
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน  
2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ชลประทาน  

กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชในพื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 
เป็นหลักเขตภาคตะวันออก 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : ศึกษาระบบการผลิตกล้วยไข่แซมลองกอง 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study on Musa (AA group) “ Kluai Khai”  

Production System in Long Kong  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวหฤทัย แก่นลา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวสาลี่ ชินสถิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

  นายนพดล แดงพวง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6      
  นายชูชาติ วัฒนวรรณ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6        
  นายสุเมธ พากเพียร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
  นางเพ็ญจันทร์  ธาตุไพบูลย์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 
  นางอรุณี  วัฒนวรรณ      ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

      นายประเสริฐ  อุปถัมภ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 
 

5. บทคัดย่อ    

ศึกษาระบบการผลิตกล้วยไข่แซมในลองกอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและและการใช้ที่ดินของ 
เกษตรกร โดยเปรียบเทียบระบบการผลิตกล้วยไข่แซมในลองกองกับลองกองอย่างเดียว ในพ้ืนที่เกษตรกรจังหวัด
จันทบุรีและระยอง เกษตรกรจ านวน 4 ราย ปี 2554-2556 ผลการด าเนินงานพบว่า ได้ผลผลิตกล้วยไข่ 951 
กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิต 5,857 บาทต่อไร่ ท าให้มีรายได้  21.386  บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 15,530 บาท
ต่อไร่   ผลผลิตลองกองที่ปลูกร่วมกล้วยไข่ได้  965 กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนการผลิต 9,924 บาทต่อ  มีรายได้ 
24,119  บาทต่อไร่  ผลตอบแทน 14,195 บาทต่อไร่  ท าให้มีผลตอบแทนรวมทั้งหมด  29,725 บาทต่อไร่   ส่วน
ลองกองเดี่ยว 1,029 กิโลกรัมต่อไร่  และมีต้นทุนการผลิต 10.026 บาทต่อไร่ มีรายได้ 25,728 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทน 15,702 บาทต่อไร่  เมื่อพิจารณารายได้รวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่ารายได้รวมจากลองกองและกล้วยไข่
มากกว่ารายได้จากลองกองเดี่ยว 89.3 เปอร์เซ็นต์รายได้  ส่วนค่า BCR เฉลี่ยทั้ง 2 ปี พบว่าการผลิตกล้วยไข่มีค่า 



BCR  3.7 ลองกองที่มีกล้วยไข่แซม 2.4 และลองกองเดี่ยว 2.6 ส่วนคุณภาพและผลผลิตกล้วยไข่ด้านน้ าหนักต่อหวี
พบว่ามีน้ าหนักเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม/หวี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพกล้วยไข่ส่งออก 

6. ค าน า   

ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชทั้งหมด  10,484,400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.8  ของพ้ืนทีท่ั้งหมด  
โดยเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นหลัก ประมาณ 3 ล้านกว่าไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด  
และฉะเชิงเทรา  (ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง, 2550)   

การผลิตพืชในพ้ืนที่ภาคตะวันออก พบว่ายังมีปัญหาในการผลิตค่อน โดยเฉพาะพืชที่ส าคัญในพื้นที่ปลูกไม้
ผลเป็นหลัก  เช่น  ล าไย ทุเรียน มังคุดและ ลองกอง เนื่องจากการผลิตของเกษตรกรโดยทั่วไปยังไม่ได้คุณภาพ
เพียงพอ รวมทั้งได้ผลผลิตต่ า นอกจากนี้เกษตรกรจะใช้ปัจจัยการผลิตที่สูงกว่าผลงานวิจัยที่กรมวิชาการเกษตรได้
แนะน าให้เกษตรกรปฏิบัติ โดยมุ่งหวังและเชื่อว่ามีผลท าให้ได้ผลผลิตสูงโดยไม่ค านึงถึงต้นทุนการผลิต รวมถึงการ
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต อันตรายต่อผู้บริโภค นอกจากนี้การใช้
ปัจจัยการผลิตสูงมีผลท าให้ผลผลิตสูงก็จริงแต่เมื่อคิดผลตอบแทนจากการด าเนินงานแล้วพบว่าส่วนใหญ่จะไม่คุ้ม
ต่อการลงทุน  และในปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกพืชเสริมในแปลงไม้ผลมากขึ้น อาทิเช่น กล้วยไข่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ปลูกมากขึ้น ดังนั้นการน าเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพตามหลักเกษตรดีที่
เหมาะสมของกนมกรมวิชาการเกษตร  มาปรับใช้ในแปลงไม้ผลหลักของเกษตรกร จึงเป็นโอกาสที่เพ่ิมศักยภาพ
การผลิตพืชในพ้ืนที่ ใช้พ้ืนที่การผลิตให้คุ้มค่า รวมถึงเพ่ิมรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้น  จึงเห็นควรด าเนินการทดสอบ
และพัฒนาเทคโนโลยีระบบการน ากล้วยไข่แซมในลองกอง เพ่ือศึกษาระบบการผลิตพืชที่เหมาะสม รวมทั้งเพ่ิม
รายได้ให้กับเกษตรกร 

7. วิธีด าเนินการ  

- อุปกรณ์ 
 1.พันธุ์กล้วยไข่ก าแพงเพชร 

 2.ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-10  15-15-15  และ 46-0-0  

 3.หินฟอสเฟต  

4. ปุ๋ยหมัก 

 5. สารป้องกันก าจัดโรคและแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน ฟิโปรนิล คาร์เบนดาซิม ฯลฯ  

- วิธีการ  

1. วิเคราะห์ดิน เพ่ือประเมินค่าความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดิน และความเป็นกรด
ด่างของดิน ปรับสภาพดินตามค าแนะน าก่อนปลูก  

2. ทดสอบเปรียบเทียบระบบการผลิตกล้วยไข่แซมลองกอง กับวิธีเกษตรกร (ไม่มีพืชแซม) โดยวิธี
แนะน าใช้เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่ตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร (2545) และลองกอง 
ตามระบบการการจัดการคุณภาพ: GAP พืช (กรมวิชาการเกษตร, 2550)    

2.1 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่ 



1. เตรียมหลุมปลูกกล้วย ขนาดหลุม 50x50x50 เซนติเมตร ในแปลงลองกอง 
อายุ โดยพิจารณาความเหมาะสมของแปลงลองกองที่มีระยะห่างส าหรับการปลูกกล้วยระยะ 2x2 เมตร จากนั้น
รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักอัตรา 5 กิโลกรัมตอ่ หลุม และหินฟอสเฟต อัตรา 200 กรัม/หลุม ปลูกด้วยหน่อท่ีมีความ
สมบูรณ์ดี 

2. ใส่ปุ๋ยเคมี 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ 2 เป็นระยะที่กล้วยมีการเจริญเติบโตทางล า 
ต้น ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-10  อัตรา 250 กรัมต่อต้นต่อครั้ง หลังจากปลูก 1 และ 3 เดือน การให้ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 3 และ 
4 จะให้ปุ๋ยเคมีภายหลังจากปลูก 5 และ 7 เดือน ซึ่งเป็นระยะท่ีกล้วยใกล้จะให้ผลผลิต จะให้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-
21 อัตรา 250 กรัมต่อต้นต่อครั้ง  

3. ท าการแต่งหน่อ  และห่อผลในช่วงหลังจากตัดหลี     วัน  และท าการเก็บ 
ผลผลิตหลังจากตัดปลีแล้วประมาณ 45 วัน  

2.2 เทคโนโลยีการผลิตลองกอง 
1. ตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งก่ิงแห้ง กิ่งแขนง และก่ิงที่เป็นโรค หรือก่ิงที่ถูกท าลายโดย 

ศัตรูพืชรวมทั้งตัดขั้วผลที่ติดอยู่ที่กิ่งทิ้งไป ให้มีแสงแดดส่องผ่านในทรงพุ่มและควบคุมสูง หากพบมีกิ่งน้ าค้าง กิ่ง
กระโดง หรือกิ่งแขนงท่ีแตกออกมาใหม่หลังการตัดแต่งก่ิงครั้งแรก และอยู่ในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ต้องตัดแต่งอีก
ครั้งหนึ่ง 
    2. การใส่ปุ๋ยหลังเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักตัวสมบูรณ์แล้ว อัตรา 20 -30 
กก./ต้น ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินสูตร 16-16-16 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้น เท่ากับ 1 ใน 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม
เป็นเมตรหว่านให้ทั่วทรงพุ่ม   
    3. ท าการตัดแต่งช่อดอก ประเมินความหนาแน่นของช่อดอกหลังจากออกดอก
แล้ว ประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อพบจ านวนช่อดอกหนาแน่นเกินค่าควบคุม ต้องตัดแต่งช่อดอกให้เหลือ 1 ช่อต่อ 1 
กลุ่มของช่อดอก กรณีที่มีการออกดอกน้อยอาจไว้มากกว่า 1 ช่อดอกต่อ 1 กลุ่มของช่อดอก ควรตัดแต่งช่อดอกที่
อยู่ปลายกิ่งของกิ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 2 เซนติเมตร ช่อดอกที่ชี้ขึ้นด้านบน ช่อดอกขนาดสั้น และช่อดอก
ที่ไม่สมบูรณ์ออกให้หมด  
    4. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ส ารวจโรคและแมลง  ถ้าพบไรแดงพ่นด้วยสารโพ
รพาไกต์ 30%ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัม พบเพลี้ยไฟ พ่นด้วยสารคาร์โบซัลแฟน 20%อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตร พ่น
เฉพาะช่อดอกพอเปียก ส่วนโรคราสีชมพู ถ้าพบการระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารคาร์เบนดาซิม 60%ดับบลิวพี อัตรา 
10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ให้ทั่วต้น โดยเน้นพ่นบริเวณก่ิงที่อยู่ในทรงพุ่ม 
    5. การใส่ปุ๋ยช่วงตัดแต่งผลเสร็จ ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 13-13-21 อัตราเป็น
กิโลกรัมต่อต้นเท่ากับ 1 ใน 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (เมตร) ไม่ควรใส่ปุ๋ยช้ากว่าสัปดาห์ที่ 5 หลังดอก
บาน 

การบันทึกข้อมูล 
1. คุณสมบัติทางเคมีของดิน และธาตุอาหารในดิน 
2.  ข้อมูลผลผลิตและคุณภาพผลผลิต กล้วยไข่ และลองกอง 



3.  ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ เช่น ต้นทุน ผลตอบแทน รายได้ และค่า BCR 
        เวลาและสถานที่     

 - เวลา  ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556  
-  สถานที่ แปลงเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี 3 ราย จังหวัดระยอง 1 ราย 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

8.1 คุณสมบติทางเคมีดิน 

คุณสมบัติทางเคมีดินในแปลงเกษตรกร พบว่าดินมีค่าความเป็นกรดด่าง ระหว่าง 4.5– 4.98  อินทรียวัตถุ

อยู่ในระดับต่ า1.15-1.76 %  มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในระดับต่ าถึงสูง ระหว่าง 76.2-112.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

โพแทสเซียมอยู่ในระดับต่ า ระหว่าง 54.6-60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แคลเซียมต่ า88.6-278.3 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม  และแมกนีเซียมอยู่ในระดับต่ า 36.8-62.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

8.2 ผลผลิตและผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ 
จากการด าเนินงานศึกษาระบบการผลิตกล้วยไข่แซมในลองกอง ในพ้ืนที่เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และ  

ระยอง ในปี 2554-2556  พบว่า ปีที่ 1 ได้ผลผลิตกล้วยไข่ 1,050 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิต 7,404 บาทต่อ
ไร่ ท าให้มีรายได้  26,250  บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 18,846 บาทต่อไร่   ผลผลิตลองกองที่ปลูกร่วมกล้วยไข่ได้  
1,091 กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนการผลิต 10,176 บาทต่อ  มีรายได้ 27,660  บาทต่อไร่  ผลตอบแทน 17,099 บาท
ต่อไร่  ท าให้มีผลตอบแทนรวมทั้งหมด  39,545 บาทต่อไร่   ส่วนลองกองเดี่ยว 1,104 กิโลกรัมต่อไร่  และมี
ต้นทุนการผลิต 10,176 บาทต่อไร่ มีรายได้ 27,660 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 17,424 บาทต่อไร่ เมื่อพิจารณา
รายได้รวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่ารายได้รวมจากลองกองและกล้วยไข่มากกว่ารายได้จากลองกองเดี่ยว 106 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) ส่วนในปีที่ 2 พบว่า ได้ผลผลิตกล้วยไข่ 851 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิต 4,309 บาท
ต่อไร่ ท าให้มีรายได้  17,020  บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 12,711 บาทต่อไร่   ผลผลิตลองกองที่ปลูกร่วมกล้วยไข่ได้  
839 กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนการผลิต 9,671 บาทต่อ  มีรายได้ 20,963  บาทต่อไร่  ผลตอบแทน 11,292 บาทต่อ
ไร่  ท าให้มีผลตอบแทนรวมทั้งหมด  24,003 บาทต่อไร่   ส่วนลองกองเดี่ยว 954 กิโลกรัมต่อไร่  และมีต้นทุนการ
ผลิต 9,876 บาทต่อไร่ มีรายได้ 23,855 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 13,979 บาทต่อไร่ เมื่อพิจารณารายได้รวม
ทั้งหมดจะเห็นได้ว่ารายได้รวมจากลองกองและกล้วยไข่มากกว่ารายได้จากลองกองเดี่ยว 71.70 เปอร์เซ็นต ์

เมื่อเฉลี่ยทั้งสองปีพบว่าได้ผลผลิตกล้วยไข่ 951 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิต 5,857 บาทต่อไร่ ท าให้มี
รายได้  21.386  บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 15,530 บาทต่อไร่   ผลผลิตลองกองที่ปลูกร่วมกล้วยไข่ได้  965 
กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนการผลิต 9,924 บาทต่อ  มีรายได้ 24,119  บาทต่อไร่  ผลตอบแทน 14,195 บาทต่อไร่  
ท าให้มีผลตอบแทนรวมทั้งหมด  29,725 บาทต่อไร่   ส่วนลองกองเดี่ยว 1,029 กิโลกรัมต่อไร่  และมีต้นทุนการ
ผลิต 10.026 บาทต่อไร่ มีรายได้ 25,728 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 15,702 บาทต่อไร่  เมื่อพิจารณารายได้รวม
ทั้งหมดจะเห็นได้ว่ารายได้รวมจากลองกองและกล้วยไข่มากกว่ารายได้จากลองกองเดี่ยว 89.3 เปอร์เซ็นต์รายได้  



ส่วนค่า BCR เฉลี่ยทั้ง 2 ปี พบว่าการผลิตกล้วยไข่มีค่า BCR  3.7 ลองกองที่มีกล้วยไข่แซม 2.4 และลองกองเดี่ยว 
2.6 

ส่วนคุณภาพและผลผลิตกล้วยไข่ด้านน้ าหนักต่อหวีพบว่ามีน้ าหนักเฉลี่ย 11.1 จ านวนผลต่อเครือ 152. 6 

จ านวนหวีต่อเครือ 7 หวี  จ านวนผลต่อหวี 22 ผลต่อหวี  น้ าหนักหวีเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม/หวี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์

คุณภาพกล้วยไข่ส่งออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่1 ผลผลิต รายได้ และผลตอบแทน ลองกองและกล้วยไข่ พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและระยอง ปี 2554-2556 

 

รายการ ปี 2554/55 ปี 2555/56 เฉลี่ย 2 ปี 

ลองกองร่วมกล้วยไข ่ ลองกอง 

 

ลองกองร่วมกล้วยไข ่ ลองกอง 

 

ลองกองร่วมกล้วยไข ่ ลองกอง 

 ลองกอง กล้วยไข ่ ลองกอง กล้วยไข ่ ลองกอง กล้วยไข ่

1. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร ่ 

(กก./ไร่) 

1,091 1,050 1,104 839 851 954 965 951 1,029 



 

 

 

  
 

ภาพที่ 1 สภาพแปลงและผลผลิตกล้วยไข่ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากการด าเนินงานศึกษาระบบการผลิตกล้วยไข่แซมในลองกอง ในพ้ืนที่เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และ  
ระยอง ในปี 2554-2556  สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลผลิตกล้วยไข่ที่ปลูกแซมในลองกองได้ผลผลิตเฉลี่ย 951 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้ได้ผลตอบแทน   

2. ต้นทุนผันแปรต่อไร่

(บาท/ไร่) 

10,176 7,404 10,176 9,671 4,309 9,876 9,924 5,857 10,026 

3. ราคาผลผลิต       

(บาท/กก.) 

25 25 25 25 20 25 25 22.5 25 

4. รายได้ (บาท/ไร่) 27,275 26,250 27,600 20,963 17,020 23,855 24,119 21,386 25,728 

5.ผลตอบแทน (บาท/ไร่) 17,099 18,846 17,424 11,292 12,711 13,979 14,195 15,530 15,702 

6. ผลผลิต ณ จุดคุม้ทุน 

(กก./ไร่) 

407 296 407 387 215 395 397 260 401 

7. ราคา ณ จุดคุม้ทุน 

(บาท/ไร่) 

9.33 7.05 9.22 11.53 5.06 10.35 10.29 6.16 9.74 

8. ค่า BCR 2.7 3.5 2.7 2.2 3.9 2.4 2.4 3.7 2.6 



15,530 บาทต่อไร่   ผลผลิตลองกองที่ปลูกร่วมกล้วยไข่ได้  965 กิโลกรัมต่อไร่  ท าให้ได้ผลตอบแทน 14,195 
บาทต่อไร่  ท าให้มีผลตอบแทนรวมทั้งหมด  29,725 บาทต่อไร่    

2. ส่วนคุณภาพและผลผลิตกล้วยไข่ด้านน้ าหนักต่อหวีพบว่ามีน้ าหนักเฉลี่ย 11.1 จ านวนผลต่อเครือ  
152. 6 จ านวนหวีต่อเครือ 7 หวี จ านวนผลต่อหวี 22 ผลต่อหวี  น้ าหนักหวีเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม/หวี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
คุณภาพกล้วยไข่ส่งออก  
 3. การปลูกกล้วยไข่แซมในไม้ผลต้องพิจารณาระยะปลูกกล้วยไข่จากพืชหลัก เพ่ือให้มีระยะที่เหมาะสม 

รวมทั้งพิจารณาช่วงระยะปลูกด้วย 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

เกษตรกรไดน้ าเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่ในแปลงไม้ผลไปปรับใช้ในพ้ืนที่อ่ืนได้  

11. ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีและระยองที่ร่วมด าเนินงาน ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลการผลิตที่เป็นประโยชน์ 

12. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสม ส าหรับกล้วยไข่.  17 หน้า 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง. 2550. สถิตขิ้อมูลส านักส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง. สืบค้นจาก: http://www.edoae.doae.go.th         

(13 กรกฎาคม 2550) 
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