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 ช-1 

 
ประวติัผูวิ้จยั 

 
1. ผ.ศ.พฒันา บุญญประภา 
 หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ 
   ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50300  

    โทรศพัท/์โทรสาร 053-885626 E-mail: drpatt250@hotmail.com 
 

2. อาจารยส์ุรศกัดิ ์นุ่มมศีร ี  
 หน่วยงาน สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ภาควชิาวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์ 
   คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัราชภฏัชยีงใหม่ 
   ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50300  

    โทรศพัท/์โทรสาร 053-885626 E-mail: duydui@hotmail.com 
 
3. ผ.ศ.พฒันา บุญญประภา 
 หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ 
   ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50300  

    โทรศพัท/์โทรสาร 053-885626 E-mail: drpatt250@hotmail.com 
 

3. อาจารยช์าญ ยอดเละ 
 หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม ่  
   ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50300  

    โทรศพัท/์โทรสาร 053-885626 E-mail: chodle@hotmail.com 
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รายงานฉบบัสมบูรณ์                       ภาคผนวก ก 
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 ก-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
 
 
 

ข้อมลูความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยของ
ประชาชนในชมุชนไทลือ้ บา้นเมืองลวงใต้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                       ภาคผนวก ก 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่                                                    

 ก-2 

ตารางท่ี ก-1 แสดงผลการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนใน 
        ชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้(ก่อนด าเนินกจิกรรม) 

 

ข้อ ความรู้เรื่องการจดัการขยะมลูฝอย 

ผลการประเมิน 

ตอบถกู 
(คน) 

ตอบผิด 
(คน) 

ระดบั
ความรู้ 

1 เศษผกั ผลไม ้เป็นขยะประเภทขยะเปียก 100 40 0.71 

2 การคดัแยกขยะมลูฝอยควรท าการคดัแยกทีจ่ดุก าเนิดมลูฝอย 110 30 0.78 
3* การก าจดัขยะดว้ยวธิกีารฝงักลบไมเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 80 60 0.57 

4 หลกัการจดัการขยะเบือ้งตน้ คอื ลดการทิง้สิง่ของใหเ้ป็นขยะ 95 45 0.64 

5 การน าขยะมลูฝอยกลบัมาใชซ้ ้าควรเริม่ใหม้กีารคดัแยกขยะมลู
ฝอยจากครวัเรอืน 

102 38 0.71 

6 วธิทีีด่ทีีสุ่ดในการการก าจดัขยะมลูฝอยทุกชนิด คอื วธิกีารเผา 42 98 0.30 

7 ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ใบมดีโกน ทีใ่ชแ้ลว้มี
การแยกออกจากขยะอื่นๆ เพื่อป้องกนัอนัตราย 

94 46 0.67 

8 ถงัขยะสเีหลอืงใชส้ าหรบัการใส่ขยะแหง้ 84 56 0.60 

9* การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนเป็นหน้าทีข่องผูน้ าหมูบ่า้น 78 62 0.56 

10 ของใช้ที่ได้จากการน ากลบัมาใช้ซ ้าไม่มปีระสทิธิภาพเท่ากับ
การซือ้ของใหมม่าใช ้

92 48 0.66 

11 น ้าหมกัชวีภาพไมส่ามารถท าจากขยะมลูฝอยพลาสตกิได้ 122 18 0.87 

12 การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพช่วยลดปรมิาณขยะมลูฝอยในชุมชนได ้ 64 76 0.45 

13 ปญัหาขยะมลูฝอยมสี่วนท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น 18 122 0.13 

14* การท าน ้าหมกัชวีภาพเป็นวธิทีียุ่ง่ยาก และใชง้บประมาณสงู 60 80 0.43 

15* เศษพชื ผกัและผลไม ้ทีใ่ชแ้ลว้สามารถน ามาเลีย้งสตัวไ์ด้ 116 24 0.83 

16 อาหารส าเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพมากกว่าเศษ
อาหาร 

112 28 0.86 

17 การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพไมส่ามารถท าในครวัเรอืนได ้ 118 22 0.21 
18 น ้าหมกัชวีภาพทีท่ าขึน้มสีารอาหารทีส่งู 87 53 0.61 

 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                       ภาคผนวก ก 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่                                                    

 ก-3 

ตารางท่ี ก-1 แสดงผลการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนใน 
        ชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้(ก่อนด าเนินกจิกรรม) (ต่อ) 
 

ข้อ ความรู้เรื่องการจดัการขยะมลูฝอย 

ผลการประเมิน 

ตอบถกู 
(คน) 

ตอบผิด 
(คน) 

ระดบั
ความรู้ 

16 อาหารส าเรจ็รปูทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวม์ปีระสทิธภิาพมากกว่าเศษอาหาร 112 28 0.86 

17 การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพไมส่ามารถท าในครวัเรอืนได ้ 118 22 0.21 

18 น ้าหมกัชวีภาพทีท่ าขึน้มสีารอาหารทีส่งู 87 53 0.61 

19 กากน ้าตาลทีใ่ชท้ าน ้าหมกัชวีภาพและปุ๋ ยหมกัชวีภาพ เป็นของที่
เสยีแลว้ อาจท าใหเ้กดิการเน่าเหมน็ได ้

121 19 0.86 

20 การท าน ้ าหมักชีวภาพและปุ๋ ยหมักชีวภาพ ช่วยลดปริมาณ
สารเคมใีนพชืผกัได ้

123 17 0.88 

เฉล่ีย 0.61 

หมายเหตุ * ค าถามเชงิลบ 
เกณฑก์ารประเมิน 
 0-0.33   ความรูค้วามเขา้ใจน้อย 
 0.34-0.66  ความรูค้วามเขา้ใจปานกลาง 
 0.67-1.00  ความรูค้วามเขา้ใจมาก 
 
 
 

...................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                       ภาคผนวก ก 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่                                                    

 ก-4 

ตารางท่ี ก-2 แสดงผลการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนใน 
        ชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้(หลงัการด าเนินกจิกรรม) 
 

ข้อ ความรู้เรื่องการจดัการขยะมลูฝอย 

ผลการประเมิน 

ตอบถกู 
(คน) 

ตอบผิด 
(คน) 

ระดบั
ความรู้ 

1 เศษผกั ผลไม ้เป็นขยะประเภทขยะเปียก 38 3 0.92 

2 การคดัแยกขยะมลูฝอยควรท าการคดัแยกทีจ่ดุก าเนิดมลูฝอย 32 9 0.78 
3* การก าจดัขยะดว้ยวธิกีารฝงักลบไมเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 31 10 0.76 

4 หลกัการจดัการขยะเบือ้งตน้ คอื ลดการทิง้สิง่ของใหเ้ป็นขยะ 39 2 0.95 

5 การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ซ ้าควรเริม่ให้มกีารคดัแยกขยะมูล
ฝอยจากครวัเรอืน 

35 6 0.85 

6 วธิทีีด่ทีีสุ่ดในการการก าจดัขยะมลูฝอยทุกชนิด คอื วธิกีารเผา 12 29 0.70 

7 ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ใบมดีโกน ที่ใช้แล้วมี
การแยกออกจากขยะอื่นๆ เพื่อป้องกนัอนัตราย 

38 3 0.93 

8 ถงัขยะสเีหลอืงใชส้ าหรบัการใส่ขยะแหง้ 21 20 0.51 

9* การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนเป็นหน้าทีข่องผูน้ าหมูบ่า้น 29 12 0.70 

10 ของใช้ทีไ่ดจ้ากการน ากลบัมาใชซ้ ้าไม่มปีระสทิธภิาพเท่ากบัการ
ซือ้ของใหมม่าใช ้

35 6 0.85 

11 น ้าหมกัชวีภาพไมส่ามารถท าจากขยะมลูฝอยพลาสตกิได้ 40 1 0.98 

12 การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพช่วยลดปรมิาณขยะมลูฝอยในชุมชนได ้ 34 7 0.83 
13 ปญัหาขยะมลูฝอยมสี่วนท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น 28 13 0.68 

14* การท าน ้าหมกัชวีภาพเป็นวธิทีียุ่ง่ยาก และใชง้บประมาณสงู 11 30 0.73 

15* เศษพชื ผกัและผลไม ้ทีใ่ชแ้ลว้สามารถน ามาเลีย้งสตัวไ์ด้ 40 1 0.97 
16 อาหารส าเรจ็รปูทีใ่ชเ้ลีย้งสตัวม์ปีระสทิธภิาพมากกว่าเศษอาหาร 39 2 0.95 
17 การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพไมส่ามารถท าในครวัเรอืนได ้ 15 26 0.63 
18 น ้าหมกัชวีภาพทีท่ าขึน้มสีารอาหารทีส่งู 35 6 0.85 
19 กากน ้าตาลทีใ่ชท้ าน ้าหมกัชวีภาพและปุ๋ ยหมกัชวีภาพ เป็นของที่

เสยีแลว้ อาจท าใหเ้กดิการเน่าเหมน็ได ้
23 18 0.56 
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 ก-5 

ตารางท่ี ก-2 แสดงผลการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนใน 
        ชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้(หลงัการด าเนินกจิกรรม) (ต่อ) 

 

ข้อ ความรู้เรื่องการจดัการขยะมลูฝอย 

ผลการประเมิน 

ตอบถกู 
(คน) 

ตอบผิด 
(คน) 

ระดบั
ความรู้ 

20 การท าน ้ าหมักชีวภาพและปุ๋ ยหมักชีวภาพ ช่วยลดปริมาณ
สารเคมใีนพชืผกัได ้

37 4 0.90 

เฉล่ีย 0.81 

หมายเหตุ * ค าถามเชงิลบ 
เกณฑก์ารประเมิน 
 0-0.33   ความรูค้วามเขา้ใจน้อย 
 0.34-0.66  ความรูค้วามเขา้ใจปานกลาง 
 0.67-1.00  ความรูค้วามเขา้ใจมาก 
 
 
 

.................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                       ภาคผนวก ก 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่                                                    

 ก-6 

ตารางท่ี ก-3 แสดงขอ้มลูตระหนกัในการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในชุมชนไทลือ้  
       บา้นเมอืงลวงใต้ (ก่อนการด าเนินกจิกรรม) 

 

ข้อ ความตระหนักเรื่องการจดัการขยะมลูฝอย 

ผลการประเมิน 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

ค่อนข้าง
เหน็ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

ระดบั
ความ

ตระหนัก 

1 ปญัหาขยะในชุมชนของท่านเป็นปญัหาที่ต้องการ
แกไ้ขโดยเรง่ด่วน 

25 20 25 0.50 

2 ท่านยนิดจีะช่วยรกัษาความสะอาดของชุมชนและที่
สาธารณะ โดยการไมท่ิง้ขยะเรีย่ราด 

26 19 25 0.51 

3 ท่านรู้สกึไม่ชอบใจหากพบเห็นผู้ที่ทิ้งขยะเรี่ยราด 
ไมเ่ป็นระเบยีบทัง้ในชุมชนและทีส่าธารณะ 

30 15 30 0.54 

4 คนที่ทิ้งขยะเรี่ยราด หรอืทิ้งในที่สาธารณะเป็นคน
มกังา่ย 

30 20 20 0.71 

5 ผู้น าชุมชนของท่านได้แก้ไขปญัหาขยะมูลฝอย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

29 20 21 0.56 

6* การจดัการขยะควรเป็นเรือ่งของผูท้ิง้เท่านัน้ 13 31 26 0.59 
7 ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ให้ทุกครวัเรอืนมี

การแยกขยะ ลดปริมาณขยะและมีการน าขยะ
กลบัมาใชใ้หม ่

40 30 - 0.79 

8* ขยะไม่ใช่ตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดปญัหามลพิษ
สิง่แวดลอ้ม 

15 20 35 0.64 

9 ปญัหาขยะจะเพิ่มมากขึ้นหากทุกคนไม่ร่วมมือ
ช่วยกนัแกไ้ข 

35 25 10 0.68 

10 การแยกขยะเป็นเรื่องที่ไม่มีความยุ่ งยาก ไม่
เสยีเวลา และมปีระโยชน์ 

35 28 7 0.70 

 เฉล่ีย 0.62 
หมายเหตุ * ค าถามเชงิลบ 
เกณฑก์ารประเมิน 
 0-0.33 ความตระหนกัน้อย 
 0.34-0.66 ความตระหนกัปานกลาง 
 0.67-1.00 ความตระหนกัมาก 

.................................................................................................. 
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 ก-7 

ตารางท่ี ก-4 แสดงขอ้มลูตระหนกัในการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในชุมชนไทลือ้  
                บา้นเมอืงลวงใต้ (หลงัการด าเนินกจิกรรม)  

 

ข้อ ความตระหนักเรื่องการจดัการขยะมลูฝอย 

ผลการประเมิน 

เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

ค่อนข้าง
เหน็ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

ระดบั
ความ

ตระหนัก 
1 ปญัหาขยะในชุมชนของท่านเป็นปญัหาที่ต้องการ

แกไ้ขโดยเรง่ด่วน 
30 25 15 0.78 

2 ท่านยนิดจีะช่วยรกัษาความสะอาดของชุมชนและที่
สาธารณะ โดยการไมท่ิง้ขยะเรีย่ราด 

40 20 10 0.71 

3 ท่านรู้สกึไม่ชอบใจหากพบเห็นผู้ที่ทิ้งขยะเรี่ยราด 
ไมเ่ป็นระเบยีบทัง้ในชุมชนและทีส่าธารณะ 

35 15 20 0.61 

4 คนที่ทิ้งขยะเรี่ยราด หรอืทิ้งในที่สาธารณะเป็นคน
มกังา่ย 

40 20 10 0.71 

5 ผู้น าชุมชนของท่านได้แก้ไขปญัหาขยะมูลฝอย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

38 25 7 0.72 

6* การจดัการขยะควรเป็นเรือ่งของผูท้ิง้เท่านัน้ 46 10 14 0.27 
7 ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ให้ทุกครวัเรอืนมี

การแยกขยะ ลดปริมาณขยะและมีการน าขยะ
กลบัมาใชใ้หม ่

50 20 0 0.85 

8* ขยะไม่ใช่ตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดปญัหามลพิษ
สิง่แวดลอ้ม 

8 21 41 0.74 

9 ปญัหาขยะจะเพิ่มมากขึ้นหากทุกคนไม่ร่วมมือ
ช่วยกนัแกไ้ข 

45 21 4 0.79 

10* การแยกขยะเป็นเรื่องที่ไม่มีความยุ่ งยาก ไม่
เสยีเวลา และมปีระโยชน์ 

5 25 42 0.78 

 เฉล่ีย 0.70 
หมายเหตุ * ค าถามเชงิลบ 
เกณฑก์ารประเมิน 
 0-0.33 ความตระหนกัน้อย 
 0.34-0.66 ความตระหนกัปานกลาง 
 0.67-1.00 ความตระหนกัมาก 

.................................................................................................. 
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 ก-8 

ตารางท่ี ก-5 แสดงผลการประเมนิพฤตกิรรมในการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในชุมชน 
       ไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้(ก่อนการด าเนินกจิกรรม) 

 

ข้อ พฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอย 
ผลการประเมิน 

ปฏิบติั
ทุกครัง้ 

ปฏิบติั
บางครัง้ 

ไม่เคย
ปฏิบติั 

1 การจดัการขยะมูลฝอยประเภทหมุนเวยีนกลบัมา
ใชใ้หมไ่ด ้คอื การน าไปขายใหก้บัผูร้บัซือ้ของเก่า 15 32 23 

2 แยกขยะเปียกและขยะแห้งออกจากกันก่อนการ
น าไปทิง้ 

20 30 20 

3 ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ใบมดีโกน 
ที่ใช้แล้วมีการแยกออกจากขยะชนิดอื่นๆ เพื่อ
ป้องกนัอนัตราย 

25 18 27 

4 ขยะทีเ่น่าเป่ือยได ้มกีารน าไปท าปุ๋ ยหมกั 15 35 20 
5 น าขยะที่ออกจากครัวเรือนไปทิ้งในถังขยะที่

เทศบาลไดจ้ดัไวใ้ห ้
29 20 21 

6 ขยะที่เป็นเศษอาหาร เศษผกั ผลไม้ น าไปเลี้ยง
สตัว ์

5 10 55 

7 มกีารน าวสัดุ สิ่งของกลับมาใช้ใหม่ในสภาพเดิม 
เช่นการน าเอาถุงพลาสตกิทีใ่ชแ้ลว้ น ามาเป็นถุงใส่
ขยะ 

35 20 15 

8 น าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า หนังสือ ไป
บรจิาคใหก้บัผูอ้ื่น 

30 20 20 

9 ขยะที่ เ ป็นถุงพลาสติก กระดาษ ขวดจะ เก็บ
รวบรวมไวท้ีใ่ดทีห่นึ่งบรเิวณในบา้น 

10 15 35 

10* กระดาษ โฟม ถุงพลาสตกิ เมื่อใช้แล้วจะมกีารทิ้ง
รวมกบัขยะประเภทอื่นๆ โดยไมม่กีารแยกต่างหาก 49 10 11 
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 ก-9 

ตารางท่ี ก-6 แสดงผลการประเมนิพฤตกิรรมในการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในชุมชน 
                 ไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้(หลงัการด าเนินกจิกรรม) 

 

ข้อ พฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอย 
ผลการประเมิน 

ปฏิบติั
ทุกครัง้ 

ปฏิบติั
บางครัง้ 

ไม่เคย
ปฏิบติั 

1 การจดัการขยะมลูฝอยประเภทหมุนเวยีนกลบัมาใช้
ใหมไ่ด ้คอื การน าไปขายใหก้บัผูร้บัซือ้ของเก่า 20 44 6 

2 แยกขยะเปียกและขยะแห้งออกจากกันก่อนการ
น าไปทิง้ 

30 20 20 

3 ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ใบมดีโกน 
ที่ใช้แล้วมีการแยกออกจากขยะชนิดอื่นๆ เพื่อ
ป้องกนัอนัตราย 

36 25 9 

4 ขยะทีเ่น่าเป่ือยได ้มกีารน าไปท าปุ๋ ยหมกั 25 30 15 
5 น าขยะทีอ่อกจากครวัเรอืนไปทิง้ในถงัขยะทีเ่ทศบาล

ไดจ้ดัไวใ้ห ้
32 15 23 

6 ขยะทีเ่ป็นเศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้น าไปเลีย้งสตัว์ 
10 15 45 

7 มกีารน าวสัดุ สิง่ของกลบัมาใชใ้หม่ในสภาพเดมิ เช่น
การน าเอาถุงพลาสตกิทีใ่ชแ้ลว้ น ามาเป็นถุงใส่ขยะ 41 18 11 

8 น าสิง่ของทีไ่มใ่ชแ้ลว้ เช่น เสือ้ผา้ หนังสอื ไปบรจิาค
ใหก้บัผูอ้ื่น 

39 26 5 

9 ขยะทีเ่ป็นถุงพลาสตกิ กระดาษ ขวดจะเกบ็รวบรวม
ไวท้ีใ่ดทีห่นึ่งบรเิวณในบา้น 

30 4 36 

10* กระดาษ โฟม ถุงพลาสติก เมื่อใช้แล้วจะมกีารทิ้ง
รวมกบัขยะประเภทอื่นๆ โดยไมม่กีารแยกต่างหาก 21 39 10 
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 ข-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 

ปริมาณขยะมลูฝอยรวมของชมุชน, ปริมาณขยะแยกประเภท, และปริมาณ
ขยะท่ีน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ของชมุชนไทลือ้ บา้นเมืองลวงใต้  

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 ข-2 

ตารางท่ี ข -1 ปรมิาณขยะมลูฝอยรวมของชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้อ าเภอดอยสะเกด็ 

                 จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยการ สุ่มเกบ็ตวัอยา่ง 30 ครวัเรอืน ในระยะเวลา 7 วนั 

 
ครวัเรือน

ท่ี 
ปริมาณขยะมูลฝอยรวม (กิโลกรมั/วนั) 

1 2 3 4 5 6 7 รวม 

1 8.14 10.02 8.23 9.04 8.16 9.04 4.41 57.04 
2 6.71 7.65 5.46 6.74 6.39 7.05 9.13 49.13 
3 8.30 7.25 8.42 11.72 6.98 7.10 8.29 58.06 
4 7.22 6.21 8.02 7.12 6.89 7.06 7.96 50.48 
5 9.15 10.03 9.51 8.96 9.10 8.78 8.52 64.05 
6 8.04 7.24 8.23 6.89 7.31 8.06 10.48 56.25 
7 6.91 7.02 6.58 7.51 6.46 7.99 5.85 48.32 
8 8.44 7.53 7.69 8.36 7.62 8.13 11.28 59.05 
9 9.58 8.64 9.61 12.82 8.68 9.15 8.57 67.05 
10 7.80 6.69 7.91 7.95 6.98 8.10 9.13 54.56 
11 10.15 9.89 10.03 9.64 8.59 10.40 12.33 71.03 
12 8.16 7.54 8.14 9.01 8.34 7.92 8.00 57.11 
13 8.73 8.65 7.60 8.40 10.05 7.05 10.62 61.10 
14 8.52 8.91 7.89 7.26 9.10 8.41 9.56 59.65 
15 7.43 8.10 7.96 8.52 8.46 7.49 4.08 52.04 
16 7.52 8.42 7.68 7.53 7.96 7.14 5.81 52.62 
17 8.15 7.05 8.41 7.89 8.30 8.22 9.04 57.06 
18 7.86 8.12 7.90 8.43 7.63 8.41 6.65 55.00 
19 8.30 7.91 8.10 7.80 8.20 7.99 9.80 58.10 
20 7.89 8.00 6.49 7.90 8.14 7.65 9.18 55.25 
21 8.15 7.13 8.20 7.69 8.35 7.64 9.89 57.05 
22 8.43 9.00 7.69 8.68 7.42 7.38 10.41 59.01 
23 8.72 9.14 9.05 7.98 8.27 8.23 9.71 61.10 
24 8.14 7.98 8.20 7.67 8.16 8.60 8.27 57.02 
25 8.44 7.99 8.51 7.67 8.67 8.36 9.44 59.08 
26 7.74 8.10 7.69 8.07 7.65 7.86 7.04 54.15 
27 7.24 7.15 8.00 8.07 7.06 8.13 5.05 50.70 
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 ข-3 

ตารางท่ี ข-1 ปรมิาณขยะมลูฝอยรวมของชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้อ าเภอดอยสะเกด็ 

                จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยการ สุ่มเกบ็ตวัอยา่ง 30 ครวัเรอืน ในระยะเวลา 7 วนั (ต่อ) 
 
ครวัเรือน

ท่ี 

ปริมาณขยะมูลฝอยรวม (กิโลกรมั/วนั) 
1 2 3 4 5 6 7 รวม 

28 8.15 7.99 7.86 8.20 8.31 7.62 8.91 57.04 
29 7.86 8.14 7.92 8.20 7.42 7.58 7.89 55.01 
30 8.30 7.99 8.21 8.14 7.79 8.61 9.01 58.05 
รวม 244.17 241.48 241.19 249.86 238.44 241.15 254.31 1711.16 
เฉล่ีย 8.14 8.05 8.04 8.33 7.95 8.04 8.48 57.04 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นจ านวนประชากรทีสุ่่มเกบ็ตวัอยา่งทัง้หมด 30 ครวัเรอืน 106 คน  
      มขียะมลูฝอยรวมเกดิขึน้ 57.04 กโิลกรมั/วนั ถา้จ านวนประชากรทัง้หมู่บา้น189 
      ครวัเรอืน 669 คน จะมปีรมิาณขยะเกดิขึน้ทัง้หมด 359.40 กโิลกรมั/วนั 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 
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 ข-4 

ตารางท่ี ข-2 ปรมิาณขยะมลูฝอยแยกประเภทของชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอ 
 ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยการสุ่มชัง่ปรมิาณขยะมลูฝอย จ านวน 14 
 ครวัเรอืน 
 
ครวัเรือน

ท่ี 

ปริมาณขยะมูลฝอย (กิโลกรมั/วนั) 
ขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป ขยะอินทรีย ์ รวม 

1 9.92 15.07 32.05 57.04 
2 4.64 9.08 35.41 49.13 
3 15.33 12.11 30.62 58.06 
4 4.22 9.12 37.14 50.48 
5 11.92 10.01 42.12 64.05 
6 11.61 9.86 34.78 56.25 
7 7.07 8.76 32.49 48.32 
8 14.41 10.43 34.21 59.05 
9 15.95 10.12 40.98 67.05 
10 9.22 10.89 34.45 54.56 
11 17.10 10.25 43.68 71.03 
12 10.85 10.05 36.21 57.11 
13 12.39 10.26 38.45 61.10 
14 8.03 12.34 39.28 59.65 
รวม 152.66 148.35 511.87 812.88 
เฉล่ีย 10.90 10.60 36.56 58.06 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นจ านวนประชากรทีสุ่่มเกบ็ตวัอยา่งทัง้หมด 14 ครวัเรอืน 
                 เป็นระยะเวลา 7 วนั ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน ถงึ 7 กนัยายน 2550 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
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 ข-5 

ตารางท่ี ข-3 ปรมิาณขยะทีน่ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ส าหรบัท าน ้าหมกัชวีภาพของชุมชน 
                 ไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยการสุ่มเกบ็  
                 ตวัอยา่ง 30 ครวัเรอืน ในระยะเวลา 7 วนั 

 

ครวัเรือน 

ท่ี 

จ านวนประชากร/
ครวัเรือน 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ามาท าน ้าหมกัชีวภาพ (กิโลกรมั/วนั) 
1 2 3 4 5 6 7 รวม 

1 4 1.41 1.50 1.30 1.42 1.46 1.20 1.60 9.89 
2 3 1.43 1.50 2.01 1.35 1.20 1.42 1.08 9.99 
3 4 1.24 1.37 1.25 1.60 2.03 1.25 0.02 8.76 
4 2 1.41 1.50 0.98 1.35 1.22 1.63 1.80 9.89 
5 4 1.39 1.52 2.03 1.46 1.52 1.58 0.19 9.69 
6 3 1.28 1.39 1.40 0.97 1.13 1.27 1.53 8.97 
7 4 1.41 1.50 1.39 1.42 1.65 1.35 2.59 9.89 
8 6 1.73 1.65 1.50 1.80 1.84 2.11 1.47 12.10 
9 2 1.48 1.52 1.35 1.70 0.97 1.56 1.77 10.35 
10 4 1.41 1.39 1.56 1.29 0.89 1.57 1.74 9.85 
11 3 1.43 1.45 1.03 1.56 0.98 1.49 2.07 10.01 
12 2 1.65 1.52 1.48 1.36 1.47 2.30 1.78 11.56 
13 5 1.46 1.65 1.47 1.37 1.87 1.59 0.80 10.21 
14 4 1.41 1.52 1.37 1.29 1.73 1.54 1.00 9.86 
15 3 1.28 1.35 1.42 1.36 1.42 1.08 1.08/ 8.99 
16 4 1.41 1.45 0.99 1.24 1.78 1.53 1.46 9.86 
17 2 1.45 1.5 1.54 1.49 1.86 1.52 0.83 10.19 
18 3 0.93 1.05 0.56 0.89 1.24 0.92 0.95 6.54 
19 4 1.42 1.47 1.52 1.43 1.71 0.95 1.37 9.87 
20 3 1.27 1.30 2.39 1.31 1.40 1.25 1.60 8.99 
21 4 1.14 1.30 1.21 1.31 1.23 1.11 0.66 7.96 
22 3 1.35 1.40 0.98 1.39 1.37 1.27 1.82 9.58 
23 4 1.38 1.42 1.25 1.09 1.31 1.43 1.80 9.68 
24 4 1.39 1.40 1.42 1.46 0.95 0.89 2.24 9.75 
25 5 1.25 1.30 1.27 1.08 2.01 1.02 0.83 8.76 
26 3 1.40 1.32 1.25 2.03 0.89 1.07 1.84 9.80 
27 5 1.77 1.65 1.46 1.80 1.32 1.57 2.85 12.42 
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 ข-6 

ตารางท่ี ข-3 ปรมิาณขยะที่น ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ส าหรบัท าน ้าหมกัชวีภาพของชุมชน 
                 ไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยการสุ่มเกบ็  
                 ตวัอยา่ง 30 ครวัเรอืน ในระยะเวลา 7 วนั (ต่อ) 
 

ครวัเรือน
ท่ี 

จ านวน
ประชากร/
ครวัเรือน 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ (กิโลกรมั/วนั) 

1 2 3 4 5 6 7 เฉล่ีย 

28 3 1.40 1.57 1.32 1.29 1.51 0.99 1.70 9.78 
29 3 1.42 1.39 1.20 1.45 1.61 2.07 0.83 9.97 
30 4 1.41 1.27 1.36 0.99 1.09 1.51 2.26 9.89 

รวม 41.81 43.12 41.26 41.55 42.66 42.04 42.48 293.05 
เฉล่ีย 1.39 1.44 1.38 1.39 1.42 1.40 1.42 9.80 

 
หมายเหต ุ: รวมประชากรทีสุ่่มเกบ็ตวัอยา่งทัง้หมด 30 ครวัเรอืน 106 คน จ านวนประชากร 
               จรงิ ปรมิาณขยะมลูฝอยทีน่ ามาท าน ้าหมกัชวีภาพเท่ากบั 9.80 กดิลกรมั/วนั ดงันัน้ 

               ประชากร 189 ครวัเรอืน 669 คน มปีรมิาณขยะมลูฝอยทีน่ ากลบัมาท าน ้าหมกั 

               ชวีภาพเท่ากบั 61.80 กโิลกรมั/วนั 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                  ภาคผนวก ข 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่                                          

 

 ข-7 

ตารางท่ี ข-4 ปรมิาณขยะทีน่ ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหมส่ าหรบัท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพของชุมชน 
                 ไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยการสุ่มเกบ็  
                 ตวัอยา่ง 30 ครวัเรอืน ในระยะเวลา 7 วนั 
 

ครวัเรือนท่ี 
จ านวนประชากร/

ครวัเรือน 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ามาท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ (กิโลกรมั/วนั) 
1 2 3 4 5 6 7 รวม 

1 4 1.30 1.25 1.41 1.82 0.98 1.64 0.67 12.65 
2 3 1.55 1.74 1.26 1.57 1.81 1.35 1.55 10.99 
3 4 1.58 1.45 1.72 1.53 1.73 1.14 1.92 9.07 
4 2 1.57 1.46 1.52 1.28 1.41 0.99 2.75 10.83 
5 4 1.57 1.43 1.51 1.28 1.36 1.52 2.29 11.07 
6 3 1.67 1.58 1.64 1.73 1.46 1.39 2.2 10.98 
7 4 1.68 1.72 1.81 1.69 1.73 1.49 1.67 10.96 
8 6 1.36 1.4 1.39 1.42 1.56 1.09 1.27 11.67 
9 2 1.58 1.46 1.7 1.35 1.52 1.64 1.84 11.79 
10 4 1.43 1.52 1.68 1.94 1.31 1.16 0.97 9.49 
11 3 1.54 1.62 1.48 1.29 1.63 1.37 1.82 11.09 
12 2 1.43 1.36 1.71 1.29 1.16 1.53 1.5 10.01 
13 5 1.44 1.56 1.72 1.35 1.62 1.29 1.13 10.75 
14 4 1.48 1.52 1.37 1.45 1.52 1.39 1.61 9.98 
15 3 1.48 1.52 1.39 1.62 1.5 1.49 1.45 10.11 
16 4 1.41 1.52 1.37 1.56 1.4 1.64 0.99 10.34 
17 2 1.70 1.62 1.59 1.74 1.39 1.8 2.03 10.45 
18 3 1.74 1.62 1.46 1.72 1.69 1.58 2.37 9.89 
19 4 1.96 1.87 1.98 1.74 2.56 1.79 1.85 11.87 
20 3 1.51 1.49 1.63 1.5 1.49 1.56 1.36 12.18 
21 4 1.57 1.45 1.62 1.54 1.71 1.63 1.50 13.75 
22 3 1.70 1.63 1.72 1.54 1.69 1.62 1.97 10.54 
23 4 1.44 1.35 1.52 1.54 1.72 1.25 1.25 11.02 
24 4 1.62 1.57 1.68 1.47 1.65 1.85 1.50 11.87 
25 5 1.70 1.65 1.56 1.48 1.74 1.58 2.61 10.07 
26 3 1.3 1.25 1.41 1.82 0.98 1.64 0.67 11.34 
27 5 1.55 1.74 1.26 1.57 1.81 1.35 1.55 11.87 
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 ข-8 

ตารางท่ี ข-4 ปรมิาณขยะที่น ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ส าหรบัท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพของชุมชน 
                 ไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยการสุ่มเกบ็ 
                 ตวัอยา่ง 30 ครวัเรอืน ในระยะเวลา 7 วนั (ต่อ) 
 

ครวัเรือน
ท่ี 

จ านวน
ประชากร/
ครวัเรือน 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลบัท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ (กิโลกรมั/วนั) 
1 2 3 4 5 6 7 เฉล่ีย 

28 3 2.12 1.98 2.31 1.75 1.86 2.06 2.79 14.87 
29 3 1.85 1.72 1.69 1.81 1.75 1.84 2.32 12.98 
30 4 1.54 1.62 1.49 1.53 1.29 1.56 1.75 10.78 

รวม 47.9 47.1 48.32 46.42 47.64 45.46 52.87 324.48 
เฉล่ีย 1.60 1.57 1.61 1.55 1.59 1.52 1.76 10.82 

 
หมายเหต ุ: รวมประชากรทีสุ่่มเกบ็ตวัอยา่งทัง้หมด 30 ครวัเรอืน 106 คน จ านวนประชากรจรงิ
       มกีารน าขยะมลูฝอยกลบัมาท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 10.82 กโิลกรมั/วนั ดงันัน้ 

               ประชากร 189 ครวัเรอืน 669 คน มกีารน าขยะมลูฝอยกลบัมาท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 

               68.30 กโิลกรมั/วนั 
 
ตารางท่ี ข-5 ปรมิาณขยะที่น ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส าหรบัการเลี้ยงสุกร ของชุมชนไทลื้อ 
 บ้านเมืองลวงใต้ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่าง  
 2 ครวัเรอืน ในระยะเวลา 7 วนั 
 
ครวัเรือน

ท่ี 

จ านวนุุกร/
ตวั 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ (กิโลกรมั/วนั) 
1 2 3 4 5 6 7 รวม 

1 2 2.21 2.31 1.98 2.19 1.97 2.16 2.68 15.5 
2 2 2.82 2.90 2.65 2.72 2.86 2.74 3.04 19.73 

รวม 5.03 5.21 4.63 4.91 4.83 4.90 5.72 35.23 
เฉล่ีย 2.52 2.61 2.32 2.46 2.42 2.45 2.86 17.60 

 
 
 

............................................................................................ 
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 ค-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 

แสดงรายละเอียดของกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
ในพืน้ท่ีชมุชนไทลือ้ 
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 ค-2 

 
กิจกรรมท่ี 1 

การสร้างความรู้ความตระหนักเก่ียวกบัปัญหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทลื้อ 
 

 1. หลกัการและเหตผุล 
  กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย ต้องอาศัย
ความรูค้วามเขา้ใจ และความเต็มใจที่จะเขา้มามสี่วนร่วมของประชาชน ดงันัน้การประชุมเวที
ชาวบ้านในครัง้น้ีกเ็พื่อท าการชี้แจงความเป็นมาของโครงการ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายของ
การด าเนินงานรวมทัง้รบัฟงัและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกี่ยวกบัปญัหาด้านขยะมูลฝอยจาก
ชาวบา้นในชุมชนไทลือ้ 
 2. วตัถปุระสงค ์
  เพื่อเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมและรบัฟงัปญัหาขยะมูลฝอย ของประชาชนใน
ชุมชนไทลื้อ บา้นเมอืงลวงใต้ในดา้นการจดัการขยะชุมชน รวมถงึสรา้งความตระหนักและสรา้ง
จติส านึกทีด่ใีนดา้นการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 
 3. เป้าหมาย 
  ประชาชนในชุมชนไทลื้อ บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่
เขา้รว่มประชุมแสดงความคดิเหน็ไมน้่อยกว่า 30 คน 
 4. ระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ คอื วนัที ่27-28 กนัยายน 2550 
 5. ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
  - ก าหนดวนั เวลาในการประชุมเวทชีาวบ้าน และคณะผู้ท าการวจิยัเตรยีม
ความพรอ้มในการเขา้พบปะชุมชน 
  - ประชาสมัพนัธใ์หช้าวบา้นรบัทราบข่าวการประชุมเวทชีาวบา้น 
  - ท าการประชุมเวทชีาวบา้น แนะน าโครงการ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายพรอ้ม
ทัง้แนะน าคณะผูว้จิยั ชีแ้จงรายละเอยีดโครงการ 
  - ก่อนการจดักจิกรรมคณะนกัวจิยั และวทิยากร ประชุม เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
และความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคแ์ละขัน้ตอนการจดักจิกรรม โดยประกอบดว้ยกจิกรรมย่อย
ดงัต่อไปนี้ 
  - กจิกรรมเริม่ตน้จากการละลายพฤตกิรรม และการแนะน าตนเองของผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม 
  - กจิกรรมใหแ้ละรบัเพื่อใหทุ้กคนมคีวามรูส้กึผ่อนคลาย และไมต่งึเครยีดเกนิไป 
  - กจิกรรม Time Line “อดตีคอืความฝนั ปจัจบุนัคอืความจรงิ” 
  - กจิกรรม ความคาดหวงัและความต้องการในการจดัการกบัปญัหาสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่กดิขึน้ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                                                                                                                                                                                  ภาคผนวก ค 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่                                          
 

 ค-3 

  - กจิกรรมการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัรปูแบบการจดัการขยะมลูฝอย 
  - สรปุกจิกรรมและกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการในอนาคต 
 6. ผูด้  าเนินโครงการ 
  คณะผู้วจิยั นักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชยีงใหม่, กลุ่มผูอ้าสาสมคัรสาธารณะสุขมลูฐาน (อสม.) จ านวน 16 คน เจา้อาวาส ผู้น าจาก
ทางเทศบาลต าบลดอยสะเกด็ 3 คน ชาวบา้น 21 คน รวมทัง้สิน้ 41 คน 
 7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  ชาวบ้านในชุมชนไทลื้อ บ้านเมอืงลวงใต้ มคีวามตระหนักและเกดิจติส านึกใน
ดา้นการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน และเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอคณะผูว้จิยั 
 
 
 

………………………………………………………………. 
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 ค-4 

 

กิจกรรมท่ี 2 
การแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทลื้อ 

 
 1. หลกัการและเหตผุล 
  การจดัการขยะมลูฝอย ต้องอาศยัความรูค้วามเขา้ใจ และความเต็มใจที่จะเขา้
มามสี่วนร่วมของประชาชน ในการก าหนดแนวทาง และรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมนัน้จะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมและการแก้ปญัหานัน้ สามารถที่จะแก้ปญัหาของ
ชุมชนไดต้รงจุด และมคีวามสอดคลอ้งกบัความต้องการของชุมชน และปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการ
ด าเนินกิจกรรมการสร้างความตระหนักในเรื่องปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนไทลื้อ ดังนัน้
คณะผู้วจิยัจงึได้จดัเวทชีาวบ้านอกีครัง้หนึ่งกบัผู้ที่สนใจเพื่อให้เป็นกลุ่มน าร่อง และร่วมกนัใน
การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และคดัเลอืกกจิกรรมรว่มกนั 
 2. วตัถปุระสงค ์
  เพื่อร่วมแสวงหาแนวทาง และรปูแบบการแก้ปญัหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทลื้อ
บา้นเมอืงลวงใต ้อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 3. เป้าหมาย 
  ประชาชนในชุมชนไทลื้อ บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่
เขา้รว่มประชุมแสดงความคดิเหน็ไมน้่อยกว่า 30 คน 
 4. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 วนั คอื วนัที ่7 ตุลาคม 2550 
 5. ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

- ก าหนดวนั เวลาในการประชุมเวทชีาวบ้าน และคณะผู้ท าการวจิยัเตรยีม
ความพรอ้มในการเขา้พบปะชุมชน 

- ประชาสมัพนัธใ์หช้าวบา้นรบัทราบข่าวการประชุมเวทชีาวบา้น 
- ท าการประชุมร่วมก าหนดแนวทาง ส าหรบัแนวทางการแก้ไขปญัหาดา้นขยะ

มลูฝอยในชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ ซึง่ในการจดัเวทคีรัง้นี้ประกอบดว้ย
กจิกรรมยอ่ยดงัต่อไปนี้  

- กจิกรรมก าหนดรปูแบบการจดัการปญัหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทลือ้ 
- กจิกรรมเลอืกรปูแบบ/ทางเลอืก ในการแกป้ญัหาขยะมลูฝอยในชุมชน 
- กจิกรรมอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารในการน ารปูแบบการจดัการ

ขยะมลูฝอย ทีค่ดัเลอืกแลว้มาใชใ้นชุมชน 
- หลงัจากการท ากจิกรรมการแสวงหาแนวทาง และรูปแบบการแก้ปญัหาขยะ

มลูฝอยในชุมชนไทลือ้เสรจ็สิน้ คณะผูว้จิยัไดท้ าการแจกแบบประเมนิใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชุม 
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6. ผูด้  าเนินโครงการ 
คณะผู้วจิยั กลุ่มผูอ้าสาสมคัรสาธารณะสุขมูลฐาน (อสม.) จ านวน 18 คน เจา้

อาวาส ผูน้ าจากทางเทศบาลต าบลดอยสะเกด็ 2 คน รวมทัง้สิน้ 53 คน 
 7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ชาวบ้านในชุมชนไทลือ้ บ้านเมอืงลวงใต้ ไดแ้นวทาง และรูปแบบกจิกรรมใน
การแกไ้ขปญัหาขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสมกบัสภาพของชุมชน 

 
 
 
..................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี 3 

วางแผนการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีเลือกไว้ร่วมกนั 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
 การวางแผนการด าเนินงานนัน้จะต้องมกีารประชุมสรุปแผนการด าเนินงาน 

เพื่อให้เกดิความเขา้ใจที่ตรงกนัระหว่างคณะผู้วจิยักบัชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมจะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง
เหมาะสมกับสภาพปญัหาของชุมชน ดังนัน้คณะผู้วิจยัจึงได้จ ัดกิจกรรมน้ีขึ้น เพื่อร่วมกับ
ชาวบา้นในการวางแผนการด าเนินงานรว่มกนั 
 2. วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจรว่มกนัเกีย่วกบัรปูแบบทีจ่ะน ามาใชใ้นการแก้ปญัหาขยะ
มลูฝอยในชุมชน รวมทัง้เพื่อวางแผนการด าเนินกจิกรรมดา้นต่างๆ รว่มกนั 
 3. เป้าหมาย 
  ประชาชนในชุมชนไทลื้อ บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่
เขา้รว่มก าหนดรปูแบบกจิกรรมไมน้่อยกว่า 30 คน 
 4. ระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 วนั คอื วนัที ่14 ตุลาคม 2550  
 5. ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
  - ก าหนดวนั เวลา และคณะผูท้ าการวจิยัเตรยีมความพรอ้มในการเขา้ชุมชน 
  - ประชาสมัพนัธ์ให้ชาวบ้านรบัทราบข่าวการประชุมการวางแผนการด าเนิน
กจิกรรมตามแนวทางทีเ่ลอืกไว ้
  - ท าการประชุมชาวบา้น และรว่มกนัวางแผนการด าเนินกจิกรรมตามแนวทางที่
เลอืกไว ้โดย 
  - ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และวางแผนการติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั โดยกจิกรรมทีเ่ลอืกมาใชใ้นการจดัการปญัหาขยะมลูฝอยใน
ชุมชนไทลื้อ ได้แก่ กิจกรรมท าน ้าหมกัชวีภาพ กิจกรรมท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ กิจกรรมการเลี้ยง
สตัวด์ว้ยขยะมลูฝอยอนิทรยี ์และกจิกรรมการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ 
  - ชาวบา้นด าเนินกจิกรรมตามแผนงานทีว่างไว ้

6. ผูด้  าเนินโครงการ 
  กลุ่มผู้อาสาสมคัรสาธารณะสุขมูลฐาน (อสม.) จ านวน 18 คนเจา้อาวาส ผู้น า
จากทางเทศบาลต าบลดอยสะเกด็ 1 คน ชาวบา้น 27 คน จ านวน 46 คน 
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 7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  ชาวบา้นในชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้ไดแ้ผนการด าเนินกจิกรรมทีเ่หมาะสม
และสอดคลอ้งกบัความต้องการของชาวบ้าน รวมทัง้ไดก้จิกรรมในการแก้ไขปญัหาขยะมลูฝอย
ของชุมชนทีช่าวบา้นมคีวามพงึพอใจ 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ง 
 
 
 

คู่มือ 
โครงการชมุชนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

กรณีศึกษา  เร่ืองขยะมลูฝอยของชมุชนไทลือ้  
  อ าเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 ง-2 

 
 

คู่มือ 
โครงการชมุชนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

กรณีศึกษา เร่ืองขยะมลูฝอยของชมุชนไทลือ้  
  อ าเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
เทศบาลต าบลดอยสะเกด็ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนไทล้ือ 
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 ง-3 

 
สารบญั 

 
          หน้า  
 
วตัถุประสงคข์องโครงการ       ง-4 
เป้าหมาย         ง-4 
วธิกีารด าเนินงาน        ง-4 
รปูแบบกจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ                ง-5 
รปูแบบกจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพ      ง-7 
กจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี ์      ง-9 
ตารางบนัทกึน ้าหนกัขยะมลูฝอยทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่    ง-10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนไทล้ือ 
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 ง-4 

โครงการชุมชนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
กรณีศึกษา  เร่ืองขยะมลูฝอยของชุมชนไทลื้อ 

อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่น ในการคัดแยกและใช้ประโยชน์มูลฝอย 
เพิม่ปรมิาณการน ามูลฝอยกลบัมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อใหท้้องถิน่ที่ มสี่วนร่วมในการก าหนด
หาระบบและรปูแบบกจิกรรมทีจ่ะสรา้งกลไก ในการคดัแยกและใชป้ระโยชน์มลูฝอยทีเ่หมาะสมใน
พืน้ทีข่องตนเอง 
 
เป้าหมาย 

ระบบและรูปแบบ/กิจกรรมที่จะสร้างกลไกการคัดแยกและการใช้ประโยชน์มูลฝอย 
ทีเ่หมาะสมส าหรบั ชุมชนไทลือ้ เทศบาลต าบลดอยสะเกด็ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. ส ารวจหาปรมิาณมลูฝอยในพืน้ที ่และหาองคป์ระกอบมลูฝอยในพืน้ทีโ่ครงการฯ หาได้
จากขอ้ทุตยิภูมจิากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและประสานกบัหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึง่จะน าไปสู่การคดัเลอืกรปูแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสมในการด าเนินการในพืน้ที่ 
 2. ส ารวจแหล่งก าเนิดมลูฝอยทีส่ าคญัในพืน้ที ่แหล่งก าเนิดมลูฝอยทีส่ าคญัในพืน้ที ่ไดแ้ก่
ตลาด รา้นอาหาร โรงเรยีน ชุมชน เป็นตน้ 
 3. เลอืกรปูแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสม เมือ่ทราบถงึสดัส่วนขององคป์ระกอบมลูฝอยในพืน้ที่
แลว้ ก็สามารถทีจ่ะก าหนดรปูแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสมในการท ากจิกรรมในพื้นที ่เช่น การท าปุ๋ ย
หมกัอนิทรยี ์น ้าหมกัชวีภาพ เป็นตน้ 
 4. จดัหาพืน้ทีแ่ละกลุ่มผูด้ าเนินกจิกรรม พืน้ทีก่จิกรรมโดยรวม เช่น พืน้ทีว่่างในหมู่บา้น
พืน้ทีส่วนของเกษตรกร เป็นตน้ การด าเนินกจิกรรมทีย่ ัง่ยนืจ าเป็นตอ้งใหป้ระชาชนและหน่วยงาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพืน้ทีม่สี่วนรว่มในการเสนอความคดิเหน็และการปฏบิตั ิ
 5. ประชาสมัพนัธข์อความร่วมมอืกบัประชาชนในพืน้ที่การขอความร่วมมอืกบัประชาชน
แมค่า้ในตลาด ผูป้ระกอบการรา้นอาหารต่างๆใหช้่วยกนัคดัแยกประเภทมลูฝอย 
 6. จดัเตรยีมอุปกรณ์การด าเนินกจิกรรม 
 7. ด าเนินกจิกรรมการน ามลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
 

 
 
 การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนไทล้ือ 
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 ง-5 

รปูแบบกิจกรรม 
การท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 
 

อปุกรณ์ 
1. ถงัหมกัปุ๋ ย (ปอคอนกรตี) ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.8 เมตร 
2. เศษผกั ผลไม ้
3. มดี  
4. สารเรง่ (พด.2) และกากน ้าตาล 
5. ถงัน ้าขนาด 20 ลติร 
6. น ้า 
7. ขนั 
8. บวัรดน ้า 
9. ไมส้ าหรบัพลกิเศษไม ้
10. เชอืกและพลาสตกิคลุมปากถงัหมกัปุ๋ ย 

 
วิธีการด าเนินกิจกรรม (ดงัแสดงในรปูท่ี 1) 

1. น าเศษผกั ผลไมจ้ากมลูฝอยทีไ่ดม้าชัง่น ้าหนกั 
2. สบัเศษผกัผลไมท้ีม่ชีิน้ใหญ่หรอืย่อยสลายยาก เช่น ใบตอง ผกักระเฉด 

หวัไชเทา้ เป็นตน้ โดยท าการสบัใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆ 
3. น าสารเร่ง (พด.2) 1 ซอง ผสมกบัน ้าสะอาด 10 ลติร (ครึง่ถงัน ้าขนาด 20 

ลติร) คนใหเ้ขา้กนัประมาณ 5 นาท ี
4. เตมิกากน ้าตาล 10 ลติร ลงไปและใชไ้มค้นใหเ้ขา้กนั 
5. น าเศษผกั ผลไมใ้ส่ลงในถงัหมกั จากนัน้เทน ้าทีผ่สมสารเรง่ลงไป 
6. ปิดปากถงัหมกัดว้ยพลาสตกิและผกูดว้ยเชอืกทีเ่ตรยีมไว้ 
7. ท าการพลกิปุ๋ ยอนิทรยีทุ์กวนัๆ ละ 1 ครัง้ และเปิดน ้าจากถงัหมกัราดเศษผกั

ผลไมด้า้นบนของถงัหมกัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการยอ่ยสลายใหเ้รว็ขึน้ เมื่อครบ 7 วนั สามารถ
น าน ้าทีเ่กดิจากการหมกัปุ๋ ยอนิทรยีไ์ปใชร้ดน ้าตน้ไมไ้ดโ้ดยมอีตัราส่วนผสมของน ้าหมกัชวีภาพต่อ
น ้า เป็น 1:200 ส่วน หรอใชเ้ป็นหวัเชือ้ในการท าปุ๋ ยหมกันครัง้ต่อไป เมื่อครบ 15 วนัน ากากปุ๋ ย
หมกัอนิทรยีท์ีไ่ดอ้อกมาผึง่แดดใหแ้หง้ แลว้เกบ็ใส่ถุงเป็นปุ๋ ยหมกัแหง้ส าหรบับ ารงุตน้ไมไ้ด ้

 
 
 
 

การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนไทล้ือ 
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 ง-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 1 แผนผงัแสดงการท ากจิกรรมปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 

เศษผกั ผลไม ้

สบัใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆ 

เทใส่ถงัหมกั 

ผสมสารเรง่ 1 ซอง ในน ้า 10 ลติร
นาท)ี 

เตมิกากน ้าตาล 10 ลติร ใสล่งถงัหมกั 
 

ถงัเทใส่หมกั 
 

คนใหเ้ขา้กนั 

น ้าหนกัชวีภาพ 

หวัเชือ้แทนสาร
เรง่ 

ใส่ตน้ไม ้

กากปุ๋ ยหมกั 

ผึง่แดดใหแ้หง้ 

ปุ๋ ยหมกัอนิทรยีแ์หง้ 

7 วนั 
15 วนั 

ผสมน ้าอตัราส่วน  1:200 
 

ครวัเรอืน/หมู่บา้น 

การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนไทล้ือ 
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 ง-7 

การท าน ้าหมกัชีวภาพ 
 

อปุกรณ์ 
1. ถงัน ้าหมกัชวีภาพ(ท าจากถงัสปีะยกุต)์ 
2. ถุงด า 
3. กากน ้าตาลหรอืน ้าตาลทรายแดง 
4. เศษผกั ผลไม ้
5. น ้า 
6. สารเรง่ (พด.2) 

วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1. ใชถุ้งทีม่รีใูนน ้าซมึได ้และน าใสลงในถงัน ้าหมกัชวีภาพ 

  2. น าอาหารหรอืเศษผกั ผลไมท้ีเ่หลอืจากการบัประทาใส่ในถงัน ้าหมกัชวีภาพ 
  3. น าสารเรง่ พด.2 (อาหาร 1 ถว้ย: สารเรง่ 1 ชอ้นชา) ผสมน ้า 1 แกว้คนใหเ้ขา้

กนัประมาณ 5 นาท ี
  4. เตมิกากน ้าตาล 1 ชอ้นโต๊ะลงไปคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 
  5. ปิดฝาถงัน ้าหมกัชวีภาพ 
  6. เมื่อครบ 7 วนัสามารถน าน ้าหมกัชวีภาพที่เกดิจากการหมกัไปใช้รดน ้าต้นไม้

โดยมอีตัราส่วนผสมของน ้าหมกัชีวภาพต่อน ้าเป็น 1:200 ส่วน หรอืใช้เป็นหวัเชื้อในการท าการ
หมกัครัง้ต่อไป 

  7. เมื่อครบ 15 วนัน ากากปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากในถงัหมกัออกมาผึง่แดดใหแ้ห้ง แล้ว
เกบ็ใส่ปุ๋ ยหมกัแหง้หรอืน ากากทีไ่ดไ้ปใส่โคนตน้ไมไ้ดเ้ลย 

หมายเหตุ 
1. สามารถเตมิเศษอาหาร เศษผกั ผลไมไ้ดทุ้กวนัโดยท าตามขัน้ตอนที ่1-6 
2. เศษผกั ผลไมท้ีม่ชีิน้ใหญ่หรอืทีย่อ่ยสลายไดย้ากควรท าการสบัใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆ

ก่อน 
3. หากมกีลิน่ให้เติมกากน ้าตาล หรอืน ้าตาลทรายแดงเพิม่ลงไปประมาณ 2-3

ชอ้นโต๊ะ ลงในถงัหมกั คนใหท้ัว่ กลิน่เหมน็จะหายไป 
4. ถา้มตีวัหนอนแมลงวนั ไมต่อ้งวติกกงัวล เพราะตวัหนอนจะช่วยย่อยสลายเศษ

อาหารไปดว้ย และมนัไมก่ลายเป็นแมลงวนั  
5. ถา้เป็นผกัผลไมร้สหวาน ใชเ้วลาหมกัประมาณ 7 วนักใ็ช่ได ้แต่ถา้เป็นเศษ

ปลา ล าไสเ้ป็ด หรอืไก่ ใชเ้วลาหมกัประมาณ 21 วนั  
   6. กากที่เหลอืจากการท าปุ๋ ยน ้า ถ้าน าไปผสมลงในถงัปุ๋ ยหมกั จะท าให้ปุ๋ ยหมกั
มาการยอ่ยสลายไดเ้รว็ขึน้ และปุ๋ ยน ้าชวีภาพทีไ่ดส้ามารถขยายไปหมกัถงัใหมไ่ด ้
 การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนไทล้ือ 
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 ง-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2 แผนผงัแสดงการท ากจิกรรมน ้าหมกัชวีภาพ 
 
 
 

เศษอาหาร เศษผกัผลไม ้

เทใส่ถงัหมกั 

ผสมสารเรง่ (อาหาร 1 ถว้ย สารเรง่ 1 ชอ้น
ชา) 

เตมิกากน ้าตาลเทใส่ถงั
หมกั 

ล 

เทใส่ถงัหมกั 
 

คนใหเ้ขา้กนั 

น ้าหนกัชวีภาพ 

หวัเชือ้แทนสารเรง่ 

ใส่ตน้ไม ้

7 วนั 

ผสมน ้าอตัราส่วน 1: 200 

ทีม่าของขยะมลูฝอย
อาหาร 

ตาขา่ย 2-3 ร ู

ครวัเรอืน 

การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนไทล้ือ 
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 ง-9 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. ผสมน ้าในอตัราส่วน 1:500 ใชร้ดตน้ไม ้เพื่อปรบัปรงุคุณภาพดนิ และใชด้บักลิน่ใน

คอกสตัว ์หรอืในหอ้งน ้า บ าบดัน ้าเสยี 
2. กากปุ๋ ยน ้า ผึง่แดดใหแ้หง้ ใส่ตน้ไม ้
3.ใช้บ าบดักลิน่ ท่อระบายน ้า กองขยะ โดยใช้ราดบรเิวณทีม่กีลิน่ ซึง่จะช่วยลดกลิน่

และไมม่แีมลงวนัมาตอม  
4. ใช้แทนน ้ายาขดัพื้น แทนน ้ายาประเภทสารเคม ีวธิใีช้สามารถใช้โดยตรง ไม่ต้อง

ผสมน ้า 
5. การใชเ้ป็นยาปราบศตัรพูชื โดยการผสมส่วนต่างๆ ของสะเดา ขา ตะไคร ้ทุบหรอื

หัน่ใหม้ขีนาดเลก็ หมกัตามอตัราส่วนขา้งต้น หรอืหมกัร่วมกบัเศษผกัผลไม้ วธิกีารใชโ้ดยผสมใน
อตัราส่วน 1: 100 รดทีโ่คนตน้และทีใ่บ เพื่อลดการรบกวนของแมลง 
 

กิจกรรมการเล้ียงสตัวด้์วยมลูฝอยอินทรีย ์
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
 1. การประชาสมัพนัธ์ คดัแยกมูลฝอยอนิทรยีอ์อกจากมูลฝอยทัว่ไป ใส่ในถุงใสผูกด้วย
เชอืก 
 2. ผูเ้ลีย้งสตัว ์สามารถน ามลูฝอยอนิทรยีด์งักล่าว ไปเลีย้งสุกร เป็ด และไก่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แยกเศษผกั ผลไม ้

ใส่ถุงมดัปากถุงดว้ย 

ผูเ้ลีย้งสตัวน์ าเศษผกั ผลไมไ้ปเลีย้งสตัว์ 

รปูท่ี 5 แผนผงัแสดงการท ากจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี์ 

การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนไทล้ือ 
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 ง-10 

ตารางท่ี ง-1 แสดงตารางบนัทกึน ้าหนกัขยะมลูฝอยทีน่ ากลบัมาใชใ้หม ่ในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ 
                บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลบัมาใช้ประโยชน์ 

วนั/เดือน/ปี 
ส าหรบัท าปุ๋ ยหมกั 

(กก./วนั) 
ส าหรบัท าน ้าหมกัชีวภาพ 

(กก./วนั) 
ส าหรบัการเล้ียงสตัว ์

(กก./วนั) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

ผู้บันทกึ.......................................................... 
 
 
 
 

การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนไทล้ือ 
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 ง-11 

ตารางท่ี ง-2 แสดงตารางบนัทกึน ้าหนกัขยะมลูฝอยทีน่ ากลบัมาใชใ้หม ่ในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ 
                บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่
 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีน ากลบัมาใช้ประโยชน์ 

วนั/เดือน/ปี 
ส าหรบัท าปุ๋ ยหมกั 

(กก./วนั) 
ส าหรบัท าน ้าหมกัชีวภาพ 

(กก./วนั) 
ส าหรบัการเล้ียงสตัว ์

(กก./วนั) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

ผู้บันทกึ.......................................................... 
 
 

 
 

การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนไทล้ือ 
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 ง-12 

บนัทึก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนไทล้ือ 
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 จ-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 
 
 

แบบสอบถามท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ประกอบกิจกรรมต่างๆ  
ท่ีด าเนินการในชมุชนไทลือ้ บา้นเมืองลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ 
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 จ-2 

แบบสอบถาม  
การท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพในชุมชนไทลื้อ บ้านเมืองลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็  

 
 
 
 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ]  และเขียนข้อความลงในช่องว่างท่ีระบไุว้ 
ก. ชื่อ..............................................................สกุล............................................................... 
ข. บา้นเลขที.่..........ต าบล................................อ าเภอ................................จงัหวดั................ 
ค. ปจัจบุนัท่านยงัท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพในครวัเรอืนของท่านอยู่ 

[  ] ไมท่ า เพราะ................................................................................................................ 
[  ] ท า เพราะ.................................................................................................................... 

ตอนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอนการท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ]  และเขียนข้อความลงในช่องว่างท่ีระบุ 
1. การท าน ้าปุ๋ ยชวีภาพเป็นการน าเศษผกั ผลไม ้ทีม่ขีนาดใหญ่และยอ่ยสลายยาก เช่น ใบตอง
มาสบัใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆ ก่อน  
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

2. การเปิดเอาน ้าจากถงัหมกัมาราดเศษผกั ผลไมด้า้นบนของถงั เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพใน
การยอ่ยสลายใหเ้รว็ขึน้ 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

3. เมือ่น าเศษผกั ผลไมต่้างๆ มาหมกัแลว้ ควรน าพลาสตกิคลุมปากบ่อ/ถงัเพื่อป้องกนัแมลงวนั
มารบกวน 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

4. หากเกดิกลิน่เหมน็อย่างรุนแรงในระหว่างทีท่ าการหมกั ควรพลกิกลบัวสัดุเพื่อใหอ้ากาศ
ถ่ายเท 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

5. .ในระหว่างการยอ่ยสลายของเศษอาหาร คนมกีารหมัน่คนบ่อยๆ เพื่อใหเ้กดิการย่อยสลายที่
สมบรูณ์ 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 
 
 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบันี้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ 
ความเข้าใจและปญัหาในการท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพในชุมชนไทลื้อ บ้านเมอืงลวงใต้ 
อ าเภอดอยสะเกด็ 
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 จ-3 

ตอนท่ี 3 ปริมาณขยะน ามาท า และผลท่ีได้ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ]   
6. ปรมิาณมลูฝอยทีน่ ามาใชท้ าปุ๋ ยหมกัชวีภาพในแต่ละครัง้เฉลีย่ครัง้ละ 
[  ] น้อยกว่า 2 ขดี [  ] 4 ขดี  [  ] 6 ขดี  [  ] 1 กโิลกรมั 

7. การปุ๋ ยหมกัชวีภาพในแต่ละครัง้ จะไดป้รมิาณปุ๋ ยหมกัประมาณครัง้ละ 
[  ] 1-2 กโิลกรมั [  ] 2-3 กโิลกรมั  [  ] 3-4 กโิลกรมั  [  ] อื่นๆ (ระบุ)......... 

ตอนท่ี 4 การน าไปใช้ประโยชน์ 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนข้อความลงในช่องว่างท่ีระบไุว้ 
8. ในครวัเรอืนของท่านไดน้ าปุ๋ ยหมกัชวีภาพน ามาใชป้ระโยชน์  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

ตอนท่ี 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนข้อความลงในช่องว่างท่ีระบไุว้ 
9. ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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แบบสอบถาม  
การท าน ้าหมกัชีวภาพในชุมชนไทลื้อ บ้านเมืองลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ 

  
 
 
 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ]  และเขียนข้อความลงในช่องว่างท่ีระบไุว้ 
ง. ชื่อ............................................................สกุล................................................................. 
จ. บา้นเลขที.่..........ต าบล................................อ าเภอ................................จงัหวดั................. 
ฉ. ปจัจบุนัท่านยงัท าน ้าหมกัชวีภาพในครวัเรอืนของท่านอยู ่

[  ] ไมท่ า เพราะ
................................................................................................................. 
[  ] ท า เพราะ
..................................................................................................................... 

ตอนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอนการท าน ้าหมกัชีวภาพ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ]  และเขียนข้อความลงในช่องว่างท่ีระบุ 
1. การท าน ้าหมกัชวีภาพเป็นการน าเอาเศษผกั ผลไมท้ีย่อ่ยสลายไดง้่ายน ามาหมกั 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

2. การท าน ้าหมกัชวีภาพนัน้ถา้ไม่มกีากน ้าตาลสามารถใชน้ ้าตาลทรายแดงแทนได้ 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

3. เมือ่ครบระยะเวลา 7 วนัในการหมกัน ้าหมกัแลว้ หากไมน่ าไปใชป้ระโยชน์อื่นสามารถน ามา
เป็นหวัเชือ้ในการหมกัน ้าหมกัต่อไปได้ 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

4. ในการท าน ้าหมกัชวีภาพ เมือ่เกดิกลิน่เหมน็ขึน้ควรมกีารเตมิกากน ้าเพิม่ลงไป 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

5. เศษอาหารทีน่ ามาท าน ้าหมกัชวีภาพควรท าการสบั ยอ่ยใหเ้ป็นชิน้เล็กๆ เพื่องา่ยต่อการยอ่ย 
   สลาย 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

 
 
 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบันี้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ 
ความเข้าใจและปญัหาในการท าน ้าหมกัชวีภาพในชุมชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเก็ด  
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 จ-5 

ตอนท่ี 3 ปริมาณขยะน ามาท า และผลท่ีได้ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ]   
6. ปรมิาณมลูฝอยทีน่ ามาใชท้ าน ้าหมกัชวีภาพในแต่ละวนัเฉลีย่วนัละ 
[  ] น้อยกว่า 2 ขดี [  ] 4 ขดี  [  ] 6 ขดี  [  ] 1 กโิลกรมั 

7. การท าน ้าหมกัชวีภาพในแต่ละครัง้จะไดป้รมิาณน ้าหมกัชวีภาพประมาณ 
[  ] ½ ลติร  [  ] 1 ลติร [  ] 2 ลติร [  ] อื่น ๆ (ระบุ)......... 

ตอนท่ี 4 การน าไปใช้ประโยชน์ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ]   
8. ในครวัเรอืนของท่านไดน้ าน ้าหมกัชวีภาพน ามาใชป้ระโยชน์ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
[  ] ใชร้ดน ้าต้นไม ้   [  ] ใชบ้ าบดักลิน่ในหอ้งน ้า   
[  ] บ าบดักลิน่จากคอกสตัว ์  [  ] บ าบดักลิน่จากกองขยะ 
[  ] บ าบดักลิน่จากท่อระบายน ้า  [  ] ใชแ้ทนน ้ายาขดัพืน้ 
[  ] ใชเ้ป็นยาปราบศตัรพูชื  [  ] อื่นๆ .......................... 

ตอนท่ี 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนข้อความลงในช่องว่างท่ีระบไุว้ 
9. ปญัหาและขอ้เสนอแนะ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
. 
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แบบสอบถาม 
การใช้ถงุผา้แทนถงุพลาสติกในชุมชนไทล้ือ บ้านเมืองลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็   

 
 
 
 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ]   
ช. ชื่อ............................................................สกุล................................................................. 
ซ. บา้นเลขที.่..........ต าบล................................อ าเภอ................................จงัหวดั................. 

ตอนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขยะประเภทพลาสติก 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ]  และเขียนข้อความลงในช่องว่างท่ีระบุ 
1. พลาสตกิกว่าทีจ่ะยอ่ยสลายตวัไดต้อ้งใชเ้วลานานถงึหนึ่งรอ้ยปี 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

2. พลาสตกิทีเ่ราใชก้นัทัว่ไป เมือ่ท าการเผาแลว้ จะเกดิกลิน่เหมน็และก่อใหเ้กดิมลพษิทาง  
อากาศได ้
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

3. พลาสตกิเป็นสาเหตุหน่ึงทีก่่อใหเ้กดิโลกรอ้นในปจัจุบนัน้ี 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

4. การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิสามารถช่วยลดปญัหาการใชถุ้งพลาสตกิได ้
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

5. ขอ้ดขีองพลาสตกิ คอืสามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ดอ้กี 
[  ] ใช่   [  ] ไมใ่ช่ 

ตอนท่ี 3 การน าไปใช้ประโยชน์ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ]   
6. เมือ่ท่านไดร้บัถุงผา้เพื่อน าไปใชแ้ทนถุงพลาสตกิแลว้ท่านจะใชบ้่อยเท่าไร 
[  ] ไมใ่ช ้  [  ] ใชอ้าทติยล์ะครัง้ 
[  ] 2-3 ครัง้ต่ออาทติย ์ [  ] มากกว่า 3-5 ครัง้ต่อสปัดาห์ 
[  ] มากกว่า 5 ครัง้ต่อสปัดาห ์
7) ทดแทนถุงพลาสตกิไดค้รัง้ละ 
[  ] 1-3 ถุง  [  ] 4-6 ถุง [  ] 7-9 ถุง   [  ] มากกว่า 9 ถุง 
[  ] อื่นๆ............... 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าขึน้เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัความรู ้
           ความเขา้ใจในเรือ่ง การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิในชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้ 
           อ าเภอดอยสะเกด็  
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ตารางท่ี จ-1 ผลการประเมนิแบบสอบถามความรูค้วามเขา้ใจในขัน้ตอนการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 
                 ในชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ 

 

ข้อ ความรู้ความเข้าใจในการท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

ผลการประเมิน 

ใช่ ไม่ใช่ 
ระดบัความรู้ความ
เข้าใจ (ร้อยละ) 

1 
การท าน ้ าปุ๋ ยชีวภาพเป็นการน าเศษผัก ผลไม้ที่มี
ขนาดใหญ่และย่อยสลายยาก เช่น ใบตองมาสบัให้
เป็นชิน้เลก็ๆ ก่อน 

25 5 83.30 

2 
การเปิดเอาน ้ าจากถังหมักมาราดเศษผัก ผลไม้
ดา้นบนของถงั เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการย่อย
สลายใหเ้รว็ขึน้ 

27 3 90.00 

3 
เมื่อน าเศษผัก ผลไม้ต่างๆ มาหมักแล้ว ควรน า
พลาสติกคลุมปากบ่อ/ถังเพื่อป้องกันแมลงวันมา
รบกวน 

30 - 100.00 

4 
หากเกดิกลิน่เหมน็อย่างรุนแรงในระหว่างทีท่ าการ
หมกั ควรพลกิกลบัวสัดุเพื่อใหอ้ากาศถ่ายเท 

30 - 100.00 

5 
ในระหว่างการยอ่ยสลายของเศษอาหาร คนมกีาร
หมัน่คนบ่อยๆ เพื่อใหเ้กดิการยอ่ยสลายทีส่มบูรณ์ 

28 2 
93.30 

 
เฉล่ีย 93.30 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูความรูค้วามเขา้ใจในขัน้ตอนการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ คดิจากการด าเนิน 
                กจิกรรมไปแลว้ 1 เดอืน โดยสุ่มจ านวนประชากรมา 30 คน 

 
 
 

....................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์        ภาคผนวก จ 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่                                                    

 จ-8 

ตารางท่ี จ-2 ผลการประเมนิแบบสอบถามความรูค้วามเขา้ใจในขัน้ตอนการท าน ้าหมกัชวีภาพ                  
                 ในชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ 

 

ข้อ ความรู้ความเข้าใจในการท าน ้าหมกัชีวภาพ 

ผลการประเมิน 

ใช่ ไม่ใช่ 
ระดบัความรู้ความ
เข้าใจ (ร้อยละ) 

1 
การท าน ้าหมกัชวีภาพเป็นการน าเอาเศษผกั ผลไมท้ี่
ยอ่ยสลายไดง้า่ยน ามาหมกั 

30 - 100.00 

2 
การท าน ้าหมกัชวีภาพนัน้ถ้าไม่มกีากน ้าตาลสามารถ
ใชน้ ้าตาลทรายแดงแทนได ้

25 5 83.30 

3 
เมือ่ครบระยะเวลา 7 วนัในการหมกัน ้าหมกัแลว้ หาก
ไม่น าไปใช้ประโยชน์อื่นสามารถน ามาเป็นหวัเชื้อใน
การหมกัน ้าหมกัต่อไปได ้

26 4 86.70 

4 
ในการท าน ้าหมกัชวีภาพ เมื่อเกดิกลิน่เหมน็ขึน้ควรมี
การเตมิกากน ้าเพิม่ลงไป 

22 8 73.30 

5 
เศษอาหารทีน่ ามาท าน ้าหมกัชวีภาพควรท าการสบั 
ยอ่ยใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆ เพื่องา่ยต่อการยอ่ยสลาย 

29 1 96.70 

เฉล่ีย 88.00 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูความรูค้วามเขา้ใจในขัน้ตอนการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ คดิจากการด าเนิน 
                กจิกรรมไปแลว้ 1 เดอืน โดยสุ่มจ านวนประชากรมา 30 คน 

 
 
 

....................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์        ภาคผนวก จ 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่                                                    

 จ-9 

ตารางท่ี จ-3 ผลการประเมนิแบบสอบถามความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขยะประเภทพลาสตกิ                  
                 ในชุมชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ 

 

ข้อ 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขยะประเภท

พลาสติก 

ผลการประเมิน 

ใช่ ไม่ใช่ 
ระดบัความรู้ความ
เข้าใจ (ร้อยละ) 

1 
พลาสตกิกว่าทีจ่ะย่อยสลายตวัไดต้้องใชเ้วลานานถงึ
หนึ่งรอ้ยปี 

28 2 93.30 

2 
พลาสตกิที่เราใช้กนัทัว่ไป เมื่อท าการเผาแล้วจะเกดิ
กลิน่เหมน็และก่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศได ้

27 3 90.00 

3 
พลาสติกเป็นสาเหตุหนึ่ งที่ก่อให้เกิดโลกร้อนใน
ปจัจบุนัน้ี 

30 - 100.00 

4 
การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิสามารถช่วยลดปญัหา
การใชถุ้งพลาสตกิได ้

30 - 100.00 

*5 ขอ้ดขีองพลาสตกิ คอืสามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ดอ้กี 4 26 86.70 
เฉล่ีย 94.00 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูความรูค้วามเขา้ใจในขัน้ตอนการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ คดิจากการด าเนิน 
                กจิกรรมไปแลว้ 1 เดอืน โดยสุ่มจ านวนประชากรมา 30 คน 
       * ค าถามเชงิลบ 
 
 
 

....................................................................................................... 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                       ภาคผนวก ฉ 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่                                                    

 

 ฉ-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 
 
 

แบบบนัทึกของวิทยากรกระบวนการ 
โครงการชมุชนรกัษ์ส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาเร่ืองขยะมลูฝอยของชมุชนไทลือ้ 

อ าเภอดอยสะเกด็  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์                       ภาคผนวก ฉ 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่                                                    

 

 ฉ-2 

แบบบนัทึกประจ าวนั 
ผูบ้นัทกึ……………………………………………………………………………………………… 
สถานทีบ่นัทกึ……………………………………………………………………………………….. 
เขตรบัผดิชอบของ อสม…………………………………………………………………………….. 

 
วนั เดอืน ปี กจิกรรมทีป่ฏบิตั ิ ปญัหา ขอ้เสนอแนะ 
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