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บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 
 โครงการชุมชนรกัษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ อ าเภอ 
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีจุดประสงค์หลกั คือ การสร้างความตระหนัก และความรู้ให้กับ
ประชาชนในชุมชนไทลื้อ จนน าไปสู่การเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อจดัการปญัหา
ขยะมลูฝอยในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ไดอ้ย่างยัง่ยนืต่อไป ในส่วนของบทที ่4 นี้แสดงถงึผลการวจิยัแยก
ออกเป็น 3 ส่วน คอื ผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชนไทลือ้, การสรา้งความรูแ้ละความตระหนัก
และรปูแบบการแกป้ญัหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทลือ้ โดยมรีายละเอยีดของผลการวจิยัดงันี้ 
 
4.1 ผลการศึกษาข้อมลูพื้นฐานของชุมชนไทล้ือ 
 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนไทลื้อนัน้ คณะผู้วจิยัได้ท าการศึกษาโดย ตดิต่อและ
ประสานงาน สร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน ท าการการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น รวมทัง้ท าการศึกษา
สภาพชุมชน การรวบรวมขอ้มูลสภาพปญัหาขยะมูลฝอยในปจัจุบนัของพื้นที่ชุมชนไทลื้อ ในส่วน
ของข้อมูลปฐมภูม ินัน้คณะผู้วจิยั ได้ข้อมูลจากการพบปะพูดคุยกบัประชาชน และผู้น าในชุมชน  
ไทลื้อ และการใช้แบบสอบถาม นอกจากนัน้ยงัศึกษาข้อมูลทุติภูมจิากเอกสารแผนพัฒนาของ
เทศบาล และขอ้มลูจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลการศกึษาจะแยกเป็น 2 ส่วน ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ปญัหาขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ และขอ้มูลเกี่ยวกบัความรูค้วามตระหนัก โดยมรีายละเอยีดผล
การศกึษาดงันี้ 
 4.1.1 บริบทชุมชนเก่ียวกบัปัญหาขยะมลูฝอย 
  บรบิทชุมชนเกี่ยวกบัปญัหาขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ บ้านเมอืงลวงใต้ อ าเภอ
ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นการศกึษาถงึสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนัทัง้ในเชงิคุณภาพและ
ปรมิาณ ประกอบดว้ย การจดัการขยะมูลฝอยในปจัจุบนั ปรมิาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัขยะมลูฝอยในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ดงัต่อไปนี้ 
  1) การจดัการขยะมูลฝอยในปจัจุบันการจดัการขยะมูลฝอยในเทศบาลอ าเภอ 
ดอยสะเกด็ จะใหป้ระชาชนบา้นเมอืงลวงใต ้อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ ใชถุ้งใส่ขยะมลูฝอย
ทีท่างเทศบาลจดัให้ สามารถบรรจุขยะมูลฝอยได้ประมาณ 5-7 กโิลกรมั โดยมหีน่วยงานที่ทาง
เทศบาลว่าจา้งจดัเก็บขยะมลูฝอยของบ้านเมอืงลวงใต้ อ าเภอดอยสะเก็ดจงัหวดัเชยีงใหม่ ท าการ
เกบ็ขนขยะมลูฝอยในชุมชน โดยรถเกบ็ขนขยะมลูฝอยจ านวน 1 คนัไดแ้ก่รถเกบ็ขนขนาดเลก็เกบ็
ขนขยะมลูฝอยทีอ่ยู่ในซอย เกบ็ขนขยะมลูฝอยตามเสน้ทางภายในชุมชนโดยท าการเกบ็ขนขยะมลู
ฝอย 3 วนั คอืวนัองัคาร วนัพฤหสั และวนัเสาร์ ตัง้แต่เวลา 08.30 - 10.00 น. ในการเกบ็ขน  
ทางเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด จะขอความร่วมมอืจากเจา้ของครวัเรอืนน าขยะมูลฝอยใส่ถุงและมดั
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ปากถุงให้เรยีบร้อยออกมาวางไว้บรเิวณที่มป้ีายสญัลกัษณ์ดงัภาพที่ 4.1 เพื่อที่เจา้หน้าที่สามารถ
จดัเกบ็ไดส้ะดวก และน าออกมาในวนัทีต่รงกบัตารางการจดัเกบ็ของทางเทศบาล โดยมีเจา้หน้าทีท่ า
การเกบ็ขนขยะมลูฝอย จ านวน 2 คน โดยรถคนัเลก็ เกบ็ขนขยะมูลฝอยในพืน้ทีต่ามวนัเวลาที่
ก าหนดไว้ แล้วน ามาขนถ่ายขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จอดรออยู่บรเิวณ บ้านทุ่งเสี้ยว เป็นจุดขน
ถ่ายขึน้รถบรรทุกขนาดใหญ่ ในขณะทีท่ าการขนถ่ายเจา้หน้าทีจ่ะท าการกรดีถุงเพื่อแยกขยะรไีซเคลิ
ออกมาเพื่อดปูรมิาณของขยะ และน าขยะมลูฝอยทีเ่หลอืไปก าจดัยงับ่อฝงักลบขยะมลูฝอยที ่อ าเภอ
ฮอด จงัหวดัเชยีงใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2) ปรมิาณและองคป์ระกอบขยะมลูฝอย จากการส ารวจ และเกบ็ขอ้มลูปรมิาณและ
องค์ประกอบขยะมูลฝอย ในพื้นที่ชุมชนไทลื้อบ้านเมอืงลวงใต้ ต าบลเชงิดอย อ าเภอดอยสะเก็ด
จงัหวดัเชยีงใหม่ ในระหว่างวนัที่ 1 กนัยายน ถงึ 7 กนัยายน 2550 โดยเดนิทาง ไปกบัรถเกบ็ขน
ขยะมลูฝอยท าการชัง่น ้าหนัก และคดัแยกขยะมลูฝอยเพื่อหาองคป์ระกอบทางกายภาพของขยะมูล
ฝอย ณ จุดก าเนิด (ดงัแสดงในภาพที ่4.2) จากการชัง่น ้าหนักขยะมลูฝอยทัง้หมด 189 ครวัเรอืน
พบว่า ขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนไทลื้อ บ้านเมืองลวงใต้ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม่ 
มปีรมิาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวนัละประมาณ 359.40 กโิลกรมั และสามารถจ าแนกองคป์ระกอบทาง
กายภาพของขยะมลูฝอยของชุมชนบา้นเมอืงลวงใต ้อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ จากการคดั
แยก ดงัแสดงในตารางที ่4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 องคป์ระกอบทางกายภาพของขยะมลูฝอยในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ บา้นเมอืงลวงใต ้ 

องคป์ระกอบของขยะมลูฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ีย 

(กิโลกรมั/วนั) 
สดัส่วนน ้าหนัก 

(ร้อยละ) 
ขยะรไีซเคลิ 55.30 15.40 
ขยะอนิทรยี ์ 190.20 52.90 
ขยะทัว่ไป 113.90 31.70 
รวม 359.40 100.00 

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงปญัหาขยะมลูฝอยของชุมชนไทลือ้ 
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 4.1.2 บริบทชุมชนเก่ียวกบัความรู้ และความตระหนักเก่ียวกบัขยะมลูฝอย 
  บรบิทชุมชนเกี่ยวกบัความรู้และความตระหนักเกี่ยวกบัขยะมูลฝอย เป็นการศกึษา
ความรู้ และความตระหนักของประชาชนในชุมชนไทลื้อ คณะผู้วิจ ัย ได้ท าการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถาม และการพดูคุยถงึสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชนไทลือ้ พบว่า ความรูข้องประชาชนใน
ชุมชนไทลื้อเกี่ยวกับการจดัการขยะมูลฝอยโดยรวมมคีวามรู้อยู่ระดบัปานกลาง โดยประเด็นที่
ประชาชนในชุมชนไทลือ้มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เศษผกั ผลไม ้เป็นขยะประเภทขยะเปียก, 
การคดัแยกขยะมลูฝอยควรท าการคดัแยกทีจุ่ดก าเนิดมลูฝอย, การน าขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ซ ้าควร
เริม่ให้มกีารคดัแยกขยะมูลฝอยจากครวัเรอืน และขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ใบมดี
โกน ที่ใช้แล้วมกีารแยกออกจากขยะอื่นๆ เพื่อป้องกนัอนัตราย ในส่วนของประเด็นที่ชาวบ้านใน
ชุมชนไทลือ้มคีวามรูน้้อยทีสุ่ด คอื ปญัหาขยะมลูฝอยมสี่วนท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น, การท าปุ๋ ยหมกั
ชวีภาพไม่สามารถท าในครวัเรอืนได,้ ชาวบ้านยงัเขา้ใจว่าการก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธิกีารเผาเป็น
วธิทีีถู่กตอ้งและดทีีสุ่ด, การท าน ้าหมกัชวีภาพเป็นวธิทีียุ่่งยาก และใช้งบประมาณสูง การจดัการขยะ
มลูฝอยของชุมชนเป็นหน้าที่ของผูน้ าหมู่บ้าน และการก าจดัขยะดว้ยวธิกีารฝงักลบไม่เป็นอนัตราย

ภาพท่ี 4.2 แสดงการศกึษาปรมิาณ และองคป์ระกอบขยะมลูฝอยในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ 

  
ก. การเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย ข. การขนยา้ยขยะมลูฝอย 

ค. การคดัแยกขยะมลูฝอย ง. ขยะมลูฝอยทีท่ าการแยกประเภท
แลว้ 
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ต่อสิง่แวดล้อม ในส่วนของความตระหนักใน เรื่อง ปญัหาขยะมลูฝอยของประชาชนในชุมชนไทลื้อ
โดยรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามตระหนักในเรื่อง ปญัหาขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัทีม่คีวาม
ตระหนักมาก และเมื่อพิจารณาเป็นประเด็น พบว่า ประชาชนไทลื้อมคีวามตระหนักมากที่สุดใน
ประเดน็ การแยกขยะเป็นเรื่องที่ไม่มคีวามยุ่งยาก ไม่เสยีเวลาและมปีระโยชน์, ปญัหาขยะจะเพิม่
มากขึน้หากทุกคนไม่ร่วมมอืช่วยกนัแก้ไข และคนทีท่ิง้ขยะเรีย่ราด หรอืทิง้ในทีส่าธารณะเป็นคนมกั
งา่ย ในส่วนของประเดน็ทีป่ระชาชนในชุมชนไทลือ้มคีวามตระหนกัน้อยทีสุ่ด คอื การจดัการขยะควร
เป็นหน้าทีข่องผูท้ิง้ขยะเท่านัน้ ในส่วนของพฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในชุมชน
ไทลือ้ พบว่า การจดัการขยะมลูฝอยทีท่ าบ่อยทีสุ่ด คอื มกีารน าวัสดุ สิง่ของกลบัมาใชใ้หม่ในสภาพ
เดมิ เช่นการน าเอาถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว น ามาเป็นถุงใส่ขยะ, น าสิง่ของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า 
หนังสอื ไปบรจิาคให้กบัผู้อื่น, ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ใบมดีโกน ที่ใช้แล้วมกีาร
แยกออกจากขยะชนิดอื่นๆ เพื่อป้องกนัอนัตราย และน าขยะที่ออกจากครวัเรอืนไปทิ้งในถงัขยะที่
เทศบาลไดจ้ดัไวใ้ห้ ในส่วนของการจดัการขยะทีป่ฏบิตัน้ิอยที่สุด คอื ขยะที่เป็นเศษอาหาร เศษผกั 
ผลไม ้น าไปเลีย้งสตัว ์และขยะทีเ่ป็นถุงพลาสตกิ กระดาษ ขวดจะเกบ็รวบรวมไวท้ีใ่ดทีห่นึ่งบรเิวณ
ในบา้น (รายละเอยีดแสดงดงัภาคผนวก ก) 
  จากขอ้มลูความรูค้วามตระหนักของประชาชนในชุมชนไทลือ้ดงักล่าว แสดงใหเ้หน็
ว่าประชาชนในชุมชนไทลือ้มคีวามตระหนกัเกีย่วกบัปญัหาขยะมลูฝอยอยู่ในระดบัมากอยู่แลว้ แต่ใน
ส่วนของความรูค้วามเขา้ใจยงัมอียู่ในระดบัน้อยในหลายประเดน็ รวมทัง้ขอ้มลูพฤตกิรรมทีย่งัไม่ท า
เป็นประจ าเพื่อสนบัสนุนการจดัการขยะมลูฝอย โดยทีข่อ้มลูในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในการก าหนด
ประเดน็เพื่อทีจ่ะด าเนินกจิกรรมในการสรา้งความรู้และความตระหนักเกี่ยวกบัปญัหาขยะมลูฝอยใน
ชุมชนต่อไป 
 
4.2 การสร้างความตระหนัก และความรู้ในการจดัการปัญหาขยะมลูฝอย 
 การด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักของประชาชนในชุมชนไทลื้อเกี่ยวกบัเรื่อง 
ปญัหาขยะมลูฝอยภายในชุมชนนัน้ คณะผูท้ าการวจิยัไดจ้ดักจิกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วม
ของประชาชนโดยเริม่ต้นจากการให้ประชาขนเข้ามามสี่วนร่วมในการแก้ปญัหาอย่างเต็มที่ตาม
กระบวนมสี่วนร่วมที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 กจิกรรมที่ใช้สรา้งความรูค้วามตระหนักถงึปญัหาขยะ 
มูลฝอยในชุมชนประกอบด้วยการสร้างความตระหนัก 2 กิจกรรม คอื กิจกรรมรู้จกัตวัเอง และ
กจิกรรมความคาดหวงั ในส่วนของความรูค้ณะผูว้จิยัใช้กจิกรรมการอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัรปูแบบ
การจดัการขยะมลูฝอย ซึง่ผลจากการด าเนินกจิกรรมสรา้งความตระหนักและความรู ้มรีายละเอยีด
ดงันี้ 
 4.2.1 การสร้างความตระหนัก 
  ในช่วงอดตีตัง้แต่อดตีจนถงึ พ.ศ. 2540 ประชาชนในชุมชนไทลื้อมกีารอยู่กนัแบบ
ชุมชนขนาดกลางไม่มคีรวัเรอืนหนาแน่นดงัเช่นปจัจุบนั ปญัหาสิง่แวดล้อมในชุมชนยงัไม่มมีากนัก
ส่วนใหญ่เป็นปญัหาเรือ่งการประกอบอาชพีทางการเกษตรกรรมมากกว่า ไดแ้ก่ ทีท่ ากนิ และปญัหา
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น ้าใช้ทางการเกษตรซึ่ง การแก้ปญัหาที่เกดิขึน้ในชุมชนจะอาศยัการแก้ปญัหาผ่านกระบวนการมี
ส่วนรว่มของประชาชนในชุมชนไทลือ้โดยมผีูส้งูอายใุนชุมชนเป็นผูน้ าในการแก้ปญัหา โดยจะท าการ
ระดมผู้คนในชุมชนมาเพื่อช่วยในการแก้ปญัหาที่เกดิขึน้ในชุมชน เช่น การขาดแคลนน ้าในการท า
การเกษตรชาวบ้านในชุมชนไทลื้อได้ร่วมมือกันสร้างฝายกันน ้ าขึ้นเพื่อทดน ้ าเข้าไปยังพื้นที่
การเกษตรของตนเอง และไดร้ว่มกนัจดัการทรพัยากรน ้าอยา่งถูกตอ้ง ในส่วนของปญัหาขยะมลูฝอย
ในชุมชนนัน้ในอดตีก็มปีญัหาบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงมากนัก การจดัการขยะมูลฝอยในอดตีจะเป็นการ
จดัการตามแหล่งก าเนิดโดยจะมกีารจดัการทีบ่้านของตนเอง โดยใชว้ธิกีารฝงัในดนิในบรเิวณบ้าน 
หรอืท าการเผารว่มกบัเศษใบไมใ้บหญา้ในบา้นของตนเอง ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัขยะมลูฝอยในชุมชน
จงึไมม่คีวามรนุแรงมากนกั 
  ปีพ.ศ.2540 - ปจัจบุนั ปญัหาขยะมลูฝอยในชุมชนเริม่ความรุนแรงมากขึน้เน่ืองจาก 
การเพิม่ขึน้ของจ านวนครวัเรอืนในชุมชน ซึง่ในปจัจบุนัมปีระมาณ 180 ครวัเรอืนท าใหก้ารแก้ปญัหา
ขยะมูลฝอยในรูปแบบเดิมที่ใช้กันมาตัง้แต่อดีตเริม่มปีญัหาเกิดขึ้นทัง้การเผา และการฝงักลบ 
เน่ืองจากบา้นเรอืนทีอ่ยู่ใกลช้ดิกนัมากขึน้ท าใหเ้กดิปญัหาเรื่องกลิน่เหมน็รบกวนรวมทัง้ปญัหาเรื่อง
ควนัไฟเมือ่มกีารเผาขยะในบา้นเรอืนจงึท าใหเ้กดิความขดัแยง้ขึน้ในชุมชน รวมทัง้เกดิปญัหาอากาศ
เป็นพิษจากหมอกควัน รวมทัง้ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาขยะในชุมชน ดังนัน้เพื่อแก้ปญัหา
ดงักล่าวทางเทศบาลจงึจา้งเอกชนเขา้มาด าเนินการเกบ็ขนขยะในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้บา้นเมอืงลวงใต ้
โดยทีช่าวบา้นน าถุงที่ใส่ขยะมูลฝอยเต็มแล้วมาวางไวต้าม จุดที่ก าหนดไว ้แต่ปญัหาที่เกดิจากขยะ
มลูฝอยก็มแีนวโน้มรุนแรงขึน้เนื่องจากปรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่พิ่มขึน้ ท าใหผู้้ที่ท าหน้าที่เก็บขนขยะ
ออกจากชุมชนไมส่ามารถท าการเกบ็ขยะออกจากชุมชนไดห้มด ท าใหเ้กดิขยะบางส่วนทีต่้องตกคา้ง
อยู่ในชุมชน จงึส่งกลิน่เหมน็รบกวนผู้ที่อาศยัอยู่บรเิวณใกล้เคยีง กบัจุดพกัขยะในชุมชน รวมทัง้
ค่าใชจ้า่ยทีต่อ้งจา่ยในการเกบ็ขนขยะมลูทีต่อ้งเพิม่จ านวนมากยิง่ขึน้  
  ประชาชนที่เข้าร่วมเวทีได้ทราบถึงปญัหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้เบื้องต้นแล้ว เช่น 
ปญัหาเกี่ยวกบักลิน่เหมน็ ความไม่เหมาะสมของจุดพกัขยะ ปรมิาณขยะในชุมชนทีเ่พิม่มากขึน้ แต่
ว่าปจัจุบนัประชาชนในชุมชนยงัไม่มกีารจดัการทีเ่หมาะสม สิง่ทีผู่้เขา้รวมกจิกรรมปฏบิตัเิหมอืนกนั
ในการจดัการขยะมลูฝอย คอืการรวบรวมขยะภายในครวัเรอืนของตนเอง แล้วน าไปวางไวท้ี่จุดพกั
ขยะโดยทีส่่วนใหญ่ยงัไมไ่ดท้ าการคดัแยกขยะเปียกขยะแหง้ออกจากกนัจงึท าใหข้ยะมกีลิน่เน่าเหมน็
ในระหว่างรอการเก็บขน ด้วยเหตุนี้การด าเนินกจิกรรมการสรา้งความตระหนักถงึปญัหาเกี่ยวกบั
ปญัหาขยะมลูฝอยในชุมชนควรเริม่ต้นจากส่วนหน่ึงของปญัหาทีเ่กดิขึน้ คอื การคดัแยกขยะมลูฝอย
ในครวัเรอืน รวมทัง้การน าขยะมูลฝอยในครวัเรอืนที่คดัแยกแล้วมาแปรสภาพให้เป็นประโยชน์แก่
ตนเองและผูอ้ื่น ซึง่นบัไดว้่าเป็นประเดน็ทีผู่เ้ขา้ร่วมกจิกรรมให้ความส าคญัมากทีสุ่ด จากการด าเนิน
กจิกรรมการสรา้งความตระหนักถงึปญัหาเกี่ยวกบัขยะมูลฝอย สามารถแบ่งปญัหาที่ผู้เขา้ร่วมเวที
ตอ้งการ เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการแกป้ญัหาขยะมลูฝอยในชุมชน คอื การส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจใน
การคดัแยกขยะมลูฝอยในครวัเรอืน และความรูใ้นการน ามูลฝอยทีค่ดัแยกมาแลว้ไปแปรสภาพเพื่อ
น ากลบัมาใช้ประโยชน์ รวมทัง้ความรู้ในการจดัท าอุปกรณ์และเครื่องมอืในการแปรสภาพขยะ 
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มูลฝอยในครวัเรอืน และสุดท้ายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าขยะมูลฝอยที่แปรสภาพแล้วไปใช้
ประโยชน์ 
  จากการจดัเวทเีพื่อสรา้งความตระหนักท าใหท้ราบว่า ในอดตีทีผ่่านมาประชาชนใน
ชุมชนไทลื้อไม่มปีญัหาเรื่องขยะมลูฝอยแต่เมื่อมกีารเจรญิเตบิโตของชุมชนมากขึน้ปญัหาเรื่องขยะ
มูลฝอยก็เพิม่มากขึน้ ถึงแม้ว่าปจัจุบนัปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนไทลื้อนัน้ยงัไม่มคีวามวกิฤตแต่
ประชาชนในชุมชนก็มคีวามตระหนักและการเล็งเห็นถึงสภาพปญัหาขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นใน
ชุมชนในอนาคตถ้าไม่มกีารจดัการแก้ปญัหาอย่างจรงิจงั และประชาชนในชุมชนมคีวามตระหนักว่า
ปญัหาขยะมูลฝอยเป็นของทุกฝ่ายต้องร่วมมอืกนัแก้ไขโดยเริม่ต้นจากบ้านเรอืนของตนเองก่อน 
ส่วนความคาดหวงั พบว่าเมื่อผู้เขา้ร่วมเวทไีดเ้ลง็เหน็ถงึปญัหาขยะมลูฝอยในชุมชนแลว้ ส่วนใหญ่
ต้องการจดัการแก้ไขปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนโดยที่ตนเองและครอบครวัมคี่าใช้จ่ายสูง และ
แนวทางการแกป้ญัหาดงักล่าวสามารถแปรเปลีย่นมาเป็นรายได ้ซึง่สมารถทีจ่ะท าใหคุ้ณภาพชวีติที่
ดขี ึน้กจ็ะเป็นผลดอียา่งยิง่ โดยสามารถสรปุความคาดหวงัไดด้งันี้ 
   - ต้องการเพิม่คุณค่าของขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ในชุมชนโดยการแปรสภาพ
เป็น ปุ๋ ยน ้าหมกัชวีภาพ อาหารของสตัวเ์ลีย้งในชุมชน แลว้น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ในชุมชนไทลือ้ 
   - ต้องการให้การแก้ปญัหาขยะมูลฝอยที่จะด าเนินการ เป็นที่รู้จกัอย่าง
กวา้งขวาง และท าพรอ้มกนัทัง้ชุมชน (โดยการประชาสมัพนัธ)์ 
   - ประชาชนในชุมชนไทลือ้สามารถจดัท าหรอืจดัสรา้งอุปกรณ์และเครื่องมอื
ในการแปรสภาพขยะมลูฝอยได ้
  โดยผู้เข้าร่วมเวทีต้องการจัดการปญัหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แก้ปญัหาโดยการแปรสภาพขยะมูลฝอย แล้วน ากลบัมาใช้ประโยชน์ในครวัเรอืนและชุมชนแต่
อย่างไรก็ตามการจัดการปญัหาดังกล่าวจะต้องท าได้โดยความสามารถของประชาชนเอง 
นอกจากนัน้ผู้เข้าร่วมเวทียงัไม่ต้องการน าเอาระบบการแปรสภาพขยะมูลฝอยขนาดใหญ่มาใช้
แก้ปญัหา เน่ืองจากว่าไม่เหมาะสมกบัชุมชนไทลื้อ เพราะต้นทุนสูง และมคีวามยากในการควบคุม
ระบบดงักล่าว  
  จากกิจกรรมการสร้างความตระหนักสรุปได้ว่า ชาวบ้านรู้ตัวว่าตนเองเป็นผู้
ก่อให้เกิดปญัหาขยะมูลฝอยขึ้นในชุมชน และมคีวามตระหนักถึงปญัหาดงักล่าว จงึต้องการที่จะ
แก้ไขปญัหาดงักล่าวไดด้ว้ยตนเองถ้าแนวทางการแก้ปญัหานัน้สามารถด าเนินไดเ้องภายครวัเรอืน 
และมคีวามต้องการให้การแก้ปญัหาเกิดขึน้พรอ้มกนัทัง้ชุมชนไม่ใช้เป็นการกระท าของคนกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงในชุมชน แต่ดว้ยปจัจยัทีจ่ ากดัหลายประการ เช่น ดา้นทุนทรพัยใ์นการลงทุน และเวลาทีจ่ะ
ด าเนินกจิกรรรม ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นปญัหาทีส่ าคญัของชาวบา้นทุกคน อย่างไรกด็ ีพวกเขาเหล่านัน้ก็
ยงัต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมในการแก้ปญัหาขยะมลูฝอยที่เกดิขึน้ภายในชุมชนไทลือ้แต่ชาวบ้านยงั
กงัวลเกี่ยวกบัการขาดองคค์วามรูใ้นการด าเนินการแก้ปญัหา ดงันัน้จงึต้องใชว้ทิยากรในชุมชนช่วย
ในการถ่ายทอดความรู้และขอความร่วมมอืในชุมชน โดยที่ประชุมได้ท าการเสนอแนะว่าควรมี
ประชาชนบางส่วนที่จะเป็นแนวร่วมในการแก้ปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนกับคณะผู้วิจยัโดยใน
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ช่วงแรกของการทดลองด าเนินการแก้ปญัหาควรจะมผีู้ที่มคีวามรูอ้ยู่ใกล้ชดิในชุมชนโดยที่ประชุม
เสนอว่าควรจะมวีทิยากรในชุมชน โดยใช้กลุ่มผู้อาสาสมคัรสาธารณะสุขมูลฐาน (อสม.) ร่วมเป็น
วิทยากรกระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปญัหาขยะมูลฝอยไปยงั
ประชาชนอื่นๆ ที่สนใจในชุมชนที่ประชุมจึงร่วมกันหาทางออกโดยเสนอว่าให้ก าหนดกลุ่ม
อาสาสมคัรที่จะท าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรูต่้างที่คณะผู้วจิยั และวทิยากรที่เชญิมาอบรมให้แล้ว
น าไปถ่ายทอดให้ชาวบา้นในชุมชนที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการอบรมต่อไป โดยกลุ่มอาสาสมคัรเพื่อช่วยใน
การแกป้ญัหาดา้นการขาดความรู ้ดงักล่าว น่าจะเป็น กลุ่มผูอ้าสาสมคัรสาธารณะสุขมลูฐาน (อสม.) 
ซึง่เป็นผูท้ีท่ างานใกลช้ดิกบัชาวบา้นในชุมชนอยู่แลว้ และเป็นผูท้ีช่าวบา้นในชุมชนใหก้ารยอมรบัใน
เรือ่งความรูค้วามเขา้ใจจงึน่าจะเป็นกลุ่มทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
  ส่วนปญัหาจากการด าเนินกจิกรรมสรา้งความตระหนักให้กบัประชาชนในชุมชนไท
ลื้อนัน้มปีญัหาในการด าเนินกจิกรรม คอื มชีาวบ้านในชุมชนไทลื้อนัน้เป็นช่วงที่ชาวบ้านในชุมชน
ก าลงัประกอบอาชพีท านาซึ่งต้องเดนิทางไปท านาในเวลาตอนกลางวนั ฉะนั ้นจงึมปีระชาชนเข้า
มาร่วมกจิกรรมในจ านวนทีน้่อยกว่าทีค่วรจะเป็นคอืมจี านวนประมาณ 70 คน จากทัง้หมด 180 คน 
ซึ่งทางคณะผู้วิจยัได้ประสานกบัชาวบ้านดงักล่าว เพื่อที่จะน ามาร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
หาทางเลอืกในการแก้ปญัหาขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ภายในชุมชนต่อไปในอนาคต ซึง่ถอืว่าโครงการที่
จะท ารว่มกนัต่อไปจะเป็นโครงการน าร่องใหก้บัชาวบา้นในชุมชนไทลือ้ไดใ้ชใ้นการจดัการกบัปญัหา
ขยะมลูฝอยในชุมชนของตนเองต่อไป 
 4.2.2 การสร้างความรู้ 
  จากขอ้มลูพื้นฐานที่ได้กล่าวมาแลว้แสดงให้เหน็ว่าประชาชนในชุมชนไทลือ้ยงัขาด
ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องการจดการขยะมูลฝอย ดงันัน้ทางคณะผู้วิจยัจงึได้จดักิจกรรมการอบรมให้
ความรูเ้กีย่วกบัรปูแบบการจดัการขยะมลูฝอยในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้นัน้ ซึง่เป็นกจิกรรมทีจ่ดัท าขึน้เพื่อ
ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปญัหาขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความรูเ้พิม่ขึน้ทางคณะผูว้จิยัจงึไดท้ าการอบรมในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแปร
สภาพขยะมูลฝอย และการลดขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในชุมชนมดีงัรายละเอียดในภาคผนวก ค  
หลงัจากท าการอบรมให้ความรู้แล้วทางคณะผู้วิจยัได้ให้ผู้เข้าอบรมท าแบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจดัการปญัหาขยะมูลฝอย พบว่า เมื่อผ่านการอบรมแล้วผู้เข้ารบัการอบรมมี
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยประเด็นความรู้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คอื ประชาชน
เขา้ใจแลว้ว่าปุ๋ ยหมกัสามารถท าในครวัเรอืนได้, รองลงมา คอื วธิกีารเผาไม่ไดเ้ป็นวธิกี าจดัขยะมูล
ฝอยทีด่ทีีสุ่ดแต่ยงัมวีธิอีื่นอกี นอกจากนัน้ยงัเขา้ใจมากขึน้ว่าการท าปุ๋ ยหมกัสามารถลดปรมิาณขยะ
มูลฝอยได้ ตามล าดับ จากการตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าการอบรมท าให้ความรู้ของ
ประชาชนไทลือ้มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการจดัการขยะมลูฝอยเพิม่มากขึน้ในทุกประเดน็ซึ่งจะน าไปสู่การ
เลอืกแนวทาง และรูปแบบที่ถูกต้อง รวมทัง้สามารถด าเนินกจิกรรมการแก้ปญัหาต่างๆ ได้อย่าง
ถูกตอ้งต่อไปในอนาคต 
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4.3 รปูแบบในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนไทลื้อ 
 จากการด าเนินตามกจิกรรมต่างๆ ในบทที่ 3 คณะผู้วจิยัได้น าผลการจากการด าเนิน
กิจกรรมมาสรุปประเด็นต่างๆ จนน าไปสู่การได้มาซึ่งรูปแบบการแก้ปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
ไทลือ้ ซึ่งประกอบดว้ย ขัน้ตอนการแสวงหาแนวทางในการแก้ปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนไทลือ้นัน้ 
ขัน้ตอนการเลอืกแนวทางที่เหมาะสมกบัชุมชนไทลื้อ ขัน้ตอนการวางแผนการการแก้ปญัหาขยะ 
มูลฝอยในชุมชนร่วมกัน และขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมรวมทัง้ติดตามประเมินผล โดยมี
รายละเอยีดของผลการศกึษาดงันี้ 
 4.3.1 แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทล้ือ 
  การแสวงหาแนวทางในการแกป้ญัหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทลือ้นัน้คณะผูว้จิยัไดใ้ช้
กระบวนจดัเวท ีและระดมความคิดเห็น เพื่อให้ได้ความคดิเห็นร่วมกนัในที่ประชุม ซึ่งจะน าไปสู่
หาทางออกให้กับปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชน รวมทัง้เพื่อเลือกแนวทางการแก้ปญัหาที่คิดว่า
เหมาะสมกบัชุมชนไทลือ้ และสามารถน ามาปฏบิตัไิด้จรงิในชุมชน ซึ่งในที่ประชุมไดเ้สนอรูปแบบ/
ทางเลอืกในการจดัการปญัหาขยะมลูฝอยในชุมชนดงัน้ี 
  1) ท าเตาเผาขยะขนาดเลก็ในชุมชน 
  2) แยกขยะประเภทพลาสตกิมาเป็นส่วนผสมในวสัดุก่อสรา้ง 
  3) แยกขยะทีข่ายไดแ้ลว้น าไปขายในรา้นขายของเก่าในชุมชน 
  4) แยกขยะประเภททีย่อ่ยสลายไดแ้ลว้น ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกั 
  5) จดัหาถุงขยะทีเ่ป็นของชุมชนไทลือ้และจ าหน่ายในชุมชนแทนการจ่ายค่าเกบ็ขน
เพื่อควบคุมปรมิาณขยะมลูฝอย 
  6) น าจุดพกัขยะรวมของชุมชนออกแลว้ใหทุ้กครวัเรอืนน าขยะของตนเองวางไวใ้น
เขตพืน้ทีบ่า้นของตนเองก่อน เมือ่ถงึวนัเกบ็ขนจงึน าออกมาวางไวบ้รเิวณหน้าบา้น 
  7) แยกขยะเศษอาหารออกเพื่อน าไปท าเป็นน ้าหมกัชวีภาพใชใ้นครวัเรอืน 
  8) แยกขยะประเภททีย่อ่ยสลายไดแ้ลว้น ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกัรวมของชุมชน 
  9) ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิในการไปตลาดเพื่อลดการน าขยะจากภายนอกเขา้มาใน
ชุมชน 
  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะนักวิจยั  รวมทัง้ชาวบ้าน ได้
แลกเปลี่ยน และแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบเพื่อ
แก้ปญัหาขยะทีเ่กดิขึน้ ซึ่งบางทางเลอืกอาจเป็นไปไม่ได้สบืเนื่องจากขอ้จ ากดัหลายประการ เช่น
การใชเ้ตาเผาในชุมชน ผูร้่วมประชุมหลายท่านไดย้กประเดน็ เรื่อง ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ และความ
ยุ่งยากในการด าเนินงาน รวมทัง้ปญัหามลพษิทางด้านอากาศที่จะตามมา จากขอ้จ ากดัดงักล่าวจงึ
ท าใหป้ระเดน็ เรือ่ง การใชเ้ตาเผาจงึดูจะเป็นไปไดย้ากส าหรบัชุมชนไทลือ้ ในประเดน็การน ามาเป็น
ส่วนผสมของวสัดุก่อสรา้งกเ็ป็นอกีประเดน็ทีผู่ร้ว่มประชุมไม่เหน็ดว้ยเนื่องจากต้องการเครื่องมอืและ
อุปกรณ์มากรวมทัง้อาจมคีวามยุ่งยากซบัซอ้นมากเกนิไป ในทีป่ระชุมคดิว่ายังไม่สมควรน ามาใชใ้น
การแกป้ญัหาในชุมชน  
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 4.3.2 เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกบัชุมชนไทลื้อ 
   การเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมนัน้ ทางชุมชนไทลือ้ได้เลอืกรปูแบบการแก้ปญัหาที่
เกิดจากความต้องการของชุมชน และตอบสนองความต้องการของชุมชนไทลื้อได้ โดยต้องน า
ประเด็นอื่นๆ ที่ส าคัญเข้ามาพิจารณาด้วย ได้แก่ สามารถแก้ปญัหาขยะมูลฝอยของชุมชนได ้
มคีวามพรอ้มดา้นงบประมาณ อุปกรณ์ เครือ่งมอื สถานทีแ่ละบุคลากร ประชาชนในทอ้งถิน่ใหค้วาม
ร่วมมอืและมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเขา้ร่วมกจิกรรม มเีหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบ
และปรมิาณของขยะมูลฝอย และสอดคล้องกับรูปแบบของกิจกรรมการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ อีกทัง้มคีวามเหมาะสมกบัวถิชีวีติ การประกอบอาชพี วฒันธรรมและประเพณีของ
ท้องถิน่ และที่ส าคญัผลประโยชน์ที่ได้ต้องสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิน่ประชาชน และ
สามารถด าเนินกจิกรรมไดอ้ยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 
  เมื่อน าขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ประเดน็ต่างๆ ดงักล่าวมาแล้วขา้งต้นมาพจิารณา
รว่มดว้ย ประชาชนในชุมชนไทลือ้มคีวามคดิเหน็ว่ากจิกรรมทีน่่าจะมคีวามเหมาะสมกบัชุมชนไทลือ้
มากทีสุ่ด และสามารถน าไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งจรงิจงั คอื การท าน ้าหมกัชวีภาพจากขยะอนิทรยีใ์น
ครวัเรอืน, การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพในครวัเรอืน, การท าปุ๋ ยหมกัในชุมชน, การเลี้ยงสตัว์ดว้ยมูลฝอย
อนิทรยี ์และ การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ 
  ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนัน้ที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางในการด าเนินกิจกรรมและ
ความน่าจะเป็นของโครงการต่างๆ ดงันี้ 
  การท าน ้าหมกัชวีภาพจากขยะอนิทรยีใ์นครวัเรอืน และการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพใน
ครวัเรอืนในทีป่ระชุมเหน็ว่าควรเริม่ทดลองและน าไปปฏบิตั ิส าหรบัครวัเรอืนทีม่คีวามพรอ้มและเตม็
ใจที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างแท้จรงิจงึเสนอให้คณะนักวจิยัท าการส ารวจในชุมชนว่ามคีรวัเรอืน
ใดบ้างต้องการเข้าร่วมกิจกรรม โดยคาดการณ์ว่าน่าจะมผีู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต ่ากว่า 
50 ราย  
  การท าปุ๋ ยหมกัในชุมชน นัน้ทีป่ระชุมเหน็ว่าในขัน้แรกควรท าเพยีงหนึ่งจุดก่อน และ
ทีป่ระชุมไดเ้ลอืกสถานที ่โดยจะใชส้ถานทีบ่รเิวณวดัภายในชุมชนเป็นสถานทีท่ าปุ๋ ยหมกัชวีภาพใน
ชุมชนไทลือ้  
  การเลีย้งสตัวด์้วยมูลฝอยอนิทรยี์ นัน้ในที่ประชุมเหน็ว่าควรเลอืกชาวบ้านที่เลี้ยง
สตัว์ในครวัเรอืนอยู่แล้วเขา้ร่วมโครงการ โดยสตัว์ทีน่ าเศษอาหารอินทรยีม์าเลีย้งได้น่าจะเป็น สุกร
เป็ด ไก่ เป็นตน้  
  การใช้ถุงผา้แทนถุงพลาสตกินัน้ทีป่ระชุมเหน็ว่าเป็นกจิกรรมที่สามารถลดปรมิาณ
การใชถุ้งพลาสตกิไดค้่อนขา้งมาก โดยน่าจะมชีาวบา้นเขา้ร่วมโครงการจ านวนมากอาจทุกครวัเรอืน
เพราะกจิกรรมการใชถุ้งผา้แทนถงึพลาสตกินัน้ช่วยลดค่าใชจ้่ายของชาวบา้น และยงัช่วยลดปรมิาณ
การใชถุ้งพลาสตกิในการจบัจา่ยซือ้ของอกีดว้ย 
  โดยทุกกิจกรรมต้องมีแนวร่วมที่อาสาจะเข้าร่วมโครงการ โดยจะใช้การส ารวจ
เพื่อใหไ้ดผู้ท้ ีส่นใจจะเขา้รว่มโครงการ 
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 4.3.3 วางแผนการด าเนินการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนร่วมกนั 
   การวางแผนการด าเนินกิจกรรมการแก้ปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนร่วมกันนัน้
คณะผู้วจิยัได้น าน าข้อมูลจากหวัข้อ 4.3.2 มาพจิารณาเพื่อก าหนดแนวทางในการวางแผนการ
ด าเนินกจิกรรมรว่มกนัโดยเริม่จาก การส่งเสรมิความรูใ้หก้บัประชาชนในชุมชนไทลือ้โดยน าประเดน็
ที่ได้จากกจิกรรมที่แล้วมาเป็นหวัขอ้หลกัในการที่จะส่งเสรมิความรูใ้ห้กบัชาวบ้านชุมชนไทลื้อ จน
น าไปสู่การวางแผนการด าเนินกจิกรรมที่มคีวามเหมาะสมกบัชุมชนและสามารถด าเนินการได้จรงิ
ภายในชุมชนไทลือ้รว่มกนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  1) การท าน ้ าหมกัชีวภาพ จากการด าเนินกิจกรรมการอบรมชาวบ้านที่ผ่านมา
สงัเกตไดว้่าชาวบา้นไดใ้หค้วามสนใจกบักจิกรรมนี้เป็นอยา่งมาก โดยสงัเกตไดจ้ากการทีช่าวบา้นได้
สอบถามวิทยากรและคณะผู้วิจยัเกี่ยวกับ แหล่งของวสัดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าถังน ้าหมกั
ชวีภาพ และขัน้ตอนการท า โดยวทิยากร คณะผู้วจิยั และคุณอุทศิ ชมพู เจา้หน้าที่กองสาธารณสุข
ประจ าเทศบาลต าบลดอยสะเกด็ ไดอ้ธบิายถงึความส าคญัของการท าน ้าหมกัชวีภาพ รวมทัง้ปญัหา 
และแนวทางแกไ้ขโดยใชข้อ้มลูจากทีไ่ดศ้กึษามาแลว้ หลงัจากนัน้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้่วมกนัก าหนด
ขัน้ตอนการท ากจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัชุมชนของตนเองไดด้งันี้  
  1.1) การจดัหากลุ่มด าเนินกจิกรรม 
   กจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพ นัน้ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการฯ จะต้อง
ท าน ้าหมกัชวีภาพเอง โดยจะมอีงคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอยสะเกด็ และคณะผูว้จิยัมาใหก้ารแนะน า
และดูแลอย่างใกลช้ดิ โดยคณะผูว้จิยัต้องท าการส ารวจจ านวนชาวบา้นทีต่้องการเขา้ร่วมโครงการ
การท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อเป็นขอ้มลูในการก าหนดกลุ่มด าเนินกจิกรรม 
  1.2) การจดัหาสถานทีอุ่ปกรณ์ 
   - สถานที่ที่ใช้ในการท ากิจกรรม ได้แก่ พื้นที่ในบ้านของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
   - อุปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรม ไดแ้ก่ ถุงด า สารเร่ง และถงัหมกัน ้าหมกั
ชวีภาพ ซึ่งทางคณะผู้ท าการวจิยัได้น าถงัสดี า ซึ่งได้รบัความอนุเคราะห์จากองค์การบรหิารส่วน
ต าบลดอยสะเก็ด และคณะผู้วิจยั โดยชาวบ้านจะได้ช่วยกันในการประกอบและติดตัง้ โดยในที่
ประชุมได้ร่วมกนัออกแบบถงัส าหรบัท าน ้าหมกัชวีภาพโดยน าถงัพลาสติกมาท าการเจาะรูแล้วใส่
ก๊อกเพื่อความสะดวกในการเปิดใช้น ้าหมกัชวีภาพ โดยภายในถงัจะมถุีงส าหรบัใส่ขยะอนิทรยีท์ีไ่ด้
จากครวัเรอืนซึง่ท าจากตะขา่ยสเีขยีวมรีปูพรนุเพื่อให้น ้าหมกัสามารถซมึออกได ้ดงัภาพที ่4.3  
  1.3) ก าหนดขัน้ตอนการท าน ้าหมกัชวีภาพ 
   เมื่อไดรู้ปแบบของถงัหมกัน ้าชวีภาพแล้ว คณะผู้ท าการวจิยั และผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมร่วมกนัอภปิรายถงึวธิกีารท าน ้าหมกัชวีภาพ โดยทีป่ระชุมไดร้่วมกนัสรุปขัน้ตอนการด าเนิน
กจิกรรมน ้าหมกัชวีภาพที่จะท าในชุมชนไทลือ้ ดงัภาพที ่4.4 
  1.4) ก าหนดเวลาในการเริม่ด าเนินกจิกรรม วนัที ่1 ตุลาคม 2550 
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  1.5) ก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานเป็นระยะประกอบด้วย
ตดิตามประเมนิผลโดยคณะผู้วจิยัแบบเคาะประตูบ้าน การให้ค าปรกึษาโดยวทิยากรกระบวนการ 
(อสม.) และคณะผูว้จิยั และการตรวจวดัปรมิาณขยะมลูฝอยทีน่ ามาท าน ้าหมกัชวีภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงถงัน ้าหมกัชวีภาพทีร่ว่มกนัออกแบบ 

ถุงใส่ขยะอินทรีย ์

น ้ำหมกัชีวภำพ 

ก๊อกส ำหรับน ำน ้ ำหมกัชีวภำพไปใช ้

ฝำปิดกนักล่ินและแมลง 

เศษอาหาร เศษผกัผลไม ้

เทใส่ถงัหมกั 

ผสมสารเรง่ (อาหาร 1 ถว้ย สารเรง่ 1 ชอ้น
ชา) 

เตมิกากน ้าตาลเทใส่ถงั
หมกั 

ล 

เทใส่ถงัหมกั 
 

คนใหเ้ขา้กนั 

น ้าหมกัชวีภาพ 

หวัเชือ้แทนสารเรง่ 
ใส่ตน้ไม ้

7 วนั 

ผสมน ้าอตัราส่วน  1:200 

ขยะมลูฝอยครวัเรอืน 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงขัน้ตอนการท าน ้าหมกัชวีภาพ 
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  2) กิจกรรมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ ชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรมช่วยกันก าหนด
รปูแบบของกจิกรรมในการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพทีค่ดิว่าเหมาะสมกบัชุมชนของตนเองมากทีสุ่ด โดยที่
ประชุมมคีวามคิดเห็นแยกออกเป็นสองส่วน คือ กลุ่มที่หน่ึงอยากให้มกีารท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพใน
ครวัเรอืนของตนเอง ในส่วนของกลุ่มที่ 2 คดิว่าการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพควรท าในรปูแบบของชุมชน
จะเหมาะสมกว่า ซึง่ในระยะเวลาต่อมาทีป่ระชุมจงึไดม้มีตวิ่าจะท าทัง้ 2 รปูแบบเลย โดยจะมทีัง้การ
ท าปุ๋ ยหมกัในครวัเรอืน และการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพของชุมชนโดยขอใชพ้ื้นที่บรเิวณวดัเป็นพื้นที่ใน
การด าเนินกจิกรรมซึ่งทางเจา้อาวาสไม่ขดัขอ้งหลงัจากนัน้ที่ประชุมได้ก าหนดแนวทางการด าเนิน
กจิกรรมรว่มกนัดงันี้ 
  2.1) การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพในครวัเรอืน 
   (1) การจดัหากลุ่มด าเนินกจิกรรม 
    กจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ นัน้ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ
จะตอ้งท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพเอง โดยจะมอีงคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอยสะเกด็ และคณะผูว้จิยัมาใหก้าร
แนะน าและดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยคณะผู้วจิยัต้องท าการส ารวจจ านวนชาวบ้านที่ต้องการเขา้ร่วม
โครงการการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพเพื่อเป็นขอ้มลูในการเพื่อก าหนดกลุ่มด าเนินกจิกรรม 
   (2) การจดัหาสถานทีอุ่ปกรณ์ 
    - สถานทีท่ีใ่ชใ้นการท ากจิกรรม ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่นบา้นของผูท้ีเ่ขา้ร่วม
โครงการฯ 
    - อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ ถงัคอนกรตีกลมขนาด
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.8 เมตร ซึง่ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอยสะเกด็ และ
คณะผูว้จิยั โดยชาวบา้นจะได้ช่วยกนัในการประกอบและตดิตัง้ โดยในทีป่ระชุมไดร้่วมกนัออกแบบ
ถงัส าหรบัท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพโดยน าถงัคอนกรตีกลมมาใชซ้ึง่ดา้นล่างจะท าการใส่ทรายไวเ้พื่อดูดซบั
น ้าทีเ่กดิจากการหมกัของปุ๋ ยหมกัชวีภาพ และมก๊ีอกเพื่อเปิดน ้าทีเ่กดิจากการหมกัไปใชป้ระโยชน์ดงั
ภาพที ่4.5 เมือ่ไดร้ปูแบบของถงัหมกัปุ๋ ยชวีภาพแลว้ คณะผูท้ าการวจิยั และผูเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกนั
อภปิรายถงึวธิกีารท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ โดยทีป่ระชุมไดร้่วมกนัก าหนดขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมปุ๋ ย
หมกัชวีภาพ ดงัภาพที ่4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก๊อกส ำหรับน ำน ้ ำหมกัชีวภำพไปใช ้

ปุ๋ยหมกัชีวภำพ 

เศษขยะมูลฝอยอินทรีย ์

ฝำปิดกนักล่ินและแมลง 

ภาพท่ี 4.5 แสดงถงัหมกัปุ๋ ยชวีภาพทีร่ว่มกนัออกแบบ 

ถงัพลาสตกิ 
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   (3) ระยะเวลาการด าเนินกจิกรรม เริม่การด าเนินกจิกรรมมาตัง้แต่วนัที่ 1 
พฤศจกิายน 2550  
  (4) ก าหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
   - ตดิตามประเมนิผลโดยคณะผูว้จิยัแบบเคาะประตูบา้น 
   - ติดตามการด าเนินกิจกรรมและให้ค าปรึกษาโดยวิทยากร
กระบวนการ (อสม.) และคณะผูว้จิยั 
    - ตรวจวดัปรมิาณขยะมูลฝอยที่น ามาท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพโดย
คณะผูว้จิยั 
  2.2) การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพของชุมชน 
   (1) การจดัหากลุ่มด าเนินกจิกรรม 

    กลุ่มกจิกรรมในการท าปุ๋ ยหมกัของชุมชน คอื บา้นทีไ่ม่ท าปุ๋ ยหมกั
ชวีภาพของตนเอง แต่ตอ้งการท าปุ๋ ยหมกัรว่มกบัชุมชน ซึง่ต้องท าการคดัแยกขยะมลูฝอยอนิทรยีใ์น
บ้านเรอืนของตนเองออกมาใส่ภาชนะแยกไว้ก่อน หลงัจากนัน้เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอยสะเกด็ จะน าเศษผกั ผลไม ้จากครวัเรอืนในชุมชนไทลือ้ทีไ่ม่ไดท้ าปุ๋ ย
หมกัด้วยตนเอง ซึ่งทางคณะผูท้ าการวจิยัและเทศบาลได้ประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมอืในการคดั
แยกไวล้่วงหน้าใส่ในถุงไวแ้ลว้ น ามายงัสถานทีด่ าเนินการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพของชุมชน ชัง่ปรมิาณ
ขยะมูลฝอย เทกอง แล้วคดัแยกขยะมูลฝอยที่ปลอมปนออก ได้แก่ เศษพลาสตกิ ออกจากขยะมูล
ฝอย 
   (2) สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 

  - สถานที่ที่ใช้ในการท ากิจกรรมได้แก่ พื้นที่ว่างบรเิวณวดัรงัสี
สุทธาวาส 

  - อุปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรม ไดแ้ก่  
  1) สารเรง่ ซึง่ไดร้บัจากเทศบาลต าบลดอยสะเกด็ 
  2) ถงัหมกัปุ๋ ย ใชบ่้อคอนกรตีกวา้ง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 

สูง 1 เมตร มก๊ีอกน ้าพวีซีต่ีออยู่ด้านล่าง เพื่อความสะดวกในการเปิดใช้น ้าหมกัชวีภาพซึ่งเป็นผล
พลอยไดด้งัภาพที ่4.7  

  3) กากน ้าตาล ซือ้จากโรงงานน ้าตาล 
 
 
 

 
 
 
 

พืน้ถงัเอยีง 1:50 
ก๊อกน าน ้าหมกัชวีภาพไปใช ้

ปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 

เศษขยะมูลฝอยอินทรีย ์

ฝำปิดกนักล่ินและแมลง 

ภาพท่ี 4.6 แสดงถงัหมกัปุ๋ ยชวีภาพทีร่ว่มกนัออกแบบ 

บ่อคอนกรตี 
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   (3) ก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน เมื่อได้รูปแบบของถงัหมกัปุ๋ ย
ชวีภาพชุมชนแล้ว คณะผู้ท าการวจิยั และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันอภปิรายถึงวิธกีารท าปุ๋ ยหมกั
ชวีภาพชุมชน โดยทีป่ระชุมไดร้ว่มกนัก าหนดขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมดงัภาพที ่4.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศษผกั ผลไม ้และเศษใบไม ้

สบัใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆ 

เทใส่ถงัหมกัปุ๋ ย 

ผสมสารเรง่ 1 ซอง ในน ้า 10 ลติร 
(5นาท)ี 

เตมิกากน ้าตาล 10 ลติร ใสล่งถงัหมกั 
 

ถงัเทใส่หมกั 
 

คนใหเ้ขา้กนั 

หวัเชือ้แทนสาร
เรง่ 

ใส่ตน้ไม ้
ผึง่แดดใหแ้หง้ 

ปุ๋ ยหมกัอนิทรยีแ์หง้ 

7 วนั 
15 วนั 

ผสมน ้าอตัราส่วน 1:200 
 

ครวัเรอืน/หมู่บา้น 

ภาพท่ี 4.7 แสดงขัน้ตอนการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 

น ้าหนกัชวีภาพ 
กากปุ๋ ยหมกั 
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   (4) ระยะเวลาการด าเนินกจิกรรม เริม่การด าเนินกจิกรรมมาตัง้แต่วนัที่ 1 
พฤศจกิายน 2550  
   (5) ก าหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลไดแ้ก่ 
   - ตดิตามประเมนิผลโดยคณะผูว้จิยัแบบเคาะประตูบา้นของผูร้ว่มโครงการ 
   - ตดิตามการด าเนินกจิกรรมและให้ค าปรกึษาโดยวทิยากรกระบวนการ 
(อสม.) และคณะผูว้จิยั 
    - ตรวจวดัปรมิาณขยะมูลฝอยที่น ามาท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพโดย
คณะผูว้จิยั 
  3) กจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยขยะมลูฝอยอนิทรยี ์การเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี์
นัน้ เป็นกิจกรรมที่คดัเลอืกเข้ามาเพื่อส่งเสรมิการเลี้ยงสตัว์ด้วยเศษอาหารในครวัเรอืน เช่น สุกร 
เป็ด ไก่ เป็นตน้ ซึง่การอบรมในครัง้นี้ท าใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัวธิกีารเลีย้ง
สตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยีม์ากยิง่ขึน้ กจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยขยะมลูฝอยอนิทรียน์ัน้ประชาชนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการฯ จะต้องท าเลีย้งสตัว์ทีบ่า้นของตนเองโดยขยะมูลฝอยอนิทรยีท์ีไ่ดจ้ะมาจากครวัเรอืน
ของตนเองและครวัเรอืนของครอบครวัอื่นทีท่ าการแยกไวใ้ห ้โดยจะมอีงคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอย
สะเก็ด และคณะผูว้จิยัมาใหก้ารแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชดิ หลงัจากนัน้ทีป่ระชุมไดก้ าหนดแนว
ทางการด าเนินกจิกรรมรว่มกนัดงันี้ 
   3.1) ก าหนดกลุ่มด าเนินกจิกรรม 
    การก าหนดกลุ่มกิจกรรมท าได้โดยการที่คณะผู้วิจยัต้องท าการ
ส ารวจจ านวนชาวบ้านที่ต้องการเข้าร่วมโครงการการเลี้ยงสตัว์ด้วยขยะมูลฝอยอนิทรยี์ เพื่อเป็น
ขอ้มลูในการเพื่อก าหนดกลุ่มด าเนินกจิกรรม  
   3.2) สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 
    บรเิวณบ้านของผูท้ี่ต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมเลี้ยงสตัว์ด้วยขยะมูล
ฝอยอนิทรยี ์
   3.3) ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน 
  ขัน้ตอนการด าเนินงานการเลี้ยงสตัว์ด้วยขยะมูลฝอยอินทรยี์ มขี ัน้ตอนดงัภาพที ่
4.9 
 3.4) ระยะเวลาการด าเนินกจิกรรม เริม่การด าเนินกจิกรรมมาตัง้แต่วนัที ่15 พฤศจกิายน 
2550 ' 
   3.5) ก าหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลไดแ้ก่ 
   - ตดิตามประเมนิผลโดยคณะผูว้จิยัแบบเคาะประตูบา้นของผูร้่วมโครงการ, 
โดยวทิยากรกระบวนการ (อสม.) และคณะผู้วจิยั รวมทัง้การตรวจวดัปรมิาณขยะมูลฝอยที่น าไป
เลีย้งสตัวโ์ดยคณะผูว้จิยั 
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  4) กิจกรรมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัมาก เพราะขยะ
ประเภทพลาสตกินัน้ย่อยสลายไดย้าก อกีทัง้ยงัสิ้นเปลอืงค่าใช้จ่ายในการก าจดัด้วย นอกจากนี้ยงั
เป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้เกดิภาวะโลกรอ้นในปจัจุบนัอกีด้วย ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านยอมปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง โดยให้ผู้เข้าอบรมตอบค าถามว่า “ขยะมูลฝอยประเภท
พลาสตกิในชุมชนมาจากทีใ่ด” ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมตอบในแนวเดยีวกนัว่ามาจากผูท้ีอ่าศยัอยู่ใน
ชุมชนน าเขา้มาจากการทีไ่ปซือ้ของ จ่ายตลาด แลว้ไดถุ้งพลาสตกิ หรอืบรรจุภณัฑท์ีม่พีลาสตกิปน
อยู่กลบัเขา้มาในชุมชน หลงัจากนัน้จะกลายเป็นขยะมลูฝอยในชุมชน ดงันัน้แนวทางการแก้ปญัหา
ชุมชนควรลดการน าพลาสติกเข้ามาในชุมชน ที่ประชุมจึงเลือกที่จะใช้โครงการใช้ถุงผ้ าแทน
ถุงพลาสตกิ หลงัจากนัน้ไดร้ว่มกนัก าหนดแนวทางการด าเนินกจิกรรมดงันี้ 
   4.1) กลุ่มผูด้ าเนินกจิกรรม 
    การก าหนดกลุ่มกิจกรรมท าได้โดยการที่คณะผู้วิจยัต้องท าการ
ส ารวจจ านวนชาวบา้นทีต่อ้งการเขา้รว่มโครงการการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ เพื่อเป็นขอ้มลูในการ
ก าหนดกลุ่มด าเนินกจิกรรม 
   4.2) สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 
    ถุงผา้ของชุมชนทีช่าวบ้านในชุมชนไทลื้อจะร่วมกนัท าขึน้โดยการ
สนบัจากเทศบาลต าบลดอยสะเกด็และคณะผูว้จิยั 
   4.3) ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน ดงัภาพที ่4.9  
    - รว่มกนัท าถุงผา้ของชุมชนไทลือ้ 
    - ประชาสมัพนัธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนรบัทราบการใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสตกิผ่านเสยีงตามสายของชุมชน 
    - ประสานใหช้าวบา้นมารบัถุงผา้เพื่อน าไปใชใ้นโครงการ 

ประชุมหารอื 

จดัหาแหล่งของขยะมลูฝอย 

คณะผูว้จิยัประสานผูเ้ลีย้งสตัว ์

ผูเ้ลีย้งสตัวน์ ามลูฝอยอนิทรยีไ์ปเลีย้งสตัว ์

ภาพท่ี 4.8 แสดงกจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี์ 
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   4.4) ระยะเวลาการด าเนินกจิกรรม เริม่การด าเนินกจิกรรมมาตัง้แต่วนัที ่1 
พฤศจกิายน 2550  
   4.5) ก าหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลไดแ้ก่ 
    - ตดิตามประเมนิผลโดยคณะผู้วจิยัแบบเคาะประตูบ้านของผู้ร่วม
โครงการ, โดยวทิยากรกระบวนการ (อสม.) และคณะผูว้จิยั 
 
 4.3.4 ด าเนินการแก้ปัญหาขยะมลูฝอยในชุมชนไทล้ือ 
  จากวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัและทฤษฎีด้านกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ชาวบ้านในการพฒันา ซึง่กล่าวไวว้่าในบทที ่2 ซึง่ในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันา จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการตดิสนิใจที่จะก าหนดปญัหา และความ
ต้องการด้วยตนเองโดยเฉพาะในขัน้ตอนของการวางแผนแก้ไขปญัหา ในการวิจยัครัง้นี้ทาง
คณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชนไทลือ้ มาโดยตลอด
ตัง้แต่ ร่วมกนัในการคน้หาปญัหา ร่วมกนัในการพจิารณาแนวทางและวธิกีารในการแก้ปญัหา และ
ในหวัขอ้น้ีจะเป็นการด าเนินกจิกรรมเพื่อแก้ปญัหา และร่วมกนัในการประเมนิผลของกจิกรรมการ
การจดัการขยะมลูฝอย ในชุมชนไทลือ้ โดยสามารถรายงานผลการด าเนินโครงการตามกจิกรรมได้
ดงันี้ 
  1) กจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพ แสดงดงัภาพที ่4.10 จากการส ารวจขอ้มลูผู้ที่
สนใจด าเนินกิจกรรมการท าน ้าหมกัชีวภาพในพื้นที่ชุมชนไทลื้อ ในเบื้องต้นมผีู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 100 เรอืน (วนัที ่1 พฤศจกิายน 2550) หลงัจากนัน้ไดม้กีารด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่ องจนสามารถท าให้ชาวบ้านเกิดความสนใจและได้สมัครเข้าร่วมโครงการอีกจ านวน 

ประชุมหารอื 

จดัหาแหล่งของวสัดุอุปกรณ์ 

คณะผูว้จิยัประสานแกนน าชุมชน 

ท าการแจกจ่ายถุงผา้ใหก้บัประชาชน 

ภาพท่ี 4.9 แสดงขัน้ตอนกจิกรรมการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ 
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35 ครวัเรอืน และปจัจุบนัน้ี (31 มกราคม 2551) มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการทัง้สิน้ 160 ครวัเรอืน โดยมผีล
การด าเนินกจิกรรมดงันี้ 
   1.1) วสัดุอุปกรณ์ ถงัน ้าหมกัชวีภาพที่ใช้ในชุมชนไทลื้อนัน้ท ามาจากถงั
พลาสตกิขนาด 50 ลติรมกีารเจาะรเูพื่อใหน้ ้าชวีภาพออกมาทีก่้นถงั และใชถุ้งตราข่ายตดิตัง้ไวด้า้น
ในถงัเพื่อบรรจุขยะมูลฝอยอนิทรยีโ์ดยทางเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดได้ใหก้ารสนับสนุนถงัน ้าหมกั
ชวีภาพ และขาตัง้ส าหรบัท าถงัหมกัชวีภาพ และชาวบา้นไดอ้อกค่าใชจ้่ายบางส่วนรวมทัง้ ออกแรง
เพื่อช่วยกนัประกอบและตดิตัง้อุปกรณ์ถงัน ้าหมกัชวีภาพ 
   1.2) ผลการด าเนินกจิกรรม ในระหว่างการด าเนินการวจิยัทางคณะผู้วจิยั
ไดด้ าเนินการตดิตามผลการด าเนินกจิกรรม โดยใชว้ธีกีารเคาะประตูบา้น การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
วทิยากรกระบวนการ การจดัเวทเีพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระหว่างการด าเนินกจิกรรม ซึง่ผลจากการ
ตดิตามและประเมนิผล พบว่า ในช่วงแรกของการด าเนินกจิกรรม ชาวบา้นส่วนใหญ่ประมาณ 70 % 
มปีญัหา เรื่องกลิน่กลิน่เหมน็ และมหีนอนเกดิขึน้ในถงัหมกัน ้าชวีภาพ ทางคณะผูว้จิยัและวทิยากร
ไดเ้ขา้ไปสงัเกตการณ์แลว้ พบว่า ปญัหาของชาวบา้น คอื การที่ใส่เศษอาหารทีม่ขีนาดใหญ่เกนิไป
ลงไปในถังหมกั และไม่ได้เติมหวัเชื้อ พด.2 และเติมกากน ้าตาลน้อยเกินไป ยงัมขี้อมูลจากเจ้า
อาวาสที่ท ากิจกรรมเดียวกันว่าไม่ต้องกังวลเรื่องหนอนในถงัหมกัเพราะเมื่อเวลาผ่านไปหนอน
เหล่านัน้กจ็ะตายและยอ่ยสลายไปเองเรื่องกลิน่กเ็ช่นเดยีวกนัเมื่อเกดิการย่อยสลายมากยิง่ขึน้กลิน่ก็
จะลดลงแล้วจะหายไปเอง ท าให้น ้ าหมักชีวภาพเกิดการย่อยสลายไม่สมบูรณ์ คณะผู้วิจยัจึง
ด าเนินการใหม้กีารแก้ปญัหาดงักล่าวโดยใหท้มีวทิยากรกระบวนการน าขอ้มลูไปชีแ้จงใหช้าวบา้นที่
มปีญัหา ในส่วนของการน าไปใชป้ระโยชน์พบว่า ชาวบา้นนิยมน าไปรดต้นไมแ้ละพชืผกัทีป่ลูกไวใ้น
บรเิวณบา้นของตนเอง เมื่อกจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพด าเนินกจิกรรมมาได ้ประมาณ 2 เดอืน 
ทางคณะผู้วิจยัได้จดัเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสภาพปญัหาที่เกิดขึ้นในการด าเนิน
กจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพ ซึ่งพบว่า ชาวบ้านที่เขา้ร่วมกจิกรรมสามารถท าน ้าหมกัชวีภาพได้
อย่างถูกต้องทุกครวัเรอืน แต่ยงัพบปญัหาเรื่องปรมิาณน ้าหมกัชวีภาพของบางครวัเรอืนทีม่จี านวน
มากเกนิไปท าใหม้ปีรมิาณเหลอืจากการใชใ้นครวัเรอืนของตนเองและไม่รูจ้ะท าอย่างไร ดงันัน้ทางที่
ประชุมจงึไดเ้สนอแนวทางการแก้ปญัหาดงักล่าวโดยการใหผู้ท้ ีม่นี ้าหมกัชวีภาพมากเกนิไปน ้ามาใส่
ขวดไว้ก่อนและจะให้เกษตรกรที่ต้องการน ้าหมกัชวีภาพไปใช้ประโยชน์น าไปใช้ซึ่งม ีนายวชิาญ 
เขื่อนล้อม จะเป็นผู้น าน ้ าหมักชีวภาพที่เหลือไปใช้ประโยชน์ในสวนผัก และที่นาของตนเอ ง 
นอกจากนัน้ทางคณะผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้มลูใหท้ีป่ระชุมทราบว่าจากการทีค่ณะผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูใน
เชงิปรมิาณจากการด าเนินกจิกรรมน ้าหมกัชวีภาพในระยะเวลา 1 อาทติย ์พบว่า ปรมิาณขยะมูล
ฝอยในชุมชนไทลือ้สามารถน ามาท าเป็นน ้าหมกัชวีภาพเฉลีย่วนัละ 61.80 กโิลกรมั คดิเป็นครวัเรอืน
ละ 0.34 กโิลกรมัต่อวนั โดยมนี ้าหมกัชวีภาพเกดิขึน้เฉลีย่ประมาณวนัละ 35.60 ลติร และไดปุ้๋ ยหมกั
วนัละ 5.30 กโิลกรมั 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์  บทที ่4 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่  ผลการวจิยั 

 

 
4-19 

   1.3) การประเมนิผลทางดา้นเศรษฐศาสตร ์เป็นการความสามารถในการท า
ก าไรของโครงการเพื่อวเิคราะหว์่ารปูแบบกจิกรรมทีใ่ชใ้นการด าเนินงานจะก่อให้เกดิรายไดท้ีคุ่ม้ค่า
กบัค่าใช้จ่ายต่างๆ และมอีตัราผลตอบแทนที่ดหีรอืไม่ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตดัสนิใจ
ส าหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทีจ่ะด าเนินโครงการ ซึง่มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
    (1) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Benefit) 
     - ลดปรมิาณมูลฝอยที่ชุมชนไทลื้อ บ้านเมืองลวงใต ้
ต้องจดัการวนัละ 61.80 กโิลกรมั ค่าใชจ้่ายในการเกบ็ขน อตัรากโิลกรมัละ 0.35 บาท คดิเป็นเงนิ 
21.63 บาท/วนั 
     - ได้ปุ๋ ยหมกัวนัละ 5.30 กิโลกรมัๆ ละ 0.50 บาท 
คดิเป็นเงนิ 2.65 บาท/วนั 
     - น ้าหมกัชวีภาพ 35.60 ลติรต่อวนั ลติรละ 2.00 บาท คดิ
เป็นเงนิ 71.20 บาท /วนั  
    รวมมลูค่าผลประโยชน์ 21.63+2.65+71.20 = 95.48 บาทต่อวนั 
    (2) ตน้ทุน (Cost) 
     - ค่าอุปกรณ์การท าถงัหมกัน ้าหมกัชวีภาพ ถงัละ 250 
บาทจ านวน 160 ถงั รวมเป็นเงนิ 40,000 บาท คดิอายุการใชง้าน 5 ปี (1,825 วนั) ต้นทุนวนัละ 
21.92 บาท/วนั 
     - ค่ากากน ้าตาลประมาณวนัละ 16 ลติรๆ ละ 3.00 บาท 
คดิเป็นเงนิ 48.00 บาท 
    รวมมลูค่าตน้ทุน 21.92+48.00 = 69.92 บาทต่อวนั 
    (3) B/C Ratio เท่ากบั 95.48/69.92 = 1.36 แสดงว่ากจิกรรมการ
ท าน ้าหมกัชวีภาพเป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเป็นมผีลประโยชน์ที่ได้รบัมากกว่าต้นทุนจงึเป็น
โครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืได ้
   1.4) ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรม การด าเนินกจิกรรมการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากขยะมลูฝอยอนิทรยี ์เช่น เศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้ปญัหาทีพ่บ คอื ในช่วงเริม่
โครงการประชาชนยงัไม่มคีวามเขา้ใจในขัน้ตอนการท าน ้าหมกัชวีภาพ ซึ่งคณะผู้วจิยั และเทศบาล
ต าบลดอยสะเกด็ รวมทัง้ผูน้ าในชุมชนทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการจะต้องใหค้ าปรกึษาอย่าง
ใกลช้ดิ เช่น เศษอาหารทีใ่ชท้ าน ้าหมกัชวีภาพไม่ย่อยสลาย และบางครวัเรอืนในระยะแรกมกีารใส่
น ้ าผสมมากเกินไป เป็นต้น โดยผลจากการติดตามดูแล ขัน้ตอนวิธีการท า และการน าไปใช้
ประโยชน์ ท าใหชุ้มชนสามารถน าไปใชป้ฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งมากขึน้ 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์  บทที ่4 
โครงการชมุชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษาเรือ่งขยะมลูฝอยของชมุชนไทลื้อ อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่  ผลการวจิยั 

 

 
4-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 2) กจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพส าหรบัครวัเรอืน การด าเนินกจิกรรมการน าขยะมลูฝอย
อนิทรยีก์ลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการท าปุ๋ ยหมกัอนิทรยีใ์นพื้นทีชุ่มชนไทลือ้นัน้ ในช่วงแรกของ
การเริม่โครงการมผีูร้ว่มโครงการจ านวน 30 ครวัเรอืน หลงัจากนัน้ 1 เดอืนมชีาวบา้นในชุมชนไทลือ้
ท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพเพิม่มากขึน้เป็นจ านวน 97 ครวัเรอืน และในปจัจุบนัมผีูท้ าปุ๋ ยหมกัชวีภาพทัง้สิน้ 
126 ครวัเรอืน  
   2.1) วสัดุอุปกรณ์ การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพส าหรบัครวัเรอืนนัน้ได้ใช้ถัง
คอนกรตีทรงกลมขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.8 เมตร สงู 40 เซนตเิมตร ดา้นล่างของถงัจะเจาะรเูพื่อ
น าน ้าหมกัชวีภาพออกมาใชจ้ะโดยทางเทศบาลต าบลดอยสะเกด็ไดใ้หก้ารสนับสนุนอุปกรณ์ ในการ
ท าถังท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพบางส่วนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ชาวบ้านได้ออกค่าใช้จ่าย
บางส่วนรวมทัง้ออกแรงเพื่อช่วยกนัประกอบและตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรบัท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 
 
 

ก. การส ารวจความตอ้งการของประชาชน ข. การเริม่ตน้ท าน ้าหมกัชวีภาพ 

ค. ลกัษณะขยะมลูฝอยทีห่มกัแลว้ ง. น ้าหมกัชวีภาพทีไ่ด ้

 

 

 

ภาพท่ี 4.10 แสดงกจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพในชุมชนไทลือ้ 
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   2.2 ผลการด าเนินกจิกรรม ดงัภาพที่ 4.11 ในระหว่างการด าเนินการวจิยั
ทางคณะผู้วจิยัได้ด าเนินการตดิตามผลการด าเนินกจิกรรม โดยใช้วธิกีารเคาะประตูบ้าน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากวทิยากรกระบวนการ การจดัเวทเีพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในระหว่างการด าเนิน
กจิกรรม จากการด าเนินกจิกรรมปุ๋ ยหมกัชวีภาพ พบว่า ในช่วงแรกของการน าขยะมูลฝอยอนิทรยี์
มาท าเป็นปุ๋ ยหมกัชวีภาพ ซึง่ประชาชนในชุมชนไทลือ้มคีวามวติกกงัวลว่าจะท าไดจ้รงิหรอืไม่ ท าให้
ในระยะแรกมผีู้เข้าร่วมโครงการไม่มากเท่าที่ควร กจิกรรมดงักล่าวจงึต้องอาศยัเวลา และการให้
ความรูอ้ย่างต่อเนื่อง โดยคณะผูว้จิยั และเทศบาลต าบลดอยสะเกด็ ไดเ้ชญิเจา้หน้าทีจ่ากส านักงาน
พฒันาที่ดนิเขต 6 จงัหวดัเชยีงใหม่ มาให้ค าแนะน า และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที ่
เขา้รว่มโครงการมคีวามเขา้ใจมากขึน้ นอกจากนัน้ในช่วงแรกของการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพจะมปีญัหา
เรื่อง กลิน่ และแมลงวนั เน่ืองจากขยะที่น าไปท าปุ๋ ยมคีวามชื้นมากเกนิไป จงึท าการแก้ปญัหาโดย
เพิม่ส่วนผสมใหข้ยะมคีวามชืน้น้อยลงโดยการเติมขยะทีม่คีวามชื้นน้อย เช่น เศษใบไมเ้ขา้ไปในถงั
หมกัปุ๋ ยจงึสามารถแกป้ญัหาเรื่องกลิน่และแมลงวนัได ้ทัง้น้ีผลผลติทีไ่ดช้าวบา้นส่วนใหญ่นิยมน าไป
ใส่ต้นไมใ้นบรเิวณบา้น และพชืผกัสวนครวัภายในบา้น รวมทัง้พืน้ทีท่างการเกษตรของตนเอง เมื่อ
กจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพด าเนินกจิกรรมมาได ้ประมาณ 2 เดอืน ทางคณะผูว้จิยัไดจ้ดัเวทเีพื่อ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินกจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ ซึง่
พบว่า ชาวบา้นที่เขา้ร่วมกจิกรรมสามารถท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพไดอ้ย่างถูกต้องทุกครวัเรอืน แต่ยงัพบ
ปญัหาเรือ่งปรมิาณปุ๋ ยหมกัชวีภาพของบางครวัเรอืนทีม่จี านวนมากเกนิไปท าใหม้ปีรมิาณเหลอืจาก
การใช้ในครวัเรอืนของตนเองและไม่รู้จะท าอย่างไร ดงันัน้ทางที่ประชุมจงึได้เสนอแนวทางการ
แกป้ญัหาดงักล่าวโดยการใหผู้ท้ ีม่ปีุ๋ ยหมกัชวีภาพมากเกนิไปน ้ามาใส่ถงัคอนกรตีทีจ่ดัไวใ้หก่้อนและ
จะใหเ้กษตรกร รวมทัง้เทศบาลทีต่อ้งการใชน้ าไปใชต่้อไป จากการเกบ็ขอ้มลูในระยะเวลา 1 อาทติย ์
พบว่าปรมิาณขยะมูลฝอยในชุมชนไทลื้อสามารถน ามาท าเป็นปุ๋ ยหมกัชวีภาพเฉลี่ยวนัละ 68.30 
กโิลกรมั คดิเป็นครวัเรอืนละ 0.54 กโิลกรมัต่อวนั โดยมปีุ๋ ยหมกัเกดิขึน้วนัละ 38.20 กโิลกรมั  
   2.3) การประเมนิผลทางดา้นเศรษฐศาสตร ์เป็นการความสามารถในการท า
ก าไรของโครงการเพื่อวเิคราะหว์่ารปูแบบกจิกรรมทีใ่ชใ้นการด าเนินงานจะก่อใหเ้กดิรายไดท้ีคุ่ม้ค่า
กบัค่าใช้จ่ายต่างๆ และมอีตัราผลตอบแทนที่ดหีรอืไม่ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตดัสนิใจ
ส าหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทีจ่ะด าเนินโครงการ ซึง่มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
    (1) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Benefit) 
     - ลดปรมิาณมูลฝอยที่ชุมชนไทลื้อ บ้านเมืองลวงใต ้
ต้องจดัการวนัละ 63.80 กโิลกรมั ค่าใชจ้่ายในการเกบ็ขน อตัรากโิลกรมัละ 0.35 บาท คดิเป็นเงนิ 
22.33 บาท/วนั 
     - ได้ปุ๋ ยหมกัวนัละ 38.20 กโิลกรมัๆ ละ 0.50 บาท 
คดิเป็นเงนิ 19.10 บาท/วนั 
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    รวมมลูค่าผลประโยชน์ 22.33+19.10 = 41.43 บาทต่อวนั 
    (2) ตน้ทุน (Cost) 
     - ค่าถงัหมกัปุ๋ ยชวีภาพ 126 ชุดๆ ละ 110.00 บาท 
เป็นเงนิ 13,860 บาท คดิอายกุารใชง้าน 5 ปี (1,825 วนั) ตน้ทุนวนัละ 7.59 บาท/วนั 
     - ค่ากากน ้าตาลและหวัเชือ้ประมาณวนัละ 5.00 ลติรๆ ละ 
3.00 บาท คดิเป็นเงนิ 15.00 บาท/วนั 
    รวมมลูค่าต้นทุน 7.59+15.00 = 22.59 บาทต่อวนั 
    (3) B/C Ratio เท่ากบั 41.43/22.59 = 1.83 แสดงว่ากจิกรรมการ
ท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพเป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเป็นมผีลประโยชน์ที่ได้รบัมากกว่าต้นทุนจงึเป็น
โครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3) กจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพส าหรบัชุมชน ดงัภาพที ่4.12 กจิกรรมการท าปุ๋ ย
หมกัชวีภาพชุมชนจะเป็นการน าขยะมลูฝอยจากแหล่งก าเนิดทีม่ปีรมิาณมาก เช่น รา้นอาหาร และ
รา้นคา้ในชุมชนมาท าเป็นปุ๋ ยหมกัชวีภาพเป็นหลกัโดยทีเ่จา้หน้าทีข่องทางเทศบาลต าบลดอยสะเกด็
เป็นผูด้ าเนินการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพเองโดยจะเป็นผูไ้ปน าขยะมลูฝอยอนิทรยีม์ายงัถงัหมกัทีส่รา้งขึน้
บรเิวณวดัรงัสสีุทธาวาส แลว้ท าการยอ่ยเป็นชิน้เลก็ๆ แลว้ท าการหมกัใหเ้ป็นปุ๋ ยหมกัชวีภาพ  
   3.1) สถานที่และอุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการท ากิจกรรม ได้แก่ พื้นที่ว่าง
บรเิวณวดัรงัสสีุทธาวาส ซึง่ชาวบา้นในชุมชนไทลือ้ไดท้ าการสรา้งบ่อหมกัปุ๋ ยชวีภาพคอนกรตีขนาด
กวา้ง 2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 1 เมตร มก๊ีอกน ้าต่ออยู่ดา้นล่าง เพื่อความสะดวกในการเปิดน าน ้า
หมกัชวีภาพมาราดและผสมกบัขยะมูลฝอยอนิทรยีท์ี่จะน ามาท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพใหม่ ในการท าปุ๋ ย
หมกัชวีภาพจะมนี ้าหมกัชวีภาพเกดิขึน้ ซึ่งสามารถน ามาใชเ้ป็นหวัเชื้อในการท าปุ๋ ยหมกัครัง้ต่อไป
ได ้โดยใชแ้ทนสารเรง่ หรอืเกบ็ไวใ้นขวดพลาสตกิปิดจกุแลว้น าไปใชร้ดตน้ไม ้

ข. ลกัษณะปุ๋ ยหมกัทีไ่ด ้
 

ภาพท่ี 4.11 แสดงวธิกีารท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพส าหรบัครวัเรอืนในชุมชนไทลือ้
(ต่อ) 

  
ก. ลกัษณะตวัอยา่งถงัทีใ่ชท้ าปุ๋ ยหมกั 
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   3.2) ผลการด าเนินกจิกรรม การด าเนินกจิกรรมปุ๋ ยหมกัชวีภาพของชุมชน
ในชุมชนไทลือ้ ในช่วงแรกของการด าเนินกจิกรรมไดป้ระสบกบัปญัหาทัง้ในเรือ่งของการแยกขยะทีม่ ี
ขยะประเภทพลาสตกิปนอยู่ รวมทัง้ขนาดของขยะที่น ามาหมกัซึง่มขีนาดใหญ่เกนิไปท าใหเ้กิดการ
ยอ่ยสลายไดช้า้ รวมทัง้ในช่วงระยะเวลาต่อมายงัไดร้บัการรอ้งเรยีนจากชาวบา้นทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงเรื่อง
ส่งกลิน่เหมน็รบกวน ท าให้ต้องจดัหาแผ่นพลาสตกิมาคลุมให้มดิชดิขึ้นกว่าเดมิจงึสามารถท าการ
กิจกรรมปุ๋ ยหมกัชีวภาพของชุมชนได้อีกระยะเวลาหน่ึง แต่สุดท้ายเมื่อเทยีบกบัการท าปุ๋ ยหมกั
ชวีภาพในครวัเรอืนแล้วพบว่าการท าในครวัเรอืนมปีระสทิธภิาพสูงกว่าเพราะมคีวามสะดวกในการ
ท าใกล้ชดิ รวมทัง้สามารถแก้ปญัหาได้อย่างทนัท่วงทจีงึได้ยกเลกิกจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ
ของชุมชนไปก่อนเหลอืเพยีงการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพในครวัเรอืนเพยีงอย่างเดยีว 

 

  
  
   3.3) ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรมปุ๋ ยหมกัชวีภาพชุมชนใน
พื้นที่ชุมชนไทลื้อไม่สามารถด าเนินกจิกรรมจนประสบความส าเรจ็ได้เน่ืองจากสถานที่ท าปุ๋ ยหมกั
ชวีภาพตัง้อยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไปรวมทัง้เป็นพื้นที่โล่งแจง้ประชาชนมกีารสญัจรผ่านไปมาท าให้
เกดิปญัหาเรื่องกลิน่รวมทัง้ไม่สามารถหาบุคลากรทีจ่ะเขา้มาดูแลและท ากจิกรรมนี้อย่างต่อเนื่องได ้
จงึตอ้งยตุโิครงการไปก่อนชัว่คราว 
  4) กจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี์ ดงัภาพที ่4.13 การด าเนินกจิกรรม
การน าขยะมูลฝอยอนิทรยีก์ลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการน าไปเลี้ยงสตัว์ในพื้นที่ชุมชนไทลื้อนัน้ 
ในช่วงแรกของการเริม่โครงการมผีูร้่วมโครงการจ านวน 1 ครวัเรอืน คอื เลีย้งสุกร 2 ตวั ต่อมามี
ผูส้นใจเพิม่ขึน้อกีหนึ่งครวัเรอืนทีจ่ะน าขยะมลูฝอยไปเป็นอาหารของสตัวเ์ลีย้ง หลงัจากนัน้ 1 เดอืน
มชีาวบา้นในชุมชนไทลื้อสนใจที่จะน าขยะมูลฝอยอนิทรยีห์รอืเศษอาหารไปเลี้ยงสตัวม์ากขึน้จนถงึ
ปจัจบุนั (31 มกราคม 2551) มจี านวน 8 ครวัเรอืน โดยสตัวท์ีเ่ลีย้งประกอบดว้ย สุกร ไก่ เป็ด  
 
 
 

ภาพท่ี 4.12 แสดงการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพส าหรบัชุมชนไทลือ้ 
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   4.1) วสัดุอุปกรณ์ จากขอ้มลูของผูเ้ลีย้งสุกร คอื นายวชิาญ เขื่อนลอ้ม และ
นายวนิยั เขือ่นลอ้ม โดยสุกรทีเ่ลีย้งครวัเรอืนละ 4 ตวั กล่าวว่า การเลีย้งสุกรดว้ยขยะมลูฝอยอนิทรยี์
นัน้จะน ามาแทนหวัอาหารทีใ่ชต้ามปกตบิางส่วน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในอตัราส่วนขยะมูลฝอย
อนิทรยี ์2 ส่วน หวัอาหารปกต ิ1 ส่วน โดยทีใ่นส่วนของขยะมลูฝอยอนิทรยีท์ีเ่ป็นเศษอาหารผูเ้ลีย้ง
สตัว์จะน าไปต้มให้สุกก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ในส่วนของขยะมูลฝอยอินทรีย์ที่เป็นเศษผกั ผลไม ้
สามารถน ามาสบัแลว้ผสมกบัหวัอาหารใหส้ตัวก์นิไดเ้ลย 
   4.2) ผลการด าเนินกิจกรรม การเลี้ยงสตัว์ด้วยมูลฝอยอินทรยี์นัน้ เป็น
กจิกรรมทีค่ดัเลอืกเขา้มาเพื่อส่งเสรมิการเลีย้งสตัวด์ว้ยขยะมลูฝอยอนิทรยีท์ี่มภีายในชุมชนไทลื้อที่
เหลอืจากกจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพ และปุ๋ ยหมกัชวีภาพซึง่จะเป็นครวัเรอืนที่มกีจิกรรมในการ
ประกอบอาหารขายท าใหม้เีศษอาหารทีส่ามารถน าไปเลีย้งสตัวไ์ดม้ากกว่าครอบครวัอื่น การตดิตาม
ประเมนิผลโดยการตดิตามการเตบิโตของสุกรทีเ่ลีย้งดว้ยมลูฝอยอนิทรยีโ์ดยการวดัน ้าหนักของสุกร
ทีเ่ลีย้งดว้ยมลูฝอยอนิทรยีเ์ป็นส่วนผสม โดยในช่วงเริม่ต้นกจิกรรมนี้ไดช้ัง่น ้าหนักของสุกรก่อนทีจ่ะ
เริม่เลี้ยงพบว่า มนี ้าหนักเฉลี่ยตวัละ 12.50 กิโลกรมั หลงัจากนัน้ให้ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการจ านวน 
2 ครวัเรอืนเลี้ยงสุกรครอบครวัละ 2 ตวั เลี้ยงสุกรดงักล่าวด้วยขยะมูลฝอยอนิทรยี ์ซึง่จากการเก็บ
ขอ้มูลปรมิาณขยะมูลฝอยอนิทรยีท์ี่น าไปใช้เลี้ยงสุกร พบว่า มปีรมิาณเฉลี่ยวนัละ 17.60 กโิลกรมั 
และสุกรมคีวามแขง็แรงสมบูรณ์ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 3 เดอืน ได้ท าการชัง่น ้าหนักของสุกร
พบว่า สุกรมนี ้าหนักตวัประมาณตวัละ 45.00 กโิลกรมั ซึ่งมขีนาดเล็กกว่าสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ส าเรจ็รปูปกตจิะมนี ้าหนักประมาณ 60.00 กโิลกรมั แต่ผูป้ระกอบการก็ยอมรบัไดเ้มื่อเทยีบกบัการ
ลดค่าใชจ้า่ย โดยสามารถน าไปขายไดใ้นกโิลกรมัละ 70.00 บาท ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการในซื้อหวัอาหารได้ถงึ 750 บการน ามูลฝอย
อนิทรยีไ์ปเลี้ยงสตัว์สามารถท าให้เกดิรายได้แก่ผู้เลี้ยงได้ และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อกีด้วย 
ส าหรบัปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงานเกีย่วกบักจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยี ์ส่วนใหญ่
ไมม่ปีญัหาแต่อย่างใด เน่ืองจากเป็นทีต่้องการของผูท้ ากจิกรรมอยู่แลว้ แต่ควรมกีารใหค้วามส าคญั
เกีย่วกบัขัน้ตอนการคดัแยกมลูฝอย ซึง่จะตอ้งไมม่มีลูฝอยทีเ่ป็นอนัตรายต่อสตัวเ์ลีย้งปนเป้ือนมา 
   4.3) การประเมนิผลทางดา้นเศรษฐศาสตร ์เป็นการความสามารถในการท า
ก าไรของโครงการเพื่อวเิคราะหว์่ารปูแบบกจิกรรมทีใ่ชใ้นการด าเนินงานจะก่อใหเ้กดิรายไดท้ีคุ่ม้ค่า
กบัค่าใช้จ่ายต่างๆ และมอีตัราผลตอบแทนที่ดหีรอืไม่ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตดัสนิใจ
ส าหรบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทีจ่ะด าเนินโครงการ ซึง่มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
    (1) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Benefit) 
     - สามารถลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ชุ มชนไทลื้ อ 
ต้องจดัการวนัละ 17.60 กโิลกรมั ค่าใชจ้่ายในการเกบ็ขน อตัรากโิลกรมัละ 0.35 บาท คดิเป็นเงนิ 
6.16 บาท.ใชเ้วลา 90 วนั ดงันัน้สามารถลดค่าใชจ้า่ยได ้554.40 บาท 
     - ทดแทนอาหารส าเรจ็รูปส าหรบัเลี้ยงสตัว์ได้ประมาณ 
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1,750 บาทต่อตวั 4 ตวัเป็นเงนิ 7,000 บาท 
 รวมมูลค่าผลประโยชน์ 554.40+7,000 = 7,554.40 บาทต่อวนั หรอืประมาณ 83.94 
บาทต่อวนั 
    (2) ตน้ทุน (Cost) 
     - ค่าเชื้อเพลงิส าหรบัต้มขยะมูลฝอยอนิทรยี ์ประมาณ 7 
บาทต่อวนั  
     - ค่าแรงงานในหัน่ย่อย และต้มอาหาร วนัละ 1.5 ชัว่โมง 
คดิเป็นเงนิ 37.50 บาทต่อวนั  
    รวมมูลค่าต้นทุน 7+37.50 = 44.50 บาทต่อวนั หรอืประมาณ 
39.49 บาทต่อวนั 
    (3) B/C Ratio เท่ากบั 83.94/44.5 = 1.88 แสดงว่ากจิกรรมการ
เลีย้งสตัวด์ว้ยขยะมลูฝอยอินทรยี ์เป็นโครงการทีด่ าเนินการแลว้เป็นมผีลประโยชน์ทีไ่ดร้บัมากกว่า
ตน้ทุนจงึเป็นโครงการทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก. แสดงขยะมลูฝอยอนิทรยีไ์ปเลีย้งสตัว ์
 
 

 

ข. แสดงขยะมลูฝอยอนิทรยีไ์ปเลีย้งสตัว ์
 
 

ภาพท่ี 4.13 แสดงการน าขยะมลูฝอยอนิทรยีไ์ปเลีย้งสตัวใ์นชุมชนไทลือ้ 
 
 

ค. แสดงสุกรทีเ่ลีย้งดว้ยขยะมลูฝอยอนิทรยี ์
 

  

ง. แสดงสุกรทีเ่ลีย้งดว้ยขยะมลูฝอยอนิทรยี ์
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  5) กิจกรรมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การด าเนินกิจกรรมการใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติกในพื้นที่ชุมชนไทลื้อนัน้ได้รบัความสนใจจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมากโดยมี
ผูเ้ขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 120 ครวัเรอืน (จากทัง้หมด 185 ครวัเรอืน)  
   5.1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ คือ ถุงผ้าที่ชาวบ้านในชุมชนไทลื้อ
ช่วยกนัออกแบบ และตดัเยบ็ขึ้น โดยทางโครงการวจิยั และเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดสนับสนุน
งบประมาณในการจดัหาผา้ และค่าใชจ้า่ยในการสกรนีรปูทีถุ่งผา้ 
   5.2) ผลการด าเนินกจิกรรม ในระหว่างการด าเนินการวจิยัทางคณะผูว้จิยั
ไดด้ าเนินการตดิตามผลการด าเนินกจิกรรม การใชถุ้งผ้าแทนถุงพลาสตกิ โดยใชว้ธิกีารเคาะประตู
บา้น พบว่า ผู้ทีด่ าเนินกจิกรรมส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านที่มกีารจ่ายตลาดโดยจะใช้ในการจ่ายตลาด
เป็นส่วนใหญ่ และจากการสอบถามแบบเคาะประตูบา้น พบว่า มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 55.30 ที่
ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห ์รองลงมาคอื ใช ้3-5 ครัง้ต่อสปัดาหร์อ้ยละ 23.50 และ
ใชส้ปัดาหล์ะครัง้รอ้ยละ 21.20 และไม่มผีูร้่วมโครงการคนใดทีย่งัไม่เคยใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ 
นอกจากนัน้ในส่วนของการทดแทนถุงพลาสตกิชาวบา้นส่วนใหญ่รอ้ยละ 63.70 บอกว่าสามารถแทน
ถุงพลาสตกิได ้4-6 ใบต่อครัง้ รองลงมารอ้ยละ 31.20 คอื 1-3 ใบต่อครัง้ และยงัใหข้อ้สงัเกตเพิม่เตมิ
ว่ายงัขึน้อยู่กบัประเภทของสนิค้าทีซ่ื้อดว้ยว่าจะสามารถแทนถุงพลาสตกิไดม้ากน้อยเพยีงใด จาก
ข้อมูลดงักล่าวทางคณะผู้วิจยัจงึประเมนิผลการด าเนินกิจกรรมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกว่า
สามารถลดถุงพลาสตกิทีต่้องมาเป็นขยะมลูฝอยในชุมชนไทลือ้ไดว้นัละ 171-257 ถุงต่อวนั โดยผูท้ี่
เขา้ร่วมโครงการได้ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่า ซึง่จากกจิกรรมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสตกินัน้ไม่ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของชาวบา้นแต่สามารถช่วยลดช่วยลดปรมิาณถุงพลาสตกิทีเ่กดิการจบัจ่ายซื้อของทีต่้อง
กลายมาเป็นขยะในชุมชนได้เป็นอย่างด ีรวมทัง้ยงัเกดิความสบายเมื่อกลบัมาถงึบ้านหลงัจากจ่าย
ตลาดแลว้เนื่องจากไมม่ถุีงพลาสตกิทีต่้องทิง้มากเหมอืนเมื่อก่อนท าใหอ้ยากท าทุกครัง้ทีม่กีารไปซือ้
ของอกีดว้ย นอกจากนัน้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการยงัต้องการให้ชุมชนท าการรณรงค์ผ่านเสยีงตามสายใน
ชุมชนไทลือ้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นผูท้ีย่งัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ หรอืผูท้ี่ เขา้ร่วมโครงการ
แลว้ใหใ้ชถุ้งผา้บ่อยทีสุ่ดเท่าทีส่ามารถท าไดซ้ึง่จะเป็นการสรา้งจติส านึกใหก้บัประชาชนในชุมชนใน
เรื่องการลดปรมิาณขยะมลูฝอยที่จะน าเขา้มาสู่ชุมชน กจิกรรมการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกินัน้จาก
การด าเนินกจิกรรมพบว่าจะมปีญัหาเรือ่ง ความเคยชนิและความไมส่ะดวกสบายเป็นส่วนใหญ่ ท าให้
การใช้ถุงผ้าไม่สม ่าเสมอเท่าที่ควร แต่ได้มกีารเสนอให้แก้ปญัหาดงักล่าวโดยใช้ผู้ใหญ่บ้านช่วยใน
การกระตุ้นเตือนผ่านเสยีงตามสายเป็นประจ าเพื่อให้การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นความเคยชนิของชุมชนไทลือ้ 
   5.3) การประเมนิผลทางดา้นเศรษฐศาสตร ์เป็นการความสามารถในการท า
ก าไรของโครงการเพื่อวเิคราะหว์่ารปูแบบกจิกรรมทีใ่ชใ้นการด าเนินงานจะก่อใหเ้กดิรายไดท้ีคุ่ม้ค่า
กบัค่าใช้จ่ายต่างๆ และมอีตัราผลตอบแทนที่ดหีรอืไม่ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตดัสนิใจ
ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทีจ่ะด าเนินโครงการ ซึ่งมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
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    (1) ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั (Benefit) 
     ลดปรมิาณมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนไทลื้อ ต้องจดัการวนัละ 
0.62 กโิลกรมั ค่าใชจ้า่ยในการเกบ็ขน อตัรากโิลกรมัละ 0.35 บาท คดิเป็นเงนิ 0.217 บาทต่อวนั 
    รวมมลูค่าผลประโยชน์ 0.217 บาทต่อวนั  
    (2) ตน้ทุน (Cost) 
     ค่าต้นทุนของถุงผ้าราคา 60 บาทต่อถุง อายุการใช้งาน 
2 ปี ดงันัน้ถุงผา้มตีน้ทุน 0.08 บาทต่อวนั  
    รวมมลูค่าต้นทุน 0.08 บาทต่อวนั  
    (3) B/C Ratio เท่ากบั 0.217/0.08 = 2.64 แสดงว่ากจิกรรมการ
เลีย้งสตัวด์ว้ยขยะมลูฝอยอนิทรยี ์เป็นโครงการทีด่ าเนินการแลว้เป็นมผีลประโยชน์ทีไ่ดร้บัมากกว่า
ตน้ทุนจงึเป็นโครงการทีม่คีวามคุม้ค่าในการลงทุนและสามารถทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืได้ 
 ผลจากการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ทัง้ 5 กจิกรรมเพื่อช่วยในการใชป้ระโยชน์ และลดปรมิาณ
ขยะมลูฝอยในชุมชนไทลือ้ สามารถสรุปถงึปรมิาณขยะมลูฝอยทีล่ดลงของชุมชนไทลือ้ รวมทัง้การ
น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดด้งัตารางที ่4.2  
ตารางท่ี 4.2 แสดงปรมิาณการลด และการน าขยะมลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหมใ่นพืน้ทีชุ่มชน 
                ไทลือ้ ต าบลดอยเชงิดอย อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
การประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมการน ามูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ 
น ้าหมกั
ชีวภาพ 

ปุ๋ ยหมกั
ชีวภาพ 

การเล้ียงสตัวด้์วย
มลูฝอยอินทรีย ์

การใช้ถงุผา้แทน
ถงุพลาสติก 

รวม 

ปรมิาณขยะมลูฝอย 
(กก./วนั) 

61.80 68.30 17.60 0.62 148.32 

รอ้ยละของการลด
และการน ากลบัมาใช้

ประโยชน์ 
17.20 19.00 4.90 0.17 41.27 

B/C ratio 1.36 1.83 1.88 2.64  
หมายเหต ุปรมิาณมลูฝอยทีน่ ากลบัมาใชป้ระโยชน์เทยีบกบัปรมิาณขยะมลูฝอยรวม 359.4 กก./วนั 
 จากตารางที ่4.2 พบว่ากจิกรรมการลดและการน ามลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ พบว่ามกีาร
น าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยพบว่ามกีารน าขยะมูลฝอยมาท าน ้าหมกัชวีภาพ 61.80 
กโิลกรมั/วนั หรอืรอ้ยละ 17.20 น ามาท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ 68.30 กโิลกรมั/วนั หรอืรอ้ยละ 19.00  
น ากลบัมาเลี้ยงสตัว์วนัละ 17.60 หรอืรอ้ยละ 4.90 และกิจกรรมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
สามารถลดขยะมลูฝอยได ้0.67 กโิลกรมั/วนั หรอืรอ้ยละ 0.17 และพบว่ากจิกรรมทัง้ 4 มคี่า B/C 
ratio มากกว่า 1 และเป็นโครงการทีด่ าเนินการแลว้เป็นมผีลประโยชน์ทีไ่ดร้บัมากกว่าต้นทุนจงึเป็น
โครงการทีม่คีวามคุม้ค่าในการลงทุนและสามารถทีจ่ะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืไดใ้นชุมชนไทลือ้ได้ 
 




