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แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและคัดเลือกโรงปุย๋ อินทรียด์ เี ด่น
สํานักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 8 สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ พิษณุโลก
1. ขนาดโรงปุย๋

เป็นโรงปุ๋ยขนาดเล็ก

2. ชื่อโรงปุ๋ย
ชื่อประธานโรงปุ๋ย
ตําแหน่ง
ที่อยู่

โรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านใหม่โปร่งนก
นายบุญเลิศ เทพวอน
หมอดินอาสาประจําตําบลหอกลอง
331 หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งนก ตําบลหอกลอง
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
087-8402857
เกษตรกร (ทํานา ทําไร่)
เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ปี 2555

โทรศัพท์
อาชีพ
ปัจจุบัน

หมอดินบุญเลิศ เทพวอน หมอดินอาสาประจําตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็น
เกษตรกรคนหนึ่งที่ผ่านระบบการทําการเกษตรแบบการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีตามกระแสปฏิวัติเขียว จนถึงจุดที่
สภาวะแวดล้อมถูกทําลายจนถึงขั้นวิกฤติ ผลผลิตข้าวกลับลดลง ทั้งปัญหาจากความเสื่อมโทรมของดิน ดินแน่น
แข็งกระด้าง โรคและแมลงระบาดทําลายพืชผลเสียหายอย่างหนัก จนเกิดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว จึงตระหนักได้ว่า
แนวทางการทําการเกษตรที่ดําเนินการอยู่ไม่น่าจะถูกต้องเหมาะสมอีกต่อไป
ในปี พ.ศ.2540 หมอดินบุญเลิศ และเพื่อนบ้านอีก 30 คน มีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน
อโศก และเห็นว่ามีความเป็นไปได้ เนื่องจากกระบวนการมีต้นทุนต่ําและปลอดภัยจากสารพิษ หลังจากกลับจาก
ชุมชนอโศก หมอดินบุญเลิศได้ลงมือทําปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีเพียงคนเดียว จนกระทั่งปี
พ.ศ.2544 เกิดการแพร่ระบาดของเพลี้ยไฟอย่างรุนแรง หมอดินบุญเลิศ ซึ่งใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับน้ําหมักชีวภาพ
และสารสกัดไล่แมลงมาตลอด ก็ยังคงได้รับผลผลิตข้าวเกือบเท่าเดิม ในขณะที่แปลงเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ยังใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีแทบไม่ได้ผลผลิตเลย ในวิกฤติการณ์รอบแรกนี้ เพื่อนบ้านยังคงไม่เชื่อถือคิดว่าเป็นเรื่องของ
โชคชะตาของหมอดินบุญเลิศ แต่เมื่อมีการระบาดซ้ําในปีต่อๆ ไป ปรากฏว่าข้าวของหมอดินบุญเลิศก็ยังคงให้
ผลผลิตและผลตอบแทนดีกว่าเกษตรกรรายอื่นๆ ประกอบกับเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเพื่อ
ป้องกันและกําจัดแมลงที่ระบาดอย่างหนักนั้น ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพของร่างกาย มีอาการปวดศีรษะจนต้อง
เข้ารับการรักษาตัวหลายราย และมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มหันมายอมรับแนวทางการทําการเกษตรแบบ
ลดการใช้สารเคมีตั้งแต่นั้นมา
จากการเป็นผู้นําแนวทางการทําการเกษตรแบบลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีจนประสบความสําเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เกษตรกรในพื้นที่จึงมอบหมายให้หมอดินบุญเลิศ เป็นผู้นําในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพใน
ชุมชน และได้ใช้ในพื้นที่จนประสบความสําเร็จอย่างมาก จนมีชื่อเสียงออกไปนอกพื้นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ทั้งๆ ที่
โรงงานผลิตยังเป็นแบบชั่วคราวย้ายไปทําตามสถานที่ต่างๆ ตามแต่โอกาสและความเหมาะสม
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จนปีพ.ศ. 2549 กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้ามาสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ทําให้ได้
โรงเรือนและอุปกรณ์การผลิ ตที่ทันสมัย มีกําลังการผลิตที่สูงขึ้น มี การผลิตได้ถึ ง 246 ตั น/ปี และปัจจุบันมี
คุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินทั้งปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ
หมอดินบุญเลิศ เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มฯ ด้วยเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นําสูง มีความเสียสละ
มีหัวคิดก้าวหน้า ประกอบกับมีความสามารถหลากหลาย โดยเฉพาะงานช่างซึ่งสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนโรง
ปุ๋ยฯ ในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถซ่อมแซม แก้ไข ดัดแปลงเครื่องมือให้เหมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดรายจ่ายในการซ่อมบํารุงลงได้มาก
นอกจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในโรงงานของกลุ่มฯ แล้ว หมอดินบุญเลิศ ยังมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้านของ
ตนเอง เป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นในการทําการเกษตรแบบลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีอย่างแท้จริง
ระบบการทํางานของโรงปุ๋ยอินทรีย์
1. สมาชิกในกลุ่มจะแบ่งออกเป็น 2 ชุดหมุนเวียนกันมาทํางานชุดละ 2 วันโดยหัวหน้าชุดมีหน้าที่ควบคุม
มาตรฐาน และการปฏิบัติงานของสมาชิกในชุดนั้นๆ ตรวจสอบรายชื่อ เวลาทํางาน ของสมาชิก
2. แต่งตั้งคณะทํางานและการดําเนินงานดังนี้
1) ด้านการจัดทําบัญชี มีหน้าทีจ่ ัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน
2) ด้า นการเก็ บรั ก ษาเงิ น มีห น้ า ที่ต รวจสอบยอดเงิ น รายรั บ รายจ่ า ย ให้ ต รงตามบั ญ ชี และเก็ บ
รักษาเงิน
3) ด้านการตรวจสอบบัญชี การเงิน มีหน้ าที่ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการจัดทํ าบัญ ชียอดการผลิต
และการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4) เวลาในการปฏิบัติงาน ภาคเช้า เริ่มทํางาน 8.30 น.ถึง 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 น. ถึง
16.00 น
5) ผลิ ต ฮอร์ โ มน น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพ สารสกั ด สมุ น ไพรชี ว ภาพไล่ แ มลง โดยผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ะ
ดําเนินการจําหน่ายให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจในราคาย่อมเยา
6) การซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตปุ๋ ยหมักจะดําเนินการโดยช่างสมาชิกกลุ่ม
ซ่อมแซมกันเอง
การบริหารจัดการ
1. กลุ่ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ มี ก ารบริ ห ารงานของกลุ่ ม ในรู ป ของคณะกรรมการโดยมี ก ารจั ด ประชุ ม ระหว่ า ง
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีการระดมทุนทั้งจากสมาชิกและขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐโดยขณะนี้มี
เงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มประมาณ 50,000 บาท
กฎ/ระเบียบกลุ่มปุ๋ยหมักเกษตรอินทรีย์
1. ภูมิลําเนา สมาชิกต้องมีภูมิลําเนาอยู่ใน ตําบลหอกลอง
2. ความรับผิดชอบ สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องมีความรับผิดชอบในการดําเนินการผลิตร่วมกันทุกคนโดย
แบ่งผลผลิตที่ได้เฉลี่ยเท่ากันพร้อมทั้งแบ่งผลผลิตเข้ากลุ่ม 1 ส่วน กรณีที่มีผลผลิตเหลือจากการเฉลี่ยให้สมาชิกแล้ว
ให้นําผลผลิตที่เหลือเข้ากองกลางกลุ่ม (ราคาผลผลิตตามที่ตกลงกันภายในกลุ่ม)
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3. การเป็นสมาชิก สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก 300 บาท เพื่อสมทบเป็นทุนสํารอง
ของกลุ่มและจ่ายคืนให้ในกรณีที่สมาชิกประสงค์จะลาออกแต่จะต้องชําระหนี้สินผูกพัน (ถ้ามี) ที่มีต่อกลุ่มให้เสร็จ
สิ้นเสียก่อน มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้ลาออก
4. การเงิน การฝาก และถอนเงินจากธนาคาร
- การฝากเงินให้ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นําเงินฝากในนามของกลุ่มเกษตรชีวภาพ
- การถอนเงินให้กรรมการที่มีชื่อในการเปิดบัญชี จํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นผู้มีสิทธิ์ถอนเงิน
5. การจัดสรรผลกําไรประจําปี กลุ่มปิดงบดุลบัญชีเมื่อสิ้นปีปฏิทินของทุกปี ผลกําไรสุทธิจัดสรร ดังนี้
- เก็บไว้เป็นทุนสํารองของกลุ่ม 20 %
- เก็บไว้เป็นทุนสาธารณะแก่ชุมชน 10%
- ปันผลให้สมาชิก 70 % (หมายเหตุ กลุ่มจะมีการจัดสรรกําไรเมื่อกลุ่มไม่มีภาระหนี้สิน)
6. การแบ่งปันผลผลิต ปุ๋ยหมักอัดเม็ด ในแต่ละกอง แบ่งปันให้สมาชิกที่ ร่วมผลิตในวันนั้นเท่าๆกัน
และแบ่งเข้ากองกลาง 2 ส่วน การแบ่งปันน้ําหมักชีวภาพ ให้แบ่งผลผลิตให้สมาชิกที่ร่วมทําในวันหมักคนละ 5
ลิตร (ฟรี) ถ้าต้องการเพิ่มต้องซื้อตามราคาที่กําหนด ( ปัจจุบันราคา 250 บาท / กระสอบ 50 กก. )
7. การประชาสัมพันธ์ รับเชิญเป็นวิทยากรจากสถานศึกษา และหน่วยงานทั่วไปให้ความรู้การผลิต การ
ใช้ประโยชน์สารอินทรีย์ชีวภาพ และโทษของสารเคมี กิจกรรมการดําเนินงานของกลุ่มเพื่อให้เกิดการขยายผล โดย
จัดทําแปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ยหมักอัดเม็ดของกลุ่ม พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์
3. สถานทีต่ ั้งโรงปุ๋ย หมู่ที่ 7 ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและการผลิตน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 62 คน ด้วย
ความ สมัครใจ และแต่งตั้งนายบุญเลิศ เทพวอน เป็นประธานโรงปุ๋ย ระดมทุนเบื้องต้นจากสมาชิก รายละ 300
บาท เป็นทุนก่อสร้างอาคารชั่วคราว และวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
ที่ตั้งโรงปุ๋ย
บ้าน นายบุญเลิศ เทพวอน

แม่น้ําน่าน

ไปพิษณุโลก

คลองโปร่งนก

สถานีอนามัย
ทางรถไฟ

ไปพรหมพิราม

วัดโปร่งนก

ร.ร.บ้านโปร่งนก

N

แผนทีต่ ั้งโรงปุย๋
พิกดั E 630767 N 1878632

๔
4. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่สําคัญของกลุ่มสมาชิกเน้นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น เศษพืช ปุ๋ย
คอก (มูลวัว มูลควาย) ปุ๋ยคอกจากฟาร์มสุกร และกากอ้อยจากโรงงานน้ําตาลอําเภอบางกระทุ่ม
5. ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และ พด.2
6. วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
การผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ อั ด เม็ ด โดยใช้ หั ว อั ด เกรี ย ว 3 หั ว เรี ย ง มี ม อเตอร์ ไ ฟฟ้ า ติ ด สายพานหมุ น อั ด เม็ ด
กระบวนการผลิตที่สําคัญของกลุ่มสมาชิก เน้นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น เศษพืช ปุ๋ยคอก (มูลวัว มูลควาย) ปุ๋ย
คอกจากฟาร์มสุกรและกากอ้อยจากโรงงานน้ําตาลอําเภอบางกระทุ่ม โดยการนําวัตถุดิบมาหมักให้ย่อยสลายโดย
ใช้สูตรของกรมพัฒนาที่ดิน ใช้เวลาหมักประมาณ 45 วัน รักษาความชุ่มชื้นในกองปุ๋ยให้มีความชุ่มชื้นตลอด เมื่อ
ย่อยสลายดีแล้วนําปุ๋ยคอกและเศษพืชหมักที่สลายตัวแล้ว นํามากองโดยใช้น้ําหมักชีวภาพผสมคลุกเคล้าในกองทิ้ง
ไว้ประมาณ 7 – 10 วัน ทําการอัดเม็ดโดยใช้หัวอัดเกรียว 3 หัวเรียง มีมอเตอร์ไฟฟ้าติดสายพานหมุนอัดเม็ด แล้ว
นําออกผึ่งให้ความชื้นลดลง บรรจุในกระสอบ พร้อมจําหน่าย และสมาชิกนําไปใช้ในไร่นาได้
การผลิตน้ําหมักชีวภาพ สมาชิกโรงงานปุ๋ยทําการผลิตน้ําหมักชีวภาพในแต่ละปีประมาณ 3,000 ลิตร
เพื่อนําไปใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด และแจกจ่ายให้สมาชิกนําไปใช้ในไร่นา โดยมีสูตรในการผลิตน้ํา
หมักชีวภาพ จํานวน 50 ลิตร ดังนี้
1. สับปะรด
20 กิโลกรัม
2. เหง้ากล้วย
20 กิโลกรัม
3. กากน้ําตาล
10 กิโลกรัม
4. ข้าวสุก
1 กิโลกรัม
5. พด.2
1 ซอง
6. น้ํา (ขั้นตอนแรกใส่น้ําพอท่วม หลังจากมีฝ้าขาวเกิดขึ้นเติมน้ําลงไปอีก 1 ใน 3 ของวัสดุที่ใส่
ลงไปหมัก)
7. หมักจนกระทั้งเกิดกลิ่นเปรี้ยว ใช้เวลาประมาณ 20 วัน อัตราการนําไปใช้ฉีดพ่น 40 ซีซี/น้ํา
20 ลิตร
7. ปริมาณการผลิตปุย๋ อินทรีย์
ปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในแต่ละปีสามารถผลิตได้ 60 ตัน บรรจุกระสอบๆ ละ 25 กิโลกรัม จํานวน
2,400 กระสอบ จําหน่ายราคากระสอบละ 125 บาท
ส่วนการผลิตน้ําหมักชีวภาพ ดําเนินการผลิตเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด และแจกจ่ายให้กับ
สมาชิกนําไปใช้ในไร่นา ปีละประมาณ 3,000 ลิตร
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8. คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ (แสดงผลวิเคราะห์)
คุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์โรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านใหม่โปร่งนก ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Q
จํานวน 3 ปีซ้อน

ภาพแสดงผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของปุย๋ อินทรีย์

6

ภาพแสดงใบรับรองมาตรฐาน
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9. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ผง ปั้นเม็ด อัดเม็ด)
เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ไม่มีการผสมปุ๋ยเคมี ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบ โดยรับซื้อปุ๋ยคอก เศษ
พืช ฟางข้าว กากถั่ว เพื่อใช้เป็นวัสดุเพื่อการผลิตปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปใน
พื้นที่ และขอสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และสารเร่ง พด.7
จากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน
10. การบรรจุภัณฑ์
การบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เมื่อทําการผึ่งให้ความชื้นลดลง นําบรรจุลงกระสอบ นําไปใช้ได้หรือทํา
การจําหน่ายหลังจากหักให้สมาชิกนําไปใช้แล้วที่เหลือจําหน่ายนํารายได้เข้ากลุ่มเพื่อพัฒนาต่อไป
11. การยอมรับของเกษตรกร
ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันกําลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของ
สมาชิกและประชาชนที่สนใจทั่วไป ถึงแม้ตอ้ งแข่งขันอย่างรุนแรงกับร้านค้าปุ๋ยเคมี
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโรงปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ดบ้านใหม่โปร่งนก

โรงปุ๋ยอินทรียน์ ี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q) ของกรมพัฒนาทีด่ นิ
คือ ปุ๋ยหมัก เลขที่ Q52-00132 และปุย๋ หมักอัดเม็ด เลขที่ Q52-00133

นายบุญเลิศ เทพวอน และสมาชิกกลุ่มโรงปุ๋ยอินทรีย์อดั เม็ดกําลังดําเนินการผลิต

ดําเนินการกลับกองปุย๋ เพือ่ ลดความชื้น

9

ปุ๋ยอินทรียช์ ีวภาพอัดเม็ดทีผ่ ึ่งเรียบร้อยแล้ว และปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดทีผ่ ลิตเสร็จพร้อมใช้งานและจําหน่าย

กลุ่มผลิตน้ําหมักชีวภาพเพือ่ ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อดั เม็ด
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โรงปุ๋ยอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q) ของกรมพัฒนาที่ดิน

คณะกรรมการกลุ่มโรงปุ๋ยอินทรีย์อดั เม็ด

