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ความเป็ นผู้นา
กับการพัฒนาคุณภาพชีวติ และงาน
ระพี สาคริก

บทนา
ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุสืบเนื่องมาจากรากฐานจิตใจคน ไม่เพียงเท่านัน้ หลังจากคนได้ นาปฏิบตั จิ าก
เงื่อนไขซึง่ เป็ นเหตุที่อยูใ่ นใจตนเอง ผลจากสิ่งตางๆ ซึ่งตนมุง่ มัน่ ทาไปแล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากใจเพื่อน
มนุษย์แต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ย่อมหวนกลับมาสอนใจให้ ร้ ูความจริงจากทังสองด้
้
าน ดังที่ความจริงได้ ชี ้ไว้
ชัดเจนว่า คนเราเกิดมาย่ อมมีการเรี ยนรู้ ซ่ ึงกันและกัน
ดังนัน้ หากแต่ละคนรักและสนใจปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนมนุษย์ทกุ คน จากความจริงซึง่ มีอยูใ่ นรากฐานจิตใจ
ตนเองอย่างปราศจากการเลือกที่รักมักที่ชงั อีกทังในมุ
้ มกลับ หลังจากได้ รับผลกระทบ สามารถรักษาความจริง
ซึง่ ตนมีอยูแ่ ล้ วไว้ ให้ มนั่ คงอยู่ได้ ย่อมสามารถรู้ เท่ าทันแต่ละสิ่ง ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นกระบวนการ
สิ่งแวดล้ อม กว้ างขวางยิ่งขึ ้นอย่างเป็ นธรรมชาติ
หากสามารถรู้ความจริงจากใจตนเองได้ ลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น ย่อมรู้ความจริงจากใจเพื่อนมนุษย์รวมถึงสรรพสิ่ง
ต่างๆ ทาให้ ชีวิตอนาคตมีใจเปิ ดกว้ างมากขึ ้น จึงมองเห็นโอกาสสร้ างประโยชน์สขุ ให้ คนในสังคม ที่มีกระแส
เชื่อมโยงเหตุผลถึงตน ช่วยให้ เกิดความรับผิดชอบลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น
อนึง่ หลังจากมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลสานถึงกันได้ หรื ออีกนัยหนึง่ มีความคิดซึ่งช่วงนี ้มักนามา
กล่าวย ้าความสาคัญ คือ บูรณาการ ย่อมเข้ าใจได้ ถึงความจริงว่า ทุกสิ่งซึง่ ตนนาปฏิบตั ิ ย่อมมีผลถึงสังคม
รวมทังถึ
้ งตนเองร่วมกัน ใจจึงไม่ มีการแบ่ งแยกว่ า สิ่งนีท้ าเพื่อสังคม สิ่งนัน้ ทาเพื่อส่ วนตัว
สภาพจิตใจที่กล่าวมาแล้ ว น่าจะหมายถึง สิ่งซึง่ นามากล่าวเป็ นครัง้ คราวว่า เกิดจิตใต้ สานึก ที่ร้ ู
ความสาคัญของความรับผิดขอบต่อสังคม บุคคลลักษณะนี ้ย่อมปฏิบตั หิ น้ าที่ นาทุกสิ่งทุกอย่างได้ อย่างอิสระ
อีกทังมี
้ การแสดงออกจากใจตนเองกับทุกคนอย่างเป็ นธรรมชาติ
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ความเป็ นผู้นามีอยู่ท่ ไี หน?
ช่วงหลังๆ เมื่อกล่าวถึง ผู้นา คนส่วนใหญ่มกั เกิดความรู้สกึ ที่มงุ่ มองความสาคัญไปยังคนซึ่งขึน้ ไปยืน
อยู่ด้านบน ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีตาแหน่งสูงมากน้ อยแค่ไหน ยิ่งยืนอยู่บนจุดซึง่ ถืออานาจสูงสุดของประเทศ
ธรรมชาติความรู้สกึ จากใจของ ผู้ที่มองความหมายของผู้นาขึ ้นไปสูท่ ี่สงู ด้ านเดียว ย่อมอ่านจิตใจผู้มอง
ได้ วา่ มีวิญญาณที่ขาดการเห็นความสาคัญของรากฐานตนเอง หรื ออีกนัยหนึง่ อาจกล่าวว่า ชีวิตคนเหล่านี ้ห่าง
จากความจริงที่อยู่ในรากฐานจิตใจ ซึง่ แน่นอนที่สดุ อาจจะกล่าวว่า เป็ นคนลืมตัว ก็ไม่นา่ จะขัดกับเหตุและผล
หากรากฐานจิตใจคนส่วนใหญ่ในสังคมตกอยูใ่ นสภาพดังกล่าวย่อมเป็ นสิ่งบ่งชี ้ให้ ร้ ูความจริงได้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้นว่าสังคมกาลังเสื่อมถอย โดยที่มีผลทาให้ เสื่อมศีลธรรม มีความเห็นแก่ตวั สูงขึ ้น อีกทังมี
้ การช่อราษฎร์ บงั
หลวงทุกรูปแบบ ติดตามมาด้ วยสภาวะเศรษฐกิจจาต้ องทรุดหนักยิ่งขึ ้น
จากสิ่งที่กล่าวมาแล้ วน่าจะสรุปได้ วา่ ถ้ ารากฐานจิตใจคน ขาดการเป็ นหลักที่ช่วยให้ สามารถยืนหยัด
เป็ นผู้นาตนเองให้ อยู่กบั สัจจะได้ อย่างมัน่ คง แต่มงุ่ ไปเกาะยึดอยูก่ บั เครื่ องประดับจากภายนอก ไม่วา่ จะเป็ น
ตาแหน่ง อานาจ การถูกยกย่องสรรเสริญจากคนรอบข้ าง รวมถึงความสะดวกสบายต่างๆ ย่อมขาดคุณสมบัติที่
จะนาสังคมไปสูค่ วามเจริญ ถือเป็ นความหวังแก่คนในระดับพื ้นฐานได้
ดังนัน้ น่าจะสรุปไว้ ในชันนี
้ ้ได้ วา่ ทุกคนที่เกิดมา ธรรมชาติได้ มอบความเป็ นผู้นามาให้ ภายใน
รากฐานจิตใจตนเองแล้ ว บนเส้ นทางชีวิตที่เติบโตยิ่งขึ ้น จากผลกระทบโดยสิ่งที่ลอ่ ตาล่อใจก็ดี หรื อสิ่งซึง่ ทา
ให้ เราไม่พอใจก็ดี จากภายนอก ถ้ ารากฐานจิตใจมีความมัน่ คงแข็งแกร่งอยูไ่ ด้ ย่อมมีโอกาสเจริญเติบโตยิ่งขึ ้น
บนพื ้นฐานความเป็ นผู้นาที่มีความสมบูรณ์พร้ อมทุกด้ าน แม้ จะมีโอกาสขึ ้นไปสูท่ ี่สงู หรื อไม่ก็ตาม
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ผู้นาภายในภาพรวมของสังคม
หลายคนมักสะท้ อนแนวโน้ มความรู้สกึ ที่แสดงออกมาว่า ภายในสังคมจะต้ องมี ผู้นาและผู้ตามที่ดี
ประเด็นนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้มองมีความเข้ าใจที่ยงั ลงไม่ถึงรากฐานตนเอง ซึง่ ควรจะลึกซึ ้งยิ่งกว่านัน้ ทังนี
้ ้และ
ทังนั
้ น้ ความรู้สกึ ดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นความจริงว่า ยังคงมองความเป็ นผู้นาขึ ้นไปสู่บคุ คลผู้ยืนอยูใ่ นระดับสูง
แทนการมองเห็นภาพทังด้
้ านบนและด้ านล่าง ซึง่ มีเหตุผลเชื่อมโยงถึงกัน อย่างสอดคล้ องกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง น่าจะถือว่าด้ านล่างคือพื ้นฐานสาคัญที่สดุ ของความสาเร็จ
หากเข้ าใจธรรมชาติของจิตใจคนได้ ลกึ ซึ ้งถึงระดับหนึง่ น่าจะรู้ความจริงได้ วา่ แต่ ละคนที่เกิดมา
ธรรมชาติได้ มอบความเป็ นผู้นาไว้ ในรากฐานจิตใจอย่ างทั่วถึง เพียงอาจมีโอกาสแสดงออกได้ มาก
น้ อยต่ างกันเท่ านัน้
สิ่งแรกที่ควรจะเข้ าใจให้ ถึงความจริงก็คือทุกคนที่เกิดมาต่างก็มีจิตใจเป็ นรากฐานการดาเนินชีวิต
ดังนันความจริ
้
งซึง่ อยูใ่ นรากฐานจิตใจมาแต่กาเนิด หากการดาเนินชีวิตที่จาเป็ นต้ อ งสัมผัสกับสภาพแวดล้ อม
ภายนอก ผู้ถือรากฐานที่มีจิตใจมัน่ คงแข็งแกร่ง สามารถรักษาสิ่งที่อยูใ่ นใจตนเองมาแต่กาเนิดไว้ ได้ โดยไม่ถกู
อิทธิพลจากสิ่งภายนอก ไม่ว่าสิ่งนันจะท
้ าให้ ร้ ูสกึ พึงพอใจจนถึงขันกลายเป็
้
นอื่นไปได้ ความเป็ นผู้นาที่ดีซงึ่ มีอยู่
แล้ วย่อมไม่สญ
ู ไป
บุคคลลักษณะนี ้ย่อมมีความภูมิใจในตนเอง โดยไม่คดิ วิ่งเต้ นอยากเป็ นผู้นาสังคม แม้ เข้ าไปนาคนกลุม่
ใดกลุม่ หนึง่ กับอีกด้ านหนึง่ หากมีผ้ คู นส่วนใหญ่ให้ ความเคารพรักและศรัทธามาขอร้ องหรื อเลือกให้ เป็ นผู้นา
ตนควรมองสูม่ มุ กลับ เพื่อการประเมินตนเองหนึง่ และเพื่อหวนกลับไปพิจารณาถึงความรู้สกึ นึกคิดของกลุม่
บุคคลผู้เข้ ามาหา เพื่อประเมินเหตุผลว่ามีความจริงใจแค่ไหน
การประเมินทังสองด้
้
านดังกล่าว น่าจะถือว่ามีผลดีแก่ตนเอง เนื่องจากเป็ นสิ่งฝึ กฝนความมีสติ ช่วยให้
สามารถค้ นหาความจริงจากทังสองด้
้
านนามารวมกัน เพื่อหาเหตุผลที่มีความสมดุลให้ เห็นได้ อย่างชัดเจน
สภาพความรู้สกึ ดังกล่าว ควรจะเกิดจากการมีรากฐานจิตใจเป็ นกลาง เป็ นพื ้นฐานสาคัญ ร่วมกับ
ความรู้สกึ รับผิดชอบสูงสุดต่อสังคม อันพึงมีอยูใ่ นรากฐานจิตใจตนเอง
จากเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ สามารถสรุปได้ วา่ ภายในภาพรวมของสังคม ทังด้
้ านบนซึง่ อยูส่ งู สุด และ
ด้ านล่าง ซึง่ เป็ นพื ้นฐาน หาใช่ผ้ อู ยูด่ ้ านบนคือผู้นาเท่านันไม่
้ เนื่องจากผู้นาที่อยูด่ ้ านบน คือผลที่เกิดจากพื ้นฐาน
ด้ านล่าง ซึง่ เป็ นคนส่วนใหญ่ และทาหน้ าที่รองรับอย่างรู้เหตุร้ ูผล
จึงสรุปไว้ ในชันนี
้ ้ได้ ว่า ทังผู
้ ้ ที่อยู่ด้านบนและคนส่วนใหญ่ซงึ่ อยูด่ ้ านล่าง ต่างก็ควรทาหน้ าที่เป็ นผู้นา
ตนเองที่เข้ มแข็งเช่นกัน หากขาดการคิดและรู้ความจริงดังได้ กล่าวไว้ แล้ ว คงหาผู้นาที่ดีมีคณ
ุ ภาพขึ ้นไปปฏิบตั ิ
หน้ าที่ด้านบนได้ ยาก
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หากมองเห็นว่าคนที่อยู่ด้านล่างซึง่ เป็ นคนส่วนใหญ่เป็ นผู้ตาม ควรจะเข้ าใจได้ วา่ ทุกคนต่างก็มีความ
เป็ นตัวของตัวเอง การทาตามจึงหาใช่ตามตัวบุคคลหรื อตามคาสัง่ หากผู้นาที่อยู่ด้านบนขาดการรู้เหตุร้ ูผล ผู้
อยูด่ ้ านล่างย่อมมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่ยอมปฏิบตั ิตามได้ เช่นกัน

ผู้ท่ ตี กอยู่ในสภาพผู้ตามมีเหตุมาจากไหน
สาหรับผู้ที่มีรากฐานจิตใจที่อิสระ ย่อมสามารถรู้ความจริงได้ วา่ ความหมายที่แท้ จริงของผู้นากับผู้ตาม
มีเหตุผลอยู่กนั คนละด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีรากฐานจิตใจอิสระย่อมรู้ได้ ลกึ ซึ ้งว่า จิตใจคนมีเหตุและ
ผลอยู่เหนือสิ่งอื่นทัง้ หมด
ดังได้ กล่าวแล้ วว่า ผู้นาหมายถึงผู้ท่ มี ีรากฐานจิตใจรู้ เหตุร้ ู ผล สามารถปฏิบัตติ นให้ ม่ ันคงอยู่กับ
ความจริงจากใจตนเองได้ อย่ างอิสระ ส่วนผู้ตามน่าจะหมายถึงรากฐานจิตใจซึง่ ตกเป็ นทาสอิทธิพลสิ่งที่อยู่
ภายนอก ทาให้ ขาดคุณสมบัตคิ วามเป็ นคน ซึง่ ควรจะมีความภูมิใจในตนเอง
ดังนัน้ หากมองภาพรวมจากภายนอกอาจรู้สกึ ว่า มีผ้ ูนายืนอยูด่ ้ านบน ส่วนด้ านรองลงมาจนถึงระดับ
ล่างน่าจะเป็ นผู้ตาม ซึง่ ปฏิบตั ติ ามลาดับชัน้ แต่ถ้าหากรากฐานจิตใจตนตกเป็ นทาสสิ่งต่างๆ แม้ จะยืนอยู่ด้าน
บนสุด ก็น่าจะขาดคุณสมบัตคิ วามเป็ นผู้นาได้ ดังนัน้ หากผู้นาประเทศมีใจเป็ นทาส ย่ อมนาชาติไปเป็ น
ทาสชนชาติอ่ ืนอย่ างหลีกเลี่ยงได้ ยาก ยิ่งคนส่ วนใหญ่ ท่ อี ยู่ด้านล่ างขาดความเป็ นผู้นาตนเองด้ วย
ดังนัน้ เหตุซงึ่ ทาให้ คนขาดความเป็ นผู้นา น่าจะได้ แก่การที่รากฐานจิตใจ ขาดความแข็งแกร่งในการยืน
หยัดอยูท่ า่ มกลางอิทธิพลสิ่งแวดล้ อม ซึง่ มีผลครอบงาจิตใจให้ ตกเป็ นทาส ไม่วา่ จะเป็ นรูปวัตถุ ทรัพย์สินเงิน
ทอง ตาแหน่ง และมีอานาจ รวมถึงการประจบสอพลอ โดยคนรอบข้ างซึง่ ตนเคยได้ รับในชีวิตประจาวัน
จนเคยชิน
แม้ บคุ คลผู้ซงึ่ เคยสัง่ สมความมัน่ คงแข็งแกร่งมาแล้ วเป็ นเวลานาน จนถึงขันพิ
้ สจู น์ตนเองได้ วา่ แม้ ไม่มี
ตาแหน่งอานาจและทรัพย์สินเงินทอง หากมีคนเคารพรักและยกย่องสรรเสริญรวมทังมี
้ การสนองตอบ โดยการ
นาความสะดวกสบายมาให้ หากตกอยูใ่ นความประมาท ในที่สดุ อาจตกเป็ นทาสสิ่งเหล่านันได้
้ เช่นกัน
อนึง่ ผู้ซงึ่ มีธรรมชาติที่มงุ่ มัน่ ทางาน โดยอุทิศใจตนให้ กบั ผู้อื่น จากการกาหนดทิศทางในการทางานลง
สูร่ ะดับพื ้นดินอย่างมีความสุข น่าจะมีผลช่วยให้ เกิดหลักประกันทางจิตใจถือเป็ นภูมิค้ มุ กันการตกเป็ นทาสสิ่ง
ดังกล่าวมาแล้ วได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
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บุคลิกภาพของผู้นาย่ อมมีความสง่ างามเป็ นธรรมชาติ
อยู่ในตนเอง
สิ่งที่กล่าวมาแล้ วทังหมด
้
หากมองภาพโดยรวม และสามารถเห็นความจริงได้ ลึกซึ ้งถึงรากฐานจิตใจ
น่าจะเข้ าใจได้ วา่ ความเป็ นผู้นาที่เกิดจากใจจริง น่าจะสะท้ อนภาพที่อิสระ โดยที่ไม่คดิ ว่าตนจะยืนอยู่ ณ
ด้ านบน ด้ านล่าง หรื ออยูใ่ นสภาพจุดยืนอย่างไร ดังเช่นที่คนแต่ก่อนเคยกล่าวฝากไว้ ให้ ลกู หลานคิดเองว่า คน
ดีจริงอยู่ท่ ไี หนก็ดารงความดีไว้ ได้ ทงั ้ นัน้
บุคคลที่มีรากฐานจิตใจถึงระดับนี ้แล้ ว คงไม่คดิ ว่า การจะสร้ างสมคุณประโยชน์ให้ แก่สงั คม ตนจะต้ อง
ขึ ้นไปยืนอยู่ ณ จุดนันจุ
้ ดนี ้ หากมองเห็นความจริงว่า ยืนอยูจ่ ดุ ไหนและอยูใ่ นสภาพอย่างไรก็ตาม ย่อมมองเห็น
โอกาสสร้ างความดีความงามได้ ทงสิ
ั ้ ้น สภาพความรู้สกึ ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการเอาชนะใจตนเองได้ ลึกซึ ้ง
ถึงระดับหนึง่ แล้ ว
บุคลิกภาพของผู้นา หาใช่สิ่งที่แต่ละคนพึงได้ รับการฝึ กอบรมจากด้ านการจัดการ โดยบุคคลใดหรื อคน
กลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดไม่ หากเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นอย่ างเป็ นธรรมชาติ จากรากฐานจิตใจตนเองของแต่ละคนที่ไม่
เหมือนกัน บุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว ย่ อมไม่ มีความรู้ สึกว่ าตนมีปมด้ อย จึงไม่ คิดยกตนข่ มผู้อ่ ืน คงมี
แต่การอ่ อนน้ อมถ่ อมตนกับทุกคน และมีความซาบซึ ้งอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในขณะที่อยูก่ บั เยาวชนและคน
ระดับล่าง
บุคคลผู้มีบคุ ลิกภาพจากใจที่สงู ส่งจริ ง ย่อมสามารถยืนอยูท่ า่ มกลางอิทธิพลวัตถุ เช่น ผู้มีอานาจสูง
รวมทังผู
้ ้ มีเครื่ องประดับต่างๆ ที่เหนือกว่าตนได้ อย่างมัน่ ใจ โดยไม่ร้ ูสกึ สะทกสะท้ าน จึงทาให้ ความรู้สกึ จาก
ผู้อื่น โดยทัว่ ไปรู้สกึ ว่ ามีความสง่ างาม เกิดแรงดลใจ ทาให้ ร้ ู สึกเคารพรั กและศรั ทธา
ในบรรยากาศการจัดการศึกษา ซึง่ ถือว่าเป็ นพื ้นฐานสาคัญของการพัฒนาสังคม ย่อมไม่ยดึ ติดอยูก่ บั
ปริญญาสูงๆ แม้ ตนมีปริญญาระดับต่า แต่ก็สามารถยืนอย่างสง่างามท่ามกลางผู้ที่สวมใส่ครุยปริญญาสูงๆ ได้
อย่างปราศจากความรู้สกึ สะทกสะท้ าน หากกลับทาให้ คนทัว่ ไปรู้สกึ เกรงขามมากขึ ้นโดยไม่ต้องแสดงอานาจ
ข่มผู้อื่น
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สัญลักษณ์ จากภาพในอดีต
ในอดีตกาลที่ผา่ นพ้ นมาแล้ วเป็ นเวลานาน การสื่อพลังที่เกิดจากจิตใจ ซึง่ ปกติคงไม่สามารถนารูปแบบ
แม้ ภาพเขียนภาพถ่ายมาแสดงให้ เห็นของจริงได้ แต่สร้ างสิ่งสมมุตนิ าออกมาทดแทน เพื่อใช้ เป็ นสื่อความหมาย
ได้ ดังนันสิ
้ ่งที่สะท้ อนออกมาปรากฏจากภาพเขียนในอดีตอันยาวนาน มาถึงปั จจุบนั อาจเห็นภาพที่เขียน
ออกมาเป็ นรูปรัศมีบ้าง เป็ นแสงที่เปล่งออกมาจากรอบด้ านบุคคลผู้มีความสูงส่งทางด้ านจิตใจ
สาหรับยุคปั จจุบนั คนจานวนไม่น้อย ซึง่ มีรากฐานจิตใจขาดความละเอียดอ่อน เนื่องจากถูกอิทธิพล
วัตถุครอบงาหนามากยิ่งขึ ้น ทาให้ ไม่อาจแปลความหมายอันลึกซึ ้งดังกล่าวให้ สามารถมองผ่านเข้ าไปเห็นความ
จริงในด้ านที่เป็ นนามธรรมได้ จึงทาให้ ร้ ูสึกเป็ นเรื่ องไม่นา่ เชื่อถือ ซึง่ ในยุคนี ้ผู้ที่มีความไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจจริง นับวัน
ยิ่งมีมากขึ ้น ทาให้ เกิดช่องว่างทางความรู้สกึ นึกคิดที่เชื่อมโยงถึงกันได้ ยากยิ่งขึ ้น

สรุ ป
สิ่งที่กล่าวมาแล้ วทังหมดเกิ
้
ดจากความรู้ความเข้ าใจ อันเป็ นธรรมชาติจากใจผู้เขียนเองอันมีผลสืบ
เนื่องมาจากการปฏิบตั ิบนพื ้นฐานจากความจริงซึง่ อยูใ่ นใจตนองอย่างมัน่ คงมาตลอด ตนขอยอมรับว่า วิถีชีวิต
ตนยังต้ องเรี ยนรู้ตอ่ ไปอีกมาก อาจมีบางสิ่งบางอย่างซึง่ ยังรู้ได้ ไม่ถึง ดังที่คนแต่ก่อนเคยกล่าวฝากไว้ วา่ สิ่งซึง่
แต่ละคนพบเห็นเฉพาะหน้ า อย่าเพิ่งปฏิเสธว่าไม่เป็ นความจริง แต่ควรจะรู้สึกว่าทุกสิ่งที่ปรากฏย่ อมมี
เหตุผล สิ่งซึง่ ตนยังรู้ไม่ถึงอย่าเพิ่งไม่เชื่อ ขอให้ ค้นหาความจริงต่อไป ไม่วา่ สิ่งนันจะปรากฏออกมาในลั
้
กษณะ
อย่างไรก็ตามและวิถีทางสาคัญที่สดุ ควรสนใจหวนกลับมาค้ นหาความจริงจากใจตนเอง หากมีคนในสังคม
ดาเนินชีวิตไปสูก่ ารเปิ ดรากฐานจิตใจให้ กว้ างมากขึ ้น
ย่อมมีผลส่งเสริมให้ สงั คมบังเกิดความร่ มเย็นเป็ นสุข
ร่วมกับตนเอง ซึง่ นาชีวิตไปสู่ความสุขด้ วยเช่นกัน
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