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บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั 

 
 โครงการชุมชนรกัษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อ อ าเภอ 
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มจีุดประสงค์หลกั คือ การสร้างตระหนัก และความความรู้ให้กับ
ประชาชนในชุมชนไทลื้อ จนน าไปสู่การเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมเพื่ อจดัการปญัหา
ขยะมลูฝอยในพืน้ทีชุ่มชนไทลือ้ไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไป ในส่วนของบทที ่5 นี้จะเป็นการสรุปผลการวจิยั
โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย สรุปผลการวจิยั, อภิปรายผลการวิจยั, และข้อเสนอแนะในการวิจยั 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
5.1 สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาบรบิทชุมชนของชุมชนไทลื้อ บา้นเมอืงลวงใต้ มปีรมิาณขยะมลูฝอยเฉลี่ย
วนัละประมาณ 359.4 กโิลกรมั องคป์ระกอบของขยะมลูฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะมลูฝอยอนิทรยีร์อ้ยละ
52.9 การจดัการจะท าโดยการจา้งบรษิทัเอกชนเข้ามาเก็บขนโดยชาวบ้านจะน าขยะมูลฝอยของ
ตนเองใส่ถุงแล้วน ามาวางไว้บรเิวณหน้าบ้าน ในส่วนของบรบิทของชุมชนที่เกี่ยวกบัความรู้ความ
และความตระหนกั พบว่า ประชาชนในชุมชนไทลือ้มคีวามตระหนกัเกี่ยวกบัปญัหาขยะมลูฝอยอยู่ใน
ระดบัมากอยู่แล้ว แต่ในส่วนของความรูค้วามเข้าใจยงัมอียู่ในระดบัน้อยในหลายประเด็น รวมทัง้
พฤติกรรมที่ยงัไม่สนับสนุนการจดัการขยะมูลฝอยมากเท่าที่ควร หลงัจากผ่านกิจกรรมการสร้าง
ความรู้แล้วให้ประชาชนในชุมชนไทลื้อมคีวามรู้เกี่ยวกบัการแก้ปญัหาขยะมูลฝอยสูงมากขึ้น จน
น าไปสู่รูปแบบการจดัการปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนไทลื้อซึ่งประกอบด้วย การแสวงหาแนวทาง 
การเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับชุมชนไทลื้อ การวางแผนการด าเนินกิจกรรม และการด าเนิน
กิจกรรมรวมทัง้การติดตามประเมนิผลร่วมกัน โดยกิจกรรมที่ชุมชนไทลื้อเลือกเพื่อช่วยในการ
แก้ปญัหาขยะมูลฝอยได้แก่ กจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากขยะอินทรยีใ์นครวัเรอืน, กจิกรรม
การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพในครวัเรอืน, กจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัในชุมชน, กจิกรรมการน าเศษอาหารไป
เลีย้งสตัว ์และกจิกรรมการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ โดยผลการด าเนินกจิกรรม พบว่า สามารถลด
ปรมิาณขยะมูลฝอยในชุมชนได้รอ้ยละ 41.27 โดยกจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพลดขยะมูลฝอยได้
รอ้ยละ 17.20 ปุ๋ ยหมกัชวีภาพลดไดร้อ้ยละ 19.00 การเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอยอนิทรยีล์ดไดร้อ้ยละ 4.90 
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสามารถลดขยะมูลฝอยได้ร้อยละ 0.17 โดยกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทน
ทางดา้นเศรษฐศาสตรม์ากทีสุ่ดคอื การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ รองลงมาคอื การเลีย้งสตัวด์ว้ยมลู
ฝอยอนิทรยี ์การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ และการท าน ้าหมกัชวีภาพ ตามล าดบั  
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศึกษาวิจยัพบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษากรมควบคุมมลพิษ ( 2547)  
ไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัการเสรมิสรา้งขดีความสามารถของทอ้งถิน่ในการคดัแยกและใชป้ระโยชน์
ของเสยี (ลุ่มน ้าปิง) ในพืน้ทีต่ าบลหนองป่าครัง้ และต าบลยางเน้ิง ในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบล
หนองป่าครัง่สามารถน ามูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ไดป้ระมาณรอ้ยละ 23.60 ของปรมิาณมูล
ฝอยทัง้หมด ซึ่งการน ามูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้มาจาก กิจกรรมการท าปุ๋ ยหมกัอนิทรยี์, 
กจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพ, กจิกรรมธนาคารขยะรไีซเคลิ และกจิกรรมการเลีย้งสตัวด์ว้ยมลูฝอย
อนิทรยี ์โดยกจิกรรมการท าปุ๋ ยหมกัอนิทรยีส์ามารถน ามูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได้มากทีสุ่ด 
คอื ประมาณวนัละ 227.10 กโิลกรมั หรอืประมาณรอ้ยละ11.50 ของปรมิาณมลูฝอยทัง้หมด ในส่วน
ของ ต าบลยางเนิ้ง สามารถน ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ประมาณร้อยละ 22.8 0 ของ
ปรมิาณมูลฝอย ทัง้หมดของพื้นที่น าร่อง  แต่เนื่องจากพื้นที่ศึกษาชุมชนไทลื้อบ้านเมอืงลวงใต ้
อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นพืน้ทีเ่ลก็และมปีระชากรจ านวนน้อย จงึสามารถลดปรมิาน
ขยะไดน้้อยกว่าพืน้ทีต่ าบลหนองปา่ครัง่และต าบลยางเน้ิง ส่วนแนวคดิการมสี่วนร่วมที่ไดก้ล่าวไวว้่า 
การมสี่วนรว่มหมายถงึ กระบวนการของการพฒันา หรอืการแก้ปญัหาโดยใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วน
รว่มในกระบวนการพฒันา ตัง้แต่เริม่จนสิน้สุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปญัหา การวางแผน 
การตดัสนิใจ การระดมทรพัยากรและเทคโนโลยใีนท้องถิ่น การบรหิารจดัการ การตดิตาม
ประเมนิผลรวมทัง้การรบัผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ โดยโครงการพฒันาดงักล่าว จะต้องมี
ความสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติและวฒันธรรมของชุมชน ซึง่จากหลกัการดงักล่าวคณะผูว้จิยัจงึไดก้ าหนด
กจิกรรมต่างๆ ขึน้เพื่อให้เกดิความสอคล้องกบัแนวคดิการมสี่วนร่วม ซึง่ไดแ้ก่กจิกรรมส่งเสรมิการ
คดัแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยกจิกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยนัน้
คณะผู้วจิยัได้เลอืกกิจกรรมดงัต่อไปนี้ เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยกิจกรรมการ
สร้างความตระหนักให้กับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยลงไปอีก คอืกิจกรรม
เริม่ต้นจากการละลายพฤติกรรม กจิกรรม Time Line “อดตีคอืความฝนั ปจัจุบนัคอืความจรงิ 
กจิกรรมการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอย และกจิกรรมความคาดหวงัและความ
ตอ้งการในการจดัการกบัปญัหาขยะมลูฝอย จนน าไปสู่การไดม้าซึง่รปูแบบการแก้ปญัหาขยะมลูฝอย
ในชุมชนซึง่กจิกรรมดงักล่าว  
 ส่วนการวจิยัแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Researcher: PAR) นัน้เป็นการร่วมกนั
ด าเนินกระบวนการวจิยัโดยผูป้ฏบิตังิานในพืน้ที ่ทัง้ทีเ่ป็นชาวบา้นและนักพฒันา กบัผูว้จิยัภายนอก 
เพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในสภาพความจรงิของสงัคมนัน้  ซึ่งกจิกรรมการด าเนินงานโครงการ
ชุมชนรกัษ์สิง่แวดลอ้มนี้ ไดม้กีารด าเนินกจิกรรมทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัหลักการวจิยัแบบมสี่วนร่วม 
โดยเป็นการประสานงานระหว่างคณะผูว้จิยั ประชาชน ชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และวทิยากรผูใ้ห้
ความรู ้ซึง่เป้าหมายของการวจิยัแบบมสี่วนร่วมนัน้ ชาวบา้นชุมชน ต้องไดร้บัการศกึษาเพิม่มากขึน้
และประชาชนได้รบัการแก้ไขปญัหา ผู้ด้อยโอกาสมโีอกาสมากขึ้นการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ 
มงีานวจิยัและพฒันาทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากชุมชน ไดป้ระสบการณ์การท างานร่วมกบัชุมชน และผลงานวจิยั
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ทีไ่ดส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัท ีซึง่ทัง้จากหลกัการการมสี่วนร่วมของประชาชนและการวจิยั
แบบมสี่วนร่วมนัน้ ล้วนแต่มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัที่คณะผู้วจิยัได้เนินการมาแล้วทัง้สิ้น และ
แนวคิดเกี่ยวกับการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนนัน้ คณะผู้วิจยัได้น ามาปรบัใช้กับโครงการวิจยั
ดงักล่าว โดยสามารถแยกแยะองคป์ระกอบของขยะออกเป็นแต่ละประเภท และสามารถน าหลกัการ
ดงักล่าวไปใช้แก้ปญัหาขยะมูลฝอยของชุมชนไทลื้อได้ โดยคณะผู้วจิยัได้เลอืกกิจกรรมการท าน ้า
หมกัชวีภาพ การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพชุมชน และการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพครวัเรอืน การเลี้ยงสตัวด์้วย
มูลฝอยแอนทรยี์และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสตกิ เพื่อลดปญัหาขยะมูลฝอยที่เกดิขึน้ และยงัเป็น
การช่วยลดปญัหาภาวะโลกรอ้นทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนัดว้ย จากการด าเนินกจิกรรมดงักล่าว คณะผูว้จิยั
ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มทุกกระบวนการ ไมว่่าจะเป็นการคดัเลอืกรปูแบบกจิกรรม
การลงมอืปฏบิตัิกจิกรรม และการสรุปผลการศกึษา ซึ่งการที่ให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการ
ด าเนินกจิกรรมนัน้ ส่งผลให้การด าเนินกจิกรรมประสบความส าเรจ็ดว้ยด ีและประชาชนมคีวามพงึ
พอใจต่อการด าเนินงาน เนื่องจากว่าประชาชนมสีาวนร่วมในการตัดสินใจ และสามารถที่จะน า
กจิกรรมดงักล่าวไปปรบัปรงุใชก้บัชุมชนของตนเองได ้

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการด าเนินกิจกรรม ของการด าเนินการสาธิตและทดลอง เพื่อการน ามูลฝอย
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหมใ่นพืน้ทีน่ ารอ่ง ชุมชนไทยลือ้ อ าเภอดอยสะเกด็ พบว่ามขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1) ชุมชนไทยลื้อ ควรจะน าเอากิจกรรมต่างๆ ไปเผยแพร่และส่งเสริม ด าเนินการให้
ครอบคลุมพืน้ที ่โดยเฉพาะกจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพ และการท าปุ๋ ยหมกัอนิทรยี ์รวมทัง้การใช้
ถุงผา้แทนถุงพลาสตกิ เน่ืองจากว่าสามารถช่วยลดปญัหามลูฝอยไดเ้ป็นปรมิาณมาก และยงัช่วยลด
ค่าใชจ้า่ยในการเกบ็ขนขยะ และน าไปก าจดัอกีดว้ย 
 2) สถานศกึษาต่างๆ ในชุมชนไทยลื้อ ควรสนับสนุนใหเ้ยาวชนในพืน้ทีท่ ากจิกรรมต่างๆ
เพื่อน ามลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเนื่อง ทัง้นี้นอกจากจะเป็นการช่วยลดปรมิาณขยะมลูฝอย
แล้ว ยงัเป็นการปลูกจติส านึกให้กบัเยาวชนในพื้นที่ให้มคีวามตระหนักถึงปญัหามูลฝอยและการ
จดัการมลูฝอยดว้ย 
 3) เพื่อให้การด าเนินการท ากจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพและปุ๋ ยหมกัอนิทรยีเ์กดิความ
ต่อเนื่อง ชุมชนไทยลื้อ และเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด ควรคดิหาแนวทางรองรบัผลผลติที่เกดิจาก
กิจกรรมดงักล่าว เช่น ติดต่อหน่วยงานที่ต้องการน ้าหมกัชีวภาพ ให้รบัซื้อน ้าหมกัชีวภาพหรอื  
ปุ๋ ยหมกัชวีภาพ เพื่อทีจ่ะเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชนในพืน้ทีด่ว้ย 
 4) ผู้ด าเนินโครงการควรมกีารตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง และหมัน่ที่จะเข้าไปตรวจพื้นที่
ศกึษา เพื่อทีจ่ะสามารถท าใหก้ารด าเนินโครงการส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีและชาวบา้นเกดิความรูค้วาม
เขา้ใจมากขึน้ 
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 5) ควรมกีารสนับสนุนทางด้านวตัถุดบิ เนื่องจากบางครัง้วตัถุดบิที่ใช้ในการท าน ้าหมกั
ชีวภาพ และปุ๋ ยหมักนัน้มีปริมาณไม่เพียงพอ จึงท าให้ปุ๋ ยหมักไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร และ
ประชาชนใหค้วามสนใจค่อนขา้งน้อย เนื่องจากการขาดการสนบัสนุนดา้นวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ 

6) จากการด าเนินการท าน ้าหมกัชวีภาพ และปุ๋ ยหมกัชีวภาพจากขยะมูลฝอยอินทรยี์
พบว่า โดยส่วนใหญ่จะประสบปญัหา คอื ประชาชนยงัไม่มคีวามเขา้ใจในขัน้ตอนการท าเท่าที่ควร 
จงึท าให้เกดิกลิน่เหมน็และการย่อยสลายของเศษอาหารไม่สมบูรณ์ และบางครัง้มีหนอนขึ้นในถงั
และส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ขาดวัตถุดิบในการท าน ้ าหมกั เช่น หัวเชื้อ พด.2 และกากน ้ าตาล 
อกีทัง้ขนาดของถงัเล็กเกินไป บางครัง้ไม่เพยีงพอที่จะใส่เศษอาหารในปรมิาณมากๆ ดงันัน้หาก
ต้องการน าโครงการดงักล่าวไปใช้ในการแก้ไขปญัหาขยะมูลฝอยในชุมชนต้องมกีารติดตามดูแล
ขัน้ตอนวิธีการท า และให้ค าปรกึษาอย่างใกล้ชิด และยงัได้แนะน าการใช้ประโยชน์จากน ้าหมกั
ชวีภาพ และปุ๋ ยหมกัชวีภาพประกอบดว้ย  
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