
โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ บานควนหรัน  

อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 

รายงานรอบ ๑๒ เดอืน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
๑. ความเปนมา  
 ดวยมีราษฎร อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา นําโดยนายรีเปง มุนิมะ กํานันตําบลเปยน พรอม
ผูใหญบานอีก ๗  หมูบานไดทําหนังสือถึงคณะทํางาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถขอใหนําความกราบบังคมทูลขอพระราชทานความชวยเหลือใหจัดทําโครงการ
ฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริข้ึน ในพ้ืนท่ีตําบลเปยนอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา เพ่ือเปนการ
ชวยเหลือใหราษฎรไทยพุทธและมุสลิม มีอาชีพ มีงานทําอยูใกลพ้ืนท่ีอยูอาศัยในหมูบาน ท้ังนี้เนื่องจากใน
ปจจุบันการเดินทางไปประกอบอาชีพนอกหมูบานไมปลอดภัย เพราะถูกลอบประทุษรายจากกลุมผูกอความไม
สงบ ราษฎรในตําบลเปยนและตําบลบานโหนด อําเภอสะบายอยจึงพรอมใจกันยกพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน
ของตําบลเปยน จํานวน ๒๐๐ ไร และท่ีนารางอีก ๑๐๐ ไร สําหรับจัดทําโครงการฟารมตัวอยาง                 
 พลเอก ณ พล บุญทับ และ พลเอกธีระพงษศรีวัฒนกุลคณะทํางานโครงการฟารมตัวอยางอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเดินทางไปพบราษฎรพรอมท้ังไดทําการตรวจพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนดังกลาว เม่ือ
วันท่ี  ๒๘ กันยายน๒๕๕๑ ในข้ันตนพบวาพ้ืนท่ีดินมีความเหมาะสมท่ีจะสนับสนุนใหจัดทําโครงการฟารม
ตัวอยางไดมีลําหวยซ่ึงเปนแหลงน้ําธรรมชาติมีน้ําไหลตลอดปสามารถทําฝายก้ันน้ําเพ่ือนําน้ํามาใชอุปโภค - 
บริโภค และทําการเกษตรได 
 การจัดทําโครงการฟารมตัวอยางครั้งนี้สามารถชวยเหลือราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอความไม
สงบจํานวน ๑,๕๔๔ ครัวเรือนจํานวนประชากรประมาณ ๓,๐๐๐ คน ซ่ึงมีท้ังชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม 
ไดรวมคิดรวมทํางาน รวมแกไขปญหา และไดรับผลประโยชนรวมกันโดยเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 
๒๕๕๒ เนื้อท่ี ๒๐๐ ไร และในป ๒๕๕๔ ขยายพ้ืนท่ีเปน ๕๐๐ ไร  

๒. การสนองพระราชดําริฯ / การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ไดเขารวมดําเนินการใน ๒  กิจกรรม 
ดังนี้ 

-   กิจกรรมดานการผลิตพืชหลังนา ไดแก ถ่ัวลิสง  และการปลูกขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ สงขลา 
๘๔-๑ ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

-   กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี  

๓. วัตถุประสงค 
    ๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 
 ๑. เปนแหลงเรียนรูงานดานการเกษตร 
 ๒. สงเสริมใหราษฎรมีอาชีพ มีงานทําอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัย ใกลท่ีพักอาศัย 
 ๓. เพ่ือจัดสรางแหลงอาหารของชุมชน สําหรับผลิตอาหารปลอดสารพิษใหประชาชนไดบริโภค 
 ๔. เปนแหลงจางงานใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
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  ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 เพ่ือผลิตพืชไรและพืชหลังนา เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหสามารถเลี้ยงตนเองได และขยายผล
ความสําเร็จไปสูไรนาเกษตรกร และใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดเรียนรูการทําเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
    ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
 ตั้งอยู  บานควนหรัน  หมูท่ี ๒ ตําบลเปยน  อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ท่ีตั้งโครงการพิกัด  QH
๒๐๘-๓๕๗  
    ๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 กิจกรรมดานการผลิตพืชไร :  ดําเนินการบนพ้ืนท่ี ๒ ไร โดยมุงเนนการถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตขาวโพดหวานท่ีถูกตอง และเหมาะสม ตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

๕. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   ๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 
   ๕.๒ หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 
 ๕.๒.๑ หนวยงานหลัก   :  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 
 ๕.๒.๒ หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน  :  กองแผนงานและวิชาการ      

๖. งบประมาณท่ีไดรับ 
     ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 
  ป ๒๕๖๒  ไดรับจัดสรรงบประมาณ  ๙๐,๐๐๐ บาท 
๗. ผลการดําเนินงาน 
    ๗. กิจกรรมพืชหลังนา/แปลงปลูกพืชไร 
 ๗.๑.๑ แปลงตนแบบ / แปลงสาธิต 

๗.๑.๑.๑ การปลูกขาวโพดหวานลูกผสมพันธุสงขลา ๘๔-๑ พ้ืนที่ ๑ ไร 
การปลูก 
๑.  การเตรียมดิน ไถดะ ๑ ครั้ง ใหลึกอยางนอย ๓๐ เซนติเมตร แลวตากดินท้ิงไว ๗-๑๐ วัน  

เพ่ือทําลายวัชพืชหรือเมล็ดวัชพืช  โรคและแมลงของขาวโพดหวานท่ีอาศัยอยูในดิน ใสปุยมูลไก ๕๐๐  
กิโลกรัมตอไร โดยหวานใหท่ัวพ้ืนท่ีปลูกกอนการไถแปรหรือพรวน จากนั้นจึงไถแปรหรือพรวนใหดินรวนซุยอีก
ครั้งหนึ่ง   

๒.  การปลูก  ปลูกใหเปนแถว  โดยใหระยะระหวางรองหรือแถวเทากับ  ๗๕  เซนติเมตร  
แลวทําหลุมตื้น ๆ เพ่ือหยอดเมล็ดพันธุ  ระยะระหวางหลุมเทากับ ๒๕ เซนติเมตร  หยอดเมล็ดหลุมละ ๒ 
เมล็ด  กอนปลูกฝนตกจึงไมมีการใหน้ําเพราะพ้ืนท่ีมีความชื้นมากพอ    

การใสปุย 
๑.  เม่ือตนขาวโพดหวานมีอายุ  ๑๐-๑๔  วัน  ใสปุยเคมีสูตร  ๑๕-๑๕-๑๕  (สําหรับดิน

ทราย) อัตรา ๕๐  กิโลกรัมตอไร  โดยหวานรอบ ๆ ตนขาวโพด หางจากตนขาวโพดหวานประมาณ ๑๕ 
เซนติเมตร แลวกลบดิน 
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๒.  เม่ือตนขาวโพดมีอายุ  ๒๕-๓๐  วัน  ใสปุยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐  อัตรา ๒๕ กิโลกรัมตอไร  
โดยโรยใหเปนแถวขางโคนตนขาวโพดหวาน แลวถากดินพูนโคนเพ่ือกลบปุย 

๓.  เม่ือขาวโพดมีอายุ  ๔๕  วัน  ควรใสปุยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐  อัตรา ๒๕ กิโลกรัมตอไร  โดย
ใชเสียมเจาะเปนหลุมตื้น ๆ ขางตนขาวโพดหวาน หยอดปุย  แลวกลบดิน 

การใหน้ํา 
ใหน้ําแกขาวโพดหวานสัปดาหละ ๑ ครั้ง ในชวงท่ีขาวโพดหวานแทงชอดอกและออกไหมจะ

ขาดน้ําไมได  ซ่ึงหากขาดน้ําในชวงนี้  เมล็ดจะติดไมเต็มฝก  และฝกมีขนาดเล็ก 

การเก็บเกี่ยว 
ทําการเก็บเก่ียวผลผลิตขาวโพดหวาน หลังจากท่ีเสนไหมโผลพนปลายฝกมาแลว ๑๘-๒๐ วัน  

เม่ือเก็บเก่ียวแลว เก็บฝกขาวโพดหวานไวในท่ีรม  และไมเก็บฝกขาวโพดหวานไวนานเกิน ๒๔ ชั่วโมงภายหลัง
การปลิดฝกออกจากตนแลว เพราะจะทําใหขาวโพดหวานเสียคุณภาพ หรือความหวานจะลดลง 

การบันทึกขอมูล   
- ผลผลิตน้ําหนักฝกสดท้ังเปลือก (กิโลกรัม/ไร) 

-  
 

๗.๑.๑.๒ การปลูกถั่วลิสงพันธุไทนาน ๙ พ้ืนที่ ๑ ไร 
      การปลูก   

ระยะระหวางแถว ๕๐ เซนติเมตร  ระยะระหวางตน ๒๐ เซนติเมตร จํานวน ๒-๓ เมล็ด/หลุม 
      การใสปุย 
 - ใสปูนขาวอัตรา ๑๐๐-๓๐๐ กิโลกรัมตอไร โดยใสกอนปลูก ๑-๒ สัปดาห แลวพรวนดินกลบ 
 - ใชปุยเคมีสูตร ๑๒-๒๔-๑๒  อัตรา ๓๐ กิโลกรัมตอไร หรือ ๘-๒๔-๒๔ อัตรา ๓๐กิโลกรัมตอ

ไร การใสปุยเคมีใหแกถ่ัวลิสงนั้น สามารถกระทําไดท้ังใสลงในพ้ืนท่ีปลูกแลวพรวนดินกลบกอนปลูก  หรือใสโดย
โรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบปุยในชวงถ่ัวลิสงอายุ ๑๕-๒๐ วันหลังงอก 

 - ใสยิปซัม อัตรา ๕๐ กิโลกรัมตอไร โดยใสขางแถวปลูกในระยะท่ีถ่ัวลิสงลงเข็ม เม่ืออายุ  
๔๐-๔๕ วันหลังปลูก 

     การกําจัดวัชพืช   
      การกําจัดวัชพืชดวยแรงงานคนโดยใชจอบดายหญาควรรีบทําขณะท่ีวัชพืชยังเล็กอยูในชวง 

๑๕-๒๐ วัน หลังจากนั้นถาวัชพืชงอกข้ึนมาอีกควรกําจัดวัชพืชอีกครั้งในชวง ๓๐-๔๕ วัน ในระยะนี้ตองปฏิบัติ
อยางระมัดระวังมิใหกระทบ กระเทือนตอการลงเข็ม 

     การเก็บเกี่ยว  
      ในกรณีท่ีเก็บฝกแหง ถ่ัวลิสงท่ีเมล็ดแกจัด สีของผนังเปลือกฝกดานในจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล

และน้ําตาลดํา เปลือกหุมเมล็ดมีสีตามพันธุ ควรถอนและปลิดฝกใหเสร็จเปนแปลง ๆ หลังปลิดฝกแลวรีบทําให
แหง ควรนําฝกไวในท่ีโปรง อากาศถายเทได 

     การบันทึกขอมูล  

- ผลผลิตฝกสดถ่ัวลิสง (กิโลกรัม/ไร) 
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๗.๒  กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 

 ๗.๒.๑ การฝกอบรม 
  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จะดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตร “การแปรรูปกลวย
และมันเทศ ” ในวันอังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒  ณ  อาคารอเนกประสงค ฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ใหแก เกษตรกรในฟารมตัวอยางฯ จํานวน  
๓๕ ราย  
 
ตารางท่ี ๑ รายชื่อเกษตรกรท่ีเขารับการฝกอบรม จํานวน ๓๕  ราย 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ียู เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๑ นางสาวไอเสาะ ราชเพ็ชร ๕๑ ม.๗ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๒ ๙๐๐๖ ๐๐๐๐๑ ๘๑ ๒ 
๒ นางสาวมะยุรี สมานสุหลง ๕๖/๑๑ ม.๒ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๑๒๑ ๔๑ ๗ 
๓ นางสาวรอฮาน ีสาแม ๕๕/๕ ม.๒ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๑ ๙๐๐๖ ๐๑๑๓๘ ๖๙ ๔ 
๔ นางสาวสาลีหะ สาแม ๕๕/๕ ม.๒ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๑ ๙๐๑๐ ๐๐๐๘๘ ๔๑ ๓ 
๕ นางสาวมารียะ แอดํา ๕๔/๑๖ ม.๒ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๑ ๙๐๐๖ ๐๐๐๕๕ ๓๙ ๖ 
๖ นางสาวยาวารี สาและ ๔๔ ม.๗ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๒๕๑ ๔๗ ๗ 
๗ นางสาวลีผะ และแดง ๑๘ ม.๘ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๐๘๐ ๙๙ ๐ 
๘ นางสาวรอกีเยาะ สาหะ ๕๔/๓๕ ม.๒ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๑ ๙๐๐๖ ๐๐๐๗๒ ๕๒ ๕ 
๙ นางสาวฟาตีเมาะ หนาหวัง ๒๔ ม.๗ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๒๔๙ ๕๖ ๑ 

๑๐ นางสาวสารีนา สาหะ ๕๔/๓๕ ม.๒ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๑ ๙๐๐๖ ๐๐๐๑๖ ๒๗ ๗ 
๑๑ นางสาวฮายาต ีสาแม ๕๕/๕ ม.๒ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๑ ๙๐๐๖ ๐๑๑๖๒ ๐๖ ๔ 
๑๒ นางสาวฮานีซะห เจะอูบง ๑๔๕/๑ ม.๖ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๑ ๙๐๐๖ ๐๑๑๖๙ ๒๒ ๑ 
๑๓ นางมาสีเตาะ มะเซ็ง ๓๒ ม.๔ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๕ ๙๔๐๖ ๙๙๐๐๐ ๖๙ ๙ 
๑๔ นางไสเดาะ หนาหวัง ๒๔ ม.๗ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๒๖๙ ๑๓ ๙ 
๑๕ นางสาวนูรียะ เจะฮะ ๑๔๔/๙ ม.๖ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๑ ๙๕๐๑ ๐๐๑๖๕ ๙๖ ๖ 
๑๖ นางสาวสุลีพร เล็มเส็น ๔๗ ม.๕ ต.บานโหนด อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๑๕๒ ๘๔ ๓ 
๑๗ นางสาวมะรีเยาะ มะดีเยาะ ๑๔๕/๑ ม.๖ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๔๐๒ ๐๐๔๗๐ ๑๕ ๕ 
๑๘ นางสาวรอมือเลาะ มะเสน็ ๖๓ ม.๗ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๔๐๒ ๐๐๑๓๕ ๒๔ ๑ 
๑๙ นางสาวสริตา แอดํา ๕๔/๑๖ ม.๒ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๑ ๙๐๐๖ ๐๐๐๑๐ ๖๖ ๐ 
๒๐ นรางสาวสุธดิา แอดํา ๕๔/๑๖ ม.๒ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๑ ๙๐๐๖ ๐๑๑๓๘ ๕๘ ๙ 
๒๑ นางสาวยะห มะดิเยาะ ๑๔๔/๙ ม.๖ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๑ ๙๐๐๖ ๐๐๐๕๑ ๔๔ ๗ 
๒๒ นางปาริฉัตร บุญสุข ๙ ม.๔ ต.เขาแดง อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๒๐๘ ๖๐ ๑ 
๒๓ นางสาวบิดะ มะติเยาะ ๑๔๔/๙ ม.๖ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๔๐๒ ๐๐๖๒๔ ๔๓ ๘ 
๒๔ นางพรทิพย ประกอบพุม ๕๗ ม.๔ ต.เขาแดง อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๔๐๔ ๐๐๑๔๓ ๘๐ ๘ 
๒๕ นางสาวเจะเซาเดาะ เจะสะแม ๕๔/๑๓ ม.๒ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๕ ๐๐๓๕๒ ๕๑ ๔ 
๒๖ นางสุปราณ ีประกอบแกว  ๗/๑๓ ม.๕ ต.เขาแดง อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๒๒๒ ๐๑ ๙ 
๒๗ นางริน กุลมณ ี ๒๓/๑๘ ม.๔ ต.เขาแดง อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๑๓๙ ๙๕ ๒ 
๒๘ นางสูเรียง หนอแกว  ๑๓/๙ ม.๔ ต.เขาแดง อ.สะบายอย จ.สงขลา ๕ ๙๐๐๖ ๙๙๐๐๓ ๘๘ ๔ 
๒๙ นางสกุณา หมวก ๓๐ ม.๔ ต.เขาแดง อ.สะบายอย จ.สงขลา ๒ ๙๐๐๖ ๐๑๐๓๓ ๖๐ ๒ 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ียู เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
๓๐ นางสาวจฑุารัตน ธัสสะโร ๔/๖ ม.๔ ต..สะบายอย อ.สะบายอย จ.สงขลา ๒ ๙๐๐๖ ๐๐๐๐๑ ๓๙ ๑ 
๓๑ นางสาวมารียํา มะงีแขก  ๑๘/๕ ม.๑ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๒๒๓ ๘๔ ๘ 
๓๒ นางสาวแสนับ อาสา ๕๒ ม.๗ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๒๕๒ ๒๔ ๔ 
๓๓ นางจาย ปานดํา  ๘/๒ ม.๔ ต..สะบายอย อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๐๔๒ ๑๕ ๑ 
๓๔ นางสาวสารีมะ แมะเดาะ ๕๕/๕ ม.๒ ต.เปยน อ.สะบายอย จ.สงขลา ๓ ๙๐๐๖ ๐๐๒๓๔ ๗๖ ๙ 
๓๕ นางสาวนิศาชล สงวนเกต ุ  ๒๒/๙ ม.๗ ต.เขาแดง อ.สะบายอย จ.สงขลา ๕ ๙๐๐๖ ๐๑๐๓๕ ๒๘ ๖ 

 
ซ่ึงเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมไดทําแบบทดสอบความรูกอน และหลังการฝกอบรม ผลการทดสอบ

ความรู  พบวาเกษตรกรมีความรูและความเขาใจเพ่ิมข้ึนจาก ๕๐.๕๗ เปอรเซนต เปน ๘๘.๐๐ เปอรเซนต โดย
เกษตรกรมีคะแนนเพ่ิมข้ึนตั้งแต ๗๐ เปอรเซนต ข้ึนไป คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
 
 
๗.๒.๒  การจัดนิทรรศการ - 
๗.๒.๓  ศึกษาดูงาน  -  
 
๗.๓ กิจกรรมผลิตและการขยายพันธุพืช 
๗.๔ กิจกรรมประสานงาน ติดตามและประเมินผล 

๘. ผลสําเร็จ / ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
๑. สามารถเก็บผลผลิตขาวโพดหวานพันธุ ๘๔-๑ ไดจํานวน ๒,๘๐๐ กิโลกรัม/ไร จําหนายในราคา

กิโลกรัมละ ๒๐ บาท รวมเปนเงิน ๕,๖๐๐ บาท 
๒. สามารถเก็บผลผลิตถ่ัวลิสงพันธุไทนาน ๙ ไดจํานวน ๓๐๐ กิโลกรัม/ไร จําหนายในราคากิโลกรัมละ 

๓๕ บาท รวมเปนเงิน  ๑๐,๕๐๐ บาท 
๓. เกษตรกรในฟารมตัวอยางและบริเวณใกลเคียง มีอาชีพเสริมจากการแปรรูปลวยและมันเมศ 

๙. ปญหา / อุปสรรค  

 มีเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี ทําใหการดําเนินงานลาชา  

 

 

 

 

 



6 
 

ภาพกิจกรรม การฝกอบรม  หลักสูตร  การแปรรูปกลวยและมันเทศ 
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ภาพกิจกรรม การปลูกขาวโพดหวานลูกผสม และถ่ัวลสิง ในฟารมตวัอยาง 


