
   

โครงการใสผ่้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต 
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1.   หลักการและเหตุผล 
  ขยะมูลฝอยนั้น นับวันจะเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการก าจัดขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว  ปัญหาความสกปรกต่างๆ  ที่ เกิดจากขยะมูลฝอย  จะต้องเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน    ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้วขยะมูลฝอยนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อมนุษย์ ยังอยู่ในขั้นที่ไม่รุนแรงมากนัก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ชัดเจน
เท่าไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว ขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากและจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็น
แหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงน าโรค เช่น แมลงวันแมลงสาบ ยุง ฯลฯ และเป็นที่ซุกซ่อนของ
หนูและสัตว์อ่ืน ๆ  ขยะมูลฝอย ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดความร าคาญ  ขยะมูลฝอยที่ทิ้งเกลื่อน
กลาด ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปตกอยู่ตามพ้ืน ท าให้พ้ืนที่บริเวณนั้นสกปรก ขาดความสวยงาม เป็นที่
รังเกียจแก่ผู้พบเห็น และผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยที่ตกอยู่หรือถูกทิ้งลงในคูคลอง 
หรือทางระบายน้ า จะไปสกัดกั้นการไหลของน้ า ท าให้แหล่งน้ าสกปรกและเกิดการเน่าเสีย   น้ าเสียที่เกิด
จากกองขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ เป็นน้ าเสียที่มีความสกปรกสูงมาก ซึ่งมีท้ังสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรค 
และสารพิษต่าง ๆ เจือปนอยู่ เมื่อน้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลไปตามพ้ืนดินบริเวณใด ก็จะท าให้บริเวณ
นั้นเกิดความสกปรก และความเสื่อมโทรมของพ้ืนดินและอาจเปลี่ยนสภาพ ท าให้ดินมีคุณสมบัติเป็นดินด่าง
หรือดินกรดได้ ในกรณีที่น้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ าก็จะท าให้คุณภาพน้ าเสียไป ทั้งนี้ไม่ว่า
จะเป็นแหล่งน้ าผิวดินหรือแหล่งน้ าใต้ดินก็ตาม   ล้วนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ าและสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยใน     
แหล่งน้ า น้ าที่สกปรกมากหรือมีสารพิษเจือปนอยู่ ก็อาจท าให้สัตว์น้ าตายในเวลาอันสั้น นอกจากนั้นสิ่ง
สกปรกต่าง ๆ ที่เจือปนในน้ า ก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศของน้ าท าให้สัตว์น้ าที่มีค่าบางชนิดสูญพันธุ์ไป 
นอกจากนี้น้ าที่มีสิ่งสกปรกเจือปนย่อมไม่เหมาะแก่การอุปโภคบริโภค   แม้จะน าไปปรับปรุงคุณภาพแล้ว     
ก็ตาม เช่น การท าระบบน้ าประปา ซึ่งก็ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า         
มากขึ้น   ขยะมูลฝอยท าให้เกิดมลพิษแก่อากาศ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน หรือที่กองทิ้งไว้ใน
แหล่งก าจัดซึ่งไม่มีการฝังกลบ หรือขณะที่ท าการเก็บขนโดยพาหนะ ที่ไม่มีการปกปิดอย่างมิดชิด  ขยะมูล
ฝอยเหล่านั้นส่งกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจออกมา เศษชิ้นส่วนของขยะมูลฝอยจะสามารถปลิวไปในอากาศ ท าให้
เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และความสกปรกให้กับบริเวณข้างเคียงได้
นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้นาน ๆ จะมีก๊าซที่เกิดจากการหมักข้ึน ได้แก ่ก๊าซชีวภาพ ซึ่งติดไฟหรือเกิด
ระเบิดข้ึนได้ และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น  
          ขยะมูลฝอยมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดการปนเปื้อนของพ้ืนดิน  แหล่งน้ าและ
อากาศ ท าให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นที่เจริญของผู้ที่ได้พบเห็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน โดยทั่วไป การแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอย จึงควรปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขผลเสียที่จะ
เกิดขึ้น ส าหรับการป้องกันและแก้ไขที่ดีควรพิจารณา ถึงต้นเหตุที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยขึ้นมา  ซึ่งก็คงจะ
หมายถึง มนุษย์ หรือผู้สร้างขยะมูลฝอย นั้นเอง การป้องกันและการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอย เริ่มต้นด้วย 
การสร้างจิตส านึกแก่มนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ทั้งในบ้านเรือนของตัวเอง และ
ภายนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สถานที่ท างาน หรือที่สาธารณะอ่ืน ๆ ให้รู้จักทิ้งขยะมูลฝอยลงใน
ภาชนะให้เป็นที่เป็นทาง ไม่มักง่ายทิ้งขยะเกลื่อนกลาด ทั้งนี้เป็นการช่วยให้พนักงานเก็บขยะน าไปยัง 
สถานที่ก าจัดได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 



 องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน จึงได้จัดท าโครงการ “ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือ
ปิ่นโต” เพ่ือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในหน่วยงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรใน
สังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน ให้เกิดความตระหนักรู้ สร้างจิตส านึกในการลดการใช้ถุงพลาสติก
และโฟม เปลี่ยนมาเป็นการใช้ถุงผ้า ตะกร้าและปิ่นโต และส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยการ
สวมใส่ผ้าไทยมาปฏิบัติงานสัปดาห์ละ ๑ วัน  
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่   
ต้นทาง 
 2.  เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ และสร้างจิตส านึกในการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม  อันเป็น
ต้นเหตุส าคัญของการเกิดขยะในส านักงาน โดยเปลี่ยนมาเป็นการใช้ถุงผ้า ตะกร้าหรือปิ่นโต ในการใส่ของใช้
ส่วนตัวและเอกสารมาปฏิบัติงาน  อบต.      
 3.  เพ่ือส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการด้วยให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะคร้ าเอนสวมใส่ผ้าไทยมาปฏิบัติงานสัปดาห์ละ ๑ วัน 
 4.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน โดย
ร่วมกันรับประทานอาหารที่ใส่มาในปิ่นโตช่วงพักกลางวัน  
3.   เป้าหมายและวิธีการด าเนินการ 
 บุคลลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง สวมใส่ผ้าไทย เป็นประจ าทุกวันอังคาร  ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต  เป็นประจ าทุกวัน 
4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม  2563  ถึงเดือนกันยายน  2564 
5.  งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
6.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งานการเจ้าหน้าที่    ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในส านักงาน 
 2.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอนมีความตระหนักรู้ และจิตส านึกในการ 
ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยเปลี่ยนมาเป็นการใช้ถุงผ้า ตะกร้าหรือปิ่นโต   
 3.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอนมีการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ด้วยการด้วยให้ใส่ผ้าไทยมาปฏิบัติงาน  
 4.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น   
 
 
 
    (ลงชื่อ)         ผู้เขียนโครงการ 
               (นางปวีณา     ดิษผล) 
                                   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
     
 



 
    (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 
             (นางณภัทร   โพธิพิพิธ) 
               หวัหน้าส านักปลัด 
 
     

(ลงชื่อ)        ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายจินดา   เจเถื่อน) 
                        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 
 
 
 
    (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (นายส ารวย    อินทร์นะนิสา) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 


