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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 โครงการชุมชนรกัษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ อ าเภอ  
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีจุดประสงค์หลกั คือ การสร้างความรู้ และความตระหนักให้กับ
ประชาชนในชุมชนไทลื้อ จนน าไปสู่การเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อจดัการปญัหา
ขยะมลูฝอยในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไป ในส่วนของบทที ่1 ซึง่เป็นบทน าของการวจิยัใน
ครัง้นี้ จะประกอบดว้ยเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ทีม่าและความส าคญัของปญัหา, วตัถุประสงค์ของการ
วจิยั, กรอบแนวคดิของการวจิยั, ขอบเขตของการวจิยั, ประโยชน์ที่ได้รบัจากการวจิยั, และนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 เนื่องจากผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันาประเทศกว่าทศวรรษ 
รฐับาลไดเ้ริม่ตระหนักว่าแนวทางการพฒันา ที่ผ่านมาก่อให้เกดิผลเสยีต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมที่เหน็ได้อย่างชดัเจน หากยงัคงปล่อยทิ้งไว้อาจจะท าให้ปญัหาต่างๆ เหล่าน้ีทวคีวาม
รุนแรงจนอยู่ในขัน้วกิฤตไิด้ ดงันัน้รฐัจงึไดป้รบัแนวนโยบายการพฒันาประเทศ ที่มุ่งเน้นผลในเชงิ
เศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว มาให้ความส าคญัในการพฒันาควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ดงัจะเหน็ได้จากแผนพฒันาแห่งชาตฉิบบัต่อมา โดยเริม่จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8-10 ไดม้กีารปรบัปรงุแนวทางการพฒันาอยา่ง ต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะ
เกีย่วกบันโยบายในระยะแรก ทีไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัการแก้ไขปญัหาแต่ละดา้นโดยแยกจากกนัเป็น
ส่วนๆ ขาดการประสานเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ต่อมาได้มีการปรับทิศทางการพัฒนา  โดยให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการส่งเสริมให้องค์กรท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
รบัผิดชอบในการแก้ไขปญัหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความตระหนักและจิตส านึกของ
ประชาชนต่อปญัหาที่เกิดขึ้น ซึ่งพอจะกล่าวได้ว่าจากการด าเนินงานตามแนวนโยบายด้านการ
พฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหป้ระชาชนตระหนักถงึ
ปญัหาสิง่แวดลอ้มในระดบัหน่ึง 
 แต่ทุกคนคงยอมรบัว่าปจัจุบนัปญัหาสิ่งแวดล้อมยงัคงมอียู่ มกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
อยูต่ลอดเวลา และมคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ จะเหน็ไดจ้ากหน่วยงานต่างๆ ทีก่ าลงัประสบปญัหา
อยา่งหนกั จากการรอ้งเรยีนของประชาชน ชุมชน หรอืแมแ้ต่องคก์รปกครองทอ้งถิน่ในแทบทุกพืน้ที่
ของประเทศ ให้เข้าไปช่วยแก้ไขปญัหาข้อขดัแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหา 
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สิง่แวดลอ้มเป็นพษิ ปญัหาทีเ่กดิจากการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตลอดจนปญัหา
การหาพื้นที่เพื่อใช้ส าหรบัก าจดัของเสยี เป็นต้น ซึ่งจากเหตุการณ์ดงักล่าวสามารถสรุปสาเหตุที่
ส าคญัของปญัหาสิง่แวดล้อมได้ คอื ประชาชนขาดการมสี่วนร่วมขาดจติส านึกที่จะรบัผดิชอบต่อ
ส่วนรวม ค านึงถงึประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ขาดระเบยีบวนิัย และอกีประการหนึ่ง  คอื ประชาชน
มองว่าการพทิกัษ์รกัษาและการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มเป็นหน้าทีข่องรฐัไมใ่ช่หน้าทีข่องตน 
 ชุมชนไทลื้อ บ้างเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่มกีาร
อพยพ มาจากแควน้สบิสองปนันา ทางตอนใต้ของประเทศจนี มานานกว่า 200 ปี ซึง่ในอดตีชุมชน
ดังกล่าวเป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่มีขนาดเล็ก แต่ในเวลาต่อมาได้มีการขยายตัวของชุมชน 
จนเป็นผลท าใหเ้กดิความหลากหลายของอาชพีของประชาชนในชุมชนไทลือ้ รวมทัง้เกดิปญัหาดา้น
สิง่แวดล้อมขึน้ในชุมชน อนัสบืเน่ืองมาจากการบรโิภคภายในชุมชน ปญัหาขยะมูลฝอยเป็นปญัหา
หน่ึงทีเ่กดิขึน้ในชุมชน และระดบัของปญัหามแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้ รวมทัง้ปจัจุบนั 
องค์กรในท้องถิ่นไม่สามารถจดัการปญัหาขยะมูลฝอยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าให้ชุมชนไทลื้อ 
ตอ้งเผชญิกบัปญัหาดงักล่าวต่อเน่ืองมาจนถงึปจัจบุนั  
 จากสาเหตุดงักล่าวข้างต้น คณะผู้วจิยัจงึได้เล็งเห็นความส าคญัของปญัหาและมคีวาม
สนใจที่จะน ารูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาประยุกต์ใช้กับชุมชนไทลื้อ  
โดยใชโ้ครงการชุมชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม กรณีศกึษาเรื่อง ขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ บ้านเมอืงลวง
ใต้ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ เพื่อจะได้ทราบขอ้มูลสภาพปญัหาและความต้องการความ
ช่วยเหลือ ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมในส่วนของขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ รวมทัง้ร่ วมกัน
แกป้ญัหากบัชุมชนโดยกระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชนซึง่จะไดร้ปูแบบการแก้ปญัหาขยะมลูฝอยที่
เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง โดยมุ่ ง เ น้นไปที่ประชาชนในชุมชนไทลื้อ  เพื่ อให้ชุมชน 
และประชาชนในชุมชนไทลื้อเกดิจติส านึกในการแก้ปญัหาขยะมูลฝอย และสามารถทีจ่ะจดัการกบั
ปญัหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ โดยมปีระชาชนในชุมชนเป็นกลไก
ส าคญัในการด าเนินการ เพื่อน าไปสู่การแกป้ญัหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทลือ้อย่างยัง่ยนืต่อไป 

 
1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1.2.1 เพื่อสรา้งความตระหนักและความรูเ้กี่ยวกบัปญัหาขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนไทลือ้ 
 1.2.2 เพื่อสรา้งรปูแบบการจดัการปญัหาขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสมกบัชุมชนไทลือ้  
 
1.3 กรอบแนวคิดของกำรวิจยั 
 การวจิยั โครงการชุมชนรกัษ์สิง่แวดล้อม กรณีศึกษาเรื่อง ขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ
อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหมใ่นครัง้นี้ คณะผูว้จิยัจะใชก้ระบวนการวจิยัเป็นส่วนหนึ่งในการหา
เจา้ภาพ และภาคมีารว่มรบัผดิชอบปญัหา และแกป้ญัหารว่มกนัอยา่งเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการม ี
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ส่วนร่วมเขา้มาใช้แก้ปญัหาของชุมชนทีเ่กดิขึน้ โดยเริม่ต้นตัง้แต่เขา้มามสี่วนร่วม ในการแก้ปญัหา 
วางแผนการแก้ปญัหาร่วมกัน ด าเนินกิจกรรมการแก้ปญัหาร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการแก้ปญัหา ซึง่จะน าไปสู่ความยัง่ยนืของการจดัการปญัหาขยะมลูฝอยในชุมชน
ได ้โดยอาศยักรอบแนวคดิดงัแผนภาพที ่1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจยั 
 การวจิยั โครงการชุมชนรกัษ์สิง่แวดล้อม กรณีศึกษาเรื่อง ขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ในครัง้นี้ เพื่อให้งานวจิยัมเีป้าหมายและกรอบของการท าวจิยัที่
ชดัเจน คณะผู้วจิยัได้ก าหนดขอบเขตของการวจิยัไว้ ซึ่งจะประกอบด้วย ขอบเขตทางด้านเนื้อหา
ขอบเขตทางดา้นประชากร ขอบเขตทางดา้นเวลา และขอบเขตดา้นพืน้ที ่ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหาเนื้ อหาในรายงาน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ 
การส ารวจปรมิาณขยะมลูฝอย การสรา้งความตระหนักถงึปญัหาขยะมลูฝอย ความรูค้วามเขา้ใจใน
การคดัแยก และใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอย รปูแบบกจิกรรมทีใ่ชใ้นการจดัการปญัหาขยะมลูฝอย
ในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ รวมทัง้การตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงาน  
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในพื้นที่ที่ท าการศึกษาทัง้หมด ในชุมชนไทลื้อ 
บา้นเมอืงลวงใต ้ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่รวมทัง้สิน้ 189 ครอบครวั 
 1.4.3 ขอบเขตด้านเวลาของการวจิยั การวจิยัครัง้นี้มีระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั
ทัง้สิน้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่ เดอืน มถุินายน 2550 ถงึเดอืน พฤษภาคม 2551 
 1.4.4 ขอบเขตทางดา้นพืน้ที่ พืน้ที่ท าการศกึษา คอื ชุมชนไทลือ้ บ้านเมอืงลวงใต้ ต าบล
เชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

- ชำวบ้ำน/
ผูป้ระกอบกำร 

- อบต. 
- ทีมวิจยั 

ปัญหำ 

เป้ำหมำย 

วิจยั 

องคค์วำมรูส้ำกล 

ภมิูปัญญำท้องถ่ิน 

ทดลอง
ปฏิบติั 

ผลกำร
แก้ปัญหำ 

แนวทำงกำร
แก้ปัญหำ 

ภำพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 
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1.5 ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรวิจยั 
 1.5.1 เกดิเป็นองคค์วามรูใ้นการวจิยั และพฒันาการแก้ปญัหาขยะมลูฝอยต่อไปในอนาคต
ไดเ้นื่องจากเป็นการศกึษาทัง้ขอ้มลูพืน้ฐาน และการน ามาประยกุตใ์ช ้
 1.5.2 เป็นการบรกิารความรูแ้ก่ประชาชน เมื่อได้แนวทางทีเ่หมาะสม และประชาชนเกดิ
การเรียนรู้ และเกิดจิตส านึกถึงปญัหาในชุมชนของตนเอง และอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปญัหาซึ่งจะท าให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดขี ึน้ รวมทัง้การปลูกจติส านึกให้เกดิการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิและช่วยลดปญัหาจากขยะมลูฝอยในชุมชนไทลือ้ 
 
1.6 นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 1.6.1 ชุมชนไทลื้อ หมายถึง ชุมชนไทลื้อบ้านเมอืงลวงใต้ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอย
สะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่
 1.6.2 ขยะมูลฝอย หมายถงึ ขยะที่เกดิจากการประกอบกจิกรรมของประชาชนในชุมชน 
ไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่
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