
ความผูกพันของคนกับพรกิ
ตอน : การปลูกพรกิกะเหร ี่ยงพันธุ์คีรรีาษฎร์

แบบปลอดภัย (ตอน 1)

 รูปแบบการปลูกพริกกะเหรี่ยงคีรีราษฎร์แบบเชิงเดี่ยว 

โลกของพืชผัก
เรื่อง : รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

การปลูกพริกกะเหรี่ยงอาศัยน�้าฝนตลอดฤดูปลูกในพ้ืนที ่
ภาคเหนือตอนบน เช่น จังหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 
ภาคกลาง เช่น จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี เกษตรกรนิยม
เก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกเอง และมีการเขตกรรมตามประสบการณ ์
ของเกษตรกร

พรกิพนัธุค์รีรีาษฎร์คดัเลอืกจากพนัธุ์
กะเหรี่ยงซึ่งเป็นพริกขี้หนู และได้พัฒนา
ระบบการปลูกท่ีเหมาะสมในพื้นที่อ่ืนๆ 
ตลอดจนศึกษาการปลูกในฤดูการปลูกท่ี
แตกต่างจากแหล่งผลิตเดิมเพื่อได้ผลผลิต
ทีไ่ด้ราคาในช่วงทีไ่ด้ราคาตลาดสงู การเขตกรรม 
ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มพื้นที่การผลิต  
และได้ผลผลิตทีม่กีารบริโภคพริกตลอดทัง้ปี 
ลกัษณะการเจรญิเตบิโตของพรกิกะเหรีย่ง
เป็นแบบก่ึงทอดยอด การเจรญิเตบิโตทาง
ล�าต้น ใบ และขนาดต้นตั้งแต่ย้ายปลูกถึง 
90 วัน และขนาดของต้นจะคงท่ีเมื่ออายุ 
150 วัน จากนั้นเร่ิมทยอยออกดอกหลัง
ย้ายปลกู 70-90 วนั และเริม่เกบ็เกีย่วเมือ่
อายุ 100-120 วัน หลังย้ายปลูก ช่วงเวลา

เกบ็เกีย่ว 60-120 วนั หากมฝีนตกต่อเนือ่ง
และฤดูฝนยาวนานจะท�าให้ช่วงเวลา 
เกบ็เกีย่วนานมากยิง่ขึน้ แนวทางการปฏบิตังิาน 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ฤดูปลูก
1. ฤดูปลูกอาศัยฝน
การปลูกพริกกะเหร่ียงอาศัยฝน 

จะเริ่มปลูกในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 
และทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังปลูก  
120-150 วัน เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยว
พริกได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ 
ในปีถัดไป ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก
กะเหรี่ยงขึ้นกับปริมาณฝนในแต่ละปี  
ปีใดมฝีนตกต่อเนือ่งนานจะท�าให้ช่วงเวลา

เกบ็เกีย่วนาน เกษตรกรทีม่พีืน้ทีป่ลกูพรกิ
กะเหรี่ยงที่มีการคมนาคมสะดวก นิยม 
เกบ็เกีย่วผลสเีขยีวปนสแีดงเพือ่การบรโิภค
เป็นผลผลิตสด 

2. ฤดูปลูกไม่อาศัยฝน
พืน้ทีม่รีะบบน�า้เพือ่การเกษตรสามารถ

ปลูกพริกกะเหรี่ยงได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลา
ท่ีพริกมีราคาสูงตั้งแต่เดือนมกราคม 
ถงึสงิหาคมของทุกปี ดงันัน้ ควรเริม่ปลกูพรกิ 
ในเดอืนสงิหาคมถงึพฤศจกิายน และทยอย
เก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม 
ถึงสิงหาคมในปีถัดไป 

ระบบการปลูก
ระบบการปลูกพริกกะเหรี่ยง 

ทีเ่หมาะสมขึน้อยู่กบัการบรหิารจดัการปลกู
เชิงธุรกิจ ซ่ึงพิจารณาราคาและตลาด 
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ความเหมาะสม 
กับการใช้ทรัพยากรการปลูก เช ่น  
สภาพพื้นที่ แหล่งน�้า แรงงาน และทุน 
ระบบการปลูกแบบต่างๆ มีรายละเอียด
ดังนี้
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 การย้ายกล้าพริกกะเหรี่ยงปลูกแซมข้าวโพดไร่

1. การปลกูพรกิกะเหรีย่งแซมกบัข้าวโพดหรอืข้าวไร่
โดยอาศัยฝน

เกษตรกรที่ปลูกพริกกะเหรี่ยงโดยอาศัยฝนนิยมเลือกใช้
ระบบปลูกพริก (หยอดเมล็ดปลูกหรือหว่าน) แซมในแปลง 
ข้าวไร่ โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่และพริกร่วมกัน หากเป็น 
การปลูกแซมแปลงข้าวโพดไร่ จะปลูกข้าวโพดไร่ก่อนหยอด 
เมล็ดพนัธุพ์รกิกะเหรีย่ง 1 สปัดาห์ (ข้าวโพดเริม่ยดืต้น) ซึง่ใช้ร่มเงา 
ของแถวข้าวไร่หรอืข้าวโพดไร่สนบัสนนุให้ต้นกล้าพรกิเจรญิเตบิโต
ดีและยืดความสูงของต้น รวมทั้งเมื่อเริ่มเกี่ยวข้าวไร่ในเดือน
พฤศจกิายน หรอืเกบ็เก่ียวข้าวโพดไร่ในเดอืนสงิหาคม จะตรงกบั 

ช่วงอายุพริกกะเหรี่ยงเริ่มออกดอกชุดแรกพอดี จึงไม่มีปัญหา 
การบังแสงที่จะท�าให้ผลผลิตพริกกะเหรี่ยงลดลง และอาศัยซาก 
ต้นข้าวไร่หรือข้าวโพดไร่ช่วยรักษาความช้ืนในดินให้กับต้นพริก 
นอกจากนีต้้นพรกิทีย่งัเลก็อยูย่งัได้อาศยัปุ๋ยเคมทีีใ่ส่ให้กบัข้าวโพด
อกีด้วย ซึง่ถือเป็นระบบการปลูกพชืร่วมระบบ (พรกิแซมในแถวข้าวไร่ 
หรือข้าวโพด) ที่เหมาะสมภายใต้สภาพไร่อาศัยฝน ที่เกษตรกรได้
ผลผลิตทั้งข้าวไร่ หรือข้าวโพดไร่ และพริก ในพื้นที่เดียวกัน  
อย่างไรกด็ ีการหยอดเมล็ดพนัธ์ุพรกิในแถวข้าวโพดของเกษตรกรนัน้ 
มักพบปัญหาต้นกล้าพริกเน่าตาย ซึ่งเกษตรกรต้องพ่นสารเคมี
ป้องกันโรค

ระยะเวลา

 0  30 60  90  120  150  180  210  240  270 วนั

(การปลูกข้าวโพดไร่...พืชหลักของเกษตรกร)

หยอดเมลด็พนัธุ์ เริ่มยืดต้น

(เดือนเมษายน-พฤษภาคม)

ขนาด เก็บเกี่ยว

 ทรงพุ่มสูงสุด

การปลูกพริกด้วยเมล็ดพันธุ์แซมในแปลงข้าวโพด (เกษตรกร)

เกบ็ผลพรกิเขยีว + แดง 
(10 วัน/5 ครั้ง)

เริ่มเก็บผลผลิต
(180 วัน)(พฤศจิกายน)

หยอดเมลด็พันธุพ์ริก
หลังปลูกข้าวโพด

1 สัปดาห์

ต้นกล้าพริก
40 วัน ดอกแรกบาน  

(120 วัน)
สิน้สุด เกบ็ผลผลติ (240 วนั)

(ธันวาคม- มกราคม)

หมายเหตุ :  = ช่วงต้นกล้าพริก  = ช่วงสร้างใบและกิ่งแขนง  = ช่วงสร้างผลผลิต
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 ปลูกแบบยกร่อง

ข้อดีของการหยอดด้วยเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยง 
แซมข้าวโพดไร่

1. ลดความเสี่ยงของการขาดน�้าในช่วงกล้าพริก
2. ประหยัดต้นทุนการเพาะกล้าและย้ายปลูก
3. ประหยัดปุ๋ยเคมี เพราะใช้ร่วมกับข้าวโพด เป็นการลด

ความเสี่ยงจากการลงทุนของพืชแซม (พืชรอง) ได้

ข้อเสียของการหยอดด้วยเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยง
แซมข้าวโพดไร่

1. อายุงอกนานกว่าเพาะเมล็ดพันธุ์ 7-10 วัน
2. ใช้เมล็ดพันธุ์มาก 1.2-3.0 กิโลกรัมต่อไร่ เทียบกับ 

การเพาะเมล็ดพันธุ์ 50 กรัมต่อไร่ ในการปลูก 5,000 ต้น/ไร่
3. พบโรคเน่าคอดินระบาดในช่วงกล้าพริก มากกว่าการ

ย้ายกล้า
4. การดแูลต้นอ่อนพรกิในแปลงท�าได้ยาก ท�าให้โอกาสรอด 

ของต้นกล้ามีน้อยกว่า และความแขง็แรงของต้นกล้าพริกในแปลง
ด้วยวิธีย้ายกล้ามีมากกว่า ระยะเวลา

 0  30 60  90  120  150  180  210  240  270 วนั

หมายเหตุ :  = ช่วงต้นกล้าพริก  = ช่วงสร้างใบและกิ่งแขนง  = ช่วงสร้างผลผลิต

5. ความสูงของต้นพริกด้วยวิธีย้ายกล้ามากกว่าหยอดด้วย
เมล็ดพันธุ์

2. การปลูกพริกกะเหรี่ยงแซมกับข้าวโพดโดยเพาะ
กล้าและย้ายปลูก

การปลูกพริกแซมแถวข้าวโพดโดยใช้ต้นกล้าพริกกะเหรี่ยง
อายุ 40 วัน และย้ายปลูกหลังจากปลูกข้าวโพดอายุ 20 วัน ซึ่งมี
โอกาสรอดตายมากกว่าวธิหียอดเมลด็พนัธุโ์ดยตรงและให้ผลผลติ
ต่อพื้นที่สูงกว่า นอกจากนี้ จากปฏิทินการปลูกพริกยังได้แสดง
ช่วงการพัฒนาการเจริญเติบโตของพริกกะเหรี่ยงในระบบการ
ปลูกพริกเชิงเดี่ยวในสภาพไร่อาศัยน�้าฝนไว้ เพื่อประกอบการ
พจิารณาเปรยีบเทยีบเลอืกระบบการปลกูทีเ่หมาะสมกบัผูใ้ช้ รวม
ทั้งการปลูกพริกกะเหรี่ยงด้วยต้นกล้าในแถวข้าวโพดไร่ ในรูป
แบบการปลูกนอกฤดูปลูกปกติ 

ข้อดีของการย้ายกล้าปลูกแซมข้าวโพดไร่
1. ประหยัดเมล็ดพันธุ์พริกที่มีราคาแพง
2. ต้นพริกกะเหรี่ยงอาศัยต้นข้าวโพดช่วยบังแสงแดด 

ในระยะกล้าฟื้นตัว
3. ลดความเสี่ยงต่อโรคและแมลงระบาดกับต้นอ่อนพริก

ในช่วงอายุ 40 วันหลังปลูก
4. ร่นระยะดอกแรกบานให้เร็วขึ้นกว่าวิธีหยอดเมล็ดปลูก

ประมาณ 50 วัน
5. เพิม่ความสามารถแก่งแย่งปรมิาณแสงแดดของต้นพรกิ

ที่ย้ายปลูกในแถวข้าวโพด
6. ไม่มีปัญหาเก็บเกี่ยวตรงกัน โดยเก็บฝักข้าวโพดก่อน

ผลพริกกะเหรี่ยงชุดแรกประมาณ 20 วัน

ข้อเสียของการย้ายกล้าปลูกแซมข้าวโพดไร่
1. มีต้นทุนการเพาะกล้าพริกและย้ายปลูก (โรงเรือน  

เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุเพาะ แรงงาน)

เก็บพริกผลแดง
10 วัน/5 ครั้ง

เริ่มเก็บผลผลิต
(130 วันหลังย้ายปลูก)

เพาะเมล็ดพันธุ์ ย้ายปลูกต้นกล้า 
อายุ 40 วัน

หลังหยอดข้าวโพด  
20 วัน

ดอกแรกบาน
(70 วนัหลงัย้ายปลกู)

สิ้นสุด เก็บผลผลิต
(220 วันหลังย้ายปลูก)
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 ปลูกแบบไม่ยกร่อง  ปลูกพริกกะเหรี่ยงแซมในข้าวไร่ 

 ปลูกพริกกะเหรี่ยงแซมในข้าวโพด

2. อาจพบปัญหาขาดน�า้หลังจากย้ายกล้าปลูก
3. ใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังย้ายปลูก

ประมาณ 30 วัน

3. การปลูกพริกกะเหรี่ยงเชิงเดี่ยว 
ในพื้นที่ไร่อาศัยฝน

การปลูกพริกกะเหรี่ยงเชิงเดี่ยวได้ผลด ี
ในสภาพพื้นที่ดอนและปริมาณฝนน้อย และ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานกว่า 100 วัน 

ข้อเสียของการปลูกพริกกะเหรี่ยงเชิงเดี่ยว
1. โอกาสเส่ียงต่อการระบาดของโรคและแมลงในแปลงมี

มากกว่า
2. โอกาสเสี่ยงต่อปัญหาขาดแคลนน�้า/ความแห้งแล้งใน

ระยะกล้า

4. การปลูกพริกกะเหรี่ยงแซมกับข้าวโพดไร่ 
โดยเพาะกล้าและย้ายปลูกนอกฤดูปลูกปกติ 

 เนื่องจากตลาดพริกในประเทศที่มีอากาศเย็นมากกว่า
ประเทศไทย ต้องการผลผลติระหว่างเดอืนมกราคมถงึพฤษภาคม 
ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีผลผลิตพริกปริมาณน้อย พื้นที่ที่มี 

ระยะเวลา

 0  30 60  90  120  150  180  210  240  270 วนั

หมายเหตุ :  = ช่วงต้นกล้าพริก  = ช่วงสร้างใบและกิ่งแขนง  = ช่วงสร้างผลผลิต

เกบ็พรกิแต่ละรุ่น 10 วนั (9 ครัง้) 
(เฉพาะผลแดง)

เริ่มเก็บผลผลิต
(110 วันหลังย้ายปลูก)

เพาะเมล็ดพันธุ์ ปลกูต้นกล้า
อายุ 40 วัน

ดอกแรกบาน
(50 วนัหลงัย้ายปลกู)

สิ้นสุด เก็บผลผลิต
(200 วันหลังย้ายปลูก)

การชลประทานหรือแหล่งน�้าตลอดปี สามารถปลูกพริกกะเหรี่ยง 
ทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูมากกว่าการปลกูในฤดฝูน การปลกูพรกิกะเหรีย่ง
นอกฤดคูวรเพาะกล้าระหว่างเดอืนสงิหาคมถงึตลุาคม จากนัน้ปลกู
ข้าวโพดหลังเพาะเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยง 20 วัน ท�าการย้ายปลูก
ต้นกล้าพริกอายุ 40 วัน ระหว่างแถวข้าวโพดแถวเดี่ยว ระยะปลูก
ระหว่างต้นและแถว 0.8-1.0 เมตร (5,000 ต้นต่อไร่) ยกแปลง
กว้าง 1.0 เมตร การปลูกแถวคู่ ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว  
0.5-0.8 เมตร (10,000 ต้นต่อไร่) ยกแปลงกว้าง 1.5 เมตร ข้าวโพด
ไร่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม  
และพริกเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวปลายเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม 
ในปีถัดไป 
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 ลักษณะการเจริญเติบโตของพริกกะเหรี่ยงพันธุ์คีรีราษฎร์เป็นแบบกึ่งทอดยอด

ระยะเวลา

 0  3010 20 60  90  120  150  180  210  240  260 วนั

หมายเหตุ :  = ช่วงต้นกล้าพริก  = ช่วงสร้างใบและกิ่งแขนง  = ช่วงสร้างผลผลิต

เริ่มเก็บผลผลิต
(130 วันหลังย้ายปลูก)

เพาะเมล็ดพันธุ์
(1 สิงหาคม)

ปลูกต้นกล้า อายุ 40 วัน
เมล็ดพันธุ์ หลังหยอดข้าวโพด

2 สัปดาห์

ดอกแรกบาน
(70 วนัหลงัย้ายปลกู)

สิน้สดุ เกบ็ผลผลติ (มีนาคม)
(190 วันหลังย้ายปลูก)

ขนาดทรงพุ่ม เก็บเกี่ยว
(พฤศจิกายน)

ฉบับหน้ามาว่ากันต่อด้วยเรื่องของหลักเขตกรรม เช่น การเตรียมพ้ืนที่ การเพาะกล้า 
การปลูก รวมถึงตารางการปฏิบัติงานการผลิตพริกกะเหรีย่งปลอดภัย

(ข้าวโพดไร่)

(พริกกะเหรี่ยง)

หยอดเมล็ดพันธุ์
(20 สิงหาคม)

เริ่มยืดต้น สูงสุด

คู่มือการปลูกพริกกะเหรี่ยงแบบปลอดภัย
ผู้เขียน : จานุลักษณ์ ขนบดี  สาวิตร มีจุ้ย 

และ จินันทนา จอมดวง

ราคา 50 บาท
ค่าจัดส่งลงทะเบียน 30 บาท

โทร. 0-2503-2054-5, 098-445-9878
@kehakaset 

     

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 
เปรม ณ สงขลา
บรรณาธิการ

วรรณภา เสนาดี
บรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศ

 สุปานี ณ สงขลา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ปกป้อง ป้อมฤทธิ์
กองบรรณาธิการ

กัญตนา หลอดทองหลาง
สุภาพร เส็งสมาน

ออกแบบปก
วัสสาน์ สารพานิช

ศิลปกรรม 
พิรัชย์ภณ สืบบุก

อารยา อาภัสรพรหม
ฝ่ายบัญชี/การเงิน
คัคนางค์ ณ สงขลา

ส�านักงาน 
หจก.มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา

55/615 โครงการสุโขทัยอเวนิว 99 
ม.9 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.-แฟกซ์.0-2503-2054-5 

e-mail : kehakaset@gmail.com

พิมพ์ที่ 
เจริญรัฐการพิมพ์ 486/30-31 

ถ.ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ
แยกสี-เพลท ธนะบล็อก 946 

เจริญรัถ คลองสาน กรุงเทพฯ

กรเทพ  ณ สงขลา
ผู้จัดการ

 

www.kehakaset.com
มาเป็นเพ่ือนกันในไลน์ 
พร้อมรับข้อมูลดีๆ ได้ที่ @kehakaset 

“การน�าเสนอข้อมูลหรือความเห็นเป็นส่วนของผูเ้ขียนวารสารไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยทัง้หมด”

	 เดือนนี้เดือนพฤษภาคม	 2563	 ภาพรวมใหญ่ระดับโลกยังคงเป็นเรื่องสงคราม
ระหว่างมนษุย์กบัโคโรนาไวรสั	โดยมาตรการการต่อสูข้องมนษุย์ในช่วงนีก้ค็อื	การหยดุ
กิจกรรม	หยุดการชุมนุม	 ลดการเดินทางเพื่อหยุดการติดต่อของเชื้อโรค	บางประเทศ
เกิดผลส�าเร็จรวดเร็ว	 บางประเทศเกิดผลช้าจนถึงขั้นยังเอาไม่อยู่	 ตามปัจจัยแวดล้อม
ของแต่ละภูมิสังคมนั้น
	 มาตรการการต่อสู้กับเชื้อโรคที่มองไม่เห็นครั้งนี้	 ท�าให้วิถีชีวิตของผู้คนทั้งโลก
เปลีย่นไป	หลกัของมาตรการสูไ้วรสัโรคร้ายทีท่กุประเทศใช้กค็อื	การปิดเมอืง	ปิดประเทศ	
ท�าให้ห่วงโซ่จากแหล่งผลิตสินค้าถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภคติดขัดชะลอลง	 ระบบเศรษฐกิจ 
ปั่นป่วน	สู่การทรุดและถดถอยชะงักไปทั้งโลก	รวมทั้งในบ้านเราเอง					
	 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า	 
บางประเทศจะขาดแคลนอาหารจนถึงขัน้วกิฤต	ิโดยเฉพาะในประเทศทีแ่ห้งแล้งยากจน	
อย่างเช่นในแอฟริกาและอีกหลายประเทศที่มีชัยภูมิที่ผลิตอาหารไม่พอกินอยู่แล้ว	 
ซึง่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตแิจ้งว่า	ผูค้นทัว่โลกจะอดอยากถงึจ�านวน	
820	ล้านคน	เหตุไม่ใช่เพราะการขาดแคลนอาหารแต่เพราะไม่มีรายได้ที่จะซื้ออาหาร
หรืออาหารไม่มีให้ซื้อและจะยิ่งรุนแรงขั้นวิกฤติหากโคโรนาไวรัสนี้ยังยืดเยื้อต่อไป
	 ส�าหรับบ้านเราอันเป็นชัยภูมิครัวอาหารของโลก	 เราคงไม่ขาดแคลนอาหาร	 
แต่ปัญหาทางสังคมจะเริ่มเกิด	 เมื่อมีผู้คนว่างงานจ�านวนมากและเงินช่วยเหลือจาก 
รฐัหมดลง	นอกเหนอืจากเรือ่งโคโรนาไวรสัแล้วบ้านเรายงัมวีกิฤตซ้ิอนวกิฤตคิอื	ภยัร้อนแล้ง
ที่ยังไม่คลี่คลายแม้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตาม	
	 หลงัวกิฤตไิวรสัร้ายนีท้เุลาลงมกีารคาดการณ์กนัว่าจะเกดิ	“ความไม่ปกตทิีเ่ป็น

ปกติใหม่”	ในหลากหลายเรื่องทั้งระบบเศรษฐกิจ	วิถีชีวิตผู้คนจะเปลี่ยนและถูกบังคับ
เปลี่ยน	“ครั้งใหญ่”	ไปโดยปริยายเพราะทุกชีวิตต้องปรับเพื่ออยู่รอด
	 ส�าหรับเคหการเกษตรฉบับนี้ยังคงมีให้อ่านกัน	 แม้แผงหนังสือส่วนหนึ่งจะปิด
ชั่วคราวแต่ท่านสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์และจัดส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้อย่าง
สะดวกสบาย	 โดยเคหการเกษตรเป็นผู้จ่ายค่าส่งลงทะเบียนให้ท่านเอง	 รวมท้ังท่าน
สามารถติดตามคลิปวิดีโอสนทนาสดหลากรสหลายเรื่องได้เป็นประจ�าทางเฟซบุ๊กไลฟ์	
รวมทั้งการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบคลิปและข้อมูลข่าวสารสาระดีๆ		ทาง	Facebook.
com/kehakaset	และ	Youtube	เป็นระยะอีกช่องทางหนึ่งด้วย
 หวังว่าเราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ครับ  

เปรม ณ สงขลา
prem.kehakaset@gmail.com
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