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570619_พ่อครูทีสั่นติฯ เร่ือง วปัิสสนาญาณ ๑๖ โดยลกึซ้ึง  
 

 การขาดการเยีย่มเยยีนภิกษุและการฟังธรรมเป็นความเส่ือมใน ๗ ขอ้ความเส่ือมของชาวพุทธท่ีพพจ.ตรัสไว ้

 

 การปฏิบติัธรรมท่ีจะปฏิบติัศีล สมาธิ ปัญญา เป็น นั้น ปัญญาคือผล ตวัรู้ เป็นมรรคดว้ยแลว้ปฏิบติัไดผ้ลก็
คือปัญญาท่ีรู้ผล ใน ทาน ศีล ภาวนา  , ภาวนาคือการเกิดผล วมุิติ วมุิติญาณทสัสนะคือผล ผูป้ฏิบติัเป็น ลกัษณะจิตท่ี
เกิดผลคือ หลกั ๕ วิ 
 

 วติก วจิยั วจิาร วมุิติ วจิกั  
 วติก คือเริ่มด าริ มีการด าริในกามหรือพยาบาทไหม? คุณตอ้งวจิยัเป็น วจิยัถึงเหตุ วา่มีกามหรือพยาบาทมา
ปนไหม วจิยัได ้รู้กอ้นความคิดสังขารจิตอนัหน่ึง พอด าริมา ก็วจิยัได ้มนัจะปรุงเป็นสังขารเป็นอารมณ์ ความรู้สึก  
รู้สึกชอบ ชงั ทุกขสุ์ข แลว้คุณก็ดูเหตุ แห่งสุขทุกข ์ 
 เม่ืออวชิชา ก็คือไม่รู้ แต่ถา้ปฏิบติัคุณจะเริ่มรู้ มีธาตุรู้ ท่ีชดัเจน วา่จะตอ้งมีสัญญาก าหนดรู้นามรูป (เป็น
นามธรรมท่ีถูกรู้) โดยอาการ ลิงค นิมิต คุณก็เกิดญาณท่ีเป็นตวัรู้ ไปรู้จิตเจตสิก ซ่ึงไม่ใช่ไปรู้โครงร่าง ท่ีไปเขา้ใจวา่ 
กายคือมีแต่โครงร่าง ไม่เขา้ถึงนามธรรม เม่ือเขา้ใจเช่นน้ีจิตไม่มีทางบรรลุธรรมได ้  
 หรือคุณจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่ก็ตอ้งรู้วา่เอานามธรรมเป็นหลกั อยา่งพระโมคคลัลานะ ท่ีเป็นสายเจโต 
จะติดมีรูปร่างเสียเยอะ  
 พอคุณสามารถวจิยัได ้จาก กาย เวทนา ก็มีธมัวจิยัสัมโพชฌงครู้์เหตุ วา่คือ ราคะ โทสะได ้ก็รู้สักกายะ  
 สักกะ แปลวา่ ของตวัเราเอง องคป์ระชุมของสัตวน์รก เทวดา มีการแยกแยะรู้องคป์ระชุม วา่มีตวัตนอะไร 
เป็นราคะหรือโทสะ อยา่งไร ก็คือวจิาร รู้วา่อารมณ์เราเป็นแบบไหน? 

 เม่ือ ไดผ้ลก็มีวมุิติ แลว้ก็ตอ้งเห็นแจง้ มีวมุิติญาณทสัสะ (วจิกั)  

  

 เราตอ้งรู้จกั อตัตา เป็น กายสังขาร เป็นองคร์วมของการปรุงแต่ง พอผสัสะปุ๊ปมนัปรุงแต่งเป็น วญิญาณเลย 
เป็นสุขเป็นทุกข ์แลว้แสดงออกเป็นวญิญติัรูป ตอ้งรู้อตัตา ๓ มีโอฬาริกอตัตา และมโนมยอตัตา คือ รูปท่ีส าเร็จดว้ย
จิต คุณตอ้งรู้  
 ตอ้งรู้วโิมกข ์๘  
๑. ผูมี้รูป(รูปฌาน)  ยอ่มเห็นรูปทั้งหลาย   (รูปี  รูปานิ  ปัสสติ) จิตจะตอ้งรู้จกัรูป (รูปคือส่ิงท่ีถูกรู้) 
๒. ผูไ้ม่มีความส าคญัในรูปภายใน (๑๐/๖๖)  ยอ่มเห็นรูปทั้งหลายในภายนอก (อชัฌตัตงั  อรูปสัญญี  เอโก  พหิทธา
รูปานิ  ปัสสติ) . (พค.แปลวา่มีสัญญาใส่ใจในอรูป คือรู้ทั้งรูปภายนอก ไปจนถึงรูปภายใน ตอ้งเห็นทุกเวลา แมข้ั้น
อรูปก็ตอ้งใส่ใจก าหนด)  

 ตอ้งก าหนดรู้ทั้งภายในและภายนอก ทั้งรูปและอรูป มีรูปดว้ยและอรูปดว้ย รู้หมดเลย แมสู้งสุดเป็นเทวดา
สูงสุด ของเมถุนสังโยค ๗ ก็ไม่ได ้เป็นเทวดาองคใ์ดองคห์น่ึงแลว้ไปยนิดีอยา่งนั้นก็ไม่ได้ 
  

 มโนมยอตัตาคืออตัตาท่ีเราเนรมิตเอง เพราะทุกอยา่งไม่มีอะไรมีเลย สูงสุด  
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 อรูปอตัตา ก็คือสิ่งท่ีถูกรู้หรือรูป อยา่งละเอียดลงไปถึงท่ีสุด สัญญา ย นิจจานิ ทุกอยา่งไม่เท่ียง อยา่งพระท่ี
ท่านไปกนัสองรูป เจอผูห้ญิงตกน ้า พระองคห์น่ึงก็อุม้ข้ึนมาเลย พระอีกองคก์็ติดใจวา่ผดิศีล พอช่วยเสร็จก็เดินกนั
ออกมา พระอีกองคก์็ติดใจวา่ท่านท าผดิศีล ไม่อยากเดินร่วมดว้ย พอมาถึงวดัก็วา่ท่านอุม้ไดอ้ยา่งไร ผดิศีล พระท่ีอุม้
ผูห้ญิง บอกวา่ผมวางไปนานแลว้ท่านยงัอุม้มาอยูห่รือ? ก็คือท่านมีกุศลจิต แต่ถา้ท่านมีอกุศล มีกามก็เป็นกิเลสของ
ท่าน แต่อยา่งนอ้ยท่านก็มีกุศลจิต  
 คนท่ีมีอตัวาทุปาทาน ก็คือเขา้ใจไดแ้ค่วาทะวา่ตนไม่มีอตัตา แลว้ไปหาวา่คนอ่ืนยดึวาทะ แต่ตนเองไดแ้ต่ยดึ
วาทะวา่อตัตาไม่มี แลว้ค าวา่นิรัตตาคือคนท่ีเขา้ใจวา่อตัตาไม่มี  
 ในสุริยเปยยาล ขอ้ท่ี ๕ คือทิฏฐิ คือ หลกัการ หลกัเกณฑ ์ซ่ึงมีมากมาย เป็นลา้นๆทิฏฐิ จึงไม่เท่ียง มีความ
เจริญไดไ้ม่จบ ตามหลกัมรรคองค ์๘ ท่ีสัมมาทิฏฐิ เป็น  
๑. ปัญญา-รู้เห็นจริงตามสัจจะของจริง (ปัญญา) .  
๒. ปัญญินทรีย ์(ปัญญินทริยงั)  
๓. ปัญญาพละ (ปัญญาผลงั) . . มีพลงังาน static แฝง  
๔. ธมัมวจิยัสัมโพชฌงค ์(ธมัมวจิยัสัมโพชฌงัโค) . . 
๕. ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ทิฐิรอบในท่ีเจริญข้ึน .  
๖. องคแ์ห่งมรรค (มคัคงัคะ) มีพลงังาน Dynamic แฝง 
(พตปฎ. เล่ม ๑๔  ขอ้ ๒๕๘)  

 เม่ือปฏิบติัจะเกิดตวัชาญฉลาด รู้มีธมัวจิยั มีสายของสัมมาทิฏฐิ และมีองคแ์ห่งมรรค เจริญเป็นสภาพ
หมุนรอบเชิงซอ้นสมบูรณ์แบบ  
 ทิฏฐิ คือความรู้ความเขา้ใจ ความเห็น จนเป็นทฤษฎีปฏิบติั จนเป็นองคธ์รรมทิฏฐิก็เล่ือนข้ึนเป็น ตามล าดบั  
 

 ต่อมาก็เป็น ความไม่ประมาท เป็นยาด า หากประมาทเม่ือไหร่ก็เสร็จ พพจ.ประมวลลงไปท่ีความไม่
ประมาท แมคุ้ณจะเก่งทฤษฎีอยา่งไร ก็ตอ้งไม่ประมาท แลว้ก็ต่อดว้ยโยนิโสมนสิการ อยา่ประมาท อยา่ไปต่อใหไ้ม่
เอา อยา่เส่ียงอยา่ประมาท ตอ้งใหดี้ระมดัระวงัถ่อมตนไว ้อยา่ไปเอาเกินตน แลว้สุดทา้ยถึงจะไปท่ีโยนิโสมนสิการ 
ถา้ไม่เขา้ใจโยนิโสมนสิการ คุณจะไปปฏิบติัมรรคไดอ้ยา่งไร? 

 

 ใน ๗๓ ญาณนั้น มี ญาณท่ีพพจ.ตรัสไว ้๖ ญาณ ส่วนของสาวกบญัญติันั้นมี ๖๗ ญาณ  
 สังกปัปะ ๗ เป็นองคธ์รรมท่ีตอ้งรู้ ตกักะ 

 ตกักะคือตวัแรกเริ่ม ท่ีเกิด คุณตอ้งตามรู้ พอรู้ทนัมาเป็นตกักะ คุณตอ้งวจิยั วจิาร ไปเร่ือยๆ จนกระทัง่
สามารถเขา้ใจกิเลส ก าจดักิเลสได ้มนัก็ลดลงจางคลายได ้เป็นวมุิติได ้แลว้ก็ตอ้งรู้ในวมุิตินั้นเรียกวา่ วจิกัขณ์ ได ้ว ิ
คือของสูง เจริญ เราลา้งตวัท่ีโลกเขาติด จนไม่มี ก็เหลือแต่ส่ิงท่ีอาริยบุคคลมี คนธรรมดามีไม่ได ้ค  า ว ิใส่เขา้ไป
ต่างๆ เช่น กามวติก รู้กามไดเ้พราะมีวติก วจิยั รู้ตวัการก็ก าจดักาม จนวริาคะ ไปเร่ือยๆ ปัจจเวกขณ์ ทบทวนไป
เร่ือยๆ เม่ือท าไดแ้ลว้  
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 ตกักะ วติกักะ สังกปัปะ คือกระบวนการปฏิบติัธรรมอยา่งสมบูรณ์แบบ จะมี อปัปนา พยปัปนา เจตโสอภินิ
โรปนา คือการตกผลึก เป็นสมาธิ อปัปนาแน่วแน่ พยปัปนาแนบแน่น เจตโสอภินิโรปนาปักมัน่ เป็นคุณสมบติั
สูงข้ึน เจริญข้ึน น่ีคือสมาธิ คือความตั้งมัน่ โดยรู้ๆเห็นๆไม่ไดห้ลบัตาเป็นสมถะ แต่มีวปัิสสนามีปัญญารู้แจง้ มีทั้งเจ
โตท่ีตกผลึกดว้ย  
 เม่ือกระทบสัมผสัมีปัญญาแยกนามรูปได ้มีธมัวจิยั ไดต้วักิเลส แลว้ก็ก าจดัมนั วธีิการก าจดั มีวกิขมัภนป
หานก็เป็นอตัโนมตัของคนก็กดข่มอยูแ่ลว้ มนัมีราคะหล่นตลอดทางเลย ส่วนคนมีโทสะก็ตกหล่นตลอดทางเลย คุณ
ก็ตอ้งเก็บง าไวใ้หดี้ หรือเขา้ใจวา่แสดงออกไปไม่ถือหรอกจริงใจธรรมชาติอยา่งฝร่ังก็วา่ไป แต่คนเอเชียวา่ไม่ได ้แต่
อยา่งไรก็ตอ้งมีความละอายเช่นกนั มนัมีอยูม่นัน่าอายทั้งนั้น มนัมีก็อยา่ไปประเจิดประเจอ้ แต่คนท่ีเขาไม่ถือก็ท า
ประเจิดประเจอ้ไป  
 ผูใ้ดปหานดว้ยวกิขมัภนะก็ไดช้ัว่คราว ไม่มีพลงัสลาย ดว้ยไฟวเิศษ ไฟฌาน เป็นพลงัความรู้ท่ีรู้ย่งิเกินกวา่
ตวัอวชิชา ปัญญามนัมีพลงังาน เป็นอุณหธาตุ เป็นพลงังานเหนือชั้นกวา่กิเลสได ้ท าใหกิ้เลสละลายไปได ้มี
คุณสมบติัพิเศษ ค าวา่ฌา คือความรู้มีฤทธ์ิไปสลายกิเลส  
 

 เริ่มตน้มีวปัิสสนาญาณ มีอุทยพัพยานุปัสสนาญาณ ส่วนอาการของการรู้ความไม่เท่ียง เป็นอนิจจตา มนัถึง
ขีด หากคุณจะปรุงแต่งมนัก็เพิ่มพลงั แต่ถา้ไม่ปรุงแต่งมนัก็ลงไดทุ้กคน ยงัไงมนัก็ลง ความฉลาดก็รู้วา่เรายดึ 
นอกจากยดึก็ปรุง หยาบ ไอบ้า้ มนับา้จริงๆ แต่ถา้คุณไม่เพิ่มคุณจะชะลออยา่งไรมนัก็ลง จะชะลออยา่งไรมนัก็ลง 
คุณอยา่ไปเติมมนัก็แลว้กนั เร่งทางจิตแลว้ก็หามาบ าเรอมนัอีกมนัก็อว้น ก่ีเดง้ ทุกคนก็เคยมาทั้งนั้นเลย  
  อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ คือตวัเร่ิมรู้วา่มนัอยา่งไรก็จบก็ลงแต่คุณโง่เองท่ีไปเติมมนัเอง คุณเพ่มิมากเท่าใด
มนัก็ตกตะกอนเท่านั้น แต่ถา้คุณไม่เพิ่มมนัก็ลดลง  
 ภงัคานุปัสสนาญาณ ภงัค คือการแตกท าลายเลิกลม้ไป มนัมีแต่พงักบัพงั ความฉลาดเราจะสูงข้ึน ไม่ใช่ไป
บงัคบัใหฉ้ลาดนะ หากไม่เกิดก็ยงัไม่เกิด แต่ถา้ปฏิบติัก็จะเกิดญาณ มีแต่มาหาพงั แลว้เราก็ไปประคองรักษาใหม้นั
ต่อไปไดอ้ยา่งไร สักวนัมนัก็ตอ้งลม้ละลายท าลายเลิกลม้ไปสักวนั ตอ้งมีญาณปัญญารู้ฉลาด และฉลาดเหล่าน้ีเกิด
จากฉฬายตะ คือฉลาดทางทวาร ๖  
 ถา้ชอบแลว้เอามาเสพเสวยก็พงั แต่ถา้ไม่เสพเสวย รู้วา่อยา่ไปยดึมัน่ถือมัน่ก็ลดวางไดแ้ต่ถา้จะเอาใหไ้ดก้็
พยาบาท ใส่อาสวะอนุสัยเลย แต่ถา้วางก็ไม่ติดยดึติดใจ ก็ไม่มีพลงัต่อ ปฏิบติัง่ายๆก็คือ สัมผสั รู้ น่ิง เฉย วาง ก็ดีคุณ
ไม่ตอ้งใส่พลงัดูด ตกตะกอนเพ่มิแต่คุณไม่รู้จกัวา่กิเลสมนัมีลีลาบทบาทอยา่งไร คุณไดแ้ต่สมถะ แต่ไม่เกิดปัญญา
ลึกละเอียด เป็นญาณปัญญาโดยล าดบั ก็จะเห็นอนิจจงั 

 ถา้คุณยดึไม่วางมนัก็ตกตะกอนหมกัหมมในอนุสัย แต่คนเราไม่รู้หรอกวา่เราสะสมลงในอนุสัย คุณไม่
ศึกษาก็ไม่รู้ วา่ตนเอาลงใส่อนุสัยไหม? เขา้ใจวา่ช่างมนัเถอะ 

 ภยตูปัฏฐานญาณ คือญาณท่ีรู้และกลวัวา่มนัไม่น่าไดน่้ามี คนท่ีไม่ไดแ้ลว้คุณจะผลกั ไม่เอาแลว้ชงัแลว้ 
แมแ้ต่ใครอยูใ่กลเ้ราเราก็ไม่อยากใหอ้ยู ่น่ีคืออตัตาท่ีซอ้นข้ึนมาเป็นตวักขูองก ูยิง่ลูกน่ีวา๊กเลย เอามาท าไม? ท่ีตวัเอง
กวา่จะเอาออกได ้สรุปแลว้ เราสูงข้ึนก็จะเห็นเป็นโทษ 
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 อาทีนวานุปัสสนาญาณมนัมีแต่โทษกบัโทษ ไม่ใช่คุณ จะเห็นวา่เราน่ีไปแบกเอาส่ิงท่ีมนัเป็นความไม่ดีไว ้
ไปหลงวา่เป็นความดี คุณจะฉลาดชดัข้ึน เม่ือเห็นโทษก็นิพพิทา 
 นิพพิทานุปัสสนาญาณ เบ่ือหน่ายคลายจาง 

 มุญจิตุกมัยตาญาณ คือปลดปล่อยวาง วางดว้ยปัญญา ไม่ไดก้ดข่มเลย  
 สั่งสมเป็นอเนญชาภิสังขาร จึงเกิดสังขารุเปกขาญาณ เรายิง่เฉยยิง่วางก็ยิง่บริสุทธ์ิยิง่ข้ึน จิตก็มุทุกมัมญัญา
จิตหวัอ่อนปรับใหดี้ง่ายเร็วไว มีการงานอนัเหมาะควรมากข้ึน เพราะเรามีความช านิช านาญมากข้ึนๆ แกลว้กลา้ๆ  
 ผูท่ี้ท่านท าไดแ้ลว้ก็จะประมาณเก่งข้ึน ไม่ท าเพื่ออามิสใดๆ ก็จะมีแต่จะท านอ้ยลง พพจ.ก็เลยตอ้งเขน็ไม่ให้
สันโดษในกุศล  
  

 นามรูปปริเฉทญาณ คือ มีญาณ รู้ นาม รูป 

 ปัจจยปริคหญาณ คุณตอ้งรู้วา่ทุกอยา่งมาแต่เหตุปัจจยั  
 ในอริยสัจ ๔ ทุกข ์มีเหตุคือ สมุทยั คือตณัหา แต่ถา้ปฏิบติัจะไดผ้ลนั้น ตอ้งมีสมุทยั คือ ผสัสะ เม่ือคุณ
สามารถมีญาณ นามรูปฯ และปัจจยฯ ก็จะมี 

 สัมมสนญาณ รู้เห็นความวนเวยีน ทุกอยา่งมีแต่ เกิดข้ึน ตั้งอยู ่ดบัไป ทั้งนั้นเลย  
 

 ส่วนทา้ยอีก ๔ ในญาณ ๑๖ ก็มี 
๑๓.โคตรภูญาณ ญาณรู้หัวต่อ ตัดโคตรขึน้สู่อาริยภูมิ คือญาณตัดโคตร  อย่างมาบวชหรือมาอยู่กบัหมู่มิตรดี กต็ัด
โคตรบุคคลเลย แต่กเิลสคุณยงัไม่ได้จางคลายแต่ตัดโคตรศีล ตั้งใจมาทศินีแ้ล้ว แต่จิตของเราไม่ได้ตัดโคตร คุณกม็า
ปฏิบัติ จนโคตรแห่งผอีบาย เปรต อะไรกต็าม ไปติดดอกจ าปาทีโ่ต๊ะน่ี เราประทบัใจดอกจ าปาเรากต็ิดโคตรดอก
จ าปา จนกว่าคุณจะมาล้างท าลาย ความติด กต็ัดโคตรทางจิต ไม่เหลอืโคตรแห่งสัตว์ คุณเปลีย่นโครตแห่งสัตว์ เป็น
โคตรตระกูลของเทวดาทีไ่ม่ใช่เทวดาสมมุติ ทีไ่ปเข้าใจว่าได้ใหญ่ได้เบ่งได้เสพสุขเป็นตามสมมุติโลกกเิลสกห็นาๆๆ 
แต่ว่าน่ีกเิลสลดๆๆ คุณกต้็องมีญาณ มีโคตรภูญาณ คือญาณรู้ว่าคุณหมดกเิลส มีจิตวมุิติ แต่วมุิติญาณทสัสะคือจิตรู้
ว่าคุณตัดโคตร ญาณทีรู้่ว่าเราจบกจิแล้ว เป็นกตญาณ น่ีคือตัวแท้ตัวจบ   
๑๔.มคัคญาณ ญาณรู้ภาวะของอริยมรรคแต่ละขั้นๆ  
๑๕.ผลญาณ ญาณรู้ผลส าเร็จแห่งการเป็นพระอาริยะ 
๑๖. ปัจจเวกขณญาณ ญาณหยัง่รู้ทบทวนตรวจสอบ มรรคผล  และบริบทแห่งความส าเร็จทุกอยา่ง  

 

 ไดแ้ลว้ยงัมีญาณรักษาผลอีก คือ อรูปฌาน ๔ มีการตรวจสอบ รักษาผล เป็นอนุรักขณาปธาน ค าสอนพพจ .

ทุกทฤษฎีไม่มีบกพร่องเลย ไม่มีแยง้ไดเ้ลยอุดทุกรูทุกประตูเลย 

 ใครเคยใชส้ านวนน้ีไหม? วา่เธอยงัจ าความรู้สึกดีๆไดไ้หม? น่ีแหละ สัญญาคือการก าหนดหมาย มุ่งหมาย
อยา่งน้ี ถา้ไดแ้ลว้ก็จ  าไว ้ถา้จะดึงเอาของเก่า แลว้คุณดึงไม่ข้ึน มนัก็ไม่ข้ึนมา แต่มนัไม่หายไป มนัอยูใ่นฮาร์ดดิสก ์
แต่วา่ซุกซ่อนไว ้ออกมาไม่ไดต้อนน้ี คุณปฏิบติัธรรมแลว้ไม่ตอ้งกลวัวา่จะไม่มีบุพเพนิวาสานุสสติญาณ อาตมาไม่
กลวัวา่จะระลึกชาติไม่ได ้อยา่งพพจ.ระลึกชาติได ้แต่อาตมาไม่มาพร่ึบ ทะยอยมา 
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 อาตมาเอาสัญญา ๑๐ ของสองสูตรมา 
 สูตรแรกข้ึนตน้ดว้ย อนิจจสัญญา อีกสูตรข้ึนตน้ดว้ย อสุภสัญญา  

 มีแปลมาหลายเจา้ แต่ท่านพรหมคุณาภรณ์ แปลไม่เหมือนคนอ่ืน  
 

 ใน๑๐ สัญญาน้ีไม่มีอนตัตสัญญา แต่ของท่านพรหมคุณาภรณ์นั้นมีสัญญา ๑๐ประการเป็นไฉน คือ อนิจจ
สัญญา ๑ อนตัตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วริาคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพ
โลเกอนภิรตสัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑ อานาปานสัสติ ๑ 

 

 การก าหนดหมาย หลกัจริงๆคืออสุภะ ไม่น่ายนิดี จนกวา่คุณจะพบวา่ไม่น่าอาศยั เป็นเร่ืองหนกั ทุกอยา่งจะ
เส่ือม รักษาไวไ้ม่ได ้ถา้เส่ือมน่าเกลียดก็เน่า ไม่มีอะไรเท่ียง อสุภะ หากผูใ้ดเห็นอสุภะก็น่าชงั ก็ไม่อยากเป็นไม่อยาก
มี แลว้หนกัเขา้คุณก็เลยฆ่าตวัตาย มีพระหลายรูป ท่ีพิจารณาอสุภสัญญา แลว้ไม่อยากอยูแ่ลว้ก็เพราะจา้งคนมาฆ่า
ตวัเองตาย  
 สัพพโลเกอนภิรตสัญญา คือทุกอยา่งไม่น่าเพลิดเพลิน  


