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บทที่ ๖ 

การปรับปรุงบุคลิกภาพ 
เรียบเรียงโดย อ.มาโนช  พรหมปัญโญ 

ตอนที่  
๕.๑  แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาบคุลกิภาพ    
๕.๒  บคุลกิภาพที่พงึประสงค์ส าหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม 
๕.๓  การสร้างเสริมและปรับปรุงบคุลกิภาพส าหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม    

แนวคดิ  
  ๑. การรู้จกัตนเองและรู้จกัผู้อื่นจะช่วยให้นกัศกึษาเข้าใจธรรมชาติของมนษุย์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ปรับปรุงและพฒันาบคุลกิภาพในชีวิประจ าวนัและสงัคมโดยรวมตอ่ไปทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  ซึง่จะช่วยให้
สามารถปรับตวัอนัเป็นสิง่จ าเป็นยิ่งตอ่การอยูร่่วมกนั  ทัง้ยงัมีสว่นท าให้เกิดแรงบนัดาลใจอยา่งสร้างสรรค์ในการรู้
ถึงคณุคา่และความส าคญัของการปรับปรุงและพฒันาบคุลกิภาพตามขัน้ตอนเพื่อพฒันาเป็นบณัฑิตมหาวิทยาลยั
สยามที่พงึประสงค์ตอ่ไปได้  
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยกุต์ใช้ในชีวติของนักศึกษา 

๑. นกัศกึษาสามารถพฒันาบคุลกิภาพตามแนวพทุธศาสนาได้   
๒. นกัศกึษาสามารถตระหนกัรู้ถงึคณุคา่และความส าคญัของการปรับปรุงบคุลกิภาพ  
๓. นกัศกึษาสามารถทราบและปฏิบตัิตามขัน้ตอนการปรับปรุงบคุลกิภาพได้   

กิจกรรมระหว่างการเรียน  
๑. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
๒. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน  
๓. ปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารประกอบการสอน  
๔. ฟังค าบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน  
๕. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  

สื่อการสอน  
๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ครัง้ที่ ๖  
๒. แบบฝึกปฏิบตัิ  
๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัการเรียน  
๔. การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุประสงค์ 

๑. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน  
๒. ประเมินผลจากกิจกรรม 
๓. ประเมินผลค าถามท้ายบท  
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๔. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค   
 
สาระส าคัญ  
หลักการการปรุบปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ  
 บคุลกิภาพนัน้ไมไ่ด้หมายถึงความหลอ่  ความงาม  แตห่มายถึงบคุลกิลกัษณะที่สามารถสร้างสรรค์ได้  
และสามารถพฒันาให้ดีขึน้ตามขัน้ตอน  จนกลายเป็นบคุลกิภาพอนันา่ประทบัใจ  ที่เรียกวา่ “Magnetic 
Personality”  
 ส าหรับขัน้ตอนในการพฒันาบคุลกิภาพประกอบด้วย ๑๐ ขัน้ตอน ดงันี ้ 
 ขัน้ตอนท่ี ๑ “มั่นใจตนเอง” (Confidence) นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามที่มีบคุลกิภาพที่ดจีะต้องเป็น
ผู้ที่มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีความมัน่ใจในความสามารถที่มีอยูแ่ละมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาตนเองให้ดี
ยิ่งขึน้ไปกวา่เดิม  มีจิตใจเบิกบาน  แจ่มใส  ก าจดัความรู้สกึที่เป็นปมด้อยอยูใ่นใจให้หมดสิน้  พร้อมที่จะ
เผชิญหน้ากบัทกุสถานการณ์อยา่งองอาจ  ไมห่วาดกลวัตอ่สิง่ใด  ท าให้ผู้อยูร่อบข้างรู้สกึอบอุน่  มัน่คง  สามารถ
ยดึเป็นท่ีพึง่ได้  ท าให้เป็นพลงัในการดงึดดูผู้อื่นให้เกิดความประทบัใจ  
 ขัน้ตอนท่ี ๒ “ชอบคนอื่น” (Like People) เพราะการท่ีจะให้ผู้อืน่ชอบเรา  เราต้องชอบผู้อื่นก่อน  เป็น
การแสดงไมตรีจิตที่ท าให้เขาต้องการแสดงไมตรีจิตตอบสนองกลบัมา  แตท่ัง้นีต้้องเป็นการชอบผู้อื่นอยา่งจริงใจ  
ไมม่ีสิง่เคลอืบแฝง  จึงจะท าให้ผู้อื่นนิยมชมชอบเราอยา่งแท้จริง  เพราะฉะนัน้หลกัการงา่ย ๆ คือจงชอบผู้อื่น  
และมองทกุคนในแง่ดี  เลอืกจดจ าแตเ่ฉพาะสว่นดี ๆ ของผู้อื่น  เพื่อจะได้มีความรู้สกึดีตอ่ผู้อื่น  
 ขัน้ตอนท่ี ๓ “แคล่วคล่อง  ว่องไว” (Be Alert and Active) นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามผู้มี
บคุลกิภาพที่ดี  ควรเป็นคนคลอ่งแคลว่วอ่งไว  กระฉบักระเฉง  แตย่งัคงมีลกัษณะที่สงบเสง่ียม  มีสมัมาคารวะ  
สภุาพเรียบร้อย 
 ขัน้ตอนท่ี ๔ “ตรงต่อเวลา” (Punctuality) นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามที่มีบคุลกิภาพที่ดี  ควรเป็น
ผู้ รักษาเวลานดัหมาย  โดยการฝึกให้เป็นคนตรงตอ่เวลา  ไมท่ าให้ผู้ที่นดัหมายด้วยต้องเสยีเวลานาน  เพราะจะ
ท าให้ฝ่ายรอคอยนกึต าหนิอกีฝ่ายอยูใ่นใจ  การตรงตอ่เวลา  แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส ่  การให้เกียรติและ
ความรัดผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้อื่นและตอ่ตนเอง  
 ขัน้ตอนท่ี ๕ “การควบคุมตนเอง” (Self Control) นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามที่สามารถควบคมุ
อารมณ์และความรู้สกึของตนเองได้อยา่งมีสติ  ไมแ่สดงกิริยา  อาการท่ีไมส่มควรหรือไมเ่หมาะสมให้ผู้อื่นเหน็  
ถือวา่เป็นบคุคลที่มคีวามสงบ  เยือกเย็น  เป็นท่ีนา่สรรเสริญ  เพราะจู้จกัการใช้เหตผุลเหนืออารมณ์  รู้จกัใช้
ความคิดไตร่ตรองและแก้ไขปัญหาด้วยสติและปัญญา  อนัเป็นลกัษณะของปัญญาชนผู้ เจริญแล้ว   
 ขัน้ตอนท่ี ๖ “รู้จักกาลเทศะ” (Tact) นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามที่ดจีะต้องเป็นผู้ที่รู้จกัการควรและ
ไมค่วร  รู้วา่สิง่ใดควรพดู  ควรกระท า  ตอ่ผู้ใด  ในวาระใด  เวลาไหน  จึงจะเหมาะสมจะควร  เพราะจะท าให้ผู้ที่
เก่ียวข้องด้วย  รู้สกึประทบัใจ  เกิดความผกูพนั  เพิม่ความรักใคร่นบัถือและในทางตรงข้าม  นกัศกึษา
มหาวิทยาลยัสยามควรรู้วา่สิง่ใดที่ไมค่วรพดู  หรือควรละเว้นการกระท า  เพื่อถนอมน า้ใจผู้อื่นมใิห้เสยีน า้ใจ  
 ขัน้ตอนท่ี ๗ “อภนัินทนาการ” (Compliment) นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามทีม่ีบคุลกิภาพท่ีนา่
ประทบัใจ  ควรรู้จกัใช้ค าพดูเป็นอภินนัทนาการให้กบัผู้ รับ  รู้สกึปลาบปลืม้ยินดี  มีก าลงัใจ  มีความภาคภมูใิจ  
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โดยการใช้ค าพดูทีจ่ริงใจแฝงไว้ซึง่สาระและประโยชน์แก่ผู้ ฟัง  โดยการสรรหาถ้อยค าที่ท าให้ผู้ ฟังเกิดความรู้สกึ
ประทบัใจในความมีไมตรีจิต  ท าให้อยากติดตอ่คบหาสมาคมด้วยอยา่งจริงใจ  
 ขัน้ตอนท่ี ๘ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” (Be Considerate) นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามที่รู้จกัใสใ่จผู้อื่น  
โดยการปฏิบตัิตอ่ผู้อื่นเป็นอยา่งดี  คิดถึงใจเขาใจเรา  จะท าให้นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามผู้นัน้ได้รับการช่ืนชม
ยกยอ่ง  ซึง่ถ้าน าไปปฏิบตัิตอ่ผู้อืน่จะช่วยสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่เพื่อนฝงูและบคุคลอื่นรอบข้าง  ท าให้เป็น
ผลดีตอ่การปฏิบตัิงาน  และถ้าน าไปปฏิบตัิตอ่ผู้บงัคบับญัชา  จะท าให้เป็นท่ีประทบัใจของผู้ใหญ่  อนาคตหน้าที่
การงานและการเรียนจะมีโอกาสก้าวหน้าไปไกล  
 ขัน้ตอนท่ี ๙ “ลักษณะปรากฏกาย” (Appearance) หากบคุลกิลกัษณะที่ปรากฏตอ่หน้าสาธารณะชน  
ทัง้ในด้านการแตง่กาย  การวางตน  และการแสดงกิริยาทา่ทีอริิยาบถตา่ง ๆ มีความเหมาะสมดดูี  จะช่วย
สง่เสริมบคุลกิภาพของนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามผู้นัน้ให้เป็นท่ีนา่ประทบัใจยิ่งขึน้  
 ขัน้ตอนท่ี ๑๐ “มีชวีิตชีวา” (Motion Create Motion) เป็นขัน้ตอนส าคญัที่แฝงอยูใ่นขัน้ตอนทีก่ลา่ว
มาแล้วข้างต้นทัง้หมด  การเป็นผู้มีชีวิตชีวาจะท าให้ผู้พบเห็นรู้สกึประทบัใจ  เพราะเป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใส  ร่าเริง  
เปิดเผย  ไมม่ีลบัลมคมใน  เป็นคนจริงจงัและจริงใจ  ไมเ่สแสร้งแกล้งท า  นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามสามารถ
น าความมีชีวิตชีวามาใช้ในการเสริมแตง่บคุลกิภาพให้ดดูีขึน้ได้  
 นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามที่สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ี ๑๐ ประการนีไ้ด้อยา่งครบถ้วน  และยงัท า
การพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่องตลอดเวลาอยูเ่สมอ  จะเป็นการวางพืน้ฐานของการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ที่ถกูต้อง  
เพราะจะท าให้นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามผู้นัน้เป็นนกัศกึษาที่มีบคุลกิภาพยอดเยี่ยม  ได้รับการช่ืนชมจาก
บคุคลทัว่ไปอยูเ่สมอ       

สมบัติผู้ดกีับการพัฒนาตนเอง 
ประวตัิ:สมบัติผู้ดี คือหลกัปฏิบตัิ ๑๐ ประการ ของผู้ที่มี กาย วาจา ใจ อนัสจุริต ซึง่ เจ้าพระยาพระเสด็จ

สเุรนทราธิบดี (หมอ่มราชวงศ์เปีย มาลากลุ) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในสมยัรัชกาลที่ ๖ ขณะมีบรรดาศกัดิ์

เป็น พระยาวิสทุธสริุยศกัดิ์ ได้เรียบเรียงเป็นหนงัสอืช่ือ "สมบตัิของผู้ดี" เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ แตเ่รียกกนัโดยทัว่ไปวา่
หนงัสอื "สมบตัิผู้ดี"  
 สมบตัิผู้ดี ๑ : ผู้ดี ยอ่มรักษา ความเรียบร้อย 
 สมบตัิผู้ดี ๒ : ผู้ดี ยอ่มไมท่ าอจุาดลามก 
 สมบตัิผู้ดี ๓ : ผู้ดี ยอ่มมีสมัมาคารวะ 
 สมบตัิผู้ดี ๔ : ผู้ดี ยอ่มมีกิริยาเป็นท่ีรัก 
 สมบตัิผู้ดี ๕ : ผู้ดี ยอ่มเป็นผู้มีสงา่ 
 สมบตัิผู้ดี ๖ : ผู้ดี ยอ่มปฏิบตัิการงานดี 
 สมบตัิผู้ดี ๗ : ผู้ดี ยอ่มเป็นผู้ใจดี 
 สมบตัิผู้ดี ๘ : ผู้ดี ยอ่มไมเ่ห็นแกต่วัฝ่ายเดยีว 
 สมบตัิผู้ดี ๙ : ผู้ดี ยอ่มรักษาความสจุริตซื่อตรง 
 สมบตัิผู้ดี ๑๐ : ผู้ดี ยอ่มไมป่ระพฤติชัว่  
สุภาษิตสอนหญิงกับการด ารงชีวิต 

• ประวตัิ:  สนุทรภู่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
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พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  
ขนุจงจดันิสยั  
สมเด็จกรมพระยาปรมานชิุต  
คติเตอืนใจหญิง  

หน้าที่ของพลเมืองด ี
          ความหมายของพลเมือง หมายถึง พละก าลงัของประเทศ ซึง่มีสว่นเป็นเจ้าของประเทศนัน่เอง ตา่งจากชาว
ตา่งด้าวเข้าเมือง ชาวตา่งประเทศนีเ้ข้ามาอยูช่ัว่คราว          พลเมืองมคีวามหมายตา่งจากบคุคล ซึง่หมายถึง สิง่
ซึง่มีสทิธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ซึง่ได้แก่ บคุคลธรรมดาและนิตบิคุคล            เมื่อกลา่วถงึพลเมืองของประเทศ
ใด ยอ่มหมายถึงบคุคลทัง้หลายที่มีสญัชาตขิองประเทศนัน้ ๆ ตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ เช่น เมื่อกลา่วถงึ
พลเมืองของประเทศไทยยอ่มหมายถงึคนทัง้หลายที่มีสญัชาติไทยตาม กฎหมายไทย            พลเมืองของแตล่ะ
ประเทศยอ่มมีสทิธิและหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนัน้ บคุคลตา่งสญัชาติที่เข้าไปอยูอ่าศยัซึง่เรียกวา่คนตา่ง
ด้าว ไมม่ีสทิธิเทา่เทียมกบัพลเมอืง และมีหน้าที่แตกตา่งออกไป เช่น อาจมีหน้าที่เสยีภาษี หรือคา่ธรรมเนียม
เพิ่มขึน้ตามที่กฎหมายของแตล่ะประเทศบญัญตัิไว้          สทิธิและหน้าที่เป็นสิง่คู่ กนั เมื่อมีสทิธิก็ต้องมีหน้าที ่
พลเมืองของทกุประเทศมีทัง้สทิธิและหน้าที่ แตจ่ะมมีากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บักฎหมายของประเทศนัน้ ๆ และ
แนน่อนวา่ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสทิธิมากกวา่การปกครองในระบอบอื่น เพราะ
มีสทิธิที่ส าคญัที่สดุ คือ สทิธิในการปกครองตนเอง  
          พลเมืองดี หมายถงึ ผู้ที่ปฏิบตัิหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน ทัง้กิจที่ต้องท า และกิจที่ควรท า 
          หน้าที่ หมายถงึ กิจที่ต้องท า หรือควรท า เป็นสิง่ที่ก าหนดให้ท า หรือห้ามมใิห้กระท า ถ้าท าก็จะก่อให้เกิด
ผลดี เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว หรือสงัคมสว่นรวมแล้วแตก่รณี ถ้าไมท่ าหรือไมล่ะเว้นการกระท าตามที่
ก าหนดจะได้รับผลเสยีโดยตรง คอื ได้รับโทษ หรือถกูบงัคบั เช่น ปรับ จ า คกุ หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยทัว่ไป
สิง่ที่ระบกิุจที่ต้องท า ได้แก่ กฎหมาย เป็นต้น 
          กิจที่ควรท า คือ สิง่ที่คนสว่นใหญ่เห็นวา่เป็นหน้าที่ท่ีจะต้องท า หรือละเว้นการกระท า ถ้าไมท่ าหรือละเว้น
การกระท า จะได้รับผลเสยีโดยทางอ้อม เช่น ได้รับการดหูมิ่นเหยยีดหยาม หรือไมค่บค้าสมาคมด้วย ผู้กระท ากิจที่
ควรท าจะได้นบัการยกยอ่งสรรเสริญจากคนในสงัคม โดยทัว่ไปสิง่ที่ระบกิุจที่ควรท า ได้แกว่ฒันธรรมประเพณี เป็น
ต้น  
          พลเมืองดีมีหน้าที่ต้อง ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของชาติค าสัง่สอนของ
พอ่แม ่ครู อาจารย์ มีความสามคัคี เอือ้เฟือ้เผื่อแผซ่ึง่กนัและกนั รู้จกัรับผิดชอบชัว่ดตีามหลกัจริยธรรม และ
หลกัธรรมของสาสนา มคีวามรอบรู้ มีสติปัญญาขยนัขนัแขง็ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ครอบครัว 
สงัคม และประเทศชาต ิ
การปฏิบัตตินเป็นพลเมืองด ี

๑. หน้าที่ของพลเมืองดขีองสงัคมไทย 
๒. พลเมืองดตีามวิถีชีวติประชาธิปไตย 
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บรรณานุกรมการอ้างอิง  
• จิตตินนัท์ นนัทไพบลูย์, จิตวิทยาการบริการ, กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, ๒๕๕๑  
• ทองทิพภา  วิริยะพนัธุ์, ผ.ศ., มนษุยสมัพนัธ์กบัการบริหาร, กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., ม.ป.ป.  
• สมพร สทุศันีย์, ม.ร.ว, มนษุยสมัพนัธ์,พิมพ์ครัง้ที่ ๖ ฉบบัปรับปรุงแก้ไข, กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั.๒๕๔๔. 
• เอกสารการสอนชดุวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภตัตาคารหนว่ยที่ ๘-๑๕. พิมพ์ครัง้ที่ ๓, 

นนทบรีุ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๒. 
 
ค าถามประจ าบท (กรุณาเขียนด้วยลายมือเท่านัน้)  

๑. จงอธิบายความหมายของบคุลกิภาพและความจ าเป็นท่ีต้องปรับปรุงบคุลกิภาพมาพอสงัเขป  
๒. จงอธิบายขัน้ตอนในการพฒันาบคุลกิภาพประกอบด้วย ๑๐ ขัน้ตอน พร้อมทัง้ตวัอยา่งประกอบ  
๓. จงอธิบายวา่สมบตัิผู้ดข้ีอใดที่นกัศกึษาคิดวา่มีบทบาทและความส าคญัตอ่การปรับปรุงบคุลกิภาพ

ของตงันกัศกึษาเอง  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ  
๔. จงอธิบายสภุาษิตสอนหญิงตอ่การปรับปรุงบคุลกิภาพและการด ารงชีวติทัง้ตอ่สภุาพบรุุษและ

สภุาพสตรี   
๕. จงอธิบายความส าคญัของหน้าทีพ่ลเมืองตอ่การปรับปรุงพฒันาบคุลกิภาพตอ่การเป็นนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัสยามที่พงึประสงค์   
 
 


