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สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE มาถึงเดือนกรกฎาคม กันแลวนะคะ “นาฬกายังหมุน

มาที่เดิม แตหลาย ๆ อยางกลับไมเหมือนเดิม” ฉะนั้นเราทําใหทุก ๆ วันของเรา

เปนวนัทีม่คีวามสขุกนัเถอะคะ กองบรรณาธกิารกเ็ชนกนัเราพรอมจะมอบความสขุ

ใหคุณผูอานเชนเคย ในฉบับนี้มีบทความอะไรบาง เชิญคุณผูอานติดตามไดเลยคะ

โดยเริ่มจาก Econ Focus ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม : ประเทศไทย 4.0 สวน

สถานการณการผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2559 จะเปนอยางไรพลิก

เขาไปดูไดเลยคะ และในคอลัมน Sharing พบกับหัวขอ ระบบการจัดการขยะ

พลาสติก ตนแบบจากญี่ปุนสูไทยไดหรือไม? สุดทายพลาดไมไดกับคอลัมน 

เกบ็มาเลา เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหาคม ทีใ่กลจะมาถงึ

จึงขอเสนอบทความ กายใจผูกพัน..สัมพันธแมและเด็ก ฉบับนี้เรายังเปดรับ

ความคิดเห็นของทุกทานทุกชองทาง ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE 

มาโดยตลอด 

       พบกันใหมฉบับหนา 

             สวัสดีคะ
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 ในอดีตที่ผานมาการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย

เริ่มตนจากโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ซึ่งเปนยุคสมัยที่

ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก และ

อาชีพหลักของประชาชนคือเกษตรกร ดังนั้นกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนั้นคือ ภาคเกษตรกรรม สําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นเปนอุตสาหกรรม

ที่พึ่งพิงสินคาเกษตรเปนวัตถุดิบ แตการผลิตยังไมมีความ

ซับซอนมาก ตอมาเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา โดย

สวนใหญเปนการผลิตเพื่อการทดแทนการนําเขา และพัฒนา

ไปสูการผลิตเพื่อการสงออก เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุงหม อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จึงทําให

กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโมเดล “ประเทศไทย 2.0”

ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทมากขึ้น พิจารณาไดจากสัดสวน

มูลคาการสงออกสินคาเกษตรที่แตเดิมมีสัดสวนมากกวา

รอยละ 50 เมื่อเกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งนี้ขึ้น ทําใหสัดสวน

มูลคาการสงออกสินคาเกษตรลดลงเหลือประมาณรอยละ 25 

“New Revolution of Thai Industry 
ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม : ประเทศไทย 4.0”

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การประชุมวิชาการ
OIE Forum 2559

“ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด 4.0” คือโมเดลใหมเพื่อปฏิรูป

เศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ งเน นการพัฒนาไปสู   “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ” สําหรับภาคอุตสาหกรรม

เองเปนภาคสวนที่สําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองมีการ

ปรบัเปลีย่นโครงสราง เพือ่เปนฟนเฟองหนึง่ในการนาํพาประเทศไปสู ประเทศไทย 4.0
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การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของ

สังคม และความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ 

สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวลง การสงออก

สนิคาอตุสาหกรรมมมีลูคาเฉลีย่ลดลง อกีทัง้ประเทศไมสามารถ

กาวขามเปนประเทศที่มีระดับรายไดสูง หรือการติดกับดัก

รายไดปานกลาง จากขอมูลของ World Bank จนถึงป 2558 

ประเทศไทยมีระดับรายไดปานกลางมานานถึง 27 ป 

 OIE Forum 2016 : New Revolution of Thai Industry

 ปฏิวัติอุตสาหกรรมหใม : ประเทศไทย 4.0

 ดังนั้นประเทศไทยจึงตองปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจไป

สูโมเดลใหมที่เรียกวา “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเปนการพัฒนา 

“เครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม” 

(New Engines of Growth) ดวยการแปลง “ความไดเปรยีบเชงิ

เปรยีบเทยีบ” ของประเทศทีม่อียู 2 ดาน คอื “ความหลากหลาย

เชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ใหเปน 

“ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน” โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ 

ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบ

เทียบเปน “5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย” 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ “10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต” หรือ 

5 อตุสาหกรรมทีเ่ปน Extending S-Curve และ 5 อตุสาหกรรมที่

เปน New S-Curve การพฒันาประเทศครัง้นีจ้ะตองพฒันาดวย

 หลังจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรม

เบาตามโมเดลประเทศไทย 2.0 นั้นซึ่งในชวงเวลาดังกลาว

กระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกก็เปลี่ยนแปลงไป

เชนกัน เปนการมุงเนนการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม นํามาสูการประดิษฐ

เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ  สมองกล

คอมพิวเตอร ทําใหกระบวนการผลิตสามารถทํางานได

ซับซอนมากขึ้น และตอบสนองความตองการจํานวนมากได 

หรือ Mass Production โดยในชวงเวลานั้นประเทศที่เปน

เจาของเทคโนโลยีเริ่มมีการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศ

กาํลงัพฒันา เนือ่งจากมทีรพัยากรทัง้แรงงาน และวตัถดุบิทีเ่อือ้

ตอการผลิต ซึ่งประเทศไทยเองก็เปนหนึ่งในเปาหมายประเทศ

ที่จะเขามาขยายฐานการผลิต ดังนั้นในชวงเวลานั้นจึงมีการ

ลงทนุจากตางชาตใินภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ ทาํใหเทคโนโลยี

ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีความซับซอนมากขึ้น และ

ผลติไดจาํนวนมากขึน้ เชน อตุสาหกรรมยานยนต อตุสาหกรรม

ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส นั่นจึงเปนที่มาของการปฏิรูป

เศรษฐกิจไทยในยุคที่ 3 หรือโมเดล “ประเทศไทย 3.0”

 เมื่อเศรษฐกิจไทยมีภาคอุตสาหกรรมเปนสวนสําคัญใน

การขับเคลื่อน โดยสรางรายไดใหแกประเทศจากการสงออก

ซึ่งมีสัดสวนมากกวารอยละ 70 ของมูลคาการสงออกสินคา

ทั้งหมดและมีอัตราการเติบโตขยายตัวมาโดยตลอด อีกทั้ง

ยังเปนสวนหนึ่งในการยกระดับรายไดประชากรของไทยจน

กลายเปนประเทศที่มีระดับรายไดปานกลาง แตในกระแส

การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

ที่มา: ขอมูลจาก World Bank
ที่มา: กระทรวงพาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตนเองเปนหลัก แลวคอยตอย

อดดวยเครือขายความรวมมือ

จากตางประเทศ ซึ่งสอดรับกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(กลาวโดย ดร.สุวิทย  เมษินทรีย

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

พาณิชย)

 สําหรับภาคอุตสาหกรรม

เองการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นนั้น

จําเปนตองใชนวัตกรรมเปน

เครื่องมือสําคัญในการพัฒนา

ทั้งผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต 

และการดําเนินธุรกิจ โดยใช

แนวคิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ของโลก หรือ Industry 4.0 ที่จะมีการใชอินเตอรเน็ตควบคุม

การทํางานของเครื่องจักร และเชื่อมโยงกับทุกหนวยผลิต

การใชหุนยนตในการผลิตมากขึ้น ระบบการผลิตจะเปนระบบ

ที่อัจฉริยะมากขึ้น (Smart Factory) และการใชนวัตกรรม

ในการพัฒนาผลิตภัณฑและระบบการผลิต แตอยางไรก็ตาม

ความสามารถหรือสถานะปจจุบันของภาคอุตสาหกรรมไทย

ยังไมไดอยูในระดับ Industry 3.0 ทั้งหมด ดังนั้นการจะนําพา

ภาคอุตสาหกรรมกาวขามไปยัง Industry 4.0 จึงตองอาศัย

ความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ นักวิชาการ และ

ภาคเอกชน

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะ

หนวยงานหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของประเทศใหเปนที่ยอมรับและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ไดตระหนกัถงึความจาํเปนทีต่องมนีโยบายการปฏริปูโครงสราง

อุตสาหกรรมที่เหมาะสม สศอ. จึงไดจัดการประชุมวิชาการ 

OIE Forum 2016 “New Revolution of Thai Industry

ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม : ประเทศไทย 4.0” ขึ้นในวันที่ 

29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนยแสดงสินคา และการประชุม

อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีซึง่ภายในงานจะมกีารปาฐกถาพเิศษโดย 

ดร.อรรชกา  สบีญุเรอืง รฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 

ในหวัขอ “ทศิทางเศรษฐกจิไทยยคุใหม” ตอจากนัน้จะเปนการ

เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนําเสนอแนวทางการ

ดาํเนนิงานเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมไทยตามแนวคดิ Industry 4.0 

โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

คณุเจน  นาํชยัศริ ิประธานสภาอตุสหากรรมแหงประเทศไทย 

และ ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ  ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

 ในชวงบายจะมีการเสวนา 3  หองยอย เพื่อนําเสนอ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในการผลักดัน 

และสนับสนุนผูประกอบการในแตละกลุมอุตสาหกรรมกาว

ไปสู การพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” 

ซึ่งประกอบดวย หอง “Wellness & Bio Industry” หอง 

“Smart Industry” และหอง “Creative Industry” 

โดยผูรวมเสวนาจะเปนผูทรงคุณวุฒิในสวนที่เกี่ยวของจาก

ภาครัฐ นักวิชาการ และภาคเอกชน 
จัดทําโดย

ประวีณาภรณ อรุณรัตน
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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สรุปสถานการณ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2559

ECON REVIEW

สถานการณการผลิตของอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 

2559 ขยายตัวรอยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปกอน ซึง่เปนผลจากการผลติทีเ่พิม่ขึน้ในอตุสาหกรรมสาํคญั

ตามคาํสัง่ซือ้จากในประเทศและตางประเทศ เนือ่งจากสนิคา

ในบางอตุสาหกรรมยงัมคีวามตองการจากตลาดโลกในระดบั

สูง สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 67.5 

 

  สถานการณการผลติอตุสาหกรรมรถยนตดชันผีลผลติ

ขยายตัวรอยละ 23.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากความตองการทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ มสินคารถปคอัพและรถยนตนั่ง

ตรวจการ ประกอบกบัการขยายโรงงานของผูประกอบการทาํให

กําลังการผลิตรถยนตนั่งเพิ่มขึ้น 

  การผลิตเครื่องใชไฟฟาดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ

1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากความ

ตองการจากกลุมประเทศเพื่อนบานยังคงขยายตัว

  สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศดัชนี

ผลผลิตขยายตัวรอยละ 27.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปกอน เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนขึ้นในหลายภูมิภาค และ

การกระตุนตลาดของผูผลติ ทาํใหมคีาํสัง่ซือ้จากภายในประเทศ

และตางประเทศทั้งภูมิภาคอาเซียน และสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น  

  อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กดัชนีผลผลิตขยายตัว

ตอเนื่องรอยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตเหล็กเสน เนื่องจากราคาเหล็กรูป

พรรณในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับมีความตองการ

จากโครงการลงทุนของภาครัฐในโครงสรางพื้นฐาน  

 อยางไรก็ตามการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญไดแก 

อุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส Hard Disk 

Drive เสื้อผาสําเร็จรูป และสิ่งทอตนนํ้า ดัชนีผลผลิตในเดือน

พฤษภาคม 2559 ยังคงหดตัว เนื่องจากความตองการจาก

ตางประเทศลดลง

  สถานการณ  อุ ต ส าหกรรมการผลิ ตชิ้ น ส  วน

อิเล็กทรอนิกสดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 2.8 เมื่อเทียบกับ

อุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส Hard Disk 

เดอืนเดยีวกนัของปกอน เปนไปตามความตองการในตลาดโลก

ที่ชะลอลง เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจของประเทศที่เปน

ตลาดหลักของไทยฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป  

  สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนี

ผลผลิตหดตัวลงรอยละ 23.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปกอน เนื่องจากความตองการสินคาที่ใชในกลุมคอมพิวเตอร

สวนบคุคลลดลง อยางไรกต็ามความตองการสนิคาในตลาดโลก

ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นในสินคากลุ มที่ใชงานกับระบบเครื่อง

เครือขาย (Server) 

  การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 

33.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากการยาย

ฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานซึ่งมีความไดเปรียบดาน

ตนทุนแรงงานมากกวา และไดรับการยกเวนสิทธิประโยชน

ทางภาษี ประกอบกับคําสังซื้อจากตางประเทศชะลอลงอยาง

ตอเนื่อง 

  สาํหรบัการผลติสิง่ทอตนนํา้ดชันผีลผลติหดตวัรอยละ 

8.7 เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปกอน เนือ่งจากความตองการ

สิ่งทอเพื่อผลิตเครื่องนุ งหมในประเทศลดลง ประกอบกับ

ความไดเปรียบเรื่องตนทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบานเริ่ม

ลดลง ทําใหผูประกอบการนําเขาสินคาจากประเทศเพื่อนบาน

มาจําหนายแทนการผลิตเอง
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อตัราการใชกาํลงัการผลติในเดอืนพฤษภาคม 2559 อยูทีร่ะดบัรอยละ 67.5

67%
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ผลติภณัฑพลาสตกิเขามามบีทบาทในชวีติประจาํวนัของคนไทยเปนอยางมาก เนือ่งจากสนิคาอปุโภคบรโิภคสวนใหญผลติจาก
พลาสตกิหรอืมพีลาสตกิเปนสวนประกอบหลกั เชน ของใชในบานเรอืน วสัดอุปุกรณทางการแพทย และบรรจภุณัฑ อยางไรกต็าม

ผลิตภัณฑพลาสติกสวนใหญที่ใชไมสามารถยอยสลายได กอใหเกิดปญหาขยะพลาสติกที่มาจากการบริโภคเปนจํานวนมาก 
จากขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบวา ในป พ.ศ.2557 มีปริมาณขยะพลาสติกที่มาจากการบริโภคจากครัวเรือนและโรงงาน
อตุสาหกรรมประมาณ 2.7 ลานตนั (เพิม่ขึน้จากป พ.ศ.2554 ถงึ 0.9 ลานตนั) หรอืเฉลีย่ 7,000 ตนั/วนั แบงเปนถงุพลาสตกิรอยละ
80 หรือ 5,300 ตัน/วัน หรือ 2 ลานตัน/ป สวนที่เหลือเปนขยะโฟมประมาณ 700,000 ตัน/ป ซึ่งระบบการจัดการขยะพลาสติก
ของไทยในปจจบุนัยงัไมมปีระสทิธภิาพมากเพยีงพอ พบวา ขยะพลาสตกิรอยละ 50 กาํจดัไมถกูวธิ ีประกอบกบัผูบรโิภคสวนใหญ
ยงัไมเหน็ความสาํคญัของการคดัแยกขยะ เพือ่นาํเขากระบวนการจดัการขยะตอไป สงผลใหปรมิาณขยะพลาสตกิเพิม่จาํนวนมากขึน้
ทั้งเกิดจากการใชงานของผูบริโภค การไมคัดแยกกอนทิ้ง และการคัดแยกที่ไมถูกวิธี คาดการณวาป 2563 ไทยจะมีปริมาณขยะ
ทัง้หมด 43,752 ตนั/วนั คดิเปนขยะพลาสตกิประมาณ 8,750 ตนั/วนั (ขยะพลาสตกิมสีดัสวนประมาณรอยละ 20 ของขยะทัง้หมด)

การจัดการขยะพลาสติกของญี่ปุน

 ญี่ปุนเปนประเทศแรกๆ ที่ออกกฎหมายการรีไซเคิลที่บังคับใชอยางเปนทางการ โดยผูเขียนมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการขยะพลาสติกที่ญี่ปุน ทั้งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เห็นวาญี่ปุนมีจัดการขยะรีไซเคิลที่ดี เปนประเทศ
ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะ จนเปนที่ยอมรับในระดับโลก และเปนตนแบบการบริหารจัดการขยะ
 ญีปุ่นกาํหนดใหการจดัการขยะเปนวาระแหงชาต ิทกุภาคสวนตองมสีวนรวมและรบัผดิชอบการจดัการขยะรวมกนั โดยออก
กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการนําวัสดุรีไซเคิลกลับมาใชใหมตั้งแตป พ.ศ.2534  (ค.ศ.1991)  รวมทั้งมีการออกกฎหมายการนํา
ขยะทีใ่ชประโยชนไดกลบัมาใชใหมถงึ 8 ฉบบั และกฎหมายวาดวยภาชนะบรรจแุละหบีหอบรรจภุณัฑทีต่ัง้อยูบนพืน้ฐานหลกัการ
ความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) รวมดวย กําหนดระเบียบขอบังคับในการจัดตั้งโรงงาน
กําจัดขยะและธุรกิจดานการกําจัดขยะ กําหนดมาตรฐานดานการจัดการขยะ

ระบบการจัดการขยะพลาสติก

ตนแบบจากญีปุ่นสู ไทยไดหรอืไม ?

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
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 การบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน มีการกําหนดวันและจุดสําหรับทิ้งขยะ โดยแยกเก็บมาจากแหลงกําเนิด 
กําหนดวันแยกจัดเก็บขยะแตละประเภทไวอยางแนนอน ซึ่งจะทราบวาควรทิ้งขยะประเภทใดวันไหน ดูไดจาก
โปสเตอรการทิ้งขยะที่ทุกครัวเรือนตองมี เชน วันจันทรและวันพฤหัสกําหนดใหทิ้งขยะเผาได วันอังคารกําหนดให
ทิ้งขยะพวกพลาสติกและกระดาษ วันพุธกําหนดใหทิ้งขวดพลาสติก กระปอง แกว สวนวันศุกรกําหนดใหทิ้งขยะที่
เผาไมได
 ในสวนของผูบริโภคก็ใหความรวมมือ คือ ชวยแยกขวดและฝา เนื่องจากเปนพลาสติกคนละประเภท ถาดโฟม
บรรจุอาหาร ตองมีการลางทําความสะอาด และตากแหง กอนนําไปทิ้งในถังขยะตามประเภทที่กําหนด เพื่อชวยให
การรวบรวม ขนสง และนําเขาโรงงานตามประเภทของวัสดุ เพื่อเขาสูกระบวนการรีไซเคิล
 สวนการบรหิารจดัการขยะภาคอตุสาหกรรม จากการทีผู่เขยีนไดไปศกึษาดงูานและเยีย่มชมโรงงาน ตวัอยางใน
การคัดแยกและรีไซเคิลที่ดีของญี่ปุน คือ รถยนตเกา ซึ่งสามารถนํามารีไซเคิลไดถึงรอยละ 99 โดยถอดชิ้นสวนเลือก
ที่ยังมีสภาพดีและยังใชงานไดสงขายเปนสินคามือสองขายไปยังตางประเทศ สวนที่เหลือคัดแยกชิ้นสวนไปรีไซเคิล
ตามประเภทของวสัด ุเหลอืเพยีงโครงเหลก็ทีต่องนาํเขาเครือ่งอดัเปนกอนสีเ่หลีย่มเพือ่ลดพืน้ทีก่ารจดัเกบ็และขนสง 
นอกจากนี้ญี่ปุนยังมีผลิตภัณฑที่เกิดจากการรีไซเคิลขยะพลาสติกมากมาย เชน เชื้อเพลิงอัดแทง (Refuse Plastics 
Fuel: RPF) บรรจุภัณฑอาหารจากถาดโฟมใชแลว (ซึ่งมีชื่อทางการคาวา Eco Tray® หรือ Eco APET® และมีการ
ตดิฉลาก Eco Mark) เมด็พลาสตกิทีม่าจากกนัชนรถยนตที่
ไมใชแลวและฝาขวดนํ้า เปนตน
 ปจจัยสําคัญที่ทําใหญี่ปุ นไดรับการยอมรับวามี
การบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ คือ ความมีวินัย
ของประชาชนทีไ่ดรบัการปลกูฝงมาตัง้แตเยาววยั ทาํใหคน
ญีปุ่นมวีฒันธรรมการทิง้ขยะอยางมรีะบบ และการบงัคบัใช
กฎหมายอยางเครงครัดของภาครัฐ สงผลใหญี่ปุนสามารถ
นําขยะมาใช ประโยชน ได  เกือบทั้ งหมด ลดการใช 
ทรพัยากรธรรมชาต ิเนือ่งจากมกีารหมนุเวยีนใชทรพัยากรทีแ่ยกประเภทแลว ปอนเขาสูโรงงานตลอดเวลา แสดงให
เหน็วาการจดัการขยะของญีปุ่น ทัง้ในสวนของภาคครวัเรอืนและภาคอตุสาหกรรม คอื การสรางภมูคิุมกนัทีด่ใีนยาม
ทีเ่กดิปญหาขยะลนโลก และทรพัยากรธรรมชาตเิกดิภาวะวกิฤตเชนนี ้นอกจากนีย้งัมกีารจดัตัง้องคกรกาํกบัดแูลใน
การบรหิารจดัการขยะ ไดแก “สมาคม JCPRA” ซึง่เปนองคกรอสิระทีม่อีาํนาจในการอนญุาตใหบรษิทัหรอืนติบิคุคล
ดําเนินการเก็บขน รวบรวม รวมถึงการดําเนินงานของโรงงานรีไซเคิลบรรจุภัณฑ โดยหนวยงานจะนํารายไดสวน
หนึ่งจากธุรกิจรีไซเคิลมาเปนคาใชจายสําหรับการบริหารจัดการบรรจุภัณฑที่ไมสามารถเขาสูการรีไซเคิลไดอีกดวย

การบริหารจัดการขยะของไทย

 ไทยเริม่มกีารดาํเนนิการโครงการในเรือ่งของการบรหิารจดัการขยะทีเ่กดิจากภาคครวัเรอืน โดยมพีืน้ทีน่าํรอง
โครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะนําขยะมาแปลงสภาพเปนเชื้อเพลิงอัดแข็ง และใชในการผลิตไฟฟา 
นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย ยังไดรวมมือกับกระทรวงสิ่งแวดลอมของญี่ปุน 
เพื่อบริหารจัดการขยะของไทย โดยใชญี่ปุนเปนตนแบบในการพัฒนา เพื่อใหการจัดการขยะของไทยเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม และไดรับการยอมรับวามีการบริหารจัดการขยะที่ดีเชนเดียวกับญี่ปุน
 ในอดีตปญหาขยะของญี่ปุนและไทยก็ไมไดแตกตางกัน จนกระทั่งรัฐบาลญี่ปุนไดนําแนวความคิดการบริหาร
จัดการโดยใชหลัก 3Rs คือ Reduce (การลดการใช) Reuse (การใชซํ้า) และ Recycle (การนํากลับมาใชใหม) เขา
มาใช เนื่องจากการขยายตัวของสังคม ทําใหจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะก็เพิ่มขึ้นตาม ดังนั้น ญี่ปุนจึง
ตองเริ่มปลูกฝงใหแตละครัวเรือนคัดแยกขยะ ซึ่งเปนแนวทางในการจัดการที่งายที่สุดกอน พรอมสนับสนุนเงินทุน
บางสวนในการสรางโรงไฟฟาจากขยะ และขอจาํกดัในเรือ่งพืน้ทีฝ่งกลบ ฯลฯ ซึง่ทัง้หมดทีก่ลาวมามคีวามคลายคลงึ
กับไทยมาก ดังนั้น ไทยจึงตองเรียนรูรูปแบบจากญี่ปุน โดยเนนใหความสําคัญในเรื่องการคัดแยกขยะเปนพิเศษ
 ปจจบุนั กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ไดมกีารยกรางแผนแมบทการบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยของไทย (2559-2564) โดยมีสาระสําคัญ คือ ลดของเสียที่แหลงกําเนิด นําของเสียกลับมาใชซํ้า
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จัดทําโดย
นางสาวจันทิมา ยาเกิ้น

อางอิง
1. การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุนในหนวยงานภาครัฐ ไดแก Plastic waste Management Institute (PWMI), Ministry of Economy Trade and Industry 

(METI), The Japan Containers and Packaging Recycling Association (JCPRA) และหนวยงานภาคเอกชน ไดแก Showa-Denko (Gasification Proc-
ess), Shin-Koto Incineration Plant, Ishizuka Chemical (Material Recyclers), FPCO KANTO-Recycling Factory.

2. นายปยชาติ ศิลปสุวรรณ. บทความวิชาการ ขยะมูลฝอยชุมชน ปญหาใหญที่ประเทศกําลังเชิญ. ปที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือนเมษายน 2557. กรุงเทพฯ: กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2557.

3. สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ. ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ลานตัน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกรอน. [online], 2558. แหลง
ที่มาhttp://thainews.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNICT5808110010002 

[31 พฤษภาคม 2559].
4. กรมควบคุมมลพิษ. แผนการจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559. พิมพครั้งที่ 3 ป 2555. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม, 2557.
5. บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เสนอตอองคการบริหารจัดการเรือนกระจก (อบก.). โครงการวิเคราะหศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกจาก
การจัดการขยะมูลฝอยในระดับเทศบาลของประเทศไทย. 2557. แหลงที่มา http://www.jgsee.kmutt.ac.th/jgsee1/NewsEvents/2014/sep2014/2014-

09-22-1/Presentation_JGSEEWeb.pdf. [3 มิถุนายน 2559].
6. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ. มติกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ. 2559. แหลงที่มา http://www.onep.go.th/neb2/index.php/2014-01-09-06-42-

29?start=160. [9 มิถุนายน 2559].

และใชประโยชนใหม รวมทัง้ลดการเกดิขยะมลูฝอยอยางยัง่ยนื 
สวนขยะที่เหลือจากการคัดแยก จะสงเสริมใหนําไปแปรรูป
ผลิตพลังงาน โดยสงเสริมภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาลงทุน 
ประกอบดวย 3 มาตรการหลัก ไดแก มาตรการลดขยะมูลฝอย 
มาตรการจัดการขยะมูลฝอย และมาตรการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ตั้งเปาหมายลดปริมาณ จัดการ และสงเสริมขยะทั้ง 
3 สวน ใหไดรอยละ 70 ภายใน 5 ป ซึ่งไดนําเสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2559 ที่ผานมา โดยที่ประชุมเห็นชอบรางแผนแมบทฯ และ
มอบใหกรมควบคุมมลพิษปรับแกไขรางแผนแมบทฯ ตาม
ความเหน็ของคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิกอนนาํเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อผลักดันในเชิง
นโยบายระดบัชาตไิปสูการปฏบิตั ิรวมทัง้มอบหมายใหกระทรวง
มหาดไทยกาํกบัดแูลใหจงัหวดัและองคกรปกครองสวนทองถิน่
จดัทาํแผนบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของจงัหวดัใหสอดคลองกบั
แผนแมบทฯ และจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
 ในสวนของขยะที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม ในฐานะผูกาํกบัดแูลอตุสาหกรรม โดยกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม (กรอ.) ซึง่มหีนาทีโ่ดยตรงในการกาํกบัดแูลโรงงาน 
ไดออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่
ไมใชแลว มีกฎหมายหลัก คือ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 รวม
ทั้งมีกฎหมายลูกและประกาศฯ ตางๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
สิง่ปฏกิลู และวสัดทุีไ่มใชแลวอกีหลายฉบบั เพือ่ควบคมุดแูลของ
เสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ในสวนสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) เห็นวา การบริโภคผลิตภัณฑพลาสติก
ของผูบริโภคในประเทศและผูบริโภคตางประเทศมีแนวโนมสูง
มากขึ้น ทําใหปริมาณขยะพลาสติกมีจํานวนมาก สงผลกระทบ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม อีกทั้งภาพลักษณของผลิตภัณฑ

พลาสติกถูกมองในแงลบมาโดยตลอด ดังนั้นแนวทางในการ
ใชผลิตภัณฑพลาสติกที่ถูกหลักการ รวมทั้งการพัฒนาวิธีการ
บริหารจัดการหรือการรีไซเคิลผลิตภัณฑพลาสติกหลังการใช
งาน จงึเปนอกีแนวทางหนึง่ทีค่วรพฒันาควบคูไปกบัการพฒันา
ผลิตภัณฑพลาสติก ซึ่งที่กลาวมานี้ สศอ. จะดําเนินการจัดทํา
แนวทางการจดัการผลติภณัฑพลาสตกิหลงัการใชงาน (Plastics 
Waste Management) ในป 2560 และจะผลกัดนัใหเกดิผลใน
ทางปฏิบัติหรือผลักดันใหเกิดโรงงานรีไซเคิลขยะตอไป
 ทั้งนี้ ภาคประชาชน ก็ควรเปนสวนหนึ่งในการจัดการ
ขยะที่เกิดขึ้น โดยการใหความสําคัญในการลดปริมาณ ณ 
แหลงกําเนิดในบานเรือน (Reduce) เปนลําดับแรก ชวยกันคัด
แยกประเภทขยะกอนทิ้ง และพยายามนําผลิตภัณฑบางอยาง
ที่สามารถใชซํ้าได (Reuse) กลับมาใชซํ้าใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด สวนผลิตภัณฑที่สามารถนํามารีไซเคิลได (Recycle) 
ใหคัดแยกประเภทและสงเขาโรงงานรีไซเคิลตอไป จะเห็น
ไดวา วิธีงายๆ ที่เราจะชวยกันลดปริมาณขยะได คือ การใช
หลักการ 3Rs นั่นเอง
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 การที่จะเปนแมและลูกที่มีคุณภาพ มารดาควรเตรียมความพรอม
ตั้งแตกอนการตั้งครรภ คือ ตั้งแตแรกเริ่มโดยมีการพบแพทยเพื่อตรวจ
รางกายทั้งพอและแมตั้งแตกอนแตงงานหรือเพื่อเตรียมความพรอม
กอนมีบุตร ไดแก ตรวจโรคถายทอดทางพันธุกรรม เชน  โรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมีย ความผิดปกติหรือความพิการแตกําเนิดที่มีประวัติในครอบครัว 
โรคตดิเชือ้ ไดแก ไวรสัตบัอกัเสบบ ี เชือ้เอชไอว ี(เอดส) ซฟิลสิ โรคทางอายรุกรรม
เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไทรอยดเปนพิษ เพื่อใหมี
ความพรอมในการตั้งครรภที่สมบูรณ และแพทยจะใหคําแนะนําในการ
ใหภูมิคุมกันโรคบางอยางแกแมกอนการตั้งครรภ ไดแก  วัคซีนปองกัน
หัดเยอรมัน (Rubella) กรณีฝายหญิงยังไมมีภูมิคุ มกันตอหัดเยอรมัน 
แตขอควรระวังคือ หามตั้งครรภเปนเวลาอยางนอย 3 เดือน หลังฉีดวัคซีน
หัดเยอรมันถายังไมมีภูมิตอไวรัสตับอักเสบบีก็ควรฉีดวัคซีนใหมีภูมิคุมกัน
ไว แนะนํากินอาหารที่มีธาตุเหล็ก โฟเลตสูง เชน ผักใบเขียว ใชเกลือเสริม
ไอโอดีนในอาหาร แนะนําใหกิน Folic acid ตั้งแตกอนตั้งครรภ 3 เดือน 
และรบัประทานตอหลงัตัง้ครรภแลวเพือ่ปองการความพกิารทางสมองและ
ประสาทไขสันหลัง รวมทั้งภาวะปากแหวงและเพดานโหว 

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เก็บมาเลา

กายใจผูกพัน
สัมพันธแมและเด็ก

11

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 
12 สงิหาคม 2559 เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ “พระแมของปวงชนชาวไทย”
จึงขอเสนอบทความที่แสดงถึงความดีงามเกี่ยวกับ
ความผูกพัน การดูแล ของแมและเด็กเพื่อใหมี
เด็กที่สมบูรณแข็งแรงทั้งกายและใจ เจริญเติบโตเปน
ประชากรผูใหญที่มีคุณภาพของประเทศ 
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ตั้งครรภก็คือ ควรจะเนนการเพิ่มปริมาณของอาหารที่ให
พลังงานและโปรตีนมากขึ้น และยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 1. กิน
อาหารใหครบ 3 มื้อ คือ เชา กลางวัน เย็น และอาหารวางที่
มีประโยชนวันละ 2-3 มื้อ เชน นม ผลไม หรือขนมไทยที่รส
ไมหวานจัด 2. กินอาหารใหครบ 5 หมูแตละหมูใหหลากหลาย 
โดยเนน นม เนือ้สตัว ถัว่ รวมทัง้ผกัใบเขยีวและผลไมรสไมหวาน
จัดใหมากขึ้น 3. กินขาวสลับกับอาหารประเภทแปงอื่น ๆ วัน
ละ 8-10 ทัพพี 4. กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข ถั่วเมล็ดแหง 
วันละ 12 ชอนกินขาว 5. กินผักวันละ 6 ทัพพี และกินผลไม
หลังอาหารและกินเปนอาหารวาง 6. ดื่มนมวันละ 2-3 แกว 
7. กนิไขมนัแคพอประมาณ ไมเกนิวนัละ 3 ชอนชา และใชนํา้มนั
พืชปรุงอาหาร แทนนํ้ามันหมู 8. งดอาหารรสจัด และหวานจัด 
9. กินอาหารที่สะอาดไมมีการปนเปอน ไมกินอาหารคางคืน 
10. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
          ทั้งนี้  แมที่ผอมกอนตั้งครรภ มีภาวะการขาดอาหาร 
ในชวงตั้งครรภควรจะไดรับพลังงานและสารอาหารมากกวา 
แมที่มีนํ้าหนักตัวปกติ โดยการเพิ่มมื้ออาหารใหมากขึ้น แมที่
อวนกอนตั้งครรภมีนํ้าหนักเกินมาตรฐาน ควรกินอาหารที่ให
พลังงานแตพอควร เนนการกินอาหารใหครบ 5 หมูและหลาก
หลาย แมทีต่ัง้ครรภในชวงวยัรุนซึง่เปนชวงทีร่างกายของแมยงัมี
การเจรญิเตบิโตอยู การกนิอาหารจงึมคีวามสาํคญัมาก ลกูทีเ่กดิ
มามโีอกาสมนีํา้หนกัตวันอย ควรเพิม่มือ้อาหารวางเพือ่กระจาย
พลังงานใหเพียงพอ  นอกจากนี้ควรงดบุหรี่ ออกกําลังกายบาง

 เมือ่ทราบวาตัง้ครรภควรรบีไปฝากครรภทนัท ีโดยปจจบุนั
สามารถรับบริการฝากครรภในสถานพยาบาลไดเกือบทุกแหง
แพทยจะสอบถามประวัติการตั้งครรภ การคุมกําเนิด วันแรก
ของประจําเดือนครั้งสุดทาย (ซึ่งแนะนําวาสตรีทุกทานควร
มีการบันทึกไวทุกครั้งเพื่อความแมนยํา) การผาตัดในอุ ง
เชิงกราน ความผิดปกติหรือความพิการแตกําเนิดในครอบครัว 
การเจ็บปวยและยาที่ใชเปนประจํา การแพยา เปนตน รวมทั้ง
ตรวจรางกาย ประเมินเตานมและแกไขหากพบมีหัวนมหรือ
ลานนมผิดปกติ เมื่อฝากครรภจะไดรับสมุดบันทึกสุขภาพแม
และเด็ก ซึ่งมีขอมูลคําแนะนําพื้นฐานในการปฏิบัติตนทั้งใน
ขณะตั้งครรภ หลังคลอด รวมทั้งการดูแลทารกแรกคลอด และ
บันทึกสุขภาพ พัฒนาการ การไดรับภูมิคุมกันของลูกตั้งแตแรก
เกดิจนถงึอาย ุ6 ป หลงัจากฝากครรภครัง้แรกจะมกีารนดัตรวจ
ครรภเปนระยะ ตองมาพบแพทยตามนดัสมํา่เสมอ เพือ่ประเมนิ
สขุภาพของแมและลกูในครรภสมํา่เสมอ หากมภีาวะผดิปกต ิจะ
ไดรบัการรกัษากอนทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซอนรนุแรงหรอืแกไขไม
ได และจะไดรบัคาํแนะนาํการเตรยีมความพรอมกอนการคลอด
บตุรเพือ่ลดความเครยีดและความกงัวล และสามารถควบคมุสติ
ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัวธิกีารคลอดหากมปีญหาเกดิขึน้ระหวาง
การคลอดได โดยมีบริการอบรมโรงเรียนพอแม ใหทั้งหญิง
ตั้งครรภและครอบครัว    

ผูตั้งครรภเมื่ออายุเกิน 35 ป มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
ความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ ทําใหทารก
มีระดับสติปญญาตํ่ากวาปกติ โดยรอยละของความเสี่ยงจะ
เพิม่ตามอายทุีม่ากขึน้ อยางไรกต็าม เทคโนโลยทีางการแพทย
สามารถตรวจหาความผิดปกติไดตั้งแตเริ่มตั้งทอง ดวยการ
เจาะนํา้ครํา่ในชวงอายคุรรภ 16 - 18 สปัดาห หรอืเจาะเลอืด
ตรวจตั้งแตอายุครรภ 12 - 16 สัปดาห และใหคําปรึกษา
แนะนําที่เหมาะสมตอไป

ความเสี่ยงตอการแทงบุตร เปนความเสี่ยงอีกประการ
หนึง่ของแมทีม่อีายมุาก ดงันัน้เมือ่พบอาการผดิปกตริะหวาง
ตั้งครรภ เชน ปวดทองรุนแรง มีเลือดออกมากกวาปกติ 
ตองรีบพบแพทยทันที ที่สําคัญไมวาจะเปนแมอายุมากหรือ
นอย ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการแทงบุตรทุกรณี ไดแก 
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ทํางานหนักเกินไป และควรระมัดระวัง
การพลัดตกหกลม หรือกระแทก
 ในระหวางตัง้ครรภ แมควรกนิอาหารใหถกูหลกัโภชนาการ 
เพื่อใหไดรับสารอาหารเพียงพอตอความตองการของรางกาย
ทั้งของแมและลูกในครรภ ควรงดอาหารหรือเครื่องดื่มบาง
อยางที่ไมมีประโยชนหรือใหโทษ เชน อาหารที่มีรสจัดมาก, 
อาหารหมักดอง,เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และเครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีนมาก ขอควรปฏิบัติในเรื่องของอาหารสําหรับหญิง
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แตพอประมาณ และกินยาบํารุงหรือวิตามินตามที่แพทยสั่ง 
หรือปรึกษาแพทยทุกครั้งกอนกินยาอื่น ๆ และไมซื้อยากินเอง
เพราะอาจมอีนัตรายกบัทารกในครรภ หากมอีาการผดิปกตใิด ๆ
ควรรีบปรึกษาแพทยทันที หากปฏิบัติตามนี้ไมจําเปนตอง
กินผลิตภัณฑเสริมบางทานมีอาการแพทอง สามารถบรรเทา
ไดโดยการเปลี่ยนอิริยาบถชา ๆ จากทาหนึ่งไปยังอีกทาหนึ่ง 
หากมีอาการคลื่นไสวิงเวียนใหจิบนํ้าขิงอุน ๆ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการกินอาหารโดยกินนอย ๆ แตกินบอย ๆ และ
หลังจากกินอาหารแลวไมควรนั่งนิ่งหรือนอนทันที ควรออก
กาํลงักายเบา ๆ  ดวยการเดนิประมาณ 10 ถงึ 15 นาท ีกวาดบาน
รดนํ้าตนไมก็ได เพื่อชวยในการยอยอาหารที่เพิ่งกินเขาไป 
วิธีนี้จะชวยบรรเทาอาการพะอืดพะอม อยากจะอาเจียนของ
คนทองได
 ถามีอาการดังกลาวตอไปนี้ ควรรีบปรึกษาแพทยทันที 
อาการปวดทองหรือเปนตะคริว ซึ่งเพิ่มความปวดขึ้นเรื่อย ๆ 
หรอืมอีาการปวดมากกวา 24 ชัว่โมง มนีํา้ปรมิาณมากหรอืเลอืด
ออกจากชองคลอด อุณหภูมิรางกายสูงผิดปกติ มีไขสูง อาเจียน
อยางตอเนื่อง ปวดศีรษะอยางรุนแรง ทานยาแลวไมหายหรือ
สายตาพรามวั หนาบวม มอืเทาบวม มอีาการทองปนแขง็เปนพกั 
ๆ สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะหากเกิดกอนอายุครรภครบ 37 สัปดาห
 การตั้งครรภใชเวลานาน 9 เดือน หรือประมาณ 
40 สปัดาห การคลอดนัน้หากสามารถคลอดทางชองคลอดไดจะ
เปนวิธีการคลอดที่ดีที่สุด แตหากภาวะแทรกซอนที่ไมสามารถ
คลอดได จึงควรไดรับการผาตัดคลอด หลังคลอดจะใหทารก
แรกเกดิไดสมัผสักบัแม โดยวางไวทีห่นาอกแม เพือ่ความผกูพนั
 ในระยะแรกคลอดจนถึง 6 เดือนแรก หลังคลอดนั้น 
ควรใหลกูกนินมแมอยางเดยีว โดยไมตองใหอาหารอืน่แมแตนํา้ 
โดยในชวง 6 เดือนแรก ทารกจะไดรับสารอาหารพอเพียงจาก
นมแม และนมแมเปนอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดี ที่มีวิตามินเอ 
ด ีบ1ี บ2ี แคลเซยีมและฟอสฟอรสั หากแมใหนํา้หรอือาหารอืน่
นอกเหนือจากนมแมในชวงแรกจะมีผลเสียคือ ลูกจะไดรับนม
แมนอยลงเพราะกระเพาะอาหารลูกมีขนาดเล็กมาก เมื่อมี
สิง่อืน่แยงทีล่กูจะไดรบันํา้นมแมนอยลง ทาํใหลกูเสยีโอกาสทีจ่ะ

ไดประโยชนมากมายจากนมแม นอกจากนี้นมผสมหรืออาหาร
อืน่ยงักระตุนใหลกูเกดิภาวะภมูแิพ ลาํไสอกัเสบดวย และเมือ่ลกู
ไมคอยดูดนมก็จะมีผลใหนํ้านมแมสรางนอยลงตามมา 
  จนหลังจากลูกอายุ 6 เดือนแลว จึงใหนมแมควบคูกับ
อาหารตามวัยดวย จนถึงลูกอายุ 2 ขวบ (หลัง 6 เดือนไป
แลว ควรไดรับขาว 1 มื้อ เมื่ออายุ 8 เดือน 2 มื้อ เมื่ออายุ 
9-12 เดือน 3 มื้อ)  เพื่อใหลูกมีสุขภาพแข็งแรง และลดความ
เสี่ยงตอการเจ็บปวยจากโรคตางๆ อาทิ ทองเสีย ปอดบวม 
ลําไสอักเสบ ภูมิแพ  
   แมใหนมบุตรควรดื่มนมวันละ 2 ถึง 3 แกว จึงจะเพียงพอ
ตอความตองการของรางกาย และหากใครมองวา การเลี้ยงลูก
ดวยนมแมใหไดอยางนอย 6 เดือนเปนเรื่องที่ทําไดยาก เพราะ
หลังครบกําหนดการลาคลอด ก็ตองกลับไปทํางานตามปกติ 
ตองบอกวา เทรนดการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่เพิ่มจํานวนขึ้นมาก
ในวันนี้ นาจะรับรองไดวา คนเปนแมทุกคน ถาคิดจะทํา ก็ยอม 
“ทําได”
             หากคุณแมมีปญหาวา หลังครบกําหนดการลาคลอด 
ตองกลับไปทํางานตามปกติ ก็ไมตองกังวล เพราะสามารถบีบ
เก็บนํ้านมไวใหลูกเมื่อคุณแมมาทํางานได เพียงแตคุณแมตองมี
การเตรยีมตวั โดยฝกบบีเกบ็นํา้นม จดัหาตูเยน็สาํหรบัเกบ็นํา้นม
ไวใหลูกเมื่อแมมาทํางาน โดยหากเปนตูเย็น 2 ประตูจะควบคุม
อุณหภูมิไดดีกวา  โดยมีอายุการเก็บนํ้านมได ดังนี้ 
 •  อณุหภมูหิอง > 25 องศาเซลเซยีส (77 องศาฟาเรนไฮต) 
  เก็บไดนาน 1 ชั่วโมง
 •  ตูเยน็ชองธรรมดา 4 องศาเซลเซยีส (39 องศาฟาเรนไฮต)
  เก็บได 2-3 วัน นานสุดไมเกิน 5 วัน
 •  ตูเย็นชองแข็ง ตูเย็น 2 ประตู  -20 องศาเซลเซียส 
  (4 องศาฟาเรนไฮต) เก็บไดนาน 3 เดือน
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 ชวงคุณแมไปทํางาน สถานประกอบการควรสนับสนุนให
แมมีเวลาบีบนํ้านมทุก 3 ชั่วโมง เพื่อคงการสรางของนํ้านมไว
ใหปริมาณเพียงพอ โดยสามารถเก็บใสตูเย็นและนําใสกระติก
นํ้าแข็งกลับบานได แมบางคนทํางานไกลบานยังสามารถบีบ
เก็บนํ้านมและสงนมใหลูกที่อยูตางจังหวัดได ไมยากเลยใชไหม
คะ การเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีวอยางนอย 6 เดอืน คนเปน
แมทุกคน ถาคิดจะทํา ก็ยอม ทําได ถาตั้งใจจะทํา อยาลืมวา…  
 “นมแมไมใชแคอาหาร แตเปนรากฐานสาํคญัของชวีติ” 
เด็กทุกคนควรไดรับโอกาสสําคัญนี้
 จะเห็นวา กวาลูกจะเติบโตมา แมตองลําบากยากเย็นใน
การดแูลตัง้แตอุมทอง จนคลอด พระคณุแมยิง่ใหญเหลอืคณานบั
ฟงเพลง “ใครหนอ” เมื่อไดฟงและรอง เชื่อวาทุกทาน
จะรูสึกถึงความรัก ความผูกพัน อยางไมมีวันเสื่อมคลาย

ใคร หนอ รักเรา เทาชีวี
ใคร หนอ ปราณี ไมมีเสื่อมคลาย
ใคร หนอ รักเราใชเพียงรูปกาย

รักเขาไมหนาย มิคิดทําลาย ใคร หนา
ใคร หนอ เห็นเรา เศราทรวงใน

ใคร หนอ เอาใจปลอบเราเรื่อยมา
ใคร หนอ รักเราดังดวงแกวตา

รักเขากวางกวา พื้นพสุธา นภากาศ
จะเอาโลก มาทําปากกา

แลวเอานภา มาแทน กระดาษ
เอานํ้าหมด มหาสมุทรแทนหมึกวาด

ประกาศ พระคุณไมพอ
ใคร หนอ รักเรา เทาชีวัน (เทาชีวัน)

ใคร หนอ ใครกันใหเราขี่คอ (คุณพอ คุณแม)
ใคร หนอ ชักชวนดูหนงัสี่จอ

รูแลวละก็ อยามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ

 เนื่องจากนํ้านมแมไมมีสารกันบูด ฉะนั้นการเก็บนํ้านม
ตองคาํนงึถงึความสะอาดและวธิเีกบ็รกัษาอยางถกูตอง วธิกีาร
เก็บนํ้านมแมมีดังนี้ หลังจากบีบนํ้านมใสภาชนะ (เชน ถุงเก็บ
นํ้านม ขวดแกวใส ผานการตมฆาเชื้อ ) ปดฝาภาชนะใหแนน 
กอนนาํไปเกบ็ไวในตูเยน็หรอืภาชนะแชเยน็ ใหจุมแชในนํา้แขง็ 
ประมาณ 1-2 นาที การเก็บนมลงในภาชนะ ควรบรรจุนมให
เทากับปริมาณที่ลูกจะกินในแตละมื้อ ถาไดมากก็แยกใสไวใน
ภาชนะหลายๆ ใบ ติดปายชื่อ เวลา วันที่ และจํานวนที่เก็บ 
เพือ่นาํมาใหลกูกนิตามลาํดบัการเกบ็ นาํนมทีเ่กบ็ลาํดบัแรกมา
ใหลกูกนิกอน การละลายนํา้นมทีแ่ชแขง็ไว สามารถละลายโดย
การยายมาเก็บในตูเย็นในชองเย็นธรรมดาตั้งแตตอนกลางคืน 
เก็บไวใชได ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อจะนํามาใหลูกก็นําภาชนะที่
เกบ็นมมาแกวงในอางนํา้อุน หามละลายในนํา้รอน หามอุนนม
หรอืใสในเตาไมโครเวฟ เพราะจะเสยีคณุคาโปรตนีและเอนไซม
ในนํ้านมแม นํ้านมแมที่นําออกมาละลายขางนอกและยังไม
ไดใช สามารถนําไปเก็บไว ในตูเย็นในชองธรรมดา แตควรใช
ภายใน 4 ชั่วโมง  และหามนํานํ้านมแมที่ละลายแลวไปแชแข็ง
ซํ้าอีก 
 การปอนนมลูกนั้น ควรใชการปอนดวยถวยแกว เพราะ
การดูดนมจากขวดจะทําใหลูกลดความสามารถในการดูดนม
จากเตา จึงขวดหลีกเลี่ยงการใหขวดนมแกลูก เมื่อแมกลับ
มาบานลูกจะไดดูดนมจากเตาไดอยางตอเนื่อง สําหรับการ
ปอนนมดวยถวยนั้น สามารถฝกไดไมยาก โดยมีวิธีการดังนี้ 
1. รินนํ้านมแมที่บีบเก็บเตรียมไวใสแกวประมาณ 15-30 ซี
ซี 2. คุณแมหรือผูเลี้ยงเด็กนั่งบนเกาอี้ที่มีพนักในทาที่สบาย 
3. อุมลูกนั่งบนตักในทาครึ่งนั่ง ครึ่งนอน ใหศีรษะทํามุมกับ
ลําตัว 45-60 องศา 4. วางผากันเปอนไวใตคางลูก 5. วางถวย
แกวแตะตรงกลางริมฝปากลาง เอียงถวยแกวเขาปากเล็กนอย
ใหลูกใชลิ้นไลนมเขาปากเอง จนลูกอิ่ม หามเทนมใสปากลูก
เพราะอาจทําใหลูกสําลักได 6. ใหถวยแกวอยูในตําแหนง
ดังกลาวตลอดเวลาของการปอน

จัดทําโดย

สมพิศ  นาคสุข

ผูอํานวยการสวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ขอบคุณแหลงขอมูล

สัมภาษณ พญ.เยาวเรศ กิตติธเนศวร สูตินรีแพทย โรง

พยาบาลอางทอง วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 

สัมภาษณ พญ.สุภาวดี เจียรกุล. วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 

สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558

คูมือมารดาหลังคลอดและการดูแลทารกหลังคลอด กลุมงาน

สูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลอางทอง พ.ศ. 2557

กรมอนามัย. Diary 2556. กรมอนามัย สงเสริมใหคนไทย

สุขภาพดี

      -       เพลงใครหนอ  คํารอง/ทํานอง สุรพล โทณะวณิก  

โดยสยามโซน.คอม ( www.siamzone.com)

 

จัดทําโดย
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Movement

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พรอมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ 16-18 
มิถุนายน 2559 เพื่อกระชับความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยและอินเดีย ในการนี้ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายศิริรุจ  จุลกะรัตน ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขารวมคณะ

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนประธานการประชุม หารือ
แนวทางการสงเสรมิยานยนตไฟฟาในประเทศไทย 
รวมกับ ภาคเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
โดยมี นายศิริรุจ จุลกะรัตน  ผู อํานวยการ
สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เปนเลขานกุารฯ 
เมื่อวันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ สศอ.

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานการประชุม
หารือแนวทางการสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย โดยมี หนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  สถาบันยานยนต ฯลฯ เขารวมประชุม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ สศอ. 

นางเพญ็วภิา ไตรศริพิานชิ ผูอาํนวยการศนูยสารสนเทศเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
ไดเขารวมงานสัมมนา "เปดแนวคิด Industry 4.0 เรียนรู รับ รุก อุตสาหกรรม
อาหารไทย" ภายใตโครงการพฒันาศนูยสารสนเทศอจัฉรยิะอตุสาหกรรมอาหาร 
ป 2559 เมื่อวันศุกรที่ 1 กรกฏาคม 2559 ณ อาคารศูนยเรียนรูอาหารไทย
(Thai Food Heritage) กรุงเทพฯ

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
พรอมผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมแถลงขาวดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 
ณ สศอ.
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