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การสาธิตการทำโครงการวิทยาศาสตร�ในโรงเรียน 3 โรงเรียน เร่ืองการอนุรักษ�ดิน

และน้ำโดยใช#หญ#าแฝกโรงเรียนวัดพระพุทธ โรงเรียนบ#านหัวเขา โรงเรียนบ#านโคกงู 
 

จรัส สิงประจิมสมพงศ� พรหมฉ่ำ และอับดุลเราะมัน มะดือเระ 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 
บทคัดย+อ 

การสาธิตการทำโครงการวิทยาศาสตร�ในโรงเรียน 3 โรงเรียน เรื่องการอนุรักษ�ดินและน้ำโดยใช1หญ1า
แฝกโรงเรียนวัดพระพุทธ โรงเรียนบ1านหัวเขา โรงเรียนบ1านโคกงู ดำเนินการในป4 พ.ศ. 2551-2558 เพ่ือให1
นักเรียนได1ทราบถึงการใช1หญ1าแฝกในด1านการอนุรักษ�ดินและน้ำและการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร� จาก
การศึกษาพบว;า แปลงท่ีมีการปลูกหญ1าแฝก บริเวณหน1าดินยังถูกชะล1างพังทลายของดินอยู;ในช;วงแรก
เนื่องจากหญ1าแฝกยังไม;แตกกอ แต;เม่ือแนวหญ1าแฝกเจริญเติบโตมีการแตกกอเต็มท่ีระบบรากของหญ1าแฝกจะ
กักเก็บหน1าดินไว1ได1 ส;งผลให1หน1าดินไม;ถูกพัดพาลงไปบริเวณด1านล;างถึงบ;อดักตะกอน แตกต;างกับแปลงท่ีไม;มี
การปลูกหญ1าแฝกท่ีพบว;า ตะกอนดินท่ีเก็บได1มีปริมาณมากและมีร;องรอยของการชะล1างพังทลายของหน1าดินท่ี
เป?นร;องลึกอย;างเห็นได1ชัดเจนและจากการศึกษาการให1ผลผลิตของพืชทดสอบ พบว;า ในแปลงท่ีมีการปลูกหญ1า
แฝกให1ผลผลิตสูงกว;าแปลงท่ีไม;มีการปลูกหญ1าแฝก เนื่องจากรากของหญ1าแฝกทำให1ดินมีช;องว;างเพ่ิมข้ึน ช;วย
ให1น้ำซึมผ;านลงสู;ใต1ดินมากข้ึนทำให1พืชท่ีปลูกสามารถดูดธาตุอาหารในดินได1อย;างมีประสิทธิภาพ ส;งผลให1พืชมี
ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

 
 

คำสำคัญ:การอนุรักษ�ดินและน้ำ หญ1าแฝก 
 

หลักการและเหตุผล 

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดจัดทำแปลงสาธิตการปลูกหญ1าแฝก ภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
ในป4 พ.ศ. 2546 ภายในป4ดังกล;าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จทรงงานและทรง
ปลูกหญ1าแฝก ภายในโรงเรียนและทรงมีพระราชดำริให1จัดทำโครงการวิทยาศาสตร�เรื่องหญ1าแฝก เพ่ือให1
นักเรียนได1เรียนรู1เชิงงานวิจัยทางด1านวิทยาศาสตร� ตลอดจนให1รู1จักวิธีการสำรวจและการบันทึกข1อมูลต;าง ๆ 
อย;างเป?นระบบ โดยให1ครูอาจารย�และนักวิชาการจากศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป?นผู1ให1คำแนะนำและ
ให1คำปรึกษาในการเรียนรู1เรื่องหญ1าแฝก ภายใต1ระยะเวลาดำเนินการ 3 ป4  

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร�การอนุรักษ�ดินและน้ำโดยใช1หญ1า
แฝก และจัดทำโครงการสาธิตในโรงเรียนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน จำนวน 3 โรงเรียน ได1แก; 
โรงเรียนวัดพระพุทธ โรงเรียนบ1านหัวเขา และโรงเรียนบ1านโคกงูเพ่ือให1นักเรียนได1เรียนรู1กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร�อย;างง;ายและยังช;วยปลูกฝFงเรื่องการอนุรักษ�ดินและน้ำให1กับนักเรียนซ่ึงเป?นเยาวชนของชาติ และ
เป?นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต;อไปในอนาคต 

 
อุปกรณ�และวิธีการ 

1. อุปกรณ� 
 1.1 หญ1าแฝกพันธุ�สงขลา 3 
 1.2 เครื่องชั่งน้ำหนัก 
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 1.3 อุปกรณ�การทำบ;อดักตะกอน อาทิ อิฐบล็อก ทราย ปูนซีเมนต� 
 
2. วิธีการ 

2.1 การเตรียมพ้ืนท่ี เลือกพ้ืนท่ีใน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดพระพุทธ จำนวน 3 งาน โรงเรียนบ1าน
หัวเขาจำนวน 50 ตารางเมตร และโรงเรียนบ1านโคกงู จำนวน 1 ไร; 

2.2 จัดอบรมให1ความรู1เรื่องหญ1าแฝก กิจกรรมของโครงการ และการเก็บข1อมูลแก;ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนท้ัง 3โรงเรียน 

2.3 การเตรียมแปลง ทำการก;ออิฐเป?นบล็อกมีขนาดแปลง 3x10 เมตร ความลาดชัน 15 เปอร�เซ็นต�
แบ;งเป?นแปลงย;อย 2 แปลง โดยก;ออิฐค้ันกลางให1มีขนาดแปลงละ 1.5x10 เมตร ด1านหน1าแปลงทำเป?นบ;อดัก
ตะกอนโดยใช1ปล;องบ;อ จากนั้นถมดินและอัดดินให1แน;นในบล็อกท่ีเตรียมไว1 (ภาพท่ี 1) (กลุ;มวิจัยและ
พัฒนาการใช1ประโยชน�หญ1าแฝกในการจัดการดิน, 2546) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    ภาพท่ี 1 การเตรียมแปลง 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 ม. 1.5 ม. 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

10 เมตร 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

3เมตร 

แปลงย+อยที่ 1 แปลงย+อยที่ 2 
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2.4 การปลูกหญ1าแฝก 

ทำการปลูกหญ1าแฝกเฉพาะแปลงย;อยท่ี 1 โดยใช1หญ1าแฝกพันธุ�สงขลา 3 ปลูกเป?นแนวขวาง
บล็อก 3 แถว โดยแถวแรกมีระยะปลูกระหว;างต1น 0.5 เมตร ระยะห;างจากส;วนท1ายแปลง 0.5 เมตร ส;วนแถวท่ี 
2 และแถวท่ี 3 จะปลูกห;างจากแถวแรก 4.5 เมตร (ภาพท่ี 2) (วิโรจน�, 2545 และกลุ;มวิจัยและพัฒนาการใช1
ประโยชน�หญ1าแฝกในการจัดการดิน, 2548) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การปลูกหญ1าแฝก 
 

 

2.5 การปลูกพืชทดสอบปลูกพืชทดสอบโดยใช1มะเขือยาวท้ังใน 2 แปลงย;อย จำนวนต1นท่ีปลูก 15 
ต1นต;อแปลง ระยะห;าง 0.5 เมตร โดยปลูกในวันเดียวกัน 

2.6 การดูแลรักษาให1นักเรียนรดน้ำพรวนดิน และใส;ปุLย รวมท้ังการกำจัดวัชพืชต;างๆ สำหรับแปลงท่ี
ปลูกหญ1าแฝกให1มีการตัดใบหญ1าแฝกทุก ๆ 4 เดือน เพ่ือปMองกันไม;ให1หญ1าแฝกออกดอก 

2.7 การเก็บข1อมูล 
1) ข1อมูลปริมาณตะกอน ดำเนินการเก็บข1อมูลหลังจากฝนตก โดยการปล;อยให1ดินตกตะกอน 

เก็บเฉพาะส;วนท่ีเป?นตะกอนดินไปชั่งน้ำหนัก 
2) ข1อมูลผลผลิตของพืชทดสอบ เก็บผลผลิตของพืชทดสอบ นำมาชั่งน้ำหนักและเปรียบเทียบ

น้ำหนักของผลผลิตระหว;างแปลงย;อยท่ี 1 และ 2 ทุกครั้ง 
2.8 สรุปและจัดทำรายงาน 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ� 

จากการสาธิตการทำโครงการวิทยาศาสตร�ในโรงเรียนเรื่องการอนุรักษ�ดินและน้ำโดยใช1หญ1าแฝก ซ่ึง
ได1ดำเนินการใน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดพระพุทธ โรงเรียนบ1านหัวเขา และโรงเรียนบ1านโคกงู โดยเริ่ม
ดำเนินการเดือนตุลาคม 2551 สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2558 ผลการศึกษาเป?นดังนี้ 
1. การชะล#างพังทลายของดิน 

จากการศึกษาการชะล1างพังทลายของดินในแปลงท่ีมีการปลูกหญ1าแฝกและแปลงท่ีไม;มีการปลูกหญ1า
แฝกท่ีปลูกในบล็อกขนาด 3x10 เมตร ความลาดชัน 15 เปอร�เซ็นต�โดยใช1มะเขือยาวเป?นพืชทดสอบผล
การศึกษาการชะล1างพังทลายของดินท้ัง 3 โรงเรียนเป?นดังนี้ 

0.5 เมตร 

0.5 เมตร 

4.5 เมตร 

4.5 เมตร 

แถวที่ 1 

แถวที่ 2 

แถวที่ 3 
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1.1 โรงเรียนวัดพระพุทธ 
 แปลงท่ีมีการปลูกหญ1าแฝกในช;วงป4ท่ี 1 มีร;องรอยการชะล1างพังทลายของดินในแปลงท่ีมีการ

ปลูกหญ1าแฝกโดยมีเพียงร;องรอยแถบบางๆระหว;างแนวหญ1าแฝกมีปริมาณตะกอนดินเท;ากับ 5.2 กก./แปลง 
ในช;วงป4ท่ี 2 มีร;องรอยการชะล1างเป?นแถบบางๆหลายแถบเพ่ิมข้ึนมีปริมาณตะกอนดินเพ่ิมข้ึนเท;ากับ 11.1 
กก./แปลง และในช;วงป4ท่ี 3-7 มีร;องรอยการชะล1างพังทลายของดิน และพบว;า เกิดสันดินบริเวณแนวหญ1าแฝก
ท้ังด1านหน1าและหลัง ซ่ึงเกิดจากดินถูกชะล1างลงมาโดยช;วงดังกล;าวมีปริมาณตะกอนดินลดลง  
  แปลงท่ีไม;มีการปลูกหญ1าแฝกในช;วงป4ท่ี 1 และ 2 มีปริมาณตะกอนดินท่ีถูกชะล1างไปถึงบ;อดัก
ตะกอนในปริมาณมาก โดยมีปริมาณตะกอนดินเท;ากับ 10.2 และ 15.4 กก./แปลง ตามลำดับ ในป4ท่ี 3-7 มี
ปริมาณตะกอนดินลดลง และมีร;องรอยการชะล1างเป?นแถบกว1างยาวไปจนถึงบริเวณปากบ;อดักตะกอนดินส;งผล
ให1บริเวณผิวหน1าดินบางลงอย;างชัดเจน (ตารางท่ี1) 

1.2 โรงเรียนบ1านหัวเขา 
 แปลงท่ีมีการปลูกหญ1าแฝกในช;วงป4ท่ี 1 มีร;องรอยการชะล1างพังทลายของดินในแปลงท่ีมีการ

ปลูกหญ1าแฝกโดยมีเพียงร;องรอยแถบบาง ๆ ระหว;างแนวหญ1าแฝก มีปริมาณตะกอนดินเท;ากับ 2.2 กก./แปลง 
ในช;วงป4ท่ี 2 มีร;องรอยการพังทลายของดินเพ่ิมข้ึน มีปริมาณตะกอนดินเท;ากับ 9.2 กก./แปลง และในช;วงป4ท่ี 
3-7 มีร;องรอยการชะล1างเล็กน1อยมีปริมาณตะกอนดินลดลง ตะกอนดินบริเวณแนวหญ1าแฝกท้ังด1านหน1าและ
ด1านหลัง มีความแตกต;างกันอย;างเห็นได1ชัด ซ่ึงดินบริเวณด1านหน1าแนวหญ1าแฝกจะเป?นสันสูงกว;าด1านหลังแนว
หญ1าแฝก 

 แปลงท่ีไม;มีการปลูกหญ1าแฝกในช;วงป4 1 มีร;องรอยการชะล1างเป?นร;องบางๆ 2-3 ร;องมี
ปริมาณตะกอนดินเท;ากับ 5.2 กก./แปลง ในป4ท่ี 2 มีร;อยรอยการชะล1างเป?นร;องลึกสั้นๆมีปริมาณตะกอนดิน
เพ่ิมข้ึนเท;ากับ 23.1 กก./แปลง ในป4ท่ี 3-7 มีร;องรอยการชะล1างเป?นร;องลึกและยาว และปริมาณตะกอนดินมี
แนวโน1มลดลง (ตารางท่ี1) 

1.3 โรงเรียนบ1านโคกงู 
 แปลงท่ีมีการปลูกหญ1าแฝกในช;วงป4ท่ี 1 และ 2 มีร;องรอยการชะล1างพังทลายของดินระหว;าง

แนวหญ1าแฝกเป?นแถบเล็กน1อย มีปริมาณตะกอนเท;ากับ 5.3 และ 2.5 กก./แปลง ตามลำดับในป4ท่ี 3มีปริมาณ
ตะกอนดินเพ่ิมข้ึนเท;ากับ 8.0 กก./แปลง และในช;วงป4ท่ี 3-6 มีปริมาณตะกอนดินลดลง ในป4ท่ี 7 ปริมาณ
ตะกอนดินเพ่ิมข้ึนเท;ากับ 8.8 กก./แปลง ตะกอนดินบริเวณหน1าแนวหญ1าแฝกมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน สันดิน
บริเวณหน1าหญ1าแฝกสูงข้ึนอย;างเห็นได1ชัดเจน 

 แปลงท่ีไม;มีการปลูกหญ1าแฝกในช;วงป4ท่ี 1 มีร;องรอยการชะล1างพังทลายของดินเป?นเส1นทาง
ยาวและร;องลึกหน1าดินถูกชะล1างจนเห็นดินชั้นล;างมีปริมาณตะกอนดินจำนวนมากเท;ากับ 10.2 กก./แปลง 
ในช;วงป4ท่ี 3 มีปริมาณตะกอนดินเพ่ิมข้ึนเท;ากับ 13.6 กก./แปลง และในช;วงป4ท่ี 4-6 ปริมาณตะกอนดินมี
แนวโน1มลดลงและสังเกตได1ว;าปริมาณตะกอนดินจะเพ่ิมข้ึนในป4ท่ี 7 โดยมีปริมาณตะกอนดินเท;ากับ 17.8 กก./
แปลง และมีร;องรอยการชะล1างของดินเป?นร;องลึกกว1างและยาว (ตารางท่ี1) 
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ตารางท่ี 1 ข1อมูลปริมาณตะกอนดิน 

 

2. การให#ผลผลิตของพืชทดสอบ 
จากการเก็บข1อมูลผลผลิตของพืชทดสอบ เพ่ือนำมาชั่งน้ำหนักและเปรียบเทียบน้ำหนักของผลผลิต

ระหว;างแปลงย;อยท่ี1 และ 2 โดยให1เด็กนักเรียนในโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียนเป?นผู1บันทึกข1อมูล ผลการศึกษาเป?น
ดังนี้ 

2.1 โรงเรียนวัดพระพุทธ 
 แปลงท่ีมีการปลูกหญ1าแฝกในช;วงป4ท่ี 1 มะเขือยาวให1น้ำหนักเท;ากับ 18.1 กก./แปลงในป4

ท่ี2-7 มะเขือยาวให1น้ำหนักผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
 แปลงท่ีไม;ได1ปลูกหญ1าแฝก ในช;วงป4ท่ี 1-5 มะเขือยาวให1น้ำหนักผลผลิตอยู;ในช;วง 15.7-22.1 

กก./แปลง และมีแนวโน1มลดลงในช;วงป4ท่ี 6-7 (ตารางท่ี2) 
2.2 โรงเรียนบ1านหัวเขา 
 แปลงท่ีมีการปลูกหญ1าแฝก ในช;วงป4ท่ี 1 มะเขือยาวให1น้ำหนักผลผลิตเท;ากับ 9.8 กก./แปลง 

และน้ำหนักผลผลิตจะมีแนวโน1มเพ่ิมข้ึนในป4ท่ี 2 และน้ำหนักจะเริ่มคงท่ีในป4ท่ี 3-7  
 แปลงท่ีไม;ได1ปลูกหญ1าแฝก  ในช;วงป4ท่ี 1 มะเขือยาวให1น้ำหนักผลผลิตเท;ากับ 7.9 กก./แปลง 

และมีแนวโน1มลดลงในช;วงป4ท่ี 3-7 (ตารางท่ี2) 
2.3 โรงเรียนบ1านโคกงู 
 แปลงท่ีมีการปลูกหญ1าแฝกในช;วงป4ท่ี 1 มะเขือยาวให1น้ำหนักผลผลิตเท;ากับ 24.5 กก./แปลง 

และน้ำหนักผลผลิตจะมีแนวโน1มเพ่ิมข้ึนในป4ท่ี 2-7  
 แปลงท่ีไม;ได1ปลูกหญ1าแฝก ในช;วงป4ท่ี 1-2 มะเขือยาวให1น้ำหนักผลผลิตเท;ากับ 20.3 และ 

21.8กก./แปลง ตามลำดับ และมีแนวโน1มลดลงในช;วงป4ท่ี 3-7 (ตารางท่ี2) 
 
 
 
 
 
 
 

ป4 
ปริมาณตะกอนดิน (กก./แปลง) 

โรงเรียนวัดพระพุทธ โรงเรียนบ1านหัวเขา โรงเรียนวัดโคกงู 
แปลงปลูกแฝก แปลงไม;ปลูกแฝก แปลงปลูกแฝก แปลงไม;ปลูกแฝก แปลงปลูกแฝก แปลงไม;ปลูกแฝก 

2551 5.2 10.2 2.2 5.2 5.3 10.2 
2552 11.1 15.4 9.2 23.1 2.5 6.3 
2553 2.5 4.6 3.0 7.5 8.0 13.6 
2554 2.2 5.1 4.1 6.5 2.4 5.3 
2555 3.1 5.3 3.3 8.2 2.3 4.1 
2556 2.1 5.0 1.4 3.8 1.8 5.0 
2557 2.5 6.7 3.6 9.8 8.8 17.8 



6 
 

 
ตารางท่ี 2 ข1อมูลน้ำหนักของพืชทดสอบ 
 

ป4 น้ำหนักผลผลิตมะเขือ (กก./แปลง) 
 โรงเรียนวัดพระพุทธ โรงเรียนบ1านหัวเขา โรงเรียนวัดโคกงู 
 แปลงปลูกแฝก แปลงไม;ปลูกแฝก แปลงปลูกแฝก แปลงไม;ปลูกแฝก แปลงปลูกแฝก แปลงไม;ปลูกแฝก 

2551 18.1 15.7 9.8 7.9 24.5 20.3 
2552 24.7 22.1 23.1 20.4 23.4 21.8 
2553 23.3 21.2 15.0 14.3 12.1 9.8 
2554 21.3 18.1 11.3 9.1 19.7 16.3 
2555 22.3 20.1 13.0 9.8 15.3 10.5 
2556 19.2 16.3 16.2 15.7 12.8 11.5 
2557 20.0 12.8 12.4 8.8 17.8 11.8 

 

สรุป 
จากการศึกษาการสาธิตการทำโครงการวิทยาศาสตร�ในโรงเรียนเรื่องการอนุรักษ�ดินและน้ำโดยใช1

หญ1าแฝก ซ่ึงได1ดำเนินการในพ้ืนท่ีโรงเรียน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดพระพุทธ โรงเรียนบ1านหัวเขา และ
โรงเรียนบ1านโคกงู โดยเริ่มดำเนินการเดือนตุลาคม 2551 สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2558 ผลเป?นดังนี้ 

1. จากการศึกษาการชะล1างพังทลายของดิน พบว;า แปลงท่ีมีการปลูกหญ1าแฝกบริเวณหน1าดินยังถูก
ชะล1างพังทลายของดินอยู;ในช;วงแรกเนื่องจากหญ1าแฝกยังไม;แตกกอ แต;เม่ือแนวหญ1าแฝกเจริญเติบโตมีการ
แตกกอเต็มท่ีระบบรากของหญ1าแฝกจะกักเก็บหน1าดินไว1ได1 ส;งผลให1หน1าดินไม;ถูกพัดพาลงไปบริเวณด1านล;างถึง
บ;อดักตะกอนแตกต;างกับแปลงท่ีไม;มีการปลูกหญ1าแฝกท่ีพบว;า ตะกอนดินท่ีเก็บได1มีปริมาณมากและมีร;องรอย
ของการชะล1างพังทลายของหน1าดินท่ีเป?นร;องลึกอย;างเห็นได1ชัดเจน 

2. จากการศึกษาการให1ผลผลิตของพืชทดสอบ พบว;า ในแปลงท่ีมีการปลูกหญ1าแฝกให1ผลผลิตสูง
กว;าแปลงท่ีไม;มีการปลูกหญ1าแฝก เนื่องจากรากของหญ1าแฝกทำให1ดินมีช;องว;างเพ่ิมข้ึน ช;วยให1น้ำซึมผ;านลงสู;
ใต1ดินมากข้ึนทำให1พืชท่ีปลูกสามารถดูดธาตุอาหารในดินได1อย;างมีประสิทธิภาพ ส;งผลให1พืชมีผลผลิตเพ่ิมมาก
ข้ึน 

 
เอกสารอ#างอิง 

กลุ;มวิจัยและพัฒนาการใช1ประโยชน�หญ1าแฝกในการจัดการดิน. 2546. คู;มือเจ1าหน1าท่ีรัฐ เรื่องการใช1หญ1าแฝก
เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน. สำนักวิจัยและการพัฒนาการจัดการท่ีดิน. กรมพัฒนาท่ีดิน : กระทรวงเกษตร
และสหกรณ�. 61 หน1า. 

กลุ;มวิจัยและพัฒนาการใช1ประโยชน�หญ1าแฝกในการจัดการดิน. 2548. คู;มือเรื่องการใช1ประโยชน�หญ1าแฝกเพ่ือ
การพัฒนาท่ีดิน. สำนักวิจัยและการพัฒนาการจัดการท่ีดิน. กรมพัฒนาท่ีดิน : กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ�. 71 หน1า. 

วิโรจน� สธนเสาวภาคย�. 2545. การอนุรักษ�ดินและน้ำด1วยหญ1าแฝก. เอกสารประกอบการบรรยายการฝRกอบรม
หลักสูตร “หมอดินอาสา หลักสูตร 2” (ฝRกทบทวน) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีพัฒนาท่ีดินสงขลา 
ตรัง พัทลุง สตูล ปFตตานี ยะลา และนราธิวาส โครงการฟVWนฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ 
ป4งบประมาณ 2545. 32 หน1า (ถ;ายเอกสาร). 



7 
 

 


