






วสิาหกจิชุมชนแปรรูปถัว่ลสิงบ้านป่านเทคโน หมู่ที ่17

การประกวดวสิาหกจิชุมชนดีเด่นระดับอ าเภอ ปี 2563
บ้านป่าน หมู่ที่ 17 ต าบลดงสิงห์อ าเภอจังหาร จังหวดัร้อยเอด็

ทะเบียนวสิาหกจิชุมชนเลขที ่4-45-17-05/1-0007
จดทะเบียนวสิาหกจิชุมชน วนัที ่31 สิงหาคม 2549



ความคดิริเร่ิม แนวคดิในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการพึง่ตนเอง
ส านักงานเกษตรอ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด กรมส่งเสริมการเกษตร ท าการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสง ในต าบลดงสิงห์ทั้ งฤดูฝน                    

และฤดูแล้ง ปี 2525 โครงการสูบน า้ด้วยไฟฟ้า ส านักงานพลงังานแห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และการพลังงาน เกิดขึน้มีการปลูก
เป็นพืชหมุนเวยีนหลงัฤดูเกบ็เกีย่ว ผลผลิตที่ได้จ าหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ปี 2532 ส านักงานเกษตรอ าเภอจังหาร ให้ค าแนะน าในการแปรรูป
ถนอมอาหาร เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน สมาชิก 35 คน หุ้นคนละ 100 บาท และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือในการผลิต 
จากส านักงานเกษตรอ าเภอจังหาร แปรรูปถั่วลิสงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขบเคีย้วหลายอย่าง เช่น ขนมถั่วตัด ถั่วกรอบแก้ว ถั่วคั่วทราย 
และ ถั่วทอดเค็ม ได้รับการตอบรับสะท้อนกลับมาดีเกินคาด ปัจจุบันกลายเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครัวเรือน กลุ่มได้น าผลิตภัณฑ์  
ลงทะเบยีนเป็นผลติภัณฑ์ OTOP ใช้ช่ือว่า “ถั่วป่านทอง” และได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เป็นแม่บ้านเกษตรกร “มืออาชีพ”



ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน
วสิาหกจิชุมชนแปรรูปถ่ัวลสิงบ้านป่านเทคโน ม.17 มีสมาชิกถือหุ้น 35 คน มีการบริหารจัดการ ดังนี้
1. มีการคดัเลือกคณะกรรมการตามมตทิีป่ระชุมของสมาชิก ท าหน้าทีต่ามต าแหน่งทีไ่ด้รับเลือก

และก าหนดวาระให้ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี
2. มีการก าหนดระเบียบ ข้อบังคบัที่ชัดเจน
3. มีการจัดท าแผนธุรกจิ และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกจิ



ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน (ต่อ)
วสิาหกจิชุมชนแปรรูปถ่ัวลสิงบ้านป่านเทคโน ม.17 มีสมาชิกถือหุ้น 35 คน มีการบริหารจัดการ ดังนี้
4.    มีการพฒันาสถาบันอย่างต่อเน่ือง จนประสบผลส าเร็จ ได้รับรางวลัมากมาย เช่น



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• มอบโล่รางวลัที่ 1 ในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวดั ปี 2542
โดยส านักงานเกษตรอ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอด็ กรมส่งเสริมการเกษตร



ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• มอบโล่รางวลัวสิาหกจิชุมชนกลุ่มแปรรูปถ่ัวลสิงบ้านป่านเทคโนโลย ีวนัที ่17 มีนาคม 2557



ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัร้อยเอด็ กระทรวงสาธารณสุข

• มอบโล่รางวลั อย. ควอลติีอ้วอร์ด ประจ าปี 2557 วนัที ่31 มีนาคม 2557



คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนจังหวดัร้อยเอด็

• มอบโล่รางวลั รองชนะเลศิล าดับที ่2 การประกวดวสิาหกจิชุมชนดีเด่นระดับจังหวดั 
ประจ าปี 2559



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• มอบโล่เชิดชูเกยีรติ หมู่บ้านแปรรูปถ่ัวลสิง ปี 2556



• มอบโล่รางวลัหมู่บ้านเครือข่ายนวตักรรม พ.ศ. 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



• มอบโล่รางวลัสถานประกอบกจิการมีผลติภาพแรงงานสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2562

กระทรวงแรงงาน



• มอบประกาศนียบัตร รับรองผลติภัณฑ์ ถั่วทอดเคม็ เป็นผลติภัณฑ์ระดับ ส่ีดาว
โครงการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ไทย ปี 2553

กระทรวงมหาดไทย



ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน (ต่อ)
วสิาหกจิชุมชนแปรรูปถ่ัวลสิงบ้านป่านเทคโน ม.17 มีสมาชิกถือหุ้น 35 คน มีการบริหารจัดการ ดังนี้
5.     มีการพฒันาขีดความสามารถในการผลติโดยใช้การตลาดน าการเกษตร การสร้างความเข้มแข็ง  
ของภาคการเกษตรในระดับรากฐานด้วยการส่งเสริมการผลติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงและพฒันา
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร



ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน (ต่อ)
วสิาหกจิชุมชนแปรรูปถ่ัวลสิงบ้านป่านเทคโน ม.17 มีสมาชิกถือหุ้น 35 คน มีการบริหารจัดการ ดังนี้
6. ได้รับการพฒันาและการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ อย่างต่อเน่ือง เช่น

- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงอุตสาหกรรม



ได้รับงบประมาณสร้างโรงงานแปรรูป “ถั่วป่านทอง” 25 ล้านบาท

• นายวนัชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวดัร้อยเอด็ จัดสรรงบประมาณสร้างโรงงานแปรรูป “ถั่วป่านทอง”

ครบวงจร โดยการประสานงานของนางประมวล พลพุทธา ประธาน วสช. แปรรูปถั่วลสิงบ้านป่านเทคโน หมู่ที่ 17

สร้างความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืนในสมาชิก



ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน (ต่อ)
วสิาหกจิชุมชนแปรรูปถ่ัวลสิงบ้านป่านเทคโน ม.17 มีสมาชิกถือหุ้น 35 คน มีการบริหารจัดการ ดังนี้
7. มีการพฒันาขีดความสามารถในการเพิม่ช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าทีห่ลากหลายช่องทาง เช่น

- บริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั
- บริษัท ไปรษณย์ีไทย จ ากดั
- ห้างสรรพสินค้า “ร้อยเอด็พลาซ่า” และ “โรบิลสัน ร้อยเอด็”
- บริษัท การบินไทย จ ากดั
- ร้านศิลปาชีพ 904 (ร้านสวัสดิการข้าราชการบริพาร)



นางประมวล พลพุทธา น าผลิตภัณฑ์ถ่ัวป่านทอง จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถ่ัวลิสงบ้านป่านเทคโน         
หมู่ที่  17 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นของว่างพิเศษส าหรับผู้โดยสาร                    
บนเคร่ืองบินช้ันประหยัดของการบินไทย เป็นจ านวน 112,000 ถุง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
ถั่วป่านทอง ให้บริการตลอดไป ในทุกเที่ยวบินภายในประเทศ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯเชียงใหม่ กระบี่ 
ภูเกต็ และเกาะสมุย



เส้นทางการตลาดทีก้่าวไกลสู่ร้านศิลปาชีพ 904

สืบเน่ืองจากปี พ.ศ.2551 สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ทรงงานที่จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเกษตรจังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้น าผลิตภัณฑ์ถั่วป่านทองไปร่วมในการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชด าเนินผ่านมาทรงให้ความสน   
พระราชหฤทัยในผลิตภัณฑ์ถั่วป่านทองทรงชิมและทรงซักถามถึงขบวนการผลิตว่า “ใช้อบหรือทอด”และทรงมีรับส่ังให้องครักษ์ติดต่อส่ังซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ถั่วป่านทองเพ่ือจ าหน่ายในร้านศิลปาชีพ 904 น าความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจมาสู่สมาชิกกลุ่มแปรรูปถั่วป่านทอง 
...วนันี.้..ถั่วลสิงทีผ่ลติโดยเกษตรกรเป็นผลติภัณฑ์ทีม่มูีลค่าสร้างรายได้อย่างทรงคุณค่า และหาทีสุ่ดมไิด้ เป็นความทรงจ าทีย่ิง่ใหญ่ตลอดไป



จากถั่วลิสงคั่วสู่ “ถั่วป่านทอง” มีอัตลักษณ์ คือพืชที่ปลูกในท้องถิ่นจากมือเกษตรกร ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 
“แม่บ้านเกษตรกร” เป็นเมล็ดถั่วขบเคีย้วรสชาติกรอบ มัน เค็ม เคีย้วแล้วอยากเคีย้วอีก แปลกใหม่เฉพาะตัวได้รับการพัฒนาจากกลุ่มมาตรฐาน
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เมล็ดถั่วลิสง คัดขนาดเล็ก กลางใหญ่ น ามันพืช เกลือไอโอดีน เกษตรกรใส่ใจในสินค้า         
ด้วยความช านาญ ถั่วป่านทองมีช่ือเสียงในระดับสากล ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) เลขที่ 1147/2549
ลว.12ธ.ค.2556 ได้รับ อย-เลขที่452011430002 ได้รับคัดสรร ระดับ 2 ดาว ปี พ.ศ.2547และ2549ได้ ระดับ 5 ดาว ปี พ.ศ.2551, 2554 และ 2559 
รางวลั อย-Quality award 2014 และมใีบรับรองทางโภชนาการ



บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน
1. สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีบทบาทในการเป็นเจ้าของกจิการ โดยการถือหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น 

และร่วมกนัก าหนดกฎระเบียบการถือหุ้นและการออมของกลุ่ม
2. ร่วมกนัแก้ไขปัญหาของกลุ่ม เช่น ปัญหาเคร่ืองจักรขัดข้อง ส่งผลต่อกระบวนการผลติ

สมาชิกทุกคนยนิดีร่วมผลติด้วยมือ ทดแทนการผลติด้วยเคร่ืองจักรช่ัวคราว
เพ่ือให้สามารถผลติผลติภัณฑ์ได้ทนัต่อค าส่ังซ้ือของลูกค้า

3. สมาชิกทุกคนมีความสามัคค ีร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน เพ่ือผลติสินค้า
ให้ทันก าหนดส่ง แม้จะยอมท างานล่วงเวลา

4.     สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันาผลติภัณฑ์จนได้รับรองมาตรฐาน



นางประมวล พลพุทธา ประธาน วสช.แปรรูปถั่วลิสงฯ กล่าวว่า เกษตรกรบ้านป่านและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการส่งเสริมการเกษตรจากนักวิชาการ        
ส่งเสริมการเกษตร  ส านักงานเกษตรอ าเภอจังหาร ให้ปลูกถั่วลิสง พันธ์ุ ไทนาน 9 หลังจากการท านาโดยมีโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ส านักงานพลังงานแห่งชาต ิ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลงังาน ผ่านคลองโขง ชี มูล ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา เรียกได้ว่า พื้นที่บ้านหนองอ้อ บ้านป่าน แหล่งผลิตถั่วลิสง จ าหน่ายสด 
ตากแห้ง ผ่านพ่อค้าคนกลาง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอจังหาร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการส่งเสริมการแป รรูป
ผลผลติทางการเกษตร การถนอมอาหาร ถั่วคัว่ มีกลุ่มแม่บ้านเกษตร 35 คน ระดมหุ้นละ 100 บาท แปรรูป ถั่วตัดถั่ว กอบแก้ว ถั่วคัว่ทราย ถั่วทอดเคม็จ าหน่ายในท้องถิ่น 
ออกร้านตามงานสินค้า OTOP ในนามถัว่ป่านทอง เร่ิมมีช่ือเสียงให้เกษตรกรเกดิรายได้อย่างต่อเน่ือง

พฒันา วสช. แปรรูปถัว่ลสิงบ้านป่านเทคโน หมู่ที ่17



นางประมวล พลพุทธา เล่าให้ฟังว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สินค้าก้าวสู่
ร้านศิลปาชีพ 904เม่ือ ปี 2551 เม่ือคร้ังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 
เสดจ็ทรงงานทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โดย น.ส.ยวงเพชร อิฐรัตน์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ต าแหน่งในขณะน้ัน  น าผลิตภัณฑ์ พร้อม
คณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกร น าผลติภัณฑ์ถั่วป่านทอง ร่วมจัดนิทรรศการ พระองค์ท่านเสด็จ
พระราชด าเนินผ่าน ทรงให้ความสนพระทัย และทรงตรัสถามกระบวนการผลิต ว่า “ใช้อบหรือ
ทอด” และทรงมีรับส่ังให้องครักษ์ที่ติดตามส่ังซ้ือผลิตภัณฑ์ “ถั่วป่านทอง” เพ่ือจ าหน่ายในร้าน
ศิลปาชีพ 904น าความปราบปลื้มและความภาคภูมิใจมาสู่ชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าน 
ม.17 ต.ดงสิงห์ อ าเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ถั่วลิสงจากต าบลดงสิงห์ อ า เภอจังหาร 
ยกระดับสินค้าระดับ 5 ดาว สร้างมูลค่า เกษตรกรเกิดรายได้ พร้อม  จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปถั่วลสิงบ้านป่านเทคโน หมู่ที ่17 โทร.086 9097843,086 7559345 มนีายวชัรินทร์ เขจรวงศ์ 
เกษตรอ าเภอจังหาร เป็นนายทะเบยีน
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นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอ าเภอจังหาร กล่าวว่า จากถั่วลิสงคั่วสู่ “ถั่วป่านทอง” มีอัตลักษณ์ คือพืชที่ปลูกในท้องถิ่นจากมือ
เกษตรกร ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของ “แม่บ้านเกษตรกร” เป็นเมล็ดถั่วขบเคีย้วรสชาติกรอบ มัน เค็มเคีย้วแล้วอยากเคีย้วอีก แปลก
ใหม่เฉพาะตัวได้รับการพัฒนาจากกลุ่มมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เมล็ดถั่วลิสง คัดขนาดเล็ก กลางใหญ่ 
น ามันพืช เกลือไอโอดี เกษตรกรใส่ใจในสินค้าด้วยความช านาญ ถั่วป่านทองมีช่ือเสียงในระดับสากล ได้รับรางวัลแห่งค วามภาคภูมิใจ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)เลขที่ 1147/2549ลว.12ธ.ค.2556 ได้รับ อย-เลขที่452011430002 ได้รับคัดสรร ระดับ 2 ดาว ปี พ.ศ.2547 
และ 2549ได้ ระดบั 5 ดาว ปี พ.ศ.2551,2554 และ 2559 รางวลั อย-Quality award 2014 และมใีบรับรองทางโภชนาการ
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ขั้นตอนการผลติ ถั่วลสิงใหม่ตากแห้งปลอกเปลือก คดัเมลด็บนตะแกรง ต้นด้วยน า้เดือด 3 นาที น ามาแช่ในน ้าเย็น เทใสภาชนะที่เตรียม
ไว้ลอกเย่ือหุ้มเมลด็ออก น าเมล็ดมาทอดเม่ือสุกได้ที่ น าขึน้มาพกัในภาชนะ โรยเกลือ ร่อน คลุกให้เข้ากันอย่างทั่วถึงผ่านการซับน ้ามันจนแห้ง 
บรรจุภัณฑ์ สินค้ามีวางจ าหน้าที่ ศูนย์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า งานแสดงสินค้าของทางราชการ หรือส่ังซ้ือ
โดยตรงที่ วสช.แปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน ม.17 ต.ดงสิงห์ อ าเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.086 9097843,086 7559345 ถั่วป่านทอง 
ขึน้เคร่ืองบนิ โดย บริษทัการบนิไทย จ ากดั เป็นคู่สัญญาเพ่ือน าไปบริการลูกค้าบนเคร่ืองบนิ
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จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่ วสช.แปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ที่ 17 ขอขอบคุณ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ส่วนราชการทุกส่วน 
เป็นแรงหนุน“กลุ่มเกษตรกรมั่นคง สมาชิกเกษตรกรมั่งคั่ง” ตามวิสัยทัศน์ กรมส่งเสริม
การเกษตร “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและ               
มรีายได้ทีม่ัน่คง”
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ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกจิของสถาบัน 
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อชุมชน

1. มีการปันผลหุ้น ร้อยละ 5
2. สมาชิกได้รับค่าตอบแทนตามผลประกอบการ
3. หลงัจากมีการรวมกลุ่มจัดตั้งวสิาหกจิชุมชน ท าให้สถาบันมีรายได้มาพฒันาต่อยอดอย่างต่อเน่ือง

ตลอดจน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ หลายหน่วยงาน สร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกจิในชุมชน เร่ือยมา

จากผลิตจากอดีต
สู่ปัจจุบัน





การผลิตถั่วคั่วเค็ม



การท ากจิกรรมด้านสวสัดกิารชุมชน สาธารณประโยชน์ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่สมาชิก พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว และ

ชุมชน ใช้วัตถุดิบในการผลิตจากชุมชน ทั้งในอ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง        
เพ่ือเพิม่มูลค่าผลผลติทางการเกษตร เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ของหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป



สรุปปัจจยัทีท่ าให้ประสบความส าเร็จ
และท าให้ชนะการประกวด

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถ่ัวลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ที่ 17 มีการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์   
อย่างต่อเน่ือง และตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค มีการผลติทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน ได้รับรางวัล
จากหลายหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการที่ดี และมีเคร่ืองจักรกลในกระบวนการ
ผลติครบวงจร



รับรองและยืนยนัข้อมูลเพิม่เตมิ
1. ว่าที่ ร.ต. อานพ ศรีบุญลือ นายอ าเภอจังหาร
2. นายวชัรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอ าเภอจังหาร
3. นายค ามี บรรพกญัญา นวส.ช านาญการ



จบการน าเสนอ ค่ะ


