
มาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนกับการพฒันาผลิตภณัฑอาหาร 
สูเสนทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( 

 
 

ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  สิงหคง๑ 
บุณยกฤต  รัตนพันธุ

๒
 

 
บทคัดยอ 
 

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สงผลโดยตรงกับภาคการผลิตสินคาชุมชนท้ังใน
ดานบวกและดานลบ สิ่งสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยควรตระหนักคือ ภารกิจท้ัง ๔ ดานอันประกอบดวย      
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนหัวใจสําคัญใน
การทําใหชุมชนผลิตสินคาไดตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เนื่องดวยองคความรูท่ีเกิดขึ้นจากผลงานของ
นักวิชาการท่ีเปนรูปธรรมจะสามารถนําไปใชประโยชนตอสินคาในทองถ่ิน 

 
คําสําคัญ  หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  ระบบประกันคุณภาพ / 
 

 
             

                         
๑   ๒   ๓   ๔       
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๑ ผูชวยศาสตราจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒ ผูชวยศาสตราจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



บทนํา 
 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  อยางรวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัตน การกาวเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย มีเปาหมายคือการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเปน ตลาดและฐานการผลิต
เดียว โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมือภายในอาเซียนอยางเสรี
รวมถึงการเคลื่อนยายเงินทุนท่ีเสรีมากขึ้นภายในป ๒๕๕๘ เปนความทาทายท่ีผลักดันใหผูประกอบการไทย
ไมวาจะเปนผูประกอบการท่ีทําธุรกิจสงออก นําเขา หรือผูท่ีทําธุรกิจภายในประเทศ ท้ังขนาดใหญ ขนาด
กลางและขนาดยอม และยังรวมไปถึงผูประกอบการระดับชุมชนดวย ในการท่ีจะตองเรียนรูและปรับตัว
รองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการเปดเสรีภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ท่ีจะมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ท้ังนี้ เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเปนภัยคุกคามตอธุรกิจ หรือแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจท่ีทาทายความสําเร็จ  ๒๐๐๖ 

สําหรับผูผลิตสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ( ซึ่งเปนสินคาเชิงวัฒนธรรม ก็ไมอาจ
หลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีสืบเนื่องจากการเปดเสรีดังกลาวได เนื่องจากสถานการณแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง
ในปจจุบันประเทศตางๆ ลวนหันมาใหความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใชจุดแข็งของชุมชน
ทางดานวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญา เพื่อเชื่อมโยงสูภาคการผลิตและบริการ ในการสราง
สัญลักษณและขยายโอกาสทางการตลาดมากย่ิงขึ้น ดังนั้น ผูผลิตผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะกลุม
สินคาประเภทอาหาร อาจจะไดรับผลกระทบจากคูแขงและสภาพการแขงขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น อัน
เนื่องมาจากสินคาท่ีมีคุณภาพตํ่า ราคาตนทุนตํ่า หรือสินคาท่ีสามารถใชทดแทนกันได เขามาวางจําหนาย
ในประเทศได มากขึ้น ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกบริโภคสินคาท่ีหลากหลายและมีอํานาจในการตอรองสูง 
ซึ่งนําไปสูการกดดันทางราคา จึงทําใหผูประกอบการตองปรับตัวรับการแขงขันท่ีเขมขนขึ้นและเกิดตนทุน
ในการปรับตัว 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันผูบริโภคในประเทศตางๆ กําลังอยูในกระแสบริโภคนิยมสินคาท่ีเปน
ธรรมชาติสินคาท่ีอิงกับวัฒนธรรม สินคาท่ีสงเสริมสุขภาพ การมีสวนอนุรักษสิ่งแวดลอม หรือสินคาท่ี
ชวยสนับสนุนชุมชน รวมถึงกระแสความนิยมในความเปนเอเชีย ดังนั้นสินคา  สามารถไดรับ
ประโยชนจากการมีโอกาสสงสินคาไปขายในตลาดอาเซียนไดมากขึ้นจากการท่ีมีประชากรรวมกวา ๕๙๐ 
ลานคน รวมถึงมีโอกาส ในการขยายชองทางตลาดไปยัง ๓ (จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต) และ
 ๖ (จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและอินเดีย) รวมไปถึงสามารถใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ แรงงานและวัตถุดิบทางภาคการเกษตรท่ีมีความหลากหลายใหเกิดประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจได โดยเฉพาะสินคาท่ีมีศักยภาพในการสงออกรวมถึงสินคาท่ีตรงกับความตองการของตลาด
ประเทศเพื่อนบาน    ๒๐๐๘ 

ดังนั้น จึงเปนโอกาสทางธุรกิจของผูผลิตท่ีตองเรงพัฒนาสินคา ท้ังดานคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล เพื่อสรางความเชื่อถือตอผูบริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปญญากับเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและพัฒนารูปแบบการนําเสนอความโดดเดน เร่ืองราวของสินคาใหเกิดการรับรูตอผูบริโภค
เพื่อใหเกิดการสรางคุณคาในตัวสินคา สามารถเพิ่มมูลคาและลดอุปสรรคการแขงขันทางดานราคา     



ใหความสําคัญและตระหนักถึงการสรางตราย่ีหอสินคาใหเปนท่ียอมรับ ท้ังนี้ ผูผลิตจําเปนตองกําหนด
ตําแหนงทางการตลาดของสินคาและลูกคากลุมเปาหมายใหชัดเจน ศึกษารสนิยมและพฤติกรรมการ
บริโภค และผลิตสินคาใหสอดคลองตอความตองการของกลุมเปาหมาย ซึ่งผูผลิตท่ียังไมมีความชํานาญ
อาจแลกเปลี่ยนความรูกับนักการตลาดและนักพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองจากผูผลิต    
ท่ีตอบสนองตอความตองการระดับทองถ่ิน ใหยกระดับไปสูผูผลิตท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของผูบริโภคในระดับสากล 

 

 กับความเชื่อมโยงกับศาสตรที่หลากหลาย 
 

สิ่งท่ีสําคัญอยางย่ิงสําหรับผูผลิต  ประเภทอาหาร คือการพัฒนาศักยภาพในการดําเนิน
ธุรกิจท่ีสรางความนาเชื่อถือแกลูกคา แมกระท่ังสถาบันการเงิน โดยพัฒนาการบริหารจัดการใหมี
มาตรฐานและเปนระบบ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและเพิ่ม
ชองทางการตลาดท่ีสามารถเขาถึงลูกคากลุมเปาหมาย พัฒนาความสามารถในการรองรับคําสั่งซื้อท่ีมี
ปริมาณมาก โดยเชื่อมโยงเครือขายผูผลิตท้ังในรูปแบบกลุมท่ีผลิตสินคาประเภทเดียวกันและกลุมท่ีผลิต
สินคาสนับสนุนในหวงโซอุปทาน นอกจากนี้อาจเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจตางๆ เพื่อสนับสนุนและเปนชอง
ทางการเขาถึงลูกคาและเขาสูตลาดอาเซียน อาทิ เครือขายนักประชาสัมพันธ/สงเสริมการทองเท่ียว 
เครือขายผูสงออกสินคา สมาคมทางการคา สถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารตามเกณฑคุณภาพ 
และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ เปนตน 

 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนมีประโยชนอยางไร 
 

        มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เปนขอกําหนดทางวิชาการท่ีกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
โดยมีเกณฑกําหนดท่ีเหมาะสมกับสภาพของผลิตภัณฑและอยูภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพื่อนํามาใชเปน
เกณฑตัดสินในการใหการรับรองผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานกําหนด อีกท้ังเปนการ
สงเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑของผูผลิตในชุมชนใหเปนท่ียอมรับของตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ สรางความมั่นใจใหผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานของรัฐ สําหรับประโยชนของ มผช. ท่ีมีตอผูบริโภค ผูผลิตและเศรษฐกิจ สามารถจําแนกไดดัง
ตาราง ๑ และสินคาท่ีได มผช. ดังภาพ ๑ 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ๑ บทบาทของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนตอผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 
 

ประโยชนตอผูบรโิภค ประโยชนตอผูผลิต ประโยชนตอเศรษฐกิจโดยรวม 
๑. เมื่อเกิดการแขงขันของธุรกิจ 
   ชุมชนในเชิงคุณภาพของ 
   ผลิตภัณฑ ผูบริโภคจะได 
   ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่ดีย่ิงขึ้น 
๒. ผลิตภัณฑมีความปลอดภัย 
   ในการใชงาน และการบริโภค 
๓. ประหยัดเงินและเวลาในการเลือก 
   ซื้อเลือกใช เพราะผลิตภัณฑที่ 
   ไดรับมาตรฐาน สามารถ 
   สับเปล่ียนทดแทนกันได 
๔. ไดรับความเปนธรรมในการซื้อ 
   ผลิตภัณฑ เพราะผลิตภัณฑ 
   มาตรฐานจะมีคุณภาพสมราคา 
   และสามารถเลือกซื้อไดตาม 
   ความตองการ 
๕. สามารถซื้อหาสินคาที่มีคุณภาพ 
   และสมรรถนะในการทํางานได 
   อยางเดียวกันในราคาต่ําลง 

๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนที ่
   กําหนดขึ้น สามารถใชเปน 
   ส่ือกลางในการตกลงซื้อขาย 
   สินคาที่มีคุณลักษณะตาม 
   มาตรฐาน ระหวางผูบริโภคกับ 
   ผูผลิตรายยอยเพ่ือไมใหฝายใด 
   เสียเปรียบทางการคา 
๒ มาตรฐานฯ ยังเปนประโยชน 
   โดยตรงกับผูผลิตสินคาชุมชนโดย 
   ผูผลิตแตละรายที่ตองการทํา 
   สินคาใหไดมาตรฐานเปนที ่
   ยอมรับสามารถนําไปศึกษาและ 
   ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
   ตลอดจนสถานที่ทําใหเปนไปตาม 
   ขอกําหนดในมาตรฐานฯ กอนที่จะ 
   ขอรับการรับรองจาก สมอ.  
๓ ใชเปนเอกสารอางอิงในการ 
   รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ 
   ชุมชน ซึ่งเปนการยกระดับ 
   คุณภาพการผลิต สรางความ 
   เชื่อมั่นใหกับผูบริโภคที่ปจจบุันหนั 
   มาใหความสนใจกับสินคาที่ผลิต 
   ภายในประเทศมากขึ้น 

๑. ทําใหเกิดความสะดวกในการ 
   ส่ือสาร เพราะมีความเขาใจที่ 
   ตรงกัน 
๒. ประหยัดกําลังคน การใชวัสด ุ
   และเวลา ลดคาใชจาย ในการ 
   จัดหา การสงสินคาออกสูตลาด 
   การใชบริการ ทําใหสามารถลด 
   ตนทุนการผลิตและราคาจําหนาย 
   ลงได 
๓. การสรางพ้ืนฐานในการ 
   เปรียบเทียบเกิดความยุติธรรม 
   ในการซื้อขายและเปนพ้ืนฐาน 
   การแขงขันในเชิงการคา  
๔. ประหยัดการใชทรัพยากร  
   ธรรมชาติของประเทศเพราะ 
   สามารถใชทรัพยากรของประเทศ 
   ใหเกิดประโยชนสูงสุด  
๕. สรางความเชื่อถือในสินคาที่ผลิต 
   ขึ้นแกผูใชทั้งในประเทศและ 
   ตางประเทศ ขยายตลาดสินคา 
   อุตสาหกรรม สรางพ้ืนฐานที่มั่ง 
   คงใหแกกิจการอุตสาหกรรมและ 
   พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ ๑ ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร   
อันมีชื่อเสียงของจังหวัดกําแพงเพชร และไดผานการรับรอง มผช. 

 
          การท่ีสินคาท่ีมี มผช. หมายถึง ผลิตภัณฑไดผานการตรวจสอบแลววา มีคุณภาพเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน สมช. กําหนดทําใหสินคามีความนาเชื่อถือมากย่ิงขึ้น     
ท่ีมีหนวยงานราชการใหการรับรองและอาจมีหนวยงานอ่ืนพิจารณานําเคร่ืองหมาย มผช. ไปใชเปน
หลักเกณฑเงื่อนไขสําหรับกิจกรรมของหนวยงานตางๆ เชน การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ แตท้ังนี้สินคาท่ี
ไมมี มผช.นั้น ไมไดหมายความวาไมมีคุณภาพ เพียงแตวาผูผลิตอาจไมไดนําสินคามาย่ืนคําขอและ
ตรวจสอบตาม มผช. 
 

มาตรฐานหองปฏิบัติการกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ  
 

การตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารประกอบดวย ๔ ดาน คือ การตรวจสอบทางกายภาพ เคมี     
จุลชีววิทยาและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยทุกดานจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญ วิธีการ
ทดสอบท่ีแมนยําและเท่ียงตรงสําหรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑในหองปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ  มีความจําเปนตองใชระบบมาตรฐาน  
๑๗๐๒๕ โดยนํามาใชในการควบคุมปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑซึ่งยึดหลักการ เขียนอยางท่ีทํา      
ทําอยางท่ีเขียน ระบบ  ๑๗๐๒๕ นี้ ประกอบดวยขอกําหนดดานบริหารจัดการ และขอกําหนดทาง
วิชาการ ซึ่งหองปฏิบัติการตองจัดทําคูมือคุณภาพและขั้นตอนการดําเนินงานใหครบทุกขอกําหนด จากนั้น



จึงขอการรับรองหองปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑอาหารจากหนวยงานซึ่งในประเทศ
ไทยมีหนวยรับรองหองปฏิบัติการ คือสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร 
การแพทยและกรมวิทยาศาสตรบริการ ใบรับรองหองปฏิบัติการมีอายุ ๓ ป แตในระหวางนั้น
หองปฏิบัติการจําเปนตองมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อเปนการยืนยันความถูกตองของผลการ
ทดสอบจะเห็นไดวาสินคา  ท่ีไดผานการตรวจสอบแลวสามารถยืนยันไดถึงการมีคุณภาพมาตรฐาน 
มีความพรอมในการสงออกสู  เนื่องจากหองปฏิบัติการท่ียึดหลักการประกันคุณภาพสากลสามารถใช
ระบบนี้เปนใบเบิกทางสูเสนทางการคาในตลาดโลกไดดวย 
 

บทบาทของมหาวิทยาลัยตอการพัฒนาผลิตภัณฑ  สู  
 

สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักสําคัญ ๔ ดาน คือ การเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงมหาวิทยาลัยในกลุมราช
ภัฏซึ่งไดถือกําเนิดขึ้นเพื่อรับใชชุมชนและทองถ่ิน สิ่งท่ีสําคัญคือการใชความรูคูชุมชน เพื่อพัฒนาใหชุมชน
เกิดความเขมแข็งโดยเฉพาะอยางย่ิงการแกไขปญหาความยากจน การพัฒนาใหชุมชนผลิตสินคาท่ีได
มาตรฐานรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐาน มผช. จึงเปนงานท่ีสําคัญท่ีหลาย
หนวยงานรวมมือกันใหบรรลุผลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดต้ังศูนยสงเสริมและตรวจสอบ
การผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ดังภาพ ๒ เพื่อเปนหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ
อาหารในชุมชน เร่ิมดําเนินการต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบันไดมีการรับตัวอยางสินคา  ท่ี
ไดตรวจสอบคุณภาพไปแลวมีมากกวา ๒๐๐ ตัวอยาง หรือ มากกวา ๑,๕๐๐ รายการทดสอบ โดย
ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน ขนมโมจิ ขนมเปยะ ขนมเทียนแกว ขนมครองแครงกรอบ กลวยตาก กลวยอบ
เนย น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําพริกปลายาง ขนมขาวแตน คุกก้ี เสนบะหมี่สด แหนมเห็ด น้ํานมถ่ัว
เหลือง น้ําเฉากวย น้ําวานหางจระเข กระยาสารทและขนมไทยประเภทตางๆ เปนตน หองปฏิบัติการมี
ความสามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารและเคร่ืองดื่มตามเกณฑมากถึง ๗๗๗ มผช. ผลจากการทดสอบ
พบวาสินคาหลายรายการควรปรับปรุงในดานสารพิษอะฟลาทอกซินในน้ําพริกปลายาง วัตถุกันเสียในมัน
ทอดอบเนย เสนบะหมี่ ขอบขายและนิยามของน้ําวานหางจระเข เชื้อสตาฟโลคอคคัส ออเรียส ในแหนม
เห็ด น้ํานมถ่ัวเหลือง ความชื้นในคุกก้ี วอเตอรแอกทิวิตีในน้ําพริกแกง เปนตน    
๒๐๑๓) ซึ่งถาหากปลอยใหเกิดเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นบอยคร้ังยอมสงผลเสียตอภาพลักษณของ
ผลิตภัณฑและตราสินคาได เนื่องจากการเขาสู  เปนการเปดเสนทางใหสินคาขับเคลื่อนไปสูผูบริโภค
ไดงายขึ้น ดังนั้นสินคา  ในเขตภาคเหนือจะไดรับอิทธิพลจาก  จากประเทศพมา ลาว และจีน 
ผานชองทางดานริมเมย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดานทาขี้เหล็ก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และ
ดานหวยโกน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน    ๒๐๐๓ บทบาท
ของมหาวิทยาลัยจึงควรสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีจุดดอยใหมีความโดดเดน หรือสรรคสรางนวัตกรรม
ผลิตภัณฑใหม เพื่อแขงขันใหไดท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ         

     



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             หองปฏิบัติการเตรียมสารเคมี                        หองปฏิบัติการเตรียมอาหารเล้ียงจุลินทรีย 

 
 

 
 
 
 

           หองตรวจวิเคราะหทางเคมีและกายภาพ                      หองตรวจวิเคราะหทางจุลินทรยี 
 

ภาพ ๒ หองปฏิบัติการศูนยสงเสริม 
และตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 

 
สรุป 
 

จะเห็นไดวา มผช. มีความสําคัญตอท้ังผูผลิตและผูบริโภคท้ังในประเทศและ  เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ  ท่ีได มผช. ถือเปนเคร่ืองการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑชนิดนั้นๆ และเปนการสราง
ความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภค ตลอดจนการไดรับเคร่ืองหมายดังกลาวยังเปนแนวทางท่ีเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑจากชุมชนสูตลาดผูบริโภคอยางกวางขวางท้ังในและตางประเทศตอไป ซึ่งหากเปนเชนนั้นไดก็จะ
สงผลดีตอเศรษฐกิจของชุมชน และขยายผลไปสูระดับประเทศ ทายท่ีสุดผูท่ีจะไดรับประโยชนสูงสุดก็คือ



คนไทยทุกคน ท่ีนอกจากจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นแลว ยังสามารถอนุรักษ สืบสาน และตอยอดภูมิปญญา
ใหเปนท่ีรูจักของคนท่ัวโลก และคงอยูสืบไปจนรุนลูกหลาน 
 
เอกสารอางอิง 
 

  (๒๐๐๖)            
      

    (๒๐๐๘)          
         

    (๒๐๐๓)         
       

     (๒๐๐๓)     
         

 
 
 
 


