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บทคดัย่อ 
 

 โครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ มีวตัถุประสงค์หลกั คอื การสร้างความรู ้และความตระหนัก
ให้กบัประชาชนในชุมชนไทลื้อ จนน าไปสู่การมสี่วนร่วมในการเลอืกกจิกรรม และด าเนินกจิกรรม
เพื่อจดัการปญัหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนไทลื้อ วธิกีารศึกษาใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน 
โดยเน้นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ผลการศกึษา พบว่า โดยพื้นฐานประชาชนในชุมชน
ไทลือ้มคีวามตระหนกัเกีย่วกบัปญัหาขยะมลูฝอยอยูใ่นระดบัมากอยู่แลว้ แต่ในส่วนของความรูค้วาม
เข้าใจยงัมีอยู่ในระดับน้อยในหลายประเด็น รวมทัง้พฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยยังไม่
สนับสนุนการจดัการขยะมูลฝอยในปจัจุบนัมากเท่าที่ควร เมื่อด าเนินกจิกรรมการเพิม่ความรู ้และ
ความตระหนกัใหก้บัประชาชนในชุมชนไทลือ้แลว้ ความรูแ้ละความตระหนักของประชาชนในชุมชน
ไทลื้อเพิม่ขึ้นมาอยู่ในระดบัมากจนน าไปสู่การเลอืกกจิกรรมเพื่อช่วยในการแก้ปญัหาขยะมูลฝอย 
ได้แก่ กิจกรรมการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครวัเรือน , การท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพใน
ครวัเรอืน, การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพในชุมชน, การเลีย้งสตัว์ดว้ยมลูฝอยอนิทรยี ์และการใชถุ้งผา้แทน
ถุงพลาสตกิ  
 จากการปฏบิตัติามรปูแบบการแก้ปญัหาทีชุ่มชนไทลือ้เลอืกไว ้พบว่า สามารถลดปรมิาณ
ขยะมลูฝอยในชุมชนไดร้อ้ยละ 41.27 โดยกจิกรรมทีส่ามารถลดปรมิาณขยะมลูฝอยไดม้ากทีสุ่ด คอื 
ปุ๋ ยหมกัชวีภาพ ลดไดร้อ้ยละ 19.0 รองลงมา ไดแ้ก่ การท าน ้าหมกัชวีภาพลดไดร้อ้ยละ 17.2, การ
เลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยีล์ดไดร้อ้ยละ 4.9 และการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิสามารถลดไดร้อ้ยละ 
0.17 ตามล าดบัเมื่อพจิารณาผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐศาสตร ์พบว่า ทุกกจิกรรมมผีลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐศาสตรม์ากกว่า 1 แสดงให้เหน็ว่าทุกกจิกรรมให้ผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน โดย
กิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์มากที่สุด  คือ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
รองลงมาคอื การเลี้ยงสตัว์ด้วยมูลฝอยอนิทรยี ์การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ และการท าน ้าหมกัชวีภาพ 
ตามล าดบั  
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Abstract 
 

The Community Environment Project: Case Study Solid Waste of Thai Leu 
Community Amphur Doisaked Chiangmai Province, aims to enhance people’s knowledge 
and awareness in Thai Lue community. This leads to participatory selected activities and 
carried on the activities for solving waste problems in Thai Lue community. Composite 
research methodology was used in this study, emphasizing on the participatory action 
research. The research findings found that Thai Leu people have their awareness at the 
high level, however, their knowledge was still at the low level in some aspects. In addition, 
behavior of Thai Leu people toward waste management was inappropriate and suitable for 
current waste management practice. However, after the awareness and knowledge 
enhancing activities have been given to Thai Leu people, the level of their knowledge and 
awareness has increased. This has brought to the selection of activities which enables to 
solve waste problems. The selected activities were fermented effective microorganisms 
(EM) production in the household level, organic compost in the household level, organic 
compost in the community level, feeding animals with organic waste and using fabric bags 
replacing plastic bags.  

The results from carried out activities in Thai Leu community, it found that the waste 
amount was reduced 41.27%. The highest reduced amount comes from The organic 
compost production 19.0%. The fermented effective microorganisms (EM) activity could 
reduce 17.2%. Feeding animals with organic waste activity reduced about 4.9% and lastly 
the activity of using fabric bags replacing plastic bags could reduce waste 0.17%. However, 
for considering of the benefit-cost ratio (B/C ratio), all activities have their B/C ratio higher 
than 1.0, which illustrates that all activities provide benefits more than their costs. The 
highest B/C ratio activity is using fabric bags replacing plastic bags, followed by the 
activities of feeding animals with organic waste, organic compost and fermented effective 
microorganisms (EM) production respectively. 
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