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บทคัดย่อ
งานวิ จั ยนี้ เป็ นการศึ กษาโมเดลธุ รกิ จของผลิ ตภั ณฑ์ น้ าผึ้ งป่ าบริ สุ ทธิ์ ซึ่ งเป็ นกิ จการเพื่ อชุ มชนของหมู่ บ้ าน
ห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย โดยในการด้าเนินงานวิจัยในครั้งนี้จะใช้วิธีการเข้าไปฝังตัวในพื้นที่จริงเพื่อสังเกตการณ์แล้ว
จดบันทึกข้อมูลประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้น้าชุมชน ตัวแทนชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ในธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท้าให้ทราบว่าน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
มาจากผึ้งสองชนิด ได้แก่ ผึ้งหลวงและผึ้งโพรง โดยสัดส่วนของน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ที่ได้มาจากผึ้งโพรงนั้นจะมีปริมาณมากกว่า
น้้าผึ้งที่ได้มาจากผึ้งหลวง รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการจ้าหน่ายน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์จะถูกหักเข้าสู่กองทุนน้้าผึ้งซึ่งแบ่งออกเป็น
สองกองทุน ได้แก่ กองทุนน้้าผึ้งที่ได้จากผึ้งหลวง ซึ่งจะหักรายได้จากการจ้าหน่ายน้้าผึ้งของผึ้งหลวงคิดเป็นจ้านวนเงิน
20 บาท/ขวดเข้าสู่กองทุน โดยจ้านวนเงินสูงสุดที่เข้ามาสู่กองทุนนี้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาท/ปี ส่วนอีกกองทุนหนึ่ง
จะเป็นกองทุนน้้าผึ้งที่ได้จากผึ้งโพรง เงินที่หักเข้ากองทุนนี้จะคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้ โดยจ้านวนเงินสูงสุดที่เข้ามา
สู่กองทุนนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ 52,500 บาท/ปี โดยประมาณ
จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ พบว่ามูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นแก่ผลิตภัณฑ์น้าผึ้งป่าบริสุทธิ์
มาจากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยการให้ความส้าคัญกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ การด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการช่วยเพิ่มคุณค่า ภายในห่วงโซ่คุณค่าและการน้าเงินจากกองทุนน้้าผึ้งทั้งสองกองทุนนั้นไปใช้ในการ
ดูแลป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด้ารงชีวิต การขยายพันธุ์ รวมถึงกระบวนการสร้างน้้าผึ้งของผึ้ง และใน
ท้ายที่สุดก็จะเป็นที่มาของการได้มาซึ่งน้้าผึ้งคุณภาพดี จากการด้าเนินงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์น้าผึง้ ป่าบริสุทธิ์และจากความใส่ใจในเรื่องของคุณค่านี้ก็จะส่งผลท้าให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มที่ตามมา
จากการศึ กษาธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ จะเห็ นได้ ว่าธุ รกิจนี้เป็ นธุรกิจที่ มีความโดดเด่นในเรื่องของการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ ท้าให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ดีขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ค้านึงถึงด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการดูแลพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ ด้าเนินธุรกิจด้วยภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติให้น้อยที่สุด ถือได้ว่าการด้าเนินธุรกิจนี้สอดคล้ องกับแนวคิดของการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้ครบในทุกมิติ ซึ่งจากตัวอย่างนี้สามารถที่จะน้าไปใช้เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการจัดตั้งให้มีการด้าเนิน
ธุรกิจในลักษณะที่เป็นกิจการเพื่อชุมชนได้ต่อไป
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อาจารย์ประจ้าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย[53]
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คาสาคัญ: น้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ กิจการเพื่อชุมชน ผึ้งหลวง ผึ้งโพรง แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
Abstract
This research focuses on reviewing a business model of pure wild honey product from a community
enterprise of Huay Hin Lad Nai Village, Chiang Rai Province. The data collection is accomplished by observation and
depth interview with leader of the community, local people and stakeholders in pure wild honey product supply chain.
The major income of people in this community is mainly gained from the pure wild honey produced by two species of
wild bees: Giant Honey Bees and Asiatic Honey Bees. The proportion of pure wild honey from Asiatic Honey Bees is
larger than Giant Bees. Some of revenue from pure wild honey product is deducted into the two honey funds; The
deduction of the sale on the product from Giant Honey Bees is 20 Baht per bottle that cumulatively goes to the fund
around 4,000 Baht per year, while the deduction of the sale on the product from Asiatic Honey Bees is counted
30%of the whole revenue that cumulatively goes to the fund around 52,500 Baht per year.
Value Chain analysis illustrates the supply chain management of this business emphasizes on creating
value to pure wild honey by value added activities. In addition, the funds are spent on forest ranging that causes the
positive effects toward the bees’ ways of living, reproducing, including honey producing. This finally leads to the high
quality of honey. Consequently, it can be claimed that both the value added activities and the forest ranging are
concerned as the important keys to the value added products.
As the pure wild honey product business is an outstanding interconnection among business that can create
income and make quality of life for local people. Moreover, this business focuses on environment affects by
deducting some of revenue for forest raging and conserving forest by their traditional knowledge. Therefore, this
model being under the sustainable development concept and can be a good model for other communities to set up
their community enterprises.
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ความเป็นมาของปัญหา

การถู กบุ กรุ ก เกิ ดเป็ นแนวคิ ดการรวมตั วกั นของชุ มชน
ชาวปกาเกอะญอ จังหวัดเชียงราย จ้านวน 9 ชุมชน จัดตั้ง
ขึ้นเป็น “ชุมชนคนจัดการป่า (เครือข่ายแม่น้าลาวตอนบน)”
โดยมีหมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย เป็นแม่แบบ
ในการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน ด้วยอาศัยแนวคิด
และหลักการภูมินิเวศของระบบการจัดการป่าและที่ดินโดย
ไม่มีการใช้สารเคมี นอกจากนี้ยังได้พยายามน้าผลิตภัณฑ์
ของชุ มชนออกมาวางจ้ าหน่ ายเพื่อเป็นการพั ฒนาชุมชน
ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรป่าโดยชุมชน (วลัยลักษณ์
ทรงศิริ, 2559; HOSTBEEHIVE, 2560)

งานวิจัยนี้จะเป็นการยกตัวอย่างกรณีศึกษาของ
ชุมชนชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้ านห้ วยหิ นลาดใน จั งหวั ด
เชี ยงราย ซึ่ งเป็ นชุ มชนที่ มี วิ ถี ชี วิ ตผู กพั นกั บป่ า แต่ มี อยู่
ช่วงหนึ่งที่พื้นที่ป่าของชุมชนถูกท้าให้เสื่อมโทรมจากการท้า
สัมปทานป่าไม้ และจากการที่บุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุก
ผืนป่าของหมู่บ้าน (มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2557) ด้วย
เหตุ นี้ คนในชุ มชนจึ งเกิ ดความรู้ สึ กหวงแหนและอยาก
ปกป้องดูแลพื้นที่ป่าในชุมชนของตนเองซึ่งมีอยู่ประมาณ
22,000 ไร่ นั้น ให้มีความอุ ดมสมบูรณ์ และปลอดภั ยจาก
[54]

ผลิตภัณฑ์น้าผึ้งป่าบริสุทธิ์เกิดมาจากแนวคิดที่
ชุ มชนปกาเกอะญอ ในหมู่ บ้ านห้ ว ยหิ นลาดใน จั งหวั ด
เชียงราย ต้องการน้าผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านออกมาจ้าหน่าย
เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากร
ป่า โดยชุมชน ซึ่งแนวทางการด้าเนิ นงานของผลิ ตภั ณฑ์
นี้จะใช้หลักการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านกับ
พื้ น ที่ ป่ า ก็ คื อ การที่ ให้ ค นในหมู่ บ้ า นได้ ท้ าการจั ด การ
ทรัพยากรป่าเพื่อให้ป่าเติบโตและอุดมสมบูรณ์ แล้วจึงน้า
ผลผลิตที่ได้จากป่านั้นมาผ่านการจัดการเพื่อกระจายรายได้
แก่คนในหมู่บ้าน ซึ่งในที่นี้ผลผลิตที่ได้ก็คือน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์
นอกจากนี้แล้วรายได้ส่วนหนึ่งจะคืนสู่กองทุนชุมชนในการ
จัดการป่า เพื่อน้าไปจัดการป่าอย่างยั่งยืนต่อไป เรียกได้ว่า
เป็ นการเชื่ อมโยงธุ รกิ จเข้ ากั บวิ ถี ชี วิ ตของชาวบ้ าน และ
เป้าหมายของการด้าเนินธุรกิจนี้ ในอนาคตก็คือต้องการให้
เกิ ดกองทุ นคนจั ดการป่ าของหมู่ บ้ านขยายออกไปตาม
ชุมชนอื่นของประเทศไทยให้มากขึ้นและเป็นแม่แบบของ
การจัดการป่าเพื่อให้ทรัพยากรป่าของประเทศไทยมีความ
ยั่งยืนมากขึ้นต่อไป (กรุงเทพธุรกิจ, 2561; HOSTBEEHIVE,
2560)
ในประเทศไทย มี หลายชุมชนที่ ได้ด้ าเนิ นธุรกิ จ
เพื่อชุมชน ด้วยการน้าเอาทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่มาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เกิดเป็นสินค้าของหรือบริการของชุมชนเพื่อสร้าง
รายได้ แต่ก็มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะประสบความส้าเร็จ
โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ชุมชนเหล่านั้นยังขาดองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการ รวมถึงขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การท้าการตลาด อีกทั้ง การศึกษาอย่างจริงจังในเรื่องราว
ของการท้าธุรกิจเพื่อชุมชน วิถีชีวิตชุมชน เศรษฐกิจความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชน การใช้พื้นที่ป่าและการดูแลพื้นที่ป่า
ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรจากพื้นที่ป่า ยังไม่กว้างขวาง
นัก ท้าให้ขาดต้นแบบในการด้าเนินกิจการเพื่อชุมชน ดังนั้น
เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบในการด้าเนินธุรกิจเพื่อชุมชน ใน
งานวิ จั ยนี้ จึ งให้ ความสนใจในการศึ กษาแนวคิ ดการจั ด
จ้ าหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ ของชุ มชนและแนวคิ ดการเชื่ อมโยง
ธุรกิจเข้ากับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านก่อตั้งเป็นชุมชนคน

ดู แ ลป่ า ของชาวปกาเกอะญอ หมู่ บ้ า นห้ ว ยหิ น ลาดใน
จั งหวั ดเชี ยงราย เพื่ อให้ ทราบว่ าผลิ ตภั ณฑ์ สามารถ
เชื่อมโยงกับคนในหมู่บ้านได้อย่างไร คนในหมู่บ้านมีส่วน
ช่วยในการสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือไม่อย่างไรบ้าง
ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ได้ มาจากป่ าเช่ นน้้ าผึ้ งป่ าบริ สุ ทธิ์ นี้ มี ความ
แตกต่างจากน้้าผึ้งทั่วไปอย่างไร โมเดลธุรกิจที่ต้องเชื่อมโยง
กับการดูแลพื้นที่ป่านี้ต้องท้าอย่างไรบ้าง รวมถึงในประเด็น
ที่ส้าคัญอื่นๆ ซึ่งหากงานวิจัยนี้บรรลุผลส้าเร็จ ก็จะสามารถ
เป็ น ข้ อ มู ล และน้ า ไปเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนอื่ น เพื่ อ เป็ น
แนวทางและเป็นแม่แบบในการสร้างกิจการของชุมชนและ
จัดตั้ งโครงการชุมชนคนดูแลป่ าเพื่อเป็ นการสร้ างรายได้
ให้แก่คนในชุมชนควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรป่าโดย
ชุมชนได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อเป้าหมายใน
อนาคตของชุ มชนต้ นแบบอย่ างหมู่ บ้ านห้ วยหิ นลาดใน
นอกจากนี้แล้วยังตอบสนองต่อนโยบายป่าไม้ของชาติที่มี
เป้าหมายจะเพิ่มและรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้ไม่ต่้ากว่าร้อยละ
40 ของพื้ น ที่ ป ระเทศภายในระยะเวลา 10 ปี (กอง
อ้ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) ด้วย
แนวคิดใหม่ที่มีชุมชนเป็นแนวร่วมรักษาป่าโดยจัดตั้งเป็น
ป่าชุมชน ยกระดับการท้างานป่าชุมชนให้เป็นวาระแห่งชาติ
(ศศิน เฉลิมลาภ และคณะ, 2559)

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจน้้าผึ้ง
ป่าบริสุทธิ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้านและพื้นที่ป่าในหมู่บ้าน
ห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่ อศึ กษาห่ วงโซ่ อุ ปทานของธุ รกิ จน้้ าผึ้ งป่ า
บริสุทธิ์
3. เพื่ อศึ กษาถึ งวิ ธี การสร้ างคุ ณค่ าเพิ่ มให้ แก่
ผลิตภัณฑ์น้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ ด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
4. เพื่อน้าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นต้นแบบ
ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ที่สนใจในการจัดตั้งกิจการเพื่อชุมชน
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วิธีดาเนินการวิจัย

3.4 ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ น้้ า ผึ้ ง ป่ า
บริสุทธิ์ของหมู่บ้านห้วยหินลาดในประสบความส้าเร็จ
4. น้ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ล ง พื้ น ที่ เ พื่ อ
สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ในเชิงลึกมาวิเคราะห์ด้วย
ทฤษฎี ก ารจั ด การห่ ว ง-โซ่ อุ ป ทาน (Supply chain
management) จากนั้ น ใช้ ทฤษฎี ห่ วงโซ่ คุ ณค่ า (Value
chain) ในการวิเคราะห์กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ห่วงโซ่
อุปทาน รวมถึง วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์
น้้าผึ้งป่าบริสุทธิด์ ้วยการหาค่า Margin
5. สรุปผลที่ได้จากการด้าเนินงานวิจัย

1. ศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ลเบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บ
ผลิ ตภั ณฑ์ น้ าผึ้ ง ป่ าบริ สุ ท ธิ์ ของหมู่ บ้ านห้ วยหิ นลาดใน
จังหวัดเชี ยงราย จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมก่อนเข้าไปฝังตัวและเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง
2. ก้าหนดขอบเขตและวางแผนการด้าเนินงาน
วิจัย
2.1 ก้ าหนดกลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลส้ าคั ญ ได้ แก่ ผู้ น้ า
ชุ ม ชน ตั ว แทนชาวบ้ า นที่ มี อ าชี พ เก็ บ น้้ า ผึ้ ง ป่ า บริ สุ ท ธิ์
จ้านวน 4 ราย และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
น้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ จ้านวน 2 ราย
2.2 เลือกใช้วิธีการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการด้าเนินงาน
วิจัย
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ทฤษฎีการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) ในการ
วิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ ายภาพรวมการด้ า เนิ น งานรวมถึ ง
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน จากนั้น ใช้ทฤษฎีห่วงโซ่คุณค่า
(Value chain) ในการวิเคราะห์กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้แก่
ห่วงโซ่อุปทาน และการค้านวณหา Margin เพื่อวิเคราะห์มูล
ค่าที่เพิ่มขึ้นของน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
3. ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้น้าชุมชน ชาวบ้านรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจน้้าผึ้ง
ป่าบริสุทธิ์ เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นส้าคัญ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์
กับวิถีชีวิตชาวบ้านและพื้นที่ป่าของหมู่บ้านห้วยหินลาด-ใน
จังหวัดเชียงราย
3.2 ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจน้้าผึ้ง
ป่าบริสุทธิ์
3.3 วิธีการการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
น้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ ด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้ านห้วยหิ นลาดใน
จังหวัดเชียงราย
หมู่บ้านห้วยหินลาดใน มีต้าแหน่งที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่
7 ต้าบลบ้านโป่ง อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย
หมู่บ้านห้วยหินลาดในนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ในชุมชน
ห้ ว ยหิ น ลาด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสี่ หย่ อ มบ้ า น (หมู่ บ้ า น)
อันได้แก่ หมู่บ้านห้วยหินลาดใน หมู่บ้านห้วยหินลาดนอก
หมู่ บ้ า นผาเยื อ ง ที่ มี ป ระชากรเป็ น ชาวกะเหรี่ ย งหรื อ
ปกาเกอะญอ และหมู่บ้านห้วยทรายขาว ที่มีประชากรเป็น
ชาวลาหู่ โดยจ้ า นวนประชากรรวมของทั้ ง สี่ ห มู่ บ้ า นมี
ประมาณ 400 คน อาชีพหลักของประชากรในสี่หมู่บ้านนี้
ส่ วนใหญ่ จะประกอบอาชี พเป็ นเกษตรกร โดยในแต่ ละ
หมู่บ้านก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการท้าเกษตรกรรม
ที่แตกต่างกันหรืออาจมีความคล้ายคลึงกันบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับลักษณะของพื้นที่ สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมของ
หมู่ บ้ านนั้ นๆ ยกตั วอย่ างเช่ น หมู่ บ้ านห้ วยหิ นลาดใน
รู ป แบบการท้ า เกษตรกรรมจะเป็ น การท้ า ไร่ ช า ท้ า ไร่
หมุ นเวี ยน ท้ านา หมู่ บ้ านห้ วยหิ นลาดนอก จะเน้ นท้ าไร่
กาแฟ ท้ านา หมู่ บ้ านผาเยื อง นิ ยมปลู กชา และหมู่ บ้ าน
ห้วยทรายขาว จะเน้นท้าการเกษตรฤดูหนาว (ปลูกพืชผัก
ของโครงการหลวง)
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นอกจากการท้าเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังที่
กล่ าวมาในข้ างต้ น การเก็บน้้าผึ้ งตามธรรมชาติและการ
เลี้ยงผึ้ง ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ส้าคัญของชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านห้วยหินลาด ซึ่งอาชีพนี้จะนิยมท้ากันในหมู่บ้าน
ห้วยหินลาดในและหมู่บ้านผาเยือง แต่ที่ หมู่บ้านห้วยหิ น
ลาดในจะมีความโดดเด่นมากกว่าที่หมู่บ้านผาเยือง ด้วย
การน้าน้้าผึ้งที่เก็บมาจากธรรมชาติมากรองใส่บรรจุภัณฑ์
ใหม่ ก้าหนดชื่อตราสินค้ า และติดฉลากแสดงตราสิ นค้ า
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่น้าผึ้งป่าบริสุทธิ์และน้าออกมา
จ้ าหน่ ายเกิ ดเป็ นธุ รกิ จของชุ มชนที่ สามารถสร้ างรายได้
ให้แก่ชาวบ้าน
2. ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งธุ รกิ จ น้ าผึ้ ง ป่ า
บริสุทธิ์กับวิถีชีวิตชาวบ้านและพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน
ห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย
การเก็บน้้าผึ้งตามธรรมชาติถือว่าเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยหินลาด
ในที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน), 2561) โดยน้้าผึ้งที่ได้จะเป็นน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ที่
ได้ มาจากผึ้ งสามชนิ ดที่ เข้ ามาอาศั ยอยู่ ในพื้ นที่ ป่ าของ
หมู่บ้าน อันได้แก่ ผึ้งหลวง ผึ้งโพรง และผึ้งชันโรง ซึ่งวิธีการ
ในการเก็บน้้าผึ้งนั้นก็มีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของ
ชาวบ้าน ยกตัวอย่างเช่น การตอกทอยไม้ไผ่ขึ้นไปเก็บน้้าผึ้ง
จากรังของผึ้งหลวงบนต้นไม้ใหญ่ การใช้เครือรางจืดรมควัน
แขวนติดตัวขณะที่เก็บน้้าผึ้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผึ้งเข้ามาท้า
อันตราย การขอขมาพื้นที่ป่าและการขอขมาแม่ผึ้งก่อนที่จะ
ท้าการเก็บน้้าผึ้ง เป็นต้น น้้าผึ้งที่เก็บมาได้นั้นชาวบ้านก็จะ
น้ามากรองด้วยผ้าขาวบางและบรรจุใส่ขวดแก้วเก็บไว้เพื่อ
ใช้ในการบริ โภคและเป็นยาสามัญประจ้าบ้ านส้ าหรั บ ใช้
รักษาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ป่าของหมู่บ้านห้วยหินลาดใน
ได้ถูกบริษัทเอกชนเข้ามาท้าสัมปทานป่าไม้ ท้าให้สภาพป่า
มี ความเสื่ อมโทรม แต่ ต่ อมาภายหลั งในช่ วงประมาณปี
พ.ศ. 2532 การสัมปทานป่าไม้ได้ถูกยกเลิก ชาวบ้านใน
หมู่ บ้ านห้ วยหิ นลาดในจึ งได้ พื้ นที่ ป่ ากลั บมาดู แล ท้ าให้

พื้นที่ป่ากว่า 22,000 ไร่ ของหมู่บ้านห้วยหินลาดในค่อยๆ
ฟื้นฟูและมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเป็นล้าดับ จาก
สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ท้าให้มีผึ้งรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เข้า
มาอยู่ อาศั ยในป่าแห่งนี้ มากขึ้น และปริมาณน้้ าผึ้งที่ได้ ก็
เพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ย จากปริ ม าณน้้ า ผึ้ ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ ท้ า ให้
ชาวบ้านเริ่มน้าน้้าผึ้งออกมาจ้าหน่าย โดยน้้าผึ้งที่น้าออกมา
จ้าหน่ายนั้นเป็นน้้าผึ้งที่ได้มาจากผึ้งหลวงและผึ้งโพรง ส่วน
น้้าผึ้งจากผึ้งชั นโรงนั้ นยั งไม่ ได้ มีการน้ าออกมาจ้ าหน่ าย
อย่างเป็นทางการ เนื่องจากผึ้งชันโรงผลิตน้้าผึ้งได้ปริมาณ
น้อยไม่เพียงพอต่อการจ้าหน่าย ส้าหรับน้้าผึ้งจากผึ้งหลวง
และผึ้งโพรงที่น้าออกมาจ้าหน่ายนั้น เริ่มต้นจากการน้าไป
ฝากขายตามร้านค้าต่างๆ ต่อมาชาวบ้านจึงเริ่มคิดชื่อตรา
สินค้าขึ้นมา (Brand) และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส้าหรับ
การบรรจุน้าผึ้งใหม่ให้มีความทนทานและมีขนาดที่พกพา
ง่ายขึ้น โดยเริ่มจากน้้าผึ้งที่มาจากผึ้งหลวงที่มีการคิดชื่อ
ตราสินค้าขึ้นมาภายใต้ชื่อว่า “คือเนเจ๊าะ” ซึ่งตั้งขึ้นโดย
ตั ว แทนของคนในหมู่ บ้ า นที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ซื้ อ น้้ า ผึ้ ง มาจาก
ชาวบ้ าน และส้ าหรับผึ้ งโพรง จากเดิมที่ ชาวบ้ านจะเก็ บ
น้้าผึ้งได้จากรังผึ้งที่อยู่ในโพรงไม้หรือตามซอกหิน ปัจจุบัน
ชาวบ้านได้สร้ างกล่องรังผึ้ งจากเศษไม้ ให้เป็นที่อยู่อาศั ย
ของผึ้งโพรง ซึ่งถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาร่วมกับ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานท้าให้สามารถเลี้ยงผึ้งโพรง
ได้ และมีช่วงปีหนึ่งที่ปริมาณน้้าผึ้งจากผึ้งโพรงมีปริมาณสูง
มาก ชาวบ้ านจึ งต้ องการที่ จะน้ าน้้ าผึ้ งเหล่ านั้ นออกมา
จ้าหน่ าย แต่ ติดปั ญหาชาวบ้านไม่ รู้ จั กแหล่ งตลาด จาก
เหตุการณ์นี้ ได้มีชาวปกาเกอะญอรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์
ด้ า นการตลาดเข้ า มาช่ ว ย โดยได้ ห ารื อ กั บ พ่ อ หลวง
(ผู้ใหญ่บ้าน) ร่วมกันคิดชื่อตราสินค้า เลือกบรรจุภัณฑ์ และ
ท้ า ก า รจ ด ทะ เ บี ย นเ ป็ น ธุ รกิ จ ชุ ม ช น ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ
“HOSTBEEHIVE” ที่จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ที่
ได้มาจากผึ้งโพรง
จะเห็นได้ว่า ธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์เป็นธุรกิจที่มี
ความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดย
เริ่มต้นตั้งแต่การที่ชาวบ้านดูแลป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์
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เป็นวิถีชีวิตของคนอยู่กับป่า เมื่อป่าสมบูรณ์ผึ้งก็เข้ามาอยู่
อาศัยมากขึ้นส่งผลท้าให้ได้น้าผึ้งมากขึ้นด้วย และการเก็บ
น้้าผึ้งก็อาศัยภูมิปัญญาของชาวบ้านในการเก็บซึ่งมีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องของศรัทธา ความเชื่อ และความ
เคารพในธรรมชาติ นอกจากนี้แล้ว การท้าธุรกิจน้้าผึ้งป่า
บริ สุ ท ธิ์ มิ เ พี ย งแต่ ส ร้ า งรายได้ ให้ แ ก่ ค นในหมู่ บ้ า น
ห้วยหินลาดในเท่านั้น แต่รายได้ส่วนหนึ่งยังได้มีการหักเข้า
กองทุ น ละลายหรื อ กองทุ น น้้ า ผึ้ ง ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น สอง
กองทุนคือ กองทุนน้้าผึ้งจากผึ้งหลวง และกองทุนน้้าผึ้งจาก
ผึ้งโพรง โดยเงินในกองทุนเหล่านี้จะถูกน้าไปใช้ในการดูแล
ป่า การท้าแนวกันไฟ หรือท้ากิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชนต่อไป ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจน้้าผึ้ง
ป่ าบริ สุ ท ธิ์ เป็ นธุ รกิ จที่ สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ คนใน
หมู่บ้านห้วยหินลาดใน (Economy) และนอกเหนือจาก
สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน เงินส่วนหนึ่งของรายได้ก็ยังมี
การหักเข้ากองทุนน้้าผึ้งเพื่อใช้ในการท้าประโยชน์ในด้าน
ต่ างๆของหมู่ บ้ านต่ อไป อี กทั้ ง การด้ าเนิ นธุ รกิ จนี้ ก็ ยั งมี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยหินลาดใน (Social community) อีก
ด้วย และการด้าเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับการดูแลป่า ภายใต้
แนวคิ ด “เราดูแลป่า ป่าดูแลเรา” (Environment) ก็เป็น
แนวคิดที่ส้าคัญส้าหรับธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ของหมู่บ้าน
ห้วยหินลาดใน เพราะป่าเป็นแหล่งก้าเนิดของน้้าผึ้ง หากป่า
มี ความสมบู รณ์ ก็ จะส่ งผลท้ า ให้ ได้ น้ า ผึ้ งที่ มี คุ ณ ภาพดี
ตามมาด้วย ซึ่งความเชื่อมโยงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าธุ รกิจ
น้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ของหมู่บ้านห้วยหินลาดในนั้นเป็นธุรกิจที่
สามารถด้าเนินงานภายใต้แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable development) ได้ครบในทุกมิติ (Hopwood
et al., 2005)
3. การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจน้าผึ้ง
ป่าบริสุทธิ์
การศึ ก ษาห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของธุ ร กิ จ น้้ า ผึ้ ง ป่ า
บริสุทธิ์ในหมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงรายนี้ จะให้
ความสนใจกั บผลิ ตภัณฑ์น้าผึ้งป่ าบริ สุทธิ์ ที่ได้ มาจากผึ้ ง

หลวงและผึ้ ง โพรง เนื่ อ งจากเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ก ารจั ด
จ้าหน่ายอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ การศึกษาห่วงโซ่อุปทาน
ของธุรกิจนี้ ก็เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของการด้าเนินธุรกิจว่า
ประกอบด้ วยผู้ เกี่ ยวข้ องใดบ้ าง โดยห่ วงโซ่ อุ ปทานของ
ผลิตภัณฑ์น้าผึ้งป่าที่มาจากผึ้งหลวงนั้น เริ่มต้นจากการที่มี
ผึ้ ง หลวงเข้ า มาสร้ า งรั ง อยู่ บ นต้ น ไม้ สู ง ในพื้ น ที่ ป่ า ของ
หมู่ บ้ านห้ วยหิ นลาดในตั้ ง แต่ ช่ วงประมาณปลายเดื อ น
พฤศจิ กายน จากนั้ นเมื่ อถึ งช่ วงปลายเดื อนพฤษภาคม
ชาวบ้านก็จะเข้าไปเก็บน้้าผึ้ง โดยใช้วิธีการตอกทอยไม้ไผ่
เพื่อขึ้นไปเก็บน้้าผึ้งบนต้นไม้ และจะตัดรังผึ้งเฉพาะส่วนที่มี
น้้ า ผึ้ ง ออกมาเท่ า นั้ น ทิ้ ง ส่ ว นที่ เ หลื อ ที่ เ ป็ น ตั ว อ่ อ นให้
ขยายพันธุ์ต่อไป จากนั้นชาวบ้านจะน้ารังผึ้งที่ตัดมาคว่้าลง
บนถังสังกะสี (ปิ๊บ) เพื่อให้น้าผึ้งไหลออกมาแล้วกรองน้้าผึ้ง
ด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกสิ่งสกปรกและส่วนของเกสรที่ยังไม่
ละลายออกจากน้้าผึ้ง น้้าผึ้งที่กรองเรียบร้อยแล้วชาวบ้าน
จะบรรจุใส่ขวดแก้วขนาด 1 กิโลกรัม แล้วน้าไปจ้าหน่าย
ให้ แ ก่ ตั ว แทนในหมู่ บ้ า นซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ซื้ อ น้้ า ผึ้ ง ต่ อ จาก
ชาวบ้าน โดยตัวแทนจะน้าน้้าผึ้งที่ได้มานี้มาแบ่งบรรจุใส่
ขวดแก้วขนาด 130 กรัม และ 290 กรัม ปิดฝาเกลียวล็อค
พร้อมทั้งติดฉลากแสดงตราสินค้าภายใต้ชื่อ “คือเนเจ๊าะ”
และซีลพลาสติกเพื่อป้องกันฝาเปิดออกระหว่างการขนส่ง
หรื อในบางกรณี หากลู กค้ าต้ องการซื้ อน้้ าผึ้ งในขวดแก้ ว
ขนาด 1 กิโลกรัม ตัวแทนก็สามารถจ้าหน่ายให้ได้ตาม
ความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน ภาพที่ 1 แสดงห่วงโซ่
อุปทานของธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ที่ได้มาจากผึ้งหลวง

ภาพที่ 1 ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ที่ได้มาจากผึ้งหลวง
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ส้าหรับห่วงโซ่อุปทานของน้้าผึ้งที่ได้จากผึ้งโพรง
จะเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านสร้างกล่องรังผึ้งไปวางไว้ใน
ต้าแหน่งต่างๆ ทั้งในพื้นที่ป่า ไร่หมุนเวียนและป่าวนเกษตร
ของหมู่บ้าน ในช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงเดือน
มกราคมเพื่ อให้ผึ้งโพรงเข้ามาอยู่ อาศัย พอถึ งช่ วงปลาย
เดือนพฤษภาคมชาวบ้านก็จะเข้าไปเก็บน้้าผึ้งจากรังของผึ้ง
โพรงที่อยู่ในกล่องรังผึ้งตามต้าแหน่งต่างๆ ที่ตนเองได้น้า
กล่องรังผึ้งไปวางไว้ รังผึ้งที่เก็บออกมาชาวบ้านจะน้ามาตัด
และวางคว่้าไว้บนถังสังกะสี หรือถังพลาสติกเพื่อให้น้าผึ้ง
ไหลออกมา น้้าผึ้งที่ได้ชาวบ้ านจะน้าไปกรองด้ วยผ้าขาว
บางเพื่อแยกสิ่งสกปรกและส่วนของเกสรที่ยังไม่ละลายออก
จากนั้ น จะบรรจุ น้ าผึ้ งใส่ แกลลอนส่ งต่ อให้ กั บพ่ อหลวง
(ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อน้าไปแบ่งบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ
ได้แก่ ขนาด 240 กรัม และ 450 กรัม ส้าหรับบรรจุน้าผึ้ ง
ล้วน และขนาด 230 กรัม และ 475 กรัม ส้าหรับบรรจุน้าผึ้ง
พร้อมรังผึ้ง ปิดฝาเกลียวล็อคพร้อมท้าการติดฉลากแสดง
ตราสินค้ าภายใต้ ชื่ อ “HOSTBEEHIVE” และซีลพลาสติ ก
เพิ่ มความแน่ นหนา นอกจากนี้ แล้ ว ในกลุ่ มลู กค้ าที่ เป็ น
ธุรกิจร้านอาหารหรือภัตตาคาร ที่ได้สั่งซื้อน้้าผึ้งป่าจากผึ้ง
โพรงเข้ามาในรูปแบบบรรจุแกลลอนขนาด 7,000 กรัม ทาง
HOSTBEEHIVE ก็สามารถจ้าหน่ายให้แก่ลูกค้าได้เช่นกัน
ภาพที่ 2 แสดงห่วง โซ่อุปทานของธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ที่
ได้มาจากผึ้งโพรง

4. การศึ กษาถึ งวิ ธี การสร้ างคุ ณค่ าเพิ่ มให้ แก่
ผลิตภัณฑ์น้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ ด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
การศึกษาวิธีการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
น้้ า ผึ้ ง ป่ า บริ สุ ท ธิ์ ข องหมู่ บ้ า นห้ ว ยหิ น ลาดใน ด้ ว ยการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าจะท้าโดยการจ้าแนกกิจกรรมในห่วง
โซ่คุณค่าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมหลัก (Primary
activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support activities)
(Porter, 1985) จากการวิเคราะห์นี้จะท้าให้ทราบว่าในการ
ด้าเนินงานของธุรกิจจ้าหน่ายน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ของหมู่บ้าน
ห้วยหินลาดในนี้ มีการท้ากิจกรรมใดบ้างเพื่อเป็นการสร้าง
คุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุป
ออกมาเป็นแผนภาพรวมของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าได้
ดั ง ภาพที่ 3 โดยจะเห็ น ได้ ว่ า การบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่
อุปทานของธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ได้ให้ความส้าคัญกับการ
สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ด้วยการด้าเนินกิจกรรม
ต่ างๆ อาทิ เช่ น การท้ าการตลาดโดยเน้ น การสื่ อสารกั บ
ผู้บริโภคด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์
น้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ ตามกลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียกว่า “Story
Telling” การจัดท้ ากิจกรรม Workshop เพื่อให้ ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องของผึ้งและน้้าผึ้ง รวมถึงเรื่องของภูมิปัญญา
และวิถีชีวิตของชาวบ้าน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้
ลิ้มลองรสชาติของน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์จากผึ้งชนิดต่างๆ ของ
หมู่บ้านห้วยหินลาดใน จากกิจกรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ ล้วน
แล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
น้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ และจะสังเกตเห็นได้ว่าการด้าเนินธุรกิจ
น้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ใช้วิธีการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการสื่อสาร (Communication)
เป็นส้าคัญ เพราะ เป้าหมายของการด้าเนินเนินธุรกิจนี้มิได้
มุ่ ง เน้ น ที่ ก ารสร้ า งผลก้ า ไรเป็ น หลั ก แต่ ก ารที่ น้ า น้้ า ผึ้ ง
ออกมาจ้าหน่ายนั้นก็เพื่อที่ต้องการใช้น้าผึ้งเป็นตัวกลางใน
การบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน แสดงให้คนภายนอกได้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของคนที่อยู่กับป่าและดูแลป่า ท้าให้ป่านั้นอุดม
สมบู รณ์ จนเป็ นที่ มาของผลิ ตภั ณฑ์ น้ าผึ้ งป่ าบริ สุทธิ์ ที่ มี

ภาพที่ 2 แสดงห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ที่ได้มาจาก
ผึ้งโพรง
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ความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของความซับซ้อนของรสชาติ
อันประกอบขึ้นมาจากความหลากหลายของเกสรดอกไม้
และพืชพันธุ์นานาชนิดที่อยู่ในป่าของหมู่บ้านห้วยหินลาด
ใน อีกทั้ง รูปแบบการด้าเนินธุรกิจยังค้านึงถึงวิถีชีวิตของ
คนในหมู่บ้ านเป็นหลั ก ด้วยการเน้ นการด้ าเนิ นงานที่ ไม่
ส่ งผลกระทบต่ อ ธรรมชาติ ความเป็ นอยู่ แ ละให้ มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ การใช้ ชี วิ ต ของคนในหมู่ บ้ า น ตลอดจน
กระบวนการในการด้ า เนิ น งานต่ า งๆ จะอาศั ย การใช้
ภูมิ ปั ญญาของชาวบ้ าน ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ นการรักษาและสื บ
ทอดเพื่ อ ไม่ ให้ ภู มิ ปั ญญาเหล่ านั้ นสู ญหาย โด ย
องค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยใน
การท้ า ให้ ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ บ ริ โ ภค รวมทั้ ง กลุ่ ม คนที่ ไม่ เ คย
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับน้้าผึ้งมาก่อน ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า
ของน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ของหมู่บ้านห้วยหินลาดใน
จากคุ ณค่ าที่ เกิ ดขึ้ นนี้ ก็ ได้ ส่ งผลก่ อให้ เกิ ดเป็ น
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ า ผึ้ ง ป่ า บริ สุ ท ธิ์ โดยจาก
การศึกษาพบว่า น้้าผึ้งที่ได้จากผึ้งหลวงสามารถสร้างรายได้
รวมให้หมู่บ้านสูงสุดเฉลี่ย 60,000 บาท/ปี โดยรายได้นี้จะ
ถูกหักเข้ากองทุนคิดเป็นเงิน 20 บาท/ขวด ซึ่งคิดเป็นจ้านวน
เงินสูงสุดที่เข้ากองทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 4,000 บาท/ปี
ดังนั้น รายได้สูงสุดโดยเฉลี่ยที่ได้จากการจ้าหน่ายน้้าผึ้งป่า
บริสุทธิ์จากผึ้งหลวงของชาวบ้านหลังจากหักเงินเข้ากองทุน
ฯแล้วสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 56,000 บาท/ปี คิดเป็นรายได้
สูงสุดโดยเฉลี่ยของชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บน้้าผึ้งจากผึ้งหลวง
ในหมู่ บ้ านห้ วยหิ นลาดในซึ่ ง มี จ้ า นวน 5 คน ได้ เ ท่ ากั บ
11,200 บาท/คน/ปี น้้ าผึ้ งจากผึ้ งหลวงที่ ถู กส่ งต่ อมายั ง
ตั วแทนหมู่ บ้ านที่ รั บซื้ อน้้ าผึ้ ง ในขวดขนาด 1 กิ โลกรั ม
(1,000 กรัม) จะถูกน้ามาแบ่งบรรจุใส่ขวดแก้วขนาด 130
กรัม ได้จ้านวน 8 ขวด และขนาด 290 กรัม ได้จ้านวน 3
ขวด ปิดด้วยฝาเกลียวล็อคพร้อมซีลพลาสติก และติดฉลาก
แสดงชื่อตราสินค้า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ด้วยเช่นกั น โดยเมื่อน้ า
ผลิตภัณฑ์ออกวางจ้าหน่ายสามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่น้าผึ้งป่าบริสุทธิ์จากผึ้งหลวงได้ถึง 73.91% ส้าหรับ
ผลิ ตภั ณฑ์ ในบรรจุภัณฑ์ ขนาด 130 กรัม และ 66.67%
ส้ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข นาด 290 กรั ม เมื่ อ
ค้ านวณเปรี ยบเที ยบจากต้ นทุ นที่ ตั วแทนในหมู่ บ้ านรั บ
น้้าผึ้งมาจากชาวบ้านในราคากิโลกรัมละ 300 บาท รวมค่า
บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และซีลพลาสติกเฉลี่ ย 20 บาท/ขวด
ดังนั้น ต้นทุนรวมของน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์จากผึ้งหลวงจึงคิด
เป็น 460 บาท/กิโลกรัม ส้าหรับน้้าผึ้งขนาด 130 กรัม และ
360 บาท/กิโลกรัม ส้าหรับน้้าผึ้งขนาด 290 กรัม ตารางที่ 1
แสดงมูลค่าเพิ่มโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์น้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ที่
ได้มาจากผึ้งหลวง
ตารางที่ 1 มูลค่าเพิ่มโดยเฉลี่ยของผลิ ตภัณฑ์ น้าผึ้ งป่า บริสุทธิ์ที่ได้มาจากผึ้งหลวง

ส้าหรับน้้าผึ้งจากผึ้งโพรงนั้น สามารถสร้างรายได้
สูงสุดโดยเฉลี่ยให้แก่หมู่บ้านอยู่ที่ประมาณ 175,000 บาท/ปี
หัก 30% เพื่อเข้ากองทุนน้้าผึ้งจากผึ้งโพรง คิดเป็นจ้านวน
เงินที่เข้ากองทุนมีค่าเท่ากับ 52,500 บาท/ปี ดังนั้น รายได้
สุ ทธิ ของชาวบ้ านสู งสุ ดจึ งเฉลี่ ยอยู่ ที่ ประมาณ 122,500
บาท/ปี โดยคิ ดเป็นค่ าเฉลี่ ยรายได้ต่ อครั วเรือนที่มี อาชี พ
เลี้ยงผึ้งโพรงจ้านวน 20 ครัวเรือนมีค่าเท่ากับ 6,125 บาท/
ครัวเรือน/ปี และเมื่อน้าน้้าผึ้งที่ได้จากชาวบ้านมาแบ่งใส่
บรรจุภัณฑ์ใหม่ น้้าผึ้ง 1 กิโลกรัม (1,000 กรัม) สามารถ
แบ่งใส่ขวดแก้วขนาด 240 กรัม ได้ 4 ขวด และขนาด 450
กรัม ได้ 2 ขวด ส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้้าผึ้งล้วน และแบ่ง
ใส่ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ขนาด 230 กรั ม ได้ 4 ขวด และขนาด
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475 กรัม ได้ 2 ขวด ส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้้าผึ้งรวมกับ
รั งผึ้ ง ปิ ดฝาเกลี ยวล็ อคพร้ อมซี ลพลาสติ กและติ ดฉลาก
แสดงชื่ อตราสิ นค้ า พบว่ า ผลิ ตภั ณฑ์ น้ าผึ้ งป่ าบริ สุทธิ์ ที่
ได้ มาจากผึ้ งโพรงสามารถสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มได้ สูง สุ ดอยู่ ที่
347.27% ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้้าผึ้งล้วนที่บรรจุอยู่ในขวด
แก้วขนาด 240 กรัม และมูลค่าเพิ่มที่น้อยที่สุดที่เกิดขึ้นนั้น
จะเป็ นผลิตภั ณฑ์ น้ าผึ้ งที่ บรรจุ ในแกลลอนส้ าหรั บจั ดส่ ง
ให้ กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารหรื อ
ภัตตาคาร ซึ่งมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 94.44% โดย
ต้นทุนของน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์จะอยู่ที่ 250 บาท/กิโลกรัม และ
ต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ ฉลาก และซีลพลาสติกจะเฉลี่ยอยู่ที่
20 บาท/ขวด ส้ า หรั บ รายละเอี ย ดต้ น ทุ น โดยรวมและ
มูลค่าเพิ่มของน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์จากผึ้งโพรงในแต่ละขนาด
จะแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 มูลค่าเพิ่มโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์น้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ที่ได้มาจากผึ้งโพรง
ขนาด จ้านวน ต้นทุนน้้าผึ้งรวม ราคา ราคา มูลค่าเพิ่ม
บรรจุภัณฑ์ ทีไ่ ด้ บรรจุภัณฑ์ใหม่+ ขาย/ขวด ขายรวม (%)
ใหม่
(ขวด) ฉลาก+ซีลพลาสติก (บาท) (บาท/
(กรัม)
(บาท/ขวด)
กิโลกรัม)
240
4
330
369 1,476 347.27
(น้้าผึ้งล้วน)
450
2
290
510 1,020 251.72
(น้้าผึ้งล้วน)
230
4
330
349 1,396 323.03
(น้้าผึ้ง+รัง)
475
2
290
439
878 202.76
(น้้าผึ้ง+รัง)
7,000
1,800
3,500 94.44

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์น้าผึ้งป่าบริสุทธิ์

อภิปรายผล
จากการด้าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปราย
ผลการด้าเนินงานวิจัยได้ดังนี้
1. จากการศึ ก ษาการด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ น้้ า ผึ้ ง ป่ า
บริสุทธิ์ ของหมู่บ้านห้วยหินลาดใน ท้าให้เห็นว่าการที่ธุรกิจ
ที่ด้าเนินการโดยชุมชนจะประสบความส้าเร็จได้นั้น มาจาก
ปั จ จั ย พื้ น ฐานส้ า คั ญ คื อ ชุ ม ชนนั้ น จะต้ อ งเป็ น ชุ ม ชนที่
เข้มแข็ง ผู้คนในชุมชนจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและ
การด้าเนินธุรกิจโดยชุมชนนั้นจะต้องมุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการด้าเนินงานร่วมกัน อีกทั้ง การมีผู้น้าชุมชนที่มี
ศักยภาพก็เป็นส่วนสนับสนุนที่ส้าคัญในการขับเคลื่อนให้
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กิจการของชุมชนประสบความส้าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Somerville and McElwee (2011) ที่ได้กล่าว
เอาไว้ว่าหัวใจส้าคัญของการด้าเนินธุรกิจโดยชุมชนคือการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชน
2. ธุ ร กิ จ น้้ า ผึ้ ง ป่ า บ ริ สุ ท ธิ์ ข อ ง ห มู่ บ้ า น
ห้ ว ยหิ น ลาดในเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ด้ า เนิ น การโดยที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
ความส้าคัญเพียงแต่เฉพาะการสร้ างรายได้และผลก้ าไร
เท่านั้น แต่การด้าเนินธุรกิจโดยชุมชนนี้ยังได้ให้ความส้าคัญ
กับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการด้าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน อีกทั้ง การท้าธุรกิจ
น้้ า ผึ้ ง ป่ า บริ สุ ท ธิ์ ยั ง ช่ ว ยให้ ช าวบ้ า นได้ อ ยู่ ร วมกั น เป็ น
ครอบครั วโดยที่ ไม่ ต้ องมี สมาชิ ก คนใดคนหนึ่ งเดิ น ทาง
ออกไปหางานท้าภายนอกหมู่บ้าน ท้าให้โครงสร้างพื้นฐาน
ของสังคมซึ่งก็คือครอบครัวมีความมั่นคง นอกจากนี้แล้ว
การด้าเนินธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์นี้ ยังใส่ใจในเรื่องของการ
ดูแลรักษาผื นป่า ด้วยการไม่ท้าลายป่าและจัดสรรรายได้
บางส่วนที่ได้จากการจ้าหน่ายน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์เข้ากองทุน
น้้าผึ้ง เพื่อน้าเงินไปใช้ประโยชน์ในการดูแลพื้นที่ป่าชุมชน
และพัฒนาหมู่ บ้าน ซึ่งการด้าเนินธุรกิจในลักษณะเช่นนี้
เป็นไปตามหลักการด้าเนินงานของการจั ดการธุ รกิจโดย
ชุ ม ชน ที่ ไม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น แต่ ส ร้ า งรายได้ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว
(Wallace, 2005)
3. การด้าเนินธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ของหมู่บ้าน
ห้วยหินลาดใน มีความโดดเด่นในเรื่องของการท้าการตลาด
ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของน้้าผึ้งที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
ของคนในหมู่ บ้ า น ด้ ว ยการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่
เรียกว่า “Brand Story Telling” ซึ่งโดยทั่วไป การด้าเนิน
ธุรกิจโดยชุมชนมักจะเผชิญกับปัญหาการขาดทักษะด้าน
การตลาดของคนในชุ มชน ท้ าให้ ไม่ ประสบความส้ าเร็ จ
(Puangpejara, et al.,2016) แต่ส้าหรับธุรกิจน้้าผึ้งป่า
บริสุทธิ์ของหมู่บ้านห้วยหินลาดในนี้ ถือว่ามีการน้ากลยุทธ์
ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว
การที่มีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยจัดการท้าให้การด้าเนิน
ธุ รกิ จโดยชุ มชนมี ความเป็ นระบบมากยิ่ งขึ้ น จากปั จจั ย

เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลให้การด้าเนิน
ธุรกิจโดยชุมชนประสบความส้าเร็จ ดังเช่นที่ได้มีการสรุปไว้
ในงานวิจัยของ Ruengdet and Wongsurawat (2010)
ปั จ จั ย ส้ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ประสบความส้ าเร็ จของธุ รกิ จ นี้ ก็ คื อ กิ จกรรมการสร้ าง
คุ ณค่ าและมู ลค่ าเพิ่ ม ด้ วยการมุ่ งเน้ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
(Collaboration) (Horvath, 2001) อีกทั้ง การท้ากิจกรรม
Workshop ก็สามารถช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์น้าผึ้งป่าบริสุทธิไ์ ด้เช่นกัน ด้วยการดึงให้ผู้บริโภค
หรือลูกค้าได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับน้้าผึ้งและวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ท้าให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มร่วมกัน ระหว่างชุมชนและลูกค้าหรือที่เรียกว่า
“Co-creation” (Prahalad and Ramaswamy, 2004)
4. จากการศึ กษาธุ ร กิ จ น้้ าผึ้ งป่ า บริ สุ ทธิ์ ของ
หมู่บ้านห้วยหินลาดใน จะเห็นได้ว่าการด้าเนินธุรกิจโดย
ชุมชนนี้ สามารถด้าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับหลักการ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ให้ความส้าคัญใน 3 ด้านควบคู่กัน
ไป อันประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม
(Social) และสิ่ งแวดล้ อม (Environment) เป็ นอย่ างดี
(Keiner, 2005) สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนอื่นๆ
ได้ นอกจากนี้ การใส่ใจในเรื่องของการดูแลผืนป่า ด้วยการ
เป็ น ชุ ม ชนต้ น แบบของชุ ม ชนคนดู แ ลป่ า (วลั ย ลั ก ษณ์
ทรงศิริ, 2559 ; HOSTBEEHIVE, 2560) ยังท้าให้พื้นที่ป่า
ของหมู่บ้านห้วยหินลาดในค่อยๆฟื้นตัวและมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อนโยบายป่าไม้ของชาติที่มี
เป้าหมายจะเพิ่มและรักษาพื้นที่ป่า (กองอ้านวยการรักษา
ค ว า ม มั่ น ค ง ภ า ย ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) ด้วยการให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่า (ศศิน เฉลิมลาภ, อรยุพา
สังขะมาน, ธนากร ไชยยศ และมะลิวรรณ นามขันธ์, 2559)
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สรุปผลการวิจัย

ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
นั้นๆ และก่อตั้งเป็นธุรกิจโดยชุมชนต่อไป

จากการศึกษาการด้าเนินธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริ สุทธิ์
ของหมู่บ้านห้วยหินลาดใน ท้าให้ทราบว่าน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ที่
น้ามาจ้าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านนั้นมาจากผึ้ง
สองชนิ ด ได้ แก่ ผึ้ งหลวงและผึ้ งโพรง โดยสามารถสร้ าง
รายได้เฉลี่ยสูงสุด ประมาณ 60,000 บาท/ปี และ 175,000
บาท/ปี ตามล้าดับ รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จ ากการจ้าหน่าย
น้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์จะถูกหักเข้าสู่กองทุนน้้าผึ้ง เพื่อใช้ในการ
ดูแลพื้นที่ป่าและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน โดยจ้านวนเงินที่
เข้าสู่กองทุนสูงสุดเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาท/ปี
ส้าหรับกองทุนน้้าผึ้งจากผึ้งหลวง และ 52,500 บาท/ปี
ส้าหรับกองทุนน้้าผึ้งจากผึ้งโพรง
จุดเด่นของการด้าเนินธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์คือ
การมุ่งเน้นให้ความส้าคัญกับเรื่องของการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภั ณฑ์ เพื่อให้คนทั่วไปได้เล็งเห็นถึ ง
คุณค่าของน้้าผึ้งที่เป็นมากกว่าแค่การเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีการใช้น้าผึ้งเป็น
ตั วกลางในการสื่ อสารและถ่ ายทอดเรื่ องราวของคนใน
หมู่บ้านให้คนทั่วไปได้รับทราบถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่
กับป่าแล้วดูแลป่า ท้าให้ป่าสมบูรณ์จนเป็นที่มาของน้้าผึ้ง
คุณภาพดีเหล่ านี้ และรายได้ที่ได้จากการจ้ าหน่ายน้้าผึ้ ง
นอกจากจะท้าให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วนั้น
ส่วนหนึ่งก็ยั งได้น้ าไปดูแลป่ าและพัฒนาชุมชน และจาก
คุ ณ ค่ าที่ เ กิ ดขึ้ น นี้ ก็ จ ะส่ งผลท้ าให้ เ กิ ด เป็ นมู ลค่ าเพิ่ ม ที่
ตามมาของผลิ ตภั ณฑ์ น้ าผึ้ งป่ าบริสุทธิ์ โดยจะเห็ นได้ ว่ า
น้้ า ผึ้ ง ป่ า ที่ ไ ด้ ม าจากผึ้ ง หลวงสามารถท้ า ให้ เ กิ ด เป็ น
มูลค่าเพิ่มได้สูงสุดถึง 73.91% และส้าหรับน้้าผึ้งที่มาจาก
ผึ้ ง โพรงนั้ น สามารถท้ า ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ได้ สู ง สุ ด ถึ ง
347.27%
นอกจากนี้แล้ว โมเดลของธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์นี้
ยั ง เป็ น โมเดลธุ รกิ จ ที่ ด้ า เนิ นการได้ อย่ างสอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการ
ด้าเนินธุรกิจโดยชุมชนที่ประสบความส้าเร็จแห่งหนึ่ง โดย
องค์ความรู้นี้สามารถน้าไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนอื่นๆ เพื่อ

ข้อเสนอแนะ
ในประเทศไทยมีหลายชุมชนที่ได้จัดท้าธุรกิจโดย
ชุมชนขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะน้าผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่ในชุมชนออกมาจ้าหน่ายเพื่อสร้างร้ายได้ให้แก่ชาวบ้าน
แต่โดยส่วนใหญ่ชุ มชนมักประสบปัญหาขาดความรู้ด้าน
การตลาด ดังนั้น จากการด้าเนินงานวิจัยนี้ที่เป็นการศึกษา
โมเดลธุรกิจน้้าผึ้งป่าบริสุทธิ์ของหมู่บ้านห้วยหินลาดใน จะ
ท้ า ให้ เ ห็ น ถึ ง ตั ว อย่ า งของการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดประกอบกับปัจจัยในด้านอื่นๆ แล้วส่งผลให้การ
ด้าเนินธุรกิจโดยชุ มชนประสบความส้าเร็ จ ซึ่งจากการมี
ต้นแบบที่ดีของการด้าเนินธุรกิจโดยชุมชนให้ได้ศึกษานี้ จะ
ท้าให้ชุมชนอื่นๆสามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเองต่อไป ท้าให้เกิดเป็นธุรกิจ
โดยชุ มชนที่ สามารถสร้ างรายได้ และท้ าให้ ความเป็ นอยู่
รวมถึ งคุ ณภาพชี วิ ตของคนในชุ มชนดี ขึ้ น สอดคล้ องกั บ
นโยบายของรัฐบาลที่ก้าลังมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนฐานรากให้
มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม การด้าเนิ นธุรกิ จในยุคปัจจุ บันมี
การแข่ งขั นที่ สูง ดั งนั้ น การด้ าเนิ นธุ รกิ จของชุ มชนบ้ าน
ห้ ว ยหิ น ลาดใน จึ ง อาจต้ อ งมี ก ารปรั บตั ว เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ
ภาวะการณ์ แข่ งขั นที่ สู งขึ้ น ด้ วยการหาแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การท้าการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น การเพิ่ม
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย เป็นต้น แต่ทั้งนี้ การปรับปรุงและ
พัฒนาทางด้านต่างๆ นั้นก็จะต้องค้านึงถึงผลกระทบต่อการ
ด้ า รงชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน รวมถึ ง ผลกระทบทางด้ า น
สิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อให้การด้าเนินธุรกิจนี้ยังคงด้าเนินการ
อยู่ภายใต้หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจากประเด็น
เหล่านี้สามารถน้าไปต่อยอดส้าหรับการท้างานวิจัยในครั้ง
ต่อไปได้
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