
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจําป พ.ศ. ๒๕62 คร้ังที่ 2    

วันอังคารที่  20  สิงหาคม  ๒๕62 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา 

*********************** 
ผูมาประชุม 
๑.   นายพศิน            ธิติมงคล ประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
2.  นายคชศักดิ์         รอดบุญลือ รองประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
3.   นายภักดี            แดงสอน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
4. นายภิญโญ          กระสินธุ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
5. นายจีรศักดิ์ ศรีมวง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
6. นายวสุ ปริยพาณิชย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
7. นายสุชาติ           เข็มสม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
8.  นายเทียน            ไขลือนาม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
9. นายไพรวัลย        สินลอมทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
10.นายณัฐพงศ         ทรัพยอินทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
11. นางอรพินธุ จิตตสวาง รองปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายณัฐวัฒน          ปริยพาณิชย นายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
2. นางสาววรรณรดา   เลิศลบ รองนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
3. นางสาวศศิกานต กัลยา รองนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
4.   นางมาลิณี เลาหสุวรรณพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
5.   นายวิรัลพัชร วณิชวิรนันทกุล ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลศาลายา 
6.   นายมานพ  เกิดแดง  ปลัดเทศบาล 
7.   นางสาวจําเนียร สวามีชัย รองปลัดเทศบาล 
8.   วาท่ีรอยตรีเสนห  สุพุทธี หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
9. นายปรีชา เอียดขวัญ ผูอํานวยการกองชาง 
10. นายปริญญา คงแยม ผูอํานวยการกองการศึกษา 
11.นางสุชารินี แกววรรณฤทธ์ิ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง 
12. นางเบ็ญจมาศ มีประมูล หัวหนาฝายอํานวยการ 
13. จาเอกบุญภา กล่ินมัคผล หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
14.นายวัฒนา รักษชุมคง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
15. จาเอกธนัท พวงดอกไม หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
16. นางสาวชนกานต     ท่ึงในธรรม เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17. นางสาวพัชรินทร ขวัญคาวิน ผูชวยบุคลากร 
18. นางสาวแพรพิไล ไตรวัฒนวงษ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

/19.นางสาว... 
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19. นางสาวมนตรี บุบผาสวย ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
20. นางสาวดวงพร สมเสือ นักการ 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
นางอรพินธุ  จิตตสวาง   -   เมื่อไดเวลานัดประชุม เลขานุการสภาฯ ไดใหสัญญาณเรียนเชิญ 
(เลขานุการสภาฯ)      สมาชิกสภาฯ  เขาหองประชุม 

-  เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 

     ประกาศสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา สมยัสามัญ  

สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕62 
                            ………………………………………… 

 

    ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา เมื่อวันท่ี 30 
มกราคม 2562  ไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 
3 ประจําป พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแตวันท่ี  1 – 30  สิงหาคม  2562  นั้น
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙6  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4)  พ.ศ. ๒๕62  
และขอ ๒๒  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๔  จึงเรียกประชุม  สภาเทศบาลตําบลศาลายา   สมัยสามัญ  สมัย
ท่ี 3 ประจําป  พ.ศ. ๒๕62  คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 20 สิงหาคม  2562     
                 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
                 ประกาศ ณ วันท่ี   14  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕62 

 
                                                                  (ลงชื่อ)      นายพศิน     ธิติมงคล 

                                             (นายพศิน     ธิติมงคล) 
                                                                 ประธานสภาเทศบาลตําบลศาลายา 
นายพศิน   ธิติมงคล   -   สวัสดี ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
(ประธานสภาฯ)                  ศาลายา และทานผูมีเกียรติ ทุกทาน  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล 

    ตําบลศาลายา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังท่ี  2      
    บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการ 
    ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
 

        /ระเบียบวาระ... 



- 3 - 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
นายพศิน   ธิติมงคล  -   ไมมี  
(ประธานสภาฯ)                            
                                   
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายา  สมัยสามัญ  สมยัที่ 3   

    ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังที่  1   เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  ๒๕62 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง  กระทูถาม    
นายพศิน   ธิติมงคล    -   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเร่ืองกระทูถาม ขอเชิญ 
(ประธานสภาฯ)              ถาไมมีผมขอเขาสูระเบียบวาระท่ี 4 ครับ 
ท่ีประชุม   -   ไมมี 

/ระเบียบวาระ... 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 

ท่ีประชุม 

 - ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบรายงานการประชุม มีทานใดขอแกไขถอยคํา
หรือเพ่ิมเติมขอความตอนใดหรือไม และขอเรียนวารายงานการประชุม
ดังกลาวไดผานการตรวจจากคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล
แลว เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2562  ขอเชิญครับ 
 

-  ไมม ี
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุม 
 
 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 

 -   เมื่อไมมีสมาชิกทานใด ขอแกไขหรือเพิ่มเติมอะไรแลว ขอเรียนถาม   
สมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล  
ศาลายา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป พ.ศ. ๒๕62  คร้ังท่ี 1 เมื่อ
วันท่ี  14  สิงหาคม  ๒๕62  โปรดยกมือขึ้น 
 
-   ยกมือเห็นชอบ.....9......ทาน 
 
-   ทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
 
 
-   ยกมือไมเห็นชอบ.......-.........ทาน   
-   งดออกเสียง...........-.............ทาน 
 
-   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภา 
เทศบาลตําบลศาลายา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  พ.ศ. ๒๕62        
คร้ังท่ี  1  เม่ือวันท่ี  14 สิงหาคม  ๒๕62.....9.....ทาน  ถือวาท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแลวเสร็จ  

/นายพศิน... 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 

นายคชศักดิ์  รอดบุญลือ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) 
 

4.1  การพิจารณารางเทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในวาระ 2 และวาระ 3 
-   ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติครับ 
 

-   เ รียนประธานสภาฯ ผมนายคชศักดิ์   รอดบุญลือ  ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ขอรายงานผลการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลศาลายาไดสงรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 ท่ีสภาฯ ไดมีมติรับหลักการ
ในวาระ 1 แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลศาลายาไดมีกําหนดให
สมาชิกสภาสงคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ ไดตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 
2562  เวลา 11.30 – 17.30 น. วันท่ี 15 สิงหาคม เวลา 8.30 – 
17.30 น. ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 8.30 - 17.30 น. 
นั้น 
     คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดรวมกันพิจารณาแลว และไมมีสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลศาลายาทานใดเสนอคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงมีมติเห็นพอง
ตองกันวา ใหคงรางเทศบัญญัติฯ เดิม โดยไมมีการแกไขแตอยางใด 
 (รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดสงใหกับทานประธานสภาฯ แลว) 
 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
ท่ีประชุม 
 
นายพศิน   ธิติมงคล    
(ประธานสภาฯ) 
 
ท่ีประชุม 
 

-   ตอไปขอมติ ท่ีประชุมแหงนี้วาเ ห็นควรใหผานรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  วาระ ๒ 
หรือไม สมาชิกฯ ทานใดเห็นควรใหผานรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ในวาระ ๒ ขอไดโปรดยกมือขึ้น 
 
-   ยกมือเห็นชอบ    9    ทาน 
 
-   ทานใดไมเห็นชอบ  ขอไดโปรดยกมือขึ้น 
 
 
-   ยกมือไมเห็นชอบ       -      ทาน 
-   งดออกเสียง       -      ทาน 
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ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม    
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง อ่ืน ๆ   

/เร่ืองท่ี 2... 

นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
ท่ีประชุม 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม 
 
นายพศิน   ธิติมงคล     
(ประธานสภาฯ) 

-   เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบใหผาน รางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ในวาระ ๒  เปนเอกฉันท 
-   ตอไปจะเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 วาระ ๓ 
-   ขอใหสมาชิกไดพิจารณาวาจะตราเปนเทศบัญญัติหรือไม หาก
เห็นชอบขอไดโปรดยกมือขึ้น 
-   ยกมือเห็นชอบ   9     ทาน 
-   ทานใดไมเห็นชอบ  ขอไดโปรดยกมือขึ้น 
 
-   ยกมือไมเห็นชอบ      -       ทาน 
-   งดออกเสียง       -      ทาน 
เปนอันวาสภาแหงนี้มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เปนเอกฉันท 

นายพศิน  ธิติมงคล 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายวสุ ปริยพาณิชย 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 
 
 
 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ  ใหสภาเทศบาลได 
รับทราบหรือพิจารณาอีกหรือไม  
- เชิญคุณวสุครับ 
- เรียนประธาน สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุก
ทาน กระผม นายวสุ   ปริยพาณิชย สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้ผมเตรียมมา
ท้ังหมด 4 เร่ืองครับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 หมวด ๙  การรักษา
ระเบียบและความสงบเรียบรอย ขอ ๑๑๗ ท่ีประชุมสภาทองถิ่นเปน
สถานท่ีท่ีควรแกการเคารพ ผูเขาไปจะตองแตงกาย สุภาพ ประพฤติตนให
เรียบรอย และอยู ณ ท่ีซึ่งจัดไว การแตงกายของสมาชิกสภาทองถิ่น 
ผูบริหารทองถิ่นนั้น ใหแตงเคร่ืองแบบ ชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือ
ตามท่ีประธานสภาทองถิ่นกําหนด  
เร่ืองท่ี 1 ครับ มีชาวบานสงรูปมาใหผมครับ ตามท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม
โรงงานเฟอรนิเจอร ไฟลุกอยางตอเนื่อง เนื่องจากโรงงานมีโครงสราง
หลังคาท่ีสูง รถน้ําไมสามารถเขาไปฉีดดับเพลิงภายในโรงงานได ทางอําเภอ
บางเลนจึงไดประสานรถดับเพลิงกระเชาท่ีมีความสูงจากเทศบาลตําบล
ศาลายาไปชวยครับ ชาวบานฝากขอบคุณมาครับ ผมก็ฝากทานประธานไป
ถึงฝายบริหาร ไปถึงทานนายกครับ ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญ ท้ังจังหวัด
นาจะมีแค 2 คันนะครับ  
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/1. แขวนกระดิ่ง... 

              เร่ืองท่ี 2 ความจําเปนและประโยชนของกลองวงจรปด เปนอีก
หนึ่งอุปกรณท่ีไดรับความนิยมมากในเร่ือง ความปลอดภัย เปนเคร่ืองมือ
ปองกัน อาชญากรรม การโจรกรรม การยองเบา การทําลายทรัพยสินและ
เหตุรายอื่นๆ มันไมเพียงแตชวยในการปองกันทรัพยสินโดยบันทึกภาพเก็บ
ไว กลองวงจรปดสามารถทําหนาท่ีเปนอุปกรณเฝาระวังภัย และยังทําให
คนรายไมกลาท่ีกอเหตุอีกดวย เปนการปองปรามเหตุรายท่ีสามารถเกิดขึ้น
ไดตลอดเวลา  กลองวงจรปด ยังชวยในการจับภาพผูกอเหตุรายมาลงโทษ
ตามกฎหมาย อีกท้ังยังชวยสงเสริมพฤติกรรมท่ีดีของสวนรวม และให
ประชาชนไดรับความรูสึกปลอดภัย เพ่ิมความเชื่อมั่นใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาลศาลายาของเรา 
               เร่ืองท่ี 3 เทศบาลของเรากําลังประสบปญหาจากนกพิราบท่ี
มักมากอปญหา ไมวาจะสงเสียงดัง หรือถายมูลบริเวณ ตามอาคาร
สํานักงาน ซึ่งสรางความสกปรก สงกล่ินเหม็น และความรําคาญใจเปน
อยางมาก นอกจากนี้ ท้ังตัวและมูลของนกพิราบยังเปนพาหะนําโรคตาง ๆ 
การจัดการนกพิราบจึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีไมควรปลอยปละละเลย เพ่ือ
ปองกันปญหาสุขภาพท่ีอาจตามมาได  โรคอันตรายท่ีมากับนกพิราบนั้นมา
จากเชื้อราท่ีอยูในมูลของนกพิราบ คือ คริปโตคอคคัส สวนใหญติดเช้ือ
ชนิดนี้จากการสูดเอาสปอรของเชื้อราท่ีลอยปะปนอยูในอากาศและมูล
นกพิราบ จึงทําใหเปนท่ีมาของโรคตาง ๆ ดังนี ้
 • โรคปอดบวมและปอดอักเสบ อีกหนึ่งโรคท่ีรุนแรง เพราะอวัยวะภายใน
ตาง ๆ จะอักเสบ โดยเฉพาะปอด ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียท่ีมีช่ือวา คลา
มัยเดีย ท่ีเจริญเติบโตและอาศัยอยูในมูลนกพิราบ 
 • โรคไขหวัดนก โรคท่ีติดตอระหวางนกดวยกัน สงผลใหนกพิราบเปน
พาหะนําโรค เพียงแคกระพือปก ก็มีโอกาสแพรเชื้อโรคมาสูคนได 
 • โรคเย่ือหุมสมองอักเสบ เกิดจากการสูดดมหรือสัมผัสเชื้อโรคท่ีมีชื่อวา 
คริปโตคอคคัส นีโอฟอรมาน เปนเชื้อราชนิดหนึ่งท่ีเจริญเติบโตไดงายและ
พบในมูลนกพิราบ ทําใหเย้ือหุมสมองอักเสบไดท้ังในเด็กและผูใหญ 
จากสถิติการติดโรคจากนกพิราบนั้น ทําใหรูวานกพิราบอันตรายกวาท่ีคิด 
เพราะฉะนั้นอยาปลอยใหนกมาสรางความสกปรกและนําโรคมาให ท้ังนี้
สามารถเลือกใชวิธีไลนกพิราบท่ีไมรุนแรงไดตามความเหมาะสม ซึ่งดีกวา
การกําจัดนกพิราบดวยวิธีท่ีรุนแรงจนทําใหนกพิราบตาย เพราะนอกจาก
จะเปนการทํารายสัตวแลว ซากนกพิราบยังเพ่ิมโอกาสในการแพรกระจาย
ของเชื้อโรคจากนกพิราบอีกดวย   วิธีไลนกพิราบโดยไมตองบาป ไมตอง
วางยาเบ่ือหรือยิงนก มีหลายวิธีดังนี้ เชน 
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/1) ขยะยอย... 

  1. แขวนกระดิ่งหรือโมบาย เม่ือเกิดลมพัด เสียงของกระดิ่งจะดังขึ้นและ
โมบายจะเคล่ือนไหว จึงทําใหนกพิราบตกใจ และไมกลาบินเขามาเกาะ
บริเวณนี้อีก 
2.แขวนแผนซีดี  นําแผนซีดีท่ีไมใชแลวมารอยเขาดวยกัน จากนั้นนําไป
แขวนไว เมื่อแผนซีดีกระทบกับแสงแดดวิบวับขึ้น ซึ่งสามารถไลนกพิราบ
ไมใหมาบริเวณนี้ได 
3. ติดตาขายพีวีซี  เพ่ือปองกันไมใหนกพิราบบินเขามาเกาะหรือทํารัง
บริเวณระเบียง อีกท้ังยังไมบดบังทัศนียภาพนอกระเบียงอีกดวย 
4. ฉีดน้ําไลหรือพนละอองน้ํา  ฉีดน้ําไลทุกคร้ังหรือเปดพนละอองน้ําท่ีนก
บินลงมาเกาะ ทําบอย ๆ เปนประจํา นกพิราบอาจจะเกิดความกลัว และ
ไมอยากบินมาท่ีตัวอาคารอีก 
           เร่ืองท่ี 4 เร่ืองส่ิงแวดลอม ปจจุบันคงเปนท่ีทราบกันดีแลววาโลก
ของเราประสบปญหาส่ิงแวดลอมเปนอยางมากไมวาจะเปนปญหาส่ิง     
แวดลอมในดิน น้ํา และอากาศ และตัวปญหาส่ิงแวดลอมหลักๆเลยก็คือ
ขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก จึงถึงเวลาแลวท่ีพวกเราจะตองตระหนักใน
ปญหานี้กอนท่ีขยะจะลนโลกจนสงผลตอระบบนิเวศนและหวงโซอาหาร
ของทุกสรรพชีวิตบนโลกใบน้ี ดวยเหตุนี้ จึงมีแนวคิด "Zero Waste" หรือ
ขยะเปนศูนย เราไมเพิ่มจํานวนขยะใหกับโลกอีกตอไป เพราะขยะทุกชิ้นจะ
ไดรับการจัดการใหสามารถนํามารีไซเคิลใชใหมไดท้ังหมด รวมถึงการ
เลือกใชแตวัสดุท่ีสามารถยอยสลายเองไดตามธรรมชาติ แทนการใช
ผลิตภัณฑพลาสติกแบบคร้ังเดียวท้ิง ไมวาจะเปน แกว หลอด ชอนสอม 
ตะเกียบ ถวย ชาม ถุงและอ่ืนๆท่ีทําจากพลาสติกท่ีใชแลวท้ิงไป ซึ่งหลัก
สําคัญอยูท่ี 1A 3R ประกอบดวย Avoid หลีกเล่ียงใชส่ิงท่ีกอใหเกิดขยะ
เพิ่ม Reduce ใชวัสดุท่ีกอใหเกิดขยะใหนอยลง Reuse การนํากลับมาใช
ใหม และ Recycle การหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม 
หลักการ ขยะเปนศูนย นี้ไดรับการยอมรับและตื่นตัวไปท่ัวโลก ไมเวนแม
ในประเทศไทยเรา ซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีวาบานเราเองก็เผชิญกับปญหา
ขยะลนเมืองไมวาจะเปนภาพกองขยะตกคางท่ีลนปร่ีออกมาจากถัง ขวดน้ํา
พลาสติกท่ีไมไดแยกขยะ การใชถุงพลาสติกอยางพรํ่าเพร่ือ ปญหาขยะลน
เมืองท่ีเรากําลังเผชิญกันอยูในตอนนี้ หากเราไมรวมดวยชวยกัน ไมเร่ิม ไม
นํา ไมทํา ตั้งแตตอนนี้ โลกของเราจะอยูไดยากขึ้นกวาเดิมในอนาคต เราจึง
ควรเร่ิมดวยชวยกันตั้งแตวันนี้ เพ่ือสงมอบโลกท่ีสวยงามใหแกคนรุนตอไป 
“สังคมจะดี เร่ิมตนท่ี สํานึกจากตัวเรา” 
การแยกขยะคือการจัดการปญหาขยะท่ีตนทาง เพื่ออํานวยความสะดวกแก
เจาหนาท่ีในการนําขยะไปบริหารจัดการรีไซเคิลตอไป โดยท่ัวไปเราจะแยก
ขยะเปน 4 ประเภท คือ  
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