
 

 

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจบัมือนักคดิแก้ปัญหาฝุ่นควนัในภาคเหนือของประเทศไทย 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

10 กมุภาพนัธ์ 2563 เชียงใหม่ - กลุ่มนกัคิดรุ่นใหม่ภายใตช่ื้อทีม “No Grant SMOG” ควา้รางวลัท่ีหน่ึงในกิจกรรม Smogathon 

Thailand 2020 ดว้ยไอเดียนวตักรรมส่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัฝุ่ นและควนัส าหรับเด็กนกัเรียนระดบัชั้นประถม 

องคก์ารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องคก์ารบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ  

(NASA) โครงการเซอร์เวยีร์แม่โขง (SERVIR-Mekong) โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) และ

กรมควบคุมมลพษิ   แห่งประเทศไทย ไดร่้วมกนัจดังาน “Smogathon Thailand 2020” ข้ึนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 8 ถึง 

10 กมุภาพนัธ์ 2563 เพื่อสนบัสนุนผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคใ์นการน าเสนอความคิด แกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองในหลายพ้ืนท่ีทางภาคเหนือของประเทศไทย กิจกรรม “แฮค็คาธอน” น้ีเชิญชวนเหล่าคนวยัท างานรุ่นใหม่ นกัเรียน 

นกัศึกษา และผูเ้ช่ียวชาญจากหลากหลายสาชาวิชาชีพ มาร่วมกนัคิดหาหนทางแกไ้ขปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนในระดบัประเทศ และ

ภูมิภาค รวมไปถึงระดบัจงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัทางภาคเหนือ ของประเทศไทย โดยใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม

ท่ีพฒันาข้ึนดว้ยความร่วมมือกนัของหน่วยงานต่างๆ อนัไดแ้ก่ โครงการเซอร์เวยีร์แม่โขง ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหวา่ง 

USAID และ NASA, ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และกรมควบคุมมลพิษ ในการ

สงัเกตการณ์ ติดตามตรวจสอบ และพยากรณ์คุณภาพอากาศ 

 “รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดร่้วมมือกบัทางรัฐบาลไทยจดักิจกรรมน้ีข้ึน” กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา 

เชียงใหม่ นายฌอน โอนีลล ์กล่าว “กิจกรรมน้ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมงานไดใ้ชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ อยา่ง Geospatial Data หรือ

ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือพฒันาความแม่นย  าในการสงัเกตการณ์และตรวจเฝ้าระวงัคุณภาพของอากาศ 

ผมขอแสดงความยนิดีกบันกัคิดรุ่นใหม่ ท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมคร้ังน้ีเพ่ือระดมความคิดหาหนทางแกไ้ขปัญหา” 

หลงัจากการเก็บตวัและระดมใชค้วามคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเขม้ขน้มาตลอดระยะเวลาสามวนั ทีมผูช้นะของกิจกรรม Smogathon 

Thailand 2020 ไดแ้ก่ ทีม No grant SMOG ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของนิสิตนกัศึกษาจากหา้สถาบนัในจงัหวดัเชียงใหม่และ

กรุงเทพฯ น าเสนอความคิดในการออกแบบส่ือ ส าหรับเด็กนกัเรียนชั้นประถม ในรูปแบบการเล่าเร่ืองโดยสอดแทรกเน้ือหา

เก่ียวกบัฝุ่ นและควนั ตลอดจนตน้ตอของปัญหาและการป้องกนั ปลุกจิตส านึกผา่นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดว้ยการใชบ้อร์ด

เกมส์เพ่ือสร้างความเขา้ใจและใส่ใจปัญหาฝุ่ นควนัมากข้ึน เน่ืองจากเด็กนกัเรียน เป็นกลุ่มท่ีจะสามารถสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัฝุ่ น

ควนัไดง่้าย เม่ือมีความเขา้ใจแลว้ นกัเรียนจะเป็นตวักลางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสู่ครอบครัว และคนรอบขา้งตอ่ไป 

ทีม No grant SMOG จะมีโอกาสไดท้ างานอยา่งใกลชิ้ดกบัทีมท่ีปรึกษาจากโครงการเซอร์เวยีร์แม่โขง ท่ีศูนยเ์ตรียมความพร้อม

ป้องกนัภยัพิบติัแห่งเอเชีย (Asian Disaster Prepaedness Center - ADPC) เพื่อประยกุตใ์ชข้อ้มูลจากดาวเทียมในการตรวจวดั

คุณภาพอากาศและพฒันาเคร่ืองมือการศึกษา  



นอกจากน้ี ยงัมีรางวลัพิเศษมอบใหแ้ก่ผูท่ี้ท าผลงานไดย้อดเยีย่มในหมวดต่างๆ ไดแ้ก่ รางวลัความคิดสร้างสรรคดี์เด่น (ทีม 

Air4all) รางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยนื (ทีม FEU Eliminator) รางวลัการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ทีม Smogless ) 

รางวลัดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร์ (ทีม Potter Innovation) และรางวลัพิเศษจาก True Digital (ทีม 

Boxcorn)  โดยภาคเอกชน เช่น บริษทัทรู ดิจิทลั พาร์ค และส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลัก็ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการจดั

กิจกรรมคร้ังน้ีอยา่งเตม็ท่ีอีกดว้ย 

“การรับมือกบัปัญหามลพิษทางอากาศตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วน” นางจูนิเปอร์ นีลล ์รองผูอ้  านวยการ USAID 

ส านกังานภาคพ้ืนเอเชีย กล่าว “เราหวงัวา่กิจกรรมน้ีจะเป็นกิจกรรมตน้แบบท่ีจุดประกายความร่วมมือทางนวตักรรมใหม่ๆ ใน

อนาคต ระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชนทั้งชาวไทย และในภูมิภาค” 

กิจกรรม Smogathon Thailand 2020 คร้ังน้ี เป็นการต่อยอดความส าเร็จจากงานคร้ังแรก ซ่ึงจดัข้ึนโดยความร่วมมือของสถาน

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา และโครงการ YSEALI เม่ือเดือนพฤษภาคม 2562 โดยงานคร้ังนั้นส่งผลใหเ้กิดแนวคิดดา้นนวตักรรม

มากมาย ไม่วา่จะเป็นการใชเ้ตาเผาแบบไร้ควนั หรือการจดัท าเวบ็ไซตส์ าหรับแจง้เตือนแก่ประชาชนเม่ือเกิดการเผาไหมใ้นท่ีโล่ง  

-####- 

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ 

●  สามารถดาวน์โหลดรูปภาพจากงานไดท่ี้ http://tiny.cc/gvssjz  

โครงการเซอร์เวยีร์แม่โขง (SERVIR-Mekong) 

โครงการเซอร์เวยีร์แม่โขงด าเนินการโดยความร่วมมือจากองคก์ารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) 

และ องคก์ารบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) ด าเนินการโดยส านกัพฒันาเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ

ภายใต ้ศูนยเ์ตรียมความพร้อมป้องกนัภยัพิบติัแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เพื่อเช่ีอมโยงองคค์วามรู้

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม น ามาใชเ้พ่ือการสงัเกตการณ์และรับมือกบัความทา้ทายดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการน ้ า ภยัพิบติั การเปล่ียนแปลง สถาพทางภูมิอากาศ การเกษตร และระบบนิเวศในเขตภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง

ตอนล่าง ซ่ึงประกอบดว้ย กมัพชูา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ (พม่า), ไทย และเวยีดนาม 

องค์การเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) 

องคก์ารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development - USAID) เป็น

หน่วยงานของ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาท่ีด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือประเทศต่างๆ ทัว่โลกในดา้นภยัพิบติั ปัญหาความยากจน 

และการส่งเสริมการปฏิรูป ประชาธิปไตย โดยมีส านกังานภาคพ้ืนเอเชียตั้งอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร เพ่ือดูแลโครงการต่างๆใน

ระดบัภูมิภาคและระหวา่งประเทศ รวมถึงใหก้าร สนบัสนุนส านกังาน USAID ในภูมิภาคเอเชียท่ีเป็นความร่วมมือในระดบัทวิ

ภาคี และบริหารจดัการโครงการในประเทศท่ีไม่มีส านกังานของ USAID ตั้งอยู ่ในระดบัภูมิภาค USAID ด าเนินงานเพื่อจดัการ

ปัญหาขา้มชาติดา้นต่างๆ เช่น การคา้มนุษยแ์ละการคา้สตัวป่์า โรคติดต่ออุบติัใหม่ โรคไขม้าลาเรีย และ เอชไอวหีรือเอดส์ 

สามารถเยีย่มชมขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.usaid.gov/asia-regional หรือ @USAIDAsia ส าหรับเฟชบุ๊คและ ทวติเตอร์ 

http://tiny.cc/gvssjz


ส าหรับข้อมูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ 

วริพร ศรีสุวรรณวฒันา 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
องคก์ารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา ส านกังานภาคพ้ืนเอเชีย (USAID/RDMA) 
E-mail: wsrisuwanwattana@usaid.gov 
Mobile: +66 89 811 0106 
Website: https://www.usaid.gov/asia-regional 
 
มณฑกานต ์ตนัชยัสวสัด์ิ 
ผูช่้วยฝ่ายข่าวสารและวฒันธรรม 
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่  
E-mail: tanchaisawatm@state.gov 
Tel: +66 53 107 772 
 
วดี ดีประวติั 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ือสารอาวโุส 
เซอร์เวยีร์แม่โขง ศูนยเ์ตรียมความพร้อมป้องกนัภยัพิบติัแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) 
E-mail: wadee.d@adpc.net 
Tel: +66 2 298 0682-92 ext. 308  
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