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การพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อยของชุมชนบานจอมทอง
ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑจากขีเ้ ลือ่ ยสรางรายไดเสริมและลดปริมาณของ
เสียรวมทัง้ ศึกษาบริบทและสถานการณขเี้ ลือ่ ยในชุมชนและเพือ่ ประเมินศักยภาพดานการจัดการการผลิตและ
การตลาดของผลิตภัณฑจากขี้เลื่อยซึ่งทําการศึกษาในชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม และกลุมตัวอยางเปนสมาชิกภายในชุมชนที่ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมกลุม มีเครื่องมือ
ในการเก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะหขอ มูลตามขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั ไดแก การระดมสมองและสนทนา
กลุม โดยเนนการปฏิบัติแบบมีสวนรวมภายในกลุม
จากการศึ ก ษาพบว า ขี้ เ ลื่ อ ยในชุ ม ชนสามารถทํ า ก อ นเชื้ อ เห็ ด และก อ นโอเอซี ส (ใช ขี้ เ ลื่ อ ย
เป น วั ส ดุ ท ดแทน) โดยผ า นกระบวนการอบรมให ค วามรู  พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารวิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน ผลิตภัณฑไดมคี วามสอดคลองกับบริบทของชุมชนเนือ่ งจากชุมชนมีขเี้ ลือ่ ยเพียงพอ
ทีใ่ ชในการผลิต ผลิตภัณฑทงั้ สองอยางสามารถชวยลดปริมาณขีเ้ ลือ่ ยและสรางรายไดเสริมใหกลุม ของชุมชน
และจากการทดสอบการตลาดเป น การจั ด จํ า หน า ยแบบดั้ ง เดิ ม คื อ เก็ บ ผลผลิ ต และวางจํ า หน า ย
ในตลาดของชุมชน กลุมชุมชนมีแนวคิดพัฒนาใหมีหนวยงานของทองถิ่นเขามาสนับสนุนและชวยดูแล
เพื่อใหเกิดกลุมที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน
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คําสําคัญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดการการผลิต การตลาด ผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย การจํากัดของเสีย

Abstract
This article intended to develop product from sawdust to encourage villager gaining more
income and reduce the waste from producing product. Firstly, conducting the area-based survey
and study for evaluating the amount of sawdust in village to determine the production potential and
also evaluate the market potential of the product. The study area based on Chomtong Village,
Baanwean, Hangdong, Chiangmai. The target group was villagers in the community who
interested to join the activity. Using PAR technique as a tool to collect data and synthesis from
brainstorming and group discussion methodologies.
The result of the study found that sawdust could be transformed to mushroom loaf and
oasis foam like. These products were processed via product development training and academic
service from The Far Eastern University. The products were compatible with the community context
because they have enough amount of sawdust to produce continuously. These products could
reduce the waste in their community and also gain more income to their family. The result from the
product market test by selling in the village, they would like to get the support from the local
governance to the group as a stronger and more sustain one.

Keywords
Product Development, Production Management, Marketing, Product of Sawdust, Waste
Disposal

บทนํา
บานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีประชากรทั้งหมด 689 คน
มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 207 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ คาขายรับจาง และผลิตหัตถกรรมพื้นบาน มีบางสวน
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (Government in office Bann Wean, 2012, para. 5) หมูบานจอมทอง
เปนชุมชนหนึ่งที่มีผูประกอบการดานอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเกี่ยวกับไมจํานวน 10 ราย มีขี้เลื่อย
โดยประมาณการ 500 กิโลกรัมตอวัน สวนใหญผูประกอบการจะใหกลุมเกษตรอินทรียนําไปทําปุย 20%
ขาย 20% ยังคงเหลือขี้เลื่อยอีก 60% ที่ไมไดกําจัด (Buakaw, Personal communication, June 23, 2014)
กล า วว า ทางหน ว ยงานท อ งถิ่ น จะไม รั บ ขยะประเภทขี้ เ ลื่ อ ยไปกํ า จั ด ให เ นื่ อ งจากเป น ของเสี ย ที่ เ กิ ด
จากการประกอบการทํ า ธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น ผู  ป ระกอบการต อ งกํ า จั ด เองด ว ยการเผา แต เ นื่ อ งจากป จ จุ บั น
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มีกฎหมายหามไมใหกําจัดขยะดวยการเผา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หากฝาฝนจะมี
โทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ แลวแตกรณีความผิด (Noise Pollution
& Vibration Part, 2017, para. 4) ทําใหผปู ระกอบการไมมวี ธิ ใี นการกําจัดขีเ้ ลือ่ ยใหลดลงในสถานประกอบการ
ได ตอมาไดมีนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม โดยมีที่ปรึกษา คือ อาจารยธีรารัตน
รัตนวิสุทธิ์อมร ทําโครงการ “กลาใหมใฝรู” ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด รวมกับกลุมเกษตรอินทรีย
ตําบลบานแหวน และวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรียหมอดินตําบลบานแหวน โดยโครงงานชื่อรวมพล
คนหัวขี้เลื่อย ลักษณะโครงงานไดนําขี้เลื่อยมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ เพื่อลดปริมาณขี้เลื่อยในชุมชนและ
เปนการสรางรายไดเสริมใหกลุมชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนนําเอาขี้เลื่อยมาแปรรูปเปน
กระถางตนไมทสี่ ามารถยอยสลายได และไมเปนภัยตอสิง่ แวดลอม นายธวัช บัวขาว สมาชิกกลุม เกษตรอินทรีย
ทีไ่ ดเขารวมฝกอบรมดังกลาว จึงรวมกลุม กับคนในชุมชนบานจอมทอง หมู 10 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 คน นําเอากระถางขี้เลื่อยมาผลิตเพื่อเปนรายไดเสริม
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณกลุมชุมชนบานจอมทอง การผลิตภัณฑกระถางจากขี้เลื่อย ยังเปน
ผลิตภัณฑทยี่ งั ตองไดรบั การพัฒนาในเรือ่ งของรูปแบบผลิตภัณฑ การผลิตและการตลาด ซึง่ กระบวนการผลิต
กระถางขี้เลื่อยมีความยุงยาก ตองใชเวลาในการผลิตนาน กระถางขี้เลื่อยยังไมเปนที่รูจักและยังไมสามารถ
สรางรายไดใหกบั ชุมชนอยางแทจริง ชุมชนบานจอมทองจึงมีแนวคิดและมีความตองการทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ
จากขี้เลื่อยในรูปแบบอื่นๆ ที่เปนทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อยที่เหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง
และชุมชนบานจอมทองสามารถทําได จนทําใหเกิดความตองการของคนในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียงแลวยัง
สงผลชวยใหชุมชนสามารถลดปริมาณขี้เลื่อยและสรางรายไดเสริมใหชุมชนอีกดวย ซึ่งจะทําใหคนในชุมชน
เห็นถึงความเปนไปไดและมาเขารวมเปนสมาชิกกลุมเพิ่มขึ้น (Buakaw, Personal communication, June
23, 2014)
จากการรวมกลุม เพือ่ ผลิตกระถางจากขีเ้ ลือ่ ย มีอปุ สรรคดานการผลิตทีล่ า ชา ไมไดรายไดตามทีช่ มุ ชน
ตองการ อีกทั้งไมไดลดปริมาณของขี้เลื่อยในชุมชนตามที่ชุมชนตองการ ทางชุมชนบานจอมทองจึงมี
ความตองการที่การพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย และหาทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อย เพื่อเปน
แนวทางในการชวยลดปริมาณขี้เลื่อยที่เปนปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน และเปนการพัฒนาอาชีพและสราง
รายไดเสริมใหกับชุมชน นอกจากนี้ยังตองศึกษาและวิเคราะหศักยภาพกลุมในดานตางๆ เชน ศักยภาพของ
การรวมกลุม ศักยภาพดานการผลิต และศักยภาพดานการตลาด รวมถึงองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เพือ่ หาทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และการใชประโยชนจากขีเ้ ลือ่ ย
ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของชุมชน จนเปนทางเลือกทีช่ ว ยลดปริมาณขีเ้ ลือ่ ยในชุมชนและสามารถสรางรายไดให
กับชุมชนอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีวิทยากรมาใหความรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด การหาความรูที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม การประเมินศักยภาพทางดานการผลิตของกลุม (แรงงาน วัสดุ เครื่องจักร เงินทุน สถานที่)
การประเมินศักยภาพทางการตลาด คนหาขอดี ขอเสีย ปญหาและอุปสรรค และทําการตลาดโดยกําหนด
กลุมเปาหมาย ทําการทดสอบเพื่อเปนขอมูลที่ใชในการตัดสินใจทําการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ
เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและความยั่งยืนในชุมชน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อยสรางรายไดเสริมและลดปริมาณของเสียของบานจอมทอง
ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและสถานการณขี้เลื่อยของชุมชนบานจอมทอง
3. ศึ ก ษาและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากขี้ เ ลื่ อ ย เพื่ อ เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ร า งรายได เ สริ ม ให กั บ
ชุมชนบานจอมทอง
4. เพื่อประเมินศักยภาพดานการจัดการการผลิตของชุมชนบานจอมทอง
5. เพื่อประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย

ทบทวนวรรณกรรม
1. บริบทชุมชนของบานจอมทอง ตําบลบานแหวน มีประชากร ทัง้ หมด 689 คน แยกเปนประชากร
มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 207 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ คาขายรับจาง และผลิตหัตถกรรมพื้นบาน มีบางสวน
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (Government in office Bann Wean, 2012, para. 5) ซึ่งการประกอบธุรกิจเปน
ธุรกิจชุมชนซึ่งหมายถึง “กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอันประกอบดวย กิจกรรมทางการผลิตกิจกรรม
ทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซื้อและการบริโภคของชุมชน” (Buawfai, 1999, para. 1) จากความหมาย
ของธุรกิจชุมชนขางตนจะเห็นไดวา ชุมชนซึง่ เปนรากฐานของชนบทไทยจะเขมแข็งไดนนั้ ชุมชนจะตองยืนหยัด
ดวยลําแขงของชุมชนเองโดยอาศัยความรวมมือหรือการมีสว นรวมของคนในชุมชนในอันทีจ่ ะพัฒนากลุม ธุรกิจ
ของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหมีความเจริญเติบโตซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาความเปนอยูของประชาชนที่อยูใน
ภาคชนบทใหมชี วี ติ ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ ตอไปดังนัน้ ขัน้ ตอนการดําเนินงานของกลุม ธุรกิจชุมชนทีจ่ ะนําไปสูก าร
ประสบความสําเร็จไดนั้นควรมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้
1.1 คนหาความตองการของตลาดธุรกิจชุมชนจะตองทราบถึงความตองการสินคาและ
บริการของตลาดความไดเปรียบทางดานการผลิตหรือการแขงขันเพราะชุมชนแตละพืน้ ทีม่ คี วามไดเปรียบทาง
ดานทรัพยากรที่แตกตางกันและจะนําทรัพยากรของชุมชนที่มีอยูมาผลิตสินคาอะไรซึ่งแนวคิดสวนผสม
ทางการตลาด ดาน ผลิตภัณฑ (Product) คือสินคาหรือบริการที่เราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการกําหนด
ตัวผลิตภัณฑใหเหมาะสม จะตองพิจารณากลุมลูกคาเปาหมายตองการอะไรแตโดยทั่วไปแนวทางที่จะทํา
สินคาใหขายไดมีคือการสรางสินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้น จะตองเปนสิ่งที่ลูกคา
สามารถสัมผัสไดจริงวาตางกันและมีคุณสมบัติพิเศษรูปลักษณ การใชงาน ความปลอดภัย ความคงทนโดย
กลุมลูกคาที่เปาหมายตองเปนลูกคาที่ไมมีการแขงขันมาก (Niche Market) สงผลใหธุรกิจชุมชนคิดพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม (New Products) ในทางการตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑทไี่ มเคยมีในตลาดเรียกวานวัตกรรม
(Innovation) ผลิตภัณฑทปี่ รับปรุงใหม (Product Improvement) และผลิตภัณฑที่ผูผ ลิตทําขึ้นมาลักษณะ
เหมือนผลิตภัณฑของคูแขงขันที่มีจําหนายในตลาดแลว (Me-too Products) ดังนั้นที่มาของผลิตภัณฑใหม
นาจะเกิดจากความตองการเปนผูบุกเบิก (Pioneer) ในตลาดของธุรกิจความตองการปรับปรุงสินคาให
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สอดคลองกับความตองการของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและความตองการมีสนิ คาจําหนายครอบคลุมทุกชนิด
เพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงขันได (Principles of marketing, 1999, para. 2)
1.2 เลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสมธุรกิจชุมชนตองทราบวาผูที่จะลงมือผลิตมีใครบางและ
ผูที่เกี่ยวของกับการผลิตมีใครบางจึงควรใหผูท่ีมีความสามารถนี้เปนผูลงมือผลิต ใหคําแนะนําในการผลิต
ใหมกี ารระดมสมองของคนเหลานี้ และยังสามารถพึง่ พาผูท เี่ กีย่ วของกับการผลิต เชนหนวยงานราชการ สถาบัน
วิชาการตางๆ นอกจากนีใ้ นการผลิตทีเ่ หมาะสมของธุรกิจจะตองคํานึงถึง อันประกอบดวยทีด่ นิ (Land) แรงงาน
(Labor) ทุนที่ใชในการดําเนินงาน (Capital) และผูประกอบการ (Entrepreneur) ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร
ปญหานี้จะเรียกวาปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่วาผลิตอยางไร (How) รวมถึงธุรกิจขุมขนจะตองคํานึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน และบริหารจัดการการผลิตโดยการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเชน วัตถุดิบเครื่องจักร
การจัดการแรงงานเงินทุนใหเปนผลผลิต Outputs (สินคาและบริการ) ที่มีประสิทธิภาพ และมูลคาเพิ่ม
(Value Added) ซึ่งตองคํานึงถึงความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรที่ใช มีตนทุนการผลิตตํ่ามีการ
จัดสงทีร่ วดเร็วทันตามความตองการของลูกคาสินมีความปลอดภัย พนักงานมีขวัญและกําลังใจดีซงึ่ มีผลตอ
คุณภาพสินคาและบริการ การผลิตตองไมมผี ลกระทบตอสิง่ แวดลอม (Factor of production, 2013, para. 2)
1.3 ใครคือกลุมเปาหมายธุรกิจชุมชน จําเปนตองทราบวาควรขายสินคาใหกับใครและลูกคา
จะซือ้ สินคาของเราไดอยางไร ซึง่ ลูกคาอาจแบงเปน ลูกคาทองถิน่ และลูกคานอกทองถิน่ ธุรกิจชุมชนจะจัดการ
หาวิธีการขายสินคาและการกระจายสินคาซึ่งเปนสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย
(Place) คือวิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปนสินคาที่จะขายไปหลายๆ แหงวิธีการขายหรือการ
กระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก หลักของการเลือกวิธกี ระจายสินคานัน้ ไมใชขายใหมากสถานทีท่ สี่ ดุ จะดีเสมอ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาสินคาคืออะไร กลุมเปาหมายคือใครและผลิตเพื่อใคร (For whom)
1.4 กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจชุมชน แบงเปน กลุมที่ไมเปนทางการ (Informal
Group) คือ ไมมกี ารจดทะเบียนตามกรอบกฎหมายใดๆ มีความเปนอิสระในการดําเนินงาน แตไมสามารถทํา
นิตกิ รรมในนามของกลุม ได ขอเสียของการตัง้ กลุม แบบนีค้ อื ไมสามารถระดมเงินทุนได และขอดี คือการบริหาร
งานภายในกลุมมีความคลองตัวเนื่องจากสมาชิกจะบริหารงานภายในกลุมและกลุมที่เปนทางการ (Formal
Group) คือกลุมที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายไมวาจะเปนในรูปของสหกรณ หรือบริษัท จํากัดขอเสียของ
การจัดตัง้ กลุม คือ การบริหารงานมีความซับซอนมากขึน้ และมีความลาชาสําหรับขอดี คือ การระดมทุนสามารถ
ทําไดรวดเร็ว
2. ปจจัยที่กําหนดความสําเร็จของการจัดตั้งธุรกิจชุมชุมชนนั้นมีดังตอไปนี้ (Autsawasirilue &
Thinakoon, 2011, para. 6)
2.1 ความเขาใจของสมาชิก 1) สมาชิกจะตองเขาใจในความแตกตาง ขอบเขตและขอจํากัดของ
กลุมที่จัดตั้งขึ้น 2) ความตองการและเปาหมายของธุรกิจชุมชนซึ่งบางชุมชนอาจทําการผลิตแคพออยูพอกิน
รูปแบบของกลุมอาจเปนเพียงกลุมเพื่อการผลิต เชนกลุมทํานา หรือกลุมเลี้ยงสัตว บางชุมชนอาจมีเปาหมาย
คือกําไรเพือ่ นํากําไร มายกระดับชีวติ ความเปนอยูของสมาชิกใหดขี นึ้ 3) เงินทุนเพราะเงินทุนเปนปจจัยหนึง่ ที่
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กําหนดความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ดังนั้นการดําเนินธุรกิจชุมชนจึงควรเริ่มจากกิจกรรมเล็กไปใหญ คอยๆ
สะสมเงินทุนจากชุมชนเพือ่ สรางความแข็งแกรงใหเกิดกับธุรกิจการรวมทุนทีละเล็กละนอย อาจชาเกินไปชุมชน
อาจสามารถระดมทุนในรูปของสหกรณหรือบริษัทก็ได 4) ทรัพยากรบุคคลซึ่งบุคคลประเหลานี้จะตองมี
ความรูความสามารถทั้งดานภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยาการใหมๆ ทั้งนี้จะตองเปนคนที่รักงานของชุมชน
ชอบงานทาทาย มีความเสียสละไมหวังผลตอบแทนมากเกินไป 5) การมีสวนรวมของชุมชนเปนสิ่งที่สําคัญ
ทีส่ ดุ ในการจัดตัง้ ธุรกิจชุมชนถาสมาชิกไมรว มมือธุรกิจชุมชนก็เกิดขึน้ ไมได โดยทีส่ มาชิกควรมีสว นรวม 4 สวน
คือรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ
2.2 ธุรกิจชุมชนเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับรายไดชีวิตความเปนอยูและคุณภาพชีวิต
ของชาวบานหากกลุมชาวบานเหลานี้มีรายไดสูงขึ้นจะสงผลกระทบดานบวกตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศโดยในการประกอบธุรกิจชุมชนควรมุง เนนสรางความเขมแข็งของชุมชนสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจชุมชน
แบบพึ่งตนเอง ใชภูมิปญญาทองถิ่นและวัตถุดิบในชุมชนโดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนชาวบาน
หรือกลุมเกษตรกรเหลานี้มีรายไดสูงขึ้นจะสงผลกระทบดานบวกตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนควรมุงเนนสรางความเขมแข็งของชุมชนสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบ
พึ่งตนเอง ใชภูมิปญญาทองถิ่นและวัตถุดิบในชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชน
2.3 การจัดการหรือการนําไปใชประโยชนจากของเสีย (ขีเ้ ลือ่ ย) การจัดการของเสีย มีหลักเกณฑ
ในการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท การเลื่อย การซอย การขัด การไส
การเจาะ การขุดรอง การทําคิว้ หรือการตัดไมดว ยเครือ่ งจักรมีหลักเกณฑเกีย่ วกับการกําจัด ของเสีย (ขีเ้ ลือ่ ย)
ใหมกี ารทําความสะอาด เก็บรวบรวมเศษไม ขีเ้ ลือ่ ย หรือเศษวัสดุทเี่ กิดขึน้ จากการประกอบกิจการ ทิง้ ลงภาชนะ
รองรับมูลฝอย เปนประจําทุกวันหลังเลิกงานหรือทุกครั้งที่พบวาเศษไม ขี้เลื่อย หรือ เศษวัสดุอื่นใด มีปริมาณ
มากเกินสมควร (Criteria for control of business activities that are harmful to health, 2008, para.
3) นอกเหนือจากการจัดการของเสีย (ขี้เลื่อย) ยังสามารถนําขี้เลื่อยไปใชประโยชนหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ในรูปแบบอื่นไดเชน เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) จัดเปนประเภทหนึ่งของเชื้อเพลิงที่ทําจากไม
ซึ่งโดยทั่วไปจะผลิตจากขี้เลื่อยหรือเศษวัสดุจากการผลิตไมแปรรูป หรือเศษไมที่เหลือใชจากโรงงานผลิต
เฟอรนิเจอร และยังรวมถึงไมจากการโคนตนไมที่ไมจําเปนหรือยืนตนตาย การตัดแตงกิ่งไม เปนตน เชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดเม็ด มีการผลิตในหลากหลายรูปแบบและยังมีคุณภาพสินคาที่หลากหลายขึ้นอยูกับการนําไปใช
ทั้งที่เปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาการใหความรอนกับที่อยูอาศัยและการใชงานประเภทอื่นๆ เชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดเม็ด มีความหนาแนนสูงมากจากกระบวนการผลิต และจากกระบวนการใหความรอนสูงทําใหมี
ความชืน้ ตํา่ (ตํ่ากวา 10%) ซึ่งชวยใหเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด สามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพการเผาไหม
ที่สูงมาก (Biomass fuels, 2013, para. 1)
3. กรอบแนวความงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและหาทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อย
ของชุมชนบานจอมทอง ทําการศึกษาบริบทและสถานการณที่เกิดจากผลกระทบของขี้เลื่อยในชุมชน
บานจอมทอง ศึกษาศักยภาพชุมชนและนําความรูจากภายนอกเชน งานวิจัย ความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ
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นํามาใชในการระดมความคิดแสวงหาผลิตภัณฑ และหาทางเลือกในการใชประโยชนจากขีเ้ ลือ่ ย โดยกําหนด
เกณฑในการหาทางเลือกเพือ่ ใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนบานจอมทอง จนเกิดเปนผลิตภัณฑหรือแนวทาง
ในการเลือกใชประโยชนของชุมชน และนําความรูทางวิชาการดานการบริหารจัดการการผลิต การตลาด
มาเพิ่มเติมความรูใหกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน ชุมชนไดประโยชนจากการเรียนรูในกระบวนการตางๆ
เกิดเปนผลิตภัณฑของชุมชนใหมและเปนทางเลือกอาชีพใหมของคนในชุมชนบานจอมทอง เกิดวิธีใหมใน
การสรางมูลคาจากขี้เลื่อยในชุมชนและชุมชนเกิดศักยภาพในการจัดการตนเองอยางเปนระบบ
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ĂÜÙŤÙüćöøĎšõć÷îĂÖìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
- ÙüćöøĎšÝćÖĀîŠü÷Üćîõć÷îĂÖ
- ïìđøĊ÷îÝćÖÖćøüĉÝĆ÷ĒúąĂČęîė
- ÙüćöøĎšìćÜüĉßćÖćø

øĎðĒïïñúĉêõĆèæŤĀøČĂìćÜđúČĂÖ
ĔîÖćøĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖ×ĊĚđúČęĂ÷
ĀúĆÖđÖèæŤĔîÖćøđúČĂÖ
ñúĉêõĆèæŤĀøČĂìćÜđúČĂÖÖćøĔßš
ðøąē÷ßîŤÝćÖ×ĊĚđúČęĂ÷
- ßčöîÿćöćøëìĞćĕéšÝøĉÜ
- Ĕßš×ĊĚđúČęĂ÷đðŨîüĆÿéčĀúĆÖĔîÖćø
îĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĀøČĂóĆçîć
đðŨîñúĉêõĆèæŤ
- ĕöŠìĞćĔĀšđÖĉéñúÖøąìïêŠĂ
ÿč×õćó×ĂÜÙîĔîßčößî
- ÿøšćÜđðŨîĂćßĊóđÿøĉöĒúą
øć÷ĕéš

ĒîüìćÜĔîÖćøîĞćĕðĔßš
ðøąē÷ßîŤÝćÖ×ĊĚđúČęĂ÷

ĂÜÙŤÙüćöøĎšđóĉęöđêĉöéšćîüĉßćÖćø
- éšćîÖćøñúĉê
- éšćîÖćøêúćé
- éšćîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø

îüĆêÖøøößčößîÖćøĔßšðøąē÷ßîŤÝćÖ×ĊĚđúČęĂ÷
- ĕéšìćÜđúČĂÖĔîÖćøĔßšðøąē÷ßîŤ ĀøČĂĕéš
ñúĉêõĆèæŤĔĀöŠ đðŨîìćÜđúČĂÖĂćßĊóĔĀöŠ
ĒúąÿøšćÜøć÷ĕéš
- ĕéšüĉíĊÖćøĔĀöŠĔîÖćøîĞć×ĊĚđúČęĂ÷ĕðÿøšćÜöĎúÙŠć
- đÖĉéýĆÖ÷õćóĔĀöŠ×ĂÜßčößîìĊęÿøšćÜÙüćö÷ĆęÜ÷Čî
éšü÷ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøêîđĂÜ

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
การดําเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑจากขีเ้ ลือ่ ยเพือ่ ลดปริมาณของเสียของชุมชนบานจอมทอง
ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม” เพื่อหาทางเลือกในการลดปริมาณขี้เลื่อยและสรางรายได
เสริมของชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการดําเนินการวิจัย
ในระยะเวลา 12 เดือน
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ขอบเขตและวิธกี ารวิจยั เปนงานวิจยั ประยุกต เชิงคุณภาพ ซึง่ มีรปู แบบการดําเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การโดยชุมชนมีสว นรวม มีพนื้ ทีศ่ กึ ษาคือ ชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
เปนพื้นที่งานวิจัยครั้งนี้ มุงเนนศึกษา คนควา หาขอมูลเปนทางเลือกในการลดปริมาณขี้เลื่อยในชุมชน
ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปเกี่ยวกับไมที่มีปริมาณขี้เลื่อยในชุมชนจํานวนมาก ผูวิจัย
ประกอบดวยนักวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 4 คน และสมาชิกใน
ชุมชนบานจอมทองประชากร คือ สมาชิกชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ที่ใหความสนใจเขารวมเพื่อหาแนวทางในการใชประโยชนจากขี้เลื่อยหรือทําเปนผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย
จํานวนทั้งหมด 8 คนรวมหัวหนาโครงการวิจัยรวม
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการเก็บรวมรวมขอมูลแบบปฐมภูมคิ อื การสํารวจภาคสนาม โดยเก็บขอมูล
จากแบบการจดบันทึกการจัดกิจกรรม แบบสอบถาม การสัมภาษณ เพื่อเปนการเก็บขอมูลเชิงลึก ซึ่งการจัด
กิจกรรมเปนไปในแบบลักษณะของการมีสวนรวมกันและเรียนรูจากชุมชน โดยกลุมชุมชนเปนผูคิด ริเริ่ม
เรียนรูและปฎิบัติดวยตนเอง (Kamsrichan, 2011, 248) นักวิจัย ตัวแทนกลุม สมาชิกกลุมและหนวยงาน
สวนทองถิ่น เปนผูมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
เกี่ ย วกั บ การตลาด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ `ศึ ก ษาขอ มู ล จากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เชน พัฒ นาชุ ม ชน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเอกสารอิเล็กทรอนิกสจากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต
การวิเคราะหขอ มูลผูว จิ ยั วิเคราะหขอ มูลจากการปฏิบตั โิ ดยชุมชนมีสว นรวม ตามขัน้ ตอนการดําเนินการ
วิจัยโดยประชุมวางแผนศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของศึกษาขอมูลพื้นฐานและสํารวจพื้นที่ของชุมชน
เปาหมายวางแผนและประชุมรวมกับชุมชนรูปแบบกิจกรรม จัดเวทีสนทนากลุม สรางความเขาใจรวมกัน
ระหวางนักวิจัยกับชุมชนศึกษาดูงาน อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหความรูดานการตลาดที่เหมาะสม
ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑที่ทํามาจากขี้เลื่อยนําผลิตภัณฑที่ผานการพัฒนาไปทําการทดสอบตลาดเพื่อนํา
ผลิตภัณฑมาปรับปรุงประเมินศักยภาพทางดานการผลิตรวมกับชุมชนและทําการวิเคราะหขอมูลและ
ตรวจสอบผลการวิจัยรวมกับชุมชน

ผลการวิจัย
1. การลดปริมาณของเสีย (ขี้เลื่อย) โดยวิธีการแปรรูป/พัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย
จากการที่ชุมชนเขารวมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการนําขี้เลื่อยไปใชในการเพาะเห็ด
การลดปริมาณขี้เลื่อยในชุมชนดวยการเพาะเห็ดนั้นขั้นแรกนําขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม นํามาใชในการเพาะเห็ด
ไดประมาณ 120 กอนตอมาขั้นที่สองสามารถนํากอนเชื้อเห็ดที่ทําการเก็บดอกหมดแลว จํานวน 30 กิโลกรัม
มาผสมกับขี้เลื่อยใหม อีก 70 กิโลกรัม เพื่อเพาะเห็ดรุนตอไปไดขั้นที่สาม นํากอนเห็ดที่เก็บดอกหมดแลวมา
ยุยผสมกับฟางและใสเชื้อเห็ดฟาง เพาะเลี้ยงเห็ดฟางในตะกราไดขั้นที่ 4 สามารถนํากอนเชื้อเห็ดที่เก็บดอก
หมดแลวมาผสมกับฟาง นําไปกองไวใตตน ไม จะไดเห็ดฟางแบบปลูกดวยการกองบนพืน้ เมือ่ ทําการเก็บเห็ดหมด
กอนเชือ้ เห็ดทีส่ ามารถนําไปใชเปนปุย ตนไมไดตอ ไป ซึง่ เปนทางเลือกทีช่ มุ ชนจะนําไปใชประโยชน จากขี้เลื่อย
ไดจริง

174

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

ภาพที่ 2: การลดปริมาณขี้เลื่อยดวยการเพาะเห็ด

2. การสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
พัฒนาผลิตภัณฑจากการนําขี้เลื่อยไปทํากอนเชื้อเห็ด สามารถสรางรายไดใหกับกลุมชุมชน
จากการทําการสดสอบผลิตภัณฑ และกิจกรรมทดสอบตลาดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรรวมกับ
กลุม ชุมชน สรุปผลการเพาะเห็ดของชุมชนสามารถขายไดในชุมชนและชุมชนใกลเคียง ขายในราคากิโลกรัมละ
50 บาท ทีมวิจัยชุมชน บันทึก การเพาะครั้งที่ 2 สามารถเก็บเห็ดโดยรวมแลวไดทั้งหมด จํานวน 6 ครั้ง
รวมปริมาณการเก็บทั้งหมดได 52 กิโลกรัม 5 ขีด ขายในราคากิโลกรัมละ 50 บาท ไดรายไดจากการขาย
เห็ดนางรวมทั้งหมด 2,626 บาท เงินทุนและรายไดจากการทดลองเพาะเห็ด มีคาใชจายในการสรางเตานึ่ง
กอนเชื้อเห็ดและโรงเพาะเห็ด เทากับ 2,993 บาท (สิ่งกอสรางถาวรลงทุนครั้งเดียว ยกเวนโรงเรือนจะมีระยะ
เวลาใชงานไดนานขึ้นอยูกับการเลือกใชวัสดุกอสราง) วัสดุอุปกรณที่ใชเปนวัสดุเพาะกอนเชื้อเห็ดในกิจกรรม
ที่ 8 เทากับ 1,717 บาท สามารถผลิตกอนเชือ้ เห็ดได จํานวน 960 กอน (คาแรงในการทํากอนเชือ้ เห็ด ซึง่ อยูท ี่
การใสกอนเชื้อเห็ดกอนละ 0.50 สตางคตอกอน) ดังนั้นตนทุนอยูที่กอนละ 2.29 บาท ตอกอน เปนตนทุน
ในการผลิตที่คอนขางตํ่า และสามารถสรางรายไดจากการขายเห็ดไดกิโลกรัมละ 50-70 บาท แลวแต
ความตองการของตลาด และขายกอนเชือ้ เห็ด กอนละ 7-10 บาท ก็สามารถเปนการสรางรายไดใหกบั ชุมชนดวย
สวนกอนโอเอซีสมีตนทุนการผลิตตนทุนประมาณการที่ 3 บาท และทีมชุมชนสามารถขายได
ในราคา 8 บาท ไดกําไร กอนละ 5 บาท และกอนโอเอซีสตามทองตลาดมีราคาขายกอนละ 15 บาท
ปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใหความสนใจและราคาไมแพง
3. การศึกษาบริบทของชุมชนและสถานการณขี้เลื่อยของชุมชนบานจอมทอง
บริบทของชุมชนบานจอมทอง หมูบานจอมทองมีลักษณะชุมชนเมือง มีการเขามาอาศัยอยู
อยางหนาแนน เนื่องจากหมูบานจัดสรรเกิดขึ้นในบริเวณหมูบานและพื้นที่ใกลเคียงจํานวนมาก ขอมูลจาก
การสนทนากลุม ผูท อี่ าศัยในชุมชนปจจุบนั สวนใหญประกอบอาชีพ คาขายรับจาง ผลิตหัตถกรรมพืน้ บาน แปรรูป
ผลิตภัณฑจากไม สถานการณขี้เลื่อยในชุมชนปจจุบันมีปริมาณขี้เลื่อยในชุมชน มีประมาณ 500 กิโลกรัม
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ตอวัน จากการประมาณการขี้เลื่อยของสมาชิกทีมวิจัย ที่ทําการผลิตทั้งขี้เลื่อยละเอียดและขี้เลื่อยหยาบ
ขี้เลื่อยสวนใหญเปนขี้เลื่อยไมเนื้อออน ที่ไมผานการอบยาฆาเชื่อและแมลง สวนไมสักหรือไมที่นําไปอบ
ยาฆาเชือ่ และแมลงจะมีราคาแพง นํามาใชทาํ กรอบรูปและเฟอรนเิ จอรเทานัน้ ขีเ้ ลือ่ ยของชุมชนบานจอมทอง
มีผลกระทบตอผูผลิตเนื่องจากการผลิตสินคาจะผลิตในบานเรือนที่อยูอาศัยของผูผลิตเอง เกิดเปนฝุน
มีมอดไม และขี้เลื่อยจะถูกกองทิ้งไวเปนเวลานานถาชวงที่ฝนตกขี้เลื่อยจะชื้นและเปนที่อยูอาศัยของสัตว
มีพิษอยาง ตะเข็บ แมลงปอง เปนตน อาจทําใหเกิดอันตรายกับผูอยูอาศัยในบานได
การกําจัดขี้เลื่อยไมไดมีหนวยงานไหนเขามาดูแลอยางจริงจัง ทางเทศบาลไมไดรับจัดการกับ
ขยะมูลฝอยประเภทขี้เลื่อย เพราะถือวาเปนขยะมูลฝอยที่เกิดจากการทําธุรกิจ ผูประกอบการหรือผูผลิต
ตองทําการกําจัดเอง ที่ผานมาผูผลิตจึงหาวิธีการกําจัดดวยการการเผา ผลิตปุยอินทรียจากขี้เลื่อย และ
นําขีเ้ ลือ่ ยมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑกระถางจากขีเ้ ลือ่ ย แตกระบวนการผลิตทัง้ สองผลิตภัณฑใชในการผลิตนาน
และชวยใหลดปริมาณขี้เลื่อยไดเพียงประมาณ 20 % เทานั้น จึงไมสามารถลดปริมาณขี้เลื่อยไดจริง และ
ไมสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนอยางแทจริง แตชุมชนบานจอมทองยังมีตองการนําขี้เลื่อยมาสรางเปน
ทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อยที่เหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง
4. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อยเพื่อเปนผลิตภัณฑที่สรางรายไดเสริมใหกับ
ชุมชนบานจอมทอง
การจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนจากวิทยากรผูม คี วามรูเ ฉพาะดานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ตองการพัฒนา โดยกลุมมีสวนรวมหารือกิจกรรมที่ชุมชนมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ไดขอสรุปการฝกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ การนําขี้เลื่อยในชุมชนไปใชในการเพาะเห็ด ซึ่งทีมวิจัยตางมี
ความคิดเห็นวาเหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง เนือ่ งจากวัตถุดบิ ทีม่ ใี นชุมชนแลว ยังไมตอ งใชตน ทุนในการผลิตสูง
จึ ง จั ด กิ จ กรรมอบรมการเพาะเห็ ด จากขี้ เ ลื่ อ ยในชุ ม ชนขึ้ น เป น โครงการอบรม การลดปริ ม าณขี้ เ ลื่ อ ย
ดวยการเพาะเห็ดถุง ที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ จากการเขารวม
โครงการอบรมสิ่งที่ผูเขารวมอบรมและทีมวิจัยไดเรียนรูคือ ขี้เลื่อยที่ใชในการเพาะเห็ดตองเลือกขี้เลื่อยให
เหมาะสมและหามใชขเี้ ลือ่ ยทีเ่ ปนไมอบยาและไมสกั เพราะจะทําใหเชือ้ เห็ดไมเดินและเชือ้ เห็ดไมออกดอกเห็ด
นอกนั้นขี้เลื่อยไมเนื้อออนสามารถใชได ขี้เลื่อยที่ไมสามารถใชไดทางทีมวิจัยชุมชนจะนําไปใชเปนเชื้อเพลิง
ในการนึ่งกอนวัสดุเพาะเห็ด และการระดมสมองเพื่อกลั่นกรองหารูปแบบผลิตภัณฑที่มีความเปนไปไดเพื่อ
นํามาพัฒนาจากการจัดเวที สนทนากลุ มเพื่อหาความเปนไปไดในการพั ฒนาและปรับปรุงผลิ ตภัณฑ
ของกลุม ทีมวิจัยชุมชนพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑไวในอนาคต ถาหากการผลิตเห็ด
ของชุมชนบานจอมทองประสบความสําเร็จ จะจัดเปนกลุมเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ (เห็ด) รวมกัน หากไดรับ
ความนิยม กลุม จะเพาะกอนเชือ้ เห็ดไวเพือ่ ขายใหกบั ผูท สี่ นใจประกอบอาชีพ และกลุม จะนําผลิตภัณฑ (เห็ด)
มาแปรรูปเพือ่ เปนผลิตภัณฑของกลุม ตอไป พิจารณาความเปนไปไดในการผลิตออกจําหนายดวยการวิเคราะห
ถึงความตองการซื้อของตลาดในชุมชนแลว ทีมวิจัยคาดวาขายผลิตเพื่อกินเพื่อใชและเหลือจะนําไปขาย
ในชุมชน หรือตลาดในชุมชนได ซึ่งตนทุนสินคาที่จะผลิตไมสูงและคุมคากับการลงทุนของกลุมในอนาคต

176

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561)

5. เพื่อประเมินศักยภาพดานการจัดการการผลิตของชุมชนบานจอมทอง
ศักยภาพดานการจัดการการผลิต ผลิตภัณฑของชุมชนบานจอมทองที่ตองการใชขี้เลื่อยมา
แปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชนที่ลดปริมาณขี้เลื่อย ผานกระบวนการคิดพัฒนาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับชุมชน
และศักยภาพของชุมชน จึงไดเปนการเพาะเห็นนางรม เห็ดหอม และ กอนโอเอซิส (ใชขเี้ ลือ่ ยเปนวัสดุทดแทน)
เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาเพิ่มมูลคาใหมีประสิทธิภาพ คือ สรุปผลจากการวิเคราะหศักยภาพ
ดานการจัดการการผลิต ทีมวิจัยชุมชนบานจอมทองสามารถเพาะเห็ดเปนอาชีพ สรางรายไดเสริมใหกับ
ครอบครัวได เนื่องจากมีความพรอมทั้งวัตถุดิบ คน องคความรูที่พัฒนาไปพรอมกับนักวิจัย เงินลงทุนไมสูง
มากและสามารถสรางรายไดจริงใหกบั ทีมวิจยั ชุมชน ซึง่ เปนศักยภาพทีม่ คี วามพรอมดานการจัดการการผลิต
ในระดับหนึ่ง แตถาจะใหเกิดความยั่งยืนในอนาคตชุมชนควรจะรวมกันเปนกลุมเพื่อชวยเหลือและรวมกัน
จัดจําหนาย จึงจะเขมแข็งมากกวาการเปนผูผลิตและขายคนเดียว
6. เพื่อประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย
ทีมวิจยั ชุมชนประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑขเี้ ลือ่ ย ดวยการนํามาเพาะเห็ดสรุป
ออกมาเปนขอดีและขอเสีย โอกาสและอุปสรรคดังนี้ ขอดีของเห็ดในระบบตลาดคือ สามารถปลูกไดทั่วไป
มีระยะเวลาการผลิตสั้นสามารถปรับปริมาณการผลิตใหเขากับตลาดไดดวยการเพาะกอนเชื้อในปริมาณที่
เพียงพอตอความตองการของผูบ ริโภคการผลิตทีม่ กี ารลงทุนนอยสามารถเริม่ ตนขนาดฟารมมากนอยไดตาม
ความเหมาะสม
ขอเสียของเห็ดในระบบตลาดระยะเวลาวางตลาดเห็ดมีระยะเวลาการจําหนายสัน้ เพียงแต 1 วัน
ถาเวลามากกวานั้นคุณภาพจะลดลงราคาจะเสีย เชนเห็ดบานเห็ดแกและเนา โอกาสในทางการตลาด
ทีน่ า ลงทุน คือรูปแบบการตลาดของเห็ดในทองถิน่ ยังนิยมบริโภคเห็ดสดผูบ ริโภคคุน เคยกับการบริโภคอยูแ ลว
ถามีแหลงผลิตสินคาอยูใ กลแหลงตลาด ผูบ ริโภคสามารถเลือกชือ้ ไดเมือ่ มีความตองการ อุปสรรคการกระจาย
สินคาในระบบตลาดเปนขอจํากัดที่ยังไมสามารถแกไขไดเพราะการผลิตเห็ดขึ้นกับดินฟาอากาศถาอากาศ
แปรปรวนรอนหนาวผิดปกติ การเกิดดอกของเห็ดจะนอย ตลาดขาดแคลน ราคาแพง แตถา ภูมอิ ากาศเอือ้ อํานวย
ใหเห็ดผลิตดอกออกมาในปริมาณที่มาก เห็ดจะลนตลาด เห็ดในระบบตลาดเปนเพียงตัวเลือกผูบริโภคจะไม
บริโภคบอยนักในการดํารงชีวิตประจําวัน จึงกลายเปนอาหารแฟชั่นหรือแคมีความตองการชั่วคราวเทานั้น
นอกจากนี้อุปสรรคที่พบในงานวิจัยคือ มีชองทางการจัดจําหนายในรูปแบบของขนาดโรงเรือน
เล็ก การจัดจําหนายยังไมทนั สมัย การขายเห็ดในตลาดยังใชรปู แบบเดิมคือ การวางกองใสตะกราใสกระจาด
วางบนใบตองหรือใสเปนถุงๆ ถาตองการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายที่มีปริมาณการขายจํานวนมากๆ
เปนการขายสงทางชุมชนจะตองสามารถผลิตเห็ดในปริมาณทีล่ กู คาตองการอยางเพียงพอ ราคาของเห็ดนางรม
เปนราคาที่ยังไมแนนอน อยูที่ราคาตอกิโลกรัมละ 50 -70 บาท ขึ้นอยูกับราคากลางกับความตองการของ
ผูบ ริโภค การสงเสริมการตลาดยังไมมถี า ไมใชผเู พาะปลูกรายใหญ ลักษณะตลาดของชุมชนเปนการจัดจําหนาย
แบบตลาดดั้งเดิมคือเก็บผลผลิตและวางขายในตลาด ถามีปริมาณของเห็ด ขายในชุมชนถุงละ 20 ดังนั้น
การสงเสริมการตลาดของเห็ดในชุมชนบานจอมทองยังไมสามารถทําไดอยางเปนระบบ และการสือ่ สารใหผบู ริโภค
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ในชุมชนรับรูวาชุมชนมีเห็ดที่ผลิตไดในชุมชน จะเปนการบอกตอเทานั้น ไมสามารถทําการสื่อสารการตลาด
อยางอื่นไดเนื่องจากมีคาใชจายจํานวนมาก ชุมชนยังไมมีเงินทุนมากพอที่จะทําและไมการสื่อสารการตลาด
เหลานั้นเปนการสื่อสารการตลาดที่ไมเหมาะสมกับเห็ดนางรมของชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาบริบทของชุมชนบานจอมทอง ผูท อี่ าศัยในชุมชนปจจุบนั สวนใหญประกอบอาชีพผลิต
หัตถกรรมพื้นบาน แปรรูปผลิตภัณฑจากไม ซึ่งทําใหปจจุบันปริมาณขี้เลื่อยในชุมชน มีประมาณมากขึ้น และ
ขี้เลื่อยของชุมชนบานจอมทองมีผลกระทบตอผูผลิตเอง เกิดเปนฝุน มีมอดไม และสรางความรําคาญและ
เดือดรอนตอผูท อี่ าศัยอยูใ กลเคียง ชุมชนบานจอมทองนําขีเ้ ลือ่ ยมาสรางเปนทางเลือกในการใชประโยชนจาก
ขีเ้ ลือ่ ยทีเ่ หมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง โดยทางทีมวิจยั และนักวิจยั ชุมชนไดจดั กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ
ของชุมชนโดยมีกระบวนการตามแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑใหม ไดขอ สรุปการฝกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ การนํา
ขี้เลื่อยในชุมชนไปใชในการเพาะเห็ด และผลิตกอนโอเอซีสจากขี้เลื่อย ซึ่งผลิตภัณฑทั้งสองอยางของ
ธุรกิจชุมชน มาจากความตองการของตลาดกอนการคิดผลิตภัณฑทเี่ หมาะสมกับธุรกิจของชุมชน (Buawfai, 1999,
para. 5) สอดคลองกับบริบทของชุมชน สามารถใชขี้เลื่อยเปนวัสดุที่ใชในการผลิต เนื่องจากมีวัตถุดิบที่มีใน
ชุมชนแลวทีเ่ ปนศักยภาพดานการผลิต ยังไมตอ งใชตน ทุนในการผลิตสูง อีกทัง้ ยังสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนดานการลดปริมาณขีเ้ ลือ่ ยดวยการพัฒนาเปนผลิตภัณฑทเี่ หมาะสมกับชุมชน สอดคลองกับแนวคิด
Autsawasirilue & Thinakoon (2011, para. 6) ที่ระบุวา สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการจัดตั้งกลุม
สวนทรัพยากรดานบุคคลที่มีความรู มีสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการดําเนินการ รวมกันซึ่งเปนปจจัยที่กําหนด
ความสําเร็จของการจัดตั้งธุรกิจชุมชุมชนนั้น
สวนการประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑจากขีเ้ ลือ่ ย มีขอ ดีและโอกาสทีท่ างชุมชนเห็น
วาสามารถนําไปใชประโยชนจากการศึกษาครัง้ นีเ้ พราะการเพาะเห็ดชุมชนสามารถปลูกไดทวั่ ไป มีระยะเวลา
การผลิตสั้นสามารถปรับปริมาณการผลิตได การผลิตที่มีการลงทุนนอยสามารถเริ่มตนขนาดฟารมมากนอย
ไดตามความเหมาะสมและกําลังความสามารถของชุมชน และมีโอกาสในทางการตลาดทีน่ า ลงทุน คือผูบ ริโภค
นิยมบริโภคเห็ดสดและมีการบริโภคเห็ดอยูแ ลว ถามีแหลงผลิตสินคาอยูใ กลแหลงตลาดผูบ ริโภคสามารถเลือกชือ้
ไดเมื่อมีความตองการ ราคาของเห็ดเปนราคาที่คนในชุมชนสามารถซื้อได มีราคาไมแพง อยูที่ราคาตอ
กิโลกรัมละ 50 -70 บาท ซึง่ ผลการดําเนินงานวิจยั ครัง้ นีม้ ผี ใู หความสนใจทีจ่ ะนําไปประกอบอาชีพเสริมไดจริง
ตามความเหมาะสมของชุมชน
สวนกอนโอเอซีสมีกระบวนการผลิตที่ไมยุงยาก มีตนทุนการผลิตตํ่า ใชวัตถุดิบขี้เลื่อยจากชุมชนที่มี
อยูแลว ทําใหตนทุนประมาณการที่ 3 บาท และทีมนักวิจัยชุมชนสามารถขายไดในราคา 8 บาท ไดกําไร กอน
ละ 5 บาท แตกอนโอเอซีสตามทองตลาดมีราคาขายกอนละ 15 บาท เปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใหความสนใจ
และราคาไมแพง แตเนื่องจากเปนผลิตภัณฑทดแทนและเปนผลิตภัณฑที่ยังไมเปนที่นิยม ยังไมเกิดเปน
รายไดเสริมของชุมชน แตสามารถนํามาใชประโยชนภายในชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรมหรืองานในชุมชนได
ก็จะสามารถชวยลดคาใชจายในการจัดกิจกรรมของชุมชนได
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สรุป
การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการระหวางนักวิชาการรวมกับชุมชนเพื่อแกปญหาขี้เลื่อยในชุมชน
โดยเนนการปฎิบัติการแบบมีสวนรวม คิดคนพัฒนาผลิตภัณฑที่มาจากขี้เลื่อย ซึ่งชุมชนบานจอมทอง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียใหม ไดผลิตภัณฑ คือ กอนเชื้อเห็ดนางรม และกอนโอเอซีส ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ทาง
ชุมชนมีความเห็นวาเหมาะสมกับบริบทชุมชนและทรัพยากร (วัตถุดิบ) ที่มีอยูในชุมชนและสามารถสราง
รายไดใหกับกลุมชุมชนได แตเนื่องจากการวิจัยยังไมไดเกิดการสรางกลุมเพื่อความยั่งยืน จึงจําเปนตอง
ให นั ก วิ ช าการการเกษตรเข า มาร ว มพั ฒ นา และเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของการดํ า เนิ น งานการจั ด การกลุ  ม
ที่มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง การจัดการกลุมและพัฒนากลุม
ในระดับทองถิน่ ของคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการกลุม ภายใตการสนับสนุนของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
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