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บทคัดย่อ 

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปัญหาฝุ่น PM 2.5: เผาป่าท าให้เกิดมลพิษจริงหรือ  ต าบลเมืองเพีย 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1)เสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายในการดูแล 
เรียนรู้ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนที่ ต.เมืองเพีย จ.ขอนแก่น (2)เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
สถานการณ์ทางนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเรียนรู้ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนที่ตลอดทั้งรูปธรรมในการ
จัดการของชุมชนพ้ืนที่ และ (3)เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายองค์กรชุมชน  ภาคประชาสังคม  ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายการพัฒนาเรียนรู้  ปัญหาฝุ่น PM 2.5  ในพ้ืนที่และมีข้อเสนอต่อแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน 
การด าเนินโครงการเป็นการให้ความรู้แก่ เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนผู้สนใจชุมชน จ านวน 100 คน มี
ก าหนดการด าเนินงานตลอดโครงการ 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2563  ณ 
หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นในต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สมัชชา
สุขภาพขอนแก่น, และกลุ่มวิจัยความอยู่ดีกินดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
จ านวน 4 เครือข่าย ผลกระทบที่ได้จากการด าเนินโครงการ (1) องค์การชุมชนและเครือข่ายมีศักยภาพในการดูแล
ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น, (2) เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์
ทางนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนรูปธรรมในการจัดการของชุมชนพื้นที่, (3) เกิด
เครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม  ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการพัฒนาด้านปัญหาฝุ่น PM 2.5 
และมีข้อเสนอต่อแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน, (4) ได้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการฝุ่น PM 2.5  อย่างยั่งยืน  โดย
เกิดจาการแก้ปัญหาและแนวคิดจากชุมชนเอง, (5) การเผยแพร่ผลงานเชิงวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ และ
(6)จดสิทธิบัตรชุมชนต้นแบบด้านการจัดการฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ  ปัญหาฝุ่น PM2.5, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, เผาป่า 
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Abstract 

Learning exchange project, PM 2 . 5  problem: Does burning forests really cause pollution? 
Muang Pia Subdistrict, Ban Phai District, Khon Kaen Province with the purpose of (1) Strengthen the 
capacity of community organizations and networks to care and learn about PM 2.5 problems in the 
area of Muang Pia Subdistrict, Khon Kaen Province (2 )  to strengthen the process of exchanging 
knowledge about the policy situation that affects the way of Life and learning problems of PM 2.5 
in the area throughout the concrete management of the community in the area and (3 )  to 
strengthen the network of community organizations. civil society who took part in formulating the 
policy of developing learning about PM 2 . 5  problems in the area and having proposals on 
sustainable management guidelines Implementing the project is to educate 100  students, youth 
and people who are interested in the community. It is scheduled to operate throughout the project 
for 1  year from December 15 , 2019  to November 30 , 2020  at government and local agencies in 
Muang Pia Subdistrict. Ban Phai District, Khon Kaen Province Courtesy of Department of 
Environmental Health, Occupational Health and Safety Faculty of Public Health Khon Kaen 
University, Prevention and Slowing Kidney Disease Project in the Northeast Faculty of Medicine Khon 
Kaen University, Khon Kaen Health Assembly, and the Well-Being and Sustainable Development 
Research Group 4  networks of academic cooperation were formed. Impacts from the project 
implementation (1 )  Community organizations and networks have the potential to take care of PM 
2 . 5  problems in the area of Muang Pia Subdistrict, Ban Phai District, Khon Kaen Province, (2 )  a 
process of exchanging knowledge on policy situations that affect the way of life and the PM 2 . 5 
problem, as well as the concrete management of the community in the area, (3)forming a network 
of community organizations civil society who took part in formulating the development policy on 
PM 2 . 5  problem and had proposals on sustainable management guidelines, (4 )  got a model 
community for sustainable PM 2 . 5  management by solving problems and concepts. from the 
community itself, (5 )  disseminating academic works at national or international level, and (6 ) 
patenting a model community for sustainable PM 2.5 dust management.  

Keyword PM 2.5 problem, Learning exchange, Burning forests 
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บทน า 

 สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญในภูมิภาคอีสาน  เป็นศูนย์กลางการพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาลมาตั้งแต่เริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2504) จนถึงปัจจุบัน ตลอดทั้ง
การเชื่อมโยงระดับอนุภาคลุ่มน้ าโขง  มีความได้เปรียบเขิงภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของภาคอีสาน 
และตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC และ NSEC  สามารถเชื่อมโยงออกสู่ทะเลตะวันออก  เป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อกาให้บริการประชาชนและพัฒนาจังหวัด เป็นที่ตั้ง
สถานกงสุลใหญ่จีน  เวียดนาม และลาว  ด้านภาคเกษตร เป็นแหล่งผลิตพืชอาหาร  ที่น ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนที่
ส าคัญเช่น ข้าว  อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง  และแหล่งผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ  เช่น  โคเนื้อ และไก่เนื้อ เป็นต้น อีกทั้ง
เขตอุตสาหกรรมใหญ่ที่อ าเภอน้ าพอง รวมทั้งเป็นแหล่งแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม เป็นศูนย์บริการการแพทย์และ
สาธารณสุข  และการศึกษา มีเข่ือนอุบลรัตน์ที่ใช้ในด้านการผลิตไฟฟ้า การชลประทาน แหล่งเพาะเลี้ยงสัตวน้ า และ
แหล่งท่องเที่ยว ท าให้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2557- 2560 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนา  คือ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง”ด้านการเกษตร จังหวัดขอนแก่น มีพ้ืนที่การเกษตร 4 ,369,043 ไร่ หรือร้อยละ 64.19 ของพ้ืนที่จังหวัด
โดยอยู่ในเขตชลประทาน 592,240 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.3  ของพ้ืนที่การเกษตร หรือร้อยละ 8.7 ของพ้ืนที่จังหวัดมี
ครัวเรือนเกษตรกร 260,176 ครัวเรือน จ านวนคนท างานในภาคเกษตร 1,579,527 คน โดยพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง
เพ่ิมที่สุดหรือข้าวเหนียวนาปี  รองลงมาคืออ้อยโรงงาน ข้าวเจ้านาปี มันส าปะหลังและหอมแบ่ง  หากแบ่งพ้ืนที่การ
ผลิต ขอนแก่นมีพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 2,599,353.00 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 161,312 ครัวเรือน พ้ืนที่ ปลูกมัน
ส าปะหลัง 228,310.50 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 31,334 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8,870 ไร่ 
เกษตรกรผู้ปลูก 761 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 630,142 ไร่ มากเป็นอันดับ 3 ของภาคอีสาน และพ้ืนที่ปลูกพืชผัก
ไม้ดอก ไม้ประดับ 15,495 ไร่ 

 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ขอนแก่นได้ถูกก าหนดไปในทิศทางสู่ อุตสาหกรรม ต าแหน่งการพัฒนา  
(positioning) ใน 3 ประเด็นคือ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ าโขง  (Greater Mekong 
Sub-region Economic Cooperation หรือ GMS) เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการ และพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ตาม
ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor หรือ EWEC) จากการที่เป็นจังหวัด
ศูนย์กลางในภูมิภาคท าให้ถูกก าหนดวางในเรื่องการพัฒนาอยู่หลายด้านอาทิ ถูกวางให้เป็นเมืองอุตสาหเชิงนิเวศน์ 
โดยแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  จังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายหลักเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุม 5 มิติของการพัฒนา คือ
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ  รวมถึงสามารถบ่งชี้ความก้าวหน้าของการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามตัวชี้วัดระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 ระดับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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 นอกจากนั้นยังมีกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (UN) นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกและส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งทุนของประชาชน ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.หรือ  TCEB) คัดเลือกให้จังหวัด
ขอนแก่นเป็น MICE CITY แห่งที่ 5 ของประเทศไทย  ค.ร.ม. มีมติอนุมัติในหลักการ (เมื่อ 22 ก.พ.55) จัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมสีเขียวที่จังหวัดขอนแก่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้ตลาดผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นท าให้ต้องการสินค้า 
และบริการและการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  ความต้องการบริโภคอาการปลอดภัย นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน
ทดแทน การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2558-2565 นโยบายส่งเสริมการเกษตรในเขตโซนนิ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นฐานของการก าหนดแผนพัฒนาของ
จังหวัดขอนแก่น 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายในการดูแล เรียนรู้ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนที่  

             ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

 2.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสถานการณ์ทางนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ 

              เรียนรู้ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนที่ตลอดทั้งรูปธรรมในการจัดการของชุมชนพื้นที่ 

 3.เพื่อเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม ที่เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

             การพัฒนาเรียนรู้ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนที่และข้อเสนอต่อแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน 

 

              

ภาพที่ 1 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ PM 2.5  ในพื้นที่ ต าบลเมอืงเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
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ภาพที่ 2 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ PM 2.5  แก่นักเรียนในพื้นที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

การด าเนินงาน 

เดือนพฤศจิกายน 2562 -พฤษภาคม 2563  

กิจกรรม  รูปแบบการจัดงาน 

 1.เวทีการน าเสนอข้อมูล 

 2.นิทรรศการ และลานกิจกรรมการจากภาคีเครือข่าย 

 3.การระดมความคิดเห็นในประเด็นย่อย 

 4.การมีส่วนร่วมจากเด็กและเยาวชนจากการประกวดภาพวาดขอนแก่นในฝัน 

สถานที่ หน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่น ในพ้ืนที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ 

ผู้เข้าอบรม  กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 

 1.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จังหวัดขอนแก่น 

 2.เครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 

 3.หน่วยงานภาครัฐ แลท้องถิ่น ในพ้ืนที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ 

 4.นักเรียน   นักศึกศึกษา 

 5.ประชาชนผู้สนใจ 
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ผลการด าเนินงาน 

ระยะสั้น 1.องค์กรชุมชนและเครือข่ายมีศักยภาพ ในการดูแลปัญหาฝุ่น PM  2.5  ในพ้ืนที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ 

 2.เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ทางนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและปัญหาฝุ่น 

             PM2.5 ตลอดทั้งรูปธรรมในการจัดการของชุมชนพื้นที่ 

3.เกิดเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการพัฒนาด้าน 

   ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมีข้อเสนอต่อแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน 

ระยะกลาง/ระยะยาว 

 1.ได้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนโดยเกิดจากากรแก้ปัญหาและแนวคิดจาก 

             ชุมชน 

 2.ได้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน ตีพิมพ์เป็นผลงานเชิงวิชาการโดยเผยแพร่ใน 

              ระดับชาติ และนานาชาติ 

 3.จดสิทธิบัตรชุมชนต้นแบบด้านการจัดการฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน 

การอภิปรายผล 

 การด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5: เผาป่าท าให้เกิดมลพิษจริงหรือ ในพ้ืนที่ต าบล
เมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนด้วยสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับที่มาและแหล่งก าเนิดฝุ่น PM 2.5 แนวทางการป้องกัน และผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือให้ชุมชนตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเกิดปัญหา ฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน และมีแนวทางการ
จัดการปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือจากคนในชุมชน  

1. จัดท าและยื่นขอจดลิขสิทธิ์สื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองลอยขนาด 2.5 ไมครอน (ฝุ่น PM 2.5) จ านวน 5 
ชิ้นงาน เพ่ือใช้เป็นสื่อให้ความรู้ เรื่องการป้องกันฝุ่น PM 2.5, แหล่งก าเนิดฝุ่น และผลกระทบต่อสุขภาพ มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ผลงานเรื่อง PM 2.5 ในประเทศและการป้องกัน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด ฝุ่น PM 2.5, 
ช่วงเวลาการเกิดฝุ่นโดยแบ่งตามภูมิภาค, วิธีการลดและการก าจัดฝุ่น, และ การแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศและการ
ป้องกันตัวเองตามระดับ AQI (มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับสากล) 
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         ภาพที่ 3 PM 2.5 ในประเทศและการป้องกัน                        ภาพที่ 4 แหล่งก าเนิดฝุ่น PM 2.5 

2) ผลโปสเตอร์ เรื่อง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศไทย , แหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัด
ขอนแก่น, ปรากฏการณ์การผกผันของอุณหภูมิ ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดการสะสมฝุ่น PM 2.5 เพ่ิมมากขึ้น, และ ภัย
ร้ายใกล้ตัว ละอองฝุ่นอันตราย ท าร้ายเราอย่างไร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบฝุ่น PM 2.5 ต่อสุขภาพร่างกายหาก
ได้รับหรือมีการสะสมในปริมาณมาก 

 
 

  ภาพที่ 5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศไทย 

 

 ภาพที่ 6 แหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดขอนแก่น 
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ภาพที่ 7 ป้ายนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ภาพที่ 8 ป้ายนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน 

2. กิจกรรมและนิทรรศการ เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนผู้สนใจในชุมชน ในต าบล
เมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก 1) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2) กลุ่มวิจัยป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 3) สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น และ 4) 
กลุ่มวิจัยความอยู่ดีกินดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหา
แนวทางการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนที่สามารถตอบโจทย์ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อัน
จะน าไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเกิดจาก
การแก้ปัญหาและแนวคิดจากประชาชนภายในชุมชน ท าให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งและปลอดปัญหาฝุ่น PM 
2.5 

   

ภาพที่ 9 การบรรยาย เร่ือง “สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในขอนแก่นปัจจุบัน” โดย รองศาสตราจารย์พรพรรณ สกุลคู  
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ภาพที่ 10 การบรรยาย เร่ือง “การเผาท าให้เกดิมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 จริงหรือ” โดย คุณธนาวุธ โนราช  

             นักวิชาการสิ่งแวดลอ้มช านาญการ ส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น 

 

 

ภาพที่ 11กิจกรรมเสวนา เรื่อง “การแก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5 อย่างไรให้อย่างยั่งยืน” เป็นกิจกรรมเพื่อให้ภาคประชาคม 
ภาครัฐ และภาคเอกชนได้หารือและหาแนวทางการจัดการปัญหา ฝุ่น PM 2.5 ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เสนอความ
คิดเห็นในทุกแง่มุมพร้อมทั้งเปิดให้ซักถามถึงข้อสงสัยต่าง ๆ อาทิ ที่มาของฝุ่น PM 2.5 การลดการเกิดฝุ่นและวิธีการป้องกัน
ตัวเอง  โดย ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร เป็นพิธีกรด าเนินรายการ 

 

ภาพที่ 12 กิจกรรมการสาธิตวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 อย่างถูกวิธี โดย ตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีที่ 
3 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาพที่ 13  วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย 

 
ภาพที่ 14 วิธีการสวมใส่หน้ากาก N 95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 การมีส่วนร่วมของชมุชน 

เพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็น 

“ชุมชนปลอดฝุน่ PM 2.5  

 

 

ภาพที่ 16  กิจกรรมการประกวดภาพวาดของเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “ขอนแก่นในฝัน” 
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ภาพที่ 17 ผลงานการประกวดวาดภาพ “ขอนแก่นในฝนั” และของรางวัล 

รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จ านวน 500 บาท 

 

ภาพที่ 18 ผลงานการประกวดวาดภาพ “ขอนแก่นในฝัน” และของรางวัล 

รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จ านวน 300 บาท 

 

ภาพที่ 19 ผลงานการประกวดวาดภาพ “ขอนแก่นในฝัน” และของรางวัล 

รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จ านวน 200 บาท 
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ภาพที่ 20 ผลงานการประกวดวาดภาพ “ขอนแก่นในฝัน” และของรางวัล 

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จ านวน 100 บาท 

 

สรุป/ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาฝุ่น PM 2.5: เผาป่าท าให้เกิดมลพิษจริงหรือ ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ของการบริการวิชาการ คือ 

1) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายในการดูแล เรียนรู้ ปัญหาฝุ่น PM 2.5  
2) เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสถานการณ์ทางนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเรียนรู้

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนที่ ตลอดทั้งรูปธรรมในการจัดการของชุมชนพื้นที่ และ 
3) เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม ที่เข้ามาร่วมในการก าหนดนโยบายพัฒนา

เรียนรู้ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนที่และมีข้อเสนอต่อแนวทาการจัดการอย่างยั่งยืน 

โดยมีการด าเนินงานโดยเน้นการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชนผู้สนใจในชุมชน ในต าบล
เมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ท าให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในภาคประชาสังคม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหาแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน
ที่สามารถตอบโจทย์ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อันจะน าไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างให้ชุมชน
กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเกิดจากการแก้ปัญหาและแนวคิดจากประชาชน
ภายในชุมชน  

กิจกรรมการประกวดภาพวาดของเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “ขอนแก่นในฝัน” เพ่ือเป็นกระตุ้นความคิดและ
ความเข้าใจของเด็กและเยาวชน อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน ซึ่งจากผลการ
ประกวด พบว่าชุมชนในฝันควรจะมีต้นไม้ในการป้องกันและลดปริมาณมลภาวะในอากาศ และมีการเสนอให้ชุมชน
ปลูกต้นไม้และดูแลสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ธรรมชาติยังคงอยู่คู่กับชุมชน 
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และจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือระดมความคิดเห็น ในประเด็น “ชุมชนปลอดฝุ่น PM 2.5” ซึ่ง
ชาวบ้านได้มีความคิดเห็นและเสนอแนวทางการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ดังนี้  

1) การลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 ที่แหล่งก าเนิด โดยการเสนอให้ก าหนดเป็นมาตรการหรือนโยบายของชุมชน
อย่างเข้มงวดส าหรับการลดปริมาณขยะในครัวเรือนด้วยการท าปุ๋ยหมัก และให้มีการจัดตั้งกลุ่มท าเป็นปุ๋ย
และส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจากเศษขยะอย่างจริงจัง และมาตรการห้ามเผาขยะหรือฟางข้าวในเขตชุมชน 

2) หน่วยงานภาครัฐหรือองค์ท้องถิ่น ควรให้การสนับสนุนการจัดการขยะด้วยการแปรรูปขยะหรือรับซื้อขยะ 
สนับสนุนเครื่องอัดฟางก้อน และท าแนวกันไฟในไร่นา 

3) โรงงาน ควรมีการควบคุมและติดตามการเกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ า โดยชาวบ้านสามารถเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและก าหนดมาตรการป้องกันมลพิษ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุน และขอขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมวิจัยที่กรุณาให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี รวมถึงทุกท่านที่ช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกต่อการศึกษาจนสามารถสร้างเป็นผลงานการศึกษาในครั้งนี้ 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


