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ค าน า  
  โครงงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นเอกสารน าเสนอผลการด าเนินงานในการท าโครงงาน ใน

รายวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีงานเกษตร) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   ในหวัขอ้เร่ือง

สมุนไพรก าจดัเหา เป็นสมุนไพรท่ีหามาไดง่้ายจากธรรมชาติ 

คณะผูจ้ดัท าหวงัวา่ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีเกษตร) เร่ือง ยาก าจดัเหา ฉบบัน้ีจะ

เป็นประโยชนต่์อผูท่ี้สนใจศึกษา หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด คณะผูจ้ดัท ากข็ออภยัมา ณ ท่ีน้ี

ดว้ย 

               จดัท าโดย  

นายกรวชิญ ์พลูเพิ่ม   

                                                                                                            นายธนวฒัน์  เลิกนอก 

นางสาวศิรดา  แยม้พนัธ์  



กติติกรรมประกาศ 
  คณะผูจ้ดัท าโครงงานขอขอบพระคุณคณะครูอาจารยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลย(ีงานเกษตร) และคุณครูท่ีใหค้  าปรึกษาในการท าโครงงานน้ี  จนกระทัง่โครงงาน
เล่มน้ี มีความถูกตอ้ง  ชดัเจน สมบูรณ์และก่อใหเ้กิดประโยชนม์ากข้ึน นอกจากน้ียงัตอ้ง
ขอขอบพระคุณผูป้กครองท่ีใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วามรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เพิ่มเติมมากข้ึน 
สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ ท่ีใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการท าโครงงาน ท าใหง้าน
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี   
 

คณะผู้จัดท า 
นายกรวชิญพ์ลูเพิ่ม 

        นายธนวฒัน์ เลิกนอก 
นางสาวศิรดา แยม้พนัธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หัวข้อโครงงาน                    :สมุนไพรก าจดัเหา 

ประเภทของโครงงาน          :การพฒันาปฏิบติัใชส้มุนไพรตามธรรมชาติ 

ผู้น าเสนอโครงงาน               : นายกรวชิญ ์พลูเพิ่ม 

:นายธนวฒัน ์เลิกนอก 

: นางสาวศิรดา แยม้พนัธ ์

ครูทีป่รึกษาโครงงาน            : อาจารยส์มหญิง เกียรติอริยะ 

ปีการศึกษา                           : 2/2559 

บทคดัย่อ 

  โครงงานเร่ืองสมุนไพรก าจดัเหาจดัท าข้ึน โดยการศึกษาประสิทธิภาพของ  ใบนอ้ยหน่า
และเมลด็นอ้ยหน่าผสมกบัชุดสมุนไพรตามทอ้งถ่ินในการก าจดัเหานกัเรียนหญิงโรงเรียนหวัดง
ราชพรหมาภรณ์ ท่ีเป็นเหา  โรคเหาโรคเหาเป็นโรคท่ีน่ารังเกียจส าหรับคนทัว่ไป และยงัท าให้
สุขภาพไม่ดี ก่อใหเ้กิดความร าคาญใหแ้ก่ผู ้ ท่ีเป็นและผูพ้บเห็น และจากการท าโครงงานยา
ก าจดัเหาพบวา่เม่ือท าการก าจดัเหาจะไม่หมดในคร้ังแรก คณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะน า
สมุนไพรใกลต้วัมาแปรเปล่ียนเป็นชุดสมุนไพรก าจดัโรคเหา และส่งผลในการบ ารุงรักษาเส้น
ผม และหนงัศีรษะ โดยการน าเอาใบนอ้ยหน่าและเมลด็นอ้ยหน่าไปลา้งน ้าใหส้ะอาด จากนั้น
น าไปบดใหล้ะเอียดโดยใชเ้คร่ืองป่ันหรือครกต าใหล้ะเอียดจากนั้นน าใบนอ้ยหน่าท่ีบดไดไ้ป
หมกั กบัน ้ามนัมะกอก  ในอตัรา 2 : 1 หมกัท้ิงไว ้10-15 นาที น าเอาใบนอ้ยหน่าท่ีหมกัไวม้า
กรอง  น าสารท่ีสกดัไดใ้ส่ขวดท่ีมีฝาปิด และน าไปทดลองในการก าจดัเหา ทั้งส้ิน  3 คร้ัง โดยแต่
ละคร้ังใชร้ะยะเวลาห่างกนั ประมาณ 1 สัปดาห์ พบวา่สารสกดัจากใบนอ้ยหน่าสามารถก าจดั
โรคเหาไดผ้ลดี และไม่มีไข่เหา รวมทั้งผมยงันุ่มสลวย และเป็นเงางาม 
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บทที่ 1 บทน า 
 
ช่ือโครงงาน:นอ้ยหน่าก าจดัเหา 
ช่ือผู้จัดท าโครงงาน:  นายกรวชิญ ์ พลูเพิ่ม 
:  นายธนวฒัน ์ เลิกนอก 
: นางสาวศิรดา  แยม้พนัธ์ 
ช่ือทีป่รึกษาโครงงาน: คุณครูสมหญิง  เกียรติอริยะ 
 
หลกัการและเหตุผลหรือความส าคญัของโครงงาน 
           พาหะน าโรคเหาเป็นโรคท่ีพบบ่อยๆในเดก็ๆนกัเรียน ซ่ึงโดยทัว่ไปจะทราบกนัดีวา่เป็น
โรคท่ีน่ารังเกียจของเพื่อนๆ และยงัจะท าใหค้นัหนงัศีรษะ โดยมากพบท่ีโรงเรียน บา้น ตลอดทั้ง
ชุมชนต่างๆ จาก เหตุผลดงักล่าวจึงคิดท าการทดลองใบนอ้ยหน่าก าจดัเหาเพื่อใชส้ารสกดัจากใบ
นอ้ยหน่าเพื่อน าไปใหเ้พื่อนๆนกัเรียนหญิงใชใ้นการสระผม ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายและไม่เป็น
อนัตรายต่อสุภาพ 
วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อศึกษาวธีิการก าจดัเหา โดยใชส้ารท่ีสกดัจากเมลด็และใบนอ้ยหน่า 
                2.เพื่อช่วยการแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียนหญิงของโรงเรียน 

3.เพื่อน าสมุนไพรธรรมชาติใกลต้วัมาปรับปรุงใชป้ระโยชนแ์ละเป็นการน  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 

เป้าหมาย 
            นกัเรียนในโรงเรียนหวัดงราชพรหมาภรณ์ ท่ีเป็นเหาทุกคน  และเดก็นกัเรียน อายตุั้งแต่ 
12 ปีข้ึนไป 
ระยะเวลาด าเนินการ 
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน - 28ธนัวาคม 2559  
 

 

 



งบประมาณ 

ใหใ้ส่จ  านวนเงินเลย ค่าน ้ามนัมะกอกค่าขวดค่าท่ีคลุมผมคร้ังละประมาณ 60 บาท ท าทั้งหมดไป 

4 คร้ัง รวมเป็นเงิน 240 บาท และท่ีเหลือเช่น ใบนอ้ยหน่าและเมลด็นอ้ยหน่าหาตามธรรมชาติ 

ขั้นตอนวธิีการด าเนินงาน 

 1.น าเมลด็และใบนอ้ยหน่ามาต าหรือบดใหล้ะเอียดโดยต าหรือบดแยกกนั 

2.น าเมลด็และใบนอ้ยหน่าท่ีต าละเอียดแยกกนัหมกักบัน ้ามนัมะกอก ในอตัราส่วนเมลด็

นอ้ยหน่าและใบ นอ้ยหน่าต่อน ้ามนัมะกอก 1 ขวด และหมกัท้ิงไว ้10-15 นาที 

 3.น าเมลด็นอ้ยหน่า และใบนอ้ยหน่าท่ีหมกัไวไ้ดแ้ลว้ไปคั้น 

 4.น าสารท่ีสกดัจากเมลด็นอ้ยหน่า และใบนอ้ยหน่า ไปใส่ขวดมีฝาปิด 

การติดตามและประเมนิผล 

  การทดลองและการท าผลการทดสอบออกมาวา่ไดผ้ลดีและเห็นผล แต่ตอ้งทดลองถึง3คร้ัง ท า

ครบ3คร้ังผลออกมาวา่หายจริง 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.สามารถท ายาก าจดัเหาจากสมุนไพรธรรมชาติใกลต้วัใชเ้องได ้ 

2.เป็นการน าสมุนไพรธรรมชาติใกลต้วัมาใชป้ระโยชนเ์ป็นการประหยดัรายจ่ายท่ีจะตอ้งซ้ือ

สารเคมีก าจดัเหา 

3.ไดย้าส าหรับการก าจดัเหา ท่ีไม่มีสารเคมีท่ีเป็นสารตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและ

ร่างกาย 

4.เป็นการน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาปรับปรุงประโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพ 

5.ส่งเสริมท าเป็นอาชีพในอนาคตได ้

 



บทที่ 2 เอกสารอ้างองิ 

ช่ือวทิยาศาสตร์  : Annona squamousal L. 

ช่ือสามญั            : Suqar Apple, Custard Apple, Sweet Sap  

ช่ืออืน่                 : นอ้ยแน่ , มะนอนแน่ , หมกัเขียบ 

วงศ์                    : ANNoNaCEAE  

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม่พุ่ม ขนาดเลก็  สูง 3-6 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แตกก่ิงกา้นสาขาออกเป็นกา้นเลก็ๆ 

ผดิเกล้ียง สีเทาอมน ้าตาล 

1.ใบนอ้ยหน่า  

       การก าจดัเหาน าใบมาบดหรือขยี้ใหล้ะเอียดและน ามาหมกัไวท่ี้ผมและใบอ่อนหรือ

ใบแก่ ท าเป็นชาเขียวส าหรับชงด่ืม ช่วยลดน ้าตาลในเลือด ลดไขมนัในเส้นเลือด ช่วยลด

ความดนัโลหิต เป็นยาขบัเหง่ือ แกไ้ข ้ท ายาตม้ ใชอ้มแกเ้จบ็คอ แกไ้อ ท าใหเ้ยือ่ชุ่มช่ืน 

นอกจากนั้นยงัใชเ้ล้ียงไหมหรือน าใบอ่อนมาปรุงอาหาร 

2.เมลด็ 

เมลด็นอ้ยหน่าจะมีเมลด็ออกสีเทาอมน ้าตาลและจะมีสารท่ีท าใหเ้ป็นยาฆ่าเหา ฆ่าพยาธิ

ตวัจ๊ีด และแกบ้วมสกดัเอาน ้ามนัมาใชป้ระโยชน์ 

3.น ้ามนัมะกอก น ้ามนัมะกอกช่วยท าใหเ้ส้นผมดกด าเป็นเงางามมีสุขภาพดี เส้นผมมี

น ้าหนกัและยงัช่วยป้องกนัไม่ใหผ้มหงอกก่อนวยัและใส่น ้ามนัมะกอกไม่เพื่อไม่ใหผ้ม

ด่างกระตา้น น ้ามนัมะกอกเป็นไขมนัท่ีมาจากมะกอกออลิฟ พืชตน้ไมแ้บบดั้งเดิมของ

ทะเลลุ่มน ้าเมดิเตอร์น ้ามนัท่ีผลิตโดยการบดมะกอกทั้งหมดและการสกดัน ้ามนัโดยใช้

เคร่ืองกลหรือสารเคมีนิยมใชใ้นการปรุงอาหาร,เคร่ืองส าอาง,ยาและสบู่และเป็น

เช้ือเพลิงส าหรับน ้ามนัโคมไฟแบบดั้งเดิม น ้ามนัใชอ้ยูท่ ัว่โลกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแถบ 

เมดิเตอร์เนีย 



บทที่ 3 

วสัดุ 

1.ใบนอ้ยหน่า       2.เมลด็นอ้ยหน่า 

3.น ้ามนัมะกอก    4.ยาสระผม 

5.น ้าเปล่า 

อปุกรณ์ 

             1.ผา้ขาวบาง       2.กระชอน 

             3.กะละมงั          4.เคร่ืองป่ันหรือครก 

             5.หวซ่ีีถ่ี              6.ผา้เช็ดผม 

             7.ขวดใส่น ้ายา 

วธิีท า 

             1.ต าเมลด็นอ้ยหน่าใหล้ะเอียดและใส่ขวดไว ้และกต็  าใบนอ้ยหน่าอีกใหล้ะเอียดและใส่

ใบในขวดเดียวกนั 

             2.น าน ้ามนัมะกอกใส่ลงไปในขวด 1 ขวด และใส่น ้าเปล่าลงไป 

             3.เขยา่ในเขา้กนั และท้ิงไว ้10-15 นาที 

   4.หลงัจากท่ีท้ิงไว ้น ากะละมงัและกระชอนมากรองน ้า และน าใบใส่ผา้ขาวบางแลว้บิดเอาน ้า 

             5.และน าใส่ขวดเพื่อเอาใช ้

 

 

 



บทที่ 4 

วธิีการด าเนินงาน 

   -น าใบนอ้ยหน่า 200  กรัม และเมลด็ประมาณ 20 เมด็ น ้ามนัมะกอก 50ml น ้าเปล่า 100 ml 

   -น าใบนอ้ยหน่าและเมลด็นอ้ยหน่ามาบดแยกกนั และน าส่วนผสมมาใส่ในขวดทั้งหมดและ

เขยา่ใหม้นัเขา้กนัแลว้ท้ิงไว ้10-15 นาที 

 -น าส่วนผสมมาใส่ในผา้ขาวบางแลว้บีบคัน่เพื่อเอาน ้า และน าใส่ขวด 

 -ลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์และเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย 

วธิีการทดลอง 

1.เตรียมนกัเรียนท่ีเป็นโรคเหาของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2 คน 

2.ใหแ้ต่ละคนใชส้ารสกดัจากใบนอ้ยหน่าท่ีเตรียมไวน้ าไปขยี้ผมใหท้ัว่ศีรษะโดยใหเ้พื่อนใน

กลุ่มโครงงานเป็นผูช่้วย หมกัท้ิงไว ้30 นาที (ระวงัอยา่ใหน้ ้ายาเขา้ตาเพราะอาจจะท าใหแ้สบตา

ได)้ 

 3.ใชน้ ้าลา้งออกใหส้ะอาด 

4.ท าเช่นน้ีซ ้ าอีก 2-3 คร้ัง ในแต่ละคร้ังจะท าห่างกนัประมาณ 1 อาทิตย ์

 5.บนัทึกผลการเปล่ียนแปลงทุกคร้ังเพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัคร้ังถดัไป  

สรุปผลการทดลองคร้ังนี ้

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 2 คน เม่ือใชส้ารสกดัจากใบนอ้ยหน่า คร้ังท่ี 1 ถึง คร้ังท่ี 3 

ผลการทดลองคร้ังท่ี 1 จะมีอาการโรคเหาเบาลงโดยเฉพาะตวัเหาจะตาย และไข่กห็ลุดล่วงไป

พอสมควร ผลการทดลองคร้ังท่ี 2 ตวัเหาและไข่เหาจะตายและหลุดล่วงมากเพิ่มข้ึน ผลการ

ทดลองท่ี 3 ตวัและไข่เหาส่วนมากตายและหลุดล่วงไปมากจนเกือบหาย กะไดป้ระมาณ 90% ท่ี

หายไป 

สรุปได้ว่า สารสกดัจากใบนอ้ยและเมลด็สามารถรักษาโรคเหาไดจ้ริง 



บทที่ 5 

ปัญหา , อปุสรรค , ข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา 

เดก็ในโรงเรียนมีคนเป็นโรคเหาเป็นจ านวนมาก 

 

อปุสรรค 

เมลด็นอ้ยหน่าหายาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขณะใชส้ารสกดัจากเมลด็ และใบนอ้ยหน่าก าจดัเหา ระวงัอยา่ใหส้ารดงักล่าวเขา้ตา เพราะจะ

ท าใหแ้สบตาและตาอกัเสบ  

     2. เม่ือสระผมลา้งสารสกดัออก ควรสระ 2-3 คร้ัง เพื่อใหก้ล่ินสารสกดัหมด เพราะสาร

ดงักล่าวมีกล่ินเหมน็มาก จะท าใหผ้มมีกล่ินเหมน็  

     3. ในการใชส้ารสกดัดงักล่าว ควรใชต้ามสถานท่ีเป็นโรคเหา โดยใชส้ารสกดัจนกวา่ไข่เหา 

จะออกเป็นตวัหมด โดยใชส้ารสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง 

 

 

 

 
 
 



ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.สามารถท ายาฆ่าเหาจากสมุนไพรธรรมชาติใกลต้วัใชเ้องได ้
2. เป็นการน าสมุนไพรธรรมชาติ ใกลต้วัมาใชป้ระโยชนเ์ป็นการประหยดัรายจ่ายท่ีจะตอ้งซ้ือ
สารเคมีก าจดัเหา  
         3. ท ายาข้ึนเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้เป็นเหา ท่ีขดัสนไม่สามารถซ้ือยาฆ่าเหามารักษาได ้ 
         4. ไดย้าส าหรับการก าจดัเหา ท่ีไม่มีสารเคมีท่ีเป็นสารตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและ
ร่างกาย  
         5. เป็นการน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาปรับปรุงประโยชนแ์ละอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  



แหล่งอ้างองิ 

http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=29&id=14895 

http://www.tet2.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=560692 

https://th.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=itm&hsimp=yhs-

001&type=smy_alxan_16_41_xtn_bahk&p=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0

%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%995%E0%B8%9A%E0%B8%97&param1=

1&param2=f%3D4%26b%3Dchrome%26ip%3D118.172.202.156%26pa%3Dsearch-

manager%26type%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26cat%3Dweb%26a%3Dsmy_alxan_16

_41_xtn_bahk%26xlp_pers_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba%26xlp_sess_gui

d%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba-b7d4-

ade69735b321%26uref%3D%26abid%3D%26xt_abg%3D%26xt_ver%3D10.1.0.55 

 

  

http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=29&id=14895
http://www.tet2.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=560692
https://th.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=itm&hsimp=yhs-001&type=smy_alxan_16_41_xtn_bahk&p=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%995%E0%B8%9A%E0%B8%97&param1=1&param2=f%3D4%26b%3Dchrome%26ip%3D118.172.202.156%26pa%3Dsearch-manager%26type%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26cat%3Dweb%26a%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26xlp_pers_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba%26xlp_sess_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba-b7d4-ade69735b321%26uref%3D%26abid%3D%26xt_abg%3D%26xt_ver%3D10.1.0.55
https://th.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=itm&hsimp=yhs-001&type=smy_alxan_16_41_xtn_bahk&p=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%995%E0%B8%9A%E0%B8%97&param1=1&param2=f%3D4%26b%3Dchrome%26ip%3D118.172.202.156%26pa%3Dsearch-manager%26type%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26cat%3Dweb%26a%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26xlp_pers_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba%26xlp_sess_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba-b7d4-ade69735b321%26uref%3D%26abid%3D%26xt_abg%3D%26xt_ver%3D10.1.0.55
https://th.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=itm&hsimp=yhs-001&type=smy_alxan_16_41_xtn_bahk&p=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%995%E0%B8%9A%E0%B8%97&param1=1&param2=f%3D4%26b%3Dchrome%26ip%3D118.172.202.156%26pa%3Dsearch-manager%26type%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26cat%3Dweb%26a%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26xlp_pers_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba%26xlp_sess_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba-b7d4-ade69735b321%26uref%3D%26abid%3D%26xt_abg%3D%26xt_ver%3D10.1.0.55
https://th.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=itm&hsimp=yhs-001&type=smy_alxan_16_41_xtn_bahk&p=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%995%E0%B8%9A%E0%B8%97&param1=1&param2=f%3D4%26b%3Dchrome%26ip%3D118.172.202.156%26pa%3Dsearch-manager%26type%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26cat%3Dweb%26a%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26xlp_pers_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba%26xlp_sess_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba-b7d4-ade69735b321%26uref%3D%26abid%3D%26xt_abg%3D%26xt_ver%3D10.1.0.55
https://th.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=itm&hsimp=yhs-001&type=smy_alxan_16_41_xtn_bahk&p=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%995%E0%B8%9A%E0%B8%97&param1=1&param2=f%3D4%26b%3Dchrome%26ip%3D118.172.202.156%26pa%3Dsearch-manager%26type%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26cat%3Dweb%26a%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26xlp_pers_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba%26xlp_sess_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba-b7d4-ade69735b321%26uref%3D%26abid%3D%26xt_abg%3D%26xt_ver%3D10.1.0.55
https://th.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=itm&hsimp=yhs-001&type=smy_alxan_16_41_xtn_bahk&p=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%995%E0%B8%9A%E0%B8%97&param1=1&param2=f%3D4%26b%3Dchrome%26ip%3D118.172.202.156%26pa%3Dsearch-manager%26type%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26cat%3Dweb%26a%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26xlp_pers_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba%26xlp_sess_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba-b7d4-ade69735b321%26uref%3D%26abid%3D%26xt_abg%3D%26xt_ver%3D10.1.0.55
https://th.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=itm&hsimp=yhs-001&type=smy_alxan_16_41_xtn_bahk&p=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%995%E0%B8%9A%E0%B8%97&param1=1&param2=f%3D4%26b%3Dchrome%26ip%3D118.172.202.156%26pa%3Dsearch-manager%26type%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26cat%3Dweb%26a%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26xlp_pers_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba%26xlp_sess_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba-b7d4-ade69735b321%26uref%3D%26abid%3D%26xt_abg%3D%26xt_ver%3D10.1.0.55
https://th.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=itm&hsimp=yhs-001&type=smy_alxan_16_41_xtn_bahk&p=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%995%E0%B8%9A%E0%B8%97&param1=1&param2=f%3D4%26b%3Dchrome%26ip%3D118.172.202.156%26pa%3Dsearch-manager%26type%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26cat%3Dweb%26a%3Dsmy_alxan_16_41_xtn_bahk%26xlp_pers_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba%26xlp_sess_guid%3D1e02c11e869a309a02c04a18b144b3ba-b7d4-ade69735b321%26uref%3D%26abid%3D%26xt_abg%3D%26xt_ver%3D10.1.0.55


ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  



 

  



 





 


