
๑/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก  ๒  ข่าว 
ข่าวด้านลบ   -   ข่าว 

สัญลักษณ ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น้้าเสีย 

มรดกโลก 

EIA                                       

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ  

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพฯ : เด็กไทยยุคใหม่รู้รณรงค์เลิกถุงพลาสติก ขอรักษ์โลกใช้ถุงผ้า 
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์) 

น่าน : “อุทยานแห่งชาติศรนี่าน” หนุนใช้จานกาบไผ่ รับนโยบายอุทยานปลอดพลาสติก 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์) 



๓/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

“อุทยานแห่งชาติศรีน่าน” หนุนใช้จานกาบไผ่ รับนโยบายอุทยานปลอดพลาสตกิ 

           เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติศรีน่าน น้าร่องนวัตกรรมทางสังคม 
ของส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สสกว.) หนุนใช้จานชามกาบไผ่ 
ของชุมชน รับนโยบายอุทยานปลอดพลาสติก เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๓ 
         นายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอกลไกการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลด
และเลิก ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศเริ่ม ๑ ม.ค. ๖๓ ในส่วนนี้ 
อุทยานศรีน่านได้เตรียมความพร้อมไว้ในระดับหนึ่ง และได้ท้าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์งดใช้ 
ถุงพลาสติก หรือ พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว และ กิจกรรม "ขยะคืนถิ่น" โดยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอรับ 
Green Heart Passport สะสมตราประทับแลกรับรางวัล ตามกติกา "ไม่สร้างขยะ" ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร ใช้ถุงผ้า 
แทนถุงพลาสติก ขณะเดียวกันทางอุทยานศรีน่านได้เตรียมแก้วน้้ากระบอกไม้ไผ่ จาน ชาม ภาชนะที่ท้าจาก 
กาบไม้ไผ่  ใบกล้วย และใบตองตึง ผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบ ๆ อุทยานศรีน่านไว้บริการนักท่องเที่ยว 
         ผลิตภัณฑ์ "จาน ชาม กาบไผ่ และใบตอง ของชุมชนรอบ ๆ อุทยานศรีน่าน เกิดขึ้นจากการท้างาน
ร่วมกันของอุทยาน กับ ผศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ที่เข้ามาท้าวิจัย 
"นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน " โดยการสนับสนุนของ สสกว.  
ในพื้นที่ บ้านวนาไพร บ้านหนองผ้า และบ้านน้้าปี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับอุทยาน เมื่อปีที่ผ่านมา  
         ผศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี ในฐานะหัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์กาบไผ่และใบตองตึง  
เป็นกระบวนการพัฒนาต้นแบบของนวัตกรรมทางสังคมเพื่อน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพราะการค้นหาต้นแบบ
ที่เหมาะสม จะน้าไปสู่ การพัฒนาและทดสอบ ๓ กิจกรรม คือ ต้นแบบการจัดการน้้า ต้นแบบการจัดการข้าว
ต้นแบบการท้าอาชีพเสริม  
 

(มีต่อ) 



๔/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

“อุทยานแห่งชาติศรีน่าน” หนุนใช้จานกาบไผ่ รับนโยบายอุทยานปลอดพลาสติก (ต่อ) 

         ส้าหรับผลิตภัณฑ์กาบไผ่และใบตองตึง อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะของพระอาจารย์
วิจิตร วัดถ้้ากระบอก และ ผศ. ดร. สุพิณ แสงสุข ส้านักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทั้งในส่วนของคุณภาพ รูปแบบ และลดต้นทุนการผลิต ที่ปัจจุบันบ้านวนาไพรผลิตชามกาบไม้ไผ่ได้ ประมาณ 
๒๐๐ ใบ เฉลี่ยต้นทุนใบละ ๒ บาท ซึ่งถือว่าน้อย ไม่เพียงพอ กับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ อุทยาน 
ศรนี่าน ในช่วงฤดูหนาวนี้ และต้นทุนที่ยังสูงกว่าท้องตลาดประมาณเท่าตัว  
         อย่างไรก็ดี ผลสัมฤทธิ์ที่ทีมวิจัยคาดว่าจะได้รับ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติ 
ของเกษตรกร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนกับอุทยาน (co-management) โดยชุมชน 
ที่อยู่รอบอุทยาน จะรักษาทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์ ในขณะที่อุทยานสามารถส่งเสริมอาชีพเสริมส้าหรับชุมชน 
อีกทางหน่ึง 
 
 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน ์
(https://mgronline.com/travel/detail/๙๖๒๐๐๐๐๐๐๒๓๔๘) 

 



๕/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

เด็กไทยยุคใหม่รู้รณรงค์เลิกถุงพลาสตกิ ขอรักษ์โลกใช้ถุงผ้า 

           เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ได้เปิดเผยผลส้ารวจความคิดเห็นของเด็ก ๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เรื่อง “เด็กไทยยุคใหม่หัวใจ
รักษ์โลก” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ ๖ - ๑๔ ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ้านวน ๑,๑๙๘ คน 
พบว่า เด็กส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๘.๕ ทราบเรื่องการรณรงค์ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย โดยร้อยละ 
๕๒.๘ ทราบจากร้านสะดวกซื้อ อาทิ ๗-Eleven รองลงมาร้อยละ ๔๔.๑ ทราบจากการการประชาสัมพันธ์
ทางทีวี และร้อยละ ๔๒.๓ ทราบจากโรงเรียน  
         ทั้งนี้ที่ผ่านมาเด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและรณรงค์รักษ์โลกรักษ์
สิ่งแวดล้อม อย่างไรบ้างนั้น ร้อยละ ๖๐.๙ ระบุว่า ได้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รองลงมาร้อยละ ๒๑.๙ 
บอกว่า ถ้าซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ จะไม่รับถุงพลาสติก หรือใช้ถุงเฉพาะที่จ้าเป็นเท่านั้น และร้อยละ ๖.๕  
พกถุงติดตัวไปใส่ของและน้าภาชนะไปใส่อาหารที่ร้านใกล้บ้าน ส่วนการที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ
เริ่มงดให้ถุงพลาสติก เด็ก ๆ ร้อยละ ๙๕.๑ ระบุ จะพกถุงผ้าไปใส่ของ ร้อยละ ๔๘.๔ จะน้ากระเป๋า 
ไปใส่ของ และร้อยละ ๒๕.๐ จะน้าตะกร้าไปใส่ของ 
        อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า เด็ก ๆ คิดว่าตนเองจะสามารถท้าหน้าที่พลเมืองไทยที่ดี ในการลดละเลิก
การใช้ถุงพลาสติกอย่างไร เพื่อสอดคล้องกับค้าขวัญวันเด็กปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ของนายกรัฐมนตรี “เด็กไทย 
ยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๑.๙ ระบุว่า จะงดรับถุงพลาสติก /ใช้ถุงผ้า 
เป็นประจ้า รองลงมาร้อยละ ๑๙.๓ จะบอกพ่อแม่ครอบครัวให้ลดเลิกการใช้ถุงพลาสติก และร้อยละ ๘.๖ 
จะบอกเพื่อนและครูที่โรงเรียนให้ลดการใช้ถุงพลาสติก 
 
 

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ 
(https://www.innnews.co.th/social/news_๕๗๒๑๘๕) 

 


