
การเดินทาง                              

ของ   

“ เห็ด ”

โครงการพฒันาทอ้งถ่ิน เพ่ือแกไ้ขปัญหาความยากจน 

และยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน

ในจงัหวดัปทมุธานี

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์จงัหวดัปทมุธานี และ

หม ู่ท่ี 8 บา้นคลองถ ้าตะบนั ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทมุธานี



สมาชิก “เห็ด”

กล ุม่ชาวบา้น

คณุทองหลอ่ เอกประเสริฐ

คณุสมศักดิ์ พ่ึงเทียน

คณุจรญู ศิลาขาว

คณุกา้น ลอ้ละมยั

คณุมณเฑียร นามกระจ่าง

คณุพิชยกานต ์วฒิุเดช

คณุราตรี สนใจย่ิง

คณุดาราวรรณ วฒิุเดช

คณุส าเริง อินประสิทธ์ิ

คณุจ าปี เนนิกร่าง

คณุสนัต ์ทองอ าพนัธ์

คณุลาบ บญุไกล

คณุสมปอง ทองอร่าม

กล ุม่นกัวิชาการ

อาจารยบ์ญุอนนัต ์ บญุสนธ์ิ

อาจารย ์ดร.วิภาพร ตณัฑสวัสดิ์

อาจารย ์ดร.กฤตยชญ์ ค ามิ่ง

อาจารยอ์ญัชญั ยตุธิรรม

อาจารยธี์ระศักดิ์ เครือแสง 

อาจารยน์ริศรา จริยะพนัธุ์

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

ในพระบรมราชปูถมัภ์

หม ู่ท่ี 8 บา้นคลองถ ้าตะบนั 

ต าบลระแหง 

อ าเภอลาดหลมุแกว้ 

จงัหวดัปทมุธานี



กว่าจะเป็น 

“เห็ด”
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เรื่องเลา่ 
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กว่าจะเป็น “เห็ด”

ในช่วงเร่ิมตน้ของการด าเนินโครงการ ประมาณปลายปี พ.ศ. 2561

ทีมอาจารย์ที่เป็นคณะท างานฯ ของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์จังหวัดปทมุธาน ี

ไดล้งพื้นที่ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลมุแกว้ จังหวัดปทมุธานี เพ่ือคน้หา

พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ โดยไดร้ับความ

ร่วมมือจากหลายท่าน อาทิ ท่านนายอ าเภอลาดหลมุแกว้ ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลระแหง นกัพัฒนาชมุชน ผูใ้หญ่บา้น ประธานชมุชนหมู่ 8 

และครธูีร ์(ขา้ราชการบ านาญ) โดยการแนะน าของท่านรองนายกเทศมนตรี

เทศบาลต าบลระแหง ท่ี ได ้ให้การสนับสนุนการท ากิจกรรมของทาง

มหาวิทยาลยัฯ มาโดยตลอด



กว่าจะเป็น “เห็ด”

ในการส ารวจขอ้มลูเบื้องตน้ของพ้ืนท่ีชมุชนระแหง หมู ่8 พบปัญหา/

อปุสรรคในการด าเนนิโครงการที่ส าคญั คือ กลุ่มเป้าหมายมีฐานะยากจน 

จ านวน 4 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวท่ีมีผูส้งูอายซ่ึุงอาศัยอยู่กับ

ลกูหลาน และมีปัญหาเร่ืองสขุภาพ มีโรคประจ าตัว ท าใหไ้ม่สะดวกใน      

การเขา้ร่วมโครงการ ดงันัน้คณะท างานฯ จึงไดป้ระชมุหารือกบันกัพัฒนา

ชมุชน ผูใ้หญ่บา้น ประธานชมุชน และแกนน าชมุชน ถึงแนวทางการด าเนิน

โครงการดังกล่าว จนไดข้อ้สรปุในการยกระดับการแกไ้ขปัญหาความ

ยากจนจากระดับครัวเรือนเป็นระดับชมุชน จากนั้นจึงไดม้ีการเชิญชวน

กลุ่มชาวบา้นท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการอยากสร้าง           

กลุ่มอาชีพและยกระดับรายไดม้าพูดคยุเร่ืองการด าเนินงานโครงการ            

โดยมีชาวบา้นท่ีสนใจประมาณ 10-15 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผูว่้างงาน 

แมบ่า้นจึงตอ้งการประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายไดเ้พิ่มเตมิ



กว่าจะเป็น “เห็ด”

เมื่อมีการรวมกลุ่มสมาชิกไดแ้ลว้ จึงไดม้ีการจัดประชมุ เพ่ือสรา้ง   

แรงบันดาลใจ และตรวจสอบความมุ่งมัน่ โดยสมาชิกไดม้ีการพูดคุย     

ถึงกลุ่มอาชีพ และไดพ้บขอ้มลูท่ีน่าสนใจคือ ในต าบลระแหงยังไม่มีกลุ่ม

อาชีพเพาะเห็ด จึงมีความน่าสนใจในการท ากลุ่มอาชีพนี้ เพราะเป็นอาชีพ  

ท่ีใชเ้งินลงทุนไม่มากแต่ไดผ้ลตอบแทนค่อนขา้งดี แต่ส าหรับชมุชนนี ้        

การเพาะเห็ดไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่ เพราะในอดีตชาวบา้นเคยไดร้ับแจกกอ้น

เห็ดจากหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสรา้งอาชีพเสริม สรา้งรายได ้แต่ชาวบา้น

ยังขาดความรูค้วามเขา้ใจในการดแูลรักษาการเพาะเห็ดท่ีดีพอ จึงท าให้

การเพาะเห็ดครั้งนัน้ไม่ประสบความส าเร็จ และจากประสบการณ์ในครั้ง

กอ่นท าใหช้าวบา้นไดพ้ดูคยุและตกลงกนัถึงแนวทางการด าเนินการในครั้ง

นี้ โดยทีมอาจารยจ์ะท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงคอยใหค้ าปรึกษา และสนบัสนนุ

การด าเนินงาน ทั้งนี้ เ พ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชมุชน “เพิ่ มรายได้ ลดรายจ่ายของ

ครัวเรือน” และเกิดความยัง่ยืนอย่างแทจ้ริง 



การเดินทางกา้วแรกของกลุ่มสมาชิก เร่ิมจากการเตรียมความรู้

และทักษะดา้นต่างๆ ส าหรับการสรา้งกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด โดยบทเรียน

แรก คือ การเรียนรูก้ารจัดท าบัญชีครัวเรือน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

“อาจารย ์ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์” อาจารย์จากสาขาวิชา     

การพัฒนาชมุชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถัมภ์ โดยสมาชิกไดร้ับฟัง        

การบรรยายและไดล้งมือปฏิบัติจริงในการจดบันทึกรายรับรายจ่ าย       

ทัง้จากกรณีศึกษาของวิทยากร และรายรบัรายจ่ายของตนเอง พรอ้มทั้ง

การประเมินรายจ่ายของตนเองในแตล่ะเร่ืองว่ามีความส าคญัอยู่ ในระดบั

ใด หากจะตอ้งลดรายจ่ายควรจะลดรายจ่ายในขอ้ใด ส าหรับการจัดท า

บัญชีครัวเรือนแมจ้ะดเูหมือนเป็นเร่ืองงา่ย และสมาชิกบางส่วนเคยไดร้ับ                  

การอบรมมาบา้งแลว้ แตก็่ยงัมีขอ้สงสยัใหไ้ดซ้ักถามอยู่ตลอดการอบรม 

การจดัท า

บญัชีครวัเรอืน

“เห็ด” เดินทาง



“เห็ด” เดินทาง

เ มื่ อ สมาชิ ก ได ้ร ู้จั กหลักการจัดท าบั ญชี

ครั ว เ รื อน เ พ่ื อควบคุมรายรับรายจ่ า ยแล้ว          

ก ้าวต่อไปคือการศึกษาดูงาน เ พ่ือเ รียนรู้การ

ด า เนินงานจากฟาร์ม เ ห็ดตัวอย่าง ท่ีประสบ

ความส าเร็จ นัน่คือ “ฟารม์เห็ดป้านา” ในพ้ืนท่ีของ

หมู่ 6 ต.ลาดหลมุแกว้ อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธาน ี

ท่ีอยู่ไมใ่กลไ้มไ่กลจากหมูท่ี่ 8

“ป้านา” คณุธนพร โพธ์ิมัน่ เจา้ของฟาร์ม

เห็ดรับหนา้ท่ีเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

ให้กับกลุ่มสมาชิก ทั้งเ ร่ืองการท ากอ้นเชื้อเห็ด     

การเพาะเห็ด และการบ ารงุรักษาเห็ดแต่ละชนิด

การท าโรงเรือนเพาะเห็ด การเก็บเห็ด การแปรรปู

เห็ด และดว้ยความมุ่งมัน่ของสมาชิก ป้านาจึงได ้

อาสาเป็นเครือขา่ยและเป็นพ่ีเลี้ยงใหก้บัสมาชิกกลุ่ม

เพาะเห็ดหมู ่8 อีกดว้ย



“เห็ด” รวมพลงั

ร ูจ้กัหนา้ท่ี
ร ูจ้กั                       

ตน้ทนุ-ก าไร
ร ูจ้กัตลาด ร ูจ้กัต่อยอด

เมื่อไดเ้รียนรูต้วัอย่างการเพาะเห็ดแลว้ ก่อน

เ ร่ิมลงมือปฏิบัติจริง สมาชิกในกลุ่ มได ้

ร่วมกันวางแผนการท างาน โดยมีการแบ่ง

บทบาทหน้า ท่ีความรับผิดชอบในการ

ด าเนนิงาน รวมถึงการวางแผนทางการเงิน

การค านวณรายรับรายจ่าย ตน้ทนุ ก าไร 

และการออกแบบบรรจภุณัฑ ์การระบตุลาด

และประเภทสินคา้ท่ีจะวางขายในแตล่ะตลาด 

ทั้งตลาดสดตอนเชา้ ตลาดนดัตอนเย็น และ

แนวทางการแปรรปูและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพื่อสรา้งมลูคา่เพิ่มในอนาคต



“เห็ด” รวมพลงั

อาจารย์และสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดได้

ร่วมกันพูดคุยและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบฉลาก

สินคา้ใหม้ีจดุเด่น และงา่ยตอ่การจดจ า

โดยเนน้ท่ีหมายเลข 8 ท่ีเป็นท่ีตั้งของ

ชมุชน (หมูท่ี่ 8)

จากนั้น จึง ได ้ร่ วมกัน คิดและ

ตัดสินใจเลือกบรรจภุัณฑ์ โดย

พิจารณาจากกลุ่มลกูคา้ ตลาดท่ี

รับซ้ือ และการสรา้งมูลค่าเ พ่ิม

ให้กับสินค้า ท าให้บรรจุภัฑ์มี

หลายรปูแบบ โดยเห็ดสดจะมี

จ าหน่ายทั้งแบบถงุและแบบถาด  

ส่วนเห็ดสวรรคจ์ะจ าหน่ายแบบ

ถงุแกว้และแบบกลอ่ง



“เห็ด” รวมพลงั

การก่อสรา้งโรงเรือนเพาะเห็ด เกิดขึ้นจาก

การร่วมแรงร่วมใจของชาวบา้น สมาชิก

กลุ่มเพาะเห็ด ผู้น าช ุมชน อาจารย์ และ

นกัศึกษา ท่ีมาชว่ยออกแรงกนัอย่างแข็งขนั 

และยังมีการรวบรวมทรัพยากรอ่ืนๆ จาก

ในชมุชน เช่น ไมไ้ผ่ รวมทั้งวัสดอุปุกรณ ์

เคร่ืองมือช่างต่างๆ ท่ีน ามาช่วยกันสรา้ง

โรงเรือนเพาะเห็ดให้เกิดความแข็งแรง

สมบูรณ์ และท่ีขาดไม่ไดเ้ลยก็คือ ความ

เสียสละของผูใ้หญ่สมปอง (ผูใ้หญ่บา้นหมู ่

8) ท่ียินยอมยกพ้ืนท่ีบริเวณหนา้ท่ีท าการ

ผูใ้หญ่บา้นใหก้ับสมาชิกกลุ่มไดส้รา้งเป็น

โรงเรือนเพาะเห็ดในครัง้นี้



“เห็ด” เรงิรา่

เมื่อโรงเรือนเสร็จสมบรูณ์ กอ้นเชื้อเห็ด 3,000 กอ้นก็มีเชื้อเดินเต็ม

กอ้นพรอ้มออกดอกเช่นกัน โดยสมาชิกไดผ้ลัดเปลี่ยนเวรกันรดน า้ทั้งเชา้

และเย็น จากนั้นประมาณ 3-5 วัน เห็ดนางฟ้าภฐูานของกลุ่มก็เร่ิมออก

ผลผลิต โดยชุดแรกสมาชิกสามารถเก็บเห็ดได้ถึง 15-20 กิโลกรัม        

แตห่ลงัจากนัน้ปริมาณท่ีเก็บไดก็้เร่ิมลดลง ซ่ึงโดยเฉลี่ยจะเก็บไดเ้หลือวันละ

ประมาณ 7-10 กิโลกรัม เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงเปลี่ยน

ฤดกูาลจากฤดรูอ้นเป็นฤดฝูน สง่ผลใหผ้ลผลิตท่ีไดไ้มค่งที่

นอกจากนี้ ยั งพบ ปัญหาการออกดอกของ เ ห็ด ใน โรง เ รือน                

ท่ีไม่สม า่เสมอ บางจดุออกมาก บางจดุออกนอ้ย ทั้งนี้จากการสังเกตและ

ส ารวจขอ้มลูพบว่า ปัญหาท่ีเกิดนัน้มีสาเหตมุาจากการกระจายความชื้น   

ท่ีไม่เพียงพอ ทางกลุ่มจึงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยการติดตัง้หัวฉีดน า้ 

(สปริงเกอร์) ท่ีมีการตั้งเวลาในการรดน ้าอัตโนมัติ เพ่ือกระจายการรดน ้า        

ใหท้ัว่ถึงและสม ่าเสมอ ซ่ึงผลปรากฏว่าเห็ดมีการออกดอกท่ีสม ่า เสมอ       

ทัว่ทัง้โรงเรือนมากขึน้



“เห็ด” เรงิรา่

นอกจากการเพาะเห็ดเพ่ือจ าหนา่ยเห็ดสด

แลว้ สมาชิกกลุ่มยังไดม้ีความสนใจท่ีจะแปรรปู

เห็ดนางฟ้าภฐูานเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และ

น ามาพัฒนาเป็นอาชีพเสริม รวมทั้งเป็นการ

พฒันาตอ่ยอดอาชีพการเพาะเห็ด ซ่ึงการอบรม

ครัง้นีไ้ดร้บัการสนบัสนนุจากนกัวิชาการเกษตร 

“คณุจฑุาลกัษณ ์ช่วยรกัษ์” หรือ “พ่ีหลิน” 

วิทยากรจากคณะ เทค โน โล ยีการ เกษตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรม

ราชปูถัมภ ์ในการพัฒนาองคค์วามรูแ้ละทักษะ

ในการแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐาน ตลอดจน

ความรูใ้นเร่ืองบรรจภุัณฑ์ในการส่งเสริมการ

ขายเ ห็ดสดและเ ห็ดแปรรูป เ พ่ือ เ พ่ิมมูลค่ า

ผลิตภณัฑจ์ากเห็ดในการสง่ขายอีกดว้ย 

ในครั้งนี้สมาชิกกลุ่มไดเ้ลือกการแปรรปู

เห็ดเป็น “เห็ดสวรรค”์ ซ่ึงเป็นเมนท่ีูสามารถ

ท าไดง้า่ย ใชเ้คร่ืองปรงุไม่มาก มีขั้นตอนนอ้ย 

และใชเ้วลาไม่นาน โดยสมาชิกไดเ้รียนรูเ้คล็ด

ลบัการแปรรปูจากพ่ีหลิน และเมื่อไดล้งมือท า

เอง ซ่ึงสมาชิกตา่งมีความสขุและอ่ิมเอมใจกบั

การไดล้ิ้มรสชาดของอาหารท่ีตนไดล้งมือ

เพาะเลี้ยง รดน า้ และน ามาแปรรปูเองกับมือ 



“เห็ด” ต่อยอด

เมื่อสมาชิกกลุ่มไดเ้รียนร ูเ้ร่ืองการเพาะเห็ด การดแูลรักษา และการ

แปรรปู ทั้งจากการศึกษาดงูาน และการลงมือปฏิบัติจริงแลว้นั้น ท าให้

สมาชิกสามารถน าประสบการณ์และความรูท่ี้ไดร้ับมาถ่ายทอดต่อคนใน

ชมุชนในรปูแบบของแผ่นพับ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ และสร้า ง

เครือขา่ยในการด าเนนิงาน รวมถึงการประชาสมัพันธเ์พ่ือขยายกลุ่มลกูคา้

และตลาดใหก้วา้งขึน้

และแมว่้าระยะเวลาของโครงการจะสิ้นสดุลง แต่ความมุ่งมัน่ของสมาชิก

ไม่ไดห้ยดุตามไปดว้ย สมาชิกไดม้ีการพดูคยุกันถึงแนวทางการต่อยอดใน

อนาคต ทัง้เร่ืองการวางแผนท่ีจะปรบัพื้นโรงเรือนใหม ่เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด

เชื้อรา การแปรรปูเห็ดในรปูแบบแบบอ่ืนๆ เช่น แหนมเห็ด และน า้พริกเห็ด 

การปรบัปรงุบรรจภุณัฑ ์รวมไปถึงการตรวจวัดคณุค่าทางโภชนาการและ

องคป์ระกอบทางเคมีของเห็ดสวรรค ์เพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้ับผลิตภณัฑ ์

ส าหรบัเป็นของฝากของจากชมุชนตอ่ไป

เห็ดสด

เห็ดแปรรปู

เห็ดของฝาก



ความสขุของ“เห็ด”

ภายหลังจาก ท่ีกลุ่มอาจารย์ ท่ี เ ป็นคณะท างาน จากคณะ

มนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยองกรณ์ ใน

พระบรมราชปูถัมภ ์ไดล้งพ้ืนหมู่ท่ี 8 บา้นคลองถ า้ตะบัน ต าบลระแหง 

อ าเภอลาดหลมุแกว้ จังหวัดปทมุธานี โดยน าเอาองคค์วามรูใ้นศาสตร์

ของสาขาวิชาชีพท่ีบคุลากรของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญ เขา้ไปพัฒนา

ชมุชนแห่งนี้ เพ่ือมุ่งหวังใหช้าวบา้นในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ดว้ย

วิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรฯ 

ไดเ้คยพระราชทานแนวคิดไว้

ความส าเร็จจากการด าเนินการโครงการดงักล่าว ไดส้ะทอ้นผ่าน

มุมมอง ท่ีเล่าเ ร่ืองหลากหลายแง่มุม จากปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่ ม

คณาจารย ์นกัศึกษา และ เครือขา่ยภาคประชาชน ท่ีไดร้่วมแรงร่วมใจ

กนัก่อใหเ้กิดความสขุท่ียัง่ยืน ภายในเสี้ยววินาทีท่ีเห็นความส าเร็จจาก

การเพาะ “เห็ด” เพียงแคก่อ้นเดียว 



ความสขุของ“เห็ด”

ความสขุเริ่มแรก เ ร่ิมตน้จาก

ความเขม้แข็ง และการมีภาวะผูน้  าของ

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 ท่ีลกุขึ้นด าเนินการ

ในฐานะประธาน รวมกลุม่ชาวบา้นดว้ย

ค ว า ม ส า มั ค คี  โ ด ย ริ เ ร่ิ ม จั ด ตั้ ง

คณะกรรมการ แบ่งหน้า ท่ี ในทาง

ปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน มีการพูดคยุ 

และนดัหมายประชมุอย่างตอ่เนื่อง โดย

มีการจัดตั้งกฎระเบียบหรือขอ้ตกลง 

ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก และ

ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

รายไดข้องกลุม่
ความสขุท่ีเห็นเด่นชัด คือ

ความร่ วมแรงร่ วม ใจ  จากความ

มุ่งหวังเดียวกันของสถาบันการศึกษา

และชมุชน ท่ีจะหาทางในการเพาะเห็ด

นางฟ้าภฐูานใหม้ีคณุภาพดี  โดยการ

สนับสนุนวัสด ุอุปกรณ์ และเทคนิค

วิธีการสรา้งโรงเรือนเพาะเห็ด สร้าง

ความร่วมมือระหว่างชาวบา้น อาจารย ์

แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า จ า กมห า วิ ท ย า ลั ย       

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชปูถัมภ ์ลงแรงสรา้งโรงเพาะเห็ดได้

ส าเร็จในระยะเวลาอนัสัน้ 



ความสขุของ“เห็ด”

การเพาะเ ห็ดในครั้งแรกนั้น มีการวาง

แผนการผลิตใหส้ามารถส่งผลผลิตเห็ดสด

เ พ่ื อขาย ไปยั งตลาด ได้อ ย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง 

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมคุณภาพของ

ผลผลิตใหม้ีมาตรฐาน เห็ดมีดอกหนาขนาด

ประมาณ 4 เซนติเมตร ปราศจากเชื้อราและ

สิ่งเจือปนอ่ืนๆ รวมทั้งมีการท าความสะอาด 

จัด เ ก็บกวาดวั สดุท่ี ตกหล่น ไป ท้ิ งนอ ก

โรงเรือน และปฏิบัติตามทกุขัน้ตอนของการ

เพาะปลูกเห็ดแบบปลอดสารพิษ จนเกิด

ความสุขท่ีเอิบอ่ิมใจในวินาทีแรกท่ี ได ้เห็น                    

“ดอกเห็ด” ผลิบานในชดุแรก



ความสขุของ“เห็ด”

นอกจากความสขุท่ีสมาชิกไดร้ับจากการออกดอกผลของเห็ดแล้ว 

ยงัไดส้ง่ตอ่ความสขุไปถึงผูอ่ื้นในชมุชน โดยการวิเคราะหเ์พื่อก าหนดราคา

สินคา้ ท่ีพิจารณาจากตน้ทนุของวัตถดุิบท่ีใชใ้นการเพาะเห็ด ราคากลาง

ของตลาดท่ีไม่มีการเอาเปรียบผูบ้ริโภค รวมทั้งการบริหารจัดการดา้น

การเงนิ ท่ีมีการจดัท าบญัชีครวัเรือน และบญัชีรายไดข้องกลุ่มเป็นประจ า

สม า่เสมอ มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้และที่ส าคญัสมาชิกไดว้างแผนเพ่ือ

จัดสรรรายไดท่ี้ไดจ้ากการจ าหน่ายเห็ดไปใชใ้นการช่วยเหลือจุนเจือคน               

ในชมุชนท่ีดอ้ยโอกาส หรือ เจ็บป่วย จนไมส่ามารถดแูลตนเองไดอี้กดว้ย  

โดยความสขุท่ีเกิดจากการใหใ้นครั้งนี้ส่งต่อมาถึง ความสุขของ

คณะท างานทกุคน (ทีมอาจารย)์ ท่ีไดเ้ห็นความมุ่งมัน่ตัง้ใจ ความเสียสละ 

และการร่วมมือร่วมใจอย่างแข็งขนัในการเขา้ร่วมโครงการ และแมว่้าการ

ด าเนนิงานครัง้นีอ้าจจะเกิดปัญหาขดัขอ้งบางประการ แตที่มอาจารยแ์ละ

สมาชิกกลุม่เพาะเห็ดก็พรอ้มใจกนัแกไ้ขปัญหาใหผ้า่นลลุ่วงไปดว้ยดี



สดุทา้ยนี้การด าเนินโครงการพัฒนาทอ้งถ่ินเพ่ือแกไ้ขปัญหา

ความยากจน และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด

ปทมุธานี พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 8 บา้นคลองถ า้ตะบัน ต าบลระแหง อ าเภอลาด

หลมุแกว้ จังหวัดปทมุธานี จะประสบความส าเร็จไม่ไดเ้ลย หาก

ขาดก าลังหลักในการท างานและความม ุ่งมั่นของทีมชาวบา้น 

(สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 8) ทีมนักวิชาการ (อาจารย์จากคณะ

มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

ในพระบรมราชปูถมัภ ์รวมทั้งการสนบัสนนุและความรว่มมือจาก

วิทยากร ผูน้  าชมุชน และเจา้หนา้ท่ีหนว่ยงานภาครัฐทั้งจากท่ีว่าการ

อ าเภอลาดหลมุแกว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลระแหง และเทศบาล

ต าบลระแหง 

ในฐานะของผูด้  าเนินโครงการ ขอขอบพระคณุผูท่ี้เกี่ยวขอ้งใน

การด าเนินโครงการมา ณ ท่ีนี้ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการถอด

บทเรียนการด าเนนิงานในครัง้นีจ้ะเกิดประโยชนไ์มม่ากก็นอ้ย 

ความ

ม ุ่งมัน่

ความ

รว่มมือ

ความ

ส าเรจ็



โครงการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจนและยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน ไดน้ า

องคค์วามร ูเ้กี่ยวกบัการบริหารจัดการดา้นการเงนิและบัญชี

มาสู่สมาชิกกลุ่ม การช่วยเหลือแนะน า บ่มเพาะทักษะ และ

สรา้งรปูแบบเทคนิควิธีการต่างๆ ในการเพาะเห็ด ส่งผลให้

ชมุชนุมีความเขม้แข็ง เกิดเครือขา่ยความร่วมมือ ส่งเสริมให้

ชมุชนเป็นชมุชนแห่งการเรียนรูท้ี่เท่าทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง               

มี จิตส านึกร่วมกันในการเป็นช ุมชนท้องถ่ินที่ส ามารถ

พ่ึงตนเองได ้ซ่ึงเป็นความสขุอย่างยัง่ยืน ที่เร่ิมตน้ขึ้นอย่าง

เรียบงา่ย จาก “เห็ด” เพียงกอ้นเดยีว  

ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการสะทอ้นใหเ้ห็นได ้

อย่างชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของคนในชมุชน ทั้งการ

พัฒนาดา้นเศรษฐกิจโดยการสรา้งอาชีพ และการพัฒนา

ดา้นสงัคมโดยการสรา้งความร่วมมือและเสริมสรา้งพลัง

ชมุชนใหเ้กิดความยัง่ยนื ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีค่อยเป็นค่อย

ไปนี้ มุ่งหวังสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีมีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน คือ คณุภาพ

ชวิีตที่ดขีึน้จากรายไดเ้สริมจาก ...

“การรวมกล ุม่อาชีพเพาะเห็ด”  

“ เห็ด หม ู ่8 ”


