กลุมเกษตรกรทําเกษตรอินทรียดีดเี ดน ป 2551
กลุมปุยอินทรียช ีวภาพ หมู 9 บานเมี่ยง
หมู 9 บานเมี่ยง ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กลุมเกษตรกรทําเกษตรอินทรียดีเดน ป 2551
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
1. ชื่อกลุม
2. สถานที่ตั้ง
โทร.
พิกัด
3. เริ่มตั้งกลุมเมื่อ
4. ชื่อ-สกุลประธานกลุม คือ
ตําแหนงอื่น ๆ
5. จํานวนสมาชิกในกลุม

ปุยอินทรียชีวภาพ หมู 9 บานเมี่ยง
หมูที่ 9 บานเมี่ยง ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย
08-7573-3791 หรือ 08-8308-9502
E 758242
N 1952753
มกราคม 2551
นายชุมพล สอนสีดา
หมอดินอาสาประจําหมูบาน
67 คน

6. รายละเอียดของกิจกรรม
จํานวนเนื้อที่ของสมาชิกทั้งกลุมรวม 500 ไร
(มีการทําเกษตรเคมี 105 ไร เกษตรเคมี
ผสมผสานกับอินทรีย 175 ไร และเกษตรอินทรียไมใชเคมี 220 ไร)
6.1 กิจกรรมลดการใชสารเคมีทางการเกษตร
6.1.1 จํานวนเนื้อที่ 175 ไร (จากเนื้อที่ของสมาชิกทั้งกลุม 500 ไร)
6.1.2 เปอรเซ็นตการลดใชสารเคมีทางการเกษตร ประมาณ 35 เปอรเซ็นตของเนื้อที่ และชวย
ลดตนทุนการผลิตไดถึง 40-50 %
6.1.3 ชนิดพืช : ขาว มีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย (ปุยหมัก และ น้ําหมักชีวภาพ)
- ระยะเตรียมดิน ในขณะไถคราดเตรียมแปลงนาขาว ใสปุยหมัก จํานวน 1 กิโลกรัม ผสม
คลุกเคลา ปุยยูเรีย จํานวน 3 กิโลกรัม อัตรา 50 กิโลกรัม / ไร
- ระยะขาวแตกกอ (อายุ 30-45 วัน) ใสปุยหมัก จํานวน 1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคลา ปุยยูเรีย
(46- 0-0) จํานวน 3 กิโลกรัม อัตรา 50 กิโลกรัม / ไร
- ระยะขาวตั้งทอง ใสปุยหมัก จํานวน 1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคลา ปุยเคมีสูตร 16-20-0
จํานวน 3 กิโลกรัม อัตรา 50 กิโลกรัม / ไร
6.2 กิจกรรมเกษตรอินทรีย
6.2.1 จํานวนเนื้อที่ 220 ไร (จากเนื้อที่ของสมาชิกทั้งกลุม 500 ไร)
6.2.2 ผลการผลิต
6.2.2.1 ชนิดพืช ไดแก
- ขาวเหนียว พันธุ กข 6 จํานวน 100 ไร
- ขาวจาว พันธุ ขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 120 ไร
โดยมีการใชปุยอินทรีย (ปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ และน้ําหมักสมุนไพร) ดังนี้
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- ระยะเตรียมดิน ในขณะไถคราดเตรียมแปลงนาขาว ใสปุยหมัก อัตรา 50 กิโลกรัม / ไร
- ระยะขาวแตกกอ (อายุ 30-45 วัน) ใสปุยหมัก อัตรา 50 กิโลกรัม / ไร รวมกับน้ําหมัก
ชีวภาพสูตร 2 และ สูตร 3 ฉีดพน อัตรา 30 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร หรือเทลงขณะสูบน้าํ เขานาขาว
อัตรา 5 ลิตร / ไร
- ระยะขาวตัง้ ทอง ใสปุยหมัก อัตรา 50 กิโลกรัม / ไร รวมกับน้ําหมักชีวภาพ สูตร 1 ฉีด
พนอัตรา 30 ซีซี / น้ํา 20 ลิตร หรือเทลงขณะสูบน้ําเขานาขาว อัตรา 5 ลิตร / ไร
6.2.2.2 ผลผลิต จากเดิม 375 กิโลกรัม / ไร เพิ่มขึ้นเปน 500 กิโลกรัม / ไร
6.2.2.3 ตนทุนการผลิต ลดลงประมาณ 70 %
6.2.3 เปอรเซ็นตการลดใชสารเคมีทางการเกษตร ประมาณ 44 เปอรเซ็นตของเนื้อที่
นอกจากนี้แลวสมาชิกภายในกลุมมีการปลูกพืชผักหลายชนิดไวบริโภคภายในครัวเรือน
หากมีปริมาณ มากจึงนํามาจําหนาย ซึ่งการปลูกพืชผักนี้มีการใชปุยอินทรีย ดังนี้
- ชวงเตรียมดิน (หลังจากยกรองทําแปลงผักแลว) ใสปุยหมัก อัตรา 880 กิโลกรัม / ไร
- ระยะพืชผักเจริญเติบโต (หลังจากพืชผักงอก 7-10 วัน) หวานปุย หมักบาง ๆ ใหทั่วทั้ง
แปลง แลว รดน้ําใหดินเปยกชุม หากมีแมลงศัตรูรบกวนพืชผัก ใหฉดี พนดวยน้ําหมักสมุนไพร (สูตร :
สะเดา+หนอนตายหยาก+หัวขาแก+ตะไครหอม+หางไหล+หัวกลอย) อัตรา 2 ชอนโตะ เจือจางดวยน้ํา 20
ลิตร และถาพบวาพืชผักเจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร ตองใหน้ําหมักชีวภาพรวมกับปุย หมักดวย
6.3 ระบบการบริหารจัดการ
6.3.1 โครงสรางการบริหาร
6.3.1.1 ประธาน
นายชุมพล สอนสีดา
6.3.1.2 รองประธาน
นายสงการ กุลสิม
6.3.1.3 เลขานุการ
นางสุนิษา ปนแวน
6.3.1.4 กรรมการ
11 คน
6.3.1.5 สมาชิก
56 คน
6.3.2 การบริหารจัดการกลุมของผูบริหาร เพื่อความยั่งยืนของกลุมฯ
1. วาระการดํารงตําแหนง 2 ป
2. ประชุม และสรุปชี้แจงการดําเนินงานของกลุมฯ แกสมาชิก ไตรมาสละ 1 ครั้ง
(3 เดือน /ครั้ง)
3. สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นใหแกสมาชิก
4. ติดตอ/สื่อสารและมีการประสานงานเปนเครือขายของกลุม
5. ใหคําปรึกษาแกกลุมฯ ที่เกิดปญหา
6. สมาชิกภายในกลุมตองมีความสามัคคี
6.3.3 กฎกติกาของกลุมฯ
1. ทุนเรือนหุนทั้งหมด 1,870 หุน ๆ ละ 50 บาท
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2. สมาชิกตองมีทุนเรือนหุนไมต่ํากวา 10 หุน แตไมเกินกวา 100 หุน
3. สมาชิกผูที่มาลงแรงในการผลิตปุยอินทรีย กลุมจะจายคาแรงงานให 150 บาท/คน/วัน
4. มีการปนผลคืนแกสมาชิก คิดเปนรอยละ 8 ของทุนเรือนหุนของสมาชิกแตละคน
6.4 การขับเคลื่อน และระบบเครือขาย
6.4.1 อัตราการผลิตและการบริหารจัดการปุยอินทรีย
6.4.1.1 อัตราการผลิต
- ปุยหมัก (ซุปเปอร พด. 1) จํานวน 63 ตัน ผลิตเดือนละ 2 ครั้ง
- น้ําหมักชีวภาพ (ซุปเปอร พด. 2) จํานวน 600 ลิตร ผลิต 3 ครั้ง / ป
- สารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น (พด.6) จํานวน 800 ลิตร ผลิต 2 ครั้ง / ป
- น้ําหมักสมุนไพร (พด.7) จํานวน 400 ลิตร ผลิต 4 ครั้ง / ป
6.4.1.2 การบริหารจัดการปุยอินทรีย
6.4.1.2.1 การจําหนายปุยหมักใหแกบุคคลภายนอกกลุมฯ จํานวน 38 ตัน (ราคา
140 บาท / กระสอบ 30 กิโลกรัม) ไดแก
- ไรบุญพัฒน อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย จํานวน 10 ตัน
- กลุมทําสวนบานน้ําพุ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย จํานวน 20 ตัน
- กลุมทําสวนหวยสีเสียด อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย จํานวน 8 ตัน
6.4.1.2.2 การจําหนายปุยหมักใหสมาชิกภายในกลุมฯ จํานวน 25 ตัน โดยจําหนาย
ปุยอินทรียใหแกสมาชิกตามจํานวนพื้นที่การเกษตรของสมาชิก (ราคา 100
บาท / กระสอบ 30 กิโลกรัม)
6.4.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน
6.4.2.1 ป 2550 มีคณะผูมาเยี่ยมชม/ดูงาน จํานวน 3 คณะ ดังนี้
1. เกษตรจังหวัดเลยและคณะ มาเยี่ยมชม ในวันที่ 10 กันยายน 2550
2. เจาหนาที่หนวยพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเลย มาถายทอดใหความรูเกี่ยวกับ
การผลิตปุยอินทรียแกสมาชิกภายในกลุมฯ พรอมทั้งเยี่ยมชม ในวันที่ 3 ตุลาคม
2550
3. เจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอทาลี่ มาเยี่ยมชม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2550
6.4.2.2 ป 2551 มีคณะผูมาเยี่ยมชม/ดูงาน จํานวน 9 คณะ ดังนี้
1. เจ า หน า ที่ ห น ว ยพั ฒ นาที่ ดิ น สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น เลย มาตรวจเยี่ ย ม ในวั น ที่ 7
มกราคม 2551
2. หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเลยและเจาหนาที่หนวยพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเลย
มาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 9 มกราคม 2551
3. สหกรณจังหวัดเลยและคณะ มาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551
4. คณะจากสํานักงานสหกรณจังหวัดเลย มาเยี่ยมชม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551
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5. คณะจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย มาเยี่ยมชม ในวันที่ 20 เมษายน
2551
6. ปลัดจังหวัดเลย และคณะมาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2551
7. คณะจากกลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 25
มิถุนายน 2551
8. คณะกรรมการตรวจ P.S.A. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 16
กันยายน 2551
9. สหกรณจังหวัดเลย และคณะ มาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2551
6.4.2.3 ป 2552-2553 มีคณะผูมาเยี่ยมชม/ดูงาน จํานวน 9 คณะ ดังนี้
1. สหกรณจังหวัดเลยและคณะ มาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 27 มกราคม 2552
2. หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดนิ เลย และเจาหนาที่หนวยพัฒนาที่ดิน มาตรวจเยีย่ ม ใน
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552
3. คณะกรรมการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเดน ป 2552 กรมพัฒนาที่ดิน มาตรวจเยี่ยม
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552
4. ผูเชี่ยวชาญทองเติม อาภาอุทัยพงษ และคณะ กรมพัฒนาที่ดิน มาตรวจเยี่ยม ใน
วันที่ 12 มีนาคม 2552
5. คณะจากกลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มาตรวจเยี่ยม ในวันที่ 30
มีนาคม 2552
6. คณะจากสํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ จั ง หวั ด เลย มาตรวจเยี่ ย ม ในวั น ที่ 26
สิงหาคม 2552
7. นายสนิท ศิริวงศ ครูฝกโครงการตนกลาอาชีพ และคณะจํานวน 48 คน มาเยี่ยม
ชม และดูงาน ในวันที่ 11 กันยายน 2552
8. เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย พรอมคณะมาเยี่ยมชม ในวันที่ 15 กันยายน 2552
9. คณะจากองคการบริหารสวนตําบลทาสะอาด อําเภอนาดวง จังหวัดเลย จํานวน 65
คน มาเยี่ยมชม/ดูงาน ในวันที่ 15 มกราคม 2553
7. ผลการดําเนินงาน
7.1 ผลการดําเนินงานภายในกลุม
7.1.1 การตั้งกลุมเกษตรกรที่ตนเองเปนสมาชิก
ป 2550 ดวยแรงบันดาลใจเกี่ยวกับคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง อยูอยางพอดี พอมี พอ
กิน พอใช” ประกอบกับไดรับชมรายการทางโทรทัศนที่นําเสนอเกี่ยวกับการทําการเกษตรของ
เกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในดานการปลูกพืชผัก ปลูกขาวปลอดสารพิษ ในขณะที่เกษตรกร
ในหมูบานของตนเองใชสารเคมี/ปุยเคมีกันมาก ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลไดสนับสนุนใหแตละ
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หมูบ านเสนอของบประมาณโครงการอยูดี มีสุข ดังนั้นทางกลุมฯ จึ งเสนอขอโครงการฯ
ดังกลาว และไดรับการสนับสนุนงบประมาณเปนเงิน จํานวน 60,000 บาท จึงไดดําเนินการ
จัดตั้งกลุมทําปุยอินทรียชีวภาพขึ้น โดยมีสมาชิก 30 คน พรอมทั้งสรางโรงเรือน และจัดตั้ง
กรรมการกลุมฯ จากนั้นจัดหาวัตถุดิบในการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ ตอมา ป 2551 ขอรับ
ความรูเกี่ยวกับการผลิตปุยอินทรีย จากสถานีพัฒนาที่ดินเลย ประกอบกับกรมพัฒนาที่ดินมี
นโยบายจัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ทางกลุมฯ จึงขอ
จัดตั้งกลุมเกษตรกรใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ปงบประมาณ 2551 โดย
ไดรับการสนับสนุ นถั งหมัก กากน้ําตาล และสารเรง พด.ต าง ๆ จากสถานีพัฒนาที่ดินเลย
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน และนับจากนั้น กลุมฯ ที่จัดตั้งจึงใชชื่อวา “ กลุม
ปุยอินทรียชีวภาพ หมู 9 บานเมี่ยง ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
แบงปนกันใชภายในกลุมสมาชิก และเมื่อใชปุยอินทรียที่ผลิตภายในกลุมฯ กับนาขาวและ
พืชผักแลว พบวา ไดผลผลิตดี (คุณภาพดี / ผลผลิตสูงขึ้น) ทําใหสมาชิกมีขาวปลอดสารเคมี
บริโภคภายในครัวเรือน อีกทั้งยังชวยประหยัดคาใชจาย คาปุยเคมี ซึ่งจากผลดีตรงนี้ทําให
สมาชิกทุกคนเกิดความภาคภูมิใจที่ไดใชชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
อยูแบบพอเพียง และอยูดีมีสุข
นอกจากนี้กลุมฯ ไดนําตัวอยางปุยหมัก (พด.1) ดังกลาวสงสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร ประเภทปจจัยการผลิตทาง
การเกษตร โดยสงผานกลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และจากผลการวิเคราะห
ปรากฏวา ปุยหมักของกลุมปุยอินทรียชีวภาพ ม.9 บานเมี่ยง ผานการรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตร (Q) ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีระยะเวลารับรองอยูในชวงวันที่ 29 กันยายน 2551 ถึง
วันที่ 29 กันยายน 2553 และกลุมฯ ยังไดเขาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ สํานักงานเกษตร
อํา เภอท า ลี่ ใช ชื่ อ ว า กลุ ม ปุ ย อิ น ทรี ย ชี ว ภาพ หมู 9 บ า นเมี่ ย ง และจดทะเบี ย นสหกรณ ณ
สํานักงานสหกรณจังหวัดเลย ใชชื่อวา กลุมเกษตรกรผลิตปุยอินทรียชีวภาพ หมู 9 บานเมี่ยง
7.1.2 ผลการดําเนินการของกลุมที่ตนเองเปนสมาชิก
1. ปริมาณการผลิตปุยหมัก 63 ตัน มีการผลิตเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ ประมาณ 15 ตัน
- วิธีการผลิต : แกลบดํา 350 กิโลกรัม+รําละเอียด 30 กิโลกรัม+มูลวัว 175 กิโลกรัม +
หินฟอสเฟต 50 กิโลกรัม จากนั้นหมักทิ้งไว 30 วัน
- จําหนายใหแกสมาชิก ราคา 100 บาท/กระสอบ (30 กิโลกรัม) และจําหนายใหแก
เกษตรกร/บุคคลทั่วไป ราคา 140 บาท/กระสอบ (30 กิโลกรัม)
2. ปริมาณการผลิตน้ําหมักชีวภาพ (พด.2+พด.6) จํานวน 1,400 ลิตร
สูตร 1 : ผลไมรวม (มะละกอสุก/กลวยสุก/มะเฟอง) 40 กิโลกรัม + กากน้าํ ตาล 10
กิโลกรัม + น้ํา 10 ลิตร + สารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 1 ซอง จากนั้นหมักทิ้งไวอยางนอย
21 วัน
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สูตร 2 : ปลา/หอย/ปลาทะเล 30 กิโลกรัม + ผลไมสุก 10 กิโลกรัม + กากน้ําตาล 30
กิโลกรัม + น้ํา 10 ลิตร + สารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 1 ซอง แลวหมักไวอยางนอย 45 วัน
สูตร 3 : รกหมู 30 กิโลกรัม + น้ํามะพราว 10 กิโลกรัม + กากน้ําตาล 30 กิโลกรัม +
สารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 1 ซอง แลวหมักไวอยางนอย 45 วัน
3. ปริมาณการผลิตน้ําหมักสมุนไพร (พด.7) จํานวน 400 ลิตร
สูตร : สมุนไพร (ใบสะเดา/หัวกลอย/หางไหล/ใบกะเพรา/ใบนอยหนา/หนอนตายหยาก)
30 กิโลกรัม + กากน้ําตาล 10 กิโลกรัม +น้ํา 50 ลิตร + สารเรง พด.7 จํานวน 1 ซอง จากนั้น
หมักทิ้งไวอยางนอย 45 วัน
7.2 ผลการขับเคลื่อนขยายผลสูภายนอกกลุมฯ
7.2.1 ผลการดําเนินการของกลุมที่ดูแลและเปนที่ปรึกษา
- มีการผลิตปุยอินทรีย ปุยหมัก จากสารเรงซุปเปอร พด.1 จํานวน 30-50 ตัน
- น้ําหมักชีวภาพ จากสารเรงซุปเปอร พด.2 และสารเรง พด.6 จํานวน 2,000 ลิตร
- น้ําหมักสมุนไพร จากสารเรง พด.7 จํานวน 1,500 ลิตร
เพื่อแบงปนกันใชในกลุมสมาชิก หากปุยอินทรียที่ผลิตไดมีปริมาณมากและเพียงพอ
ตอความตองการของสมาชิกภายในกลุมแลว จึงจะมีการจําหนายเพื่อนํารายไดเขาสูกลุมฯ
สําหรับใชบริหารจัดการ/จัดซื้อกากน้ําตาลและวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตปุยอินทรียตอไป
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบการผลิตปุยอินทรียในระหวางกลุมฯ ดวย
7.2.2 จํานวนกลุมเกษตรกรที่ไปเปนวิทยากร ดูแล และเปนที่ปรึกษา
- จํานวน 11 กลุม ดังนี้
1. บานขอนแกน ม.4 ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จํานวนสมาชิก 50 ราย จํานวน
1 กลุม
2. บานเมี่ยง ม.5 ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จํานวนสมาชิก 50 ราย จํานวน 1
กลุม
3. บานเมี่ยง ม.8 ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จํานวนสมาชิก 50 ราย จํานวน 1
กลุม
4. บานทาลี่ ม.2 ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จํานวนสมาชิก 50 ราย จํานวน 2
กลุม
5. บานทาลี่ ม.3 ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จํานวนสมาชิก 50 ราย จํานวน 3
กลุม
6. บานสวัสดิ์พัฒนา ม.4 ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จํานวนสมาชิก 50 ราย จํานวน
1 กลุม
7. บานชลประทาน ม.7 ตําบลทาลี่ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จํานวนสมาชิก 50 ราย จํานวน
1 กลุม
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8. บานน้ํามี ม.1 ตําบลน้ําทูน อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย จํานวนสมาชิก 50 ราย จํานวน 1
กลุม
นายชุมพล สอนสีดา ประธานกลุมฯ และหมอดินอาสาประจําหมูบาน ไดถายทอดความรู
ใหแกสมาชิกในกลุมฯ ที่ดูแลและเปนที่ปรึกษา เกี่ยวกับการใชปุยน้ําหมัก จากสารเรงซุปเปอร พด.2
และสารเรง พด.6 และน้ําหมักสมุนไพร จากสารเรง พด.7 อัตรา 20-30 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร ทุก 7-10
วัน เพื่อเรงการเจริญเติบโต / เพิ่มผลผลิต และปองกันแมลงศัตรูพืชไร (มันสําปะหลัง) นาขาว ไมผล
(สม/มะนาว) และพืชผัก
นอกจากนี้ ยั งมี การถายทอดความรูเ กี่ย วกับการนํ าปุ ยหมัก จากสารเรงซุปเปอร พด.1
จํานวน 1.5 ตัน คลุกเคลาปุยน้ําหมัก จากสารเรงซุปเปอร พด.2 และสารเรง พด.6 จํานวน 50 ลิตร และ
น้ํา 150 ลิตร หมักทิ้งไว 1 เดือน ใชอัตรา 200 และ 300 กิโลกรัม/ไร สําหรับพืชไรและนาขาว ตามลําดับ
สวนพืชผัก ใชอัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ตารางเมตร
ซึ่งจากการรวมกลุมฯ ดังกลาว ชวยใหสมาชิกมีปุยอินทรียใช ทําใหคาใชจายปุยเคมีลดลง
และดินมีคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น สงผลใหสมาชิกมีรายไดและ
ความเปนอยูดีขึ้น
8. งบประมาณที่ใช

54,000 บาท

9. รายรับ-รายจาย เงินทุนหมุนเวียน 150,000 บาท
คาจางแรงงาน / คาใชสอยภายในกลุมฯ )

(เปนคาใชจายในการซื้อวัตถุดิบ / วัสดุอุปกรณ /

10. เกียรติคุณ หรือ รางวัลที่ไดรับ
10.1 ผานเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ ของสํานักงานสหกรณจังหวัดเลย คือ
- เมื่อปดบัญชีของกลุมฯ ในวันที่ 30 เมษายน แลว ภายใน 150 วัน ตองประชุมชี้แจงผลการ
ดําเนินงานของกลุมฯ ใหสมาชิกรับทราบ
- ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานของกลุม โดยเจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณจังหวัดเลย
ภายใน 150 วัน นับจากปดบัญชีของกลุมฯ
- ทําธุรกิจภายในกลุมฯ อยางนอย 1 อยาง
- เมื่อเจาหนาที่จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณมาตรวจบัญชี ตองไมพบปญหารายแรง
- ตองมีผลกําไรจากการทําธุรกิจภายในกลุม
10.2 ประธานกลุมฯ (นายชุมพล สอนสีดา) ไดรับรางวัลหมอดินอาสาดีเดนสาขา “ การขับเคลื่อนการ
จัดตั้งกลุมเกษตรใชสารอินทรีย ” สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ประจําปพุทธศักราช 2552
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ภาคผนวก
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แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000
แสดงที่ตงั้ กลุม ปุยอินทรียช วี ภาพ หมู 9 บานเมี่ยง
หมูที่ 9 บานเมี่ยง ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย
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แผนที่แสดงกลุมชุดดิน
ตําบลหนองผือ อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย

ภาคผนวก

11

ภาพกิจกรรม
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การผลิตน้ําหมักชีวภาพสูตร 1
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สาธิตยอยเศษซากพืชเพื่อนําไปทําปุยหมัก
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สาธิตการผลิตปุยหมัก

