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บทท่ี 3  
การด าเนินงานวิจยั 

 
 โครงการชุมชนรกัษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ อ าเภอ 
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีจุดประสงค์หลกั คือ การสร้างความรู้ และความตระหนักให้กับ
ประชาชนในชุมชนไทลื้อ จนน าไปสู่การเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อจดัการปญัหา
ขยะมลูฝอยในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป ในส่วนของบทที ่3 นี้จะเป็นเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั ประกอบไปด้วย การเตรยีมความพรอ้มของคณะผู้วจิยั, การศกึษา
ขอ้มลูพืน้ฐาน, และกจิกรรมทีใ่ชใ้นการด าเนินการวจิยั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
3.1 การเตรียมความพร้อมของคณะผูวิ้จยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน โดยเน้นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นส าคญั ดงันัน้การเตรยีมความพรอ้มของ
คณะผูว้จิยัในการวจิยัครัง้นี้จงึเป็นการเตรยีมความพรอ้มที่เกี่ยวข้องกบัชุมชนไทลือ้เป็นหลกั ไดแ้ก่
การสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนซึง่เป็นสิง่แรกทีค่ณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการ โดยคณะผูว้จิยัไดล้งพืน้ที่
เบื้องต้น ตดิต่อและประสานงานกบัผูน้ าทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการในชุมชนไทลื้อ เพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธ์กบัชุมชน รวมทัง้การจดัหาแหล่งความรูท้ี่ต้องใช้ในการจดัการปญัหาขยะมลูฝอยใน
ชุมชน ได้แก่ การเตรยีมเอกสารในการจดัอบรม แบบสอบถาม คู่มอืการด าเนินกิจกรรม รวมทัง้
ติดต่อวทิยากรผู้ให้ความรู้กบัชาวบ้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการปญัหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน เป็นตน้ 
 
3.2 การศึกษาข้อมลูพื้นฐาน 
 การวิจยัครัง้นี้เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วม ซึ่งต้องการการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนเนื่องจากเป็นสิง่จ าเป็น เพราะจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบการเขา้สู่ชุมชน รวมทัง้
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการในชุมชนต่อไป ซึ่งวิธกีารที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
คณะผู้วิจยัท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารแผนพฒันาของเทศบาล และข้อมูลทุติภูมอิื่นๆ จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในส่วนของขอ้มลูปฐมภมูนิัน้ คณะผูว้จิยัไดข้อ้มลูจากการพบปะพูดคุยกบัผูน้ า
ชุมชนทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้ประชาชนในชุมชนไทลือ้ รวมทัง้การเขา้ไปเก็บ
ขอ้มูลด้วยตนเองดงัภาพที่ 3.1 โดยขอ้มูลพื้นฐานที่ท าการศึกษาครัง้นี้ประกอบด้วยประเดน็ต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
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 3.2.1 บริบทของชุมชนทัว่ไป 
  การศกึษาครัง้นี้คณะผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาบรบิทของชุมชนไทลือ้ซึง่จะประกอบดว้ย 
ประวตัคิวามเป็นมา ทีต่ ัง้และอาณาเขตตดิต่อ ขอ้มลูประชากรของชุมชนไทลือ้ สาธารณูปโภคและการ
คมนาคมขนส่ง และบรบิทขององคก์รในชุมชน  
 3.2.2 ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาขยะมลูฝอย 
  ขอ้มูลเกี่ยวกบัปญัหาขยะมูลฝอย ที่ท าการศกึษาในการวจิยัครัง้น้ีจะประกอบด้วย
การจดัการขยะมูลฝอยในปจัจุบนั ปรมิาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอยในชุมชนไทลื้อ รวมทัง้การ
รวบรวมและวเิคราะหส์ภาพปญัหาขยะมลูฝอยในปจัจบุนัของพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ 
 3.2.3 ข้อมลูเก่ียวกบัความรู้ และความตระหนัก 
  การศกึษาความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกบัขยะมูลฝอย เพื่อให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานซึ่งแสดงถึงความรู้ความตระหนัก และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนไทลื้อ 
เกีย่วกบัปญัหาขยะมลูฝอย ส าหรบัใชเ้ป็นตวัก าหนดกจิกรรมและรปูแบบในการถ่ายทอดความรูแ้ละ
สรา้งความตระหนกัใหเ้กดิขึน้ในชุมชนส าหรบัการศกึษาในขัน้ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 กิจกรรมท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั 
 การด าเนินการวจิยัในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อปฏบิตังิานวจิยัของคณะผูว้จิยั 
และการเปิดโอกาสให้เกดิการมสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีชุ่มชนไทยลื้อ โดยเริม่จากการสรา้ง
ความตระหนกัใหก้บัประชาชนเกีย่วกบัปญัหาขยะมลูฝอยในชุมชน หลงัจากนัน้จะเป็นการส่งเสรมิให้
ความรูค้วามเขา้ใจในการคดัแยกและใชป้ระโยชน์จากขยะมลูฝอย เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรูใ้นการ
จดัการมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะท าให้ประชาชนในชุมชนไทลื้อสามารถเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมกบัชุมชนของตนเอง รวมทัง้วางแผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั และขัน้ตอนต่อมา คอื 
การด าเนินกจิกรรมตามกิจกรรมทีต่นเองเลอืก หลงัจากนัน้จะท าการตดิตามประเมนิผลการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันระหว่างประชาชนในชุมชนและคณะผู้วจิยั เพื่อสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และ
วเิคราะหผ์ลการด าเนินกจิกรรม โดยขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัมรีายละเอยีดดงันี้  

ภาพท่ี 3.1 แสดงการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานในชุมชนไทลือ้ 
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 3.3.1 สร้างความตระหนัก และความรู้ ให้กบัประชาชนในชุมชนไทลื้อ  
  การสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกบัปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนนัน้
คณะผู้วจิยัด าเนินงานโดยการจดัเวทพีบปะชาวบ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และปญัหา
เกีย่วกบัขยะมลูในชุมชน เพื่อระดมความคดิเหน็ในการแกป้ญัหา รวมทัง้ตระหนักถงึทางเลอืกในการ
แก้ปญัหา ซึง่กจิกรรมทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ส าหรบัการสรา้งความตระหนักในชุมชน ไดแ้ก่ การประชุมเวที
ชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกบัปญัหาขยะมูลฝอยของชุมชน การอภปิรายถงึความ
รุนแรงของปญัหาขยะมลูฝอย รวมทัง้แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัแนวทางการแก้ปญัหาร่วมกนั ซึ่ง
จะอาศยัขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาบรบิทของชุมชนก่อนหน้านี้ โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับปญัหาขยะมูลฝอย รวมทัง้เพื่อให้ชุมชนเล็งเห็นและตระหนักถึง 
ปญัหาขยะมูลฝอยของชุมชนไทลือ้ มรีะยะเวลาในการด าเนินการ 2 วนั คอื วนัที่ 27-28 กนัยายน 
2550 สถานทีใ่นการจดัเวทชีาวบา้นครัง้นี้ ไดใ้ชโ้บสถ์ในวดัรงัสสีุทธาวาสในชุมชนไทลือ้เป็นสถานที่
จดัเวที มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักทัง้สิ้น 41 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้อาสาสมคัร
สาธารณะสุขมลูฐาน (อสม.) จ านวน 16 คน เจา้อาวาส ผูน้ าจากทางเทศบาลต าบลดอยสะเกด็ 3 คน 
ชาวบา้น 21 คน ดงัภาพที ่3.2 โดยมขีัน้ตอนการจดักจิกรรมยอ่ยดงันี้  
  1) กจิกรรมเริม่ต้นจากการละลายพฤตกิรรม และการแนะน าตนเองของผู้เขา้ร่วม
ประชุม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิความเป็นกนัเองระหว่างชาวบา้นผูเ้ขา้ร่วมเวทกีบัคณะผูว้จิยั 
ซึง่จะท าใหก้ารแลกเปลีย่นและการแสดงความคดิเหน็เป็นไปตามธรรมชาต ิ
  2) กจิกรรม Time Line “อดตีคอืความฝนั ปจัจุบนัคอืความจรงิ” มวีตัถุประสงค์
เพื่อใหผู้้เขา้ร่วมเวท ีไดม้กีารแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพของชุมชนไทลื้อตัง้แต่ในอดตีจนถงึ
ปจัจบุนั เพื่อใหเ้กดิความรูส้กึรกัและหวงแหนชุมชนของตนเอง 
  3) กจิกรรม ความคาดหวงัและความต้องการในการจดัการกบัปญัหาขยะมลูฝอยที่
เกดิขึน้ในชุมชน มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมเวทไีดแ้สดงความคาดหวงัต่อสถานะภาพของชุมชน
ทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคตว่าตอ้งการเหน็ชุมชนไทลือ้เปลีย่นแปลงไปในลกัษณะใด 

   
 
 

 

ภาพท่ี 3.2 แสดงกจิกรรมการสรา้งความตระหนกัในชุมชนไทลือ้ 
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4) กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอย มีวตัถุประสงค ์
เพื่อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัการปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชน ซึง่จะเป็นขอ้มลูให้
ประชาชนในชุมชนน าไปก าหนดแนวทาง และรูปแบบการแก้ปญัหาขยะมูลฝอยที่เหมาะกบัชุมชน
ของตนเองต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3.3.2 การแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทล้ือ 
  การจดัการขยะมูลฝอย ต้องอาศยัความรูค้วามเขา้ใจ และความเต็มใจที่จะเขา้มามี
ส่วนรว่มของประชาชน ในการก าหนดแนวทาง และรปูแบบกจิกรรมเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมนัน้จะ
ช่วยให้การด าเนินกจิกรรมและการแก้ปญัหานัน้ สามารถที่จะแก้ปญัหาของชุมชนได้ตรงจุด และมี
ความสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน และปญัหาที่เกดิขึน้จากการด าเนินกจิกรรมการสรา้ง
ความตระหนักในเรื่องปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนไทลือ้ ต่อมาคณะผูว้จิยัได้จดัเวทชีาวบา้นอกีครัง้
หนึ่งกับผู้ที่สนใจในการเป็นกลุ่มน าร่อง โดยร่วมกันในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และ
คดัเลอืกกจิกรรมร่วมกนั โดยจดัเวทใีนวนัที ่7 ตุลาคม 2550 โดยใชโ้บสถ์ของวดัรงัสสีุทธาวาสเป็น
สถานทีจ่ดัเวท ีมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมสรา้งความตระหนกัทัง้สิน้ 53 คน ประกอบดว้ย กลุ่มผูอ้าสาสมคัร
สาธารณะสุขมลูฐาน (อสม.) จ านวน 18 คน เจา้อาวาส ผูน้ าจากทางเทศบาลต าบลดอยสะเกด็ 2 คน 
ชาวบา้น 35 คน ดงัภาพที ่3.3 ประกอบดว้ยกจิกรรมยอ่ยดงัต่อไปนี้  
  1) กิจกรรมก าหนดรูปแบบการจดัการปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนไทลื้อ โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อแสวงหาอาสาสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมในการแก้ปญัหา รวมทัง้เพื่อได้รูปแบบการ
แกป้ญัหาทีเ่กดิจากความตอ้งการของชุมชน และตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้ 
  2) กจิกรรมเลอืกรูปแบบ/ทางเลอืก ในการแก้ปญัหาขยะมลูฝอยในชุมชน โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อได้รูปแบบการแก้ปญัหาทีเ่กดิจากความต้องการของชุมชน และตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนไทลื้อได้ โดยอาศยัการวเิคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากจดัเวทกีารส ารวจพื้นที ่
และจากการแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มเวททีีซ่ึง่มปีระเดน็ส าคญัทีจ่ะน ามาพจิารณาไดแ้ก่ 
   2.1) สามารถแกป้ญัหาขยะมลูฝอยของชุมชนได ้
   2.2) ความพรอ้มดา้นงบประมาณ อุปกรณ์ เครือ่งมอื สถานทีแ่ละบุคลากร 

ภาพท่ี 3.3 แสดงกจิกรรมแสวงหาแนวทางและรปูแบบการจดัการปญัหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทลือ้ 
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   2.3) ประชาชนในทอ้งถิน่ใหค้วามรว่มมอืและมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเขา้
รว่มกจิกรรม 
   2.4) เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและปรมิาณของขยะมลูฝอย 
   2.5) สอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรมการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม ่
   2.6) มคีวามเหมาะสมกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ วฒันธรรมและ
ประเพณขีองทอ้งถิน่ 
   2.7) ผลประโยชน์ทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ประชาชน 
   2.8) สามารถด าเนินกจิกรรมไดอ้ย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 
  3) กจิกรรมอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารในการน ารปูแบบการจดัการขยะมลูฝอย 
ทีค่ดัเลอืกแลว้มาใชใ้นชุมชน มวีตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัรปูแบบกจิกรรม
ที่ชุมชนเลอืกมาใช้ในการจดัการปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งเป็นกจิกรรมที่เสรมิสรา้งความรู้
เพิม่เติมให้กบัชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ประชาชนในชุมชนน าไปวางแผนการด าเนินกิจกรรม
แก้ปญัหาขยะมูลฝอยที่เหมาะกบัชุมชนต่อไปดงัภาพที่ 3.4 มรีายละเอยีดของหวัขอ้ที่ท าการอบรม
ดงัน้ี การท าน ้าหมกัชวีภาพ การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ การเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี์ การใชถุ้งผา้
แทนถุงพลาสตกิ 

 
  
 3.3.3 วางแผนการด าเนินกิจกรรมตามรปูแบบท่ีเลือกไว้ร่วมกนั  
  การวางแผนการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่เลอืกไว้ร่วมกนั จดัเวทใีนวนัที่ 14 
ตุลาคม 2550 โดยใช้โบสถ์ของวดัรงัสสีุทธาวาสเป็นสถานทีจ่ดัเวท ีมผีู้เขา้ร่วมกจิกรรมสร้างความ
ตระหนักทัง้สิน้ 46 คน ประกอบดว้ย กลุ่มผูอ้าสาสมคัรสาธารณะสุขมลูฐาน (อสม.) จ านวน 18 คน
เจา้อาวาส ผู้น าจากทางเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด 1 คน ชาวบ้าน 27 คน ดงัภาพที่ 3.5 มวีตัถุประสงค ์
เพื่อให้เกดิความเข้าใจร่วมกนัเกี่ยวกบัรูปแบบที่จะน ามาใช้ในการแก้ปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
รวมทัง้เพื่อวางแผนการด าเนินกจิกรรมด้านต่างๆ ร่วมกนั ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมกจิกรรม การจดัหา
ออกแบบเครื่องมอืและอุปกรณ์ รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั และสุดท้ายวาง

ภาพท่ี 3.4 กจิกรรมการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการน ารปูแบบการจดัการขยะมลูฝอยไปใช้ประโยชน์ 
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แผนการติดตามและประเมนิผลการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ในกิจกรรมที่เลอืกมาใช้ในการจดัการ
ปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนไทลื้อ ได้แก่ กิจกรรมท าน ้าหมกัชีวภาพ กิจกรรมท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 
กจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยขยะมลูฝอยอนิทรยี ์และกจิกรรมการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3.4 ด าเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทล้ือ 
  การด าเนินกจิกรรมการแก้ปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนไทลือ้นัน้ ไดด้ าเนินการตาม
ขัน้ตอนทีว่างแผนไวจ้ากหวัขอ้ 3.3.3 ซึง่การด าเนินกจิกรรมต่างๆ มรีายละเอยีดของกจิกรรมดงันี้ 
  1) กจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพ จากการส ารวจข้อมูลผู้ที่สนใจด าเนินกิจกรรม
การท าน ้าหมกัชวีภาพในพื้นที่ชุมชนไทลื้อ ในเบื้องต้นมผีู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 100
เรอืน (วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2550) หลงัจากนัน้ได้มกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถท า
ให้ชาวบ้านเกิดความสนใจและได้สมคัรเข้าร่วมโครงการอีกจ านวน 35 ครวัเรอืน และปจัจุบนัน้ี
(31 มกราคม 2551) มผีู้เข้าร่วมโครงการทัง้สิ้น 160 ครวัเรอืน ในส่วนของวสัดุอุปกรณ์นัน้ ถงัน ้า
หมกัชวีภาพที่ใช้ในชุมชนไทลื้อนัน้ ท ามาจากถงัพลาสติกขนาด 50 ลติรมกีารเจาะรูเพื่อให้น ้า
ชวีภาพออกมาที่ก้นถงั และใช้ถุงตราข่ายติดตัง้ไว้ด้านในถงัเพื่อบรรจุขยะมูลฝอยอินทรยี์ดงั
ภาพที่ 3.6 โดยทางเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดได้ให้การสนับสนุนถงัน ้าหมกัชวีภาพและขาตัง้
ส าหรบัท าถงัหมกัชวีภาพ และชาวบ้านได้ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนรวมทัง้ ออกแรงเพื่อช่วยกนั
ประกอบและติดตัง้อุปกรณ์ส าหรบัท าน ้าหมกัชวีภาพ  
  2) กจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพส าหรบัครวัเรอืน การด าเนินกิจกรรมการน าขยะ
มูลฝอยอินทรยี์กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการท าปุ๋ ยหมกัอนิทรยีใ์นพื้นที่ชุมชนไทลื้อนัน้ ในช่วง
แรกของการเริม่โครงการมผีูร้่วมโครงการจ านวน 30 ครวัเรอืน หลงัจากนัน้ 1 เดอืนมชีาวบา้นในชุมชน
ไทลือ้ท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพเพิม่มากขึน้เป็นจ านวน 97 ครวัเรอืน และในปจัจุบนัมผีู้ท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ
ทัง้สิ้น 126 ครวัเรอืน การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพส าหรบัครวัเรอืนนัน้ได้ใช้ถงัคอนกรตีทรงกลมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร สูง 40 เซนติเมตร ด้านล่างของถงัจะเจาะรูเพื่อน าน ้าหมกัชวีภาพ
ออกมาใช้ โดยทางเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการท าถงัท าปุ๋ ยหมกั

  

ภาพท่ี 3.5 แสดงกจิกรรมการวางแผนด าเนินกจิกรรมร่วมกนั 
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ชวีภาพบางส่วนให้กบัประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ชาวบ้านได้ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนรวมทัง้
ออกแรงเพื่อช่วยกนัติดตัง้อุปกรณ์ส าหรบัท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ ดงัภาพที่ 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3) กิจกรรมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพส าหรบัชุมชน กิจกรรมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ
ชุมชนจะเป็นการน าขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดที่มปีรมิาณมาก เช่น ร้านอาหาร และร้านค้าใน
ชุมชนมาท าเป็นปุ๋ ยหมกัชีวภาพเป็นหลกั โดยที่เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดเป็น
ผู้ด าเนินการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพเอง โดยจะเป็นผู้ไปน าขยะมูลฝอยอนิทรยี์มายงัถงัหมกัที่สร้างขึ้น
บรเิวณวดัรงัสสีุทธาวาส แล้วท าการย่อยเป็นชิ้นเลก็ๆ แล้วท าการหมกัให้เป็นปุ๋ ยหมกัชวีภาพ ใน
ส่วนของสถานทีท่ีใ่ชใ้นการท ากจิกรรมไดแ้ก่ พืน้ทีว่่างบริเวณวดัรงัสสีุทธาวาส ซึง่ชาวบา้นในชุมชน
ไทลือ้ไดท้ าการสรา้งบ่อหมกัปุ๋ ยชวีภาพคอนกรตีขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 1 เมตร มก๊ีอก
น ้าต่ออยู่ด้านล่าง เพื่อความสะดวกในการเปิดน าน ้าหมกัชวีภาพมาราดและผสมกบัขยะมูลฝอย
อนิทรยีท์ีจ่ะน ามาท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพใหม ่ดงัภาพที ่3.8 
 

ภาพท่ี 3.6 แสดงถงัน ้าหมกัชวีภาพทีใ่ชใ้นชุมชนไทลือ้ 

  

ภาพท่ี 3.7 แสดงการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพทีใ่ชใ้นชุมชนไทลือ้ 
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  4) กจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี ์การด าเนินกจิกรรมการน าขยะมลูฝอย
อนิทรยีก์ลบัมาใชป้ระโยชน์ใหมโ่ดยการน าไปเลีย้งสตัวใ์นพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ดงัภาพที ่3.9 นัน้ ในช่วง
แรกของการเริม่โครงการมผีู้ร่วมโครงการจ านวน 1 ครวัเรอืน คอื เลี้ยงสุกร 2 ตวั ต่อมามผีู้สนใจ
เพิม่ขึ้นอีกหนึ่งครวัเรอืนที่จะน าขยะมูลฝอยไปเป็นอาหารของสตัว์เลี้ยง หลงัจากนัน้ 1 เดอืนมี
ชาวบ้านในชุมชนไทลื้อสนใจที่จะน าขยะมูลฝอยอนิทรยีห์รอืเศษอาหารไปเลี้ยงสตัว์มากขึน้จนถึง
ปจัจุบนั (31 มกราคม 2551) มจี านวน 8 ครวัเรอืน ทีท่ ากจิกรรมดงักล่าว โดยสตัวท์ีเ่ลีย้งประกอบดว้ย
สุกร ไก่ เป็ด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) กิจกรรมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การด าเนินกิจกรรมการใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสต ิกในพื้นที่ชุมชนไทลื้อนัน้ได้รบัความสนใจจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมากโดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทัง้สิน้ 120 ครวัเรอืน (จากทัง้หมด 185 ครวัเรอืน) วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นโครงการ คอื
ถุงผา้ทีช่าวบา้นในชุมชนไทลือ้ช่วยกนัออกแบบ และตดัเยบ็ขึน้ ดงัภาพที ่3.10 โดยทางโครงการวจิยั
และเทศบาลต าบลดอยสะเกด็ไดส้นับสนุนงบประมาณในการจดัหาผา้ และค่าใชจ้่ายในการสกรนีรปู
ทีถุ่งผา้ 

ภาพท่ี 3.8 แสดงการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพส าหรบัชุมชนไทลือ้ 
 

 

  

ภาพท่ี 3.9 แสดงขยะมลูฝอยอนิทรยีท์ีน่ ามาเลีย้งสตัวใ์นชุมชนไทลือ้ 
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 3.3.4 การติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
  การตดิตามประเมนิผลการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนนัน้ คณะผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกกจิกรรม ที่จะใช้ในการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินกจิกรรม 
โดยประกอบด้วย กิจกรรมการเคาะประตูตามบ้าน กิจกรรมแจกแบบสอบถามประเมินผลการ
ด าเนินงานกจิกรรม และกจิกรรมการจดัเวทเีพื่อแลกเปลี่ยนปญัหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะต้องท า
การบนัทกึขอ้มลูทีจ่ าเป็น และเกีย่วขอ้ง เพื่อน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงแก้ไข แผนการด าเนินงาน
ทีม่ขีอ้บกพร่อง รวมทัง้ปญัหาอุปสรรคต่างๆ โดยการประเมนิผลจะมขีอ้มลู 2 ส่วน คอื ขอ้มลูจาก
การประเมนิผลเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ การจดัเกบ็ขอ้มลูจากแต่ละกจิกรรม แยกตามประเภทของขยะมลู
ฝอยทีส่ามารถน ากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ได ้และขอ้มูลจากการประเมนิผลเชงิคุณภาพ ด าเนินโดย
ใช้แบบสอบถามส ารวจประชาชนในพื้นที่ชุมชนไทลื้อ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
กจิกรรมต่างๆ เช่น พฤตกิรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย สื่อประชาสมัพนัธ ์ระดบัความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการแยกขยะมลูฝอย ทศันคตทิีม่ต่ีอการด าเนินโครงการ รวมทัง้ระดบัการใหค้วามร่วมมอืใน
การด าเนินโครงการ โดยรายละเอียดของกิจกรรมที่ใช้ในการติดตามและประเมนิผลโครงการมี
รายละเอยีดดงันี้  
  1) กิจกรรมการเคาะประตูตามบ้าน มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบั
การด าเนินกจิกรรม และเหน็สถานที่ในการด าเนินกจิกรรม การตดิตามประเมนิผลดว้ยวธิกีารเคาะ
ประตูบ้าน คอื การเขา้ไปพบชาวบ้านที่ด าเนินกิจกรรมการจดัการขยะมูลฝอยถึงบ้านพกัที่ด าเนิน
กจิกรรมอยู่ ดงัภาพที ่3.11 เพื่อท าการพูดคุย ซกัถาม รวมถึงการสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
ด าเนินกจิกรรม ปญัหาอุปสรรค และความต้องการความช่วยเหลอื ความรูข้องชาวบ้านในระหว่าง
การท าน ้าหมกัชวีภาพ การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ การเลี้ยงสตัว์ด้วยมูลฝอยอนิทรยี์ และการใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสตกิ เพื่อใหก้ารด าเนินกจิกรรมเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง  
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.10 แสดงการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิในชุมชนไทลือ้ 
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  2) กิจกรรมการใช้คู่มือประกอบกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
รายละเอยีดดงัภาคผนวก ง มวีตัถุประสงค ์เพื่อใหค้วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถปฏบิตัิกจิกรรมไดอ้ย่างถูกต้องตามวธิแีละหลกัการทีร่่วมกนัก าหนด
ไว ้และใชใ้นการจดบนัทกึปญัหา รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม โดยเน้ือหาประกอบดว้ย แนว
ทางการแก้ปญัหาขยะมูลฝอยของโครงการ ประกอบด้วย วธิกีารและแนวทางในการท าน ้าหมกั
ชวีภาพ การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ และการเลี้ยงสตัว์ดว้ยมลูฝอยอนิทรยี ์ซึ่งในขัน้ต้นก่อนท าการแจก
คู่มอื คณะผู้วจิยัได้จดัท าแบบประเมนิขึ้นเพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปเล่มคู่มอื เพื่อที่จะ
สามารถน าไปปรบัปรงุและแกไ้ขคู่มอืการด าเนินกจิกรรม ใหม้เีนื้อหาทีค่รบถ้วนและชาวบา้นสามารถ
เขา้ใจง่าย แลว้จงึน าไปแจกใหช้าวบา้นในชุมชนไทลือ้จ านวน 180 ครวัเรอืน เมื่อไดร้บัคู่มอืไปแลว้
อกี 1 สปัดาหท์างคณะผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกบัคู่มอืและประโยชน์ทีไ่ดร้บั พบว่า
ผูท้ีไ่ดร้บัคู่มอืไปศกึษาส่วนใหญ่ รอ้ยละ 92.86 ใหข้อ้มลูว่า เนื้อหาสาระของคู่มอืมคีวามเขา้ใจง่าย
รอ้ยละ 88.57 คู่มอืช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจในการท าน ้าหมกัชวีภาพ ปุ๋ ยหมกัชวีภาพ และการเลีย้ง
สตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี ์รวมทัง้การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ มากยิง่ขึน้ และรอ้ยละ 90.00 ความรูท้ี่
ไดส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
  3) กจิกรรมการจดัตัง้ทมีวทิยากรกระบวนการในชุมชนดงัภาพที่ 3.12 จากการ
ด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมาที่ชาวบ้านที่เขา้ร่วมเวทชีุมชนมคีวามเหน็ว่า เพื่อให้การด าเนินกจิกรรม
ด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและไมข่าดตอน รวมทัง้สามารถแก้ปญัหาไดอ้ย่างทนัททีีม่ปีญัหา จงึควร
มกีารจดัตัง้ทมีงานหรอืแกนน าภายในชุมชน เพื่อทีจ่ะมาเป็นผูป้ระสานงานโครงการระหว่างชาวบา้น 
กบัคณะผู้วจิยั เพื่อให้ทราบถึงปญัหาในการด าเนินกจิกรรม ซึ่งกิจกรรมน้ีเป็นการตัง้ทมีวทิยากร
กระบวนการเพื่อน าความรูจ้ากวทิยากร และคณะผูว้จิยัไปใหค้วามช่วยเหลอืแก่ชาวบา้นไทลือ้ทีเ่ขา้
ร่วมโครงการโดยทมีวทิยากรกระบวนการจะท าหน้าที่ให้ค าปรกึษาในการด าเนินกจิกรรม และการ
แก้ปญัหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในระหว่างที่ชาวบ้านด าเนินการตามกิจกรรมที่ตนเองสนใจ  
จากขอ้มลูดงักล่าวทางคณะผูว้จิยัไดท้ าการประสานกบัผูใ้หญ่บา้นในเรื่องดงักล่าว และไดข้อ้สรุปว่า
จะใช้อาสาสมคัรสาธารณะสุขมูลฐาน (อสม.) เป็นวทิยากรกระบวนการมทีัง้สิ้น 20 คน ดงัตาราง 

ภาพท่ี 3.11 แสดงการตดิตามประเมนิผลแบบเคาะประตูบา้น 
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ที ่3.1 หลงัจากนัน้คณะผูว้จิยัไดป้ระสานไปยงัอาสาสมคัรสาธารณะสุขมลูฐาน (อสม.) ซึง่ทุกท่านไม่
ขดัข้องและยนิดีเป็นวทิยากรกระบวนการให้กับชุมชนไทลื้อเพื่อให้ค าปรกึษาและช่วยแก้ปญัหา
เบื้องต้น รวมทัง้ร่วมกนัเก็บข้อมูล และตดิตามผลการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ร่วมกบัคณะผู้วจิยั ดงั
ภาพที ่3.13 ซึง่ทางคณะผูว้จิยัไดจ้ดัประชุมทมีวทิยากรกระบวนการเพื่อแบ่งหน้าทีข่องทมีวทิยากร
กระบวนการโดยที่ประชุมได้แบ่งความรบัผิดชอบของวิทยากรกระบวนการออกเป็นวิทยากร
กระบวนการ 1คน ช่วยรบัผดิชอบดแูลชาวบา้น 10 ครวัเรอืน  
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงรายชื่อทมีวทิยากรกระบวนการในชุมชนไทลือ้ 

ที ่ ชื่อ- สกุล ชื่อเล่น เบอรโ์ทร 
1. นายสมงิ เขือ่นลอ้ม พ่อน้อยหมงิ - 
2. นายสุพฒัน์ สะอาดลว้น พ่อหลวงพฒั 089-8532417 
3.  นางไพฑรูย ์ สะอาดลว้น  พีไ่พฑรูย ์ 053-496075 
4.  นางปทัมา  ถาวรพรรณ  พีค่ า 089-5782953 
5.  นายไชยพร  ชยัวงค ์ พีไ่ชยพร 053-865412 
6.  นายอนิทรพ์ร  สุรนิทรแ์กว้  พีพ่ร 053-291701 
7.  นางศรลีา  สมโพธิ ์ พีล่า 053-291642 
8.  นางกลัยาณ ี เศรษฐย์ะ  พีจ่นัต๋า 086-1822585 
9.  นางอาร ี สะอาดลว้น พีน่าง 053-291458 
10.  นางวารณิ ี กรโกวทิย ์ พีส่มนา 083-3234688 
11. นางผาค า  ชยัวงค ์ พีบ่วัลอย 053-866212 
12.  นางสุพติ  สมร  พีพ่ติ 085-0362003 
13.  นางบวัเพชร  จนัทรว์รรณ  พีเ่พชร - 
14.  นางเสรมิพรรณ  ถาปนั  พีพ่รรณ 053-291626 
15.  นางศรพีลอย  สล่าปนั  แมพ่ลอย 053-496192 
16.  นางจนัทรเ์พญ็  ขึน้แสน  แมเ่พญ็ 053-865385 
17.  นางบวัเขยีว  สุรนิทรแ์กว้  พีเ่ขยีว 053-291601 
18.  นางบุญเตม็  สมโพธิ ์ พีต่ิม๋ 053-495840 
19.  อ.พงศกัดิ ์ ฟองไหล   053-496062 
20. นายอนุชติ  ไชยถา  ผูป้ระสานงานโครงการ 056-6549355 
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  4) กจิกรรมการจดัเวทชีุมชนสรุปผลการด าเนินกจิกรรม เป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิให้
ชาวบา้นเขา้มามสี่วนรว่มในการแกไ้ขปญัหาของชุมชนทีเ่กดิขึน้ และยงัสามารถทีจ่ะไดผ้ลการศกึษา
ทีช่ดัเจนขึน้ เน่ืองจากว่าสามารถรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนจากทีไ่ดล้งมอืปฏบิตัเิอง และจาก
การจดัเวทสีรปุภาพรวมน้ี พบว่า ชาวบา้นส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการขยะในรปูแบบของ
การท าน ้าหมกัชวีภาพ การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ และการเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี ์และยงัไดม้กีาร
แนะน าใหม้กีารจดัท าโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิการแก้ไขปญัหาดา้นขยะมลูฝอยของ
ชุมชนอย่างยัง่ยนื และยงัเป็นการลดค่าใชจ้่ายในการซือ้ปุ๋ ยเคม ีนอกจากนัน้แล้วยงัช่วยลดปรมิาณ
สารพษิทีเ่กดิจากการใชปุ้๋ ยเคม ีทีท่ าให้เกดิอนัตรายต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย หลงัจากที่มี
การประชุมสรุปภาพรวมเสรจ็คณะผู้วจิยัได้ท าการแจกแบบประเมนิความส าเรจ็ของโครงการใหก้บั
ชาวบา้น เพื่อสรปุความส าเรจ็และความพงึพอใจของชาวบา้น  
  5) การประเมนิผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมนิผล โดยวธิกีารวเิคราะหค์วามคุ้มทุนในการด าเนินงาน โดยวเิคราะหค์วามสามารถในการท า
ก าไรของโครงการ วเิคราะห์รูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินงาน ว่าก่อให้เกิดรายได้ที่คุ้มกับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินแต่ละกิจกรรม และมอีัตราผลตอบแทนที่ชาวบ้านพงึพอใจ โดยจะ

  

ภาพท่ี 3.12 แสดงกจิกรรมการตัง้วทิยากรกระบวนการในชุมชนไทลือ้ 

 

ภาพท่ี 3.13 แสดงการตดิตามประเมนิผลโดยวทิยากรกระบวนการในชุมชนไทลือ้ 
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สามารถน าผลการวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์มาแสดงใหเ้หน็ถงึความคุม้ทุนในการด าเนินงาน 
ซึ่งจะสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ประชาชนตดัสนิใจว่าจะด าเนินโครงการต่อไปหรอืไม่ ซึง่ดชันีที่จะน ามาใชใ้นการ
ประเมนิความคุม้ทุนของโครงการ มดีงันี้ นัยส าคญั อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost 
Ratio: B/C) ซึ่งเป็นการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบระหว่างมูลค่าปจัจุบนัของผลตอบแทน กบัมูลค่า
ปจัจุบนัของเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายในโครงการ ถ้า B/C ratio มคี่ามากกว่า 1 แสดงว่าโครงการให้
ผลตอบแทนคุ้มค่ากบัทีล่งทุนไป แต่ถ้าค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากโครงการไม่
คุม้กบัเงนิลงทุนทีเ่สยีไป 
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มลูค่าปจัจุบนัของ
ผลตอบแทน มลูค่าปจัจุบนัของค่าใชจ้่าย

ผลตอบแทน 

B/C ratio =  
ผลตอบแทน 




