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บทคัดยอ
 บทความวิจยันี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาผลิตภณัฑจากขีเ้ลือ่ยสรางรายไดเสรมิและลดปริมาณของ

เสียรวมท้ังศึกษาบริบทและสถานการณขีเ้ล่ือยในชุมชนและเพือ่ประเมนิศักยภาพดานการจดัการการผลิตและ

การตลาดของผลิตภัณฑจากข้ีเล่ือยซ่ึงทําการศึกษาในชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม และกลุมตัวอยางเปนสมาชิกภายในชุมชนที่ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมกลุม มีเครื่องมือ

ในการเกบ็รวมรวมขอมลูและวิเคราะหขอมลูตามข้ันตอนการดําเนินการวิจยั ไดแก การระดมสมองและสนทนา

กลุม โดยเนนการปฏิบัติแบบมีสวนรวมภายในกลุม 

 จากการศึกษาพบวาข้ีเล่ือยในชุมชนสามารถทํากอนเช้ือเห็ด และกอนโอเอซีส (ใชขี้เล่ือย                                   

เปนวัสดุทดแทน) โดยผานกระบวนการอบรมใหความรู พัฒนาผลิตภัณฑและบริการวิชาการจาก                                        

มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน ผลติภณัฑไดมคีวามสอดคลองกับบริบทของชุมชนเนือ่งจากชุมชนมขีีเ้ล่ือยเพียงพอ 

ทีใ่ชในการผลติ ผลิตภัณฑทัง้สองอยางสามารถชวยลดปรมิาณขีเ้ล่ือยและสรางรายไดเสรมิใหกลุมของชุมชน 

และจากการทดสอบการตลาดเปนการจัดจําหนายแบบด้ังเดิมคือเก็บผลผลิตและวางจําหนาย                                             

ในตลาดของชุมชน กลุมชุมชนมีแนวคิดพัฒนาใหมีหนวยงานของทองถ่ินเขามาสนับสนุนและชวยดูแล                     

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 มีประชากรท้ังหมด 689 คน                                  

มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 207 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ คาขายรับจาง และผลิตหัตถกรรมพื้นบาน มีบางสวน

ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (Government in office Bann Wean, 2012, para. 5) หมูบานจอมทอง                           

เปนชุมชนหนึ่งที่มีผู ประกอบการดานอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมเกี่ยวกับไมจํานวน 10 ราย มีขี้เลื่อย                                

โดยประมาณการ 500 กิโลกรัมตอวัน สวนใหญผูประกอบการจะใหกลุมเกษตรอินทรียนําไปทําปุย 20%                     

ขาย 20% ยังคงเหลือขี้เลื่อยอีก 60% ที่ไมไดกําจัด (Buakaw, Personal communication, June 23, 2014)

กลาววาทางหนวยงานทองถิ่นจะไมรับขยะประเภทขี้เลื่อยไปกําจัดใหเนื่องจากเปนของเสียที่เกิด                                          

จากการประกอบการทําธุรกิจ ดังนั้นผู ประกอบการตองกําจัดเองดวยการเผา แตเนื่องจากปจจุบัน                                         
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มีกฎหมายหามไมใหกําจัดขยะดวยการเผา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หากฝาฝนจะมี

โทษจาํคุกไมเกิน 1 เดอืน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาทหรอืท้ังจําท้ังปรับ แลวแตกรณคีวามผดิ (Noise Pollution 

& Vibration Part, 2017, para. 4)  ทาํใหผูประกอบการไมมวีธิใีนการกาํจดัข้ีเล่ือยใหลดลงในสถานประกอบการ

ได ตอมาไดมีนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม โดยมีที่ปรึกษา คือ อาจารยธีรารัตน                  

รัตนวิสุทธ์ิอมร ทําโครงการ “กลาใหมใฝรู” ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด รวมกับกลุมเกษตรอินทรีย                          

ตําบลบานแหวน และวิสาหกิจชุมชนกลุมปุยอินทรียหมอดินตําบลบานแหวน โดยโครงงานชื่อรวมพล                           

คนหัวข้ีเล่ือย ลักษณะโครงงานไดนําข้ีเล่ือยมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ เพ่ือลดปริมาณขี้เล่ือยในชุมชนและ

เปนการสรางรายไดเสริมใหกลุมชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนนําเอาขี้เล่ือยมาแปรรูปเปน           

กระถางตนไมทีส่ามารถยอยสลายได และไมเปนภัยตอส่ิงแวดลอม นายธวชั บวัขาว สมาชกิกลุมเกษตรอินทรีย

ทีไ่ดเขารวมฝกอบรมดงักลาว จงึรวมกลุมกบัคนในชมุชนบานจอมทอง หมู 10 ตาํบลบานแหวน อาํเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 คน นําเอากระถางขี้เลื่อยมาผลิตเพื่อเปนรายไดเสริม

 จากการลงพื้นท่ีและสัมภาษณกลุมชุมชนบานจอมทอง การผลิตภัณฑกระถางจากข้ีเลื่อย ยังเปน

ผลติภณัฑทีย่งัตองไดรบัการพัฒนาในเรือ่งของรปูแบบผลิตภณัฑ การผลติและการตลาด ซึง่กระบวนการผลติ

กระถางข้ีเล่ือยมีความยุงยาก ตองใชเวลาในการผลิตนาน กระถางข้ีเล่ือยยังไมเปนท่ีรูจักและยังไมสามารถ

สรางรายไดใหกบัชมุชนอยางแทจรงิ ชมุชนบานจอมทองจงึมแีนวคิดและมคีวามตองการทีจ่ะพัฒนาผลติภณัฑ

จากขี้เลื่อยในรูปแบบอื่นๆ ที่เปนทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อยที่เหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง 

และชมุชนบานจอมทองสามารถทําได จนทําใหเกิดความตองการของคนในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียงแลวยัง

สงผลชวยใหชุมชนสามารถลดปริมาณข้ีเลื่อยและสรางรายไดเสริมใหชุมชนอีกดวย ซึ่งจะทําใหคนในชุมชน

เห็นถึงความเปนไปไดและมาเขารวมเปนสมาชิกกลุมเพิ่มขึ้น (Buakaw, Personal communication, June 

23, 2014) 

 จากการรวมกลุมเพ่ือผลติกระถางจากขีเ้ล่ือย มอีปุสรรคดานการผลิตทีล่าชา ไมไดรายไดตามทีช่มุชน 

ตองการ อีกทั้งไมไดลดปริมาณของขี้เลื่อยในชุมชนตามที่ชุมชนตองการ ทางชุมชนบานจอมทองจึงมี                           

ความตองการที่การพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย และหาทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อย เพื่อเปน

แนวทางในการชวยลดปริมาณขี้เลื่อยที่เปนปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน และเปนการพัฒนาอาชีพและสราง

รายไดเสริมใหกับชุมชน นอกจากนี้ยังตองศึกษาและวิเคราะหศักยภาพกลุมในดานตางๆ เชน ศักยภาพของ

การรวมกลุม ศักยภาพดานการผลิต และศักยภาพดานการตลาด รวมถึงองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น

การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวจิยัเพ่ือหาทางเลอืกในการพฒันาผลติภณัฑ การตลาด และการใชประโยชนจากข้ีเลือ่ย

ทีเ่หมาะสมกบับริบทของชมุชน จนเปนทางเลอืกทีช่วยลดปริมาณขีเ้ลือ่ยในชุมชนและสามารถสรางรายไดให

กับชุมชนอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีวิทยากรมาใหความรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด การหาความรูที่

เกี่ยวของเพิ่มเติม การประเมินศักยภาพทางดานการผลิตของกลุม (แรงงาน วัสดุ เครื่องจักร เงินทุน สถานที่) 

การประเมินศักยภาพทางการตลาด คนหาขอดี ขอเสีย ปญหาและอุปสรรค และทําการตลาดโดยกําหนด                 

กลุมเปาหมาย ทําการทดสอบเพ่ือเปนขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจทําการตลาดท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ                        

เพื่อใหเกิดความเขมแข็งและความยั่งยืนในชุมชน



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 169

วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อยสรางรายไดเสริมและลดปริมาณของเสียของบานจอมทอง 

ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

 2. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและสถานการณขี้เลื่อยของชุมชนบานจอมทอง

 3. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากข้ีเลื่อย เพื่อเปนผลิตภัณฑที่สร างรายไดเสริมใหกับ                                    

ชุมชนบานจอมทอง

 4. เพื่อประเมินศักยภาพดานการจัดการการผลิตของชุมชนบานจอมทอง

 5. เพื่อประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภณัฑจากขี้เลื่อย

ทบทวนวรรณกรรม
 1.  บริบทชมุชนของบานจอมทอง ตาํบลบานแหวน มปีระชากร ทัง้หมด 689 คน แยกเปนประชากร

มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 207 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ คาขายรับจาง และผลิตหัตถกรรมพื้นบาน มีบางสวน

ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (Government in office Bann Wean, 2012, para. 5) ซึ่งการประกอบธุรกิจเปน

ธุรกิจชุมชนซ่ึงหมายถึง “กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอันประกอบดวย กิจกรรมทางการผลิตกิจกรรม 

ทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซื้อและการบริโภคของชุมชน” (Buawfai, 1999, para. 1) จากความหมาย

ของธุรกิจชุมชนขางตนจะเห็นไดวาชุมชนซ่ึงเปนรากฐานของชนบทไทยจะเขมแข็งไดนัน้ชุมชนจะตองยืนหยัด

ดวยลําแขงของชุมชนเองโดยอาศัยความรวมมือหรือการมีสวนรวมของคนในชุมชนในอนัทีจ่ะพฒันากลุมธรุกจิ

ของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหมีความเจริญเติบโตซึ่งเปนพื้นฐานในการพฒันาความเปนอยูของประชาชนที่อยูใน

ภาคชนบทใหมชีวีติความเปนอยูทีด่ขีึน้ตอไปดงัน้ันข้ันตอนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจชุมชนทีจ่ะนาํไปสูการ

ประสบความสําเร็จไดนั้นควรมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้

      1.1 คนหาความตองการของตลาดธุรกิจชุมชนจะตองทราบถึงความตองการสินคาและ                       

บริการของตลาดความไดเปรียบทางดานการผลิตหรือการแขงขันเพราะชุมชนแตละพ้ืนท่ีมคีวามไดเปรียบทาง

ดานทรัพยากรที่แตกตางกันและจะนําทรัพยากรของชุมชนที่มีอยูมาผลิตสินคาอะไรซึ่งแนวคิดสวนผสม

ทางการตลาด ดาน ผลิตภัณฑ (Product) คือสินคาหรือบริการที่เราจะเสนอใหกับลูกคา แนวทางการกําหนด

ตัวผลิตภัณฑใหเหมาะสม จะตองพิจารณากลุมลูกคาเปาหมายตองการอะไรแตโดยทั่วไปแนวทางที่จะทํา

สินคาใหขายไดมีคือการสรางสินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้น จะตองเปนสิ่งที่ลูกคา

สามารถสัมผัสไดจริงวาตางกันและมีคุณสมบัติพิเศษรูปลักษณ การใชงาน ความปลอดภัย ความคงทนโดย

กลุมลูกคาที่เปาหมายตองเปนลูกคาที่ไมมีการแขงขันมาก (Niche Market) สงผลใหธุรกิจชุมชนคิดพัฒนา

ผลติภณัฑใหม (New Products) ในทางการตลาดประกอบดวยผลติภณัฑทีไ่มเคยมีในตลาดเรียกวานวตักรรม 

(Innovation) ผลิตภัณฑทีป่รับปรุงใหม (Product Improvement) และผลิตภัณฑที่ผูผลิตทําขึ้นมาลักษณะ

เหมือนผลิตภัณฑของคูแขงขันที่มีจําหนายในตลาดแลว (Me-too Products) ดังนั้นที่มาของผลิตภัณฑใหม

นาจะเกิดจากความตองการเปนผูบุกเบิก (Pioneer) ในตลาดของธุรกิจความตองการปรับปรุงสินคาให
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สอดคลองกบัความตองการของตลาดท่ีเปลีย่นแปลงไปและความตองการมสีนิคาจําหนายครอบคลมุทุกชนดิ

เพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงขันได (Principles of marketing, 1999, para. 2)

  1.2 เลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสมธุรกิจชุมชนตองทราบวาผูที่จะลงมือผลิตมีใครบางและ                           

ผูที่เกี่ยวของกับการผลิตมีใครบางจึงควรใหผูที่มีความสามารถนี้เปนผูลงมือผลิต ใหคําแนะนําในการผลิต               

ใหมกีารระดมสมองของคนเหลาน้ี และยังสามารถพึง่พาผูทีเ่ก่ียวของกับการผลติ เชนหนวยงานราชการ สถาบัน

วชิาการตางๆ นอกจากนีใ้นการผลติท่ีเหมาะสมของธรุกิจจะตองคํานึงถึง อนัประกอบดวยท่ีดนิ  (Land) แรงงาน 

(Labor) ทุนท่ีใชในการดําเนินงาน (Capital) และผูประกอบการ (Entrepreneur) ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร

ปญหาน้ีจะเรียกวาปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่วาผลิตอยางไร (How) รวมถึงธุรกิจขุมขนจะตองคํานึงถึง

ทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน และบริหารจัดการการผลิตโดยการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเชน วัตถุดิบเคร่ืองจักร

การจัดการแรงงานเงินทุนใหเปนผลผลิต Outputs (สินคาและบริการ) ที่มีประสิทธิภาพ และมูลคาเพ่ิม 

(Value Added) ซึ่งตองคํานึงถึงความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรที่ใช มีตนทุนการผลิตตํ่ามีการ               

จดัสงท่ีรวดเรว็ทันตามความตองการของลกูคาสินมีความปลอดภยั  พนักงานมขีวัญและกาํลังใจดีซึ่งมีผลตอ

คณุภาพสนิคาและบรกิาร การผลติตองไมมผีลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Factor of production, 2013, para. 2)

  1.3  ใครคือกลุมเปาหมายธุรกิจชุมชน จําเปนตองทราบวาควรขายสินคาใหกับใครและลูกคา

จะซือ้สนิคาของเราไดอยางไร ซึง่ลกูคาอาจแบงเปน ลกูคาทองถิน่และลกูคานอกทองถิน่ธรุกจิชมุชนจะจดัการ

หาวิธีการขายสินคาและการกระจายสินคาซึ่งเปนสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) คือวิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา หากเปนสินคาท่ีจะขายไปหลายๆ แหงวิธีการขายหรือการ    

กระจายสนิคาจะมคีวามสาํคญัมาก หลกัของการเลอืกวธิกีระจายสนิคานัน้ไมใชขายใหมากสถานทีท่ีส่ดุจะดเีสมอ 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาสินคาคืออะไร กลุมเปาหมายคือใครและผลิตเพื่อใคร (For whom)

  1.4  กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจชุมชน แบงเปน กลุมที่ไมเปนทางการ (Informal     

Group) คอื ไมมกีารจดทะเบยีนตามกรอบกฎหมายใดๆ มคีวามเปนอสิระในการดาํเนนิงาน แตไมสามารถทาํ

นติกิรรมในนามของกลุมได ขอเสยีของการต้ังกลุมแบบนีค้อื ไมสามารถระดมเงนิทนุได และขอด ีคอืการบริหาร

งานภายในกลุมมีความคลองตัวเนื่องจากสมาชิกจะบริหารงานภายในกลุมและกลุมที่เปนทางการ (Formal 

Group) คือกลุมที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายไมวาจะเปนในรูปของสหกรณ หรือบริษัท จํากัดขอเสียของ

การจดัตัง้กลุมคอื การบรหิารงานมคีวามซบัซอนมากขึน้และมคีวามลาชาสาํหรบัขอด ีคอื การระดมทนุสามารถ

ทําไดรวดเร็ว

 2.  ปจจัยท่ีกําหนดความสําเร็จของการจัดต้ังธุรกิจชุมชุมชนนั้นมีดังตอไปนี้ (Autsawasirilue &                  

Thinakoon, 2011, para. 6)

  2.1  ความเขาใจของสมาชกิ 1) สมาชิกจะตองเขาใจในความแตกตาง ขอบเขตและขอจํากัดของ

กลุมที่จัดตั้งขึ้น 2) ความตองการและเปาหมายของธุรกิจชุมชนซึ่งบางชุมชนอาจทําการผลิตแคพออยูพอกิน

รูปแบบของกลุมอาจเปนเพียงกลุมเพ่ือการผลิต เชนกลุมทํานา หรือกลุมเล้ียงสัตว บางชุมชนอาจมีเปาหมาย

คอืกําไรเพ่ือนํากําไร มายกระดับชีวิตความเปนอยูของสมาชิกใหดขีึน้ 3) เงินทุนเพราะเงินทุนเปนปจจัยหน่ึงท่ี
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กําหนดความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ดังน้ันการดําเนินธุรกิจชุมชนจึงควรเริ่มจากกิจกรรมเล็กไปใหญ คอยๆ

สะสมเงนิทนุจากชุมชนเพ่ือสรางความแขง็แกรงใหเกดิกบัธุรกจิการรวมทนุทลีะเลก็ละนอย อาจชาเกนิไปชมุชน

อาจสามารถระดมทุนในรูปของสหกรณหรือบริษัทก็ได 4) ทรัพยากรบุคคลซ่ึงบุคคลประเหลานี้จะตองมี                  

ความรูความสามารถทั้งดานภูมิปญญาทองถ่ินและวิทยาการใหมๆ ทั้งนี้จะตองเปนคนที่รักงานของชุมชน   

ชอบงานทาทาย มีความเสียสละไมหวังผลตอบแทนมากเกินไป 5) การมีสวนรวมของชุมชนเปนส่ิงท่ีสําคัญ

ทีส่ดุในการจัดตัง้ธรุกจิชมุชนถาสมาชกิไมรวมมือธรุกจิชมุชนก็เกดิขึน้ไมได โดยท่ีสมาชิกควรมสีวนรวม 4 สวน

คือรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ

  2.2 ธุรกิจชุมชนเปนแนวทางหน่ึงในการยกระดับรายไดชีวิตความเปนอยูและคุณภาพชีวิต   

ของชาวบานหากกลุมชาวบานเหลานี้มีรายไดสูงขึ้นจะสงผลกระทบดานบวกตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศโดยในการประกอบธรุกิจชุมชนควรมุงเนนสรางความเขมแขง็ของชมุชนสงเสริมใหเกิดเศรษฐกจิชุมชน

แบบพึ่งตนเอง ใชภูมิปญญาทองถิ่นและวัตถุดิบในชุมชนโดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนชาวบาน

หรือกลุมเกษตรกรเหลานี้มีรายไดสูงขึ้นจะสงผลกระทบดานบวกตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนควรมุงเนนสรางความเขมแข็งของชุมชนสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจชุมชนแบบ

พึ่งตนเอง ใชภูมิปญญาทองถิ่นและวัตถุดิบในชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชน

  2.3 การจัดการหรอืการนาํไปใชประโยชนจากของเสยี (ขีเ้ล่ือย) การจัดการของเสีย มหีลักเกณฑ

ในการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท การเล่ือย การซอย การขัด การไส                      

การเจาะ  การขดุรอง การทาํคิว้  หรอืการตดัไมดวยเครือ่งจักรมีหลกัเกณฑเกีย่วกับการกาํจดั ของเสยี (ขีเ้ลือ่ย)  

ใหมกีารทําความสะอาด เก็บรวบรวมเศษไม ขีเ้ล่ือย หรือเศษวัสดุทีเ่กิดข้ึนจากการประกอบกิจการ ทิง้ลงภาชนะ

รองรับมูลฝอย เปนประจําทุกวันหลังเลิกงานหรือทุกครั้งที่พบวาเศษไม ขี้เลื่อย หรือ เศษวัสดุอื่นใด มีปริมาณ

มากเกินสมควร (Criteria for control of business activities that are harmful to health, 2008, para.                        

3) นอกเหนือจากการจัดการของเสีย (ขี้เล่ือย)  ยังสามารถนําข้ีเล่ือยไปใชประโยชนหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ               

ในรูปแบบอ่ืนไดเชน เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) จัดเปนประเภทหนึ่งของเชื้อเพลิงท่ีทําจากไม        

ซึ่งโดยท่ัวไปจะผลิตจากข้ีเล่ือยหรือเศษวัสดุจากการผลิตไมแปรรูป หรือเศษไมที่เหลือใชจากโรงงานผลิต

เฟอรนิเจอร และยังรวมถึงไมจากการโคนตนไมที่ไมจําเปนหรือยืนตนตาย การตัดแตงก่ิงไม เปนตน เช้ือเพลิง

ชีวมวลอัดเม็ด มีการผลิตในหลากหลายรูปแบบและยังมีคุณภาพสินคาที่หลากหลายข้ึนอยูกับการนําไปใช 

ทั้งท่ีเปนเช้ือเพลิงสําหรับโรงไฟฟาการใหความรอนกับท่ีอยูอาศัยและการใชงานประเภทอื่นๆ เช้ือเพลิง                           

ชีวมวลอัดเม็ด มีความหนาแนนสูงมากจากกระบวนการผลิต และจากกระบวนการใหความรอนสูงทําใหมี

ความชืน้ต่ํา (ตํ่ากวา 10%) ซึ่งชวยใหเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด สามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพการเผาไหม                              

ที่สูงมาก (Biomass fuels, 2013, para. 1)

 3.  กรอบแนวความงานวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและหาทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อย

ของชุมชนบานจอมทอง ทําการศึกษาบริบทและสถานการณที่เกิดจากผลกระทบของข้ีเลื่อยในชุมชน                        

บานจอมทอง ศึกษาศักยภาพชุมชนและนําความรูจากภายนอกเชน งานวิจัย ความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
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นาํมาใชในการระดมความคิดแสวงหาผลิตภณัฑ และหาทางเลือกในการใชประโยชนจากข้ีเลือ่ย โดยกําหนด

เกณฑในการหาทางเลอืกเพ่ือใหเหมาะสมกบับรบิทของชมุชนบานจอมทอง จนเกิดเปนผลติภณัฑหรอืแนวทาง

ในการเลือกใชประโยชนของชุมชน และนําความรูทางวิชาการดานการบริหารจัดการการผลิต การตลาด                       

มาเพ่ิมเติมความรูใหกับชุมชนเพ่ือความย่ังยืน ชุมชนไดประโยชนจากการเรียนรูในกระบวนการตางๆ                           

เกิดเปนผลิตภัณฑของชุมชนใหมและเปนทางเลือกอาชีพใหมของคนในชุมชนบานจอมทอง เกิดวิธีใหมใน     

การสรางมูลคาจากขี้เลื่อยในชุมชนและชุมชนเกิดศักยภาพในการจัดการตนเองอยางเปนระบบ

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
 การดําเนนิโครงการ “การพัฒนาผลิตภณัฑจากข้ีเลือ่ยเพ่ือลดปริมาณของเสยีของชุมชนบานจอมทอง

ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม” เพื่อหาทางเลือกในการลดปริมาณขี้เลื่อยและสรางรายได

เสริมของชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการดําเนินการวิจัย

ในระยะเวลา 12 เดือน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
- 

-  
-   
-  

-  
-  
-  

 
-  
- 

 
- 

 
- 

 

-    
  
 

-  
-  

 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12 ฉบับ Supplement (2561) 173

 ขอบเขตและวธิกีารวิจยัเปนงานวิจยัประยกุต เชิงคุณภาพ ซึง่มีรปูแบบการดาํเนินการวิจยั เชิงปฏิบตัิ

การโดยชมุชนมีสวนรวม มพีืน้ทีศ่กึษาคือ ชมุชนบานจอมทอง ตาํบลบานแหวน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม

เปนพ้ืนที่งานวิจัยคร้ังน้ี มุงเนนศึกษา คนควา หาขอมูลเปนทางเลือกในการลดปริมาณขี้เล่ือยในชุมชน                            

ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปเกี่ยวกับไมที่มีปริมาณขี้เล่ือยในชุมชนจํานวนมาก ผูวิจัย                            

ประกอบดวยนักวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 4 คน และสมาชิกใน

ชมุชนบานจอมทองประชากร คอื สมาชิกชุมชนบานจอมทอง ตาํบลบานแหวน อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม 

ที่ใหความสนใจเขารวมเพื่อหาแนวทางในการใชประโยชนจากข้ีเลื่อยหรือทําเปนผลิตภัณฑจากข้ีเลื่อย                  

จํานวนทั้งหมด 8 คนรวมหัวหนาโครงการวจิัยรวม

 การเกบ็รวบรวมขอมูลเปนการเกบ็รวมรวมขอมูลแบบปฐมภมูคิอื การสํารวจภาคสนาม โดยเก็บขอมูล

จากแบบการจดบันทึกการจัดกิจกรรม แบบสอบถาม การสัมภาษณ เพื่อเปนการเก็บขอมูลเชิงลึก ซึ่งการจัด

กิจกรรมเปนไปในแบบลักษณะของการมีสวนรวมกันและเรียนรูจากชุมชน โดยกลุมชุมชนเปนผูคิด ริเริ่ม                   

เรียนรูและปฎิบัติดวยตนเอง (Kamsrichan, 2011, 248) นักวิจัย ตัวแทนกลุม สมาชิกกลุมและหนวยงาน                 

สวนทองถิ่น เปนผูมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ

เก่ียวกับการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ `ศึกษาขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน พัฒนาชุมชน                           

จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเอกสารอิเล็กทรอนิกสจากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต

 การวเิคราะหขอมูลผูวจิยัวิเคราะหขอมูลจากการปฏบิตัโิดยชมุชนมสีวนรวม ตามขัน้ตอนการดาํเนินการ

วิจัยโดยประชุมวางแผนศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของศึกษาขอมูลพื้นฐานและสํารวจพ้ืนที่ของชุมชน                        

เปาหมายวางแผนและประชุมรวมกับชุมชนรูปแบบกิจกรรม จัดเวทีสนทนากลุม สรางความเขาใจรวมกัน

ระหวางนักวิจัยกับชุมชนศึกษาดูงาน อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหความรูดานการตลาดท่ีเหมาะสม                        

ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑที่ทํามาจากข้ีเลื่อยนําผลิตภัณฑที่ผานการพัฒนาไปทําการทดสอบตลาดเพื่อนํา

ผลิตภัณฑมาปรับปรุงประเมินศักยภาพทางดานการผลิตรวมกับชุมชนและทําการวิเคราะหขอมูลและ                     

ตรวจสอบผลการวิจัยรวมกับชุมชน

ผลการวิจัย
 1. การลดปริมาณของเสีย (ขี้เลื่อย) โดยวิธีการแปรรูป/พัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย

  จากการท่ีชุมชนเขารวมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑดวยการนําขี้เลื่อยไปใชในการเพาะเห็ด                 

การลดปริมาณขี้เลื่อยในชุมชนดวยการเพาะเห็ดนั้นขั้นแรกนําขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม นํามาใชในการเพาะเห็ด

ไดประมาณ 120 กอนตอมาขั้นที่สองสามารถนํากอนเชื้อเห็ดที่ทําการเก็บดอกหมดแลว จํานวน 30 กิโลกรัม

มาผสมกับขี้เลื่อยใหม อีก 70 กิโลกรัม เพื่อเพาะเห็ดรุนตอไปไดขั้นที่สาม นํากอนเห็ดที่เก็บดอกหมดแลวมา

ยุยผสมกับฟางและใสเชื้อเห็ดฟาง เพาะเลี้ยงเห็ดฟางในตะกราไดขั้นที่ 4 สามารถนํากอนเชื้อเห็ดที่เก็บดอก

หมดแลวมาผสมกบัฟาง นาํไปกองไวใตตนไม จะไดเหด็ฟางแบบปลกูดวยการกองบนพ้ืน เม่ือทาํการเก็บเห็ดหมด 

กอนเช้ือเหด็ทีส่ามารถนาํไปใชเปนปุยตนไมไดตอไป ซึง่เปนทางเลือกทีช่มุชนจะนําไปใชประโยชน จากข้ีเลื่อย      

ไดจริง
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ภาพที่ 2: การลดปริมาณขี้เลื่อยดวยการเพาะเห็ด

 2.  การสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนบานจอมทอง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง                     

จังหวัดเชียงใหม 

  พัฒนาผลิตภัณฑจากการนําขี้เลื่อยไปทํากอนเชื้อเห็ด สามารถสรางรายไดใหกับกลุมชุมชน              

จากการทําการสดสอบผลิตภัณฑ และกิจกรรมทดสอบตลาดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรรวมกับ

กลุมชุมชน  สรปุผลการเพาะเห็ดของชมุชนสามารถขายไดในชุมชนและชมุชนใกลเคยีง ขายในราคากโิลกรัมละ 

50 บาท ทีมวิจัยชุมชน บันทึก การเพาะคร้ังที่ 2 สามารถเก็บเห็ดโดยรวมแลวไดทั้งหมด จํานวน 6 คร้ัง                            

รวมปริมาณการเก็บท้ังหมดได 52 กิโลกรัม 5 ขีด ขายในราคากิโลกรัมละ 50 บาท ไดรายไดจากการขาย                  

เห็ดนางรวมทั้งหมด 2,626 บาท เงินทุนและรายไดจากการทดลองเพาะเห็ด มีคาใชจายในการสรางเตานึ่ง

กอนเชื้อเห็ดและโรงเพาะเห็ด เทากับ 2,993 บาท (สิ่งกอสรางถาวรลงทุนครั้งเดียว ยกเวนโรงเรือนจะมีระยะ

เวลาใชงานไดนานขึ้นอยูกับการเลือกใชวัสดุกอสราง) วัสดุอุปกรณที่ใชเปนวัสดุเพาะกอนเชื้อเห็ดในกิจกรรม

ที ่8 เทากบั 1,717 บาท สามารถผลิตกอนเชือ้เหด็ได จาํนวน 960 กอน (คาแรงในการทาํกอนเช้ือเหด็ ซึง่อยูที่              

การใสกอนเช้ือเห็ดกอนละ 0.50 สตางคตอกอน) ดังน้ันตนทุนอยูที่กอนละ 2.29 บาท ตอกอน เปนตนทุน                    

ในการผลิตท่ีคอนขางตํ่า และสามารถสรางรายไดจากการขายเห็ดไดกิโลกรัมละ 50-70 บาท แลวแต                        

ความตองการของตลาด และขายกอนเชือ้เหด็ กอนละ 7-10 บาท กส็ามารถเปนการสรางรายไดใหกบัชุมชนดวย 

  สวนกอนโอเอซีสมีตนทุนการผลิตตนทุนประมาณการที่ 3 บาท และทีมชุมชนสามารถขายได                                       

ในราคา 8 บาท ไดกําไร กอนละ 5 บาท และกอนโอเอซีสตามทองตลาดมีราคาขายกอนละ 15 บาท                                 

ปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใหความสนใจและราคาไมแพง

 3. การศึกษาบริบทของชุมชนและสถานการณขี้เลื่อยของชุมชนบานจอมทอง

  บริบทของชุมชนบานจอมทอง หมูบานจอมทองมีลักษณะชุมชนเมือง มีการเขามาอาศัยอยู                

อยางหนาแนน เนื่องจากหมูบานจัดสรรเกิดขึ้นในบริเวณหมูบานและพื้นที่ใกลเคียงจํานวนมาก ขอมูลจาก

การสนทนากลุม ผูทีอ่าศัยในชุมชนปจจุบนัสวนใหญประกอบอาชพี คาขายรับจาง ผลิตหัตถกรรมพืน้บาน แปรรูป

ผลิตภัณฑจากไม สถานการณขี้เล่ือยในชุมชนปจจุบันมีปริมาณขี้เล่ือยในชุมชน มีประมาณ 500 กิโลกรัม                      
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ตอวัน จากการประมาณการข้ีเลื่อยของสมาชิกทีมวิจัย ที่ทําการผลิตทั้งขี้เลื่อยละเอียดและขี้เลื่อยหยาบ                         

ขี้เลื่อยสวนใหญเปนข้ีเลื่อยไมเน้ือออน ที่ไมผานการอบยาฆาเชื่อและแมลง  สวนไมสักหรือไมที่นําไปอบ                  

ยาฆาเชือ่และแมลงจะมีราคาแพง นาํมาใชทาํกรอบรูปและเฟอรนเิจอรเทานัน้ ขีเ้ล่ือยของชุมชนบานจอมทอง                  

มีผลกระทบตอผูผลิตเนื่องจากการผลิตสินคาจะผลิตในบานเรือนที่อยูอาศัยของผูผลิตเอง เกิดเปนฝุน                                    

มีมอดไม และข้ีเล่ือยจะถูกกองท้ิงไวเปนเวลานานถาชวงท่ีฝนตกข้ีเล่ือยจะช้ืนและเปนท่ีอยูอาศัยของสัตว                

มีพิษอยาง ตะเข็บ แมลงปอง เปนตน อาจทําใหเกิดอันตรายกับผูอยูอาศัยในบานได 

 การกําจัดขี้เลื่อยไมไดมีหนวยงานไหนเขามาดูแลอยางจริงจัง ทางเทศบาลไมไดรับจัดการกับ                           

ขยะมูลฝอยประเภทขี้เลื่อย เพราะถือวาเปนขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการทําธุรกิจ ผูประกอบการหรือผูผลิต                     

ตองทําการกําจัดเอง ที่ผานมาผูผลิตจึงหาวิธีการกําจัดดวยการการเผา ผลิตปุยอินทรียจากขี้เลื่อย และ                            

นาํขีเ้ลือ่ยมาพฒันาเปนผลติภณัฑกระถางจากข้ีเล่ือย แตกระบวนการผลติทัง้สองผลิตภัณฑใชในการผลตินาน 

และชวยใหลดปริมาณขี้เลื่อยไดเพียงประมาณ 20 % เทานั้น จึงไมสามารถลดปริมาณข้ีเล่ือยไดจริง  และ                 

ไมสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนอยางแทจริง แตชุมชนบานจอมทองยังมีตองการนําขี้เลื่อยมาสรางเปน       

ทางเลือกในการใชประโยชนจากขี้เลื่อยที่เหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง 

 4. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เล่ือยเพื่อเปนผลิตภัณฑที่สรางรายไดเสริมใหกับ               

ชุมชนบานจอมทอง

  การจัดกิจกรรมการพัฒนาผลติภัณฑของชุมชนจากวิทยากรผูมคีวามรูเฉพาะดานในการพฒันา

ผลิตภัณฑที่ตองการพัฒนา โดยกลุมมีสวนรวมหารือกิจกรรมท่ีชุมชนมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ  

ไดขอสรุปการฝกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ การนําขี้เลื่อยในชุมชนไปใชในการเพาะเห็ด ซึ่งทีมวิจัยตางมี                    

ความคิดเหน็วาเหมาะสมกบัชุมชนบานจอมทอง เน่ืองจากวัตถุดบิทีม่ใีนชมุชนแลว ยงัไมตองใชตนทุนในการผลิตสูง 

จึงจัดกิจกรรมอบรมการเพาะเห็ดจากขี้เลื่อยในชุมชนข้ึน เปนโครงการอบรม การลดปริมาณข้ีเลื่อย                              

ดวยการเพาะเห็ดถุง ที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ จากการเขารวม

โครงการอบรมส่ิงที่ผูเขารวมอบรมและทีมวิจัยไดเรียนรูคือ ขี้เลื่อยท่ีใชในการเพาะเห็ดตองเลือกข้ีเลื่อยให

เหมาะสมและหามใชขีเ้ล่ือยทีเ่ปนไมอบยาและไมสกัเพราะจะทําใหเช้ือเหด็ไมเดินและเช้ือเหด็ไมออกดอกเหด็ 

นอกน้ันข้ีเล่ือยไมเน้ือออนสามารถใชได ขี้เล่ือยท่ีไมสามารถใชไดทางทีมวิจัยชุมชนจะนําไปใชเปนเช้ือเพลิง              

ในการนึ่งกอนวัสดุเพาะเห็ด และการระดมสมองเพ่ือกลั่นกรองหารูปแบบผลิตภัณฑที่มีความเปนไปไดเพื่อ

นํามาพัฒนาจากการจัดเวทีสนทนากลุมเพื่อหาความเปนไปไดในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ                  

ของกลุม ทีมวิจัยชุมชนพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑไวในอนาคต ถาหากการผลิตเห็ด

ของชุมชนบานจอมทองประสบความสําเร็จ จะจัดเปนกลุมเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ (เห็ด) รวมกัน หากไดรับ

ความนยิม กลุมจะเพาะกอนเช้ือเห็ดไวเพือ่ขายใหกบัผูทีส่นใจประกอบอาชีพ และกลุมจะนําผลิตภณัฑ (เหด็) 

มาแปรรปูเพือ่เปนผลติภณัฑของกลุมตอไป พจิารณาความเปนไปไดในการผลติออกจาํหนายดวยการวเิคราะห

ถึงความตองการซื้อของตลาดในชุมชนแลว ทีมวิจัยคาดวาขายผลิตเพื่อกินเพ่ือใชและเหลือจะนําไปขาย                     

ในชุมชน หรือตลาดในชุมชนได ซึ่งตนทุนสินคาที่จะผลิตไมสูงและคุมคากับการลงทุนของกลุมในอนาคต 
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 5.  เพื่อประเมินศักยภาพดานการจัดการการผลิตของชุมชนบานจอมทอง

  ศักยภาพดานการจัดการการผลิต ผลิตภัณฑของชุมชนบานจอมทองท่ีตองการใชขี้เลื่อยมา

แปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชนท่ีลดปริมาณข้ีเลื่อย ผานกระบวนการคิดพัฒนาผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับชุมชน

และศักยภาพของชุมชน จงึไดเปนการเพาะเหน็นางรม เห็ดหอม และ กอนโอเอซสิ (ใชขีเ้ล่ือยเปนวัสดุทดแทน) 

เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาเพิ่มมูลคาใหมีประสิทธิภาพ คือ สรุปผลจากการวิเคราะหศักยภาพ

ดานการจัดการการผลิต ทีมวิจัยชุมชนบานจอมทองสามารถเพาะเห็ดเปนอาชีพ สรางรายไดเสริมใหกับ

ครอบครัวได เนื่องจากมีความพรอมท้ังวัตถุดิบ คน องคความรูที่พฒันาไปพรอมกับนักวิจัย เงินลงทุนไมสูง

มากและสามารถสรางรายไดจรงิใหกบัทมีวจิยัชมุชน ซึง่เปนศกัยภาพท่ีมคีวามพรอมดานการจัดการการผลิต

ในระดับหนึ่ง แตถาจะใหเกิดความย่ังยืนในอนาคตชุมชนควรจะรวมกันเปนกลุมเพ่ือชวยเหลือและรวมกัน               

จัดจําหนาย จึงจะเขมแข็งมากกวาการเปนผูผลิตและขายคนเดียว

 6.  เพื่อประเมินศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย

  ทมีวจิยัชมุชนประเมินศกัยภาพดานการตลาดของผลิตภณัฑขีเ้ลือ่ย ดวยการนํามาเพาะเห็ดสรปุ

ออกมาเปนขอดีและขอเสีย โอกาสและอุปสรรคดังนี้ ขอดีของเห็ดในระบบตลาดคือ สามารถปลูกไดทั่วไป                

มีระยะเวลาการผลิตส้ันสามารถปรับปริมาณการผลิตใหเขากับตลาดไดดวยการเพาะกอนเช้ือในปริมาณท่ี

เพียงพอตอความตองการของผูบริโภคการผลติท่ีมกีารลงทุนนอยสามารถเริม่ตนขนาดฟารมมากนอยไดตาม

ความเหมาะสม

  ขอเสยีของเหด็ในระบบตลาดระยะเวลาวางตลาดเห็ดมีระยะเวลาการจําหนายสัน้เพยีงแต 1 วนั

ถาเวลามากกวานั้นคุณภาพจะลดลงราคาจะเสีย เชนเห็ดบานเห็ดแกและเนา โอกาสในทางการตลาด                              

ทีน่าลงทนุ คอืรูปแบบการตลาดของเหด็ในทองถ่ินยังนิยมบรโิภคเหด็สดผูบริโภคคุนเคยกบัการบริโภคอยูแลว

ถามีแหลงผลิตสินคาอยูใกลแหลงตลาด ผูบริโภคสามารถเลือกช้ือไดเม่ือมีความตองการ อปุสรรคการกระจาย

สินคาในระบบตลาดเปนขอจํากัดที่ยังไมสามารถแกไขไดเพราะการผลิตเห็ดข้ึนกับดินฟาอากาศถาอากาศ

แปรปรวนรอนหนาวผิดปกต ิการเกดิดอกของเห็ดจะนอย ตลาดขาดแคลน ราคาแพง แตถาภูมอิากาศเอ้ืออํานวย

ใหเห็ดผลิตดอกออกมาในปริมาณที่มาก เห็ดจะลนตลาด เห็ดในระบบตลาดเปนเพียงตัวเลือกผูบริโภคจะไม

บรโิภคบอยนักในการดํารงชีวิตประจําวัน จึงกลายเปนอาหารแฟชั่นหรือแคมีความตองการชั่วคราวเทานั้น

      นอกจากน้ีอุปสรรคที่พบในงานวิจัยคือ มีชองทางการจัดจําหนายในรูปแบบของขนาดโรงเรือน

เล็ก การจดัจําหนายยงัไมทนัสมยั การขายเห็ดในตลาดยังใชรปูแบบเดิมคือ การวางกองใสตะกราใสกระจาด

วางบนใบตองหรือใสเปนถุงๆ ถาตองการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายที่มีปริมาณการขายจํานวนมากๆ 

เปนการขายสงทางชมุชนจะตองสามารถผลติเห็ดในปรมิาณทีล่กูคาตองการอยางเพยีงพอ ราคาของเหด็นางรม

เปนราคาที่ยังไมแนนอน อยูที่ราคาตอกิโลกรัมละ 50 -70 บาท ขึ้นอยูกับราคากลางกับความตองการของ               

ผูบรโิภค การสงเสรมิการตลาดยงัไมมถีาไมใชผูเพาะปลกูรายใหญ ลกัษณะตลาดของชุมชนเปนการจัดจาํหนาย

แบบตลาดดั้งเดิมคือเก็บผลผลิตและวางขายในตลาด ถามีปริมาณของเห็ด ขายในชุมชนถุงละ 20 ดังน้ัน               

การสงเสรมิการตลาดของเหด็ในชมุชนบานจอมทองยงัไมสามารถทาํไดอยางเปนระบบ และการสือ่สารใหผูบริโภค
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ในชุมชนรับรูวาชุมชนมีเห็ดที่ผลิตไดในชุมชน จะเปนการบอกตอเทานั้น ไมสามารถทําการสื่อสารการตลาด

อยางอื่นไดเนื่องจากมีคาใชจายจํานวนมาก ชุมชนยังไมมีเงินทุนมากพอที่จะทําและไมการสื่อสารการตลาด

เหลานั้นเปนการสื่อสารการตลาดที่ไมเหมาะสมกับเห็ดนางรมของชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาบริบทของชุมชนบานจอมทอง ผูทีอ่าศยัในชมุชนปจจบุนัสวนใหญประกอบอาชีพผลติ

หัตถกรรมพ้ืนบาน แปรรูปผลิตภัณฑจากไม ซึ่งทําใหปจจุบันปริมาณข้ีเล่ือยในชุมชน มีประมาณมากข้ึน และ

ขี้เล่ือยของชุมชนบานจอมทองมีผลกระทบตอผูผลิตเอง เกิดเปนฝุน มีมอดไม และสรางความรําคาญและ

เดอืดรอนตอผูทีอ่าศัยอยูใกลเคยีง ชมุชนบานจอมทองนาํข้ีเลือ่ยมาสรางเปนทางเลือกในการใชประโยชนจาก

ขีเ้ล่ือยท่ีเหมาะสมกับชุมชนบานจอมทอง โดยทางทีมวิจยัและนกัวิจยัชุมชนไดจดักิจกรรมการพัฒนาผลติภัณฑ

ของชมุชนโดยมกีระบวนการตามแนวคดิพัฒนาผลิตภัณฑใหม ไดขอสรปุการฝกอบรมพฒันาผลิตภัณฑ การนาํ

ขี้เล่ือยในชุมชนไปใชในการเพาะเห็ด และผลิตกอนโอเอซีสจากขี้เล่ือย ซึ่งผลิตภัณฑทั้งสองอยางของ                        

ธรุกจิชมุชน มาจากความตองการของตลาดกอนการคดิผลติภณัฑทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิของชมุชน (Buawfai, 1999, 

para. 5) สอดคลองกับบริบทของชุมชน สามารถใชขี้เลื่อยเปนวัสดุที่ใชในการผลิต เนื่องจากมีวัตถุดิบที่มีใน

ชมุชนแลวท่ีเปนศักยภาพดานการผลติ ยงัไมตองใชตนทุนในการผลติสูง อกีท้ังยังสอดคลองกับความตองการ

ของชมุชนดานการลดปรมิาณขีเ้ล่ือยดวยการพฒันาเปนผลติภัณฑทีเ่หมาะสมกบัชมุชน สอดคลองกบัแนวคดิ 

Autsawasirilue & Thinakoon (2011, para. 6) ที่ระบุวา สมาชิกกลุมมีความเขาใจในการจัดตั้งกลุม                          

สวนทรัพยากรดานบุคคลที่มีความรู มีสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการดําเนินการ รวมกันซึ่งเปนปจจัยที่กําหนด

ความสําเร็จของการจัดตั้งธุรกิจชุมชุมชนนั้น

 สวนการประเมนิศักยภาพดานการตลาดของผลิตภัณฑจากข้ีเล่ือย มขีอดีและโอกาสท่ีทางชุมชนเหน็

วาสามารถนาํไปใชประโยชนจากการศึกษาครัง้น้ีเพราะการเพาะเหด็ชุมชนสามารถปลกูไดทัว่ไป มรีะยะเวลา

การผลิตสั้นสามารถปรับปริมาณการผลิตได การผลิตที่มีการลงทุนนอยสามารถเริ่มตนขนาดฟารมมากนอย

ไดตามความเหมาะสมและกาํลังความสามารถของชมุชน และมโีอกาสในทางการตลาดทีน่าลงทนุ คอืผูบริโภค

นยิมบริโภคเหด็สดและมกีารบรโิภคเหด็อยูแลว ถามีแหลงผลติสินคาอยูใกลแหลงตลาดผูบรโิภคสามารถเลอืกช้ือ

ไดเมื่อมีความตองการ ราคาของเห็ดเปนราคาที่คนในชุมชนสามารถซ้ือได มีราคาไมแพง อยูที่ราคาตอ                           

กโิลกรมัละ 50 -70 บาท ซึง่ผลการดาํเนนิงานวิจยัครัง้น้ีมผีูใหความสนใจทีจ่ะนาํไปประกอบอาชพีเสรมิไดจริง

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
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการดําเนินการระหวางนักวิชาการรวมกับชุมชนเพื่อแกปญหาข้ีเลื่อยในชุมชน                

โดยเนนการปฎิบัติการแบบมีสวนรวม คิดคนพัฒนาผลิตภัณฑที่มาจากขี้เลื่อย ซึ่งชุมชนบานจอมทอง                      

อําเภอหางดง จังหวัดเชียใหม ไดผลิตภัณฑ คือ กอนเชื้อเห็ดนางรม และกอนโอเอซีส ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ทาง

ชุมชนมีความเห็นวาเหมาะสมกับบริบทชุมชนและทรัพยากร (วัตถุดิบ) ที่มีอยูในชุมชนและสามารถสราง                    

รายไดใหกับกลุมชุมชนได แตเนื่องจากการวิจัยยังไมไดเกิดการสรางกลุมเพ่ือความยั่งยืน จึงจําเปนตอง                      

ใหนักวิชาการการเกษตรเขามารวมพัฒนา และเพื่อความยั่งยืนของการดําเนินงานการจัดการกลุ ม                                     

ที่มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  การจัดการกลุมและพัฒนากลุม    

ในระดับทองถ่ินของคณะกรรมการบรหิารและอนุกรรมการกลุม ภายใตการสนบัสนุนของหนวยงานทีเ่กีย่วของ
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