
รตันา จกักะพาก 



     การทํางานใหสําเร็จขึ้นอยูกับความสามารถสองอยาง
เปนสําคัญ    คือสามารถในการใชวิชาความรูอยางหนึ่ง  

สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอื่นอีกอยางหนึ่ง  ทั้ง

สองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป  และจําเปนตองกระทําดวย

ความสุจริตกาย  สุจริตใจ  ดวยความคิด  ความเห็นที่เปน

อิสระ  ปราศจากอคติ  และดวยความถูกตอง   ตามเหตุตาม

ผลดวย  จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนที่พึง

ประสงคโดยครบถวน                                                                                                                                                                         

( พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว)                                 



การทํางานไมจําเปนตองเปนอัจฉริยะ 
 ไมจําเปนตองเหนือผูอื่น  
 แตขอใหทํางานรวมกับเขาได  
งานนั้นก็จะสําเร็จ 



“No two persons are alike” 
ไม่มีคนสองคนทีเหมือนกนั 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทํางานรวมกันของบุคคล 



 การยอมรับความแตกตางของบุคคล 

ด้านการรบัรู้ 
ด้านประสบการณ์ 

อืนๆ 

บคุลิกภาพ 

ความเชือถือ 
ค่านิยม 

ความรูส้ึก 

ทางด้านรา่งกาย 
จิตใจ 

อารมณ์ 



หลกัความแตกตา่งของมนษุย์ 
ความแตกต่าง…….. 
   -  ทางร่างกาย 
   -  ทางอารมณ์ 
   -  ทางสติปัญญา 
   -  ทางสงัคม 
นอกจากนี พนัธกุรรม , สิงแวดล้อม  และลาํดบัการเกิดมี 

ผลต่อความแตกต่างของมนุษย ์



 มนุษยพ์ฤติกรรม  
(การแสดงออกทางวาจา  สีหน้า  ท่าทาง) 

 มนุษยม์ีความรู้สึกนึกคิด 
(เหตทุีมนุษยม์ีความรกั เกลียด กลวั โกรธ ชิงชงั ชอบ) 

 มนุษยม์ีปัญญา  (  ฉลาด  โง่  ในตวัเอง ) 
ก. ชอบแสดงตวั (EXTROVERT) 
ข. ชอบเกบ็ตวั (INTROVERT) 
ค. หวัรนุแรง (AMBIVERT) 

 ธรรมชาติมนุษย ์



วตัถปุระสงค์

และ

เป้าหมาย 
กิจกรรม 

วิธีทาํงาน 

หน้าทีและ

บทบาท 
กฎ 

ระเบียบ ผูน้ํา 

ความเข้าใจ

ซึงกนัและกนั 

การติดตอสื่อสาร 

การสร้าง

ความ

รว่มมือ 

การแก้ปัญหา

ข้อขัดแยง 

องคประกอบ

ความสําเร็จขององคกร 

   ผลงานสงู 
   ความพอใจ 



อุปสรรคของการทํางานเปนทีม 
สามัคคีนั้นดีอยูแตตัวขาพเจาตองเปนใหญ 
ทาํงานคนเดียวดีและเก่ง  ทาํงานหลายคนเจง๊ 
ต่างคนต่างอยู่  ธรุะไม่ใช่ 
มากคนกม็ากเรือง 
ชิงดี  ชิงเด่น 
ทาํอะไรได้ตามใจคือไทยแท้ 

มองเหน็แต่ผลประโยชน์ส่วนตน  มองไม่เหน็ส่วน

ทงัหมด 



   
ปัจจัยททีาํใหองคกรไม่ประสบความสาํเร็จ 

คน 
วิธีการทาํงาน 



อุปสรรคการทํางานในองคกร 
 

1. ขาดการตกลงกนัตงัแต่เริมต้น  ขาดการพดูกนั ไม่แจ้งเป้าหมายของงาน 
2. มีการปกปิดข้อมลูผิดพลาดทีผา่นมา  สมาชิกหลีกเลียงทีจะเผชิญปัญหา

และ 
   ร่วมกนัวิเคราะหป์ัญหา 
3. ไมไ่ดใ้ชว้ธิกีารประชุมหารอื เป็นเครอืงกระตุน้เพอืใหส้มาชกิเกดิ ความรูส้กึผกูพนั 
4. ขาดการวางแผนงานและเวลา 
5. ไม่มีการแบง่ความรบัผิดชอบ  เพือให้สมาชิกได้รู้บทบาททีชดัเจน 
6. ขาดการประเมินผลการทาํงานของทีม  ตารางตรวจติดตามประเมินผล 



ยุทธวิธีเสริมสรางตัวเราใหผูอื่นอยากรวมงานดวย 

     มีอารมณ์มนัคง 
   มีความเป็นประชาธิปไตย 

 มีความรบัผิดชอบสงู 
มีความมุ่งมนัทีจะทาํให้สาํเรจ็ 
ไม่จู้จีจกุจิกเจ้าระเบยีบ

เกินไป 



ยทุธวิธี (ตอ่) 
ไม่เป็นคนดถูกูดหูมินผูอ้ืน 
มีความสภุาพ  อ่อนโยน  

เมตตา เหน็ประโยชน์ส่วนรวม 
มีความซือสตัย ์ สจุริต 
รู้จกัชมเชยให้กาํลงัใจเพือน

ร่วมงาน 



อารมณ์              พฤติกรรม 

 อารมณ์ไม่ดี 
(Garbage In) 

พฤตกิรรมไม่ดี 
(Garbage Out) 

  อารมณ์ดี 
(Nourishment In) 

 พฤตกิรรมดี 
(Nourishment Out) 



        It is not the strongest 
       species that survive, 
       Nor the most intelligence ,  

  But the one most 
            Responsive to change. 

 
 

เหตุผลความจาํเป็นของการ 
บริหารการเปลียนแปลง 

Charles   Darwin 
      1809-1882 



เชือมนัในคณุคา่ของ

คน 

คนคือสินทรัพยที่มคีามากทีสุ่ด 



สนับสนุน 

ผู้บงัคบับญัชา 
(หวัหน้า)  

ความร่วมมอื 

เพอืนร่วมงาน บุคคลทวัไป 

ผู้ใต้บังคบับังชา 
(ลูกน้อง) 

ตัวเรา 



...กบัหวัหน้า... u  
บางครงั…. 
กเ็อาใจเค้ามาใส่ใจเราบา้ง 
เค้ามกัจะต่อว่ามากกว่าจะยอมรบั 
สิงทีเค้าให้ทาํกม็กัจะเหมือนกบัไม่รู้จกัจบจกัสิน 
หากลองกลบักนั ให้เราไปอยู่ในตาํแหน่งทีเค้ายืนอยู่ 
เราคงจะเข้าใจเขาได้ง่ายหน่อย...และให้อภยัเค้าได้ 
กบัหวัหน้า...ไม่จาํเป็นจะต้องเป็นคู่ปรบักนั 
แต่ต้องรูจ้กัทีจะแบง่ปัน เรียนรู ้และเติบโตไปด้วยกนั 

u  



กบัเพอืน 
ร่วมงาน 

ไม่ใช่แค่ว่าทาํงานร่วมกนั... 
อยู่ร่วมกนัไม่น้อยกว่าวนัละ 8 ชวัโมง…ทุกวนั… 
ไม่เพียงแต่พดูคยุกนัเรืองงาน... 
หากแต่จะต้องมีความรู้สึกทีดีต่อกนัด้วย… 
แม้บางครงัความสมัพนัธจ์ะตึงเครียด... 
สู้ปล่อยตวัให้สบายสบายไม่ได้... 
พบกนัถือว่ามีวาสนาต่อกนั... 
ยิงอยู่ร่วมกนักย็ิงควรจะ...เข้าใจ... 
ให้อภยั...และใส่ใจซึงกนัและกนั 
 



กบัลูกน้อง 

เปนเพราะรูจักให…ผลตอบแทนก็กลับมามาก 
กับลูกนองไมใชเปนความสมัพันธเฉพาะเบื้อง 
บนกับเบื้องลางเทานั้น 
ยังมีความสัมพันธทางดานหุนสวนอยูดวย 
รูจักเขาใจและใหอภัยซึ่งกันและกนั 
หากรูจักที่จะยอมรับมากกวาจับผิด 
ใหรอยยิ้มมากกวาสายตาอันตําหนิติเตียน 
ผลตอบแทนที่ทั้งสองฝายจะไดรับก็จะ 
ยิ่งมากตามไปดวย 
 



...ผูใ้หญ่ถงึ… 

…ลูกนอ้งดนั… 

…คนเสมอกนัช่วยประคอง... 

โอกาสแห่งความสาํเร็จ 



- มีมนุษยส์มัพนัธด์ี 
- การจงูใจดี 
- การสือสารทีดี 

3 ด ี



    หมายถึง  ศิลปะในการสร้างเสริม

ความสมัพนัธอ์นัดีกบับคุคล เพือให้

ได้มาซึงความรกัใคร่  นับถือ  

จงรกัภกัดี และความร่วมมือร่วมใจ 

มนุษยส์มัพนัธ ์

“การอยู่ร่วมกบัคนอืนด้วยความสขุ” 



“มนุษยส์มัพนัธเ์ป็นการจงูใจบคุคล 
ในองคก์รให้พฒันาการทาํงานร่วมกนั 
เป็นกลุ่ม    เพือให้ประสบความสาํเรจ็ 
ตามความต้องการของบคุคลและตาม 
จดุมุ่งหมายของหน่วยงานหรือองคก์ร” 



การสร้างมนุษยส์มัพนัธ ์
ควรยึดหลกั 

1.   หลกัความต้องการของมนุษย ์
2.   หลกัความแตกต่างของมนุษย ์
3.   หลกัการรู้จกัตวัเอง 



ความต้องการ

ความสําเร็จ 
Self – fulfillment 

Needs 
ความต้องการให้ผู้อนื

ยอมรับ 
Ego or Esteem Needs 

ความต้องการความรัก, สังคม 
Social Needs 

ความต้องการความปลอดภัย 
Safety Needs 

ความต้องการด้านร่างกาย 
Physiological  Needs 

MASLOW’S THEORY 

ทฤษฎีความต้องการพืนฐานของมนุษย ์5 ขนั 



หลักการรู้จักและเข้าใจตนเอง 
  คือ  การเรียนรูท้ีจะรูจ้กัตวัเองในด้าน 
   ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ยอมรบัตนเอง 
 ทงัด้านดีและด้านทีเป็นข้อบกพรอ่ง 
 เพือนํามาปรบัปรงุแก้ไขและจะทาํให้เรา 
 เข้าใจและยอมรบัผูอ้ืน ปรบัตวัเข้ากบัผูอ้ืน 
 ได้ดี ต้องเข้าใจไว้เสมอว่า 

“Nobody Perfect” 

“Know Yourself” 
จะมีอะไรทีมคี่าเท่ากบั “การรู้จักตวัเอง” 



บคุลากร 

ภาคภมูิใจในองค์กร 

รับรู้ข้อมลูข่าวสาร 

บริหารทรัพยากรบคุคล 

-ข้อมลูทีต้องทราบ 
-ช่องทางการสือสาร (ทกุระดบั) 
   - Formal 
   - Informal 
- รูปแบบการสือสาร (2 ทาง) 

-สิทธิ, สวสัดิการ 
-JD JS Competency 
-CSR 

ภาพลกัษณ์องค์กร 
- ID card 
- เสอื/ปากกา/หมวก 
-สิงทีต้องการสือ 

มีสว่นร่วม เป็นเจ้าของ 



แรงจงูใจ (Motivation) 

 หมายถึง “การกระตุน” การเราใหเกิดพลังทํา
ใหบุคคลเกิดพฤติกรรมหรือกระทํากิจกรรมได
สําเร็จลุลวงไปสูเปาหมาย 

 



 ประเภทของแรงจูงใจ แบงตามพฤติกรรม 
 
      1.  แรงจูงใจภายใน (Instrinsic Motive) 
    ไดแก แรงจูงใจอันเกิดจากบุคคลเห็นคุณคาของการ

กระทําบางสิ่ง แสดงพฤติกรรมนั้นออกมาดวยตนเอง
อยางเต็มใจ เชน ความสนใจพิเศษ  ความตองการ  
ความอยากรูอยากเห็น ฯลฯ 



  

      2. แรงจงูใจภายนอก(Extrinsic Motive 
ได้แก่  การทีบคุคลกระทาํสิงต่างๆ จาก) 

  สิงเรา้ภายนอก  เช่น ความสาํเรจ็ , รางวลั , 

โบนัส ,การเลือนขนั , ตาํแหน่ง,คาํชม ฯลฯ 



การตดิต่อสือสาร 

  หมายถึง  การทีบคุคลหนึง

พยายามส่งผา่นความรู้สึกนึกคิด

และเรืองราวต่าง ๆ ไปยงับคุคล

อืนเพือให้ผูน้ันเกิดความเข้าใจ

และปฏิบตัิตามทีผูส้่งต้องการ 



ความหมาย 
  การสือสาร (Communication)  หมายถึง  

กระบวนการถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึก  และ

อารมณ์เพือให้เกิดความเข้าใจ  มีความคิด

ร่วมกัน  และเกิดพฤติกรรมตอบสนองต่อ

ความคิดนนั 



ความสาํคญั 

  การสือสารมีความสาํคญัต่อชีวติ  

เพราะเป็นกระบวนการถ่ายทอด

ความคิดระหวา่งผูส้่งสารและผูร้ับสาร  

อนัจะนาํไปสู่การปฏิบตัิภารกิจร่วมกนั 



ความสําคญัของการสือสาร 
& 

ความสําเร็จขององค์กร 



การสือสารในองค์กร 
& 

ความพึงพอใจในการทาํงาน 



ประโยชน์ 
  การสือสารทีมีประสิทธิภาพจะนํา

ประโยชน์มาสู่ความเข้าใจกนั  ความ

ร่วมมือ  และการประสานงานกนัในการ

ทาํงานเป็นอย่างด ี เกดิประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององค์กร 



ความสาํคัญของการ

สือสารในองค์กร 

-  ทาํให้เกิดความเข้าใจร่วมกนั 
-  เป็นบอ่เกิดของการปฏิบตัิตาม 
-  เป็นการป้องกนัข่าวลือ 



องค์ประกอบของการสือสาร 
Sender 

ผู้ส่ง 
Massage 

ข่าวสาร 
Receiver 

ผู้รับสาร 

สือหรือเครืองมือ 

Media Of Communication 
-  พดู / ฟัง                    -  เขียน - ตอบ 
-  ประกาศ / ประชาสมัพนัธ ์   -  ฯลฯ 



การรับรู้ของคนเราประกอบด้วย 

  เหน็  85% 
  ฟัง  10% 
 ดม 
 ลิมรส        5%  
  จบัต้อง 
 



   เก่ง...ต้องนังรถมีไซเลนซไ์ปทาํงาน 
       
 

ถามว่า...เก่งเป็นอะไร ! 

 เกง...ทาํงานทเีกยีวข้องกบันําและไฟ 

เก่ง...ต้องใช้สายยางและถงันําใน  
        การทาํงาน 



อปุสรรคททีาํให้การสือสารไม่มปีระสิทธิผล 
1.  ความหมายเพยีน 
2.  สรุปความเข้าใจเอาเองว่าเป็นข้อเทจ็จริง 
3.  สรุปความหมายเร็วเกนิไป 
4.  ใช้คาํทมีหีลายความหมาย 
5.  ประสบการณ์  ค่านิยม  และอคตขิองผู้รับสาร 
6.  ความไม่พร้อมของผู้รับสาร 



การสือสารอย่างมีประสิทธิผล 
1.  ความพร้อมของผู้ส่งสาร 
2.  ความกระจ่างของเนือหาของสาร 
3.  ความเหมาะสมของสือ 
4.  ความพร้อมของผู้รับสาร 
5.  เปิดโอกาสให้ผู้รับสารแสดงพฤตกิรรมโต้ตอบ 



TEAM WORK 
y Trust 
y Emphasiss 
y Agreement 
y Multual Benefit 
y Willingness 
y Opportunity 
y Recognition 
y Knowledge 

Transfer 
 

y ความไว้ใจ ความเชือใจ 
y ให้ความสาํคญัมีความหนักแน่น 
y มีความเหน็ร่วมกนั 
y ผลประโยชน์ร่วมกนั 
y มีความเตม็ใจ 
y ให้โอกาสกบัทกุคนในทีม 
y การยอมรบัซึงกนัและกนั 
y การแลกเปลียนความรู ้และ

ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนั 



องค์ประกอบของความสําเร็จ 
ประสานงาน 

รว่มมอื 

เขา้ใจ 

มติรภาพ 

สอืสาร 



การทาํงานร่วมกันเป็นทมี 

เข้าใจงาน เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ืน 

สือสาร 



การสือสาร 
y Clear 
y Concise 
y Complete 
y Correct 
y Confident 

y มคีวามชดัเจน 
y มคีวามกระชบั ไดใ้จความ 
y มคีวามสมบรูณ์ในเนือหา สาระ 
y มคีวามถูกตอ้ง แมน่ยาํ 
y มคีวามมนัใจ เพอืใหผู้อ้นืมนัใจขนึ 



ความสําคญัของการสือสาร 
y การทาํงานเป็นทมี 
y ผลงาน 
y การประสานงาน 
y ความรว่มมอื 
y ความเขา้ใจของหมูค่ณะ 
y มติรภาพ 

y ดหีรอืไม ่ตอ้งดทูผีลงาน 
y ดหีรอืไม ่ขนึอยูก่บัการประสานงานของฝา่ยต่าง ๆ 
y ดหีรอืไมข่นึอยูก่บัความรว่มมอืของฝา่ยต่าง ๆ 
y มากหรอืน้อย ขนึอยูก่บัความเขา้ใจของหมูค่ณะ 
y มากหรอืน้อย ขนึอยูก่บัมติรภาพทดีตี่อกนั 
y ดหีรอืไม ่ขนึอยูก่บั การสอืสารเป็นพนืฐาน 



ลักษณะของวิธีทาํงานทดีี 

y ตอ้งประหยดัเวลา คน และ วสัดุ 
y ตอ้งปรบัปรุงเปลยีนแปลงใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ได ้



การทาํงานอย่างไรให้มีความสุข 

1.  พยายามอยา่ใหใ้ครเกลยีด 
2.  มมีนุษยสมัพนัธ ์
3.  ตอ้งรกัคนอนื 
 สื่อสารเปน 



สูตรของ TEAM = S+ A + L + T 
y S (Skill) 
 

y A (Ability) 
 
y L(Leadership) 
 
y T (Tasks) 

      ทกัษะในการทาํงานของสมาชกิในองคก์ร 
 
 
 

        ความสามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้นืในองคก์ร 
 

 
        
  การเป็นผูน้ําหรอืภาวะผูน้ําของหวัหน้า 
 
 
       ภารกจิ หรอืงานททีาํตอ้งสอดคลอ้งกบั 
       ทกัษะความสามารถและความเตม็ใจใน 
       การทาํงาน 



เริ่มตนที่ตนเอง 
จะปลกูพืชต้องเตรียมดิน 
จะกินต้องเตรียมอาหาร 

จะพฒันาองคก์รต้องเตรียมคน 
จะพฒันาคนต้องเริมทีจิตใจ 

จะพฒันาใครต้องเริมทีตนเองก่อน 
 

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ 



ประเภทของกลุ่มในองค์กร 
y แก้ไขปัญหา (Problem-Solving Teams)  
y บริหารตนเอง (Self-Managed Teams)  
y ข้ามสายงาน (Crossed-Functional Teams)  
y เสมือนจริง (Virtual Team)  



กลุ่มแก้ไขปัญหา 
  ทีมแก้ไขปัญหาเป็นทีมทีถูกจดัตงัขึนโดยการรวมเอาผูเ้ชียวชาญหรือบุคคลทีมี

ความรู้ความสามารถในศาสตร์หรือสาขาต่างๆ เพือพดูคุยแลกเปลียนทศันคติหรือแนวทาง

เพือแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในปัจจุบนัหรือปัญหาทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต โดยทวัไปทีม

แกไ้ขปัญหาจะทาํหน้าทีเพียงให้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการจดัการปัญหาทีเกิดขึน จาํนวน

สมาชิกทีเหมาะสมของทีมประเภทนีอยูใ่นระหวา่ง 5 ถึง 12 คน  



กลุ่มบริหารตนเอง 
  ทีมบริหารตนเองเป็นทีมทีได้รับมอบอาํนาจอย่างเต็มทีในการวางแผน จดัการ 

ควบคุม ประสานงาน โดยสมาชิกในทีมจะร่วมกนักาํหนดและตดัสินใจกนัเอง ผลดัเปลียน

หมุนเวียนกนัรับผิดชอบหนา้ทีภายในทีม โดยผูบ้ริหารจะไม่เขา้ไปลว้งลูกหรือยุง่เกียวกบั

การดาํเนินกิจกรรมทีทีมกาํลงัรับผิดชอบอยู ่โดยทวัไปจาํนวนสมาชิกในทีมประเภทนีอยู่

ในช่วง 5-15 คน 



กลุ่มข้ามสายงาน 
  ทีมขา้มสายงานเป็นทีมทีประกอบดว้ยสมาชิกทีมาจากสาย

งานต่างๆ ขององค์กร เช่น บุคคลทีมาจากหน่วยงานทรัพยากร

มนุษย ์การตลาด บญัชี การเงิน วิศวะ จดัซือ เป็นตน้ และอาจจะ

หลายระดบั เช่น ระดบัผูบ้งัคบับญัชา และระดบัปฏิบตัิการ เพือ

ดึงศกัยภาพของบุคคลเหล่านันออกมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที

เกิดขึนโดยเฉพาะ 



กลุ่มเสมือนจริง 
  ทีมเสมือนจริงเป็นกลุ่มทีทาํงานอยู่ห่างไกลกันคนละพืนที โดยนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารมาใชเ้ป็นเครืองมือในการติดต่อและประสานงานร่วมมือกนั 

แต่อาจมีการพบกนัแบบเผชิญหน้ากนัโดยตรงบ้างเป็นบางครัง โดยทีมประเภทนีอาจ

ประกอบด้วยคนภายในองค์กรและคนภายนอกองค์กรแต่ทาํงานภายใตธุ้รกิจประเภท

เดียวกนั 



ลักษณะของสมาชิกในกลุ่มทดีี 

yจนิตนาการ 
y รับฟังผู้อนื  
yมีนําใจ  
y รับผดิชอบ 
y ให้อภยั  
yกล้าแสดงออก  
yปรับตวัง่าย  

 



ตากับตีน    
   ตีนกันตาอยูกันมาแสนผาสุก  
     จะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนา 
    วันหนึ่งตีนทะลึ่งเอยปรัชญา  
      วาตีนมีคุณตอตา เสียจริง ๆ 
    ตีนพาตาไปในที่ตาง ๆ   
      ตาจึงไดชมนาง สรรพสิ่ง 
      เพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิง  วาตีนนี้เปนสิ่ง ควรบูชา  



   ตาไดฟงตีนคุยโมก็หมั่นไส  

   จึงรองบอกออกไป ดวยโทสา 

   วาที่ตีนไปไหนมาไหนไดก็เพราะตา 

   ดูมรรคาเศษแกวหนาม ไมตําตีน 

   เพราะฉะนั้นตาจึงสําคัญกวา  

   ขอตีนอยาไดมา คิดดูหมิ่น 

   สรุปแลวตามีคาสูงกวาตีน  

   ทั่วธานินตีนไปได ก็เพราะตา 



ตีนไดฟงใหคั่งแคนแสนจะโกรธ 

ก็พิโรธกระโดดไปใกลหนาผา 

เพราะอวดดีคุยเบงเกงกวาตา 

ดวงชีวาจะดับไป ไมรูเลย 

ตาเห็นตีนทําเกงเรงกระโดด 

ก็พิโรธแกลงระงับ  หลับตาเฉย      

ตีนพาตาถลาลมทั้งกมเงย 

ตกแลวเหวยตายหา ทั้งตาตีน   



THANK YOU 


