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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนำ ส�ำนักงบประมำณ กระทรวง
มหำดไทย กองทพัไทย และมูลนธิสิถำบนัวจัิยและพฒันำประเทศตำมปรชัญำของเศรษฐกจิ 
พอเพียงได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 
ในปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของบุคคล ชุมชน และ 
องค์กรภำครัฐและธุรกิจท่ีได้น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช ้
ในกำรด�ำเนินชีวิตกำรพัฒนำชุมชน และกำรบริหำรจัดกำรองค์กรจนประสบควำมส�ำเร็จ
และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม

จำกกำรประกวดผลงำนฯ ท่ีผ่ำนมำ กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอ�ำเภอกันทรวิชัย  
ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดในประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเหมำะสมที่จะเป็น
ตัวอย่ำงให้แก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้ำมำศึกษำเรียนรู ้ควำมส�ำเร็จ ส�ำนักงำน กปร.  
จึงพิจำรณำเห็นสมควรให้ กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน อ�ำเภอกันทรวิชัย เป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบื้องต้น ส�ำนักงำน กปร. ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือตัวอย่ำง 
ควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นคู่มือให้ผู ้ที่สนใจ 
ได้เข้ำใจและมองเห็นภำพกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช ้
ในกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม

สุดท้ำยนี้ ส�ำนักงำน กปร. ขอขอบคุณ กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน อ�ำเภอกันทรวิชัย 
เป็นอย่ำงยิ่งที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูล และรูปภำพในกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้  
โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.
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ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์ศรยีวง

กลุ่มเกษตรกรรม
ยั่งยืน

อ�าเภอกนัทรวิชยั

ข้อมูลกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอ�ำเภอกันทรวิชัย
ปีที่เริ่มด�ำเนินกำร : 2550
จ�ำนวนสมำชิก : 50 คน
ลักษณะสินค้ำและบริกำร : ข้ำวกล้อง ข้ำวฮำง เมล็ดพันธุ์ข้ำว พันธุ์ไม้ และ 

พืชผักสวนครัว
สถำนที่ตั้ง : เลขที่ 43 หมู่ 2 บ้ำนดอนแดง ต�ำบลศรีสุข อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหำสำรคำม 
โทรศัพท์ : 08 9618 4075 (นำยค�ำพันธ์ เหล่ำวงษี ประธำนกลุ่ม)



3
กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอ�ำเภอกันทรวิชัย

ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

จุดเร่ิมต้นความส�าเร็จ

เริ่มต้นเมื่อปี 2542 ได้มีกำรรวมกลุ่ม “เครือข่ำยเกษตรกรรมทำงเลือกภำคอีสำน”  
โดยมีสมำชิก จ�ำนวน 10 ครอบครัว ต่อมำในปี 2543 - 2546 กลุ่มได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกโครงกำรน�ำร่องเพื่อพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรำยย่อย  
จังหวัดมหำสำรคำม จึงได้ด�ำเนินกำรขุดสระ ปรับพื้นท่ีกำรเกษตร จัดระบบน�้ำ พันธุ์ไม้ 
และพนัธ์ุสตัว์ ประชมุหมนุเวยีนกนัทุกเดอืน และศกึษำดงูำนแลกเปลีย่นประสบกำรณ์กำร
ท�ำเกษตรกรรมยั่งยืน

แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ในปี 2550 ได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในอ�ำเภอกันทรวิชัย เป็นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ที่เน้นกำรแปรรูปข้ำว เพื่อก�ำหนดรำคำและขำยเองโดยไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง จำกนั้นได้
รบักำรคดัเลอืกให้เป็นเครอืข่ำยศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของจงัหวดัมหำสำรคำม และ
ได้เข้ำร่วมโครงกำรพฒันำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ของส�ำนักงำนปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จนเป็นแหล่งถ่ำยทอดองค์ควำมรูด้้ำนกำรท�ำเกษตรผสมผสำน เกษตรอนิทรย์ี 
และกำรอนรัุกษ์และพฒันำพนัธุข้์ำวพืน้บ้ำน ซึง่มีผูส้นใจเข้ำศึกษำดงูำนอย่ำงต่อเนือ่งจนถงึ
ปัจจุบัน
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ทำงสำยกลำง

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศชำติ ประชำชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้ำนวัตถุ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

ควำมรอบรู้
ควำมรอบคอบ

ควำมระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ควำมเพียร 
มีสติปัญญำ

พอประมำณ

มีเหตุผล

ควำมพอเพียง

บนพื้นฐำน

น�ำสู่

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

ที่มำ : มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555

ความพอประมาณ
เริ่มต้นด้วยสมำชิกท่ีมีควำมพร้อมด�ำเนินงำนและขยำยผลไปเรื่อยๆ โดยใช ้

ก�ำลังทุนและแรงงำนที่มี พึ่งตนเองให้มำกท่ีสุด ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในเร่ือง 
ปัจจัยกำรผลิต เช่น ผลิตปุ๋ยและสำรขับไล่แมลงใช้เอง ท�ำจำกน้อยไปหำมำกตำมก�ำลัง 
ของตนเอง ตั้งเป้ำหมำยอย่ำงเป็นไปได้
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ความมีเหตุผล
เน้นให้สมำชิกพิจำรณำผลลัพธ์ที่จะเกิดในอนำคตก่อนที่จะด�ำเนินกำรใดๆ เช่น  

ดูสภำพพื้นที่ ฤดูกำล และชนิดของพืชก่อนท่ีจะปลูกพืชผักต่ำงๆ และค�ำนึงถึงเรื่อง 
กำรคุ้มทุน 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกลและมีกำรเตรียมควำมพร้อมถึงปัญหำและผลกระทบ 

ที่อำจจะเกิดในอนำคต เช่น มีกำรออมทรัพย์ในกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน มีแหล่งน�้ำเพียงพอ
เมื่อเกิดภำวะฝนแล้ง เป็นต้น 

ความรู้
มีกำรประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท�ำแปลงเกษตร 

ทฤษฎีใหม่เสมอๆ อีกทั้งมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้จำกสมำชิกสู่บุคคลที่สนใจ

คุณธรรม
สมำชิกในกลุ่มมีควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีควำมเพียรพยำยำมเอื้ออำทรต่อกัน 

ลดละอบำยมุข อีกท้ังมีกำรแลกเปลี่ยนผลผลิต จ�ำหน่ำยและแบ่งป ันในชุมชน 
โดยยึดคุณธรรมเป็นหลัก นอกจำกนี้ สมำชิกในกลุ ่มมีกิจกรรมผ้ำป่ำพืชผักในวัน 
ประชุมกลุ่ม เพื่อน�ำผลผลิตไปช่วยเหลือชุมชน 
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การบริหารจัดการกลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนอ�ำเภอกันทรวิชัยจัดตั้งเม่ือปี 2550 และจดทะเบียนกลุ่ม 

ปี 2553 มีแนวควำมคิดในกำรรวมกลุ่มกันเพื่อให้สมำชิกทุกคนท�ำเกษตรยั่งยืนแบบ 
ผสมผสำนปลอดสำรพิษ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิง่แวดล้อม โดยใช้ปุย๋อนิทรย์ีชวีภำพปรบัปรงุดนิ ไถกลบฟำง ใช้ปุ๋ยพชืสด ปุ๋ยคอก ปุย๋หมกั 
น�ำ้หมักจลุนิทรีย์  น�ำ้หมกัสมนุไพรไล่แมลง ปลกูพชืหมนุเวยีน ลด ละ เลกิ สำรเคมใีนแปลง
เกษตรอนุรักษ์ ปรับปรุงพันธุกรรมท้องถิ่น (พืชผัก ข้ำว สัตว์เลี้ยง ฯลฯ) โดยมีกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มให้เป็นไปตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม 
1) เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดสมำชิกให้ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

ด�ำรงชีพอย่ำงเพียงพอ
2) เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกได้พึ่งตนเองและพ่ึงพำกันเอง มีควำมสำมัคคี  

มีคุณธรรม
3) เพื่อให ้มีกำรพัฒนำครอบครัว ชุมชน สังคม เสียสละ และฟ ื ้นฟู

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4) เพื่อระดมทุน สร้ำงนิสัยกำรออมให้กับสมำชิก (สร้ำงธนำคำรกลุ่ม) มีกองทุน

ให้สมำชิกด�ำเนินกิจกรรมได้คล่องตัวตำมระบบเกษตรยั่งยืน
5) เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร ให้ด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียง
6) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษำดูงำนของผู้สนใจทั่วไป
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ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

คุณสมบัติของสมาชิก
1) เป็นผู้มีภูมิล�ำเนำอยู่ในเขตอ�ำเภอกันทรวิชัย
2) เป็นผู้ศรัทธำและเชื่อมั่นในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
4) เป็นผู้มีที่ดินเป็นของตนเองและต้องท�ำเกษตรกรรมยั่งยืน
5) มีควำมพร้อมเสียค่ำสมัครจ�ำนวน 10 บำท ลงหุ้นอย่ำงน้อย 1 หุ้น หุ้นละ  

100 บำท แต่ไม่เกิน 50 หุ้น และฝำกออมทรัพย์เดือนละ 100 บำท

คณะกรรมการกลุ่ม
คณะกรรมกำรกลุ่มมีจ�ำนวน 12 คน วำระ 2 ปี เมื่อครบก�ำหนด จะด�ำเนินกำร 

คัดเลือกใหม่ในวันประชุมใหญ่ประจ�ำปี โดยคณะกรรมกำรคนเดิมสำมำรถเป็นสมำชิก 
ได้อีกตำมมติของสมำชิก และแบ่งกำรบริหำรงำนกลุ่มออกเป็น 5 ฝ่ำย ดังนี้

1.  ฝ่ำยควบคุม/กำรผลิต 
2.  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
3.  ฝ่ำยกำรตลำด 
4.  ฝ่ำยบัญชี/กำรเงิน 
5.  ฝ่ำยตรวจสอบ/ประเมินผล (บุคคลภำยนอก 1 คน)

การบริหารจัดการเงิน
ด้ำนแหล่งเงินทุน มำจำกกำรระดมหุ้นออมทรัพย ์

รำยเดือน เงินฝำก ดอกเบี้ยเงินฝำก เงินค่ำสมัคร และ
ดอกเบี้ยเงินกู้สมำชิก รวมถึงเงินบริจำคและเงินสนับสนุน
จำกหน่วยงำนอื่นๆ 

ด้ำนกำรฝำกเงินและกู้เงิน มีกำรรับฝำกเงินออม 
และปล่อยเงนิกูใ้นวันประชุมประจ�ำเดอืน และระดมหุน้ใน 
วันประชุมใหญ่ประจ�ำปี โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู ้
ร้อยละ 2 บำทต่อเดือน วงเงินไม่เกิน 10,000 บำท

ด้ำนกำรปันผล มีกำรจัดสรรผลก�ำไรทุกสิ้นปี  
โดยปันผลให้คณะกรรมกำรร้อยละ 10 สมทบกองทุน 
ร้อยละ 10 ปันผลให้แก่สมำชิกร้อยละ 70 ประกัน 
ควำมเสีย่งร้อยละ 5 และอืน่ๆ ตำมท่ีสมำชกิเหน็สมควรอกี
ร้อยละ 5
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แนวทางการบริหารจัดการ
l  รับสมัครเกษตรกรที่ศรัทธำเชื่อมั่นตำมแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
l  เลือกตั้งตัวแทนกลุ่มโดยให้เสนอตนเองหรือสมำชิกเสนอ
l  ประชุมกลุ่มรำยเดือน โดยหมุนเวียนตำมแปลงของสมำชิก เพื่อแลกเปล่ียน 

องค์ควำมรู้ เทคนิค ข่ำวสำร สถำนกำรณ์เศรษฐกิจภำยนอกและภำยในกลุ่ม รวมถึง 
ช่วยเหลือและแก้ปัญหำร่วมกัน 

l  มีกำรบันทึกกิจกรรมกลุ่ม (กำรประชุม กำรบัญชี และกำรด�ำเนินงำนกิจกรรม
กลุ่ม)

กิจกรรมของกลุ่ม
l  จัดอบรมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรผู้สนใจ โดยมีกำร

หมุนเวียนใช้แปลงเกษตรของสมำชิกเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่
l  ซื้อปัจจัยกำรผลิตและสิ่งของที่จ�ำเป็นส�ำหรับสมำชิก เช่น วัตถุดิบผลิต 

ปุ๋ยชีวภำพ น�้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง และน�้ำหมักจุลินทรีย์ ฯลฯ
l  ขำยผลผลิตให้แก่สมำชิกกลุ่มก่อนน�ำไปขำย จัดตลำดนัดจ�ำหน่ำยผลผลิตของ

กลุ่ม (ตลำดนัดปลอดสำรพิษ) ได้แก่ ผักสด ผลไม้ ปลำ กบ จิ้งหรีด เป็ด ไก่ ฯลฯ
l  ระดมหุ้นและเงินออม เพื่อน�ำมำช่วยเหลือกันภำยในกลุ่มและให้กู้ยืมตำม 

ควำมจ�ำเป็น
l  ให้ควำมรู ้และข่ำวสำรแก่สมำชิก จัดกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อกำร 

พัฒนำกลุ่ม

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
l  สมำชิกส่วนหนึ่งสังกัดทีมงำนของศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำน ได้จัดอบรมเกษตรกร 

ตำมนโยบำยรัฐฯ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ปี 2549 - 2552 และบุคคลในโครงกำร
ฟื้นฟูและพักหนี้เกษตรกร ปี 2551  จ�ำนวน 33 รุ่น เฉลี่ยรุ่นละ 55 รำย รวม 1,815 รำย 
ส�ำหรับปี 2553 จัดอบรม 8 รุ่น รุ่นละ 50 รำย รวม 400 รำย

l  มคีณะมำศกึษำดงูำน ประมำณ 1,700 รำย   (เกษตรกร ชมุชน องค์กร นกัเรยีน 
นักศึกษำ) 
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ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

แผนการด�าเนินงานพัฒนากลุ่ม
กลุ ่มได้มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำกลุ ่มร ่วมกันเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและ

ประสิทธิภำพ ดังนี้

แผนการด�าเนินงาน เป้าหมาย

สร้ำง/ขยำยสมำชิก/กลุ่มเครือข่ำย สมำชิก 50 รำย 
 กลุ่มเครือข่ำย 3 กลุ่ม

จัดอบรม/ศึกษำดูงำนสมำชิกกลุ่ม 1 ครั้ง/ปี

ประชุมกลุ่ม ที่แปลงสมำชิก 12 ครั้ง/ปี
จัดตลำดนัดปลอดสำรกลุ่ม 1 ครั้ง/สัปดำห์

แปรรูปข้ำวกล้อง/ข้ำวฮำง 5 ตัน

พัฒนำพันธุกรรมข้ำวพื้นบ้ำน 20 สำยพันธุ์

ผลส� า เ ร็จจากการประยุกต ์ ใช ้ป รัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง

1. โครงการ 1 งาน 1 แสน
 เป็นกำรจัดสรรพื้นท่ีท�ำเกษตรผสมผสำนในขนำด 1 งำน รับรองรำยได้  

1 แสนบำทต่อปี โดยภำยในพื้นที่ด�ำเนินงำนประกอบด้วย กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ กำร
ขยำยพันธุ์พืช และกำรเลี้ยงสัตว์ (ปลำ กบ ไก่ และสุกร) มีรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำน 
ต่ำงๆ ดังนี้
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 การปลูกผักปลอดสารพิษ
 มีกำรวำงแผนกำรปลูกพืช/ผักเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อเนื่องตลอดท้ังปี โดยศึกษำ

ควำมต้องกำรของตลำดและก�ำลังกำรผลิตของสมำชิก มีวิธีกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ  
ดังต่อไปนี้

 1) กำรเตรียมแปลง เป็นส่วนส�ำคัญในกำรผลิตผักให้มีควำมสมบูรณ์ แข็งแรง
ทนต่อโรค และปลอดภัยโดยท�ำตำมวิธีกำรท�ำแปลงแบบถำวร มีวิธีกำรเตรียมแปลง ดังนี้

 l  ขุดดินเพื่อท�ำแปลงผักลึกประมำณ 25 - 30 เซนติเมตร กว้ำงประมำณ  
  1 เมตร ยำวตำมต้องกำรโดยเอำดินที่ขุดออกไว้ข้ำงแปลง

 l  น�ำฟำงหรือใบไม้หรือหญ้ำแห้งวำงลงในหลุมหนำประมำณ 5 เซนติเมตร  
  แล้วใส่ปุ๋ยหมักประมำณ 10 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร น�ำดินที่ขุดออกถมลง 
  หนำประมำณ 5 เซนตเิมตร ผสมกำกน�ำ้ตำล 3 ช้อนโต๊ะกับน�ำ้หมกัจลุนิทรย์ี  
  8 ช้อน เข้ำกับน�้ำ 20 ลิตร แล้วรดให้ชุ่ม 

 l  ท�ำตำมขัน้ตอนท่ี 2 จนกว่ำแปลงจะสงูกว่ำพืน้ปกตปิระมำณ 10 เซนตเิมตร  
  กลบด้วยฟำงแห้งพอประมำณ รดน�้ำให้ชุ่ม 

 2) คัดเลือกพันธุ ์ที่เหมำะสมกับพื้นท่ี ภูมิประเทศ และตำมฤดูกำลของ 
  แต่ละพันธุ์

 3) พรวนดินที่แปลง ครำดให้เรียบ หว่ำนหรือหยอดเมล็ดพันธุ์ หรือปลูกต้น
กล้ำผักที่แตกใบจริง 3 - 5 ใบ โดยมีระยะห่ำงระหว่ำงต้นและแถวประมำณ 10 - 30 
เซนติเมตร (ขึน้อยู่กบัชนดิของผกั) รดน�ำ้ให้ชุม่  พรวนดนิและก�ำจัดวัชพชืตำมควำมเหมำะสม

 4) ฉีดพ่นสำรสมุนไพรที่ผสมกับน�้ำส้มควันไม้ในกำรก�ำจัดขับไล่แมลง 
ทกุ 5 - 7 วนั โดยผสมสำรสมุนไพรและน�้ำส้มควันไม้อย่ำงละ 1 ช้อนโต๊ะต่อน�้ำ 20 ลิตร 

 5) รดหรอืฉดีพ่นปุย๋น�ำ้ชวีภำพทุก 7 วนั โดยผสมปุย๋น�ำ้หมกัชีวภำพ 1 ช้อนโต๊ะ
ต่อน�้ำ 10 ลิตร
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ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 การขยายพันธุ์พืช
 นอกจำกกำรขำยพืชผลทำงกำรเกษตรแล้ว ยังมีแนวทำงเพิ่มรำยได้ โดยกำร

ขยำยพันธุ์เพื่อขำยต้นกล้ำ โดยใช้วิธีกำรขยำยพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ส่วนต่ำงๆ 
ของพืชแทน เช่น ล�ำต้น รำก ใบ กิ่ง หรือตำ ท�ำให้ต้นใหม่ที่เพำะได้มีลักษณะตรงตำมสำย
พันธุ์ และคงคุณสมบัติและผลผลิตที่ดีดังเดิมไว้ได้ มีวิธีกำรขยำยพันธุ์หลำกหลำยวิธี เช่น

 1) กำรปักช�ำด้วยกิ่งแก่ : เป็นวิธีที่เหมำะสมส�ำหรับต้นทุนต�่ำและเป็นวิธ ี
ที่ง่ำยที่สุด โดยพืชที่นิยมใช้วิธีนี้ ได้แก่ มะขำมเทศ มะกอกน�้ำ มะเดื่อ ฝรั่ง เป็นต้น

 2) กำรปักช�ำรำก : กำรปักช�ำรำกให้ได้ผลดีที่สุดต้องใช้รำกจำกต้นที่อำยุ 
ยังน้อย และควรท�ำหลังจำกกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เพรำะรำกจะสะสมอำหำรเต็มที่
ก่อนกำรเจริญเติบโตใหม่ พืชที่นิยมใช้วิธีนี้ ได้แก่ สำเก ทับทิม มะไฟ มะเดื่อ ขนุน เป็นต้น 

 3) กำรตอน : เป็นกำรท�ำให้กิง่พนัธ์ุเกดิรำกขึน้ในขณะทีย่งัตดิอยูก่บัต้นแม่พนัธุ์  
ซึ่งต้นไม้บำงชนิดสำมำรถออกรำกได้เองตำมธรรมชำติ ในขณะที่บำงชนิดต้องช่วย 
กระตุ้นกิง่จงึจะออกรำก ก่ิงพนัธุท่ี์ได้จำกวธิกีำรนีเ้รยีกว่ำ “กิง่ตอน” พชืทีน่ยิมใช้วธินีี ้ได้แก่ 
ส้ม มะนำว ลิ้นจี่ ล�ำไย มะกรูด ละมุด ชมพู่ ฝรั่ง เป็นต้น 

 4) กำรต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม : เป็นวิธีนิยมที่ใช้ในกำรเปลี่ยนยอดไม้ผล 
ด้วยกำรตัดกิ่งพันธุ์ดีจำกต้นที่ต้องกำร แล้วน�ำไปเสียบกับต้นใหญ่ วิธีนี้ง่ำยและเหมำะสม
ส�ำหรับกำรเปลี่ยนพันธุ์ ซึ่งไม่นำนจะแตกเป็นต้นใหม่ พืชที่นิยมใช้วิธีนี้ ได้แก่ ตระกูลส้ม 
ขนุน มะม่วง ลองกอง เป็นต้น 

 กำรขยำยพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศมีประโยชน์กับพืชบำงชนิดที่ไม่สำมำรถขยำย
พันธุ์ได้ด้วยเมล็ด เช่น ไผ่ อ้อย เป็นต้น โดยต้นใหม่ที่ได้จะไม่กลำยพันธุ์และให้ผลผลิตที่มี
ลักษณะและคุณภำพเหมือนต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ นอกจำกนี้ ยังใช้ระยะเวลำกำรออกดอก
และตดิผลเรว็กว่ำต้นทีเ่กดิจำกกำรเพำะเมลด็ อกีทัง้ยงัใช้พืน้ทีน้่อยกว่ำกำรเพำะพนัธุด้์วย
เมล็ดอีกด้วย
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 การเลี้ยงสัตว์
 กลุ่มมีกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์หลำกหลำยชนิด ได้แก่ โค สุกร เป็ด ไก่ และ

ปลำดุก โดยภำยในศูนย์เรียนรู้ฯ ของนำยค�ำพันธ์ เหล่ำวงษี ประธำนกลุ่ม ได้จัดแบ่งพื้นที่
กำรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงกำร 1 งำน 1 แสน ตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ ควำมสำมำรถ
ในกำรเลี้ยง และควำมต้องกำรของตลำด 

 อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกกำรเล้ียงสัตว์ในพื้นที่ 1 งำน 1 แสนแล้ว ยังใช้พื้นท่ี 
นำข้ำวในช่วงหมดฤดูกำลท�ำนำมำเลี้ยงเป็ดไก่ได้อีกด้วย นับว่ำเป็นกำรใช้พื้นที่ให้เกิด 
ควำมคุ้มค่ำและได้ประโยชน์สูงสุด

ภำพรำยได้จำกกำรเลี้ยงสัตว์
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2. การปลูกข้าวต้นเดียว  

 กำรปลูกข้ำวต้นเดียวเป็นกำรท�ำนำแบบประณีตซ่ึงสำมำรถเพิ่มรำยได้และ 
ลดรำยจ่ำยได้อย่ำงเป็นรปูธรรม เพรำะเป็นกำรลดจ�ำนวนกำรใช้เมล็ดพนัธุ ์แล้วยงัส่งผลให้ 
ศัตรูพืชลดน้อยลงจำกระยะห่ำงที่เหมำะสมของต้นข้ำวอีกด้วย โดยกลุ่มฯ ได้เร่ิมทดลอง
กำรปลูกข้ำวต้นเดียวเม่ือปี 2546 และได้ถ่ำยทอดขยำยผลควำมส�ำเร็จมำตั้งแต่ปี 2549 
จนถึงปัจจุบัน 

 ข้ันตอน/วิธีการปลูก
 1. กำรคัดเมล็ดพันธุ์
  คัดเลือกเมล็ดพันธุ ์ที่ต ้องกำร โดยไม่ม ี

เมล็ดพันธุ์อ่ืนปน จะคัดพันธุ์ช่วงกำรเก็บเกี่ยว และคัดรวง 
ที่สมบูรณ์ที่สุดให้ได้เพียงพอต่อพ้ืนที่ที่จะปลูก ตำกให้แห้ง 
เก็บไว้ (ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัมต่อไร่)

 2. กำรเตรียมพื้นที่เพำะปลูก
  ปรับปรุงดินหลังเก็บเกี่ยวด้วยกำรฉีดพ่น 

น�้ำหมักจุลินทรีย์ ในอัตรำจุลินทรีย์ 5 ส่วนต่อน�้ำ 20 ส่วน  
ต่อพื้นที่ 1 ไร่ แล้วไถกลบตอซัง หว่ำนพืชปุ ๋ยสด (พืช 
ตระกูลถั่ว) ในอัตรำ 4 - 5 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อออกดอกไถกลบ

 3. กำรปลูก
  เม่ือถงึฤดทู�ำนำ น�ำพนัธุข้์ำวทีเ่ตรยีมไว้แช่น�ำ้  

2 วัน น�ำขึ้นหมักไว้ 1 - 2 วัน หรือพอแตกหน่อ น�ำไปเพำะ 
ทีแ่ปลงกล้ำ (1 กโิลกรมัต่อ 50 ตำรำงเมตร) เมือ่ต้นกล้ำโตพอ 
ที่จะปลูก หว่ำนปุ๋ยหมักชีวภำพ ในอัตรำ 100 - 200 กิโลกรัม
ต่อไร่ ไถกลบ ครำดให้เรียบ ปรับพื้นให้รำบเสมอกัน ไม่สูง 
ไม่ต�่ำ และไม่ให้น�้ำขังในแปลง (ถ้ำมีน�้ำขังให้เอำน�้ำออก 
ถ้ำไม่มีน�้ำให้เอำน�้ำเข้ำ) 
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 4. อำยุของต้นกล้ำที่จะน�ำไปปลูก

    เมื่อกล้ำโตอำยุได้ 7 - 12 วัน ถอนต้นกล้ำโดยไม่ให้เมล็ดข้ำวหลุดจำกต้น 
(ถ้ำเมล็ดหลุด ให้ทิ้งไป) น�ำต้นกล้ำไปปลูกลงในแปลงที่เตรียมไว้ ปักด�ำต้นเดียวพอให้ 
น�้ำท่วมเมล็ดข้ำว โดยมีระยะห่ำงระหว่ำงต้นและแถวประมำณ 25 - 30 เซนติเมตร  
ควรปลกูเป็นแถว เพรำะง่ำยต่อกำรก�ำจดัวัชพชื พ้ืนที ่1 ไร่ จะใช้ต้นกล้ำประมำณ 25,000 ต้น

 5. กำรดูแลรักษำ

  l  หลังปักด�ำ ถ้ำพื้นแห้งให้เอำน�้ำเข้ำให้ทั่วแปลง ทิ้งไว้ 1 คืนแล้วเอำน�้ำออก 
   ให้หมด ทิ้งไว้ 3 สัปดำห์ แล้วพ่นปุ๋ยน�้ำหมักชีวภำพ ในอัตรำน�้ำหมักฯ  
   1 ส่วนต่อน�้ำ 300 - 500 ส่วน และก�ำจัดวัชพืช

  l  พอข้ำวอำยุได้ 1 เดือน เอำน�้ำเข้ำในระดับไม่เกิน 10 เซนติเมตร  
   ปล่อยให้น�้ำขังตลอดจนกระท่ังข้ำวออกรวง พ่นปุ๋ยน�้ำหมักชีวภำพอีก 
   เมื่ออำยุ 60 วัน และช่วงข้ำวตั้งท้อง

 6. ระยะเวลำเก็บเกี่ยว

  อำยุกำรเก็บเกี่ยวจะขึ้นอยู่กับสำยพันธุ์ของข้ำว (ข้ำวนำปี) พันธุ์ข้ำวเบำ 
จะเก็บเก่ียวระหว่ำงวันท่ี 1 - 5 พฤศจิกำยน พันธุ ์ข้ำวกลำงจะเก็บเก่ียวระหว่ำง 
วันที่ 10 - 15 พฤศจิกำยน พันธุ์ข้ำวหนักจะเก็บเกี่ยวระหว่ำงวันที่ 25 - 30 พฤศจิกำยน
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 7. ศัตรูในนำข้ำว 

  ในแปลงจะไม่พบโรคระบำดข้ำว แต่ในช่วงข้ำวออกรวงแล้วจะมีศัตรูคือ 
นกกระจอก แต่ไม่มำกนักถ้ำพันธุ์ข้ำวออกรวงพร้อมกันกับที่อื่นๆ

 8. ประโยชน ์

  l  ลดต้นทุนกำรผลิตใช้พันธุ์ข้ำวน้อย ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ขำยได้รำคำสูง  
   (ข้ำวอินทรีย์)

  l แตกกอด ีประมำณ 20 - 40 ต้น ผลผลติสูงประมำณ 700 กิโลกรมั 
   ต่อไร่ (นำปี)

  l  ต้ำนทำนต่อโรค ศัตรพูชืลดน้อยลงเพรำะต้นข้ำวมรีะยะห่ำงทีเ่หมำะสม 

  l  เมลด็ข้ำวสมบรูณ์ น�ำ้หนกัด ีมีคณุค่ำทำงโภชนำกำรสงู
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3. การแปรรูปข้าว  
จำกปัญหำเกษตรกรเสียเปรียบในกำร 

ขำยข้ำวให้กับพ่อค้ำคนกลำง จึงคิดวิธีกำรที่จะ 
เพิ่มมูลค ่ำให ้กับผลิตภัณฑ ์  โดยในป ี  2550  
กลุ ่มเกษตรกรกรรมยั่งยืนอ�ำเภอกันทรวิชัย ได้ 
รวมตัวกันเพื่อสีข้ำวและส่งขำยเอง โดยมีกระทรวง
เกษตรฯ ให้กำรสนับสนุนเครื่องสีข้ำวกล้องจ�ำนวน  
1 ชุด และกลุ่มฯ ได้จัดซื้อเครื่องสีข้ำวเพิ่มอีก 1 ชุด  
ในปัจจุบันกลุ่มฯ สำมำรถขำยข้ำวได้รำคำสูงกว่ำ
รำคำตลำดกิโลกรัมละ 1 บำท 

 นอกจำกจะรวมตัวกันสีข้ำวกล้องเองแล้ว  
ยังได้ต่อยอดกำรแปรรูปข้ำวกล้องธรรมดำเป็น 
ข้ำวกล้องงอกหรือข้ำวฮำง เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและคุณค่ำทำงอำหำรอีกด้วย โดยข้ำวฮำง
เป็นกำรสีข้ำวกับเคร่ืองสีข้ำวกล้อง ไม่ขัดขำว เยื่อหุ้มเมล็ดและจมูกข้ำวจะยังคงอยู่  
สำรอำหำรที่เป็นประโยชน์ ไม่หลุดหำย จุดเด่นของกำรผลิตข้ำวฮำงที่ผ่ำนกระบวนกำร
ต่ำงๆ แล้ว คือ สำรอำหำรต่ำงๆ สูงกว่ำข้ำวกล้องทั่วไป ในขณะที่สำมำรถหุงได้เหมือน
กับข้ำวขำวทั่วไป นิ่มอร่อยใกล้เคียงข้ำวขำว และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของเปลือกข้ำว  
ข้ำวฮำงจึงเป็นอำหำรสุขภำพที่เพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำร และเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิต 
ให้กับเกษตรกรอีกทำงหนึ่ง โดยมีวิธีกำรแปรรูปดังต่อไปนี้
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ข้ันตอน/วิธีท�า
1) เตรียมข้ำว คือ น�ำข้ำวมำคัดเม็ด โดยกำรเติมน�้ำลงในภำชนะแล้ว ใช้ตะแกรง 

ตักเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออก 

2) ท�ำให้ข้ำวงอก น�ำข้ำวเปลือกแช่น�้ำในถังเป็นระยะเวลำ 18 - 24 ชั่วโมง  
จำกนั้นน�ำข้ำวเปลือกที่ท�ำกำรแช่น�้ำแล้วล้ำงให้สะอำดจนปรำศจำกกลิ่น จะเห็นขำ้วงอก 
(แตกหน่อ)

3) นึ่งข้ำวงอกให้สุก 
	 l  ท�ำควำมสะอำดข้ำวก่อนน�ำข้ำวเปลือกไปนึ่ง  
	 l  รำดน�้ำให้ชื้นพอเหมำะเพื่อให้ข้ำวงอก 
 l  นึ่งข้ำวทิ้งไว้ประมำณ  30  นำที 
	 l  น�ำข้ำวที่นึ่งเรียบร้อยตำกลมให้แห้ง 

4)  ท�ำกำรสีข้ำวด้วยเครื่องสีข้ำวกล้องโดยเฉพำะเพื่อกะเทำะเปลือกออก

5)  น�ำไปหุงรับประทำนหรือใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ำย
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แผนที่

รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2548 
l  รำงวลัด�ำรงตนอยูใ่นคณุธรรมจรยิธรรมและ

บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โครงกำรเมืองไทยเมืองคนดี 

กระทรวงวัฒนธรรม 

ปี 2551 
l  รำงวัลปรำชญ์ชำวบ้ำน ส�ำนักงำนปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปี 2552 
l  โล่เกียรติคุณครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
l  รำงวัลผู้น�ำควำมรู้จำกโครงกำรชีววิถีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมำใช้ และขยำยผล 

ดีเด่นระดบัภำคและระดบัประเทศ  ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ กระทรวงศกึษำธิกำร
l  รำงวัลรองชนะเลิศถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กุมำรี กำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประเภทกลุ่มเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
(ส�ำนักงำน กปร.)

    

1 กม. 

ถนนหมายเลข 2188 

ถนนหมายเลข 213 

ร้านขายมอเตอร์ไซค์ 

ป้ายบ้านดอนแดง หมู่ 2 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยนือ าเภอกันทรวิชัย 

7 กม. 

ไปมหาสารคาม 

ไปกาฬสินธุ์ 

ไปขอนแก่น 
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ล�ำดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�ำนักงำน กปร.

    ภำคกลำง

 1 นำยประมำณ ประสงค์สันต์ ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล กำญจนบุรี 08 7903 0912
    และกันดำร
 2 นำยวินัย สุวรรณไตร ประชำชนทั่วไป ฉะเชิงเทรำ 09 8816 2825
 3 นำยส�ำรอง แตงพลับ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เพชรบุรี 08 9076 4325
 4 นำยณรงค์ บัวสี เกษตรกรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพฯ 08 7357 6999
 5 นำยยวง เขียวนิล เกษตรกรทฤษฎีใหม่ นนทบุรี 08 1929 9159
 6 นำยปรีชำ เหมกรณ์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพฯ 08 5059 3555
 7 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้ำว กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ นนทบุรี 08 0076 8989
  ชุมชนบ้ำนไทรใหญ่
 8 ชุมชนบำงรักน้อย ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นนทบุรี 08 1316 0805
 9 ชุมชนเพชรำวุธ พัน.2 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ 0 2521 1190
 10 เรือนจ�ำชั่วครำวเขำกลิ้ง หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค เพชรบุรี 0 3246 5171
 11 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร หน่วยงำนภำครัฐในส่วนกลำง กรุงเทพฯ 0 2280 0180
  และสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
 12 กรมรำชทัณฑ์ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนกลำง นนทบุรี 0 2967 2222
 13 บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์แกนิคฟู้ด ธุรกิจขนำดย่อม สุพรรณบุรี 0 2967 1200-1
  จ�ำกัด
 14 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ ธุรกิจขนำดย่อม เพชรบุรี 08 9515 1128
  ในครัวเรือน
 15 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ธุรกิจขนำดย่อม ระยอง 0 3867 1382
  สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส
 16 บริษัท บำธรูม ดีไซน์ จ�ำกัด ธุรกิจขนำดกลำง ปทุมธำนี 0 2683 7322-3
 17 บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2335 4658
  จ�ำกัด (มหำชน)
 18 บรษัิท ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2739 8000
 19 บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2202 8000
  จ�ำกัด (มหำชน)

   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 20 นำยทวี ประหำ ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล มุกดำหำร 09 9914 3917
    และกันดำร
 21 นำยแสนหมั้น อินทรไชยำ ประชำชนทั่วไป อุดรธำนี 08 6167 8524
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 22 นำยสุนัน เผ้ำหอม ประชำชนทั่วไป ขอนแก่น 08 0186 8617
 23 นำยจันทร์ที ประทุมภำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ นครรำชสีมำ 08 9948 4737
 24 นำงพิมพ์ โถตันค�ำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ สกลนคร 08 0748 3133
 25 นำยบุญแทน เหลำสุพะ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เลย 08 3346 0287
 26 กลุ่มข้ำวคุณค่ำ ชำวนำคุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ยโสธร 08 7872 1672
 27 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มหำสำรคำม 08 9618 4075
  อ�ำเภอกันทรวิชัย
 28 ชุมชนบ้ำนท่ำเรือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นครพนม 08 8335 5819
 29 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 51 หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค บุรีรัมย์ 0 4463 1883
  (ศึกษำสงเครำะห์นำงรอง)
 30 บริษัท โสมภำส เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจขนำดกลำง มหำสำรคำม 08 1052 1270
  (2005) จ�ำกัด
    ภำคเหนือ

 31 นำยผล มีศรี  ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล พะเยำ 08 7174 9928
    และกันดำร
 32 นำยสุพจน์ โคมณี ประชำชนทั่วไป นครสวรรค์ 08 1041 0911
 33 นำยสมมำตร บุญฤทธิ์ ประชำชนทั่วไป ก�ำแพงเพชร 08 6207 1285
 34 นำงเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยำง เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 1706 9687
 35 นำยประพันธ์ ศรีสุวรรณ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ แพร่ 08 5252 2835
 36 นำยบุญเป็ง จันต๊ะภำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 9559 8350
 37 กลุ่มเกษตรท�ำสวนบ้ำนถ�้ำ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พะเยำ 08 1023 5598
 38 กลุ่มศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 1025 5598
  เกษตรยั่งยืนต�ำบลเมืองชุม 
 39 ชุมชนบ้ำนดอกบัว ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง พะเยำ 08 2895 7321
 40 โรงพยำบำลหนองม่วงไข่ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค แพร่ 0 5464 7458-60

    ภำคใต้

 41 นำยสมพงษ์ พรผล ประชำชนทั่วไป พังงำ 08 9123 1589
 42 นำยสมชำย นิลอนันต์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ สุรำษฎร์ธำนี 08 9592 1764
 43 นำยพินัย แก้วจันทร์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ยะลำ 08 1388 5161
 44 ชุมชนบ้ำนบำงโรง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ภูเก็ต 08 1892 9204
 45 เทศบำลต�ำบลปลำยพระยำ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค กระบี่ 0 7568 7141
 46 บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จ�ำกัด ธุรกิจขนำดย่อม ภูเก็ต 0 7626 1555
 47 บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด ธุรกิจขนำดกลำง ตรัง 0 2237 9070

ล�ำดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�ำนักงำน กปร.
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