
บทความวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
วิสาหกิจชุมชน...กิจการเพ่ือสังคม 

*ชุติมา อัศวเสถียร (edoae04@doae.go.th) 
-----------------------------------------------  

 เมื่อวันท่ี ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหากิจการ
เพื่อสังคมในรูปแบบสถาบันการเงินชุมชนและวิสาหกิจชุมชนประเทศไทย จัดโดยส านักงานสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ร่วมกับธนาคารออมสินและส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน (สลคช.) กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของกิจการ
เพื่อสังคมในรูปแบบองค์กรชุมชน และแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนกิจการเพื่อสังคมในระดับชุมชน 
รวมถึงกระบวนการสนับสนุนกิจการดังกล่าวให้เป็นท่ีรู้จัก และมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาทางสังคมระดับ
ชุมชนต่อไป  

คุณลักษณะกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบองค์กรชุมชนเป็นอย่างไร 
ก่อนการคัดเลือกหรือพิจารณาว่าวิสาหกิจชุมชนใดบ้างท่ีเข้าข่ายเป็นกิจการเพื่อสังคมนั้น มีเกณฑ์หรือ

คุณลักษณะท่ีใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้  
ข้อที่ 1 มีเป้าหมายเพื่อสังคมและ /หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก : เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการพึ่งพา

ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน นอกจากนี้ควรมีวัตถุประสงค์ทางสังคมด้านอื่นควบคู่ไปด้วย 
ได้แก่ ด้านสุขภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ หรือส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน มีการส่งเสริม
พลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาด ด้านส่ิงแวดล้อม มีการดูแลส่ิงแวดล้อม รักษา
ธรรมชาติ ทรัพยากร และการจัดการขยะหรือมลพิษต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ ด้านชุมชน การสร้างประโยชน์ให้ชุมชน พัฒนาและสร้าง
อาชีพให้ชุมชน ด้านอาหาร ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารสุขภาพให้กับประชาชนในราคาเหมาะสม ด้านการเรียนรู้ 
มีการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม และด้านผู้สูงอายุ ส่งเสริมการจ้างงาน หรือ
เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งวิสาหกิจชุมชน เป็นสถาบันเกษตรกรท่ีมีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง เพื่อสร้างรายได้ 
และรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน ในการจัดการทุน 
และเทคโนโลยีของชุมชน เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ โดยน าวัตถุดิบ ทรัพยากร 
และภูมิปัญญาของชุมชน ผสมผสานกับงานวิจัย องค์ความรู้ หรือทรัพยากรจากภายนอกมาสร้างสรรค์ผลผลิต 
นวัตกรรมนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ของชุมชน เป็นการประกอบการในชุมชนท่ีเน้นวิธีคิดท่ีเกิดจาก
การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมด้วย 

ข้อที่ 2  มีรูปแบบการด าเนินการที่มีความยั่งยืนทางการเงิน : วิธีสร้างรายได้ของกิจการ ผลิตภัณฑ์/
บริการของกิจการ มีการผลิตสินค้า การให้บริการ หรืออื่นๆเพื่อสร้างรายได้ 
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ข้อที่ 3 มีกระบวนการที่เป็นธรรมต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : มีกระบวนการผลิตและ
ด าเนินกิจการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะสังคมและส่ิงแวดล้อมในระยะยาว การยึดหลักการค้าท่ีเป็น
ธรรม (Fair Trade) ท้ังต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 

ข้อที่ 4 ผลก าไรกลับคืนสู่สังคมและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ : กิจการมีการจัดสรรก าไรหรือค่าใช้จ่าย
อย่างไรบ้าง  ผลก าไรสุทธิ ( Net Profit) จากการด าเนินงานจะต้องถูกน าไปลงทุนซ้ ากับกิจการ 
(Reinvestment) หรือคืนผลประโยชน์นั้นแก่สังคมและ/หรือชุมชน เช่น สวัสดิการชุมชนและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ โดยจะต้องมีสัดส่วนรวมกันแล้วมากกว่าร้อยละ ๕๐ โครงสร้างเจ้าของกิจการ ( ownership 
structure) จะต้องไม่มีผู้ใดถือหุ้นเกินร้อยละ ๓๐ 

ข้อที่ 5 ด าเนินงานอย่างโปร่งใส: มีการจัดท าแผนการด าเนินการ จัดประชุมสมาชิก และบันทึกบัญชี
การเงิน 

วิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกที่เข้าข่ายกิจการเพื่อสังคมระดับประเทศ 
ชื่อกิจการ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด 
ชื่อผู้ประสานงานของ
กิจการ 

คุณปรีดา วรรณรัตน์ (เหรัญญิกและผู้จัดการ) 

เบอร์ติดต่อ 081 – 207 - 4334 , 089 – 039-9099 
ที่อยู ่ เลขท่ี 63/1 หมู่ 5 ต าบลเนินทราย อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  
ที่มา/ปัญหาที่เกิด/
ขั้นตอนการแก้ปัญหา/
การด าเนินการที่น่าสนใจ  

“วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด” เกิดมาจากการที่ทางจังหวัดมีความต้องการ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดตราดได้มีการบริโภคข้าวสารที่ผลิตได้ในจังหวัด ซึ่งมี
คุณภาพดีและราคาถูก ทางจังหวัดจึงได้อนุมัติเงินงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 2549 ผ่านส านักงานเกษตรจังหวัดตราด
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ซึ่งรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อท าการจัดต้ังโรงสี
ข้าวชาวนาตราดขึ้น เริ่มก่อตั้งโรงสีข้าวชาวนสตราดในปี 2549 มีสมาชิกจ านวน 94 
ราย กับอีก 2 กลุ่ม และในปีต่อๆมา มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิก
ท้ังส้ิน 218 ราย กับอีก 2 กลุ่ม และมีเครื่องจักรสีข้าวที่มีก าลังการผลิต 500 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง พื้นฐานเดิมประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก และมีแนวคิดในการแก้ปัญหา 
โดยการรวมกลุ่ม เริ่มจากกลุ่มธรรมชาติ พัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนา
ตราด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังทุน
ของชุมชนท าให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน แม้ว่าพื้นท่ีท านาจะลดลง แต่ยังเห็น
ความส าคัญกับกิจกรรมของชุมชน ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น และงบประมาณท่ี
รัฐบาลให้การสนับสนุนยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการน าเทคโนโลยีการบรรจุข้าว
แบบสุญญากาศมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวยืดอายุการเก็บรักษาข้าวโดยไม่ต้องใช้สารรม
ข้าวเพื่อป้องกันมอด และเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค มีวิสัยทัศน์ “วิสาหกิจชุมชนมั่งค่ัง 
สมาชิกมั่นคง เพิ่มมูลค่าผลผลิต ชุมชนปลอดภัยและยั่งยืน” มีเป้าหมาย และทิศทางท่ี
มุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองท่ีเหมาะสมกับเงื่อนไขของวิสาหกิจชุมชนค่อนข้างชัดเจน 
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คุณลักษณะข้อที่ 1  
มีเป้าหมายเพื่อสังคม
และ/หรือสิ่งแวดล้อม
เป็นหลัก 
 

เป้าหมายการท ากิจการเพื่อแก้ปัญหาของคนในชุมชนเป็นหลัก มีการผลิตสินค้าโดยไม่ใช้
สารเคมี และเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน เช่น ไม่มีการรมยาข้าวสาร เป็นต้น เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับบุคคลท่ัวไป นักศึกษา และหน่วยงานราชการ 

คุณลักษณะข้อที่ 2   
มีรูปแบบการด าเนินการ
ที่มีความยั่งยืนทาง
การเงิน 
   

-  มีกิจกรรมและแนวทางการด าเนินงานดี มีแนวคิดในการพัฒนาสินค้าใหม่โดยต่อ
ยอดจากวัตถุดิบท่ีมีอยู่เดิม คือ ข้าว ท าให้มีมูลค่าสูงขึ้น (ได้แก่ การผลิตข้าวงอก ข้าว
บรรจุสุญญากาศ) 
ผลิตภัณฑ์มีการด าเนินการ 

1. ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม ได้แก่ ข้าวสาร, ข้าวกล้อง, ขนมจีน 
2. ผลิตภัณฑ์รองของกลุ่ม ได้แก่ ข้าวหักใหญ่, ข้าวปลายรวม, ข้าวปลายจ๋ิว, ร าข้าว

, แกลบ 
3. ขั้นตอนการผลิต (ต้ังแต่วัตถุดิบถึงสินค้าส าเร็จรูป) 

3.1 ซื้อขาวเปลือกสดจากสมาชิกและบุคคลท่ัวไป  
3.2 ตากให้แห้ง (ความช้ืนไม่เกิน 13 %) 
3.3 เก็บไว้ในยุ้งประมาณ  3 – 4 เดือน น าออกมาสีเพื่อจ าหน่าย 

- มีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมในการขาย โดยคิดจาก
ต้นทุนการผลิต (ได้แก่ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าสมาชิก ค่าไฟ ฯลฯ) บวก%ก าไรที่ท าให้พออยู่ได้
และสมาชิกก็อยู่ได้ด้วย 

คุณลักษณะข้อที่ 3  
มีกระบวนการที่เป็นธรรม
ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

- มีกระบวนการผลิตและบริการของกลุ่มไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวได้รับเครื่องหมาย Q รับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ข้าวไม่มี
ยาฆ่าแมลง ไม่มีการรมยาอาศัยเทคโนโลยีบรรจุแบบสุญญากาศ ( Vacuumed pack) 
ช่วยเก็บรักษาข้าวได้นานขึ้น ไม่มีกล่ินหืน และเมล็ดข้าวคงรูปเดิมไม่แตกหัก  
- สมาชิกกลุ่มท านาต าบลเนินทราย รวมกลุ่มกันซื้อพันธุ์ข้าวมาจาก 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี โดยน ามาท าแปลงพันธุ์ข้าวเพื่อปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ข้าวให้กับสมาชิก ท าให้สมาชิกกลุ่มปลูกข้าวได้คุณภาพดีมาจ าหน่ายให้โรงสีต่อไป  

คุณลักษณะข้อที่ 4  
ผลก าไรกลับคืนสู่สังคม
และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
 

- มีการจัดกระบวนการเพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูล อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแก่สมาชิกโดยมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกป้องกันหน้า
ดินพังทลายตามโครงการพระราชด าริ และมีกองทุนอยู่ดีมีสุขและกองทุนสวัสดิการ
สมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกและคนในครอบครัวเสียชีวิตศพละ 3 ,000 บาท 
- มีการท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
และบุคคลท่ัวไปปีละ 6 ครั้ง เป็นอย่างน้อย และร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีละ 
3-5 ครั้งต่อปีเป็นอย่างน้อย 
- ผลก าไรสุทธิ น ามาจัดสรรตามระเบียบข้อบังคับ ดังนี้  
          สมทบเข้ากองทุน  20% 
          ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  10% 
          ปันผลค่าหุ้นสมาชิกและกลุ่มองค์กร 34% 
          เฉล่ียคืนให้ผู้ซื้อสินค้าของโรงสี  34% 
          เฉล่ียคืนให้ผู้ขายข้าวเปลือก  2% 



๔ 
 

คุณลักษณะข้อที่ 5 
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มต้ังแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน มีผลก าไรอย่างต่อเนื่อง  โดยอาศัย
หลักการและกลยุทธ์ในการบริหารงาน คือ มีการสอบราคาก่อน และซื้อข้าวในราคาท่ีสูง
กว่าพ่อค้าคนกลาง การซื้อข้าวที่ออกก่อนฤดู เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและยกระดับ
รายได้ของเกษตรกรในชุมชน  และ มีการจัดท าบัญชีอย่างต่อเนื่อง สามารถช้ีแจง
รายละเอียดแต่ละกิจกรรมได้ 

ชื่อกิจการ วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า 
ชื่อผู้ประสานงานของ
กิจการ 

คุณบัญชา ฉานุ (ประธาน) 

เบอร์ติดต่อ 038 – 555 – 064 
ที่อยู ่ เลขท่ี 20 หมู่ 3 ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ที่มา/ปัญหาที่เกิด/
ขั้นตอนการแก้ปัญหา/
การด าเนินการที่น่าสนใจ  

เป็นการด าเนินการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านหนองหว้า แต่เกษตรกรไม่มี
พื้นท่ีเป็นของตัวเอง ท าให้ต้องเลิกปลูกผัก กลุ่มเกษตรกรจึงได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยระดมความคิด เห็นชอบกับการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนน่าจะเป็นกิจกรรามท่ี
สามารถท าได้ เนื่องจากใช้พื้นท่ีน้อย และสมาชิกกลุ่มบางรายมีโรงเรือนเล้ียงสุกรเดิมอยู่
แล้ว ซึ่งดัดแปลงเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดฟางได้ ปี 2551 ได้มีการพัฒนาวิธีการเพาะเห็ด
ฟางต่อรุ่นให้ใช้เวลาน้อยลง โดยการลดขั้นตอนการหมัก ทลายปาล์มลง และใช้หม้อต้ม
ไอน้ าชนิดถังเหล็กแบบถังเด่ียว จากนั้นท าการลดต้นทุนวัตถุดิบในการเพาะโดย การใช้
กากมันส าปะหลังท่ีมีอยู่ในท้องท่ีทับบนทลายปาล์มวัสดุเพาะเห็ดเดิมท าให้สามารถเพิ่ม
ผลผลิตต่อโรงเรือนได้มากขึ้น จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2552 มีการเช่ือมโยงกับโรงงานในการจัดหากากมันส าปะหลัง และทลายปาล์ม ท าให้
สมาชิกมีผลประกอบการตลอดปี ประสานกับผู้ผลิตกระสอบพลาสติกสาน ชนิด 2 ช้ัน 
เพื่อใช้คลุมโรงเรือนท าให้สมาชิกมีวัสดุส าหรับใช้ในการสร้างโรงเรือนอย่างต่อเนื่อง 
ประสานกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มธารทิพย์แปรรูปข้าวสาร เพื่อจัดหาร าข้าวมาใช้เพาะเห็ด 
เป็นการลดความเส่ียงในการประกอบการ 

คุณลักษณะข้อที่ 1  
มีเป้าหมายเพื่อสังคม
และ/หรือสิ่งแวดล้อม
เป็นหลัก 
 

ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ของเหลือจากโรงเห็ด คือ ข้ีเห็ดในการปรับปรุงดิน ให้ท าบ่อก๊าซ
ชีวภาพ และบ่อบ าบัดน้ าเสีย กลุ่มได้รับการยอมรับจากชุมชน ประชาชนท่ัวไป รวมท้ัง
องค์กรต่างๆ ในด้านสาธารณประโยชน์ และการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

คุณลักษณะข้อที่ 2  
มีรูปแบบการด าเนินการ
ที่มีความยั่งยืนทาง
การเงิน 
  

กลุ่มมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ท้ังทางด้าน
การผลิต และการตลาด มีความเช่ือมโยงและเกื้อกูลกับหลายองค์กร ผลิตภัณฑ์เห็ดได้รับ
ใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดฟางบ้านหนองหว้า 

คุณลักษณะข้อที่ 3  
มีกระบวนการที่เป็น
ธรรมต่อสังคมและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

การปลูกพืชชดเชยท่ีถูกตัดเป็นฟืนในพื้นท่ีหัวไร่ปลายนา ให้สมาชิกใช้พลังงานอื่น
ทดแทนการใช้ฟืน ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ ของเหลือจากโรงเห็ด คือ  ขี้เห็ดในการปรับปรุง
ดิน ให้ท าบ่อก๊าซชีวภาพ และบ่อบ าบัดน้ าเสีย กลุ่มได้รับการยอมรับจากชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป องค์กรต่างๆ ว่าสร้างสาธารณะประโยชน์และส่ิงแวดล้อมท่ีดี 



๕ 
 

คุณลักษณะข้อที่ 4  
ผลก าไรกลับคืนสู่สังคม
และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
 

การจัดสรรก าไรสุทธิของกลุ่มประจ าปี ดังนี้ เป็นทุนส ารองของกลุ่ม ร้อยละ 25 ของ
ก าไรสุทธิ โดยขอมติท่ีประชุมเพื่อท่ีจะน าไปใช้จ่าย ต่างๆ เช่น เป็นทุนกู้ยืมซื้อปัจจัยการ
ผลิต เป็นต้น มีการปันผลเฉล่ียคืนสมาชิกตามหุ้นและเงินออม ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลุ่ม ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ สวัสดิการกลุ่มและสมาชิก 
ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ เป็นค่าพวงหรีดครอบครัวสมาชิกเมื่อเสียชีวิต เป็นค่าของ
เย่ียมสมาชิกท่ีป่วยเมื่อนอนโรงพยาบาล สาธารณประโยชน์ ร้อยละ 5 ของก าไร เช่น 
โรงเรียน วัด ชุมชน 
 

คุณลักษณะข้อที่ 5
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
 

สมาชิกมีความเช่ือมั่นและพอใจในการบริหารจัดการกลุ่ม เนื่องจากมีระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติ มีการประกันราคาสินค้าและการบริหารงานของคณะกรรมการท่ีโปร่งใส
และตรวจสอบได้  

  
 ด้วยคุณลักษณะข้างต้นของวิสาหกิจชุมชน โรงสีข้าวชาวนาตราด และวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอด
สารพิษบ้านหนองหว้า เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นกิจการเพื่อสังคม ท่ีสามารถ
ช่วยเหลือคนในชุมชนให้เกิดรายได้ และพึ่งพาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน โดยค านึงถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป 
 

* นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3 จังหวัดระยอง        
กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 038-611-578, 084-892-2297. (๒๑ มกราคม 255๗). 

ขอขอบคุณ 
1. ส านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  
2. วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด หมู่ 5 ต าบลเนินทราย อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  
3. วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า หมู ่3 ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
4. นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ส านัก

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร 
5. นางอุบล มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านัก

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร 


