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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาธุ รกิ จชุมชนแบบเกษตรอินทรี ย”์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิ จ
ชุมชนจากเกษตรอินทรี ย ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 3 พื้นที่ คือ (1) ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านคลอง
สาม ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (2) วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตาบลคลองห้า อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (3) ศูนย์เรี ยนรู ้สมั มาชีพชุมชน ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การ
คัดเลือกกลุ่มมาจากกลุ่มเกษตรอินทรี ยใ์ นพื้นที่อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจยั พบว่า (1) พื้นที่ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านคลองสาม ตาบลคลองสาม อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ผลของการพัฒนา คือ วัตถุประสงค์ของกลุ่มต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงต้องการทาขนมขาย
จากผลิตภัณฑ์หลักที่มี คือ ไข่ไก่ จึงได้ทาการพัฒนาเป็ นการทาขนมเอแคลร์จาหน่าย สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เดือนละประมาณ 10,000 บาท/เดือน สถานที่จาหน่ายคือ ทั้งขายส่ งและขายปลีก (2) วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลของการพัฒนา คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องแกงเขียวหวาน
เป็ นการต่อยอดจากวัตถุดิบหลักที่มีอยู่ คือ พริ ก หอม และกระเทียม สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ในการจาหน่ายได้มากขึ้น
(3) ศูนย์เรี ยนรู ้สัมมาชีพชุมชน ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลของการพัฒนา คือ กลุ่มมีการ
ผลิตเห็ดนางฟ้ าภูฐาน มีการคัดเลือกเห็ดที่ไม่ได้มาตรฐานในการขาย กลุ่มต้องการนาเห็ดมาทาประโยชน์ต่อ จึงพัฒนา
เป็ นขนมเค้กชิฟฟอนเห็ด กลุ่มสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,000 บาท/เดือน
คาสาคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ธุรกิจแบบเกษตรอินทรี ย ์
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Abstract
This research study aims at developing a community business of organic agriculture. The three sample
areas of study are: 1) the CLC & CBT (Community Learning Center and Community Base Tourism) Ban Klong 3
at Klong 3 Sub-district, Klong Luang District, Pathumthani province, 2) the Ban Klong Ha community enterprise of
GAP (Good Agricultural Practices) products, Klong 5 Sub-district, Klong Luang District, Pathumthani province,
and
3) the Klong 6 COLC (Community Occupational Learning Center) at Klong 6 Sub-district, Klong Luang
District, Pathumthani province. According to the local people's objectives of making extra income, the research in
developing the first area is to encourage them to make Ecair sweet from local eggs for sale by wholesalers and
retailers. The result is that they can increase income approximately by THB 10,000 per month. Since Ban Klong Ha
has already had a local plantation of Thai curry paste ingredients such as chili, shallot, and garlic, the community
further develops a new product, which is the green curry paste. Thus they have more products to sell. The
development at Klong 6 COLC, in particular, is a chiffon cake made by using low grade Bhutanese mushrooms, so
the community gets an extra income of average THB 2,000 per month.
Keywords: product development, organic agriculture business.
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1. บทนา
เกษตรอินทรี ย ์ (Organic Agriculture) เป็ นทางเลือกที่น่าสนใจของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั การผลิตแบบดั้งเดิม
ที่พ่ งึ พาธรรมชาติที่อาศัย การผลิตที่ใช้น้ า อากาศ และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ที่มีการปนเปื้ อนของสารเคมีนอ้ ย การเกษตร
อินทรี ยถ์ ื อได้ว่าเป็ นระบบหนึ่ งของการผลิตทางการเกษตรที่ อยู่ในทางเลือกของการพัฒนาการเกษตรแบบยังยืน
(Sustainable Agriculture) เกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นระบบการเกษตรทีไม่มีการใช้สารเคมีหรื อสารสังเคราะห์โดยกรรมวิธี
ทางเคมีต่างๆ กระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ อาศัยประสบการณ์ที่สืบทอดต่อกันมา การลองผิดลองถูกและการ
เลียนแบบ กาลังเป็ นที่นิยมของกลุ่มรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูงที่สนใจบริ โภคมากยิ่งขึ้น การ
ส่งเสริ มสิ นค้าเกษตรได้เข้ามามีบทบาทในชุมชน คือ ส่ งเสริ มและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู ้
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต และสนับสนุนปั จจัยการผลิตอยูเ่ สมอ แต่ก็ยงั เป็ นการรับเทคโนโลยีมาใช้โดย
ไม่ได้คานึ งถึงระบบนิ เวศเกษตรและระบบการผลิตทางการเกษตรของชุมชนหลายกิจกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มไม่
ประสบความสาเร็ จ หรื อประสบความสาเร็ จเพียงระดับหนึ่ งแต่ไม่เกิ ดความต่อเนื่ องอย่างยัง่ ยืน อีกทั้งยังมีความไม่
มัน่ คงอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ปั จจัยการผลิต ราคาของผลผลิต ตลอดจนนโยบายภาครัฐ
(ทองพูน กองจินดา, 2556)
เกษตรอินทรี ยม์ ีความสาคัญกับเกษตรกรผูผ้ ลิตและชุมชนท้องถิ่น มุ่งหวังที่จะสร้างความมัน่ คงในการทา
การเกษตรสาหรับเกษตรกร ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้ นฟูวถิ ีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม วิถีการผลิตของเกษตรอินทรี ย ์
เป็ นวิถีการผลิตที่เกษตรกรต้องเรี ยนรู ้ในการดัดแปลงการผลิตของตนให้เข้ากับวิถีธรรมชาติ อาศัยกลไกธรรมชาติเพื่อ
ทาการเกษตร ดังนั้นวิถีการผลิตเกษตรอินทรี ยจ์ ึงเป็ นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกลมกลืนกับ
วิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของสังคมไทย การส่ งเสริ มและเผยแพร่ การทาการเกษตรอินทรี ย ์ ให้สาเร็ จคื อ
การศึ กษาแนวคิดการทาการเกษตรของเกษตรกรที่ ทาการเกษตรอินทรี ยอ์ ยู่แล้วเป็ นแนวทางให้การเกษตรเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ และใช้ภูมิปัญญา เพราะกระบวนการเรี ยนรู ้เกษตรกรต้องสังเกต ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปบทเรี ยน
เกี่ ยวกับการทาการเกษตรของตนเอง โดยมี เงื่ อนไขทั้ง ทางกายภาพ เช่ น ลักษณะของดิ น ภูมิอากาศ รวมถึ งด้าน
เศรษฐกิ จและสังคมที่ แตกต่ างจากพื้นที่ อื่น เพื่อได้แนวทางเกษตรอิ นทรี ยท์ ี่ เหมาะสมเป็ นเฉพาะของพื้นที่ น้ ัน ๆ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ที่ ทาการเกษตรอินทรี ย ์ และประสบความสาเร็ จ นั้นจะเป็ นแนวทางและรู ปแบบของการ
เริ่ มต้นของการทา การเกษตรอินทรี ยส์ าหรับการส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรอินทรี ยก์ บั เกษตรกรรายอื่น หรื อชุมชน
อื่น ของประเทศ ต่อไป และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ้ เจตคติ และรวมไปถึงให้เกษตรกรมีทกั ษะที่นาไปสู่
การยอมรับ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง โดยการต่อยอดและรักษา ปรับกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ทนั ต่อ
สถานการณ์ปัจจุบนั (ธานินทร์ คงศิลา และ ณัฐ สมณคุปต์, 2556)
ธุรกิจของชุมชนใช้เงินลงทุนในระยะเริ่ มต้นไม่สูงมาก หากเน้นการมีส่วนร่ วมและการสร้างงานในท้องถิ่น
ให้มากขึ้นเป็ นหลัก การคิดรายได้จากการขายอาจไม่จาเป็ นต้องสู งนักในระยะเริ่ มแรก โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ทุกคน
สามารถอยู่ได้เป็ นสาคัญ ซึ่ งธุรกิจชุมชนมีลกั ษณะเป็ นธุ รกิ จขนาดเล็ก รายได้จากยอดขายในระยะเริ่ มต้นไม่สูงมาก
ผูว้ ิจัยจึ งมุ่งศึ กษาการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ มีอยู่ หรื อพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่ นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ทางการจัดการชุมชนอย่างยัง่ ยืน กลุ่มเป้ าหมาย คือ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยการคัดเลือกกลุ่ม 3 กลุ่ม ที่
เป็ นกลุ่มเกษตรอินทรี ย ์ คือ ตาบลคลองสาม ตาบลคลองห้า และตาบลคลองหก เป็ นกลุ่มที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใน
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่พฒั นา ต่อยอด จากวัตถุดิบที่มีอยู่ สามารถต่อยอดไปถึงการสร้างรายได้รูปแบบอื่นภายในกลุ่ม
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นอกเหนื อจากประโยชน์ที่ได้จากการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แล้วยังถือเป็ นการยกระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มช่วยกันสร้างให้เกิดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของตนเองก่อให้เกิดความเข้มแข็งและ
ส่งเสริ มการพัฒนาในระดับรากหญ้าอย่างยัง่ ยืน (จิตพนธ์ ชุมเกตุ, 2560)
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ยแ์ ละพัฒนาธุรกิจชุมชน
2. เพื่อสร้างรายได้ให้กบั ธุรกิจชุมชน
3. การดาเนินการวิจยั
คณะผูว้ ิจัยใช้ร ะเบี ยบวิธีวิจัย แบบเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยสัมภาษณ์ กลุ่ มผูน้ าชุ มชน
นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรจังหวัดปทุมธานีจานวน 12 คน และสนทนากลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั คณะผูว้ จิ ยั จัดทาวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจชุมชน โดย
ค้นคว้าจากเอกสาร บทความ รวมทั้งงานวิจยั ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดการวิจยั นามา
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั
3.2 สัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรอินทรี ย ์
3.2.1 การก าหนดกรอบความคิ ด และประเด็ น การสั ม ภาษณ์ เพื่ อ รวบรวมความคิ ด เห็ น จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร มี ประเด็นการสนทนา การบริ หารจัดการชุ มชน วิสาหกิ จ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภณ
ั ฑ์ ปั ญหาการประกอบกิจการและตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาตลอดจนถูกต้องของภาษาในการสื่ อ
ความหมาย
3.2.2 นาเครื่ องมือมาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้เกิ ดความสมบูรณ์และมีความเหมาะสมสาหรับการ
นาไปใช้จริ ง
3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดาเนินการสารวจและการสัมภาษณ์ จากเครื่ องมือที่
สร้างขึ้น และรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่จดั ทาไว้ โดยกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน และนักวิชาการ
ส่งเสริ มการเกษตร ในตาบลคลองสาม ตาบลคลองห้า และตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน
12 คน
3.2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพในงานวิจยั ครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
โดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation method) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อให้ได้ผลไปใช้ในการพัฒนาธุ รกิ จ
ชุมชน
3.3 การแลกเปลี่ยนความรู ้กับชุมชน การศึ กษารู ปแบบการพัฒนาธุ รกิ จเกษตรอินทรี ย ์ โดยทาการศึ กษา
รู ป แบบและน ามาปรั บปรุ ง เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการพัฒ นาธุ ร กิ จ เน้นให้ชุ ม ชนมี ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาธุ ร กิ จ การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างชุมชน หัวหน้าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และนักวิจยั เพื่อสร้างและพัฒนาองค์วามรู ้
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการต่อยอดผลผลิต
3.4 พัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อสร้างรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์
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4. ผลการวิจยั
แนวคิดการดาเนินงานวิจยั และนามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย ์ ด้วยการ
ลงพื้นที่ อาเภอคลองหลวง จากการลงพื้นที่ ติดต่อกับส่ วนราชการได้แก่ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เกษตรอาเภอคลอง
หลวง เพื่อหาพื้นที่ ที่ทาเกษตรอิ นทรี ย ์ ได้ขอ้ มูลว่าจะมี อยู่ในตาบลคลองสาม ตาบลคลองห้า และตาบลคลองหก
คณะผูว้ จิ ยั จึงลงพื้นที่ใน 3 ตาบล เพื่อพบ กานันในแต่ละตาบล ผูใ้ หญ่บา้ น พัฒนากรชุมชน เพื่อหาธุรกิจที่ผลิตสิ นค้า
จากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย ์ ผลจากการเลือกพื้นที่และลงสารวจหาธุรกิจทาเกษตรอินทรี ยท์ าให้ได้ธุรกิจดังนี้ 1. ศูนย์
เรี ยนรู ้ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านคลองสาม ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2. วิสาหกิจชุมชน
เกษตรปลอดภัยตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3. ศูนย์เรี ยนรู ้สัมมาชี พชุมชน ตาบลคลองหก
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
4.1 ศู นย์ เรียนรู้ สัมมาชีพชุมชน ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ ของศู นย์ เรียนรู้ สัมมาชีพชุมชน
สาหรับสิ นค้าที่ มีจาหน่ ายในศูนย์เรี ยนรู ้สัมมาชี พชุมชน เนื่ องจากศูนย์เรี ยนรู ้สัมมาชี พชุมชนเกิ ดขึ้นในปี
พ.ศ.2559 ภายหลังจากอดุลย์คลองหลวงฟาร์ มเห็ ด ซึ่ งตั้งมาตั้งแต่พ.ศ.2557 ดังนั้นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตขึ้นคือ
เห็ดชนิดต่าง ๆ เช่นเห็ดนางฟ้ าภูฐาน เห็ดหลินจือ เห็ดนางรมฮังการี่ เป็ นต้น จากการผลิตเห็ดและก้อนเชื้อเห็ดทาให้
อดุลย์คลองหลวงฟาร์ มเห็ด กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การเพาะเห็ด ให้แก่ชุมชนในคลองหก และคลองอื่นๆในบริ เวณ
ใกล้เคียง เมื่อเห็ด คือ วัตถุดิบของศูนย์เรี ยนรู ้สัมมาชีพชุมชน ทาให้เกิดความคิดต่อยอดในการผลิตสิ นค้าแปรรู ปจาก
เห็ด เช่น ข้าวเกรี ยบเห็ด ซึ่งมีจาหน่ายทั้งที่ทอดแล้วและเป็ นแผ่นดิบที่ยงั ไม่ทอด การทาพิชซ่าหน้าเห็ด การทาน้ าเห็ด
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารจัก สานผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากไม้ไ ผ่ นามาสานเป็ นตะกร้ า ชะลอม เพื่อ ไว้เป็ นบรรจุ ภ ัณฑ์สาหรั บใส่
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ การทาขนมไทย ปลากัด การทาน้ าสมุนไพร เป็ นต้น
แนวทางการพัฒนาธุรกิจ
จากการสนทนากลุ่มและระดมความคิดเห็ น เกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนาธุ รกิ จการเกษตรของศูนย์เรี ยนรู ้
สัมมาชี พชุมชน คือ กลุ่มและผูน้ ากลุ่มต้องการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเห็ ดนางฟ้ าภูฏาน เนื่ องจากเห็ ดเป็ นอาหารที่ มี
ผูบ้ ริ โภค และราคาไม่แพง อีกทั้งเป็ นพืชที่ไม่มีสารเคมี จึงเป็ นสิ นค้าที่ศูนย์เรี ยนรู ้นามา ผลิตและส่ งเสริ มให้สมาชิ ก
สามารถจะนาไปเป็ นอาชีพได้ อีกทั้งเห็ดมีหลายชนิด เช่นเห็ดนางฟ้ า เห็ดเป๋ าฮื้อ และดอกเห็ดนางรม ฯลฯ ซึ่ งเห็ดเป็ น
พืชที่ สามารถนามาปรุ งเป็ นอาหารได้หลายอย่าง เช่น ยาเห็ ด ต้มยาเห็ด หรื อนามาชุบแป้ งทอด และอื่นๆ ทาให้คุณ
อดุลย์ นาเห็ดมาเป็ นหลักในการประกอบอาชีพ สามารถขายได้ท้ งั สดและแปรรู ป แต่การขายมีการคัดเลือกเห็ดที่ไม่ได้
มาตรฐาน จึงนาเห็ดที่ไม่ผา่ นการคัดเลือกมาแปรรู ปเป็ นขนมชิฟฟอนเห็ด สามารถสร้างรายได้ให้กบั กลุ่มได้เพิ่มขึ้น
ผลจาการพัฒนา
กลุ่มสามารถมีรายได้ที่จะเกิ ดขึ้นจากการผลิตชิ ฟฟอนจากเห็ ด ราคาขาย 25 บาท สถานที่ขายโรงเรี ยนมูล
เหล็ก และจัดทาขนมเบรกจาการมาดูงานและขายส่งทัว่ ไป จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเฉลี่ย 2,000 บาท/เดือน
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รู ปที่ 1 แสดงการทาขนมชิบฟ่ อนเห็ด
4.2 วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตาบลคลองห้ า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้ า
สาหรับสิ นค้าที่ มีจาหน่ ายในวิสาหกิ จชุ มชนเกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้า เนื่ องจากวิสาหกิ จชุ มชน
เกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้า เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ปี พ.ศ.2556 เป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้ งั ขึ้นภายใต้ก่อน
ธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตาบลคลองห้า แบบเกษตรอินทรี ย ์ ด้วยการหาสมาชิกเครื อข่ายในการผลิตสิ นค้า
ที่จะเป็ นของฝากและสามารถนากลับบ้าน เมื่อได้สูตรหมี่กรอบโบราณจากคุณย่านามาปรับและลองทาจนประสบ
ความสาเร็ จ มีรสชาติที่อร่ อยและเป็ นเอกลักษณ์ของตน ทาให้สามารถผลิตขายโดยหาบรรจุภณ
ั ฑ์ 2 แบบ แบบกล่อง
สี่ เหลี่ยมราคากล่องละ 50 บาท กล่องขนาดเล็กหน่อยราคากล่องละ 35 บาท ทั้งมีแบรนด์จากการช่วยกันสร้าง ใช้ชื่อว่า
บ้านคลองห้า หมี่กรอบสู ตรดั้งเดิม นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้า ยังผลิตน้ าพริ กปลาป่ น
น้ าพริ กเผา และน้ าพริ กสูตรต่างเพื่อนาไปขายกับผักปลอดสารพิษ
การจัดกิจกรรมภายในวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยจะมีการจัดกิ จกรรมต่างๆ โดยอาศัยการจัดกิ จกรรมในบริ เวณบ้านพักของกานันศรี นวล เป็ นที่ ต้ งั ของแหล่ง
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตาบลคลองห้า แบบเกษตรอินทรี ย ์ ที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2557 ทาให้เป็ นสถานที่ของการ
ทาเกษตรอินทรี ย ์ การสอนการทาปุ๋ ยหมัก การปลูกผักแบบปลอดสารเคมี จนทาให้ในบริ เวณคลองห้า มีหลายพื้นที่ที่
เจ้าของที่ดินหันมาทาเกษตรอินทรี ย ์ จึงทาให้กานันศรี นวลสามารถดาเนินการส่งผักปลอดภัยขายที่ห้างฟิ วเจอร์ พาร์ กรังสิ ต ตลอดเวลาปี ครึ่ งจนก่อนเกิดโควิค 19 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จึงได้หยุดการขายไป นอกจากนี้ ยงั จัดทา
ฐานการเรี ยนรู ้ แต่ละด้านอื่น เช่นถ้ามีผสู ้ นใจหรื อนักท่องเที่ยวมาขอชม การเพาะเห็ดชนิ ดต่างๆ ทางวิสาหกิจชุมชน
เกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้า จะใช้พ้นื ที่อาคารในบ้านของกานันศรี นวลเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และจัดอบรม หรื อการจัด
อบรมการทาปุ๋ ยหมักเป็ นต้น ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้าก็จะใช้อาคารบ้านพักของคุณ
ปราณี กรดนวม เป็ นแหล่งผลิตหมี่กรอบ และน้ าพริ กประเภทต่าง ๆ ได้แก่น้ าพริ กปลาย่าง น้ าพริ กชนิดต่างๆ ซึ่งอยูฝ่ ั่ง
ตรงข้ามกับบ้านกานันศรี นวล นอกจากนี้มีพ้นื ที่ทาเกษตรปลอดภัยซึ่งจะเป็ นการปลูกผักปลอดสารเคมี
แนวทางการพัฒนาธุรกิจ
จากการลงพื้ น ที่ เพื่ อ สอบถามว่า วิส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตรปลอดภัย ต าบลคลองห้า ต้อ งการที่ จ ะพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์หรื อต้องการเพิ่มเติมความรู ้ดา้ นใดบ้างในการดาเนิ นธุ รกิ จวิสาหกิ จชุ มชน พบว่าวิสาหกิ จชุมชนเกษตร
ปลอดภัย ตาบลคลองห้า มีความเข้มแข็งสามารถรวมตัวผลิตหมี่กรอบ และน้ าพริ กปลาย่าง น้ าพริ กปลาร้า ฯลฯ โดย
สามารถทาให้สมาชิกที่เป็ นกลุ่มแม่บา้ น ประมาณ 7-9 คน มาร่ วมกันผลิตสิ นค้าเพื่อขาย แม้ในช่วงที่เกิดโรคระบาดโค
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วิด 19 จะมีการหยุดไปแต่ก็มาเริ่ มในเดื อนมิถุนายน 2563 ที่ เริ่ มมีการทาของไปขายยังปั้ มน้ ามัน ปตท.บนถนนสาย
คลองห้า ด้วยการสอบถามสมาชิ ก จากกลุ่ม วิสาหกิ จ ชุ มชนเกษตรปลอดภัย ต าบลคลองห้า พบว่า ที่ กลุ่ มมี ความ
ต้องการจะผลิตน้ าพริ กแกงเขียวหวาน เพราะมีลูกค้าหลายคนที่ ตอ้ งการจะซื้ อพริ กแกงเขียวหวาน กับทางวิสาหกิ จ
ชุมชนเกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้า มองว่าถ้าสามารถผลิตและนามาทาแกงเขียวหวานขาย น่าจะขายดีและเป็ นการ
สร้างอาชีพที่เพิ่มขึ้นให้กบั สมาชิก
คณะผูว้ ิจยั จึงได้ติดต่อกับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรตับผักชี หมู่ที่ 12 ตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งเป็ นกลุ่มแม่บา้ นที่ มารวมตัวกันผลิตน้ าพริ กแกง และทาขายส่ งให้กบั รถกับข้าว มีการ
ผลิตน้ าพริ กแกงประเภทต่าง ๆ เช่น แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน และแกงส้ม เป็ นต้น ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการติดต่อกับประธาน
กลุ่มวิสาหกิ จเกษตรกรตับผักชี (นางอานวย ขาวละเอี ยด) ให้ส่งสมาชิ กที่ มีความเชี่ ยวชาญในการทาน้ าพริ กแกง
เขียวหวานมาเป็ นวิทยากรให้กบั วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้า ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดย
สนทนากันว่า วิสาหกิ จชุมชนเกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้า จะสามารถผลิตพริ กแกงเขียวหวานได้ เพราะในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้า วัตถุดิบและมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อม เช่น เครื่ องบดพริ กแกง อุปกรณ์ที่
จะทาแกงเขียวหวาน จึงเหมาะสมเพราะไม่ตอ้ งซื้ออุปกรณ์ใหม่ เพียงแต่ตอ้ งหาสูตรที่เหมาะสมมาผลิตขาย
ผลจาการพัฒนา
จากการทดลองการผลิตมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 420 บาท เมื่อผลิตแล้วนามาชัง่ จะได้ประมาณ 5.5 กิโลกรัม โดย
ต้นทุนจะตก กิโลกรัมละ 76.36 บาท สามารถนาไปขายได้ราคา กิโลกรัมละ 100 บาท ตั้งแต่ได้ทดลองทาไป ปรากฏ
ว่า ทางวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตาบลคลองห้า ต้องการปรับสู ตรเพื่อทดลองตลาดว่าจะถูกใจผูบ้ ริ โภคหรื อไม่
แต่ราคาขายอยูท่ ี่กิโลกรัมละ 100 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นกลุ่มจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งละ 200-300 บาท/ครั้ง

รู ปที่ 2 แสดงการทาพริ กแกงเขียวหวาน
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4.3 ศู นย์ เรียนรู้ สัมมาชีพชุมชน ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สาหรับสมาชิกในกลุ่มวิชาชีพของศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี เป็ นการรวมตัวกันของผูใ้ หญ่บา้ นหมู่
16 กับญาติๆ โดยใช้ที่ดินของน้าและอา รวมกันประมาณ 10 กว่าไร่ มาพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยมีการจัดทาฐานต่าง ๆ แต่ที่สาคัญเมื่อมีนักท่องเที่ ยวจะทาให้เป็ นแหล่งที่สามารถนาสิ นค้าของชุมชน
ออกมาขายได้ โดยจะให้คนในชุมชนที่ได้ผลิตสิ นค้าและนามาขายในวันที่มีนกั ท่องเที่ยวหรื อชุมชนอื่นๆที่เข้ามาแวะ
ชมศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยประสานงานกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองสาม แต่จากการสอบถาม
เพื่อจะพัฒนาชุมชน มีการแบ่งกลุ่มอาชีพของชุมชนซึ่งมีหลายกลุ่ม แต่มีกลุ่มวิสาหกิจที่เดิมจะเป็ นกลุ่มที่ผลิตขนมปั ง
อบเนยขายเป็ นและขนมอื่นๆ เพื่อเป็ นขนมเบรกสาหรับประชาชนหรื อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน
ท่องเที่ ยวนวัตวิถี ยังเป็ นกลุ่มที่ สนับสนุ นช่วยขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชน กลุ่มนี้ เป็ นชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บา้ น
โสมนัส สาหรับหมู่บา้ นโสมนัสเป็ นพื้นที่ที่เช่าจากวัดโสมนัส ซึ่ งทางวัดจะแบ่งพื้นที่ 50-100 ตารางวา ให้ประชาชน
เช่ าและปลู กสร้ า งบ้านพักเอง กลุ่ มนี้ จึง เป็ นกลุ่มที่ มี ประมาณ 300-400 หลังคาเรื อ น สาหรั บกลุ่มอาชี พกลุ่ มนี้ จ ะ
ประกอบด้วย นางสาว รุ่ งนภา แก้วธรรม เป็ นประธานกลุ่ม และนางสะอาด บัวเกต เป็ นกรรมการและเลขานุ การ มี
สมาชิกทั้งสิ้น 10 คน
ผลิตภัณฑ์ ของศู นย์ เรียนรู้ ชุมชนท่ องเทีย่ วนวัตวิถี
สาหรับแหล่งเรี ยนรู ้ของศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีมีจุดประสงค์ คือการพัฒนาพื้นที่ ให้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ดาเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 ) โดยเป็ นที่ดินของครอบครัวผูใ้ หญ่ รุ่ งนภา แก้วธรรม เดิมเป็ นที่รก มีตน้ ไม้ปกคุมแต่จาก
การพัฒนาทาให้กลายเป็ นร่ องสวน มีบางส่วนที่เป็ นของเดิมคือต้นไผ่ และร่ องน้ า จากนั้นได้จดั ทาสถานที่โดยมีศาลา
สาหรับต้อนรับผูม้ าศึกษาดูงาน อยู่ 2 แห่ง แห่งแรกเป็ นโรงเรื อนที่มุงด้วยใบจาก ร่ มรื่ น มีร่องน้ าและมีบวั ทั้งสี แดงและ
สี ขาว จากคาบอกเล่าของผูใ้ หญ่รุ่งนภา แก้วธรรม เล่าว่าเมื่อก่อนบริ เวณที่เป็ นร่ องน้ าจะมีบวั สี ขาวจานวนมาก ซึ่ งเป็ น
บัวพื้นบ้านที่เรี ยกว่า “บัวสายสี ขาว” โดยจะนาสายบัวมาทาอาหารเช่น สายบัวผัดกุง้ แกงกะทิสายบัว แกงส้มสายบัว
ฯลฯ ภายในศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนท่องเที่ ยวนวัตวิถีมีการประชุมทุกเดื อนเดื อนละครั้ง และสมาชิกในศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน
ท่องเที่ยวนวัตวิถีผลิตสิ นค้าโดยจะมีบางส่ วนผลิตโดยกรรมการของศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี และสิ นค้าที่
ผลิตโดยกลุ่มอาชีพของชุมชน สาหรับสิ นค้าที่จาหน่าย ได้แก่ กล้วยตาก, น้ าอ้อยคั้นสดๆ, น้ าใบเตย, ผักปลอดสารพิษ,
กระเป๋ าพลาสติก, หมวกสาน และเสื่ อกก
แนวทางการพัฒนาธุรกิจ
ผลจากการสัมภาษณ์ผใู ้ หญ่บา้ น (คุณรุ่ งนภา แก้วธรรม) ถึงความต้องการที่จะให้นกั วิจยั ได้ลงไปช่วยในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อต้องการจะให้ช่วยด้านใด ปรากฏว่าผูใ้ หญ่บา้ น (คุณคุณรุ่ งนภา แก้วธรรม) มีความต้องการ
หัดทาอาหารว่างสาหรับผูท้ ี่เดินทางมาดูงานในศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี เพราะความที่คุณรุ่ งนภา แก้วธรรม
มีหลักของตนคือต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพที่อยูภ่ ายในส่ วนหนึ่ งของศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
กลุ่มอาชีพนี้มีความชานาญในการทาขนมปั งอบกรอบขาย แต่มาในระยะหลังกาลังสาคัญของกลุ่มเสี ยชีวติ ไป จึงทาให้
กลุ่มอาชีพที่อยูใ่ นหมู่บา้ นโสมนัส กระจายกันและอาจจะขายของเล็กๆ น้อยโดยจะมารับผลผลิตได้แก่ น้ าสมุนไพร
น้ าอ้อย ที่ผลิตไปช่วยขาย หรื อกล้วยอบที่จะทาเมื่อมีผลผลิตจากสวนของตนเอง แต่เพื่อให้มีทางเลือกและส่ งเสริ มให้
กลุ่มอาชีพที่อยูใ่ นหมู่บา้ นโสมนัสได้มาผลิตสิ นค้าของตนเพื่อขาย สรุ ปจากการปรึ กษาหารื อพบว่ากลุ่มอาชีพมีความ
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ต้องการที่จะฝึ กการทาอาหารว่างเช่นเค้กหรื อเอแคลร์ เพื่อจะได้ทาขายในชุมชน ตามสนามกอล์ฟ และตลาดนัด ซึ่ ง
กลุ่มอาชี พเคยมีสมาชิ กที่ ทาขนมปั งที่อบเนยขาย โดยมีเตาอบ เครื่ องตีแป้ งหรื อเครื่ องนวดแป้ ง สาหรับทาขนมปั ง
สมาชิกจึงอยากฝึ กอาชีพด้วยการทาเอแคลร์และทอฟฟี่ เค้ก เพื่อจะได้เป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั คนในชุมชน ปรากฏว่า
ได้นดั กับสมาชิกของกลุ่มและหาวิทยากรไปสอนวิธีการทาเอแคลร์ และทอฟฟี่ เค้ก ผลออกมาทุกคนชอบและตั้งใจจะ
ฝึ กทาขาย และได้จดสูตรการทาเอแคลร์และทอฟฟี่ เค้ก พร้อมทั้งการคิดต้นทุนในการผลิตให้ดว้ ย เพื่อที่สมาชิกจะได้
ตั้งราคาได้
ผลจาการพัฒนา
ตั้งแต่ที่นกั วิจยั ได้ลงไปจัดอบรมประมาณวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยจัดอบรมให้กบั สมาชิก ในกลุ่มอาชีพ
หมู่บา้ นโสมนัส โดยจัดอบรมให้กบั สมาชิก ประมาณ 6 คน ภายหลังจากการจัดอบรม สมาชิ กรวมตัวกันซื้ อเตาอบ
ราคาประมาณ 4,000 บาท และเริ่ มดาเนิ นการฝึ กทาขาย ซึ่ งมีท้ งั ขายส่ ง และขายปลีกเอง สาหรับที่ทาส่ งในแต่ละวัน
ประมาณ 10- 30 กล่อง ราคาขายกล่องละ 30 บาท ถ้าขายปลีกจะราคากล่องละ 35 บาท ทาให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประมาณคนละ 100 – 300 บาท/วัน มีการสัง่ ทาขนมทุกวันตั้งแต่เริ่ มขาย สัง่ ทามากถึง 50 กล่อง/วัน ทาให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 10,000 บาท/เดือน

รู ปที่ 3 แสดงการทาขนเอแคลร์
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สรุปการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบเกษตรอินทรีย์

รู ปที่ 4 แสดงผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั การพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยดาเนิ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และการสนทนากลุ่มที่เป็ นสมาชิกของธุรกิจชุมชนที่มีสินค้าเกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นหลัก เพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชน และ
หาผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกต้องการจะพัฒนาหรื อปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้น โดยถามความต้องการในขั้นต้น ทั้งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับสมาชิกเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนของเกษตรอินทรี ย ์ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสร้างความ
มัน่ ใจการผลิตที่จะสามารถแปรรู ปจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณวิญ เสริ ฐผล (2562) ที่
พบว่า การพัฒนาเศรษฐกิ จชุมชนต้องมีการเสริ มกันระหว่างกระบวนการผลิตภายในและภายนอก เพื่อให้ชุมชน
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสู่ระดับการสร้างมูลค่าในระดับครัวเรื อนและชุมชน โดยอาศัยทุนที่สาคัญ คือ ทุนธรรมชาติ
ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมและทุนด้านการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ Boswort G. (2009) พบว่า ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ก่อให้เกิดทักษะความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ชุมชนหรื อ
ธุรกิจ ควรส่งเสริ มให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดศักยภาพทางธุรกิจของท้องถิ่น สามารถสร้างงานและพัฒนา
ผูผ้ ลิตรายใหม่ในท้องถิ่น Markusen (2002) พบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ คนในชุมชนมี
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ความสาคัญต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยส่ งเสริ มให้ชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสมาชิก เพื่อให้กลุ่มสามารถดาเนิ น
ธุรกิจให้ประสบความสาเร็ จ
นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนยังต้องพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดว้ ย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรพันธ์
จันทร์ หอม และ ภัทรธิ รา ผลงาม (2562) พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการแปรรู ปข้าวเม่าขึ้นมาใหม่ ได้มีการ
พัฒนารู ปแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ สติ๊ กเกอร์ และตราสัญลักษณ์ ของผลิ ตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ส่ งผลต่อการจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเม่าของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิ ดจากสารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภคซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจเป็ นอย่างยิ่ง และสอดคล้องกับศิริพงษ์ ฐานมัน่ และ นิ รินธนา บุษปฤกษ (2562) ศึกษาเรื่ อง
การศึ กษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคโดยกระบวนการวิจั ยแบบผสมผสาน พบว่า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน มีรูปแบบการพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งแบ่งได้
เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเพาะปลูกคือการนาแนวคิดเกษตรปลอดภัยจนถึงเกษตรอินทรี ยม์ าใช้เพิ่มเติมเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมธรรมชาติและสุ ขภาพของเกษตรกร (2) ด้านการแปรรู ป (3) ด้านการค้นคว้าทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อริ เริ่ มตลาด ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการมีส่วนร่ วมในการสร้างงานและสร้างรายได้
6. บทสรุป
งานวิจยั การพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบเกษตรอินทรี ย ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจจากเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อ
สามารถสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และต่อยอดผลิตภัณฑ์ นักวิจยั ได้ดาเนิ นการเลือกพื้นที่ 3 พื้นที่ในอาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี คือ (1) พื้นที่ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านคลองสาม ตาบลคลองสาม อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ผลของการพัฒนา คือ วัตถุประสงค์ของกลุ่มต้องการมีรายได้ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เดื อนละประมาณ 10,000 บาท/เดื อน (2) วิสาหกิ จชุมชนเกษตรปลอดภัยตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ผลของการพัฒนา คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องแกงเขียวหวาน เป็ นการต่อยอดจากวัตถุดิบหลักที่ มีอยู่
สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ในการจาหน่ายได้มากขึ้น (3) ศูนย์เรี ยนรู ้สัมมาชี พชุมชน ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ผลของการพัฒนา คือ กลุ่มมีการผลิตเห็ดนางฟ้ าภูฐาน มีการคัดเลือกเห็ดที่ไม่ได้มาตรฐานในการขาย
กลุ่มต้องการนาเห็ ดมาทาประโยชน์ต่อ จึ งพัฒนาเป็ นขนมเค้กชิ ฟฟอนเห็ ด กลุ่มสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ ย
2,000 บาทต่อเดือน
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