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กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ครบวงจร
บ้านปันน้ำาใจ

ความเป็นมาของกลุ่ม            
	 กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ครบวงจรบ้านปันน้ำาใจ	ตำาบลม่วงหวาน	อำาเภอน้ำาพอง	
จังหวัดขอนแก่น	เริ่มแรกจัดตั้งเป็นกลุ่มเลี้ยงไข่ในปี	2557	เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีความ
มั่นคงทางด้านอาหาร	สามารถเลี้ยงไก่เพื่อมีไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน	โดยได้รับการสนับสนุน
จากโครงการแก้ไขปญัหาความยากจนตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้
สง่เสริมให้ความรูโ้ดยการอบรมและนำาไปศกึษาดงูานเพือ่เรยีนรู	้โดยคณาจารย	์มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น2	หลงัจากน้ันโครงการก็สง่เสรมิให้สมาชกิทีส่นใจจะเลีย้ง	ให้ไก่พนัธ์ไขโ่รด๊ไฮแลนดไ์ท	
ประมาณ	25	ตัว	โดยมีเง่ือนไขกลุม่ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัคิอืจะตอ้งมเีตรียมโรงเรอืนให้ถูกสขุลกัษณะ	
ให้สามารถป้องกันโรคระบาดได้	และสมาชิกต้องถือหุ้น	และต้องคืนไข่ให้กับกลุ่มเพื่อกลุ่มจะ
ได้นำาไปฟัก	 และนอกจากน้ีโครงการฯได้ส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารไก่โดยใช้วัตถุดิบภายใน
ชุมชน	ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง	30	เปอร์เซ็นต์		
	 ในป	ี2558	กลุม่ไดจ้ดทะเบยีนขึน้เปน็วสิาหกิจชมุชมกลุม่เลีย้งไก่ไขครบวงจรบา้นปนั
น้ำาใจ	โดยมีสมาชิกแรกจัดตั้ง	15	คน	(ปัจจุบันมี	33	คน)	และได้รับการสนับสนุนเครื่องฟัก
ไข่ขนาด	288	ฟองจากเทศบาลตำาบลม่วงหวาน		ต่อมาได้รับเครื่องฟักไข่จากปศุสัตว์จังหวัด
ขอนแก่น	ขนาด	760	ฟอง	หลังจากนั้นกลุ่มได้ดำาเนินการรวบรวมไก่จากสมาชิก	เพื่อเลี้ยง

1 ณฐมน	ศรีธงชัย	นักวิจัยชำานาญการ	สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2	ผศ.ดร.สาธร	พรตระกูลพิพัฒน์	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะสัตวแพทย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
และทีม

ณฐมน	ศรีธงชัย1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561
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ในโรงเรือนเดียวกัน	เพื่อผลิตไก่ให้มีคุณภาพสามารถให้ไขได้มากพอกับตู้ฟักไข่	และหลังจาก

นั้น	กลุ่มก็สามารถผลิตลูกไก่ได้จำานวนมากขึ้น	และผลิตจำาหน่ายตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า	จน
สร้างรายไดใ้ห้กับกลุม่และสมาชกิ	และมกีารปนัผลให้กับสมาชกิ	สำาหรับในปแีรกๆ	ในการปนั		
สมาชกิไดต้กลงให้มีการปนัผลโดยให้ลกูไก่ไปเลีย้ง	เพือ่เป็นการให้สมาชกิไดม้ไีขไ่วบ้รโิภค	และ
เป็นการขยายปริมาณการเลี้ยงไก่	 และถ้าหากมีสมาชิกใหม่ในหมู่บ้านอยากเลี้ยงกลุ่มก็จะให้
ลูกไก่ไปเลี้ยงตามเงื่อนไขของกลุ่มและต้องคืนไข่ให้กลุ่มตามที่ตกลง

การบริหารจัดการกลุ่ม    
	 กลุ่มได้จัดตั้งคณะกรรมการสำาหรับบริหารจัดการ	 ประกอบด้วย	 ประธานกลุ่ม3 
เลขานุการ	กรรมการฝ่ายผลิต	ฝายตลาด	การเงินและบัญชี	ซึ่งกำาหนดให้มีการประชุมเพื่อ
รายงานผลการดำาเนินงานทุก	2	เดือน

3	นายทองสุข		จุฬารมย์	ประธานกลุ่มวิสาหกิจการเลี้ยงไก่ไข่แบบครบวงจร	บ้านปันน้ำาใจ

การสร้างเครือข่าย

	 กลุม่ได้มกีารขยายการผลติไปยงับ้านโนนศรีสวสัดิแ์ละบา้นคำาแก่นคณูน้อย	มสีมาชกิ
เริ่มต้นหมู่บ้านละ	10	คน	สมาชิกผู้เลี้ยงได้เข้ารับการอบรมและดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจบ้านปัน
น้ำาใจ	 โดยมีการบรรยายการทำาอาหารไก่สูตรอินทรีย์	 การฟักไข่	 การให้วัคซีนไก่	 และการ
บริหารจัดการหลงัจากน้ันไดส้มาชกิไดเ้ตรยีมโรงเรอืนทีเ่หมาะสมและไดรั้บไก่เพือ่ไปเลีย้ง	ภาย
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ใต้เงื่อนไขกลุ่ม	สมาชิกทีได้รับ	สำาหรับกลุ่มนี้ในปีแรกยังคงเน้นการผลิตเพื่อใช้บริโภค	เหลือ

จึงจำาหน่ายเก็บรายได้ไว้เป็นทุนต่อไป	 และสมาชิกสามารถนำาไข่ที่รวบรวมจากสมาชิกนำามา
ฟัก	ที่บ้านปันน้ำาใจโดยมีค่าบริการ	ฟองละ	5	บาท

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ  
	 สำาหรับความสำาเร็จของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านบันน้ำาใจคือ	 ประธานและ
คณะกรรมการมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้	 มีความพยายาม	 เสียสละ	 และอดทน	 และ
เมื่อมีกำาไรได้ปันผลให้กับสมาชิก	ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน	ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนนำาเกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้	อยู่เสมอ	ซึ่งกลุ่มยินดีที่
ถ่ายทอดความรู้และสาธิตการทำาอาหารไก่ให้กับผู้มาดูงาน		
	 รายได้ของกลุ่มจากผลิตภัณฑ์	ดังนี้
	 -	ผลิต	ลูกไก่	ซึ่งราคาขายขึ้นอยู่กับอายุของไก่	ราคาตามอายุของลูกไก่	เริ่มจาก	
35	บาทขึ้นไป
	 -	ขายไก่	ตัวผู้	และไก่แม่พันธุ์ที่หมดไข่
	 -	ผลิตภัณฑ์อาหารไก่	กิโลละ	10	บาท
 - ขายไข่ไก่  
	 -	บริการฟักไข่ให้กับสมาชิกและเครือข่าย	ฟองละ	5	บาท
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แผนการผลิตและการตลาด

	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่โร๊ดไฮแลนด์ไท	บ้านปันน้ำาใจ	อำาเภอน้ำาพอง	
จังหวดัขอนแก่น	ไดท้ำาการวางแผนการผลติ	เพือ่ผลติลกูไก่ให้ตามคำาสัง่ซือ้ของลกูคา้โดยไดต้ัง้
เป้าการผลิตต่อเดือนจำานวนไม่ต่ำากว่า	500	ตัว/เดือน	นอกจากนั้นยังได้รับไข่ไก่โร๊ดไอแลนด์
ของสมาชิกมาฟักโดยคิดราคาค่าฟักไข่สำาหรับสมาชิก	ฟองละ	5	บาท	โดยต้องสั่งก่อนล่วง
หน้า	30	วัน	ได้ที่เบอร์	09-3398-5303

“ชนชั้นปกครอง”

๑. แนวนามเสื้อ   คนโกง   หลงอำานาจ
พากัน ยาด   เงินเบี้ย   บ่เหลือ   ให้ราษฏร์-หลวง

คึดแต่ลวง   ตั้วต้ม   ประชาชน   คนต้อยต่ำา
อวดว่ามีงานทำา    นั่งอยู่บนเก้าอี้    เอามือซี้    สั่งการ

คิดแต่โกง   กินบ้าน   ขอให้ท่าน   วิจารณ์ดู
๒. พวกนี้คนลืมตัว   วัวลืมตีน   แผ่นดิน   ซิเกินฟ้า
ต่อไป   ภายภาคหน้า   พญากรรม   สิจำานำาจอง
กระเทือน   ฮอดพี่น้อง   พงศ์เสื้อ   กะหน่ายซัง
ทรมาน   อยู่บ่ว่าง   ขาดฮอดคู่   ผู้ปรึกษา

ผู้นำาพา   กะหายหัว   เพื่อนว่าชัวร์   กะหายเจี้ยง.



5

๓. มาฟังเสียง   เด็กน้อย   เยาวชน   คนรุ่นใหม่
ฝากจากใจ   ถึงซูเจ้า   เจ้านายท่าน   ว่าซูคน
เป็นนายคน   กะให้คนได้ย่อง   ความเดีให้เขาซ่า 

อย่าเป็น   นายผีบ้า   ไผซิย่อง   ว่าดี
คั่นเจ้ามี   สุขล้น   เห็นคนจน    ให้เหลียวล่ำา 
๔. อย่าซุทำา   บ่ฮู้ฮ้อน   คือฆ้อน   ต่อยมอง
นายต้องลอง   ทำาบ้าง   จำาต้องหมั่น   คอยดู
รู้แล้ว   ชูปัญหา   มอบงาน   ประสานมื้อ

นายควร   ถือศีลห้า   พรมวิหาร   ประการสี่
ต้องมีใจ   หาญกล้า   บ่กลัวย่าน   ด่านอันใด 

๕. เจ้านายไทย   ใจหาญกล้า   ซื่อ-ศรัทธา   ต่อหน้าที่
ผูกไมตรี   เป็นพี่น้อง   คนซิย่อง   ว่าดี

ลูกหลานมี   ส่วนร่วม   แนวใด   กะพร้อมพร่ำา
สังคม   บ่เหลื่อมล้ำา   เสมอด้าม   ดังเดียว

เดินทางเทียว   เพิ่นขีดไว้   สองทาง   ให้เทียวไต่ 
๖. เจ้านายไทย   จำาเอาไว้   มีสองเส้นคือ   ซั่ว-ดี
เจ้านายไทย   ซู่มื้อนี้   เพิ่นฟ้าวย่าง   เส้นทางใด

ไผกะคง   ฮู้เห็น   ผ่านมา   แต่นานแล้ว
แถวเมืองแจว   ลาวพม่า   พ่วมแซงมา   ซิแทนที่

สามัคคี   กันเอาไว้   เถิดไทย   คู่สู่คน.... 

ความหมาย	 คือ	 คนที่มีอำานาจหน้าที่ได้เป็นใหญ่เป็นโต	 ใช้อำานาจในทางทุจริต	 จะเกิดผลเสียต่อ

สังคมส่วนร่วม	ส่วนตัวญาติพี่น้อง-วงศ์ตะกูล	เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน	ซึ่งนั้นก็หมายถึงว่าถ้า
หากเยาวชนไทยไม่ได้รับมรดกทางด้านความคิด	ทางด้านคุณคุณธรรม	จริยธรรมจากผู้ใหญ่ในบ้าน

เมือง	(ชนชันปกครอง)	ก็อาจะเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ผิด	อาจจะทำาให้บ้านเมืองเราไม่สงบสุขก็ได้	
ประเทศคู่แข่งก็จะมีโอกาสเข้าแทนที่ของเราใหนด้านต่างๆ	ก็ได้

5
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สวัสดิการชุมชน

 “การช่วยเหลือเกื้อกูล การแบ่งปันซึ่งกันและกัน ความ
หมายการช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ด้อยโอกาสแบบให้เปล่าโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนกลับ
คืน ในช่วงสภาวการณท์ีค่บัขนัตัง้แต ่เกิด แก ่เจบ็ ตาย การศกึษา 
สุขภาพถือเป็นการช่วยเพื่อลงทุนต่อชีวิต”

6
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ข้อมูลจาก:	หนังสือศัพท์พัฒนา	เพื่อชุมชนและสังคม	จัดพิมพ์และจำาหน่ายโดย:	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มกราคม	ปี	2558

ความหมาย

มี	2	นัยยะ
 n	เปน็ของสาธารณะ	สว่นรวม	เชน่	สระของชมุชน	บอ่น้ำาดืม่	ทีอ่า่นหนังสอืพมิพ์

ของชุมชน	ผู้ด้อยโอกาส	เช่น	ผู้พิการ	คนชรา	คนยากจน	เด็ก	สตรี	ผู้ด้อยโอกาสควร
ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ	เอกชน	

 n	คอืการจัดสรรทรัพยากรให้กับชมุชนโดยรวมหรอืบุคคลทีด้่อยโอกาสในชมุชน	

เชน่	ทนุการศกึษาแก่คนยากจน	การรกัษาพยาบาลฟร	ีเงินทนุประกอบอาชพี	การจัดสรร
ทรัพยากรดังกล่าว	เป็นหน้าที่ของภาครัฐ	องค์กรการกุศล	หรือชุมชนเป็นผู้จัดสรรเอง

ก็ได้

ตัวอย่าง

	 กลุ่มออมทรัพย์จัดสรรเงินปันผลจากกำาไรมาจัดสวัสดิการเป็นค่ารักษาพยาบาล	
ค่าศึกษาเล่าเรียน	ค่ายังชีพแก่คนชรา	คนยากจน	เป็นต้น	ถือเป็นสวัสดิการชุมชนที่ดี

การนำาไปประยุกต์ใช้

 n	ต้องมีการรวบรวมเงินและปัจจัยที่จำาเป็นร่วมกัน
 n	มีการจัดระดับความเดือดร้อน	จำาเป็นของคนในชุมชน
  n	การจัดตั้งต้องเป็นมติร่วมของคนในชุมชน

  n	ตอ้งมกีารเชือ่มโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในของชมุชน	โดยนำาเอาผล

ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมมาจัดสรรเป็นสวัสดิการ

7
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004 การทดสอบเครื่องตัดอ้อยในไร่อ้อย ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1  

	 ในระหว่างวันที่	 23	 และ	 30	 เมษายน	 2561	 ทางโครงการแก้ไขปัญหาการเผา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ระยะที่	 1	 นำาโดยนาย
ภูมิภักดิ์	พิทักษ์เขื่อนขันธ์	หัวหน้าโครงการ	นายประทีป	
ช่วยเกิด	นางวชิราพร	 เกิดสุข	อาจารย์สุรพล	ภูมิพระ
บุ	และนายจิตติ	กิจพงษ์ประพันธ์	ลงพื้นที่บ้านหนองโน	
หมู่	11	ตำาบลน้ำาพอง	อ.น้ำาพอง	จ.ขอนแก่น	เพื่อศึกษา
ปัญาของการเผาอ้อยในพื้นที่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ใน	ระดับครัวเรือน	พร้อมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมเครื่อง
ตัดอ้อยเพื่อลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน	และที่สำาคัญคือ	
เพื่อลดการเผาก่อนตัด	จากการนำาเครื่องตัดอ้อยที่กำาลัง
พัฒนาไปทดลองในไร่อ้อยจริง	 ยังคงต้องนำาไปปรับปรุง
เพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริง	โดยทางโครงการจะมุ่งเน้นที่
การลดการเผาในระดบัครวัเรอืนก่อน	รวมถึงการให้ชมุชน
กลุม่เปา้หมายมสีว่นร่วมในการคดิ	และปรบัปรงุเครือ่งตดั
อ้อย	 อย่างไรก็ตาม	 ด้านความร่วมมือ	 และการบริหาร
จัดการระหวา่งเกษตรกรไรอ่อ้ยกับทางโรงงานผู้รบัซือ้นับ
เปน็ประเด็นปญัหาเชน่กัน	ทีท่างโครงการจะตอ้งนำาไปคดิ	
และสร้างกลไกในการจัดการร่วมกันระหว่างเกษตรกรไร่

อ้อยและโรงงานผู้รับซื้อต่อไป
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รัฐ+ประชาชน = ร่วมพัฒนาชาติ

 ...กระแสการเรียกร้องของภาคประชาชนในหลายกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้ง

ทีเ่ปน็ดา้นผลกระทบสิง่แวดล้อม การละเมิดสิทธิทัง้ทีท่ำากิน ดา้นสวสัดกิาร อืน่ๆ มากมาย 

ปญัหาไมไ่ดอ้ยูท่ีว่า่ “กลุม่คนบางกลุม่ทีพ่ยายามขดัขวางการพฒันาประเทศของรฐั” 

ตามที่รัฐเข้าใจว่า แต่รัฐต้องยอมรับและเปิดกว้างทางความคิด ความหลากหลาย ค่อยๆ 

ทำาทีละเรื่อง เรียนรู้ร่วมกันกับประชาชน ที่สำาคัญรัฐต้องเชื่อมมั่นว่า “ประชาชนจริงใจ 

และทำาได้” เพียงแค่รัฐต้องลงมาเรียนรู้ และพัฒนาร่วมกับประชาชนเท่านั้นเอง...
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	 สวัสดีทุกท่านครับ	ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่	3	ของปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	แล้ว	

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	มีความคืบหน้าในกิจกรรมของแผนงานและโครงการภาย

ใต้แผนงาน	ประจำาปี	ในฉบับนี้	ได้นำาเสนอความคืบหน้าและผลการดำาเนินโครงการแก้
ปญัหาความยากจน	ตามแนวคดิเศรษฐกิจแบบพอเพยีง	ในพืน้ทีบ้่านปนัน้ำาใจ	ตำาบลมว่ง
หวาน	อำาเภอน้ำาพอง	จังหวัดขอนแก่น	ซึ่งนักวิจัยของสถาบันฯ	รับผิดชอบเป็นหัวหน้า

โครงการ	ให้กับมหาวทิยาลยัขอนแก่น	เปน็ผลจากการเขา้ไปเสริมหนุนตามกระบวนการ

และกิจกรรมการพฒันากลุม่เลีย้งไก่ไขแ่บบครบวงจรของบ้านปันน้ำาใจ	จนมผีลผลติและ

สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนั้น	
การดำาเนินโครงการฯในพื้นที่	 อื่นๆ	ซึ่งนักวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	 ได้รับ
ผิดชอบโครงการดังกล่าว	ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ก็มีความคืบหน้า	ไม่แพ้กัน	โดย

จะนำาเสนอรายละเอียดในฉบับต่อไป	โครงการสำาคัญอีกโครงการหนึ่ง	คือ	ชุดโครงการ
การบริหารและขับเคลื่อนการวิจัยท้องถิ่น	พื้นที่จังหวัดขอนแก่นในการเสริมสร้างเครือ
ข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนสร้างสรรค์	ระยะที่	2	(2561-2562)	ซึ่งเป็นชุดโครงการต่อเนื่อง	

ที่สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 หรือ	 สกว.	 ได้สนับสนุนสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคม	ในฐานะ	Node	จังหวัด	ดำาเนินโครงการ	ระยะ	ที่	1	ตั้งแต่	ปี	2559–2560	

ขณะน้ี	 อยู่ระหว่างการเตรียมทำาสัญญาสนับสนุนชุดโครงการ	 ซึ่งมีโครงการย่อยภาย
ใต้ชุดโครงการ	จำานวน	9	โครงการ	คาดว่าจะทำาสัญญาและเริ่มดำาเนินโครงการได้	ใน

ช่วงเดือนมิถุนายน	2561	เป็นต้นไป	สำาหรับสรุปผลการดำาเนินโครงการในระยะ	ที่	1	
จะทยอยนำาเสนอในฉบบัตอ่ไป	พบกับความคบืหน้าการขบัเคลือ่นโครงการและกิจกรรม
ภายใต้แผนงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมในฉบับหน้า	สวัสดีครับ
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