รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจับมือนักคิดแก้ ปัญหาฝุ่ นควันในภาคเหนือของประเทศไทย
FOR IMMEDIATE RELEASE

10 กุมภาพันธ์ 2563 เชียงใหม่ - กลุ่มนักคิดรุ่ นใหม่ภายใต้ชื่อทีม “No Grant SMOG” คว้ารางวัลที่หนึ่งในกิจกรรม Smogathon
Thailand 2020 ด้วยไอเดียนวัตกรรมสื่ อการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับฝุ่ นและควันสาหรับเด็กนักเรี ยนระดับชั้นประถม
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา (USAID) องค์การบริ หารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ
(NASA) โครงการเซอร์เวียร์แม่โขง (SERVIR-Mekong) โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) และ
กรมควบคุมมลพิษ แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน “Smogathon Thailand 2020” ขึ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 ถึง
10 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสนับสนุนผูท้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอความคิด แก้ไขปั ญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย กิจกรรม “แฮ็คคาธอน” นี้เชิญชวนเหล่าคนวัยทางานรุ่ นใหม่ นักเรี ยน
นักศึกษา และผูเ้ ชี่ยวชาญจากหลากหลายสาชาวิชาชีพ มาร่ วมกันคิดหาหนทางแก้ไขปั ญหามลพิษที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ และ
ภูมิภาค รวมไปถึงระดับจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ ของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ที่พฒั นาขึ้นด้วยความร่ วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ โครงการเซอร์เวียร์แม่โขง ซึ่งเป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่าง
USAID และ NASA, สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และกรมควบคุมมลพิษ ในการ
สังเกตการณ์ ติดตามตรวจสอบ และพยากรณ์คุณภาพอากาศ
“รัฐบาลสหรัฐอเมริ กามีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้ร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยจัดกิจกรรมนี้ข้ ึน” กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริ กา
เชียงใหม่ นายฌอน โอนีลล์ กล่าว “กิจกรรมนี้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Geospatial Data หรื อ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาความแม่นยาในการสังเกตการณ์และตรวจเฝ้าระวังคุณภาพของอากาศ
ผมขอแสดงความยินดีกบั นักคิดรุ่ นใหม่ ที่เข้าร่ วมในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อระดมความคิดหาหนทางแก้ไขปั ญหา”
หลังจากการเก็บตัวและระดมใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นมาตลอดระยะเวลาสามวัน ทีมผูช้ นะของกิจกรรม Smogathon
Thailand 2020 ได้แก่ ทีม No grant SMOG ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนิสิตนักศึกษาจากห้าสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่และ
กรุ งเทพฯ นาเสนอความคิดในการออกแบบสื่ อ สาหรับเด็กนักเรี ยนชั้นประถม ในรู ปแบบการเล่าเรื่ องโดยสอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับฝุ่ นและควัน ตลอดจนต้นตอของปั ญหาและการป้ องกัน ปลุกจิตสานึกผ่านการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมด้วยการใช้บอร์ด
เกมส์เพื่อสร้างความเข้าใจและใส่ใจปั ญหาฝุ่ นควันมากขึ้น เนื่องจากเด็กนักเรี ยน เป็ นกลุ่มที่จะสามารถสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับฝุ่ น
ควันได้ง่าย เมื่อมีความเข้าใจแล้ว นักเรี ยนจะเป็ นตัวกลางในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารสู่ครอบครัว และคนรอบข้างต่อไป
ทีม No grant SMOG จะมีโอกาสได้ทางานอย่างใกล้ชิดกับทีมที่ปรึ กษาจากโครงการเซอร์เวียร์แม่โขง ที่ศูนย์เตรี ยมความพร้อม
ป้ องกันภัยพิบตั ิแห่งเอเชีย (Asian Disaster Prepaedness Center - ADPC) เพื่อประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากดาวเทียมในการตรวจวัด
คุณภาพอากาศและพัฒนาเครื่ องมือการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษมอบให้แก่ผทู ้ ี่ทาผลงานได้ยอดเยีย่ มในหมวดต่างๆ ได้แก่ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น (ทีม
Air4all) รางวัลด้านสิ่ งแวดล้อมและความยัง่ ยืน (ทีม FEU Eliminator) รางวัลการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน (ทีม Smogless )
รางวัลด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ทีม Potter Innovation) และรางวัลพิเศษจาก True Digital (ทีม
Boxcorn) โดยภาคเอกชน เช่น บริ ษทั ทรู ดิจิทลั พาร์ค และสานักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั ก็ได้ให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่อีกด้วย
“การรับมือกับปั ญหามลพิษทางอากาศต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายภาคส่วน” นางจูนิเปอร์ นีลล์ รองผูอ้ านวยการ USAID
สานักงานภาคพื้นเอเชีย กล่าว “เราหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็ นกิจกรรมต้นแบบที่จุดประกายความร่ วมมือทางนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
อนาคต ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชนทั้งชาวไทย และในภูมิภาค”
กิจกรรม Smogathon Thailand 2020 ครั้งนี้ เป็ นการต่อยอดความสาเร็ จจากงานครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่ วมมือของสถาน
กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริ กา และโครงการ YSEALI เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยงานครั้งนั้นส่งผลให้เกิดแนวคิดด้านนวัตกรรม
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการใช้เตาเผาแบบไร้ควัน หรื อการจัดทาเว็บไซต์สาหรับแจ้งเตือนแก่ประชาชนเมื่อเกิดการเผาไหม้ในที่โล่ง
-####หมายเหตุถึงบรรณาธิการ
● สามารถดาวน์โหลดรู ปภาพจากงานได้ที่ http://tiny.cc/gvssjz
โครงการเซอร์ เวียร์ แม่ โขง (SERVIR-Mekong)
โครงการเซอร์เวียร์แม่โขงดาเนินการโดยความร่ วมมือจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา (USAID)
และ องค์การบริ หารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริ กา (NASA) ดาเนินการโดยสานักพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ภายใต้ ศูนย์เตรี ยมความพร้อมป้ องกันภัยพิบตั ิแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เพื่อเชี่อมโยงองค์ความรู ้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม นามาใช้เพื่อการสังเกตการณ์และรับมือกับความท้าทายด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการน้ า ภัยพิบตั ิ การเปลี่ยนแปลง สถาพทางภูมิอากาศ การเกษตร และระบบนิเวศในเขตภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ (พม่า), ไทย และเวียดนาม
องค์ การเพื่อการพัฒนาระหว่ างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)
องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา (United States Agency for International Development - USAID) เป็ น
หน่วยงานของ รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาที่ดาเนินการให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ทัว่ โลกในด้านภัยพิบตั ิ ปั ญหาความยากจน
และการส่งเสริ มการปฏิรูป ประชาธิปไตย โดยมีสานักงานภาคพื้นเอเชียตั้งอยูท่ ี่กรุ งเทพมหานคร เพือ่ ดูแลโครงการต่างๆใน
ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมถึงให้การ สนับสนุนสานักงาน USAID ในภูมิภาคเอเชียที่เป็ นความร่ วมมือในระดับทวิ
ภาคี และบริ หารจัดการโครงการในประเทศที่ไม่มีสานักงานของ USAID ตั้งอยู่ ในระดับภูมิภาค USAID ดาเนินงานเพื่อจัดการ
ปั ญหาข้ามชาติดา้ นต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์และการค้าสัตว์ป่า โรคติดต่ออุบตั ิใหม่ โรคไข้มาลาเรี ย และ เอชไอวีหรื อเอดส์
สามารถเยีย่ มชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.usaid.gov/asia-regional หรื อ @USAIDAsia สาหรับเฟชบุ๊คและ ทวิตเตอร์
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