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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบชนิดสาร
สกัดสมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ ใบน้อยหน่า  ดอกดาวเรือง  ผิวมะกรูด 
ใบพลู  ข่าพริก ขี้หนูสด และ พริกชี้ฟ้าแห้ง ด้วยวิธีสกัดเย็น ทดลอง
วางเพลี้ยอ่อนในถาดแก้ ที่วางกระดาษชุบสารสกัดสมุนไพรไว้ จับ
เวลา 15  60 และ 120 นาที จากนั้นนับจ านวนเพลี้ยอ่อนที่หนีออก
จากบริเวณที่มีสารสกัดสมุนไพร พบว่าสารสกัดจากผิวมะกรูด
สามารถไล่เพลี้ยอ่อนได้ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของจ านวน
เพลี้ยอ่อนเฉลี่ยที่หนีออกจากบริเวณที่มีสารสกัดสมุนไพร รองลงมา
คือ สารสกัดจากพริกขี้หนูสด ดอกดาวเรือง ข่า  ใบน้อยหน่า  พริก
ชี้ฟ้าแห้ง  และใบพลู ที่ร้อยละ 84.40  82.22  68.89  68.89  40.00 
และ 33.33 ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ  เพลี้ยอ่อน  สารสกัดสมุนไพร  การไล่แมลง 
 
1. บทน า 

เพลี้ยอ่อน (Cowpea Aphid) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 
Aphis cracciovora Koch เป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่พบในพืชผักหลาย
ชนิด เช่น ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ มะเขือเทศ พืชตระกูลแตง ฯลฯ 
ลักษณะของแมลงนี้จะมีปากดูดขนาดเล็ก ล าตัวอ่อนนุ่ม ชอบอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มดูดกินน้ าเลี้ยงพืชเป็นอาหารลักษณะทั่วไป ล าตัวดู
คล้ายหยดน้ าบางชนิดมีการขับไขสีขาวปกคลุมล าตัว  ลักษณะการ
ท าลายของเพลี้ยอ่อนนั้นจะดูดน้ าเลี้ยงจากใบ ยอด และล าต้น ท าให้
ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง หากระบาดเป็นจ านวนมาก
ต้นพืชจะแคระแกร็น จัดเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญเพราะถึงแม้ว่าจะพบใน
ปริมาณต่ าแต่สามารถถ่ายเช้ือไวรัสแก่ต้นพืช ท าให้เกิดความเสียหาย
รุนแรงได้ เป็นตัวพาหะถ่ายเช้ือไวรัสไปสู่ต้นพืช และผัก เพลี้ยอ่อนมี
ทั้งที่บินได้ และไม่มีปีกบินไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเคลื่อนย้าย
ตัวไปไกล ๆ ชอบเกาะกลุ่มอยู่กับที่ ตรงแหล่งที่หากินนั้น เพลี้ยอ่อน
จะท าลายพืชได้ดีในช่วงระยะเวลาที่อากาศแห้งและร้อน เมื่อมีการ
ระบาดเกษตรกรมักใช้สารเคมีกลุ่มคาร์โบซัลแฟนฉีดพ่นซ่ึงเป็น
อันตรายต่อตัวเกษตรกรเอง แนวทางหนึ่งที่สามารถทดแทนการใช้
สารเคมีในการฉีดพ่นเพลี้ยอ่อนนั้น คือ การใช้สารสกัดจากสมุนไพร
ในการขับไล่เพลี้ยอ่อน แต่พบว่ามีสมุนไพรอยู่หลากหลายชนิดที่มี
การแนะน าให้ ใช้  ดั งนั้นคณะผู้ วิจัยจึ ง เห็นว่ าการศึกษาเพื่ อ
เปรียบเทียบสารสกัดจากสมุนไพรแต่ละชนิดในแง่ของความสามารถ
ในการไล่เพลี้ยอ่อนจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ทั้งในแง่ของความ
ปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภค รวมถึงประสิทธิภาพของสาร
สกัดสมุนไพรแต่ละประเภท ซ่ึงจะเป็นข้อมูลที่ดีส าหรับต่อยอดการใช้
งานต่อไป 

 
 
 
 

2. วิธีการ 
2.1 การสกัดสมุนไพร 
สารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้มาจาก

สมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ ใบน้อยหน่า ใบพลู ข่า ดอกดาวเรือง พริก
ขี้หนูสด พริกชี้ฟ้าแห้ง และผิวมะกรูด แล้วน ามาผ่านกระบวนการ
สกัดเย็นโดยใช้อัตราส่วนของ สมุนไพร 100 กรัม ต่อ น้ า 300 
มิลลิลิตร จากนั้นน ามาปั่นให้ละเอียด แล้วกรองน้ าสารสกัดที่ได้ ใส่
ขวดปิดฝา ทั้งไว้ 1 คืน  

 
2.2 การทดสอบสารสกัดสมุนไพรในการไล่เพลี้ยอ่อน 

 น ากระดาษกรองมาตัดแบ่งครึ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก
น าไปชุบน้ าเปล่า ส่วนที่สองน าไปชุบสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิด 
แล้ววางในถาดแก้ว (เพลท)  ไว้สองส่วน โดยเว้นพื้นที่ตรงกลาง
ระหว่างส่วนที่ชุบน้ าเปล่า กับส่วนที่ชุบสารสกัดสมุนไพร ไว้ส าหรับ
วางเพลี้ยอ่อน จ านวน 5 ตัวต่อเพลท รวมทั้งหมด 7 ชุดการทดลอง 
ตามจ านวนสารสกัดสมุนไพร จากนั้นปิดฝาเพลทแล้วจับเวลา 15  
60  และ 120 นาที จากนั้นนับจ านวนเพลี้ยอ่อนที่หนีออกจาก
กระดาษที่ชุบด้วยสารสกัดสมุนไพรในแต่ละช่วงเวลา โดยท าจ านวน 
3 ซ้ าในแต่ละชุดการทดลอง 
            
3. ผลการทดลอง 
 ผลการศึกษาพบว่าจ านวนเพลี้ยอ่อนที่หนีออกจาก
กระดาษที่ชุบด้วยสารสกัดสมุนไพรทั้ง 7 ชนิด ในแต่ละช่วงเวลานั้นมี
ความแตกต่างกัน ซ่ึงจากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการไล่
เพลี้ยอ่อนของสารสกัดจากผิวมะกรูดอยู่ในระดับที่สูงที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารสกัดสมุนไพรชนิดอื่นๆ รองลงมาคือ สารสกัด
จากพริกขี้หนูสด และดอกดาวเรือง ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของจ านวนเพลี้ยออ่นที่หนีสารสกัดสมุนไพร 

ชนิดสาร
สกัด 

 ค่าเฉลี่ยของจ านวน 
เพลี้ยอ่อนที่หนีสาร

สกัด 
  ใบน้อยหน่า   3.44  0.77 
         ใบพล ู  1.67  1.53 
            ข่า  3.44  1.18 
ดอกดาวเรือง  4.11  1.05 
  พริกขี้หนูสด  4.22  0.77 
 พริกชี้ฟ้าแห้ง  2.00  1.71 
     ผิวมะกรูด  4.33  0.72 
 
 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่ของความสามารถในการ
คงอยู่ของสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิด ดังรูปที่ 1 พบว่าเมื่อเวลาผ่าน
ไปสารสกัดจากดอกดาวเรืองมีความสามารถในการคงอยู่ได้ดีที่สุด 
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กล่าวคือมีแนวโน้มของการหนีจากกระดาษที่ชุบสารสกัดสมุนไพร
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในขณะที่สารสกัดจากใบพลู มีพฤติกรรมการหนี
ของเพลี้ยอ่อนที่คงที่ ส่วนสารสกัดจากข่า พริกขี้หนูสด พริกชี้ฟ้าแห้ง 
และผิวมะกรูด กลับมีแนวโน้มที่ลดลงในช่วงเวลาสุดท้ายที่ท าการ
ทดลอง คือ 120 นาที 
 

 
รูปที่ 1 แผนภูมจิ านวนเพลี้ยออ่นที่หนีสารสกัดในแต่ละช่วงเวลา 

 
4. อภิปรายผล 
 ผลการทดลองจากการศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรต่อ
ความสามารถในการไล่เพลี้ยอ่อนในระดับห้องปฏิบัติการนี้สะท้อนให้
เห็นว่าสารสกัดจากสมุนไพรแต่ละชนิดนั้นต่างก็มีความสามารถใน
การไล่ เพลี้ยอ่ อนด้ วยกันทั้ งสิ้ น  อย่ างไรก็ดี ขั้ นตอนหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพ และความสามารถในการไล่ดังกล่าว คือ 
กระบวนการสกัด เนื่องจากความสามารถในการสกัดสารส าคัญที่อยู่
ในพืชสมุนไพรแต่ละชนิดนั้น ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของสารสกัด
โดยตรง ในขณะที่การทดลองนี้ใช้กระบวนการสกัดเป็นตัวแปร
ควบคุม ซ่ึงขั้นตอนที่อาจมีผลต่อความสามารถในการสกัด อันจะ
ส่งผลสืบเนื่องจากความสามารถในการไล่เพลี้ยอ่อนนั้น คือ ขั้นตอน
การลดขนาดพืชสมุนไพร (ช่วงตีปั่นให้ละเอียด) และขั้นตอนการสกัด
ด้วยน้ า เนื่องจากทั้งสองขั้นตอนนี้มีผลต่อปริมาณสารส าคัญสุดท้ายที่
จะได้หลังจากการสกัด ดังนั้นจึงไม่อาจสรุปได้ว่าสารสกัดสมุนไพร
ชนิดใดมีความสามารถที่ดีที่สุดในแง่ของการใช้งานจริง แต่เป็นการ
อธิบายภายใต้สภาวะการสกัดที่ควบคุมไว้เท่านั้น ทั้งนี้ จะเห็นว่า
กระบวนการสกัดดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ง่ายต่อการท า และ
สามารถท าได้ในครัวเรือนทั่วไป 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการคงอยู่ของ
สารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดเมื่อเวลาผ่านไปนั้นชี้เห็นถึงอัตราการ
ระเหยของสารสกัดแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ซ่ึงเมื่อตรวจสอบ
พฤติกรรมของเพลี้ยอ่อนในการเข้ามาดูดกินน้ าเลี้ยงของพืชผักพบว่า
มีมดเป็นตัวน าพามา จากจุดนี้เองเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าหากสาร
สกัดสมุนไพรชนิดใดที่มีอัตราการระเหยของสารประกอบที่มีกลิ่นที่
มดไม่ชอบแล้ว จะสามารถลดจ านวนการพบของเพลี้ยอ่อนได้ ซ่ึง
ประเด็นนี้นับว่ามีความน่าสนใจในการศึกษาต่อในอนาคต 
 
5. สรุปผลการทดลอง  
 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของจ านวนเพลี้ยอ่อนที่หนีจาก
กระดาษชุบสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดพบว่า สารสกัดจากผิว
มะกรูดมีความสามารถในการไล่เพลี้ยอ่อนได้ดีที่สุด ในขณะสารสกัด

จากดอกดาวเรืองมีประสิทธิภาพในการไล่เพลี้ยอ่อนเมื่อเปรียบเทียบ
กับเวลาที่ผ่านไปได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามอิทธิพลจากกระบวนการการ
สกัดถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อประสิทธิภาพ และความสามารถในการไล่
เพลี้ยอ่อนในสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดด้วยเช่นกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  (ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ธนาคารกสิกรไทย 
ขอขอบคุณอาจารย์คมกฤช มานิตกุล อาจารย์พรรธิภา มานิตกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวคิด
ต่าง ๆ  ในการท างานวิจัยในครั้งนี้  อีกหนึ่งท่านที่ให้ค าแนะน าในครั้ง
นี้คือ คุณดรุณี  ขันทองดี นักวิชาการการเกษตรด้านกีฏวิทยา ที่ให้
ข้อมูลตลอดจนให้ค าแนะน าท าให้งานวิจัยครั้งนี้เป็นผลส าเร็จได้
ด้วยดี ขอขอบคุณกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ามะละกอ  ต าบลทุ่ง
หลวง  อ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  
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ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

.......“เรามาท าอะไรกับโครงการนี้.. ??” เป็นค าถามแรก
ที่ถามกับตัวเองอย่างสับสนนิดๆ เมื่อผู้อ านวยการขอให้มาท างานใน
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา รู้แต่ว่าเมื่อไปฟังโครงการนี้ครั้งแรกเพียง
แค่แค่อยากรู้ว่าสังคมทางการศึกษาในสายตาของผู้ที่ ไม่ได้เป็น
นักวิชาการทางการศึกษาเขามองกันอย่างไร ไปถึงไหนแล้วเราจะได้
ไม่ตกยุคตามเขาทัน ความที่เป็นครูภาษาไทย ที่ใครๆ เค้าบอกว่าครู
ภาษาไทยโบราณ 

เจอเด็กนักเรียนครั้งแรก “ตาย.....!!!!! มอ ๑ นะ” ไม่เคย
สอนเลยเคยสอนแต่มอปลาย  แถมยังเป็นห้องที่เรียนปานกลางของ
มอหนึ่งอีก “เราจะรอดไหมนี่...”  “ไม่เป็นไรน่า  ลองดูน่า  ลองสนุก
กับของใหม่ ๆ ที่เราไม่เคย  ลองก็แล้วกัน”  ไปรับฟังความรู้ครั้งแรก
จากอาจารย์สุธีระ เออ...หลายอย่างตรงกับ DNA ของเรานะ“แล้วจะ
ท ายังไงล่ะ  ยังงง ๆ อยู่เลย” 
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ลองใช้วิธีการ P D C A ดู ผิดก็ไม่เห็นเป็นอะไร คนทั่วไป
เดินยังล้มเลยนับประสาอะไรกับการสอนงานวิจัยที่เราไม่เคยก็คง
จะต้องมีการล้มมีข้อผิดพลาดกันบ้างแต่ต้องลองๆ ว่าจะถามว่า”เธอ
อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไร”  เด็กจะรู้ไหมนี่  ตาใส ๆ ทั้งนั้นเลย เอา
ใหม่..ถามว่า “แถวบ้านนักเรียนท าอะไร (จริง ๆ ก็ไปเยี่ยมบ้าน
มาแล้วล่ะ) มีปัญหาไหม  อยากลองแก้ปัญหาดูบ้างไหม” เด็กตอบได้
เกินครึ่งห้องนะน่าสนใจดี   พอนักเรียนแบ่งกลุ่มตามที่พวกเค้า
ต้องการแล้วก็เข้าไปคุยตามกลุ่ม  “ครูขาบ้านหนูปลูกถั่วฝักยาวมี
เพลี้ยอ่อนมากินค่ะ (เอ๊ะ..ตัวเป็นยังไง ขาวๆ เหมือนแป้งหรือเปล่า) ที่
โรงเรียนเราก็มีค่ะขึ้นที่ต้นแคของโรงเรียนค่ะ”เออ ชักสนุกแฮะ มี
อะไรให้ท าเยอะแยะเลยตอนนี้..ทั้งเด็ก..ทั้งครู...เด็กหาข้อมูล  ครูต้อง
อ่านมากขึ้นถึงได้รู้ว่าที่เราเข้าใจนั้นมันผิด นักเรียนมีอะไรมาเล่ามา
บอกมีค าอธิบายที่เพิ่มขึ้นทุกวัน มันดีสนุกดี 
 นอกจากการค้นคว้าจากอากู๋ (Google) แล้ว  ได้อ่าน
เอกสารที่ให้ความรู้แล้ว  ยังโชคดีมีผู้ปกครองของนักเรียน  คนหนึ่ง
เป็นนักกีฏวิทยา  เป็นศิษย์เก่าด้วยมาช่วยให้ความรู้  ให้เอกสารต่าง 
ๆ ที่ใช้  ให้ค าปรึกษาคอยซักถาม   เด็กๆ ร่วมกันออกแบบการ
ทดลองวางแผนว่าต้องเตรียมอย่างไรท าอย่างไร 
 หลังจากที่ได้ค้นคว้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างจนถึงวนัที่
จะทดลองใช้สารสมุนไพรกันจริง ๆ วันนั้นเด็ก ๆ ตื่นเต้นเหมือนจะได้
ไปเมืองนอกครั้งแรก  มากันตั้งแต่เช้า เช็ดเพลท ติดป้ายสารสมุนไพร 
ตรวจสอบ เพลี้ยอ่อนที่ใช้  จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ เมื่อเริ่มลงมือท า
การทดลองรู้สึกระทึก เพราะต้องคอยเวลาที่จะต้องบันทึกผลการ
ทดลองด้วย ต้องไปเรียนวิชาอื่นด้วย  หมดชั่วโมงที่เรียนปุ๊บรีบมาดู
กันใหญ่รวมทั้งกลุ่มอื่นๆ ด้วยเพราะไม่เคยเห็น อยากดูว่าจะเป็น
อย่างไรตรงตามที่คาดหมายไว้มั๊ย (ตามสมมติฐานนะ)  เย้......ผลออก
มาแล้ว 
 ผลออกมาอย่างไรช่างเถิด  เด็กท าได้ได้ท า ได้เรียนรู้ที่ไม่
เคยมีใครสอนในห้องเรียน ได้ท าด้วยตัวเอง  ที่ส าคัญคือท าได้ด้วย
ตัวเอง  พอเด็กนักเรียนบอกว่าปีหน้าพวกหนูจะลองไปทดลองข้าง
นอกจริงๆ ไม่ใช่ในห้องเรียนนี้เท่านั้น  ฟังปั๊บน้ าตาคลอเลย..... 
              ใครหนอจุดประกายความฝันให้เด็กบ้านนอกอย่างเรา......     

จากใจ… อาจารย์คมกฤช  มานิตกุล 
 
ความคิดเห็นของพี่เลี้ยงต่อบทบาทของครู 
 ค าแรกที่ คุณครูแกนน าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้พูดกับผม คือ เด็กที่นี่ต้นทุนต่ าที่สุดนะ 
บ้างก็ครอบครัวไม่สมบูรณ์ บ้างก็ยากจน บ้างก็มีปัญหาทางสังคม 
และอื่นๆ อีกมากมาย ... แน่นอนว่าว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ... แต่ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ ผม
พบว่าด้วยความเก๋าเกมส์ของครูแกนน าเอง กอปรกับการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านมุมมองการศึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนที่
เปิดพื้นที่กับแนวคิดการจัดการการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ท าให้ห้อง
เพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนนี้น่าจะเป็นห้องที่มี “เวลาอิสระ” ใน
การจัดการการเรียนรู้แบบ “ไร้กรอบ” ของวิถีการจัดการแบบเดิมๆ 
สูงถึง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ (หรืออาจมากกว่านี้) หมายถึง เป็นเวลาที่ไม่
เกี่ยวกับกลุ่มสาระวิชาใดๆ เลย ท าให้การจัดการของครูแกนน า
เป็นไปอย่างอิสระมากๆ แน่นอนว่าต้องแลกมากับความยากในการ
เริ่มต้นเช่นกัน เพราะครูแกนน าส่วนใหญ่ไม่เคยสอนระดับชั้นมัธยม
ต้นมาก่อนเลยในชีวิต แต่ด้วย “อิสรภาพของเวลา” ท าให้ผมเห็น 
“โอกาส” ในการออกแบบ และพัฒนา “กระบวนการเพาะพันธุ์

ปัญญา” ที่เราคาดหวังกันไว้ ซ่ึงแรกๆ ต้องยอมรับเลยว่า “มั่วซ่ัว” 
อยู่อย่างมาก แต่สุดท้ายด้วยแนวคิดที่ว่า “ต้องลองผิด จนเจอถูก” 
(ทั้งของผมเอง และครูแกนน า) ท าให้กระบวนการค่อยๆ ก่อร่างสร้าง
ตัวขึ้นมา จนกระทั่งถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ศูนย์พี่เลี้ยงได้มีโอกาสพา
คุณครูแกนน าทุกคนไปลงพื้นที่ เพื่อเรียนรู้  HOW TO LEARN ที่
แท้จริง และในคืนวันนั้นที่ได้ถอดบทเรียนร่วมกัน มันได้สร้างพลังการ
เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณครูทุกคน จนสามารถพลิกทัศนคติให้ครูแกน
น าที่โรงเรียนนี้บอกผมสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาว่า 
“อ๋อ ผมเข้าใจมันแล้ว ผมสนุกกับมันแล้ว” จากค าพูดนั้นต้องบอก
ตามตรงว่าแอบดีใจจนน้ าตาไหลในใจ เพราะอย่างน้อยมันได้จุด
ประกายความสนุกในการท างานโครงการนี้ร่วมกัน และเชื่อว่าครู
แกนน าโรงเรียนนี้สามารถเป็น Brand Ambassador ในฐานะครู
เพาะพันธุ์ปัญญาได้เป็นอย่างดี เพราะผมเชื่อว่าเมื่อใดที่เราก้าวข้าม
อุปสรรคใดด้วยความรัก ความสนุก และความเข้าใจแล้ว หลังจากนั้น
จะมีแต่สิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกี่ยวข้อง ซ่ึงหากมองในบริบทเพาะพันธุ์ปัญญาแล้วสิ่งที่ได้รับคงเป็น 
“ระบบการศึกษา” ที่จะผลิดอกออกผลให้กับพวกเราทุกคน 

ขอขอบคุณจากใจจริงอยา่งจริงใจ 
ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปญัญามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 

 


