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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 โครงการชุมชนรกัษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ  อ าเภอ 
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มจีุดประสงค์หลกั คือ การสร้างความรู้ และความตระหนักให้กับ
ประชาชนในชุมชนไทลื้อ จนน าไปสู่การเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมเพื่อจดัการปญัหา
ขยะมลูฝอยในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป ในส่วนของบทที ่2 เป็นการศกึษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปประกอบการแก้ปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนไทลื้ออย่างยัง่ยืน 
ซึง่เนื้อหาในบทนี้จะประกอบดว้ย แนวคดิการมสี่วนร่วม, แนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตัแิบบมสี่วนร่วม, 
แนวคดิเกีย่วกบัความตระหนกั, แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยโดยชุมชน, บรบิทของชุมชน
ไทลือ้ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 การพฒันาด้านต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ แต่ผลการพฒันาก็เกดิปญัหาอุปสรรค
มากมายซึ่งท าให้ประชาชนไม่สามารถได้รบัผลประโยชน์ และได้เข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการพฒันา
อย่างเตม็ที ่ ซึง่หลายฝ่ายไดต้ระหนัก และไดพ้ยายามเสนอแนวทางการแก้ปญัหาการพฒันาโดยใช้
แนวคดิของการมสี่วนร่วมของประชาชน (People Participation) และพยายามที่จะน าแนวคดิไปสู่
การปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม 
การศกึษา ตลอดถงึดา้นสิง่แวดลอ้ม เพราะการทีป่ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรม
นัน้ เป็นการพฒันาคนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ มศีกัยภาพในการแกไ้ขปญัหาของตนเองโดยตนเอง 
ท าใหป้ระชาชนรูจ้กัวเิคราะหถ์งึสภาพการณ์ทีต่นเองอยู่ พรอ้มทัง้การยอมรบัและเคารพซึง่กนัและ
กนัในชุมชน ซึง่ในเนื้อหาส่วนนี้จะประกอบดว้ย ความหมายของการมสี่วนร่วม, ขัน้ตอนการมสี่วน
รว่ม และขัน้ตอนการมสี่วนรว่มของประชาชนซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  การมสี่วนร่วม หมายถงึ กระบวนการของการพฒันา ตัง้แต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวน
ไดแ้ก่ การวจิยั (ศกึษาชุมชน) การวางแผน การตดัสนิใจ การด าเนินงาน การบรหิารจดัการ การ
ติดตาม และประเมนิผล ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของประชาชน ในส่วนของ 
ปารชิาต ิ วลยัเสถยีร (2543) ไดก้ล่าวว่า การมสี่วนร่วม คอื การทีป่ระชาชนจะเขา้ไปมสี่วนในการ
ตดัสนิใจในระดบัต่างๆ ทางการจดัการบรหิารและทางการเมอืงเพื่อก าหนดความต้องการในชุมชน
ของตนซึง่โดยทัว่ไปการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาควรมเีนื้อหาทีป่ระกอบดว้ย 

1) การเน้นคุณค่าของการวางแผนระดบัทอ้งถิน่ 
2) การใชเ้ทคโนโลย ีและทรพัยากรทีจ่ะหามาไดใ้นทอ้งถิน่ 
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3) การฝึกอบรม ทีเ่น้นใหป้ระชาชนสามารถด าเนินการพฒันาดว้ยตนเองได้ 
4) การแกไ้ขปญัหาความตอ้งการพืน้ฐานโดยสมาชกิของชุมชน 
5) การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัตามแบบประเพณดีัง้เดมิ 
6) การใชว้ฒันธรรมและการสื่อสารทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันา 
จากความหมายของการมสี่วนร่วมดงักล่าวขา้งต้น สามารถสรุปไดว้่าการมสี่วนร่วม

คือกระบวนการของการพัฒนา หรือการแก้ปญัหาโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันา ตัง้แต่เริม่จนสิน้สุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัค้นหาปญัหา การวางแผน การ
ตดัสนิใจ การระดมทรพัยากร และเทคโนโลยใีนทอ้งถิน่ การบรหิารจดัการ การตดิตามประเมนิผล
รวมทัง้การรบัผลประโยชน์ที่เกดิขึน้จากโครงการ โดยโครงการพฒันาดงักล่าว จะต้องมคีวาม
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและวฒันธรรมของชุมชน  
 2.1.2 ขัน้ตอนการเข้ามามีส่วนร่วม 

 กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานัน้ ประชาชนจะต้องเขา้มามี
ส่วนร่วม ในทุกขัน้ตอนของการปฏบิตังิาน โดยมนีักพฒันาหรอืนักวชิาการจากภายนอกเป็นผู้
ส่งเสรมิและสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ขอ้มลูข่าวสาร เทคโนโลย ีฯลฯ จากการทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการมสี่วนร่วม พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมสี่วนร่วมจะเริม่จากการ
คน้หาปญัหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกจิกรรมแก้ไขปญัหาการปฏบิตังิาน การร่วมกนัรบั
ผลประโยชน์ และการตดิตามประเมนิผล ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั อคนิ รพพีฒัน์ (2531) ไดก้ล่าวถงึ
กระบวนการมสี่วนรว่มของชาวบา้นในการพฒันา ซึง่ม ี5 ระดบั คอื 
  1) ชาวบ้านมสี่วนร่วมในการค้นหาปญัหา การพจิารณาปญัหา และจดัล าดบั
ความส าคญัของปญัหา 
  2) ชาวบา้นมสี่วนรว่มในการคน้หาสาเหตุแห่งปญัหา 
  3) ชาวบา้นมสี่วนรว่มในการคน้หา และพจิารณาแนวทางวธิกีารในการแกป้ญัหา 
  4) ชาวบา้นมสี่วนรว่มในการด าเนินกจิกรรมเพื่อแกป้ญัหา 
  5) ชาวบา้นมสี่วนรว่มในการประเมนิผลของกจิกรรมการพฒันา 

 จากการทบทวนเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสี่วนรว่ม จะพบว่า ในกระบวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันา จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการติดสนิใจที่จะ
ก าหนดปญัหาและความต้องการด้วยตนเอง โดยเฉพาะในขัน้ตอนของการวางแผนแก้ไขปญัหา
กระบวนการการมสี่วนรว่มโดยทัว่ไปมดีงัต่อไปนี้ 
  1) การมสี่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกนั
เรยีนรูส้ภาพของชุมชน การด าเนินชวีติ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และร่วมกนัคน้หา
ปญัหาและสาเหตุของปญัหา ตลอดจนการจดัล าดบัความส าคญัของปญัหา 
  2) การมสี่วนร่วมในการวางแผน โดยการรวมกลุ่มอภปิรายและแสดงความคดิเหน็
เพื่อการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์วธิกีาร แนวทางการด าเนินงาน และทรพัยากรทีต่อ้งใช ้
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  3) การมสี่วนร่วมในการด าเนินการ โดยการสนับสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน
เงนิทุน หรอืการเขา้รว่มการบรหิารงาน การประสานงานขอความช่วยเหลอืจากภายนอก 
  4) การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ เป็นการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทัง้ดา้นวตัถุ และจติใจ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกนัของบุคคลและสงัคม 
  5) การมสี่วนรว่มในการตดิตาม และประเมนิผล เพื่อทีจ่ะแกป้ญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
 2.1.3 ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากแนวคดิการมสี่วนร่วมของประชาชนนัน้ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
จะตอ้งประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ เพื่อใหก้ารมสี่วนรว่มเกดิขึน้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์และครบกระบวนการ
ซึง่จะต้องประกอบดว้ยขัน้ตอนการมสี่วนร่วมในการคน้หาปญัหา, มสี่วนร่วมในการวางแผน, มสี่วน
รว่มในการปฏบิตังิาน, และมสี่วนรว่มในการตดิตามประเมนิผลซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1) การมสี่วนรว่มในการคน้หาปญัหาและสาเหตุของปญัหา และร่วมในการตดัสนิใจ
การมสี่วนร่วมในขัน้ตอนนี้นับว่าเป็นขัน้ตอนที่ส าคญั เพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลในชุมชนยงัไม่
สามารถเขา้ใจปญัหาและสาเหตุของปญัหาดว้ยตวัของเขาเองแล้ว การจดักจิกรรมเพื่อการเรยีนรู้
ต่างๆ ก็ไม่อาจจะเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชนนัน้ได้ เพราะบุคคลในชุมชนนัน้จะขาด
ความเขา้ใจและมองไมเ่หน็ความส าคญัของกจิกรรมนัน้ สิง่หนึ่งทีผู่ใ้หค้วามรูจ้ะต้องยอมรบัคอืบุคคล
ในชุมชน ซึ่งเป็นผู้อยู่กบัปญัหาจะเป็นผู้ที่รู้จกัปญัหาของตนเองดทีี่สุด เมื่อมบีุคคลซึ่งมาช่วย
วเิคราะหช์ีน้ า เขาจงึมองเป็นสาเหตุของปญัหาของตนไดเ้ด่นชดัขึน้ ดงันัน้บุคคลในชุมชนจงึต้องเขา้
มามสี่วนร่วมเพื่อเรยีนรูป้ญัหา และวเิคราะหป์ญัหาดว้ยตวัเอง รวมทัง้การตดัสนิใจในการด าเนิน
กจิกรรมเพื่อจะน าไปสู่การหาแนวทางแกป้ญัหานัน้ๆ ต่อไป 
  2) การมสี่วนร่วมในการวางแผน และด าเนินกจิกรรม เมื่อบุคคลในชุมชนไดเ้รยีนรู้
ปญัหาของตนเองแลว้ ขัน้ตอนต่อไปของการมสี่วนร่วมคอื จะต้องใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูใ้นเรื่องของการ
วางแผนและด าเนินกิจกรรม การแสวงหาแหล่งทรพัยากรหรอืความช่วยเหลอื เพื่อที่จะน ามา
สนับสนุนกจิกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และวธิทีี่ดทีี่สุดคอื ผูใ้หค้วามรูซ้ึ่งอยู่ใน
ฐานะทีม่ปีระสบการณ์มากกว่าจะต้องเป็นผูค้อยใหค้ าแนะน าจนกระทัง่บุคคลสามารถตดัสนิใจไดว้่า
จะเลอืกใชว้ธิใีดในการแกป้ญัหาทีต่นเองและชุมชนก าลงัเผชญิอยู ่
  3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน โดยการมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิจะสร้าง
ความรูส้กึร่วมเป็นเจา้ของใหเ้กดิขึน้กบับุคคลและชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนัน้การปฏบิตังิาน
ด้วยตนเองจะท าให้บุคคลและชุมชนได้เรยีนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชดิเมื่อเห็นประโยชน์
สามารถด าเนินกจิกรรมนัน้ดว้ยตนเองพรอ้มทัง้ร่วมรบัผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินกจิกรรม
นัน้ๆ ดว้ย 
  4) การมสี่วนร่วมในการตดิตามและประเมนิผล การประเมนิผลดว้ยตนเองจะท าให้
บุคคลและชุมชนมคีวามตระหนักว่า กจิกรรมทีต่นไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินการมาทัง้หมด
นัน้ดหีรอืไม่ดเีพยีงไร และควรจะพจิารณาว่าจะด าเนินการต่อไปอย่างไร ท าให้บุคคลได้เรยีนรู ้
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และเหน็ประโยชน์ของการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั และจะส่งผลถงึการด าเนินกจิกรรมอย่างเดยีวกนั
ในโอกาสต่อๆ ไปใหป้ระสบความส าเรจ็ และเป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไวม้ากขึน้ 
 2.1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  การมสี่วนรว่มของประชาชนเกดิขึน้เมื่อประชาชนเขา้มาเรยีนรูถ้งึประโยชน์ทีเ่ขาจะ
ไดร้บัจากการเขา้มามสี่วนรว่ม ซึง่เกดิจากการแลกเปลีย่นกนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วมดว้ยกนัหรอืการไดร้บั
ความช่วยเหลอืจากผูเ้ขา้รว่มคนอื่นๆ ดว้ย โดยที ่นิตยา เงนิประเสรฐิศร ี(2544) ทีไ่ดอ้ธบิายถงึ การ
ท าอยา่งไรจงึจะเกดิการมสี่วนรว่มของประชาชน ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี้ 

1) ต้องถอืว่า ชาวบา้นคอืตวัหลกั (Main Actor) ในการแก้ปญัหาของเขาเององคก์ร
ภายนอกเป็นเพยีงตวักระตุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2) ใหช้าวบา้นเป็นผูท้บทวนหรอืประเมนิกจิกรรมทีผ่่านมาในชุมชนว่า เป็นอย่างไร
กบัชุมชนทีต่นอาศยั ซึง่ท าใหช้าวบา้นเขา้รว่มมากขึน้หรอืลม้เหลว 

3) องคก์รพฒันาจะตอ้งปรบัทศันะของตนใหต้รงทศันะของชาวบา้น เพื่อสามารถจะ
รบักระแสความคดิของชาวบา้นได ้เพื่อท างานไดอ้ยา่งสอดรบักบัชาวบา้น 

4) กิจกรรมพฒันาจะต้องเริ่มจากพื้นฐานของชุมชน เพื่อจะเกิดการเรยีนรู้ที่
เหมาะสมกบัชุมชนในการพฒันา 

5) หน่วยงานภายนอกจะต้องมคีวามชดัเจนในแง่เป้าหมายของการมสี่วนร่วมว่าใน
ทีสุ่ดแลว้ภาพรวมทีต่อ้งการคอือะไร เพื่อจะไดไ้มเ่กดิการพฒันาผดิเป้าหมาย 

 ส่วนประเสรฐิ กติริตัน์ตระการ (2530) ไดส้รุปการเขา้มามสี่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการพฒันาการศกึษาเพื่อชุมชนว่า การทีป่ระชาชนจะเขา้มามสี่วนรว่มนัน้จะตอ้งด าเนินการโดย 

1) การท างานโดยกระบวนการกลุ่ม เป็นการจดัรปูแบบของการท างานร่วมกนั มี
ระบบระเบยีบของการท างานรว่มกนั และขณะเดยีวกนัใหโ้อกาสแก่สมาชกิในการแสดงความคดิเหน็
และยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

2) ใหป้ระชาชนไดเ้รยีนรู ้และเขา้ใจปญัหาจากสิง่ต่างๆ ทีใ่กลต้วัไปไกลตวั จากสิง่ที่
ง่ายไปสู่ยาก และสลบัซบัซ้อน ทัง้นี้เพื่อท าให้ประชาชนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการท างานอย่าง
แทจ้รงิ หรอืเป็นการเขา้รว่มอยา่งมจีติส านึก 

3) กจิกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรา้งเวทเีพื่อรองรบัการท างาน โดยเฉพาะ
การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ รปูแบบการประชุม อบรม สมัมนา น ามาสู่การ
ปรบัปรงุใหก้บัทอ้งถิน่ 

กล่าวโดยสรุปการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนา 
จะตอ้งมปีจัจยัทีเ่อือ้อ านวย หรอืมสี่วนผลกัดนัใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมพฒันาชุมชน
ซึง่จะมอีงคป์ระกอบอยู่ 3 ดา้นดว้ยกนัคอื ดา้นนักพฒันา ดา้นประชาชน และดา้นการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกซึง่ม2ี耀ยละเอยีดดงัต่อไปนี้  
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  1) ดา้นนกัพฒันา โดยนกัพฒันาตอ้งมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาและกระบวนการท างาน
แบบมสี่วนรว่มของประชาชน 
  2) ดา้นประชาชน โดยประชาชนตอ้งเป็นผูต้ดัสนิใจเริม่กจิกรรมของตนเอง 
  3) การไดร้บัการสนับสนุนจากภายนอกในดา้นต่างๆ เช่น เทคนิควทิยาการขอ้มูล
ขา่วสาร การประสานงาน และอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 
 
2.2 แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researcher: PAR) 
 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม เป็นการวจิยัที่น าแนวคดิ 2 ประการมาผสมผสาน
กนัคอื การปฏบิตักิาร (Action) ซึง่หมายถงึ กจิกรรมทีโ่ครงการวจิยัจะต้องด าเนินการ และค าว่าการ
มสี่วนร่วม (Participation) อนัเป็นการมสี่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวจิยั ในการ
วเิคราะห์สภาพปญัหาหรอืสถานการณ์อันใดอันหน่ึง แล้วร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และการ
ด าเนินการจนกระทัง่สิน้สุดการวจิยั โดยมคีวามหมายถงึ วธิกีารทีใ่ห้ผูถู้กวจิยัหรอืชาวบา้นเขา้มามี
ส่วนร่วมในการวจิยั เป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์โดยอาศยัการมสี่วนร่วมอย่างแขง็ขนัจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมวจิยั นับตัง้แต่การระบุปญัหาของการด าเนินการ การช่วยให้ขอ้มูลและ
การช่วยวเิคราะหข์อ้มลู ตลอดจนช่วยหาวธิแีกไ้ขปญัหาหรอืส่งเสรมิกจิกรรมนัน้ๆ ซึง่ในการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ขอ้มูลจากการท าวจิยัทุกขัน้ตอน ชาวบ้านเป็นผู้ร่วมก าหนดปญัหาของ
ชุมชน และหาแนวทางในการแก้ไขปญัหา กระบวนการวิจัยจึงด าเนินไปในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างชาวบ้านกับผู้วจิยัเพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นขัน้ๆ ซึ่งชาวบ้านจะค่อยๆ 
เรยีนรูด้้วยตวัเอง และด้วยวธิกีารวจิยัเช่นนี้ขอ้มลูที่ได้จงึมคีวามชดัเจน สะท้อนความต้องการและ
แบบแผนในการด าเนินชวีติของชาวบ้าน การวจิยัแบบนี้จงึเป็นวธิกีารที่สนับสนุนให้ชาวบ้านหรอื
ตวัแทนในชุมชนเป็นคนสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ใหก้บัตนเองและชุมชน โดยการศกึษาเรยีนรูห้าขอ้มูล 
การศกึษาวเิคราะหถ์งึปญัหา รวมทัง้การแกไ้ขปญัหาทีก่ าลงัประสบอยู่ โดยการร่วมกนัวางแผน และ
ก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรอืโครงการ พรอ้มทัง้การปฏบิตัติามแผน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายใน
การแก้ไขปญัหาได้ถูกต้องตรงตามความต้องการประกอบกับการใช้ภูมปิญัญาและทุนที่มอียู่ใน
ชุมชน การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มสี่วนรว่มในกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม
นี้ นอกจากจะส่งผลดงัที่ได้กล่าวไปแล้ว ยงัช่วยให้เกดิการพฒันาของผลงานวจิยัและกระบวนการวจิยัในตวั
ของมนัเองอีกด2耀ย และอีกทางหนึ่งการวิจยัยงัเป็นส่วนส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการวจิยัซึ่งสามารถเป็นตวัน าของการพฒันาลงสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ไดผ้ลและมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม หมายความถงึ การร่วมกนัด าเนิน
กระบวนการวจิยัโดยผูป้ฏบิตังิานในพืน้ที ่ทัง้ทีเ่ป็นชาวบา้นและนกัพฒันา กบัผูว้จิยัภายนอก เพื่อให้
เกดิการเปลีย่นแปลงในสภาพความจรงิของสงัคมนัน้ และเพื่อใหเ้หน็ภาพแห่งคุณลกัษณะส าคญัของ
การการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วมที่เด่นชัด โดยเนื้อหาในส่วนของแนวคิดการวิจยัเชิง
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มจะประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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 2.2.1 หลกัการส าคญัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  โดยหลกัการนัน้ การวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม เป็นรูปแบบของการวจิยั 
ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการค้นคว้าทางสงัคม (Social Investigation) การให้การศึกษา 
(Education) และการกระท าหรอืการปฏบิตักิาร (Action) เพื่อทีจ่ะใหก้ลุ่มผู้ถูกกดขีห่รอืด้อยโอกาส
ในสงัคมไดม้สี่วนร่วมในการสรา้งความรูแ้ละท าความเขา้ใจกบัสภาพการณ์ที่ปรากฏอยู่ รวมทัง้เปิด
พืน้ทีใ่หเ้รยีนรูแ้ละแกไ้ขปญัหารว่มกนัระหว่างหลายฝา่ย อนัเป็นการสรา้งความรูใ้หก้บัสงัคมไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมหีลกัการส าคัญที่ให้ความเคารพต่อภูมิ
ปญัญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ ตลอดจนระบบการสรา้งความรูซ้ึง่แตกต่างไปจากของนักวชิาการ โดย
ประกอบดว้ย 
  1) ปรบัปรุงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ด้วยการส่งเสริม
ยกระดบันกัศกึษาและพฒันาความเชื่อมัน่ใหเ้กดิการวเิคราะห/์สงัเคราะหส์ถานการณ์ปญัหาของเขา
เอง ซึง่เป็นการน าเอาศกัยภาพเหล่านี้มาใชป้ระโยชน์ 
  2) ใหค้วามรูท้ีเ่หมาะสมแก่ชาวบา้น ตลอดจนมกีารน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
  3) การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้เห็นค าถามที่ตรงกับ
ประเดน็ปญัหา 
  4) การปลดปล่อยแนวความคดิเพื่อให้ชาวบ้านและคนยากจนด้อยโอกาสสามารถ
มองความคดิเหน็ของตนเองได้อย่างเสร ีมองสภาพการณ์และปญัหาของตนเอง วเิคราะห์วจิารณ์ 
ตรวจสอบสภาพขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
  โดยการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นัน้มีว ัตถุประสงค์ของการวิจยัเชิง
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มไวด้งันี้ 
  1) เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถิน่แต่ละแห่งเขา้มารว่มศกึษาคน้ควา้
หาขอ้มลู รวมทัง้การหาประเดน็ปญัหาเชงิพฒันา และวรรณกรรมเพื่อแกไ้ขปญัหาของชุมชนของตน
โดยไมใ่ช่รอคอยแต่นกัวจิยัและนกัพฒันามาด าเนินการให้ 
  2) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูความเป็นจรงิ แนวทางการพฒันาที่เหมาะสม หรอืมคีวามพอดี
กบับรบิทของชุมชนทอ้งถิน่นัน้ 
  3) เพื่อให้มกีารขบัเคลื่อนมวลสมาชกิเขา้ด้วยกนั เป็นกระบวนการของผู้มคีวาม
รบัผดิชอบรว่มกนั เรยีนรูด้ว้ยกนัและแกไ้ขปญัหาไปพรอ้มกนั 
 
 2.2.2 เป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  ในส่วนของเป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนัน้ พันธุ์ทิพย ์ 
รามสตู (2540) และอรณุรุง่ บุณธนนัตพงศ์ (2549) ไดก้ล่าวถงึ เป้าหมายของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมสี่วนรว่มไวค้ลา้ยๆ กนั โดยสามารถสรปุไดด้งันี้  
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  1) ชาวบา้น ชุมชน ตอ้งไดร้บัการศกึษาเพิม่มากขึน้ สามารถคดิวเิคราะหเ์หตุการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง มคีวามเชื่อมัน่ในทางที่จะให้ความร่วมมอืกนัหรอืมสี่วนร่วมในการด าเนิน
กจิกรรมทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง เพื่อก่อประโยชน์สงูสุดแก่ตนเองและชุมชน 
  2) ประชาชนได้ร ับการแก้ไขปญัหา ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสมากขึ้นการจัดสรร
ทรพัยากรต่างๆ มกีารกระจายอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทัง้มขี้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้เกิด
คุณภาพชวีติทีด่ต่ีอคนในชุมชน  
  3) มงีานวจิยัและพฒันาที่ได้เรยีนรูจ้ากชุมชน ได้ประสบการณ์การท างานร่วมกบั
ชุมชน อนัก่อให้เกิดความเข้าใจอนัด ีและเกิดแนวคดิในการพฒันาตนเองของนักวจิยัและพฒันา
อยา่งแทจ้รงิ 
  4) ผลงานวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัท ีเนื่องจากไดล้งมอืท ากจิกรรมโดย
อาศยัหลกัการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเกดิการผนึกก าลงั
ร่วมกนั โดยที่ประชาชนเป็นผู้ร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ตลอดจนเกิดความรู้สกึเป็น
เจา้ของผลงาน โครงการทีด่ าเนินการอยู ่
 2.2.3 กิจกรรมของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  กิจกรรมของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมนัน้จากการศึกษาเอกสารที่
เกีย่วขอ้งสามารถสรปุไดว้่ากจิกรรมจะมอียู ่2 รปูแบบดงัต่อไปนี้ 
  1) กิจกรรมการวจิยัปฏิบตัิการ หรอืการวิจยัเชงิปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วมของผู้
ประสานงาน หรอืผู้อ านวยการวจิยั โดยเป็นกจิกรรมการแสวงหาความรูข้องนักวจิยัตามโครงการ
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมในชุมชนพืน้ทีเ่ป้าหมายของผูว้จิยัแต่ละคน โดยจุดมุ่งหมายที่
ส าคญัของนักวิจยั คือ การสร้างรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วมที่มปีระสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลกัการวจิยัเชงิวทิยาศาสตร ์และสามารถทีจ่ะเผยแพรแ่ก่สงัคมได ้
  2) กิจกรรมการวจิยัเชงิปฏบิตัิการหรอืการวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วมของ
ชุมชน หรอืเรยีกว่า กจิกรรมการวจิยัเชงิปฏบิตักิารของชุมชน เป็นกจิกรรมทีเ่กดิจากความพยายาม
ในการแก้ไขปญัหาชุมชนของนักวิจยัที่ปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชน โดยนักวิจยัท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานงาน หรอืเป็นผูอ้ านวยการวจิยั ซึ่งมบีทบาทหลกัในการเป็นผูช้่วยเหลอืในกระบวนการวจิยั
ตัง้แต่แรกเริม่ และค่อยๆ ลดการช่วยเหลอืลง และหวงัว่าเมื่อด าเนินการวจิยัไปจนสิ้นสุดโครงการ
แล้ว ประชาชนจะมคีวามรู้จากการเรยีนรู้ร่วมกัน และสร้างพลงัที่พอเพียงกระทัง่สามารถแก้ไข
ปญัหาของชุมชนไดโ้ดยล าพงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 2.2.4 ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
  เนื้อหาเกี่ยวกบัขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนัน้ได้มี
ผูใ้หมุ้มมองในเรื่องนี้ไว้ไม่แตกต่างกนัมากนัก ซึง่จากการศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถสรุปถงึ
ขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมมอียู่ 3 ระยะ คอื ระยะเตรยีมการวจิยั, 
ระยะด าเนินการวจิยั และระยะตดิตามและประเมนิผลโครงการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1) ระยะเตรยีมการวจิยั (Pre-research Phase) ในระยะนี้ เป็นการเตรยีมชุมชน
เพื่อให้มคีวามพรอ้มเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการวจิยั ซึ่งเป็นเรื่องส าคญัและเป็นแก่นแกนหลกั
ของการวิจยัแบบนี้  โดยการด าเนินงานขัน้ตอนนี้มจีุดมุ่งเน้นส าคญัที่จะให้เกิดสมัพนัธภาพที่ดี
ระหว่างผู้วจิยั ผูน้ าชุมชน ชาวบา้น รวมถงึเจา้หน้าทีห่น่วยงานต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง ในขัน้
เตรยีมการนี้ ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี้ 
   1.1) การสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน (Build-up Rapport) โดยวธิกีารสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัชุมชนที่ดทีีสุ่ดคอืการปฏบิตัติวัของนักวจิยัทีส่อดคล้องกบัวถิชีวีติของคนในชุมชน
นักวจิยัควรร่วมกิจกรรมทุกอย่างของชุมชนซึ่งเป็นเครื่องช่วยให้นักวิจยัสามารถท าความเข้าใจ 
โลกทศัน์ของชาวบ้านได้ดีมากขึ้น โดยทัว่ไปแล้ว ผู้วจิยัจะลงพื้นที่เพื่อไปพบกับบุคคลต่างๆ ใน
ชุมชนที่มสี่วนส าคญัและเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานวจิยั หรอืเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการ
วจิยั 

  1.2) การส ารวจ ศกึษาชุมชน (Surveying and Studying Community) เป็น
ขัน้ตอนของการศกึษาข้อมูลที่เป็นลกัษณะทางกายภาพ และแหล่งทรพัยากรต่างๆ ภายในชุมชน
รวมถงึการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานดา้นประชากร สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมและการเมอืง ซึง่โดยมาก
แล้ว ผู้วจิยัจะใช้แบบสงัเกต สมุดบนัทกึ และถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ รวมถึงการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารหลกัฐานจากหน่วยงานราชการหรอืจากองคก์รพฒันาทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1.3) คดัเลอืกชุมชน (Selecting Community) ได้เสนอความเหน็ไว้ว่า
โดยทัว่ไปแล้ว การคัดเลือกชุมชนจะยึดหลักการเลือกชุมชนที่ด้อยโอกาสในการพัฒนา
(Disadvantage Community) เพื่อเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพชวีติและสรา้งโอกาสความเท่า
เทียมในการพฒันากับชุมชนอื่น และงานวิจยัจ านวนมากคดัเลือกชุมชนโดยยดึเอาประเด็นชอง
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชนและจ าเป็นต้องไดร้บัการแก้ไขเยยีวยาโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ
ของการท าวจิยัและการพฒันาใหก้บัชุมชนอื่นดว้ย 

  1.4) การเขา้สู่ชุมชน (Entering Community) ขอ้มลูชุมชนนบัเป็นสิง่ส าคญั
และเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการ 

1.5) การเตรยีมคนและเครอืข่ายความร่วมมอื ในขัน้ตอนนี้ ถูกก าหนดให้
เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของระยะก่อนการวจิยั โดยมุ่งหมายใหเ้กดิความพรอ้มในการด าเนินการวจิยัซึ่ง
เป็นระยะต่อไปและก่อใหเ้กดิการประสานงานทีด่เีพื่อความสะดวกต่อการด าเนินงานวจิยั ซึง่ในทาง
ปฏบิตัแิลว้ มกัจะมกีารเตรยีมคน 3 กลุ่ม คอื เตรยีมคนในชุมชน คณะนักวจิยัมกัจะลงพืน้ที่เพื่อจดั
ประชุมในชุมชน โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อใหช้าวบา้นรูจ้กัและคุน้เคยกบักระบวนการและการด าเนินงาน
วจิยัแบบมสี่วนร่วมอย่างชดัเจนและรวดเรว็ เตรยีมนักพฒันา ด้วยการประชุมร่วมกบันักพฒันาซึ่ง
โดยทัว่ไปแล้วคนกลุ่มนี้หมายถึง ผู้น าชุมชน พฒันากรอ าเภอหรอืพัฒนากรประจ าต าบล และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล และองค์กรพฒันาภายนอกที่มคีวาม
สนใจศกึษาร่วมกนั และเตรยีมนักวจิยั ดว้ยการประชุมปรกึษากนัเพื่อใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจ
ตรงกนัในบทบาทหน้าทีข่องแต่ละฝา่ยในการท างานวจิยั 
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ในขัน้ น้ี  ปญัหาของการวิจ ัยมักเ ป็นประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงชาวบ้าน
กลุ่มเป้าหมายรวมถงึการสื่อสารการท าวจิยัในแงม่มุต่างๆ เช่นขัน้ตอนและผลประโยชน์ทีช่าวบา้นจะ
ได้รบัของคณะนักวจิยั ดงันัน้การด าเนินกระบวนการวจิยัจงึต้องเป็นไปอย่างกระชบั การจดัเวททีี่
ง่ายต่อความเข้าใจและสะท้อนความต้องการของประชาชนที่มบีรรยากาศสบายๆ หรอืการศกึษา
ชุมชนประกอบจะช่วยใหค้ณะผูว้จิยัไดร้บัขอ้มลูทีก่วา้งขวางมากขึน้  
  2) ระยะด าเนินการวจิยั (Research Phase) ประกอบดว้ยขัน้ตอนยอ่ยคอื 
   2.1) การศกึษาและวเิคราะห์ปญัหาชุมชน (Problem Identification and 
Diagnosis) ในขัน้นี้  เน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน (Community 
Education Participation-CEP) โดยเน้นไปทีก่ระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตั ิโดยวธิกีารจะใชก้าร
อภปิรายถกปญัหา เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัชาวบา้น เพื่อเป็นการประเมนิปญัหาและความ
ต้องการของชุมชน (Need Assessment) พรอ้มไปกบัการประเมนิความเป็นไปไดใ้นดา้นทรพัยากร 
(Resource Assessment) ทีม่อียูใ่นชุมชน  
   2.2) การพจิารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงการ (Project 
Appraisal and Identification) ในกระบวนการนี้บา้นและนักวจิยัจะต้องพจิารณาร่วมกนัว่าวธิกีาร
แก้ไขปญัหาใดที่เหมาะสมกบัท้องที ่หรอืมคีวามเป็นไปได้ โดยชาวบา้นควรมบีทบาทหลกัเขา้มามี
ส่วนรว่มใหม้ากยิง่ขึน้ และก าหนดโครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ 
   2.3) การก าหนดแผนงานโครงการและการจดัการ (Planning Phase) 
กจิกรรมในช่วงนี้จะเป็นกระบวนการตัดสนิใจร่วมกนั เพื่อคดัเลอืกโครงการ และกจิกรรมที่จะต้อง
ด าเนินการ ดงันัน้ ผู้วจิยัควรจะต้องใช้วธิกีารกระตุ้นให้ชาวบ้านมบีทบาทหลกัในการแก้ไขปญัหา
การก าหนดโครงการ และกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ 
   2.4) การปฏิบัติตามโครงการ ( Implementation Phase) เป็นขัน้ตอน 
ทีส่ าคญั โดยค าถามทีผู่้วจิยัจะต้องใช้ถามกนัในกลุ่มหรอืในคณะท างานเพื่อการด าเนินการในชัน้นี้
คอืใคร ท าอะไร ทีไ่หน เมือ่ไร และอยา่งไร  
   ปญัหาอุปสรรคที่อาจเกดิขึน้ในขัน้ตอนน้ี โดยทัว่ไปมกัเป็นประเดน็การมี
ส่วนรว่มของชาวบา้นในกระบวนการวจิยั ความไมส่นใจเขา้มามสี่วนร่วมของชาวบา้นจ านวนไม่น้อย
และชาวบา้นมกัมองเหน็การวจิยัเป็นเรื่องทางเทคนิคทีต่้องอาศยัความรู้ความเชีย่วชาญเฉพาะ และ
ไม่เกี่ยวอะไรนักกับปากท้องที่จะต้องท ามาหากินเป็นประจ า การเข้าร่วมงานวิจยัของชาวบ้าน 
จงึเป็นไปโดยเน้นการรบัฟงัสิง่ทีผู่ว้จิยั และนกัพฒันาพดูเป็นหลกั 
  3) ระยะการตดิตามและประเมนิผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase) 
เป็นขัน้ตอนทีเ่กีย่วกบัการวดัผลส าเรจ็ของโครงการ โดยมากแลว้คณะผูว้จิยัจะรว่มกบัชาวบา้นทีเ่ป็น
ผูร้่วมงานวจิยั ท าการตรวจสอบขอ้มูลทีเ่ป็นผลของการวจิยั จากนัน้จะมกีารจดัท ารายงานการวจิยั
ฉบบัสมบูรณ์ และจดัเวทชีาวบา้น เพื่อน าเสนอผลการวจิยัเพื่อเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างคณะผู้วจิยักบั
ชุมชน รวมถงึการสานต่อใหช้าวบา้นน าผลของการวจิยัไปด าเนินการแก้ไขปญัหาหรอืพฒันาชุมชน
ต่อไป 
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  ในขัน้ตอนนี้ยงัคงต้องอาศัยการมคีวามเข้าใจที่ถูกต้อง และการมสี่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์และกระตือรอืรน้ของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะชาวบ้าน การ2耀ความเขา้ใจที่ถูกต้องการ
สรา้งช่องทางการตรวจสอบงานวจิยัและการมเีครื่องมอืประเมนิผลการวจิยัว่าประสบความส า เรจ็
มากน้อยเพยีงใดมปีญัหาและอุปสรรคอย่างไร จะท าใหทุ้กฝ่ายคาดหมายไดว้่า ผลลพัธข์องการวจิยั
จะปรากฏออกมาสอดคลอ้งกบัความต้องการพฒันาหรอืสามารถใช้ไดก้บัการแก้ไขปญัหาอย่างตรง
จดุ และเขา้รว่มกระบวนการวจิยัอย่างต่อเนื่องและบงัเกดิผลประโยชน์ในภาพรวม 
 จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนัน้เป็นการ
ผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยัของนักวิจยั และวตัถุประสงค์ของนักวิจยัและ
นักพฒันา ควบคู่ไปกบัความต้องการความรู ้และประสบการณ์ของผูถู้กวจิยั ดงันัน้การด าเนินการ
และผลของการวจิยัจงึเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ซึ่งในการวจิยัเชงิปฏบิตักิารน้ีมกัจะ
ประกอบไปดว้ยบุคคล 3 ฝ่ายดงัแผนภาพที ่2.1 และแผนภาพที ่2.2 ซึง่จะประกอบดว้ย ชาวบา้น
หรอืบุคคลเป้าหมาย อาจเป็นผูแ้ทนของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย หรอืชุมชนทีจ่ะท าการศกึษา ซึง่ถอืว่า
คนในชุมชนหรอืกลุ่มนัน้ เป็นผู้ที่รูข้อ้มูลเกี่ยวขอ้งกบัตนเองดทีี่สุด นักวจิยัซึ่งจะเป็นตวัแทนของ
นักวชิาการทีม่คีวามสนใจในการวจิยัและพฒันา ซึง่เป็นคนนอก นักวจิยันี้เป็นฝ่ายผูรู้แ้ละเชีย่วชาญ
เรื่องแนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจยั  และนักพัฒนาจะเป็นกลุ่มผู้มีความรู้และมี
เป้าหมายเพื่อการพฒันา ซึง่มกัจะเป็นผูแ้ทนของฝ่ายรฐับาลหรอืองคก์รพฒันาเอกชน และบางครัง้
ในการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม นกัวจิยัและนกัพฒันาอาจเป็นบุคคลเดยีวกนักไ็ด ้ 
 

ก่อนท า PAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชาวบา้น 

 
นกัวจิยั 

 
นกัพฒันา 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาก่อนท าวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ 
 มสี่วนรว่ม 
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 จากภาพที ่2.1 และ 2.2 แสดงใหเ้หน็ว่า วงกลมแต่ละวง คอื วธิกีารมองปญัหาของคนแต่
ละกลุ่มที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยั ซึ่งวธิกีารมองนี้ย่อมแตกต่างกันไปตามกรอบแนวความคดิที่แต่ละ
บุคคลยดึถอื ซึ่งภายหลงัจากที่มกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมแล้ว บุคคลทัง้สามกลุ่ม ซึ่ง
ประกอบดว้ยนักวจิยั ชาวบา้นหรอืบุคคลกลุ่มเป้าหมายและนักพฒันาจะมคีวามเขา้ใจถงึปญัหาและ
ความเขา้ใจร่วมกนัในการพฒันาซึ่งเป็นรากฐานทีส่ าคญัส าหรบัความส าเรจ็ในการพฒันา และเป็น
จดุเริม่ตน้ของโครงการต่างๆ ของชุมชนและการปฏบิตังิานสามารถเป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพ  

 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัความตระหนัก 
 ความตระหนักหรอืการรบั เป็นพฤติกรรมขัน้แรกของจติลกัษณะซึ่งมพีฤติกรรมเกือบ
เหมอืนด้านสตปิญัญาก็ตาม แต่ก็ไม่เหมอืนขัน้ความรู้ที่เป็นความสามารถขัน้ต ่าสุด เพราะเราไม่
สนใจในเรื่องเกี่ยวกบัความจ า ความระลกึได้และขอ้เทจ็จรงิ แต่จะสนใจเพยีงเฉพาะการมจีติส านึก
หรอืจติปฏพิทัธน์ัน้ๆ ซึง่ไดแ้ก่ สถานการณ์วตัถุปรากฏการณ์หรอืสภาพการณ์ในท านองเดยีวกนักบั
ความรู ้คอื ความตระหนักไม่จ าเป็นต้องมคีวามตัง้ใจเขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ยบุคลมคีวามตระหนักอย่าง
ง่ายๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมกีารแยกแยะสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเฉพาะอีกนัยหนึ่ง คือ ไม่ต้องยอมรบั
ลกัษณะดา้นวตัถุสิง่ของนัน้ๆ แมว้่าปกตลิกัษณะดงักล่าวจะมคีวามหมายหรอืมผีลกต็าม 
 จากการศกึษาความหมายของค าว่าความตระหนักทีน่ักวชิาการได้กล่าวไว้ พบว่า ความ
ตระหนักเป็นความส านึก สภาพความรูส้กึ ความเชื่อ ความคดิเหน็ การเหน็คุณค่า ความสนใจและ
ความโน้มเอยีง เป็นความเขา้ใจของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ ทีไ่ดป้ระสบในสิง่แวดลอ้มทีเ่ขาอยู่ ดงันัน้ 
ความตระหนกัจะเกดิขึน้ไดเ้ป็นผลสบืเนื่องมาจากการรบัรูแ้ละเรยีนรูจ้ากสิง่เรา้และประสบการณ์เดมิ
ในสิง่แวดล้อมที่บุคคลอยู่ และน าไปสู่การเกดิความคดิรวบยอด การเรยีนรูแ้ละความตระหนักของ
มนุษยท์ีจ่ะเลอืกปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มต่อไปตามล าดบั 

หลงัท ำ PAR 

นกัวจิยั 

 
 
        นกัพฒันา 

 
 

ชาวบา้น 

ภาพท่ี 2.2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาหลงัการท าวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
 แบบมสี่วนรว่ม 
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 การเรยีนรูแ้ละความตะหนักน าไปสู่ความพรอ้มทีจ่ะแสดงการกระท าหรอืแสดงพฤตกิรรม
ต่อไป ทัง้นี้สามารถประมวลขัน้ตอนของกระบวนการเกดิความตระหนกัไดด้งัภาพที ่2.3  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 จากภาพที ่ความตระหนกัจงึเป็นผลของกระบวนการทางปญัญากล่าวคอื เมื่อบุคคลไดร้บั
การกระตุน้จากสิง่เรา้ หรอืการสมัผสัจากสิง่เรา้แลว้เกดิการรบัรูข้ ึน้แลว้จะน าไปสู่การเกดิความเขา้ใจ
ในสิง่เรา้นัน้ และน าไปสู่การเรยีนรูเ้ป็นขัน้ตอนต่อไป และเมื่อบุคคลเกดิมคีวามรูใ้นสิง่นัน้แลว้กจ็ะมี
ผลน าไปสู่ความตระหนักในที่สุด ซึ่งทัง้ความรูแ้ละความตระหนักจะน าสู่การกระท าหรอืพฤตกิรรม
ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่เรา้นัน้ๆ ต่อไป 
 2.3.1 การวดัความตระหนัก 
  ความตระหนักเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความรูส้กึที่ไวต่อปรากฏการณ์ หรอืสิง่เร้า
บางอยา่งซึง่แสดงออกถงึความตัง้ใจ ดงัที ่บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์(2535) ไดก้ล่าวว่าการวดัและ
ประเมนิผลความตระหนกัจะตอ้งมหีลกัเกณฑเ์ทคนิคเฉพาะซึง่อาจท าโดยวธิกีารดงันี้  
  1) สัมภาษณ์ใช้แบบสอบถาม ( Interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์ที่มโีครงสร้าง
ค าถามทีแ่น่นอน ค าถามมกีารตัง้ไวก่้อน มคี าตอบใหเ้ลอืก จดัเรยีงล าดบัก่อนหลงัอย่างด ีหรอืแบบ
ไมม่โีครงสรา้งค าถาม เป็นการสมัภาษณ์ทีก่ าหนดหวัขอ้ใหญ่ๆ ผูต้อบมอีสิระในการตอบ 
  2) แบบสอบถาม (Questionnaire) มทีัง้การเปิดและปิด หรอืผสมกนัทัง้สองอยา่ง 
  3) แบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมอืวดัชนิดที่ตรวจสอบว่า เหน็ดว้ย
ไม่เห็นด้วย หรอื ม ีไม่ม ีสิง่ที่ก าหนดตามรายการอาจอยู่ในรูปของการท าเครื่องหมายตอบ หรอื
เลอืกว่า ใช่ หรอื ไมใ่ช่ กไ็ด ้
  4) มาตราวดัอนัดบัคุณภาพ (Rating Scale) เครื่องมอืชนิดนี้เหมาะส าหรบัวดั
อารมณ์และความรูส้กึทีต่อ้งการทราบความเขม้ขน้ (Intensity) ว่ามมีากน้อยเพยีงใดในเรือ่งนัน้ 
  ในการวจิยัครัง้นี้ ไดน้ าแนวคดิความตระหนักมาเป็นกรอบในการอธบิาย ซึง่สรุปได้
ว่า ความตระหนักเรื่องของขยะมูลฝอย หมายถึง ลกัษณะนิสยับุคคลที่เป็นพฤติกรรมแสดงออก
ทางดา้นการตดัสนิใจทีจ่ะจดัการกบัมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะสะทอ้นใหเ้หน็ว่ามคีวามรบัรู ้ความส านึก

การรบัรู ้ ความคดิรวบยอด 

พฤตกิรรม 

การสมัผสั การเรยีนรู/้ความรู ้

ความตระหนกั 

ภาพท่ี 2.3 แสดงขัน้ตอนการเกดิความตระหนกัซึง่จะน าไปสู่พฤตกิรรม 
     ท่ีมา : ลกัขณา ภู่สว่าง (2546) 
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สภาพความรูส้กึ ความเชื่อ ความคดิเหน็ การตอบสนองและการเหน็คุณค่า ความสนใจและความ
โน้มเอยีงที่เกดิจากประสบการณ์เดมิที่มทีัง้ผลดแีละผลเสยี ก่อให้เกิดความเข้าใจที่จะเลอืกปฏบิตัิ
หรอืไม่ปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง กบัการลดปรมิาณขยะมลูฝอยอย่างชาญฉลาด โดยการน า
ขยะมลูฝอยกลบัมาใชใ้หม่อาจเป็นอกีทางออกหน่ึงในการลดผลกระทบจากปญัหาขยะมลูฝอยมมีาก
เกนิ และเป็นเหตุผลเพื่อเป็นการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและเพื่อรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
2.4 แนวคิดการจดัการขยะมลูฝอยโดยชุมชน  
 พืน้ทีส่ าหรบัก าจดัขยะไดก้ลายมาเป็นปญัหาในหลายพืน้ทีข่องประเทศไทย ชุมชนเริม่ใส่
ใจกบัค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้น การก าจดัขยะอนัตรายที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อน ้าใต้ดนิ และมลภาวะทาง
อากาศ หลายพืน้ทีไ่มส่ามารถหาทีด่นิทีเ่หมาะสมส าหรบัก่อสรา้งบ่อฝงักลบขยะแห่งใหม่ ปญัหาขยะ
มลูฝอยไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในรอบสบิปีทีผ่่านมา เป็นผลจากการเพิม่ของประชากร และทศันคติ
ของผู้คนที่รกัความสะดวกสบายจนกลายมาเป็นสิ่งส าคัญของวิถีชีวิตไปแล้ว การก าจดัขยะใน
ปจัจบุนัเป็นเพยีงการซุกซ่อนขยะใหด้ ีเพื่อไมใ่หม้ใีครเหน็ ปญัหาทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้ในการด าเนินงาน
ของชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย ไดแ้ก่ การจดัการขยะอยา่งไมถู่กตอ้งในระหว่างการเกบ็ขน ขนถ่าย
หรือการก าจดัขยะเป็นผลท าให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน รวมทัง้ปรมิาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดปญัหาแก่เทศบาลในด้านการบรหิาร 
และงบประมาณประกอบกบัลกัษณะของขยะท าใหย้ากต่อการจดัการอย่างถูกต้อง และเป็นต้นเหตุ
ท าให้เกดิปญัหาด้านสิง่แวดลอ้ม ณ สถานก าจดัขยะมูลฝอย ในหวัขอ้การจดัการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชนที่จะกล่าวต่อไปนี้จะประกอบด้วย การจดัการขยะอย่างไม่ถูกวิธี, ปรมิาณขยะที่เพิ่มขึ้น,
องค์ประกอบของขยะ, ปญัหาของท้องถิ่นในการจดัการขยะมูลฝอย และการพฒันากลยุทธ์การ
จดัการขยะโดยชุมชน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 2.4.1 การจดัการขยะท่ีไม่ถกูวิธี 
  ปญัหาการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล มกัเป็นปญัหาด้านความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เชื่อว่าการจดัการอย่างไม่ถูกต้อง ณ บ่อฝงักลบขยะ ผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อการ
จดัการขยะของชุมชนจนอาจน าไปสู่  การปิดบ่อฝงักลบขยะได้ เนื่องจากการประท้วงต่อต้าน 
มลภาวะจากบ่อฝงักลบขยะ ทีส่ าคญั คอื มลภาวะทางอากาศเมื่อเกดิการลุกไหม ้หรอืมลภาวะไปสู่
น ้าใต้ดนิเกดิจากการรัว่ซมึของบ่อฝงักลบขยะ มลภาวะยงัเกดิขึน้ได้ในระหว่างการเก็บ และการขน
ถ่ายขยะ หรอืแมแ้ต่การก าจดัขยะหรอืรไีซเคลิขยะอยา่งไมถู่กตอ้งของประชาชน โดยการทิง้ขยะในที่
ต่างๆ หรอืการน าไปเผา ซึ่งผลกระทบอาจรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติและอาจก่อให้เกดิอนัตรายรา้ยแรง 
ต่อสุขภาพของประชาชน การจดัการขยะอย่างไม่ถูกวธิ ีเช่น พืน้ทีว่่างในเขตชุมชน ซึง่จะมผีูน้ าขยะ
มาทิ้งโดยผู้ที่ไม่มจีติส านึก และจะกลายเป็นที่ทิ้งขยะไปโดยปรยิาย ซึ่งจะมผีลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัของเดก็และผูใ้หญ่ 
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 2.4.2 ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมขึ้น 
  ขยะจากครวัเรอืนและการบรโิภคในรูปแบบต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นอย่างคงที่ ปจัจุบนั
ประเทศไทยอตัราการเพิม่ของปรมิาณขยะมลูฝอย ถงึรอ้ยละ 3 ต่อปี สาเหตุหลกัเกดิจากการเพิม่ขึน้
ของประชากร ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 1 ต่อปี ซึง่จะเหน็ว่าขยะมลูฝอยมอีตัราการเพิม่ขึน้โดยอตัโนมตัติาม
จ านวนประชากร การเปลีย่นพฤตกิรรมของผู้บรโิภคกเ็ป็นอกีหน่ึงปจัจยัทีท่ าใหป้รมิาณขยะเพิม่ขึน้
ประชาชนนิยมใชถุ้งพลาสตกิเพื่อซื้อของกลบับ้าน จากนัน้ก็จะน าไปทิ้ง  และมแีนวโน้มมากขึน้ ใน
ซุปเปอรม์าเก็ตที่มกีารใช้วสัดุบรรจุภณัฑจ์ านวนมาก แต่แทบไม่มกีารใช้บรรจุภณัฑ์ประเภทที่น า
กลบัมารไีซเคลิ หรอืยอ่ยสลายไดง้า่ยเลย 

 ปจัจัยเหล่าน้ียากที่จะควบคุมได้ หรือ แม้แต่ท้องถิ่นก็ไม่สามารถท าอะไรได้ 
เว้นแต่ผู้บริโภคจะมีกี่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งสามารถท าการรณรงค์ได้ในระดับท้องถิ่น  
เพื่อสรา้งวามตระหนักให้กบัผู้บรโิภค การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะเกดิขึน้โดยอาศยั
ความรว่มมอืจากส่วนกลางในการออกระเบยีบเฉพาะ รวมทัง้ท าโดยการรณรงคส์รา้งความตระหนัก
ทีเ่ฉพาะเจาะจงในประเดน็ทีต่อ้งการ 

 เมื่อปจัจยัเหล่าน้ีเมื่อรวมกนัแลว้ จะส่งผลให้ใหชุ้มชนมตี้นทุนที่สูงขึน้ทัง้ต้นทุนการ
ลงทุน และต้นทุนการด าเนินการ ปรมิาณขยะที่เพิ่มขึ้นจงึเป็นภาระที่ชุมชนต้องแบกรบั เพราะ
เทศบาลต้องเกบ็ขนขยะไปทิ้งมากขึน้ และท าใหบ่้อฝงักลบขยะเตม็เรว็ขึน้ ทุกคนทราบดวี่าปจัจุบนั
การหาบ่อฝงักลบขยะแห่งใหม่นัน้หายากมาก เพราะเมื่อหาสถานทีไ่ดแ้ลว้ ยงัจะต้องสรา้งวามมัน่ใจ
ใหป้ระชาชนในพืน้ทีว่่าจะไมก่่อใหเ้กดิปญัหากบัพวกเขา 
 2.4.3 องคป์ระกอบของขยะ 
  เมือ่มองยอ้นไปในอดตี 20-30 ปีทีแ่ลว้ พบว่า องคป์ระกอบขยะของประเทศไทย ได้
เปลีย่นแปลงไปโดยสิน้เชงิ ในอดตีขยะ ประกอบดว้ย ขยะชวีภาพ, กระดาษ, แก้ว/กระจก, เศษเหลก็
แต่ไม่มบีรรจุภณัฑแ์บบใหม่หรอืถุงพลาสติก ผู้คนออกไปจบัจ่ายใช้สอยในตลาดที่ใช้หบีห่อบรรจุ
ภณัฑจ์ากวสัดุดัง้เดมิทีย่อ่ยสลายได ้หรอืจ าพวกกระดาษ วสัดุเหล่านี้สามารถย่อยสลายไดง้่ายในบ่อ
ทิง้ขยะแบบเปิดทีใ่ชก้นัอยูใ่นสมยันัน้ โดยไมก่่อใหเ้กดิมลภาวะมากนกั 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรม วัสดุบรรจุภัณฑ์ส าหรบั
อาหารมีความส าคัญ และจ าเป็นท าให้มีว ัสดุประเภทพลาสติกเกิดขึ้นมากมาย และมีความ
หลากหลายอยูท่ ัว่ไปในทอ้งตลาด ถุงพลาสตกิท าใหเ้กดิความสะดวกมากขึน้ทัง้ต่อผูข้ายและผูซ้ือ้ ใน
ขณะเดียวกันได้มกีารสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นหลายแห่ง โดยเน้น บรรจุภณัฑ์ที่
สวยงาม ลกูคา้เมือ่มาจบัจา่ยใชส้อยกจ็ะน าของทีซ่ือ้กลบับา้นซึง่ไม่ไดม้แีต่ตวัผลติภณัฑเ์ท่านัน้ หาก
ยงัพ่วงเอาขยะกลบับ้านอีกด้วยเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ ทัง้การผลติในภาคอุตสาหกรรม และการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค มสี่วนท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขององคป์ระกอบขยะมลูฝอย
เป็นอยา่งมาก 
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ขยะรไีซเคลิ

42%

ขยะอนัตราย

3%
ขยะทัว่ไป

9%

ขยะย่อยสลาย

46%

  เมื่อพจิารณาถงึองค์ประกอบของขยะในปจัจุบนั จะสามารถแบ่งตามองค์ประกอบ
หลกัได้ 4 ส่วน คอื ขยะอนิทรยี ์เศษอาหาร เศษผกัผลไมท้ี่ย่อยสลายได้ ขยะรไีซเคลิ แก้ว เศษ
กระดาษ พลาสตกิ โลหะ อลูมเินียม หรอืของขายได้ ขยะทัว่ไป ถุงพลาสตกิ ซองบะหมี ่และขยะ
อนัตรายและเป็นพษิจากครวัเรอืน หรอืรา้นคา้แต่มเีพยีงจ านวนน้อย โดยมสีดัส่วนดงัภาพที ่2.4  
 
 
 
 
 
 
 

  จากแผนภาพที่ 2.4 ซึ่งแสดงถงึสดัส่วนขององค์ประกอบหลกัของขยะมูลฝอยใน
ชุมชนซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนหลกั โดยพิจารณาจากฐานของผู้ก่อให้เกิดขยะทุกประเภท ได้แก่ 
ครวัเรอืน ตลาด ร้านค้า ส านักงาน โรงเรยีน โรงพยาบาล เป็นต้น ขอ้มูลที่ได้จากชุมชนต่างๆ ใน
ประเทศไทยมสีภาพทีค่ลา้ยคลงึกนัคอืประกอบดว้ย 

1) ขยะอินทรยี์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มคีวามส าคญัมากต่อขยะในประเทศไทย 
ไดแ้ก่ ขยะทีไ่ดจ้ากอาหารทีเ่รารบัประทานกนัอยูทุ่กวนั เศษอาหาร และสิง่ทีเ่ราทิง้ไปในระหว่างการ
เตรยีมหรอืปรุงอาหาร ดงันัน้ นอกจากเศษผกั ผลไม้ แล้วยงัรวมถึงอาหารที่ผ่านการปรุงมาแล้ว 
นอกจากนัน้ยงัรวมถึงขยะจากในสวน เช่น เศษกิ่งไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ด้วย โดยปกติภายใต้สภาพ
อากาศของประเทศไทย กไ็มง่า่ยนกัทีจ่ะจดัการกบัขยะอนิทรยีไ์ดอ้ย่างถูกต้อง เนื่องจากขยะอนิทรยี์
จะเกดิการยอ่ยสลายไดอ้ยา่งรวดเรว็ และเกดิกลิน่ทีไ่มพ่งึประสงค ์ดงันัน้การกกัเกบ็จงึไม่ใช่เรื่องง่าย
และจ าเป็นตอ้งท าการเกบ็รวบรวมขยะบ่อยครัง้ขึน้ ขยะอนิทรยีส์่วนใหญ่จะมคีวามชืน้สูงโดยมนี ้าอยู่
ประมาณ 60% ซึง่ร ัว่ไหลไดง้่ายในระหว่างการเกบ็ขน น ้าชะขยะนี้มสีภาพเป็นกรด และจะกดักร่อน
ตวัถงัรถบรรทุกขยะ และยงัชะขยะเอาสารประกอบโลหะหนกัทีม่อีนัตรายมาดว้ย เช่น จากแบตเตอรี่
หรอืจากสจีากสิง่พมิพต์ามถุงพลาสตกิประเภทต่างๆ สู่สิง่แวดลอ้มดว้ย 
  ในบ่อฝงักลบขยะยงัคงเกดิน ้าชะขยะ จากขยะอนิทรยีไ์ดม้าก ถ้าไม่มรีะบบป้องกนัที่
ด ีน ้าชะขยะ กอ็าจจะไหลลงสู่แหล่งน ้าใต้ดนิไดง้่าย และเมื่อขยะไม่ไดร้บัออกซิเจนหรอือากาศอย่าง
เพยีงพอต่อการย่อยสลาย ก็จะเกิดก๊าซจากขยะขึ้น ส่วนมากจะเป็นก๊าซมเีทน ซึ่งเป็นก๊าซเรอืน
กระจก และสามารถตดิไฟได ้
 
 

ภาพท่ี 2.4 แสดงสดัส่วนของขยะประเภทต่างๆ ทีพ่บในชุมชนในประเทศไทย 
     ท่ีมา : กรมควบคุมมลพษิ (2547) 
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  2) ขยะรไีซเคลิ ค าว่า ของขายได ้คอื ศพัทท์ี ่เทศบาลนครพษิณุโลกบญัญตัขิึน้ และ
เรยีกขานกนัในพษิณุโลก เพื่อใช้เรยีกขยะที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ หรอืที่เรยีกกนัทัว่ไปว่า 
ขยะรไีซเคลิ (Recyclable waste) สาเหตุที่ได้ใช้ค านี้ก็เนื่องจากว่า ในตอนแรกที่มกีาร รณรงค์
เพื่อให้ประชาชนคดัแยกขยะ เป็นเรื่องยากที่จะท าให้ประชาชนยอมรบัถึงการที่พวกเขาควรจะท า
การแยกขยะและขายขยะ ซึง่เมื่อเรยีกวสัดุเหล่าน้ีว่าเป็นของขายไดแ้ลว้ กไ็ม่พบว่ามปีญัหาใดอกีใน
แง่ของการยอมรบัของขายได้จากครวัเรอืน ส่วนใหญ่ได้แก่ กระดาษ กระดาษแขง็ แก้ว พลาสติก
หลายชนิด และโลหะจ าพวก อลูมเินียม ทองแดงหรอืเหล็ก รวมถึงตะกัว่จากแบตเตอรี่รถยนต ์
จนกระทัง่วสัดุบางอยา่งทีไ่มค่่อยพบเหน็ ไดแ้ก่ นุ่น และยาง ซึง่มอียูน้่อย 
  3) ขยะทัว่ไป คอื ขยะทีต่้องก าจดั วดัสุเหล่านี้โดยปกต ิจะไม่สามารถน าไปใชง้าน
ได้อกี และจะถูกทิ้งไปที่บ่อขยะ วสัดุบางอย่างสามารถน าไปรไีซเคลิได้ เช่น ถุงพลาสตกิ อย่างไร 
กต็าม ถุงพลาสตกิเหล่านี้มคีวามสกปรกมาก และหากตอ้งน ากลบัมารไีซเคลิ จะต้องใชน้ ้าในปรมิาณ
ทีม่ากในการท าใหส้ะอาด อกีทัง้ต้องสูญเสยีพลงังานในการรไีซเคลิสูง ไม่คุม้ ถงึแมว้่าพลาสตกิบาง
ประเภท จะสามารถน ามารไีซเคลิได้ แต่ตดิขดัอยู่ที่เทคโนโลยซีึ่งยงัไม่มใีนประเทศไทย อย่างไรก็
ตามยงัมขียะบางส่วนทีไ่มส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้กี ไดแ้ก่ ฟลอย โฟม เป็นตน้ 

4) ขยะอนัตรายและขยะเป็นพษิ ที่มาจากครวัเรอืนแมจ้ะมปีรมิาณน้อย แต่ก็เป็น
ขยะทีม่ผีลกระทบในระยะยาว ขยะประเภทนี้ ไดแ้ก่ หลอดไฟนีออนทีม่ ีสารปรอทเป็นส่วนผสม เช่น
แบตเตอรีโ่ทรศพัทม์อืถอื นอกจากนัน้ยงัมขียะอนัตรายอกีประเภทหนึ่งทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ คอื
ชิ้นส่วนอเิลคโทรนิกส์ซึ่งมสี่วนผสมของโลหะหนักอยู่ด้วย โดยปรมิาณเพยีงเลก็น้อยที่สารเหล่านี้
ปะปนอยู่กบัขยะมลูฝอยก็สามารถก่อใหเ้กดิมลภาวะต่อน ้าใต้ดนิอย่างรุนแรง และสามารถปนเป้ือน
ไปกบัขยะอนิทรยี ์ซึง่ไมเ่หมาะสมทีจ่ะน าไปท าปุ๋ ยหมกั 
 2.4.4 ปัญหาของท้องถ่ินในการจดัการขยะมลูฝอย 
  ปญัหาของทอ้งถิน่ในการจดัการขยะมลูฝอยจากทีก่ล่าวมาแลว้ก่อนหน้านี้ไม่ไดเ้ป็น
เพยีงการขาดแคลนทางเทคโนโลยเีท่านัน้ แต่ยงัมปีญัหาอื่นอกีในเรื่องของการปฏบิตัิที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสมของทางการ และของประชาชน ไดแ้ก่ 
  1) กรอบกฎหมาย ที่จ าเป็นต่อการจัดการอย่างถูกต้องในระดับท้องถิ่นยังไม่
ครอบคลุมพอไม่มมีาตรฐานก าหนดว่าอะไร คอื การจดัการที่ถูกต้อง และระดบัของการปนเป้ือนที่
ยอมรบัไดเ้ป็นอยา่งไร เป็นตน้ 
  2) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของท้องถิ่น ยงัขาดความรู ้และแรงจูงใจในการพฒันาการ
ท างานดา้นการจดัการขยะมลูฝอย ใหเ้ป็นไปไดด้ขีึน้ 
  3) อุปสรรคด้านงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีมานาน เนื่ องจาก
ค่าธรรมเนียมต ่า รวมทัง้ประชาชนมแีรงจงูใจในการช าระเงนิน้อย 
  4) ขอ้จ ากดัด้านงบประมาณและการอุดหนุน การจดัล าดบัความส าคญัด้านการ
จดัการขยะมลูฝอยส่วนมากไม่ค่อยมคีวามส าคญัในล าดบัต้นๆ ดงันัน้อาจจะเกดิความลงัเลใจในการ
เพิม่งบประมาณส าหรบัการบรหิารงานในการจดัการขยะมลูฝอย รวมทัง้ปญัหาหน่ึงทีม่คีวามส าคญั
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ต่องบประมาณการจดัการขยะมูลฝอย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมที่ต ่ า ต ่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
บทบญัญตัิที่ให้เรยีกเก็บได้ (40 บาทต่อครวัเรอืนต่อเดอืน) นอกจากชุมชนส่วนใหญ่จะไม่ได้เก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดที่เก็บได้แล้ว ยงัเรยีกเก็บในราคาที่ต ่าลงมาด้วย นอกเหนือจากนัน้
ครวัเรอืนเองกไ็มต่อ้งการทีจ่ะช าระค่าธรรมเนียมและเทศบาลส่วนใหญ่กไ็ม่สมารถเกบ็ค่าธรรมเนียม
ไดค้รบทุกหลงัคาเรอืน ดงันัน้ หลกัการผูก่้อมลพษิเป็นผูจ้่ายจงึยงัไม่ไดถู้กน ามาใช ้เทศบาลต้องน า
งบประมาณส่วนหน่ึงเพื่อน ามาอุดหนุนดา้นการจดัการขยะมลูฝอย ซึง่กย็งัไมเ่พยีงพอ  
  ดงันัน้การคดิค่าธรรมเนียมควรจะค านวณใหค้รอบคลุมค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีใ่ชจ้่ายไป
ในงานจดัการขยะมลูฝอย ทัง้ค่าด าเนินการ ไม่ว่าเป็นการเก็บรวบรวม ขนส่ง การบ าบดั การสรา้ง
ความตระหนัก การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงควรจะครอบคลุมการลงทุนที่ส าคญัทัง้หมด
อย่างไรก็ตามภายใต้หลกัการดงักล่าว องค์กรในท้องถิน่ควรแสดงให้ประชาชนเหน็ถงึการค านวณ
ต้นทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนทราบถึงการจดัการที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในแง่
เทคโนโลยหีรอืสภาพแวดลอ้ม  
  5) ประชาชนให้ความร่วมมอืต ่า ความร่วมมอืจากประชาชนไม่เป็นไปอย่างดีนัก 
เหน็ไดจ้ากการทิง้ขยะไมเ่ป็นที ่หรอืไม่กเ็ผาขยะ ประชาชนไม่เตม็ใจทีจ่ะช าระค่าบรกิาร และไม่ค่อย
ชอบหลกัการผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่ายเท่าใดนัก พวกเขาเหน็ว่าน่าจะเป็นการให้บรกิารฟรโีดยรฐับาล
ประชาชนไม่เหน็ความส าคญัของการจดัการขยะมลูฝอย คดิว่าเมื่อทิ้งแล้วก็แล้วไป ความตระหนัก
อยู่ในระดบัต ่าไม่เพยีงเฉพาะเรื่องขยะมลูฝอยทัว่ไป และค่าธรรมเนียมเท่านัน้แต่ยงัรวมถงึการเลีย่ง
และการรไีซเคลิขยะ ซึง่ทีจ่รงิแลว้เป็นการทิง้เงนิไปโดยเปล่าประโยชน์ 
  ปญัหาในการรณรงคส์รา้งความตระหนกัเหน็ไดว้่าเทศบาลและส่วนกลางไม่ต้องการ
ทีจ่ะทิง้ปญัหาไวโ้ดยไม่ด าเนินการแก้ไขแต่อย่างใด หน่วยงานต่างๆ ไดด้ าเนินมาตรการสรา้งความ
ตระหนัก เพื่อจะเปลีย่นพฤตกิรรมของประชาชน การสรา้งความตระหนักโดยทัว่ไปในประเทศไทย
เป็นการรณรงคโ์ดยรวมทีม่กัไม่ประสบความส าเรจ็เท่าใดนัก เป็นการรณรงคท์ีข่าดแนวคดิระยะยาว
และกลยุทธ ์เพราะมกัถูกจ ากดัโดยปีงบประมาณท าให้ไม่ได้ก าหนดเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายใด
แต่จะเป็นการรณรงคต่์อประชาชนทัว่ไปมากกว่า ซึง่ส่งผลต่อความรูส้กึทีจ่ะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
บ่อยครัง้การรณรงคจ์ะท าในระยะสัน้ๆ (ต่อไปจะไม่มงีบประมาณเหลอือยู่) ไม่มกีารตดิตามว่าการ
รณรงคม์ปีระสทิธภิาพหรอืไมอ่ยา่งไร 
  ตวัอย่างหนึ่ง ได้แก่ ระบบถงัขยะหลายสหีลายประเภท ซึ่งถูกน ามาใช้ในระบบถงั
ขยะรวม สต่ีางๆ เหล่านี้ถูกน ามาใชใ้นการรณรงคเ์พื่อแยกขยะมลูฝอยและง่ายส าหรบัขัน้ตอนต่อไป
ถงัขยะส่วนใหญ่ถูกวางไวต้ามถนนหนทาง หรอืตามสถานที่สาธารณะ การขาดการอบรมทีถู่กต้อง
ขาดค าแนะน าการตดิตามและการควบคุมอย่างเขม้งวด ท าใหไ้ม่ประสบความส าเรจ็ประชาชนทัว่ไป
ต้องการเพยีงแค่จะก าจดัขยะที่พวกเขามอียู่โดยใช้ถงัอะไรก็ได้ นอกจากนัน้พฤติกรรมในการใช้
บรรจุภณัฑ ์ท าให้ยากที่ประชาชนจะท าการคดัแยกขยะได้อย่างถูกต้อง การซื้ออาหารกลางวนัมือ้
หนึ่งอาจมาพรอ้มกบัพลาสตกิอกีมากกว่าห้าประเภท โดยรวมถุงเครื่องปรุงต่างๆ ด้วย และคดิว่า
ภายหลงัอาหารกลางวนัคงไมม่ใีครทีแ่ยกถุงพลาสตกิ เพื่อน าไปทิง้ในถงัแยกขยะแต่ละประเภท 
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  การเปลี่ยนพฤตกิรรมของประชาชนเพื่อให้ท าการจดัการขยะได้อย่างถูกต้อง และ
ช่วยในการลดปริมาณขยะ จ าเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการผสมผสานตัง้แต่เริ่มแรกโดย
เจา้หน้าที่รฐั ปจัจุบนัทัง้ท้องถิน่และส่วนกลางไม่มกีระบวนการผสมผสานที่เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 
ไม่มกีารพฒันากลยุทธ์การจดัการขยะมูลฝอยที่เฉพาะเจาะจงระยะยาว การรณรงค์สร้างความ
ตระหนักส่วนใหญ่เป็นการรณรงคต่์อประชาชนทัว่ไป แทบไม่มกีารระบุกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง ยิง่ไป
กว่านัน้ การรณรงค์ส่วนใหญ่ไม่ต่อเนื่อง ในระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณไม่สามารถที่จะเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนได้ การรณรงค์แบบที่เป็นอยู่ในปจัจุบนัที่มกัจะเปลี่ยนทศิทางและความ
ตัง้ใจในการปฏบิตังิาน ท าให้หน่วยงานในทอ้งถิน่เสยีเครดติไปในเรื่องความชดัเจนและความมุ่งมัน่
ของการบรหิาร 
  การสรา้งความเชื่อมัน่และให้ความรูก้บัประชาชนเป็นวธิทีี่ดทีีสุ่ดที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของประชาชน อาจใช้ไม่ได้สมบูรณ์แบบส าหรบัทุกกรณี ดงันัน้ จงึต้องมเีครื่องมอืทาง
การเงนิ และการบงัคบัใช้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสรา้งค่าธรรมเนียมทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้และดขีึน้ 
และ/หรอืการบงัคบัใชก้ฎระเบยีบทีม่อียูแ่ลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทิง้ขยะในทีส่าธารณะ  
 2.4.5 การพฒันากลยทุธก์ารจดัการขยะโดยชุมชน 
  ถ้าหน่วยงานในท้องถิน่ต้องการที่จะขจดัปญัหาอนัหนักหน่วงน้ีออกไป ก็จ าเป็นที่
จะต้องมกีารวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ (พร้อมกับแนวทางนโยบายของรฐับาล) โดยจดัท า  
กลยทุธก์ารจดัการขยะทัง้หมดเพื่อก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  1) การคดัแยกขยะ ดงันัน้จะต้องท าทุกอย่างเพื่อใหม้ขียะน้อยที่สุดทีจ่ะน าไปก าจดั 
ณ บ่อฝงักลบขยะเท่าที่จะท าได้ เมื่อมขี ัน้ตอนชดัเจนแล้วต้องก าหนดตัวบุคคลพร้อมทัง้ดูว่าจะ
ก าหนดเจาะจงกลุ่มผู้ก่อใหเ้กดิขยะมลูฝอยที่จะเป็นเป้าหมายได้อย่างไร ซึง่ต่อไปจะใช้เป็นพื้นฐาน
เฉพาะในการปฏบิตังิาน ประเดน็ส าคญักค็อื การแนะน าระดบัของผูก่้อใหเ้กดิขยะมลูฝอยใหม้กีารคัด
แยกขยะขยะในส่วนทีส่ามารถน าไปรไีซเคลิ และน าไปใชซ้ ้าได ้โดยการแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด ซึง่
หมายถงึ การที่ขยะถูกแยกโดยตรง ณ จุดที่เกดิขยะนัน้ ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน ในสวน ในรา้นค้า ใน
ส านักงานหรอืแม้แต่ในตลาดสด ควรแยกขยะทนัททีี่มขียะเกดิขึ้น ถ้าทุกอย่างถูกทิ้งลงถงัแล้วจงึ
แยกในภายหลงัคงเป็นงานทีไ่มน่่าดนูกั และท าใหว้สัดุทีไ่ดม้มีลูค่าลดลง กระดาษหนังสอืพมิพท์ีเ่ลอะ
เทอะไปดว้ยเศษอาหารจะขายไมไ่ดร้าคา ขยะอนิทรยีท์ีท่ ิง้ในถงัเดยีวกบัขยะอื่นๆ อาจปนเป้ือน เช่น 
โลหะหนักเมื่อตกคา้งอยู่ในขยะอนิทรยีแ์ลว้น ามาหมกัเป็นปุ๋ ย สุดทา้ยจะก่อมลภาวะต่อผกั ผลไมท้ี่
ปลกูไวใ้นสนาม เป็นอนัตรายหากมกีารน าไปบรโิภค 
  การแยกขยะอาจจะท าใหไ้ดข้ยะ 2 ประเภทก่อนกไ็ด ้คอื ขยะรไีซเคลิ หรอืของขาย
ได ้ซึง่เป็นวสัดุทีม่มีูลค่าและสามารถขายใหก้บัผูค้า้ของเก่า และขยะอนิทรยี ์เป็นวสัดุจากครวัเรอืน 
(จ าพวกเศษอาหาร ผกั ผลไม)้ หรอื จากสวนในบ้าน (กิง่ไม ้ใบไม ้เศษหญ้า ดอกไม)้ ซึ่งสามารถ
น ามาหมกั และใชซ้ ้าในรปูของปุ๋ ยหมกัหรอืวสัดุปรบัปรงุคุณภาพดนิ 
  2) การรณรงคส์รา้งความตระหนัก แน่นอนว่าเราไม่สามารถทีจ่ะบอกประชาชนแต่
ละคนหรอืทุกคนไดแ้บบตวัต่อตวั อยา่งไรกต็ามการรณรงคส์รา้งความตระหนกัแบบไม่เฉพาะเจาะจง 
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จะน าไปสู่ความล้มเหลวได้ เนื่องจากประชาชนไม่รู้สกึถึงความสมัพนัธ์ส่วนตวัระหว่างตนเองกบั
โครงการ และที่ส าคญั คอืไม่ใช่ผู้ทีต่้องการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม จงึจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมาย
ถงึแมว้่าการรณรงคจ์ะไดก้ าหนดกลุ่มเป้าหมายไวแ้ลว้ กลุ่มเป้าหมายอาจจะต้องเป็นชุมชน โรงเรยีน 
ตลาด หรอืหน่วยงานของรฐั เป็นตน้  
  การรณรงคต์อ้งออกแบบมาเป็นอยา่งด ีและตอ้งเป็นการจดัการทีช่ดัเจน รวมทัง้การ
รณรงค์เพื่อสรา้งความตระหนัก ไม่ควรก าหนดในลกัษณะไฟไหม้ฟาง แต่ควรเป็นความพยายาม
อยา่งต่อเนื่องมากกว่าทีจ่ะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของประชาชน เครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทัง้หมด เช่น การ
อบรมเพื่อตดิตาม การแลกเปลีย่นดูงานเพื่อเรยีนรูจ้ากคนอื่น และการประกวดควรจดัขึน้เพื่อใหเ้กดิ
ความยัง่ยนืต่อไป 
 
2.5 บริบทของชุมชนไทล้ือ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัชียงใหม่ 
 ดอยสะเกด็ เป็นชื่ออ าเภอหนึ่ง ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัเชยีงใหม ่
ปจัจุบนัมพีื้นที่ทัง้หมด 468,152 ไร่ หรอืประมาณ 752 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมอีาณาเขตตดิต่อกบั
บรเิวณต่างๆ ดงันี้ ทศิเหนือ ตดิต่อกบั อ าเภอแม่แตงกบัอ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่และอ าเภอ
เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย ทศิใต้ ตดิต่อกบั อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ ทศิตะวนัออก 
ตดิต่อกบั อ าเภอสนัก าแพงกบักิง่แม่ออน อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ และอ าเภอแจห้่มกบั
อ าเภอเมอืงปาน จงัหวดัล าปาง และทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 นอกจากนี้ สภาพทางภูมศิาสตรข์องอ าเภอดอยสะเกด็นัน้ประกอบดว้ยพืน้ที่ๆ เป็นทีร่าบ
เพยีงแค่ 1 ใน 5 ส่วน อกี 4 ส่วนทีเ่หลอื หรอืพืน้ที ่4 ใน 5 ส่วนของอ าเภอดอยสะเกด็จะเป็นป่าและ
ภูเขาที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกที่มีพื้นที่ประมาณ 335,494 ไร่ ซึ่งอุดมไปด้วย
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างไม้สกั ไมก้ระยาเลย และสวนเมีย่งจ านวนมาก แต่มพีื้นที่เพยีงบางส่วน
ยงัคงเป็นพืน้ทีป่า่ชุมชน เพื่อการอนุรกัษ์ปา่และยงัชพีทีด่ าเนินการต่างๆ โดยราษฏร หรอืชาวบา้นที่
สามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์จากป่า รวมทัง้มหีน้าที่ในการอนุรกัษ์ และดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม ป่าใน
พืน้ทีด่งักล่าวใหค้งสภาพเดมิจนถงึรุ่นลุกรุ่นหลานสบืทอดมาจนถงึปจัจุบนั พืน้ทีป่่าชุมชนดงักล่าวน้ี
ได้ตัง้อยู่ในบรเิวณวดัพระธาตุจอมแจ้ง ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด ซึ่งอยู่ทางทศิใต้และทิศ
ตะวนัตกจะมลีกัษณะเป็นที่ราบลุ่มส าหรบัการท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะในการเพาะปลุก มพีื้นที่
ประมาณ 65,630 ไร่ โดยเป็นเขตที่อาศัยแหล่งน ้าจากเขื่อนแม่กวงในการเพราะปลุกประมาณ 
39,783 ไร ่ส่วนเขตทีเ่หลอืจะอาศยัแหล่งน ้าตามธรรมชาตทิัว่ไป 
 จากสภาพภมูศิาสตรข์องอ าเภอดอยสะเกด็ ขา้งต้นสามารถกล่าวไดว้่า อ าเภอดอยสะเกด็
ในส่วนทีเ่ป็นเทอืกเขานัน้จะมอีาณาเขตกัน้ระหว่างแอ่งอารยธรรมทีส่ าคญัอยู่ 2 แอ่งของภาคเหนือ 
คือ อารยธรรมลุ่มน ้ ากก-อิง และแอ่งอารยธรรมลุ่มน ้ ากวง-ปิง เมื่อพระยามงัรายทรงปกครอง
อาณาจกัรล้านาขึน้มาจงึทรงรวมแหล่งอารยธรรมทัง้ 2 นี้เขา้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรล้านนาปี 
พ.ศ. 1839 (ค.ศ. 1296) ท าใหอ้ าเภอดอยสะเกด็มทีีต่ ัง้อยู่กึง่กลางระหว่างแอ่งอารยธรรมทัง้ 2 นี้และ
มพีฒันาการร่วมกนักบัอาณาจกัรล้านนาตัง้แต่เริม่มกีารศกึษาเรื่องราวหรอืประวตัคิวามเป็นมาของ
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อาณาจกัรลา้นนาทีอ่าศยัหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์และโบราณคดจีนกลายเป็นทีม่าของการเริม่ต้น
ในการศกึษาประวตัศิาสตรล์้านนาจากค าว่า “ต านาน (Lgend) ซึง่เป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์
และโบราณคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ย ังคงเป็น “จารีต 
(Tradition)” ซึง่ไดบ้นัทกึไวเ้ป็นทัง้ประวตัศิาสตรแ์บบเก่าและประวตัศิาสตรส์ากลในเวลาเดยีวกนัจงึ
พบว่าต านานทุกเรื่องดงัทีไ่ดก้ล่าวขึ้นมานัน้จะโยงถงึองคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ที่มคีวามเป็นนัย ซึ่ง
แฝงความเป็นจรงิทีส่ามารถตคีวามกนัไดจ้นกลายเป็นทีม่าของค าว่า “ดอยสะเกด็” ตามหลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตร ์และโบราณคดทีีป่รากฏอยูใ่นต านานอ าเภอดอยสะเกด็ ซึง่มเีรือ่งเล่าสบืต่อกนัมาดงันี้ 
 ในสมยัพุทธกาล สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดเ้สดจ็มายงัดอยเกิ้ง ซึง่ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอฮอด
ที่ปจัจุบนัแล้วได้เสดจ็ผ่านมาที่พุทธบาททุ่มตุ้มยางวดิ พระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทบัที่ดอยพระ
บาทตีนนกใน เขตอ าเภอสนัทราย ซึ่งขณะนัน้ พระองค์ทรงทอดพระเนตรไปทางทศิใต้แล้วเห็น
หนองบวัที่มขีนาดกว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยดอกบวัเป็นจ านวนมากมาย ซึ่งตัง้อยู่อย่างโดดๆ 
เพยีงลูกเดยีวโดดเดี่ยวแล้วก็เป็นที่อยู่อาศยัของพญานาค 2 ตวั ที่เป็นตวัผู้ และตวัเมยีอยู่ด้วยกนั 
เมื่อสมเดด็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ได้เสดจ็มาประทบัอยู่ ณ ที่แห่งนัน้แล้วทรงเปล่งฉับพรรณรงัสใีห้
พญานาคทัง้ 2 ตวั ไดเ้หน็พระองคใ์นขณะทีก่ าลงัหากนิอยู่ในบรเิวณดงักล่าว พญานาคทัง้ 2 ตวัจงึ
เกิดความเลื่อมใสศรทัธาพระองค์แล้วได้จ าแลงแปลงกายเป็นมนุษย์และแสร้งไปเก็บดอกบวัใน
บรเิวณนัน้ เพื่อน าไปถวายพระพุทธเจา้เป็นพุทธบูชาและทูลขอเสน้พระเกศาของพระองค ์เพื่อเก็บ
ไวเ้ป็นพุทธบชูา โดยสรา้งเจดยีส์วมทบัเสน้เกศาของพระองคไ์วใ้นบรเิวณภูเขาลูกนี้แลว้เรยีกบรเิวณ
แห่งนี้ว่า “ดอยเสน้เกศ” เพราะว่าในภาษาพืน้เมอืงของภาคเหนือหรอืค าในภาษาล้านนา (ค าเมอืง) 
จะเรยีกภูเขาว่า “ดอย” จนกระทัง่มผีู้ทีศ่กึษาประวตัศิาสตรข์องอ าเภอดอยสะเกด็แลว้สนันิษฐานว่า
ค าว่าดอย “ดอยเสน้เกศ” ได้เพีย้นมาเป็นค าว่า “ดอยสะเกด็” และมกีารใชเ้รยีกเป็นชื่อของอ าเภอๆ
หน่ึงในจงัหวดัเชยีงใหมด่งัทีป่รากฏในปจัจุบนั 
 นอกจากนี้ยงัมอีกีต านานหน่ึงไดเ้ล่าถงึเรือ่งราวเกีย่วกบัอ าเภอดอยสะเกด็อกีดว้ยว่า ค าว่า 
“ดอยสะเกด็” นัน้มาจากค าว่า “ดอยสระเกด็” ซึง่ค าว่า “สระ” คอื การไซห้รอืท าความสะอาด ส่วนค า
ว่า “เก็ด” นัน้คอื เกล็ด โดยหมายถงึเกล็ดของพญานาค ซึ่งในสมยัโบราณหรอืสมยัจารตีนัน้ได้มี
พญานาค 2 ตวั ได้อาศยัอยู่ในหนองบวั (ซึ่งปจัจุบนัก็คอื หนองบวัพระเจ้าหลวง) ที่ตัง้อยู่ใกล้กบั
ภูเขาลูกหนึ่งนานทปีีหนพญานาค 2 ตวั นี้ก็จะออกมาช าระร่างกายของตนแล้วก็พากนัขึน้ไปตาก
เกลด็ของตนใหแ้หง้บนภูเขาดงักล่าว ท าให้ภูเขาลูกนี้จงึมชีื่อเรยีกว่า “ดอยสะเกด็” และเรยีกชื่อนัน้
เป็นชื่ออ าเภอๆหน่ึงในจงัหวดัเชยีงใหมม่าจนถงึปจัจบุนัน้ี 
 อ าเภอดอยสะเก็ดในปจัจุบนัถอืว่าเป็นชุมชนที่มคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ์ที่อพยพ
เขา้มาอาศยั และมกีารตัง้ถิ่นฐานอยู่ในบรเิวณพื้นที่ต่างๆ ของอ าเภอดอยสะเก็ดอยู่หลายกลุ่มอีก
ด้วย เช่น ลวัะ (ละว้า) ไทโยนกหรอืไทยวน (คนเมอืง) ไทเขนิ เงี้ยว หรอืฉาน (ไทยใหญ่) แขก 
(อนิเดยี) จนีฮ่อ จนี กะเหรีย่งหรอืปกาเกอะญอ (ยาง) ขมุ (ข่ามุ) ม่าน (พม่า) ไทลือ้ ฯลฯ (ซึง่ในทีน่ี้
จะกล่าวถงึเรือ่งของ “ไทลือ้” เท่านัน้) จากความหลากหลายทางชาตพินัธุด์งักล่าวนี้ ท าใหอ้ าเภอดอย
สะเกด็กลายเป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัเชยีงใหมท่ีม่คีวามน่าสนใจในการศกึษาทางประวตัศิาสตรม์าก
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ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสงัคม เศรษฐกจิการเมอืงการปกครอง ศลิปวฒันธรรม ศาสนา ความเชื่อ 
ประเพณีรวมทัง้การผสมผสานทางวฒันธรรมและเชื้อชาตขิองกลุ่มชาตพินัธุ์ต่างๆ ที่ปรากฏให้พบ
เหน็ในปจัจบุนัดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในตอนต้นมากยิง่ขึน้แลว้ในปจัจุบนั เขตอ าเภอดอยสะเกด็ไดแ้บ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 14 อ าเภอ 105 หมูบ่า้นและเขตสุขาภบิาล 7 สุขาภบิาล 
 ตามสภาพภูมศิาสตรบ์า้นเมอืงลวงใต้ อยู่ทางทศิตะวนัตกขอทีว่่าการอ าเภอดอยสะเกด็มี
พื้นที่ทัง้หมด 609 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เป็นที่ท าการเกษตร 209 ไร่ โดยอาศัยน ้ าจาก
ชลประทานแมก่วง 
  ทศิเหนือ ตดิต่อ หมูบ่า้นลวงเหนือ ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ 
  ทศิใต ้ตดิต่อ หมูบ่า้นปา่สกัน้อย ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ 
  ทศิตะวนัตก ตดิต่อ หมูบ่า้นเชงิดอย บา้นปา่คา ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ 
  ทศิตะวนัตก ตดิต่อ หมูบ่า้นไผ่ศรโีขง ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ 
  ชุมชนไทลือ้บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นกลุ่มชนชาติ
พนัธุท์ีส่บืเชือ้สายมาจากบรรพบุรษุ ทีอ่พยพมาจากแควน้สบิสองปนันาทางตอนใต้ของมณฑลยนูาน
ประเทศจนี การอพยพของชาวไทลือ้ สนันิษฐานว่ามสีองช่วงคอื ช่วงแรกอพยพมาในสมยัของพระ
เจา้แสนเมอืงมา ในครัง้นัน้พระเจา้แสนเมืองมาได้เสดจ็ประภาสดนิแดนสบิสองปนันาแล้วเสด็จ
กลบัมาฝ ัง่แกนใน ปีพ.ศ.1932 ชาวไทลือ้ทีต่ามเสดจ็มาดว้ยไดต้ัง้ถิน่ฐานอยู่ในดนิแดนพฒันาฝ ัง่แกน 
โดยมจีารกึไว้ทีเ่สาหลกับา้น ลวงเหนือ จารกึเรื่อง "วนัตัง้บา้น" คอืวนัเสารท์ี ่3เดอืนเมษายน พ.ศ.
1932 (รตันาพร เศรษฐกุล 2527) ช่วงทีส่องมขีอ้สนันิษฐานของนักวชิาการบางคนว่า การตัง้ถิน่ฐาน
ของชาวไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต้ เป็นผลมาจากนโยบาย "เกบ็ฝกัใส่ซา้เกบ็ขา้ใส่เมอืง” นัน้กม็โีอกาส
เป็นจรงิได ้
  ถ้าพจิารณาขอ้มลูประวตัศิาสตรท์ีว่่า ปลายพุทธศกัราชที ่23 สภาพบา้นเมอืงของ
ลา้นนาไทยเป็นกระจุก บา้นห่างนาห่าง บา้นอุกเมอืงอุก ไปทางใต้กก็ลวัเสอื ไปทางเหนือกก็ลวัชา้ง
บา้นเมอืงลวงใตก้ค็งตกอยูใ่นสภาพเช่นเดยีวกนั เมือ่บา้นเมอืงสงบเรยีบรอ้ยแลว้ชาวบา้นจงึหวน 
กลบัมาตัง้ถิน่ฐานอยู่ทีเ่ดมิปจัจุบนัคอื บา้นเมอืงลวงใต้ ต.เชงิดอย อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่ ต่อมา
จงึไดข้ยายไป อยูใ่นหมูบ่า้นปา่คา บา้นโปง่กุ่ม อกีส่วนหน่ึง 
  ต านานบา้นเมอืงลวงใต้ เมื่อ พ.ศ.2347 พระเจา้กาวลิะ ไดก้วาดต้อนผูค้นไทลือ้มา
จากแคว้นสบิสองปนันาทางตอนใต้ของมณฑลยูนานประเทศจนี เขา้มาตัง้รกรากอยู่ที่ชุมชนไทลื้อ
บา้นเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ด้วยชุมชนไทลือ้อาศยักนัอยู่หลายหมู่บา้นใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่เชื่อกนัว่าไดอ้พยพลงมาจากแควน้สบิสองปนันาเขา้สู่ประเทศไทยเมื่อ 200 ปี
มาแลว้โดยส่วนใหญ่ยงัคงรกัษาประเพณีดัง้เดมิของตนเองไวส้บืต่อกนัมาจนถงึปจัจุบนั ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาพดู พธิกีรรมต่างๆ การแต่งกายการฟ้อนร า การละเล่นต่างๆ อาหาร การเป็นอยู ่
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บ้านเมอืงลวงใต้ 

บ้านป่าคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพที ่2.5 ทีต่ ัง้และอาณาเขตตดิต่อชุมชนไทลื้อ เป็นกลุ่มชุมชนประกอบดว้ย หมู่ที ่5 
บา้นลวงเหนือ หมูท่ี ่4 บา้นปา่คา ต าบลเชงิดอย และหมูท่ี ่8 บา้นลวงใต้ ซึง่ตัง้ถิน่ฐานอยู่ในพืน้ทีลุ่่ม
น ้ากวงเป็นหลกั อยู่ประมาณเสน้ละตจิดูที่ 18°86  00”เหนือ และเสน้ลองตจิดูที่ 99° 18  30” 
ตะวนัออก โดยทีบ่า้นเมอืงลวงเหนือ และบา้นเมอืงลวงใตต้ดิกบัถนนเชยีงใหม่-เชยีงราย และบา้นป่า
คาตดิกบัถนนดอยสะเก็ด-บ่อสรา้ง ส่วนขอ้มูลประชากร ชุมชนไทลื้อมจี านวนประชากรทัง้หมดตาม
ทะเบยีนราษฎร์ 669 คนแบ่งเป็น ชายจ านวน 328 คน หญิงจ านวน 341 คน มจี านวนครวัเรอืน 189 
ครวัเรอืน (ทีม่า: แผนพฒันาสามปี เทศบาลต าบลดอยสะเกด็ พ.ศ. 2551-2553) 
 การคมนาคมขนส่ง ในปจัจุบนัการคมนาคมขนส่งไปยงัชุมชนไทลื้อบ้านเมอืงลวงใต้จะใช้
เส้นทางคมนาคมทางบก โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1019 และเดนิทางจากสี่แยกศาลเด็กเข้าสู่
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อ าเภอดอยสะเก็ด ใช้เส้นทางเชยีงใหม่ เชยีงราย ระยะทางประมาณ 18 กม.เลี้ยวกลบัตรง
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด มาอีกประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาเข้าตรงป้ายบอกทางหมู่บ้านชุมชน 
ไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม ่แสดงดงัภาพที ่2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 โครงการชุมชนรกัษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่อง ขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ อ าเภอ  
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มจีุดประสงค์หลกั คือ การสร้างความรู้ และความตระหนักให้กับ
ประชาชนในชุมชนไทลื้อ จนน าไปสู่การเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมเพื่อจดัการปญัหา
ขยะมลูฝอยในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวท้างคณะผูว้จิยั
จงึไดศ้กึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บัการวจิยัโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 กรมควบคุมมลพษิ (2547) ไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัการเสรมิสรา้งขดีความสามารถของ
ทอ้งถิน่ในการคดัแยกและใชป้ระโยชน์ของเสยี (ลุ่มน ้าปิง) ในพืน้ทีต่ าบลหนองป่าครัง้ และต าบลยาง
เนิ้ง พบว่า ในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองป่าครัง่สามารถน ามูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์
ใหมไ่ดป้ระมาณรอ้ยละ 23.6 ของปรมิาณมลูฝอยทัง้หมด ซึง่การน ามลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่
ได้มาจาก กิจกรรมการท าปุ๋ ยหมกัอนิทรยี์, กิจกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพ, กจิกรรมธนาคารขยะ 
รไีซเคลิ และกจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี ์โดยกจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัอนิทรยีส์ามารถ
น ามูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้มากที่สุด คอื ประมาณวนัละ 227.1 กิโลกรมั หรอืประมาณ
รอ้ยละ11.5 ของปรมิาณมูลฝอยทัง้หมด ในส่วนของ ต าบลยางเนิ้ง สามารถน ามูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ประมาณร้อยละ 22.8 ของปรมิาณมูลฝอย ทัง้หมดของพื้นที่น าร่อง โดยมาจาก 

 

บ้านเมอืงลวงเหนือ 

บ้านเมอืงลวงใต้ บ้านป่าคา 

ถนนเชียงใหม่-เชียงราย 

ถนนดอยสะเกด็-บ่อสร้าง 
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4 กจิกรรมหลกัทีด่ าเนินการในพืน้ที ่ไดแ้ก่ กจิกรรมการท า ปุ๋ ยหมกัอนิทรยี,์ กจิกรรมการท าน ้าหมกั
ชวีภาพ,กจิกรรมการรบัซือ้ขยะรไีซเคลิ และกจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี ์โดยกจิกรรม
ที่สามารถน ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้มากที่สุด คือ กิจกรรมการท าปุ๋ ยหมกัอินทรีย ์
สามารถน ามลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหมไ่ดร้อ้ยละ 15.0 ของปรมิาณมลูฝอยทัง้หมด 

 ชนนาถ เฮงสวสัดิ ์ และประอรนุช สุภณัวงษ์ (2538) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัการจดัการก าจดั
ขยะมูลฝอยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย พบว่าปรมิาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละเขต
เทศบาลมคี่าอยูใ่นช่วง 20-200 ตนั ปรมิาณขยะมลูฝอยเฉลีย่ มคี่าอยู่ในช่วง 0.7-1.4 กโิลกรมัต่อคน
ต่อวนั ในดา้นการจดัการและการก าจดัขยะมลูฝอยนัน้ พบว่าในเขตภาคเหนือยงัมปีญัหา ทีต่้องเร่ง
ด าเนินการแกไ้ขอกีเป็นจ านวนมาก ปญัหาทีส่ าคญัและพบค่อนขา้งมากไดแ้ก่ ปญัหาการขาดแคลน
อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม การขนส่งและก าจดัขยะมลูฝอย ปญัหาการขาดแคลนบุคลากร
ปญัหาดา้นงบประมาณ และปญัหาดา้นความร่วมมอืของประชาชน ซึง่ปญัหาดงักล่าวน้ี ท าใหก้าร
เก็บรวบรวมและการก าจดัขยะมูลฝอยเป็นไปได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ  และพบว่าเทศบาลและ
สุขาภบิาลในเขตภาคเหนือนิยมใช้การก าจดัขยะมูลฝอยโดยวธิกีารฝงักลบ แต่ส่วนใหญ่มกัจะ
ด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลกัสุขาภบิาล จงึมจี านวนเทศบาลและสุขาภบิาลที่ถูกร้องเรยีนจาก
ประชาชนเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอย ถงึรอ้ยละ 25 
 สุภศกัดิ ์เมอืงพรหม (2547) ไดศ้กึษาถงึการจดัการมลูฝอยขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ในจงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า ในจงัหวดัรอ้ยเอ็ดส่วนใหญ่ไม่มกีารด าเนินการเกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม 
มลูฝอย (รอ้ยละ 87.7) ประเภทของภาชนะในการรองรบัมลูฝอยส่วนใหญ่ คอื ยางรถยนต์ขนาด 
50-100 ลติร (รอ้ยละ 72.72) จ านวนภาชนะรองรบัมลูฝอยเฉลีย่ 45.70 ใบ ฝาปิดทุกใบ การเกบ็
ขนส่งมลูฝอยพบว่าม ีอบต. เพยีงแห่งเดยีวทีม่รีถเกบ็ขนมลูฝอย และไม่ม ีอบต. ใดทีม่กีารคดัแยก
หรอืแปรสภาพมูลฝอยการก าจดัมลูฝอยพบว่า อบต. มสีถานทีใ่นการก าจดัขยะมูลฝอย (รอ้ยละ
6.07) ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีร่าบและเป็นทีส่าธารณะ วธิกีารก าจดัมลูฝอยส่วนใหญ่ก าจดัโดยวธิกีองไว้  
(รอ้ยละ 54.55) การจดัเตรยีมที่ดนิส าหรบัการก าจดัมลูฝอยในอนาคต (รอ้ยละ 14.81) มแีผนการ
จดัการมลูฝอย ในอนาคต (รอ้ยละ 28.17) ส่วนใหญ่มแีผนการเกี่ยวกบัการจดัการมลูฝอย อุปสรรค
และขอ้เสนอแนะในการจดัการมลูฝอยพบว่า อบต. มปีญัหา/อุปสรรคในการจดัการมลูฝอย (รอ้ยละ 
28.72) ส่วนใหญ่ขาดงบประมาณ ขอ้เสนอแนะในการจดัการมลูฝอยพบว่าส่วนใหญ่ ต้องการใหร้ฐั
จดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอ (รอ้ยละ 55.76) และพบว่า อบต. ส่วนใหญ่ยงัมคีวามรู้ ความเขา้ใจ
น้อย ในการที่จะน าไปเป็นองค์ความรูใ้นการตระหนักถงึปญัหาในอนาคต เมื่อไม่มปีญัหาในเชงิ
ประจกัษ์ จงึไม่มกีารวางแผนในการจดัการมลูฝอย และเมื่อไม่มกีารวางแผนจงึไม่มกีารเตรยีมการ
ดา้นงบประมาณในการจดัการขยะไว้ ดงันัน้จงึต้องเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นสิง่แวดลอ้มการ
จดัเกบ็ขอ้มลู การสงัเคราะหป์ญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มแก่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เพื่อก่อใหเ้กดิองค์
ความรู ้ทศันคตเิชงิบวก 
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