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แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 





โครงการพันธกิจสัมพันธ์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัด ปทุมธานี 

จัดท้าโดย 

แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท 



เป็นสถาบันที่น้อมน า 

แนวทางการด าเนินชีวิต  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



ค าน า 

   ชุมชนเป็นรากฐานส าคัญของสังคม เป็นแหล่งรวมของครอบครัว วัด โรงเรียน โดย

มีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี รวมทั้งจิตส านึก

ของการอยู่ร่วมกัน ดูแลห่วงใยและแบ่งปัน วิถีชีวิตของคนในชนบทมีการพึ่งพิง

ธรรมชาติ การประกอบอาชีพหลักจึงเป็นการท าการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้เป็น

แหล่งอาหารและรายไดเ้ลี้ยงครอบครวั การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน น าไปสู่ชุมชน

เข้มแข็ง เกิดพลังในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การพัฒนาของชุมชนนี้ต้องเริ่มจาก

ความสามัคคีของคนในชมุชน การให้ความรว่มมือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ การ

ยอมรับความคิดที่แตกต่าง มีการเรียนรู้ร่วมกัน การที่ชุมชนจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

จ าเป็นต้องมีกัลยาณมิตรจากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกชุมชน ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้

การแนะน าช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาทั้งด้านอาชีพและการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็นบทบาท

ส าคัญและเป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามพระราโชบายของใน

หลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยชุมชนเป้าหมายคือชุมชนบ้านแก่งสะเดา จังหวัดสระแก้ว การ

ด าเนินงานยึดตามแนวทางการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ คือ “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” เริ่มจากระยะที่ ๑ เรียนรู้ ท าความรู้จัก คุ้นเคย เข้าใจบริบทชุมชน ท าให้

ทราบต้นทุนทางสังคมและทรัพยากร ที่จะเป็นโอกาสในการพัฒนา เป็นพี่เลี้ยงให้

ค าแนะน าในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จากการท าเกษตรเชิงเดี่ยวที่พึ่งพา

ปัจจัยภายนอก ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มาเป็นการท าเกษตร

ปลอดภัยท่ีใช้ปัจจัยภายในครอบครวัและชุมชน ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก ส่งเสริม

การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาต่อยอดให้ชุมชน

เข้มแข็งในการด าเนินงานระยะท่ี ๒  

   “เรื่องเล่าจากชุมชน” เป็นช่องทางหนึ่งที่น าเสนอรูปแบบการด าเนินงาน ผลจากการ

ด าเนินงาน และเป็นเวทีท่ีน าเสนอเสียงสะท้อนจากชุมชน สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนว

ทางการพัฒนาชุมชนอื่น หรือน าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

คณะผู้จัดท า 

สิงหาคม 2562 
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ป ระวัติความเป็นมา 

   บ้านแก่งสะเดา ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 2515 แต่

เดิมมีประชาชนตั้งบ้านเรือนในระแวกนี้เพียง 3 หลังคาเรือน 

คือบ้านของพ่อใหญ่โป่ง บ้านของพ่อใหญ่เรียง ขวัญงอน 

และบ้านของพ่อใหญ่ทองมี สมอาสา แต่หลังจากปีพ.ศ. 

2515 ได้มีการอพยบของประชากรจากจังหวัดอื่นเพื่อมา

หาที่ดินท ากินแห่งใหม่ ท าให้มีประชากรเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ

ตามล าดับ โดยประชากรที่ เดินทางมาตั้งรกรากมาจาก

จังหวัดต่างๆ อาทิ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 

นครสวรรค์ และอ าเภออื่นๆ ของจังหวัดสระแก้ว  
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   ปัจจุบันมีประชากรอยู่ทั้งหมดประมาณ 170 หลังคาเรือน 

โดยประชาชนที่อพยบมาอยู่ใหม่ได้มาจับจองที่ดิน ถางป่า 

และบางคนซื้อต่อจากผู้ที่มาครอบครองอยู่ก่อน บ้านแก่ง

สะเดาหมู่ 4 เป็นหนึ่งใน 28 หมู่บ้านของต าบลทุ่งมหาเจริญ 

ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันชื่อนายเฉลิมศักดิ์ โสดสุภาพและมี

สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านคือวัดแก่งสะเดาและศาล

เจ้าพ่อเขาน้อย 
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   จากการลงส ารวจชุมชนตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์

แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ในชนบท ท าให้คณะผู้จัดโครงการได้ทราบถึงปัญหาและ

อุปสรรค ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันปรึกษาแลกเปลี่ยนและ

หาแนวทางแก้ปัญหาระหว่างชาวบ้านกับคณะอาจารย์ผู้จัด

โครงการ จนได้โครงการที่เป็นที่ตกลงร่วมกันระหว่างชุมชน

กับผู้จัดโครงการคือโครงการลดพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มพื้นที่

ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสร้างรายได้ 



8 

โดยวัตถุประสงค์ ของโครงการมี 3 ประการดังนี้ 1)เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

ทดแทนการปลูกอ้อยและพืชเชิงเดี่ยว 2) เพื่อพัฒนาอาชีพ

ให้กับกลุ่มอาชีพและ 3)เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ 
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การอบรมถ่ายทอด 

ทฤษฎีความรู้สู่เกษตรกร 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการเกษตรให้กับ

เกษตรกร โดยในการจัดโครงการครั้งนี้มีการอบรมเสริม

ทักษะให้เกษตรกรเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ

ผลิตพืชผักแบบปลอดสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ในการอบรมการส ารวจดินและการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น การ

อบรมเรื่องการท าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินโดยการท าปุ๋ย

หมักและปุ๋ยชีวภาพ และการอบรมเรื่องการจัดการแปลง

อย่างเหมาะสมโดยการควบคุมโรคและแมลงด้วยชีววิธี ซึ่ง

ทักษะความรู้ เหล่ านี้จ ะท า ให้ เกษตรกรสามารถน า ไป

ประยุกต์ใช้กับแปลงปลูกพืชของตนเอง  

   ซึ่งจะท าให้เกิดความยั่งยืน เกษตรกรลดการใช้สารเคมี 

ท าให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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รวมภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเกษตร

ให้แก่เกษตรกร โดยทีมอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เป็นวิทยากร 

การอบรมให้ความรู้เรื่องดินและน ้า 

ให้ความรู้เรื่องดินและ

น้ าพร้อมทั้งสาธิตชุด

ทดสอบความเ ป็น

กรด-ด่างของดิน 

ภาพชาวบ้านลอง

ทดสอบดินของตนเองที่

ท าการสุ่มเก็บจากแปลง

ตนเอง 
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ภาพการอบรมการท้าน ้าหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ 

ก า ร ท า น้ า ห มั ก จ า ก

สมุนไพรโดยการบูรณา

การน าเอาสิ่งที่มีในท้องถิ่น

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ 

เช่น ตะไคร้ ข่า  

ภาพการอบรมการให้ความรู้เร่ืองสารชีวภัณฑ์ 

สาธิตการท าเชื้อ 

ไตรโคเดอร์มาชนิดสด 
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จ ากทฤษฎี 

สู่การปฏิบัติ 
ตามศาสตร์พระราชา 



นาย  สั นต์   อ า จอ่ อนศรี  

99 หมู่ 4  บ้านแก่งสะเดา ต าบล ทุ่งมหา

เจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัด สระแก้ว 

จ ากทฤษฎ ี

สู่การปฏิบัติ 

ย้อนไปหลายสิบปีก่อน 

การท าการเกษตรของ

คนไทยนั้นเป็นการ

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น

การปลูกข้าว อ้อยหรือ

มันส าปะหลังเพียงชนิด

เดียวในพื้นที่ขนาด

ใหญ่และการใช้สาร

ก าจัดแมลงและปุ๋ยเคมี

เป็นจ านวนมากเพื่อท า

ให้ต้นพืชเจริญงอก

งามและออกผลผลิต

มากเพียงพอต่อความ

ต้องการ 
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“สันต์ อาจอ่อนศรี” หรือพ่อใหญ่สันที่ชาวบ้านเรียก ก็เป็นอีก

คนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาอย่างยาวนาน

ตั้งแต่หนุ่มจนถึงปัจจุบัน แต่ก็พบว่าการปลูกพืชโดยวิธีดั้งเดิมที่

เคยท ากันมานั้นไม่อาจท าให้หลุดพ้นวงจรวัฏจักรการเป็นหนี้จาก

การใช้ปุ๋ยและสารเคมีได้  ซึ่งก่อนหน้านี้หลายปีก่อนก็พยายาม

ปรับเปลี่ยนโดยการปลูกพืชแซม พืชทดแทนบ้าง แต่ก็ยังมีพื้นที่

ปลูกอ้อยแบบพืชเชิงเดี่ยวจ านวนหลายแปลงและก็ยังต้องซื้อ

ปุ๋ย เคมี ในราราแพง เพื่อบ ารุ งต้นพืช ให้ เติบโตแข่ งขันกับ

สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวย 

“แต่หลังจากได้พูดคุยหาทางแก้ปัญหา

ระหว่างอาจารย์และชาวบ้านเมื่อคราว

ลงพื้นที่ของทีมอาจารย์ท าให้พ่อใหญ่

สันต์ยอมลดพื้นที่ปลูกอ้อย และ

ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้มีทั้งอายุ

ระยะสั้นและระยะกลางเพื่อให้ได้เก็บ

ผลผลิตตลอดทั้งเดือน รวมไปถึง

ปรับการใช้ปุ๋ยเคมี โดยมีการใช้ปุ๋ย

คอกและปุ๋ยหมักมาทดแทน เพื่อให้

ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการเพ่ิม

รายได้ไปในคราวเดียวกัน” 
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นางสาว ขวัญเรือน  ปัญญารส  (39 ปี) 

43/1 หมู่4 บ้านแก่งสะเดา ต าบล ทุ่งมหา

เจริญ อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัด สระแก้ว 

   

จ ากทฤษฎ ี

สู่การปฏิบัติ 
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ส าหรับเกษตรกรแล้วพื้นท่ีในการท า

มาหากินหรือในการปลูกพืชนั้นคือ

ต้นทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นท่ีดินของ

ตนเองก็นับได้ว่าเป็นการประหยัด

ต้นทุนในการปลูกพืชลงได้บ้าง แต่

ถ้าเป็นท่ีท่ีต้องเช่าเขาแล้ว ก็นับว่า

เป็นต้นทุนในการปลูกพืชท่ีมีราคา

สูงเลยทีเดียว 

ขวัญเรือน ปัญญารส หรือพี่ขวัญเรือนของเด็กๆนักศึกษา  

ได้ถ่ายทอดให้ฟังว่า “พื้นที่ท่ีปลูกอ้อยอยู่นั้นเป็นพื้นท่ีเช่า ปีนี้ราคาอ้อยไม่ดี 

ท าให้ขาดทุนหนัก แต่ไม่รู้จะท าอย่างไรเพราะเจ้าของท่ีดินไม่ให้ปรับเปลี่ยน

เป็นแปลงนาที่จะปลูกข้าว” 

เมื่อทราบปัญหาดังนั้นทีมอาจารย์และนักศึกษาร่วมกับชาวบ้านจึงหา

ทางออกให้พี่ขวัญเรือนโดยการชวนให้ลดพื้นท่ีการปลูกอ้อยลงแล้วหันมา

ปลูกพืชผักที่อายุสั้นทดแทน 

รวมถึงให้พี่ขวัญเรือนใช้พื้นท่ี

บริ เวณบ้านให้ เป็นประโยชน์ 

โดยปรับโรงเก็บของเป็นโรงเห็ด

และใช้พื้นท่ีส่วนท่ีเหลือท าชั้นวาง

ต้นอ่อนทานตะวันส าหรับขายให้

ผู้ท่ีสนใจ 
ซึ่งผลก็ดีเกินคาด ท้ังเห็ด ต้นอ่อนทานตะวัน รวมไป

ถึงข้าวโพดหวานท่ีอาจารย์น าเมล็ดพันธุ์ไปให้ปลูก 

ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเช่นคุณครูของโรงเรียน

ท่ีลูกชายพี่ขวัญเรือนเรียนอยู่ ต่างก็แวะเวียนมาซื้อ

ผักแบบไม่ขาดสาย ท าให้พี่ขวัญเรือนมีรายได้มาจุน

เจือครอบครัวและยิ้มได้อย่างมีความสุข 



17 

นาง หนูปุ่น   หมื่นแสน 

34/1 หมุ่ 4 บ้านแก่งสะเดา 

ต าบล : ทุ่งมหาเจริญเจริญ   

อ าเภอ : วังน้ าเย็น 

จังหวัด : สระแก้ว 

เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ในการปลูกพืช เห็นเพื่อนบ้าน

ปลูกก็มักจะปลูกตามกันเพราะเห็นว่าราคาช่วงนั้นดี 

“ แม่หนูปุ่น” เกษตรกรหญิง

อารมณ์ดี เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเห็น

เค้าปลูกอ้อยปลูกมันส าปะหลังก็ปลูก

ตามเขา โดยไม่ทันได้คิดว่าถ้าราคา

ตกต่ าจะ เป็นอย่า ง ไร แต่คราวนี้ ได้

อาจารย์เข้ามาแนะน าให้ปรับเปลี่ยนลด

พื้นท่ีการปลูกอ้อย เลยท าให้ตนเอง

กลับมาปรับในแปลงของตนบ้าง 
ซึ่ ง ในปัจจุบัน เริ่มมีการ

ปลูกกะเพราและโหระพา

เพื่อตัดขาย ท าให้มีรายได้

ระหว่างเดือนโดยไม่ต้องรอ

อ้อยซึ่งต้องรอครบฤดูตัด

หนึ่งปีถึงจะได้มีรายได้ 
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นาง สายพิณ   เหมือนค า 

33 หมู่ 4 บ้านแก่งสะเดา 

ต าบล : ทุ่งมหาเจรญิเจรญิ   

อ าเภอ : วังน้ าเย็น 

จังหวัด : สระแก้ว 

แมพ้ี่สายพิณเกษตรกรหญิงคนเก่ง ได้

มีการเพาะปลูกกะเพรามาเป็นระยะเวลา

หนึ่งแล้ว แต่ก็ยังพบว่าตนเองนั้นประสบ

ปัญหาเพราะกะเพราเป็นโรคและได้ใช้

สารเคมีช่วยในการก าจัดโรค ซึ่งส่งผล

ท าให้ต้นทุนในการผลิตสูงและรายได้

น้อยมาก 

หลังจากได้ค าแนะน าจากทีมอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรท่ีให้ใช้สาร

ชีวภัณฑ์ร่วมกับการจัดการแปลงที่ดี ท าให้ตอนนี้พี่สายพิณยิ้มออก 

เพราะไม่ต้องใช้สารเคมี ท่ีมี

ราคาแพงแถมยังแก้ปัญหาได้

อย่างดี และตอนนี้ได้ปลูกพืช

อื่นเพิ่มเติมเพื่อกระจายความ

เสี่ยงถ้ากะเพราล้นตลาดตาม

ค าแนะน าของอาจารย์อีกด้วย 
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น า ย ส มพ ร  มื ด ทั พ ไ ท ย  ( 5 0 ปี )  

25 หมู่ 4  บ้านแก่งสะเดา ต าบล ทุ่งมหาเจริญ 

อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัด สระแก้ว 
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ปัญหาราคาอ้อยตกต่ าของไทย

เป็นผลพวงมาจากราคาน้ าตาล

ของตลาดโลกท่ีตกต่ า ซึ่งเป็น

การยากอย่างยิ่งท่ีเกษตรกร

ไทยจะปรับตัวได้ทันตามการ

ผันผวนของราคาตลาดโลก 

พี่สมพร ห รื อ น้ า ส มพ ร  เ ป็ น

เกษตรกรท่ีกล้าหาญ ท่ีเมื่อได้พบกับทีม

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรท่ีให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับการลดพื้นท่ีปลูกอ้อย

และปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชปลอดสารพิษ 

ท าให้พี่สมพรตัดสินใจเด็ดขาดในการเลิก

ปลูกอ้อยแบบ 100 เปอร์ เซ็นต์  ซึ่ ง

นับเป็นความกล้าหาญและเป็นการท้าทาย

อย่ า ง ม าก ท่ี จ ะต้ อ งม า เ ริ่ มปลู กพื ช

บางอย่างท่ีตนเองไม่รู้จัก อีกท้ังสภาพดิน

เป็นดินลูกรังปนดินทรายไม่เอื้ออ านวย

ต่อการเพาะปลูก 

แต่ด้วยความเชื่อมั่นและจาก

ค าแนะน า พี่สมพรได้ทดลองปลูก

พืชผักหลากหลายชนิดลงในแปลง

อ้อยเดิม เพื่อเป็นการทดลองด้วยว่า

พืชใดเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันมีการ

ปลูกทั้งพริก มะเขือพวง แตงโม

อ่อน น้ าเต้า ข้าวโพดหวาน 

กะเพรา โหระพา และมีผลผลิต

ออกมาจ าหน่ายบ้างแล้ว ท าให้พี่สม

พรอยากท้าทายตนเองต่อ โดยการ

ปลูกพืชผักในหน้าแล้งและจะลองท า

ระบบน้ าหยดตามที่อาจารย์แนะน า 
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นางไพบูลย์  พิสุทธิ์ (52ปี) 

33 หมู่ 4 บ้านแก่งสะเดา 

ต าบล : ทุ่งมหาเจริญเจริญ   

อ าเภอ : วังน้ าเย็น 

จังหวัด : สระแก้ว 

นาง สุรจิตร  ผกาศรี (44ปี)  

45 หมู่ 4 บ้านแก่งสะเดา 

ต าบล : ทุ่งมหาเจริญเจริญ   

อ าเภอ : วังน้ าเย็น 

จังหวัด : สระแก้ว 

พี่ไพบูลย์และพี่สุรจิต เป็นคู่หูท่ีมีบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ท้ังสองต่าง

สนใจในการปลูกผัก ครั้งท่ีทีมอาจารย์ลงไปเยี่ยมบ้านก็พบว่าท่ีบ้านมีการ

ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองหลายชนิด แต่บางชนิดท่ีปลูกก็อาจจะ

ไม่ทราบว่ามีสรรพคุณอย่างไร หรือตรงตามสายพันธุ์หรือไม่ 

และหลังการอบรมของ

ทีมคณาจารย์แล้วผล

ปรากฏว่าพี่ทั้งสองได้

น าความรู้ทั้งน้ าหมัก

ชีวภาพ  การใส่ ปุ๋ย

ดู แลต้นพืชและการ

เพาะเมล็ดพันธุ์แบบ

ปราณีตกลับไปเพาะ

เ มล็ ดพั น ธุ์ ต้ น พริ ก 

แมงลัก และต้นโหระพา

ที่บ้านของตน  
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ท า ใ ห้ ไ ด้ ต้ น ก ล้ า ท่ี มี

คุณภาพดีตั้งตัวได้เร็ว ซึ่ง

ตอนนี้สามารถเก็บผลผลิต

ไ ด้ บ้ า ง แ ล้ ว ท้ั ง โ ห ร ะ พ า 

กะเพรารวมไปถึงแมงลักท่ี

ชาวบ้านบอกว่าขึ้นชื่อว่า

ปลูกยากและมีราคาแพง  

ยังไม่เพียงเท่านั้นคู่หูสองคนนี้ยังร่วมกันกบัพี่วิเชียรเป็นกลุ่มเพาะเหด็

ขอนขาว ซึ่งต่างแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยพี่สุรจิตจะ

คอยรดน้ า้ในตอนเย็น พี่ไพบูลย์จะเก็บเห็ด และพี่วิเชียรจะน าเห็ดที่ได้ไป

ขาย ซึ่งเป็นภาพท่ีสร้างรอยยิ้มแก่ผู้พบเห็น 
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บัวลอย เป็นเกษตรกรหญิงอีก

คนหนึ่ง ท่ีลงมือเตรียมแปลงด้วย

ตนเอง โดยหลังจากท่ีได้รับการ

อบรมเสริมทักษะด้านการเกษตร

จากทีมอาจารย์แล้ว พี่บัวลอย ก็มุ่ง

หน้ ากลับมายั งแปลงของตนเอง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืชให้มี

ลักษณะผสมผสาน พรวนดินยก

ร่อง น าเมล็ดพันธุ์ ท่ีได้รับมาปลูก

อาทิแตงโมอ่อน กะเพรา โหระพา และ

ถ่ัวฝักยาว โดยจัดสรรพื้นท่ีอย่าง

เหมาะสม และมีการปลูกตะไคร้แซม 

เพื่อให้มีรายได้ เสริมในระยะยาว 

รวมถึงเว้นที่ท ากองปุ๋ยหมักเอง

เพื่อประหยัดต้นทุนในการใช้

ปุ๋ยเคมีอีกด้วย  

นางบัวลอย  สุดตา (39) 

42  หมุ่ 4 บ้านแก่งสะเดา 

ต าบล : ทุ่งมหาเจริญเจริญ   

อ าเภอ : วังน้ าเน็ย 

จังหวัด : สระแก้ว 

   
ซึ่งนับได้ว่าพี่บัวลอยเป็นผู้ ท่ีกล้า

หาญท่ียอมปรับเปลี่ยนลดการใช้

ปุ๋ ย เ ค มี  แ ล ะ ป ลู ก พื ช แ บ บ

ผสมผสานแบบปลอดสารพิษ ซึ่ง

อย่างน้อยพี่บัวลอยจะได้กินผักท่ี

ปลอดสารพิษและลดรายจ่ายจาก

การใช้ปุ๋ยเคมีลงอีกทาง 

อ 
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นางวิเชียร  ถมนาม (52ปี) 

160 หมุ่ 4 บ้านแก่งสะเดา 

ต าบล : ทุ่งมหาเจริญเจริญ   

อ าเภอ : วังน้ าเย็น 

จังหวัด : สระแก้ว 

   

“เกษตรกรหญิงกล้าหาญ” พี่วิเชียร...หญิงแกร่งอีกคนท่ียอม

ลดพื้นท่ีการปลูกอ้อยแล้วหันมาปลูกพืชตามท่ีทีมอาจารย์แนะน า โดยปลูก

ท้ังกระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดหวาน ถ่ัวฝักยาว โหระพา และกะเพรา ซึ่งขณะนี้

ก็มีผลผลิตทะยอยออกมาจ าหน่ายให้ได้ชื่นใจบ้างแล้ว  

 และแม้ว่าจะปลูกผักซึ่งต้องมีการใช้เคมีอย่าง

มากระหว่างอายุการปลูก เช่นถ่ัวฝักยาวหรือ

ข้าวโพดหวาน แต่พี่วิ เชียรก็ยังปฏิบัติตาม

ค าแนะน าคือใช้สารสกัดจากธรรมชาติมา

ใช้ป้องกันก าจัดศัตรูพืช อาทิสารสกัด

สะเดา หรือสารสกัดสมุนไพรหางไหลผสม

ขมิ้นชันตามสูตรท่ีวิทยากรแนะน า ซึ่งท าให้

เชื่อมั่นได้ว่าผักของพี่วิเชียร และสมาชิกกลุ่มที่

บ้านแก่งสะเดาแห่งนี้อยู่ในระดับปลอดสารพิษ

จริงๆ 
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นาง มไลย์  โคตมุงคุณ (46ปี) 

49 หมู่ 4 บ้านแก่งสะเดา 

ต าบล : ทุ่งมหาเจริญเจริญ   

อ าเภอ : วังน้ าเย็น 

จังหวัด : สระแก้ว 

การย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างาน

ในเมืองกรุงมีปรากฏให้ เห็น

ตั้ ง แ ต่ อ ดี ต จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น 

โดยเฉพาะประชาชนจากพื้นท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี

ลักษณะสภาพภูมิอากาศท่ีแห้ง

แล้ง ฝนทิ้งช่วง ไม่สามารถปลูก

พืชพันธุ์ให้เจริญงอกงามได้ดี

เท่าท่ีควร ท าให้ต้องหนีความ

แร้นแค้นเข้ามาท างานหาเลี้ยง

ชีพในเมืองกรุง  
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มไลย์ โคตมุงคุณ เป็นอีกหนึ่ง

คนท่ีต้องออกจากบ้านมาไกลถึง

เมืองกรุงเพื่อมาท างานร่วมกับสามี

เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว เพราะพื้นท่ีท่ี

ตนเองครอบครองอยู่นั้นเป็นดิน

ลูกรังปนทรายจัดไม่สามารถปลูก

พืชให้เจริญงอกงามได้เลย พี่มไลย์

เล่าให้ทีมอาจารย์ฟังว่า เคยปลูก

อ้อยได้เพียงฤดูเดียวหลังจากนั้น

เมื่อไว้อ้อยตอในปีต่อมาก็ขาดทุน

ได้ผลผลิตไม่ เพียงพอกับต้นทุน

ปุ๋ยเคมีที่เสียไป ท าให้ต้องเป็นหนี้และ

ต้องไปท างานพลัดถ่ินเพื่อหาเงินใช้

หนี้ 

ปัจจุบันแปลงดังกล่าวก าลังถูก

ฟื้นฟู โดยได้รับค าแนะน าจากทีม

อาจารย์และวิทยากรในการสอนการ

ปรับปรุงดินในแบบท่ีค่อยเป็นค่อย

ไป มีการเตรียมใส่ปุ๋ยมูลสัตว์และมี

การเตรียมปลูกปอเทือง รวมถึงการ

ใช้หญ้าแฝกเพื่อให้รากท าลายชั้น

ดินหินแข็ง ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วย

ให้ดินอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การ

เพาะปลูกมากขึ้น 

และในขณะท่ีปรับปรุงดินแปลงใหญ่

อยู่นั้นพี่มไลย์ได้มีการเสริมรายได้

ของตนเองตามค าแนะน าโดยไม่ต้อง

กลับไปท างานที่กรุงเทพ ด้วยการ

ปลูกข้าวโพดหวาน พริกและตะไคร้

ในบริเวณบ้าน ท าให้มีรายได้เสริม 

และมีความสุขกับการเห็นต้น

ข้าวโพดเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน และ

ในตอนนี้ข้าวโพดหวานก็เริ่มสร้าง

รายได้ให้บ้างแล้ว 

พี่มไลย์ ได้กล่าวกับอาจารยห์ลาย

ครั้งหลายคราว และหลายวาระ ซ่ึงท า

ให้อาจารยแ์ละทีมงานรูส้ึกมคีวามสุข

ไปด้วยคือ “เป็นเพราะอาจารย์

แหละ พี่ถึงไม่กลับไปอยู่ที่

กรุงเทพ เพราะพี่จะกลับมา

พัฒนาท่ีดินพี่อีกครั้ง” และอีก

ประโยคท่ีท าให้ทีมอาจารยร์ูส้ึกถึง

ความหวังของชาวบ้านท่ีมตี่อเราเหล่า

อาจารย์ ก็คือ “อย่าเพิ่งทิ้งกันไป

นะ อยู่ด้วยกันไปนานๆ” ซ่ึงท าให้

รู้สึกว่าสิ่งที่ทีมอาจารย์ท านั้นมีค่า

ส าหรับเขาและเราจะสามารถช่วยเขา

ให้พ้นจากปัญหาความยากจนได ้
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“ 
สัญญาใจ  

ว่าเราจะก้าวต่อไป  

ไม่ทิ้งกัน  ’’ 



โครงการ 
พันธกิจสัมพันธ์ 
บ้านแกง่สะเดา 

คณะผู้จัดท า 

อาจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาพร เรืองสังข์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์วันอาสาฬห์ พิทักษ์            คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ธนา กั่วพานิช                  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

ออกแบบรูปเล่ม 

อาจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน  

 

จัดรูปเล่ม 

นายสุริยา มาลาแดง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 


