


"เป�แบกฝ�น รองเทา้พื�นหนา 

เคา้บอกฉันวา่ จงตั�งใจเดนิ"





เมอืงสีฝุ�น
 

ฉันเกดิในเมอืงสีฝุ�น 
เมอืงของฉันเป�นสีน�าตาลอมเทา 
แมช่อบให้ฉันใส่เสื�อผา้สีสดใส 

คงเพราะแมก่ลัววา่จะหาฉันไมเ่จอถา้ฉันใส่ชดุสีเทาๆ
 

ฉันชอบสีฟ�า
แมบ่อกวา่สีฟ�าเป�นสีของทอ้งฟ�าสดใส 

แต่ฉันไมเ่ขา้ใจ
เพราะมองยังไงฟ�าที�ฉันเห็น

กเ็ป�นสีเทาตลอดเวลา 
 

หรอืวา่ตาของพวกผูใ้หญม่พีลังวเิศษกันนะ?



พรุง่นี� ฉันจะไดไ้ปโรงเรยีนวนัแรก 
แมเ่ขา้มาพรอ้มกบักลอ่งใบใหญ ่

แมบ่อกวา่แมต่อ้งเดนิไปไกลมาก
เพื�อจะไดก้ลอ่งนี�มาให้ฉัน 

ฉันตื�นเตน้ทั�งๆที�รูว้า่ของในกลอ่งคืออะไร



เป�สีส้มสดใบใหญ่ แม่บอกวา่นี� คือ “เป�แบกฝ�น”

“ทกุครั�งที�หนฝู�นวา่อยากไดอ้ะไร อยากมอีะไร 
ให้เขยีนลงกระดาษแลว้ใส่เป�ใบนี�ไว”้ 

ฉันเห็นแมแ่บกเป�ตลอดเวลา 
เป�ของแมดู่หนักมาก แมค่งมีฝ�นมากมาย 
บางทฉัีนก็ไมเ่ขา้ใจพวกผูใ้หญ่

แมใ่ห้ฉันเขียนความฝ�นใบแรก 
ฉันนั�งนึกอยู่นาน

 
“อะไรกไ็ดท้ี�หนอูยากได”้ 

แม่บอก
 

ฉันเขยีนแล้วยื�นให้แม่ แมอ่มยิ�ม แล้วเอา
ความฝ�นของฉันใส่เป�



รองเทา้พื�นหนา 
แมย่กรองเทา้พื�นหนาออกจากกล่อง 
ขนาดของรองเทา้เล็กพอดีกบัเทา้ฉัน
รองเทา้ทาํจากเหลก็แขง็สะทอ้นเงาวิบวับ 

“แมดู่สิ หนเูห็นหน้าตวัเองบนรองเทา้ดว้ย” 
ฉันบอกแม่ด้วยความตื�นเตน้ 



ฉันมองไปที�รองเทา้ของแม ่มนัเกา่และสกปรก 
แถมดูหนักมากทกุครั�งที�แมเ่ดนิ 

แมเ่คยบอกวา่ ในเมอืงสีฝุ�น ยิ�งเราโต รองเทา้กจ็ะขยายตามเทา้ของเรา 
และขนาดของเป�แบกความฝ�นของเรากจ็ะใหญข่ึ�นดว้ย

 
“ถา้หนโูตไป หนจูะไมแ่บกความฝ�น รองเทา้หนกูจ็ะไมห่นัก 

หนจูะวิ�งไปทกุที� แมค่อยดนูะ”
 

แมไ่มพ่ดูอะไร ค่อยๆใส่รองเทา้เหลก็ให้ฉัน 
แมบ่อกวา่ตั�งแตว่นันี� ไปฉันจะถอดรองเทา้ไมไ่ดอ้กี 

 
“แลว้ตอนนอนละ่แม?่”

 
แมส่่ายหัว 

“รองเทา้จะปกป�องหน ู ตอ่ไปนี�หนตูอ้งเดนิอกีไกล ใส่รองเทา้ไวต้ลอดเวลา 
จาํไวว้า่คนที�มรีองเทา้แตไ่มเ่ดนิกค็อืพวกขี�เกยีจเอาเปรยีบสังคม” 

 
สีหนัาของแมเ่ปลี�ยนไปเวลาที�แมพ่ดูอะไรยากๆ 

แววตาของแมจ่ะดดุูและน่ากลวั



อะไรกนั คนกําลงัจะได้ไปโรงเรยีนวันแรกแท้ๆ  
ทาํไมตอ้งมาขูนู่่นขูนี่�
.... 
ในความเงยีบ แมใ่ส่รองเทา้ให้ฉันจนเสรจ็ 
ในที�สดุแมก่็ยิ�มให้ฉัน

“นอนไดแ้ลว้ ตั�งแตพ่รุง่นี� ไป 
ชวีติหนจูะไมเ่หมอืนเดมินะ”

ฉันมองออกไปที�หน้าตา่ง 
อยากให้พรุง่นี�มาถึงเรว็ๆจัง



ที�โรงเรยีน มเีดก็ตวัเทา่ๆกบัฉันมากมาย
 

คุณตาไมถ้พืู�นยิ�มตอ้นรบัฉัน 
แต.่..เป�นยิ�มที�เศรา้อยา่งบอกไมถ่กู 

ยิ�มเหมอืนเวลาแมย่ิ�มให้ฉัน
ตอนที�แมก่ลบัมาจากการเดินไกลๆ 

 
คุณตาลากไมถู้กพื�นยาวจนสดุสายตา 

คุณตาบน่วา่
 "เมอืงสกปรกนี�ถจูนตายฝุ�นกไ็มม่วีนัหมด"

 
ฉันไมเ่คยเห็นใครแกเ่ทา่คุณตาถพืู�น 

รองเทา้ของคุณตาเป�นสีดําสนิท 
เป�ใบผอมสงูแตด่อูดัแน่น

 
คุณตาฝ�นอะไรอยูน่ะ?  

 



ดวงดาว... 
คุณครูและทกุคนบอกวา่ 

ถา้เราตั�งใจเดนิเราจะไปถงึดวงดาว 
ฉันนึกไมอ่อกวา่บนดวงดาวเป�นยงัไง 

 
ดวงดาวจะใหญข่นาดไหนนะถงึจะตอ้นรบั

พวกเราทกุคนในเมอืงสีฝุ�นไดท้ั�งหมด 
 

ดวงดาวที�เป�นแฉกๆแบบนี�
แลว้ฉันจะไปอยูต่รงไหน 

ฉันจะไปนั�งอยูต่รงไหนดนีะ 
 

หรอืดวงดาวจะเป�นลกูกลมๆ
ทกุคนจะได้กลิ�งไปกลิ�งมาได ้

แลว้ถา้กลิ�งมาชนกนัละ่
 

หรอืดวงดาวตอ้งเป�นสี�เหลี�ยมแบบห้องเรยีน
ทกุคนจะได้ไมก่ลิ�งตกดาว 

 



แตสิ่�งที�แน่นอนที�สดุ พวกเค้าบอกวา่ 
บนดวงดาว เราจะไดถ้อดรองเทา้ออก 

เอาเป�ออกจากหลงั  
แลว้กท็าํอะไรก็ไดท้ี�เราอยากทํา 

อะไรกไ็ด!้ 
 

ถา้ฉันไปถงึดวงดาว
ฉันจะนอนบนเตียงที�เป�นขนมป�งนุ่มๆ 

แลว้กว็ิ�งเล่นทั�งวนัเลย
 แลว้ฉันคงเห็นทอ้งฟ�าสีฟ�าจากดวงดาวนะ



ในห้องเรยีนคุณครูสั�งให้เราเขียนสิ�งต่างๆมากมาย 
แลว้กเ็อากระดาษยดัใส่ลงเป�แบกฝ�น 

คุณครูบอกวา่ 
“ความหนักของเป�และรองเทา้ 

คอืเครื�องวดัวา่เราจะเป�นผูใ้หญท่ี�ดไีดไ้หม”

 
หลายวนัผา่นไป เพื�อนเริ�มเดินชา้ลง 

เราวิ�งเล่นกันน้อยลง
ฉันเริ�มไม่ชอบโรงเรยีน



มีเด็กผูห้ญงิคนหนึ�งเดนิมาหาฉันชา้ๆ 
"มาเลน่กนัมั�ย?" 

ครูรบีกนัเขาออกจากฉัน 
 

"อยา่ไปยุง่ เดี�ยวกต็ดิเชื�อขี�เกยีจหรอก!" 
ครูดุฉัน

 
เดก็คนนั�นดไูรเ้รี�ยวแรง 

เธอพยายามเดิน แม้จะชา้มากกเ็ถอะ 
ครูบอกวา่เพราะพวกเขาไม่เดนิ 

พวกเขาถงึไม่มแีรง
 ถ้าเราตั�งใจเดนิ เราจะมแีรง 

และเราจะไปถึงดวงดาว

หมู่บา้นคนขี�เกียจ
วนันี� คุณครูพาเราไปทศันศึกษาที�หมู่บา้นคนขี�เกียจ 
พวกเขานั�งอยูเ่ฉยๆ รองเทา้หนักจนเดนิไม่ได ้
เป�ของพวกเขาดูแน่นจนแทบจะระเบดิออกมา 
พวกเขาดูผอมและไม่มแีรง 



ในเมอืงสีฝุ�น จรวดบินอยู่บนฟ�า 
แม่บอกว่า คนพวกนั�นคือคนที�อยู่บนดวงดาว 

พวกเขามีเวลามากมายที�จะบนิไปมา
 

"พวกเคา้คงเดนิมาทั�งชวีติใชม่ั�ยแม ่
ถงึไดไ้ปอยูบ่นนั�น" 

 
แววตาแม่เปลี�ยนไปอีกแลว้

แมบ่อกวา่คนพวกนั�นไม่รูด้้วยซ�าว่าเป�แบกฝ�นกับรองเทา้พื�นหนาคืออะไร 
 

ฉันไม่เข้าใจ
 

"หนนูอนไดแ้ลว้ พรุง่นี�จะไดม้แีรงเดนิ" 
แม่บอกฉันเหมือนทกุคืน

 
 
 



ในขณะที�ฉันกําลังเดนิไปโรงเรยีนเหมือนทกุวัน
ฉันคิดวนไปวนมาในหัว

 
....จะเป�นไปไดย้ังไงนะ 

ถา้ไมเ่ดนิแล้วจะไปถงึดวงดาวไดไ้ง 
แมแ้ตท่ี�หมูบ่า้นคนขี�เกียจพวกเขาแบกเป�หนักกว่าฉัน 

พวกเขายงัตอ้งพยายามเดิน
 

จะมคีนที�ไมมี่เป� ไม่มรีองเทา้ 
แลว้เดนิไปถึงดวงดาวได้ยังไง?

 
 
 

ฉันเริ�มไมช่อบโรงเรยีนมากขึ�นเรื�อยๆ
เป�ของฉันหนักขึ�นเรื�อยๆ
ฉันเดนิได้ชา้ลงเรื�อยๆ



 
 
 

"ตุบ้!!" เดก็ผูช้ายคนหนึ�งวิ�งมาชนฉัน 
เขาไมม่เีป� ไมม่รีองเทา้พื�นหนา 

แถมยงัไมข่อโทษซกัคํา 
 

"นี� ! เธอไมต่อ้งไปโรงเรยีนเหรอ?" ฉันถาม 
 

" ไปสิ นี�พวกเรามาทศันศึกษา" 
 

เขาชี�ไปบนฟ�าที�เตม็ไปด้วยฝุ�นควนั
"บา้นของฉันอยูบ่นดวงดาวนู้นนน!" 

 
ฉันตาลกุวาว เมื�อไดย้นิว่าเขามาจากดวงดาว!



"บนดวงดาวไม่มีใครตอ้งใส่รองเทา้พื�นหนาหรอก"  
 
 

"แล้วเป�แบกฝ�นล่ะ พวกเธอมีความฝ�นมั�ย?"

"ออ๋ มสิี แตพ่วกเราไมต่อ้งแบกฝ�น เราทาํไดเ้ลย" 

"มีสนามเด็กเล่นมั�ย มีเตียงขนมป�งมั�ย ทอ้งฟ�าเป�นสีฟ�ามั�ย?"

"เธอนี�ตลกดีนะ บนดวงดาวมีทกุอย่างน่ะแหละ

ไว้เธอมาเล่นด้วยกันสิ" 
.......

 
เขาวิ�งไปรวมกลุม่กับเดก็ๆคนอื�นที�ยานอวกาศของโรงเรยีน 

 



"เอาล่ะ ฉันจะตั�งใจเดิน!" 



วนัสอบเดนิครั�งแรก!
ฉันตั�งใจเดินมาตลอดเพื�อวนันี�  
พวกเราตอ้งดินผา่นโคลนหลมุ ฝุ�นควนั 

ฉันเดินไดด้กีวา่ใคร
คงเพราะฉันตั�งใจเดนิกวา่คนอื�นสินะ 

แตพ่อฉันหันกลบัไปด.ู..
เพื�อนของฉันล้มลง

 
ฉันเดินกลับไปชว่ยดงึเพื�อนของฉันให้ลกุขึ�น
เขา่ของเธอขดูกบัพื�นแขง็ 
เธออดทนไมร่อ้งไห้ แตเ่ธอคงเจ็บน่าดู

เราเดนิเขา้เส้นชยั...ดว้ยกนั
เป�นคนสดุทา้ย
 



 
ครูยิ�มอยา่งภมูใิจและบอกว่า
"ครูเชื�อวา่วนันั�นใกลม้าถงึแลว้
เพราะครูตั�งใจเดนิมาทั�งชวีติ"

เป�ของคุณครูดูหนักอึ�งพอๆกบัรองเทา้
ครูฝ�นอะไรอยู่นะ?

"คุณครูคะ 
แลว้ทาํไมคุณครูยงัเดนิไปไมถ่งึ
ดวงดาวละ่คะ?" 

ครูบอกฉันวา่ 
"ถา้เธอมวัแตห่่วงคนอื�น เธอจะไมม่วีนัไปถงึดวงดาว"



 ดวงดาวอยูบ่นฟ�า สองขาของฉันอยูบ่นดนิ 
เราจะเดินยงัไงให้ไปถงึฟ�านะ?

 
ครูสอนวา่ บนดวงดาวเป�นเมอืงสี�มติ ิ

ระยะทางและเวลาซอ้นทบักัน 
ฉันไมเ่ขา้ใจเลยซกันิด

 
ครูบอกวา่ วนัหนึ�งที�ฉันโตพอฉันจะเขา้ใจ 

วนัหนึ�งที�เราเดินมากพอ เราก็จะไปถงึดวงดาว 



ฉันกลบัมาที�บา้น 
วนันี� ฉันสอบไมผ่า่น แถมโดนครูด ุ
ฉันไมรู่ว้า่แมจ่ะดฉัุนอกีคนมั�ย 
แมนั่�งหลบัอยูใ่นครวั
อยา่งเหนื�อยอ่อนเหมอืนทกุวนั 

ผูใ้หญ่เมืองนี� เป�นอะไรกัน 
ทําไมไมม่ีใครอยากเล่นสนกุเลย...

ฉันหาเรื�องเล่นสนกุดีกวา่! 
 

ฉันค่อยๆเดินไปเป�ดเป�ของแม ่
ความฝ�นของแม่คืออะไรกนันะ?

อยากรูม้านานแล้ว แม่แบกอะไรอยู่นะ? 
หรอืวา่จะมี..ตั�วไปดวงดาวอยูใ่นเป�ของแม่นะ? 
แม่เดินตลอดเวลา แม่ต้องได้ไปดวงดาวแน่ๆ!



พอฉันเป�ดกระเป�า......
กระดาษป�กใหญสี่แดงก็ทะลกัออกมา 

มแีตตั่วเลขตดิลบเตม็ไปหมด! 
ความฝ�นของผูใ้หญนี่� เขา้ใจยากจรงิๆ 

 
 



"แมไ่มส่งสัยเหรอ เดก็ๆในหมูบ่า้นคนขี�เกยีจ 
จะเดนิไดย้งัไง พวกเค้าไมม่ข้ีาวกนิดว้ยซ�า แถมเป�ยงัหนักกวา่เราอกี

 
คุณตาไมถู้พื�นที�โรงเรยีนกเ็ดนิมาจนแก ่

แตเ่ป�กห็นักขึ�นทกุวนัแลว้รองเทา้กใ็กลพั้ง
 ถา้ให้หนูไปอยูบ่นดวงดาวตอนแก่ๆ  แบบนั�นหนูจะทาํอะไรได้

 
เดก็ๆที�เกดิบนดวงดาวกไ็มต่อ้งแบกเป�หนักๆ

แถมพื�นรองเท้าก็บางเฉียบ
 ทาํไมถงึมเีดก็ที�เกดิมาแลว้ไดนั้�งยานอวกาศ แตห่นูตอ้งเดนิ?" 

ฉันบน่ให้แม่ฟ�งด้วยความโกรธและสงสัย 

"หนสูอบตก
แตห่นมูเีรื�องสงสัยเตม็ไปหมด"

แมล่มืตาตื�นขึ�น “สอบเดนิเป�นไงบา้ง’ 
คําถามแรกที�แม่ถามฉัน



แมนิ่�งไป.... 
ฉันไมเ่คยเห็นสีหน้าและแววตาแบบนี�ของแม ่
แมย่ิ�มให้ฉัน แตเ่ป�นยิ�มที�ไมเ่หนื�อยแบบทกุวนั 
แมล่บูหัวฉัน 

 

แมบ่อกฉันวา่
"ไมต่อ้งเขยีนหรอก

อะไรที�เราเขยีนแลว้ใส่เป�ใบนี�ไว้
ในที�สดุเรากจ็ะลมื

ให้หนจูาํมนัไวใ้นหัวใจนะ"
 

แมบ่อกฉันวา่...
ตอนนี�ฝ�นของเราเป�นฝ�นเดยีวกนัแลว้

"ความฝ�นของหนคูอืหนจูะให้ทกุคนถอดรองเทา้หนาๆ
และเอาเป�ออกจากหลงัให้หมด" 

 ฉันเขยีนลงในกระดาษเพื�อจะเอาใส่เป�แบกฝ�น 



แมส่่งฉันเขา้นอน 
คืนนี� ฉันหลบัตาลงแตย่งัคิดไมต่ก 

 
ฉันไมรู่ว้า่จะทาํฝ�นนั�นไดย้งัไง ฉันรูแ้ตว่า่ 

เราเดนิไปดวงดาวไมไ่ด ้ไมม่วีนัทาํได้ เป�นเรื�องโกหก 
 

ฉันไมอ่ยากโตเป�นผูใ้หญแ่บบที�ฉันเห็นในเมอืงสีฝุ�น 
ฉันไมอ่ยากทิ�งเพื�อนให้หกลม้หรอืจมบอ่โคลน 

ฉันอยากเลน่กบัเดก็บนดวงดาว
ฉันอยากเป�นเพื�อนกบัเดก็ในหมูบ่า้นขี�เกยีจ

 
ความลบัที�พวกเค้าไมไ่ด้บอกเราคือ
รองเทา้กบัเป�มนัไมไ่ดม้ไีวแ้บกฝ�น

แตม่นัมไีว ้หยดุฝ�น
มนัมไีว้สะสมกระดาษสีแดงที�ไมม่วีนัพาเราไปถงึดวงดาว



เชา้วันนี� ฉันมองดูฟ�าสีหม่น 
เมืองสีฝุ�นเชา้นี� ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 

ฉันว่าฉันเห็นสายรุง้จางๆ 
ฉันแบกเป�ว่างเปล่า รบีเดินไปโรงเรยีน

เพื�อบอกความลับนี�กับเพื�อนๆ
 
 
 
 
 
 

ถ้าเธอรูแ้ลว้อย่าลมืบอกเพื�อนของเธอต่อละ่!

"เราทุกคนที�เมอืงสีฝุ�นไมม่ทีางเดนิไปถงึดวงดาว 
เราตอ้งหาทางอื�นที�ทาํให้เราทกุคนไดไ้ปดว้ยกนั"



เมื�อเรามองไปในแววตาของคนรุน่ใหมท่ี�อายรุาว 20 ป� เราเห็นอะไรในแววตาของพวกเขา? 
พวกเขาทกุคนคงเคยหัวเราะ เคยมคีวามฝ�น เคยมคีวามรกั เคยมคีวามมุ่งหวงัในชวิีตแต่เมื�อมองย้อนไปในสิบป�ที�ผา่น
มาบนเส้นทางจากเด็กสู่ผูใ้หญ่ มันน่าตั�งคําถามวา่คนรุน่เดยีวกบัพวกเขาและพวกเธอเติบโตมากบัสังคมแบบใด? 

สังคมนี�ใจรา้ยกับพวกเขาเพียงใด พวกเขาเหนื�อยลา้ และวิ�งตามความฝ�นที�ว่างเปลา่เพียงใด ประเทศนี�ที�มคีวาม
เหลื�อมล�ามหาศาล คนรวยจองที�ทางในประเทศนี�ยาวนานขา้มถงึรุน่หลาน เมื�อตอ่สู้ตั�งคําถามทางการเมอืงก็ถูกเขน่
ฆา่ขับไล่ เมื�อตอ้งการจะเลือกวถิชีวีติ รสนิยม ทางเดนิของตวัเองกโ็ดนกดทบัดว้ยค่านิยมอนรุกัษ์นิยมล้าหลัง 
พวกเขาเพิ�งอาย ุ20 ป� แตพ่วกเขาดเูหนื�อย ดว้ยเหมอืนโลกที�พวกเขาแบกไวท้ั�งบ่า ฝ�นของตัวเอง ฝ�นของพ่อแม ่
ฝ�นของสังคม แต่พวกเขามีเพียงรองเทา้หนักๆเป�นเครื�องมอื และคําบอกกลา่วของคนรุน่ก่อนวา่ “ให้ตั�งใจเดิน” 
เดิน เดนิด้วยเทา้เปลา่ ถา้ตั�งใจเดนิเรื�อยๆโดยไมต่ั�งคําถาม จะไปถึงดวงดาวได้

แต่ในโลกนี� มีคนที�เกดิบนดวงดาวพรอ้มกับอภสิิทธิ�ลน้เหลอืและไมคิ่ดที�จะสละเพียงเศษเสี�ยว อาศัยการกดขี�เป�น
บุญคุณ และคนที�เกิดในเมืองสีฝุ�นที�ไมมี่โอกาสแมแ้ตจ่ะเลอืกที�จะฝ�น ที�จะหยดุ ที�จะเดนิ เป�นไปไดเ้หรอที�คนที�เกดิ
บนเมืองสีฝุ�นจะเดนิไปดวงดาวได ้แต่คนที�เกดิบนดวงดาวไมต่อ้งแบกเป� ไมต่อ้งใส่รองเทา้เหลก็ที�หนักอึ�ง 
พวกเขาไดอ้ยูบ่นดาวเพียงเพราะพวกเขาเกิดบนนั�น ไมใ่ชว่า่พวกเขาเกง่ หรอืฉลาดกว่าคนอื�น

ทั�งดวงดาวและเมอืงสีฝุ�นคือความจรงิที�ถูกสมมตขิึ�นจากผูม้อํีานาจและผกูขาดทรพัยากร ถึงเวลาที�เราตอ้งทาํให้สิ�ง
เหล่านี�จบที�รุน่เรา และสถาปนาความเสมอภาค ที�ทกุคนสามารถมชีวิีตที�ดรีว่มกนัได ้จําเป�นต้องตั�งคําถามต่อความ
เหลื�อมล�าอัปลักษณ์ของระบบทนุนิยม และต่อสู้เพื�อสถาปนาความเป�นไปไดข้องประชาธปิไตยที�แทจ้รงิ
ประชาธปิไตยของคนส่วนใหญ ่รฐัสวสัดกิารถว้นหน้าและสังคมนิยม

ษัษฐรมัย ์ธรรมบษุดี
ผูเ้ขยีนงานวจิยั "เดนิไปดวงดาว: ทนุนิยมไทยในกระแส

เสรนิียมใหมก่บัความฝ�นที�ไมม่วัีนไปถงึ"

บททิ�งทา้ยกอ่นนอน



รับขวัญ ธรรมบษุดี
ผูส้รา้งสรรค์ผลงาน

ขอมอบหนังสือเล่มนี�แด่เดก็และผูใ้หญท่กุคนที�มีความฝ�น

ความฝ�นถงึสังคมที�เสมอภาคสําหรบัทกุคนทกุชนชั�น 

ชว่ยกนัส่งตอ่ความลับที�ว่า

เราไมม่ทีางเดินไปถึงดาวไดห้ากยงัมีกติกาที�ไมย่ตุธิรรม

ควบคุมชวีติเราตั�งแตเ่ด็กจนแก่

ทกุคนสามารถถ่ายเอกสารหนังสือนิทานเล่มนี�  

แจกจา่ย ให้ฟร ีหรอืส่งตอ่ไฟล์ดิจิทลัได้

โดยไม่ตอ้งขออนญุาตเจ้าของผลงาน

หากไมเ่ป�นเพื�อการแสวงหากําไรส่วนบุคคล 

 


