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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 องคก์ำรสวนสตัว ์ในพระบรมรำชูปถมัภ ์(อสส.) ร่วมกับส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ต่อยอดกำรอนุรักษ์ที่ส ำคัญระดับโลกของนกกระเรียนพันธุ์ไทย ภำยใตค้วำมร่วมมือขององค์กร
สหประชำชำตกิับรัฐบำลไทย เมื่อวันที่13 มถิุนำยน 2559 น ำโดย นำยเบญจพล นำคประเสรฐิ ผูอ้ ำนวยกำร
องค์กำรสวนสัตว ์เป็นประธำนกำรแถลงข่ำวโครงกำรอนุรักษ์ถิน่ที่อยู่อำศัยของนกกระเรียนพันธุไ์ทยภำยใต ้
โครงกำรอนุรักษ์ถิน่อำศัยของพันธุพ์ืชและพันธุส์ัตวท์ี่มีควำมส ำคัญระดับโลกในพื้นที่ภำคกำรผลติ ณ ศูนย์
ขอ้มูลอนุรักษ์สัตวป่์ำและพื้นที่ชุม่น ้ำ เขตหำ้มล่ำสัตวป่์ำอ่ำงเก็บน ้ำหว้ยตลำด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึง่โครงกำร
อนุรักษ์ถิน่ทีอ่ยู่อำศัยของพันธุพ์ชืและพันธุส์ัตวท์ีม่คีวำมส ำคัญระดับโลกในพืน้ทีภ่ำคกำรผลติ เป็นโครงกำรที่
ไดร้ับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทนุสิง่แวดลอ้มโลก ภำยใตก้รอบควำมร่วมมอืขององคก์รสหประชำชำติ
กับรัฐบำลไทย (United Nations Partnership Framework 2012-2016) โดยมแีนวคดิพื้นฐำนในกำร
เสริมสรำ้งศักยภำพของหน่วยงำนดำ้นกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ภำยใตก้ระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยมวีตัถปุระสงคห์ลัก เพือ่กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยของพันธุพ์ชืและ
พันธุส์ตัวท์ีม่คีวำมส ำคัญระดับโลกในพืน้ทีท่ีอ่ยูน่อกเขตพืน้ทีคุ่ม้ครอง ภำยใตก้ำรก ำกับดแูลของโครงกำรพัฒนำ
แหง่สหประชำชำต ิ(United Nations Development Programme – UNDP) 
 เมื่อวันที ่4 สงิหำคม 2559 สวนสัตวเ์ชยีงใหม่ไดร้ับมอบมำ้แคระสำยพันธเ์ชตแลนด ์15 ตัว มูลค่ำ 3-4 
ลำ้นบำท จำกคณุชชูำต ิกัลมำพจิติร เจำ้ของปำงชำ้งแม่สำ อ ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชยีงใหม่ เพือ่น ำมำเลีย้งไวท้ี่
สวนสตัวเ์ชยีงใหมใ่หนั้กทอ่งเทีย่ว และ เด็กๆ เยำวชนไดเ้รยีนรู ้ศกึษำ และเมือ่วนัที ่8 กันยำยน 2559 สวนสัตว์
เชยีงใหม ่มสีมำชกิใหมเ่ป็นลกูนกฟลำมงิโกจ ำนวน 1 ตัว มสีขุภำพแข็งแรงดสีมบรูณ์ด ีโดยในปีนี้นกฟลำมงิโก
ออกไขจ่ ำนวน 7 ฟอง และยังมไีขฟ่ลำมงิโกคงคำ้งอกี 6 ฟอง ซึง่จะลมืตำดโูลกในเร็วๆ นี้ และปัจจุบันสวนสัตว์
เชยีงใหมม่นีกฟลำมงิโกทัง้หมด 35 ตัว รวมสมำชกิใหม่อกี 1ตัว เป็น 36 ตัว ซึง่อยู่สว่นจัดแสดงดำ้นหนำ้ใกล ้
ทำงเขำ้ดำ้นหนำ้สวนสตัวเ์ชยีงใหม ่ 
 อสส. ไดร้บัรำงวลัสภำวจิยัแหง่ชำต ิประเภทรำงวลัระดบัดเีดน่ จำกผลงำนประดษิฐเ์รือ่ง  
“ควำมส ำเร็จในกำรผลติละมั่งสตัวป่์ำใกลส้ญูพันธุต์ัวแรกของโลกจำกกำรปฏสินธภิำยนอกร่ำงกำย” และไดร้บั
รำงวลัเหรยีญทองแดงในงำน “41 st International Exhibition of Inventions of Geneva”   
ณ นครเจนวีำ่ สหพันธรัฐสวสิ 

 

 สวนสตัวเ์ปิดเขำเขยีว ไดร้ับกำรโหวตจำกประชำชนทีร่ว่มโหวตใหก้ับเว็ปไซต ์Tripadvisor ซึง่เป็นเว็ปไซต ์
ท่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกจำกประเทศสหรัฐอเมรกิำ ใหส้วนสัตวเ์ปิดเขำเขยีวเป็น 1 ใน Top 25 The best 
Zoo in the World 
 

 องคก์ำรสวนสตัวเ์ป็นเจำ้ภำพกำรประชุมวชิำกำรของสมำคมสวนสตัวแ์ละอควำเรยีมโลก World  
Association for Zoos and Aquariums (WAZA) คร ัง้ที ่73 ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยไดร้ับ
คัดเลอืกใหเ้ป็นเจำ้ภำพกำรประชมุใหญแ่ละประชมุวชิำกำรของสมำคมสวนสัตว ์ซึง่ตอ้งอำศัย ควำมร่วมมอืจำก
หน่วยงำนของไทยในหลำยภำคสว่น ทัง้ภำครัฐและเอกชนมำเขำ้รว่มเป็นคณะท ำงำน  
 

  
 

อสส. สำมำรถปฏบิัตงิำนไดต้ำมภำรกจิ แต่ยังประสบปัญหำกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรเงินและดำ้นบุคลำกร ส่วนกำรด ำเนินงำนปี 
2558 ยังมผีลกำรด ำเนนิงำนในบำงหัวขอ้ต ่ำกวำ่คำ่เกณฑม์ำตรฐำน
ตำมที่ สคร. ก ำหนด อสส. ควรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง พรอ้ม
ตดิตำมและรำยงำนผลกำรประเมนิควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรที่
เกี่ย วขอ้ง และกำรพัฒนำบุคลำกรยังขำดกำรติดตำมและ
ประเมนิผลหลังกำรฝึกอบรม รวมทัง้กำรบรหิำรจัดกำรสำรสนเทศ
ยังไมไ่ดร้ับควำมรว่มมอืจำกพนักงำนในกำรใชง้ำนระบบตำ่งๆ 
 

สงักดั: กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ประธำนกรรมกำร: วำ่ง (รอ ครม.แตง่ตัง้) 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: วำ่ง (รอ ครม.แตง่ตัง้) 
ผูอ้ ำนวยกำร: นำยเบญจพล นำคประเสรฐิ 
CFO: นำงบญุนำค พงษ์ภมร  
จ ำนวนพนกังำน: 1,619 คน  
 พนักงำน 1,073 คน  ลกูจำ้ง 546 คน 
Website: www.zoothailand.org  

สำขำ 
ทรพัยำกรธรรมชำต ิ

 

 

องคก์ำรสวนสตัว ์ในพระบรมรำชูปถมัภ ์(อสส.) 
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

SOD: เป็นองคก์รดำ้นอนุรกัษ์ เรยีนรูด้ำ้นสตัวป่์ำและใหบ้รกิำรองคค์วำมรูด้ำ้นสตัวป่์ำ และเป็นแหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจทีไ่ดร้ับมำตรฐำนระดบัสำกล 

หน่วย : ลบ. 

รำยไดร้วม คำ่ใชจ้ำ่ยรวม EBITDA และก ำไร(ขำดทนุ)สทุธ ิ

สดัสว่นของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน ปี 2559 

Net Profit Margin 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิเบือ้งตน้ของ อสส. ปี 2559 ทีป่รับปรงุตำมมำตรฐำนกำรบัญชสีำกล (IFRS) 

ปีงบประมำณ Year x-1 Year x-1 Year x

หน่วย: ลำ้นบำท (Q1 to Q4) (Q1+Q2) (Q1+Q2)

2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 321.53 448.17 505.49 (112.79)%

สนิทรัพย์รวม 4,083.45 4,765.95 4,792.38 0.55%

หนีส้นิรวม 1,427.69 2,331.70 2,544.99 9.15%

ทนุรวม 2,655.76 2,434.25 2,247.39 (7.68)%

รำยไดส้งู(ต ำ่)กวำ่คำ่ใชจ้ำ่ยสะสม (2,843.82) (2,995.64) (3,187.99) (6.42)%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 479.41 576.02 562.24 (2.39)%

รำยไดร้วม 1,041.99 1,227.77 1,231.41 0.30%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 930.14 1,006.10 1,023.85 1.76%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 1,261.17 1,447.68 1,415.51 (2.22)%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (450.73) (430.09) (461.61) (7.33)%

ดอกเบีย้จำ่ย 0 0 0

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0

EBITDA (114.27) (60.17) (83.33) (38.49)%

รำยไดส้งู(ต ำ่)กวำ่คำ่ใชจ้ำ่ยสทุธิ (219.18) (219.91) (184.10) 16.29%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 382.90 434.78 461.54 6.15%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 0 0 0

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 337.61 369.92 378.28 2.26%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 0 0 0

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 504.41 588.47 608.15 3.34%

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 396.26 404.84 312.50 (22.81)%

งบลงทนุเบกิจำ่ย 159.21 310.38 216.36 (30.29)%

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 40.18% 76.67% 69.23%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA (5.47)% (4.61)% (3.84)%

ROE (8.55)% (9.03)% (8.19)%

D/E (เทำ่) 56.35% 95.79% 113.24%

Net Profit Margin (21.62)% (17.91)% (14.95)%

http://www.zoothailand.org/


นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนของ อสส. ส ำหรับปี 2559 มจี ำนวน 562.24 ลบ. ลดลงจำกปี 2558 
จ ำนวน 13.78 ลบ. หรอืรอ้ยละ 2.39 อสส. มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลงเมือ่เทยีบกับปี
กอ่นหนำ้ ส่วนรำยไดร้วมมจี ำนวนทีเ่พิม่ข ึน้จำกปีกอ่นหนำ้ จ ำนวน 3.64 โดยเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 
0.30 ซึง่รำยไดท้ีเ่พิม่ข ึน้มำเป็นรำยไดท้ีม่ำจำกเงนิอดุหนุนรัฐบำล 

 

• คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำนของ อสส. ในปี 2559 มจี ำนวน 1,023.85 ลบ. เพิม่ข ึน้จ ำนวน 
17.75 ลบ. หรอืรอ้ยละ 1.76 เมือ่เทยีบกับปี 2558 โดยมคี่ำใชจ้่ำยจำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ข ึน้ 
จำกเดมิ คอื คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน จ ำนวน 26.76 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.15  และค่ำใชจ้่ำยใน
กำรบ ำรงุรักษำและซอ่มแซม จ ำนวน 13.35 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.32 
 

• EBITDA ส ำหรับปี 2559 มจี ำนวน -83.33 ลบ. โดยมคี่ำตดิลบเพื่มขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี
ก่อน จ ำนวน 23.16 ลบ. ประมำณรอ้ยละ 38.49 เนื่องจำก อสส. มีผลขำดทุนจำกกำร
ด ำเนนิงำนทีล่ดลง 

 

• โครงสรำ้งของรำยได ้ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกเงนิอดุหนุนจำกรัฐบำล คดิเป็นรอ้ยละ 52 
รองลงมำเป็นกำรจ ำหน่ำยบัตรเขำ้ชมสวน คดิเป็นรอ้ยละ 39 รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้และ
บรกิำร คดิเป็นรอ้ยละ 39 รำยไดจ้ำกค่ำตอบแทนตำมสัญญำ คดิเป็นรอ้ยละ 3 รำยไดจ้ำกค่ำ
เชำ่สถำนที ่ คดิเป็นรอ้ยละ 2 และรำยไดจ้ำกสมัปทำนอควำเรยีม คดิเป็นรอ้ยละ 1 ตำมล ำดับ 

 

• Net Profit Margin ส ำหรับปี 2559 มคี่ำตดิลบทีร่อ้ยละ 14.95 ลบ. โดยมคี่ำตดิลบลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึง่มีค่ำตดิลบที่รอ้ยละ 17.91 แสดงใหเ้ห็นว่ำ อสส. มีกำรบรหิำร
จัดกำรสนิทรัพยไ์ดด้ขี ึน้ เนื่องจำก อสส. สำมำรถหำรำยไดจ้ำกสนิทรัพยท์ีม่อียูไ่ดเ้พิม่ข ึน้ 

 

• กำรเบกิจำ่ยงบลงทุน ส ำหรับปี 2559 อสส.ไดร้ับงบลงทุนจ ำนวน 312.50 ลบ. โดย อสส.
สำมำรถเบกิจำ่ยไดจ้ ำนวน 216.36 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 69.23 

 

• อตัรำสว่น ROA และ ROE ในปี 2559 อสส.มอีัตรำสว่น ROA และ ROE ตดิลบทีร่อ้ยละ 3.84 
และ 8.19 ตำมล ำดับ โดย ROA ตดิลบลดลงจำกปีกอ่นซึง่ตดิลบทีร่อ้ยละ 4.61 สว่น ROE ตดิลบลดลง
จำกปีกอ่น ซึง่ตดิลบรอ้ยละ 9.03  เนื่องจำกกำรลงทนุในทรัพยส์นิซึง่สำมำรถใชป้ระโยชน์ใหเ้กดิ
รำยไดเ้พิม่ 

 

 

 

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 

• ในปี 2559 อสส. มรีำยไดต้ ่ำกวำ่คำ่ใชจ้่ำยสุทธ ิจ ำนวน 184.10 ลบ. ใกลเ้คยีงกับปี 2558 ที่
มรีำยไดต้ ่ำกวำ่คำ่ใชจ้่ำยสทุธ ิจ ำนวน 219.91 ลบ. ถงึแมจ้ะมมีรีำยไดค้ำ่ตอบแทนตำมสัญญำ
และรำยไดจ้ำกเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลเพิ่มขึน้ แต่ อสส. มีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนที่เพิ่ม
สงูขึน้ โดยเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนทีเ่พิม่สงูขึน้จำกปี 2558 ประมำณรอ้ยละ 6.15 

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

• อสส. ควรก ำหนดกลยุทธตั์วชีวั้ดในแต่ละรำยสวนสัตว ์แนวทำงกำรตลำด และแนวทำงกำร
บรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ย ภำยใตร้ำยรับทีอ่งคก์รสำมำรถจัดหำไดเ้องเพิม่เตมิระหว่ำงปี โดยอำจสรำ้ง
ควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนทอ่งเทีย่วทัง้ภำครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
หำเงนิบรจิำค และกำรประชำสัมพันธส์วนสัตวต์ำ่งๆใหเ้ป็นทีรู่จั้กกวำ้งขวำงมำกขึน้ รวมทัง้ควร
ก ำหนดแผนสนับสนุน สง่เสรมิกำรตลำดทีส่ำมำรถรองรับควำมเสีย่งไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและ
เหมำะสมกับ อสส. นอกจำกนี้ควรสรำ้งศูนย์กำรเรียนรูแ้หล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศส ำหรับ 
กำรกำ้วเขำ้สูป่ระชำคมอำเซยีนอยำ่งตอ่เนื่อง 
 

• คณะกรรมกำร อสส. ควรใหค้วำมส ำคัญ สรำ้งควำมตระหนัก หำรอืร่วมกันระหวำ่งฝ่ำยงำน เพือ่
คน้หำปัจจัยเสี่ยง และควรก ำหนดแผนงำน ใหส้อดคลอ้งกับควำมเสี่ยงขององคก์ร และควร
ก ำหนดแผนปฏบัิตกิำรประจ ำปีใหแ้ลว้เสร็จกอ่นเริม่ปีบัญช ีเพือ่ใหอ้งคก์รน ำไปใชเ้ป็นกรอบกำร
ด ำเนนิงำนตัง้แตต่น้ปี  รวมทัง้ควรมกีำรอบรมดำ้นกำรจัดกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรสือ่สำร 
และผลประโยชนก์ับผูบ้รหิำรระดับสงู เพีอ่น ำองคค์วำมรูม้ำชว่ยในกำรพัฒนำองคก์ร และไปใน
ทศิทำงเดยีวกันกับทศิทำง วสิัยทัศน ์ภำรกจิและแผนนโยบำยขององคก์ร 

ผูจ้ดัท ำ: นำงชมพนูทุ ตกุชูแสง 
ส ำนกั : พฒันำรฐัวสิำหกจิ 3 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงสำวสธุำวรรณ ศกัด ิโ์กศล
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2301 
วนัทีจ่ดัท ำ : 14 ธนัวำคม 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
• ควำมส ำเร็จในกำรรกัษำระบบคณุภำพมำตรฐำน WAZA เพือ่ยกระดบัสวนสตัวเ์ขำ้สูม่ำตรฐำนสำกล อสส. จะตอ้งมกีำรบรหิำรจัดกำรสวนสตัว ์ในเรือ่งกำรดแูล 
สตัวป่์ำทีมุ่ง้เนน้มนุษยธรรม และสวสัดภิำพสตัว ์โดยใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสมำคมสวนสตัวเ์อเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAZA) ซึง่เป็นมำตรฐำนเดยีวกบั World 
Association of Zoo and Aquariums (WAZA) ที ่อสส.เป็นสมำชกิอยู ่
• นโยบำยเกีย่วกบักำรพฒันำองคก์ำรสวนสตัวโ์ดยมุง่เนน้กำรใหบ้รกิำรสูร่ะดบัสำกลอยำ่งยั่งยนื และพฒันำองคค์วำมรูด้ำ้นกำรอนุรักษ์และวจัิยสตัวป่์ำ 
แบบบรูณำกำร รวมทัง้สง่เสรมิคณุภำพชวีติทีด่ขีองสตัวป่์ำนอกเขตป่ำธรรมชำต ิควบคูไ่ปกบักำรเรยีนรูท้ำงวทิยำศำสตรท์ีม่มีำตรฐำนเทยีบเคยีงกบันำนำประเทศ 
และสอดแทรกควำมรูต้ำ่งๆ ในรปูแบบทีน่่ำสนใจใหแ้กผู่เ้ขำ้ชม เพือ่เพิม่พนูควำมรูใ้หแ้กเ่ยำวชนของไทย และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วซึง่สำมำรถดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว
เขำ้เยีย่มชมสวนสตัวไ์ดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง  

สำขำ 
ทรพัยำกรธรรมชำต ิ

 

องคก์ำรสวนสตัว ์ในพระบรมรำชูปถมัภ ์(อสส.) 

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

ผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2559 (ครึง่ปี) 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ชม ปี 2559 (แยกรำยสวนสตัว)์  

หนว่ย : ลำ้นคน 

หนว่ย : ลบ. 

สดัสว่นของคำ่ใชจ้ำ่ย ปี 2559 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ

ผลการด าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ

 ตัวชีว้ดัทางการเงนิ

1.รายไดน้อกงบประมาณ  (ลา้นบาท) 570 306.21

2.คา่ใชจ้า่ยพนักงานตอ่รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 64 71.01

 ตัวชีว้ดัทีไ่ม่ใชท่างการเงนิ

1. การเผยแพร่งานทางวชิาการ (คะแนน) 106 103

2. การด าเนนิงานในการพัฒนาสวนสัตวโ์ดยใชส้วนสัตวเ์ขาเขยีวเป็นตน้แบบ (ระดับ) 3 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ

3.จ านวนพันธุส์ัตวป่์าหายากทีม่กีารขยายพันธุ ์(ระดับ) 3 3

4.กำรจัดท ำระบบสรรหำและรักษำนักวจัิย (ระดบั) 3 อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ

5. กำรเพิม่จ ำนวนนักวจัิย (จ ำนวน) 17 16

6. กำรพัฒนำระบบ ZIM เพื่อใชใ้นกำรบรหิำรจัดกำร 3 อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนนิกำร


