วันนี้... ของ “กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดชีวภาพ”
กว่ า 9 ปี ที่ ก ลุ ่ ม ผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ อั ด เม็ ด
ชีวภาพ เริ่มด�ำเนินการมาอย่างเข้มแข็ง การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการรวม
ตัวของคนในชุมชน ช่วยเหลือกันและกัน พัฒนา
ท้องถิน่ เศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง พวกเขา
ยิม้ ได้อย่างมีความหวัง
“กลุม่ ของเราตอนนีม้ สี มาชิก 32 คนแล้ว
เราได้รบั ความช่วยเหลือจากสหกรณ์การเกษตร
ภูเมนทร์ จ�ำกัด สนับสนุนเครือ่ งผสมปุย๋ อัดเม็ด
อินทรียช์ วี ภาพ แรกเริม่ เราผลิตกันได้เฉลีย่ 10
ลูกต่อวัน” “นายมนัส เอีย่ มละออ” ประธานกลุม่
เล่าด้วยรอยยิม้
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมพัฒนากับกลุ่มผลิต

ปุย๋ อินทรียอ์ ดั เม็ดชีวภาพอย่างต่อเนือ่ ง การท�ำ
แปลงสาธิตระบบน�้ำหยดเกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่ง
ไร่ โดยใช้ปยุ๋ ชีวภาพของกลุม่ ปีแรก ผลผลิต
มัน ส�ำปะหลังซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน
แถบนี้ มีน�้ำหนัก 3.9 ตัน ปีที่สองผลผลิตมี
น�ำ้ หนักเพิม่ ขึน้ เป็น 5.7 ตัน และในปีที่ 3 ผลผลิต
เริ่มงอกงามให้น�้ำหนักที่ดีถึง 5.9 ตัน แต่ละ
ปี ได้ผลผลิตมัน ส�ำปะหลังที่มีน�้ำหนักเพิ่มขึ้น
เรือ่ ยๆ ขณะเดียวกัน ปุย๋ อินทรียอ์ ดั เม็ดชีวภาพ
ก็จำ� หน่ายได้ปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามมาด้วย
การต่อยอดของกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัด
เม็ดชีวภาพ ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยการ
สนับสนุนแม่พันธ์หมู 2 ตัว และเมื่อมีลูกหมู

คลอดออกมาก็สามารถน�ำออกขาย มูลหมูน�ำ
มาผลิตปุย๋ รวมถึงการผลิตน�ำ้ ส้มควันไม้ทเี่ กิด
ขึ้นจากการเผาถ่าน ท�ำให้กลุ่มสามารถพึ่งพา
ตนเองได้พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ม
แข็งของชุมชน
“ตอนนี้กลุ่มของเราเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัด เราเพิ่มอัตราการผลิต โดยการซื้อ
เครื่องผลิตปุ๋ยเพิ่มอีก 1 เครื่อง เพื่อรองรับ
ความต้องการของเกษตรกรในพืน้ ทีท่ เี่ พิม่ สูงขึน้
นี่คือผลจากน�้ำพักน�้ำแรงที่คนในชุมชนร่วมมือ
ร่วมใจกันพัฒนา หากพวกเราไม่ได้รบั ความช่วย
เหลือจากมูลนิธศิ ภุ นิมติ ฯ แล้ว เราคงไม่มวี นั นี้
แน่นอน” ประธานฯ กลุม่ เล่าด้วยแววตาเปีย่ มสุข

“ตลอดปีทผี่ า่ นมา การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผ่านสหกรณ์การเกษตร
ภูเมนทร์ จ�ำกัด ทีเ่ ข้ามารองรับการส่งเสริมอาชีพให้กลุม่ บ้านหินโหง่น
และกลุม่ เลีย้ งสุกรบ้านหนองผักแพว รวมถึงกลุม่ อาชีพ18 กลุม่ ใน
พืน้ ที่ เราได้เห็นผลของการพัฒนาเกิดขึน้ แล้ว ส่วนในด้านการศึกษา
พัฒนาเด็กและเยาวชน กองทุนการศึกษาทีม่ ลู นิธศิ ภุ นิมติ ฯ สนับสนุน
สามารถบริหารดูแลตนเองได้ มีสมาชิกเพิม่ ขึน้ และน�ำพาประโยชน์
สูเ่ ด็กๆ ลดปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนได้มากขึน้ เด็กมีโอกาสเรียน
สูงขึน้ และมีกำ� ลังใจในการศึกษาต่อ ผมขอขอบคุณผูอ้ ปุ การะ และ
ผูบ้ ริจาค ทีส่ นับสนุนงานพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชนอย่างต่อ
เนือ่ ง เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้ อย่างยัง่ ยืน”
ธีระ หมวกทองค�ำ
ผู้จัดการโครงการ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 809 ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ภูเมนทร์
จังหวัดอุทัยธานี

โครงการพัฒนาชุมชน
เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

ภูจังหวัเมนทร์
ดอุทัยธานี
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สหกรณ์การเกษตรภูเมนทร์ จ�ำกัด

เริ่มด�ำเนินงาน ปี 2542
ในปี 2556 ด�ำเนินงานครบ 14 ปี

686

ในปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ 15 คน
ี

จ.อุทัยธาน
อ.ห้วยคต

254 คน เป็นเด็ก/ครอบครัวเด็กในความอุปการะ
100 ครอบครัวเด็ก กู้ยืมเงินทุนส�ำหรับประกอบอาชีพ
686 ครอบครัวเด็ก มีการออมทรัพย์กับสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด

ด�ำเนินงานใน 3 ต�ำบล
ได้แก่ ทองหลาง ห้วยคต
และสุขฤทัย อ�ำเภอห้วย
คต จังหวัดอุทัยธานี

คน

ด� ำ เนิ น โครงการหลั ก 3
ด้าน ได้แก่ การศึกษา การ
อุปการะเด็ก และเศรษฐกิจ
เด็กในความอุปการะ 1,200 คน
ครอบครัวเด็กเข้าร่วม
โครงการ 1,120 ครอบครัว
ระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะ
อนุบาล 2 คน
ประถม 537 คน
ม.ต้น 362 คน
ม.ปลายและปวช. 221 คน
ปวส. 14 คน
ปริญญาตรี 64 คน

50

คน เข้าร่วมค่ายแนะแนวชีวิต
เด็ก
ในวัยเรียน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาล
มาร่วมให้แนะน�ำการศึกษา และการใช้ชีวิต
ในวัยเรียนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้พัฒนาตนเอง
ให้เหมาะสมตามวัย

318

คน เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิศุภนิมิตฯ
สนับสนุนการจัดตั้งกรรมการกองทุนเพื่อ
การศึกษา เพือ่ จัดท�ำระบบบัญชี และติดตาม
ผลการด� ำ เนิ น งานของกองทุ น ให้ เ ป็ น ไป
อย่างยั่งยืน

14

ครอบครัวเด็ก เข้าร่วมอบรมการท�ำ
น�้ำหมักชีวภาพ เพื่อน�ำไปใช้ในการเกษตร
ช่วยลดต้นทุนการท�ำเกษตร อาชีพหลักของ
ครอบครัว

15

ครอบครัวเด็ก ไปศึกษาดูงานการ
เพาะปลูกมันส�ำปะหลัง ช่วยให้ได้รับความรู้
มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง ลดต้นทุน
การผลิต โดยใช้ปุ๋ยอิน ทรีย์ชีวภาพทดแทน
และได้ผลผลิตที่ดี และมาขยายผลให้สมาชิก
32 รายได้เรียนรู้

18

กลุ่มอาชีพ ได้รับการพัฒนาให้กลุ่ม
มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมทั้งในด้านความรู้และ
อุปกรณ์ในการผลิต เพือ่ ให้กลุม่ เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เช่น การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ
ใช้เองในกลุ่ม เพื่อท�ำให้กลุ่มลดต้นทุนการ
ใช้ปุ๋ยลดลง

