
 

   

 

  

 
  

โครงการการบูรณาการพนัธกจิสัมพนัธ์เพ่ือแก้ปัญหา

ความยากจนของประชากรในท้องถิ่น และพัฒนา

ผลติภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มเกษตรกรในพืน้ที ่

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว  

อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา 

   

ระหว่างวนัที่  25 กมุภาพนัธ์ 2562   ถึง  
วนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 

  



บริบทชุมชน 

ต าบลหนองยาว เดิมทีเป็นต ำบลท่ี

มีหนองน ้ำหลำยแห่ง และมีน ้ ำ

อุดมสมบูรณ์ สำมำรถหำปู ปลำ 

ไดต้ลอดทั้งปี และพื้นท่ีหนองน ้ำมี

เน้ือท่ียำวมำก ชำวบำ้นจึงเรียกขำน

วำ่ "ต ำบลหนองยำว" มำจนถึง

ปัจจุบนัน้ี 

 



ท่ีตั้ง 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองยำว เลขท่ี 

95 หมู่ท่ี 5 ตั้งอยูท่ำงทิศเหนือของอ ำเภอ

พนมสำรคำม ห่ำงจำกตวัอ ำเภอพนมสำร

คำม ประมำณ 4 กิโลเมตร มีอำณำเขตกำร

ปกครอง พื้นท่ีประมำณ 70 ตำรำงกิโลเมตร 

หรือมีเน้ือท่ีประมำณ 43,750 ไร่ 

ลกัษณะภูมิประเทศ  

มีลกัษณะเป็นท่ีรำบลุ่มสลบัท่ีดอนบำงส่วน สภำพดินร่วนปนดินทรำยดินอุม้น ้ำไดดี้ 

พื้นท่ีส่วนมำกใชใ้นกำรเพำะปลูก ไดแ้ก่ กำรท ำนำ กำรท ำสวน 

ลกัษณะภูมิอากาศ 

ลกัษณะทัว่ไปของภูมิอำกำศ มีอำกำศค่อนขำ้งร้อน ไม่หนำวจดั มีควำมแตกต่ำงของ

อุณหภูมิ ระหวำ่ง 22–38 องศำเซลเซียส ปริมำณน ้ำฝน เฉล่ีย 1,472.8 มิลิเมตรต่อปี 

สภำพอำกำศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 

 

 

 

 

 

 

 



แผนท่ีภาพปัจจุบัน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



ลกัษณะของพ้ืนที่   

สภาพภูมิล าเนา 

พื้นท่ี อบต.หนองยำว มีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 41,250 ไร่ เป็น พื้นท่ีกำรเกษตร จ ำนวน 

39,125 ไร่ ลกัษณะดินเป็นดินเหนียวปนทรำย พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบลุ่ม พื้นท่ีท ำนำ 

ประมำณ 25,200 ไร่ ไมผ้ล ประมำณ 1,725 ไร่ และปลูกผกั 380 ไร่ 

เขตพื้นท่ี 

ทิศเหนือ ติดกบั ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปรำจีนบุรี 

ทิศใต ้ติดกบั ต.พนมสำรคำม อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 

ทิศตะวนัออก ติดกบั ต.บำ้นซ่อง อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 

ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.บำ้นดงนอ้ย อ.รำชสำส์น จ.ฉะเชิงเทรำ 

อาชีพ 

ประชำกรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรม

ไดแ้ก่ ปลูกขำ้ว ปลูกขำ้วโพด และปลูกผกั อำชีพหลกั เกษตรกรรม ท ำนำ ท ำสวน เล้ียง

หมู  อำชีพเสริม ปลูกผกั รับจำ้ง เล้ียงไก่ คำ้ขำย  ท ำหตัถกรรมในครัวเรือน เป็นตน้ 

  



 

สาธารณูปโภค 
จ ำนวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้ำใชใ้นเขต อบต. 1,800 ครัวเรือน จ ำนวนบำ้นท่ีมี 

โทรศพัท ์1,500 หลงัคำเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจ ำนวนหลงัคำเรือน 
การเดินทาง 

จำก จ.ฉะเชิงเทรำ สำมำรถเดินทำงเขำ้สู่ต ำบลหนองยำว โดยใชเ้ส้นทำง ถนน
สำย 304 ระยะทำง 40 กิโลเมตร ผ่ำน อ.บำงคลำ้ อ.รำชสำส์น จนกระทัง่ถึงส่ีแยกพนม
สำรคำม เล้ียวซำ้ยตำมถนนสำยพนมสำรคำม - หนองยำว เขำ้สู่ต ำบลหนองยำว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเพณีและวัฒนธรรม 
อบต.หนองยำว มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ประเพณีและ

วฒันธรรม เช่น มีกำรจดัพิธีท ำบุญตกับำตรในวนัขึ้นปีใหม่ ประเพณีวนัเขำ้พรรษำ  

ประเพณีวนัออกพรรษำ  ตกับำตรเทโว   มีกำรจดังำนวนัสงกรำนตร์ดน ้ ำด ำหวัผูสู้งอำยุ

สรงน ้ำพระโดย เนน้วฒันธรรมไทยท่ีสุภำพเรียบร้อย สวยงำม มีกำรจดัโครงกำรธรรมะ

กบัเยำวชน เพื่อปลูกฝังใหเ้ยำวชนไดส้ัมผสัและเรียนรู้ธรรมะอยำ่งใกลชิ้ด ฝึกจิตใจให้มี

ควำมอดทน มีสติ 



ประเพณีและงานประจ าปี 

วฒันธรรม ชุมชนในเขตต ำบลหนองยำว มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินท่ีดีงำม ปฏิบติัสืบทอดกนัมำเป็นประจ ำทุกปี ดงัน้ี 

 ประเพณีวนัขึ้นปีใหม่ ประมำณเดือน มกรำคม 

 ประเพณีวนัสงกรำนต ์ประมำณเดือน เมษำยนงำนแห่พระและสรงน ้ำผูสู้งอำย ุ

 ประเพณีลอยกระทง ประมำณเดือน ตุลำคม พฤศจิกำยน 

 ประเพณีวนัเขำ้พรรษำออกพรรษำ ประมำณเดือน กรกฎำคม ตุลำคม พฤศจิกำยน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทบทวนอดีต  วิเคราะห์ปัจจุบัน  น าไปสู่อนาคตชุมชน 
ท่ีมาของโครงการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 

ของประชากรในท้องถ่ิน อบต.หนองยาว   

จำกกำรท่ี พลเอกดำวพ์งษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไดม้ำติดตำมติดตำมกำร

ขบัเคล่ือนยุทธศำสตร์ท่ีมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์  เพื่อกำรพฒันำทอ้งถ่ินระยะ 

20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579  รวมทั้งกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินดำ้นกำรพฒันำทอ้งถ่ิน และ

สนองพระรำชด ำริตำมพระรำโชบำย พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินท

รมหำวชิรำลงกรณ มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยำมินทรำธิเบ

ศรรำชวโรดม บรมนำถบพิตร พระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วั (รัชกำลท่ี 10)    

ในกำรน้ีมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ ไดด้ ำเนินงำนตำมยทุธศำสตร์ฯ  ใน

กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยใ์ห้มีควำมรู้ มีทศันคติท่ีดีและมีอำชีพท่ีมัน่คง ซ่ึงจะเป็นกำร

เสริมสร้ำงควำมมัน่คงให้แก่ประเทศไทย ใน 4 ยุทธศำสตร์ ประกอบดว้ย ยุทธศำสตร์

กำรพฒันำทอ้งถ่ิน โดยกำรสร้ำงงำนวิจยัและนวตักรรมเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร

ของสังคมและประเทศไทย 4.0 โดยกำรยกระดับสินคำ้ชุมชน OTOP , แก้ไขปัญหำ

ควำมยำกจนของประชำชนในเขตชนบท , ส่งเสริมควำมรักควำมสำมัคคี  ควำมมี

ระเบียบวินัยเข้ำใจสิทธิหน้ำท่ีของตนเองและผูอ่ื้น และส่งเสริมพฒันำส่ิงแวดลอ้ม

ชุมชน  ซ่ึงยุทธศำสตร์ท่ีกล่ำวมำน้ีมีควำมสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของ โครงกำรอนุรักษ์

พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพฯ(อพ.สธ.)ในกำรสนบัสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำ้มำมี

ส่วนร่วมกับสถำนศึกษำในท้องถ่ินในกำรให้ข้อมูลทำงกำยภำพ ข้อมูลชีวภำพ 

เศรษฐกิจสังคม ศกัยภำพชุมชน และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน เพื่อน ำภูมิปัญญำนั้นไปพฒันำ



ต่อยอด เป็นผลิตภณัฑต์่ำงๆ เพื่อท ำให้เป็นมำตรฐำนสำกล ยกระดบัเศรษฐกิจพื้นฐำน

ของชุมชนให้ดีขึ้น  อบต.หนองยำวและมหำวิทยำลัยรำชภัฎรำชนครินทร์จึงมีกำร

ด ำเนินกำรประชุมร่วมกันเพื่อจดัเก็บขอ้มูลดงักล่ำวเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำ

ทอ้งถ่ิน คือกำรท ำงำนท่ีเอำพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง แลว้น ำศำสตร์ต่ำง ๆ เขำ้ไปแกไ้ขในพื้นท่ี  

ท ำใหอ้งคก์รทอ้งถ่ินเขม้แขง็  เพื่อประเทศไทยจะพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืต่อไป 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อบริกำรวิชำกำรให้แก่ชุมชนโดยกำรจัดอบรมตำมประเด็นท่ีชุมชนต้องกำร

สำมำรถแก้ไขปัญหำท่ีพบจำกกำรลงเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีเพื่อกำรพฒันำพื้นท่ีอย่ำง

ย ัง่ยนื 

2. เพื่อพฒันำผลิตภณัฑ์ชุมชนให้เกิดมำตรฐำนท่ีดีในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรออกแบบ

พัฒนำบรรจุภัณฑ์ กำรออกแบบตรำสัญลักษณ์ประจ ำชุมชน กำรรวมกลุ่มจด

ทะเบียนชุมชน กำรสร้ำงช่องทำงกำรตลำดเพื่อเพิ่มยอดขำย เป็นตน้ ท ำใหเ้กิดรำยได้

ต่อชุมชน แกปั้ญหำควำมยำกจนในพื้นท่ี  

3. เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรบูรณำกำรร่วมกบักำรเรียนกำรสอนในหลกัสูตรของคณะ 

4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชน และขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำม

พระรำชด ำริ โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีเป้ำหมำย 

นักวิจัย 

อำจำรยสิ์ทธิศกัด์ิ  อรรจนำนนท ์ อำจำรยป์ระจ ำสำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

คณะวิทยำกำรจดักำร   มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ 

 
 



ทบทวนอดีต 
จำกกำรลงพื้นท่ีพูดคุยสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชน และประธำนกลุ่มเกษตรกรใน

พื้นท่ีทั้ง 2 คร้ัง พบว่ำอำชีพหลกัของเกษตรกรในพื้นท่ีคือ กำรท ำนำ ซ่ึงในแต่ละปี 
สำมำรถท ำนำไดปี้ละคร้ังโดยกำรท ำนำท่ีดีไดผ้ลผลิตจะท ำในช่วงเวลำท่ีเหมำะสมคือ
ช่วงฤดูฝน  หลงัจำกหมดหน้ำนำแลว้ เกษตรกรก็จะมีเวลำว่ำงจำกงำน และไม่มีงำน
ประจ ำท ำ ดังนั้นเกษตรกรจึงหันมำประกอบอำชีพเสริม ทดลองปลูกพืชต่ำง ๆ ท่ี
สำมำรถปลูก และเก็บเก่ียวไดต้ลอดปี เช่น ผลเมล่อน จึงมีกำรน ำเมลอนมำปลูกเสริมใน
พื้นท่ีระหว่ำงท่ีหมดหน้ำนำ และ กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำงส่วนซ่ึงมีควำมรู้พื้นฐำน
ดำ้นหัตถกรรมพื้นบำ้น เช่น  กำรสำนตะกร้ำ  เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน  ก็รวมกลุ่มกนัเพื่อ
จดัท ำผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสำนออกจ ำหน่ำยเป็นกำรเพิ่มรำยไดใ้หก้บัครัวเรือน 

 

 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิเคราะห์ปัจจุบัน 

 ผูว้ิจยัท ำกำรนดักลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผูน้ ำชุมชน เพื่อปรึกษำร่วมกนัในวนัท่ี 
28 กุมภำพนัธ์ 2562  ณ ห้องประชุม อบต.หนองยำว พบว่ำเกษตรกรมีกำรจดัตั้งเป็น
กลุ่มเฉพำะขึ้นเพื่อปลูกพืชเป็นอำชีพเสริมตำมควำมสนใจ และควำมช ำนำญของแต่ละ
กลุ่ม  เช่น กลุ่มเกษตรผูห้ม่อน  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ย  กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกเมลอน  
กลุ่มแม่บำ้นสำนตะกร้ำ ฯลฯ จำกกำรประชุมระดมสมองเพื่อคดัเลือกกลุ่มเป้ำหมำย
ตำมโครงกำร โดยมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมไดแ้ก่  ผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  เกษตร
ต ำบล  นักพฒันำกำรในพื้นท่ี  กลุ่มเกษตรกร ได้ขอ้สรุปร่วมกันว่ำกลุ่มเป้ำหมำยใน
โครงกำรส ำหรับโครงกำรในปีน้ีท่ี ตอ้งกำรกำรส่งเสริมแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดขึ้นในชุมชน
ตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำร คือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผลเมลอนในพื้นท่ี โดยพบว่ำ
เม่ือกลุ่มเกษตรกรทดลองท ำกำรปลูกผลเมลอนเพื่อน ำมำจ ำหน่ำยเป็นรำยไดเ้สริมแก่
ครัวเรือน ไดพ้บปัญหำท่ีเกิดขึ้นว่ำ ผลิตผลเมลอนจำกแปลงของเกษตรกรบำงส่วนมี
ขนำดเลก็มำก ไม่ไดม้ำตรฐำน ท ำใหไ้ม่สำมำรถน ำออกจ ำหน่ำยในรูปแบบท่ีเป็นผลได ้ 
เหตุเน่ืองมำจำกสภำพอำกำศในบริเวณต ำบลหนองยำวมีสภำพอำกำศท่ีร้อนจดั  และ
แหง้แลง้มำก  สภำพดินเป็นดินปนทรำยน ้ำไหลผำ่นอยำ่งรวดเร็ว  ท ำใหมี้ผลผลิตท่ีไดมี้
ขนำดเล็กไม่ได้มำตรฐำนตำมท่ีตลำดต้องกำรรับซ้ือ  เม่ือเกษตรกรไม่สำมำรถน ำ

ผลผลิตไปจ ำหน่ำย ท ำให้ไม่เกิดรำยได้
กลบัมำสู่เกษตรกรตำมควำมต้องกำร 
ผลเมล่อนขนำดเล็กเหล่ำน้ีจึงต้องถูก
ทิ้งโดยเปล่ำประโยชน์  ผูวิ้จยัจึงเสนอ
วำ่ควรมีกำรให้ควำมรู้เพื่อน ำผลเมลอน
ตกเกรดเหล่ำน้ีน ำไปแปรรูปเป็นสินคำ้ 

เพื่อใหท้ ำใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ๆ มีรสชำติแตกต่ำงจำกเดิม ท ำใหบ้ริโภคไดง้่ำยขึ้น และ
สำมำรถท ำขำยเป็นอำชีพเสริมเพื่อเพิ่มรำยไดใ้หก้บัครัวเรือนได ้



ส่วนของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผูว้ิจยัไดน้ัดประชุมระดม
สมอง  เพื่อหำกลุ่มเป้ำหมำย  ใน
วัน ท่ี  1 มีนำคม  2562  ณ ห้อง
ประชุมประชำคม อบต.หนอง
ยำว พบว่ำกลุ่มแม่บำ้นเร่ิมมีกำร
จับกลุ่มร่วมกันเพื่อสำนตะกร้ำ

จำกเส้นพลำสติก โดยไดรั้บควำมร่วมมือจำก กศน. ในกำรจดัหำวิทยำกรมำฝึกทกัษะ
ให้กับกลุ่ม ปัญหำท่ีพบคือ  แม่บ้ำนในกลุ่มยงัขำดทักษะในกำรสำน ท ำให้ต้องใช้
เวลำนำนมำก ในกำรผลิตตะกร้ำต่อ 1 ช้ิน รูปแบบและลวดลำยของผลิตภณัฑต์ะกร้ำ ยงั
เป็นแบบเดิม ๆ ไม่ทนัสมยั  สีสันไม่สวยงำม  ไม่ดึงดูดใจผูบ้ริโภค  และขำดสัญลกัษณ์
ประจ ำกลุ่มเพื่อใชโ้ฆษณำผลิตภณัฑ์ ทำงกลุ่มจึงตอ้งกำรใหค้ณะผูว้ิจยัจดัโดรงกำรเพื่อ
ส่งเสริมพฒันำผลิตภณัฑต์ะกร้ำสำนจำกเส้นพลำสติกให้มีควำมยัง่ยืนและทนัสมยัมำก
ขึ้น  
น าสู่อนาคต 

 ในอนำคตควรส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้ นในโครงกำรทั้ ง 2 
โครงกำรให้ได้มำตรฐำนทันสมัย พร้อมทั้ งหำกลุ่มตลำดเป้ำหมำย และช่องทำง
กำรตลำดเพื่อใชใ้นกำรกระจำยสินคำ้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยในช่องทำงต่ำง ๆ ทั้ง
ออนไลน์  และออฟไลน์  เพื่อสร้ำงรำยได้แก่กลุ่มเกษตรกร กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
อำหำรจำกผลเมล่อนควรมีกำรทดลอง ทดสอบสูตรอำหำรให้มีควำมอร่อยกลมกล่อม
และมีมำตรฐำน จะท ำให้ยอดขำยมีจ ำนวนมำกขึ้น กำรกระจำยผลิตภณัฑจ์ ำเป็นจะตอ้ง
ใชแ้รงงำนคนบำงส่วนในกำรวำงจ ำหน่ำยผลิตภณัฑจึ์งควรจดัเตรียมก ำลงัคนในกำรจดั
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ไวส่้วนหน่ึง กำรจดัท ำบญัชีสินคำ้คงคลงั รวมถึงกำรจดักำรด้ำน
กำรเงินต่ำง ๆในกลุ่มใหโ้ปร่งใส  



 

        ผลเมล่อนที่ขนาดไม่ได้   
                  มาตรฐาน 

 
 

 

                                                           คริสตันเมล่อน  
                                                     (วุ้นกรอบเมล่อน) 
 

           พดุด้ิงเมล่อน 

 
 
 
 

                                                สังขยาเน้ือเมล่อน 
 
 
ผลิตผลท่ีไดจ้ำกโครงกำรบริกำรวิชำกำรอบรมกำรแปรรูปผลิตภณัฑอ์ำหำรจำกผลเม
ล่อนเพื่อเพิ่มรำยไดใ้หก้บัเกษตรกรในพื้นท่ี ในวนัท่ี 29 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 ณ 
หอ้งประชุมกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผลเมล่อน ชุมชนหนองยำว อ.พนมสำรคำม จ.
ฉะเชิงเทรำ  



 
 

         
         เส้นพลาสตกิท่ีใช้สานตะกร้า 

 
 
 
 
 
 

                                                                      อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการ 

 
 

 
 
 
 
            ลงมือด าเนนิการสานตะกร้า 

 
 
 
 



 
 
 

        รูปแบบและลวดลายเดิม ๆ 
 
 
 
 

              รูปแบบและลวดลายใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรพฒันำผลิตภณัฑป์ระจ ำหมู่บำ้นเพื่อควำมยัง่ยืน ผลิตภณัฑต์ะกร้ำสำนจำก เส้น
พลำสติก ชุมชนหนองยำว อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ ในวนัท่ี 15 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 
2562 ณ ห้องประชุมศำลำประชำคมหมู่ท่ี 12 อบต. หนองยำว  อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 
 
 



วิถีชีวิตชุมชนและการประกอบอาชีพ 

วิถีชุมชนของ ชำวบำ้นต ำบลหนองยำว ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม
เช่น กำรท ำนำ เป็นพื้นฐำน โดยมีครอบครัวเป็นหน่วยกำรผลิต มีแรงงำนจำกสมำชิกใน
ครอบครัว ไม่ตอ้งจ้ำงงำน อำศยัวตัถุดิบท่ีมีในชุมชนทอ้งถ่ิน และอยู่อย่ำงพึ่งพิงกับ
ธรรมชำติ โดยทัว่ไปชำวบำ้นจะผลิต ผลผลิตกำรเกษตร เพื่อใหส้ำมำรถเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวไดก่้อน หำกมีเหลือจำกกำรบริโภคจึงขำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิสาหกจิชุมชนอ่ืน ๆ ศูนย์สาธิต  การตลาดชุมชน 

ในบริเวณชุมชนต ำบลหนองยำวมีกำรรวมกลุ่มชำวบำ้นเป็นกลุ่มอำชีพและ
วิสำหกิจชุมชนต่ำง ๆ ดงัน้ี 
กลุ่ม/ชมรม และเครือข่ำยทำงสังคม     

 ชมรม อสม.                       จ ำนวน    1 ชมรม        จ ำนวนสมำชิก    97 คน  

 กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์        จ ำนวน    4 กลุ่ม         จ ำนวนสมำชิก    490 คน 

 กลุ่มอนุรักษภ์ูมิปัญญำไทยและสมุนไพร  จ ำนวน  1 กลุ่ม  จ ำนวนสมำชิก   51 คน 

 กลุ่มผูพ้ิกำร                       จ ำนวน    1 กลุ่ม         จ ำนวนสมำชิก    102 คน 

 เครือข่ำยองคก์รพฒันำเอกชน   จ ำนวน 1 เครือข่ำย       จ ำนวนสมำชิก    567 คน 

 เครือข่ำยรัฐชุมชนคนแปดร้ิว     จ ำนวน 1 เครือข่ำย       จ ำนวนสมำชิก    20   คน 

 กลุ่มออกก ำลงักำย/กีฬำ         จ ำนวน   4  กลุ่ม         จ ำนวนสมำชิก    138 คน 

 ชมรมผูสู้งอำย ุ                      จ ำนวน   1  กลุ่ม         จ ำนวนสมำชิก    908 คน 

 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง            จ ำนวน 1 กลุ่ม            จ ำนวนสมำชิก    246 คน 

 วิสำหกิจชุมชนบำ้นตน้นำ        จ ำนวน 1 กลุ่ม            จ ำนวนสมำชิก    23 คน 

 กลุ่มคุม้ครองผูบ้ริโภค            จ ำนวน 1 กลุ่ม            จ ำนวนสมำชิก    72 คน 

 

จ ำนวนตลำดและร้ำนคำ้ชุมชน 

 ร้ำนอำหำรตำมสั่ง      จ ำนวน  7  แห่ง (CFGT) 

 ร้ำนแผงลอย            จ ำนวน  10   แห่ง(FS)  

 ร้ำนขำยของช ำ         จ ำนวน  15  แห่ง 

 

 



กลุ่มวิสำหกิจชุมชนอ่ืน ๆ เช่น 

 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผูผ้ลิตผกัแปลงใหญ่ปลอดภยัสูง ต หนองยำว   มีกำรรวมกลุ่ม
กันอย่ำงเขม้แข็ง โดยมีเป้ำหมำยให้สมำชิกด ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งกำรลด
ตน้ทุนกำรผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภำพสินคำ้เกษตร อีกทั้งยงัมีกำรบริหำรจดักำร
ท่ีเป็นระบบ และมีตลำดรองรับท่ีแน่นอน 

 กลุ่มเยำวชนต ำบลหนองยำว (ผลิตภณัฑจ์ำกกะลำมะพร้ำว) เดิมทีกลุ่มเยำวชนท ำ
ผลิตภณัฑก์ะลำมะพร้ำวไดมี้กำรรวมกลุ่มกนัมำ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 แลว้ โดยใชช่ื้อ
ว่ำ ”คิบบุท” โดยท่ำน รอ.ผศ.ดร.บุญเสริม บุญเจริญผล และภริยำ เป็นผูริ้เร่ิม
แนะน ำเยำวชนมำรวมตัวกัน โดยมุ่งหวงัท่ีจะพัฒนำอำชีพให้กับเยำวชนใน
ท้อง ถ่ิน เพื่อจะได้พัฒนำคุณภำพชีวิตของตนเองให้ ดีขึ้ น  และได้มีกำร
เปล่ียนแปลงช่ือจำก “คิบบุท” เป็นกลุ่มเยำวชนต ำบลหนองยำว 

 ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดย นำยวิรัตน์  โปร่งจิต      
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท่ีส าคัญ 

ในพื้นท่ี ต.หนองยำวมีผลิตภณัฑจ์ำกภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน เช่น ผลิตภณัฑแ์ปรรูป

จำกกะลำมะพร้ำว ของกลุ่มเยำวชนหนองยำว  โดยใช้วตัถุดิบในทอ้งถ่ินซ่ึงหำได้ไม่

ยำก และพฒันำต่อยอดจำกภูมิปัญญำทอ้งถ่ินแบบเดิมให้รูปแบบมีควำมหลำกหลำยใช้

ประโยชน์ไดม้ำกขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ในพื้นท่ี ต.หนองยำวมีทรัพยำกรส ำคญัดงัน้ี 

1. อบต.หนองยำวเป็นชุมชนเกษตรกรรมซ่ึงเนน้กำรท ำนำเป็นหลกัจึงมีผลผลิตส ำคญั 

คือ ขำ้ว 

 

 

 

 

 

 
 

2. พืชผกัปลอดสำร  ต ำบลหนองยำวมีกำรรวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชนผูผ้ลิตผกั

แปลงใหญ่ปลอดภยัสูง ต.หนองยำว อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นท่ี  

เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชน ผูผ้ลิตผกัแปลงใหญ่ปลอดภยัสูง  

มีกำรใชข้นำดพื้นท่ีให้เหมำะสมต่อกำรบริหำรจดักำรดำ้นต่ำง ๆ กำรรวมกลุ่มฯ ท ำให้

เกิดอ ำนำจกำรต่อรองเร่ืองรำคำผลผลิต มีกำรบริหำรจดักำรร่วมกัน และรวมกัน จดั

จ ำหน่ำยผลิตผลกนัเองโดยมีตลำดผูบ้ริโภครองรับท่ีแน่นอน 

แหล่งน ้า 

แหล่งน ้ำในต ำบลหนองยำวส่วนใหญ่เป็นบ่อน ้ำต้ืนส่วนตวั  บ่อน ้ำต้ืน

สำธำรณะ   บ่อบำดำลสำธำรณะ  แหล่งน ้ำธรรมชำติ  รวมถึงระบบประปำประจ ำ

หมู่บำ้น ดงัน้ี 

 มีระบบประปำบำดำลหมู่บำ้น จ ำนวน 12 หมู่บำ้น 

 มีระบบประปำหมู่บำ้น จ ำนวน 12 หมู่บำ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



รูปแบบการจัดการส่ิงแวดล้อม และขยะ 

อบต.หนองยำวมีระบบไฟฟ้ำครบทุกหมู่บำ้น จ ำนวน  3,090   ครัวเรือน   อบต.

หนองยำวมีกำรจัดหำแหล่งน ้ ำให้สำมำรถท ำกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี จัดให้มีกำร

ระบำยน ้ ำ เพื่อแก้ไขปัญหำน ้ ำท่วม   ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  

สนบัสนุนและส่งเสริมกำรจดักำรดำ้นสำธำรณสุขและอนำมยั   มีศูนยส์ำธำรณสุขมูลฐำน

ชุมชน รูปแบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและขยะบริหำรจัดกำรโดย อบต.หนองยำว 

ปัจจุบนัยงัมีปัญหำเร่ืองกำรคดัแยกขยะ เน่ืองจำกปริมำณขยะในทอ้งถ่ินมีจ ำนวนมำก

ขึ้นและยงัไม่มีกำรแยกประเภทของขยะ สอบถำมทำง อบต.แลว้ไดรั้บขอ้มูลวำ่ก ำลงัอยู่

ในระหว่ำงด ำเนินกำรหำมำตรกำรในกำรคัดแยกขยะ เพื่อประชำสัมพันธ์ให้กับ

ชำวบำ้นไดป้ฏิบติัตำมในล ำดบัถดัไป 

 

 
 
 



ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
ในพื้นท่ีต ำบลหนองยำวมีศูนยก์ำรเรียนรู้ในชุมชน ดงัน้ี 

 หอกระจำยข่ำว 
 
 
 
 
 

 
  ศูนยเ์รียนรู้เกษตรกร ต.หนองยำว อ.พนมสำรคำม 

 
 

 
 

 กศน.หนองยำว 

 

 

 
 

 



อตัลกัษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อตัลกัษณ์ของต ำบลหนองยำว เป็นหมู่บำ้นท่ีก่อตั้งมำเป็นเวลำนำน ในอดีตมี
วดัท่ีรุ่งเรืองมำก มีหนองน ้ ำท่ีมีควำมยำวมำกท่ีเกิดจำก แรงงำนของคนในหมู่บ้ำน
ช่วยกันขุดหนองน ้ ำด้วยควำมสำมัคคี   ช่ือหนองน ้ ำจึงเป็นท่ีมำของช่ือวดั   และช่ือ
ชุมชน  คือต ำบลหนองยำวในปัจจุบนั ภำษำถ่ิน คือ ภำษำลำวพวน, ภำษำกลำง 

อบต.หนองยำวมีภูมิปัญญำทอ้งถ่ินหลำกหลำย เช่น กลุ่มเยำวชนต ำบลหนอง

ยำว ท่ีตั้ง 80/2 ต.หนองยำว อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 กลุ่มเยำวชนจะพกั

อำศยัอยู่ท่ีท ำกำรกลุ่ม โดยมีบำ้นให้พกัอำศยัเป็นหลงั ๆ แยกชำยหญิง กลุ่มมีจ ำนวน

สมำชิกทั้งส้ิน 22 คน โครงสร้ำงประกอบดว้ยคณะกรรมกำรและสมำชิก อำชีพหลกัคือ

ท ำผลิตภณัฑจ์ำกกะลำมะพร้ำว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานที่ส าคญัในท้องถิ่น 

1. วดัในพื้นท่ี ต.หนองยำว เช่น  

วัดบ้านแล้ง  

ท่ีตั้ง 51 ม. 5 ถนน ทำงหลวงชนบท ฉช. 3002 ต ำบล หนองยำว อ ำเภอ พนมสำรคำม 

จงัหวดั ฉะเชิงเทรำ 24120 

 
วัดอ่าวสีเสียด  

ท่ีตั้ง 99 ม.4  ทำงหลวง ชนบท 3019  ต.หนองยำว อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 

 



วัดหนองปาตอง  

ท่ีตั้ง 54 ม.2 ต.หนองยำว อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 

 

 

 

 

 

 

 
 

วัดหนองยาว  

ท่ีตั้ง 10 ม.7  ต.หนองยำว อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 

 

 
 

  



วัดต้นตาล  ท่ีตั้ง 1 ม.8  ต.หนองยำว อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 

 
วัดนาเหล่าบก  ท่ีตั้ง 60 ม.6  ต.หนองยำว อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 

 
วัดแหลมไผ่ศรี  ท่ีตั้ง 5/1 ม.5  ต.หนองยำว อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120 

 
 



2. โรงเรียนในพื้นท่ี เช่น โรงเรียนวดัแหลมไผศ่รี,โรงเรียนวดัตน้ตำล,โรงเรียนนำเหล่ำ

บก,โรงเรียนวดัหนองปำตอง 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. ท่ีท ำกำร อบต.หนองยำว 

 
 



 

ความส าเร็จแห่งชุมชนและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ชำวบำ้นมีกำรรวมตวักนัท ำกิจกรรม เช่น กำรรวมกนัเป็นกลุ่มเกษตรกร  กลุ่ม

แม่บำ้น  กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ ทำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสนบัสนุนและ

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม กำรรวมกลุ่ม กำรฝึกอำชีพ ให้ชำวบำ้นมีรำยไดเ้พิ่ม มีคุณภำพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น   กำรรวมกลุ่มกนัของเกษตรกรท ำใหล้ดตน้ทุนในกำรผลิต  กำรรวมกนัเป็น

กลุ่มท ำให้เกษตรกรสำมำรถแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดควำมสำมคัคีท ำให้ชุมชนเข้มแข็ง  

คนในชุมชนไดบ้ริโภคผกัปลอดภยั  กำรท่ีสมำชิกรวมกันขำยผลผลิตท ำให้มีอ ำนำจ

ต่อรองกบัพ่อคำ้เพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภำพไดรั้บควำมเช่ือถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศักยภาพ สภาพปัญหาผลติภัณฑ์ชุมชน 

ศักยภาพ 

 เกษตรกรในพื้นท่ีสำมำรถน ำ ผลเมลอนท่ีมีขนำดเล็กไม่ได้มำตรฐำนซ่ึงไม่

สำมำรถน ำออกจ ำหน่ำยเป็นผลได ้โดยน ำมำแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ์ำหำรประเภทขนม

3 ชนิด  ไดแ้ก่  คริสตลัเมลอน (วุน้กรอบเมลอน)  พุดด้ิงเมลอน  สังขยำเมลอน 

ปัญหำของกำรน ำผลเมลอนมำแปรรูป เป็น

ผลิตภณัฑอ์ำหำร  พบว่ำกำรท ำคริสตลัเมลอนมี

ขั้นตอนท่ียุ่งยำก ต้องน ำผลผลิตไปตำกแดด 

หรืออบให้แห้งกรอบ ซ่ึงใช้ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำรมำก  ด้วยสภำพอำกำศร้อนช้ืนของ

ประเทศไทย อำจท ำใหผ้ลผลิตขึ้นรำ ท ำใหผ้ลผลิตเสียไม่สำมำรถใชง้ำนได ้ ส่วนพุดด้ิง

เมลอน และสังขยำเน้ือเมลอน ผลิตออกมำแลว้รสชำติยงัไม่คงท่ี บำงคร้ังมีรสชำตดี 

บำงคร้ังจืดเกินไป ควรมีกำรปรับสูตรใหมี้ควำมเป็นมำตรฐำนและมีรสชำติท่ีดีขึ้น 

ในด้ำนผลิตภณัฑ์ของกลุ่มแม่บ้ำนท่ี

ตอ้งกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ตะกร้ำสำน

นั้นสำมำรถสำนตะกร้ำออกมำได้ใน

รูปแบบซ่ึงสำมำรถใชง้ำนไดจ้ริง เม่ือ

ได้รับกำรแนะน ำในเร่ืองกำรเลือก

สั่ ง ซ้ือสินค้ำคือเส้นพลำสติกจำก

โรงงำน  และกำรใชสี้เส้นพลำสติกในกำรสำนเพื่อใหเ้กิดลวดลำยตะกร้ำท่ีสวยงำม 



 ปัญหำและอุปสรรคของกลุ่มแม่บำ้นตะกร้ำสำนเกิดจำกควำมไม่ช ำนำญใน

กำรสำนตะกร้ำ  เน่ืองจำกบำงคนไม่เคยสำนตะกร้ำเลย  หลำยคนแมจ้ะมีควำมรู้พื้นฐำน

ในกำรสำนอยู่บ้ำงแต่เม่ือไม่ได้ท ำเป็นประจ ำก็ไม่มีควำมช ำนำญ  ยงัไม่มีควำมคิด

สร้ำงสรรค์ในกำรท ำลวดลำยและสีสันท่ีสวยงำม รวมทั้งกำรสั่งเส้นพลำสติกตอ้งสั่ง

จำกกรุงเทพฯ ท ำให้เสียเวลำในกำรขนส่ง และมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นในกำรเก็บส ำรอง

วตัถุดิบไวเ้พื่อรอกำรใชง้ำน 

 ทั้ ง 2 โครงกำรมีปัญหำในกำรจัดจ ำหน่ำยผลผลิตท่ีท ำขึ้ น เน่ืองจำกขำด

ช่องทำงกำรตลำดในกำรจดัจ ำหน่ำย  ขำดบุคลำกรในกำรน ำผลิตภณัฑ์ไปจดัจ ำหน่ำย 

เช่น กำรออกร้ำนตำมนิทรรศกำรต่ำง ๆ   ควรมีกำรพัฒนำป้ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ประจ ำทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูท่ี้สนใจจะซ้ือสินคำ้ สำมำรถติดต่อน ำสินคำ้น ำไป

จ ำหน่ำยไดโ้ดยตรง และสำมำรถสั่งผลิตภณัฑสิ์นคำ้ไดส้ะดวก  รวดเร็ว รวมถึงปัญหำ

เร่ืองกำรจดักำรสินคำ้ กำรขนส่ง กำรบริหำรกำรเงินในกลุ่ม จ ำเป็นตอ้งมีกำรส่งเสริม

ในล ำดบัต่อไป เพื่อใหชุ้มชนสำมำรถพึ่งพำตนเองไดอ้ยำ่งย ัง่ยนืในอนำคตต่อไป 

 

 

 

 

 

 

  



 


