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Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

 สวสัดคีณุผูอานจลุสาร OIE SHARE ฉบับเดอืนมกราคม เดอืนแรกของป 2562 เดอืนแหงการเริม่ตนใหม
ซึง่ปนีต้รงกบัปหม ูขอใหเปนปหม ูๆ ของทกุทานเลยนะคะ และสําหรบัจลุสาร OIE SHARE กย็งัคงมีสาระ
ความรูนาอาน มอบใหคณุผูอานอีกเชนเคยคะ 
 คอลมัน Econ Focus เรือ่ง  “มาตรการภาคอุตสาหกรรม” ของขวัญแดผูประกอบการและประชาชน 
คอลมัน Sharing เรือ่ง ลดปรมิาณ คดัแยกขยะ สรางจติสาํนกึรกัษสิง่แวดลอม และคอลมัน เกบ็มาเลา 
เรือ่ง รูเทาทัน PM2.5 มลพษิใกลตวั
 ขอบคณุคณุผูอานทีต่ดิตาม OIE SHARE แลวพบกันใหมในฉบบัหนานะคะ
         

ดวยความปรารถนาดี
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  ลายคนมักจะเริ่มตนปใหมดวยการตั้งปณิธาน ไมวา
  จะเปนความคิดใหม พฤติกรรมใหม รูปลักษณใหม 
หรือมีกิ จกรรมที่ ตั้ ง ใจทํ า เพื่ อสร  า งความสุข ในชี วิ ต  แม  ว  า 
“ความสุข” จะเปนนามธรรม มีคํานิยามที่แตกตางตามแตละบุคคล 
แตก็มีความพยายามในการวัดความสุขของมนุษย จากรายงาน
ประจําปเรื่องความสุขโลกโดยองคการสหประชาชาติ (United 
Nations: UN) ได พิจารณาจากหลายปจจัย อาทิ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
และการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้บางสวน
เกี่ยวของกับนโยบายรัฐบาลในภาพรวม ดังนั้น วันนี้ผมขอมาเลาถึง
สิ่งท่ีรัฐบาลไดมอบของขวัญสงความสุข (ส.ค.ส.) แดผูประกอบการ 
รวมถึงประชาชนในภาคอุตสาหกรรม โดยมีมาตรการและกิจกรรม
สําคัญ ดังนี้
 มาตรการพัฒนารถยนตที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (xEV) 
และการผลิตชิ้นสวนสําคัญภายในประเทศ รวมทั้งการผลักดันใหมี
ศูนย ทดสอบยานยนตและยางล อ เพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันทั้งในด านผลิตภัณฑ มาตรฐาน และนวัตกรรม 
รองรับการผลิตยานยนตสมัยใหม โดยการบูรณาการหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเพ่ือใหมีการผลิตในประเทศ ซึ่งไดมีผูประกอบการไดรับ
การสงเสริมการลงทุนไปแลว 7 ราย มีกําลังการผลิตรวมกวา 
2.6 แสนคันตอป เงินลงทุนรวมกวา 29,000 ลานบาท อีกท้ัง
การสรางความเช่ือมั่นแกนักลงทุนสําหรับการสนับสนุนนโยบาย 
Eco Car ในการปรับเปลี่ยนไปสูรถที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา
อีกดวย 
 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ นยนต และระบบอัตโนมัติ 
โดยเปนอุตสาหกรรมที่สนับสนุนภาคการผลิตอื่น ๆ ทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันประเทศ 
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และชีวเภสัชภัณฑ ซึ่งมีการลงทุนไปแลวมูลคา 9,740 ลานบาท และ
จะขยายการลงทุนในอนาคตอีก 41,000 ลานบาท สรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับพืชเศรษฐกิจของไทย ไดแก ออย มันสําปะหลัง และปาลมนํ้ามัน 
คาดวาจะเกิดผลิตภัณฑฐานชีวภาพท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยไดมี
การแกไขปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเอื้อตอการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ เชน 
การปรับปรุงกฎหมายใหสามารถนํานํ้าออยไปผลิตเปนผลิตภัณฑ
ชนิดอื่น ๆ ไดโดยตรงนอกเหนือจากนํ้าตาลทรายโดยสํานักงาน
คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย นอกจากน้ี สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมยังได มีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
ในอุตสาหกรรมชีวภาพไปแลว 12 เรื่อง

โดยการเพ่ิมการใชระบบอัตโนมัติและหุนยนตมาใชในภาคธุรกิจ
และชีวิตประจําวัน ใหครอบคลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) 
เพื่อรองรับปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะการเขาสูสังคม
สูงอายุอยางสมบูรณของไทยในอีก 3 ปขางหนา โดยในป 2561 
หลังจากมีมาตรการทําใหเกิดมูลคาการลงทุนใชระบบอัตโนมัติ
ในประเทศกวา 16,000 ลานบาท ชวยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 30 รวมทั้งชวยให SMEs ไดเขาถึงการใช
หุนยนตมากขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ One Stop Service 
ใหคําปรึกษาขจัด Pain points ตาง ๆ ภายใตงาน Robotics Cluster 
Pavilion และมี SMEs ขอรับสินเชื่อเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ภายใตงานดังกลาว 
 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยไทยมีศักยภาพ
และความพรอมท้ังดานวัตถุดิบท่ีหลากหลายและทักษะดานการผลิต 
ตั้งเปาหมายผลักใหไทยเปน Bio Hub of ASEAN ภายในป พ.ศ. 2570 
โดยมุงเนนใหภาคเอกชนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุน
ในผลิตภัณฑเป าหมาย ได แก  พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ 

 การผลักดันมาตรการ Food for the future ซึ่งเปน New 
S-Curve ของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ซึ่งนับเปนอุตสาหกรรม
ที่ใชจํานวนแรงงาน มีมูลคาการลงทุนเพิ่มสูง และมีการลงทุนดานวิจัย
และพัฒนาสูงที่สุดในบรรดาสาขาตาง ๆ ของภาคอุตสาหกรรม 
โดยมีการพัฒนาตามแนวโนมตลาดอาหารทั่วโลก ไดแก ความตองการ
มาตรฐานความปลอดภัยและความสามารถในการตรวจสอบยอนกลับ
จากผู บริโภคอาหาร การเพิ่มขึ้นของความตองการบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑจากแหลงโปรตีนทางเลือก เชน 
โปรตีนเกษตร โดยสงเสริมอุตสาหกรรมยอยที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑ
จากสารสกัด สารออกฤทธิ์ สงผลตอการเกิดอุตสาหกรรมยอยเพิ่มเติม 
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ไดแก อุตสาหกรรมเก่ียวกับการเพิ่มมาตรฐานดานการตรวจสอบ
ยอนกลับในกฎระเบียบความปลอดภัยดานอาหาร กลุมอุตสาหกรรม
วิจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพ เชน อาหารที่มีการเติมสารอาหาร 
และอาหารทางการแพทย และอาหารเสริม 

 ซึ่งผู ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมกวา 1.5 แสนราย
ทั่วประเทศจะเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนองคประกอบสําคัญ 
3 สวนคือ 1. การดูแลรักษาและปกปองสิ่งแวดล อมในพื้นที่ 
2. การพัฒนาชุมชนใหเข มแข็งหลอเลี้ยงเศรษฐกิจไดเอง และ 
3. การพัฒนาคนในโรงงานและในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะผู สูงวัยในภาคการผลิตท่ีกลับสู ชุมชนใหไมเปนภาระ
ลูกหลาน ซึ่งรัฐและเอกชนจะร วมมือกันดูแล พรอมไปกับรัฐ
จะสนับสนุนสงเสริมใหภาคเอกชนมีประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น 
ชวยลดตนทุนและความยุงยาก เชน การยกเลิกการตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และมีการตรวจประเมินโดยบุคคล
ที่สาม (Third party) เพื่อทดแทนใบอนุญาต มอก. ผมหวังเปน
อยางย่ิงวาการดําเนินงานขางตนจะเปน ส.ค.ส. แดผูประกอบการ
และประชาชนในการประกอบอาชีพการงานและเพิ่มเติมความพอใจ
ในชีวิตได ยังมีความสุขทางใจ เชน การไดแบงปน ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ของคนไทย ก็เปนความสุขอีกรูปแบบหน่ึง 
 เนื่องในศุภวาระข้ึนปใหม ขอใหผู อ านทุกทานคนพบวิถี
แหงความสุข รวมทั้งไดใชชีวิตที่มีความหมายและไดทําในสิ่งที่มีคุณคา 
สวัสดีปใหม 2562 ครับ

โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล 
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

แหลงขอมูลอางอิง :
มติชนรายวัน ปที่ 41 ฉบับท่ี 14909 คอลัมน คิด เห็น Share 

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

 การผลักดันมาตรการเศรษฐกิจหมุนเวียน  (C i rcular 
Economy) จะเปนอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ของเหลือจากภาคการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก เนนใหความสําคัญ

กับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ดวยการนําวัตถุดิบ
ที่ผานการผลิตและบริโภคแลวเขาสูกระบวนการผลิตใหม หรือนํามา
ใชซํ้า ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม โดยไดมีกิจกรรมสําคัญในการลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางกระทรวงอุตสาหกรรม
กับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.)
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ECONECON  REVIEWREVIEW

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจกายน ป 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2561 ขยายตัวรอยละ 1.0 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล อุตสาหกรรมการผลิต
ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 1.0 เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล อุตสาหกรรมการผลิต
ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2561 อยูที่รอยละ 69.4

อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 236.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนการเพิ่มขึ้นในกลุมการผลิตนํ้าตาลบริสุทธิ์เปนหลัก 
เน่ืองจากการเปดหีบเร็วกวาปกอน จากปริมาณผลผลิต
ออยที่เพิ่มขึ้น 

อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเคมี ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 11.2 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพ่ิมขึ้นจากแกสโซฮอล 95 

และน้ํามันดีเซลเปนหลัก เนื่องจาก
ความตองการใชนํา้มนัเพือ่การคมนาคม
และการขนสงในประเทศเพิ่มขึ้น 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนี
ผลผลิตขยายตัวรอยละ 9.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากมีปริมาณการจําหนายในประเทศ

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญท่ีหดตัว เชน 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ และอุตสาหกรรม
การผลิตเฟอรนิเจอร

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ
ดัชนีผลผลิตหดตั วร  อยละ  18 .7  เมื่ อ เที ยบ กับ
เดอืนเดยีวกนัของปกอน เปนการลดลงของสินคายางแผน
เปนหลัก เนื่องจากการชะลอคําสั่งซื้อจากคูคาสําคัญ 
คือ จีน

อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร ดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 14.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนการลดลงในกลุ มสินคาเครื่องเรือนท่ีทําดวยไม
เปนหลัก เนื่องจากความตองการสินคาชะลอตัวลง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณ ี
ดัชนีผลผลิตหดตัวร อยละ  23 .8  เ ม่ือ เ ทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง
ในกลุมสินคาตางหูและแหวนเปนหลัก 
เนื่องจากความต องการสินค าจาก
ตางประเทศลดลง โดยเฉพาะในยุโรป 
และออสเตรเลีย

เพิ่มขึ้นจากการออกผลิตภัณฑใหม
ของผูผลิต รวมท้ังความตองการสินคา
เพิ่มขึ้นจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
คู ค าที่สําคัญ เชน ญี่ปุ น เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และสิงคโปร
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สํานักงานเลขานุการกรม

   พูดถึ ง  “ขยะ มูลฝอย” ทุกคนคงจะ คิดถึ งของ เ สีย
    ของเนาเหม็น สิ่งปฏิกูล ที่ไมมีใครตองการและควรกําจัดทิ้ง 
แตแทจริงแลว คําวา “ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste)”1 คือ เศษกระดาษ 
เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร 
เถามูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาดท่ีเลี้ยงสัตว 
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่ เป นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน หรือครัวเรือน ยกเวนวัสดุที่ไมใชแลวของโรงงาน 
ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไวตามกฎหมายวาด วยโรงงาน
ซึ่งประเภทของขยะมูลฝอย สามารถแบงตามลักษณะทางกายภาพของขยะ
ไดเปน 4 ประเภท ดังนี้

1. ขยะยอยสลาย (Compostable waste) คือ ขยะที่เนาเสีย
และยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน เศษผัก เปลือกผลไม 
เศษอาหาร ใบไม เศษเน้ือสัตว เปนตน แตจะไมรวมถึงซากหรือเศษของพืช 
ผัก ผลไม หรือสัตวที่เกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ โดยที่ขยะ
ยอยสลายนี้เปนขยะที่พบมากท่ีสุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณ
ขยะท้ังหมดในกองขยะ

Å´»ÃÔÁÒ³ ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐÅ´»ÃÔÁÒ³ ¤Ñ´áÂ¡¢ÂÐ
ÊÃŒÒ§ Ô̈μÊíÒ¹Ö¡ÃÑ¡É �ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÊÃŒÒ§ Ô̈μÊíÒ¹Ö¡ÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ถา

1 กรมควบคุมมลพิษ. แนวทางและขอกําหนดเบื้องตน การลดและใชประโยชนขยะมูลฝอย. 1,000 เลม, พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: 2548.

ที่มาของภาพ : http://www.countyofkane.org/Recycling/
PublishingImages/HHWmaterials.png

ที่มาของภาพ : https://muiphorn.files.wordpress.com/2015/03/02.jpg

ที่มาของภาพ : http://meejai.com/mjphoto.php?imgid=156810 
http://i.huffpost.com/gen/1515354/

images/o-BOTTLED-WATER-WASTE-facebook.jpg

เคร่ืองดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต เปนตน สําหรับขยะรีไซเคิลนี้
เปนขยะที่พบมากเปนอันดับที่สองในกองขยะ กลาวคือ พบประมาณ 30% 
ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

 3. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ 
ขยะท่ีมีองคประกอบหรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตาง ๆ ซึ่งไดแก วัตถุ
ระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ  วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําให  เกิดโรค 
วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอ่ืนไมวาจะเปน
เคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน
หรือสิ่งแวดลอม เชน ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรี่โทรศัพท
เคล่ือนที่ ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี 
เป นต น ขยะอันตรายน้ีเป นขยะท่ีมักจะพบได น อยท่ีสุด กลาวคือ 
พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใชได 
คือ ของเสียบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใช ซึ่งสามารถนํากลับมาใชประโยชน
ใหมได เชน แกว กระดาษ เศษพลาสติก กลองเครื่องดื่มแบบ UHT กระปอง
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4.  ขยะท่ัวไป (General waste) คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือ
จากขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลาย
ยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติก
ใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ี
กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอยลเปอน
อาหาร เปนตน สําหรับขยะทั่วไปนี้เปนขยะที่มีปริมาณใกลเคียงกับขยะ
อันตราย กลาวคือ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ

 โดยมีการ จัดตั้ งคณะทํ า งานเพื่ อจั ดทํ าแผนปฏิบั ติ การลด 
และคัดแยกขยะในสํานักงานฯ มีการจัดหาถังขยะ 4 สีเพื่อการคัดแยกขยะ 
ไดแก 1) สีเขียว สําหรับทิ้งขยะอินทรีย ขยะมูลฝอยท่ีเนาเสียและยอยสลาย
ได เร็ว 2) สีเหลือง สําหรับท้ิงขยะรีไซเคิล ขยะมูลฝอยท่ีสามารถ
นํามารีไซเคิลหรือขายได  3) สีแดง สําหรับทิ้งขยะอันตราย และ 
4) สีฟา สําหรับทิ้งขยะทั่วไป ขยะมูลฝอยที่ยอยสลายไมได ไมเปนพิษ 
แตไมคุมคากับการรีไซเคิล รวมถึงการประชาสัมพันธ รณรงคใหเจาหนาที่
รวมกันใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก การใชแกวนํ้าสวนตัว ใชปนโตแทน
กลองโฟม งดนําโฟมเขาในสํานักงานฯ และสามารถจัดการขยะอยาง
เหมาะสมดวยแนวทาง 3R ไดแก 
 ลดการใช (Reduce) ลดการขนขยะเขาบาน ไมวาจะเปน
ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ขวดพลาสติก ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตราย
ในบาน หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีภายในบาน เชน นํ้ายาทําความสะอาด
ตาง ๆ ใหใชวิธีทางธรรมชาติ เชน ใชผลมะนาวดับกลิ่นภายในหองน้ํา 
รวมถึงหลีกเลี่ยงการใชโฟมและพลาสติกซึ่งกําจัดยาก เปลี่ยนเปนใชถุงผา
ซื้อของ ปนโตใสอาหาร เปนตน
 ใชซํ้า (Reuse) เปนหนึ่งในแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากร
ที่มีอยูอยางรูคุณคา การใชซํ้าเปนการที่เรานําส่ิงตาง ๆ ที่ใชงานไปแลว 
และยังสามารถใชงานได กลับมาใชอีก เปนการลดการใชทรัพยากรใหม 
รวมทั้งเปนการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นอีกดวย เชน ถุงพลาสติกไมเปอน
ใสของอีกครั้ง หรือใชเปนถุงใสขยะในบาน นําขยะกลับมาใชใหมและ
ประดิษฐของใช นําขยะเปยก/อินทรีย มาทําเปนปุย นํ้าหมักชีวภาพ หรือ
สารไลแมลงเพื่อการเกษตรในสวนผักและผลไม
 รีไซเคิล (Recycle) เปนการนําวัสดุตาง ๆ เชน กระดาษ แกว 
พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีตาง ๆ เพื่อนํา
กลับมาใช ใหม  ซึ่งนอกจากจะเป นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแลว 
ยังเปนการลดการใชพลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดลอม คัดแยก
ขยะรีไซเคิลแตละประเภท นําไปขายเพ่ือจัดทํากองทุนชวยเหลือชุมชน
หรือบริจาคเขาธนาคารขยะ
 หากเราเร่ิมตนดวยการปลูกจิตสํานึกงาย ๆ จากตัวเรา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชีวิตประจําวัน สิ่ งที่ เราทุกคนทําได ง าย ๆ ช วยกัน
คนละไมคนละมือ ก็จะทําใหปริมาณขยะมูลฝอยลดลง สิ่งแวดลอม
ของเราและของประเทศก็จะนาอยูยิ่งขึ้น

โดย พิมพกมล เจริญสุข

แหลงขอมูลอางอิง : 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

http://www.thaihealth.or.th 
http://scienceillustratedthailand.com 

http://www.psrecycle.com/index.php/about-garbage/
knowledge

“ทําความดีดวยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดลอม” 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 ไดเห็นชอบ
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใชถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช
โฟมบรรจุอาหาร โดยการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน แนวทางการลดขยะ ระดับครัวเรือน เพ่ือใช
ประโยชนจากขยะใหไดสูงสุดและลดปริมาณขยะในชุมชนลง ซึ่งสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดใหความสําคัญกับมาตรการดังกลาว 
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เก็บมาเลา

    มอกจาง ๆ และควันคลายกันจนบางทีไมอาจรู ... ชวงน้ี
    เนื้อเพลงหมอกและควันของพี่เบิรด ธงไชย ที่หลาย ๆ คน
รู จักถูกนํากลับมาเปนวลีเด็ดอีกครั้งในสื่อสังคมออนไลน หลังจาก
ชวงสัปดาหที่ผานมา คนกรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัด ตางใหความสนใจ
กับสถานการณฝุนพิษที่มีลักษณะคลายหมอกหนา บดบังเสนทาง จนไปถึง
ตึกรามบานชอง ที่เรียกวา PM2.5 หรือฝุ นละอองขนาดเล็กไมเกิน 
2.5 ไมครอนนั่นเอง ซึ่งโดยปกติเปนที่ทราบกันดีวาปญหาหมอกควัน
มักพบท่ีบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยจะปรากฏชัดเจน
ในชวงหนาแลง (เดือนธันวาคม - เมษายน) ของทุกป ในสภาวะอากาศ
ที่แหงและนิ่ง ทําใหฝุนละอองที่เกิดข้ึนสามารถแขวนลอยอยูในบรรยากาศ
ไดนาน นอกจากน้ียังพบวาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเน่ืองจาก
ความแหงแลงที่สงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของไฟปา ประกอบกับในชวงเวลา
ดังกลาว เกษตรกรจะทําการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับทําการ
เกษตรในชวงฤดูฝน สําหรับปที่มีฝนตกนอยหรือเกิดภาวะแหงแลงจะทําให
การชะลางหมอกควันหรือฝุนที่แขวนลอยในอากาศเปนไปไดนอย ปญหาน้ี
จึงสงผลกระทบตอธุรกิจการทองเท่ียวและการบริการ รวมถึงการจราจร
ทั้งทางบกและทางอากาศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลตอสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่โดยตรง
 สําหรับสถานการณลาสุดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่
ใกลเคียงนั้นเปนปญหาฝุนพิษที่เรียกวา PM2.5 หรือฝุนละอองขนาดเล็ก
ไมเกิน 2.5 ไมครอน ที่ทําใหประชาชนแตกต่ืน วิตกกังวลถึงภัยสุขภาพ
ที่กํ าลั งจะคุกคาม  และส งผลให พากันกว านซื้อหน ากากอนามัย
จนหมดตลาด อยางไรก็ดีหลายคนอาจจะซ้ือเพื่อปองกันโรค ตามกระแส 
หรือสวมใสเพื่อแฟชั่น แตจุดประสงคหลักของหนากากอนามัยน้ันคือ
สวมใสเพื่อปองกันฝุน เชื้อโรค ที่จะเขาสูรางกาย

ทําความรูจักกับ PM2.5 
 PM2.5 (Particulate Matters)1 คือ ฝุ นละอองขนาดเล็ก
ไมเกิน 2.5 ไมครอน อาจเทียบอยางงายวามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 
ของเสนผานศูนยกลางของเสนผมมนุษย เล็กขนาดที่ขนจมูกของมนุษยนั้น   
ไมสามารถกรองได ทําใหฝุ นละอองชนิดนี้สามารถแพรกระจายเขาสู 
ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสูกระบวนการทํางานในอวัยวะ
ตาง ๆ ของรางกาย โดยเกิดจาก 2 ปจจัยหลัก ไดแก 
 1.  แหลงกําเนิดโดยตรง ไดแก การเผาในท่ีโลง การคมนาคมขนสง 
การผลิตไฟฟา อุตสาหกรรมการผลิต
 2.  จากการรวมตัวของกาซและมลพิษอื่น ๆ ในบรรยากาศ 
โดยเฉพาะซัลเฟอรไดออกไซด (SO

2
) และออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 

รวมทั้งมีสารปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), อารเซนิก (As) หรือโพลีไซคลิก
อะโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAHs) ที่ลวนแลวแตเปนสารพิษท่ีเปนอันตราย
ตอรางกายของมนุษย

รูทันอันตรายของ PM2.5 
 เม่ือเราหายใจเขาไป รางกายจะรับเอาฝุนละออง PM2.5 เขาไป
ในรางกายดวย ซึ่งเราสังเกตไดจากอาการระคายเคืองจมูก แสบจมูก ไอ 
ไปจนถึงมีเสมหะ กระทั่งเกิดการสะสมและกอใหเกิดโรคตาง ๆ ได เชน 
โรคมะเร็งปอด ที่ถึงแมว าจะไมได เห็นผลกระทบในหนึ่งถึงสองวัน 
แตฝุนพิษนี้สามารถทําใหรางกายมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งปอดได เนื่องจาก
หมอกควันที่เราเห็นกันนั้นปะปนไปดวยแกสพิษและสารไฮโดรคารบอน
บางชนิดที่เปนภัยตอสุขภาพ ซึ่งจากรายงานขององคการอนามัยโลก 
ระบุวา PM2.5 อยูในกลุมที่ 1 ของสารกอมะเร็ง ตั้งแตป 2556 และ
เปนสาเหตุของ 1 ใน 8 ที่ทําใหประชากรโลกเสียชีวิตกอนวัยอันควร 

รูเทาทันรูเทาทัน  PM2.5PM2.5  
มลพิษใกลตัวมลพิษใกลตัว

ห

1  คา PM หรือ Particulate Matters เปนคําเรียกคามาตรฐานของฝุนขนาดเล็กที่เปนอันตรายตอสุขภาพของทาง US. EPA (United state Environmental Protection Agency) 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอยูดวยกัน 2 ชนิด ไดแก PM10 และ PM2.5
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นอกจากนี้ผลกระทบจากการรับฝุนละออง PM2.5 ยังทําใหมีโอกาสเสี่ยง
ที่จะเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด 
เน่ืองจากฝุนละอองขนาดเล็กสามารถแพรกระจายเขาสูทางเดินหายใจ 
กระแสเลือด และแทรกซึมสู กระบวนการทํางานของอวัยวะตาง ๆ 
ในรางกายจนกอใหเกิดโรค และแมกระท่ังสตรีตั้งครรภ ยังสงผลกระทบ
ตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภอีกด วย ซึ่งผลกระทบที่ เห็น
อยางไดชัด คือ ทารกแรกเกิดนั้นจะมีนํ้าหนักท่ีนอยกวาปกติ 

หนากากอนามัยปองกันภัยจากฝุนพิษ
 วิ ธี ก า ร ในการป  อ ง กันตน เอง ให  ปลอดภั ยจาก ฝุ  นพิษ คือ
การสวมหนากากอนามัย ซึ่งหนากากอนามัยแบงออกเปน 3 ประเภท 
ไดแก

● หนากากอนามัยชนิด N95 เปนหนากากอนามัยที่ไดรับ
ความนิยมสูงสุดในขณะน้ี มีความหนากว าหน ากากอนามัยทั่วไป
และมีความมิดชิด ไมมีอะไรร่ัวไหลเขาหรือออกได จึงสามารถปองกัน
ฝุ นละอองหรือมลพิษทางอากาศได ดีกว าหนากากอนามัยธรรมดา 
มีความสามารถในการกรองฝุนละอองขนาด 0.1-0.3 ไมครอน ได 95% 
โดยเฉพาะฝุ นละอองขนาดเล็กอย าง PM2.5 ที่กําลังเป นป ญหา
เปนอยางนอย มีนํ้าหนักเบา สวมใสงาย มี 2 แบบคือ ชนิดมีวาลวเปด-ปด 
เพื่อให หายใจสะดวก กับชนิดที่ ไม มีวาล วป ด ซึ่งจะมีราคาถูกกวา 
แตใสแลวจะอึดอัดกวา เพราะหายใจลําบาก

● หนากากอนามัยแบบผาฝาย เปนหนากากคลายแบบ
เยื่อกระดาษ เนนการปองกันการกระจายของนํ้ามูกหรือนํ้าลายจาก
การไอจาม แตอาจไมสามารถกรองเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ได สามารถ

ปองกันฝุนละอองขนาดใหญกวา 3 ไมครอนข้ึนไป แตฝุ นละอองท่ีพบ
ในปจจุบันนี้มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอนจึงไมสามารถปองกันได  

 ● หนากากอนามัยแบบเย่ือกระดาษ 3 ชั้น หนากาก
ชนิดใชครั้งเดียวแลวทิ้ง เปนแบบท่ีคนสวนใหญคุ นเคย เหมาะสําหรับ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคจากการไอหรือจาม ปองกันผู สวมใส
จากเชื้อโรคจําพวกเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราได แตหากเปนเช้ือไวรัส
ซึ่งมีอนุภาคเล็กระดับไมครอนอาจจะไมสามารถปองกันได จึงไมเพียงพอ
หากตองการปองกันฝุนพิษ
 สาํหรับการเลือกสวมใสหนากาก เพือ่ปองกันฝุนละอองขนาดเล็กนัน้ 
ใหประเมินความเส่ียงของตนเองเชน อาศัยอยู ในพื้นที่และชวงเวลา
ที่มีคา PM2.5 สูง กลุมเสี่ยง ไดแก ผูสูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ 
ผู ป วยโรคเร้ือรัง เชน หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และกลุมคนที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ คือ ผูที่ตองทํางานหนัก
กลางแจงเปนระยะเวลานาน ๆ เชน ตํารวจจราจรที่ทํางานกลางแจง 
มอเตอรไซดรับจาง คนงานที่ทํางานกอใหเกิดฝุน เปนตน ควรสวมใส
หน ากากอนามัยชนิด  N95 ซึ่ งสามารถหาซ้ือได ตามร านขายยา 
หางสรรพสินคาทั่วไป รานคาวัสดุ หรือหากไมสามารถหาซ้ือหนากาก
อนามัยชนิด N95 ได สามารถใชหนากากอนามัยชนิดแบบเยื่อกระดาษ 
3 ชั้น ซึ่งเปนแบบที่ใชกันทั่วไปทดแทนได แตควรสวม 2 ชั้น หรือหากใช
หนากากผาที่มีการเย็บหลายชั้น ก็สามารถที่จะชวยปองกันไดเชนกัน 
ที่สําคัญควรใสใหถูกวิธีจึงจะปองกันได 

โดย เทพยุดา วงศวิรัติ

แหลงขอมูลอางอิง :
https://news.thaiware.com/12547.html

http://www.pcd.go.th/info_serv/air_thaihaze.html
https://thestandard.co/pm-2-5-environmental-nano-pollutants/

Facebook Fan page Greenpeace Thailand
https://www.honestdocs.co/pm-2-5-environmental-

nano-pollutants
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/121881/

https://www.thairath.co.th/content/1469323
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นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร วมพิธีวางพานพุ ม
และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ ประจําป 2561 โดยมี 
พล .อ .ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เป นประธานในพิธี วันที่ 5 ธันวาคม 2561 
ณ ทองสนามหลวง

นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดการจัดรับฟงความคิดเห็น
ตอ (ราง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 7 ธันวาคม 2561 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว 
“ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2561” เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index - MPI) ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 
ขยายตัวรอยละ 0.98 จากชวงเดียวกันของปกอน วันที่ 25 ธันวาคม 2561 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คณะผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เขาศึกษาดูงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.เพชรบุรี เพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมใหกับเจาหนาที่ สศอ. พรอมนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ตลอดจนการทํางานตอไป วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี




