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   เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล ้า 

 

 

10th Goal : Reduced Inequalities to reduce  

people’s inequalities in the area under KKU’s responsibility 
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ความเป็นมา 
 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้ความเท่าเทียมกันทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปและสนับสนุน
ผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้พิการ โดยให้โอกาสผู้พิการได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและให้ทุนการศึกษจนกว่าจะจบ
การศึกษา มีการทบทวนประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่และเปิดรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทุกปีเพื่อกระจายโอกาส
ทางการศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศด้อยพัฒนาและให้ทุนการศึกษา เช่น นักศึกษาจาก
ประเทศลาว เขมร  เวียดนามและประเทศจีน                   
    มหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาพิการ และจัดหำ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สำนักหอสมุด ได้พัฒนาบริการออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักศึกษาผู ้พิการให้สามารถเรียนรู ้อย่างไร้ขีดจำกัด 5 บริการ ดังนี้ 1.บริการช่วยสืบค้นสารสนเทศ            
2. บริการจองที่นั่งอ่านและศึกษาค้นคว้า หอสมุดกลาง 3. บริการช่วยค้นหาและหยิบหนังสือบนชั้น 4. บริการยืม
หนังสือและอุปกรณ ์5. เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ  
        มหาวิทยาลัยขอแก่นได้ผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมด้านการศึกษา ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ เช่น โครงการอบรมครูในภาคอีสานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความรู้  ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) รุ่นที่ 1 ให้กับตัวแทนครู 22 โรงเรียน และจัดอบรม   
รุ่นที่ 2 ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 
150 คน จาก 29 โรงเรียน    
      มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรม KKU Smart Learning ด้วยการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรยีนรู้
ที่สอดคล้องกับ ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ภายใต้บริบทนักเรียนและโรงเรียนที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งอบรมพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้โดยผสานร่วม ระหว่างแนวคิดใหม่ กับ
ความรู้และประสบการณ์เดิม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตลอดชีวิตให้แก่เด็กไทย และเป็น
การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรมการเรียนรู ้ (Khon Kaen University Smart 
Learning Academy) 3 กลุ่มสาระวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
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Policy and operation 
 The university has a policy of providing equal education to the general public and 
supporting the disadvantaged, especially the handicapped by giving people with disabilities the 
opportunity to attend university and to provide scholarships until they graduate. New student 
recruitment announcements are reviewed and open to disadvantaged students every year to 
diversify educational opportunities and the creation of educational equality for people with 
disabilities to access higher education. It also provides opportunities for international students 
from underdeveloped countries and provides scholarships, such as for students from Laos, 
Cambodia, Vietnam and China. 
             The university has a service center for students with disabilities. To care for and facilitate 
students with disabilities and providing learning support, for example, the Library has developed 
an online service to support online teaching and learning for students with disabilities so that 
they can learn without limitations. 5 services are as follows: 1. Information search service. 2. 
Reading and study seat reservation service. Research Central Library 3. Help finding and picking 
up books on the bookshelf 4. Borrowing books and equipment 5. Suggesting information 
resources. 
             Khon Kaen University has pushed for equality in education for students in the Northeast, 
such as the teacher training program in the Northeast to reduce the disparity in knowledge with 
the innovation of classroom education (Lesson Study) and Open Approach Batch 1 for teacher’s 
representatives of 22 schools and training batch 2 for school administrators, academic teachers 
and teachers at grade levels, Primary 1 - Primary 3, 150 students from 29 schools. 
              The university has developed KKU Smart Learning innovation by developing learning 
styles and methods of management that are in line with the Learning characteristics of learners 
in modern times in different student and school contexts as well as training to develop teachers' 
potential to be able to design learning management methods by integrating new ideas with prior 
knowledge and experience to reduce inequality and promote lifelong analytical thinking for Thai 
children and to develop the competence of secondary school students through innovative 
learning (Khon Kaen University Smart Learning Academy) in 3 subject areas: Science, Mathematics 
and English. 
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  นโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมความเท่าเทียมด้านการศึกษา 
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Accessible facilities 
Provide accessible facilities for people with disabilities 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการรับนักศึกษา 
ที่มีความพิการทางด้านร่างกาย มีความยากจน  
มีผลการเรียนที่ดี มีความประพฤติดี โดยความร่วมมือ
กับทุกคณะในการรับนักศึกษาเข้ามาศึกษา 
ในคณะวิชาต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ 
การบริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งรับผิดชอบดูแลโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกอง
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โดยมีสิ่ง 
อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  
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โครงการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพ่ือแก้โจทย์อีสานลดเหลื่อมล้ำ 
โดยการระดมความคิดเห็นจากนักคิด นักวจิัย นักพัฒนา และนักวิชาการ  

 
สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด rISNED KKU 

Talk ระดม 10 ความคิด เสนอทางออกลดเหลื่อมล้ำ ปัญหาสะสมมาช้านานของคนอีสาน ทั้งทางด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม เพศ ความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้น การถอดบทเรียน การพัฒนาพื้นที่โครงการยกระดับอาชีพ
เกษตรกร เพื ่อสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำยังคงอยู่จะจัดการอย่างไร ให้เกิดความเป็นธรรม ทางออก แนว
ทางการจัดการ และเป็นไปได้สอดคล้องกับบริบทของสังคมอีสาน โดย 10 
นักคิดเสนอแก้โจทย์ลดเหลื่อมล้ำอีสาน ทั้งนีค้ำตอบของโจทย์ลดเหลื่อมล้ำ
อีสานนำเผยแพร่ในเพจเฟซบุ ๊ก facebook page ผักนวัตกรรม มข.-
อว. และอัพโหลดใน YouTube ช่อง rISNED KKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/vegetables.innovation.kku
https://www.facebook.com/vegetables.innovation.kku
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โครงการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน  
ผ่านโครงการ“คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแกน่” เพ่ือเป้าหมายแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ 

คณะทำงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมหารือรูปแบบการทำงานร่วมกัน กับ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วของประเทศ (U2T-27team) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และอาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการคู่เสี ่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ประเด็นในการหารือ คือการกำหนด
เป้าหมายและแผนการทำงานร่วมกัน เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานพัฒนาชุมชนกับโครงการพร้อมร่วม
ค้นหาสินทรัพย์เพื่อการทำมาหากิน ด้วยการส่งมอบผู้ร่วมโครงการ U2T-27team ให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบกลไก
วิชาการของจังหวัด โดยจะช่วยงานถอดบทเรียนเอกสาร family profile ใน 12 พื้นที่ตำบล ในจังหวัดขอนแก่น 
พร้อมร่วมค้นหาสินทรัพย์เพ่ือการทำมาหากิน และสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนงาน “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยแก้จน คน
ขอนแก่น”  
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กิจกรรม Workshop ครู ลดความเหลื่อมล้ำสนับสนุนความเสมอภาคการศึกษาไทย 
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการอบรมครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม การศึกษาชั้น
เรียนและวิธีการแบบเปิด รวมทั้งแนวทางการดำเนินการของโครงการ  โดยผู้เข้าอบรม เป็นผู้ที่เป็นองค์ประกอบ
สำคัญที่จะช่วยให้โครงการดำเนินไปได้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูระดับชั้น ป .1 – ป.3  จำนวน 
150 คน จากโรงเรียนในโครงการ 30 โรงเรียน ซึ ่งอยู ่ในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 29 โรงเรียน และจังหวัด
นครสวรรค์  จำนวน 1 โรงเร ียน ดำเน ินการโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เป็น
กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโดย
กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ 
อาคารพจน์ สารสิน ระหว่างวันที ่ 10 – 11 ตุลาคม 
2563  
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โครงการ NEWSGEN by dtac ของ workpointTODAY 
และการนำเสนอสกู๊ปข่าวในหัวข้อ “ชีวิตไม่เท่าเทียม ความเหลื่อมล้ำทางดจิทิัลในสังคมไทย” 

          เป็นโครงการที่เปิดเวทีให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาแข่งขันการทำข่าว โดยเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา 
เยาวชน ไม่จำกัดอายุ ทีมละไม่เกิน 3 คน ที่มีความสนใจด้านงานสื่อสารมวลชน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 
ประเภท คือ ประเภท Business Journalist เป็นการแข่งขันการทำ สกู้ปด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ธุรกิจ บริหาร
องค์กร และประเภท Video Journalist เป็นการทำข่าว และสกู้ปด้านใดก็ได้ เน้นสร้างผลกระทบต่อสังคม โดย
จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 ในการแข่งขันเป็นการคัดเลือกจากใบสมัครในรอบ
แรกและ คัดเหลือจำนวน 70 ทีม เพ่ือเข้าไปแข่งในโจทย์ถัดไป การแข่งขันมีความเข้มข้นขึ้นตามลำดับ ในรอบที่ 2 
คัดออกเหลือ 30 ทีม แยกออกเป็นประเภทละ 15 ทีม โดยได้รับโจทย์ในการทำสกู ๊ปจากทางสำนักข่าวใน
หัวข้อ “สกู๊ปที่มีผลกระทบต่อสังคม” ทีม “ MTP มนุษย์ตัวจี๊ด” นำเสนอในหัวข้อ “โควิดพ่นพิษ สายสัมพันธ์
อีสานร้าว ต่างคนต่างระแวง” นำเสนอความเป็นอีสาน โดยสะท้อนจากมุมมองของคนที่กลับคืนมาอยู่บ้านมาเป็นผู้
กักตัว และมุมมองจากคนในชุมชน ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เป็น 1 ใน 5 ทีมของประเภท Video 
Journalist เพื่อหาผู้ชนะเลิศประเภทละ 1 ทีม ซึ่งอีก 4 ทีมที่เหลือจะได้รางวัลชมเชย ในรอบชิงชนะเลิศ ทีม 
“MTP มนุษย์ตัวจี๊ด”  ได้นำเสนอสกู๊ปข่าวในหัวข้อ “ชีวิตไม่เท่าเทียม ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในสังคมไทย”  
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มาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19  
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดมาตรการในการ
ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ประจำภาค
การศึกษาที่ 1/2564 โดยมีการเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน
ขอใช้สิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 
สิงหาคม 2564 โดยมีมาตรการในการช่วยเหลือ คือ 

 
 
1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ร้อยละ 50 โดยส่วนลดจากรัฐ (สูงสุด 30%) 

ส่วนลดจากมหาวิทยาลัย (สูงสุด 20 %) 
2. ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
2.1 ผัดชำระค่าธรรมนียมการศึกษาได้ใน 6 เดือน และหากมีความจำเป็นสามารถขอขยายเวลาเพิ่มไดอี้ก 

6 เดือน รวมเป็น 1 ปี 
2.2 ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาได้เป็น 3 งวด 
3. เพ่ิมทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า) เป็นเงิน 75 ล้านบาท (ของมข. 45 ล้านบาท + ของคณะ 30 ล้านบาท) 
4. เพ่ิมทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นเงิน 25 ล้านบาท (ของมข. 15 ล้านบาท + ของคณะ 10 ล้านบาท) 
5. ให้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมือถือแบบ Top-Up Unlimited 4 เดือน 
6. ลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 20 % 
7. ติดตั้ง High Speed Internet เพิ่มในหอพักนักศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (ขยาย FTTx ใน

หอพักอีก 1,000 ห้อง) 
8. ขอความร่วมมือผู้ให้บริการอินทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศให้เพิ่มบริการการใช้อินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงแก่นักศึกษาทุกคนในราคาที่ถูกลง 
9. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ให้นักศึกษายืมเป็นเงิน 40 ล้านบาท (ของมข. 

20 ล้านบาท+ของคณะ 20 ล้านบาท) (ขยายโครงการจากปีก่อน +50%) 
10. ประกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับนักศึกษาให้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล

เพ่ิมเติมจำนวน 50,000 บาท และเป็นค่าสินไหมทดแทนหากเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตจำนวน 500,000 บาท 
11. จัดคูปองอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษา 
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กิจกรรม “กาลพฤกษ์ร่วมใจ สู้ภัยโควิด” 
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่งมอบเงินบริจาค แก่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพ่ือดำเนินการจัดสรรเป็นคูปองอาหารแก่นักศึกษา 
เนื ่องจากภาวะวิกฤติจากโควิด-19 และทำให้นักศึกษามีความเดือดร้อนมาก แม้บางคนได้รับทุนการศึกษา          
แตไ่ม่เพียงพอต่อการยังชีพ มีหลายคนที่ต้องทำงานพิเศษระหว่างเรียนเพ่ือหารายได้ และเม่ือภาวะวิกฤติโควิด-19 
เกิดข้ึนต่อเนื่องยาวนาน ทำให้นักศึกษาทำงานพิเศษหารายได้ได้น้อยลงมาก สถานประกอบการก็มีงานน้อยลง การ
ระดมทุนของสมาคมศิษย์เก่าในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือนแก่รุ่นน้องนักศึกษา พร้อมการสร้างโอกาสที่พ่ีน้อง มข. 
ไม่ทอดทิ้งกัน เห็นถึงพลังของพ่ี ๆ และเป็นแรงเสริมให้น้อง ๆ มีพลังในการศึกษาหาความรู้เป็นคู่มือทำงานใน
อนาคต 
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กิจกรรม “KKBS รวมใจสู้ภัยโควิด-19” 
 เพื่อรวบรวมสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยและเสริมกำลังใจ
ด่านหน้าสาธารณสุขในโรงพยาบาลสนามในจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี ได้ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมกันนี้
ยังได้ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ใน
โครงการ “กองทุนร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” ณ จุดรับบริจาค โรงแรมเลอ แคสเซีย เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม
ดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลของจังหวัดขอนแก่น 
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กิจกรรมทดสอบตลาด “ค้ำคูณ Marketplace” 
เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการทดสอบ จำหน่าย และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SME 

จากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การค้า 
และบริการ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ SME ที่มีข้อจำกัดหลายด้าน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) ไดเ้ห็นถึงปัญหามาโดยตลอดและมีการทำงานเพ่ือช่วยเหลือ SME อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน SME ให้รอดพ้นวิกฤต ด้วยการ
ยกระดับความรู้ ความสามารถ และการเพิ่มทักษะในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ว่างงาน 
โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 6 พื้นที่ ซึ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด โดยดำเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสามารถยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานได้มากถึง 500 กิจการ และมี 100 
กิจการที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่าย
มหาว ิทยาล ัยในภ ูม ิภาคตะว ันออกเฉ ี ยง เหน ือ  ร ่ วมก ับ  สสว . ได้ เป ิดก ิจกรรมทดสอบตลาด  “ค้ำ
คูณ Marketplace” เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทดสอบ จำหน่าย และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SME ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ ร้านค้ำคูณ Marketplace บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 
สาขาอู้ฟู่ ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น  
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โครงการฝึกอบรม“การเพาะขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ  
และการปลูกไม้แบบประณีต เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน” 

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเพาะขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ และการปลูกไม้แบบ
ประณีตเพื่อเพิ ่มรายได้ให้แก่ชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่ตำบล ตำบลขัวเรียง 
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี ่ยวกับการขยายพันธุ์ไม้ การคัดแม่ไม้พันธุ์ดี ไม้
เศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย พันธุ์ไม้ประจำพื้นถ่ิน และเทคนิคการปลูกไม้ไผ่ และการเพิ่มรายได้ในระบบวนเกษตร  

 


