จ แต่ท้ายที่สุด 
กลับหลงเหลือเพียงความเหนื่อยล้า

 ผู้คนมากมาย ไม่เฉพาะในแวดวงธุรกิจหรือแวดวงกีฬาเท่านั้น  
ที่ตกอยู่ในภาพลวงตาเช่นนี้ และกำาลังรู้สึกอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรง พวกเขา
เฝ้าแต่คิดว่า “ต้องเคี่ยวกรำาตนเองอย่างหนัก” “ความอดทนต่อความยาก
ลำาบากเท่านั้นที่เป็นหนทางสู่ความสำาเร็จ” 
 แต่มันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ  หรือ 
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 “ความพยายาม” ไม่ใช่ทั้งวิธีการและเป้าหมาย 

 ผมไม่ได้หมายความว่า ผมสนับสนุนให้ “เอาแต่ใจตนเองถึงจะดี” 
หรือ “ใหท้ำาตามใจตัวเอง” หรือบอกว่า “ความรู้สึกว่าลำาบากเป็นเรื่องที่ผิด” 
ผมไม่ได้ปฏิเสธความเข้มงวดหรือความยากลำาบากในชีวิต
 เพียงแต่ผมอยากให้มองว่า ความเข้มงวดหรือความยากล�าบาก 
ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีโดยตรง
 ผลลัพธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่เหมาะสมคู่ควรกับ
ผลลัพธ์นั้นต่างหาก สรุปได้ว่า ผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากการกระท�าที่เหมาะสม 
นั่นเอง
 แน่นอนว่า หากคาดหวังผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่ต้องทำาเพื่อให้ได้
ผลลพัธ์นัน้กเ็พิม่มากข้ึน และต้องมคีณุภาพสงูด้วย เพราะฉะน้ันคณุจำาเป็น
ต้องเข้มงวดกับตนเองหรือพยายามอย่างมาก ความยากลำาบากหรือ 
ความทรมานเพื่อที่จะให้ไปถึงผลลัพธ์นั้นก็ต้องมีมากตามไปด้วย

 เห็นไหมว่า “ความพยายาม” ไม่ใช่วิธีการหรือเป้าหมาย
 วิธีการคือ สิ่งที่ควรทำา
 เป้าหมายคือ การได้รับผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับการกระทำา
 ในกระบวนการสู่เป้าหมาย ย่อมต้องมีความทุกข์ทรมานและความ-
ยากลำาบาก ซึ่งบางครั้งก็จำาเป็นเหมือนกัน
 จริง ๆ  แล้ว... มันจำาเป็นมากเลยละ
 แต่ไม่ใช่ว่า ยังไม่ทันรู้อะไร ก็หลับหูหลับตา “พยายามและอดทน
ต่อความยากล�าบาก” และคิดเหมารวมว่า “แค่เราพยายาม จะต้องได้ผล
ส�าเร็จตามที่ปรารถนาแน่นอน” มีคนที่คิดเช่นนี้อยู่มากเหลือเกิน 
 ถ้าคิดว่า “ความพยายาม” เป็นเป้าหมายหรือวิธีการสู่ความสำาเร็จ
แล้วจะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาทันที เพราะว่าคุณกำาลังจมลงในทะเลแห่งความ-
พยายาม 
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 กับดักของ “การคิดบวก” 

 “ความคิดบวก” เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล 

 นอกจากความคิดที่ว่า “ต้องพยายาม” แล้ว พวกเรามักจะตกอยู่ใน
อีกกับดักหนึ่ง นั่นคือ กับดักโลกสวยที่ชื่อว่า “การคิดบวก” 

 “ต้องคิดบวกทุกเรื่องนะ”
 “คิดบวกถึงจะถูก คิดลบถือว่าผิด”
 หากลองพิจารณาดู ความคิดเช่นนี้ทรมานพวกเราอย่างมาก
 แน่นอนว่าผมไม่ได้ส่งเสริมให้เราอาลัยอาวรณ์กับอดีตและคิดลบ 
เพราะไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ล้วนมีทั้งแง่บวกและแง่ลบในตัวเอง
 แน่นอนว่าเราควรใช้ชีวิตโดยมองไปข้างหน้า
 แต่ถ้ามองทุกอย่างเป็นบวกหมด พยายามยอมรับว่าทุกอย่างเป็น
เรื่องดี ต้องมองไปข้างหน้าตลอดเวลา ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร 
 ชวีติแบบน้ันคงไม่สนุกเท่าไร ผมคิดไม่ออกเลยว่า เราจะเป็นตวัของ
ตัวเองและสร้างผลลัพธ์ที่เราปรารถนาได้อย่างไรในสภาพเช่นนั้น 
 แง่บวกและแง่ลบล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์เราให้ค่ากันไปเอง
 คนจำานวนมากไม่ได้ตระหนกัถงึข้อเทจ็จรงินี ้และตกลงไปในกบัดกั
ของความคดิทีว่่า “ต้องคดิบวก” อยูเ่สมอ ท้ายทีส่ดุความคดินัน้กย้็อนกลบั
มาทำาร้ายพวกเขาให้ต้องทนทุกข์ 

 ไม่แปลกหรือที่คนเราจะคิดว่า “การเข้างานตั้งแต่ตี 5 เป็นเรื่อง 
สบาย ๆ ” “เราต้องพยายามชอบคนที่เราเกลียด” “ประชุมนานให้คิดว่า 
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สบายมาก แป๊บเดียว” “ถึงจะแพ้ ก็ให้คิดว่าไม่เป็นไร” “เวลาไปตีกอล์ฟ 
ถ้า OB ก็ควรจะลองพูดออกมาว่า ‘ดีจัง’ ” 
 ส่ิงทีผ่มอยากจะบอกกค็อื ผมไม่ได้ปฏเิสธการใช้ชวีติโดยมองไปข้าง
หน้า แต่ แนวคิดที่บอกให้ใช้ชีวิตโดยคิดบวกสุด ๆ  นั้น ไม่ใช่การใช้ชีวิต
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 

 แนวคิดชีวิตบวกห่างไกลจากความเป็นธรรมชาติ 

 ต่อให้เราไม่บอกเดก็ทารกหรอืเดก็เลก็ให้คดิบวก พวกเขากม็คีวาม-
สุขดีอยู่แล้ว
 ไม่มีเด็กคนไหนพูดกับตัวเองว่า “ต้องคิดบวกนะ” 
 แต่พวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างร่าเริง เป็นตัวของตัวเอง และอารมณ์ด ี
ทุกวัน
 เห็นได้ชดัเลยว่า ความคดิบวกหรอืลบ เป็นสิง่ทีม่นษุย์ให้ความหมาย
กันเอาเอง
 เวลามีปัญหา แทนที่จะพยายามฝืนคิดบวก หากเรายอมรับปัญหา
อย่างที่เป็น จึงจะเป็นธรรมชาติมากกว่า
 การใช้ชวีติอย่างเป็นธรรมชาตขิองเราอย่างทีเ่ป็น หรอืทีม่กัได้ยนิคน
พูดกันว่า “Let it go” หรือ “Let it be” นั่นละ ถึงจะดึงศักยภาพของ
เราออกมาใช้ได้มากกว่าการฝืนคิดบวก
 มนุษย์เราตกอยู่ในกับดักแห่งความคิดบวกตั้งแต่เมื่อไร
 จริง ๆ  แล้ว กับดักหรือคำาสาปนี้ มาพร้อมกับความก้าวหน้าของ
สมองของมนุษย์นั่นเอง
 สมองของมนุษย์เราพัฒนามาพร้อม ๆ  กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โลกของการคิดบวกก็ก่อร่างสร้างตัวมาพร้อม ๆ  กับภาษา
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 พวกแนวคิดที่ว่า ถูกหรือผิด ดีหรือเลว มิตรหรือศัตรู มีค่าหรือ
ด้อยค่า บวกหรือลบ แง่ดีหรือแง่ร้าย ล้วนเป็นคนละเรื่องกับธรรมชาติของ
มนษุย์ทีเ่ปน็ตวัของตวัเอง กลา่วได้ว่า เปน็ “โลกแหง่ความหมาย” ทีม่นษุย์
สร้างขึ้นนั่นเอง
 เพราะฉะนั้น ค่านิยมชีวิตคิดบวก จึงเป็นสัญลักษณ์ของโลกแห่ง 
ความหมาย
 มีภูเขาก็ต้องมีหุบเขา ทั้ง ๆ  ที่ความจริงเป็นเช่นน้ัน แต่เรากลับ 
ส่งเสริมแนวคิดที่ว่า “ต้องอยู่บนภูเขาเท่านั้น” ความคิดแบบนี้ส่งผลให้เรา
รู้สึกว่าชีวิตทรมานไปหมด ไม่ว่าจะอาศัยอยู่บนภูเขาหรือในหุบเขา
 คุณคิดเช่นนั้นไหม
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 ชีวิตที่ต้อง “อดทนสู้” นั้นมีข้อจ�ากัด 

 หากแม้นทนไหว สิ่งดีงามจะรออยู่ จริงหรือ ? 

 “พยายามอดทนเข้าไว้” ถือเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของคนญี่ปุ่น  
จริง ๆ  แล้วคนญี่ปุ่นก็ “อดทนเข้าไว้” มาตลอด
 ในสมัยโบราณ ชนเผ่าล่าสตัว์อยู่รอดด้วยการล่าเหยือ่อย่างกระตอืรอืร้น 
ในขณะทีช่นเผ่าทีท่ำาการเกษตรอย่างคนญีปุ่น่อาจจะแตกต่างออกไป เพราะ
ต้องพึง่พงิธรรมชาตมิากกว่าความสามารถของตนเองเพยีงอย่างเดยีว ชะตา
ชีวิตจึงอยู่บนพื้นฐานของการอดทนรอฟ้าฝนให้เป็นใจ
 ผมเองก็ไม่ทราบแน่ชัดว่า คนญี่ปุ่นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็น
คนแบบไหนกันแน่ แต่หากพิจารณาจากบริบทในความเป็นชนเผ่าที่ต้อง
พึง่พาธรรมชาตแิล้ว กพ็อจะเหน็ภาพว่า น่าจะมีลักษณะของผูมี้ความอดทน
สูง
 
 สำาหรบัคนอาย ุ50-60 ป ีทีม่สีว่นวางรากฐานสงัคมญีปุ่น่ในปจัจบุนั
นั้น สังเกตลักษณะได้จากตัวละครในหนังสือการ์ตูนเรื่อง Star of the 
Giants (巨人の星) หรือละครโทรทัศน์เรื่อง “โอชิน” ซึ่งเป็นตัวละครที่มี
เสน่ห์และเป็นต้นแบบของคนญี่ปุ่นในปัจจุบัน 
 ผมเองก็เป็นคนรุ่นเดียวกัน จึงเข้าใจความงดงามของความอดทน 
สูช้วีติ แต่ในขณะเดยีวกนัผมกส็งสยัว่า “หากทนไหว สิ่งดีงามจะรออยู่”  
จริงหรือ
 ผมเข้าใจว่า การทำาอะไรสกัอย่างนัน้ เราต้องอดทน และเพราะอดทน 
เราจึงได้สิ่งที่ปรารถนา
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 แต่ประเด็นสำาคัญคือ “เราได้กระท�าในสิ่งที่ควรกระท�าอย่างดีแล้ว
หรือไม่” ไม่ใช่ “เราอดทนมากพอแล้วหรือยัง” 
 หากยดึตดิแต่ความพยายามหรือความอดทน แล้วไม่ได้สร้างผลลพัธ์
อะไรเลย ย่อมสูญเสียพลังงานไปโดยที่ไม่ได้กระทำาสิ่งที่ควรกระทำา 
และรักษาระดับของการกระทำาให้มีคุณภาพไม่ได้
 ในสภาพเช่นนั้น เราคงทำาอะไรไม่สำาเร็จสักอย่างเดียว

 สิ่งส�าคัญคือ การยกระดับคุณภาพของชีวิต 

 สิง่สำาคญัคอื การทำา “สิง่ท่ีควรทำา” ตามสถานการณ์ทีพ่บเจอให้ลลุ่วง
ไปด้วยดี “สิ่งที่ควรทำา” เปลี่ยนได้หลากหลายตามสถานการณ์ต่าง ๆ   
ในบางครั้งเราจำาเป็นต้องอดทนทำาสิ่งที่ไม่ชอบใจ หรือพยายามทำาบางสิ่ง 
บางอย่าง แน่นอนว่า การนอนเฉย ๆ  หรือนั่งฮัมเพลงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น
 เพราะฉะนั้น ต้องทำาอะไรสักอย่างเพื่อให้เราพัฒนา สิ่งสำาคัญคือเรา
ควรจะทำาอะไร เราจำาเป็นต้องตระหนักว่า การ “อดทน” หรือ “พยายาม” 
ไม่ได้ช่วยท�าให้อะไรดีขึ้น
 เราไม่ควรทุม่เทพลงังานไปกับ “ความอดทน” แต่ควรทุม่เทพลงังาน
ไปกับ “สิ่งที่ควรกระทำา” มากกว่า

 ในการ์ตูนเรื่อง Star of the Giants โฮะชิ ฮิวมะ ตัวละครเอก
ของเรื่องมีความอดทนพยายามอย่างมาก และยังคิดเสียดายว่าตนน่าจะ
พยายามให้มากกว่านี้ 
 โฮะชิ ฮิวมะ ดำาเนินชีวิตด้วยความเชื่อเสมอมาว่า ที่ปลายทางของ
ความพยายามและความทุกข์ทรมานนั้น มีดวงดาวแห่งไจแอนส์รออยู่  
แต่สดุท้าย เขากไ็ด้ตระหนกัว่า ณ ปลายทางมีความล่มสลายของครอบครวั
และสุขภาพที่ต้องเสียไปเช่นกัน
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 ดังนั้น เพียงความอดทนหรือพยายามโดยไม่มีจุดหมาย ไม่ได้ช่วย
ยกระดับศักยภาพ คุณภาพของการกระท�า หรือคุณภาพของชีวิต ส่ิงที ่
หลงเหลอืคงมีเพยีงความทกุข์ทรมานในการกระท�า และในทีส่ดุกไ็ม่ได้นำาพา
สิ่งใดนอกเหนือไปจากนั้น

 ปลายทางของชีวิตที่ทุกคนต้องเจออย่างแน่นอน คือ ความตาย
 ดังนั้น ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เราจึงควรคำานึงว่าจะทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจอย่างไร เพื่อพัฒนาการกระทำาหรือศักยภาพของเราให้ดีขึ้น และได้
ผลสำาเร็จที่ควรค่าแก่การกระทำาที่เราลงแรงไป
 การทำาเช่นนั้นคือ การยกระดับคุณภาพชีวิต ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
และเติมเต็มจิตใจอย่างแท้จริง  



ความคิดของคนที่ ใช้ ชีวิต 

อย่างเป็นธรรมชาติ

บทที่ 3
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คนที่ตัดสินว่า “ชอบหรือไม่ชอบ” คือตัวเอง

 คนที่จะจับอารมณ์ของตนเองก็คือตัวเราเอง 

 คุณคิดว่าใครเป็นผู้ที่จะกำาหนดสภาวะในจิตใจของตนเองได้ 
 สมองส่วนรู้คิดจะสัมพันธ์กับโลกภายนอกเสมอ ดังนั้น หากเราใช้
ชีวิตด้วยสมองส่วนรู้คิดเพียงส่วนเดียว เราจะมีแนวโน้มท่ีจะคิดไปว่า 
“เหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายนอกรวมถึงผู้อ่ืน คือสิ่งที่จะกำาหนด 
สภาวะจิตใจของเรา”
 แต่แท้จริงแล้ว สภาวะของจิตใจถือก�าเนิดขึ้น จากการที่สมองส่วน
รู้คิดของเรา ไปให้ความหมายบางอย่างแก่เหตุการณ์มากมายที่อยู่ในโลก
ภายนอกต่างหาก
 ทว่า สมองส่วนรู้คิดกลับไม่สามารถตระหนักถึงความจริงข้อนี้และ
ไปพ่ึงวธิแีก้ไขปัญหาทีพ่ยายามจะเปลีย่นโลกภายนอก มากกว่าจะเปลีย่นที่
ตวัเราเอง แล้วพอเริม่เข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะเปลีย่นคนอืน่หรอืโลกภายนอก 
สมองส่วนรู้คิดก็จะเริ่มตีโพยตีพาย และหาข้อแก้ตัวไปเรื่อย ๆ  ไม่มีวันจบ
 สมองส่วนรู้คิดจะพยายามกำาจัดความเครียดสะสมออกไป โดย 
การเลือกจะทน มองบวก หรือไม่ก็หนีไปเลย
 
 จะเหน็ได้ว่า แท้จริงแล้ว สภาวะของจติใจทัง้หมดเป็นส่ิงทีส่มองของ
เราสร้างขึ้นเอง ไม่ได้ถูกก�าหนดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากโลกภายนอกที่
ควบคุมไม่ได้
 พวกอดทนแบบใหม่ ซึง่ใช้ชวีติในแบบของตนเองตามธรรมชาตหิรอื
ที่เรียกว่า Bi Brainer นั้น ตระหนักดีว่าสิ่งที่มีผลต่อสภาวะจิตใจก็คือ
ตนเอง
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 เพราะฉะนั้น เราจึงสามารถเนรมิตอารมณ์ที่ดีได้ด้วยตัวของเราเอง

 ความคิดทีเ่กดิจากสมองส่วนรูค้ดินัน้ เป็นมมุมองทีม่ต่ีอโลกภายนอก
และความคิดเกี่ยวกับการกระทำาเพื่อตอบสนองโลกภายนอก
 สมองส่วนนี้จะคิดเรื่อง 5W1H (ทำาไม อะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร 
และอย่างไร) เพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก
 แต่สมองอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นสมองที่มีฟังก์ชันการทำางานเพื่อจิตใจ 
หรือสมองส่วนทักษะชีวิตนั้น เป็นเสมือนเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกับ 
ความคิดที่เกิดจากสมองส่วนรู้คิด เป็นเรื่องของเราหรือภายในของเรา  
เป็นความคิดที่มุ่งสู่จิตใจโดยเฉพาะ
 ก่อนอื่น ขอเริ่มต้นจากเรื่อง “ความคิดที่ตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง”
 การมองสมองส่วนรูค้ดิของตนเองอย่างเป็นกลาง และตระหนกัรู้ตาม
ความเป็นจริง จะทำาให้ความขาดสติของสมองส่วนรู้คิดสงบลง และพายุ
แห่งอารมณ์ที่บูดบึ้งก็จะสงบลงตามไปด้วย
 
 “แค่คิด” เป็นสิ่งส�าคัญ 

 การกำาหนดความคิดให้มีลกัษณะ “แค่คดิ” ไม่ให้ความคดิมอีทิธพิล
เหนือใจเรา เป็นวิธีคิดที่สำาคัญที่สุดสำาหรับการใช้สมองส่วนทักษะชีวิต
 การ “แค่คิด” นี้คือ การใช้พลังความคิดสร้างความเปลี่ยนแปลงให้
เกดิขึน้ภายในใจของเรา ไม่ใช่การให้ความหมายแก่โลกภายนอกแบบสมอง
ส่วนรู้คิด
 ในความคิดมีพลังซ่อนอยู่ เพราะฉะนั้น ต่อให้ไม่ได้กระทบสิ่งใด
ภายนอก แค่เราคดิกก็ระตุ้นให้เกดิคลืน่สมอง และสร้างความเปลีย่นแปลง
ทางความรู้สึกในใจได้แล้ว
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 หนึ่งในวิธีการใช้ความคิดเปลี่ยนแปลงความรู้สึกคือ “การท�าสมาธิ”
 เมื่อนั่งสมาธิแล้วปิดตาลง เราจะหยุดการทำางานของสมองส่วนรู้คิด 
จากนั้นจะเริ่มใช้ความคิดอีกชุดหนึ่ง ในการจัดการสภาวะจิตใจและปรับ
เปลี่ยนมุมมองที่เรารู้สึกต่อสิ่งต่าง ๆ
 การทำาสมาธิเป็นองค์ความรู้ที่คิดค้นขึ้นตั้งแต่ 5,000 ปีก่อน ช่วย
รักษาสภาวะจติใจของมนษุย์ให้สงบ ปัจจบุนั การทำาสมาธเิป็นทีน่ยิมในหมู่
ชาวยุโรปและอเมริกัน ผมเคยได้ยินว่า บริษัทกูเกิล จัดการสอนเรื่อง 
การทำาสมาธ ิเพือ่ให้พนกังานได้เรยีนรูว้ธิกีารวางใจให้เป็นธรรมชาติ ยอมรบั
ตนเองอย่างที่เป็น
 การท�าสมาธิ เป็นวิธีการจัดการดูแลจิตใจโดยใช้พลังของความคิด
 ความคิดจะเปลี่ยนการไหลเวียนเลือดในสมอง กระตุ้นให้เกิดคลื่น
สมองและสร้างเซลล์ประสาทใหม่ ส่งผลให้จิตใจเรากลับสู่สภาวะที่เป็น
ธรรมชาติและอารมณ์ดีได้ เมื่อนั้นเราจะเข้าใจว่า พลังความคิดของเรา
สามารถเยียวยาจิตใจได้อย่างไร

 พวกที่อดทนแบบใหม่ จะมีพลังแห่งความคิดเช่นนี้ติดตัวกันทุกคน
 เช่นเดียวกับการทำาสมาธิ พลังแห่งความคิดและการตระหนักรู้ ที่
เกิดจากการระงับของสมองส่วนรู้คิด จะส่งผลในแง่ดีต่อจิตใจ
 ในทางตรงกันข้าม ความคิดของพวกที่ “อดทนแบบดั้งเดิม” “ไม่
อดทน” และ “ชอบหลอกตัวเอง” นั้น เป็นรูปแบบของความคิดที่ยึดโยง
อยู่กับโลกภายนอก การให้ความหมาย การกระทำาในลักษณะที่ได้กล่าวมา
ก่อนหน้านี ้และแตกต่างจากความคดิของพวกทีอ่ดทนแบบใหม่อย่างชดัเจน


