
บันทึกขอความ 
สวนราชการ สวนประชาสัมพันธและเผยแพร   ฝายขาว    โทร. 5604                                                             

ที่ ทส 1601.5/ว 176                                         วนัที่       14  กุมภาพันธ  2566                                           

เร่ือง  ขอสงขาวตัดจากหนังสือพิมพ                                                                            

เรียน  อธิบดีกรมปาไม  
รองอธิบดีกรมปาไมทกุทาน 

สวนประชาสัมพันธและเผยแพร ขอสงขาว และ/หรือ บทความ จากหนังสือพิมพ และขาวเว็บไซต
ออนไลน  ประจําวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566  โดยไดนําขาวและบทความดังกลาวเผยแพร บนเว็บไซตกรมปาไม  
เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกรมปาไมรับทราบและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของเรียบรอยแลว ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด 
และ Download เอกสารไดทาง QR CODE ที่ปรากฏทายหนังสือ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

สรุปขาวประจําวันที่  14 ก.พ. 66 

 

   

(นางสาวจิรภา  จิตคงสง) 

นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

ผูอํานวยการสวนประชาสัมพนัธและเผยแพร 

 



 สรุปขาวประจําวันที่  14 ก.พ.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- คอลัมนรอบรั้วการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับกรมปาไม ขอเชิญรวมโครงการ  

(สยามรัฐ  14 ก.พ. 66  หนา 9) 

- เหนือรอนระอุทะลุ 3 พันจุด  (ขาวสด  15 ก.พ. 66  หนา 1,11) 

สื่อออนไลน 

- ราช กรุป และ กรมปาไม จัดประกวดรางวัลคนรักษปา ปารักชุมชน  (สยามรัฐ  14 ก.พ. 66) 

https://siamrath.co.th/n/422973  

- ลุยเมืองกาญจน “ลุงปอม” สั่งเพิ่มแหลงกักเก็บน้ํากระจายสิทธถือครองที่ดิน  (ไทยรฐัออนไลน  13 ก.พ. 66) 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2628726 

- 4 มาตรการแก PM2.5 หมดฝุนภายใน 15 ป  (ไทยโพสต  13 ก.พ. 66) 

https://www.thaipost.net/environment-news/322743/ 

 

 

 

  

 

สื่อออนไลน 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 25005
วันที่: อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/คุณภาพชีวิต

หน้า: 9(ซ้าย)

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: คณะวิทย์ มหิดล อบรมรุกขกร รุ่นที่ 3

รหัสข่าว: C-230214021019(14 ก.พ. 66/04:34) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 14.81 Ad Value: 12,588.50 PRValue : 37,765.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11767
วันที่: พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: เหนือร้อนระอุ ทะลุ 3 พันจุด

รหัสข่าว: C-230215037004(14 ก.พ. 66/07:58) หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 99.46 Ad Value: 164,109 PRValue : 492,327 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11767
วันที่: พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: เหนือร้อนระอุ ทะลุ 3 พันจุด

รหัสข่าว: C-230215037004(14 ก.พ. 66/07:58) หน้า: 2/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 99.46 Ad Value: 164,109 PRValue : 492,327 คลิป: สี่สี(x3)



 

กรมป่าไม้ รว่มกบั บริษัท ราช กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เชิญชวนป่าชุมชนทวัประเทศเขา้ร่วมประกวดรางวัลคนรักษป่์า 

ป่ารักชุมชน ประจาํปี 2566 ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุารี และเงินรางวลั 200,000 บาท เปิดรับสมัครป่าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วตังแต่วันนี จนถงึ 28 

กุมภาพันธ ์2566 

ป่าชุมชนทีสนใจสามารถดาวนโ์หลดใบสมคัรไดที้ เว็บไซตก์รมป่าไม ้www.forest.go.th และเว็บไซต ์บรษิัท ราช กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) www.ratch.co.th หรือติดต่อขอรบัใบสมคัรไดที้ “สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้วัประเทศ” และสาํนกั

จดัการป่าชมุชน โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5654 

 

 



 

รางวลัคนรกัษป่์า ป่ารกัชมุชน ประจาํปี 2566 ดาํเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และกรมป่าไม ้ภายใต้

โครงการคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชุมชน ประกอบดว้ยรางวลัรวม 16 รางวลั มลูค่าเงินรางวลัรวม 1.4 ลา้นบาท ไดแ้ก ่

1. รางวลัคนรกัษป่์า ป่ารกัชมุชน ชนะเลิศระดบัประเทศ จะไดร้บัถว้ยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  

กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ปา้ยประกาศเกียรติคณุ และเงินกองทนุอนุรกัษป่์าชุมชน 200,000 

บาท 

2. รางวลัคนรกัษป่์า ป่ารกัชมุชน รองชนะเลิศระดบัประเทศ 3 รางวลั จะไดร้บัถว้ยรางวลั ป้ายประกาศเกียรติคณุ และ

เงนิกองทนุอนุรกัษป่์าชุมชน รางวลัละ 150,000 บาท 

3. รางวลัคนรกัษป่์า ป่ารกัชมุชน ชนะเลิศระดบัภาค 4 รางวลั จะไดร้บัโล่รางวลั ป้ายประกาศเกียรติคณุ และเงนิกองทุน

อนุรกัษป่์าชุมชน รางวลัละ 100,000 บาท 

4. รางวลัคนรกัษป่์า ป่ารกัชมุชน รองชนะเลิศระดบัภาค 4 รางวลั จะไดร้บัโล่รางวลั ปา้ยประกาศเกียรติคณุ และ

เงนิกองทนุอนุรกัษป่์าชุมชน รางวลัละ 50,000 บาท 

5. รางวลัคนรกัษป่์า ป่ารกัชมุชน ดา้นการพฒันา 4 รางวลั จะไดร้บัถว้ยรางวลั ปา้ยประกาศเกียรติคณุ และเงินกองทนุ

อนุรกัษป่์าชุมชน รางวลัละ 50,000 บาท 

ป่าชุมชนทีสมาชิกมสี่วนรว่มในการดแูลรกัษาและฟืนฟทูรพัยากรป่าไมใ้นทอ้งถินโดยการจดัการในรูปแบบของป่าชมุชน 

และเป็นป่าชมุชนตามพระราชบญัญตัิป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรือเป็นป่าชมุชนเปา้หมายจดัตงัป่าชมุชนตามแผนปฏิบตัิ

งานและแผนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการจดัการป่าชุมชน ประจาํปี 2563-2566 สามารถสมคัรเขา้รว่มกิจกรรมได้

จนถงึวนัที 28 กมุภาพนัธ ์ศกุรนี์ 

 

 



 

“พล.อ.ประวิตร” ลุยกาญจนบุร ีตรวจราชการติดตามตามสถานการณน์าํ สงัเร่งเพิมแหล่งกักเก็บแก้

ภัยแล้ง พรอ้มมอบเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ส่งต่อใหป้ระชาชนเขา้ทาํประโยชนใ์นเขตปฏิรูปทีดิน 

วนัที 13 ก.พ. 2566 พลเอกประวิตร วงษสุ์วรรณ รองนายกรฐัมนตรี ในฐานะผูอ้าํนวยการกอง

อาํนวยการนาํแห่งชาติ (กอนช.) เดินทางไปตรวจราชการและติดตามการดาํเนินการโครงการดา้น

ทรพัยากรนาํ ณ จ.กาญจนบุรี และเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์นาํ จ.กาญจนบุรี พรอ้ม

ดว้ย นายชยันต ์เมืองสง รองเลขาธิการสาํนักงานทรพัยากรนาํแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการ

กองอาํนวยการนาํแห่งชาติ รวมถึงผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ณ โครงการจัดหานาํบาดาลขนาด

ใหญ่แกปั้ญหาภัยแลง้อันเนืองมาจากพระราชดาํริ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุรี ในการนี รอ้ย

โททศพล ไชยโกมินทร ์ผูว้่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ใหก้ารตอ้นรบั รายงานสถานการณน์าํและ

แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งนาํทีสาํคญัในจังหวัด นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรพัยากรนาํ

บาดาล รายงานผลการดาํเนินการขุดเจาะนาํบาดาลในพืนที ผูแ้ทนกรมชลประทาน รายงานผลการ

บริหารจัดการนาํ และผูแ้ทนจังหวดักาญจนบุรี รายงานการแกไ้ขปัญหาทีดินใหก้ับประชาชนในพืนที 

 



สาํหรบัลงพืนทีครงันี พลเอกประวิตร ไดส้่งมอบเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ใหก้บันายอาํเภอ เพือสง่ตอ่ใหก้บั

ประชาชนในพืนที พรอ้มทงักลา่วแสดงความยินดีกบัประชาชนทีไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ทาํประโยชนใ์นเขต

ปฏิรูปทดิีนตามนโยบายรฐับาลทีมุง่เนน้การแกไ้ขปัญหาทีดิน โดยเฉพาะการกระจายสิทธิการถือครอง

ใหก้บัประชาชนเพือส่งเสริมอาชีพและพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน จากนันมอบนโยบายการบริหาร

จดัการนาํในพืนที จ.กาญจนบุรี โดยมอบหมายให ้สทนช. ติดตาม กาํกบัดแูล โครงการแกไ้ขปัญหาการ

ขาดแคลนนาํในพืนที 5 อาํเภอ ไดแ้ก่ อ.บ่อพลอย อ.หนองปรอื อ.หว้ยกระเจา อ.เลาขวญั อ.พนมทวน หรอื

ทีเรียกว่า “อีสานของภาคกลาง” ใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผน 

 

ขณะเดียวกนั รองนายกรฐัมนตรี ยงัไดก้าํกบัติดตามใหห้น่วยงานต่างๆ ดาํเนินการตาม 10 มาตรการรองรบัฤดแูลง้อย่าง

เครง่ครดั โดย จ.กาญจนบุร ีตอ้งเรง่ประสานบูรณาการและขยายผลระบบส่งนาํของโครงการพฒันานาํบาดาลในเขตพนืที

หานาํยากอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิทงั 5 อาํเภอ สาํหรบัการจดัหาแหล่งกกัเก็บนาํในพนืท ีไดเ้ร่งรดัใหก้รมอทุยาน

แห่งชาต ิสตัวป่์าและพนัธุพ์ชื และกรมป่าไมเ้รง่พจิารณาการขอใชพ้นืทใีนการพฒันาอา่งเก็บนาํลาํอีซู เพอืช่วยเหลือ

ประชาชนทีเดือดรอ้นจากปัญหาขาดแคลนนาํ เรง่รดักรมชลประทานในการปรบัปรุงอ่างเก็บนาํลาํอีซู และโครงการพฒันา

แหล่งนาํทีสาํคญัใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ โดยมอบหมายกรมทรพัยากรนาํบาดาลเร่งสาํรวจและแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนาํ 

รวมถึงเร่งรดัการขยายระบบส่งนาํใหเ้ต็มศกัยภาพเพือบรรเทาความเดือดรอ้นของพีนอ้งชาวกาญจนบรีุ นอกจากนียงัได้

มอบหมายสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ เร่งรดัการออกเอกสารสิทธิและแกไ้ขปัญหาทีดินในพืนทีทบัซอ้น

ต่าง ๆ ใหก้บัประชาชนไดมี้เอกสารสิทธิอย่างถกูตอ้ง 

 



ทางดา้น รองเลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิมเติมวา่ จากผลการดาํเนินงานทีผ่านมา ปี 2561-2565 การพฒันาในพืนที  

จ.กาญจนบุรี มีแผนงาน/โครงการ จาํนวน 1,486 แห่ง/บ่อ พืนทีรบัประโยชน ์58,781 ไร ่ประชาชนไดร้บัประโยชน ์

33,527 ครวัเรือน ความจุ 16.59 ลา้นลกูบาศกเ์มตร พืนทีไดร้บัการปอ้งกัน 3,789 ไร่ มีการก่อสรา้งเขือนปอ้งกนัตลิง

ระยะทาง 11,780 เมตร ทงันี มโีครงการสาํคญัทีจะตอ้งเร่งรดัดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผน รวม 3 โครงการ ความจุ

รวม 324 ลา้นลา้นลูกบาศกเ์มตร พืนทีรบัประโยชน ์569,598 ไร ่ประชาชนไดร้บัประโยชน ์75,469 ครวัเรือน 



 

ประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก  PM2.5 ในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐาน

ความปลอดภัยต่อสขุภาพประชาชน ทังในพืนทีกรุงเทพฯ และพืนที 17 จงัหวดัภาคเหนือ ถือเป็นปัญหาซาํซากทุก

ปี  โดยเฉพาะ กทม.ติดอนัดบัโลก เมืองอ่วมมลพิษอากาศ 

ปฏิเสธไม่ไดว้่าความรูแ้ละวิจยัเป็นตวัช่วยสูม้ลพิษฝุ่ น กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

(อว.) โดยสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ผนึกภาคีเครือข่ายนาํ

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (ววน.) เป็นเครืองมือแกปั้ญหา PM 2.5 โดยอยู่ในแผนงานวิจยัในยุทธศาสตร์



ที 2 การยกระดบัสงัคมและสิงแวดลอ้มใหมี้การพัฒนาอย่างยงัยืน โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน ์รมว.อว. 

ประกาศ ววน. พุ่งเป้านาํงานวิจัยไปใชป้ระโยชนไ์วช้ดัเจนในงาน ววน.รวมพลงัฝ่าวิกฤตฝุ่ นพิษ เมือกลางสปัดาหที์

ผ่านมา ทิศทางแกปั้ญหาฝุ่ นอย่างยงัยืนไดน้าํเสนออย่างน่าสนใจผ่านการนาํงานวิจยัมาใชป้ระโยชนเ์ต็มศกัยภาพ

เพือลดฝุ่ นปกคลุมเมือง โดย รศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน ์ผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (CIO) สกสว. 

วิเคราะห ์4 ฉากทศันก์ารจดัการฝุ่ นและมลพิษทางอากาศดว้ยการใช ้AI ประมวลผลจากงานวิจยัไทยเกือบ 2 หมืน

ชิน โดยใชส้ถานการณปั์จจุบนั ยกกรุงเทพฯ เป็นตวัอย่างแสดงประสิทธิภาพของ 4 มาตรการแก ้PM2.5 ไดแ้ก่ 

ปกป้องตนเอง เมืองแห่งรถไฟฟ้า  อตุสาหกรรมสะอาดขนึ และใชก้ลไกตลาดเสริมอาํนาจผูบ้ริโภค 

รศ.ดร.ธนพล กล่าวว่า ในปี 2565 จากการรวบรวมขอ้มลูจาก DustBoy เครืองวดัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก พบว่า จาํนวน

วนัที PM 2.5 เกินมาตรฐาน WHO ในหลายเขตของ กทม. สูงกว่า 40–70 วนัต่อปี  เขตทีเลวรา้ยทีสุด คือ เขตดินแดง 

เกินค่ามาตรฐานเกือบ 250  วนั ค่าฝุ่ นสงู ส่งผลใหค้นเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรกว่า 4,486 คนต่อปีใน กทม. ความ

เสียหายต่อเศรษฐกิจ คิดเป็น 4.51 แสนลา้นบาทต่อปีในปี 2562 

ตวัอย่าง 4 มาตรการหยุดฝุ่ น ผูเ้ชียวชาญระบหุากสามารถทาํไดอ้ย่างสมบรูณภ์ายใน 15 ปี เชือว่าจะลดวนัทีฝุ่ น PM 

2.5 เกินค่ามาตรฐาน WHO ใน กทม.ลงได ้84% ทาํใหจ้าํนวนวนัทีฝุ่ นเกินค่ามาตรฐานในทุกเขตลดลงเหลือ 2 ถึง 7 

วนัต่อปี หลายเขตไม่เกินค่ามาตรฐานเลย มีเพียงเขตเดียว คือ ดินแดง ทีอาจจะเกินค่ามาตรฐาน 60 วนั แมท้าํตาม

มาตรการ  อีกทงัยงัลดโอกาสเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรได ้3,748 คนต่อปีในกทม.  และลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ 

กทม. ได ้3.77 แสนลา้นต่อปี 

“ หลายคนอาจจะบอกใชเ้วลา 15 ปี นานจงั แต่ความจริงแลว้ไม่นาน แมแ้ต่ประเทศสหรฐัซงึเป็นตน้แบบการแกไ้ข

ปัญหามลพิษอากาศและการแกปั้ญหาฝุ่ น มีกฎหมาย Clean air act เป็นตน้แบบในหลายๆ ประเทศก็ใชเ้วลากว่า 

10-15 ปี ในการแกไ้ขปัญหา โดยเริมตน้ในปี 2543 พบว่าค่า PM 2.5 ในอากาศสงู หลงัจากนนัก็ลดลงเรือยๆ 

เช่นเดียวกับมลพิษทางอากาศอืนๆ แมว้่า GDP จะโตขึน การผลิตไมล่ด แต่ว่ามลพิษทางอากาศลดลง เพราะมี

หลากหลายมาตรการลดการปลดปล่อยฝุ่ น PM2.5 ทงัทีปลดปล่อยโดยตรงและปลดปล่อยมลพิษอากาศอืนๆ ทีก่อ

ตวัเป็น PM 2.5 ในอากาศ  “ รศ.ดร.ธนพล กล่าว 

เจาะลกึรายมาตรการ มาตรการท ี1 เร่งด่วน ปกป้องตนเอง ประชาชนตอ้งลดการสมัผสั PM 2.5 ในบรรยากาศ 

โดยการตรวจเช็กค่าฝุ่ น  โดย อว. มีเครือข่ายเซ็นเซอรก์ระจายอยู่ทวัประเทศกว่า 1,300 จดุ สามารถดใูน

เว็บไซต ์https://pm2.5air.opengovernment.go.th  เป็นระบบเชือมโยงฐานขอ้มูล PM 2.5 พฒันาโดยสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และGISTDA   อีกทงัมี คนกทม. ใชป้ระโยชนจ์าก DUSTBOY  1.5 

แสนคนต่อปี ตอ้งกระตุน้ใหห้นัมาใชม้ากขนึ เพือป้องกนัสขุภาพ จะลดการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรได ้86 คนต่อ

ปี  นอกจากนี อว.จะพฒันาแอปฯ เตือนภยัฝุ่ นออกมาช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. นี 

มาตรการท ี2 เมืองแห่งรถไฟฟ้า การเปลียนผ่านไปสู่การใชร้ถยนต ์EV เพือลดการปลดปล่อยฝุ่ นจากการจราจร 

สาํหรบักรุงเทพมหานครเป็นตวัอย่าง เพราะ 59% ของฝุ่ น PM2.5 ใน กทม. มาจากการขนส่งและการจราจร  ตาม

แผนคณะกรรมการนโยบายยานยนตไ์ฟฟ้าแห่งชาติจะเปลียนไปใชร้ถ EV 37 % ของรถทงัหมดใน



ปัจจุบนั  ภายใน  14 ปีขา้งหนา้ หรือ พ.ศ. 2578 จะลดการปลดปล่อยฝุ่ น ใน กทม. ได ้ 22%   ซงึจากแบบจาํลองจะ

ลดวนัทีฝุ่ นPM2.5 เกินค่ามาตรฐานลงได ้52%  รวมจาํนวนวนัทีฝุ่ นเกินค่ามาตรฐาน WHO ในทกุเขตประมาณ 538 

วนั ลดโอกาสเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรได ้2,350 คนต่อปีใน กทม.  ลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ กทม. ได ้2.36 แสน

ลา้นต่อปี ซงึงานวิจยั ววน. มีความพรอ้มในระดบัตน้แบบอตุสาหกรรม ไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารางเบา รถไฟฟ้าระหว่าง

เมือง รถบรรทุกไฟฟ้า รถจกัรยานไฟฟ้า 

มาตรการท ี3  อุตสาหกรรมสะอาดขึน 20% ของฝุ่ น PM 2.5 ใน กทม. มาจากโรงงาน

อตุสาหกรรม  โรงไฟฟ้า  ซงึจริงๆ แลว้การปลดปล่อยปลายปล่องนนั มีเทคโนโลยีลดปล่อยไดก้ว่า 90% ของ

เทคโนโลยีทีไทยใชอ้ยู่ในปัจุบนั ในสหรฐั พืนทีทีมีค่า

คณุภาพอากาศไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน จะมีติดตงัระบบ

บาํบดัมลพิษปลายปล่องทีเขม้งวด เป็นพิเศษ หากไทยนาํ

แนวคิดนีมาใชจ้ะสามารถปรบัระบบบาํบดัมลพิษอากาศ

จากโรงงานและโรงไฟฟ้าใหล้ดการปลดปล่อยลง

ได ้ 75%  จะลดการปลดปล่อยฝุ่ นพิษไดอ้ีก 15%  ของ

ทงัหมดทีปล่อยใน กทม.  จะลดวนัทีฝุ่ นเกินค่ามาตรฐาน 

WHO ใน กทม. ลงได ้17%  รวมจาํนวนวนัทีฝุ่ นเกินค่า

มาตรฐาน WHO ในทุกเขต  944 วนั  ลดโอกาสตายก่อน

วนัอนัควรได ้733 คนต่อปี  เป็นเทคโนโลยีทีมีความพรอ้มใชใ้นต่างประเทศ  แค่ตอ้งนาํมาใชจ้ริงและงานวิจยัใน

ระบบ ววน. ตอ้งพฒันาเทคโนโลยีเหล่านีขึนมา 

สาํหรบัอตุสาหกรรมสะอาดตอ้งมองใหค้รบทงัห่วงโซ่อปุทานการผลิต มีหลายงานวิจยันวตักรรมของเอกชน เช่น  

เครืองจกัรขนาดเล็กช่วยตดัใบออ้ยเพือลดเผาทีใชใ้น จ.สิงหบ์ุรี  นวตักรรมการจัดการเผาเศษวสัดจุากการ

เกษตรกรรมหรือ FireD (ไฟดี)  แอปพลิเคชนัจองเผาในวนัทีสภาพอากาศเหมาะสม ไม่ส่งผลใหค้่าฝุ่ นพุ่ง 

“ มาตรการนีในไทยยงัไม่เริม เพราะปลายปล่องทุกโรงงานยงัไม่ไดค้าํนึงถึงพืนทีทีคณุภาพอากาศไม่ผ่านค่า

มาตรฐาน ซงึการปลดปล่อย PM .  ตอ้งปลดปล่อยมากกวา่ปกติมาก มาตรการนียงัไม่ไดใ้ช ้เราอนุญาตให้

โรงงานผลิต แตไ่มไ่ดร้วมความสามารถในการรองรบัการระบายฝุ่ นจากหลายโรงงานอตุสาหกรรม มาตรการนีตอ้ง

เกิด เพราะเทคโนโลยีมีพรอ้ม แต่หากไม่มีกฎหมายบงัคบัหรือกลไกผูบ้ริโภคผลกัดนัคงไม่เกิด  “  รศ.ดร.ธนพล กล่าว 

มาตรการท ี  ใช้กลไกตลาดเสริมอาํนาจผู้บริโภค ผู้เชียวชาญยาํสาํคัญมาก ผูผ้ลิตจะเปลียนการผลิตดว้ย

เทคโนโลยีสะอาดขึน ลดปล่อยฝุ่ น คาํตอบตอ้งใหผู้บ้ริโภคบอกความตอ้งการใชส้ินคา้ทีปลดปลอ้ย PM .  นอ้ย 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคไมส่ามารถแยกออก สินคา้ประเภทเดียวกนั ยีหอ้ใดปลดปล่อยPM .  นอ้ยกว่ากนั ตลอดจน



กระบวนการผลิต ลองนึกถึงฉลากประหยดัไฟเบอร ์  ลดผลกระทบสิงแวดลอ้มและประหยัดพลงังาน ปัจจุบนัผูผ้ลิต

ทงัหมดพฒันาสู่ฉลากเบอร ์  หากมีฉลากการปลดปล่อย PM .  ผูบ้ริโภคจะพิจารณาเลือกใชส้ินคา้ทีส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตนอ้ยทีสุด ส่งผลใหผู้ผ้ลิตปรบัเปลียนสู่การผลิตทีสะอาด ซงึมีเทคโนโลยีทางเลือกอยู่แลว้ จีนมีการประเมิน

สินคา้ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัแลว้ ในไทยมีวิจยันาํร่องทีดีของ ม.มหิดล ประเมินการปลดปลอ่ย PM .  จากการจราจร

ประเภทต่างๆ  เทคนิคนีนาํไปใชก้บัผลิตภัณฑไ์ด ้เพือใหผู้บ้ริโภคเลือกสินคา้สะอาด ทงั  มาตรการตอ้งเตรียมการ

โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

 “ ปัญหาฝุ่ นมีมานานแลว้ แตย่งัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้เพราะเรายังไม่ไดจ้ดัการฝุ่ นทีแหล่งกาํเนิดและใชเ้ครืองมือที

ถูกตอ้งเหมาะกบับริบทแตล่ะพืนทีชดัเจน วนันีเราขยบัแลว้ แต่ปัญหาใหญ่ตอ้งใชเ้วลา และมีแผนจดัการอย่างเป็น

ระบบบ อว.เสนอทางเลือกในการจดัการทีดีกว่าสหรฐัทาํเมือ  ปีทีแลว้ เพราะผลวิจยั นวตักรรมพฒันาขนึ เพียงนาํ

เทคโนโลยีทีดีขนึเขา้มารวมกบังานประจาํของภาครฐั และภาคเอกชนทีมีพนัธกิจแกปั้ญหา   “  รศ.ดร.ธนพล กล่าว 

ดา้น ดร.บณัฑรู เศรษฐศิโรตม ์ประธานอนุกรรมการพฒันาระบบราชการเกียวกบัการส่งเสริมการบริหารภาครฐั

ระบบเปิดและการมีส่วนร่วม และผูอ้าํนวยการสถาบนัธรรมรฐัเพือการพฒันาสงัคมและสิงแวดลอ้ม กล่าวว่า ฝุ่ นพิษ 

PM .  เกิดซาํซาก เพราะเป็นปัญหาใหญ่มีความซบัซอ้น ตอ้งใชเ้วลา  เพราะมาจาก  แหล่งกาํเนิดใหญ่ เฉพาะการ

เดินทางขนส่ง แค่ในกรุงเทพฯ รถยนตห์ลายลา้นคนั  รถยนตเ์ก่าทีปล่อยควนัดาํ ยงัไม่รวมภาคเกษตร และ

อตุสาหกรรม  อย่างไรก็ตาม สถานการณฝ์ุ่ น PM .  ในไทยแนวโนม้ดีขนึจากจาํนวนวนัทีฝุ่ นเกินค่ามาตรฐานและจุด

ความรอ้นลดลง รวมถึงมีผูจ้ดทะเบียนใชร้ถยนตอี์วีเพิมขนึ  เท่าตวั   ปัจจุบนัทุกภาคส่วนเขา้มาแกปั้ญหามากขึน ปี

ทีแลว้ฝนเยอะช่วยใหปั้ญหาฝุ่ นไมห่นกั  แต่ปีนีจะพิสจูนง์านใดทียงัทาํไดไ้ม่ดี งานใดทีมองขา้มไป เป็นจุดอ่อน ตอ้ง

ยกระดบัการแกไ้ขปัญหา 

ในงาน ดร.บณัฑรู นาํเสนอความร่วมมือนาํงานวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชนร์ะหว่าง ก.พ.ร.กบั สกสว.  

แกปั้ญหาฝุ่ นควนันาํร่อง จ.ลาํปางและสิงหบ์ุรี ส่งผลให ้HotSpot ลดลงรอ้ยละ  เทียบกบัค่าเฉลีย  ปีก่อนหนา้ 

โดยลาํปางเกิดจุดความรอ้นลดลงจากปี  รอ้ยละ  และพืนทีเกิดไฟไหมล้ดลง รอ้ยละ  ขณะทีสิงหบ์ุรี

ปริมาณออ้ยไฟไหมเ้ขา้หีบในฤดกูาลผลิตลดลงจากปี  รอ้ยละ  สถิติการลอบเผาตอซงัขา้วเศษวสัดเุกษตร

ลดลงรอ้ยละ  

สาํหรบัแนวทางแกฝุ้่ น จ.ลาํปาง คดังานวิจยัเนน้การสรา้งแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตรเ์ปลียนพฤติกรรมของประชาชน

ลดเผาในพืนทีป่า เช่น แพลตฟอรม์สรา้งรายไดป้้อนกลบัใหก้ับชุมชนทีดแูลรกัษาป่าผ่านกลไกตอบแทนคณุนิเวศ 

รวมถึงขยายผลงานวิจยับริหารจัดการป่าชุมชน เปลียนจากเกษตรเชิงเดียวเป็นเกษตรปราณีต สรา้งรายไดแ้ละลด

ผลกระทบในป่า ฯลฯ   ขณะที จ.สิงหบ์ุรี คดังานวิจยัการใชป้ระโยชนแ์ละสรา้งรายไดจ้ากเศษวสัดเุกษตรตน้เหตกุาร

เผา เช่น แพลตฟอรม์ใหเ้กษตรลงทะเบียนในระบบติดตามลดเผาเพือรบัประโยชน ์

 



จากการจดัการชีวมวล เครืองจกัรขนาดเล็กช่วยตดัสางใบออ้ยลดการเผา แปรรูปเศษชีวมวลเป็นผลิตภณัฑม์ูลค่าสูง 

และระบบโลจิสติกสเ์พือจดัการการซือขายเศษวสัดเุกษตรเพือใชเ้ป็นชีวมวล ฯลฯ 

ก้าวต่อไป รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อาํนวยการ สกสว. กล่าวว่า จะร่วมมือกับหน่วยงานในระบบ ววน. 

ก.พ.ร. และ คพ. ดาํเนินการต่อเนืองใน  จังหวัด และขยายผลใน จ.เชยีงใหม่ ซึงต้องการใช้ผลงานวิจัย

ขับเคลอืนการดาํเนินงานในระดับจังหวัด และเตรียมขยายผลในภาคอสีาน คอื จ.ขอนแก่น ซึงมีแนวโน้มคา่

ฝุ่นสูงขนึจากอุตสาหกรรมนําตาลทขียายตัวเพมิขนึ นอกจากนี สกสว. เสนอแผนการขบัเคลือนการนาํ

ผลงานและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์เพือแก้ปัญหาฝุ่น PM .  ในปีงบฯ   ดว้ย 

 
 

 


