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หมอดินบุญเลิศ เทพวอน หมอดินอาสาประจําตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เปนเกษตรกรคนหนึ่งที่ผานระบบการทําการเกษตรแบบการใชปุยเคมีและสารเคมีตามกระแสปฏิวัติเขียว
จนถึงจุดที่สภาวะแวดลอมถูกทําลายจนถึงขั้นวิกฤติ ผลผลิตขาวกลับลดลง ทั้งปญหาจากความเสื่อมโทรม
ของดิน ดินแนนแข็งกระดาง โรคและแมลงระบาดทําลายพืชผลเสียหายอยางหนัก จนเกิดภาวะหนี้สินลนพน
ตัว จึงตระหนักไดวาแนวทางการทําการเกษตรที่ดําเนินการอยูไมนาจะถูกตองเหมาะสมอีกตอไป
ในป พ.ศ.2540 หมอดินบุญเลิศ และเพื่อนบานอีก 30 คน มีโอกาสไดไปศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตของ
ชุม ชนอโศก และเห็ น ว า มี ค วามเป น ไปได เนื่อ งจากกระบวนการมีต น ทุ น ต่ํา และปลอดภัย จากสารพิ ษ
หลังจากกลับจากชุมชนอโศก หมอดินบุญเลิศไดลงมือทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพเพื่อใชทดแทนปุยเคมี
เพียงคนเดียว จนกระทั่งป พ.ศ.2544 เกิดการแพรระบาดของเพลี้ยไฟอยางรุนแรง หมอดินบุญเลิศ ซึ่งใชปุย
อินทรียรวมกับน้ําหมักชีวภาพ และสารสกัดไลแมลงมาตลอด ก็ยังคงไดรับผลผลิตขาวเกือบเทาเดิม ในขณะ
ที่แปลงเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ยังใชปุยเคมีและสารเคมีแทบไมไดผลผลิตเลย ในวิกฤติการณรอบแรกนี้ เพื่อน
บานยังคงไมเชื่อถือคิดวาเปนเรื่องของโชคชะตาของหมอดินบุญเลิศ แตเมื่อมีการระบาดซ้ําในปตอๆ ไป
ปรากฏวาขาวของหมอดินบุญเลิศก็ยังคงใหผลผลิตและผลตอบแทนดีกวาเกษตรกรรายอื่นๆ ประกอบกับ
เกษตรกรรายอื่นๆ ที่ยังคงใชปุยเคมีและสารเคมีเพื่อปองกันและกําจัดแมลงที่ระบาดอยางหนักนั้น ประสบ
ปญหาเรื่องสุขภาพของรางกาย มีอาการปวดศีรษะจนตองเขารับการรักษาตัวหลายราย และมีภาระหนี้สิน
เพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มหันมายอมรับแนวทางการทําการเกษตรแบบลดการใชสารเคมีตั้งแตนั้นมา
จากการเปนผูนําแนวทางการทําการเกษตรแบบลดการใชปุยเคมีและสารเคมีจนประสบความสําเร็จ
เปนที่ประจักษ เกษตรกรในพื้นที่จึงมอบหมายใหหมอดินบุญเลิศ เปนผูนําในการผลิตปุยหมักและน้ําหมัก
ชีวภาพในชุมชน และไดใชในพื้นที่จนประสบความสําเร็จอยางมาก จนมีชื่อเสียงออกไปนอกพื้นที่เปนที่รูจัก
โดยทั่วไป ทั้งๆ ที่โรงงานผลิตยังเปนแบบชั่วคราวยายไปทําตามสถานที่ตางๆ ตามแตโอกาสและความ
เหมาะสม
จนปพ.ศ. 2549 กรมพัฒนาที่ดิน ไดเขามาสนับสนุนการกอสรางโรงงานผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ ทํา
ใหไดโรงเรือนและอุปกรณการผลิตที่ทันสมัย มีกําลังการผลิตที่สูงขึ้น มีการผลิตไดถึง 246 ตัน/ป และ
ปจจุบันมีคุณภาพที่ผานการรับรองมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินทั้งปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ
หมอดินบุญเลิศ เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกลุมฯ ดวยเปนผูที่มีภาวะผูนําสูง มีความ
เสียสละ มีหัวคิดกาวหนา ประกอบกับมีความสามารถหลากหลาย โดยเฉพาะงานชางซึ่งสามารถสนับสนุน
การขับเคลื่อนโรงปุยฯ ในกระบวนการผลิตไดเปนอย างดี เนื่องจากสามารถซอมแซม แกไข ดัดแปลง
เครื่องมือใหเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดรายจายในการซอมบํารุงลงไดมาก
นอกจากการผลิตปุยอินทรียในโรงงานของกลุมฯ แลว หมอดินบุญเลิศ ยังมีการผลิตปุยอินทรียที่
บานของตนเอง เปนแบบอยางของความมุงมั่นในการทําการเกษตรแบบลดการใชปุยเคมีและสารเคมีอยาง
แทจริง
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แผนที่บานนายบุญเลิศ เทพวอน
บานเลขที่ 331 หมูที่ 5 ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
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บาน นายบุญเลิศ เทพวอน
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2. ชนิดของดิน
กลุมชุดดินที่ 16 เนื้อที่ 18 ไร
ลักษณะโดยทั่วไปเนื้อดินเปนพวกดินรวนเหนียว ดินบนสีน้ําตาลเทา ดินลางสีเทาออน หรือเทา
ปนชมพูพบจุดปะสีน้ําตาล เหลืองและแดงในดินลางมักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส
ปะปน เปนดินลึกมีการระบายน้ําเลวมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม มีระบบ
ชลประทานสงน้ําถึงพื้นที่ทําการเกษตร
3. การใชประโยชนที่ดนิ
ทํานาปลูกขาว เนื้อที่ 18 ไร พันธุขาวพิษณุโลก 2 เปนพันธุที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดในพื้นที่
4. ปญหาการใชที่ดิน
ปญหาการใชประโยชนที่ดิน ดินมี pH ต่ํา สภาพการตอบสนองการดูดซับธาตุอาหารในดินของพืช
ต่ํ า ความอุ ด มสมบู ร ณ ต่ํ า มี ก ารใช ปุ ย เคมี ป ริ ม าณมากทํ า ให ต น ทุ น สู ง จากการใช ปุ ย เคมี น านๆทํ า ให
โครงสรางดินเสีย เมื่อดินแหงดินจะแข็งคม ดินแนนทึบ ขาวแตกกอไดยาก
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5. การผลิตและการใชประโยชนปุยหมัก
จากป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากป จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตรมี ร าคาสู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรม จึงทําใหเกิดแนวคิดการแกปญหาที่
เกิดขึ้นใหหมดไป และกอเกิดประโยชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานความประหยัด สราง
ความสามัคคีในชุมชนโดยการนําวัสดุเหลือใชจากฟารม ไร-นา ที่เคยเผาและทําลายทําใหเกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดลอมมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนทางการเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร และรักษา
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณเหมือนเดิม
11 กรกฎาคม พ.ศ.2549 เกิ ดการรวมกลุม ของเกษตรกรตํา บลหอกลอง จํ า นวน 60 คน ประชุ ม
คัดเลือกนายบุญเลิศ เทพวอน เปนประธานไดกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคการดําเนินกิจกรรมขึ้น ทํา
การนัดหมายประชุมกลุม กําหนดกฎระเบียบ และคัดเลือกคณะทํางานรับผิดชอบในแตละดาน วางขั้นตอน
วิธีการผลิตปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพขึ้นดังนี้
ดานการผลิตปุยหมัก
วัตถุดิบ จัดหาและรับซื้อ ปุยคอก เศษพืชฟางขาว กากถั่ววัสดุการผลิตปุยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ
จากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ และขอสนับสนุนสารเรงซุปเปอร พด.1 สารเรงซุปเปอร พด.2 สาร
เรงซุปเปอร พด.3 และสารเรง พด.7 จากเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน

สมาชิกกลุมรวมกันดําเนินการผลิตปุย หมักอัดเม็ดและน้ําหมักชีวภาพ
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ระบบการทํางานของกลุม
1. สมาชิกในกลุมจะแบงออกเปน 2 ชุดหมุนเวียนกันมาทํางานชุดละ 2 วันโดยหัวหนาชุดมีหนาที่
ควบคุมมาตรฐาน และการปฏิบัติงานของสมาชิกในชุดนั้นๆ ตรวจสอบรายชื่อ เวลาทํางาน ของ
สมาชิก
2. แตงตั้งคณะทํางานและการดําเนินงานดังนี้
1) ดานการจัดทําบัญชี มีหนาทีจ่ ัดทําบัญชีรายรับรายจายในแตละวัน
2) ดานการเก็บรักษาเงิน มีหนาที่ตรวจสอบยอดเงินรายรับ รายจาย ใหตรงตามบัญชี และเก็บ
รักษาเงิน
3) ดานการตรวจสอบบัญชีการเงิน มีหนาที่ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการจัดทําบัญชียอดการผลิต
และการเงินใหเปนไปอยางถูกตอง
4) เวลาในการปฏิบัติงาน ภาคเชา เริ่มทํางาน 8.30 น.ถึง 12.00 น. ภาคบาย 13.00 น. ถึง 16.00 น
5) ผลิ ต ฮอร โ มน น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพ สารสกั ด สมุ น ไพรชี ว ภาพไล แ มลง โดยผลผลิ ต ที่ ไ ด จ ะ
ดําเนินการจําหนายใหแกสมาชิกและผูที่สนใจในราคายอมเยา
6) การซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณการผลิตปุยหมักจะดําเนินการโดยชางสมาชิกกลุม
ซอมแซมกันเอง

การบริหารจัดการ
1. กลุมเกษตรอินทรียมีการบริหารงานของกลุมในรูปของคณะกรรมการโดยมีการจัดประชุมระหวาง
คณะกรรมการและสมาชิกกลุมเปนระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2. กลุมเกษตรอินทรีย มีการระดมทุนทั้งจากสมาชิกและขอรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐโดย
ขณะนี้มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุมประมาณ 50,000 บาท
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5.1 การขับเคลื่อนในรูปกลุม
กฎ/ระเบียบกลุมปุยหมักเกษตรอินทรีย
1. ภุมิลําเนา สมาชิกตองมีภูมิลําเนาอยูใน ตําบลหอกลอง
2. ความรับผิดชอบ สมาชิกภายในกลุมจะตองมีความรับผิดชอบในการดําเนินการผลิตรวมกันทุกคน
โดยแบงผลผลิตที่ไดเฉลี่ยเทากันพรอมทั้งแบงผลผลิตเขากลุม 1 สวน กรณีที่มีผลผลิตเหลือจากการเฉลี่ยให
สมาชิกแลวใหนําผลผลิตที่เหลือเขากองกลางกลุม (ราคาผลผลิตตามที่ตกลงกันภายในกลุม)
3. การเปนสมาชิก สมาชิกตองเสียคาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิก 300 บาท เพื่อสมทบเปนทุน
สํารองของกลุมและจายคืนใหในกรณีที่สมาชิกประสงคจะลาออกแตจะตองชําระหนี้สินผูกพัน (ถามี) ที่มีตอ
กลุมใหเสร็จสิ้นเสียกอน มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไมพิจารณาใหลาออก
4. การเงิน การฝาก และถอนเงินจากธนาคาร
- การฝากเงินใหประธานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูนําเงินฝากในนามของกลุมเกษตรชีวภาพ
- การถอนเงินใหกรรมการที่มีชื่อในการเปดบัญชี จํานวนไมนอยกวา 2 คน เปนผูมีสิทธิ์ถอนเงิน
5. การจัดสรรผลกําไรประจําป กลุมปดงบดุลบัญชีเมื่อสิ้นปปฏิทินของทุกป ผลกําไรสุทธิจัดสรร
ดังนี้
- เก็บไวเปนทุนสํารองของกลุม 20 %
- เก็บไวเปนทุนสาธารณะแกชุมชน 10%
- ปนผลใหสมาชิก 70 % (หมายเหตุ กลุมจะมีการจัดสรรกําไรเมื่อกลุมไมมีภาระหนี้สิน)
6. การแบงปนผลผลิต ปุยหมักอัดเม็ด ในแตละกอง แบงปนใหสมาชิกที่ รวมผลิตในวันนั้นเทาๆกัน
และแบงเขากองกลาง 2 สวน การแบงปนน้ําหมักชีวภาพ ใหแบงผลผลิตใหสมาชิกที่รวมทําในวันหมักคน
ละ 5 ลิตร (ฟรี) ถาตองการเพิ่มตองซื้อตามราคาที่กําหนด ( ปจจุบันราคา 250 บาท / กระสอบ 50 กก. )
7. การประชาสัมพันธ รับเชิญเปนวิทยากรจากสถานศึกษา และหนวยงานทั่วไปใหความรูการผลิต
การใชประโยชนสารอินทรียชีวภาพ และโทษของสารเคมี กิจกรรมการดําเนินงานของกลุมเพื่อใหเกิดการ
ขยายผล โดยจัดทําแปลงตัวอยางการใชปุยหมักอัดเม็ดของกลุม พรอมติดปายประชาสัมพันธ
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5.2 การผลิตใชเอง
สมาชิกหลังจากที่ผลิตในกลุมแลว ไดดําเนินการจัดหาวัสดุมาผลิตใชเองในครัวเรือน เกิดการขยาย
ผลสูครัวเรือนและชุมชน เกษตรกรในหมูบานใกลเคียง มีความสนใจไดสอบถามพรอมขอคําแนะนํา และนํา
ความรูที่ไดทําการผลิตปุยหมักขึ้นเองในครัวเรือนเพื่อใชในพื้นที่ไรนาของตนเอง

เนื่องจากการผลิตมุงเนนเพื่อใชในกลุมและผลิตใชของตนเอง ปจจุบันสมาชิกในกลุมทุกรายใชปุย
หมัก และตระหนักถึงการใชปุยหมักเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน รักษาสิ่งแวดลอมทําใหผลผลิตดีขึ้น ลดตนทุน
การผลิต และมีความพึงพอใจขยายผลสูสังคมและครัวเรือนเกษตรกร
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6. ผลความสําเร็จของงานทั้งปริมาณและคุณภาพ
6.1 สมบัติทางกายภาพ เนื้อดิน โครงสรางดิน กอน / หลังดําเนินการ
คุณสมบัติทางกายภาพ
-โครงสรางของดินในดินนากอนใชปุยอินทรียจะมีลักษณะคอนขางแข็งกระดางหลังจากใชปุย
อินทรียแลวดินจะเหนียวเละเปนหลม
-สีของดินในดินนากอนใชปุยอินทรียจะมีสีออนหลังจากใชปยุ อินทรียจะมีสีเขมขึ้น
6.2 ประสิทธิภาพการใชปุยเคมี (อัตราที่ใช กอน/หลัง)
จากในอดีตกอนการใชปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การทํานาในพื้นที่ 18 ไร ใชปุยเคมี สูตร 46-0-0
เพียงสูตรเดียวเทานั้น (เนนความเขียว) ผลผลิตที่ได 12-13 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 666.7 - 722.3 กิโลกรัมตอไร
ปจจุบัน การทํานาในแตละฤดูเพาะปลูกจะใชปุยหมักอัดเม็ด จํานวน 36 กระสอบ ผสมปุยเคมี
3 กระสอบ สูตร 46 – 0 – 0 แบงใส 2 ครั้งๆ ละ ปุยหมัก 18 กระสอบ ผสมปุยเคมี 1.5 กระสอบ ผลผลิตเฉลี่ย
666.7 - 722.3 กิโลกรัมตอไร (ผลผลิตไมแตกตาง)
6.3 ความสําเร็จในการเผยแพร
- ดานเศรษฐกิจ ตนทุนการผลิตลดลง เกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจชุมชนแข็งแกรง
เกษตรกรมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ภาระหนี้สินจะคอยๆหมดไป
- ดานสังคม เกิดความรักความสามัคคี ความรับผิดชอบ รวมคิดรวมทํา รวมแกปญหา
รวมพัฒนาการผลิต และชวยเหลือสังคมชุมชน เยาวชนไดรับการปลูกฝงใหรูถึงประโยชนของสารอินทรีย
และโทษของสารเคมี อนุรักษและหวงแหนสิ่งแวดลอมระบบนิเวศตามธรรมชาติ
- ดานสิ่งแวดลอม ชวยใหเกษตรกรลดการกําจัดวัสดุเหลือใชจากไรนา ดวยวิธีเผาทําลายซึ่งทําให
สภาวะแวดลอมเสียไป จากสิ่งไรคาและสรางปญหาเกษตรกรสามารถประยุกตวัสดุเหลือใชจากไรนา ปุย
คอกทําใหเกิดประโยชนทางการเกษตรไดอยางคุมคา ลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชดวยการ
ฉีดพนดวยสารสกัดสมุนไพรปองกันและขับไลแมลง จากการใชสารอินทรีย และสารชีวภาพจะทําใหเซลล
ของพืชแข็งแรงตานทานโรคตนพืชแข็งแกรง ใบของตนขาวจะตั้งตรงตานทานตอแมลงศัตรูพืช
- ดานชีวภาพ เกิดการอาศัยและเพาะขยายพันธุของสัตวตางๆในนาขาว สัตวน้ํา เชน ปู ปลา กุง
นกน้ํา เชน นกกวัก นกกระยางแดง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เชน ไสเดือนดิน กบ เขียด
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ความแตกตางของการใชน้ําหมักชีวภาพหมักฟาง และไมใช

ไมใชน้ําหมักชีวภาพหมักฟาง

ใชน้ําหมักชีวภาพหมักฟางหลังจากหมัก 5 วัน

เปรียบเทียบลักษณะและการเจริญเติบโต
ขาวเคมีอายุ 30 วัน

ขาวอินทรียอายุ 30 วัน

6.4 รายไดที่เพิ่มขึ้น
จากการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยใชปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตจะมีตนทุนต่ํา
เพราะลดรายจาย จากคาปุยเคมีและคาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
อดีต ในหนึ่งฤดูเพาะปลูก พื้นที่นา 18 ไร ใชปจจัยการผลิตหลัก เชน
- ปุยเคมี 18 กระสอบ (ปจจุบัน 46 – 0 – 0 ราคา 520 บาท/กระสอบ) 9,360 บาท
- สารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช หอยเชอรี่ และวัชพืช 18,000 บาท
ปจจุบัน การใชปุยหมัก - น้ําหมักชีวภาพจากกลุมและผลิตใชเองจะชวยลดตนทุนลงมากในหนึ่งฤดู
เพาะปลูก พื้นที่นา 18 ไร ใชปจจัยการผลิตหลัก เชน
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- ปุยหมัก 36 กระสอบ ราคา 80 บาท/กระสอบ เปนเงิน 2,880 บาท
- ปุยเคมี 3 กระสอบ (ปจจุบัน 46 – 0 – 0 ราคา 520 บาท/กระสอบ) 1,560 บาท
- สารเคมีปองกันกําจัด หอยเชอรี่ และวัชพืช 2,200 บาท
อดีตตนทุนการผลิต 27,360 บาท ปจจุบันตนทุนการผลิต 6,640 บาท ตนทุนการผลิตลดลง 20,720
บาทคิดเปนรอยละเทากับ 67.95

เตาผลิตน้ําสมควันไม

วัสดุเหลือใชจากการทําเห็ดนํามาใชทําปุยหมัก
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ตารางเปรียบเทียบการทํานาโดยใชปุยหมักและใชปุยเคมี

1.คาแรงงาน (บาท:ไร)
- เตรียมแปลง (ไถ,ทําเทือก)
- ใสปุย,ฉีดพนสารชีวภาพ
- หวาน
- สูบน้ํา
- กําจัดวัชพืช ,ศัตรูพืช
- เก็บเกี่ยว
2.คาวัสดุ (บาท:ไร)
- เมล็ดพันธุ
- ปุยเคมี(46-0-0), (16-20-0)
- ปุยคอก+สารปรับปรุงดิน
- สารกําจัดวัชพืช-ศัตรูพืช
- สารอินทรียชีวภาพ
รวมตนทุน:
รายได:
รายไดสุทธิ:

ใชปยุ หมัก-ปุยน้ําหมักชีวภาพ

ใชปยุ เคมี

500
270
50
150
40
480

500
90
50
150
240
480

500
485
60
150
2,685
4,474.9
1,789.9

500
1,264
196.5
3,470.5
5,511.5
2,041

ราคาขาว ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2552
ขาว 1 ตัน ราคา 7,300 บาท
การทํานาใชปยุ เคมี
ลงทุน 3 ,470.5 บาท รายไดสุทธิ 2,041
ลงทุน 100
บาท รายได
58.81
การทํานาใชปยุ หมัก - ปุยน้าํ หมักชีวภาพ
ลงทุน 2,685 บาท
ลงทุน 100
บาท

บาท
บาท

รายไดสุทธิ 1,789.9 บาท
66.66 บาท
รายได
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แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000
แสดงที่ตั้งบานนายบุญเลิศ เทพวอน
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