หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บ้านดงบุญนาค หมู่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
บ้านดงบุญนาค หมู่ที่ 7 พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบโอบล้อมด้วยภูเขา อยู่ใกล้

แหล่งน�้ำธรรมชาติ มีประชากรในเขต ต.บ้านเหล่า 8,167 คน 2,428 หลังคาเรือน
กลุม่ เริม่ จัดตัง้ เมือ่ ปี 2548 หลังจากกลุม่ ได้รบั การสนับสนุนเครือ่ งมืออุปกรณ์และอาคาร
ในการผลิตปุ๋ยแล้ว วว. ได้เข้ามาให้ การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่
ถูกต้องทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ย วว. ตามแบบที่ได้
เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมากลุ่มจึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน
แม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณ
ปุย๋ รวม 216 ตัน มีรายได้จากการจ�ำหน่ายปุย๋ เฉลีย่ ปีละ 203,040 บาท ซึง่ กระบวนการ
ผลิตได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อสนองตามความต้องการ
ของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 123 คน กลุ่มมีแนวคิดสร้าง
ชุมชนให้เป็นสังคมที่ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน ร่วมสร้างความเข้าใจที่ดีในเทคโนโลยีสาขา
ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนได้ โดยมีจุดเริ่มที่กลุ่มโรงปุ๋ยเป็นหลัก
ดังภาพต่อไปนี้
กลุ่มยังเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ให้กลุ่มที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. เกษตรกรผู้สนใจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง
2. ผู้น�ำท้องถิ่นใน อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี ใน 3 ปี รวม
ปริมาณการผลิต 216 ตัน เป็นเงิน 609,120 บาท
2. ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี 3 ปี เป็นเงิน 1,209,600 บาท
3. ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ 3 ปี เป็นเงิน 2,419,200 บาท
4. รายได้จากการเพาะเห็ดนางฟ้า (ด�ำเนินการปี 2555) 21,600 บาท

ด้านสังคม
1.
2.
3.
4.

ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม
กลุ่มมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณของชุมชน
สร้างคนรุ่นใหม่ให้สนใจ พัฒนาและรักถิ่นฐานมากขึ้น
สร้างมูลค่าจากเศษวัสดุและมูลสัตว์ในท้องถิ่น

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ
จากการด�ำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ได้เกิด
การขยายองค์ความรู้ สู่หมู่บ้านอื่นๆที่สนใจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ซึ่งกลุ่มได้ฝึกอบรม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วในปี 2554 รวม 5 กลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 368 คน ได้แก่
1) กลุ่มบ้านดงอินตา ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 47 คน
2) กลุ่มบ้านสันก�ำแพง ม.8 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 44 คน
3) กลุ่มบ้านแม่สุกน�้ำล้อม ม.10 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 67 คน
4) กลุ่มบ้านเหล่าศรีดอนตัน ม.14 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 53 คน
5) กลุ่มบ้านหนองบัว ม.2 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 52 คน
และในปี 2555 ได้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ เพิม่ อีก 1 ครัง้ รวม 4 กลุม่ ได้แก่
1) กลุ่มบ้านเหล่าเก่า ม.3 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
2) กลุ่มบ้านไร่อ้อย ม.5 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
3) กลุ่มบ้านดงอินตาใต้ ม.9 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
4) กลุ่มบ้านเหล่าพัฒนา ม.12 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
จากการติดตามกลุ่มลูกข่ายที่ได้รับการฝึกอบรมพบว่ามีกลุ่มลูกข่าย 1 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านดงอินตา ม.6 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ
จ.พะเยา ปริมาณการผลิตปุ๋ย 15 ตัน
“เป็ น กลุ ่ ม ต้ น แบบความส� ำ เร็ จ ด้ า นการบริ ห ารการ
จัดการมีการจัดตัง้ คณะกรรมการ จัดแบ่งหน้าทีช่ ดั เจน
จุ ด เด่ น ของกลุ ่ ม อยู ่ ที่ ผู ้ น� ำ กลุ ่ ม เป็ น คนหนุ ่ ม ไฟแรง
มีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ เป็นที่ยอมรับของสมาชิก
อีกทั้งยังมีความสามารถในการเป็นวิทยากรชุมชนได้
เป็นอย่างดี ”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบ

“รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็นแม่ขา่ ยฯ ซึง่ ภาคเหนือ
มีอยู่เพียงกลุ่มเดียว แต่เราก็ให้ความร่วมมือกับ วว.
และกระทรวงทุกอย่าง มีการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ ที่
วว.จัด กลุม่ และชุมชนได้ประโยชน์อย่างมาก ไม่คดิ ว่า
จะมีหน่วยงานไหนที่เกาะติดต่อเนื่องเหมือนอย่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ วว. เลย กลุ่มก็จะ
พยายามน�ำเอาความรู้ทุกอย่างที่ได้รับการถ่ายทอดไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนอย่างเต็มที่”
นายคงเดช เมืองแก้ว ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บ้านชุมพล หมู่ 4 ต.ค้อใต้ อ�ำแภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
บ้านชุมพล ม.4 ต.ค้อใต้ ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร ห่างจากจังหวัด

110 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 3,400 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม จ�ำนวนประชากรบ้าน
ชุมพลทัง้ หมด 965 คน 234 ครัวเรือน เป็นเพศชาย 473 คน และเป็นเพศหญิง 429 คน
ในส่วนการผลิตปุย๋ ร่วมกันจัดตัง้ กลุม่ ขึน้ เมือ่ ปี 2547 เพือ่ ผลิตปุย๋ อินทรียใ์ ช้ทดแทนปุย๋ เคมี
เนื่องจากมีราคาแพงมาก จึงได้เรียนรู้การผลิตปุ๋ยจากแหล่งต่างๆ ครั้งแรกปุ๋ยที่ท�ำเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน�้ำ และได้เรียนรู้เพิ่มเติมสูตรการท�ำปุ๋ยจากกรมพัฒนาที่ดิน จนได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นหมอดินประจ�ำต�ำบลและด�ำเนินการผลิตปุ๋ยมาตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยท�ำ
ใช้เองด้วยและแจกจ่ายชาวบ้านเอาไปใช้ด้วย
ปี 2549 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจาก วว. เจ้าหน้าที่ได้
เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ย
ตามแบบทีไ่ ด้เรียนรูน้ ั้นมาอย่างต่อเนื่อง กลุม่ จึงได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ น
แม่ข่าย วท. มาตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 รวม 231 ตัน มีรายได้
จากการจ�ำหน่ายปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 220,000 บาท
ปัญหาหลักของชุมชน คือ การพัฒนาแหล่งน�้ำ แหล่ง
กักเก็บน�ำ้ มีขนาดเล็ก ตืน้ ท�ำให้ไม่สามารถรองรับน�ำ้ ได้มาก และยังไม่มหี น่วยงานใดทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หา
ตรงจุด ปัญหาโรคพืชระบาดในนาข้าว ปัญหาด้านการท�ำกิน วว. จึงได้เข้ามาสร้างอาชีพโดยการ
จัดตั้งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มทักษะในเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การเพาะเห็ด
การผลิตก๊าซชีวภาพส�ำหรับครัวเรือน เป็นต้น จากการได้เรียนรู้และน�ำเทคโนโลยีต่างๆไปประยุกต์ใช้
ชุมชนมีรายได้เพิ่มเติมจากเดิม และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ เช่น การเพาะเห็ด การท�ำบ่อก๊าซชีวภาพ
เป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอีกด้วย
จากการเรียนรูก้ ารผลิตปุย๋ ทีถ่ กู หลักวิชาการ มีความสมเหตุสมผล ปุย๋ ทีผ่ ลิตมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
สมาชิกมีความมั่นใจในปุ๋ยที่กลุ่มผลิต กลุ่มสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนต่างๆ ใกล้เคียง
ปัจจุบันมีลูกข่ายที่ได้รับการอบรมจากกลุ่มแล้วไม่น้อยกว่า 150 คน การพัฒนาศักยภาพเป็นต้นแบบ
ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถตรวจสอบคุณคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ เพราะมีความเข้าใจถึง
สิง่ ทีเ่ ป็นหัวใจหลักของปุย๋ อินทรีย์ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยแก้ทศั นคติทยี่ งั ไม่ถกู ต้องของชุมชนทีม่ คี วามเข้าใจ
ในการใช้ปุ๋ย การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและการลดการใช้สารเคมีลงได้

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมี ดังนี้
1. เกษตรกรใน อ.สว่างแดนดิน น�ำโดย ส�ำนักงานเกษตร
2. เกษตรกรบ้านจ�ำปา ต.หนองราษฎร์ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
3. เกษตรกรบ้านหนองทุ่ม ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
4. ส�ำนักงานสหกรณ์การเกษตร จ.สกลนคร

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านชุมพล
1. รายได้จากการขายปุ๋ยอินทรีย์ ใน 3 ปี รวมปริมาณการผลิต 231 ตัน รวมเป็นเงิน 4,532,220 บาท
2. รายได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์และจ�ำหน่าย (ปี 2554) 14,000 บาท

ด้านสังคม

1. เกิดการท�ำงานร่วมกันของชุมชนมากขึ้น
2. สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการใช้ ว และ ท
3. สร้างเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในเทคโนโลยีต่างๆ

การขยายเครือข่าย

การด�ำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. มีลูกข่าย 5 กลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรม 164 คน ได้แก่
1) บ้านบงเหนือ ม.1 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน
2) บ้านค�ำเจริญ ม.5 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรม 34 คน
3) บ้านหนองทุ่ม ม.17 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรม 38 คน
4) บ้านนาถ่อน ม.12 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรม 34 คน
5) บ้านนาทม ม.2 ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรม 28 คน
จากการติดตามผลมีลูกข่ายที่น�ำเทคโนโลยีไปใช้ 1 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านบงเหนือ ม.1 ปริมาณการผลิตปุ๋ย 10 ตัน

“เป็นกลุม่ ที่ วว. ประทับใจในการพัฒนากลุม่ เนือ่ งจาก
ผู้น�ำกลุ่มเดิมเป็นหมอดิน และเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ เดิน
ทางรับการอบรมจากหลายแหล่งเรียนรู้ และไม่แน่ใจ
ว่าสูตรใดเป็นสูตรที่ดีที่สุดแต่ในที่สุดเมื่อได้มีโอกาส
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีปยุ๋ จาก วว. และเริม่ ติดตามผลการน�ำ
ไปใช้ในนาข้าว จนปุย๋ ทีผ่ ลิตเป็นทีย่ อมรับในกลุม่ สมาชิก
ผูน้ ำ� เองเริม่ เข้าใจ เรื่องดินและปุ๋ยมากขึ้นจนสามารถ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดสู่กลุ่มอื่นๆ ที่สนใจได้”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ขอขอบคุณ วว. และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้เข้า
มาสนับสนุนโครงการต่างๆ จากเดิมที่กลุ่มต้องช่วยเหลือ
ตัวเองเพื่อต้องการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นไปด้วย
ความยากล�ำบาก ขณะนีก้ ลุม่ สามารถยืนหยัดในการสร้าง
กลุม่ ให้เข้มแข็งได้ ประทับใจทีท่ า่ นติดตามให้ความรูเ้ รือ่ ง
ต่างๆ ไม่ได้ขาด และไม่เคยทอดทิ้งกลุ่มเลย..”
นายทองม้วน เย็นวัฒนา ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บ้านพังคี ม.2 ต.หนองอ้อ-โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ต.หนองอ้อ-โนนหวาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของ จ.อุดรธานี และ

อยู่ทางทิศใต้ของ อ.หนองวัวซอ ห่างจาก จ.อุดรธานีประมาณ 39 กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 76.059 ตารางกิโลเมตร จ�ำนวนประชากร 3,545 คน
600 หลังคาเรือนประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านโนนหวาย หมู่ 2
บ้านพังดี หมู่ 3 บ้านเสาเล้า หมู่ 4 บ้านหนองเม็ก หมู่ 5 บ้านโนนหวานใต้
หมู่ 6 บ้านโคกหนองแซง หมู่ 7 บ้านทุ่งห้วยทราย หมู่ 8 บ้านศรีสว่างอารมณ์
หมู่ 9 บ้านโนนนาด�ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ราบลุ่มตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพาน
กลุ่มผลิตปุ๋ยเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2541 เพื่อท�ำ
ปุ๋ยร่วมกันจากการแนะน�ำของเจ้าหน้าที่เกษตร
ต�ำบล มีสมาชิกครั้งก่อตั้งใหม่ๆ ทั้งหมด 20 คน แต่การท�ำปุ๋ยยังไม่มีรูปแบบชัดเจน เรียนรู้ไปเรื่อยๆ
มีการปรับปรุงตลอดเวลา จนเมือ่ ปี 2543 เริม่ จับเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการท�ำปุย๋
และการท�ำเกษตรมีการระดมหุ้นจ�ำนวน 1,000 บาท/คน มีเงินทุนหมุนเวียน 15,000 บาท
ปี 2550 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจาก วว. หลังจากอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตามแบบที่ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ เมื่อได้รับการคัดเลือก
เป็นแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ต้ังแต่ปี 2553-2555 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 158 ตัน มีรายได้จากการผลิตปุ๋ย
เฉลี่ยปีละ 148,000 บาท ซึ่งกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณ
เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ภายในกลุ่มมีการท�ำปุ๋ยอินทรีย์ทั้งชนิด
แห้งและชนิดน�้ำ แต่กลุ่มยังขาดทักษะในการบริหารจัดการที่ดี เกิดปัญหาในการสร้างกลุ่มผลิตปุ๋ยให้
ยั่งยืนได้ ต่อมาได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยจาก วว. ที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน
สามารถอธิบายเหตุและผลที่จะท�ำให้ปุ๋ยมีคุณภาพดีได้ และได้รับการยอมรับในคุณภาพและพึงพอใจ
อย่างมาก ชาวบ้านเข้าใจถึงหลักในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินและการเพิ่มเติมอาหารที่
เหมาะสมตามช่วงวัยที่พืชต้องการเป็นอย่างดี
ความต้องการพื้นฐานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. เพื่อช่วยลดต้นทุน ทั้งในการผลิต และในการใช้ปุ๋ยราคาไม่แพง ท�ำให้เกิด
เป็นแนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ดังแผนภาพต่อไปนี้

จากผลการด�ำเนินการ 3 ปี (2553-2555) กลุ่มแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการ
บริหารจัดการกลุม่ การท�ำบัญชี และการผลิตปุย๋ อินทรีย์ ท�ำให้กลุม่ เกิดทักษะในงานของตนดียงิ่ ขึน้ เป็นล�ำดับ การผลิตปุย๋ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์คุ้มทุน และการบริหารต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและ
เป็นสมบัติของชุมชนสืบต่อไป

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านบัวโคก แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นเงิน 3,099,960 บาท
2. รายได้จากการจ�ำหน่ายพันธุ์ข้าว 12 ตัน 9,120 บาท

ด้านสังคม

• มีความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น เกิดการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น
• ชุมชนให้ความส�ำคัญในกิจกรรมที่พัฒนาการพึ่งพาตนเอง
• หน่วยงานท้องถิ่นให้การสนับสนุนเพราะเห็นประโยชน์ที่เกิดแก่ชุมชน

“กลุ่มเกษตรกรบ้านพังคี หมู่ 2 ต.หนองอ้อ-โนนหวาย เป็นกลุ่ม
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการรวมกลุม่ นับตัง้ แต่ วว. เริม่ ส�ำรวจ เนือ่ งจาก
เป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วมกันหลายอย่าง นับตั้งแต่การผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว ผลไม้คุณภาพดี และพืชผักสวนครัวตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นกลุ่มต้นแบบตัวอย่างในด้าน
การรวมกลุ่มของเกษตรกร เมื่อ วว. ให้การสนับสนุนเทคโนโลยี
ด้านการผลิตปุ๋ย ก็ยิ่งเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม และกลุ่มเองก็
สามารถด�ำเนินการผลิตปุย๋ ได้อย่างสม�ำ่ เสมอ บริหารจัดการเป็น
ระบบและจัดท�ำบัญชีอย่างถูกต้อง จนมีหน่วยงานต่างๆ ให้การ
สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนรไดับอ�ำเภอ”..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“...ประทับใจที่ วว. และกระทรวงวิทย์ฯ ได้
สนับสนุนและให้ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีตา่ งๆ
ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ท�ำให้ชาวบ้านมี
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น..”
นายสมบูรณ์ จุลม่วง ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บ้านหนองบัว หมู่ 16 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
บ้านหนองบัว มีลกั ษณะทัว่ ไปของพืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบสูงสลับเนินเขา เป็นป่าโปร่ง

ป่าเต็งรัง เป็นดินแบบดินปนทราย อาหารตามธรรมชาติในพืน้ ที่ เช่น เห็ด ไข่มดแดง
แมงแคลง จักจัน่ ผักหวาน และดอกกระเจียว เป็นต้น จ�ำนวนประชากรในเขต อบต.
6,121 คน อยู่ในบ้านหนองบัว 402 คน เป็นชาย 215 คน และเป็นหญิง 187 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 78 ครัวเรือน ส่วนการผลิตปุย๋ ได้มกี ารรวมกันจัดตัง้ กลุม่ เมือ่ ปี 2548
โดยการสนับสนุนจากส�ำนักงานเกษตรกร อ.ปลาปาก โดยใช้ชอื่ กลุม่ ในครัง้ นัน้ ว่ากลุม่
ไร่นาสวนผสมบ้านหนองบัว เริ่มท�ำกิจกรรมในเรื่องปุ๋ยตั้งแต่นั้นมา เป็นปุ๋ยชีวภาพ
ชนิดน�้ำ มีสมาชิก 51 คน
ปี 2550 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ
ผ่านการอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ต่อมากลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมา
อย่างต่อเนื่อง เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายฯ ตั้งแต่ปี 2555 ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณรวม
147 ตัน มีรายได้จากการจ�ำหน่ายปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 138,000 บาท ซึ่งกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
การที่กลุ่มได้รับโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การผลิตปุ๋ย การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว การผลิต
ก๊าซชีวภาพ ท�ำให้มคี วามเข้าใจ มีความช�ำนาญในการผลิตปุย๋ ซึง่ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีหลักของกลุม่ และ
ได้มีโอกาสน�ำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่นๆ กลุ่มเป็นที่รู้จักทั้งระดับอ�ำเภอและจังหวัด มีหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานเป็นระยะ นับว่าการได้เป็นแม่ข่ายฯ เป็นโอกาสยกระดับคุณภาพของกลุ่ม
อย่างมาก ปัจจุบันกลุ่มมีการน�ำเทคโนโลยีเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียกว่า วิถีพอเพียง 1 ไร่
1 แสน โดยประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆให้ผสมผสานเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร
ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ที่เลี้ยงในไร่แห่งนี้ โดยไม่ได้
หวังผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมากนัก แต่สามารถเลีย้ งครอบครัว และมีความเป็นอยูท่ ดี่ มี คี วามสุข
ตามวิถีชนบท

แนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพในชุมชน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านบัวโคก
1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณการผลิต 147 ตัน เป็นเงิน 3,505,740 บาท
2. ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ รายได้จากการจ�ำหน่ายไข่ไก่ 25,056 บาท

ด้านสังคม

1. ชุมชนเกิดความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีมากขึ้น
2. ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเองด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
3. เกิดการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่สร้างวิถีชุมชนยั่งยืน

การขยายเครือข่าย
จากการด�ำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ที่ผ่านมา ได้เกิดการขยายองค์ความรู้สู่หมู่บ้านอื่นๆ ที่สนใจการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูง ได้ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รวม 4 กลุ่ม 131 คน ได้แก่
1) กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกกลาง ม.15 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จ�ำนวน 42 คน
2) กลุ่มเกษตรกรบ้านวังสิม ม.6 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จ�ำนวน 27 คน
3) กลุ่มเกษตรกรบ้านปลาปากน้อย ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จ�ำนวน 31 คน
4) กลุ่มเกษตรกรบ้านวังสิม ม.6 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จ�ำนวน 31 คน
จากการติดตามลูกข่ายที่ได้รับการฝึกอบรมพบว่ามีกลุ่มลูกข่ายที่น�ำเทคโนโลยีไปใช้จ�ำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรบ้านวัง
สิม ม.6 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม ปริมาณการผลิตปุ๋ย 10 ตัน
“เป็นกลุ่มต้นแบบความส�ำเร็จด้านการผลิตและ
จ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วว. ชนิดผง และเป็นที่ยอมรับ
ในกลุ ่ ม สมาชิ ก รวมถึ ง กลุ ่ ม ปลู ก พื ช ผั ก อิ น ทรี ย ์
ประธานกลุ่มมีความสนใจเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริม
(1 ไร่ 1 แสน) ของส�ำนักงานเกษตร..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ได้รับความรู้และโอกาสในการพัฒนาการบริหาร
กลุม่ ดีใจทีม่ หี น่วยงานทีเ่ อาใจใส่กบั การด�ำเนินงาน
ของกลุ่มเป็นอย่างดี ปัจจุบันการประกอบอาชีพ
ต่างๆ ได้น�ำเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดี
ชุมชนมีความอยู่ดีกินดีตามสมควร ขอขอบคุณ
หน่วยงานกระทรวงวิทย์ฯ และ วว. มากๆ..”
นายถาวร สีกาลัง ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บ้านป่าแสด หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
บ้านเป้า มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มล้อมรอบด้วยภูเขา ประชากร

ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าภูไท มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน จ�ำนวนประชากร 3,877 คน
และมีจ�ำนวนครัวเรือน 776 ครัวเรือน บ้านป่าแสด หมู่ 6 ในส่วนของกลุ่มปุ๋ยได้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ด้วยมีจุดประสงค์ต้องการท�ำปุ๋ยทดแทนปุ๋ยเคมี โดยได้น�ำ
ความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาส่งเสริม จนสามารถผลิตปุ๋ยได้ปริมาณที่
เพียงพอแก่สมาชิก จ�ำนวน 27 คน และยังด�ำเนินการท�ำปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง สมาชิก
ได้ร่วมกันระดมเงินทุนในการผลิตปุ๋ยในครั้งแรกได้เงินจ�ำนวน 35,000 บาท และ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องที่ 20,000 บาท ปุ๋ยที่ผลิตสามารถเป็น
อาชีพเสริม
ปี 2550 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เจ้าหน้าทีไ่ ด้เข้ามาให้การอบรมเรือ่ งการผลิตปุย๋ ทัง้ ในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ จากนัน้ กลุม่
ได้ผลิตปุ๋ยตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการมอบหมายให้เป็นแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์
ตั้งแต่ปี 2553-2555 และผลิตปุ๋ยได้ปริมาณปุ๋ยรวม 214 ตัน มีรายได้จากการผลิตปุ๋ยเฉลี่ยปีละ
200,000 บาท ซึ่งกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อสนอง
ตอบความต้องการของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านป่าแสด หมู่ 6 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เช่น งบประมาณ
ชุมชนขนาดใหญ่ SML ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งอาคารอเนกประสงค์ เครื่องจักร
ต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือได้แต่ของ ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ ใช้เครื่องไม่เป็น ท�ำให้ด�ำเนินการ
ได้บางส่วน เมื่อได้รับโอกาสจาก วว. สนับสนุนโครงการโรงปุ๋ยอินทรีย์ มีการถ่ายทอดความรู้
มีการอบรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน กลุ่มได้น�ำเอาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมา
สร้างงานสร้างอาชีพ ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ปัจจุบันมีกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดผลดีในการ
สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร เช่น การเพาะเห็ด การแปรรูปอาหาร การทอผ้าพืน้ เมือง เป็นต้น
การที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจาก วว. เป็นจุดเริ่มต้นการ
เปลี่ยนแปลงที่น�ำไปสู่การผลิตเพื่อจ�ำหน่าย เป็นที่ยอมรับ กลุ่มได้เริ่มจัดระบบการบริหารจัดการ
ใหม่เพือ่ ให้สะดวกแก่การปฏิบตั งิ านไม่สร้างมลภาวะทางด้านเสียง ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่คนใน
ชุมชน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเพื่อใช้ในกิจการผลิตปุ๋ย

แนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพในชุมชน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่ม สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
คิดเป็นมูลค่ารวม 4,030,680 บาท

ด้านสังคม

• สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร
• เกิดชุมชนพึ่งพาตนเองโดยใช้ ว และ ท มาประยุกต์ใช้
• เกิดการเรียนรู้และต่อยอดออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ อย่างกว้างขวาง

การขยายเครือข่าย
จากการด�ำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ได้ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วใน
ปี 2554 รวม 5 กลุ่ม 205 คน ได้แก่
1) กลุ่มบ้านหนองนาแคน ม.2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 50 คน
2) กลุ่มบ้านหนองสูง ม.1 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 32 คน
3) กลุมบ้านค�ำพอก ม.5 ต.โพนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 33 คน
4) กลุ่มเกษตรกรบ้านภู ม.1 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 45 คน
5) กลุ่มเกษตรกรบ้านภู ม.2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 45 คน
และจากการติ ด ตามการด� ำ เนิ น การของลู ก ข่ า ยพบว่ า มี ก ลุ ่ ม ลู ก ข่ า ยที่ น� ำ เทคโนโลยี ไ ปใช้ จ� ำ นวน 1 กลุ ่ ม คื อ
กลุ่มเกษตรกรบ้านภู ม.2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ปริมาณการผลิตปุ๋ย 15 ตัน
“...กลุ่มบ้านป่าแสดเป็นกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่เดิม ได้ศึกษา
ทดลองการท�ำปุ๋ยมาแล้วหลายแบบ เมื่อ วว. มาให้ความรู้
สมาชิกและผู้ใช้ปุ๋ยมีความพึงพอใจจึงได้ยึดสูตรปุ๋ยของ วว.
เป็นหลักในการผลิตแต่นั้นมา มีการกล่าวขวัญถึงคุณภาพปุ๋ย
ที่ ก ลุ ่ ม ผลิ ต จนผู ้ ใ หญ่ ใ นส่ ว นราชการของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
มาเยี่ยมเยียนหลายต่อหลายครั้ง กิจกรรมของกลุ่มนอกจาก
ผลิตปุ๋ยแล้ว ยังมีงานฝีมือด้านอื่นที่กลุ่มร่วมกันท�ำอีก เช่น
การทอผ้า ลายพื้นเมือง ลายภูไท ผ้าฝ้ายส�ำหรับตัดเสื้อผ้า
ผ้าขาวม้า เป็นต้น ซึง่ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม
และชุมชนเป็นอย่างดี ส่วนตัวประธานกลุ่มก็มีประสบการณ์
ด้านการเป็นวิทยากรระดับจังหวัดอีกด้วย..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ ...ได้รบั ความรูม้ ากมาย ประทับใจใน
การติ ด ตามและเยี่ ย มเยี ย นกลุ ่ ม อยู ่
บ่อยๆ เมื่อเป็นแม่ข่ายก็ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่ม
เติม ขอขอบคุณมากๆ ครับ...”
นายสมเภา อาจวิชัย ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บ้านโนนประดู่ หมู่ 7 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
บ้านโนนประดู่ หมู่ 7 เป็นชุมชนชาวภูไทซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจาก

ประเทศลาว จึงท�ำให้มกี ารสืบสานวัฒนธรรมแบบภูไทไว้อย่างเหนียวแน่น จุดเด่น
เป็นชุมชนที่มีความสามัคคี พร้อมใจกันในการร่วมกิจกรรมในชุมชน และเป็นผลดี
ในการรวมกลุ ่ ม เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ หลากหลายในหมู ่ บ ้ า น แบ่ ง ตามกิ จ กรรม
อย่างชัดเจน เช่น กิจกรรมด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการเรียน
รู้ ด้านเน้นความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อกัน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น
ท�ำให้กลุ่มมีความเป็นปึกแผ่นและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างดียิ่ง
ปี 2551 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งในภาค
ทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้
ยกให้เป็นกลุ่มแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ในปี 2553-2555 ได้ผลิตปุ๋ย
มีปริมาณรวม 168 ตัน มีรายได้จากการจ�ำหน่ายปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 150,000 บาท ซึ่ง
กระบวนการผลิตได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพือ่ สนองตอบความ
ต้องการของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
แม้กลุ่มจะมีความพร้อมในด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรในท้องถิ่น แต่ในด้าน
วิทยาการใหม่ๆ ยังไม่ครอบคลุมมาถึงชุมชนเท่าที่ควร การท�ำกิจกรรม จะเป็นแบบเดิมๆ ขาดการต่อยอดและยังไม่มีทิศทางใน
การด�ำเนินการอย่างชัดเจนว่าจะเดินหน้าไปทางใด เพราะสถานการณ์ตา่ งๆ เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา การทีก่ ระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ได้เข้ามาให้การสนับสนุน เริ่มจากเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต่อเนื่องมาจนกลุ่มได้เรียนรู้เทคโนโลยีในสาขาอืน่ ๆ อีกมากมาย
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนลดลงจากการได้รบั การแก้ไข การจัดระบบการบริหารจัดการ การเรียนรู้ในด้านบัญชีท�ำให้การบริหารเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ ชัดเจนและเป็นธรรม เทคโนโลยีที่กลุ่มได้รับการถ่ายทอดเพิ่มเติม เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตก๊าซ
ชีวภาพ และการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ช่วยสร้างงานสร้างรายได้และลดรายจ่ายคนในชุมชนได้อย่างมาก ทางกลุ่มจึงได้จัดท�ำ
แผนพัฒนาหมูบ่ า้ น ดังรูป

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ
จากการด�ำเนินงานตามโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ได้ขยาย
องค์ความรูส้ หู่ มูบ่ า้ นอืน่ ๆ ซึง่ กลุม่ ได้ฝกึ อบรมการผลิตปุย๋ อินทรียแ์ ล้ว รวม 5 กลุม่ ผูเ้ ข้าอบรม
รวมทั้งสิ้น 238 คน ได้แก่
1) กลุ่มบ้านโนนกุงพัฒนา ม.8 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 37 คน
2) กลุ่มบ้านอุดมวัฒนา ม.5 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 55 คน
3) กลุ่มบ้านด่านม่วงค�ำ ม.1 ต.ด่านม่วงค�ำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 68 คน
4) กลุ่มบ้านเชียงสือน้อย ม.2 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 39 คน
5) กลุ่มบ้านปุ่งวัฒนา ม.10 ต.นาตง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 39 คน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. รางวัลที่ 1 กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรระดับจังหวัด โดยส�ำนักงานเกษตร จังหวัดสกลนคร
2. รางวัลที่ 2 กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์ โดยส�ำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสกลนคร
3. รางวัลที่ 3 กลุ่มอาชีพเกษตรกรระดับจังหวัด โดยส�ำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสกลนคร

“..เป็นกลุม่ ทีม่ จี ดุ เด่นสูงด้านความสามัคคี พร้อมใจ
กันในการร่วมกิจกรรมในชุมชน ส่งผลให้เกิดการรวม
กลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลากหลายในหมู่บ้าน แบ่ง
ตามกิจกรรมอย่างชัดเจน เช่นกิจกรรมด้านการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้านการเรียนรู้ เน้นความ
สามัคคีอารีย์ต่อกัน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ในท้องถิน่ ท�ำให้กลุม่ มีความเป็นปึกแผ่นและสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างดียิ่ง..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“...กลุ่มได้รับการสนับสนุนหลายๆ อย่าง ท�ำให้รู้จักน�ำ
วัสดุที่เหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ ช่วยเพิ่มรายได้ ลดราย
จ่ายให้ชุมชน จากการที่ได้ไปอบรมสัมมนาที่ผ่านมา
ท�ำให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้น ได้เปิดหูเปิดตา และพัฒนา
กลุ่มให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป จึงรู้สึกประทับใจมาก..” ยิ่งไปกว่า
นั้น โครงการของกระทรวงวิทย์ฯ ได้ท�ำให้คนหนุ่ม
สาวที่ไปท�ำงานในเมือง เริ่มหันกลับมาท�ำงานในบ้าน
เกิดมากขึ้น ครอบครัวมีความสุขที่อยู่กันพร้อมหน้า
ชุมชนก็ยิ่งให้ความร่วมมือกับโครงการมากขึ้นเพราะ
เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการจริงๆ..”
นางระฎา ศรีหานาม ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บ้านบัวโคก ม.4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
บ้านบัวโคก

หมู่ 4 เริ่มต้นจากสมาชิก 2-3 คน ต่างคนต่างท�ำ ต่อมาเมื่อปี 2544
จึงได้รวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการมีสมาชิก 44 คน โดยมีส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอบึงโขงหลงได้
เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง และให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่ม โดยจัดตั้ง
ให้เป็นศูนย์ประจ�ำต�ำบลโพธิ์หมากแข้ง เพื่อเป็นแหล่งกระจายข้าวพันธุ์ดี มีการระดมทุนจาก
สมาชิกในปีแรกได้ 4,000 บาท ส่วนปัจจัยการผลิตได้รับการสนับสนุนเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
ปุย๋ เคมีจากกรมส่งเสริมการเกษตรคิดเป็นเงิน 50,000 บาท จนกระทัง่ ปี 2548 จึงได้จดทะเบียน
เป็นวิสาหกิจชุมชน ขณะนั้นมีสมาชิก 72 คน ต่อมาเกษตรกรเริ่มให้ความสนใจในผลิตผลของ
กลุ่มมากยิ่งขึ้น และเห็นถึงความส�ำคัญของปุ๋ยที่เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งในการท�ำการเกษตร
กิจกรรมของกลุ่มจึงเน้นเรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ และการให้ทุนกู้ยืมแก่
สมาชิกเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ผู้น�ำท้องถิ่นที่มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นได้อย่างต่อเนื่อง
มีอยูด่ ว้ ยกันหลายหมู่ เช่น นายสัญญา เทพโพธิ์ ผญบ. หมู่ 4, นายเหรียญชัย สาภา ผญบ.หมู่ 8, นายทองขัน
วงศ์กระโซ่ ผญบ. หมู่ 14, นายปุ่น สุรินพา ผญบ. หมู่ 15 และที่ให้การสนับสนุนด้วยดีทุกอย่าง คือนายนิมนต์
ชานุชติ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิห์ มากแข้ง จนท�ำให้กลุม่ มีความเติบโต และประสบความส�ำเร็จเป็น
ล�ำดับ
ปี 2551 วว. ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย โดยการอบรมการผลิตปุ๋ย
ตามหลักวิชาการทีถ่ กู ต้องทัง้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ จากนัน้ กลุม่ ได้ผลิตปุย๋ ตามแบบทีไ่ ด้เรียนรูน้ นั้ มาอย่าง
ต่อเนื่อง และจากศักยภาพความพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยปุย๋ อินทรีย์ วว. มาตัง้ แต่ปี 2553-2555 โดย
มีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุย๋ รวม 184 ตัน มีรายได้จากการจ�ำหน่าย
ปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 174,000 บาท ซึ่งกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อสนอง
ตามความต้องการของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิก 112 คน กลุ่มได้มีการขยายการผลิต
การจัดท�ำบัญชี และการจัดจ�ำหน่ายอย่างเป็นระบบชัดเจน มีความโปร่งใส สร้างรายได้เพิ่มแก่กลุ่มได้อย่างมาก
ปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินการและสินทรัพย์ไม่ต�่ำกว่า 2,400,000 บาท
กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. อบต. ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม เข้าเยี่ยมชมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอบ้านแพง จ.นครพนม
3. ลูกค้า ธกส. จ.บึงกาฬ ผู้เข้าร่วมโครงการพักช�ำระหนี้ ปี 2554
4. ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จ.อุดรธานี ตรวจเยี่ยมดูการด�ำเนินงานของกลุ่ม เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทน สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ 5 ในการประกวดระดับประเทศ
5. ส�ำนักงานพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมเก็บข้อมูลกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตในการส่งเข้าประกวด

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

กลุ่มได้ขยายองค์ความรู้สู่หมู่บ้านอื่นๆ รวม 5 กลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 325 คน ได้แก่
1. กลุ่มบ้านหนองสิม ม.9 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
2. กลุ่มบ้านดอนกลาง ม.1 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
3. กลุ่มบ้านโนนชมพู ม.13 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
4. กลุ่มบ้านดงชมพู ม.7 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
5. กลุ่มบ้านนาอ่าง ม.5 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
และในปี 2555 ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวม 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มบ้านโพธิ์หมากแข้ง ม.1 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
2. กลุ่มบ้านดงบัง ม.5 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
จากการติดตามลูกข่ายที่น�ำเทคโนโลยีไปใช้ 1 กลุ่ม คือกลุ่มบ้านหนองสิม ม.9 ปริมาณการผลิตปุ๋ย 10 ตัน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จ.บึงกาฬ การประกวดศูนย์ข้าวดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2554
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดศูนย์ข้าวดีเด่นระดับภาค ปี 2554
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (ระดับภาค) การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นทางการจัดท�ำบัญชี ปี 2555
“เป็นกลุ่มต้นแบบความส�ำเร็จด้านการบริหาร
การจัดการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดแบ่ง
หน้าที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ
ทุกคนมีการผลัดเปลีย่ นการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้งาน
ไม่หยุดชะงัก หากมีผู้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ทุกคนรักใคร่ สามัคคีในกลุ่ม ผลัดเปลี่ยนกัน
ศึ ก ษาดู ง าน ผู ้ น� ำ กลุ ่ ม มี ค วามสนใจ ใฝ่ ห า
ความรู้ เป็นครูบัญชีอาสาของส�ำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ มีศกั ยภาพสูงในการเป็นวิทยากร..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ภาคภูมิใจมากที่กลุ่มผ่านการประเมินเพื่อรับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณในการก่ อ สร้ า งโรงปุ ๋ ย ตาม
โครงการของกระทรวงวิทย์ หลังจากนั้นกลุ่มได้ช่วย
กันบริหารจัดการในการผลิตปุ๋ยตามโครงการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์จนได้เป็นกลุ่มแม่ข่ายของ วท. ใน
การขยายผลองค์ความรู้การผลิตปุ๋ย และกลุ่มจะ
พยายามเต็มทีเ่ พือ่ รักษาศักยภาพของกลุม่ และพัฒนา
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกข่าย
ต่อไป ทั้งนี้กลุ่มขอกราบขอบพระคุณ วว. ที่ให้การ
สนับสนุนและประสานงานในทุกเรือ่ งอย่างบูรณาการ
ไม่เคยทอดทิ้ง เปรียบเสมือนแรงผลักดันให้กลุ่มมี
ก�ำลังใจในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเพื่อที่จะพัฒนา
กลุ่ม พัฒนาชุมชนจากระดับรากหญ้าจนถึงระดับ
ประเทศต่อไป”
นายนิวาส วิโย ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกลุ่มอาชีพดีเด่น ในงานศรีสะเกษพัฒนาประชาเป็นสุข ประจ�ำปี 2554
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2536 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ฯ องค์ประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ได้ทรงน�ำหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีไ่ ปให้การรักษา
พยาบาลราษฎรทีบ่ า้ นตานวน ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ ทรงทราบข้อมูลจากราษฎรทีเ่ ฝ้ารับเสด็จ
และจากหัวหน้าหน่วยราชการต่างๆ เกี่ยวกับความทุกข์ยากของราษฎรผู้ยากไร้และการขาด
ที่ดินท�ำกิน พระองค์จึงทรงจัดตั้ง “หมู่บ้านทับทิมสยาม 07”
ปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ 183 ครอบครัว แต่ละครอบครัวจะได้รับที่ตั้งบ้าน
เรือนจ�ำนวน 1 ไร่ และที่ท�ำกินจ�ำนวน 3-5 ไร่ ตามสภาพพื้นที่ โดยมีประชากร 559 คน
เป็นชาย 279 คน และหญิง 280 คน มีพื้นที่แปลงท�ำกิน
จ�ำนวน 1,260 ไร่ มีนางสายสมร พาบุตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 คุ้ม ซึ่งแต่ละคุ้มจะมี
ผู้รับผิดชอบ
บ้านทับทิมสยาม 07 เป็นชุมชนที่มีความขยัน และมีความสามัคคีในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การท�ำ
โรงสีข้าวชุมชน การเลี้ยงหมู การปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นต้น ก่อให้เกิดรายได้โดยรวมแก่กลุ่มเป็น
จ�ำนวนเงิน 1,575,000 บาท/กลุ่ม
ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 07 ตัง้ แต่ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้ทกุ ครอบครัวมีทที่ ำ� กินจ�ำนวน 3-5 ไร่ ชุมชน
ได้ใช้ที่ท�ำกินในการท�ำไร่ท�ำนาเป็นอาชีพหลัก จนชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นล�ำดับ กระทั่ง ปี 2550 เมื่อ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เข้ามาส�ำรวจและคัดเลือกชุมชนทับทิมสยาม
07 เข้าร่วมโครงการหนึ่ง อ.หนึ่งโรงปุ๋ย ท�ำให้ชุมชนได้เริ่มจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินการผลิต
ปุย๋ ตามทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดจาก วว. นับเป็นจุดเริม่ ต้นทีช่ มุ ชนมีการท�ำกิจกรรม
ร่วมกันเป็นกลุ่ม และด้วยความสามัคคี กลุ่มที่เข้าร่วมท�ำงานท�ำให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ นับตั้งแต่ส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอ องค์การบริหารส่วนต�ำบล และการศึกษานอกโรงเรียนได้เข้ามาส่งเสริม และสนับสนุนต่อยอด
องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับชุมชน ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 07 ได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้และรับรู้สิ่งใหม่ๆ
จนน�ำไปสู่การปฏิบัติ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการรับเทคโนโลยีต่างๆ วว. จึงได้ยกระดับจากกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ขาย วท.

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 525,000 บาท
• รายได้จากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 262,500 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิก เป็นเงิน 787,500 บาท
• ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 2,940,000 บาท
• ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 5,880,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ เป็นเงิน 10,395,000 บาท
• รายได้จากการขายเห็ด เป็นเงิน 5,000 บาท/ครั้ง
• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้มได้ถึง 25%/เดือน

ด้านสังคม

ชุมชนได้ประโยชน์จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
• ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร
• ท�ำให้ชุมชนเกิดความสามัคคีจากการที่ได้ท�ำงานร่วมกัน

การขยายเครือข่าย
ในการด�ำเนินการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
• กลุ่มโรงปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านบักดองใต้ ม.22 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 32 คน
• กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านกระมัล ม.6 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 32 คน
• กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านขุนหาญ ม.1 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 32 คน
• กลุ่มปุ๋ยบ้านส�ำโรงใหม่ไทยเจริญ ม.21 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 38 คน
• กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดบ้านน�้ำตกห้วยจันทร์ ม.5 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 30 คน
• กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย จ.สุรินทร์ จ�ำนวน 115 คน

ลูกข่ายที่ผลิตปุ๋ย และน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านส�ำโรงใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 21 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านคลองศิลา
หมู่ 9 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ปี 2552
รางวัลอันดับที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด

หมู่บ้านสี่แยกคลองศิลา

หมู่ที่ 9 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
ก่อนปีพุทธศักราช 2500 พื้นที่เดิมของบ้านคลองศิลาเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนาน
พันธุ์ไม้ และสัตว์ป่า ซึ่งมีทั้งสัตว์น�้ำและสัตว์บก ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 ได้มี
ราษฎรที่ไร้ที่ท�ำกินโดยส่วนหนึ่งมาจากนครศรีธรรมราชได้เข้ามาจับจองที่ดินท�ำมาหากิน
เมื่อประชากรอพยพกันมามากขึ้นสี่แยกดังกล่าวได้กลายเป็นชุมชนใหญ่ ผู้คนจึงพากันเรียก
ชื่อบ้านตรงนี้ว่า “บ้านสี่แยก”
“บ้านคลองศิลา” มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 6,200 ไร่ ราษฎรส่วนใหญ่ได้สทิ ธิทำ� กินตามเอกสาร
สิทธิ์ สปก.4-01 และยังมีราษฎรส่วนหนึ่งยังไม่ได้สิทธิ์ สปก.4-01 ดังกล่าว เพราะที่ดินเป็น
ที่ราชพัสดุ สัมปทานบ่อถ่านหินศิลา และเขตถนน 4199 (ข้างละ 200 เมตร) ปัจจุบันที่มี
อยู ่ จ ริ ง จ� ำ นวน 288 ครั ว เรื อ น มี ป ระชากรรวม 1,133 คน โดยมี เ พศชาย
536 คน เป็นเพศหญิง 597 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา และปาล์มน�้ำมันเป็นจ�ำนวน
มาก ท�ำให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นทุกๆ ปี ท�ำให้การปลูก
พืชไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร ประกอบกับมีการระบาดของโรคยางพารา สร้างความเสียหาย
ให้กับเกษตรกร และปุ๋ยเคมียังมีราคาที่ค่อนข้างแพง ท�ำให้เกษตรกรในชุมชนเกิดแนวคิดที่
จะลดรายจ่าย และแก้ปัญหาเรื่องโรคของยางพารา จึงขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
วว. เช่น เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โรคยางพารา เป็นต้น ท�ำให้ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เอง มีราคาถูกกว่าท้องตลาด ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน และเนื่องจาก
ชุมชนมีความสามัคคีในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน และมีผนู้ ำ� ชุมชนทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ และต้องการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่เข้ามาพัฒนาหมูบ่ า้ น เช่น การท�ำปุย๋ อินทรีย์
การสร้างสถาบันการเงินของหมู่บ้าน และการมีศูนย์เรียนรู้ประจ�ำหมู่บ้าน ก่อให้เกิดรายได้โดยรวมแก่กลุ่มเป็นจ�ำนวนเงิน 2,375,000 บาท
วว. จึงได้ส�ำรวจและคัดเลือกชุมชนบ้านคลองศิลา เข้าร่วมโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย
ท�ำให้ชุมชนได้เริ่มจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินการผลิตปุ๋ยตามที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
วว. นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ชุมชนมีการท�ำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ปุ๋ยที่กลุ่มผลิตเอง ใช้เอง มีความมั่นใจ
ในประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในชุมชน จึงท�ำให้เกิดการขยายการผลิตขึ้นทุกปี พื้นที่โรงงานปุ๋ย
ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับต�ำบล และมีการจัดตั้งองค์กรการเงินระดับต�ำบลมีเงิน
ทุนหมุนเวียนประมาณ 20 ล้านบาท และด้วยความสามัคคีกลุม่ ทีเ่ ข้าร่วมท�ำงาน ท�ำให้หน่วยงานภาค
รัฐต่างๆ นับตั้งแต่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ องค์การบริหารส่วนต�ำบล และสนับสนุนต่อยอดองค์ความ
รู้ต่างๆ ให้กับชุมชน ชุมชนบ้านคลองศิลา ได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้และรับรู้สิ่งใหม่ๆ จนน�ำไป
สูก่ ารปฏิบตั ิ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการรับเทคโนโลยีตา่ งๆ วว. จึงได้ยกระดับจากกลุม่
เกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยมีแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้าน
ปุ๋ยอินทรีย์ น�ำไปสู่การวางแผนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน ดังรูป

โรคยางพารา
โรครากขาว เป็นโรคร้ายแรงโรคหนึ่งที่เกิดจากเชื้อรา เกิดขึ้นได้กับยางทั่วไปทั้งยางอ่อนและยางแก่จะสังเกตเห็นพุ่มใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
แกมส้ม ใบร่วงหมดทั้งต้น ขอบใบม้วนเข้าด้านใน ถ้าตรวจดูที่รากจะเห็นเส้นใยของเชื้อรา แตกสาขาเป็นร่างแหจับติดแน่นและแผ่คลุมผิวรากที่
เป็นโรค ลักษณะของเส้นใย มีสีขาวปลายแบน เมื่อเส้นใยอายุมากขึ้นจะนูนกลมและกลายเป็นสีเหลืองจนถึงสีน�้ำตาลแห้งซีด ในช่วงที่มีฝนตกจะ
มีดอกเห็ดเกิดขึ้นตรงบริเวณโคนต้นหรือส่วนรากที่โผล่พ้นดิน ลักษณะดอกเห็ดจะซ้อนกันหลายชั้น ผิวบนสีเหลืองแกมส้ม ขอบสีขาว ส่วนผิวล่าง
มีสสี ม้ แดงหรือน�ำ้ ตาล ถ้าตัดดอกเห็นตามขวางจะเห็นชัน้ บนเป็นสีขาวและชัน้ ล่างเป็นสีนำ�้ ตาลแดงชัดเจน หากพบโรคนีต้ อ้ งตัดต้นยาง และขุดเอา
รากออกเพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจายไปยังต้นใกล้เคียงได้
ผลส�ำเร็จ หลังจากเกษตรกรจ�ำนวน 50 คน ได้รับการฝึกอบรมเรื่องโรคยางพารา และวิธีการเตรียมดินก่อนการปลูกท�ำให้เกษตรกรน�ำความ
รู้ที่ได้รับ น�ำไปปฏิบัติเพื่อลดโอกาสของการเกิดเรื่องโรคในยางพารา ท�ำให้ลดการตายของต้นยางพาราลดลง เกษตรกรจึงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น
จ�ำนวนเงิน 180,000 บาท/ปี เพราะเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในการรักษา และป้องกันโรคยางพารา

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 750,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 375,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย เป็นเงิน 1,250,000 บาท
• ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 4,200,000 บาท
• ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 8,400,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 14,850,000 บาท

การขยายเครือข่าย
ในการด�ำเนินการส่งผลให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่มหมู่ 5 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 30 คน
2. กลุ่มบ้านบกหุ้น หมู่ 13 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 35 คน
3. กลุ่มบ้านเขานาใน หมู่ 8 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 31 คน
4. กลุ่มหมู่ 7 ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 40 คน
5. กลุ่มบ้านอรัญ หมู่ 4 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 30 คน
6. กลุ่มบ้านควนกลิ้ง หมู่ 1 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 100 คน

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนปีบ

หมู่ที่ 3 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
หมู ่ บ ้ า นโนนปี บ ต.โนนอุ ด ม อ.เมื อ งยาง

จ.นครราชสีมา มีต้นปีบใหญ่อยู่กลางโนนบ้านและมี
ต้นปีบเล็กๆ เกิดเรียงรายอยู่เต็มโนนไปหมด ชาวบ้านจึง
ได้ตั้งชื่อว่าบ้านโนนปีบ ผู้ก่อตั้งบ้านเรือน คือ นายคง
ศรีทองหลาง นายอยู่ พะไลด�ำ นายบัว พรมน�้ำ ย้ายมา
จากโคราช อ.เมือง สาเหตุทยี่ า้ ยเพราะเกิดความแห้งแล้ง
ติดต่อกันหลายปีทำ� ให้เกิดความอดอยาก จึงชักชวนกันเดินทางมาเสีย่ งโชคชะตา อยูห่ า่ งจากทีว่ า่ การ อ.เมืองยาง ประมาณ 11 กม.
และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 113 กม. เป็นพื้นที่โนนราบลุ่ม มีแหล่งน�้ำ 3 แห่ง ได้แก่ ล�ำน�้ำมูล คลองน�้ำเขียว
คลองปีบหนอง เป็นพื้นที่ที่เหมาะส�ำหรับปลูกข้าวหอมมะลิ อยู่ในการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนอุดม ประชากร
แยกเป็นเพศชาย 220 คน และเพศหญิง 219 คน รวมเป็น 459 คน
ปี 2550 วว. ร่วมกับส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเมืองยาง คัดสรรกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย มีหลัก
เกณฑ์คือต้องมีกลุ่มที่ชัดเจน มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ มีมูลสัตว์ และมีเงินทุนหมุนเวียน จึงได้รับการคัดเลือกจาก วว. ในการ
สนับสนุนสร้างโรงปุ๋ยโดยกลุ่มช่วยกันด�ำเนินการก่อสร้างเอง เมื่อสร้างโรงปุ๋ยเสร็จ วว. เข้าด�ำเนินการติดตั้งเครื่องจักรผลิตปุ๋ย
อบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่กลุ่มซึ่งถือเป็นความรู้ใหม่ท�ำให้กลุ่มมีความรู้เรื่องปุ๋ยและดินมากยิ่งขึ้นตามหลักวิชาการ
คนในหมู่บ้านให้ความสนใจช่วยกันผลิตปุ๋ยท�ำให้มีกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งมีรายได้จากการจ้างแรงงาน มีปุ๋ยดีราคาถูกใช้ ผลผลิต
ข้าวทีเ่ ดิมได้ผลไม่คงทีก่ ก็ ลับกลายเป็นได้ผลผลิตทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง และสามารถผลิตปุย๋ เฉลีย่ ได้ปลี ะ 50 ตัน กลุม่ เริม่ มีการพัฒนา
ศักยภาพเพิม่ มากขึน้ มีการส่งเสริมให้กลุม่ ท�ำกิจกรรมต่อยอดเพิม่ เติมจากปุย๋ คือ กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพ
พร้อมทัง้ ผลักดันให้กลุม่ เป็นวิทยากรด้านปุย๋ ถ่ายทอดความรูป้ ยุ๋ สูตร วว. ให้แก่ชมุ ชนใกล้เคียง โดยสมาชิกภายในกลุม่ ได้รว่ มกับ วว.
ในการวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ดังรูป

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• กลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยได้จ�ำนวน 150 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,970,000 บาท

ด้านสังคม

• สร้างวิทยากรในชุมชน
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับต�ำบลและชุมชนใกล้เคียง
• ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ ในด้านบุคคล และส่วนรวม
• สร้างความเป็นระเบียบให้กับชุมชน มีการตั้งกฎระเบียบ
• สร้างงานให้กับชุมชนท�ำให้ชุมชนมีรายได้
• ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพร้อมทั้งความร่วมมือต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลโนน
อุดมอย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมและขยายผลการปลูกพืชปลอดสารพิษ
• ลดการใช้สารเคมี ลดการเกิดมลพิษในอากาศ
• น�ำวัสดุเหลือทิ้งภายในชุมชนและครัวเรือนมาผลิตปุ๋ยน�้ำ และแก๊สชีวภาพ

การขยายเครือข่าย
การขยายผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ของ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเมืองเก่า หมู่ 9 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 29 คน
2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเมืองบัว หมู่ 7 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 44 คน
3. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนมันแกว ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 55 คน
4. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเมืองยาง ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 55 คน
5. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองยาง ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 32 คน
6. กลุ่มเกษตรกร ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 50 คน
จากการติดตามผลกลุ่มที่ได้รับการอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวิทยากรของกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้านโนนปีบ พบว่ากลุ่มเกษตรกร ต.กระเบื้องนอก ได้ไปด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านโนนปีบ มีจุดเด่น
ด้านความสามัคคี ให้ความร่วมมือทุกอย่างเป็นอย่างดี
อีกทั้งยังสนใจในทุกกิจกรรมที่จะท�ำให้ชุมชนของตนมี
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ผูน้ ำ� กลุม่ ก่อนได้รบั โครงการหนึง่
อ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย เป็นก�ำนันในปัจจุบันก็คงยังได้รับ
เลือกเป็นก�ำนัน เพราะเป็นนักพัฒนา และเสียสละเพื่อ
ชุมชนอย่างแท้จริง กลุ่มยึดหลักการท�ำงานแบบโปร่งใส
ทุกคนมีสว่ นร่วม แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน
สิง่ ทีป่ ระทับใจกลุม่ คือเมือ่ ได้ความรูแ้ ล้ว น�ำไปปฏิบตั จิ ริง
ลงทุนเอง ส�ำเร็จบ้างไม่ส�ำเร็จบ้าง สิ่งไหนลองท�ำแล้ว
ไม่ส�ำเร็จก็ไม่เคยลืมที่จะขอค�ำปรึกษาจาก วว. เสมอ
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รู้สึกภูมิใจที่ได้รู้จักกับ วว. มาตลอด 5 ปีเต็ม ตั้งแต่ได้รับ
โครงการ วว. ไม่เคยทอดทิ้ง คอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงเสมอมา
เปรียบเสมือนกับญาติคนหนึ่ง คอยสอน แนะน�ำ ให้ความ
รู้เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มทุกอย่างที่กลุ่มได้รับจาก วว.
ไม่เคยบังคับแต่คยุ กันเสมอว่าต้องการไหม สนใจไหม และ
สุดท้ายท�ำได้ไหม เป็นประโยคที่ได้ฟังเสมอ ตั้งแต่วันที่เริ่ม
ต้นจนถึงปัจจุบนั ชุมชนของตนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จากเดิม
สุดท้ายนี้ ทุกคนในชุมชนไม่มีอะไรตอบแทน วว. นอกจาก
ความตัง้ ใจและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำทุกอย่างที่ วว. มอบให้นนั้ ยัง่ ยืน
ตลอดไป
นายบุญมี หยั่งบุญ ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาเสียว

หมู่ที่ 5 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ประมาณปี 2430 มีกลุ่มชนเดินทางมาจากหมู่บ้านโคกส�ำโรง จ.ลพบุรี
มาถึงล�ำน�้ำห้วยเสียว ซึ่งมีต้นไม้เลื้อยพุ่มใบดกหนา ชาวบ้านเรียกต้นเสียว
กลุ่มชนดังกล่าวเห็นเป็นที่เหมาะสม ดินดี น�้ำมีความอุดมสมบูรณ์ จึงปักหลัก
ท�ำมาหากิน ครั้นอยู่มาได้ประมาณปีเศษจากนั้น มีกลุ่มชนอพยพมาจากจังหวัด
อุบลราชธานี มาอยู่อาศัยสมทบกันเข้า รวมเป็น 11 ครอบครัว พร้อมใจกัน
ตั้งชื่อว่า “บ้านนาเสียว”
บ้านนาเสียว มีจ�ำนวนครัวเรือน 115 ครอบครัว ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน สมาชิก อบต. 2 คน วัด 1 แห่ง พระภิกษุอยู่จ�ำพรรษา
1 รูป และโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง มีครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน
ชาวบ้านมีอาชีพท�ำนาเป็นหลัก แต่ไม่มีชลประทาน ไม่มีแหล่งน�้ำส�ำคัญ อาศัยน�้ำฝนเป็นหลัก
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านบางส่วนเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ
ในปี 2553 กลุ่มได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจาก
ในแต่ละปีกลุม่ สามารถด�ำเนินการผลิตปุย๋ เฉลีย่ ปีละ 50 ตัน หลังจากเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น ส่งเสริมให้กลุ่มได้เป็นวิทยากรด้านปุ๋ย น�ำกลุ่มไป
ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้น�ำมาปรับใช้ภายในกลุ่มต่อไปและเริ่มวางแผนในการ
พัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ดังรูป

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ทกี่ ลุม่ ได้รบั จากการผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ของ วว. รวมปริมาณการผลิต 150 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,970,000 บาท

ด้านสังคม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมไร่ละ 300-400 ก.ก. ปัจจุบันได้ไร่ละ 600-800 ก.ก.
ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี การจ้างงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
มีเงินทุนหมุนเวียนดีขึ้นจากการจ�ำหน่ายปุ๋ย
บูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานทั้งระดับท้องถิ่น
สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนใกล้เคียง สามารถน�ำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้
สร้างความเป็นระเบียบให้กับชุมชน มีการตั้งกฎระเบียบในการปฏิบัติงานทุกกลุ่มอาชีพ
มีเงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่ม และสาธารณประโยชน์
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจาก อบต.คอนสวรรค์ อย่างต่อเนื่อง
ได้มีการสนับสนุนให้เป็นหมู่บ้านปลอดภัย ต้านยาเสพติด

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ลดการใช้สารเคมี ลดการเกิดมลพิษในอากาศ
• น�ำวัสดุเหลือทิ้งภายในชุมชนและครัวเรือนมาผลิตปุ๋ยน�้ำ

การขยายเครือข่าย
การขยายผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ของ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. ใกลุ่มเกษตรกร หมู่ 10 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 คน
2. กลุ่มเกษตรกร ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 22 คน
3. กลุ่มเกษตรกร ต.ศรีส�ำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 11 คน
4. กลุ่มเกษตรกร ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 12 คน
5. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 15 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 คน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
1. ข้าวที่ได้รับปุ๋ยที่กลุ่มผลิตมีลักษณะต้นข้าวแข็งแรง รวงเต็ม
2. เพิม่ มูลค่ามูลสัตว์ใช้ในชุมชน
3. ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาเสียว มีจุดเด่นด้านความ
ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้น�ำและแกนหลักในการ
ด�ำเนินงานส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ แต่มคี วามสามารถใน
การปฏิ บั ติ ง านไม่ น ้ อ ยหน้ า คนรุ ่ น ใหม่ สนใจเรี ย นรู ้
เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอไม่เคยปฏิเสธ วว. ให้ความ
ร่วมมือเสมอเมื่อได้รับเชิญไปศึกษาดูงานตามสถานที่
ต่างๆ แม้ว่าจะไกลหรือต้องนั่งรถโดยสารมาก็ตามกลุ่ม
มี หลั กการท� ำ งานที่ แ บ่ ง หน้ า ที่ ค วามรับผิด ชอบอย่าง
ชัดเจน ทุกคนร่วมกันท�ำงานเพือ่ พัฒนาชุมชนของตนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ชอบ วว. ตรงทีไ่ ม่เคยทิง้ ชาวบ้านอย่างเรา ติดตาม
ผลการผลิตปุย๋ มาตลอดเกือบ 6 ปี มีปญ
ั หาเครือ่ งจักร
เสีย หามูลสัตว์ไม่ได้ ฯลฯ โทรหา วว. แล้วไม่เคย
ผิดหวังทุกอย่างมีทางออกและค�ำตอบอยู่เสมอ
สิ่งที่กลุ่มไม่เคยท�ำ วว. แนะน�ำ สอนให้ท�ำตั้งแต่
เกิดมาไม่เคยคิดว่าต้องเป็นวิทยากรสอนใครมัน
ดูเกินความสามารถของตัวเอง แต่วันหนึ่งกลุ่มมา
เป็นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ้ งมาสอน
คนอื่นท�ำปุ๋ย กล้าๆ กลัวๆ อยู่พักหนึ่ง วว. บอกว่า
ไม่ต้องกลัวไม่ทิ้งไปไหนหรอกจะอยู่แถวๆ นี้ มีอะไร
เดียวคอยเสริมให้ สู้ สู้
กิจกรรมเสริมต่างๆ ที่ วว. พาไปศึกษาดูงาน หาวิทยากร
เรื่องต่างๆ ที่กลุ่มสนใจมาสอนให้อย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่ประสบความส�ำเร็จร้อย
เปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งหนึ่งที่กลุ่มรับรองได้ว่าสามารถ
ท�ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือการผลิตปุ๋ย”
นายถนอม นาคค�ำ ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านผาเบียด

หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การท�ำปุ๋ยอินทรีย์ของอ�ำเภอคอนสาร

บ้านผาเบียด หมู่ 2 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ระยะทางห่างจากตัวอ�ำเภอ

คอนสารประมาณ 13 กิโลเมตร ตามเส้นทางคอนสาร-เขื่อนจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่เชิงเขา
แนวภูเขาป่าภูเขียว-ผาผึ้ง เป็นที่ราบสูงเชิงเขา มีแม่น�้ำไหลผ่านตลอดปี พื้นดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ หน้าดินร่วนซุย เป็นดินด่าง ชั้นดินประมาณ 2 เมตร จากหน้าดินจะเป็น
ดินหินปูน เป็นน�้ำใต้ดิน พืชส่วนมากที่ปลูกได้ คือ มะพร้าว ข้าวโพด อ้อย ไผ่ หมาก
ผักต่างๆ เชิงขา ปลูกมะพร้าว ยางพารา ประชากรในหมู่บ้านมี 240 ครัวเรือน 1,089 คน
แยกเป็นเพศชาย 520 คน หญิง 569 คน เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพเกษตรกร
เป็นหลักรายได้ส่วนใหญ่ได้จากการเกษตรกร และรับจ้าง เฉลี่ยอย่างน้อย 50,000 บาท/ปี
อาชีพด้านเกษตรหลักได้แก่ การปลูกอ้อย การปลูกข้าวโพด การปลูกผักสวนครัว รับจ้าง
ในงานเกษตร ค้าขาย
กลุ่มเกษตรกรบ้านผาเบียดมีอาชีพหลักปลูกอ้อย และข้าวโพดเป็นหลัก คนส่วนใหญ่
ในพื้นที่ขาดความรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน ปัญหาที่พบคือค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี
การดูแลแปลงการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ เกษตรกรมักมีความเชื่อผิดๆ และยึดถือหลัก
ปฏิบตั มิ ากมายเกีย่ วกับทางการเกษตร จนเมือ่ ปี 2550 วว. ได้ลงพืน้ ทีม่ าศึกษาศักยภาพของกลุม่ และตรงตามหลักการที่ วว. ก�ำหนด
เพื่อสนับสนุนโรงงาน เครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยให้กลุ่ม ถือว่าเป็นการจุดประกายของกลุ่มที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี
จากนั้นในปี 2553 กลุ่มได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากในแต่ละปีกลุ่มสามารถด�ำเนินการ
ผลิตปุย๋ เฉลีย่ ปีละ 70 ตัน หลังจากเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสภาพความเป็นอยูข่ องคนในชุมชนดีขนึ้ ส่งเสริมให้กลุม่ ได้เป็นวิทยากร
ด้านปุ๋ย น�ำกลุ่มไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้น�ำมาปรับใช้ภายในกลุ่มต่อไป

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

จากผลการด�ำเนินงาน 3 ปี กลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ 210 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,158,000 บาท

ด้านสังคม

• ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีลง 500 บาท/ไร่
• สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับต�ำบลและชุมชนใกล้เคียง สามารถน�ำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้
• ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ ในด้านบุคคล และส่วนรวม
• มีเงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่ม และสาธารณประโยชน์
• ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกพร้อมทัง้ ความร่วมมือต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลห้วย
ยางอย่างต่อเนื่อง

การขยายเครือข่าย

การขยายผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ของ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ท่าศาลา ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 1 คน
2. กลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านปากช่อง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 14 คน
3. กลุ่มเกษตรกรท�ำนาปรังบ้านโนนเพิ่ม ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 11 คน
4. กลุ่มปลูกผัก ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 12 คน
5. กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านป่าผึ้ง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 7 คน
6. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 47 คน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
1.
2.
3.
4.

ข้าวที่ได้รับปุ๋ยที่กลุ่มผลิตมีลักษณะต้นข้าวแข็งแรง รวงเต็ม
เพิ่มมูลค่ามูลสัตว์ใช้ในชุมชน
ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร
ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรให้มีระยะเวลาใช้งานได้ยาวนานขึ้น

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านผาเบียด มีจุดเด่นตรงที่
หน่วยงานท้องถิน่ คือองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาเบียด
ให้การสนับสนุนกลุ่มอย่างเต็มที่ ประธานกลุ่มและ
สมาชิกมีความรัก ความสามัคคี ความเสียสละให้แก่
ส่วนรวม ส�ำหรับคนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือทุกด้าน
ที่เป็นกิจกรรมของชุมชน การบริหารจัดการกลุ่มเป็น
แบบหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เป็นการท�ำงานแบบพีน่ อ้ ง
พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน เป้าหมายเพือ่ ให้คนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้อนาคตคนในชุมชน
มีงาน มีรายได้ ไม่ย้ายถิ่นฐานที่อยู่
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบ

“ตั้งแต่ได้รับโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยมาชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น มีรายได้จากการจ้างงาน
จ�ำหน่ายมูลสัตว์ ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีราคาย่อมเยา และ
ยังส่งเสริมให้เด็กในชุมชนมีรายได้ในช่วงปิดเทอมจากการ
ท�ำปุ๋ย ก่อให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมัว
สุ่มท�ำในสิ่งที่ไม่ดี
ขอบคุณ วว. ที่เห็นความส�ำคัญของกลุ่มได้มอบหมายให้
เป็นหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ ได้รบั
ความรู้และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากมาย ประสบการณ์เช่น
นี้ไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนหากไม่ใช่ วว. เป็นผู้ให้”
นายมัย นามัสเก ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านดูน
หมู่ที่ 9 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
บ้านดูน

ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2480 โดยมีนายบุดดา เหนี่ยวบุปผา และนายหอม
เหนี่ยวบุปผา เป็นพี่น้องกัน ได้อพยพครอบครัวมาจากบ้านหนองหลวงมาตั้งหมู่บ้านบริเวณ
หนองดูนปัจจุบัน ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีน�้ำผุดขึ้น (ดูน) มาคล้ายน�้ำพุตตลอดเวลา ต่อมา
ทางการได้มีการท�ำฝายกั้นน�้ำใกล้กับบริเวณนั้น จึงท�ำให้น�้ำท่วมน�้ำดูนเลยหายไป ประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพในการท�ำนาร้อยละ 80 ร้อยละ 20 รับจ้างและอื่นๆ สภาพดินเป็นดินร่วน
ปนทรายและมีดินเกลือเป็นบางแห่ง
ปัจจุบันบ้านดูนตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด มีนายสงกรานต์
เหนือคูเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้านมีจ�ำนวนครัวเรือน 155 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 672 คน
เป็นชาย 354 คน เป็นหญิง 318 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 1 แห่ง
โรงเรียน 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง ได้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 สิ่งที่ภาคภูมิใจและกลุมถือวาเปนรางวัลแหง
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ความภาคภูมิใจ คือการทำใหชุมชนไดใชปุย
ปี 2550 วว. ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย วว. จึงได้เข้า
ที่มีคุณภาพ และราคาไมแพง
มาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้องทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
จากนัน้ กลุม่ ได้ผลิตปุย๋ วว. ตามแบบทีไ่ ด้เรียนรูน้ ั้นมาอย่างต่อเนื่อง และจากศักยภาพความพร้อมของกลุม่ จึงได้รบั
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555
ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 250 ตัน มีการจ�ำหน่ายปุ๋ยภายในชุมชนและนอกพื้นที่ ท�ำให้เห็นว่าปุ๋ยที่ผลิตเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและนอกชุมชน ผลจากการที่มีก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี สมาชิกมีรายได้จากการ
ผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�ำนวน 4,950,000 บาท
กลุ่มเกษตรกรบ้านดูน มีการผลิตปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่อง และน�ำไปสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีกทั้งการด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ท�ำให้ได้มีการจัดเวทีประชาคม รับฟังความต้องการของ
ชุมชน เพื่อให้ทราบเทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการที่จะน�ำมาพัฒนาต่อยอดอาชีพ และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน

การด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2553-2555 กลุ่มได้อบรมน�ำความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยจนมีความช�ำนาญ สามารถ
ถ่ายทอดให้กบั กลุม่ เกษตรกร สมาชิกและลูกข่ายเกิดความมัน่ ใจและเข้าใจความแตกต่างของปุย๋ ในท้องตลาดกับปุย๋
ที่กลุ่มแม่ข่ายผลิตเองอย่างเห็นได้ชัด การอบรมแบบจากพี่สู่น้อง นับเป็นการการสร้างเครือข่ายปุ๋ย เกิดลูกข่ายการผลิตปุ๋ย โดยวิทยากรท้องถิ่น
จากกลุ่ม ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านดูน ได้แก่ นายชัยณรงค์ ชาวงษ์ และนายชาย ปานกลาง
นอกจากปุ๋ย กลุ่มยังสนใจเทคโนโลยีการเลี้ยงกบ เพราะเป็นที่นิยมของตลาด มีรายได้เข้ามาตลอด ไม่มีฤดูกาล เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกอีกทางหนึ่ง สมาชิกผู้เลี้ยงกบมีรายได้ต่อปีมากกว่า 10,000 บาท ไม่มีการออกไปขายแรงงานนอกหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงใน
สถาบันครอบครัว และมีกลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมี มากกว่า 10 กลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น
1. คณะกลุ่มพ่อบ้านบ้านส้มโฮง ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
2. คณะกลุ่มปุ๋ยอินทร์บ้านน�้ำอ้อม ต.น�้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
3. คณะกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวขาว ต.สระบัว อ�ำแภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เกิดรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านดูน
1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยใน 3 ปี ด�ำเนินการ รวมปริมาณการผลิต 250 ตัน
2. รายได้จากการเลี้ยงกบ โดยเฉลี่ย 10,000 บาท/ปี ในชุมชนมีการเลี้ยงกบ ประมาณ 10 ครัวเรือน
สรุป ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเลี้ยงกบของกลุ่ม คิดเป็นมูลค่ารวม 5,050,000 บาท

การขยายเครือข่าย
โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกร ต.สระบัว ม.1 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 44 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านส้มโฮง ม.5 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 51 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนน ม.7 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 52 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนดู่ ม.8 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 28 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกทม ม.2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 20 คน
6. กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวช้าง ม.2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 87 คน
จากการติดตามลูกข่ายพบว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านดอนดู่ หมู่ 8 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้
ผลเป็นที่พอใจ

กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดูน เป็นกลุ่มที่มีการผลิตปุ๋ยที่มี
ปริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี มีการวางแผนในการผลิตปุย๋ มีการ
ขยายตลาดไปยังผู้ซื้อต่างอ�ำเภอ และต่างจังหวัด ผู้น�ำ
กลุม่ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมการอบรม
เพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดกับชุมชน ในปัจจุบัน
เทคโนโลยี ทีท่ ำ� รายได้ให้กบั ชุมชน มีเทคโนโลยีการผลิต
ปุ๋ย เทคโนโลยีการเลี้ยงกบ และที่กลุ่มก�ำลังด�ำเนินการ
มีเทคโนโลยีการเลีย้ งไก่ไข่ ซึง่ เป็นอีกเทคโนโลยีหนึง่ ทีจ่ ะ
ช่วยสร้างอาชีพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
บ้านดูนต่อไป
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“จากการด�ำเนินการผลิตปุย๋ สูตร วว. ชุมชนน�ำไปใช้
ทางด้านการเกษตร การท�ำนา และการปลูกผัก เพือ่
การจ�ำหน่ายภายในกลุ่ม สมาชิกในชุมชน และ
ชุมชนใกล้เคียง ซื้อปุ๋ยที่กลุ่มผลิตไปใช้ เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากปุ๋ยที่กลุ่มผลิตมีคุณภาพ ความส�ำเร็จที่
เกิดขึ้น คือการที่สมาชิกและลูกค้าต่างก็ให้ความ
เชื่อมั่นในคุณภาพปุ๋ยของกลุ่ม ชาวบ้านในบริเวณ
ชุมชนใกล้เคียงต่างก็เข้าใจในเหตุและผลของการ
ผลิตปุย๋ จากมูลสัตว์ นอกจากนีก้ ลุม่ ยังมีกจิ กรรมทีม่ ี
ผลมาจากโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. คือ การเลีย้ ง
กบ ซึง่ เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กบั กลุม่ ในแต่ละปีไม่
ต�่ำกว่า 10,000 บาท สิ่งที่ได้รับจาก วว. ในครั้งนี้
กลุม่ จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในชุมชน”
นายชัยณรงค์ ชาวงษ์ ที่ปรึกษากลุ่ม

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่

หมู่ที่ 6 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม รางวัลแหนบทองค�ำประจ�ำปี 2555
กรรมการหมู่บ้านดีเด่น ระดับอ�ำเภอปี 2553 และ 2554

บ้านม่วงใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2353 เดิมประชากรมีถิ่นก�ำเนิดมาจาก อ.อาจสามารถ

จ.ร้อยเอ็ด ได้ยา้ ยครอบครัวมาโดยการน�ำของ พ่อพรมราช หลวงห้าวและหลวงอินทร์พศิ าล
เห็ น ว่ า สถานที่ แ ห่ ง นี้ มี แ หล่ ง น�้ ำ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ดี จึ ง ได้ ป ั ก หลั ก ตั้ ง ถิ่ น ฐานท� ำ มาหากิ น
สภาพทางภูมิศาสตร์ มีพื้นที่ทั้งหมด 2,134 ไร่ ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน อาณาเขต
ส่วนใหญ่ติดกับแม่น�้ำชี พื้นดินเป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะส�ำหรับการปลูกพืชผัก ท�ำนา
ท�ำสวน ประมง และเลี้ยงสัตว์ ในหมู่บ้านม่วงใหญ่ประสบปัญหาน�้ำท่วมซ�้ำซากทุกปี
มีประชากร/ครัวเรือน 121 ครัวเรือน จ�ำแนกเป็นชาย 267 คน เป็นหญิง 285 คน
การประกอบอาชีพ ภาคเกษตร ท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่ เลี้ยงสัตว์ และประมง ส่วนนอก
ภาคเกษตร ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และอู่ซ่อมรถยนต์
กลุ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ” มีสมาชิก 33 คน ได้รับงบ สนับสนุนจากโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2550 วว. ได้สนับสนุนโครงการหนึ่ง อ. หนึ่งโรงปุ๋ย และได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากผลการด�ำเนินการผลิตปุ๋ยท�ำให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ และราคาถูก ปัจจุบันมี
สมาชิก 240 คน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 23,000 บาท/คน/ปี ชุมชนบ้านม่วงใหญ่ ประมาณ 90 % มีการประกอบอาชีพท�ำนาเป็นและ
ปลูกผักปลอดสารพิษส่งตลาดค้าผักในอ�ำเภอโกสุมพิสยั ปัญหาทีพ่ บ คือการใช้สารเคมีในการฆ่าแมลง ส่งผลทัง้ ทางด้านร่างกายของเกษตรกร
และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น การผลิตปุ๋ยในอดีตเป็นปุ๋ยที่ไม่มั่นใจในคุณภาพไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลและให้การรับรองคุณภาพ
เมื่อ วว. ได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยให้ได้คุณภาพตามหลัก วิชาการ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อก�ำหนด ท�ำให้ชาวบ้านที่ใช้ปุ๋ย
มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจมากขึ้น ปัจจุบันมีปริมาณการใช้ปุ๋ยส�ำหรับการเกษตรเพิ่มมากขึ้น มีชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาซื้อปุ๋ยที่กลุ่ม
ผลิต และจากศักยภาพความพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ ปี 25532555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 120 ตัน มีการจ�ำหน่ายภายในชุมชน โดยวิทยากร
ท้องถิ่น ได้แก่ นายปัญญา แสงทามาตย์ และนายไมตรี แสงจันทร์ ท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ดีขึ้น มีรายได้จากการผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�ำนวน 2,392,000 บาท

กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. คณะดูงานจากจังหวัดกาฬสินธุ์
2. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลหนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
3. นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสบ้านดอนจ�ำปา ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ทกี่ ลุม่ ได้รบั จากการผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงของ วว. ตลอดระยะเวลา 3 ปี จ�ำนวน 120 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,392,800 บาท

ด้านสังคม

• สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ ต. และชุมชนใกล้เคียง
• เกิดการสร้างงานและประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต
• ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์สู่การปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
• มีการศึกษาวิจัยการลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการใช้สารฆ่าแมลงในการปลูกผัก ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

การขยายเครือข่าย
การขยายผลไปยังหมูบ่ า้ นลูกข่ายทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นอ.เดียวกันและต่างอ.เกิดกระบวนการเรียนรูข้ องคนในชุมชนเกิดการระเบิดภายในของคนใน
ชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านโพนงาม ม.1 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 24 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเนาว์ ม.5 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 22 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าโพธิ์ชัย ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 30 คน
4. กลุ่มเกษตรกรหมู่ 5 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 30 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านโพนสว่าง ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 35 คน
จากการติดตามผลกลุ่มลูกข่าย พบว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าโพธิ์ชัย ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น�ำเทคโนโลยีดัง
กล่าวไปผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่ ได้รับคัดเลือกเป็น
หมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหมูบ่ า้ น
ที่มีความเข้มแข็ง ประกอบกับประธานกลุ่มมีความรู้
ความสามารถในการบริหาร การจัดการ มีประสบการณ์
การท�ำงานร่วมกับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน นอกจาก
นี้ทางชุมชน ยังได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมอาชีพ
ให้ แ ก่ ชุ ม ชนที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการและมี ส ่ ว นช่ ว ย
ต่อยอดในอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ คือ การผลิต
ยาฆ่าแมลงจากสมุนไพรเพื่อใช้กับผักที่ปลูก นอกจากนี้
กลุม่ ยังถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการผลิตปุย๋ เพือ่ ขยายผล
ความส�ำเร็จไปยังชุมชนใกล้เคียงต่อไป
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

การที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก วว. กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�ำให้กลุ่มมีโอกาสได้
ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เป็นทางเลือกให้กับหมู่บ้าน
ของพวกเรา จะได้น�ำเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอด
อาชีพที่มีอยู่ในชุมชน ชุมชนหมู่บ้านม่วงใหญ่รู้สึก
ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านแม่ข่ายของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ คือ เทคโนโลยี
การผลิตปุย๋ และเทคโนโลยีการผลิตยาฆ่าแมลงจาก
สมุนไพร เราจะน�ำเทคโนโลยีทั้งสองอย่างมาท�ำให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับชุมชนของเรา
นายปัญญา แสงทามาตย์ ประธานกลุ่ม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ห้องแซง

หมู่ที่ 13 บ้านหนองติ้ว ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
รางวัลชนะเลิศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจ�ำอ�ำเภอเลิงนกทา ปี 2556

บ้านห้องแซง

เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 7 หมูบ่ า้ น คือ หมู่ 1 หมู่ 5
หมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 17 และหมู่ 18 มีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,200 หลังคา
ประชากร 4,325 คน สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสลับกับป่าละเมาะ มีล�ำห้วยเล็ก ๆ ซึ่งเป็น
แหล่งน�้ำจืดส�ำหรับใช้ท�ำการเกษตร มีอ่างเก็บน�้ำห้วยลิงโจนของกรมชลประทาน ใช้เป็น
แหล่งผลิตน�ำ้ ประปาและใช้ทำ� การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ท�ำไร่ ท�ำนา พืชเศรษฐกิจมี ข้าว อ้อย
มันส�ำปะหลัง ยางพารา ฯลฯ
บ้านห้องแซงเป็นชุมชนภูไท มีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเด่น คือภาษาพูด การ
แต่งกาย และประเพณี เป็นชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธร สินค้า OTOP
ที่ส�ำคัญมีผ้าทอพื้นเมือง ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เครื่องจักสาน และปุ๋ยอินทรีย์ ท�ำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก แต่ประชาชนขาดทักษะและความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ สภาพดินถูกท�ำลายเพราะการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานท�ำให้ผลผลิตที่ได้ลดลงไม่มีคุณภาพ จากสภาพดังกล่าว
ทางชุมชนท�ำนาห้องแซงจึงรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและน�ำเอาวัสดุที่เหลือจากการท�ำการเกษตรเช่น ฟางข้าว
มูลสัตว์ แกลบ และวัชพืชมาใช้ท�ำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ผ่านทางการศึกษาตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ท�ำให้ได้สูตรปุ๋ยที่ผลิตไม่ชัดเจน ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับรอง หรือให้ค�ำปรึกษากับกลุ่ม ท�ำให้ขาดความ
เชื่อมั่นในคุณภาพปุ๋ยที่ผลิต
ปี 2550 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้องทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ย วว.
ตามแบบทีไ่ ด้เรียนรูน้ นั้ มาอย่างต่อเนือ่ ง และจากศักยภาพความพร้อมของกลุม่ กลุม่ จึงได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยปุย๋ อินทรีย์
วว. มาตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 395 ตัน มีการจ�ำหน่ายภายในชุมชน ท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ ของชุมชน
ดีขึ้น มีรายได้จากการผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�ำนวน 7,821,000 บาท

กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนบ้านใหม่ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
4. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลน�้ำอ้อม ต.น�้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
5. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
6. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นมูลค่ารวม 7,839,000 บาท
2. การเพาะเห็ดของกลุ่ม สร้างรายได้เกิดขึ้นในกลุ่ม 18,000 บาท/ปี

ด้านสังคม
1.
2.
3.
4.

สร้างความสามัคคี สร้างวิทยากรในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชุมชนด้วยกัน
เกิดการจ้างงานและงานวิจัยชุมชนใหม่ ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มแม่ข่ายและลูกข่าย
ธกส. ได้เข้ามาจัดตั้งโรงเรียนชาวนา

การขยายเครือข่าย
การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อ�ำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี 116 คน
2. กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่1 บ้านห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 10 คน
3. กลุ่มไร่อ้อย หมู่13 บ้านหนองติ้ว ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 20 คน
4. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ม.7 บ้านพรมนิยม ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ. 25 คน
5. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 3 พลัง หมู่ 8 บ้านดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 20 คน
6. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 15 บ้านนาจารย์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 8 คน
7. กลุ่มเกษตรกรอ�ำเภอเมยวดี จ. 216 คน
8. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 66 คน
“จากวันที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนในโครงการปุ๋ยมีการ
โดยทางกลุ่มได้สร้างวิทยากรท้องถิ่น จ�ำนวน 3 คน คือ
ด�ำเนินกิจกรรมของกลุม่ ท�ำให้เกิดความภาคภูมใิ จ ทีเ่ ป็น
1. นายลัง ช่วงโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
ส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่
2. นายจรัญ สีสุวะ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
สามารถช่วยเหลือชุมชน สังคม สร้างงาน สร้างรายได้
สร้ า งความรั ก ความสามั ค คี ในหมู ่ ส มาชิ ก ด้ ว ยกั น
3. นายค�ำกิ่ง ทับแสง กรรมการและเลขานุการกลุ่ม
“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ห้องแซง เป็นหมู่บ้านที่
มีความเข้มแข็ง มีการจัดการด้านการบริหารจัดการที่ดี
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อน�ำไปพัฒนา
กลุม่ แบ่งปันผลประโยชน์ให้กบั สาธารณะทุกปี นอกจาก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการผลิตปุย๋ แล้วยังเป็นเครือข่าย
ในเรื่องวัตถุดิบ เช่น มูลสัตว์ หินฟอสเฟส แม่ปุ๋ย
กระสอบปุย๋ ผูม้ าดูงานเมือ่ กลับไป ท�ำให้เกิดความพร้อม
ส�ำหรับการผลิตทุกกลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีแนวทาง
ในการส่งเสริมให้เกิดการผลิตปุ๋ยได้ทันที”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

นอกจากนีแ้ ล้วผลก�ำไรจากการด�ำเนินกิจกรรมทางกลุม่
ยังคืนก�ำไรสู่สังคม โดยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ทีเ่ รียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยงานประเพณีของ
ชุมชน เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มที่มี
คุณภาพจนท�ำให้กลุม่ ประสบความส�ำเร็จ มีการพัฒนา
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด โดยมี วว. คอย
ให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษานับเป็นหน่วยงานที่
เอาใจใส่ ดูแลและเป็นก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านของกลุม่
ปุ๋ยอินทรีย์ห้องแซงมาโดยตลอดอีกทั้งเป็นหน่วยงาน
ที่มาช่วยเหลือด้วยใจ ไม่ใช่ช่วยเพื่อสร้างผลงานให้
ตนเอง”
นายลัง ช่วงโชติ ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านหนองบัวแดง
หมู่ที่ 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

การประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอ�ำเภอหนองสองห้องประจ�ำปี 2555
การประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2555

บ้านหนองบัวแดง หมู่ 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เริ่ม

ก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 บ้านหนองบัวแดง เดิมชื่อบ้านบ๋าตาจีด ตั้งขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2475 ต.หนองเม็ด อ.พล จ.ขอนแก่น ผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน คือ พ่อนายมืด
นางฝ้าย ป้อมมาตา ซึ่งอพยพมาจากบ้านหนองแจ-โนนทองหลาง มาตั้งถิ่นฐานกับ
บ้านบ๋าตาจีด เป็นท�ำเลที่เหมาะสม จึงได้กั้นเป็นที่เก็บน�้ำไว้อุปโภคบริโภค แต่ยัง
ไม่เพียงพอ นายมืดและนางฝ้าย จึงได้มอบที่ดินส่วนตัวให้ท�ำฝายเก็บกักน�้ำอีกแห่ง
และได้น�ำบัวหลวงสีแดงมาปลูกไว้ในหนองน�้ำ จึงเป็นต�ำนานบอกกล่าวเล่าขาน ชื่อ
“บ้านหนองบัวแดง” มีพื้นที่ทางการเกษตรจ�ำนวน 1,700 ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบ เหมาะส�ำหรับการท�ำนาและปลูกพืช ประชากร/ครัวเรือนมีทั้งหมด 108 ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย 271 คน หญิง 286 คน
รวมทั้งสิ้น 557 คน มีแหล่งน�้ำสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ หนองฝายน้อย หนองบัวแดง และหนองฝายใหม่
ปี 2550 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้องทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ร่วมกัน
ผลิตปุ๋ย วว. ตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง และจากศักยภาพความพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้
รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ ปี 2553-2555 โดยมีการผลิต
ถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 150 ตัน มีการจ�ำหน่ายภายในชุมชน ท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ดีขึ้น มีรายได้จากการผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�ำนวน 2,970,000 บาท
การได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยนับเป็นจุดเริ่มต้น ของการรวมกลุ่มอย่าง
เป็นรูปธรรม จนมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาต่อยอดให้อย่างต่อเนือ่ ง น�ำไปสูก่ ารพัฒนาหมูบ่ า้ นหนองบัวแดง
ไปสูห่ มูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบนั กลุม่ มีการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการและ
มีเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว การผลิตข้าวกล้อง การแปรรูปน�้ำข้าวกล้อง
การทอเสื่อ การเพาะเห็ด นอกจากนี้กลุ่มยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบจากธนาคารเพื่อ
การเกษตร ของอ�ำเภอหนองสองห้อง โดยการเช่าพื้นที่โรงปุ๋ยในการประชุมการพักช�ำระหนี้ของกลุ่ม

เพื่อน�ำกลุ่มผู้พักช�ำระหนี้มาศึกษาเรียนรู้ในเทคโนโลยีที่กลุ่มด�ำเนินการอยู่ เพื่อเป็นการสร้างแรง
จูงใจให้ผู้พักช�ำระหนี้กลับไปสร้างอาชีพเสริมให้กับตัวเอง ท�ำให้กลุ่มมีรายได้เสริม สามารถน�ำมาสร้าง
อาคาร และห้องน�้ำ ปัจจุบันสมาชิกชุมชนบ้านหนองบัวแดงไม่ต้องไปรับจ้างนอกหมู่บ้านและ มีกลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรจาก อ.พล อ.แวงใหญ่ อ.เปือยน้อย อ.โนนศิลา อ.มัญจาคีรี อ.กระนวน และ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
อ�ำเภอละ 10 คน
2. คณะดูงานจากเทศบาลต�ำบลแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3. อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
4. อบต.เขาดิน จ.กระบี่ ศึกษาดูงานการท�ำปุ๋ยอินทรีย์สูตร วว.

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 3 ปี จ�ำนวน 150 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,970,000 บาท
2. รายได้จากการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ใน 2 ปี ปริมาณการผลิต 71 ตัน มูลค่า 1,420,000 บาท
รวมรายได้ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 4,390,000 บาท

ด้านสังคม

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับต�ำบลและชุมชนใกล้เคียง
• ธนาคารเพื่อการเกษตรจังหวัดขอนแก่น(ธกส.) มอบความไว้วางใจ
กลุ่ม จัดตั้งสถาบันทางการเงินมีการน�ำเงินมาให้กลุ่มบริหารจัดการจ�ำนวน 5,000,000 บาท ให้สมาชิกเข้ามาสมทบ วันละ 1 บาท

การขยายเครือข่าย
โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนงิ้ว ม.3 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 49 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนท่อน ม.3 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 45 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนธาตุ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 25 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนหัน ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 25 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านถลุงเหล็ก ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 30 คน
จากการติดตามกลุ่มลูกข่าย พบว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านโนนธาตุ และกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนงิ้ว ได้น�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไปด�ำเนินการ
ผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ อั ด เม็ ด ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ บ ้ า นหนองบั ว แดง
เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง ประกอบกับประธานกลุ่ม
มีความรู้ ซื่อสัตย์มีความสามารถในการบริหารการ
จัดการ ได้รับเลือกให้เป็นผู้น�ำชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ปี
กลุ่มเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยและเป็นกลุ่มที่
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยให้แก่หมู่บ้าน
ใกล้เคียง นอกจากนี้กลุ่มยังได้น�ำ วท. ที่ได้รับในการ
ส่ ง เสริ ม อาชี พ ให้ แ ก่ ชุ ม ชนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม อาทิ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การเพาะเห็ด การแปรรูป
น�้ำข้าวกล้อง
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

การทีก่ ลุม่ ได้รบั การสนับสนุนจาก ก.วิทย์ฯ ถือเป็นความ
โชคดีของกลุม่ เพราะท�ำให้ชมุ ชนของบ้านหนองบัวแดง
มีการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี เป็นก้าวส�ำคัญของการ
ท�ำงานเป็นกลุ่ม เป็นจุดเริ่มต้นท�ำให้หน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ
อีกทัง้ ทาง วว. ให้การสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดการพัฒนา และการสร้างงานใน
ชุมชน ทางกลุม่ ขอรับรองว่าจะสานต่อในงานทีท่ าง วว.
สนับสนุน เพือ่ เป็นประโยชน์กบั ชุมชนบ้านหนองบัวแดง
ตลอดไป
นายสุพรรณวัฒน์ มีศรี ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนไผ่งาม

หมู่ที่ 12 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
บ้านโนนไผ่งาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2543 โดยแยกออก

มาจากบ้านโนนทองหลางตามเกณฑ์การตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน
คนแรก คือ นายสุมล โม้ทอง ในส่วนจ�ำนวนครัวเรือนที่ก่อตั้งหมู่บ้าน
มีทั้งสิ้น 118 หลังคาเรือน มีประชากรจ�ำนวน 561 คน แบ่งเป็นชาย 274
คน หญิง 287 คน
พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ดินปนทราย มีการท�ำนาเป็น
อาชีพหลัก มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ แตงโม มะเขือเทศ พริก ประมาณ 80%
ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์จ�ำหน่าย เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและมีการ
ปลูกผักที่ท�ำได้ตลอดปี เนื่องจาก กลุ่มได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการ SML ในการขุดบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานในชุมชน
ปี 2550 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้องทั้งใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ กลุ่มจึงได้ร่วมกันผลิตปุ๋ย วว. อย่างต่อเนื่อง ประธานกลุ่มและ
สมาชิกส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิต ท�ำให้การใช้ปุ๋ยเคมีและต้นทุน
ทางการเกษตรลดลง อีกทั้งผักที่ปลูกในปัจจุบันได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ทางบริษัทก�ำหนด
จากศักยภาพความพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
ปุย๋ อินทรีย์ วว. มาตัง้ แต่ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตปุย๋ รวม 140 ตัน เป็นเงิน 2,772,000 บาท

กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. ธนาคารเพื่อการเกษตร ของอ�ำเภอสีชมพู (ธกส.) น�ำกลุ่มเกษตรกรผู้พักช�ำระหนี้
เข้ามาดูงานด้านการผลิตปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ผัก
2. คณะท�ำงาน อบต.วังเพิ่ม น�ำกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยเข้าเยี่ยมชม
3. กลุ่มเกษตรกร ต.นากอก อ.สีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ในระยะเวลา 3 ปี ผลได้ 140 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 2,772,000 บาท
2. การผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธ์ข้าว แตงโม มะเขือเทศ พริก แตงกวา มีมูลค่า 3,000,000 บาท/ปี
สรุป ผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากผลิตปุย๋ อินทรียแ์ ละผลิตเมล็ดพันธุผ์ กั ของกลุม่ สามารถเพิม่ รายได้และลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย คิด
เป็นมูลค่ารวม 5,772,000 บาท

การขยายเครือข่าย

การขยายผลไปยังหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นอ�ำเภอเดียวกันและต่างอ�ำเภอเกิดกระบวนการเรียนรูข้ องคนในชุมชนเกิดการระเบิด
ภายในของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่
สนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านจอมบึง ม.10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 34 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกป่ากุง ม.1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 44 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านหงษ์ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 35 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านสมสนุก ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู 30 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านผาสวรรค์ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 35 คน
จากการติดตามผลกลุ่มลูกข่ายที่ได้รับการอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวิทยากรของกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้านโนนไผ่งาม พบว่ากลุม่ เกษตรกรบ้านจอมบึง ม.10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น และกลุม่ เกษตรกรบ้านโคกป่ากุง ม.1 ต.สีชมพู
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ได้รับการถ่ายทอดมีการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไปด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนไผ่งาม เป็นกลุ่มที่มี
การพัฒนาน�ำเอาเทคโนโลยีของหมู่บ้านแม่ข่ายมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ พื้ น ที่ ท างการเกษตรได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทางด้านการน�ำปุ๋ยมาใช้กับพื้นที่
ทางการเกษตร การท�ำนาข้าว การปลูกผักปลอด
สารพิษ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีแหล่งน�ำ้ บาดาล
ส�ำหรับการปลูกผัก แต่ไม่เพียงพอส�ำหรับการท�ำนา
ต้องรอฝนตามฤดูกาล บางปีผลิตเมล็ดพันธุไ์ ด้นอ้ ย
แต่กลุ่มก็ยังไม่ท้อยังคงพยายามที่จะน�ำเทคโนโลยี
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ชุมชนและด�ำเนินการผลิต
ต่อไป
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากการที่กลุ่มได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
ท�ำให้กลุ่มได้มีการเปิดโลกทัศน์ของตัวเอง ท�ำให้
ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์ ของหลายๆ จังหวัด และหลาย
เทคโนโลยี เกิดการสร้างงาน คือ คนในชุมชน
มี ง านจากการรั บ เทคโนโลยี ม าสร้ า งเป็ น อาชี พ
สร้างเงินมีการจ�ำหน่ายปุ๋ย สร้างคน คนในชุมชนได้
รั บ ความรู ้ แ ละสามารถถ่ า ยทอดให้ กั บ ผู ้ อื่ น ได้
สิง่ ทีส่ ำ� คัญยิง่ ส�ำหรับเกษตรกรอย่างพวกเรา คือ การ
ได้ใช้ปยุ๋ ทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ ผมคิดว่าเป็นความประทับใจ
ที่แตะต้อง และมองเห็นได้
นายสุมล โม้ทอง ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์เคมีบ้านหนองแวงน้อย

หมู่ที่ 5 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ เดิมย้าย

ถิ่นฐานมาจากบ้านแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ มาตั้งถิ่นฐาน
อยู่ริมหนองน�้ำที่มีชื่อว่าหนองโต่งโต้น มาตั้งบ้านเรือนเมื่อปี พ.ศ. 2429
มีนายหลวง หนวดบัวเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก นานหลายปีหนองโต่งโต้นได้เกิด
ต้นแวงมากขึน้ จึงได้เปลีย่ นชือ่ มาเป็นบ้านหนองแวงจนถึงปัจจุบนั พืน้ ทีโ่ ดยรวม
ทั้งหมด 2,756 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่อยู่อาศัย จ�ำนวน 34 ไร่ พื้นที่ท�ำการ
เกษตร จ�ำนวน 2,151 ไร่ พื้นที่สาธารณะ จ�ำนวน 571 ไร่ จ�ำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 153 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ท�ำอาชีพการเกษตร 148 ครัวเรือน เป็นนา
ดอนอยู่นอกเขตชลประทานพื้นที่ราบและที่ราบสูงเป็นดินทราย มักประสบ
“สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มมากกว่ารางวัล
ปัญหาภาวะภัยแล้ง โดยมีพื้นที่ป่า จ�ำนวน 514 ไร่ แหล่งน�้ำมีแหล่งน�้ำหลัก
ใดๆ คือ การได้รับคัดเลือกให้ได้รับโครงการ
3 แหล่ง ได้แก่ หนองคึกฤทธิ์ พื้นที่ 18 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการท�ำการเกษตร
หนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยเป็น 1 ในอ�ำเภอ และ
และเลี้ยงสัตว์ หนองละหาน พื้นที่ 38 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการท�ำน�้ำประปา
1 ใน 317 แห่งทั่วประเทศไทยและยิ่งกว่านั้นกลุ่ม
หมู่บ้าน และหนองแวง พื้นที่ 32 ไร่ ดินเป็นกรดเนื่องจากได้เคยท�ำการ
ยังได้รับความไว้วางใจจาก วว. ให้เป็นหมู่บ้าน
วิเคราะห์ดินปรากกฎผลเฉลี่ยค่า pH อยู่ประมาณ 3-5 ในแต่ละปีต้นทุนการ
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็น
ปลูกข้าวสูงโดยปุ๋ยเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญและมี
รางวัลที่ยิ่งใหญ่”
ราคาสูง
ปี 2551 วว. ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการหนึ่งอ�ำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย จุดที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ
ลดต้นทุนในการท�ำนาคือกลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยขึ้นใช้ได้เองภายในชุมชน ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
มีความรู้เรื่องปุ๋ยและดินมากยิ่งขึ้นตามหลักวิชาการ ชาวบ้านในพื้นที่ว่างงานน้อยลง เนื่องจาก
ส่วนหนึง่ มาเป็นสมาชิกโรงงานปุย๋ และท�ำงานผลิตปุย๋ มีรายได้และได้ปยุ๋ คุณภาพดี ราคาถูกไปใช้ ผลผลิต
เป็นที่น่าพอใจต่อจากนั้นในปี 2553 กลุ่มได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
เนื่องจากในแต่ละปีกลุ่มสามารถด�ำเนินการ ผลิตปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 80-100 ตัน หลังจากเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น ส่งเสริมให้กลุ่มได้เป็นวิทยากรด้านปุ๋ย มีกิจกรรม
เสริมต่างๆ เพื่อให้กลุ่มได้มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพได้แก่ กิจกรรมการเลี้ยง
ไก่ไข่ กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมการเพาะเห็ด และกิจกรรมการผลิตแก๊สชีวภาพ

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ทกี่ ลุม่ ได้รบั จากการผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ของ วว. ใน 3 ปี ปริมาณการผลิต 240 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,752,000 บาท

ด้านสังคม

• สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
• ธนาคารเพื่อการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (ธกส.) ปล่อยเงินกู้ให้กับกลุ่มทุกปีเพื่อเป็นทุนในการผลิตปุ๋ย
• กรมการข้าวให้ความส�ำคัญส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการลดต้นทุนการผลิตปี 2555
• กรมพัฒนาที่ดินเห็นความส�ำคัญสนับสนุนอุปกรณ์และวัตถุดิบการท�ำปุ๋ยหมักจ�ำนวน 10 ชุด เพื่อส่งเสริมให้น�ำวัตถุดิบเหลือทิ้ง
ในครัวเรือนและชุมชนมาท�ำปุ๋ยน�้ำ
• ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจากเทศบาลต�ำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
• ได้รับงบประมาณจากจังหวัดในการจัดซื้อรถอีแต๋นจ�ำนวน 232,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ ของชุมชน เช่น ขนส่งปุ๋ย
และวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย เป็นต้น

การขยายเครือข่าย
โดยมีหมู่บ้านที่สนใจ ดังนี้
1. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนดินแดง ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 29 คน
2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 32 คน
3. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านไทรทอง ต.หนองเยื้อง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 72 คน
4. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านหลักศิลา ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 95 คน
5. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนไฮ ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 41 คน
จากการติดตามผลกลุ่มลูกข่าย พบว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านไทรทองและกลุ่มเกษตรกรบ้านหลักศิลา ได้น�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไปด�ำเนิน
การผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีบ้านหนองแวงน้อย มีจุดเด่น
ด้านความรัก ความสามัคคี ทุกกิจกรรมทีม่ ใี นชุมชนทุก
คนมีส่วนร่วม อีกทั้งประธานกลุ่มและคณะกรรมการ
ทุกคนมีความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักการ
ท�ำงานแบบโปร่งใส เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกใน
ชุมชนจากจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ประธานกลุ่มและ
กรรมการได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
กลุม่ ยึดหลักการท�ำงานทีต่ อ้ งยืนด้วยล�ำแข้งของตนเอง
ไม่รอแต่งบประมาณของภาครัฐ บางครั้งภาครัฐให้
งบประมาณมาโดยที่ทางกลุ่มไม่ได้ร้องขอแต่มองเห็น
ศักยภาพของกลุ่มที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม และความ
ตั้งมั่นอย่างแท้จริง
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

สิง่ ทีเ่ ป็นความภาคภูมใิ จของกลุม่ มากกว่ารางวัลใดๆ คือการได้
รับคัดเลือกให้ได้รบั โครงการหนึง่ อ�ำเภอ หนึง่ โรงปุย๋ เป็น 1 ใน
อ�ำเภอ และ 1 ใน 317 แห่งทั่วประเทศไทย และยิ่งกว่านั้น
กลุ่มยังได้รับความไว้วางใจจาก วว. ให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ถือเป็นรางวัลทีย่ งิ่ ใหญ่ นอกจาก
นั้น วว. ยังส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มเป็นวิทยากรด้านปุ๋ย
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ชมุ ชนใกล้เคียง ท�ำให้กลุม่ มีความรูด้ า้ น
ปุ๋ยมากยิ่งขึ้น ซึ่งมี วว. เป็นพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องเสมอมา
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีไ่ ด้รบั จาก วว. ล้วนแล้วแต่พฒ
ั นาและส่งเสริม
ให้ชุมชนของบ้านหนองแวงน้อยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องอพยพย้าย
ถิ่นฐานไปหางานท�ำที่กรุงเทพฯ ทุกคนในชุมชนบ้านหนอง
แวงน้อยสัญญาว่าจะท�ำทุกอย่างที่ วว. ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ และขอรับรองว่าจะไม่ท�ำให้ วว. ผิดหวัง
นายเจริญ พลเทพ ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนส�ำโรงเหนือ
หมู่ที่ 10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

บ้านโนนส�ำโรงเหนือ เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวจากบ้านโนนส�ำโรง

หมู่ที่ 5 จึงมีการมาสร้างเป็นหมู่บ้าน ให้ชื่อว่า “บ้านโนนส�ำโรงเหนือ”
มีพื้นที่ 3,215 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 3,010 ไร่ ปลูกยางพารา 90 ไร่
ปลูกมันส�ำปะหลัง 41 ไร่ ที่เหลือ 74 ไร่เป็นที่อยู่อาศัย โดยมี 60 ครัวเรือน
มีประชากร 302 คน แยกเป็นชาย 144 คน และเป็นหญิง 158 คน
บ้านโนนส�ำโรงเหนือ มีประธานกลุ่มที่มีภาวะผู้น�ำเข้มแข็ง สมาชิกให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน ท�ำให้เกิด
กิจกรรมขึน้ ในชุมชน เช่น โรงงานปุย๋ อินทรีย์ ศูนย์การเรียนรูร้ ะดับต�ำบล เป็นต้น
ก่อให้เกิดรายได้โดยรวมแก่กลุ่มเป็นจ�ำนวนเงิน 10,125,000 บาท/กลุ่ม
เมื่อปี 2549 ชุมชนบ้านโนนส�ำโรงเหนือ ได้จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยและน�ำไปใช้เองแต่เนื่องจาก
สูตรปุ๋ยที่น�ำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้มาตรฐานท�ำให้การรวมกลุ่ม ท�ำปุ๋ยไม่ประสบความส�ำเร็จ
เท่าที่ควร ประกอบกับปุ๋ยเคมีมีราคาที่สูงมาก ชุมชนต้องการลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร และ
อยากมีโรงงานปุ๋ยเป็นของหมู่บ้าน จึงขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. เช่น เทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปข้าว การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น เทคโนโลยีที่ได้รับสามารถช่วยให้ชุมชน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เอง มีราคาถูกกว่าท้องตลาด ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เสริมอาชีพหลัก และสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน และมีโรงงานเป็นของชุมชน
เองปละได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้และรับรู้สิ่งใหม่ๆ จนน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรม
ผลิตปุย๋ อินทรียใ์ นปริมาณปีละ 300 ตัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการรับเทคโนโลยี
ต่างๆ วว. จึงได้ยกระดับจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
ในปี 2553-2554 การด�ำเนินโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. ได้มกี ารด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งและมีการ
ติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุม่ เกิดความเชือ่ มัน่ และสามารถผลิตปุย๋ อินทรียไ์ ด้จำ� นวน 300 ตัน /ปี สามารถ
ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตรได้จริง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น ท�ำให้ชุมชนมีการขยายผลของความส�ำเร็จ
ไปสู่ชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน 752 คน และมีคะแนนความพึง
พอใจ ประมาณ 93.65% ซึง่ ชุมชนต่างๆ มีความคิดเห็นตรงกันว่า การฝึกอบรมเรือ่ งปุย๋ อินทรียม์ ปี ระโยชน์
สามารถน�ำไปใช้ได้จริง และเกิดผลดีกับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 2,250,000 บาท
• รายได้จากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 1,125,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย เป็นเงิน 6,750,000 บาท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 12,600,000 บาท
• ผลประโยชน์ของโครงการต่อประเทศชาติในการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นเงิน 25,200,000 บาท
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการด�ำเนินโครงการฯ ทัง้ จากกลุม่ เกษตรกรและประเทศชาติรวมเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 44,550,000 บาท

ด้านสังคม
•
•
•
•
•
•

ชุมชนได้ประโยชน์จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด
ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตรกร
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน
ท�ำให้ชุมชนเกิดความสามัคคีจากการที่ได้ท�ำงานร่วมกัน

การขยายเครือข่าย

การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่ได้เข้าใจถึงองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย ประกอบ
กับต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จะส่งผลให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านหนองปลาเข็ด ม.6 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน
2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านปลาบ่อ ม.4 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองส�ำราญ ม.8 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 16 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนค้อ หมู่ 1 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนคูณ หมู่ 2 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน
6. กลุ่มเกษตรกร ม.7 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 16 คน
7. กลุ่มเกษตรกร ม.5 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน
8. กลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าเชือก ม.10 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 16 คน
9. กลุ่มบ้านเปือย ม.3 ต.โนนกาเล็น อ.ส�ำโรง จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 51 คน
10. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร จ�ำนวน 111 คน
11. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวน 115 คน
12. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 117 คน
13. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 112 คน
14. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสกลนคร จ�ำนวน 123 คน

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านบุกลาง

หมู่ที่ 10 ต.บุเปือย อ.น�้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ปี 2553

บ้านบุกลาง เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวจากบ้านบุเปือย จึงมีการมา

สร้างเป็นหมู่บ้าน ให้ชื่อว่า “บ้านบุกลาง” มีพื้นที่ทั้งหมด 2,119 ไร่
โดยแยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 100 ไร่ พื้นที่การเกษตร 2,016 ไร่ และ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 3 ไร่ จ�ำนวนครัวเรือนที่มีบ้านเลขที่ 162
ครัวเรือน มีประชากรรวม 523 คน แบ่งเป็นเพศชาย 275 คน และ
เพศหญิง 248 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท�ำไร่
มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด ท�ำสวนผลไม้ ท�ำสวนยาง ปลูกพืชผักสวนครัว
เลี้ยงโค และท�ำนา รายได้เฉลี่ย 66,935.83 บาท/คน/ปี ผลผลิตของ
ชุมชนที่จ�ำหน่ายสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่ส�ำคัญ ได้แก่
ผลไม้ เช่น ฝรัง่ เงาะ แก้วมังกร มันเทศ มะละกอ ล�ำไย พืชเศรษฐกิจ
ได้แก่ มันส�ำปะหลัง ยางพารา และพืชผัก
บ้านบุเปือย เป็นหมู่บ้านที่มีการท�ำกิจกรรมหลายอย่าง เช่นกลุ่มอาชีพแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวเกรียบมันเทศ) ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ประจ�ำหมู่บ้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบกับมีประธานกลุ่มที่มีภาวะผู้น�ำและมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล สมาชิกให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านต่างๆ ประกอบกับมีการบริหารจัดการ
ที่ชัดเจน เป็นต้น ก่อให้เกิดรายได้โดยรวมแก่กลุ่มเป็นจ�ำนวนเงิน 2,250,000 บาท/กลุ่ม
ชุมชนบ้านบุเปือย เป็นชุมชนที่มีอาชีพท�ำการเกษตรเป็นหลัก เช่น มันส�ำปะหลัง,
นาข้าว และยางพารา พืชทีน่ ยิ มปลูกมากในพืน้ ทีไ่ ด้แก่มนั ส�ำปะหลัง ซึง่ เมือ่ ก่อนเกษตรกร
ไม่มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกมันส�ำปะหลังและไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อจะก�ำหนดราคา
ขายได้ท�ำให้การขายผลผลิตนั้นขึน้ อยู่กบั พ่อค้าคนกลางเพียงคนเดียว ประกอบกับปุ๋ยเคมีราคาแพงท�ำให้ต้นทุนในการท�ำการเกษตร
สูงตามไปด้วย เกษตรกรทีม่ แี นวคิดเหมือนกันร่วมกันหาทางออกด้วยการรวมกลุม่ ผลิตปุย๋ ไว้ใช้เอง เพือ่ ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร
จึงได้ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. เช่น เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น เพื่อให้ชุมชน
สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เอง ท�ำให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนต่อไป และ
ชุมชนได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้และรับรู้สิ่งใหม่ๆ จนน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นเป็น
รูปธรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณปีละ 100 ตัน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 750,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 375,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย เป็นเงิน 1,125,000 บาท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 4,200,000 บาท
• ผลประโยชน์ของโครงการต่อการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 8,400,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 14,850,000 บาท

ด้านสังคม

ชุมชนได้ประโยชน์จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
• ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด
• ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร
• ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
• สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน
• ท�ำให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม ความสามัคคีจากการที่ได้ท�ำงานร่วมกัน

การขยายเครือข่าย

ในการด�ำเนินการขยายเครือข่ายเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนทั้งในและนอก
พื้นที่ได้เข้าใจถึงองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย ประกอบกับต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมี
การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จะส่งผลให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป
โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่มบ้านกุดเชียงมุน หมู่ 8 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น�้ำยืน จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 31 คน
2. กลุ่มบ้านค�ำระหงษ์ ม. 16 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น�้ำยืน จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 24 คน
3. กลุ่มบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ 11 ต.โซง อ.น�้ำยืน จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 40 คน
4. กลุ่มบ้านเปือย หมู่ 8 ต.บุเปือย อ.น�้ำยืน จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 50 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนป่าเลา ม. 6 ต.ยาง อ.น�้ำยืน จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 35 คน
6.กลุ่มเกษตรกรบ้านป่าแขม ต.คอแลน อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 34 คน
ลูกข่ายที่ผลิตปุ๋ย และน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กลุ่มบ้านเปือย หมู่ 8 ต.บุเปือย อ.น�้ำยืน จ.อุบลราชธานี

หมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน
หมู่ที่ ๒ ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย

บ้านหัวด่าน เป็นชุมชนทีม่ ขี นาดเล็ก มีจำ� นวนครัวเรือน 84 ครัวเรือน

เป็นชาย 171 คน หญิง 165 คน รวม 336 คน ชุมชนเดิม เป็นชุมชนที่มี
ภูมปิ ญ
ั ญาการผลิตสุรากลัน่ ของตนเอง จึงได้จดั ตัง้ กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้าน
หัวด่านขึ้นในปี พ.ศ. 2545 จ�ำนวน 27 คน และเริ่มผลิตและจ�ำหน่ายใน
ชุมชน โดยมี นายทองพูน เสวิสิทธิ์ เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
หัวด่าน และได้ผลิตสุรากลั่นขายในชุมชนจนผลิตภัณฑ์สุรากลั่นได้รับ
เกียรติบัตรเป็น OTOP ระดับ 5 ดาว ซึ่งกลุ่มก็ได้ผลิตสุรากลั่นมาตลอด
จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2546 ส่วนด้านการเกษตรซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของ
คนในชุมชน เช่น ปลูกข้าวโพด ปลูกขิง เป็นต้น แต่กลุ่มใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักและใช้ในปริมาณมากขึ้นทุกปีส่งผลกระทบต่อดิน ท�ำให้
ดินเสื่อมโทรม ดินแข็ง ผลผลิตตกต�่ำและมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ปัญหาที่ชุมชนพบทุกปี คือ ปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ ชุมชนจึงได้มีการประชาคม
เรื่องการแก้ปัญหานี้ ต้องการลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกลุ่ม ชุมชนได้ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอนาแห้ว และ กศน. ต�ำบลนามาลา
ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหา
ปี 2549 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้องทั้งในภาค
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ร่วมกันผลิตปุ๋ย วว. อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้กลุ่มมีความรู้ความ
เข้าใจและน�ำไปปฏิบัติสร้างรายได้และมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างมากและ
จากศักยภาพความพร้อม ของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ย
อินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตรวมทั้ง 3 ปี ประมาณ 150 ตัน มีการ
จ�ำหน่ายภายในชุมชน ท�ำให้ดินมีสภาพดี ได้ผลผลิตเป็นที่พอใจของกลุ่มผู้ใช้ เกิดรายได้ภายใน
ชุมชนเป็นจ�ำนวน 2,970,000 บาท
จากการได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ ได้มีการพัฒนาอาชีพและได้น�ำ
เทคโนโลยีตา่ งๆ มาพัฒนา และใช้ได้จริงในชุมชน ในบ้านหัวด่านปัจจุบนั มีการท�ำอาชีพเสริมจาก
การเลี้ยงปลานิล มีรายได้ต่อคน/ปี ประมาณ 10,000 บาท นอกจากนี้มีการเลี้ยงไก่เพื่อกินเนื้อ
จ�ำหน่าย ราคา 100 บาท/กก.

กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรจากอ�ำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลต่างๆ ในอ�ำเภอนาแห้ว
3. คณะครูโรงเรียนเหมืองแพร่ อ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. ก�ำไรจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ในรอบ 3 ปี 150 ตัน เป็นเงิน 2,970,000 บาท
2. รายได้จากการเลี้ยงปลาจ�ำหน่ายใน 1 ปี สมาชิก 15 คน เป็นเงิน 150,000 บาท
สรุป ผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากผลิตปุย๋ อินทรียแ์ ละการเลีย้ งปลาของกลุม่ สามารถเพิม่ รายได้และลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย คิดเป็น
มูลค่ารวม 3,120,000 บาท

ด้านสังคม
•
•
•
•

สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านหัวด่าน
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น และระดับท้องถิ่น
จัดระบบของชุมชนให้มีความพร้อมและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ต้องการ

การขยายเครือข่าย

มีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นลูกข่าย ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านราษฎร์ ม.6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 50 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านบุ่ง ม.6 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 36 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านบ่อเวียงน้อย ม.5 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 27 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหวาย ม.5 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 59 คน
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโนนสว่าง ม.8 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 50 คน
จากการติดตามผล พบว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านราษฎร์ ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย และกลุ่มเกษตรกรบ้านบุ่ง

กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านหัวด่าน เป็นกลุม่ เกษตรกร
ที่มีความเข้มแข็ง จะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมที่กลุ่มท�ำ
จะสร้างงาน และอาชีพให้กบั ชุมชน อีกทัง้ ประธาน
กลุ่ม ยังเป็นคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนา โดยการน�ำพา
สมาชิกไปดูงานทุกพืน้ ทีท่ สี่ ามารถน�ำมาพัฒนากลุม่
ของตัวเองได้ นอกจากนี้กลุ่มยังได้น�ำ วท. ที่ได้รับ
ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
อาทิ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ เทคโนโลยีเหล่านี้
กลุ่มน�ำมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพิ่ม
มากขึ้น
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากการที่กลุ่มได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย ท�ำให้กลุ่มได้มี
โอกาสในหลายๆ อย่าง ท�ำให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ ของหลายๆ จังหวัด และหลาย
เทคโนโลยี ท�ำให้ได้ทราบปัญหาในแต่ละกลุ่ม และน�ำมาปรับปรุง
และพัฒนา ท�ำให้กลุ่มบ้านหัวด่าน ได้มีอาชีพรองรับคนในชุมชน
มากขึ้น มีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ จากการสนับสนุนของ วว.
จนกระทั่งกลุ่มพบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน นอกจากการ
ผลิตปุย๋ แล้ว ก็เป็นเทคโนโลยีการเลีย้ งปลา และกลุม่ ได้ดำ� เนินการ
มาจนถึงปัจจุบัน และคิดว่าสิ่งที่ได้รับจาก วว. เป็นสิ่งที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนของเราเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ
นายทองพูน เสวิสิทธิ์ ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงบ้านบนลาน
หมู่ที่ 7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมพสกนิกร ที่บ้านนายจ�ำนง อรุณรัตน์ และทอดพระเนตร
นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยของ วว.
ได้รับเกียรติบัตรและโล่ คนดีศรีเมืองลุง ประจ�ำปี 2554
ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดพัทลุง ปี 2555 และระดับภาค ปี 2555
บ้านบนลาน เป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาลุ่มแม่น�้ำปากพนังอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ เป็นพื้นที่เก่าแก่ เริ่มก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง
ปัจจุบันประมาณ 100 ปี เดิมมีสายน�้ำธรรมชาติจากทิศตะวันตกเลียบไป
ทางด้านทิศใต้ ตลอดแนวลงไปสูท่ รี่ าบลุม่ ด้านทิศตะวันออก ตามแนวสายน�ำ้
จะมีต้นไม้ชื่อต้นสาคู ขึ้นอยู่ตลอดบริเวณที่เป็นที่ราบสูงด้านทิศใต้จะมี
ลานกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบ้านบนลาน พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบ
ลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 2986 ไร่ จ�ำนวนประชากร 103 ครัวเรือน มีประชากร
จ�ำนวน 419 คน เป็นชาย 206 คน เป็นหญิง 213 คน มีอาชีพหลัก คือ
การท�ำนา ท�ำสวน อาชีพเสริม คือการเลี้ยงโค และปลูกผัก
กลุม่ ปุย๋ อินทรียต์ ามวิถพี อเพียงบ้านบนลาน ก่อตัง้ เมือ่ ปี 2543 เดิมกลุม่ ผลิตปุย๋ อินทรียจ์ าก
วัสดุเหลือทิ้ง เช่น แกลบ ร�ำ ฟางข้าวและมูลสัตว์ แต่เนื่องจากประธานกลุ่มมีความสนใจ
การผลิตปุ๋ยและจะเข้าร่วมอบรมในทุกครั้งที่สามารถเดินทางไปได้
ปี 2550 กลุม่ ได้รบั การสนับสนุนโรงงานผลิตปุย๋ และเครือ่ งจักรจาก วว. พร้อมทัง้ เทคโนโลยี
การผลิต สมาชิกกลุ่มได้ผลิตและใช้กับนาข้าว และพืชผัก เห็นผลผลิตที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวจึง
มัน่ ใจในสูตรทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดและผลิตสูตร วว. โดยมีการผลิตตัง้ แต่ปี 2553-2555 ได้ปริมาณ
ปุ๋ยรวม 120 ตัน มีการจ�ำหน่ายภายในชุมชน ท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น มีรายได้
จากการผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชน เป็นจ�ำนวน 2,376,000 บาท
กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 4 ครัง้ ใน 1 ปีการศึกษา ครัง้ ละ 60 คน
2. โรงเรียนแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 60 คน
3. โรงเรียนสตรีจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 40 คน
4. พัฒนาชุมชน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จ�ำนวน 20 คน
5. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
6. กลุ่มเกษตรกรของประเทศมาเลเซีย ติดต่อผ่านส�ำนักงานเกษตรกรจังหวัด

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง วว. 3 ปี จ�ำนวน 120 ตัน มูลค่า 2,376,000 บาท

การขยายเครือข่าย
จากการด�ำเนินการงานทีผ่ า่ นมาน�ำไปสูก่ ารขยายผลไปยังหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นอ�ำเภอเดียวกันและต่างอ�ำเภอเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ของคนในชุมชน เกิดการระเบิดภายในของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ ของครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านแหลมโตนด ม.2 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 59 คน
2. กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านควนพนางตุง ม.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 36 คน
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านนาม่อน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 20 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านบ่อสน ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 24 คน
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 18 คน
6. กลุ่มเกษตรกรบ้านในโป๊ะ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 50 คน
จากการติดตาม พบว่ากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านควนพนางตุง ม.3 ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านนาม่อน
ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ได้รับการถ่ายทอดมีการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไป
ด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
“กลุม่ ปุย๋ อินทรียต์ ามวิถพี อเพียงบ้านบนลาน เป็นกลุม่
ที่ผู้น�ำมีความรู้ความสามารถ มีภูมิปัญญาชาวบ้านใน
ด้านการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ของโครงการ
พัฒนาพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปากพนังอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ซึ่ ง เป็ น สายน�้ ำ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยหล่ อ เลี้ ย งพื ช ทางการ
เกษตรอ�ำเภอควนขนุน เป็นวิทยากรทีถ่ า่ ยทอดความรู้
ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร จากพื้นที่
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีต่างประเทศที่สนใจ ความรู้
เกีย่ วกับการผลิตปุย๋ เข้ามารับความรู้ เพือ่ น�ำไปพัฒนา
ประเทศของตัวเอง ซึง่ จะเห็นได้วา่ ปุย๋ ทีผ่ ลิตในปัจจุบนั
เป็นทีต่ อ้ งการของทัง้ ใน และต่างประเทศ ซึง่ ถือว่าเป็น
สิ่งที่ดีที่ท�ำให้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้น
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

การที่ ก ลุ ่ ม ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก วว. กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นความโชคดีของกลุม่
เพราะท�ำให้ชุมชนของบ้านบนลาน มีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดี มีการท�ำงานร่วมกัน น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้กับอาชีพของกลุ่ม เสริมสร้างรายได้
ภายในชุมชน เป็นจุดเริม่ ต้นของกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
เพาะเห็ด ท�ำให้เกิดการพัฒนา และการสร้างงานใน
ชุมชน ทางกลุม่ ขอรับรองว่า จะสานต่อในงานทีท่ าง วว.
สนับสนุน เพือ่ เป็นประโยชน์กบั ชุมชนบ้านบนลานต่อไป
นายจ�ำนงค์ อรุณรัตน์ ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งเลียบ
หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งต�ำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บ้านทุง่ เลียบ ตัง้ มาประมาณปี 2350 ประมาณ 200 ปี มาแล้ว
ชื่อหมู่บ้านเป็นการตั้งตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของหมู่บ้าน
เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบ ทุ่งกว้าง มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนา
แน่น โดยเฉพาะต้นเลียบ เมือ่ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้จดั ตัง้
ชือ่ หมูบ่ า้ น ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันใช้ชอื่ บ้านว่า บ้านทุง่ เลียบ มีพนื้ ที่
ราบมีล�ำคลองไหลผ่านหมู่บ้าน บ้านทุ่งเลียบ ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอ
หาดใหญ่ ประมาณ 12 กม. และห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติ
หาดใหญ่ประมาณ 1 กม. มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 7,434 ไร่ เป็นพืน้ ทีท่ างการ
เกษตร 4,484 ไร่ มีราษฎรอาศัยอยู่ 204 ครัวเรือน รวมมีประชากร
ทั้งหมด 747 แยกเป็นผู้ชาย 351 คน เป็นผู้หญิง 396 คน นับเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์มีคนเข้ามาอยู่อาศัย มีการแบ่ง
หมู่บ้านออกเป็นโชนหมู่บ้าน จ�ำนวน 3 โซน มีคณะกรรมการบริหารโซนเพื่อดูแลช่วยเหลือสมาชิกของแต่ละโซนอย่างเป็นระบบ
การด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของสมาชิกในหมู่บ้านจะใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่เย็นเป็นสุขต้นแบบอ�ำเภอหาดใหญ่ ประจ�ำปี 2551
ปี 2550 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรือ่ งการผลิตปุย๋ จากนัน้ กลุม่ ได้รว่ มกันผลิตปุย๋ วว. ตามแบบทีไ่ ด้เรียนรูน้ นั้ มาอย่างต่อเนือ่ ง
และจากศักยภาพความพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ ปี 25532555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 158 ตัน มีการจ�ำหน่ายภายในชุมชน ท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น
มีรายได้จากการผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�ำนวน 3,128,400 บาท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการด�ำเนินการ
ศึกษาบริบทของชุมชน/แผนที่เดินดิน
จัดเวทีให้ชุมชนวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง
จัดเวทีกระทรวงวิทย์ฯ พบชุมชน
การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ติดตามประเมินผล

ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�ำงาน
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ จากส่วนกลางระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่นให้ความส�ำคัญ
2. เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. ผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง
5. หน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุน

นอกจากที่กลุ่มได้มีโอกาสรับความรู้ในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติและเพิ่มศักยภาพ
ให้กลุ่มมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดี นอกจากนี้กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. คณะ อบต.ร่างสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2. กลุ่มเกษตรกร อ.คลองท่อม จ.กระบี่
3. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.สงขลา
4. กลุ่มเกษตรกร อ.มายอ จ.ยะลา
5. กลุ่มเกษตรกร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
6. กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
7. เจ้าหน้าที่ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
8. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
9. ผู้ช่วย สวรส. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
10. นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ที่กลุ่มได้รับจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของ วว. จ�ำนวน 158 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,128,400 บาท

การขยายเครือข่าย

จากการด�ำเนินการงานที่ผ่านมาน�ำไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ดังนี้
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกันใหญ่ ม.14 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 41 คน
2. กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านโคกคราม ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 36 คน
3. กลุ่มโรงปุ๋ยชีวภาพชุมชนบ้านปีก ม.4 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 39 คน
4. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านในไร่ ม.6 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 24 คน
5. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านพรุเตาะ ม.6 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 18 คน
จากการติดตามผล พบว่ากลุม่ ปุย๋ อินทรียบ์ า้ นพรุเตาะ ม.6 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ได้รบั การถ่ายทอดให้มกี ารน�ำ
เทคโนโลยีดังกล่าวไปด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านทุ่งเลียบ มีจุดเด่นที่เลขากลุ่มเป็นผู้หญิงที่
มากด้วยความสามารถ เป็นผูน้ ำ� เสนอ ประชาสัมพันธ์ให้กบั กลุม่
ได้เป็นอย่างดี แบ่งเบาภาระประธานกลุ่มได้มาก อีกทั้งเป็น
วิทยากรถ่ายทอดปุ๋ยให้กับผู้สนใจได้อย่างดียิ่ง
ความประทับใจอีกอย่างต่อบ้านทุ่งเลียบ คือ การที่กลุ่มและ
สมาชิกมีความสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ
ร่วมกันอยู่เสมอ นอกจากกิจกรรมด้านอาชีพแล้ว ยังมีการ
ส่งเสริมให้ทำ� กิจกรรมร่วมกันเน้นการสร้างงาน ความสามัคคีใน
หมูบ่ า้ น และดูแลครอบครัวให้อบอุน่ ในกิจกรรมสายใยครอบครัว
ปลูกฝังเยาวชนในหมูบ่ า้ นให้รจู้ กั รับผิดชอบตัวเอง และช่วยเหลือ
ผูอ้ นื่ ในโครงการครอบครัวอบอุน่ ชุมชนน่าอยู่ หมูบ่ า้ นเข้มแข็ง
แห่งความพอเพียงต้านยาเสพติด (อช.) มีการด�ำเนินงานใน
โครงการ 99 เพือ่ ร.9 ครอบครัวเศรษฐกิจ พอเพียง เป็นกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และหวังว่าประธาน
กลุ่ม และสมาชิกจะน�ำพาชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มได้รับการสนับสนุนโรงปุ๋ยในปี 2550 สมาชิกใน
ชุมชนช่วยกันก่อสร้างโรงปุ๋ย โรงปุ๋ยที่ก่อสร้างเสร็จจึง
กลายเป็นโรงปุ๋ยแห่งความภาคภูมิใจ เป็นศูนย์รวมใจ
เป็นที่เรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนได้รู้จักค�ำว่า “มิตรภาพ
ความเสียสละ ความรัก ความสามัคคี” น�ำมาซึ่งความ
ภาคภูมใิ จ ปัจจุบนั ไม่วา่ ในสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร
โดยเฉพาะปุย๋ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญทางด้านการเกษตรพวก
เรามีความมั่นใจว่าสามารถอยู่ได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ใน
กลไกทางด้านการตลาด เพราะเรามีปุ๋ยที่เราผลิตเอง
ใช้เอง ราคาถูกทีส่ ำ� คัญมีคณ
ุ ภาพ รายได้กลับคืนสูช่ มุ ชน
โรงปุย๋ ในวันนี้ จะเป็นมรดกอยูค่ กู่ บั ชุมชน ชัว่ ลูกชัว่ หลาน
สิ่งที่ได้รับในวันนี้เปรียบเสมือน รองเท้าที่สวมได้พอดีกับ
เท้า ถึงแม้ว่ามันจะเก่าเราก็จะซ่อมแซมและเป็นรองเท้า
คู่โปรดที่จะเก็บรักษาไว้ตลอดไป “สิ่งที่ วว. น�ำมาให้เป็น
สิ่งที่ชุมชนต้องการ”
นางกนกกร เรืองกูล เลขากลุ่ม

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่ใต้
หมู่ที่ 3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
รางวัล อสพน.ดีเด่น สังกัดพลังงานจังหวัด ปี 2555
รางวัลคนดี ศรีเมืองลุง ประจ�ำปี 2553
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งต�ำบลคลองเฉลิม เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลคลองเฉลิม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ขนาดกลาง ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 มีหมู่บ้านจ�ำนวน 14 หมู่บ้าน
อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีประชากร 3,129 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด
12,136 คน แบ่งเป็นชาย 6,243 คน และหญิง 6,202 คน เนื้อที่ต�ำบลคลอง
เฉลิมประมาณ 52,695 ไร่ ภูมปิ ระเทศ ของต�ำบลคลองเฉลิมมีลกั ษณะเป็นทีร่ าบ
เชิงเขาบรรทัดและเป็นลูกคลื่นทอดลาด อาชีพหลักประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
ท�ำนา ท�ำสวน เช่น สวนยาง สวนลองกอง สวนเงาะ สวนมังคุด อาชีพเสริม
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่ใต้ หมู่ 3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2548 กิจกรรมในครั้งแรก คือ
การปลูกผัก และท�ำแปลงทดลอง นอกจากนี้กลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานเกษตรในเรื่องของการฝึกอบรมในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
เช่น การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงผึ้ง การผลิตปุ๋ยน�้ำหมัก ปี 2551 กลุ่มได้รับการสนับสนุนโรงงานผลิตปุ๋ย และเครื่องจักรจากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นอกจากใช้โรงงานเป็นที่ผลิตปุ๋ย ยังขยายเป็นศูนย์เรียนรู้ และมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น การ
เพาะข้าวนาโยนจ�ำหน่าย มีโรงสีข้าวชุมชนเพื่อใช้ในการสีข้าวสังหยดซึ่งเป็นข้าวที่มีเฉพาะในพื้นที่
ปี 2550 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้องทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ร่วมกัน
ผลิตปุย๋ วว.ตามแบบทีไ่ ด้เรียนรูน้ นั้ มาอย่างต่อเนือ่ ง และจากศักยภาพความพร้อมของกลุม่ กลุม่ จึงได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ น
แม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 150 ตัน มีการจ�ำหน่ายภายในชุมชน ท�ำให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น มีรายได้จากการผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�ำนวน 2,732,400 บาท
กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ชุมชนบ้านบูบุย จังหวัดสตูล
3. นักศึกษา กศน. ของต�ำบลคลองเฉลิม อ�ำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
4. หมอดินของคณะท�ำงานของพัฒนาที่ดิน อ�ำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
5. สถาบันอิสลามเยี่ยมชมดูงานเพื่อท�ำแผนน�ำมาพัฒนาชุมชน
6. คณะกลุ่มเกษตรกรอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7. กลุ่มครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เรียนรู้งานเพื่อน�ำกลับไปพัฒนาที่กลุ่ม
8. อสม. เข้ามาศึกษาเรียนรู้อาชีพเพื่อน�ำไปใช้กับชุมชน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของ วว. 3 ปี จ�ำนวน 138 ตัน คิดเป็นเงิน 2,732,400 บาท
2. รายได้จากการเพาะเห็ด คิดเป็นมูลค่า 120,000 บาท
สรุป ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเพาะเห็ดของกลุ่ม สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่า
รวม 2,852,400 บาท

ด้านสังคม

• สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
• บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพัทลุง
• เกิดการสร้างงานและประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต

ด้านสิ่งแวดล้อม

• น�ำมูลสัตว์มาท�ำการหมักท�ำให้ช่วยลดมลภาวะด้านกลิ่น
• ลดการใช้สารเคมี ลดการเกิดมลพิษในอากาศ
• ส่งเสริมและขยายผลการปลูกพืชปลอดสารพิษ

การขยายเครือข่าย

มีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านคู หมู่ 4 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 26 คน
2. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 20 คน
3. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 20 คน
4. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 20 คน
5. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลกงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 10 คน
6. กลุ่มเกษตรกรน�้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 10 คน
จากการติดตามผล พบว่ากลุม่ เกษตรกรต�ำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง ได้รบั การถ่ายทอดมีการน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวไปด�ำเนิน
การผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชน
กลุม่ ปุย๋ อินทรียอ์ ดั เม็ดบ้านคลองใหญ่ใต้ เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารพัฒนา
อย่างเห็นได้ชัดเจน ประธานกลุ่มเป็นผู้น�ำชุมชนที่มีความเสีย
สละ ขยัน และต้องการพัฒนาระบบวิถชี วี ติ ในชุมชนเพือ่ ให้เป็น
ชุมชนที่มีการกินดี อยู่ดี มีงานท�ำ จากการที่กลุ่มด�ำเนินงานมี
การพัฒนาต่อยอด นอกจากผลิตปุ๋ยที่เป็นเทคโนโลยีหลักแล้ว
กลุ่มยังสามารถต่อยอดจากความต้องการของกลุ่มเอง และจะ
เห็นได้วา่ ชุมชนนีม้ กี ารน�ำวัตถุดบิ ในชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด เช่น การน�ำขี้เลื่อยยางพารามาใช้ในการเพาะเห็ด
การน�ำร�ำจากการสีข้าวมาใช้เป็นส่วนประกอบในการเพาะเห็ด
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เชิญผู้น�ำกลุ่ม
เป็ น วิ ท ยากรในการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด ้ า น การผลิ ต ปุ ๋ ย
การผลิตน�้ำส้มควันไม้ การเพาะข้าวนาโยน ถือว่ากลุ่มได้มีการ
พัฒนาขึน้ มาในหลายๆ ด้าน เป็นตัวอย่างทีด่ สี ำ� หรับชุมชนอืน่ ๆ
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากวันที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย และ
ต่อมาได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ ท�ำให้กลุ่มมี
การพัฒนาในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ได้มาก สิ่งที่ทางกลุ่ม ได้รับจาก
วว. เปรียบเสมือนคันเบ็ดที่ใช้ตกปลา เพราะเรามีเครื่องมือในการ
ผลิตปุย๋ หลังเสร็จสิน้ ฤดูการผลิต เราสามารถใช้เครือ่ งมือทีม่ อี ยูส่ ำ� หรับ
กิจกรรมอย่างอื่นได้อีก ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม เช่น
น�ำเครือ่ งผสมใช้ผสมก้อนเชือ้ เห็ด ใช้เครือ่ งตีปน่ เตรียมดินส�ำหรับการ
เพาะข้าวนาโยน ใช้พื้นที่บริเวณ โรงปุ๋ย สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุก พื้นที่
บางส่วนปลูกหน่อไม้ฝรั่ง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ วว. เป็นพี่เลี้ยงให้
กับกลุม่ ติดตามผลการด�ำเนินงาน และความต้องการของกลุม่ ทุกระยะ
จากสิ่งที่กลุ่มได้รับตรงจุดนี้ ถือว่าเรามีคันเบ็ดที่ใช้ในการตกปลาไม่มี
วันสิ้นสุด ตราบเท่าที่เรายังดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ตลอดเวลา
นายอารี เหยะหมัน ประธานกลุ่ม

