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บทคัดย่อ
 การวิจัยเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาพฤตกิรรม การจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล
ตำบลอิสาณ 2) เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 395 ชุด 
แบบสมัภาษณ ์18 ชดุ และประชมุกลุม่ยอ่ยจากตวัแทนชาวบา้น และกลุม่ผูน้ำชมุชน รวม 25 คน
มีผลการวิจัย พบว่า ชาวบ้านและผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการการขยะ 
ส่วนพฤติกรรม การจัดการขยะมูลฝอยใน 5 ด้าน คือ ด้านการลดปริมาณขยะ การคัดแยก 
การขนส่ง และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ สามารถสรุปได้ว่าส่วนใหญ่ไม่เคยมีการลดปริมาณ
ขยะการคัดแยกเกิดข้ึนเม่ือนำไปจำหน่าย การแยกขยะแห้งขยะเปียก แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตพื้นที่เทศบาลอิสาณในเขตชุมชนเมืองมีแนวทางดังนี้
 1) ควรเลือกเทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
 2) ร่วมทุนกับเอกชนเพื่อการบริการให้ ทั่วถึงและต่อเนื่อง
 3) ด้านการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยสร้างกิจกรรด้านอบรมความรู้ด้าน   
  การจัดการขยะ
 4) จัดหาถังขยะแยกสีตามประเภทของขยะ
 5) สร้างต้นแบบหมู่บ้านการจัดการขยะ แบบมีส่วนร่วม
 6) โครงการเสริมสร้างผู้นำด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
 7) ปรับปรุงนโยบายคิดค่าบริการเก็บ ขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย  
  อย่างยุติธรรมและเสมอภาค” ในเขตชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีแนวทางคือ
  7.1) กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับ เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการก่อสร้าง
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  7.2) ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด โครงการแข่งขันการพัฒนาความสะอาด
   แตล่ะหมูบ่า้น และชมุชนชนบทมแีนวทางคอืควรมแีนวทางการจดัการขยะมลูฝอย 
   ดังนี้
  7.3) ตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการจัด การขยะประจำหมู่บ้าน
  7.4) โครงการทอดผ้าป่าขยะมูลฝอย
  7.5) โครงการสร้างเยาวชนให้มีระเบียบ และรับผิดชอบในด้านการจัดการขยะ  
  7.6) โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ
  7.7) โครงการสร้างธนาคารขยะ
  7.8) โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จากขยะมูลฝอย
คำสำคัญ : ขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

Abstract
 This research aimed: 1) to study the behaviors in solid waste management 
of local people in E-San Sub-District Municipality; and 2) to find out the guidelines 
for solid waste management in E-San Sub-District Municipality. This research was 
designed in both quantitative and qualitative methods. The data collection included 
395 questionnaires, 18 interviews and focus group technique with 25 community 
leaders. The findings revealed that most local people and community leaders did 
not participate in solid waste management. In terms of the 5 behaviors in solid 
wastemanagement, namely, solid waste reduction, elimination, transportation and 
recycle, it was found that the solid waste reduction was not made and the solid 
waste elimination was done when they want to sell soaked and dried wastes. 
The guidelines in solid waste management in E-San Sub-District Municipality, city 
communities, outskirts and rural communitieswere that the communities should:
 1) select the appropriate technologicaldevices for eliminating the solid wastes;
 2) cooperate with the privateorganizations in services thoroughly and continuously;
 3) promote the participation in activities and training in solid waste manage
  ment to local people;
 4) cultivate the consciousness in keeping cleanliness by the cleaning de
  velopment project in each village;
 5) provide the colored discriminated wastebaskets;
 6) appoint the committees to take care the solid waste management;
 7) create the participation in solid waste management village model;
  7.1) support the leadership in environmental preservation project;
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  7.2) develop the policy of service charge of solid waste accumulation as
   “the pollution maker must pay fairly and equally”; 
  7.3) initiate the solid waste offering;
  7.4) set the rules and regulations about the solid waste management
   from the constructions;
  7.5) create the project for the youth to be a precise and responsible
   person in solid waste management;
  7.6) set up the gorgeous streets without the wastebaskets;
  7.7) set up the solid waste banks; and
  7.8) create the local products from the solid wastes, respectively.
Keywords: Solid waste, solid waste management, E-San Sub-District Municipality, Buriram
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บทนำ
 จากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและ 
สังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการผลิตสินค้าเพื่อ 
บริโภคมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการบริโภคสินค้ามากขึ้น
ส่งผลให้ปริมาณ ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศต่อวันในรอบ 10 ปี (2538-2548)
ในปี 2538 มีปริมาณขยะต่อวันทั่วประเทศ 
เพียง 34,492 ตัน ต่อมาปี 2548 มีปริมาณ 
ขยะมู ล ฝอยต่ อ วั น เ ป็ น  39 , 2 70  ตั น 
เพิ่มขึ้นกว่า 5,000 ตันต่อวัน ภายใน 10 ปี 
(กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) เพื่อให้ 
ปริมาณขยะลดลงด้วยการนำขยะมูลฝอยกลับ
ไปใช้ประโยชน์ใหม่ จึงเป็นวิธีการที่สามารถ 
ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ ซึ่งการแก้ปัญหา
ขยะมูลฝอยนั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เทศบาลมีหน้าที่ดูแลแก้ปัญหาขยะมูลฝอย 
ร่วมกัน แต่ไม่สามารถขจัดปัญหาได้หมดสิ้น
เนือ่งจากประชาชนไมใ่หค้วามสำคญักบัปญัหา
และขาดจิตสำนึกในการทิ้ งขยะมูลฝอย
ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
 ชุมชนเทศบาลตำบลตั้งอยู่อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง
บุรีรัมย์ทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร 
มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 36.899 ตารางกโิลเมตร 
เป็นชุมชนที่มีขนาด 4,126 หลังคาเรือน 
จำนวนประชากรทั้ งหมด 16,428 คน
เทศบาลตำบลเป็นชุมชนหนึ่งที่ประสบปัญหา 
ขยะมูลฝอย คือ การทิ้งขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง 
และการกำจัดขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ 

เท่าที่ควร ซึ่งได้รับข้อมูลจากการประชุมของ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั บรุรีมัย ์เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ ์
2551 มีคำร้องขอจากชุมชนเทศบาลตำบล 
อิสาณว่า ชุมชนมีปัญหาขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ซ่ึงต้องการความช่วยเหลือและแนวทางแก้ปัญหา
ให้แก่ชุมชน จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว
ทำให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะดำเนินการ
ศึกษาสภาพปัจจุบันของขยะมูลฝอยและหาวิธีการ
จั ดการขยะมู ลฝอย เพื่ อ เสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลตำบลอสิาณ 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพ่ือค้นหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยในเขต 
พื้นที่ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซ่ึง
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากผู้นำชาวบ้าน
จำนวน 18 คน เพื่อได้ทราบสภาพการจัดการ 
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลอิสาณ และ
จัดประชุมกลุ่มย่อยจากกลุ่มผู้นำชุมชน ได้แก่
เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลกำนนัผูใ้หญบ่า้น อาสาสมคัร 
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อนามยัโรงเรยีนในเทศบาลตำบลอสีาณ จำนวน 
25 คนเพือ่ไดข้อ้มลูเกีย่วกบัแนวทางการจดัการ
ขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอีสาณ 
 2. การวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก
ชาวบ้าน จำนวน 392 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม 
จากกลุ่มประชากร 16,428 คน โดยใช้ตาราง 
สำเร็จรูปของทาโรยามาเน (Yamane)
ทำให้ทราบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
ของประชาชน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เก็บข้อมูลจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ 
เทศบาลตำบลอีสาณ ผู้นำชุมชน 
 1. การสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน จำนวน 18 
หมู่บ้าน
 2. การแจกแบบสอบถามให้แก่ชาวบ้าน 
จำนวน 392 ชุด
 3. การประชุมกลุ่มย่อยโดยเชิญนายก 
และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบล กำนัน
ผูใ้หญบ่า้น ตวัแทนชาวบา้นในเขตพืน้ทีเ่ทศบาล 
ตำบลอิสาณ จำนวน 25 คน เพื่อให้ได้ข้อมูล 
และข้อสรุปแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยดำเนินการ 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้ดังนี้
 1. แบบสัมภาษณ์ โดยนำข้อมูลมาสรุป 
จัดประเด็นคำตอบเข้าด้วยกันแล้วเสนอข้อมูล 
แบบพรรณนา 

 2. แบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ข้อมูล
ของข้อคำถามด้วยการแจกแจงความถี่หา 
ค่าร้อยละโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในกรณีที่
เปน็คำถามปลายเปดิทำการวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา
(Content Analysis) โดยจัดประเด็นคำตอบ 
เข้าด้วยกันแล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ 
และเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนา
 3. การประชุมกลุ่มย่อย นำข้อมูลมาจัด 
ประเด็นคำตอบเข้าด้วยกันแล้วเสนอข้อมูลแบ
บพรรณนา 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณได้ผลการวิจัยดังนี้
 1.1 การจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาล 
ตำบลอิสาณ ชุมชนเมือง ได้แก่ บ้านห้วย
(หมู่ที่ 7) บ้านหนองแปบ (หมู่ที่ 8 ) บ้านยาง 
(หมู่ที่ 9) บ้านหัวลิง (หมู่ที่ 10) มีผลดังนี้
 - ด้านการับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนส่วนใหญ่
รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
จากวทิย/ุโทรทศัน ์รอ้ยละ 73.3 ภาครฐัใหบ้รกิาร 
จัดการขยะโดยเทศบาลเพียงร้อยละ 35.1 
ผูน้ำชมุชนมกีารแนะนำ/จงูใจใหป้ฏบิตัติามและ 
ให้ความร่วมมือร้อยละ 51 ส่วนประชาชน 
ไม่มีบทบาทในการจัดการขยะ ร้อยละ 54.3
และเทศบาลมีบริการเก็บขยะมูลฝอยโดยเก็บ
ค่าธรรมเนียมคิดเป็น ร้อยละ 94.7
 - ด้านปัญหาของการจัดการขยะมูลฝอย 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีจิตสำนึกในการ
จัดการขยะน้อย สภาพแวดล้อมด้านมลพิษ
ความสกปรกและกล่ินเหม็นไม่มากนักและสถาน
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ที่ที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ 
 - ด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
มีผลใน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่เคยนำตะกร้าไปใส่สินค้าที่ซื้อจากตลาด
ไม่เคยลดการใช้วัสดุกำจัดยาก
 ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยทำการแยกขยะตาม 
ประเภทของขยะ และไม่เคยคัดแยกขยะแห้ง 
เปียก และขยะอันตรายด้านการขนย้ายขยะ 
มูลฝอย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
เคยรวมก ลุ่มขนย้าย ขยะไปกำจั ด เอง 
ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่เคยนำขยะที่มีการย่อยสลายง่าย 
ไปทำปุ๋ย และไม่เคยนำขยะที่ย่อยสลายยาก 
กลับมาใช้ใหม่ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ไม่เคยนำขยะมา
ประดิษฐ์เป็นของใช้และไม่เคยบริจาคของ
ที่เกินความจำเป็นให้แก่ผู้อื่น 
 1.2 การจัดการขยะในชุมชนกึ่งเมือง 
กึง่ชนบท ไดแ้ก ่บา้นโคกวดั (หมูท่ี ่1) บา้นโคกวดั
(หมู่ท่ี 3) บ้านไทยเจริญ (หมู่ท่ี 4) บ้านหนองโพรง
(หมู่ที่ 5) บ้านไผ่น้อย (หมู่ที่ 12) บ้านหินลาด
(หมู่ที่ 17) มีผลดังนี้
  - ดา้นการบัรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั 
การจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่รับข้อมูลข่าวสารจากรายการวิทยุ /
โทรทัศน์ร้อยละ 66.0 ภาครัฐให้บริการจัดเก็บ 
ขยะมูลฝอยโดยเทศบาลเพียงร้อยละ 39 และ 
ประชาชนไม่มีบทบาทการจัดการขยะมูลฝอย
ร้อยละ 50 และเทศบาลมีบริการการเก็บ 

ค่าธรรมเนียมร้อยละ 82.0
  - ด้านปัญหาของการจัดการขยะ 
พบว่า ภาชนะและสถานที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ 
  - ด้านพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย 
มีผลใน 5 ด้าน ดังนี้     
 ด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยลดการใช้วัสดุกำจัดยาก
ไม่เคยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่มีห่อ 
บรรจุภัณฑ์น้อย ไม่เคยนำภาชนะไปใส่ของที่ 
ซื้อจากตลาด และนาน ๆ ครั้งจะมีพฤติกรรม
การลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์
ชนิดเติม
 ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า
ชุมชนไม่เคยคัดแยกขยะ ส่วนใหญ่ทิ้งรวมใน 
ถังขยะชุมชน
 ด้านการขนย้ายขยะ พบว่า ประชาชน 
ไม่เคยรวมกลุ่มขนย้ายไปกำจัดเอง   
 ด้านการกำจัดขยะ พบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนไม่เคยกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ
เผา ทำปุ๋ย และนำกลับมาใช้ใหม่  
 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า 
ประชาชนไม่ เคยนำถุ งพลาสติกกลับมา 
ใช้ใหม่ ไม่เคยนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ 
ไมเ่คยบรจิาคใหผู้อ้ืน่นานๆ ครัง้จงึมกีารนำของ 
ชำรุดมาซ่อมแซมใช้ใหม่
 1.3 การจดัการขยะในชมุชนชนบท ไดแ้ก ่
บา้นโคกใหญ ่(หมูท่ี ่2) บา้นโคกสะอาด (หมู่ที ่ 6) 
บ้านโพธิ์ศรีสุข (หมู่ที ่ 11) บ้านโคกขุนสมาน
(หมูท่ี ่13) บา้นสวนครวั (หมูท่ี ่14) บ้านศิลาชัย
(หมู่ที่ 15) บ้านโคกมะกอก (หมู่ที่ 16) 
บ้านทรัพย์สมบรูณ์ (หมู่ท่ี 18) มีผลดังน้ี 
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 - ด้านการับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารจากรายการวิทยุ/
โทรทัศน์ร้อยละ 53.3 ภาครัฐให้บริการจัด
เก็บขยะมูลฝอยโดยเทศบาลเพียงร้อยละ 6.1 
ผู้นำชุมชนมีการให้คำแนะนำ/จูงใจให้ปฏิบัติ 
ตามและให้ความร่วมมือร้อยละ 62.2 และ
ประชาชนไม่มีบทบาทการจัดการขยะมูลฝอย 
ร้อยละ 74.3 
 - ด้ านปัญหาของการจัดการขยะ 
พบว่า ภาชนะและสถานที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ 
และไม่มีบริการเก็บขยะจากเทศบาล 
 -  ด้านพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย 
ผลใน 5 ดา้น ดงันี ้ดา้นการลดปรมิาณขยะ พบวา่ 
ประชาชนสว่นใหญไ่มเ่คยนำภาชนะไปใสข่องที่
ซือ้จากตลาด และไมเ่คยลดการใชว้สัดกุำจดัยาก 
ด้านการคัดแยกขยะ พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ไม่
เคยคัดแยกขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะอันตราย 
และไม่เคยแยกขยะอันตรายเพื่อการกำจัด 
ส่วนขยะอื่นๆ นำไปทิ้งรวมกับถังขยะชุมชน 
ดา้นการขนยา้ยขยะ พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ ่
ไม่เคยรวมกลุ่มขนย้ายไปกำจัดเอง และไม่เคย 
นำไปทิ้งเองนอกหมู่บ้าน    
 ดา้นการกำจดัขยะ พบวา่ ประชาชนสว่น
ใหญ่ไม่เคยกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ เผา ทำปุ๋ย 
และนำกลบัมาใชใ้หม ่ดา้นการนำไปใชป้ระโยชน ์
พบวา่ ประชาชนสว่นใหญไ่มเ่คยนำมาประดษิฐ ์
เปน็ของใช ้ไมเ่คยมกีารนำของชำรดุมาซอ่มแซม 
ใช้ใหม่
 2. ขอ้มลูเชงิคณุภาพ ไดผ้ลการวจิยั ดงันี ้
จากการประชุมกลุ่มย่อย ศึกษาแนวทางการ

จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ เทศบาลตำบล
อิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ 
การศึกษาดูงาน

เทศบาลตำบลเม×องบัว อ.เกÉตรวิสัย จ.รŒอยเอçด

คณะ¼ูŒวิจัย เจŒาหนŒาทีèเทศบาลตำบลอิสาณ 
áละตัวáทน¼ูŒใหÞ‹บŒานศึกÉาดูงาน เทศบาลตำบล 
เม×องบัว อ.เกÉตรวิสัย จ.รŒอยเอçด

การอภิปรายผล
 1. สภาพการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีบทบาทในการจัดการ
ขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในชุมชน 
ชนบทมจีำนวนมากถงึรอ้ยละ 74.3 เนือ่งมาจาก 
ชุมชนน้ีอยู่ห่างไกลหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการขยะทำให้ไม่ได้รับข่าวสาร
ในการขอความร่วมมือหรือรับผิดชอบในการ
จัดการขยะมูลฝอย ถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มีวิธีการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น 
จะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย และทำให้
เทศบาลตำบลอิสาณประหยัดงบประมาณใน 
การจัดขยะมูลฝอย และสามารถนำเงินที่เหลือ

เทศบาลตำบลเม×องบัว อ.เกÉตรวิสัย จ.รŒอยเอçด

คณะ¼ูŒวิจัย เจŒาหนŒาทีèเทศบาลตำบลอิสาณ 
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ไปส่งเสริมชุมชนในด้านการศึกษาให้เพ่ิมมากข้ึน
เหมือนกับเทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา 
(ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์. 2551 : 1) ได้ดำเนิน
การบริหารจัดการขยะของเทศบาลประสบผล
สำเร็จ เนื่องจากภาครัฐได้ให้ประชาชนเข้ามา
มสีว่นรว่มเรยีนรูแ้ละสรา้งระบบการบรหิารจดั
การขยะ ทำใหป้ระชาชนมแีนวคดิทีเ่หน็คณุคา่ 
ของขยะ และทิง้ภาระหรอืความรบัผดิชอบของ 
ภาครัฐฝ่ายเดียว
 2. ปัญหาในการจัดการขยะ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ ใน 3 ชุมชนของเทศบาล 
ตำบลอิสาณมีสาเหตุเนื่องจากประชาชน
มีจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยน้อย
เนื่องจากไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
ดังที่ดรุณี อันขวัญเมือง (ดรุณี อันขวัญเมือง. 
2544 : 18-32) ชี้ให้เห็นปัจจัยเอื้อต่อการ
มีส่วนร่วม คือ เพิ่มปริมาณภาชนะรองรับ 
ขนาดของภาชนะต้องใหญ่และเพียงพอ 
 3. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ โดยศึกษาใน 
5 ด้าน พบว่า
 - ด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ในเขตชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
ชมุชนชนบท พบวา่ ประชาชนสว่นใหญไ่มเ่คย 
มีการจัดการขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นการนำ
ภาชนะไปใส่ของที่ซื้อจากตลาดหรือร้านค้า
และไมเ่คยมกีารลดการใชว้สัดกุำจดัยาก ทีเ่ปน็ 
เช่นนี้เนื่องจากจำนวนขยะที่พบยังมีไม่มากจน 
เป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเฉลี่ย 6,677 กิโลกรัม/วัน (ข้อมูล
จากกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ 

เทศบาลตำบลอิสาณ) ประกอบกับการบริหาร
จัดการของเทศบาลตำบลอิสานมีเพียงการให้
บริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเท่านั้น ยังไม่
มกีารอบรมเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยทีถ่กู
วธิแีกช่มุชน ทำใหช้มุชนขาดจติสำนกึในการจดั 
การขยะมลูฝอย เนือ่งจากไมท่ราบถงึผลกระทบ 
ของการเพิ่มปริมาณขยะมีผลอย่างไรกับชุมชน
บ้าง (ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย) 
 -  ด้ า น ก า ร คั ด แ ย ก ข ย ะมู ล ฝ อ ย 
พบว่าเขตชุมชนเมือง ประชาชนส่วนใหญ่มี
พฤตกิรรมทีไ่มเ่คยทิง้ขยะแยกตามประเภทขยะ 
มลูฝอย ไมเ่คยมกีารคดัแยกขยะเปยีก ขยะแหง้ 
และขยะอันตราย ส่วนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ เคยมีการคัดแยก 
เฉพาะขยะอันตรายเพื่อการกำจัด ขยะอื่นๆ 
นำไปทิง้รวมถงัขยะชมุชน สำหรบัชมุชนชนบท 
ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไม่เคยมีการ
คัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย 
ส่วนขยะอื่นๆ นำไปทิ้งรวมกับถังขยะชุมชน 
แต่มีบางหมู่บ้านคือ หมูที่ 2, 4, 6, 10 และ 
หมู่ที่ 16 ที่มีการคัดแยกเพื่อการนำไปจำหน่าย
จากสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า 
ชุมชนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการคัดแยก 
ขยะแต่อย่างใด (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน) สาเหตุเนื่องมาจาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชีพ ศิริ (2549 
: บทคัดย่อ) ที่กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคดัแยกขยะถา้อยูใ่นระดบันอ้ย 
จะมีผลต่อสถานการณ์โดยรวมที่ไม่สามารถลด
ปริมาณขยะให้เกิดประสิทธิภาพได้ 
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 - ด้านการขนย้ายขยะมูลฝอย พบว่า 
ทั้ง 3 ชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคย 
รวมกลุม่ขนยา้ยไปกำจดั ชมุชนชนบทสว่นใหญ ่
ไม่เคยมีรถเทศบาลบริการเก็บขยะมูลฝอย 
และจากพฤติกรรมการทิ้งขยะ ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ เคยรวมกลุ่มขนย้ายไปกำจัด
ไม่เคยขนย้ายขยะไปทิ้งที่หมู่อื่น มีส่วนน้อย
ทีก่ำจดัขยะเอง สว่นของการบรหิารจดัการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตำบลอิสาณมีเพียงการบริการ
นำภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมาให้บริการแก่ 
ชมุชนแตก่ย็งัไมท่ัว่ถงึ มบีรกิารเพยีงในหมูท่ี ่1, 3 ,
5, 7, 8, 9, 10, 12,17 และหมู่ที่ 18 เท่านั้น 
 - ด้ านการกำจั ดมู ลฝอย พบว่ า 
ในเขตชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
ชุมชนชนบท ส่วนใหญ่ประชาชนไม่เคยนำ
ขยะมลูฝอยทีม่กีารยอ่ยสลายงา่ยไปทำปุย๋ เชน่ 
เศษอาหาร หญ้าสด เป็นต้น รองลงมา ไม่เคย
นำขยะมลูฝอยทีม่กีารยอ่ยสลายยากนำกลบัมา 
ใช้ใหม่ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก เป็นต้น ที่เป็น 
เช่นนี้เนื่องจากชุมชนขาดความรู้ในการแปร
สภาพขยะมลูฝอยใหเ้ปน็สิง่ของทีเ่ปน็ประโยชน์
ดังนั้นการกำจัดขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่จึงเป็น 
บทบาทการจัดการของเทศบาลตำบลอิสาณ
ส่วนในครัวเรือนมักใช้วิธีการเผา และ 
ฝังกลบบ้าง
 -  ด้ า น ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์  
พบว่า ในเขตชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมือง 
กึ่งชนบท ชุมชนชนบท ส่วนใหญ่ประชาชน
ไม่เคยนำขยะมูลฝอยมาประดิษฐ์เป็นของใช้
ได้แก่ ฝาขวดน้ำนำไปทำขาเทียม บัตรเติมเงิน
ทำเป็นกระเป๋าสะพาย เป็นต้น รองลงมา 

ชุ มชน เมื อ ง  ชุ มชนกึ่ ง เ มื อ ง กึ่ ง ชนบท 
ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมไม่เคยบริจาคของที่เกิน
ความจำเป็นให้แก่ผู้อื่น ส่วนชุมชนชนบท
ไม่เคยนำสิ่งของชำรุดนำไปซ่อมแซมเพื่อการ
นำไปใช้ใหม่ สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์
ในชุมชนทำได้ก็เพียงการนำขยะมูลฝอยไป
จำหน่ายให้กับร้านเตี่ยทำไร่ ร้านรวมมิตร 
และร้านขายย่อยในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 
หมูท่ี ่10 และหมูท่ี ่16) มากกวา่การนำไปใชซ้ำ้ 
ดว้ยวธิกีารประดษิฐ ์หรอืซอ่มแซม ซึง่สอดคลอ้ง 
กับผลงานวิจัยของสุธสินี อินทร์ผูก [4] ที่กล่าว 
ถึงพฤติกรรมของประชาชนส่วนใหญ่นำขยะ
มลูฝอยแหง้ไปขายมากกวา่นำไปใชซ้ำ้ เพราะมี
ความสะดวกเนือ่งจากมรีถมารบัซือ้ตามหมูบ่า้น
อีกทั้งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะนำขยะ 
มูลฝอยมาประดิษฐ์ หรือซ่อมแซม สรุปได้ว่า
พฤติกรรมการจัดการของชุมชนในชุมชนเมือง
ชุนชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท และชุมชนชนบท
ประชาชนและผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่มี
สว่นรว่มในการจดัการการขยะ สว่นพฤตกิรรม 
การทิ้งขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ประชาชน 
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ ค ยมี ก า ร ลดปริ ม าณขยะ 
การคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้งก่อนท้ิง 
การขนย้ายขยะ ทำเพียงในลักษณะนำไปกองรวม
แลว้กำจดัเอง ในบางหมูบ่า้นนำไปทิง้ทีห่มูบ่า้น
อื่นบ้าง แต่ถ้ามีบริการเก็บขยะของเทศบาล
ตำบลอิสาณต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ
20-40 บาท การกำจัดขยะใช้วิธีการเผา 
การนำไปขาย การฝังกลบเอง การหมัก 
ทำปุ๋ยอินทรีย์มีน้อยมาก ส่วนบทบาทของเทศบาล
ตำบลอิสาณในปัจจุบันมีเพียงการบริการการ
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นำภาชนะรองรับขยะ (ขนาด 200 ลิตร)
บริการตามบ้าน ในหมู่ที่ 1 ,3 ,5, 7, 
8, 9, 10, 12,17 และหมู่ที่ 18 เท่านั้น
และเทศบาลตำบลอสิาณไดน้ำขยะมลูฝอยจาก
ชุมชนไปกำจัดที่บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยวิธีฝังกลบ 
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) 
ณ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยเทศบาลตำบล
อิสาณต้องจ่ายให้กับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ใน
อัตรากำจัดขยะกิโลกรัมละ 0.50 บาท 
 4. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ พบว่า
  4.1 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชนเมือง ผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการของเทศบาลตำบลอิสาณ มีผลดังนี้ 
  - ด้านเทคโนโลยี ควรใช้เทคโนโลยี 
ในการกำจัดขยะมูลฝอยใน 3 วิธี คือ 
สร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ระบบการเผา 
ระบบฝังกลบ โดยพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านงบประมาณ ข้อดีข้อเสียของการจัดการ 
ขยะแต่ละระบบ เช่น โครงการสร้างโรงผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์ ปรับปรุงที่ทิ้งขยะให้เป็นสถานที่ 
ฝังกลบ เป็นต้น 
  - ด้านการบริการเก็บขยะมูลฝอย
โดยร่วมทุนกับเอกชนเพื่อการบริการให้ทั่วถึง
และต่อเน่ืองท้ังน้ีเน่ืองจากเทศบาลมีงบประมาณ
น้อยและจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
  -  ดา้นรณรงคใ์หป้ระชาชนมสีว่นรว่ม 
ในการจัดการขยะด้วยวิธีการลดปริมาณการใช้
การคดัแยก การขนยา้ย การกำจดั และการนำ 

ไปใช้ประโยชน์ โดยสร้างกิจกรรม ได้แก่  
  - อบรมความรู้ด้านการจัดการขยะ
ใน เ รื่ อ ง วิ ธี ก า รท ำปุ๋ ย จ า กขยะอิ นท รี ย์
การดดัแปลงขยะใหเ้ปน็สิง่ของทีเ่ปน็ประโยชน ์
ผลกระทบจากการทิ้งรวมโดยไม่แยก การเผา 
การฝังกลบ
  - ใชห้อกระจายขา่ว ประชาสมัพนัธ ์
เสียงตามสาย เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษา 
ความสะอาดในขอบเขตบ้านของตน
  - โครงการแข่ งขั นการพัฒนา
ความสะอาดแต่ละหมู่บ้านด้วยการให้รางวัล 
เพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือ 
  - บริการถังขยะแยกสีตามประเภท
ของขยะ เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
  - ตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการ
จัดการขยะประจำหมู่บ้านเพ่ือติดตามประเมินผล 
  - สร้างต้นแบบหมู่บ้านการจัดการ 
ขยะแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมกับชาวบ้าน 
โรงเรยีน วดั สถานอีนามยั กลุม่ลกูเสอืชาวบา้น 
เป็นต้น 
  - โครงการเสริมสร้างผู้นำด้านการ 
รักษาสิ่งแวดล้อม 
  - ปรบัปรงุนโยบายคดิคา่บรกิารเกบ็
ขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็น 
ผู้จ่ายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค” 
 4.2  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีผลดังนี้ 
  - ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะด้วยวิธีการลด
ปรมิาณการใช ้การคดัแยก การขนยา้ย การกำจดั 
และการนำไป ใช้ประโยชน์ ด้วยกิจกรรม ดังน้ี
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  - การอบรมความรู้ด้านการจัดการ
ขยะในเรื่องวิธีการทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์
การดดัแปลงขยะใหเ้ปน็สิง่ของทีเ่ปน็ประโยชน ์
ผลกระทบจากการทิ้งรวมโดยไม่แยก การเผา 
การฝังกลบ
  - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยว
กับการปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย
  - โครงการแข่ ง ขั นการพัฒนา
ความสะอาดแต่ละหมู่บ้านด้วยการให้รางวัล
เพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือ
  - โครงการทอดผ้าป่าขยะมูลฝอย
โดยความร่วมมือกับวัดทุ่งโพธิ์ และโรงเรียน 
โคกวัด
  - ตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการ
จั ดการขยะประจำหมู่ บ้ าน เพื่ อติ ดตาม 
ประเมินผล 
  - สร้างต้นแบบหมู่บ้านการจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วม 
  - กำหนดกฎ ระเบียบข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ที่เกิดจาก 
การก่อสร้าง 
 4.3 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชมุชนชนบท จากผลการวจิยัควรสง่เสรมิดงันี ้
  - ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะด้วยวิธีการลดปริมาณ
การใช้ การคัดแยก การขนย้าย การกำจัด 
และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยสร้างกิจกรรมดังน้ี
  - อบรมความรู้ด้านการจัดการขยะ
ใน เ รื่ อ ง วิ ธี ก า รท ำปุ๋ ย จ า กขยะอิ นท รี ย์
การดดัแปลงขยะใหเ้ปน็สิง่ของทีเ่ปน็ประโยชน ์
ผลกระทบจากการทิ้งรวมโดยไม่แยก การเผา 
และการฝังกลบ

  - ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะ
   - โครงการแข่ งขั นการพัฒนา
ความสะอาดแต่ละหมู่บ้านด้วยการให้รางวัล 
เพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือ
  - โครงการสรา้งเยาวชนใหม้รีะเบยีบ 
และรับผิดชอบในด้านการจัดการขยะ
  - โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ 
  - โครงการผ้าป่าขยะมูลฝอย โดย 
ความร่วมมือกับวัดและโรงเรียน  
  - โครงการสร้ า ง ธนาคารขยะ
  - โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จากขยะ
 (1) ตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการจัด
การขยะประจำหมู่บ้านเพื่อติดตามประเมินผล  
 (2) สรา้งตน้แบบหมูบ่า้นการจดัการขยะ
แบบมีส่วนร่วม 
 (3) โครงการเสริมสร้างผู้นำด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม
 (4) โครงการธนาคารขยะ พบวา่ แนวทาง 
การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลอิสาณ
จะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้นั้น
ต้องสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเพื่อการขับเคลื่อน 
อย่างต่อเนื่อง และควรมีการประชุมเพื่อสร้าง 
ความเข้าใจร่วมกัน จากนั้นจึงสร้างบทบาท
ภาวะผู้นำให้เกิดแก่ 3 ชุมชนและขอความ 
ร่วมมือจากวัด โรงเรียน สถานีอนามัย อสม. 
และ NGO ซึง่สอดคล้องกบังานวจิัยของมิศรา 
สามารถ (2540 : บทคดัยอ่) และวชิยั ลกัษณะรจุ ิ
(2541 : บทคดัยอ่) ทีก่ลา่วในทศิทางเดยีวกนัวา่
การจัดการขยะควรมีการประสานขอความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เช่น ภาครัฐ องค์กรเอกชน 
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และ NGO เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยในชุมชน เพราะการจัดการโดย 
วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ สะดวกไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และยังเสียค่าใช้จ่ายต่ำ สำหรับการบริหารจัดการ 
ของเทศบาลตำบลอิสาณ ควรมีการจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีเป็นรูปธรรมให้มากข้ึนด้วยการสร้าง
หมูบ่า้นตน้แบบใน 3 ชมุชนใหเ้กดิขึน้เพือ่นำรอ่ง 
เป็นการสร้างต้นแบบ สามารถสร้างกิจกรรม 
ในโครงการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิความรว่มมอื โดยมกีารแขง่ขนั 
ระหว่างหมู่บ้านและให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลอิสาณควรส่งบุคลากร
ไปอบรมดา้นการจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ
เพื่อให้ทราบทิศทางในการทำงานสู่การพัฒนา
หมูบ่า้นไดอ้ยา่งยัง่ยนื สว่นการกำจดัขยะมลูฝอย
ของเทศบาลน้ันจากข้อจำกัดในด้านงบประมาณ
ควรใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอยใน
3 วิธี คือ สร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีระบบ
การเผาดว้ยเตาเผาขยะทีไ่มส่รา้งมลพษิมากนกั
และมีระบบฝังกลบที่เหมาะสมและประหยัด
โดยพิจารณาข้อดีข้อเสียของการจัดการขยะ
แต่ละระบบ เช่น โครงการสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
เป็นต้น ปรบัปรงุทีท่ิง้ขยะใหเ้ปน็สถานที ่ฝงักลบ 
เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรใช้ให้ความรู้แก่ประชาชน 
ในการกำจัดขยะด้วยหลักที่ถูกวิธี โดยไม่ 
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ก า รดำ ร งชี วิ ต 
ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เสียงดัง กลิ่นเหม็น 

และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
 1.2 ควรใช้ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการการจดัการขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสมไดแ้ก ่
 (1) การทำปุย๋หมกั ซึง่เปน็ประโยชนต์อ่ดนิ 
ลดการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และ 
เสียค่าใช้จ่ายน้อย
 (2) การฝังกลบ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
ทัศนียภาพ และมีกล่ินรบกวนผู้ท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียง
 (3) การเผาดว้ยเตาเผาขยะ เตาเผาขยะ 
ที่ดีจะไม่ก่อให้เกิดสภาวะมลพิษในอากาศ
 (4) การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
วิธีน้ีทำให้เพ่ิมรายได้แก่ครอบครัวและไม่กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
 (5) การนำขยะมาเป็นอาหารสัตว์  
เป็นวิธีที่ประหยัด
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อทราบ
สภาพการจัดการและหาแนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอยในเทศบาลตำบลอิสาณ ซึ่งได้เห็น
ภาพรวมและเหน็แนวทางการวจิยัครัง้ตอ่ไปคอื
  2.1 ควรศึกษารูปแบบที่เหมาะสม
ของโครงการธนาคารขยะแบบมีส่วนร่วมของ
พหุภาคีในเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์
  2.2  แนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
ของการจั ดการขยะมู ลฝอยใน เทศบาล 
ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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