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 โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม 
โดย  ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลไดมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริมพัฒนา SMEs โดยถือเปนกลยุทธสําคัญในการ
ฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวดวยการสรางผูประกอบการใหม   ขณะเดียวกันก็จะ
ชวยเหลือพัฒนาผูประกอบการ SMEs เดิมที่ยังคงมีศักยภาพใหอยูรอด เพื่อให SMEs ทั้งรายใหมและราย
เดิมสามารถดํารงอยูและเจริญกาวหนา ชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะทําใหประเทศไทยมีฐาน
ธุรกิจและฐานภาษีที่กวางขึ้น สามารถสรางรายไดเพื่อนํามาพัฒนาประเทศตอไป 

ในอดีตที่ผานมา   ผูที่มีการศึกษาสูงมักมุงประกอบอาชีพรับเงินเดือนเปนพนักงานหรือลูกจางใน
ขณะที่ผูที่มีการศึกษาไมสูงนักมักประกอบอาชีพอิสระ เปนผูประกอบการ ซึ่งมักจะมีพื้นฐานความรูไม
เพียงพอที่จะบริหารจัดการและปรับปรุงพัฒนากิจการใหมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะแขงขันไดภายใต
ระบบการคาเสรียุคใหม กลยุทธใหมในการพัฒนาสงเสริม SMEs จึงตองมุงสรางผูที่มีการศึกษาดี มี
ประสบการณ มีความรูความสามารถ ใหกาวเขามาเปนผูประกอบการ การเสริมสรางผูประกอบการใหม
ถือเปนหัวใจสําคัญในการสรางธุรกิจใหมๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใหเติบโตและมีความ
เขมแข็งยิ่งขึ้นตามลําดับ ซ่ึงจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศสามารถฟนตัวและมีภูมิคุมกันสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

ดังนั้น ทางคณะวิศวกรรมศาสตรจึงเล็งเห็นความสําคัญของการสรางใหเกิดผูประกอบการ SMEs 
รายใหมๆ โดยการสนับสนุนการดําเนินการโครงการของรัฐบาล ผานกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต        “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม” ในการใหผูประกอบการ
ไดรับความรู แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง    เพื่อใหเกิดประโยชนเต็มที่ในเรื่องของ
การอบรมที่ผูประกอบการจะตองเขาใจถึงศักยภาพของตนเอง  สามารถพัฒนาความคิดทางดานการตลาด 
การผลิต การจัดการ หรือแมแตการเงินใหมีระบบจากที่เปนอยูมากขึ้น  ประกอบกับหนาที่ความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่เปนสถาบันแหงองคความรู ใหบริการแกสังคมในการมี
สวนรวมของการแกปญหา จึงมีความตองการที่จะเห็นประเทศมีเศรษฐกิจที่ดี โดยเฉพาะสามารถชวย
ประเทศในการมีสวนรวมพัฒนาสวนภูมิภาคได จึงขอเสนอโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ป 
2549 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตอกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการสานตอ
ความสําเร็จของประเทศ 

 
2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อสนับสนุนบัณฑิตจบใหม ผูวางงาน ผูถูกออกจากงาน และพนักงานลูกจางที่มีพื้นฐาน
การศึกษาดี และมีศักยภาพ ใหมีโอกาสประกอบอาชีพดวยตนเองดวยการเปนผูประกอบการ 
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2.2 เพื่อผลักดันใหเกิดวิสาหกิจใหมๆ เปนแหลงจางงาน 
2.3 เพื่อเพิ่มความเขมแข็งแกวิสาหกิจขนาดเล็กในชวงกอตั้งกิจการ (2 ปแรก) ใหสามารถอยูรอด 

และรักษาสถานภาพการจางงาน 
2.4 เพื่อเตรียมความพรอมใหแก “ทายาทธุรกิจ” ในการสืบทอดกิจการ ใหสามารถรักษาสถานภาพ

การจางงานและโอกาสขยายธุรกิจตอไปในอนาคต 
 
3.  กลุมเปาหมายโครงการฯ 

3.1 ผูวางงาน   เปนผูที่ยังไมมีงานทํา หรือ จบการศึกษาเกิน 1 ป แลวยังหางานทําไมได 
3.2 ผูที่เพิ่งจบการศึกษา  เปนผูที่จบการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือบัณฑิตจบใหมโดย

จบการศึกษามาแลวไมเกิน 1 ป และยังหางานทําไมได 
3.3 ทายาทธุรกิจ   อาจเปนลูกหลาน หรือ คูสมรส ที่กําลังเตรียมตัวเขารับชวงถายโอนกิจการของ

ครอบครัว หรือไดเขารวมบริหารกิจการของครอบครัว 
3.4 ผูประกอบอาชีพอยูแลว เชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสากิจ พนักงานของบริษัท หรือผูที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะดาน เชน แพทย ทนายความ ผูตรวจสอบบัญชี เปนตน หรือ 
ผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ ที่ยังไมไดจดทะเบียนพาณิชย 

3.5 ผูประกอบการใหม  เปนผูที่เร่ิมประกอบการธุรกิจไมเกิน 2 ป หรือผูที่เปนเจาของกิจการโดย
กิจการที่ดําเนินการอยูยังไมไดจดทะเบียนพาณิชย หรือจดทะเบียนใดๆ กับรัฐ 

 
4.  ขอบเขตและวิธีการดําเนินงาน 
 เพื่อใหการสรางผูประกอบการใหม  บรรลุตามวัตถุประสงค  คณะวิศวกรรมศาสตรจะ
ดําเนินงานโดยมีขอบเขตและวิธีการดําเนนิงาน  ดังนี ้

4.1 คัดเลือกกลุมเปาหมายที่จะเขารวมโครงการ ฯ ไดแก   ผูประกอบอาชีพอิสระ    ผูถูกเลิกจาง    
ผูวางงาน    ผูที่อยูในระหวางเริ่มจัดตั้งธุรกจิระยะเวลาไมเกิน 2 ป    ผูรับชวงธุรกิจ (ทายาทธุรกิจ)  โดยทุก
กลุมเปาหมายตองมีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาประกาศวิชาชีพ (ปวช.)  

4.2 ดําเนินการฝกอบรม บมเพาะและใหคําปรกึษาแนะนํา จัดกิจกรรมเสรมิความรู  ทกัษะ  ศึกษาดู
งาน  และติดตามใหความชวยเหลือตอเนื่องในชวงการกอรูปธุรกิจแกกลุมเปาหมายทีร่ะบุในขอ 3  เพื่อให
มีความสามารถ  มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการธุรกจิ  โดยมีกจิกรรมที่ตองดําเนนิการ  คือ 

4.2.1 จัดทํา  พัฒนา  หรือปรับปรุง  หลักสตูรฝกอบรมตามที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรมได
กําหนดกรอบไว  โดยใหมีรายละเอียดของหัวขอวชิา  ระยะเวลา  วิทยากร  เปนไปตามหลักสูตร  
“เสริมสรางผูประกอบการใหม”  ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  โดยรายละเอียดหลักสูตร  วิธีการอบรม  
บมเพาะและใหคําปรึกษาแนะนํา   ตลอดจนการศกึษาดูงาน  (ผูประกอบการ  กิจการตัวอยาง)  การให



 

                                       ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                           3        

โอกาสทางการตลาดจากพี่เล้ียง  ฯลฯ  แสดงในตารางที่ 1   โดยในสวนของเนื้อหาจะมีการปรับให
เหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจ และสังคม  ทั้งในประเทศและในตลาดโลก 
 
ตารางที่ 1 : รายละเอียดหลักสูตร  วิธีการอบรม  บมเพาะและใหคําปรึกษาแนะนํา   การศึกษาดูงาน 
 

Module หัวขอ เนื้อหา/วิธีการดําเนินการอบรม 
ระยะเวล

า 
(ชั่วโมง) 

รอยละ 

1 นโยบายและมาตรการ
สงเสริม SMEs 
 

บรรยายเรื่องบทบาทของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมตอการพัฒนา SMEs    การ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ   การบริการของ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อผูประกอบการ  ระบบ
ภาษีอากรและกฎหมายทีเ่กีย่วของ 

13 5.42 

2 การเตรียมความพรอม
สําหรับการเปน
ผูประกอบการใหมและ
การ วิเคราะหโอกาส
การลงทุนทางธุรกิจ 

กิจกรรมกาวเขาสูการเปนผูประกอบการใหม    
บรรยายเรื่องการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจ    
การจัดทําแผนธุรกิจ 

23 9.58 

3 
 
 

กลยุทธทางการตลาด บรรยายเรื่องการวิจัยตลาด   การวางแผน
การตลาด   กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจใหม    
การพยากรณความตองการทางการตลาด    
เทคนิคการขาย   E-commerceเพื่อ SMEs    
การใหคําแนะนําและนําเสนอแผน Business 
Idea    สรุปแผนการตลาด 

30 12.50 

4 การบริหารจัดการธุรกิจ 
(การผลิต/บริการ) 

บรรยายเรื่องกลยุทธที่ตั้ง   การบริหารวัตถุดิบ 
การวางแผนการผลิต    การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต   การสรางมูลคาเพิ่ม    การคาดคะเน
การลงทุน    สรุปแผนการผลิต/บริการ 

18 7.50 
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ตารางที่ 1 : รายละเอียดหลักสูตร  วิธีการอบรม  บมเพาะและใหคําปรึกษาแนะนํา   การศึกษาดูงาน (ตอ) 
 

Modul
e หัวขอ เนื้อหา/วิธีการดําเนินการอบรม ระยะเวลา 

(ชั่วโมง) รอยละ 

5 การบริหารองคกร 
และบุคลากร 

บรรยายเรื่องการบริหารองคกรและ
ทรัพยากรมนษุย   จริยธรรมในการ
ประกอบธุรกจิ    การเลือกหุนสวนและ
ผูรวมงาน    ระบบการจัดซือ้ระบบการ
จัดจําหนาย    ระบบสินคาคงคลัง 

12 5.00 

6 การบริหารทาง
การเงิน/บัญช ี

บรรยายเรื่องการดําเนินการทางการเงิน   
ระบบบัญชีผูประกอบการ   ระบบบัญชี
ตนทุนและบญัชีเพื่อการตัดสินใจ   การ
วิเคราะหทางการเงิน   การวิเคราะห
ความเปนไปไดของโครงการ   สรุป
แผนการเงิน 

24 10.00 

7 
 

การจัดทําแผนธุรกิจ
และการเสนอแผน
ธุรกิจรายบุคคล 

บรรยายและใหคําแนะนําเรือ่งการจัดทํา
แผนธุรกิจ   การใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงดานแผนธุรกิจ   การนําเสนอ
แผนธุรกิจ  

18 7.50 

รวม Module 1-7 (ชั่วโมง)  138 57.50 
8 
 

การให คําปรึกษา
แนะนําเพื่อสงเสริม
ใหเกดิการจดัตั้ง
ธุรกิจ 

เขาเยี่ยมผูประกอบการเพื่อใหคําปรึกษา
แนะนํา ณ สถานประกอบการ และการ
ติดตามผลการดําเนินธุรกิจ มกีาร
ใหบริการใหคาํปรึกษาทั้งภายในศนูยบม
เพาะธุรกิจ และ  
ณ สถานประกอบการ การจัดประชุม
กลุมยอยเพื่อเพิ่มเสริมความรูเฉพาะทาง
ที่จําเปนใหกับผูประกอบการ การเยีย่ม
ชมกิจการที่สอดคลองกับสถาน
ประกอบการของผูเขาอบรม 

ไมต่ํากวา 
90 

(รายละ
ประมาณ  

3-5 ช่ัวโมง) 

37.50 
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Modul
e หัวขอ เนื้อหา/วิธีการดําเนินการอบรม ระยะเวลา 

(ชั่วโมง) รอยละ 

9 ศึกษาดูงาน/การให
โอกาสทางการตลาด
จากพี่เล้ียง 

ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มี
ศักยภาพเหมาะแกการนํามาเปน
แบบอยางใหแกผูประกอบการที่กําลัง
เร่ิมธุรกิจใหม 

ไมนอยกวา 
12 

5.00 

     
 รวม Module 1-9 (ชั่วโมง)  240 100.00 

**หมายเหตุ**  วิธีการฝกอบรมประกอบดวยการบรรยาย, การทํากิจกรรมกลุม, การฝกปฏิบัติจัดทําแผน 
และการนําเสนอแผนธุรกิจ  พรอมทั้งกิจกรรมการเยี่ยมชมสถานประกอบการตัวอยาง 

Core course ไดแก Module 1-7 
Consultation period ไดแก Module 8-9 

 
4.2.2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อใหการสงขาวสารขอมูลครอบคลุม

ทั่วถึงกลุมเปาหมาย  ใหไดกลุมเปาหมายเขามารับการคัดสรรตามจํานวนที่เหมาะสม  โดยการ
ประชาสัมพันธจะแบงเปน 2 ชวง ไดแก 

ชวงที่ 1 กอนการอบรม เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนเขารวมโครงการ โดยผานสื่อ
ตางๆ เชน หนงัสือพิมพทองถ่ิน   ส่ิงพิมพ   สถานีวิทยุกระจายเสียง    
โทรทัศน   Internet   และ หนวยงานราชการทองถ่ิน เชน อบต. ฯลฯ   ซ่ึงมี
รายละเอียดหนวยงานและสถานที่ประชาสัมพนธดังเอกสารแนบ 

ชวงที่ 2 ระหวางหรือภายหลังการอบรม เพื่อการประชาสัมพันธผลสําเรจ็ของผูผาน
การอบรม โดยผานสื่อตางๆ หรือการออกบูธ จัดแสดงนทิรรศการ ผลงาน 

4.2.3 กําหนดหลักเกณฑ   วิธีการคัดเลือกกลุมเปาหมายเพื่อเขารับการทั้งในสวนของขอเขียน
และ/หรือ การสัมภาษณ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อใหไดกลุมเปาหมายตามขอ 3.1-3.4  ไมนอยกวารอยละ 60  
ยกเวนกรณีธุรกิจสงออก   ธุรกิจแฟรนไชสซอร   และธุรกิจเฉพาะดานบางสาขา  ใหขึ้นอยูกับดลุยพินจิ
ของคณะกรรมการจัดจางของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ทั้งนี้วิธีการคัดเลือกอาจประกอบดวยการสอบ
ขอเขียนโดยใชแบบประเมนิโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม แบบประเมินความเปนไปไดในการ
เปนเจาของธุรกิจ และการสอบสัมภาษณ  เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัด 

4.2.4 บันทึกฐานขอมูลผูเขารวมโครงการฯ ทั้งผูที่สมัครและผูที่ผานการคัดเลือก โดยบนัทึก
ขอมูลทั้งหมดผานระบบฐานขอมูลของโครงการฯ ทาง Web Site หลังจากผูสมัครผานการคัดเลือกแลว
ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 สัปดาห  โดยขอมูลที่บันทึกจะตองถูกตองตรงตามแบบฟอรมใบสมัครของ



 

                                       ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                           6        

ผูสมัครเขารวมโครงการฯ และจัดทําฐานขอมูลในโปรแกรม Excel เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดผูทีผ่านการ
คัดเลือกและไมผานการคัดเลือกตามแบบฟอรมในภาคผนวก  ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร จะสงมอบ 

• แผนดิสกเก็ตฐานขอมูลในโปรแกรม Excel จํานวน 2 ชุด  
• ใบสมัครของผูเขารวมโครงการฯ ทั้งหมด  คณะวิศวกรรมศาสตรจะรวบรวมไวที่

หนวยงานเปนระยะเวลา 2 ป เพื่อรอการตรวจสอบ 
4.2.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฝกอบรม  เอกสารที่ใชประกอบการฝกอบรมตลอด

หลักสูตร   การติดตามประเมินผล   การใหคําปรึกษาแนะนํา  และแจงใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรมทราบ
เปนระยะๆ  ตามงวดงานในสัญญาจัดจางตลอดระยะเวลาโครงการฯ (ตามแบบฟอรม NEC)  โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร จะจัดทํารายงานสงกรมสงเสริมอุตสาหกรรมจํานวนอยางนอย 5 ฉบับ ในการสงงาน
ตามงวดงานทีก่ําหนดในสัญญาจัดจางแตละงวด 

4.2.6 รวบรวมแผนธรุกิจรายบุคคลของผูผานการอบรมทั้งหมด เพื่อนําสงกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม  ภายหลังการปรับปรุงแกไขในขั้นตอนสดุทายเรียบรอยแลว  โดยนําสงตนฉบับจํานวน  
1 ชุด และบันทึกขอมูลแผนธุรกิจลงในแผนซีดี จํานวน 2 ชุด 

4.2.7 สรุปรายงานผลภาพรวมของการดําเนินงาน  เชน  ฝกอบรม บมเพาะและใหคําปรกึษา
แนะนํา   การจัดตั้งธุรกิจ   การลงทุน   ปญหา    อุปสรรค   ที่เกิดขึ้นกับผูผานการฝกอบรมทุกคนอีกครั้ง  
หลังสิ้นสุดการฝกอบรม 6 เดือน  โดยรายงานความกาวหนาเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม   สําหรับ 
ผูผานการอบรมที่ไมสามารถติดตอ  หรือ  ติดตามความกาวหนาไดในรายงานฉบับนี้จะชีแ้จงเหตุผล  
ความจําเปน  และจัดสงรายงานจํานวนอยางนอย 5 ฉบับ  ใหกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว หรือ ตามที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจะแจงใหทราบ 

หมายเหตุ :  
1) รายงานตามขอ (4.2.7) จะใชประกอบการเบิกจายเงินประกันผลงาน  รอยละ 5  ที่กรม

สงเสริมอุตสาหกรรมไดหักไวตามสัญญาจัดจาง 
2) แบบฟอรม NEC จะปรากฏอยูในคูมือการดําเนินงานของโครงการ “เสริมสราง

ผูประกอบการใหม” 
 
5.  ผลงานที่ตองการ 

5.1 กลุมเปาหมายของโครงการในขอ 3 เขารับการอบรมรุนละประมาณ 35  คน และมีสัดสวนของ
กลุมที่ 3.1- 3.4 เทากับรอยละ 60 และกลุมเปาหมายในขอ 3.5 เทากับรอยละ 40 ยกเวนกรณี
ธุรกิจสงออก และธุรกิจแฟรนไชสเซอร และธุรกิจเฉพาะดานบางสาขา ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการจัดจางของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

5.2 กอใหเกิดการจัดตั้งกิจการ ไมนอยกวารอยละ 15 ของผูเขารับการฝกอบรม โดยมีเงินลงทุน
เฉลี่ยกิจการละประมาณ 5 แสนบาท ถึง 1 ลานบาท 
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5.3 กอใหเกิดการการจางงาน เฉลี่ยกิจการละ 3 คน 
5.4 ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมโดยรวม ไมนอยกวารอยละ 85 
5.5 ผูเขารับการอบรมสามารถจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่มีขอมูลและศักยภาพในการลงทุน 

ทั้งนี้แผนธุรกิจตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย 
วิทยากร ผูแทนจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ผูแทนจากรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

5.6 ติดตามการดําเนินธุรกิจของผูจัดตั้งธุรกิจใหม/ผูขยายธุรกิจ (สืบทอดหรือตอยอด) โดยระบุ
รายละเอียดการจัดตั้งธุรกิจ เชน จํานวนเงินลงทุน และภาพถายตางๆ ที่เกี่ยวของ สถานที่
ประกอบการ เปนตน และรายงานผลใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรมทราบเปนระยะ ๆ และสรุป
รายงานครั้งสุดทายสงกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ภายหลังสิ้นสุดการอบรม หรือ ส้ินสุด
โครงการแลวเปนระยะเวลา 6 เดือน 

 
6.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร  ดําเนินการอบรมในจังหวัดสงขลา จํานวน 1 รุน  ซ่ึงสามารถรับผูเขา
อบรมไดทั้งหมดไมต่ํากวา 35 คนตอรุน   
 
7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.4.1   เปนผูที่มีศักยภาพในการทําธุรกิจ มีชองทางในการลงทุนหรือประกอบอาชีพอิสระ 
7.4.2    สถานประกอบการรายใหมมีความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจ  และสามารถรักษา

สถานะภาพการจางงานไวได 
7.4.3    ผูประกอบการรายใหมมีแผนธุรกิจโครงการลงทุน หรือสามารถหาผูรวมลงทุน  แหลง

ทุนหรือแหลงเงินได 
7.4.4    ผูประกอบการมีความเขาใจและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการประกอบธุรกิจทั้งทางดาน

การตลาด   การผลิต    การจัดการองคกร    การเงิน   และสามารถมียอดขายที่เพิ่มขึ้น
หรือขยายกิจการของตนเองได 

7.4.5   มีระบบเครือขายของผูประกอบการ 
 
8.  วุฒิบัตร 
           ผูที่เขารับการอบรมมีเวลาเขาอบรมไมนอยกวา 80 %   และมีการนําเสนอโครงการที่ผานการ
ตรวจสอบ  จะได รับวุฒิบัตรจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  รวมกับ    คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 

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


