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Making  time to read.



     ท่ามกลางวิกฤตไวรสัโควิด 19 มีผู้คนได้รบัผลกระทบมากมาย
แทบทุกสาขาอาชีพ บางคนทนความยากลําบากไม่ไหว จนคิดสั�น
อยากทํารา้ยตัวเอง เพื�อหนีป�ญหาไปใหพ้้นๆ ท่านเจ้าคุรพระเมธีว
ชิโรดม หรอืท่าน ว.วชิรเมธี พระนักคิดนักเขียน และนักเทศน์ชื�อ
ดัง ได้ใหข้้อคิดเพื�อเป�นกําลังใจในการดาํเนินชีวิตต่อไป ดังนี�

  

ด้วยรกัและกําลังใจ
"คาถาสาํหรับป�องกันโรคคิดสั�น โดย ท่านว.วชิรเมธี"

ภาวนาคาถาป�องกันการคิดสั�นว่า ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง
โควิดก็เป�นอนิจจัง หรอืภาษาบาลีว่า "โควิต อนิตจัง"โควิด
ก็เป�นอนิจจัง มันเกิดขึ�นในเบื�องต้น ดาํรงอยู่ชั �วคราวใน
ท่ามกลางและเดี�ยวมันก็ดับลงไปในที�สุด
 บอกกับตัวเองวา่ วกิฤตเกิดขึ�นมา ไมใ่ชเ่พื�อใหเ้รายอม
จาํนน แต่มนัเกิดขึ�นมา เพื�อพฒันาเราใหเ้ขม้แขง็ยิ�งกวา่เดิม
เตือนตัวเองวา่เราไมไ่ดเ้จอป�ญหาหนกัหนาสาหสัอยูค่นเดยีว
ในโลก แต่แท้ที�จรงินั�น ยงัมคีนที�เจอป�ญหาเชน่เดยีวกับเรา
อีกมากมาย ในเมื�อคนอื�นเขายงัทนสูกั้นมาได ้ ทําไมคนอยา่ง
เรา



อยา่หมดศัทธาในความเมตตาการณุยข์องเพื�อนมนุษย ์เพราะ
ไมว่า่ชวีติจะยากแค่ไหนก็ตามถึงอยา่งไรโลกนี�ก็ยงัมคีนที�
เป�� ยมไปดว้ยเมตตาธรรม อยูท่กุหนทกุแหง่ คนที�เป�� ยมไป
ดว้ยเมตตาธรรมอยา่งนี�แหละ คงจะไมม่ใีคร ปล่อยใหเ้ราต้อง
ลําบากอยา่งแนน่อน โดยเฉพาะสงัคมไทย เราอยูกั่นมาด้วย
การให ้ วกิฤติแค่ไหน เราก็จะผา่นมาได ้ เพราะเรายงัใหกั้นอยู่
เพราะฉะนั�นวกิฤติคราวนี�ก็เชน่กัน เราคนไทยก็จะผา่นไปอยา่ง
แนน่อน

      ทําไมคนอยา่งเราจะทนอยูแ่ละไมท่นสูต่้อไปใหไ้ดล่้ะ เขาก็คน
      เราก็คน หากเขาสู ้เราก็ต้องสูไ้ดเ้ชน่เดยีวกัน

"ยํ�าอีกครั�งหนึ�งวา่ ชวีติเป�นสิ�งลํ�าค่า กวา่จะไดช้วีติมาก็แสนยาก
ดงันั�น ไมว่า่จะทกุขห์นกัหนาสาหสัแค่ไหนก็จงอยา่ทํารา้ยตัวเอง 

อยา่คิดสั�นตัดชอ่งนอ้ยแต่พอตัว เมื�อความทกุขเ์กิดขึ�นมา 
จงใหกํ้าลังใจตัวเอง"

"วนันี�อาจหนกัหนา พรุง่นี�แสนสาหัส แต่ถึงอยา่งไร
วนัมะรนืจะต้องสวยงาม"

ที�มา : ทีมงานความสขุประเทศไทย



หลายครั�งเรื�องเล็กๆหากลงมอืทําอยา่งต่อเนื�อง 
ก็มปีระโยชน์ต่อตัวเรามากกวา่ที�คิด

เชน่เดียวกับวธิลีดความเครยีด ความกังวลต่อไปนี�

1. หายใจเขา้ลึกๆ
หลับตาแล้วหายใจเขา้ลึกๆ 

โดยใหก้ลั�นหายใจหลังจากที�หายใจเขา้จนสดุ 
ทิ�งไวส้กัครูแ่ล้วปล่อยลมชา้ๆ หายใจอยา่งปกติสกัครูแ่ล้วทําอีกครั�ง   

 ใหทํ้าจนครบสามรอบ เท่านี�ความกังวลใจต่อการสอบก็จะลดลง

2. ให้เวลากับตัวเองบา้ง
ออกไปเดนิเล่น สดูอากาศบรสิทุธิ� ดนิเนอรกั์บครอบครวั 

เล่นกับสตัวเ์ลี�ยงหรอืนั�งดื�มชาชมธรรมชาติแบบสบายอารมณ ์
สิ�งเหล่านี�จะทําใหรู้ส้กึผอ่นคลายและพรอ้มที�จะอ่านหนงัสอืไดอ้ยา่งเต็มที�

3. ออกกําลังกาย
การออกกําลังกายนอกจากจะเป�นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป�นประโยชน์
และไดส้ขุภาพที�แขง็แรงแล้ว สมองของเราก็จะไดอ้อกกําลังไปดว้ย

ทําใหพ้รอ้มที�จะรบัขอ้มูลใหม่ๆ เพื�อเตรยีมสอบไดอ้ยา่งเต็มที�

เทคนิคลดกังวลก่อนสอบ



4. นอนพกัผอ่น
การนอนหลับเป�นสิ�งสาํคัญ

ควรจะนอนหลับใหเ้พยีงพอต่อวนั อยา่โหมอ่านหนงัสอืหนกัเกินไป
เพราะจะยิ�งทําใหอ่้านหนงัสอืไมเ่ขา้หวั

นอกจากนี�การงีบพกัระหวา่งวนัก็จะสามารถชว่ยลดความความอ่อนล้า
และเติมพลังใหก้ลับมาเหมอืนเดมิไดอี้กดว้ย

5. จดัตารางในการเตรยีมตัวสอบ
การจดัตารางในชว่งก่อนสอบ

จะเป�นการกําหนดวา่เราควรจะต้องทําอะไรบา้ง 
ซึ�งถ้าหากเราทําไดต้ามที�จดัไวใ้นตาราง

เราก็ไมต้่องกลัวอะไรแล้ว ชว่ยลดความกังวลลงไดม้าก

ที�มา MTHAI.COM



ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ ค ร ว่ า ย า ก

ว้ายตายแล้ว! รวมประโยคภาษาอังกฤษไว้พูดแก้เก้อ ตอนทําเรื�องเป�อๆ

ถ้าเผลอทําเสียงแปลกๆ โดยไม่ได้ตั�งใจ
ไม่ว่าจะเป�นเสียงเรอ เสียงผายลม เสียงจาม เสียงที�เกิดจากความไม่ตั�งใจ
หากเราเผลอทําเสียงเหล่านี�ไปแล้ว ถ้าอยู่เฉยๆ ก็อาจจะเกิดสถานการณ์
ที�เรยีกว่า awkward หรอือึดอัดเอาได้ เราสามารถพูดแก้เก้อได้ว่า 
- Excuse me. แปลว่า ขอโทษค่ะ

หลายครั�งที�เราซุ่มซ่ามไม่ได้ตั�งใจต่อหน้าคนอื�น ไม่รูจ้ะพูดแก้เก้ออย่างไรดี
เพราะมันเก้ๆ กังๆ ไปหมด วันนี�มีชุดประโยคภาษาอังกฤษมาให้ฝ�ก ไว้พูดแก้เก้อ
ตอนทําเรื�องเป�อๆ มาบอกกันค่ะ ลองมาดูว่าในแต่ละสถานการณ์ควรจะพูดอย่างไรดี

ถ้าเกิดของตกแล้วมีเสียงดังขึ�นมา สาํหรบัอุบัติเหตุเล็กๆ 

กรณีที�เราทําของหก ต้องมีการล้างหรอืเช็ดทําความสะอาดตามมา

กรณีที�ทําของของคนอื�นพัง เราสามารถพูดได้ว่า

ถ้าเผลอทําของตก หล่น หรือแตกโดยไม่ตั�งใจ

เราสามารถแก้เก้อได้ว่า 
- Oops! / Whoops! เป�นคําอุทานค่ะ
- I’m so clumsy. แปลว่า ฉันนี�ซุ่มซ่ามจรงิๆ เลย
- I can’t believe I did that. แปลว่า ไม่อยากจะเชื�อเลยว่าฉันจะทํามันไปได้

เราสามารถพูดแก้เก้อได้ว่า 
- Let me get some napkins. / Let me get some paper towels. 

   แปลว่า ขอกระดาษหรอืผ้าให้ฉันหน่อยได้ไหม ไว้ขอกระดาษหรอืผ้ามาเช็ดค่ะ

- I would like to pay for it to be repaired. แปลว่า ฉันขอจ่ายค่าซ่อมเองค่ะ



ที�มา: https://www.dailyenglish.in.th

กรณีที�เราลืมชื�อคนที�เพิ�งแนะนําตัวไป เราสามารถถามได้ว่า

กรณีที�รูจ้ักกันมานานแล้ว แต่สมองตัดกระทันหัน ลืมชื�อ เราสามารถถามได้ว่า

หากลืมชื�อใครสักคน

- Sorry, what was your name again? 

   แปลว่า ขอโทษนะ บอกอีกครั�งได้ไหมว่าคุณชื�ออะไร?

- I am so sorry, but I have forgotten your name. 

   แปลว่า ฉันขอโทษจรงิๆ นะคะ แต่ฉันลืมชื�อคุณไปแล้วล่ะ
- This is so embarrassing, but I can’t seem to remember your name. 

   แปลว่า น่าอายจรงิๆ แต่ฉันเหมือนจะจาํชื�อคุณไม่ได้ค่ะ

กรณีไม่รู้สิ�งที�เป�นหน้าที�ของตัวเองที�จะต้องรู้
ข้อนี�จะเกิดขึ�นกับคนที�เพิ�งทํางานใหม่ ถ้าเราไม่รูใ้นสิ�งที�เป�นหน้าที�ของเรา 
กรณีนี�แนะนาํให้พูดว่า
- Let me check my notes. แปลว่า ให้ฉันไปเช็คก่อนนะคะ
- Let me get back to you on that. 

   แปลว่า ให้ฉันไปเช็คแล้วค่อยกลับมาบอกคุณนะ

กรณีที�ทําข้อผิดพลาดที�ค่อนข้างน่าอาย
เป�นกรณีโดยรวมนะคะ ไม่ว่าเราจะทําผิดพลาดเรื�องใดก็ตาม 

หลังจากที�พูดขอโทษ (Sorry) แล้ว เราสามารถพูดแก้เก้อได้ว่า
- I can’t believe I did that. แปลว่า ไม่อยากจะเชื�อเลยว่าฉันจะทํามันไปได้
- I don’t know what I was thinking. แปลว่า ฉันไม่รูห้รอกว่าฉันคิดอะไรอยู่



สิ�งแรกที�เหน็จะบ
อกตัวตนที�แท้จร

งิของคณุ

ภาพแรกที�คณุเหน็คืออะไร

รูกญุแจ – คณุชอบค้นหาสิ�งใหมที่�ไมเ่คยรูม้าก่อน ชอบเรยีนรูส้ิ�งใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
หากคณุกําลังสนใจใครบางคนอยู ่ไมค่วรพลาดโอกาสที�จะเขา้ไปคยุกับเขาคนนั�น

ใบหนา้ที�กําลังรอ้งไห ้– คณุเป�นคนใสใ่จความรูส้กึ และคณุยงัต้องการเวลา
ในการพกัผอ่น เพื�อทําใหม้จีติใจที�สบาย

ใบหนา้ – คณุเป�นคนชอบเขา้สงัคม และยงัชอบสนใจเรื�องราวชวีติของผูอื้�น 
คณุมกัจะใสใ่จสิ�งที�เกิดตรงหนา้มากกวา่รายละเอียดของมนั

ปลา – คณุเป�นคนมคีวามสขุกับชวีติ และยงัเชื�อเรื�องโชคลาภกับอนาคต
ที�มคีวามสขุของคณุ รายละเอียดเป�นสิ�งที�สาํคัญมากสาํหรบัคณุ



เสาโบราณ– อาจจะเป�นเรื�องยากสาํหรบัการออกมาจากพื�นที�ของคณุ
คณุจะพยายามอยูเ่งียบๆ เพราะกลัวความคิดและมุมมองที�แตกต่างของตัวเอง 
จงแสดงมนัออกมาเพราะคณุทําไดม้ากกวา่ที�คณุคิด

ผูค้น– คณุเป�นคนมั�นใจในตัวเองรูว้า่ชวีติที�สมบูรณ์แบบคืออะไร
และคณุพรอ้มที�จะทําทกุอยา่งเพื�อได้มนัมา คณุเป�นคนไมคิ่ดมาก
และพรอ้มชว่ยเหลือผูอื้�นเสมอ

สิ�งแรกที�เหน็จะบ
อกตัวตนที�แท้จร

งิของคณุ

ภาพแรกที�คณุเหน็คืออะไร

รูประตทีู�เป�ดไว ้– คณุพรอ้มที�จะเปลี�ยนแปลงและก้าวไปในทางที�ดี
พรอ้มเผชญิหนา้กับอนาคตโดยไมห่วาดกลัว แถมยงัรูส้กึตื�นเต้นไปกับมนั
คณุคือแรงบนัดาลใจสาํหรบัผูอื้�น

โน้ตเพลง – การแสดงตัวตนแท้จรงิของคณุออกมาเป�นสิ�งที�สาํคัญสาํหรบัคณุ
เพราะคณุมสีิ�งสาํคัญที�ต้องแบง่ป�นใหกั้บโลก แสดงมนัออกมาและอยา่มองกลับหลัง



5  คําแนะนําสาํหรับนักศึกษาจบใหม่  
ควรเตรียมคําตอบอย่างไร
ในการสัมภาษณ์งานครั�งแรก?

การสัมภาษณ์งานครั�งแรกถือเป�นสิ�งที� ท้าทาย  โดยเฉพาะเด็ก
จบใหม่  ทั�งยังขาดประสบการณ์  ขาดความมั�นใจ  อีกทั�งยังไม่รู ้ว่า
บริษัทจะถามคําถามแนวไหน  แต่ก็สามารถเตรียมคําตอบ   

 สร้างความมั�นใจได้  ตามไปดูทั�ง  5  คําแนะนําด้านล่างกันเลย  

 1  “แนะนาํตัวเองให้ฟ�งหน่อย”

 อาจเป�นคําถามแรกๆ  ที� ต้องเจอเลยก็ว่าได้  เพราะฉะนั�นอย่าลืมว่าต้อง
สร้างความประทับใจแรกโดยการตอบให้รวบรัดและได้ใจความ  มีเนื� อหา
ที�ครอบคลุมทั�งทักษะที�ดี ที�สุดที�คุณและสิ�งที�คุณสนใจในป�จจุบัน
สามารถเตรียมคําตอบที� เกี�ยวข้องกับตําแหน่งงานได้เช่นกัน

2  “ทําไมถึงอยากทํางานในตําแหน่งนี�?”

  บริษัทต้องการรู ้ว่าอะไรเป�นแรงผลักดันที� ทําให้คุณอยากได้งานนี�
นอกเหนือจากเงิน  โปรดจาํไว้ว่าอย่าแสดงออกว่าเราสนใจงาน
เพียงเพื� อหารายได้แม้มันจะเป�นความจริงก็ตาม
  คําตอบสาํหรับคําถามนี� คือคุณต้องอธิบายถึงประสบการณ์  หรือ
ความเป�นเลิศของตัวคุณที�อยากนาํไปใช้เพื� อความก้าวหน้าจาก
หน้าที�การงานตําแหน่งนี�  หรือเพื� อทําตามเป�าหมายของบริษัท  

 3  “ทําไมคุณถึงอยากทํางานกับบริษัทเรา?”

  วิธีที� ดี ที�สุดสาํหรับคําตอบนี� คือการเตรียมตัวหาข้อมูลเกี�ยวกับบริษัทให้ดี
ทั�งด้านข้อมูลพื� นฐาน  วิสัยทัศน์  วัฒนธรรมการทํางาน  รวมถึงหน้าที� ที� ต้อง
รับผิดชอบในตําแหน่งงานที�สมัคร
  โดยคําตอบนั�นไม่จาํเป�นต้องประจบมากเกินไป  แต่ให้ส่งเสริมภาพลักษณ์
ในอุดมคติว่าทําไมบริษัทถึงเหมาะสมกับคุณ  ว่ามันทําให้คุณสามารถ
พัฒนาตัวเองไปได้อย่างไร



 5  “ทําไมเราถึงต้องจ้างคุณ?”

   นี�อาจเป�นคําถามที�น่าอึดอัดใจที�สุดในการสัมภาษณ์งานครั�งแรก  
แต่คําถามนี� ถือเป�นโอกาสที� ดีของคุณที�สามารถขายตัวเอง  และอธิบาย
สั�นๆ  ว่าทักษะและบุคลิกภาพของคุณเหมาะสมกับตําแหน่งงานนั�น
อย่างไร
   เพราะฉะนั�นคุณต้องมั�นใจในตัวเองเข้าไว้  และชี�แนะให้ผู้สัมภาษณ์
เห็นว่าคุณมีประโยชน์และสามารถมีส่วนร่วมกับบริษัท  จาํไว้อีกอย่างว่า
ประโยคที�ผู้สมัครทุกคนคิดจะตอบอย่าง  “เพราะฉัน/ผมเป�นคนตั�งใจ
ทํางานอย่างหนัก” นั�นควรหลีกเลี�ยง

4  “ประสบการณ์การทํางานที�ยากที�สุดที�คุณเคยเจอและวิธีรับมือ”

ผู้สัมภาษณ์ต้องการทราบว่าคุณมีวิธีรับมือกับสถานการณ์ที�ยากลําบาก
อย่างไร  โดยคําตอบของคุณจาํเป�นต้องบอกให้เห็นว่าป�ญหาอะไรที�คุณ
เคยเจอ  และคุณใช้ทักษะอะไรในการเอาชนะสถานการณ์นั�นแสดงให้ผู้
สัมภาษณ์เห็นว่าคุณมีสติและกล้าหาญพอที�จะรับมือกับความเครียด   
 และความกดดันได้ดี
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สุดท้ายแล้วก่อนวันสัมภาษณ์ก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ  

ไปถึงที�นัดหมายก่อนเวลา  พร้อมพกพาความมั�นใจให้เต็มเป�� ยม  

อย่ากดดันและอย่าฝ�น  พยายามแสดงออกถึงความเป�นตัวของตัวเอง  

และนําสิ�งที� เตรียมมาตอบคําถามให้สุดความสามารถไปเลย
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5 ท่าบริหาร ต้านอาการนิ�วล็อค

หลายคนที�เล่นโทรศัพท์เป�นประจาํคงเคยรูส้ึกเจ็บทรมานที�บรเิวณนิ�วมือกัน
ไม่มากก็น้อย ทั�งนํ�าหนักของโทรศัพท์ การใช้งานอย่างยาวนาน และสภาพรา่งกาย
ล้วนเป�นเหตุป�จจัยที�ทําให้เกิดอาการนิ�วล็อค หรอืที�เรยีกกันว่า ‘โรคนิ�วล็อค’

โรคนี�เกิดจากความผิดปกติของนิ�วมือที�ไม่สามารถงอหรอืเหยียดได้อย่าง
ปกติ อาจเป�นนิ�วเดียวหรอืหลายนิ�ว โดยสาเหตุเกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�ปลอกเอ็น
บรเิวณข้อโคนนิ�วหนาขึ�น เอ็นบวม ทําให้ปลอกรดัเอ็นมากขึ�นอาการมีหลายระยะ 
ในระยะแรกอาจเพียงแค่ปวดตึง กดเจ็บบรเิวณข้อโคนนิ�ว ระยะที� 2 งอนิ�วสะดุด 

นิ�วติด เหยียดไม่ออก ต้องใช้วิธีง้างออก ระยะที� 3 งอนิ�วไม่ได้ หรอืงอได้ แล้วนิ�วติด
เหยียดไม่ออกต้องช่วยง้างออก จนไปถึงระยะที� 4 นิ�วติดอยู่นาน ข้อนิ�วยึดติด



ท่าที� 1 ยกทีละนิ�ว
เริ�มต้นด้วยการวางฝ�ามือบนโต๊ะ หรอืบนพื�นผิวเรยีบๆ 

แล้วยกนิ�วมือขึ�นทีละนิ�ว โดยใช้เเรงเท่าๆ กัน 

ค้างไว้ 2 – 3 วินาที ทําทั�งหมด 15 เซ็ต

ท่าบรหิารมือเบื�องต้น จะมีท่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

ท่าที� 2 ยืดนิ�วเป�นรูปตัววี
เริ�มต้นด้วยการทํานิ�วรูปตัววี หรอืกรรไกรในข้างที�มีอาการบาดเจ็บ 

แล้วใช้นิ�วโป�งและนิ�วชี�ของมืออีกข้าง แยกนิ�วรูปตัววี 
โดยใช้แรงให้ยืดออกช้าๆ ทําซํ�า 5 ครั�ง 3 เซ็ต

ที�มา: https://www.thaihealth.or.th

ท่าที� 3 ทํานิ�วมือเป�นวงกลม
วางนิ�วที�ได้รบับาดเจ็บมาแตะกับนิ�วโป�ง ให้เป�นเป�นรูปวงกลม (คล้ายท่าโอเค) 

ทําค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ทําซํ�า 10 ครั�ง

ท่าที� 4 ออกกําลังกายด้วยลูกเทนนิส
ท่านี�อาจจะต้องเตรยีมอุปกรณ์สักเล็กน้อย ได้แก่ ลูกเทนนิส 

หรอืลูกบอลขนาดเล็กที�ยืดหยุ่นได้ ถือลูกเทนนิสไว้ในฝ�ามือ แล้วบีบลูกบอล 

ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที แล้วปล่อยออก ทําทุกวันๆ ละ 5-10 ครั�ง

ท่าที� 5 กํามือแบมือ
แบบฝ�กหัดนี�มีข้อดีตรงที�ช่วยฝ�กกําลังนิ�วมือ 

ทําให้กล้ามเนื�อผ่อนคลายมากขึ�น วิธีการคือให้กํามือ ค้างไว้ 1-2 วินาที 

แล้วแบมือ ค้างไว้ 1-2 วินาที ทําซํ�า 15 ครั�ง 3 เซ็ต



แ น ะ นาํ ห นั ง สื อ น่ า อ่ า น

บรกิารยืม-คืนหนังสือแนวจิตวิทยา ให้กําลังใจ
ห้องสมุดกําลังใจ สาํนักงานให้คําปรกึษาฯ อาคาร D1 ห้อง 127

วันจันทร-์ศุกร ์เวลา 08.00-16.30 น.

คนเก่งพักเป�น
ผู้เขียน: Brad Stulberg, Steve Magness

สาํนักพิมพ์: Bingo

หมวด: จิตวิทยา

Brad Stulbrg อดีตที�ปรกึษาทําเนียบขาว 
และ Stevee Stulberg โค้ชนักกีฬาโอลิมป�ก
หันไปจับเข่าคุยกับอัจฉรยิะจากทุกวงการทั�วโลก
ได้ข้อสรุปมาว่า "สูตรลับคนเก่งไม่ใช่แค่การฝ�กฝน
แต่อยู่ที�การพักให้เป�นต่างหาก"

ถึงเวลากลับมาดูแลหัวใจตัวเอง
ผู้เขียน: Jin Young Park

สาํนักพิมพ์: springbooks

หมวด: จิตวิทยา

มันก็แค่วันแย่ๆ อีกวันที�ผ่านไป เชื�อเถอะว่า
วันที�สดใสจะกลับมาอีกครั�ง

1 วัน มี 24 ชั�วโมง เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไร
อยู่กับใคร จาํได้มั�ย ครั�งสุดท้าย ที�เราได้ทบทวน
ตัวเองอย่างจรงิๆ จังๆ นั�นเมื�อไหรกั่น...



หัว เรา ะวันละนิด . .^^

คนที� ทํา ใจได้ . .



กิจกรรมแนะนําเดือนนี�




