
แผนการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
เชิงพืน้ที่แบบมส่ีวนร่วมท่ียัง่ยนืบนพืน้ฐานการมส่ีวน

ร่วมกบัชุมชน 
 

ของ 
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาตทิี่ 53 ป่าแม่ต า๋ จังหวดัพะเยา 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) กรมป่าไม้ 

 



บา้นแม่ต ๋านอ้ย 















บา้นแม่กานาไร่เดียว 













ต้นไมป้ญัหาของหมู่บา้นแม่กา นาไร่เดยีว หมู่ 14 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา  

ไฟป่า 

ไฟป่าล่า

สตัว์หาของ

ป่า 

เผาไร่ 

แหล่งกกัเกบ็น ้าไม่

เพยีงพอ 

ชุมชนอยู่ในเขตป่า

สงวนต้องขออนุญาต

สร้างฝาย 

ล าห้วยตื้นเขนิ 

เป็นภยัธรรมชาติ

ควบคุมไม่ได้ ไม่มกีารอนุรกัษ์ดนิ

และน ้า 

ฝนไม่ตกตาม

ฤดูกาล 

ขาดองค์ความรู้ดนิ

และน ้า 

ป่าเส ือ่มโทรม 

แปลงเดมิขยายที่

ท ากนิ 

ลกัลอบตดัไมข้าย 

ต้องการรายได้มากข ึน้ 

ต้องการมคุีณภาพชวีติ

ทีด่ขี ึน้ 

การบุกรุกแผว้

ถางป่า 

น ้าแห้ง น ้าใช้ น  ้าด ืม่ น ้าใช้ในการเกษตรไม่

เพยีงพอ 

คุณภาพชีวิตของชาวบ้านไม่ดี 

ไม่ได้ท าการเกษตร ท าให้เกดิไฟป่ามากข ึน้รุนแรงข ึน้ อาหารป่า ของป่านอ้ยลง ท าให้เกดิความแห้งแลง้ 



ต้นไมว้ตัถุประสงค์ หมู่ 14 บา้นแม่กานาไร่เดยีว ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา  

จดัเวรยาม 

คุณภาพชีวิตของ
ชาวบ้านดีขึน้ 

สร้างทอ่นํา้ 

ขอทนุ CSR หน่วยงาน
รัฐมาก่อสร้าง 

ขออนญุาต
สร้างอา่ง
เก็บนํา้ 

กรมป่าไม้
อนญุาตให้

สร้าง 
เป็นภยัธรรมชาติ

ควบคมุไม่ได้ 

ฝนไมต่กตาม
ฤดกูาล 

ฝนตกตาม
ฤดกูาล 

ขดุลอกห้วย 

ฝึกอบรม 
หรือดงูาน 

ทําฝายแม้วชลอนํา้
ดกัตะกอน 

มีองค์ความรู้ในการ
อนรัุกษ์ดิน นํา้ 

มีการอนรัุกษ์ดิน
และนํา้ 

ลําห้วยไมต่ืน้เขิน 

เกิดความชุม่ชื่นอดุม
สมบรูณ์ ของป่าอดุมสมบรูณ์ 

คณุภาพชีวิต
ดีขึน้ 

ควบคมุ
ไฟป่า

ลกุลาม 

ทําแนว
กัน้ไฟ 

อาสาสมคัร
เคร่ืองแบบ+เสือ้ 

มีการสร้างแหลง่เก็บ
นํา้ให้พอเพียง 

นํา้ใช้ นํา้ดื่ม นํา้ใช้ในการเกษตร
มากเพียงพอ 

มีกฎของหมู่บ้าน 

จดัชดุ
ลาดตระเวน 

ชาวบ้านทํากิน
ในพืน้ท่ีเดิม 

ควบคมุรักษา
พืน้ท่ีป่าไว้ได้ มีรายได้เพียงพอ

ตอ่การเลีย้งชีพ 

ไฟป่าลดลง 

การลกัลอบลา่
สตัว์ลดลง 

เดินสาํรวจแนว
ป่า 

ได้ทําการเกษตร
ตามฤด ู

ความเสียหายจาก
ไฟป่าลดลง 

ป่าไม้มีความ
สมบรูณ์มากขึน้ 

การตดัไม้ทําลายป่า
น้อยลง 



ต้นไมป้ญัหาบา้นแม่ต ๋านอ้ย หมู่ 18 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา  

ต้องการที่ทํากิน
เพ่ิม/ผืนใหม ่

การขยายที่ทํากิน
เพ่ิม 

ที่ดินอยูใ่นเขตอทุยาน
แหง่ชาติ ป่าแมต่ํ๋า 

รัฐมีมติ ครม.30 มิ.ย.41ผ่อน
ผนัภาพถ่ายฯปี 2545 

ท่ีสงูใช้รถไถ 
ดินจะเล่ือม
พงัทลาย 

ใช้สารเคมี
มากหลายปี 

ใช้รถไถ
ไมไ่ด้ 

ผลผลิตไมด่ีและน้อย 

ปัญหาที่ดินทํากิน 

ที่ดินไมมี่เอกสารสิทธ์ิ 

ถกูกรมป่าไม้จบั 

ไมรู้่วิธีบํารุงดินที่
เหมาะสม 

ใช้ปุ๋ ยเคมีเพ่ิม 
ขึน้ทกุปี 

ดินเสื่อมคณุภาพ 

ยงัไมมี่ข้อมลูการถือครอง
ที่ดิน 

อยูใ่นเขตป่าสงวนไม่
สามารถใช้เคร่ืองจกัรได้ 

รายได้ไมพ่อใช้
จา่ย 

ต้องการ
รายได้เพ่ิม 

ประชากร
เพ่ิมขึน้ 

ต้องการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

ไมมี่แนวเขต
ระหวา่งป่ากบั

ที่ทํากิน ใช้
แรงงานคน

ไมไ่หว 

ไม่มีกฎ
กติกา

ข้อตกลง 

คุณภาพชีวิตไม่ดี 



ต้นไมว้ตัถุประสงค์บา้นแม่ต ๋านอ้ย หมู่ 18 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา  

มรีายได้เพยีงพอ

เล ีย้งชพี 

มคุีณภาพชวีติท ีด่ ี

ข ึน้ 

ท าแปลงทดลองน า

ร่องระบบเศรษฐกจิ

ผสมผสาน 

มอีาชพีนอกภาค

เกษตรกรรบัรอง 

ท าเครือ่งหมาย

แสดงแนวเขต 

เดนิส ารวจ

เขต+GPS 
มกีฎกตกิา

ขอ้ตกลงที่

ชดัเจน 

ประชุมต ัง้กฎ

กตกิา 

จ าแนกเขต 

Zoning 
มแีนวเขตระหว่างป่า

กบัท ีท่  ากนิชดัเจน 

คนอพยพเขา้มา

ใหม่ 

ประชากรเพ ิม่ข ึน้ 

อบรมใหค้วามรู้ 

มอีงค์ความรู้ในการปรบัปรุง

บ ารุงดนิแบบอนิทรยี์ 

ลดการใช้ปุ๋ยเคม ี

ประสานแหลง่วชิาการม.

พะเยา,วทิยาลยัเกษตร

พะเยา,ศูนย์พฒันาท ีด่นิ 

มวีธิกี าจดัศตัรูพชืแทน

การใช้สารเคม ี

ลดการใช้สารเคม ี
เดก็เกดิใหม่ 

ทีส่  ารวจขอ้มูลการถอืครอง

ทีด่นิประสานสวนทีด่นิ/เทศบาล 

ทีด่นิมคุีณภาพอุดม

สมบูรณ์ 

ต้องการสทิธใินท ีด่นิ 

มอีาชพีท ีเ่หมาะสม 

มที ีท่  ากนิ มที ีด่นิอุดมสมบูรณ์และ

ถูกต้องตามกฎหมาย 
ท ากนิในขอบเขตเดมิ 

มีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

ชาวบา้นมส่ีวนร่วมจดัการป่า 

ผลผลติการเกษตรดี

ข ึน้/มากข ึน้ 



ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ลกัษณะ ส่วนได้ส่วนเสีย/ความ
คาดหวงั 

การตอบสนอง/ความเอา
ใจใส่ต่อประเดน็ต่างๆ 

ศักยภาพ/ความขาด นัยยะ/ข้อสรุปส าหรับ
โครงการ 

ชาวบ้านแม่กานาไร่เดยีว ชาวบา้นมีการรวมตวักนั
แกปั้ญหา 

ประสบปัญหาขาดแคลน
น ้าอุปโภค บริโภค และ
ใชใ้นการเกษตร 

มองเห็นปัญหาตอ้งการ
แกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อน 

ขาดทกัษะการจดัการน ้า เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
หลกัในการด าเนิน
แผนงาน 

เทศบาลต าบลแม่กา   “พฒันาดว้ยปัญญา ชาว
แม่กามีส่วนร่วม” 

มีบทบาทหนา้ท่ีในการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มีงบประมาณ อ านาจ 
หนา้ท่ีในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  

ฝ่ายปกครองอ าเภอเมอืง
พะเยา 

    มีบทบาทหนา้ท่ีในการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

    

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
พะเยา 

    มีบทบาทหนา้ท่ีในการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

    

ส านักจดัการทรัพยากร
ป่าไม้ที ่2 (เชียงราย) 

    มีบทบาทหนา้ท่ีในการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

    

การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเพือ่จดัท าแผนจดัการทรัพยากรป่าไม้เชิงพืน้ที่อย่างมส่ีวนร่วม 
บ้านแม่กานาไร่เดยีว ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 



ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ลกัษณะ ส่วนได้ส่วนเสีย/ความ
คาดหวงั 

การตอบสนอง/ความเอา
ใจใส่ต่อประเดน็ต่างๆ 

ศักยภาพ/ความขาด นัยยะ/ข้อสรุปส าหรับ
โครงการ 

ชาวบ้านแม่ต ๋าน้อย ชาวบา้นมีการรวมตวักนั
แกปั้ญหา 

ตอ้งการใหแ้กไ้ขปัญหา
ท่ีดินท ากินในเตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ต ๋า 

มองเห็นปัญหาตอ้งการ
แกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อน 

ขาดทกัษะการจดัการน ้า เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
หลกัในการด าเนิน
แผนงาน 

เทศบาลต าบลแม่กา   “สร้างเมืองดว้ยปัญญา
ชาวแม่กามีส่วนร่วม” 

มีบทบาทหนา้ท่ีในการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มีงบประมาณ อ านาจ 
หนา้ท่ีในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  

ฝ่ายปกครองอ าเภอเมอืง
พะเยา 

    มีบทบาทหนา้ท่ีในการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

    

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
พะเยา 

    มีบทบาทหนา้ท่ีในการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

    

ส านักจดัการทรัพยากร
ป่าไม้ที ่2 (เชียงราย) 

    มีบทบาทหนา้ท่ีในการ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

    

การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเพือ่จดัท าแผนจดัการทรัพยากรป่าไม้เชิงพืน้ที่อย่างมส่ีวนร่วม 
บ้านแม่ต า๋น้อย ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 



สาระส าคญัโดยสรุป ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  
(แสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ สถานที)่ 

วธีิการและแหล่งข้อมูล 
(แหล่งข้อมูล/วธีิการพสูิจน์) 

เงือ่นไข-ปัจจยัความส าเร็จ 

เป้าหมายรวม Overall goal  
ชาวบ้านแม่กานาไร่เดยีวมคุีณภาพ
ชีวติทีด่ขีึน้จากฐานทรัพยากรป่าไม้ 

ภายในระยะเวลา 3 ปี 
- ชาวบา้นแม่กานาไร่เดียวมีรายไดพ้อเพียงต่อ
การเล้ียงชีพ 
- มีความมัน่คงทางอาหาร 
-มีรายไดเ้สริมจากการเก็บหาของป่า 

- เก็บขอ้มูลรายได ้
- เก็บขอ้มูลพืชอาหารป่าท่ีเก็บหาได ้
- เก็บขอ้มูลรายไดจ้ากการขายของป่า 

  

วตัถุประสงค์ Objective 
ชาวบ้านแม่กานาไร่เดยีวมแีหล่งน า้
เพยีงพอต่อการอปุโภคบริโภค และ
การเกษตร 

- ภายในระยะเวลา 3 ปี 
- พื้นท่ีป่าตน้น ้า เน้ือท่ี 1,000 ไร่ ไดรั้บการ
คุม้ครองฟ้ืนฟูดูแลมีความอุดมสมบรูณ์มากข้ึน 
- ล  าหว้ยมีน ้าหล่อเล้ียงนานข้ึน 10 เดือน 
- ราษฏรบา้นแม่กานาไร่เดียวมีส่วนร่วมในการ
จดัการป่าตน้น ้า 
- การลกัลอบตน้ไมท้  าลายป่าลดลง 
- การเกิดไฟป่าลดนอ้ยลง 

    

ผลได้ ผลผลติ Output 
- มมีาตรการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน า้
และจดัการลุ่มน า้อย่างมส่ีวนร่วม 

- มีคณะกรรมการจดัการป่าตน้ร่วมกนั 
- มีแนวเขตระหว่างพื้นท่ีป่ากบัท่ีดินท ากิน 
- มีแนวกนัไฟ 
- มีอาสาสมคัรลานตระเวนตรวจป่า 

    

แผนการจดัการทรัพยากรป่าไม้เชิงพืน้ที่อย่างมส่ีวนร่วม บ้านแม่กานาไร่เดยีว ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ปี พ.ศ. 2560-2562 



- มีแหล่งน ้ากกัเก็บน ้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร 

- มแีหล่งกกัเกบ็น า้ 
- มฝีายชะลอน า้ 

    

- มีมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้า - ชาวบา้นแม่กานาไร่เดียวมีองคค์วามรู้ในการ
อนุรักษดิ์นและน ้า 

    

กิจกรรม Activities 
- จดัท าแนวเขตระหว่างพื้นท่ีป่า
กบัท่ีท  ากิน 

- ประชุมชาวบา้นช้ีแจงท าความเขา้ใจและก าหนดขอ้ตกลง 
- ฝังหลกัเขตดว้ยเสาคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด 4x4 น้ิว สูง 1.5 เมตร และบนัทึกค่าพิกดั
บริเวณท่ีฝังเสา ระหว่างวนัท่ี 8-14 

- ไดรั้บการสนบัสนุน 
งบประมาณท่ีจะใชใ้นการด าเนิน
โครงการตามท่ีก าหนด 

- จดัชุดลาดตระเวนป้องกนัการ
บุกรุกถือครองพื้นท่ีป่า และตดั
ไมท้  าลายป่า และป้องกนัไฟป่า 

- อาสาสมคัรชาวบา้น - ชาวบา้นแม่กานาไร่เดียวให้
ความเห็นชอบและร่วม
ด าเนินการตามแผนจดัการฯ 

- โครงการจดัท าแนวกนัไฟ   
- กิจกรรมจดัตั้งกฎระเบียบใน
การใชป้ระโยชน์ป่าไม ้

  

- โครงการก่อสร้างฝายกกัเก็บ
น ้า ฝายชะลอน ้า 

  

- โครงการสร้างท่อส่งน ้า   
- โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 
ดา้นการอนุรักษดิ์นและน ้า 

- ประสานมหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาลยัเกษตรกรรม หรือส านกังานพฒันาท่ีดินในการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

สาระส าคญัโดยสรปุ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  
(แสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ สถานที)่ 

วิธีการและแหล่งข้อมลู 

(แหล่งข้อมลู/วิธีการพสิจูน์) 

เง่ือนไข-ปัจจัยความส าเร็จ 



สาระส าคญัโดยสรุป ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  
(แสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ สถานที)่ 

วธีิการและแหล่งข้อมูล 
(แหล่งข้อมูล/วธีิการพสูิจน์) 

เงือ่นไข-ปัจจยัความส าเร็จ 

เป้าหมายรวม Overall goal  
ชาวบ้านแม่ต ๋าน้อยมคุีณภาพ
ชีวติทีด่ขีึน้จากฐานทรัพยากร
ป่าไม้ 

ภายในระยะเวลา 3 ปี 
- ชาวบา้นแม่ต ๋านอ้ยมีรายไดพ้อเพียงต่อการเล้ียงชีพจาก
ระบบการเกษตรท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี 

- เก็บขอ้มูลรายได ้   

วตัถุประสงค์ Objective 
ชาวบ้านแม่ต ๋าน้อยมทีีด่นิท ากนิ
ทีอ่ดุมสมบูรณ์และมรีะเบียบ
กฎหมายรองรับ 

- ภายในระยะเวลา 3 ปี 
- พื้นท่ีป่าตน้น ้า เน้ือท่ี 2,000 ไร่ ไดรั้บการคุม้ครองฟ้ืนฟู
ดูแลมีความอุดมสมบรูณ์มากข้ึน 
- ล  าหว้ยมีน ้าหล่อเล้ียงนานข้ึน 10 เดือน 
- ราษฎรบา้นแม่ต ๋านอ้ยมีส่วนร่วมในการจดัการป่าตน้น ้า 
- การลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าลดลง 
- การเกิดไฟป่าลดนอ้ยลง 

    

ผลได้ ผลผลติ Output 
- มมีาตรการอนุรักษ์ดนิและน า้ 

- องคค์วามรู้ในการอนุรักษดิ์นและน ้า 
- มีองคค์วามรู้ในการจดัการวชัพืชโดยวธีิปลอดสารเคมี 
- มีองคค์วามรู้ในการปรับปรุงบ ารุงดินดว้ยวิธีอินทรีย ์
- มีภาคีเครือข่ายทางวิชาการใหก้ารสนบัสนุนองคค์วามรู้
ทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

    

แผนการจดัการทรัพยากรป่าไม้เชิงพืน้ที่อย่างมส่ีวนร่วม บ้านแม่ต า๋น้อย ต าบลแม่กา 
อ าเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา ปี พ.ศ. 2560-2562 



สาระส าคญัโดยสรุป ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ  
(แสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ สถานที)่ 

วธีิการและแหล่งข้อมูล 
(แหล่งข้อมูล/วธีิการพสูิจน์) 

เงือ่นไข-ปัจจยัความส าเร็จ 

- มสิีทธิท ากนิ - มีขอ้มูลแปลงท่ีดินและขอ้มูลผูถื้อครอง
ประกอบการจดัการ 

    

- มมีาตรการจดัการทีด่นิป่า
ไม้ 

- มีแนวเขตระหว่างพื้นท่ีป่ากบัท่ีดินท ากิน 
- มีกฎกติกาขอ้ตกลงในการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่า 
- มีคณะกรรมการจดัการท่ีดินป่าไม ้

    

กจิกรรม Activities 
- อบรมให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์ดนิและน า้แก่
ชาวบ้านแม่ต ๋าน้อย 

ภาคีเครือข่ายทางวิชาการ เช่น มหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาลยัเกษตรกรรม ส านกังานพฒันา
ท่ีดินจงัหวดัพะเยา เป็นตน้ ใหก้ารสนบัสนุนองคค์วามรู้ทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณท่ี
จะใชใ้นการด าเนินโครงการตามท่ี
ก าหนด 
- ชาวบา้นแม่ต ๋านอ้ยใหค้วามเห็น
ชอบและร่วมด าเนินการตามแผน
จดัการฯ 

- อบรมให้ความรู้ในการ
จดัการวชัพชืโดยวปีลอด
สารเคมแีก่ชาวบ้านแม่ต ๋า
น้อย 

ภาคีเครือข่ายทางวิชาการ เช่น มหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาลยัเกษตรกรรม ส านกังานพฒันา
ท่ีดินจงัหวดัพะเยา เป็นตน้ ใหก้ารสนบัสนุนองคค์วามรู้ทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

-  มอีงค์ความรู้ในการ
ปรับปรุงบ ารุงดนิด้วยวธีิ
อนิทรีย์แก่ชาวบ้านแม่ต ๋า
น้อย 

ภาคีเครือข่ายทางวิชาการ เช่น มหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาลยัเกษตรกรรม ส านกังานพฒันา
ท่ีดินจงัหวดัพะเยา เป็นตน้ ใหก้ารสนบัสนุนองคค์วามรู้ทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

  



สาระส าคัญโดยสรุป ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ  

(แสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ สถานที่) 

วิธีการและแหล่งข้อมูล 

(แหล่งข้อมูล/วิธีการพสูิจน์) 

เงื่อนไข-ปัจจัยความส าเร็จ 

- ส ารวจข้อมูลแปลงที่อยู่

อาศัยและที่ท ากินในเขต

ป่าสงวนแห่งชาตเิพื่อใช้

เป็นฐานในการวางแผน

จัดการ 

    

- โครงการจัดท าแปลง

สาธิตระบบเกษตร

ผสมผสานในที่ดนิของ

ชาวบ้านแม่ต ๋าน้อย 

  

- โครงการจัดหาช่อง

ทางการประกอบอาชีพ

นอกภาคเกษตร 

  

- จัดท าแนวเขตระหว่าง

พืน้ที่ป่ากับที่ท ากิน 

- ประชมุชาวบ้านชีแ้จงทําความเข้าใจและกําหนดข้อตกลง 
- ฝังหลกัเขตด้วยเสาคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด 4x4 นิว้ สงู 1.5 เมตร และบนัทึกค่าพิกดั
บริเวณท่ีฝังเสา ระหวา่งวนัท่ี 22-28 พฤษภาคม 2559 



จบการน าเสนอ 
ขอบคุณครบั 


