
ปะจ ำเดือน  เมษำยน  2562 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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Facebook : อบต.ควร 

  -เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2562  อ ำเภอปง ได้จัดประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ตรวจนิเทศงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดใน
พื้นที่และควำมต้องกำรที่เกินขีดควำมสำมำรถ โดยหน่วยงำนที่ต้องกำรขอรับกำร
สนับสนุน ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร  อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ 
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 -เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร  ได้จัดกิจกรรมกำร
ฟื้นฟูและพัฒนำ  ล ำน้ ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของ
ประชำชน  โดยมีนำยสิทธิ์ วงศ์ม่ำน นำยอ ำเภอปง พร้อมนำยสุจินต์  ค ำหล้ำ  
นำยยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร พร้อมคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลควร เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร ผู้ใหญ่บ้ำนวังบง 
ต ำบลควร และเหล่ำจิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนำบริเวณ ฝำย
วังบง โดยเก็บกวำดใบไม้ เศษขยะ  พัฒนำล ำน้ ำ คูคลองก ำจัดวัชพืช  ให้คูคลองใส
สะอำด และมีภูมทัศน์ที่สวยงำม 
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    -เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2562 นำยพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
พะเยำ เป็นประธำนในงำนประเพณีแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมือง กำรสรงน้ ำ
พระพุทธรูปและพระสงฆ์ในเทศกำลสงกรำนต์ อ ำเภอปง ประจ ำปี 2562 ทั้งนี้ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลควร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร รวมถึงผู้น ำชุมชนและประชำชนต ำบลควร 
ได้มีส่วนร่วมในกำรแห่พระพุทธรูปแสนแซ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่ำแก่ประจ ำต ำบลควร             
มีอำยุเจ็ดร้อยกว่ำปี เข้ำร่วมกำรแห่ขบวนในครั้งนี้ด้วย 
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     -เมื่อวันเสำร์ ที่ 13 เมษำยน 2562 นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลควร เป็นประธำนกล่ำวเปิดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรดน้ ำ 
ด ำหัวผู้สูงอำยุ ประจ ำปี พ.ศ.2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร, สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลควร , เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร และประชำชนในพื้นที่                       
ต ำบลควร  โดยจัดพิธีสรงน้ ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์
สบืสำนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร  อ.ปง จ.พะเยำ 
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     “ขยะ” ถือเป็นเร่ืองใกล้ตัวที่สุด ที่เราหลงลืมและมองข้ามว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สังคม
ต้องเป็นผู้แก้ไข แต่จรงิๆ แล้วตัวเราเองก็สามารถจัดการกับมันไดโ้ดยง่าย แต่กอ่นอ่ืนเรา
ควรทราบถึงความหมายของค าวา่ “ขยะ” กันก่อน !!!  
ขยะหรือมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสนิค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลีย้ง
สัตวห์รือที่อ่ืน และหมายความรวมถงึมูลฝอยติดเช่ือ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจาก
ชุมชน 
 
 
       

     ท่านทราบหรือไม่วา่ขยะกอ่ใหเ้กิดรายได้ เปลี่ยนจาก ขยะไรค่ามาเป็นเงิน ปัจจุบันได้
กลายเป็นอาชพี ๆ หนึ่ง ไดแ้ก ่อาชพีรับซ้ือของเก่า ซึ่งรับซ้ือและขายสง่ตามโรงงานเพ่ือ
น าไปแปรรูปกลับมาเป็นผลติภัณฑใ์หม่ แต่ราคาที่ซ้ือขายกันนั้น จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับความต้องการของตลาด  
 

 

มารู้จักขยะ กันเถอะ 
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 1. ขยะอินทรยี์ คอื ขยะท่ีเนา่เสยีและย่อยสลายไดเ้ร็ว สามารถน าไปหมักท าปุย๋ได้ 
เชน่ เศษผัก เปลอืกผลไม้ เศษอาหาร 
 ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น 
 2. ขยะรไีซเคลิ คอื ของเสยีบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้        ซึ่งสามารถน า
กลับมาใช้ประโยชนใ์หม่ได ้เชน่ แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ 
อลูมิเนยีม           ยางรถยนต์ กลอ่งเครื่องดื่ม UHT เป็นต้น 
 3. ขยะท่ัวไป คอื ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรไีซเคลิ และ
ขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและ ไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เชน่ 
ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร   โฟมเป้ือนอาหาร  เป็นต้น 
 4.ขยะอันตราย คอื ขยะท่ีมีองคป์ระกอบหรอืปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่ง
ได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ หรือ สิ่งอื่นใดที่อาจท าให้เกดิอันตราย แก่บุคคล พืช สัตว์             
เชน่ ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ โทรศัพทเ์คลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรอื
สารเคมี  เป็นต้น 

 

ขยะมี 4 ประเภท 
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                ถังสนี  ำเงิน 
               รับรองขยะมูลฝอยทั่วไป เชน่ ถุงหรอืพลาสติกใสข่นม  
               ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ฯลฯ 
  
                                           ถังสเีขียว 
                                 รับรองขยะมูลฝอยย่อยสลาย เชน่ เศษอาหาร 
                                  เปลอืกผลไม้ เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น 
  
 ถังสเีหลือง  
รับรองขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้(รีไซเคิล) เชน่ เศษเหล็ก 
 เศษแก้ว กระดาษ พลาสติก ฯลฯ 
  
                                    ถังสสีม้ 
                                       รับรองขยะมูลฝอยอันตราย เชน่ ถ่านไฟฉายหรอืแบตเตอรี่ 
                                       โทรศัพทเ์คลื่อนที่ กระป๋องสสีปรย์ ฯลฯ              
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ประเภท แยกวิธีใด น ำไปใช้ประโยชน์ 

ขยะอินทรีย์ - คดัแยกอำหำร ก่ิงไม้  ใบไม้ 
ออกจำกขยะอื่น 
-จดัหำภำชนะที่มีฝำปิดเพื่อแยกเศษ
อำหำร ผกั   ผลไม้ 

-รวบรวมเศษอำหำรไว้เลีย้งสตัว์ 
-น ำเศษผกัผลไม้ไปท ำขยะหอมหรือน ำ้หมกั
จลุนิทรีย์ (EM) 
-เศษก่ิงไม้ ใบไม้ ผสมกบักำกที่ได้จำกกำรท ำขยะ
หอมกลำยเป็น   ปุ๋ ยหมกัอินทรีย์ 

  

ขยะ 
รีไซเคิล 

- แยกขยะรีไซเคิลท่ีขำยได้ แตล่ะ
ประเภทให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกใน
กำรหยิบใช้ 

-รวบรวมมำเข้ำกิจกรรมของ    ชมุชน เช่น 
ธนำคำรขยะแลกแต้ม ขยะแลกไข ่ธนำคำรขยะ 
ฯลฯ 
-น ำมำใช้ซ ำ้เป็นอปุกรณ์ในบ้ำน เช่น ขวด
พลำสติกน ำมำตดัเพื่อปลกูต้นไม้ กระป๋อง
น ำ้อดัลม   ตดัฝำใช้เป็นแก้วน ำ้ ฯลฯ 

ขยะอนัตรำย 
(ขยะพิษ) 

- แยกขยะอนัตรำยออกจำกขยะอื่นๆ
โดยในกำรคดัแยกต้อระวงัไมใ่ห้ขยะ
อนัตรำย  ที่บรรจอุยูส่มัผสัร่ำงกำยหรือ
เข้ำตำ 

- ขยะอนัตรำยเหลำ่นีไ้มส่ำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ซ ำ้อีกแตท่ำ่นสำมำรถช่วยปอ้งกนั
ปัญหำภำวะมลพิษจำกขยะได้ โดยรวบรวมน ำไป
ก ำจดัอยำ่งถกูวิธี 
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  ปุ๋ยชีวภำพท่ีผลติจำกพืชหรือขยะเปียก 
  
1. เศษวัสดุเหลือใช้ 0.5 ถัง 
2. กากน้ าตาล 1 ลติร 
3. น้ าหมักจุลินทรีย ์1 ลติร 
4. น้ าสะอาด 0.5 ถัง 
  

อุปกรณ์ 
  
1. ถังพลาสติกมีฝาปิดขนาด 20-40 ลติร 
2. ถุงปุย๋ 
  

วธิีกำรท ำปุ๋ยชีวภำพ 
  
1.   เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถัง 
2.   จากน้ันเติมกากน้ าตาลและหัวเชื้อจุลนิทรยี์ผสมให้เขา้กัน 
3.   น าเศษวัสดุใส่ถุงปุย๋ผูกปากถุงแลว้น าไปแช่ให้จมเป็น เวลา 7 วัน โดยเก็บในที่ร่ม 

 


