
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ ปงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน 
( ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 กรมวิชาการเกษตร 
 
1. โครงการฟารมตัวอยางในพระราชดําริฯ จํานวน ๕ โครงการ ไดแก 

1.1 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานสะแนะ  
1.1.1 ความเปนมา 

      เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีของโครงการฟารมตัวอยางดั่งเดิมเปนท่ีราบลุมสลับเนินเขาสูง ติดกับ
แมน้ําสายบุรี มีลักษณะเปนทุงหญาสลับกับไมยืนตน โดยมีผูใหญบาน นายสะรี มะดีเยาะ ซ่ึงอยากให
ประชากรมีรายไดท่ีดีข้ึน จึงไดปรึกษา พันเอก อรรถพร โบสุวรรณ จากนั้นทานไดเดินทางไปตรวจพ้ืนท่ี 
สาธารณะประโยชน บานสะแนะ หมูท่ี 1 ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส วาเหมาะสมท่ีจะเปน
ฟารมตัวอยาง และไดประสานเปนข้ันตอนตอไป 

 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2547 รองสมุหราชองครักษ พล.อ.ณ พล บุญทับ พรอมดวย คุณ 
สหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษและคณะ ไดเดินทางไปตรวจสอบสภาพ
พ้ืนท่ี 300 ไร เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2547 คุณสหัส บุญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝาย
กิจกรรมพิเศษ พรอมดวยคณะแมทัพภาค 4 พลโทพิศาล รัตนวงคีรี และเจาหนาท่ีไดเดินทางไปตรวจสอบ
สภาพพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน บานสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ขนาดพ้ืนท่ี 300 ไร และขอให
หนวยงานทหารพัฒนาชวยดําเนินการปรับพ้ืนท่ีจัดทําฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ ประมาณ 120 ไร 
เพ่ือใหสามารถปลูกพืชตางๆ ได 

 
1.2 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานโคกบาฆาบือซา 

1.2.1 ความเปนมา  

 สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีความเปนหวงเปนใยในชีวิต และความเปนอยู

ของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอยางยิ่งตอเกษตรกรผูยากไร ซ่ึงขาดความรูความเขาใจในการทํา 

การเกษตรและวางงาน จึงมีพระราชดําริกับผูชวยเลขาธิการสํานักพระราชวัง ใหประสานงานกับทางจังหวัด 

นราธิวาส จัดหาท่ีดินประมาณ ๒๐๐ ไร เพ่ือจัดทําฟารมตัวอยางในลักษณะเดียวกับฟารมตัวอยางตามพระราช 

ดําริ ท่ีมีพระราชดําริใหจัดทําข้ึนท่ีบานแมตุงติง อําเภอสะเมิงและบานขุนแตะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ซ่ึงจัดทําเพ่ือฝกอาชีพดานการเกษตรแกชาวเขาเผากระเหรี่ยง และประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานดียิ่ง 

 จังหวัดนราธิวาสและศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได

ประสานงานกับหนวยงานราชการตางๆ ขอใชพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนโคกบาฆาบือซา บานจาเราะสโตร หมูท่ี 

๕ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือจัดทําท่ีฝกและสาธิตการพัฒนาการเกษตรในทุกๆ ดานแก

เกษตรกรตอไป ในพ้ืนท่ี ๒๑๙ ไร ๒ งาน และเม่ือป ๒๕๔๕ ไดทําการขยายพ้ืนท่ีฟารมฯ เพ่ิมเติมอีก จํานวน 

๑๐๐ ไร ปจจุบันมีพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังหมด ๓๑๙ ไร ๒ งาน 

 

 



1.3 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ  บานรอตันบาตู 
1.3.1 ความเปนมา  

  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนียกับ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณ

รัฐ องคมนตรีและพลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๔๗ ณ พระตําหนัก

ทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส ใหดําเนินการชวยเหลือครอบครัวเจาหนาท่ี และประชาชนท่ีประสบ

เคราะหกรรมจากการกระทําของผูกอความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) 

โดยไดพระราชทานพระราชทานทรัพยสวนพระองค จํานวน ๒๐ ลานบาท เพ่ือจัดซ้ือท่ีดินในการจัดตั้ง

โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยาง ท่ีบานรอตันบาตู หมูท่ี ๗ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส 

 

1.4 โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริบานปาไผ 
1.4.1 ความเปนมา  

 ดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหวงใยราษฎรผูบริสุทธิ์ท่ีประสบเหตุการณ
กอความไมสงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตําบลตันหยงลิมอ  อําเภอระแงะ  
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังกรณีทารุณกรรมและการสังหารชีวิตนาวิกโยธิน 
2 นาย  ณ บานตันหยงลิมอ เมื่อปลายเดือนกันยายน 2548 ที่ผานมา ปจจุบันราษฎรผูบริสุทธิ์ในหมูบาน
ลาลู  บานทุงขมิ้น  บานลูกเขา บานปาไผ และบานจุฬาภรณ 5 อําเภอระแงะ ตางมีความหวาดกลัวภัย
อันตราย  ไมกลาเดินทาง ออกนอกหมูบานเพื่อประกอบอาชีพทําสวนยางและเก็บผลไม  นอกจากนั ้น
ผูกอการรายยังไดใชอาวุธ สงครามมาทําการยิงขมขูราษฎรรอบๆ ที่ตั้งหมูบาน จนเปนสาเหตุใหราษฎรผู
บริสุทธิ์อพยพยายถ่ินฐานออกนอกหมูบาน ท้ิงพ้ืนท่ีทํากินและบานเรือนใหรกรางวางเปลา ผูกอการรายไดบุก
เขามาเผาบานของราษฎรได รับความเสียหาย ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชเสาวนียใหกรมราชองครักษ ทําการสํารวจพื้นที่ซึ่งเปนที่ดินสาธารณะ เพื่อ
นํามาจัดทําฟารมตัวอยางใหราษฎรใชเปนสถานที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรเปนสวนรวม  โดยมีเจาหนาท่ี
เขาไปใหความคุมครอง ดูแลความปลอดภัย และใหความรูทางดานการเกษตร ปศุสัตว และการประมง อยาง
ถูกหลักวิชาการ คณะทํางานกองงานในพระองคไดทําการสํารวจพื้นที่แลวพบวา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส มีพื้นที่ดินวางเปลาอยูแปลงหนึ่งที่ยังไมไดใชประโยชนที่ดินดังกลาวอยูใกลโรงเรียนบาน
ปาไผ หมูที่ 5 ตําบลตันหยงลิมอ พื้นที่ประมาณ  200 ไร สามารถนํามาจัดทําโครงการดังกลาวได และ
สอดคลองกับการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสในอนาคต 

 

1.5 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานเจาะเกาะ 
1.5.1 ความเปนมา  

           ราษฎรในพ้ืนท่ีอําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ถูกคุกคามจากกลุมผูกอความไมสงบ บีบ

บังคับใหอพยพออกนอกพ้ืนท่ี ดวยการวางระเบิด ทําลายทรัพยสิน และลอบทํารายประชาชน  โดยเฉพาะ

ราษฎรไทยพุทธจะถูกขมขูคุกคามเปนรายวัน ดวยการสงจดหมายขมขูใหขายทรัพยสินในราคาถูกและอพยพ

ออก ไปนอกพ้ืนท่ี  มิฉะนั้นจะไมไดรับความปลอดภัย พระสงฆท่ีวัดเจาะไอรองก็ถูกขมขูคุกคามไมกลาออกไป

บิณฑบาตและอพยพยายหนีไปอยูท่ีวัดอ่ืนจนเหลือพระเพียงรูปเดียว สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรง



ทราบสถานการณความเดือนรอนของราษฎรและพระสงฆดังกลาว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหจัด

พระสงฆไปจําพรรษาเพ่ิมเติมจนครบ ๕ รูป เพ่ือเปนขวัญกําลังใจของราษฎรและมีพระราชเสาวนียใหพลเอกณ

พล  บุญทับ รองสมุราชองครักษ, นายสหัส  บุญญาวิวัฒน ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ฝายกิจกรรมพิเศษ  

จัดทําแผนงานโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยาง ชวยเหลือราษฎรพ้ืนท่ีอําเภอเจาะไอรอง 

จังหวัดนราธิวาส โดยดวน 

 

2. การสนองพระราชดําริ/การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
       หนวยงานกรมวิชาการเกษตร เปนหนวยงานรวมดําเนินการ รับผิดชอบงานดานพืชและเห็ด 
สนับสนุนการวิจัยพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีโครงการฯ จัดหาพันธุพืชมาสนับสนุนเพ่ือวางแผนการผลิตและ
การตลาดใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  และใหคําปรึกษา แนะนํา การปลูกพืชและการเพาะเห็ด   

 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
 3.1 วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

3.1.1 เพ่ือเปนแหลงจางงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 3.1.2 เพ่ือเปนแหลงผลิตอาหารของชุมชน 
 3.1.3 เพ่ือเปนแหลงศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับเกษตรกรและผูเยี่ยมชม 

3.2 วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ เปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานดาน

การผลิตพืช รวมถึงการเพาะเห็ดและขยายผลความสําเร็จไปสูเกษตรกร 
 

4 พ้ืนท่ีเปาหมาย 
4.1 พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
 4.1.1 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานสะแนะ หมูท่ี 1 ตําบลเรียง  

          อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
4.1.2 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานโคกบาฆาบือซา บานจาเราะสโตร          

         หมูท่ี ๕ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

4.1.3 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานรอตันบาตู  

          หมูท่ี ๗ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

4.1.4 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานปาไผ หมูท่ี ๕  ตําบลตันหยงลิมอ       

         อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

4.1.5 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯบานเจาะเกาะ หมูท่ี ๑     

         ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส   

     4.2 พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

      - กิจกรรมการผลิตพืชภายในแปลงสาธิตของฟารมตัวอยางฯ  พ้ืนท่ี 1 ไร 
5 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

5.1 หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ   สํานักพระราชวัง 
5.2 หนวยงานรับผิดชอบงานวิชาการเกษตร (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 



5.2.1 หนวยงานหลัก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ 
5.2.2 หนวยงานท่ีรวมดําเนินงาน 

1. สนง.ประมงอําเภอรือเสาะ 
2. สนง.ปศุสัตวอําเภอรือเสาะ 
3. สนง.เกษตรอําเภอรือเสาะ 
4. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

 

6 งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 64,000 บาท 

 

7 ผลการดําเนินงาน 
7.1 กิจกรรมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี 
 7.1.1 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานสะแนะ จัดฝกอบรม

เกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการปลูกพืชไรและพืชหลังนา จํานวน 20 ราย เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนและ
ไดรับคะแนนหลังการฝกอบรมตั้งแต 70 เปอรเซ็นตข้ึนไป จํานวน 20 ราย คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 

7.1.2 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โคกบาฆาบือซา จัดฝกอบรม
เกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการปลูกพืชไรและพืชหลังนา จํานวน 10 ราย เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนและ
ไดรับคะแนนหลังการฝกอบรมตั้งแต 70 เปอรเซ็นตข้ึนไป จํานวน 10 ราย คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 

7.1.3 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานรอตัน 
บาตู จัดฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการปลูกพืชไรและพืชหลังนา จํานวน 10 ราย เกษตรกรมี
ความรูเพ่ิมข้ึนและไดรับคะแนนหลังการฝกอบรมตั้งแต 70 เปอรเซ็นตข้ึนไป จํานวน 10 ราย คิดเปน 100 
เปอรเซ็นต 

7.1.4 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานปาไผ  
จัดฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการปลูกพืชไรและพืชหลังนา จํานวน 10 ราย เกษตรกรมีความรู
เพ่ิมข้ึนและไดรับคะแนนหลังการฝกอบรมตั้งแต 70 เปอรเซ็นตข้ึนไป จํานวน 10 ราย คิดเปน 100 
เปอรเซ็นต 

7.1.5 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ  บานเจาะ 
เกาะ จัดฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการปลูกพืชไรและพืชหลังนา จํานวน 10 ราย เกษตรกรมี
ความรูเพ่ิมข้ึนและไดรับคะแนนหลังการฝกอบรมตั้งแต 70 เปอรเซ็นตข้ึนไป จํานวน 10 ราย คิดเปน 100 
เปอรเซ็นต 

7.2 กิจกรรมแปลงสาธิต/แปลงตนแบบ  
 7.2.1 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บานสะแนะ ไดดําเนินการ

สนับสนุนกอนเชื้อเห็ด และเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน เมล็ดพันธุผักตางๆ เชน ผักบุง ผักกวางตุง ถ่ัวฝกยาว 
แตงกวา เปนตน ทางฟารมไดมีการปลูกผักหมุนเวียนตลอดท้ังป รวมถึงไดเก็บขอมูลผลผลิตเห็ด (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1  ขอมูลผลผลิตและขอมูลผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรการผลิตเห็ด 

 

 

ผลผลิต (กก./โรงเรือน) ขอมูลลผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร หมายเหตุ 

 คุณภาพ ตนทุนผัน รายได รายไดสุทธิ BCR ราคาขาย ณ 



ชนิดพืช/พันธุ ผลผลิต 

 

ผลผลิต/
เกรดท่ีขาย

ได 

แปร 

(บาท/
โรงเรือน) 

(บาท/
โรงเรือน) 

(บาท/
โรงเรือน) 

(%) ทองถิ่น 

เห็ดนางฟา 210 เห็ดสด 10,000 13,650 3,650 1.36 65 บาท/
กก. 

หมายเหตุ  ท่ีมาราคาขาย : ตลาดทองถ่ิน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส,2563 

     โรงเรือนบรรจุ กอนเชื้อเห็ด 1,000 กอน 

 
 

  
 

7.2.2 โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โคกบาฆาบือซา ไดดําเนินการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน เมล็ดพันธุผักตางๆ เชน ผักบุง ผักกวางตุง แตงกวา ถ่ัวฝกยาว กรีนโอค เรด
โอค เปนตน ซ่ึงทางฟารมไดมีการปลูกหมุนเวียนสลับตลอดท้ังป 

 

  



     

7.2.3 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานรอตัน 
บาตู ไดดําเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน เมล็ดพันธุผักตางๆ เชน ผักบุง ผักกวางตุง ถ่ัวฝกยาว 
แตงกวา เปนตน ซ่ึงทางฟารมไดมีการปลูกหมุนเวียนสลับตลอดท้ังป 

   

 7.2.4 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ บานปาไผ  
ไดดําเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน เมล็ดพันธุผักตางๆ เชน ผักบุง ผักกวางตุง ถ่ัวฝกยาว มะเขือ
ยาว กระเจี๊ยบเขียว แตงราน เปนตน ซ่ึงทางฟารมไดมีการปลูกหมุนเวียนสลับตลอดท้ังป 

  
 
 
 



7.2.5 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางตามพระราชดําริฯ  บานเจาะ 
เกาะ ไดดําเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน เมล็ดพันธุผักตางๆ เชน ผักบุง ผักกวางตุง ถ่ัวฝกยาว 
แตงกวา พริกชี้ฟา บวบ ขาวโพดฝกออน เปนตน ซ่ึงทางฟารมไดมีการปลูกหมุนเวียนสลับตลอดท้ังป 
 

   
 
8. ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 กิจกรรมอบรมไดดําเนินการจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกรท้ัง 5 ฟารม จํานวนเกษตรกร

ท้ังสิ้น 60 ราย เกษตรกรไดรับความรูเทคโนโลยีในการปลูกพืชไรและพืชหลังนาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเกษตรกร

สามารถนําไปปฏิบัติและปรับใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพืช เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพและ

ปลอดภัย สําหรับกิจกรรมแปลงเรียนรูแปลงตนแบบภายในฟารมไดดําเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุรวมถึงให

คําแนะนําในการปลูก วิธีการดูแลแปลงและการกําจัดศัตรูพืชตามหลักวิชาการท่ีถูกตอง 

9. งบประมาณ 
  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  64,000.00  บาท 
  งบประมาณท่ีเบิกจาย         63,999.77 บาท 
  งบประมาณคงเหลือ            0.23  บาท 
   

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

  



ภาพกิจกรรม 
อบรมถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร 

หลักสูตร เทคโนโลยีการปลูกพืชไรและพืชหลังนา 

             

ภาพกิจกรรมอบรมเกษตรกรฟารมตัวอยางฯบานสะแนะ  วันท่ี 23 มีนาคม 2563 ณ ศวพ.รือเสาะ 

 

        



      

 

ภาพกิจกรรมอบรมเกษตรกรฟารมตัวอยางฯบานโคกบาฆาบือซาและฟารมตัวอยางฯบานรอตันบาตู วันท่ี 18 มีนาคม 2563 

ณ ฟารมตัวอยางฯบานโคกบาฆาบือซา อ.เมือง จ.นราธิวาส 

        
     



          

 

 

ภาพกิจกรรมอบรมเกษตรกรฟารมตัวอยางฯบานปาไผ วันท่ี 16 มนีาคม 2563 

ณ ฟารมตัวอยางฯบานปาไผ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

 

         

 



          

 

          

ภาพกิจกรรมอบรมเกษตรกรฟารมตัวอยางฯบานเจาะเกาะ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ฟารมตัวอยางฯบานเจาะเกาะ อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส 

 

 

 

 

 

 


