
การเปิดเสรีสินค้าสิ่งแวดล้อม (Environmental Goods) ภายใต้ WTO   

 ปัจจุบันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็น       
Mega Trend ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของภาคธุรกิจ เพ่ือให้สินค้าและกระบวนการผลิตสินค้า
ของบริษทัไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงแนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัว รวมถึง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรมการผลิตสินค้าในด้านต่างๆ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด            
เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) และวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015    
(Post-2015 Development Agenda) ขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้น ในเวทีการค้าระหว่างประเทศจึงได้มี
การส่งเสริมและผลักดันการเปดิเสรีเรื่องสนิค้าและบริการสิ่งแวดล้อมขึ้น (Environmental Goods and Service )     
โดยที่เรื่องดังกล่าวเริ่มมีการด าเนินการและเจรจามาหลายปีแล้วในเวทีการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบพหุภาคี    
ทั้ง WTO และ APEC ซึ่งที่ผ่านมา การเจรจาเปิดเสรีสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อมภายใต้ WTO ยังไม่ค่อยมีความ
คืบหน้ามากนักเนื่องจากการเจรจารอบโดฮาล้มเหลวท าให้การเจรจา EGA หยุดชะงักลง ซึ่งต่อมาในปี 2014 
ประเทศสมาชิก WTO จ านวน 14 ประเทศ น าโดยสหรัฐฯ ได้ประกาศเดินหน้าการเจรจา EGA ภายใต้ WTO      
ในรูปแบบการเจรจาหลายฝ่าย (Plurilateral Negotiation) ท าให้การเจรจามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก       
โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิก WTO จ านวน 17 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน คอสตาริกา สหภาพยุโรป 
ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน สหรัฐฯ อิสราเอล ตุรกี และไอซ์แลนด์ 
เข้าร่วมเจรจาความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้องค์การการค้าโลก (Environmental Goods 
Agreement: EGA) ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนจะเน้นไปที่การเปิดเสรีสินค้าสิ่งแวดล้อม (Environmental Goods) 
ภายใตก้รอบ WTO  

สินค้าสิ่งแวดล้อม (Environmental Goods) คืออะไร ?  

  ที่ผ่านมา ประเด็นที่เป็นปัญหาหลักในการเจรจาสินค้าสิ่งแวดล้อม คือ เรื่องของการก าหนดค า
นิยาม หรือความหมายของสินค้าสิ่งแวดล้อม โดยรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่ถูกน ามาใช้ในการเจรจา   
เพ่ือลดภาษีไม่มีค าจ ากัดความที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental 
End-Uses) ซ่ึงสินค้าส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็น Multiple Use กล่าวคือ มีคุณสมบัติหรือการใช้งานที่หลากหลาย
ไม่จ ากัดเฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเด็นต่อมาคือ เรื่องของการก าหนดพิกัด
ศุลกากรของสินค้าสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ภายใต้ปฏิญญาโดฮาของ WTO สินค้าสิ่งแวดล้อมที่จะน ามาพิจารณาลด
ภาษีจ าเป็นต้องก าหนดพิกัดศุลกากรได้ ดังนั้น สินค้าที่เป็นสินค้าสิ่งแวดล้อมบางประเภทที่ยังไม่มีพิกัดศุลกากรจึง
ยังไม่ควรรวมไว้ในสินค้าสิ่งแวดล้อมท่ีจะน ามาลดภาษี ซึ่งจะส่งผลให้การลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมไม่สามารถท าได้
ในทางปฏิบัติ และยังเกิดความล่าช้าเพราะต้องรอการก าหนดพิกัดศุลกากรจากองค์กรศุลกากรโลก (WCO)  

  นอกจากนี้ UNCTAD ได้นิยาม “สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Environmental Preferably 
Products: EPPs) ว่าเป็นสินค้าท่ีมีวัตถุประสงค์ในการใช้ มีข้ันตอนในการท าลาย/ย่อยสลาย และกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้สินค้าเหล่านี้ทดแทนสินค้าอ่ืนๆ ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 

แนวทางการเจรจาสินค้าสิ่งแวดล้อม (Environmental Goods) ภายใต้ WTO   

  ปัจจุบัน การเจรจาความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าสิ่งแวดล้อม (Environmental Goods 
Agreement: EGA) ภายใต ้WTO มีการเจรจาไปแล้ว 13 รอบ โดยมีจ านวนสินค้าที่ถูกจัดอยู่ในรายการสินค้า
สิ่งแวดล้อม จ านวน 341 รายการ ตามพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ปี 2012 (HS 2012) ที่ระดับ 6 หลัก          
ซึ่งบางรายการมีการแตกพิกัด โดยประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการเจรจาความตกลง EGA ได้ก าหนดแนวทาง          
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ในการเจรจา ดังนี้ แบ่งสินค้าสิ่งแวดล้อมออกเป็น 10 กลุ่ม ตามประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (1) Air Pollution 
Control and Solid เช่น เครื่องสูบลมหรือเครื่องสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอ่ืนๆ และพัดลม  
(2) Hazardous Waste Management เช่น เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว๊ต และภาชนะส าหรับบรรจุที่คล้ายกัน 
เครื่องจักรอ่ืนๆ (3) Waste Management and Water Management เช่น หลอดหรือท่อ และโฟร์กลวง        
ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ดึงเย็นหรือรีดร้อน วาล์วลดความดัน (4) Environmental Remediation and 
Clean-Up เช่น เสื่อ สิ่งปูลาดและฉากท าด้วยไม้ไผ่แพชนิดพองลม (5) Noise and Vibration Abatement            
เช่น ใยขี้แร่ ใยหิน (6) Cleaner and Renewable Energy เช่น หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน 
เครื่องปรับอากาศ   (7) Energy Efficiency เช่น ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับท าความเย็น           
(8) Environmental Monitoring, Analysis and Assessment เช่น อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการส ารวจ          
ออสซิลโลสโกป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์ส าหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า (9) Environmentally 
Preferable Products เช่น หลอดหรือท่อและท่ออ่อนท าด้วยยางวัลแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง และ (10) Resource 
Efficiency เช่น แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยมที่ท าด้วยเส้นใยพืช ฟางหรือท าด้วยชิ้นไม้ สะเก็ดไม้ ขี้เลื่อยหรือ
เศษไม้อ่ืนๆ         

      ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกสามารถเสนอสินค้าในรายการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม โดยสินค้าที่เข้าข่าย
เป็นสินค้าที่มีการใช้งานหลากหลายประเภท (Multiple use) สามารถที่จะน ามาก าหนดรายการเฉพาะ (Ex-Out) 
ได้ในภายหลัง นอกจากนี้ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ได้เสนอระยะเวลาในการลดภาษีเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ลดภาษี
เหลือร้อยละ 0 ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ (มากกว่าร้อยละ 75 ของรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมทั้งหมด) 2) ลดภาษี
เหลือร้อยละ 0 ภายใน 3 ปี หลังความตกลงมีผลบังคับใช้ 3) ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใน 5 ปี หลังความตกลง   
มีผลบังคับใช้ และ 4) ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใน 7 ปี หลังความตกลงมีผลบังคับใช้ 
 

การเปิดตลาดสินค้าสิ่งแวดล้อม vs การพัฒนาเทคโนโลยี (Technological Development) 

  ประเด็นหนึ่งที่เรารับรู้หรือคิดถึง เมื่อได้ยินค าว่าสินค้าสิ่งแวดล้อม นั้น เราสามารถจินตนาการได้
ว่าสินค้าสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม รวมถึงมีมาตรฐานที่สอดคล้อง
กับหลักการหรือวัตถุประสงค์ในการที่จะน าสินค้าดังกล่าวมาพัฒนาคุณภาพหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมถึงการน าเข้า (ซ้ือ) เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าสิ่งแวดล้อมจากประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงส่วนใหญ่   
เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี ในอีกด้านหนึ่งการพ่ึงพาการน าเข้าหรือซื้อเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า
สิ่งแวดล้อมจากประเทศพัฒนาแล้ว อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศท่ีมีขีด
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) 
และการใช้วัตถุดิบธรรมชาติภายในประเทศมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าสิ่งแวดล้อมได้เอง ซ่ึงประเด็นการน าเข้า
หรือการพ่ึงพาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าสิ่งแวดล้อมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางอ้อม
ของประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการภายในประเทศไม่สนใจหรือไม่ให้ความส าคัญในการ   
ที่จะใช้หรือพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ หากสินค้าดังกล่าวไม่ได้เป็น
สินค้าสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการลดภาษีภายใต้ WTO กล่าวคือ ถึงแม้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติหรือการ
ใช้งานเพื่อการพัฒนาคุณภาพหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันหรือใกล้เคียงกับสินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้ 
WTO แต่ทว่าเป็นสินค้าที่ไม่ใช่พิกัดเดียวกับสินค้าสินค้าสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการลดภาษี กรณีดังกล่าว อาจท าให้
ผู้ประกอบการหันมาน าเข้าหรือใช้สินค้าสิ่งแวดล้อมภายใต้ WTO ซ่ึงได้รับการลดภาษีแทน ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจะต้องพิจารณาถึงผลดีและผลเสียเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพ่ือรักษาสมดุล 
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ในเรื่องของการใช้และการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้ควบคู่ไปกับการยกระดับและพัฒนา
เทคโนโลยีภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

สินค้า Remanufacturing กับความตกลงการค้าเสรี (FTAs)   

  ที่ผ่านมานอกจากประเด็นการค้าสินค้าสิ่งแวดล้อมจะถูกน ามาเจรจาภายใต้เวทีการค้าพหุภาคี
อย่าง WTO และ APEC แล้ว พบว่ามีสินค้าสิ่งแวดล้อมอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกน ามาบรรจุอยู่ในข้อบท (Chapter) ต่างๆ 
ของความตกลงการค้าเสรียุคใหม่ โดยเฉพาะความตกลง TPP สินคา้กลุ่มดังกล่าวคือสินค้า Remanufacturing    
ซ่ึงถือเป็นสินค้าสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นกระบวนการชุบชีวิตของสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้วให้
กลับมาท างานได้เหมือนหรือใกล้เคียงกับสินค้าใหม่มากที่สุด โดยสินค้า Remanufacturing ถือเป็นสินค้า
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป รวมถึงจีนให้ความส าคัญเป็น
อย่างมาก และมีนัยส าคัญต่อเวทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความตกลง TPP ซึ่งสหรัฐฯ น าเรื่อง
การเปิดตลาดสินค้า Remanufacturing เข้าไปบรรจุอยู่ในความตกลง TPP รวมถึงความตกลงการค้าเสรีในกรอบ
อ่ืนๆ ที่สหรัฐฯ เข้าร่วมเจรจา โดยการผลักดันให้มกีารเปิดตลาดสินค้า Remanufacturing รวมถึงลดอุปสรรค     
ในการเข้าสู่ตลาดของสินค้า Remanufacturing โดยให้ประเทศสมาชิก TPP ปฏิบัติต่อสินค้า Remanufacturing 
เสมือนว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ (ไม่ใช่สินค้าใช้แล้ว) ตลอดจนห้ามกีดกันการน าเข้าสินค้า Remanufacturing 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบที่มาจากประเทศสมาชิกมาผลิตสินค้า Remanufacturing  
      ดังนั้น ประเด็นสินค้า Remanufacturing จึงเป็นเรื่องทีป่ระเทศไทยจะต้องมีการด าเนินงาน
ในเชิงบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับผลกระทบและใช้ประโยชน์หาก
จะต้องมีการเปิดเสรีตลาดสินค้า Remanufacturing ในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดหลายด้าน
เกี่ยวกับการก ากับดูแลสินค้า Remanufacturing ได้แก่ การก าหนดพิกัดภาษีศุลกากร การก าหนดมาตรฐาน     
การคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้บริโภค ระบบการจัดการขยะอุตสาหกรรม และกฎหมาย/กฎระเบียบ     
ในการควบคุมสินค้า Remanufacturing เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมสินค้า Remanufacturing 
อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันมีเพียงพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ที่มีการควบคุมการน าเข้าเครื่องมือ
แพทย์ที่เป็นสินค้า Remanufacturing 

การค้าสินค้าสิ่งแวดล้อมและความตกลง EGA: ประโยชน์ต่อประเทศไทย การเตรียมความพร้อม
ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการไทย ?   

  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้ประกอบการในประเทศ 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรพิจารณาถึงประโยชน์ในภาพรวมที่จะได้รับหากมีความ
สนใจทีจ่ะเข้าร่วมการเจรจาความตกลง EGA ในประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้าน ได้แก่ 1) การก าหนดขอบเขตและ
นิยามของสินค้าสิ่งแวดล้อมให้มีความที่ชัดเจน ว่าเป็นสินค้าที่มีการใช้งานเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environmental End-Uses) อย่างชัดเจน ทั้งนี้ พบว่ารายการสินค้าที่ถูกเสนอเป็นสินค้าสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการ
ลดภาษีภายใต้ WTO ส่วนใหญ่ยังมีคุณสมบัติเป็น Multiple Use ดังนั้น การเปิดเสรีดังกล่าวอาจไม่เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง รวมทั้งอาจมีการน าสินค้าขั้นต้นและขั้นกลางที่เป็นสินค้า
สิ่งแวดล้อมภายใต ้WTO ไปผลิตสินค้าส าเร็จรูปประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สินค้าสิ่งแวดล้อม  2) ด้านการส่งออก 
ประเทศก าลังพัฒนาอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากรเท่าไรนัก เนื่องจากสินค้าสิ่งแวดล้อมในประเทศ     
คู่ค้าหลักของไทยส่วนใหญ่มีภาษีน าเข้าเป็นศูนย์อยู่แล้ว นอกจากนี้ ประเทศคู่ค้าหลักของไทย เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
และ EU มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non Tariff Measures: NTMs) 
ของสินค้าสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและเป็นจ านวนมาก ดังนั้น หากสินค้าสิ่งแวดล้อมมีการลดภาษีเหลือร้อยละ 0 แล้ว   
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แต่สินค้าไทยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดในประเทศดังกล่าวได้หากไม่มีการเจรจาเพื่อลดหรือขจัด 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ NTMs ต่างๆ ดังกล่าว 3) การยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อม ในระยะยาว   
ความตกลง EGA อาจท าให้ผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาไม่ให้ความส าคัญในการ
ยกระดับและพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชนิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นและต้นทุนต่ ากว่า
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ชนิดเดิมขึ้นมา ซึ่งถือเป็นการปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมชนิดใหม่ที่ดีกว่าเดิม
ทางอ้อมในอนาคต 4) เรื่องหลักการตีตั๋วฟรี (Free Rider)1  ในอนาคตถึงแม้ว่าความตกลง EGA มีผลบังคับใช้แล้วแต่
ประเทศไทยหรือประเทศสมาชิก WTO อ่ืนๆ ทุกประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาความตกลง EGA ก็ยังสามารถ
ได้รับประโยชน์จากการลดภาษีน าเข้าสินค้าสิ่งแวดล้อมได้อยู่แล้วตามหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์
ยิ่ง (Most Favored Nation Treatment: MFN) ภายใต้ WTO  

 

******************************************************** 

อ้างอิง : 1. คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า Remanufacturing จัดท าโดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

2. บทความ เรื่องปฏิวัติโลกอุตสาหกรรม พลิกโฉมหน้าการผลิต นิตยสาร Blue Update Edition 16 
3. โครงการการศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยต่อการท าข้อตกลงการค้าเสรีไทย-

สหรัฐอเมริกา บทที่ 4 ข้อตกลงเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดสินค้า หน้า 4-18 
4. ส านักยุทธศาสตร์การเจรจาการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

5. หนังสือกฎกติกา WTO เล่มที่หนึ่ง: กฎกติกาทั่วไป  
 

โดย นายชาญชัย โฉลกคงถาวร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

                                                           
1 เมื่อภาคีสมาชิกได้ลดอัตราภาษีศุลกากรให้แก่สินค้าน าเข้าจากประเทศหนึ่ง ประเทศภาคีสมาชิกนั้นก็ต้องลดอัตราภาษีศุลกากรให้แก่
สินค้าน าเข้าที่เหมือนกันของทุกภาคีสมาชิกด้วย ด้วยลักษณะเช่นนี้จึงท าให้ภาคีสมาชิกที่มิได้เข้าร่วมการเจรจาการลดอัตราภาษีอากร
พลอยได้รับประโยชน์ด้วย 


