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บ้านหนองเลิง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน พืน้ ที่ทานาสลับป่าโปร่ง
ดินร่วนปนทราย พื้นที่ทั้งหมด 2,623 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทานา 2,353 ไร่ ที่อยู่อาศัย 200 ไร่
และพื้นทีส่ าธารณะ 70 ไร่ ประชากรทั้งหมด 730 คน (178 ครัวเรือน) แบ่งเป็นผูช้ าย 360
คน ผู้หญิง 370 คน โดยมีวัยเด็ก 80 คน วัยทางาน 496 คน และผู้สงู อายุ 154 คน อาชีพ
หลักทานาข้าว และอาชีพอื่นๆ ได้แก่ การผลิตเครื่องจักสาน การผลิตข้าวโป่ง และการแสดง
หมอลา
จากการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และศึกษาความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านหนองเลิง
พบว่าชุมชนสามารถเลี้ยงตนเองตามอัตภาพ มีความสุขและความพึงพอใจในการดาเนินชีวิต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริบทภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะรูปแบบ
การใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะมีผลกระทบกับสินค้าของชุมชนบ้าน
หนองเลิงได้ในไม่ชา้ จึงควรมีการพัฒนาและต่อยอดสินค้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ข้ าวหอมมะลิ ข้ อมูลปัจจุบัน
168 ครัวเรือน ผลิตข้าวเปลือกเก็บไว้บริโภคทั้งปีและนาส่วนที่เหลือไปจาหน่าย
มีการรวมกลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์ ผลิตข้าวอินทรีย์ แต่ยังมีจานวนน้อย ปัจจุบันได้จัดตั้ง
โรงสีข้าว พร้อมอุปกรณ์สาหรับบรรจุข้าวสารในถุงให้กับชุมชนบ้านหนองเลิงเพื่อเพิ่มมูลค่า
จากการขายข้าวเปลือก เป็นการขายข้าวบรรจุถุงพร้อมบริโภค ซึ่งสามารถจาหน่ายให้กับ
ลูกค้าโดยตรงและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่แล้ว แต่ชุมชนบ้านหนองเลิงไม่สามารถดาเนินการ
ได้เพราะไม่มีทุนไปรับซื้อข้าวจากเกษตรกร กอปรกับพึ่งติดตั้งเครื่องสีข้าวใหม่จึงยังไม่มีความ
ชานาญในการใช้งาน อีกทั้งบริษัทผู้ติดตั้งยังไม่ได้สาธิตวิธีการใช้งานให้กับชุมชน

ความต้ องการ
เงินทุนในการซื้อข้าวจากเกษตรกรเพื่อนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง
และวิธีการใช้เครื่องสีข้าว เพื่อให้สามารถใช้งานได้เร็วที่สุดภายในระยะเวลาประกันของเครื่อง
สีข้าว

ข้ อเสนอ
1)
2)
3)
4)
5)

เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์
เพิ่มมูลค่าจากการขายข้าวเปลือก เป็นข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ
สร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านหนองเลิง
พัฒนาทักษะและความชานาญในการใช้เครื่องสีข้าว
พัฒนาการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขอนามัยทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภค
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ข้ าวโป่ ง ข้ อมูลปัจจุบัน
ปัจจุบันชาวบ้านมีการรวมกลุ่มผลิตข้าวโป่งจานวน 40 ครัวเรือน ในแต่ละวันมีผู้มา
ผลิต 6-8 คน ผลิตได้วันละประมาณ 3,000 แผ่น ขายแผ่นละ 1 บาท ในขณะที่ต้นทุนตก
แผ่นละ 0.62 บาท ได้กาไรแผ่นละ 0.38 บาท กาไรวันละ 3,000 x 0.38 = 1,140 บาท
มีรายได้เฉลี่ยคนละ 142 บาทต่อวัน โดยจะผลิตข้าวโป่งรสชาติต่างๆ จากพืชพื้นบ้านที่หาได้
ในพื้นที่ เช่น อัญชัญ ขมิ้น เตย ฟักทอง เป็นต้น การผลิตข้าวโป่งในปัจจุบันไม่พอจาหน่าย
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านกาลังการผลิตที่ต้องใช้แรงงานและเวลามาก

ความต้ องการ
ชุมชนต้องการเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวโป่ง

ข้ อเสนอ
1) เพิ่มผลิตภาพในการผลิตข้าวโป่ง โดยนานวัตกรรมผลิตแผ่นเรียบมาใช้เพื่อลด
ระยะเวลาและแรงงาน โดยสามารถเพิ่มกาลังการผลิต ได้เป็นวันละประมาณ 4,000 แผ่น
และสามารถสร้างกาไรเพิ่มขึ้นได้วันละ 4,000 x 1.73 = 6,920 บาทต่อวัน เฉลี่ยมีรายได้
คนละ 865 บาท ต่อวัน (มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 723 บาทต่อคนต่อวัน) ในขณะที่ต้นทุนใน
การทาอุปกรณ์ผลิตแผ่นเรียบข้าวโป่งจานวน 3 ชุด คิดเป็นเงิน 750 บาท
2) เพิ่มมูลค่าด้วยการผลิตข้าวโป่งให้มีรสชาติหลากหลาย เช่น บาร์บีคิว พิซซ่า
ลาบ และจัดทาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็น
คนรุ่นใหม่ โดยผลิตได้วันละประมาณ 4,000 แผ่น ขายแผ่นละ 2.5 บาท สามารถสร้างกาไร
เพิ่มขึ้นได้วั นละ 4,000 x 2.23 = 8,920 บาทต่อวั น เฉลี่ยมี รายได้คนละ 1,115 บาท
(มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 973 บาทต่อคนต่อวัน)
3) ปรับปรุงรูปแบบให้อยู่ในรูปพร้อมรับประทาน พร้อมทั้งสร้างตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านหนองเลิง ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างกาไรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยได้ตั้งแต่
3.2 – 3.6 เท่าของต้นทุนการผลิต ตามลักษณะของแต่ละประเภทบรรจุภัณฑ์

เครื่องจักสาน ข้ อมูลปัจจุบัน
ปัจจุบันชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม ผลิตเครื่องจักสานจากไหลประมาณ 20 ครัวเรือน
โดยผลิตเป็นกระติ๊บข้าวขนาดกลาง ใช้เวลาทา 1 วันต่อคน จาหน่าย 50 บาท และกระติ๊บ
ข้าวขนาดใหญ่ ใช้เวลาทา 3 วันต่อคน จาหน่าย 150 บาท ลูกค้ามารับซื้อถึงที่ และมีการ
จาหน่ายในงานต่างๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้น เช่น งานโอทอป งานประจาปี เป็นต้น จากการคานวณ
ต้นทุนไหลแห้ง 1 กิโลกรัมราคา 80 บาท สามารถทากระติ๊บข้าวขนาดกลางได้ 15 กล่อง
เพราะฉะนั้นขายได้ 15 x 50=750 บาท หักต้นทุน 80 บาท ได้กาไร 670 บาท

ความต้ องการ
ชุมชนต้องการทารูปแบบและลวดลายใหม่ๆ แต่ทาไม่เป็น
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ข้ อเสนอ
1) ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ที่ลดปริมาณวัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา แรงงานในการ
ผลิต และรูปแบบและลวดลายใหม่ ๆ เช่น กล่องกระดาษชาระแบบม้วน ตระกร้า ใส่ของ
ชาร่วย เป็นต้น หากผลิตเป็นกล่องกระดาษชาระแบบม้วน โดยใช้ไหลแห้งเท่าเดิม 1 กิโลกรัม
จะได้ 25 กล่อง คิดเป็นกาไร 1,170 บาท (เพิ่มขึ้นจากเดิม 500 บาท)
2) พัฒนาทักษะและความชานาญในการทารูปแบบและลวดลายใหม่ๆ
3) สร้างตราสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านหนองเลิง

การแสดงหมอลา ข้ อมูลปัจจุบัน
มีคณะหมอลา “อัศวินดาวรุ่ง” ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงหมอลาเพลิน มีการรับ
งานแสดงอย่างสม่าเสมอ เช่น งานบวช งานบุญต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามคณะหมอลา
เพลินมีบุคลากรที่มีช่องว่างระหว่างวัย (70 ปี และ 13-18 ปี)

ความต้ องการ
ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการแสดงหมอลา

ข้ อเสนอ
หาผู้สืบทอดวัฒธรรมการแสดงหมอลา และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธผ่านสื่อ
ต่างๆ เป็นต้น
1) ประสานความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีความรู้ เพื่อให้ความรู้การใช้เครื่องสีข้าว
การดาเนินการ
โดยเร็วที่สุด ไม่ใช้งบประมาณ (เนื่องจากบริษัทผูต้ ิดตั้งข้าวจะมาให้ความรู้)
ในระยะถัดไป
2) ผลิตนวัตกรรมอุปกรณ์ผลิตแท่นทับข้าวโป่ง งบประมาณ 750 บาท
3) ผลิ ต ข้า วโป่ ง รสชาติ ใหม่ ๆ เพื่ อ ขยายตลาดรองรับ ผู้ บ ริโ ภคที่ หลากหลาย
งบประมาณ 1,000 บาท
4) ผลิตเครื่องจักสานจากไหล ไม้ไผ่ หวาย ให้มีรูปแบบและลวดลายที่หลากหลาย
เช่น กล่องกระดาษชาระแบบม้วน ตระกร้าใส่ของชาร่วย เป็นต้น งบประมาณ 10,000 บาท

สรุป แนวความคิดต่อยอดสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมของบ้านหนองเลิงนี้ สอดคล้องกับ

นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและทุน
ทางปัญญา ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ลดการ
โยกย้ายถิ่นฐานไปทางานในเมืองใหญ่ และเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ชีวติ สุ นทรีย์ ชีวติ “ดีด๊ ”ี ทีบ่ ้ านหนองเลิง
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