
 

วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า : วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2555 

ชุติมา อัศวเสถียร (chutimahnong@hotmail.com) 
 

 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนางาน
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร มีมติเห็นชอบให้มีการ
ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศขึ้นครั้งแรกในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมี
การบริหารจัดการท่ีดี มีแนวโน้มการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นตัวอย่ างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้น และพัฒนาศักยภาพการประกอบการให้เกิดความมั่นคง และเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 อีกด้วย  
 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. การประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด 2. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต และ3. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ ซึ่งการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตนั้น ด าเนินการประกวดโดยส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต (เขตท่ี 1-6) ส าหรับวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตของส านักส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง คือ วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันท่ี   
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ตามค าขอเลขท่ี ฉช.๐๖/๕๒-๐๐๓๙ เลขทะเบียน 3-24-06-02/1-0008 เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งและการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์กรต่างๆ มากขึ้น ต้ังอยู่เลขท่ี 20 หมู่ 3  
ต าบลบ้านซ่อง  อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประวัติความเป็นมา และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปี พ.ศ.2548  เกษตรกรหมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านซ่อง ต้องการมีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลักท่ีท าอยู่ จึงได้
รวมตัวกัน 12 ราย ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสารคาม  ขอใช้ท่ีดินว่างเปล่าของธนาคาร 
จ านวน 20 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการปลูกผัก  โดยมี นางจันทรรัตน์  เชิดชูงาม เกษตรต าบล  เป็นผู้ให้ค าแนะน า
ความรู้  และสนับสนุนให้รวมตัวกันเป็น “กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านหนองหว้า” ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านซ่อง จ านวน 50,000 บาท เพื่อ
จัดหาปัจจัยการผลิตให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ อจ าหน่าย โดยมีนายใจ โอสถานนท์ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ ท่ี 3 ขณะนั้น และเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านหนองหว้า ได้
ประสานงานกับพ่อค้าให้มารับซื้อผลผลิตของสมาชิกท่ีกลุ่มฯ ต่อมากลุ่มเพิ่มคุณภาพผลผลิตด้วยการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP พืช 

 ปลายปี พ.ศ.2549 ธนาคารกรุงไทยได้จ าหน่ายท่ีดินแปลงดังกล่าว ท าให้สมาชิกกลุ่มฯ ไม่มีพื้นท่ี
ปลูกผัก สมาชิกจึงได้กลับมาปลูกผักท่ีบ้านของตนเอง แต่เนื่องจากมีพื้นท่ีจ ากัด จึงมีรายได้น้อยไม่เพียงพอ 
กลุ่มฯ โดยการน าของเจ้าหน้าท่ีร่วมประชุมเพื่อวิ เคราะห์หาแนวทางแก้ไข โดยอยู่ภายใต้กรอบท่ีว่า ต้องใช้
พื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดแนวคิดการใช้เล้าหมูเก่า ซึ่งเป็นอาชีพเดิมของสมาชิกท่ี
เลิกกิจกรรมแล้วเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง และไปศึกษาดูงานหาความรู้เพิ่มเติม เรื่องการเพาะเห็ดฟาง
โรงเรือนตามสถานท่ีต่างๆ เช่น อ าเภอสนามชัยเขต เป็นต้น 

 ปี 2550 กลุ่มได้มีมติร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนโดยใช้เล้าสุกรเก่าของ
สมาชิก และใช้ทลายปาล์ม เป็นวัตถุดิบหลัก และใช้หม้อไอน้ าลูกทุ่งชนิดถัง 200 ลิตร ในขั้นตอนการผลิต มี
จ านวนสมาชิกผลิต 30 ราย จ านวน 40 โรงเรือน 

 ปี 2551 กลุ่มได้มีการพัฒนาวิธีการเพาะเห็ดฟางต่อรุ่นให้ใช้เวลาน้อยลง โดยการลดขั้นตอนการหมัก
ทลายปาล์มลง และใช้หม้อต้มไอน้ าชนิดถังเหล็กแบบถังเด่ียว จากนั้น ท าการลดต้นทุนวัตถุดิบในการเพาะโดย
การใช้กากมันส าปะหลังท่ีมีอยู่ในท้องท่ีทับบนทลายปาล์มวัสดุเพาะเห็ดเดิม ท าให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อ
โรงเรือนได้มากขึ้น ในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณจากโครงการอยู่ดีมีสุข ผ่านส านักงานเกษตรอ าเภอพนม
สารคาม  จ านวน 50,000  บาทเพื่อให้สมาชิกใช้เป็นทุนจัดหาปัจจัยการผลิต 

 ปี 2552 การเพาะเห็ดฟางของสมาชิกด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวนสมาชิก และโรงเรือนเพิ่มข้ึน 
การบริหารจัดการกลุ่มมีความเข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้และด้านการพัฒนากลุ่มอย่าง
สม่ าเสมอจากเจ้าหน้าท่ี จึงได้จดทะเบียนเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า” 
และบริหารจัดการผลผลิตของสมาชิกโดยเป็นผู้รวบรวมผลผลิตของสมาชิกขายเองท่ีกลุ่มฯ (แทนการรวบรวม 
ไปส่งขายท่ีอื่น) โดยการใช้แนวคิด “รวมกันผลิตรวมกันขาย”  



 

ปี 2553  มีการท าสัญญาประกันราคาผลผลิตกับพ่อค้า ท าให้สมาชิกกลุ่มฯ มีรายได้สูงขึ้นและมี
ความมั่นคง  จึงท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 30,000 บาทใช้ในการ
ผลิตหม้อต้มไอน้ าชนิดเหล็กแบบถังเด่ียว จ านวน 2 ถัง โดยกลุ่มบริหารจัดการให้สมาชิกยืมใช้ โดยคิด
ค่าบริการครั้งละ 50 บาท ต่อโรงเรือน 

กิจกรรมที่หลากหลาย และเชื่อมโยงเก้ือกูลกับเครือข่าย ได้แก่ การเช่ือมโยงกับโรงงานในการจัดหา
กากมันส าปะหลัง และทลายปาล์ม ท าให้สมาชิกมีผลการประกอบการตลอดปี  ประสานกับผู้ผลิตกระสอบ
พลาสติกสานชนิด 2 ช้ัน เพื่อใช้คลุมโรงเรือนท าให้สมาชิกมีวัสดุส าหรับใช้ในการสร้างโรงเรือนอย่างต่อเนื่อง  
ประสานกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มธารทิพย์แปรรูปข้าวสาร เพื่อจัดหาร าข้าวมาใช้เพาะเห็ด เป็นต้น เป็นการลด
ความเส่ียงในการประกอบการ อีกท้ังกลุ่มมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังทางด้านการผลิต และการตลาด มีความเช่ือมโยงและเกื้อกูลกับหลายองค์กร สมาชิกมีความเช่ือมั่น 
และพอใจในการบริหารจัดการกลุ่ม เนื่องจากมีระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติ มีการประกันราคาสินค้า และ
การบริหารงานของคณะกรรมการท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งท าให้วิสาหกิจชุมชนนี้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

การจัดสรรก าไรเพื่อลงทุน สวัสดิการ และสาธารณประโยชน์ 

 ประธาน ได้เล่าถึงการจัดสรรก าไรที่ได้จากการด าเนินงานในแต่ละปีว่า ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิ จะ
เจียดไว้เป็นทุนส ารองของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มจะขอมติจากท่ีประชุมก่อนท่ีจะน าไปใช้จ่ายต่างๆ เช่น เป็นทุนกู้ยืมซื้อ
ปัจจัยการผลิต เป็นต้น หลังจากนั้นมีการปันผลเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามเงินหุ้น และเงินออม ร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลุ่ม ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ และอีกร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 
เป็นสวัสดิการกลุ่ม และสมาชิก ได้แก่ ค่าพวงหรีดเมื่อครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต  ค่าของเยี่ยมสมาชิกท่ีป่วย
และนอนโรงพยาบาล  ค่าของรับรอง และอื่นๆตามดุลพินิจของคณะกรรมการ ท่ีเหลืออีกร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิ จะแบ่งไว้ส าหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปีละ 10 ทุนๆ ละ 
1,000 บาท (ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ) การจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง และ
สนับสนุนกิจการของชุมชน  

ผลงานที่โดดเด่น 

1. การผลิตเห็ดฟาง โดยไม่ใช้สารเคมี และได้รับมาตรฐานการผลิตพืชท่ีเหมาะสม (GAP)  
 

 

 

 

 



 

2. หม้อต้มไอน้ าชนิดถังเหล็กแบบถังเด่ียว ถือเป็นนวัตกรรมท่ีกลุ่มฯ ได้คิดค้น และผลิตเป็น
เครื่องต้นแบบได้เอง ทดแทนหม้อไอน้ าลูกทุ่ง ท าให้ลดระยะเวลาการต้มลง แต่ได้อุณหภูมิท่ีสูงขึ้น ควบคุมได้
คงท่ี และใช้เช้ือเพลิงน้อย ท าให้สามารถลดระยะเวลาขั้นตอนการผลิตลง เพิ่มจ านวนรอบของการเพาะเห็ดต่อ
ปีได้มากขึ้น ท าให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม 

 

 

 

 

เป้าหมายในอนาคตเพื่อการพัฒนา และการส่งออก  

กลุ่มเน้นให้สมาชิกใช้วัตถุดิบต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน และเพิ่มผลผลิตต่อโรงเรือนให้มากขึ้น จากเดิมมี 
๓๐ โรงเรือน ปัจจุบัน มี ๕๐๐ โรงเรือน รวมท้ังกลุ่มมีแผนการผลิตก้อนเช้ือเห็ดเองในอนาคตเพื่อลดต้นทุน 
การผลิต ท าให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และหรือมีรายจ่ายลดลง อีกท้ังมีธง หรือแผนพัฒนาเพื่อผลิตเห็ดฟาง
ส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ท่ีเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต ได้แก่ เห็ดฟางอบแห้ง เห็ดฟางบรรจุ
กระป๋องในน้ าเกลือ อาหารฮาราล อาหารจากเห็ดบรรจุกระป๋อง เช่น ซุปเห็ด น้ ายาขนมจีนจากเห็ด แกงลาว
เห็ด เป็นต้น แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นคงต้องมีการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคให้มากท่ีสุด 

  

ข้อมูลจาก  
1. นายบัญชา ฉานุ ประธานวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า ต าบลบ้านซ่อง อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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