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การปรวบปรรงพวนธรพย ชพ

โครงการววจยบ
ปป 2547
การใชซวสว ดรเหลพอใชซจากโรงงานอรตสาหกรรม (กากสถาเหลซา) เปปนปรยป อพนทรธยกย บว หญซาแฝก (ฉะเชวงเทรา) ( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานคณะกรรมการ
พวเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดชารว (สชานวกงาน กปร.)
ปป 2547
การปลศกหญซาแฝกตามแนวควนบถอนนาช ในสถานธวจว ยว เขาหวนซซอน (จวงหววดฉะเชวงเทรา) ( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอพ ประสาน
งานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดชารว (สชานวกงาน กปร.)
ปป 2548
การใชซวสว ดรเหลพอใชซจากโรงงานอรตสาหกรรม (กากสถาเหลซา) เปปนปรยป อวนทรธยกย บว หญซาแฝก (จวงหววด
ฉะเชวงเทรา)
( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดชารว
ปป 2548
การปลศกหญซาแฝกตามแนวควนบถอนนาช ในสถานธวจว ยว เขาหวนซซอน (จวงหววดฉะเชวงเทรา) ( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอพ ประสาน
งานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดชารว
ปป 2549
การใชซวสว ดรเหลพอใชซจากโรงงานอรตสาหกรรม (กากสถาเหลซา) เปปนปรยป อวนทรธยกย บว หญซาแฝก ( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากโครงการพวฒนาและรณรงคยการใชซหญซา
แฝกอวนเนพอพ งมาจากพระราชดชารว
ปป 2549
ราชดชารว

การปลศกหญซาแฝกตามแนวควนบถอนนาช ในสถานธวจว ยว เขาหวนซซอน ( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากโครงการพวฒนาและรณรงคยการใชซหญซาแฝกอวนเนพอพ งมาจากพระ

ปป 2550
การเพวมพ ศวกยภาพการผลวตนซอยหนถาโดยใชซพนว ธรดย แธ ละการถถายทอด
งานววจยว สศเถ กษตรกรผศปซ ลศกนซอยหนถาในเขตจวงหววดปราจธนบรรธ และจวงหววดสระแกซว ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2550
การเพวมพ ศวกยภาพการผลวตมวนสชาปะหลวงทธยพ งพว ยพนโดยใชซพนว ธรดย แธ ละถถายทอดเทคโนโลยธในเขตจวงหววดฉะเชวงเทรา จวงหววดปราจธนบรรแธ ละจวงหววดสระแกซว ( ผศรซ วถ ม
โครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2550-2553 การควดเลพอกสายพวนธรถย วพว เหลพองทธมพ ศธ กว ยภาพในการตรรงไนโตรเจนสศง ( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2551
การฝฝกอบรมผลงานววจยว และถถายทอดเทคโนโลยธการผลวตและแปรรศปผลผลวตทางการเกษตรเพพอพ เพวมพ รายไดซใหซแกถเกษตรกรในพพนน ทธพ 3 จวงหววดภาคตะววนออก (
ฉะเชวงเทรา,ปราจธนบรร,ธ สระแกซว) ( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2551-2553 อวทธวพลของความเขซมแสงและชถวงแสงทธมพ ตธ อถ การออกดอกของแกซวมวงกรสายพวนธรเย บอรย 100 ในสภาพววนสวนน ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2545-2553 การปรวบปรรงพวนธรขย าซ วฟฟาง ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2552

การถถายทอดเทคโนโลยธการใชซสารอวนทรธยนย าชน รถวมกวบการใหซนาชน เพพอพ เพวมพ ผลผลวตมวนสชาปะหลวง ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.

ปป 2551-2553 การเพวมพ อวตราการใชซปยปร เคมธรวถ มกวบการใหซนาช เพพอพ เพวมพ ผลผลวตมวนสชาปะหลวง ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2552-2555 อวทธวพลหญซาแฝกรถวมกวบการปลศกพพชคลรมดวนทธมพ ตธ อถ การอนรรกว ษยดนว และนนาช ในแปลงไมซผลของสถานธวจว ยว เขาหวนซซอน ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงาน
คณะกรรมการพวเศษเพพอพ การประสานงานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดชารว
ปป 2553-2554 โครงการผลวตมวนสชาปะหลวงพวนธรดย ขธ องมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรยเพพอพ ลดปปญหาการขาดแคลนตซนพวนธรแย ละความเสธยหายของพวนธรมย นว สชาปะหลวงจากการระบาด
ของเพลธยน แปปง ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากเงวนงบประมาณมหาววทยาลวยฯ (โครงการววจยว และพวฒนาเพพอพ เพวมพ ศวกยภาพเชวงบศรณาการเพพอพ การแขถงขวนในการแกซปญ
ป หาความยาก
จนของประชาชนในชาตว)
ปป 2553
การใชซเชพอน ไรโซเบธยมรถวมกวบปรยป อวนทรธยเย พพอพ เพวมพ ผลผลวตถววพ เหลพองในเขตภาคตะววนออกของ
ประเทศไทย ( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2553-2555 การเพวมพ ประสวทธวภาพการผลวตมวนสชาปะหลวงโดยววธใธ หซนาชน ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
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ปป 2553-2555 ดวชนธพนนพ ทธใพ บและสธใบทธมพ ผธ ลตถอการเจรวญเตวบโตและความสามารถในการใหซผลผลวตของมวนสชาปะหลวงสายพวนธรใย หมถ ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรน
ววจยว มก.
ปป 2553-2556 การควดเลพอกพวนธรมย นว สชาปะหลวงทธมพ ศธ กว ยภาพในการใหซผลผลวต และครณภาพใบสศง ( หววหนซาโครงการยถอย ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2553-2556 การจวดการแมลงศวตรศมนว สชาปะหลวงอยถางยวงพ ยพน ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2553-2556 แผนงานววจยว และพวฒนามวนสชาปะหลวง ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2553-2556 ไมถจดว สรร-การควดเลพอกพวนธรมย นว สชาปะหลวงกวนสดทธมพ ศธ กว ยภาพในการใหซผลผลวตสศง ( หววหนซาโครงการยถอย ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2553-2556 ไมถจดว สรรตวงน แตถปป 53-การควดเลพอกพวนธรมย นว สชาปะหลวงกวนสดทธมพ ศธ กว ยภาพในการใหซผลผลวตสศง ( หววหนซาโครงการยถอย ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2554

การถถายทอดเทคโนโลยธของสถานธวจว ยว เขาหวนซซอน ( หววหนซาโครงการยถอย ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.

ปป 2554

แผนงานถถายทอดเทคโนโลยธ สถาบวนอวนทรธจนว ทรสถวตยยเพพอพ การคซนควซาและพวฒนาพพชศาสตรย ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.

ปป 2553-2556 การควดเลพอกมวนสชาปะหลวงทธมพ ศธ กว ยภาพในการใหซผลผลวต และครณภาพใบสศง ( หววหนซาโครงการยถอย ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2555-2557 ระดวบความชพนน ในดวนทธเพ หมาะสมในการใหซนาชน เสรวม และผลของการใหซนาชน เสรวมตถอครณภาพและผลผลวตมวนสชาปะหลวง ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรน
ววจยว มก.
ปป 2554-2555 การฝฝกอบรมการใชซใบมวนสชาปะหลวงเปปนอาหารสวตวย ( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอวนเนพอพ งมาจาก
พระราชดชารว (กปร.)
ปป 2554-2556 การเพวมพ ประสวทธวภาพการผลวตมวนสชาปะหลวงโดยการจวดการดวนในเชวงพพนน ทธพ (ชรดดวนมาบบอน) ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอพ
ประสานงานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดชารว
ปป 2554-2556 การเพวมพ ประสวทธวภาพการผลวตมวนสชาปะหลวงโดยการจวดการดวนในเชวงพพนน ทธพ (ชรดดวนมาบบอน) ปปทพธ 2 ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานคณะกรรมการ
พวเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอวนเนพอพ งมาจากพระราชดชารว (กปร.)
ปป 2556-2558 การจวดการธาตรอาหารพพชเฉพาะพพนน ทธเพ พพอพ การผลวตมวนสชาปะหลวงอยถางยวงพ ยพน ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
ปป 2558-2559 การควดเลพอกพวนธรมย นว สชาปะหลวงทธใพ ชซใบเปปนอาหารสวตวย ( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานคณะกรรมการพวเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอวนเนพอพ งมาจาก
พระราชดชารว (กปร.)
ปป 2558-2559 การตอบสนองทางสรธรววทยาทธสพ มว พวนธยกบว การจวดการนนาช และปปปย เพพอพ เพวมพ ผลวตภาพของมวนสชาปะหลวง (ปปทพธ 2) ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานพวฒนา
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยธแหถงชาตว (สวทช.)
ปป 2558-2559 โครงการการประเมวนพวนธรมย นว สชาปะหลวง สศตรปปปย และจชานวนครวงน ในการเกกบเกธยพ วผลผลวตใบมวนสชาปะหลวงในสองฤดศปลศก เพพอพ เปปนอาหารสวตวยและผลผลวตหววมวน
สชาปะหลวง ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานพวฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยธแหถงชาตว (สวทช.)
ปป 2559-2560 การตอบสนองทางสรธรววทยาทธสพ มว พวนธยกบว การจวดการนนาช เพพอพ เพวมพ ผลวตภาพของมวนสชาปะหลวง (ปปทพธ 3) ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานพวฒนาววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยธแหถงชาตว (สวทช.)
ปป 2560-2561 การประเมวนพวนธรมย นว สชาปะหลวง สศตรปปปย และจชานวนครวงน ในการเกกบเกธยพ วผลผลวตใบมวนสชาปะหลวงในสองฤดศปลศก เพพอพ เปปนอาหารสวตวยและผลผลวตหววมวนสชาปะหลวง
(ปปทพธ 2) ( ผศรซ วถ มโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากสชานวกงานพวฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยธแหถงชาตว (สวทช.)
ปป 2560-2563 การประเมวนและควดเลพอกพวนธรมย นว สชาปะหลวงทธมพ คธ ณ
ร ภาพสชาหรวบการบรวโภคทธดพ แธ ละผลผลวตสศง ( หววหนซาโครงการ ) ไดซรบว ทรนจากทรนอรดหนรนววจยว มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบชาตว

พวมพยครวงน ลถาสรดเมพอพ 15/8/63

หนซา 2 จาก 4

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายธธระ สมหววง

ตตาแหนหง นวกววจยว ชชานาญการพวเศษ
สบงกบด สถานธวจว ยว เขาหวนซซอน ศศนยยวจว ยว และถถายทอดเทคโนโลยธการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
- Teera Somwang, อวจฉรา นวนทกวจ, Thamrongsilpa Pothisoong, Noppasool Samutthong, "Evaluation of Training on How to Produce Cassava for Higher
Benefit and Utilization of Rhizobium Combined with Farm manure to improve Soybean Activity", วารสารสวงคมศาสตรย มหาววทยาลวยเทคโนโลยธราชมงคลภาคตะววน
ออก 4 (1) (2015) 98-103
- Teera Somwang, "Selection of Cassava leaves Clones to use as animal feed", วารสารววจยว มหาววทยาลวยเทคโนโลยธราชมงคลตะววนออก
8 (2) (2015) 9-16
ระดวบนานาชาตว
- รศ.ดร.อชานวย โยธาศวร,ว Teera Somwang, "Stability of Soybean Genotypes in Central Plain Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 34 (3) (2000) 315-322
- Teera Somwang, Amnuay Yothasiri, Chawalit Hongproyoon, Peerasak Srinives, นางอวจฉรา นวนทกวจ, นายสมศวกดวด เกตวพงศย, "Heritability of Nodulation and
N2-dixation Efficiency in Soybean (Glycine max (L.) Merrill)", Korean J.Breed. 34 (4) (2002) 331-336
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดวบชาตว
- Teera Somwang, Peerasak Srinives, Amnuay Yothasiri, นางอวจฉรา นวนทกวจ, "Inheritance of Bradyrhizobium N-fixation Abiliry in soybeans (Glycine max (L)
Merrill)", การประชรมถววพ เหลพองแหถงชาตว ครวงน ทธ8พ (2001)
- Teera Somwang, นางอวจฉรา นวนทกวจ, Sumet Tabngein, Noppasool Samutthong, Kingkan Panitnok, Somchai Limaroon, "Growth of different vetiver
ecotypes as affected by wastewater from industrial plants : Whisky distillery", การประชรมววชาการ ครวงน ทธ4พ 4 มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย (2006)
- Teera Somwang, Amnuay Yothasiri, Sumet Tabngein, Kingkan Panitnok, Somchai Limaroon, Sombun Techapinyawat, "Growth of different vetiver
ecotypes as affected by wastewater from industrial plants : Whisky distillery", การประชรมววชาการ ครวงน ทธ4พ 4 มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย (2006)
- Teera Somwang, อวจฉรา นวนทกว, Sumet Tabngein, Noppasool Samutthong, Kingkan Panitnok, Somchai Limaroon, "Selection of Bradyrhizobium in
Soybeans(Glycine max (L.)Merrill)", การประชรมววชาการมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงน ทธพ 45 (2007)
- Teera Somwang, Sumet Tabngein, Kingkan Panitnok, Noppasool Samutthong, "Growth of different vetiver ecotypes as affected by wastewater from
industrial plants", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงน ทธพ 46 (2008)
- Teera Somwang, Peerasak Srinives, Noppasool Samutthong, Kingkan Panitnok, Thamrongsilpa Pothisoong, Achara Nuntagij, "Improves soybeans
(Glycine max (L.) Merrill) of bradyrhizobium n-fixation ability in F6 lines", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงน ทธพ 47 (2009)
- Kingkan Panitnok, Sumet Tabngein, Sombun Techapinyawat, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Teera Somwang, Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos,
Prapart Changlek, Somchai Limaroon, Kunlayanee Suvittawat, "Effects of Light Intensity and Photoperiod on Flowering of Dragon Fruit
(Hylocereus undatus (Haw.) Britt). Cv. 100 in Short Day Condition.
", การประชรมววชาการพพชสวนแหถงชาตว ครวงน ทธพ 9 (2010)
- Teera Somwang, Peerasak Srinives, Thamrongsilpa Pothisoong, Noppasool Samutthong, Kingkan Panitnok, ศวรลว กว ษณย จวตรอวกษร, อวจฉรา นวนทกวจ,
"Improvement 0f N-fixation of Soybean Varieties (Glycine max (L.) Merrill) by Bradyrhizobium", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงน ทธพ 48
(2010)
- Noppasool Samutthong, Teera Somwang, Sutus Pleangkai, Vichan Vichukit, Ed Sarobol, "Improving cassava yield through increasing chemical fertilizer
rate in combination with irrigation", การประชรมทางววชาการของมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงน ทธพ 48 (2011)
- Kingkan Panitnok, Sombun Techapinyawat, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Teera Somwang, Sakol Chaisri, Punyada Chaisrisuriyos, Prapart Changlek,
Somchai Limaroon, "Effects of Light Intensity and Photoperiod on Flowering of Dragon Fruit(Hylocereus undatus (Haw.) Britt). CV. 100 in Short Day
Condition. (2nd year)", การประชรมววชาการพพชสวนแหถงชาตว ครวงน ทธพ 10 (2011)
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สบงกบด

สถานธวจว ยว เขาหวนซซอน ศศนยยวจว ยว และถถายทอดเทคโนโลยธการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

- Teera Somwang, อวจฉรา นวนทกวจ, Thamrongsilpa Pothisoong, บรญญรวตนย พรงพ เกษม, โสภา สามารถ, Noppasool Samutthong, Kingkan Panitnok, Sumet
Tabngein, "Evaluation of Training on Rhizobium and Organic Fertilizer for Increasing Yield of Soybean in Chachoengsao Province", การประชรมทางววชาการ
ของมหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย ครวงน ทธพ 49 (2011)
- Teera Somwang, Thamrongsilpa Pothisoong, Peerasak Srinives, Anna Saimaneerat, Samran Sichomphon, Noppasool Samutthong, Sumet Tabngein,
อวจฉรา นวนทกวจ, "Yield Trials of High N2-fixation Potential Elite lines in Fermer Fields.", การประชรมทางววชาการ ครวงน ทธพ 50 มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย (2012)
- Teera Somwang, Sakol Chaisri, Thamrongsilpa Pothisoong, สรนยธ ย โชตวนนธ าท, Sumet Tabngein, Noppasool Samutthong, Sutus Pleangkai, "Selection of
Cassava Clones (Manihot esculenta Crantz) for High Leaf Yield and Quality", การประชรมววชาการครวงน ทธ5พ 1 มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย (2013)
ระดวบนานาชาตว
- Kingkan Panitnok, Suthep Thongpae, Chairerk Suwannarat, Sombun Techapinyawat, Dr. Supranee Ngamprasitthi, Sakol Chaisri, Teera Somwang, ดร.
พวกตรยเพกญ ภศมพว นว ธย, "Effects of vetiver grass and green manure management on properties of Map Bon, coarse-loamy variant", 1st Asian Conference on
Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation (2010)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางววลการเสนอผลงานภาคโปสเตอรยดเธ ดถนอวนดวบทธพ 3 พพช ประจชาปป 2551 เรพอพ ง "การเจรวญเตวบโตของหญซาแฝกแหลถงพวนธรตย าถ งๆ ทธปพ ลศกในนนาช เสธยจากโรงงานอรตสาหกรรม
" จาก มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย
- รางววลการนชาเสนอผลงานววจยว ภาคโปสเตอรยรางววลชมเชยอวนดวบทธพ 1 พพช ประจชาปป 2552 เรพอพ ง "การปรวบปรรงพวนธรถย วพว เหลพอง(Glycine max(L.) Merrill) ใหซมคธ วามสามารถในการ
ตรรงไนโตรเจนสศงโดยไรโซเบธยมในลศกผสมชววพ ทธพ 6" จาก มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย
- รางววลการนชาเสนอโปสเตอรยดเธ ดถนรางววลชมเชย พพช ประจชาปป 2553 เรพอพ ง "การปรวบปรรงพวนธรถย วพว เหลพอง(Glycine max (L)Merrill)ใหซมสธ ามารถในการตรรงไนโตรเจนสศงโดยไรโซเบธ
ยม" จาก มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย
- ชมเชยภาคโปสเตอรย พพช ประจชาปป 2554 เรพอพ ง "การเปรธยบเทธยบผลผลวตถววพ เหลพองสายพวนธรดย เธ ดถนทธมพ ศธ กว ยภาพในการตรรงไนโตรเจนสศงในแปลงเกษตรกร" จาก มหาววทยาลวย
เกษตรศาสตรย
- การนชาเสนอผลงานววชาการภาคโปสเตอรยดเธ ดถนรางววลชมเชยอวนดวบทธพ 1 ประจชาปป 2556 เรพอพ ง "การควดเลพอกสายพวนธรมย นว สชาปะหลวงเพพอพ ใหซผลผลวตและครณภาพใบสศง" จาก
มหาววทยาลวยเกษตรศาสตรย
ผลงานววจยว นธเน ปปนรายการรวบรวมระหวถางปป 1 มกราคม 2543 - 15 สวงหาคม 2563
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