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คุณมีชัย วีระไวทยะ  ทานนายกสภา ไดกลาวถึงชีวิตของผมในรูปแบบตาง ๆ ตอนท่ีแนะนํ า
เปนความจริงที่วาผมใชชีวิตในหลายรูปแบบ  เปนชีวิตในราชการอยู  ๒๓ ป  เปนชีวิตไปท ําธุรกิจอยู
๑๖ ป  และก็ยังมีอีกชีวิตหนึ่งที่ไมเคยคาดฝน น่ันคือชีวิตในระบอบการเมือง  แตก็ยังมีอีกชีวิตหนึ่งที่ได
รับอุปโลกนใหมาดํ ารงอยู น่ันคือชีวิตของการเปนผูเสนอหรือเปนผูวิจารณพระราชนิพนธของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว

ในสี่ชีวิตนั้นก็มีความเสี่ยงแตกตางกันไป แตชีวิตที่เสี่ยงมากที่สุดก็คือ ชีวิตการเปนนักวิจารณ
พระราชนิพนธของพระมหากษัตริยไทย  เพราะวาต้ังแตเกิดมา ถึงแมวาจะเปนคนชอบอานหนังสือ  แต
ก็ไมเคยเขียนหรือวิพากษวิจารณหนังสือของใคร  ย่ิงมาไดรับอุปโลกนข้ึนมาใหวิจารณหนังสือของพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแลว  น่ันอัตราเส่ียงคอนขางจะ ๑๐๐ เปอรเซ็นต  จะผิดจะถูกอยางไรก็ไมแนใจ
เหมือนกัน  และก็คงจะไมมีโอกาสทราบไดวาสิ่งที่ตัวเองมาเสนอหรือวิจารณนั้น  เปนการเสนอขอมูล
ถูกตองสมบูรณหรือเปลา  อยางไรก็ด ี เมื่อมาท ําหนาที่นี้แลวก็พยายามจะใชชีวิตตรงนี้ใหคุมคา

หนังสือพระราชนิพนธ “พระมหาชนก” น้ัน  ผมอยากจะขอเลาประวัตินิดหน่ึงก็คือวา  เปน
พระราชนิพนธที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใชเวลาคอนขางจะนาน และจริงอยูตัวพระราช
นิพนธนั้นไมไดมีความยาวหรือสับสนหรือยุงยากมากมายแตทานใชเวลา ๑๙ ป  หลังจากที่ไดไปฟง
พระธรรมเทศนาใน ๑๙ ป น้ัน  ใชในเร่ืองของการคิดมากกวาในเร่ืองของการประดิษฐถอยคํ า  ในเร่ือง
ของการท ําใหหนังสือนั้นสมบูรณแบบ  ท้ังในเน้ือเร่ือง เน้ือหา คํ าพูด รูปภาพ และสิ่งตาง ๆ ที่จะมาท ํา
ใหหนังสือนี้มีความขลัง มีความศักดิ์สิทธิ ์  และเปนเร่ืองธรรมะท่ีใครก็ตามท่ีอานแลว  ซึ่งในการอาน
นั้นอาจจะใชเวลา ๓๔–๓๕ นาทีเทาน้ัน  แตถาไดอานหลาย ๆ ครั้งจะไดซึมซาบถึงทุกแงทุกมุมที่พระ
องคทานไดทรงประพันธขึ้นมา  แลวไปนึกยอนหลังถึงพฤติกรรมของพระองคทานที่ไดครองสิริราช



สมบัติมาเปนเวลา ๕๐ ป น้ัน  ใครก็ตามที่ไดอาน ๒ คร้ัง ๓ ครั้งแลว  หรือทุกทีที่กลับมาอานใหมนั้น
ผมคิดวาคน ๆ นั้นจะไดขอมูลอะไรบางอยาง หรือขอคิดอะไรบางอยางท่ีจะทํ าใหเราเขาใจพระเจาอยู
หัวของเราดีขึ้น  เราทุกคนทราบดีวาพระเจาอยูหัวของเราน้ัน  เปนพระมหากษัตริยภายใตระบบรัฐ
ธรรมนูญ  ทานไมมีความอิสระในหลาย ๆ ประการที่ประชาชนชาวไทยทั่วไปม ี  ทานตองดํ ารงชีวิต
ของทานอยูอยางระมัดระวัง  ภายใตขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ถึงแมพระองคทานจะทรงมีพระ
ราชอํ านาจหรือจากท่ีไดทรงมีพระราชจริยาวัตรมา ๕๐ ปนั้น  ไดสรางสมพระบารมีมาอยางท่ีเรียกวา
คนไทยทุกคนยอมรับดวยความเต็มใจ แตแมกระน้ันก็ตามไมวาจะเปนพระราชอํ านาจทางดานกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ หรือพระบารมีท่ีพระองคทานทรงมีอยูเหนือหัวจิตหัวใจของคนไทยท้ังหลาย  ก็ไมใชเปน
ของงายนักที่คนไทยจะไดซาบซึ้งถึงบุคลิกภาพของพระองคทาน  ความคิดความอานของพระองคทาน

หนังสือเลมนี้ในสายตาของผม  เปนหนังสือซึ่งสะทอนถึงขอคิด  ถึงพระราชจริยาวัตรของพระ
องคทาน  ถึงการกระท ําตาง ๆ รวมท้ังการปกครองประเทศและพสกนิกรของพระองคทาน  เราเคยได
ยินถึงทศพิธราชธรรม อันน้ันเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป  และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราน้ันได
ทรงครองราชยมาดวยทศพิธราชธรรม  ถาเรามองดูเหตุการณตาง ๆ ระยะ ๕๐ ปนั้น  ภาพจะปรากฏ
ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นวาสิ่งที่เราพูดวาทศพิธราชธรรม ซ่ึงบางคร้ังมันออกมาในรูปของนามธรรม  แตถา
เราสามารถนํ าไปโยงในประวัติศาสตร ๕๐ ปที่ผานมาเราจะซาบซึ้งมากขึ้นวา  ทศพิธราชธรรมท่ีเราพูด
ถึงอยูน้ี  เม่ือออกมาเปนภาคปฏิบัติแลว  และโยงไปกับเหตุการณตาง ๆ เราก็จะเขาใจพระองคทานดีข้ึน

การเสนอเรื่องพระราชนิพนธพระมหาชนกนี ้  กอนที่ผมจะพูดในรายละเอียดหรือแสดงความ
เห็นสวนตัวในการแปลความหมายตาง ๆ  กระผมอยากจะขออัญเชิญพระราชด ํารัสที่พระราชทานแก
สื่อมวลชน  ตอนท่ีเปดตัวพระมหาชนกคร้ังแรก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม
๒๕๓๙  พระองคทานทรงรับสั่งวา  หนังสือเลมนี้ประกอบดวยหลายสวน  ประกอบดวยสวนที่เปน
ภาษาไทยที่มาจากพระไตรปฏก  ซึ่งเอาตรงมาจากพระไตรปฏกที่แปลเปนภาษาไทย  สวนที่สองเอามา
ดัดแปลง  เพ่ือใหตัวหนังสือบางอยางหรือคํ าบางค ําที่ไมตรงกับความคิดในสมัยนี ้  ก็ไดดัดแปลงไปบาง
เปนภาษาที่อาจจะดูแปลกไปหนอยในบางสวน  เพราะวาตองใหเขาใจวาเร่ืองเปนเร่ืองเกาโบราณนับ
เวลาไมได  ภาษาก็จะตองใหโบราณหรืออาจจะเปนปริศนาบาง  ฉะนั้น ถาใครรูภาษาอังกฤษ  บางทีก็
จะตองมาดูภาษาไทย  เพื่อจะใหเขาใจวาภาษาอังกฤษเขาวาอยางไร คนที่รูภาษาไทยบางทีก็จะตองไปดู
ภาษาอังกฤษ  จะไดรูวาภาษาไทยเขาวาอยางไร

พระองคทานทรงรับสั่งวา  หนังสือเลมนี้โดยเฉพาะสํ าหรับศิลปนท่ีเขียนรูป  และจากรูปของ
หนังสือนั้น  เขาใจวาตองคิดมากและตองเหน็ดเหน่ือยอยางมาก  เพราะวาเปนงานพิเศษ  การแสดงออก
มาซึ่งความคิดหลักของชาดกนี ้  ช้ีใหเห็นวาความเพียรตองมี  และส ําคัญที่สุดวา  คนเราจะทํ าอะไรตอง



มีความเพียร  แมจะไมเห็นฝงก็ตองวายนํ ้าตอไป และมีค ําตอบอยูวาทํ าไมตองวายนํ ้าถึงฝง  มีประโยชน
อยางไร  มีประโยชนเพราะวาถาหากไมเพียรไมวายนํ้ าเจ็ดวันเจ็ดคืน  ก็จะไมไดพบเทวดา  คนอ่ืนไมมี
ความเพียรที่จะวายนํ้ าก็จม  เปนอาหารของปลาของเตาไปหมดแลว  ฉะนั้น  ศูนยกลางของหนังสือเลม
น้ีคือ ความเพียร  โดยไมนึกถึงวาจะไดประโยชนอะไร  หรือไดผลอะไร

สรุปแลวพระองคทานรับสั่งวา  ศูนยกลางของหนังสือพระราชนิพนธเลมนี ้ คือ ความเพียร
ความวิริยะอุตสาหะ  ท่ีพระองคทานไดใชปรัชญาน้ีมาตลอดชีวิตของพระองคทาน  โดยเฉพาะระหวาง
ครองราชยอยู ๕๐ ป  เพียรพยายามโดยไมหวังผลตอบแทน หรือผลประโยชนอะไร  เพียรพยายาม
เพราะสิ่งน้ันเปนสิ่งที่ถูกตอง  อันน้ันคือเปนลักษณะของผูนํ า  ลักษณะของผูจัดการ  คือทํ าหรือจัดการ
ใหถูกตอง  และลักษณะของผูน ําคือท ําในสิ่งที่ถูกตอง  ส่ิงใดก็ตามท่ีเห็นวาเปนเร่ืองท่ีถูกตองเปนเร่ืองท่ี
ชอบธรรมสิ่งนั้นก็จะท ําไป อยางที่ไดกลาวแลววาพระราชนิพนธนี้อาศัยขอมูลจากชาดกเปนเรื่องของ
พระพุทธเจา ชาดกน้ันเปนเร่ืองท่ีเปนเร่ืองราวของพระพุทธเจา เมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตว
เปนมนุษยบาง  เปนอมนุษยบาง เทวดาบาง สัตวบาง  เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมะแกผูใด จะยก
ชาดกซึ่งเปนนิทานอิงธรรมะมาเลา  เปนวิธีการสอนแบบอิงนิทานธรรมะแทนท่ีจะสอนธรรมะโดยตรง

ชาดกน้ันมี ๒ ประเภท  ชาดกในนิบาต  ชาดกนอกนิบาต  ชาดกนั้นมีบทบาทส ําคัญในสังคม
พุทธศาสนามาตั้งแตโบราณกาล  ปรากฏหลักฐานในลายปูนปนที่เจดียจุลประโทนในนครปฐม  และ
เสมาหินทางภาคอีสาน  ในสมัยถัดมาก็พบแผนดินจารึกสลักลายเสนเรื่องชาดก  ที่มณฑปวัดศรีชุม
สุโขทัย และลายปูนปนที่วิหารวัดไหล ลพบุรี  ในยุคถัดมาก็พบเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองชาดกตาง
ๆ สืบมาตามล ําดับ  รวมทั้งมีประเพณีการสวด  ประเพณีการเทศนมหาชาติ  เปนตน

ในบรรดานิบาตชาดกทั้งหมด  เรื่องพระมหาชนกมีความนาสนใจ และแตกตางจากเร่ืองอ่ืน ๆ
๒ ประการ  ประการแรกเปนเร่ืองพระพุทธเจาเม่ือคร้ังเสวยชาติเปนนายวาณิช  ซึ่งตองกระทํ ากิจการ
ของตนดวยวิริยะอุตสาหะ  และประการท่ี ๒ เปนเร่ืองท่ีกลาวถึงประเทศสุวรรณภูมิ  ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงแสดงใหเห็นวาสุวรรณภูมิคือดินแดนของประเทศไทยในปจจุบันน่ันเอง

ถาพูดถึงเรื่องพระมหาชนกนั้น  คํ าวา  ชนก นั้นแปลวา  พอ  ที่ผมเขาใจวาในสมัยหนึ่งนั้นเวลา
เราพูดถึงพระเจาแผนดินของเราอยางพอขุนรามคํ าแหง  และในประวัติศาสตรของไทยน้ัน คํ าวา พอ
หรือพระเจาแผนดินน้ัน  ก็คงจะใชในความหมายเดียวกันได  เม่ือตอนท่ีผมไดรับมอบหมายใหไปท่ีแฟ
รงเฟรตบุกแฟร  เม่ือประมาณ ๔-๕ เดือนท่ีผานมา  เพ่ือไปเสนอเร่ืองพระมหาชนกน้ัน  เผอิญหยิบ
หนังสือบนเครื่องบินการบินไทยฉบับหนึ่ง  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  ซึ่งปจจุบันสยามรัฐนั้น  ก็พยายาม
เอาบทความบทเขียนในอดีตของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  มาลงพิมพซํ้ า  ซึ่งอานแลวไดประโยชน  จะโดย



บังเอิญอยางไรไมทราบ  ผมก ําลังจะไปเสนอเร่ือง พระมหาชนก ก็ไปอานบทความที่    ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ทานเคยเขียนไว  และทานพูดอยูตอนหนึ่งวารากภาษาของไทยคือ บาล ีสันสกฤต มันก็ใกลเคียงกับราก
ภาษาของภาษายุโรป  คํ าวา ชนก ซึ่งแปลวา พอ  แตคํ าภาษาอังกฤษ คํ าวา ชนก ซึ่งแปลวาพอ หรือท่ีอาจ
จะหมายถึงพระเจาแผนดิน ชนก ภาษาอังกฤษคือคํ าวา King  ภาษาเยอรมัน Konig ซึ่งส ําเนียงอาจจะ
คลายคลึงกัน วามาจากรากฐานค ํา ๆ เดียวกัน

พระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๙ มีลักษณะเดน  แตกตางจากฉบับเดิมหลาย
ประการในขอแรกก็คือ  เปนการร้ือฟนธรรมะเร่ืองความเพียรมาแสดงใหม  เพราะสังคมยุคปจจุบัน
คอนขางจะยอหยอนในเร่ืองของความเพยีร  ในการร้ือฟนธรรมะเร่ืองความเพียรมาแสดงใหมน้ัน  พระ
องคทานไดทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน  ทรงปรับปรุงภาษาจากพระอรรถกถา
ชาดกใหกระชับ  งายตอการเขาใจ  และอานแลวมีสีสันขึ้น ทรงมีจินตนาการที่นักเขียนพึงม ี  สราง
สรรคการเดินเร่ืองใหต่ืนเตนนาอาน  เชน กํ าหนดใหปูทะเลเปนผูชวยพระเอก เปนตน  และเปนที่มา
ของมหาวิทยาลัยปูทะเล  อันเทียบไดกับการเพี้ยนเสียงมาจากโพธิยาลัย  คือ การรวบรวมเผยแพรความรู
ที่วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ  และยงัไดทรงพิจารณาวาการสอนธรรมะจะตองใชศิลปนในระดับชาติ ๘-๙ ทาน
มาชวยเขียนภาพประกอบเร่ือง  เปนศิลปะไทยรวมสมัยเชนเดียวกัน  ทรงพระราชดํ าริใหออกแบบจัด
หนาบทพระราชนิพนธเปนแบบหนังสือเทพนิยายแบบฝรั่ง  มีทั้งความเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
มีรูปภาพประกอบไปตลอด  อยางท่ีเราดูวีดิทัศนเม่ือสักครูน้ีเปนการเลาเร่ืองใหเราฟง  ภาพจะปรากฏมา
อยูตลอดเวลา  แตขณะเดียวกันก็ไดปรับปรุงใหเปนศิลปะรวมสมัยเชนเดียวกัน

ขอแตกตางขอตอไปคือการแกไขปรับปรุงทั้งหมดนั้น  นอกจากจะกอใหเกิดความรื่นรมยใน
การอานแลว  ยังปรารถนาใหนอมนํ าเขาถึงธรรมะอันเปนแกนของหนังสือดวย  หนังสือจึงตองทํ าให
เกิดรูสึกความขลัง  และใหมีสัญลักษณยึดเหนี่ยวหากเกิดความทอแท  จึงโปรดใหสรางเหรียญพระมหา
ชนก  เปนเหรียญคูหนังสือดวยเปนครั้งแรก  และอาจจะเปนครั้งเดียวที่ทรงประกอบพระราชพิธีชัยมัง
คลาภิเษกเหรียญศักดิ์สิทธิ์นี้

หนังสือเลมนี้จึงถึงซึ่งความไพเราะทั้งในภาษา  ความงดงามของภาพเขียนประกอบเร่ือง  และ
ในธรรมะทีเ่ปนแกนของเร่ือง  ซึ่งเทียบไดกับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมชนชาติตาง ๆ และหนังสือ
นี้ก็จะเปนหนังสือที่ศักดิ์สิทธิ์ของสังคมไทย  ยิ่งไปกวานั้น  พระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธยังทรง
แสดงใหเห็นวาเปนผลงานของพระมหากษัตริยผูทรงพระปรีชาสามารถ

คนไทยสวนใหญมองภาพพระเจาอยูหัววาทรงพระปรีชาสามารถในเร่ืองตาง ๆ  ท่ีโดงดังเปนท่ี
ทราบโดยทั่วไปทั้งในและนอกประเทศก็ในเรื่องของเปนนักปกครอง เปนชางภาพ เปนนักดนตรี เปน



นักพัฒนา  เปนผูที่ทรงรอบรูในเร่ืองของการเกษตร เร่ืองน้ํ า เร่ืองดิน เร่ืองปาไม ทรงรอบรูเร่ืองการ
ศึกษา สาธารณสุข และอะไรตอมิอะไรอีกหลายอยาง

แตเราไมคอยซาบซึ้งถึงวาพระองคทานจะทรงมีบทบาททางดานวรรณกรรม  ไมวาในเร่ืองของ
นายอินทรปดทองหลังพระ  หนังสือติโตและในปจจุบันน้ีก็คือ  พระมหาชนกฉบับพระราชนิพนธ  แต
ความรอบรูของพระองคทานนั้นยังแผกวางออกไปอีก  ที่ปรากฏอยูในหนังสือฉบับนี ้ เชน การท่ีทรง
สามารถก ําหนดท่ีต้ังของเมืองโบราณในวรรณคดีเกา ผลการวิจัยวา ระยะทาง ๑ โยชน  เปนระยะทาง
แทจริงเทาไหรกันแน  โดยคํ านวณจากระยะทางระหวางทางเมืองโบราณเหลานั้น  เทียบกับมาตราวัด
ความยาวของอินเดีย  ของไทยและของยุโรป เปนตน

แผนที่ฝพระหัตถ ๔ แผน  ท่ีทรงเขียนดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรรุนเกาสวนพระองค  แสดงให
เห็นถึงการรอบรูในศิลปศาสตรส ําหรับพระมหากษัตริย  ซึ่งสามารถค ํานวณทิศทางความเร็วของคลื่น
ลมและโหราศาสตร  ท ําใหการด ําเนินเรื่องพระมหาชนกของพระองคมีความสมจริงที่สามารถอธิบาย
ใหคนรุนใหมเขาใจได  ในฐานะกษตัริยแหงสุวรรณภูมิ  ก็ไดทรงแสดงใหเห็นถึงความเจริญม่ังค่ังของ
ดินแดนแหงน้ี  ซึ่งเปนที่ปรารถนาไปมาคาขายของนานาประเทศตั้งแตสมัยอดีตกาล  เช่ือกันวาใครก็
ตามที่มาคาขายกับสุวรรณภูมิแลวจะรํ ่ารวยกลับไป

ในเนื้อหาพระราชนิพนธก็มีคติธรรมตาง ๆ มากมาย  ซึ่งผูอานแตละทานยอมมองเห็นไดหลาก
หลายตางกัน  อีกทั้งภาษาทั้งใน ๒ ภาษาที่ทรงพระราชนิพนธขึ้นมา  ก็มีศัพทส ํานวนที่นาประทับใจ  มี
ทั้งคํ าโบราณและค ําสมัยใหม  บางศัพทเชนค ําวา ทักษิณาวัตร ก็ทรงคิดค ําภาษาอังกฤษขึ้นมาดวยพระ
องคเองวา Dexterambulation  แตความที่พระองคทานรูสึกซาบซึ้งในธรรมะของความเพียรพยายามนั้น
ก็มีพระราชประสงคใหเผยแพรธรรมะนี้ไมใชไปสูแตประชาชนชาวไทยเทานั้น  แตก็อยากที่จะเห็นวา
ใหคนตางชาตินั้นไดรับรูถึงแกนสารและสาระถึงธรรมะของคนไทย  จึงไดมีพระราชส ํานวนเปนภาษา
อังกฤษดวย  และทรงพระราชอักษรเทวนาครี กํ ากับคาถาบาลีทุกคาถา  ท ําใหเราสามารถเทียบเคียง
ความหมายของทั้งสองภาษาไดเขาใจชัดเจน

สิ่งที่ผมกลาวน้ัน  เปนสิ่งที่ผมคิดวาท ําใหหนังสือหรือพระราชนิพนธมีความแตกตางไปจาก
ชาดกอ่ืน ๆ พระราชนิพนธเร่ืองพระมหาชนก  จึงสมควรอยางยิ่งที่ไดมีการพิมพแผยแพรในมหามงคลว
โรกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแหงรัชกาล  เพราะตลอด ๕๐ ป แหงการเถลิงถวัลยราชสมบัติ  เปนท่ี
ประจักษชัดแลววา  ทรงมีความเพียรอยางตอเน่ืองไมเคยทอถอย  พระวิริยะบารมีของใตฝาละอองธุลี
พระบาทปกเกลาปกกระหมอมพสกนิกรชาวไทยตลอดมา  เปนแบบอยางและเปนสิริมงคลอยางยิ่งแกผู
บํ าเพ็ญปฏิบัติตามความเพียรพยายามที่มีอยูในพระองคทาน  อันนั้นคือความเพียรพยายามที่จะให



ประชาราษฎรของพระองคทาน  ไมวาจะถิ่นฐานใด เชื้อชาติใด มีความผาสุก มีความเจริญโดยอาศัยวิชา
การ อาศัยความรู อาศัยการเรียนรู อาศัยปญญา อาศัยสติ ซึ่งจะนํ าไปสูความสงบและความสุขที่แทจริง

ความเพียรพยายามของพระองคทานนั้น  เปนความเพียรพยายามที่ไมเคยปรากฏใหเห็นถึง
ความทอถอย  เปนความเพียรพยายามตอเน่ือง  เปนความเพียรพยายามในทิศทางเดียว  เปนความเพียร
พยายามไมเกียจคราน  เปนความเพียรพยายามที่ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางสมํ ่าเสมอไมบกพรอง  เปน
ความเพียรพยายามที่มีความเขมแข็งไมออนแอยอทอ  เปนความเพียรพยายามที่สะทอนถึงความเปนผู
กลาหาญ  กระท ําในสิ่งที่ควร  กระท ําในสิ่งที่ชอบธรรม  กระท ําในสิ่งที่ถูกตอง  และกระท ําอยางเดียว
เพื่อความผาสกุของประชาราษฎร  และเพื่อผลประโยชนของสวนรวม
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