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บทคดัย่อ 

ขยะเป็นปัญหาส าคญัของชุมชนเกษตรเช่นกนั โครงการวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการจดัการขยะอย่างมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ซ่ึงประสบความส าเร็จในการจดัการขยะแบบมี
ส่วนร่วม โดยปรับใชว้ธีิวิจยัการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เพื่อวิเคราะห์
การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานเพื่อวิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
จดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน  และเพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 18 ราย  

ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการขยะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ (1) สถานการณ์ก่อนเร่ิมโครงการจดัการ
ขยะโดยชุมชน คนในชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจและจดัการขยะไม่ถูกวิธี เช่น การเผา การทิ้งขยะ
เร่ียราดตามถนน และแหล่งน ้ า ท าใหชุ้มชนเกิดทศันียภาพไม่ชวนมอง แหล่งน ้าในชุมชนเร่ิมเน่าเหม็น  
และมีขยะลอยบริเวณผิวน ้ า นอกจากน้ี ขยะเปียกถูกน าไปเป็นอาหารสัตวเ์ล้ียง ส่วนขยะอนัตรายใส่ถุง 
แลว้น าไปทิ้งในพื้นท่ีอ่ืน  (2) ช่วงการจดัการขยะโดยชุมชนภายใตโ้ครงการชุมชนถงัขยะทองค า ในปี 
พ.ศ. 2546-2547 โดยชาวบา้นในชุมชนน าขยะในครัวเรือน ท่ีสามารถรีไซเคิลไดม้าใส่ในกรงท่ีทาง อบต. 
ดอนแกว้ไดจ้ดัเตรียมไว ้คณะกรรมการจะท าหนา้ท่ีคดัแยกแลว้ขาย ส่วนขยะท่ีเหลือ ทาง อบต. ดอนแกว้
จะเป็นผูจ้ดัเก็บ การด าเนินงานเป็นไปไดด้ว้ยดี จนกระทัง่ปี 2547 คนในชุมชนตระหนกัรู้ถึงคุณค่าและ
มูลค่าของขยะ จึงน าขยะรีไซเคิลไปขายด้วยตนเอง แล้วน าขยะท่ีไม่มีมูลค่ามาทิ้งไวใ้นกรง ท าให้
โครงการน้ีลม้เลิก (3) การจดัการขยะโดยชุมชน ในรูปแบบธนาคารวสัดุรีไซเคิล เร่ิมปี 2550 โดยเร่ิมจาก



 

จ 
 

 

ส่งตวัแทนเขา้ร่วมอบรมการจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล แลว้กลบัมาให้ความรู้แก่คนในชุมชน และท า
การประชาคมเพื่อก่อตั้งธนาคารมีคณะกรรมการ 6 คน ปี พ.ศ. 2551 เปิดด าเนินการธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล มีการระดมทุนโดยการทอดผา้ป่าวสัดุรีไซเคิล เปิดรับสมาชิกโดยการขายหุ้นละ 10 บาท 
ปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวน 94 ครัวเรือน เปิดรับซ้ือฝากเฉพาะสมาชิกทุกวนัอาทิตยสุ์ดทา้ยของเดือน  
ก าไรท่ีไดรั้บคืนสู่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล มอบแก่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน และตอบ
แทนคณะกรรมในการท างาน ปัจจุบนัธนาคารวสัดุรีไซเคิลน้ีกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของต าบลดอนแกว้  

ผลผลิตของโครงการ ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ดา้นการจดัการขยะโดยธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้น
สบสา-หนองฟาน ผลลัพธ์ ได้แก่ ธนาคารขยะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจดัการขยะ สามารถ
จดัการขยะไดอ้ยา่งถูกวิธี เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง มีรายไดเ้สริมจากการขายขยะ เกิด
ความย ัง่ยืนของการจดัการขยะ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือ คณะกรรมการกลายเป็นวิทยากรสอน
ประจ าห้องเรียนการจดัการขยะ โดยธนาคารวสัดุรีไซเคิล และปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะแบบมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน มีดงัน้ี (1) รูปแบบการท างานของคณะกรรมการ 
(2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกธนาคาร (3) การเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดในอดีต (4) การไดรั้บการสนบัสนุน
จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ 
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Abstract 

Waste becomes serious problem in most agricultural community. This research illustrates how 
villagers in Ban Sopsa-Nongfan Community, Don Kaeo Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai 
Province, could successfully participatory manage waste. The objectives of this research were to analyze 
participatory waste management and identify the factors contribute to the success of this waste 
management.  Qualitative research was applied as research methodology. 

It was found that there are three periods of waste management in Ban Sopsa-Nongfan 
Community, including1) the situation prior to the project was full of improper management such as 
burning, throwing garbage on the road and in cannel which causes unpleasant scenario and putrid water, 
wet garbage was used for animal feeding, while hazardous waste was brought out to other community. 2) 
Waste management under the Golden Bin Community Project supported by Donkaeo Administrative 
Organization (DAO) was undertaken during 2003-2004 by which household garbage was sorting out and 
selling while the rest was collected by DAO. And 3) the Recycling Waste Bank started in 2007 by six 
committee members, who had attended the training, then encouraged the villagers and organized public 
hearing to form this Bank. The opening day was in 2008 with fund raising through TodPhaPa and selling 
10 baht share. Now, there are 94 household members. Bank opens every 4th Sunday. Benefit was return   
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in terms of dividend, community fund, and committee payment. This Recycling Waste Bank becomes 
learning center of recycling waste management. 

The output of this research found to be body of knowledge on waste management through 
Recycling Waste Bank. The outcome was that this Ban Sopsa-Nongfan Recycling Waste Bank has 
become learning center. The members can manage waste properly and participatory, leading to 
more income and more sustainable manner. The interesting impact was that the Bank committee has 
become the expert of the learning center. The factors contributed to the success of this management 
were 1) the working process of the committee, 2) participation of the Bank members, 3) the learning 
from mistakes of prior management, and 4) the support from Donkaeo Administrative Organization. 


