
 
 
 

รายงาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษอื่นๆ 

รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓  
 (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศูนยวิจัยพืชสวนยะลา 
สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร 

 



รายงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษอ่ืนๆ 

รอบ ๑๒  เดือน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตลุาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

๑.  ความเปนมา 

  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงอนุรักษตนยาง

นา ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๓ ทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ทรงดําเนินการอนุรักษ

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในป พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศเปนธนาคารพืชพรรณ 

โดยทรงเนนใหมีการอนุรักษพันธุกรรมพืชท่ีหายากหรือกําลังใกลสูญพันธุ เพื่อไวเปนแหลงเชื้อพันธุ

พืชใหคงอยูตลอดไป ตลอดจนการนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ เพ่ือใหไดพันธุดีย่ิงขึ้น

ตอไป ในระหวางการดําเนินงานไดทรงติดตามผลงานท่ีไดดําเนินงานอยางละเอียดถี่ถวน แรกเร่ิม

การอนุรักษพันธุกรรมพืชไดทําอยูเพียงในหองปฏิบัติการภายในโครงการสวนพระองคฯ สวน

จิตรลดาเทานั้น กิจกรรมไมกวางขวาง ไมไดขยายสูภายนอกตอเม่ือมีโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ ขึ้นจึงไดขยายออกไปตามจังหวัดตางๆท่ัวประเทศ โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของท้ังสวนราชการท้ังสถาบันการศึกษาและผูวาราชการจังหวัดโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนโครงการท่ีแตกตางจากโครงการพระราชดําริอ่ืนๆ เนื่องจาก

เปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงกํากับดูแลเองในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ คือกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม กิจกรรมปลูกรักษา

อนุรักษและใชประโยชน จัดตั้งศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช  เชน  งาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  เปนตน 

 

 

 

๒.  การสนองพระราชดําริการเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

ศูนยวิจัยพืชสวนยะลาเปนศูนยท่ีตั้งขึ้นมาใหม  เมื่อเดือนมิถุนายน๒๕๕๘ โดยแยกออก

จากศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ซึ่งมีพ้ืนท่ีของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน



เนื่องมาจากพระราชดําริฯ อยูในพ้ืนท่ีดวยนั้น ศวพ.ยะลา ไดดําเนินการสงมอบงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ใหศูนยวิจัยพืชสวนยะลา และศูนยวิจัยพืชสวน

ยะลา รับมอบพรอมดําเนินโครงการเม่ือวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยดําเนินการ ๓ กิจกรรม

ดังนี้ 

 ๑. กิจกรรมปกปกทรัพยากร จํานวน ๒๐๐ไร 
 ๒. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร จํานวน ๒๐ ไร 

๒.๑ รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมพืชสมจุกและสมพื้นเมืองจํานวน ๑๐ไร 
  ๒.๒ รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมพืชผักพื้นเมืองจํานวน ๓ ไร 
  ๒.๓ รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรจํานวน ๓ ไร  
  ๒.๔ รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมพืชไมหอม จํานวน ๔ ไร 
 ๓. โครงการไมดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เบตง จ.ยะลา 
  ๓.๑ กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน 
  ๓.๒ กิจกรรมการผลิตไมกระถาง 
  ๓.๓ กิจกรรมการปลูกทดสอบพืชเมืองหนาว  
 
๓.  วัตถุประสงค 

๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

- รักษาสภาพปาธรรมชาติดั้งเดิมใหคงสภาพมากท่ีสุด 

  - เก็บรวบรวม รักษาพันธุพืชพื้นเมืองในพื้นท่ีภาคใต 

  - รักษาพันธุไมผลเมืองรอนใหคงอยูและมีความหลากหลาย 

 - ดําเนินงานโครงการไมดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เบตง จ.

ยะลา  

   

๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เก็บรวบรวมพันธุพืชตาง ๆ โดยเฉพาะพันธุพืชพื้นเมืองในภาคใต เพื่อเปนธนาคาร

เชื้อพันธุสําหรับงานทดลองวิจัยในอนาคต 

 
กิจกรรมที่ ๑  ปกปกทรัพยากร (ในพ้ืนที่ปาธรรมชาติเดิม) จํานวน ๒๐๐ ไร  
 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 
 การสํารวจ พื้นท่ีปาธรรมชาติ มีลักษณะภูมิประเทศ เปนภูเขาหินปูนและดิน สภาพเปนปา
รกชุกมีความอุดมสมบูรณ ปกคลุมดวยพรรณไมปาหลากหลายชนิด จากการสํารวจ ระยะทาง ๑ 
กิโลเมตร สามารถจําแนกพรรณไมไดดังนี้ 



 ๑. พืชเมล็ด ๑ วงศ จํานวน ๑ ชนิด  
 ๒. พืชดอก ๒๓ วงศ 
  ๒.๑ พืชใบเล้ียงคู ๑๗ วงศ จํานวน ๒๕ ชนิด 
  ๒.๒ พืชใบเล้ียงเดี่ยว ๖ วงศ จํานวน ๙ ชนิด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
พรรณไมท่ีสํารวจพบจากปาปกปกทรัพยากร ศูนยวิจัยพืชสวนยะลามีรายละเอียดดังนี้      

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อทองถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร วงศ 

1 เตาราง 
มะเด็ง (มลายู-ยะลา), งอเด็ง 
(มลาย-ูนราธิวาส) 

CarytamitisLour. PALMAE 

2 สําเภา 
ข้ีหนอน (ยะลา) บาต ู(มลาย-ู
นราธิวาส) 

Zollingeriadongnaiensis 
Pierre 

SAPINDACEAE 

3 วานสากเหล็ก 
พราวนกคุม (ยะลา) ละโมยอ 
(มลาย-ูนราธิวาส) 

CurculigomegacarpaRidl. HYPOXIDACEAE 

4 ขอยนํ้า ข้ีแรด (ยะลา) 
Streblustaxoides (Heynes) 
Kurz 

MORACEAE 

5 หญารังไก หญารังไก (ตรัง) Gahniatristis. Nees. CYPERACEAE 



6 หวายนํ้า  - 
Daemonorpsangustifola 
(Griff.) Mart. 

PALMAE 

7 ชากระเรยีน ทุเรียนปา (ยะลา) 
Duriomansoni (Gamble) 
Bakh. 

BOMBACACEAE 

8 ลองกองปา  - AglaiadookkooGriff. MELIACEAE 

9 กระวานไทย ปลากอ (ปตตานี) AmomumtestaceumRidl. ZINGIBERACEAE 

10 ราชครูดํา 
กาเยาะบารเนาะ (มลายู-
ปตตานี) 

Goniothalamusmacrophyllus
(Blume) 

ANNONACEAE 

11 มังคุดปา พวา (ยะลา) Garciniaspeciosa Wall. GUTTIFERAE 

12 โสกนํ้า กาแปะหไอย (มลายู-ยะลา) Saracaindica L. LEGUMINOSAE 

13 ศรีสยาม  - 
Arengahookeriana (Becc) 
Whitmore 

PALMAE 

14 มะมวงปา มะมวงข้ีใตมะมวงคัน (ภาคใต) 
Manngiferaquadrifida Jack 
var. 

ANACARDIACEAE 

15 ชิงโคปา 
กระรอก (ปตตานี) เล็บควายเล็ก 
(ยะลา) 

Bauhinia bidentata Jack LEGUMINOSAE 

16 ชะเนียง เนียงนก (ยะลา,นราธิวาส) 
Archidendronbubalinum 
(Jack) I.C.Nielsen 

LEGUMINOSAE 

17 ดีปล ี ดีปลีเชือก Piper retrofractumVahl PIPERACEAE 

18 สานใหญ สาน Dilleniaobovata (Blume) DILLENIACEAE 

19 ไขเขียว ดามาอีแต (มลายู-ยะลา) Parashorea stellateKurz DIPTEROCARPACEAE 

20 ยวน ตอแล (มลาย-ูภาคใต) 
Koompassiaexcelsa (Becc.) 
Taub. 

LEGUMINOSAE 

ลําดับท่ี ชื่อไทย ชื่อทองถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร วงศ 

21 
หลาวชะโอน
เขา 

ชะโอน นิบงบายะห (มลาย-ู
ยะลา) 

Oncospermahorridum (Griff.) 
Scheff 

PALMAE 

22 คลา เบอรแม (มลายู-ยะลา) 
Schumannianathusdichotom
us(Roxb.) 

MARANTHACEAE 

23 เมื่อย กะรูวะ (มลายู-ยะลา) GnetumlatifoliumBlume GNETACEAE 

24 เชียด กะทังน้ัน (ยะลา) 
CinnamomuminersReinw.exB
lume 

LAURACEAE 

25 เตยเหาะ มะกูแวจาโบะ (มลาย-ูปตตานี) 
Pandanusunicornuts H. 
St.John 

PANDANCEAE 

26 ประยงคปา กียะ (มลายู-นราธิวาส) AglaiaodoratissimaBlume MELIACEAE 

27 หยีทองบ้ึง ทองบ้ึง (นราธิวาส) DialiumplatysepalumBaker LEGUMINOSAE 

28 ลําพูปา 
ลําแพนเขา (ยะลา) บอแมะ 
(มลาย-ูยะลา) 

Duabangagrandiflora 
(Roxb.ex DC.)Walp 

SONNERATIACEAE 

29 ทาวแสนปม 
ไหม (ยะลา,นราธิวาส) ตูบอ 
(มลาย-ูปตตานี) 

DiospyroscaulifloraBlume EBENACEAE 



30 มะกอกปา กอกเขา (ยะลา) Spondiaspininata(l.f) Kurz ANACARDIACEAE 

31 เข็มปา เข็มโพดสะมา (ปตตานี) IxoraCibdelaCraib RUBIACEAE 

32 ชะเอมไทย ออยชาง (สงขลา,นราธิวาส) AlbiziamyriophyllaBenth LEGUMINOSAE 

33 มะคาโมง  - Fzeliaxylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE 

34 นมเมีย อูบีแกแน (มลายู-นราธิวาส) Hoya micrantha Hook. F. ASCLEPIADACEAE 

35 เปลาเงิน เปลา (ยะลา) Croton argyratusBlume EUPHORBIACEAE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๑.สํารวจจําแนกพรรณไมในพื้นท่ีปาธรรมชาติเดิม 
  ๑.๑ สํารวจและเปดเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเพิ่มเติม  
  ๑.๒ สรางองคความรูในการอนุรักษพันธุกรรมและสํารวจจําแนกพรรณไม  
  ๑.๓ ทําความสะอาดบริเณทางเดินสํารวจ  
 

     
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒ ปลกูรักษาทรัพยากร จํานวน ๒๐ ไร 
 ๒.๑. รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมพืชสมจุกและสมพื้นเมือง จํานวน ๑๐ ไร 
  -  กําจัดวัชพืชบริเวณโคตนและระหวางแถว ๑ คร้ัง/เดือน  

-  มีการตัดแตงกิ่งท่ีไมสมบูรณออก เพื่อควบคุมทรงพุมตนสม 
-  ใหน้ํา ๒ คร้ัง/สัปดาหหากฝนไมตก ใสปุยเคมี สูตร สูตร 15-15-15 และ 
 13-13-21 เพื่อบํารุงผลสม 

 

                       
  



                  

 

 

๒.๒. รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมผักพื้นเมือง จํานวน  ๓ ไร  

 - ดูแลรักษากําจัดวัชพืชโดยการตัดหญารอบๆ ใหสะอาดอยูเสมอ 
- ดูแลรักษาโดยการ ตัดแตงใบ กิ่ง ท่ีแหงออก 

 ใหน้ํา และใสปุย 
         - ถอนหญาภายในแปลงผักกูด 
 

                              
 
 



                        
 

 

 

 

 

๒.๓. รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร จํานวน ๓ ไร 

 - ดูแลรักษาโดยการกําจัดวัชพืชภายในแปลงและบริเวณรอบๆโคนตน  และใสปุยคอก 
ปุยเคมี สูตร ๔๖-๐-๐ และสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ และใหน้ําสัปดาหละ ๒ คร้ังหากฝนไมตก 
  - เก็บรวบรวมสมุนไพรจากแหลงตางๆ  

  
 

                          

     



                         

 

 

 

๒.๔. รวบรวมและอนุรักษพันธุกรรมพรรณไมหอม จํานวน ๔ ไร 

 - กําจัดวัชพืชโดยใชเคร่ืองตัดหญาแบบสะพายหลัง ระหวางตนและระหวางแถว  
- มีการตัดแตงกิ่งออก เพื่อควบคุมทรงพุม 

 - ใสปุยคอกและปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ 
 - ใหน้ํา ๑ คร้ัง/ สัปดาห หากฝนไมตก 
 

         



        
 

 
 
   



กิจกรรมที่ ๓ โครงการไมดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เบตง จ.ยะลา 

วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อทดสอบพันธุไมดอกและไมผลเมืองหนาว ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพื้นท่ีสูง
ในจังหวัดยะลา  
 ๒. เพื่อขยายพันธุ ไมดอกและไมผลเมืองหนาว ท่ีเหมาะสม ขยายผลใหเกษตรกรในพื้นท่ี 
 ๓. เพื่อเปนศูนยเรียนรู ไมดอกและไมผลเมืองหนาวใหแกเกษตรกรในพื้นท่ี  
 ๔. เพื่อจัดจัดภูมิทัศนภูมิทัศน ซอมแซม อาคาร และสถานท่ี ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
กรมวิชาการเกษตร ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
 
เปาหมาย 
 ๑. พัฒนาการผลิตไมดอกไมผลเมืองหนาวโดยใชเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร  
 ๒. ขยายพันธุไมดอกไมผลโดยสูเกษตรกร 
 ๓. ปรับปรุง ตกแตงสถานท่ี ปรับพื้นท่ี จัดภูมิทัศนใหสวยงาม รมร่ืน มีเอกลักษณ และใช
ประโยชนเต็มพื้นท่ีใชสอย 
 ๔. ซอมแซม ดูแลรักษา อาคาร บานพัก หองน้ํา โรงเรือน ตางๆ ใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
 ๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหดีขึ้น  
 
แผนการดําเนินงาน 

๑. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน  
๒. กิจกรรมการผลิตไมกระถาง 
 ๒.๑ เพาะขยายพันธุหนาวัว 

  ๒.๒ เพาะขยายพันธุกลวยไมดิน 
๓. กิจกรรมการปลูกทดสอบไมผลเมืองหนาว 

  ๓.๑  ทดสอบสายพันธุกาแฟอาราบิกา 
  ๓.๒  ทดสอบสายพันธุมะคาเดเมีย  



๑. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทศัน  
สาระสําคัญ 
 ปรับปรุงแปลงปลูกไมดอกเมืองหนาว ใหมีความสวยงาม  และนําไมดอกตามฤดูกาลและ
ไมใบท่ีมีสีสัน เมื่อมีอากาศหนาวเย็น มาปลูกในโครงการฯ 
การเตรียมความพรอมกอนดําเนินงาน 
 ๑. ออกแบบภูมิทัศนจัดทําแปลง ใหเหมาะสมกับพื้นท่ีและสภาพแวดลอม พื้นท่ีใชงาน ๓ 
ไร   
 ๒. จัดซื้อเมล็ดพันธุไมดอกไมประดับ เตรียมตนกลา 
 ๓. จัดซื้อวัสดุปลูกและเตรียมวัสดุใสในแปลงท่ีเตรียมไว 
 ๔. จัดซื้อและติดตั้งระบบน้ํา 
 ๕. นําตนกลาไมดอกไมประดับลงปลูกในแปลง 
 ๖. ปรับปรุงอาคารบานพัก หองน้ํา ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน 
ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการปรับปรุงดูแลรักษาใหพื้นท่ีสะอาด และดําเนินการเตรียมพื้นท่ีปลูกไมดอกไม
ประดับเพิ่มเติมหลากหลายชนิด  
  

         
 

                           
      
๒. กิจกรรมการผลิตไมกระถาง 



 ดําเนินการผลิตไมตัดดอกและตัดใบในกระถาง ภายในโรงเรือนเพาะชํา โดยอยูระหวาง
ขั้นตอนการเตรียมการผลิต จัดหาวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม และปรับปรุงฟนฟูไมตัดดอก
และตัดใบกระถางท่ีมีอยูเดิม 

-  เพิ่มวัสดุปลูกเพิ่มเติมใหแกตนหนาวัว 
-  ดูแลกําจัดวัชพืชภายในแปลง ใหน้ํา ใสปุย 
 

 

             
 
 

              
  
 
   
 
๓. กจิกรรมการปลูกทดสอบไมผลเมืองหนาว 

๓.๑ ทดสอบสายพันธุกาแฟอาราบิกา 



 อยูระหวางการดําเนินการดูแลตนพันธุ และการเตรียมพื้นท่ีปลูก 
 

  

 
๓.๒ ทดสอบสายพันธุมะคาเดเมีย 

อยูระหวางการดําเนินการหาตนพันธุ และการเตรียมพื้นท่ีปลูก 
 
งบประมาณ (ขอมูล ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 - งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๒๐๐,๐๐๐    บาท 
 - งบประมาณท่ีเบิกจาย             ๑๙๙,๙๙๕   บาท 
 - งบประมาณคงเหลือ                   ๕   บาท 
  *เบิกจายคิดเปนรอยละ             ๙๙.๙๙ 

ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ผลสําเร็จ 
 ๑. ปกปกรักษาพื้นท่ีปาธรรมชาติในพื้นท่ี ๒๐๐ ไร ใหคงสภาพดั้งเดิม ไวศึกษาและใช
ประโยชนไดอยางย่ังยืน 

๒. รวบรวมและอนุรักษพันธุสมจุกและสมพื้นเมืองผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร และพรรณไม
หอม ไมนอยกวา ๒๐ ไร 

๓. ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานโครงการไมดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อ.เบตง จ.ยะลา ท่ีวางไว 
 
ผลสัมฤทธิ ์
ปญหา/อุปสรรค 
 ๑. สภาพพื้นท่ีโครงการเปนภูเขาสูงชันและปารกทึบ ทําใหเปนอุปสรรคในการเขาพื้นท่ี 
เพื่อสํารวจและทําเสนทางเดินศึกษาพันธุไม 
 ๒. เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ทําใหไมสามารถเขาไปดําเนินงานในพื้นท่ีได 



 ๓. ไดรับจัดสรรงบประมาณนอย ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 
๔. เมล็ดพันธุไมดอกไมประดับเมืองหนาวท่ีตองการ ในพื้นท่ีคอนขางหายาก 

 

 

คณะผูดําเนินงาน 

ที่ปรึกษา 
 นายศุกร เก็บไว          ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนยะลา 
 
คณะทํางาน 
 นายสมพงศ ประสานสงฆ ตําแหนง พนักงานการเกษตร ระดับ ส.๓ 
 นายวรรณะ  บุตรมาตา        ตําแหนง พนักงานการเกษตรพื้นฐาน บ.๒ 
 นายคธาวุธ  บุรี           ตําแหนง นักวิชาการเกษตร 
 นางสาวสุดารัตน ทองแท ตําแหนง นักวิชาการเกษตร  
 นางกรแกว  ดําจันทร     ตําแหนง เจาพนักงานการเกษตร 
 นายสุชาติ สวัสดิ์รักษา ตําแหนง คนงานทดลองการเกษตร 
 
สถานที่ดําเนินงาน : 
 - ศูนยวิจัยพืชสวนยะลา ตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 
 - โครงการไมดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 


