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คณะผูวิจัยไดนัดสัมภาษณและหารือกับหนวยงานตาง ๆ รวม 11 แหง โดยมีผลสรุปซึ่งได

จากการหารือและการสัมภาษณแยกเปนรายหนวยงาน ดังนี้ 

1. การหารือกับ ThaiEurope.net ที่สถานฑูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส 
ThaiEurope.net (กรองยุโรปเพื่อไทย) เปนเว็บไซตที่ใหขอมูลเกี่ยวกับสหภาพยุโรปอยาง

ตอเนื่อง นับต้ังแตป 2548 เปนตนมา มีสํานักงานต้ังอยูที่สถานฑูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศของไทย มีหนาที่ติดตามขาวสารในประเด็นตาง ๆ ไดแก  

- นโยบายตาง ๆ ของสหภาพยุโรป (EU) โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ การเกษตร การเมือง 

การตางประเทศ วิทยาศาสตร พลังงาน ส่ิงแวดลอม การศึกษา รวมถึงขาวสารทางธุรกิจทั่วไป 

- ความคืบหนาการเจรจา ASEAN-EU FTA และความตกลงอ่ืนๆ ของ EU 

- ความคืบหนาในเร่ืองของการเจรจา รวมถึงการเตรียมการออกกฎระเบียบใหม ๆ ของ EU 

ทั้งในสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 

ในการหารือกับเจาหนาที่กรองยุโรปเพื่อไทย มีขอสรุปดังนี้ 

1.1) EU มุงที่จะพัฒนามาตรฐานของตนสูการเปน Global Standard โดยมีการปรับปรุง

แกไข และพัฒนาขอกฎหมายตาง ๆ ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมถึงมุงประเด็นดานส่ิงแวดลอมและสังคม

มากข้ึน โดยเนนในเร่ือง Non-Trade Issues เชน ความรับผิดชอบตอสังคม แรงงาน และการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เปนตน 

1.2) EU ไดต้ังขอกําหนดและกฎหมายดานมาตรฐานเปน Minimum Standard ซึ่งหาก

ผูผลิตไมสามารถทําไดตามมาตรฐาน ก็จะไมสามารถขายสินคาของตนใน EU ในขณะที่มีการสนับสนุน

อยางมากจากภาครัฐใหภาคเอกชนกําหนด Voluntary Standard ที่สูงกวามาตรฐานข้ันตํ่า ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด

การแขงขันกันพัฒนาสินคาที่มีมาตรฐานและคุณภาพดียิ่ง ๆ ข้ึนไป อาทิ สินคาที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอม หรือมี

สวนชวยลดโลกรอน และสินคาที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ตัวอยางที่เห็นไดชัดของการสนับสนุน คือ 

โครงการ Eco Label (เคร่ืองหมาย EU-Flowers) ซึ่งจะรับรอง (โดยความสมัครใจของผูผลิต) ใหแกสินคา

และบริการที่มีมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมสูงกวามาตรฐานบังคับ รวมถึงมีกระบวนการผลิตตลอดจนถึงการ

กําจัดเศษซากที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1.3) แมจะใหความสําคัญกับประเด็นดานอ่ืน ๆ แตตนทุนก็ยังคงเปนส่ิงที่ผูบริโภคและ

ผูขายใน EU ใหความสําคัญมากที่สุด โดยประเด็นอ่ืนจะเปนตัวชวยเสริมสรางโอกาสการตลาดสาํหรับสินคา

ที่มีราคาใกลเคียงกัน ทั้งนี้ จากผลสํารวจของ CSR Europe เมื่อป 2000 ผูบริโภคใน EU โดยเฉล่ีย 44% 

ยินดีจายเพิ่มข้ึนหากสินคาใหความสําคัญกับ CSR และเปอรเซ็นตดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนจากความ

พยายามของ EU เพื่อสงเสริมใหผูบริโภคมีความตระหนักในเร่ืองนี้มากข้ึน 
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1.4) EU กําหนดนโยบายที่จะเรงผลักดันสําหรับปตอไปแลว โดยเนนเร่ืองของนโยบาย

อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน (Sustainable Industrial Policy: SIP) โดยจะมีกฎระเบียบตาง ๆ อาทิ Ecodesign  

และ Biocide Products (รายละเอียด Biocide ตามภาคผนวกขอ 1) ทยอยประกาศเปนกฎหมายบังคับ โดย 

ขณะนี้ ในสวนของรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับ Ecodesign ยังอยูในกระบวนการโตแยง และเปดโอกาสใหผูมี

สวนไดสวนเสียแสดงความเห็นได แตสําหรับรางกฎหมายที่เกี่ยวกับ Biocide ไดผานความเห็นชอบรวมกัน

ของสองสภายุโรปแลว ซึ่งสวนนี้ ถือไดวาลวงเลยกําหนดระยะเวลาที่สามารถโตแยงไดแลว ดังนั้น ผูผลิตใน

ไทยตองคอยติดตามความคืบหนาของการกําหนด Biocide List (สารกันเช้ือรา) ที่จะอนุญาตใหใชในสินคา

เฟอรนิเจอร/ไม/ส่ิงทอ โดยคาดวาจะมีผลบังคับใชกับผูผลิตในป 2556 (2013) 

1.5) ขณะนี้ในสวนของ ROHs ยังเปน Directives แตมีความพยายามเพื่อปรับปรุงและ

รวบรวมใหเปน Regulation ในลักษณะเดียวกับที่ไดดําเนินการแลวใน Directives ที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล

สารเคมีและเคมีภัณฑ ซึ่งมีการรวบรวมและผนวกเปน REACH Regulation เพื่อใหกฎหมายของ EU มีความ

สอดคลองและเปนแนวทางเดียวกันทั้งภูมิภาค 

1.6) EU พยายามจะสนับสนุนนโยบายการบริโภคและการผลิตอยางยั่งยืน (Sustainable 

Consumption and Production: SCP) และนโยบายอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน (Sustainable Industrial 

Policy: SIP) ผานความตองการดานอุปสงค (Demand side) โดยเร่ิมตนที่การสรางอุปสงคของการจัดซื้อ 

จัดจางโดยรัฐ และการเรียกรองใหผูคาปลีก/สงรายใหญ เชน Tesco, Lotus ดําเนินนโยบายเดียวกัน เชน 

กําหนดใหวัตถุดิบที่ใชในการตัดเย็บเส้ือผาของพนักงาน และขาราชการ ทหาร ตํารวจ ตองมาจากแหลง 

ที่สนับสนุนเร่ือง SIP เปนตน 

1.7) กฎระเบียบของ EU หลายประการมีที่มาจากแรงผลักดันของผูประกอบการใน EU เอง 

เนื่องจากตนถูกกําหนดใหตองผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง แตก็ไมตองการที่จะเสียเปรียบคูแขงจากภูมิภาคอ่ืน 

จึงไดผลักดันใหมีการกําหนดมาตรฐานบังคับเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดการแขงขันบนพื้นฐานเดียวกัน อยางไรก็ดี 

ทั้งผูบริโภค ผูขาย แรงงาน และ NGO ตางก็สามารถเขาถึงและผลักดันใหมีการออกกฎระเบียบที่เปน

ประโยชนกับภาคสวนของตนได โดยมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง เพื่อนําเสนอขอคิดเห็นไปใหสภายุโรป

และคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปพิจารณา 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

1. จากขอมูลที่ไดรับทําใหทราบวาคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC)  

มีความเคล่ือนไหวเพื่อปรับปรุงกฎหมายและนําเสนอระเบียบขอบังคับใหม ๆ อยูตลอดเวลา  และการที่ อก. 

ไมมีสํานักงานอุตสาหกรรมและเจาหนาที่ดานอุตสาหกรรมพํานัก ณ กรุงบรัสเซลส ไดสงผลให อก. ขาด

โอกาสสําคัญรวม 2 ประการ คือ 1) โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสารลาสุดของ EC และ 2) โอกาสใน

การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการออกกฎหมายต้ังแตระยะแรกเร่ิม ซึ่งเปนชวงที่ยังสามารถโตแยงและเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียพิจารณาได 
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2. ผูผลิต ผูบริโภค ผูคา แรงงาน และ NGO ตาง ๆ ใน EU มีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง

เพื่อมีสวนรวมและเขาถึงการกําหนดนโยบายและกฎหมายของภาครัฐ ซึ่งในเร่ืองนี ้ถอืวา EU ไดใหความสําคัญ

กับการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง ซึ่งเปนสวนที่ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งไทยยังไมสามารถ 

ทําใหเกิดข้ึนในประเทศได ทําใหการออกกฎหมายและนโยบายรัฐของเราอาจยังไมสามารถสะทอนถึงความ

ตองการของภาคสวนตาง ๆ รวมถึงไมไดคํานึงถึงผลกระทบของผูมีสวนเกี่ยวของอยางเพียงพอ 

2. การหารือกับทีมประเทศไทยที่สถานฑูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส 

                                  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส (นายพิศาล มาณวพัฒน) ไดนัดหมายใหทีมประเทศไทย 

ณ กรุงบรัสเซลส ซึ่งไดแก เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ 

สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร สํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากร และสํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เขารวมหารือกับคณะผูวิจัย โดยประเด็นสําคัญที่มีการหารือ คือ บทบาทหนาที่ของ

สํานักงานตาง ๆ และทาทีการเจรจา FTA อาเซียน-EU รวมถึงโอกาสที่ไทยจะเปลี่ยนทาทีโดยหันมาเจรจาใน

กรอบทวิภาคีไทย-EU แทน ซึ่งมีขอสรุปที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 

2.1) EU ใหความสําคัญอยางมากกับการประชุมดานส่ิงแวดลอมของ UN ณ กรุง

โคเปนเฮเกน ประเทศสวีเดนในเดือนธันวาคม 2552 นี้ เนื่องจาก EU คาดการณวาตนจะประสบผลสําเร็จใน

เร่ืองการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Green House Gas: GHG) ไดเกินกวาเปาหมายที่ 20% 

ภายในป 2020 (เมื่อเทียบกับป 1990s) และตองการเสนอเปาหมายท่ีสูงยิ่งกวาเดิมในการประชุมคร้ังนี้  

นั่นคือ การลดการปลอย GHG 30% ภายในป 2020 

2.2) FTA และ PCA เปนสองดานของเหรียญ และสามารถดําเนินการเจรจาไปพรอมกันได 

แต EU กําหนดเงื่อนไขใหมีการลงนาม PCA กอนที่จะลงนาม FTA ซึ่งในสวนนี้ การชะลอการตกลง PCA 

ของไทยนาจะเปนส่ิงที่ไทยใชสรางอํานาจตอรองในการเจรจา FTA ได โดยขณะนี้ PCA ระหวางไทย-EU ยัง

ไมสามารถสรุปผล เนื่องจากมีประเด็นที่ยังไมสามารถตกลงกันได 3 ประเด็น คือ 1) ความยืดหยุนดานการ

กํากับดูแลเร่ืองอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (WMD)  2) ประเด็นความครอบคลุมของกฎหมาย 

International Criminal Court (ICC)  และ 3) essential elements อ่ืน ๆ ซึ่งไทยตองการใหเปนเร่ืองของการ

ใหความชวยเหลือ ในขณะที่ EU ตองการใหเปนเร่ืองของการกําหนดบทลงโทษและการคว่ําบาตรทางการคา
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(penalty & sanction) แทน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่ไทยตองการใหมีประเด็นสําคัญ ๆ ในเร่ือง SPS และ 

TBT ระบุไวใน PCA ดวย 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

- ทีมประเทศไทยตองการรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองหนวยงานเจาภาพหลักของไทยใน

เร่ืองกฎระเบียบ REACH และตองการทราบสถานะความคืบหนาการดําเนินการที่เกิดข้ึนในประเทศไทย

เกี่ยวกับระเบียบนี้ เชน ขอมูลซึ่งรวบรวมรายชื่อผูผลิตสารเคมีและเคมีภัณฑในไทยที่ได Pre-registration แลว 

และรายช่ือ/รายละเอียดสารเคมีที่จดทะเบียน เปนตน ซึ่งในเร่ืองนี้ สท. เห็นวาในสวนของไทยมีสวนราชการ

และสถาบันการศึกษาดําเนินการเร่ือง REACH อยูหลายแหง แตไมมีความชัดเจนวาเจาภาพหลักเปน

หนวยงานใด จึงควรมีการหารือเพื่อกําหนดหนวยงานเจาภาพหลัก และเปน focal point ที่รวบรวมขอมูลใน

เร่ืองนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสามารถติดตามผลการดําเนินงานไดในระยะยาว เนื่องจาก REACH เปน

กฎระเบียบที่จะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาไทยไปยัง EU อยางกวางขวาง 

 

 

สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส อยูใกลกับหมูตึกที่สวยที่สุดในกรุงบรัสเซลส  
(ไดขาววายายแลวหลัง สศอ. กลับจากเบลเยี่ยม) 

3. Toyota Motor Europe NV/SA 

คณะผูวิจัยไดรวมหารือกับ Mr. Piet Steel (Vice-President for European Affairs) และ Mr. 

Stefen Crets ซึ่งกํากับดูแล CSR Department ของโตโยตาทั่วทั้งทวีปยุโรป ซึ่งจากการหารือพบวาการจัดการ

ดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ใน CSR Department ของโตโยตา

ไมไดรวมถึงเร่ืองของการลอบบ้ี แตเปนความพยายามจัดการ CSR ภายในองคกร โดยมีเปาหมายหลักเพื่อให

เกิดการสรางการแขงขันทางธุรกิจอยางยุติธรรม การเพิ่มแรงดึงดูดใจแกคูคา และเพิ่มโอกาสในการแขงขัน

ของธุรกิจ ทั้งนี้ ไดนํารูปแบบการจัดการ CSR ของบริษัทแมในญ่ีปุนมาใชเปนตนแบบ และปจจุบันมีแนวทาง

ดําเนินการที่คลายคลึงกัน อาทิ 

 

อยูตรงนี ้
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- ใหความสําคัญกับการมีบุคลากรที่ดีในองคกร  

- ใหความสําคัญกับมาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอม โดยบริษัทฯ ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 14001 มาต้ังแตกอนป 2543 (2000) และปจจุบันกําลังมุงสูการดําเนินการเพื่อสังคม (social 

contribution) มากข้ึน โดยไดกําหนดเปาหมายในรูปของขอผูกพัน (CSR Commitment) และมีการประเมินผล

ในรูปแบบที่เปน Total Quality Management (TQM)  

- ตองการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 

ปจจุบัน Toyota EU ไดกําหนดขอผูกพันการดําเนินการไวแลว 22 commitments และมี

คณะทํางานเฉพาะกิจ (ก็คือ CSR Department ซึ่งขณะนี้มีบุคลากร 5 คน ทํางานดาน CSR ของโตโยตาทั่ว

ทั้งภูมิภาคยุโรป) ทําหนาที่กํากับดูแลและตรวจประเมินผลขอผูกพันทีละขอ และกําหนด KPI ไวโดยแยกเปน

รายขอ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําแบบฟอรมสํารวจการจัดการใหลูกคากรอก และจัดทํา Green Purchasing 

Guidelines และ CSR Purchasing Guidelines อีกดวย ทั้งหมดนี้มีไวสําหรับการตรวจประเมิน KPI ของ 

CSR ในแตละดาน โดยขอควรคํานึงถึงเปนสําคัญ คือ การพยายามสรางสมดุลระหวางผูมีสวนรวมทั้งหมด 

ไดแก ผูถือหุน คนงาน ลูกคา supplier สังคม และส่ิงแวดลอม 

      
 

       
    ภาพใน Show Room TME                                                 Concept CSR มีอยูทุกที่ อันนี้ถายจากในหองน้ําหญิง 

 

ถายกับ Mr. Piet Steel, Vice-President 
for European Affairs  
Toyota Motor Europe (TME) 
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นอกจากนี้ ยังไดมีการสนับสนุนใหผูผลิตชิ้นสวน (Supplier) ในแตละ tier สงเสริม CSR ใน

บริษัทดวย เพื่อใหเกิดการดําเนินการตลอดหวงโซอุปทานของสายการผลิต โดยโตโยตาจะทํางานรวมกับ 

supplier นั้นในการแกไขและใหขอเสนอแนะ หากพบวามีปญหาในการดําเนินการ CSR  

โตโยตาแจงวา ขณะนี้เจาหนาที่ใน CSR Department 5 คน เปนจํานวนบุคลากรที่เพียงพอ

ตอการทํา TQM ทั้งระบบ รวมทั้งการตรวจประเมินดวย โดยบริษัทฯ แจงวาตนมิไดคํานึงถึงสัดสวนเงินลงทุน

ที่โตโยตาใชไปในการดําเนินการดาน CSR และยังเสริมอีกวา ขณะนี้บริษัทผูผลิตรถยนตอีกหลายคายยัง

ไมไดใหความสําคัญกับเร่ืองของ CSR มากนัก แตก็มีหลายบริษัทที่หันมาใหความสําคัญมากข้ึนเปนลําดับ 

โดยมองเห็นประเด็นในเร่ืองของการเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสินคา 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

- เห็นไดวา แมจะอยูในสหภาพยุโรป แตบริษัทแมของคายรถยนตก็ยังเปนผูกําหนดแนวทาง

และบทบาทการดําเนินการ ตลอดจนวิธีการดําเนินการ อาทิ การใหความสําคัญกับการทํา CSR โดยใช 

TQM และ KPI เปนหลัก ซึ่งแตกตางจากแนวทางของบริษัทสวนใหญในสหภาพยุโรป อยางไรก็ดี ประเด็น 

ที่ตองการเสริมคือ การที่บริษัทฯ จํากัดจํานวนบุคลากรที่ดําเนินการใหอยูในกลุมเล็กและมปีระสิทธภิาพ เพือ่

ลดตนทุนและคาเสียโอกาส กลาวคือ ไมไดใชทรัพยากรสิ้นเปลืองไปกับการตรวจประเมินและวางแผน CSR 

ซึ่งเปนส่ิงที่ประเทศไทยควรพิจารณาใชเปนแบบอยางของการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดวย 

4. BSCI (Business Social Compliance Initiative)  
ไดหารือกับนาย Lorenz Berzau ผูอํานวยการฝายจัดการดานกลยุทธและความสัมพันธกับ 

Stakeholder ถึงการดําเนินงานของ BSCI ในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) 

BSCI จัดต้ังข้ึนเมื่อป 2546 (2003) ในรูปขององคกรไมหวังกําไร (NGO) ภายใตสมาคม

การคาเสรียุโรป (Free Trade Association: FTA) ชวงเวลาดังกลาว เปนชวงที่ EC เร่ิมใหความสําคัญตอ

การนิยามความรับผิดชอบตอสังคม และมีแนวโนมที่จะกําหนดกฎหมายหรือขอกําหนดตาง ๆ ออกมาอยาง

ตอเนื่อง  BSCI จึงถูกกอต้ังข้ึนเพื่อเปนเวทีของการที่ภาคเอกชนทั้งกลุมผูคา เจาของแบรนด ผูนําเขา ซึ่งเปน

สมาชิกไดรวมกันในการปรับปรุงใหผูผลิตในหวงโซอุปทาน (supply chain) ซึ่งผลิตสินคาใหแกสมาชิก 

Toyota IQ: รถยนต 4 ที่นั่งที่เล็กที่สดุในโลกเปดตัวแลวใน
ยุโรป ออกแบบเต็มที่เพื่อตอบโจทยสําหรับคนใชชีวิตใน
เมืองใหญที่มีการจราจรหนาแนน ประหยัดพลงังาน และ
รักษาสิ่งแวดลอม 



 - 8 - 
 

BSCI ทั่วโลกมีความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน โดยมุงประเด็นเฉพาะดานการปรับปรุงมาตรฐาน

แรงงาน  เพื่อมุงหวังใหเกิดคุณประโยชนโดยรวมแกภาคแรงงาน ทั้งนี้ สินคาที่ BSCI เขาไปมีบทบาทแตเดิม 

สวนใหญเปนสินคาประเภท ส่ิงทอ เคร่ืองนุงหม รองเทา และของเลน ปจจุบันไดเร่ิมขยายไปสูสินคาอาหาร

และเกษตรแปรรูป เชน กุงแชแข็ง และอุปกรณครัว เปนตน 

การดําเนินงานของ BSCI 

4.1) การออก Code of Conduct (CoC) และ Auditing Guideline ใหสมาชิกใชเปน

แนวทางในการตรวจสอบใหโรงงานผูผลิตดําเนินการใหเปนไปตาม CoC ทั้งนี้ตนทุนการ audit จะข้ึนอยูกับ

สินคา อาทิ ส่ิงทอมีตนทุนคร้ังละ 2,500-3,000 เหรียญสหรัฐฯ และใชเวลาตรวจสอบประมาณ 2-3 วัน ทั้งนี้ 

BSCI จะรวบรวมรายช่ือโรงงานและผูผลิตที่ทําไดตาม CoC เพื่อปองกันมิใหเกิดการตรวจสอบซ้ําซอน ใน

กรณีที่มีผูซื้อซึ่งเปนสมาชิก BSCI ใน EU คอยกํากับดูแลใหผูผลิตรายเดียวกันนี้ดําเนินการตาม CoC อยู

แลว  โดยขอมูลเหลานี้จะถูกเก็บเปนความลับและไมถูกนําไปใชหาประโยชนอ่ืน แตมีไวสําหรับการ

ตรวจสอบใหการดําเนินการเปนไปตามมาตรฐานแรงงานเทานั้น  BSCI มุงหวังวาตนจะเปนแรงผลักดันให

เกิดความตระหนักในเร่ืองของความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน ทั้งนี้ BSCI ยังไมมีความประสงคจะ

ออกไปนอกกรอบที่ต้ังไวแตเดิมนี้ 

สาระสําคัญของ CoC เปนจรรยาบรรณเร่ืองการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน (SA8000) 

(รายละเอียด SA8000 ตามภาคผนวกขอ 2) เพียงแต CoC จะมีขอกําหนดที่เขมงวดนอยกวา (Light Version) 

ทั้งนี้ เนื่องจากในการขอ SA8000 ผูผลิตตองปรับปรุงระบบการจัดการอยางกวางขวาง มีการลงทุนสูง และ

อาจเส่ียงตอการสูญเสียธุรกิจอันเกิดจากการที่ตนทุนการปรับปรุงสูงเกินไป จึงตองการใหมีการดําเนินการ

อยางคอยเปนคอยไป โดยเร่ิมจาก CoC นี้กอน ซึ่งขอกําหนดใน CoC เปนเร่ืองเกี่ยวกับแรงงานทั้งหมด เชน 

การหามใชแรงงานเด็ก ชั่วโมงทํางานไมควรเกิน 60 ชั่วโมงตอสัปดาห และคาแรงข้ันตํ่า เปนตน ปจจุบัน 

BSCI มีรายชื่อบริษัทสมาชิกมากกวา 350 แหง ซึ่งไดมีการกํากับดูแลใหสินคาของตนมีการดําเนินการตาม 

CoC นี้แลว 

4.2) BSCI มีหนาที่นําเสนอการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมแกสมาชิก เพื่อใหมี

การปรับปรุงธุรกิจในดานตาง ๆ อาทิ การมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดการของเสียและ

การชดเชย (compensate waste) เปนตน 

 4.3) BSCI เปนเวทีในการหาฉันทามติจากสมาชิก เพื่อหารือกับ EC เกี่ยวกับการออก

ขอกําหนดใหม ๆ ที่มีการพิจารณาอยูได รวมถึงเปนกระบอกเสียงที่ดีเพื่อสะทอนเสียงของสหภาพแรงงาน

และ NGO อ่ืน ๆ 

ขอสังเกตจาก BSCI ถึงผูผลิตไทย 
1. จากการตรวจสอบของสมาชิก พบวาโรงงานผูผลิตในไทยบางแหงมีปญหาในเร่ืองของ 

ชั่วโมงทํางานเกินกวาที่ ILO กําหนดไวที่ 60 ชั่วโมง/สัปดาห โดยโรงงานหลายแหงถูกตรวจสอบวามีชั่วโมง
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ทํางานถึง 72 ชั่วโมง/สัปดาห ประเทศไทยจึงถูกจัดอยูในกลุมประเทศเส่ียง (risk country) ของ BSCI โดย

ประเทศอ่ืน ๆ ที่อยูในกลุมเส่ียง เชน บังคลาเทศ ตุรกี และอินเดีย โดย BSCI แจงวาอินเดียมีการปรับปรุง

มาตรฐานแรงงานของกลุมผูผลิตที่ดีข้ึนอยางมาก  

2. BSCI เปนกังวลตอการที่ประเทศไทยยังใหสัตยาบันอนุสัญญาภายใตปฏิญญา ILO 

เพียงแค 5 ฉบับจากจํานวนอนุสัญญาที่มีอยูทั้งหมด 8 ฉบับ ซึ่งสงผลใหผูผลิตไมมีพันธกรณีตองจํากัด

ชั่วโมงทํางาน และหาก supplier ไทยไมสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑ ในที่สุดก็อาจถูกยกเลิกสัญญาและ

ส้ินสุดความสัมพันธทางธุรกิจกับกลุมผูซื้อใน EU ที่เปนสมาชิก BSCI ได 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
หากประเทศไทยจะเขารวมทําความตกลงการคาเสรีกับ EU ก็ควรมีการศึกษาความพรอม

จากหนวยงานที่เกี่ยวของในประเด็นเร่ืองของการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลวาดวยหลักการและสิทธิข้ัน

พื้นฐานในการทํางาน (ILO Declaration) วาไทยพรอมจะใหสัตยาบันอนุสัญญาใหครบทั้ง 8 ฉบับหรือไม 

และจะมีผลกระทบตอภาคสวนตาง ๆ อยางไร รวมถึงพิจารณาวาหากยังไมพรอมในขณะนี้ ตองการระยะเวลา

อีกนานเทาใด เพื่อใหสามารถเสนอขอความยืดหยุนในเร่ืองดังกลาวในการเจรจาตอรองกับ EU ได 

5. EuroCommerce 
ไดหารือรวมกับ Ms. Christel Davidson ที่ปรึกษาดานส่ิงแวดลอมของ EuroCommerce 

ซึ่งเปนสภาหอการคาแหงสหภาพยุโรป ปจจุบันมีสมาชิกกวา 100 ราย ประกอบดวยสภาหอการคาและ

สมาคมการคาของประเทศตาง ๆ ในยุโรป (National Trade Associations) รวม 31 ประเทศ รวมทั้งบรรษัท

ขามชาติขนาดใหญ เชน IKEA Metro Carrefour ดวย ถือไดวาเปนกระบอกเสียงของกวา 6 ลานบริษัททั่วทัง้

ภูมิภาคยุโรป และทําให EuroCommerce เปนกระบอกเสียงเดียวที่มีเสียงจากทุกแงมุมที่เกี่ยวของกบัการคา 

นับต้ังแตการคาปลีก คาสง ระบบโลจิสติกส ตลอดไปจนถึงเร่ืองที่เกี่ยวของกับสมาคมระดับชาติ 

    

บทบาทหนาที่หลัก คือ 1) การสนับสนุนภาพลักษณและปกปองผลประโยชนทางการคา 

รวมถึงเพื่อทําใหแนใจวา EC เขาใจปญหาและความตองการของภาคธุรกิจ และนําขอสังเกตเหลานั้นมา

พิจารณาประกอบในกระบวนการตัดสินใจและออกกฎหมายดวย  2) การดําเนินการเพื่อใหการออก

กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ของ EC ไมเปนภาระกับภาคการคามากจนเกินไป เพื่อลดตนทุนในการปฏิบัติ

ใหเปนไปตามกฎระเบียบ รวมถึงเพื่อหลีกเล่ียงความไมแนนอนในภาคธุรกิจ  3) การสนับสนุนใหเกิดการคา

ที่เสรีมากยิ่งข้ึน 

EuroCommerce เปนองคกรสภาหอการคาแหงสหภาพ
ยุโรป ซึ่งเปนกระบอกเสียงของผูคา และองคกรการคา
ของ EU 27 ประเทศ 
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EuroCommerce จะเขาไปมีสวนรวมกับ EC ต้ังแตข้ันตอนแรกของการพิจารณาเพื่อออก

กฎระเบียบของ EU โดยจะมีการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนการกดดันใหกระบวนการออก

กฎหมายเปนไปในแนวทางที่เหมาะสมสําหรับสมาชิก และมีกฎที่ยืดหยุนและไมเปนภาระกับสมาชิก โดย

วิธีการที่ใช คือ การนําเสนอ position paper ซึ่งเปนขอสรุปที่ไดจากการหารือกับสมาชิกทั้งหมดในประเด็น

ตาง ๆ ให EC พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการลอบบ้ีถือเปนส่ิงที่ดําเนินการไดตามความเหมาะสม โดย 

EuroCommerce จะใชชองทางและบุคคลในสภายุโรปและคณะกรรมาธิการฯ ที่เหมาะสม ข้ึนอยูกับ

ประเด็นที่นําข้ึนหารือ  ทั้งนี้ Ms. Christel เนนวา โดยปรกติ EuroCommerce จะไมพยายามวางทาทีเพื่อ

กดดันให EC ออกระเบียบใหม ๆ แตจะพยายามผอนปรนใหการออกกฎระเบียบของ EC มีความยืดหยุน 

ตอสมาชิกมากข้ึนเทานั้น 

สําหรับ position paper ที่เคยเสนอ มีหลายประเด็น อาทิ เร่ืองที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ตอสังคม (Corporate Social Responsibility)  เร่ืองการขยายสมาชิกภาพ EU และแนวทางการเขารวมกลุม

ของสมาชิกใหม เร่ืองของนโยบายดานอาหารและผูบริโภค เร่ืองนโยบายการคาระหวางประเทศ ตลอดจนเร่ือง 

ที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและโลจิสติกส เปนตน โดย Ms. Christel ไดยกตัวอยางประเด็นที่ EuroCommerce 

ไดเคยเขาไปมีสวนรวมและประสบผลสําเร็จในการผลักดัน เชน  

- การลดดีกรีความรุนแรงของการ Anti-Dumping เชน ไดดําเนินการรวมกับ Burke ในการ

ผลักดันใหมีการลดระยะเวลา AD สินคาหลอดไฟฟาจากจีน จากเดิม 3 ป ใหเหลือเพียง 1 ป 

- การเขารวมหารือกับ EC ในเร่ือง “Retailed Environmental Action Program” (REAP) 

เพื่อใหแนวทางของแผนงานเปนประโยชนแกสมาชิก 

EuroCommerce ยังใหความสําคัญกับเร่ืองของ CSR โดยแบงหัวขอออกเปน 3 เสาหลัก 

ไดแก ดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม และไดพยายามกําหนด Code of Conduct แกสมาชิกเชนกัน 

เนื่องจากเร่ืองนี้ถือเปนการริเร่ิมของภาครัฐ EU ที่ตองการใหภาคเอกชนแขงขันกันเพื่อพัฒนามาตรฐาน

สินคาและบริการที่มีใหสูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป เปนผลใหแมการปฏิบัติตาม CoC จะเปนเร่ืองของความสมัครใจ แตก็

ถือเสมือนวาเปน ‘Morally Binding’  นอกจากนี้ EuroCommerce ยังเล็งเห็นประโยชนของการมี CoC ใน

อีกแงหนึ่ง คือ การชวยชะลอหรือหลีกเล่ียงไมให EC กําหนดเร่ืองดังกลาวเปนกฎระเบียบบังคับอีกดวย 

ในตอนทาย EuroCommerce ไดเสนอแนะวา แนวทางที่ประเทศไทยสามารถเขาไปมีสวน

รวมในการกําหนดกฎระเบียบของ EU คือ การรวมกลุมและสรางพันธมิตรกับประเทศตาง ๆ และรวมกันเปน 

1 เสียงในการเขาเจรจากับ EC แตจํานวนของประเด็นที่ตองการเสนอในแตละคร้ังควรมีความกระชับ ชัดเจน 

และจํากัดไมเกิน 2-3 ประเด็น นอกจากนี้ วิธีการในการนําเสนอจะตองไมเปนการหักลางตอขอเสนอของ EC 

แตเปนเร่ืองของการบริหารเพื่อใหแนวทางถูกปรับเปล่ียนไปสูจุดหมายที่ไทยตองการมากกวา ซึ่งนี่เปน

แนวทางเดียวกับที่ EuroCommerce ใชในการเจรจากับ EC เสมอมา 
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ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

EuroCommerce มีสมาชิกจํานวนหนึ่งเปนบริษัทผูนําเขาและผูคาปลีกของยุโรป จึงมีทาที

เกี่ยวกับประเด็นดานการคาของสหภาพยุโรปในหลายประเด็นที่คลายคลึงและเปนไปในทิศทางเดียวกับ

ประเทศที่สามซึ่งเปนประเทศผูผลิตสินคาเพื่อสงออกไปยัง EU อยางประเทศไทย ดังนั้น จึงนาจะเปน 

counterpart ที่ดีของฝายไทย และอาจเปนชองทางหนึ่งที่สามารถขอความรวมมือเพื่อสงผานความตองการ

ของประเทศผูผลิตสินคาไปยัง EC ได 

6. การหารือกับผูแทนคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU Commission) 

               

คณะผูวิจัยไดเขารวมประชุมหารือกับนาย Philippe Meyer (Head of Unit Directorate-

General for Trade) และคณะ โดยประเด็นที่มีการหารือมี 5 ประเด็นหลัก ไดแก 1) แนวนโยบายในการ 

เปดเสรี FTA และทําความตกลง PCA Thai-EU 2) การใหสิทธิพิเศษภายใต GSP และแนวทางในอนาคต

สําหรับเร่ืองนี้  3) กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา (Rules of Origin) และแนวโนมการปรับปรุง 4) แนวทางการเขาสู

ตลาดและเร่ืองของความเปนไปไดในการทํา MRA รวมกัน และ 5) เร่ืองการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development) โดยมีผลสรุปในแตละประเด็น รวมถึงสรุปผล Wrap up Session รวมกัน ดังตอไปนี้ 

6.1) แนวนโยบายของ EC เกี่ยวกับการทําความตกลงการคาเสรี (FTA) และ PCA  
6.1.1) ผูแทนของ EC เปนเสียงเดียวของ EU ในการเจรจาความตกลงใด ๆ ที่จะมีข้ึน โดยใน

การเจรจาตองไดรับคําส่ัง (mandate) จากคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป (Council of the European Union หรือ

ที่ผูแทน EC เรียกระหวางหารือวา Member State Council (MSC)) ซึ่งเปนส่ิงทีม่ีผลผูกพนัทางกฎหมาย จงึเปน

สาเหตุให EC ตองติดตอประสานกับ MSC ซึ่งเปนตัวแทนของประเทศสมาชิก EU อยางใกลชิด (มีประชุมทุก ๆ 

สัปดาห) เพือ่ใหรับทราบสถานะการเจรจา และเพื่อไมใหเกดิปญหาในการใหสัตยาบันความตกลงในภายหลัง 

โดยในการพิจารณารางความตกลงข้ันสุดทาย MSC จะพิจารณาเพียงรับ หรือไมรับรองรางความตกลงฯ 

โดยไมมีการแกไขเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของรางดังกลาว (อาจมีเพยีงการปรับปรุงประเด็นที่ไมชัดเจนดาน

กฎหมายเทานั้น) ซึ่งในทีน่ี้ จะตางกับกรณีของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา 

Mr. Meyer 
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6.1.2) นโยบายการคาระหวางประเทศของ EC ยงัคงสนับสนุนนโยบายการเปดเสรีทั้งใน

กรอบพหุภาคี (WTO) และทวิภาคีระดับภูมิภาค (Plurilateral FTA) นอกจากนี ้ ยงัคงนโยบายใหฝายเดียว 

ทั้งในรูปของสิทธิพเิศษ GSP และ EBA เพียงแตย้าํวาสิทธ ิGSP ไมไดเปน Full Predictability เหมือนกรณี 

FTA และตองอยูภายใตเงื่อนไข GSP Regulation 

6.1.3) การเจรจาเปดเสรีภายใตอาเซียน-EU ไมมีความคืบหนา ดวยเหตุผลทางการเมืองใน

เร่ืองของสหภาพพมาเปนหลัก แต EC ยงัต้ังเปาหมายไวที่การเจรจาระดับภูมิภาคกบัภูมิภาค แมจะตองเปล่ียน

กลยุทธโดยเร่ิมจากการเจรจา FTA ทีละประเทศ และใชเวลาอีก 15 ป ในการไปสูจุดหมายก็ตาม โดยขณะนี ้

สิงคโปร เวียดนาม และบรูไนฯ ไดแสดงความจาํนงคทีจ่ะเจรจากับ EU เพื่อเปดเสรีเปนรายประเทศแลว โดย

ในสวนของสิงคโปร คาดวาจะเร่ิมเจรจาในราวเดือนตุลาคม ศกนี้ อยางไรก็ดี ประเทศที ่ EC เห็นวาจะเปน 

คูเจรจาที่ดีคือไทย และ EC ไดชี้ใหเห็นวาหากไทยเปดเสรีกับ EU จะไดรับประโยชนอยางแนนอนในเร่ืองของ

การเปดเสรีทีม่ากข้ึน ซึ่งรวมไปถึงสินคาเกษตรดวย นอกจากนี้ EC ไดแสดงอยางชัดเจนวาการคาสินคา จะ

เปนเพยีงหนึ่งในหลายประเด็นซ่ึง EC จะบรรจุไวในการเจรจา โดยจะนําประเด็นใน PCA (ซึ่งเปนความตกลง

ที่ EC ขอใหประเทศกําลังพัฒนาที่ตองการเจรจาเปดเสรีกับ EU มีการทําความตกลงรวมกันกอน) มาคํานงึถึง

อยางแนนอน 

6.1.4) นโยบายการเปดเสรีของ EC จากน้ีไป ยงัคงเดินหนาภายใตกฎของ WTO โดยเฉพาะ

ประเด็นเร่ืองความครอบคลุมของสินคา ซึง่ตองครอบคลุมการคาทัง้หมด (substantially all trade) นอกจากนี้ 

EC จะรวบรวมบริบทของการคุมครองทรัพยสินทางปญญา (IPR) การคาบริการ และการพฒันาที่ยัง่ยนื 

(friendly & sustainable development) มาไวใน FTA ดวย ซึ่งจะแตกตางไปจาก FTA กอนหนานี้ของ EU 

6.1.5) ความตกลง PCA และความเช่ือมโยงกับความตกลงการคาเสรี (FTA)  EC มหีลักการ

วาประเทศกําลังพัฒนาใดทีจ่ะทําความตกลง FTA กับ EU ตองมีการทําความตกลง PCA ซึง่เปนความตกลง 

วาดวยความรวมมือทางการเมืองและสังคมดวย ทัง้นี้ EC เหน็วาการเจรจา FTA และ PCA เปนเหมอืนสองดาน

ของเหรียญทีม่ีความสําคัญและเช่ือมโยงกัน โดย PCA จะเปนเสมือนรมใหญของความตกลงในดานอ่ืนๆ  

ที่จะตามมาโดยเฉพาะ FTA ดังนัน้ ความตกลง PCA จึงตองสรุปและลงนาม กอนจะมีการลงนาม FTA  โดย

เราสามารถสรุปความเช่ือมโยงระหวาง PCA และ FTA ไดรวม 3 ดาน คือ 

- ความเชื่อมโยงดานเน้ือหา (Substantive links):  FTA เปนพันธะผูกพันดานการคา 

(trade commitment) ในขณะที่ PCA เปนความรวมมอืดานการคา (trade cooperative) 

- ความเชื่อมโยงดานสถาบัน (Institution link):  PCA เปนกรอบใหญที่ครอบคลุม

ประเด็นหลากหลายท้ังดานสังคม การเมอืง และการคา โดยมีคณะกรรมการรวม (joint committee) เพื่อ

ดําเนนิงานภายใตความตกลงนี้ สวน FTA เปนสวนหนึ่งในความสัมพันธดังกลาว โดยมีคณะกรรมการดาน

การคา (trade committee) ทํางานรวมกับคณะกรรมการรวมภายใต PCA 

- ความเช่ือมโยงในดานการลงนามความตกลง (existence link): การลงนาม FTA ตอง

เกิดข้ึนภายหลังจากการลงนาม PCA เทานัน้ 
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6.1.6) ประเทศไทยและ EU ไดเจรจารางความตกลง PCA กนัมาไดคืบหนาพอสมควร แต

ยังติดประเด็นที่ไทยยังไมสามารถยอมรับไดรวม 3 ประเด็น (ที่กลาวไวในตอนตน) เปนผลใหยงัไมสามารถหา

ขอสรุปข้ันสุดทายได อยางไรก็ตาม ไทยกไ็ดใชโอกาสนีใ้นการเร่ิมกําหนดกรอบการเจรจา FTA กบั EU  แลว  

แตตามกระบวนการภายใตรัฐธรรมนญูฯ ป 2550 การทําความตกลงหนังสือสัญญากับตางประเทศ ตองขอ

ความเห็นชอบจากรัฐสภากอน และที่ผานมารัฐสภาไดเคยใหอํานาจ (mandate) คณะเจรจาฝายไทยเพื่อ

เจรจาภายใตกรอบอาเซียน-EU ทั้งนี ้ หากเปล่ียนเปนความตกลงระหวางไทย-EU ก็ตองขอ mandate ใหม

อีกคร้ัง ซึง่หากผานกระบวนการนี้ไปได การเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-EU ก็จะเร่ิมข้ึนได 

6.2) การใหสิทธิ GSP และนโยบายของ EU ในอนาคต เจาหนาที่ในแผนก GSP ของ 

EC ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหสิทธิพิเศษทางการคาของ EU ไวดังตอไปนี้ 

6.2.1) GSP Regulation ฉบับที่ใชอยูปจจุบันมีอาย ุ10 ป คือ นับต้ังแตป 2006-2015 โดย

จะมีการปรับปรุงทุก 3 ป ขณะนี้อยูในชวงของการปรับปรุงและใชสําหรับป 2009-2011 โดยสิทธิพเิศษทาง

การคาแบงเปน 3 ประเภท คือ GSP  GSP+  และ EBA โดยมีรายละเอียดการใหสิทธิสําหรับป 2009-11 ดังนี้ 

-- มีสินคาจํานวน 6,244 รายการ*1 จากสินคาทั้งหมด 9,000 รายการซึ่ง EU ให

สิทธิ GSP แกประเทศกําลังพัฒนารวมทัง้ส้ิน 176 ประเทศ 

-- มีสินคาเพิม่เติมอีกเกอืบ 100 รายการ ซึง่ใหสิทธ ิGSP+ (ทําใหรวมแลวมีรายการ 

GSP+ 6,336 รายการ) โดยประเทศท่ีขอรับสิทธิตองผานเกณฑที ่EU กําหนด ไดแก การมีมลูคาการคาตํ่ากวา 

1 % ของการคาที่ไดรับ GSP ของสินคารายการนัน้ ๆ และใหแตเฉพาะประเทศพัฒนานอยที่สุดซึง่มีเงื่อนไขทาง

สังคม (social condition) ทีเ่หมาะสม รวมถึงประเทศนัน้ ๆ ตองใหการรับรองอนุสัญญาที่ EU กาํหนด*2 รวม 

27 ฉบับแลว อีกทัง้ผานขอกาํหนดเงื่อนไขดานส่ิงแวดลอมที่ EU รองขอแลวเทานัน้ 

-- ขณะนี้มีสินคาจํานวน 7,140 รายการ จากสินคา 9,000 รายการ ซึง่ EU ใหสิทธ ิ

Everything But Arms (EBA) แกประเทศพัฒนานอยที่สุดรวม 49 ประเทศ โดยรายการดังกลาวอาจมกีาร

เปล่ียนแปลงได ข้ึนอยูกับความออนไหวของสินคา 

6.2.2) ในป 2010 EU จะพจิารณาทบทวนโครงการ GSP อีกคร้ังหนึง่ โดยศึกษาผลกระทบ 

ที่เกิดข้ึนตอการคาและเศรษฐกิจ เพื่อจะไดนําไปใชทบทวนและปรับปรุงแผนการให GSP สําหรับป 2012-

2015 ตอไป โดยจากการศึกษาสถิติการให GSP ลาสุด (ป 2008) พบวามูลคาการคาซ่ึง EU มีการให GSP 

สูงถึง 68 พนัลานยูโร ซึง่เมื่อเทียบกับการให GSP ของสหรัฐอเมริกาแลว พบวามูลคาสูงกวาถึง 3 เทา 

(มูลคาการคา GSP ของสหรัฐฯ มีเพียง 22 ลานเหรียญฯ) 

                                                           

*
1
 หาขอมูล GSP GSP+ และ EBA ไดจาก http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm และ http://trade.ec.europa.eu/doclib/ 

docs/2009/march/tradoc_142662.pdf 
*
2
 อนุสญัญาท่ี EU กาํหนดเปนเง่ือนไขใหประเทศท่ีขอรบัสทิธิ GSP+ ใหการรบัรอง ไดแก อนุสญัญาดานสิทธิมนุษยชนและแรงงานของ UN และ

อนุสัญญา ILO รวมท้ังสิ้น 16 ฉบบั (16 core human and labor rights UN / ILO conventions) และอนุสัญญาท่ีเกี่ยวของกับธรรมาภิบาลและ
สิ่งแวดลอม รวม 11 ฉบบั (11 environment and good governance conventions)   
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6.2.3) ในสวนมูลคาการคา GSP กับประเทศไทย พบวาสินคานําเขาจากไทยในป 2008 มี

การใชสิทธ ิGSP สูงถึง 4.5 พนัลานยูโร หรือคิดเปนรอยละ 63.2 ของการสงออกจากไทยไปยัง EU ทัง้หมด 

ซึ่งมูลคาดังกลาวเพิ่มสูงข้ึนจากสองสามปกอนซึง่มีมูลคาเพียง 2 พนัลานยโูร ถงึกวาสองเทา และเปนมูลคา

เชิง absolute term ที่เพิ่มสูงข้ึนอยางมากเมื่อเทียบกับประเทศกําลังพฒันาอ่ืน ๆ 

6.3) เรื่องของกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา (Rules of Origin: ROO) 

6.3.1) EC ตองการใหประเทศกาํลังพฒันาเปนประเทศที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก GSP 

อยางแทจริง จึงไดมีการกําหนดเกณฑถิ่นกําเนิดทีเ่ขมงวดมาก และขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงรูปแบบ 

ROO ใหม โดยการปรับปรุง ROO มีวัตถปุระสงครวม 3 ประการ คือ การทาํใหกฎ ROO เขาใจงายข้ึน และ

ใหประเทศกาํลังพัฒนาสามารถไดรับสิทธปิระโยชนที่มากข้ึน รวมถึงเพื่อหลีกเล่ียงการโกง (Fraud) โดยให

ภาคเอกชนผูสงออกรับรองตนเอง (Self Certify) 

6.3.2) การรับรองตนเอง (Self Certify) มีผลใหภาระการตรวจสอบความถกูตองของถิน่

กําเนิดสินคาตกเปนของผูนําเขา ซึง่จะนํามาซ่ึงผลดีหลายประการ อาท ิ

-- การจัดการที่ดีข้ึนจากการที่มีระบบการจดทะเบียนในประเทศที่สาม และทําให

ความรับผิดชอบตกเปนของศุลกากรประเทศผูสงออก ซึง่กรณีนี ้EU จะเช่ือถือระบบของประเทศผูสงออก 

-- การเช่ือมโยงระบบจดทะเบียน ทําให EU สามารถเขาถงึและตรวจสอบขอมูล

จากระบบจดทะเบียนของประเทศผูสงออกได ซึ่งจะประหยัดเวลาและทําใหการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน/มีตนทนุตํ่าลง รวมถงึหลีกเล่ียงกรณียุงยาก อาท ิการเขาไปตรวจสอบ ณ แหลงผลิตโดยตรง 

-- EU สามารถควบคุมปริมาณสินคาที่ถกูสงเขามาใน EU ได 

-- ผูนําเขาสินคา EU ไดรับความสะดวกย่ิงข้ึน เนื่องจากเปนการติดตอขอรับรอง

โดยตรงจากภาคเอกชนผูผลิต ซึ่งจะมีความรวดเร็วกวามาก อีกทั้งการใหรับรองตนเองก็จะมีผลใหผูผลิต 

มีการดําเนินการที่โปรงใสมากยิง่ข้ึน และสงผลตอการมรีะบบการจดทะเบียนที่ดีอีกดวย 

6.3.3) ROO ภายใตสิทธ ิGSP ในปจจบัุน จะถูกปรับปรุงโครงสรางใหม ใหเปนดังนี ้

-- สําหรับกฎการใชวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (WO) กรณีสินคาประมง กฎจะ

ผอนปรนและยืดหยุนมากข้ึนสําหรับขอกาํหนดเร่ืองเรือ โดยยกเลิก requirement สําหรับลูกเรือ (officer & 

crew) จะถกูตัดออกไป 

-- ใชกฎมลูคาเพิม่เปนการทัว่ไปกับสินคาตาง ๆ (value-added across the board) 

และอาจมีการใหความยืดหยุน โดยกําหนดเปน CTC Rules ที่ระดับการเปล่ียนพกิดัฯ 4 หลัก (CTH) with 

Exception  เปนทางเลือกเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสําหรับสินคาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 

-- กําหนด Tolerance rule 15% จากเดิมที่กําหนดไวที ่10% เวนสําหรับกรณีสินคา

ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมซึ่งจะกําหนดกฎแตกตางออกไป 

-- การใหภาคเอกชนผูสงออกเปนผูรับรองตนเอง (self certify) 
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-- กําหนดกฎใหมสําหรับสินคาเกษตร-เกษตรแปรรูป โดยบางสินคาเปล่ียนเปนคิด

ตอน้ําหนัก (by weight) เชน น้ําตาล เนื่องจากราคามีความผันผวนมากในบางฤดูกาล 

-- มีการกาํหนดมูลคาเพิ่มที่รอยละ 30 เปนสวนใหญ (จากเดิมกําหนดไวที่รอยละ 

50-75) ยกเวนสินคาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ซึง่จะมกีารกําหนดกฎโดยแบงเปน ประเทศกําลังพัฒนา และ

ประเทศพัฒนานอยที่สุด ดังนี ้
ประเทศพัฒนานอยที่สุด  มีรายการสินคาที่ใหสิทธิจํานวนหน่ึง และใชสิทธิ VA 50% และกําหนด 

single transformation for Textile and Clothing 

ประเทศกําลังพัฒนา ใหสิทธิ VA 50% และกําหนด single transformation for Textile & Clothing 

-- ผูสงออกสินคามายัง EU ตองผานการรับรองและจดทะเบียนกอน จึงจะสามารถ

ออก statement เพื่อรับรองสินคาของตนได ดังนัน้ ในกรณีนี้ ประเทศทีส่ามตองจัดต้ังระบบการจดทะเบียนข้ึน 

-- อนุญาตใหสะสมแหลงกําเนิดภายในภูมิภาคได ในกลุมของประเทศในอเมริกา

กลาง- อเมริกนัแอนเดียน และปานามา อาเซียน และกลุม SAARC  แตขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณา  

ทั้งนี้ อาจยอมใหมีการสะสมแหลงกาํเนิดระหวางประเทศ LDCs และ  Non-LDCs แมวากฎถิน่กําเนิดของ

สองประเทศจะแตกตางกนัก็ตามท ี

-- อนุญาตการสะสมแหลงกาํเนิดระหวางประเทศที่ไดรับสิทธิ GSP กับประเทศที่ 

EU ทําขอตกลงเปดเสรีดวย มีผลใหประเทศที่ไดรับสิทธิ GSP สามารถสะสมแหลงกําเนิดโดยใชวัตถุดิบจาก

ประเทศที ่EU มีการเปดเสรีการคาดวย เพือ่ขอใชสิทธิ GSP ในสินคานัน้ได 

6.3.4) ROO ที่จะใชกบัการเจรจาเพื่อเปดเสรีการคา ในกรณีนี ้เนื่องจากเปนการเจรจา

สองฝาย จึงมแีนวโนมการกาํหนด ROO ดังตอไปนี้ 

-- สินคาสวนใหญจะอนุญาตใหใชเกณฑการเปล่ียนพกิดัฯ ที่ระดับ 4 หลัก (CTH) 

-- หากเปนสินคาที่กาํหนดใหใชการไดแหลงกําเนิดโดยวิธีมูลคาเพิ่ม จะใชที่เกณฑ 

50-75% โดยสินคาเหลานี้จะเปนสินคาประเภท โลหะ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รถยนต 

และสินคาในตอนที่ 90 

-- สินคาบางรายการอาจยอมใหใชเกณฑเปล่ียนพิกัดฯ ที่ระดับ 6 หลัก เชน ชา 

กาแฟ และยาบางชนิด 

-- กําหนดใหส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมมีกฎ double transformation ซึ่งเทยีบเทากับ 

Yarn Forward ของ USA นั่นเอง (เส้ือผา ตองผลิตจากผาซ่ึงทอดวยเสนดายที่ผลิตข้ึนในประเทศนั้นเทานัน้) 

-- กําหนด Tolerance Rule 10% 

-- ยอมรับ Bilateral & Diagonal Cumulation เทานัน้ (ไมยอมรับ Full Cumulation) 

6.3.5) คาดการณวา ROO ฉบับปรับปรุงใหมสําหรับ GSP จะมีผลบังคับใชภายในกลางป 

2553 นี้ จงึอยากใหภาครัฐและเอกชนของประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย เตรียมการใหพรอมดวย 
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6.4) ประเด็นการเขาสูตลาดและการเจรจา MRA 
6.4.1) EC ไดแสดงทาทชีัดเจนวาไมตองการทํา MRA ในแบบด้ังเดิมซึ่งเปนการทาํความตกลง 

MRA ระหวางรัฐบาลของสองฝาย เนื่องจากไมเหน็ประโยชน และการตองคอยปรับปรุง MRA ใหสอดคลอง

กับระเบียบใหม ๆ ที่ EU จะประกาศใช จะกลายเปนภาระของภาครัฐทั้งสองฝาย อีกทั้งยังมีปญหาเร่ืองของ 

competency ของประเทศคูเจรจาที่อาจมไีมเทากับ EU ทําใหเกิดปญหาในอนาคตได 

6.4.2) EC เชื่อวาการทาํ MRA ควรเปนเร่ืองของภาคเอกชนสองฝายมากกวา เพราะถาเปน

การทาํ MRA ในระดับรัฐบาลแลว หากมีปญหาเกี่ยวกบัผลการตรวจสอบในอนาคต EC จะตองมีสวนรวม

รับผิดชอบดวย เนื่องจากใหการรับรองแหลงทดสอบนัน้ไปแลว นอกจากนี ้EU ไมสามารถคัดคานผลตรวจสอบ

ที่ออกจากแหลงนัน้ไดเลย ซึ่งเปนส่ิงที่ EC เปนกังวลอยางมาก เนือ่งจากสินคาและมาตรฐานการทดสอบ 

เปนส่ิงที่ควรตองมีการปรับปรุงใหทนัสมยัยิง่ ๆ ข้ึนอยูเสมอ 

6.4.3) EC ไดชี้ใหเหน็จากตัวอยาง MRA ทีท่ํากับสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน แคนาดา และ

ออสเตรเลีย ซึ่งไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากภายหลังพบวาภาคเอกชนท้ัง 2 ฝายไมไดใช MRA นั้นเลย 

จะมีก็เพียงบาง MRA ที่มกีารใชใหเกิดประโยชนจริง คือ 1) MRA ระหวาง EU-สวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนเพราะ

ทั้งสองมีความใกลชิดกันทางเศรษฐกิจ รวมถึง EU เปนคูคาที่สําคัญทีสุ่ดของสวิตเซอรแลนดอีกดวย และ 2) 

MRA ดานอุปกรณทางทะเล (Marine Equipment) ระหวาง EU-สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการที่

ทั้งสองฝายใชมาตรฐานเดียวกันในสินคานั้น คือ มาตรฐาน International Marine Organization (IMO) 

6.5) ประเด็นเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยนื (DG-Sustainable Development) 
EC กลาวถงึจุดยืนวาในการเจรจา FTA ตองคํานงึถึงการพัฒนาที่ยัง่ยนืของทัง้สามเสาหลัก 

ไดแก เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม จงึยืนยันใหมีขอบทเร่ืองการพัฒนาอยางยัง่ยืนในทุก ๆ ความตกลง 

FTA ที่ EU จะดําเนนิการตอจากนี้ไป ทั้งนี้ ไดชี้ใหเหน็วาในความตกลงที่ผานๆ มา อาทิ FTA กับเกาหลีใต 

เม็กซิโก และ ACP ตางกม็ีขอบทวาดวยความรวมมือในเร่ืองนี้อยู และในการเจรจากับอาเซียน/ไทย  

มีสาระสําคัญที่ตองการใหระบุไวใน FTA เกี่ยวกับประเด็นดังกลาว ดังตอไปนี ้

6.5.1) ใหมีเร่ืองการสนับสนุนใหคูเจรจาใหสัตยาบันอนุสัญญาภายใต ILO ครบ 8 ฉบับ 

ทั้งนี้ ไมใชเร่ืองของการบังคับ แตตองการสงเสริมใหมกีารดําเนนิการในอนาคต เนื่องจาก EC เปนกังวลวา

การเปดเสรีการคาที่เพิม่ข้ึน จะสงผลใหปญหาดานแรงงาน ส่ิงแวดลอม และสังคม ทวีความรุนแรงมากข้ึน 

6.5.2) การขอความรวมมือใหคูเจรจาปฏิบัติตาม Core Conventions ภายใต “Multinational 

Environmental Agreement” อาท ิอนุสัญญาไซเตส (Convention on International Trade in Endangered 

Species: CITES) 

6.5.3) EC ชีแ้จงวา ในสวนขอบทนี้จะไมกําหนดเร่ือง Dispute Settlement Mechanism 

(DSM) ไว แตจะเปนการติดตามและตรวจสอบการดําเนนิงานของประเทศคูเจรจา 
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สรุปผลรวมกนั (Wrap Up Session with DG-Trade) 
1. DG-Trade ของ EC เนนย้ําถงึแนวทางกําหนดนโยบายใหมของ EU ที่ตองการใหผูผลิต

และผูคา มีความรับผิดชอบในการกาํกับดูแลมาตรฐานของสินคาโดยสมัครใจ โดย EC จะปรับลดบทบาท

ของตนไปสูการเปนผูตรวจสอบประเมินเทานัน้ นอกจากนี้ ยงัมแีผนในการสนบัสนุนใหภาคเอกชนที่มี 

ขีดความสามารถเปนผูตรวจสอบเองอีกดวย 

2. รอยละ 99 ของบริษัทซ่ึงมีถิ่นฐานใน EU เปน SMEs โดยครอบคลุมจํานวนบุคลากรถึง

กวารอยละ 70 ดังนัน้ EC จึงกําหนดให DG-Enterprise เปนผูกาํหนดนโยบายสนบัสนุน SMEs และถึงแม

การดําเนินการดังกลาวจะใหแก SMEs สัญชาติ EU เทานัน้ แตไทยกส็ามารถนําไปศึกษาเปนตนแบบได 

3. DG-Trade ยังคงสงสัญญาณอยางตอเนื่องวา มีความสนใจจะเจรจาทวิภาคีเพื่อเปดเสรี

กับไทย นอกเหนือจากบรูไนฯ และสิงคโปร ซึ่งเร่ิมการเจรจาข้ันตนไปแลว นอกจากนี ้EC ไดรับทราบวาฝาย

ไทยเองก็สนใจดวย จากการไปหารือรวมกับนายกอรปศักด์ิ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 

ศกนี ้ ทัง้นี ้ หากกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยมีความประสงคที่ชดัเจนวาตองการใหมกีารเจรจา ก็ขอใหแสดง

ทาทีดังกลาวใหหนวยงานหลักซ่ึงรับผิดชอบการเจรจารับทราบ เพื่อจะไดดําเนนิการในข้ันตอนตอไปได แตตอง

ขอใหเรงตัดสินใจเนื่องจาก EC ไมตองการกาวเขาสูการเจรจาที่อีกฝายยังไมมีความพรอม 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

1. เห็นไดชัดเจนวา นโยบายของ EC เปนการสนับสนุนใหภาคเอกชนรับรองตนเองและตาง

มุงพัฒนามาตรฐานในทุก ๆ ดานใหสูงยิ่ง ๆ ข้ึนไป โดยจะใชมาตรฐานตามความสมัครใจของเอกชนเปน 

ตัวช้ีนําการกําหนดกฎหมายใหม ๆ ที่จะออกมาของภาครัฐในอนาคต ดังนั้น การจะหวังให EU เจรจากับ

เอกชนของตนใหลดหยอนมาตรฐานตนเองลงมาเปนเร่ืองที่หวังไดยาก 

2. EC ไดเตรียมการใหประเทศกําลังพัฒนาที่ตองการขอสิทธิ GSP มีการจัดต้ังระบบการ

รับรองตนเองของผูสงออก (Self Certify) ซึ่งในเร่ืองนี้ เห็นควรประสานสอบถามไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ถึงความพรอมของไทยในการจัดต้ังระบบจดทะเบียนผูสงออกสําหรับขอใชสิทธิ GSP ของ EU ทั้งนี้ ในเบ้ืองตน

ทราบวาในการขอใชสิทธิ GSP สงออกสินคาไปสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดใหใช Self Certify แลว ดังนั้น ในชั้นนี้ 

การที่จะปรับปรุงใหระบบครอบคลุมไปถึงการสงออกไป EU ภายในป 2553 ก็ไมนาจะเปนปญหาแตอยางใด 

3. การปรับปรุงกฎถิ่นกําเนิดสินคาภายใต GSP (Reform ROO for GSP) ประเด็นนี้ นาจะ

มีผลกระทบตอการสงออกสินคาของไทยไมมากก็นอย โดยเฉพาะเร่ือง Self Certify ซึ่งตองการการแจงเตือน

ลวงหนารวมถึงการปรับปรุงระบบใหรองรับ สําหรับประเด็นเร่ืองการเปล่ียนแปลงกฎวาดวยถิ่นกําเนิดนั้น 

ยังคงตองรอความชัดเจนในการประกาศใชจาก EU อยางไรก็ดี กฎที่มีความยืดหยุนสูงข้ึน เชน การผอนปรน

ขอกําหนดเร่ืองเรือและลูกเรือ รวมถึงการปรับลดสัดสวนมูลคาเพิ่ม นาจะชวยใหผูประกอบการที่ตองการสง

สินคาไป EU สามารถผานเกณฑที่จะขอใชสิทธิ GSP ไดงายข้ึน 
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4. การจะขอให EU ใหเร่ือง capacity building เปนส่ิงที่ไมงายนัก เห็นไดจากการที่ EU 

เลือกสนับสนุนภาคเอกชน SMEs ของตนอยางเดียวเปนหลัก ทั้งนี้ หากจะมีเร่ืองของ capacity building ก็

อาจเปนแบบมีเงื่อนไข ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาผูขอจะตองรวมออกทุนดวย อาทิ EU ใหความรวมมือกับ 

MTEC ในการพัฒนา ThaiRoHs แตไดขอใหไทยออกทุนรวมในอัตรา 25: 75 เปนตน 

5. หลายประเทศใน EU โดยเฉพาะประเทศ CIS และยุโรปตะวันออก รวมถึงอิตาลีสเปน 

และโปรตุเกส ยังคงมีระดับการพัฒนาท่ีชากวาประเทศสมาชิกอ่ืน และภาคเอกชนของประเทศเหลานี้ก็ตอง

กาวอยางเต็มที่เพื่อใหตามทันประเทศอื่น ๆ ใน EU เชนกัน ดังนั้น อยากใหมองเร่ืองของ capacity building 

เปนเร่ืองที่ประเทศไทย โดยภาคเอกชนเองตองริเร่ิม โดยมีความใสใจที่จะศึกษากฎระเบียบใหม ๆ การ

รับทราบขอมูลใหม โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับสินคาที่ตนเองผลิตสงออกไปยัง EU และแบงกําไรสวนหนึ่งจาก

การผลิตมาใชในการวิจัยและพัฒนา มิใชหวังเพียงการชวยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งมีทุนนอย และมีหอง Lab ที่

พัฒนาชากวา 

7. DG-Environment ณ EC 
ไดนัดหารือกับนาย Mathieu Bousquet และนาย John Bazill เจาหนาที่ฝายการจัดการ

ทรัพยากรอยางยั่งยืน ใน DG-Environment ของ EC เกี่ยวกับนโยบายของ EC ในการจัดการดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปาไม โดยเนนในเร่ืองของการตอตานการคาไมผิดกฎหมาย (Illegal Logging) 

ซึ่งในสวนนี้ EC ไดกําหนดแผนงานเพื่อการบังคับใชกฎหมายดานปาไมในเชิงธรรมาภิบาลและการคา 

(Action Plan for Forest Law Enforcement Governance and Trade) หรือที่รูจักในช่ือ FLEGT เมื่อป 2546 

(2003) และตอมามีแรงผลักดันใหมีการกําหนดเปนกฎหมายใหมในชวงป 2551 จาก NGO ซึ่งตระหนักถึง

ปญหาการทําลายปา และตองการให FLEGT เปนมาตรการหนึ่งในการลดความเสี่ยงของการลักลอบ 

นําไมเถื่อนเขาสูตลาด EU ในระยะยาว โดยใหมีการรับรองไมที่ถูกกฎหมาย รวมถึงสรางมาตรการดานอุปสงค 

ซึ่งเนื้อหาของแผนงานฯ ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 ประการ คือ 

7.1) การจัดทําความตกลงโดยสมัครใจกับประเทศผูผลิตไม (FLEGT Voluntary 

Partnership Agreement: FLEGT VPA) เพื่อปรับปรุงใหเกิดความโปรงใสดานการจัดการปาไมรวมกัน โดย 

EU ไดทาบทามเพื่อขอทําความตกลงรวมกับประเทศผูผลิตไมหลายประเทศ อาทิ กานา มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

คาเมรูน คองโก อินโดนีเซีย จีน และเวียดนาม ซึ่งมีหลายประเทศที่สนใจจะทําความตกลงรวมกับ EU แลว 

โดยในสวนของสมาชิกอาเซียน ไดแก มาเลเซีย เตรียมที่จะสรุปผล VPA ปลายป 2009 นี้  สําหรับอินโดนีเซีย 

ยังอยูระหวางเจรจาซึ่งเร่ิมมาต้ังแตป 2549 (2006) และในสวนของเวียดนาม แมจะเปนผูแปรรูปไมมากกวา

ผูผลิต แตก็อยูระหวางศึกษาความเปนไปได สําหรับในกรณีของไทยยังไมไดเขารวมเปนสมาชิก FLEGT 

ทั้งนี้ หากลงนาม FLEGT VPA แลว ประเทศผูผลิตจะมีพันธกรณีตองดําเนินการดังนี้ 

- ประเทศผูสงออกจะสงออกเฉพาะไมที่ไดรับรองวาถูกกฎหมายมายัง EU เทานั้น 
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- จัดต้ังระบบการควบคุมและใหการรับรองไม เพื่อใหมีใบรับรองที่ถูกตองตามกฎหมาย โดย

เปนระบบที่สามารถตรวจสอบที่มาของไมต้ังแตตนทางจนถึงปลายทางได 

- EU จะยอมรับเฉพาะไมนําเขาที่มีใบรับรองแลวเทานั้น 

- ความครอบคลุมของรายการสินคา สามารถมีผลบังคับใชไดกับทั้งวัตถุดิบและสินคา

สําเร็จรูป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตกลงรวมกัน 

7.2) การสนับสนุนใหประเทศตาง ๆ ใน EU ดําเนินการผานโครงการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ 

โดยใหความสําคัญกับสินคาที่ผลิตโดยไมถูกกฎหมายเปนหลัก ภายใตโปรแกรม Go Green ซึ่งขณะนี้ 

รัฐบาลหลายประเทศไดมีการดําเนินการแลว อาทิ สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด เดนมารก ฝร่ังเศส 

และเบลเยี่ยม  

7.3) การกําหนดมาตรการอื่น ๆ เพื่อปองกันการคาไมเถื่อน โดยใหเปนความตองการจาก

ดานอุปสงค (Demand side) เชน การรณรงคใหผูซื้อกําหนดแรงจูงใจพิเศษ ในกรณีสินคาที่มาจากประเทศ

ผูผลิตไมซึ่งเขารวม FLEGT และมีการปรับปรุงดานธรรมาภิบาลปาไมอยางเปนรูปธรรม และการที่ผูซื้อเอง 

มีการกําหนด Code of Conduct (CoC) ดานการจัดการไมอยางถูกกฎหมาย   

อยางไรก็ดี เนื่องจาก FLEGT Action Plan เดิมยังไมครอบคลุมเพียงพอ EC จึงไดมีการนํา

ขอเสนอใหมเรียกวา “Due Diligence” ซึ่งเปนทางเลือกใหมที่ใหภาคเอกชนผูผลิต/ผูคาเปนผูรับรองตนเอง

วาสินคาไมที่ผลิต/ขายมาจากแหลงที่ถูกกฎหมาย โดยสามารถแสดงผลการตรวจสอบที่มาของไมไดอยาง

ครบถวน ทั้งนี้ ระบบดังกลาวจะทําใหผูคาพัฒนาระบบและ CoC ของตนเอง หรืออาจใชระบบที่มีอยูแลวมา

กํากับดูแลใหสินคาไมที่ขายใน EU ทั้งหมดมาจากไมที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้ อาจมีขอยกเวน สําหรับสินคาไม

ที่มาจากประเทศสมาชิก FLEGT และ CITES timber   

สําหรับขอเสนอ Due Diligence นี้ ผูนําเขาจะตองสามารถใหการรับรองไดในประเด็น

ดังตอไปน้ี 1) สามารถตรวจสอบการเคล่ือนไหวของไม  2) ตองมีการดําเนินการเพื่อประเมินความเส่ียง  

3) ตองระบุประเทศผูผลิตไม  4) ตองสามารถอธิบายรายละเอียดสินคาไม  และ 5) มีเอกสารท่ีถูกกฎหมาย

ประกอบการจัดสงและมีความโปรงใส/ตรวจสอบได ขณะนี้ ขอเสนอดังกลาวไดผาน Co-decision ของทั้ง 

Member State Council และ European Parliament รวมถึงผาน First Reading ของ European 

Parliament เมื่อเดือนเมษายน 2009 แลว ทั้งนี้ กําหนดใหมี First Reading ของ MS Council ในเดือน

ธันวาคม ศกนี้ รวมถึงจะมี Second Reading ในป 2553 กอนที่จะประกาศใหมีผลบังคับใชตอไป ซึ่งอาจใช

ระยะเวลาประมาณ 2 ป โดยสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากเวปไซต ดังตอไปนี้ 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/flegt_en.cfm 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm 
http://www.euflegt.efi.int 
http://ec.europe.eu/environment/forests/illegal_logging.htm 
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ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประเทศไทยไมไดเปนสมาชิก FLEGT และไดรับทราบอยางไมเปนทางการวา กระทรวง

เกษตรฯ อยูระหวางหารือพิจารณาเร่ืองการกําหนดระบบการลงทะเบียนปาไม ซึ่งหากขอกําหนด Due 

Diligence มีผลบังคับใชจริงในอีก 2-3 ปขางหนานี้ ในขณะที่ไทยยังไมมีระบบมารองรับ ก็อาจสงผลกระทบ

ตอความสามารถในการสงออกไมและผลิตภัณฑของไทยไป EU ได ดังนั้น ภาครัฐที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ 3 

หนวยงาน คือ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง รวมถึงภาคเอกชนผูผลิต

ต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา จึงควรตองมีการหารือในประเด็นนี้อยางรอบคอบ วาประเทศไทยควรมีการ

ดําเนินการอยางไรโดยดวน เพื่อรองรับตอขอกําหนดที่ EU จะประกาศออกมาในอนาคตสําหรับสินคาไม 

8. EUROPEN (The European Organization for Packaging and the Environment) 
ไดขอหารือกับ Ms.Fiona Durie, EU Affairs Manager ในประเด็นเร่ืองนโยบายและ 

แนวทางการกําหนดมาตรการของ EU ตอสินคาอาหารและบรรจุภัณฑ 

EUROPEN เปนองคกรเดียวซ่ึงเปนตัวแทนของหวงโซอุปทานบรรจุภัณฑตลอดทั้งสาย และ

ไดรับการยอมรับใหเปนกระบอกเสียงของภาคอุตสาหกรรม เพื่อนําเสนอขอคิดเห็นในเร่ืองของบรรจุภัณฑและ

ส่ิงแวดลอม กอต้ังข้ึนเมื่อป 2536 (1993) กอนที่จะมีการประกาศใชกฎหมายบรรจุภัณฑและซากบรรจุภัณฑ 

(Packaging and Packaging Waste Directive) ภายใต Directive 94/62/EC ในป 2537 (รายละเอียดตาม

ภาคผนวกขอ 3) โดยมุงหวังใหเปนเวทีของการเสนอแนะขอคิดเห็นในเร่ืองของ Directive ดังกลาว สมาชิก

ของ EUROPEN ประกอบดวยผูประกอบการบรรจุภัณฑตลอดทั้งสาย นับต้ังแตการผลิตวัตถุดิบสําหรับ

บรรจุภัณฑ การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ การคาและกระจายบรรจุภัณฑ/ผลิตภัณฑ และกลุม

อุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงคใกลเคียงกัน นอกจากนี้ ยังประกอบดวยสมาคมระดับชาติที่เกี่ยวกับการ

จัดการบรรจุภัณฑในประเทศตาง ๆ 

Ms. Fiori กลาวเสริมวาหลายประเทศใน EU ไมไดมีการจัดต้ังองคกรระดับชาติข้ึนมากํากับ

ดูแลในเร่ือง Packaging จะมีก็เพียงบางประเทศที่ใหความสําคัญอยางมาก อาทิ สหราชอาณาจักรและ

สวีเดน ซึ่งมีองคกรระดับชาติขนาดใหญดูแลอยู และเดนมารก ซึ่งจัดต้ัง Packaging Committee ข้ึนมา

กํากับดูแล แตก็ไมมีหนวยงานใดที่มีลักษณะการดําเนินการเหมือนดังเชน EUROPEN อีกทั้งการจัดต้ัง

องคกรในประเทศเหลานี้ก็อาจไมไดมุงหวังที่จะดําเนินการในเร่ืองของ Directive แตเปนเพียงความตองการ

ที่จะกําหนดกฎหมายภายในใหสอดคลองกับ National Interest เทานั้นก็ได 

เปาหมายของ EUROPEN  คือ  1) การเขาไปมีอิทธิพลตอการออกกฎหมายการจัดการ

บรรจุภัณฑดานส่ิงแวดลอมของ EU ต้ังแตการตลาด การเลือกสรรวัตถุดิบ การผลิต การกระจายของการใช

บรรจุภัณฑและสินคาที่มีบรรจุภัณฑ ตลอดจนการจัดการบรรจุภัณฑที่ใชแลว เพื่อสนับสนุนใหเกิดกฎหมาย

ที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และทําใหสมาชิกสามารถขยายขอบเขตการพัฒนานวัตกรรม การแขงขัน 

และแนวทางการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  2) เพื่อสนับสนุนใหสมาชิกมีความรับผิดชอบในการ
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ลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการใชบรรจุภัณฑและซากบรรจุภัณฑ และยอมรับที่จะสนับสนุนการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพตลอดสายการผลิต ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได  

3) เพื่อกระตุนใหมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และเพื่อสรางความตระหนักถึง

จุดมุงหมายเหลานี้ดวยกัน 

ดังนั้น งานของ EUROPEN จึงเนนในเร่ืองการลอบบ้ีและการนําเสนอ Position Paper โดย

สวนใหญจะติดตอประสานงานผานทาง DG-Enterprise และ DG-Environment ข้ึนอยูกับประเด็นที่จะ

หารือ เชน หากเปนประเด็นเร่ือง Car-Labeling ก็จะติดตอผาน DG-Enterprise ซึ่งผูแทน EC จากเยอรมัน

จะมีอิทธิพลในประเด็นนี้สูงมาก เปนตน 

ขอมูลเพิ่มเติมที่ไดจาก EUROPEN 
8.1) พันธกรณีภายใต Directive 94/62/EC กําหนดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 1) ประเทศ

สมาชิกตองรายงานขอมูลผลการจัดการบรรจุภัณฑใหแก EC ในเดือนมิถุนายนของทุกป 2) ประเทศ

สมาชิกสามารถกําหนดเปาหมายที่สูงกวาตัวมาตรฐานภายใต Directive ได และ 3) อนุญาตใหมีการ

กําหนดบรรจุภัณฑเปาหมายที่แตกตางกัน รวมถึงมีระบบที่แตกตางกันได 

8.2) จากการที่ระเบียบดังกลาวเปน Directive และอนุญาตใหประเทศตาง ๆ สามารถมี

แนวทางดําเนินการที่แตกตางกันได สงผลใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติหลายประการ อาทิ การมีฉลาก 

บรรจุภัณฑที่แตกตางกัน หรือการที่หลายประเทศใน EU กําหนดกฎหมายภายในแตกตางกัน ตัวอยางเชน 

สโลวาเกียมีการกําหนดกฎหมายในประเทศโดยใหมี “Packaging Fee” และสหราชอาณาจักรและ

เนเธอรแลนดกําหนดใหมี Packaging Tax เปนตน  อยางไรก็ดี EC ไมไดเขาไปแทรกแซงการดําเนินการ ซึ่ง

ถือเปนสิทธิเสรีภาพทางกฎหมายของประเทศสมาชิก และเชนเดียวกันกับ EUROPEN ซึ่งทําหนาที่เปนเพียง

ผูสังเกตการณแนวทางของการบริหารกฎหมายฉบับนี้ในประเทศสมาชิกเทานั้น 

8.3) ในสวนของ EC ไดดําเนินการในหลายประเด็นเพื่อพยายามลดปญหาในทางปฏิบัติที่

เกิดข้ึน อาทิ  1) การจัดทํา “Material Identification”  2) การจัดทําแนวทางการจัดเตรียมขอมูลเพื่อใหมี

แนวทางที่สอดคลองกัน และ 3) การพยายามรับรองแนวทางการตรวจสอบประเมิน (ประเด็นนี้ยังอยูระหวาง

หารือในระดับ EU Level) 

8.4) ไดมีการจัดต้ัง CEN (The European Committee for Standardization) ข้ึนเปน

องคกรเพื่อหาแนวทางในการอํานวยความสะดวกแกภาคธุรกิจของสหภาพยุโรปเพื่อการจัดทํามาตรฐานรวม 

โดยขณะนี้มีประเทศในยุโรป 30 ประเทศเขารวมแลว องคกรดังกลาวจัดต้ังข้ึนจากความพยายามในอันที่จะ

ปรับใหมาตรฐานของสมาชิก 30 ประเทศในยุโรปเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหสินคาสามารถเขาสูตลาดที่

กวางขวางมากข้ึนไดโดยมีตนทุนการตรวจสอบที่ตํ่าลง ทั้งนี้ มาตรฐานที่พัฒนาจะถูกกําหนดเปนมาตรฐาน

โดยสมัครใจ (Voluntary Standard)  CEN ประกอบไปดวยคณะผูเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ กวา 60,000 คน 

รวมทั้งสภาธุรกิจ ผูบริโภค และหนวยงานตาง ๆ ก็ไดเขามามีสวนรวมในเครือขาย CEN ครอบคลุมประชากร

ใน EU มากกวา 480 ลานคน 
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8.5) ส่ิงที่เกิดข้ึนภายหลังการปรับปรุง Directive ในป 2547 (2004) คือการที่ EC ไดพยายาม

ผลักดันใหภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุมผูคาปลีกแสดงความตองการโดยความสมัครใจใหมีการจัดการซาก

บรรจุภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหเกิดการกอต้ังข้ึนขององคกรโดยเอกชนในหลายประเทศ อาทิ 

- การกอต้ังองคกร “WRAP” ในสหราชอาณาจักร โดยมีเปาหมายหลักในเร่ืองของการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ (เนนที่การนํากลับมาใชใหม) และลดจํานวนซากบรรจุภัณฑจาก

ครัวเรือน โดยองคกรไดดําเนินการผานการขอความรวมมือจากผูคาปลีกที่เปน Retailers เชน Tesco โดยให

มีการทําขอผูกพันกับ Retailer ในลักษณะของ Voluntary Agreement เพื่อลดจํานวนซากบรรจุภัณฑใหได

ตามเปาหมาย อีกทั้งยังมีการรณรงคเพื่อกระตุนจิตสํานึกของผูบริโภคดวย แตปญหาก็คือ การดําเนินการ

ของ UK ใหความสนใจเฉพาะการจัดการขยะ ทั้งที่ในความเปนจริงแลวควรมีการพิจารณาดําเนินการตลอด

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี UK ก็ยังคงมุงมั่นที่จะดําเนินการในลักษณะดังกลาวตอไป และอางวา

ไดพิจารณาเร่ืองของวงจรชีวิตผลิตภัณฑแลว โดยรณรงคในเร่ืองของ Carbon Footprint  

- ในเบลเยี่ยมไดมีการจัดต้ังองคกร “FEAD” ซึ่งเปนตัวแทนของอุตสาหกรรมการจัดการขยะ

ของ EU ซึ่งเกิดข้ึนมากมายใน EU อาทิ ในประเทศเยอรมัน ปจจุบันมีโรงงานจัดการขยะถึง 6 แหง และใน

ประเทศโปแลนด มีถึง 14 แหง FEAD จัดต้ังข้ึนจากความคิดที่วาขยะมีมูลคา และสามารถสรางใหขยะมี

มูลคาเพิ่มได อยางไรก็ดี ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจไดทําใหราคาขยะมีความผันผวน และทําใหตลาดของ

อุตสาหกรรมนี้ยังไมมีเสถียรภาพเพียงพอ 

8.6) ขณะนี้ ประเด็นเร่ือง ‘Global Packaging Standards’ กําลังถูกหยิบยกข้ึนเปน

ประเด็นวาควรมีการกําหนดเปนมาตรฐานสากล (ISO) หรือไม โดยยังอยูระหวางหารือและการศึกษาของ

คณะกรรมการดานเทคนิค ซึ่งเร่ืองนี้คงตองมีการติดตามความคืบหนาอยางใกลชิดตอไป 

9. DG-Enterprise, EC  

 

ไดขอหารือในประเด็นแนวนโยบายของ DG-Enterprise เกี่ยวกับการเจรจา FTA ไทย- EU 

และบทบาทการดําเนินงานในเร่ืองนโยบายอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน (Sustainable Industrial Policy: SIP) 

โดยเฉพาะการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO-Design) และระเบียบวาดวยการติดฉลากพลังงาน 

(Energy-Labeling Directive) โดยมีประเด็นที่สําคัญสรุปได ดังนี้ 

เจาหนาท่ีจากกระทรวงอุตสาหกรรมของ EU 

(DG-Enterprise & Industry) กําลงัชี้แจง 

นโยบายอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน (Sustainable 

Industrial Policy (SIP) ใหทราบ 
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9.1) DG-Enterprise แสดงความสนใจจะเจรจาเปดเสรีสินคายานยนตกับไทยเปนพิเศษ 

นอกจากนี้ แจงวา EU มีแผนการจัดต้ัง Business Center ในประเทศไทย โดยคาดวาจะยื่นขอเสนอภายใน

ส้ินปนี้ และจะมีการจัดต้ังในชวงกลางป 2553 อีกประการหนึ่งที่เสริม คือ EC แสดงทาทีชัดเจนวาไมตองการ

ที่จะเจรจา MRA โดยอางวาไมเห็นประโยชน เนื่องจาก EC มีการพัฒนาปรับปรุงดานกฎระเบียบบอยมาก 

และการที่ตองตามแกไข MRA จะไมสงผลดีและไมเกิดประสิทธิภาพตอการดําเนินการในภาคธุรกิจ 

9.2) ประเด็นการดําเนินนโยบายอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน (SIP) มีเปาหมายสําคัญ

เพื่อการปรับปรุงรูปแบบการผลิตสินคาใหรักษาส่ิงแวดลอมและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดวงจร

ชีวิตของสินคา (ต้ังแตการใชวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การประกอบ การตลาด การจําหนาย จนถึงการ

ขจัดทิ้ง) และมุงเปล่ียนแบบแผนการบริโภคของประชาชน โดยสงเสริมใหเลือกใชสินคา/บริการที่รักษา

ส่ิงแวดลอมและประหยัดพลังงานมากข้ึน  

ในเดือนมิถุนายน 2551 EC ไดรับรอง “แผนปฏิบัติการภายใตนโยบายการบริโภคและการ

ผลิตอยางยั่งยืน และนโยบายอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน” (SCP & SIP Action Plan) (รายละเอียด SCP & SIP 

ตามภาคผนวกขอ 4)  โดยสาระสําคัญของแผนดังกลาว ประกอบดวยมาตรการตาง ๆ ต้ังแตการบังคับใช

กฎหมาย (เชน ขอกําหนดฉลากการใชพลังงาน และขอกําหนดดานเทคนิคอ่ืน ๆ) การทําความตกลงกับกลุม

ผูคาปลีก การสรางความตระหนักแกผูบริโภค และการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

ซึ่งในสวนนี้ รวมถึงขอเสนอการปรับปรุง Ecodesign Directive โดยขยายความครอบคลุมจากเดิมที่มุง

เฉพาะผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (Energy Using Products) (รายละเอียด EuP ตามภาคผนวกขอ 5) ใหไปสู

ผลิตภัณฑที่ไมใชพลังงานแตในระหวางการใชงานมีผลใหเกิดการประหยัดพลังงานดวย (energy-related 

products) คาดวาจะมี Ecodesign ฉบับใหมผานการรับรองภายในปนี้ และมีผลบังคับใชในป 2553 (2010) 

9.3) ECOdesign และ Energy-Labeling (รายละเอียด Ecodesign ตามภาคผนวกขอ 6)  

นาย Martin Eiffel ซึ่งกํากับดูแลเร่ือง “การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” (Economic & Ecological Design 

หรือ Ecodesign) แจงวา 

- รายการสินคาที่ไดออก Ecodesign Directive ในกลุมแรก ๆ มี 5 กลุมสินคา [ประกอบดวย 

1) แหลงจายไฟภายนอก  2) หลอดไฟ  3) หลอดฟลูออเรสเซนตและบัลลาสต  4) Simple set-top boxes      

5) การสูญเสียพลังงานในชวง Off Mode และชวง Standby] 

- สินคาที่ประกาศ Ecodesign Directive จะมีการกําหนด Minimum requirement และ

ระยะเวลาที่แนชัดใหมีการปรับเพิ่มระดับความเขมขนของประสิทธิภาพการใชพลังงานในสินคาที่ผลิต โดย

ใช Energy Labeling เปนมาตรฐานบังคับเพื่อคอยกํากับสินคา 

- ตัวอยางเชน Ecodesign Directive ของหลอดไฟ ซึ่ง EC ไดออกระเบียบ Commission 

Regulation (EC) No. 244/2009 เมื่อเดือนมีนาคม 2552 กําหนดเงื่อนไข Ecodesign ของหลอดไฟและ 

บัลลาสต  (รายละเอียด ตามภาคผนวกขอ 7) โดยแบงขอกําหนดสําหรับหลอดชนิดใสและชนิดขุนแยกจากกัน 
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โดยขอกําหนดของหลอดขุนจะมีความเขมขนกวาและเร่ิมบังคับใชเร็วกวา กลาวคือ หลอดทุกขนาดตองมี

สมรรถนะดานพลังงานไดถึงชั้น A (ไดรับ Energy-Labeling Class A) ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2552 (2009) 

เทากับวาหลอดขุนแบบหลอดไสที่สวนใหญมีสมรรถนะทางพลังงานอยูในชั้น E ถึง G รวมถึงชนิดที่ดีที่สุดที่

ขายในตลาดปจจุบันซ่ึงไมเกินช้ัน C จะไมสามารถเขาสูตลาด EU ไดหลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช 

และจะเหลือเพียงหลอด CFL เทานั้นที่ผานขอกําหนดนี้ได 

- เมื่อเดือนตุลาคม 2551 EC ไดเสนอรางรายการสินคาที่จะประกาศ Ecodesign 

Directive เพิ่มเติมสําหรับป 2553-55 โดยมุงหวังปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในสินคาอีก 10 กลุม 

ไดแก 1) เคร่ืองปรับอากาศและระบบหมุนเวียนอากาศ 2) เคร่ืองทําความรอนดวยไฟฟาและเช้ือเพลิงจาก

ฟอสซิล 3) อุปกรณเตรียมอาหาร 4) เตาหลอมที่ใชในอุตสาหกรรม/หองแลป และเตาอบ  5) เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ 6) อุปกรณประมวลผลและจัดเก็บขอมูล 7) เคร่ืองทําความเย็น (ตูเย็นและตูแชแข็ง) 8) เคร่ืองรับ

โทรทัศน 9) มอเตอรอุตสาหกรรม และ 10) ปมน้ําหมุนเวียน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ EC ก็ไดประกาศ 

Ecodesign Directive เพิ่มเติม 4 ฉบับเรียบรอยแลว ในสินคามอเตอรอุตสาหกรรม ปมน้ําหมุนเวียน เคร่ืองรับ

โทรทัศน และเคร่ืองทําความเย็น (ตูเย็นและตูแช) กฎหมายนี้มีผลใหสินคาดังกลาวที่จะนําเขาตลาด EU 

ต้ังแตป 2553 เปนตนไป ตองเปนสินคาที่ทั้งประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ โดยรวมแลว

มีสินคาที่ประกาศ Ecodesign Directive แลวรวมทั้งส้ิน 9 กลุม และ Mr. Eiffel แจงวายังมีที่อยูใน Pipeline 

อีกประมาณ 26 กลุม 

- นอกจากขอกําหนด Ecodesign และ Energy-Labeling แลว ภาครัฐยังสนับสนุนการให 

Eco-Label แกผูผลิตที่ยื่นขอสิทธิในการรับรองไดตามความสมัครใจ ซึ่ง Eco-Label อาทิ EU-Flower เปน

เคร่ืองหมายที่จะใหแกสินคาที่มี performance ดีเดนในการเปนสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งมีอยูเพียง

ประมาณ 10% ของสินคาชนิดเดียวกันที่วางขายอยูในชวงเวลาเดียวกันเทานั้น และการตรวจสอบเพื่อขอ

การรับรองใหสามารถใชตรานี้ไดจะมีความเขมงวดมาก และขณะนี้มีแนวโนมขยายจากภาคสินคาไปสูภาค

บริการมากข้ึนอีกดวย 

9.4) EC มีแนวทางการใหความชวยเหลือ SMEs ใหสามารถอยูรอดไดจากกฎเกณฑ

ใหม ๆ ที่ออกมา โดยมีการจัดโปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถ รวมถึงให SME Funding แก SMEs สัญชาติ EU 

เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถการแขงขัน ทั้งนี้ เล็งผลไมเพียงใหสามารถแขงขันและอยูรอดไดใน 

EU เทานั้น แตยังรวมถึงสามารถสงออกไปนอก EU เพื่อแขงขันกับสินคาจากประเทศอ่ืน ๆ ไดอีกดวย 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

เห็นไดชัดเจนวา นโยบายของ EU คือ การมุงสูการเปนผูนําดานมาตรฐานและเทคโนโลยี

ดานส่ิงแวดลอม และพยายามที่จะขยายมาตรฐานของตนเองใหเปนมาตรฐานโลก ซึ่งผูผลิตสินคาสงออกไป 

EU ควรรับรูถึงแนวนโยบาย EU ที่ตองการสงเสริมใหเกิดการผลิตโดยใชทรัพยากรและพลังงานอยางมี



 - 25 - 
 

ประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาระเบียบใหมๆ ที่เพิ่งออกมา รวมถึงที่จะมีในอนาคตอันใกลนี้ เพื่อใหสามารถ

ปรับตัวและสงออกไปแขงขันไดในตลาด EU โดยเฉพาะระเบียบ EUP, Energy-Labeling และขอกําหนด 

Ecodesign ซึ่งเร่ืองที่ตองรับทราบและปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนั้น หากตองการสงสินคาไปขายใน EU 

ทั้งนี้ ภาครัฐจะตองใหการประชาสัมพันธและใหขอมูลอยางเต็มที่ดวย 

10. CSR Europe  

 
Definition ของ CSR ตามแนวทางของ European Commission (EC) 

ไดหารือกับ Ms. Laura Maanavilja ซึ่งเปน Coordinator, Communication CSR Europe 

ในประเด็นเร่ืองแนวโนมการสงเสริม CSR ที่มีอยูใน EU และทั่วโลก โดยรับทราบขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

10.1) CSR Europe เปนเครือขายภาคเอกชน MNCs และองคกรระดับชาติซึ่งดําเนินการ

เฉพาะเร่ืองของ CSR กอต้ังข้ึนเมื่อป 2538 (1995) เมื่อมีแนวโนมที่ชัดเจนวา EC และภาคธุรกิจจะเร่ิมหันมา

ใหความสนใจกับ CSR อยางมาก ปจจุบันมีสมาชิกที่เปนองคกรระดับชาติ 26 แหงจากประเทศสมาชิก EU 

23 ประเทศ รวมถึงมีสมาชิกที่เปนบรรษัทขามชาติขนาดใหญกวา 80 แหง บทบาทหนาที่หลักเปนเร่ืองของ

การสนับสนุนสมาชิกใหผนวก CSR เขาไปอยูในแนวทางการดําเนินธุรกิจ และทําหนาที่เปนเวทีใหสมาชิก

แลกเปล่ียนความรูความเขาใจและการดําเนินการที่ดีดาน CSR ของแตละบริษัท 

10.2) การดําเนินงานที่ผานมา ของ CSR Europe เชน 

- การจัดงาน show case เพื่อใหสมาชิกที่ไดรับคัดเลือกวามีหลักปฏิบัติที่ดีในการ

ดําเนินการดาน CSR เขารวมแสดงนวัตกรรมการพัฒนา CSR เร่ิมจัดคร้ังแรกเม่ือป 2548 (2005) คร้ังที่สอง

เมื่อป 2551 และกําลังจะจัดคร้ังที่สามในป 2553 ตัวอยางความสําเร็จจากงานนี้ คือ การจับคูทางกลยุทธ

(Strategic Partnership) เชน บริษัท Cannon ไดรับเงินอุดหนุนจาก World Wild Life Fund (WWF) 

เนื่องจากโครงการ CSR ซึ่งแสดงใน show case มีประเด็นที่เปนที่สนใจของ WWF เปนตน 

- การใหบริการ CSR Help Desk เพื่อชวยเหลือบริษัทที่ตองการดําเนินการดาน CSR ให

สามารถจัดทํารายงานแผนการปรับปรุง CSR ไดอยางครบถวน และมีการตรวจสอบแผนงานอยางถี่ถวน

สมบูรณ เพื่อใหมั่นใจวารายงานที่ออกมาตรงกับความตองการของคูโครงการ (partnership) 
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- การจัดต้ัง Business to Business Working Group เพื่อเปนเวทีในการแลกเปล่ียน

แนวคิดการปรับปรุง CSR ในบริบทตาง ๆ ตามแตความสนใจ เชน การหาจุดยืนเร่ือง Woman Leadership 

ซึ่งริเร่ิมโดยบริษัท SONY เปนตน 

10.3) CSR-Europe นํานิยามของ EC เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม*3  ซึ่งเนนเร่ือง

ของการเขารวมโดยสมัครใจ มาใชเปนแนวนโยบายในการดําเนินงาน แมจะมีบางแหงซึ่งมีความเห็น

แตกตางกันเกี่ยวกับกรณีที่วา CSR ควรถูกกําหนดใหเปนกฎหมายบังคับหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ ในชวงเริ่มแรก 

บรรษัทขามชาติสวนใหญมอง CSR เปนเร่ืองของการสงเสริมภาพลักษณ  แตในเวลาตอมา CSR ได

กลายเปนประเด็นซึ่งสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันได ทําใหขณะนี้บริษัทหลายแหงไดเร่ิมจัดต้ัง

แผนกเฉพาะ ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการดาน CSR อยางเปนรูปธรรม อีกทั้งธุรกิจการใหคําปรึกษา CSR สําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมก็เร่ิมเฟองฟูใน EU และแตกแขนงไปในแนวทางที่แตกตางกัน อยางไรก็ดี ประเทศตาง ๆ 

ทั่วโลกไดมีการกําหนดนิยาม รวมถึงนโยบายดําเนินการดาน CSR ที่แตกตางกันออกไป อาทิ 

-- ในกรณีของญ่ีปุนมีการดําเนินการ CSR ในรูปแบบของการจัดการอยางมี

คุณภาพ (Total Quality Management: TQM) และเนนใหความสําคัญกับ supply chain 

-- ในกรณีของจีนมีการจัดต้ังศูนยการพัฒนา CSR (CSR Development Center) 

เปนการเฉพาะเพื่อหารือประเด็นตาง ๆ ดาน CSR 

10.4) สาเหตุที่ตองมีการดําเนินการดาน CSR มีหลายสาเหตุ อาทิ  

- บริษัทเช่ือวาในระยะยาวจะชวยลดตนทุนการประกอบการได ทั้งในแงของตนทุนทาง

สังคม และตนทุนดานส่ิงแวดลอม ซึ่งนับวันจะทวีบทบาทและเพิ่มความสําคัญแกภาคธุรกิจมากข้ึนทุกขณะ 

- เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการมีระบบการจัดการความเส่ียงที่ดี (Risk Management) 

- เพื่อเสริมสรางโอกาสทางธุรกิจ 

10.5) CSR Europe ไดยกตัวอยางของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ในการจัดทํา

โครงการนํารอง CSR หลายบริษัท ซึ่งแตละบริษัทมีการสงเสริม CSR ในแนวทางและบริบทที่แตกตางกัน ซึ่ง

สามารถสรุปตัวอยาง ไดดังนี้ 

- บริษัท Cannon พัฒนาเคร่ืองคิดเลขที่ทําจากพลาสติกใชแลวอยางเต็มรูปแบบ 

- บริษัท P&G พัฒนาผงซักฟอก/ผงลางจานที่ละลายไดดีในน้ําเยน็ เพื่อลดการใชน้ํารอน 

- บริษัท Microsoft พัฒนาระบบ GPS สําหรับคนตาบอด 

- บริษัท BT & Cisco ไดรวมกันพัฒนาระบบการสอบถามขอมูลทางโทรศัพท (phone-

based Q&A) สําหรับชาวนาชาวไร เพื่อใชในการติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับสินคาเกษตร 

                                                           

*3 นิยาม CSR ของ EC หมายถึง “Concept whereby companies integrate social and environment concerns in their business operation 

and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”  
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- บริษัท Unileaver ไดดําเนินงานรวมกับ Rainforest Alliance เพื่อสรางระบบใหใบรับรอง 

วาผลิตภัณฑชาของบริษัท มาจากแหลงปลูกและกระบวนการปลูกที่มีระบบการพัฒนาอยางยั่งยืนเทานั้น 

10.6) ไดเกิดนิยามคําศัพทใหมๆ ที่เกี่ยวของกับความรวมมือ CSR  อาท ิ’Co-Building’ 

และ ‘Co-Opetition’ โดยคําวา Co-Opetition มาจากคําวา compete + cooperation โดยมีการยกตัวอยาง

ความรวมมือซึ่งเกิดข้ึนในลักษณะของ Co-opetition อาทิ 

- การเกดิหองแลป CSR 20 แหงในป 2550 อันเปนความรวมมือของ 150 ประเทศทัว่โลก 

- การจัดทาํ CSR EU’s Tool Box ซึ่งมีหลากหลายบริบท ข้ึนอยูกับมิติของ CSR เชน 
-- Integrated workplace 

-- Human Capital 

-- Sustainable Consumption & Production 

-- Evolution Business Model 

-- Employability Pathway 

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
ตามแนวทางของการดําเนินธุรกิจกับ EU ภาคเอกชนควรตื่นตัวและใหความสนใจในเร่ือง

ของความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) โดยสามารถริเร่ิมไดต้ังแตตอนนี้ กอนที่ EU จะมีการพิจารณากําหนด

เปนระเบียบขอบังคับในอนาคต เนื่องจากเร่ืองนี้ถือไดวาเปนโอกาสทางธุรกิจ และอาจเปนตัวตัดสินสุดทาย

รองจากการแขงขันดานราคาที่ผูนําเขาใน EU ใชในการพิจารณากําหนดผูผลิตในประเทศที่สาม ทั้งนี้ 

สําหรับการดําเนินการ CSR ที่ผานมาของไทย สามารถหาขอมูลเพิ่มไดที่สถาบันไทยพัฒน (www.thaipat.org) 

11. IKEA 

ไดขอสัมภาษณ Ms. Katarina Maaskant ผูจัดการแผนก EU Affairs ของบริษัท IKEA เพื่อ

ขอรับทราบนโยบายของภาคเอกชน ซึ่งเปน Retails Sales สินคาเฟอรนิเจอรรายใหญที่สุดใน EU ในเร่ือง

ของกฎระเบียบ REACH และนโยบายตอตานการคาไมเถื่อน (Illegal Logging and other legislation) 

รวมทั้งเร่ืองของนโยบายการเลือกสรรหวงโซอุปทานของ IKEA ทั้งนี้ ไดรับทราบขอมูลสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

11.1) IKEA เปนผูออกแบบและพัฒนาสินคาของตัวเอง และไมมีนโยบายในการเปน

ผูผลิต แตจะคัดสรรสินคาจากแหลงตาง ๆ ใน 54 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถตอบสนองตอขอเรียกรองและ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑเงื่อนไขของ IKEA ได ทั้งนี้ IKEA เองก็มีโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรอยูในโปรแลนด แตเปน

โรงงานแรก ๆ ซึ่งต้ังข้ึนในทศวรรษ 1980s และมีสินคาที่ผลิตเองในสัดสวนเพียง 1: 1,300 ของผลิตภัณฑไม

ที่ขายในราน IKEA ทั่วโลกเทานั้น 

11.2) ปจจุบัน IKEA ไมมีการ sourcing สินคาจากทวีปอเมริกาใต แตอาจมีวัตถุดิบซึ่ง

มาจากทวีปดังกลาว อาทิ หนังดิบและไม แตก็จะถูกนําไปผลิตตอใน subcontract ในประเทศจีนหรือที่อ่ืน ๆ 
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11.3) สินคาที่ขายในราน IKEA ทุกประเทศจะมีมาตรฐานเดียวกัน และเปนสินคาที่

ไดรับการพิจารณาวาผานมาตรฐาน IWAY (รายละเอียดตามภาคผนวกขอ 8) กลาวคือ เปนสินคาที่ผลิตโดย

คํานึงถึงส่ิงแวดลอม ซึ่งประเด็นนี้มีผลใหราคาสินคาในทุกประเทศมีราคาใกลเคียงกัน และทําใหตองกําหนด

กลยุทธการตลาดที่แตกตางกันในแตละประเทศ อาทิ สินคา IKEA ในสหรัฐอเมริกาถูกจัดเปนสินคาราคาถูก 

ในขณะที่ในประเทศจีนกลับกลายเปนสินคา luxury กลยุทธทางการตลาดจึงถือเปนตัวจักรสําคัญในการ

ขยายตลาด และขณะนี้ตลาดที่ใหญที่สุดยังคงเปนประเทศเยอรมัน ตามดวยสหรัฐอเมริกาซ่ึงมกีารเติบโตทีสู่ง

อยางตอเนื่อง สวีเดน และฝร่ังเศส ตามลําดับ 

11.4) เหตุผลของการมีมาตรฐานเดียว เพื่อใหเกิดความงายในการดําเนินงานของบริษัท 

อาทิ การเลือกสรรเคมีภัณฑจะใชวัตถุดิบที่มาจากผูผลิตเคมีภัณฑในสวีเดนซ่ึงไดรับการรับรองแลววาผาน

เกณฑของ IKEA ทั้งนี้ IKEA จะพยายามกําหนดมาตรฐานใหเหนือกวามาตรฐานบังคับของประเทศลูกคา 

รวมถึงจะมีการศึกษาและปรับปรุงเพื่อใหมาตรฐานสูงข้ึนอยูเสมอในทุกตลาด ตัวอยางเชน เมื่อ IKEA ขยาย

ตลาดไปในญ่ีปุนเมื่อ 2-3 ปที่ผานมานี้ เราพบวามาตรฐานดานสาร formaldehyde ของญ่ีปุนเหนือกวา EU 

IKEA จึงไดทําการปรับปรุงสินคาของตนใหไดตามมาตรฐานนั้น แมวาการดําเนินการดังกลาวถูกวิเคราะห

แลววาจะทําใหตนทุนตอชิ้นสูงข้ึนกวา 20% ก็ตาม หลังความพยายามรวมกับผูผลิตเพื่อหาแนวทางแกไข 

และปรับกระบวนการผลิตสินคา IKEA ทั่วโลกใหไดตามมาตรฐาน formaldehyde ของญ่ีปุน ที่สุดไดทําให

เกิดการประหยัดตอขนาดดวยการผลิตเปนจํานวนมาก และสงผลใหตนทุนรวมเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย  IKEA 

แจงวาตนยังมีแผนการที่จะปรับลดสาร formaldehyde ของผลิตภัณฑไมใหเหลือในอัตราที่เทียบเทากับ

ปริมาณที่มีอยูในไมธรรมชาติใหได 

11.5) ขณะนี้ IKEA วางแผนการจัดต้ังแผนก ‘IKEA Component’ โดยมุงหวังที่จะเปน

ผูดําเนินการในการจัดซื้อและปอนวัตถุดิบใหแก supplier เพื่อลดตนทุนการผลิต และเพื่อใหสามารถรับรอง

ไดวาสินคาที่ผลิตจะตองไดตามมาตรฐานจริง ซึ่งนี่เปนแผนการระยะยาวของ IKEA 

11.6) IKEA ไมไดกําหนดแรงจูงใจแกผูผลิต เพียงระบุใหผูผลิตที่จะเปน supplier ตอง

ปฏิบัติตามขอกําหนดใหไดเทานั้น และในสวนของ IKEA มีการสนับสนุนใหฝาย Trading แขงขันกันเพื่อหา

แหลงผลิตที่ดีในราคาที่กําหนด  ขณะนี้ IKEA มี supplier ในประเทศไทย 19-20 ราย ซึ่งผลิตสินคาประเภท 

solid wood/ flat wood จากไมยางพาราใหแก IKEA อยางไรก็ดี มีเสียงอุทธรณถึงความกังวลดาน Risk 

Assessment ในประเทศไทยเก่ียวกับปญหาการคาไมผิดกฎหมาย รวมถึงประเด็นเร่ืองการปนเปอนของ

สินคาไม GMO เนื่องจาก IKEA ชูธงนโยบายสนับสนุน ‘Zero GMO’ ในทุกผลิตภัณฑ 

11.7) มีขอสงสัยวา IKEA มีแนวทางในการควบคุมคุณภาพสินคาอยางไร เพื่อใหสินคา

มีกระบวนการผลิตที่เปนไปตามเงื่อนไข IKEA โดยเฉพาะในกรณีที่ supplier เปน SMEs และทํางานใหผูวาจาง

หลายคน ซึ่งในเร่ืองนี้  IKEA ตอบวา ผูผลิตมีหนาที่รับรองและสรางความชัดเจนวาสินคาที่ผลิตให IKEA 

ตองมาจากสวนการผลิตที่เปนไปตามเง่ือนไข และไมมีการปนเปอนในสินคาของเราเทานั้น ซึ่งในสวนนี้ 
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IKEA มีระบบการ audit ที่ดีรวมทั้งมีระบบซึ่งสามารถตรวจสอบยอนหลัง (Traceability) ไดเทียบเทากับ 

Due Diligence ของ EU มาเกือบ 10 ปแลว ดังนั้นจึงไมเปนปญหาอยางแนนอน และนี่เปนอีกหนึ่งเหตุผลที่ 

IKEA พรอมใหการสนับสนุนการออกกฎหมาย Due Diligence ของ EC อยางไรก็ดี ยังมีประเด็น Legality 

of Transportation ในรางกฎหมายฯ ซึ่งยังไมคอยชัดเจน และคงตองถกเถียงกันอยางกวางขวางตอไปถึง

ความครอบคลุมของสาระในกฎหมายดังกลาว 

11.8) ในการสงเสียงของ IKEA ให EC รับทราบ IKEA เปนสมาชิกของ EuroCommerce 

และเขารวมหารืออยางสม่ําเสมอในเวที European Retailed Round Table (ERRT) ซึ่งเปนเวทีผูคาปลีก

ขนาดใหญที่แมจะมีสมาชิกจํานวนนอย แตนับวาเปนเสียงที่มีอิทธิพลสูงมาก 

11.9) ในเรื่องการ audit สวนใหญใชทีมของ IKEA เอง แตบางแหงก็อาจวาจาง third 

party audit team ซึ่งขณะนี้ มีการจัดจางประมาณ 50 ทีม โดยระบบ audit ของ IKEA จะมีความเขมงวดสูง

มาก ตัวอยางที่เห็นไดชัด เชน IKEA จัดเจาหนาที่ audit ถึง 30 คนเพื่อตรวจโรงงาน 300 แหงซึ่งเปน 

supplier ของ IKEA ในจีน ในขณะที่ Walmart ใชบริษัท PWC เพียงแหงเดียวเปนตัวแทน audit โรงงานใน

จีนกวา 3,000 แหงซึ่งผลิตสินคาให Walmart ทั้งนี้ IKEA เห็นวาการมีระบบ audit ของตนเองเปนสวนหนึ่งที่

ชวยประหยัดตนทุน และยังทําใหไดรูจักสินคาและผูผลิตอยางแทจริงอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีสวนชวยลด

ปญหา Fraud และในระยะยาวจะทําใหมีระบบการตรวจสอบยอนหลังที่มีคุณภาพสมกับระดับของ IKEA 

11.10) ปรัชญาสําคัญ  คือ การคิดที่แตกตาง (Think Differently) และการคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ตัวอยาง เชน IKEA นําประตูมา recycle เพื่อผลิตเปนโตะ หรือการที่ IKEA วาจางใหโรงงานผลิตอาวุธ 

ในมาเลเซียเปนแหลงผลิตหมอและกระทะช้ันดีเยี่ยมใหแก IKEA เปนตน 

11.11) การเตรียมการ REACH ขณะนี้ สารซึ่งมีการประกาศเปน Substance of Very 

High Concerns (SVHC) (รายละเอียด SVHC ตามภาคผนวกขอ 9) ใน candidate list ของ ECHA ไดถูกหาม

ไมใหมีในสินคาของ IKEA อยางเด็ดขาดแลว เพื่อหลีกเล่ียงการตองตอบคําถามกับลูกคาในเร่ืองนี้ ดังนั้น 

การทํางานเชิงรุก ก็คือ การหามสารเหลานั้นมาผสมในสินคาของ IKEA อยางเด็ดขาด ทั้งนี้ ไดรับทราบวา

ผูผลิตซึ่งเปน supplier IKEA ในประเทศไทย มีสินคาเพียง 2 กลุมที่ตอง pre-registration ซึ่งก็คือ เทียนไข 

(candle) และดอกไมแหง (potpourri) ซึ่งถือเปน preparation และก็ไดมีการดําเนินการไปแลว  

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. บริษัทภาคเอกชนผูผลิตรายใหญใน EU มีการกําหนดนโยบายดานมาตรฐานสมัครใจที่

สูงมาก และมีความต่ืนตัวในการพัฒนามาตรฐานของตนใหสูงมากยิ่งข้ึน ซึ่งในเร่ืองนี้ ผูผลิตไทยตองคิดใน

เชิงบวกวา หากเราสามารถดําเนินตามมาตรฐานดังกลาวได ก็จะสรางโอกาสใหสามารถคากับทุกประเทศ

ทั่วโลกได นอกจากนี้ ปรัชญาของ IKEA ในเร่ืองการคิดใหแตกตางและสรางสรรค ก็เปนอีกส่ิงหนึ่งซึ่งสมควร

ที่ผูผลิตไทยตองพิจารณาวาจะสามารถประยุกตใชกับการผลิตของไทยไดบางหรือไม 
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2. IKEA Component เปนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวาธุรกิจใน EU เร่ิมเล็งเห็น

แนวทางในการรุกมายังประเทศที่สาม เพื่อเปนผู supplier วัตถุดิบและสินคาข้ันกลางใหแกผูผลิตในประเทศ

กําลังพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งแนวทางนี้จะชวยสงเสริมทั้งในเร่ืองของการประหยัดตอขนาด การควบคุม

คุณภาพสินคา ตลอดจนสามารถควบคุมสวนตางของราคาวัตถุดิบตนทางและสินคาข้ันสุดทายได และหาก

แนวโนมนี้มีการแพรหลายไปสูสินคาอ่ืน ๆ ทายที่สุดแลว อาจสงผลใหประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนา

อ่ืน ๆ กลายเปนแหลงจางแรงงานสําหรับการผลิตเทานั้น ซึ่งส่ิงนี้ ภาครัฐและเอกชนของไทยควรตอง

พยายามแกไข เพื่อหาทางออกจากวังวนของการเปนผูรับจางผลิตไปสูการผลิตในเชิงคุณภาพใหไดแทน 

3. IKEA มีระบบการจัดการความเส่ียงที่ดีเยี่ยม อาทิ การควบคุม Fraud จากระบบการ

ตรวจสอบบัญชี การพัฒนามาตรฐานของตนเอง รวมถึงการหาม supplier ใชสารที่มีอยูในรายชื่อสารเคมีที่ 

EU เฝาระวังภายใตระเบียบ REACH อยางเด็ดขาด ทั้งหมดลวนแสดงใหเห็นวา IKEA คํานึงถึงคุณภาพ

สินคาและชื่อเสียงของบริษัทเปนอยางมาก ซึ่งเปนเร่ืองที่ควรมีการปลูกฝงเปนคานิยมใหแกภาคการผลิต

ของไทยเชนกัน เพื่อที่จะสามารถนําไปสูการยกระดับการผลิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศได

ในระยะยาว 

---------------------------------------------------------------- 

อินทรพร ปญญานุชิต 

กลุมพหุภาคี, สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 

สศอ. 5 สิงหาคม 2552 
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ภาคผนวก 

1. Biocide Products   

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 EC ไดเสนอรางกฎระเบียบเก่ียวกับการใช/จําหนายสารเคมี

ประเภท biocidal products เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใชสารเคมีดังกลาว และทยอยลดการใชสารเคมี

อันตราย โดยเฉพาะสารที่กอใหเกิดมะเร็ง สารที่กออันตรายตอระบบสืบพันธุ สารที่กอใหเกิดการกลายพันธุ 

และสารที่มีผลตอระบบฮอรโมน โดยกําหนดให biocidal products ที่จําหนายและใชใน EU ตองผานการ

อนุญาตจาก EU แลวเทานั้น โดยจะมีผลทดแทนระเบียบฉบับเดิม (98/8/EC) ทั้งนี้ สารดังกลาวเปนเคมีที่ใช

ในการระงับการเติบโตของพืช/เช้ือโรค ประเภท เช้ือรา/แบคทีเรีย/สารกันแมลง/สารฆาเช้ือโรค ซึ่งมีการใชใน

สินคาหลายประเภท เชน เฟอรนิเจอร เส้ือผา พรม ไม ตาขายกันแมลง ถุงนอนที่กันแมลง เปนตน ทั้งนี้ มีผล

ใหสินคาดังกลาวที่สงออกมาจําหนายในสหภาพยุโรปจะตองใช Biocidal products ที่ไดรับอนุญาตใน EU 

แลวเทานั้น โดยรางระเบียบนี้เพิ่งไดรับการเสนอเขาสูการพิจารณา ซึ่งตองผานความเห็นชอบข้ันสุดทายจาก

สภายุโรปและคณะมนตรียุโรปกอน ซึ่งอาจใชเวลาพิจารณาถึงป 2554-55 โดยคาดวาจะมีผลบังคับใชไดใน

ป 2556 (2013) ซึ่งในเร่ืองนี้ ผูผลิตที่ใชสาร Biocidal products ในกระบวนการผลิตสินคาเพื่อสงออกไปยัง 

EU ควรศึกษารางระเบียบนี้เพื่อเตรียมการไวลวงหนา 

2. SA8000 

คือ มาตรฐานที่วาดวย "ความรับผิดชอบตอสังคม" หรือ "Social Accountability" เปน

มาตรฐานที่กําหนดข้ึน เพื่อทําการตรวจประเมินสภาพการใชแรงงาน การวาจางแรงงาน รวมถึงความ

ปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานของสถานประกอบการตางๆ เพื่อเปนหลักประกัน

วาผูผลิตไดปฏิบัติตาม "ขอกําหนดสากล" ทางดานแรงงานและสวัสดิการ  โดยขอกําหนดที่ระบุไวใน SA 

8000 จะสอดคลองกับกฎหมาย หรือ อนุสัญญาของ"องคการแรงงานระหวางประเทศ" (ILO: International 

Labour Organization) และกฎหมายแรงงานของประเทศนั้น ๆ เพื่อใหผูประกอบการนําไปปรับสภาพ 

การจางแรงงานใหเปนธรรม และปรับปรุงสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหเหมาะสมและปลอดภัย อันแสดงถึง 

"ความรับผิดชอบตอสังคม" ของผูผลิต รายนั้น ๆ  SA8000 ไดรับการยอมรับทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลก

วาเปนมาตรฐานแรงงานที่ดีมากมาตรฐานหนึ่ง 

3. สาระสําคัญของ “Packaging and Packaging Waste Directive (94/62/EC)”  

คือ การสนับสนุนใหมีการลดจํานวนขยะจากซากบรรจุภัณฑ โดยใหประเทศสมาชิกพัฒนา

ระบบการนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม โดยในป 2547 (2004) ไดมีการออก Directive 2004/12/EC เพื่อ

กําหนดนิยามของคําวาบรรจุภัณฑไวดวย ทั้งนี้ ตาม Directive 94/62/EC ไดมีการกําหนดเงื่อนเวลาให
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ประเทศสมาชิกดําเนินการใหแลวเสร็จ อาทิ กําหนดเปาหมายวาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประเทศ

สมาชิกตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

-  อยางนอย 60% โดยน้ําหนักของซากบรรจุภัณฑ จะตองถูกนํากลับมาใชใหมหรือถกูนาํไป

เผาเพื่อนําพลังงานกลับมาใชใหม 

- อยางนอย 55-80% โดยน้ําหนักของซากบรรจุภัณฑตองถูกนํามา recycle 

- อยางนอยวัตถุดิบดังตอไปนี้จะตองถูกนํามา recycle ประกอบดวย 

-- 60% โดยน้าํหนักสําหรับบรรจุภัณฑทําดวยแกว/กระดาษ/ไมอัด 

-- 50% โดยน้าํหนักของบรรจุภัณฑโลหะ 

-- 22.5% โดยน้ําหนกัของบรรจุภัณฑพลาสติก และ 

-- 15% โดยน้าํหนักของบรรจุภัณฑทําดวยไม 

เปาหมายเหลานี้ เมื่อรวมเขากับกฎหมายใหมในบางประเทศ เชน สหราชอาณาจักร และ

เนเธอรแลนด ซึ่งกําหนดใหมีการจัดเก็บภาษีบรรจุภัณฑ ทําใหผูนําเขาตองตระหนักถึงประเด็นเหลานี้ และ

เพิ่มขอเรียกรองไปยังผูผลิตสินคาใหลดการใชบรรจุภัณฑ รวมถึงพยายามใชบรรจุภัณฑที่ทําจากวัตถุดิบที่

สามารถนํากลับมาใชใหมได 

4. สาระสําคัญของ “แผนปฏิบัติการภายใตนโยบายการบริโภคและการผลิตอยางยั่งยืน
และนโยบายอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน” (SCP & SIP Action Plan) 

4.1) การสงเสริมผลิตภัณฑที่ประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดลอม (Better Products) 

ประเด็นหลัก คือ การทบทวนกฎระเบียบขอบังคับ Eco-Design โดยขยายขอกําหนดของการออกแบบ

ผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน จากเดิมที่มีผลบังคับกับผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (energy-using products) ให

ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑที่แมจะไมใชพลังงาน แตระหวางการใชงานมีผลใหเกิดการประหยัดพลังงานทุก

ชนิดดวย (energy-related products) อาทิ กอกน้ํา หนาตาง ซึ่งขอกําหนดดังกลาวแบงเปน 2 ระดับ คือ 

ขอกําหนดข้ันตํ่า ซึ่งบังคับใชกับทุกประเทศ และ advanced benchmark ซึ่งเปนมาตรการโดยสมัครใจ 

กําหนดจากผลิตภัณฑที่มีการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรสูงซึ่งจําหนายอยูในตลาด โดย advanced 

benchmark จะถูกใชเปนตัวช้ีนําเพื่อยกระดับขอกําหนดข้ันตํ่าใหสูงข้ึนตอไปในอนาคต 

4.2) การใหขอมูลแกผูบริโภค (Smart Consumption) ประเด็นหลักเปนเร่ืองของ 1) การ

ทบทวนกฎระเบียบ Energy Efficiency Labeling โดยปรับขอบขายการบังคับติดฉลากที่แสดงถึงการ

ประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดลอมใหครอบคลุมสินคาทั้ง Energy-Using Products และ Energy-

Related Products อ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับกฎระเบียบ Eco-Design  และ 2) การทบทวน

กฎระเบียบ Eco-Label ซึ่งเปนมาตรการโดยสมัครใจ โดยจะมีการปรับปรุงแนวทางและกระบวนการในการ

รับรอง Eco-Label อาทิ EU-Flower ใหงายข้ึน และขยายความครอบคลุมไปถึงสินคาหลากหลายประเภท 

นอกจากนี้ จะสนับสนุนใหมีการสรางความตระหนักแกผูบริโภควาสินคาที่ไดรับตรา (ซึ่งจะมีเพียง 10% ของ
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สินคาประเภทนั้น ๆ ที่วางขายในตลาดในชวงเวลาเดียวกัน) เปนสินคาที่มีกระบวนการผลิตที่คํานึงถึงการ

รักษาส่ิงแวดลอม หรือ ‘label of excellence’ 

4.3) การกําหนดนโยบายจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ โดยใชนโยบาย “Green Public 

Procurement” ซึ่งเปนมาตรการตามความสมัครใจของประเทศสมาชิก แตก็จะมีการออกระเบียบขอบังคับ

ข้ันตํ่าที่แนนอน เชน การกําหนดใหสินคาที่จะนํามาใชในภาครัฐตองมี Energy Labeling และผานเกณฑ

ระดับการประหยัดพลังงานและการรักษาส่ิงแวดลอมในระดับที่กําหนด เปนตน นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสให

สมาชิก EU สามารถกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมเพื่อเปนมาตรการจูงใจเองได 

4.4) ความรวมมือกับผูคาปลีกยุโรปและผูบริโภค โดยจะจัดต้ังเวทีหารือรวมกันของผูคา

ปลีก เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล best practices และรายงานผลการดําเนินงาน และใหผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

อาทิ ผูผลิต ผูบริโภค และ NGOs มีสวนรวมใน Forum นี้ดวย 

4.5) การปรับกระบวนการผลิต (Leaner Production) เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม โดยมีการทบทวนการขึ้นทะเบียนในระบบบริหารส่ิงแวดลอม (Eco-Management and 

Audit Scheme: EMAS) ซึ่งเปนมาตรการโดยสมัครใจในการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม 

4.6) ความรวมมือระหวางประเทศ โดย EU จะขอความรวมมือจากนานาประเทศในการ

สงเสริมให SCP เปนสวนหนึ่งของ UN SCP 10-year framework program นอกจากนี้ ยังจะผลักดันใหมี

การเจรจาการเปดเสรีสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในกรอบ WTO และในกรอบการเจรจาทวิภาคี 

รวมถึงการสงเสริมใหเกิดความรวมมือผานโครงการตาง ๆ อาทิ SWITCH ASIA สําหรับภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ 

EU มุงหวังใหระเบียบ Eco-Design ฉบับใหมที่กําลังจะออกมา ไดการยอมรับใหเปนมาตรฐานระหวาง

ประเทศ ซึ่งจะชวยสงเสริมการสงออกของบริษัทช้ันนําในสหภาพยุโรป 

5. Energy Using Product (EuP) 
เปนระเบียบของสหภาพยโุรปวาดวย "กรอบขอกาํหนดการออกแบบเชิงนเิวศเศรษฐกจิสําหรับ

ผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน" (Directive 2005/32/EC) ประกาศใชเมื่อวนัที ่ 6 กรกฎาคม 2548 และมผีลใชบังคับ

ต้ังแตวันที ่26 กรกฎาคม 2548 เปนตนไป ถือเปนกฎหมายแม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการวางกรอบขอกําหนด

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Ecodesign) สําหรับผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (EuP) ใหมทีิศทางเดียวกนัทัว่ทั้ง

สหภาพยุโรป เพื่อใหมัน่ใจไดวาเปนผลิตภัณฑรักษส่ิงแวดลอม (Ecoproducts) ที่วางขายไดเสรีในภูมิภาค และ

เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ยนื โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน/การปองกนัปญหาส่ิงแวดลอม/

รวมถึงการเพิม่ความมั่นคงดานพลังงานไปพรอมกนั 

EuP ไดนําแนวคิดและกลไกการวางนโยบายรูปแบบใหม เพื่อเพิม่ประสิทธิผลและกอใหเกิด

การผนกึรวมกนัอยางเปนระบบของกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมอ่ืนที่เกี่ยวของ อาท ิ WEEE, RoHS, Energy 

Labeling รวมถึงใชมาตรการ/กลไกที่มีการวางรากฐานไวแตเดิมเปนเคร่ืองมือ เชน ระเบียบเคร่ืองหมาย CE 
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การข้ึนทะเบียนระบบบริหารสิ่งแวดลอม (EMAS) ระบบฉลากส่ิงแวดลอม (Eco-label) และการกําหนด

มาตรฐานยอมรับรวม (Harmonized Standards) เปนตน ซึง่ทัง้หมดนี้ถูกนํามาใชประกอบในการกําหนด

ขอบังคับของสินคาที่มีการใชพลังงานใหตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว หากตองการวางตลาดใน EU 

6. Ecodesign  

เปนกระบวนการที่ผนวกแนวคิดดานเศรษฐศาสตรและส่ิงแวดลอมเขาไปในทุกข้ันตอน

ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) ซึ่งจะสงผลใหเกิดการลดตนทุนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ตลอดจนลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไปพรอมกันดวย อันเปนแนวทางที่จะนําไปสูการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development) หลักการพื้นฐานของ EcoDesign คือ การประยุกตหลักการ 4Rs ไดแก 

การลด (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) การนํากลับมาใชใหม (Recycle) และการซอมบํารุง (Repair) เขามา

ใชในทุกชวงของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ 

แนวทางการศึกษา Ecodesign สําหรับแตละผลิตภัณฑ ประกอบดวย 1) การจัดประเภท

ของผลิตภัณฑและการประเมินประสิทธิภาพการทํางาน 2) การศึกษาขอกําหนดมาตรฐานกลางที่ตองผาน

การตรวจรับรอง ที่สําคัญ ๆ ไดแก CE Mark WEEE ROHs  และ Energy Labeling Directives 3) 

ขอกําหนดมาตรฐานบังคับภายใต Directive อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสินคานั้นในแตละประเทศ 4) ขอกําหนด

ข้ันตํ่าดานประสิทธิภาพของสินคา (minimum efficiency requirement) 5) การวิเคราะหแนวโนมตลาด/การ

ขาย/ราคา 6) การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค การใช และการกําจัด 7) การวิเคราะหพฤติกรรมการใช

พลังงานและทรัพยากรและวัตถุดิบตาง ๆ ในแตละข้ันตอนของการผลิต/การกระจาย/การใช/การกําจัด 

สําหรับจัดทํา Life Cycle Assessment (LCA) ของสินคานั้น  8) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตลอดวงจรชีวิต 

9) การวิเคราะหทางเทคนิคสําหรับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในขณะนั้น (Best Available Technology) และ  

10) ศักยภาพและแนวทางในการปรับปรุงใหดีข้ึน 

ซึ่งผลการศึกษาจะถูกนํามาพิจารณาเปนแนวทางในการกําหนดระยะเวลาและความ

ยืดหยุนในการบังคับใช Ecodesign Directive สําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด วาควรกําหนดขอบังคับ

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของสินคานั้นไวในระดับใด ในปใด จึงจะเขาสูตลาด EU ได 

7. เงื่อนไข Ecodesign สําหรับหลอดไฟและบัลลาสต 
ภายใต Commission Regulation (EC) No. 245/2009 มีขอกําหนด 3 ดานใหญ คือ ดาน

การประหยัดพลังงาน ดานสมรรถนะข้ันตํ่าของหลอดไฟ และดานการใหขอมูลสินคา โดยกฎหมายฉบับนี้ 

แบงระยะเวลาการบังคับใชกฎหมายเปน 6 ระยะ ระยะที่ 1-5 มีเวลาหางกัน 1 ป และจะทิ้งชวงระยะเปน 3 ป 

สําหรับระยะสุดทาย โดยระยะที่ 1 เร่ิมมีผลบังคับใชวันที่ 1 กันยายน 2552 (2009) (ระยะที่ 2: 2010, ระยะ 

ที่ 3: 2011, ไปเร่ือยๆ ทุกป) 

ในดานการประหยัดพลังงาน จะกําหนดสมรรถนะดานพลังงานในรูป ‘กําลังไฟฟาสูงสุดตอ

ความสวางที่หลอดไฟให’ โดยกฎหมายฉบับนี้ แบงหลอดไฟภายใตขอกําหนดนี้เปน 2 กลุมใหญคือ หลอดใส
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และหลอดขุน โดยขอกําหนดสําหรับหลอดขุนจะเขมกวาและเร่ิมบังคับใชเร็วกวาหลอดใส กลาวคือ หลอด
ทุกขนาดในกลุมนี้ ตองมีสมรรถนะดานพลังงานไดถึงชั้น A (Class A) ต้ังแตเริ่มตน (1 กันยายน 
2009) นั่นเทากับวาหลอดขุนแบบหลอดไสที่สวนใหญจะมีสมรรถนะทางพลังงานอยูในชวงชั้น E 
ถึง G และที่ดีที่สุดที่มีอยูในตลาดในปจจุบัน ก็ไมเกินชั้น C จะไมสามารถนําเขาตลาด EU ไดหลัง
ขอกําหนดของกฎหมายฉบับนี้ มีผลบังคับใช (หากไมมีอะไรเปล่ียนแปลง จะเหลือเพียงหลอด CFL 

เทานั้นที่ผานขอกําหนดขอนี้ได) 

ขอกําหนดดานสมรรถนะดานพลังงานสําหรับหลอดใส จะยังไมคอยเขมขนเทาหลอดขุน 

เนื่องจากยังไมมีทางเลือกอ่ืนทั้งประหยัดพลังงาน และให “อารมณ” ของแสง ตามที่ผูบริโภค มัณฑนากร 

หรือสถาปนิก คาดหวัง โดยขอกําหนดสําหรับหลอดใสในชวงตนจะแปรผันตามขนาดของหลอดไฟ หลอดทีม่ี

ขนาดใหญกวา (ระดับ 100W ข้ึนไป) ตองมีชั้นประสิทธิภาพพลังงานเหนือกวาหลอดขนาดเล็กกวา จนใน

ที่สุด ในป 2559 (2016) หลอดไฟแบบใสทุกชนิดตองมีชั้นประสิทธิภาพพลังงานอยางนอย ชั้น B ซึ่งหาก

ประเมินจากสินคาที่มีอยูในตลาดในปจจุบัน (หลอดไสมีประสิทธิภาพในชวงชั้น E ถึง G, หลอดฮาโลเจน

ทั่วไปมีประสิทธิภาพในชวงช้ัน D ถึง F สวนหลอดฮาโลเจนเทคโนโลยีใหม เชน หลอดซีนอน และหลอดฮาโล

เจนที่มีผิวเคลือบ Infrared ซึ่งประหยัดพลังงานกวาหลอดเทคโนโลยีเกา จะมีประสิทธิภาพในชวงช้ัน C ถึง 

B ปลายๆ แตอาจสามารถพัฒนาใหข้ึนไปอยูชั้น B ตนๆ ได) จะเห็นวาหลอดไสสวนใหญ จะไมสามารถผาน

ขอกําหนดของกฎหมายฉบับนี้ได โดยหลอดไสกลุมกําลังไฟสูง (เกิน 100W) และหลอดที่มีประสิทธิภาพ

ในชวงทายแถว (ชั้น F และ G) จะเร่ิมถูก Ban กอน สวนหลอดฮาโลเจนท่ัวไปจะยังไมถูกกระทบในชวงตนๆ 

แตก็ตองเรงปรับปรุงประสิทธิภาพใหข้ึนไปใหถึงชั้น C ใหไดโดยเร็ว อยางไรก็ดี ในที่สุดแลว หลังกันยายน 

2559 เปนตนไป หลอดไฟชนิดใสที่ใชตามบานเรือนทั้งหมด จะตองมีประสิทธิภาพข้ันตํ่าในช้ัน B ซึง่หากไมมี

การปรับปรุงหลอดที่มีอยูอยางกาวกระโดด ก็เช่ือไดวาจะเหลือเพียงหลอดฮาโลเจนสมรรรถนะสูง และ/หรือ 

หลอดไฟเทคโนโลยใีหม (หลอด LED) เทานั้นที่จะสามารถผานกฎหมายฉบับนี้ได 

8. IWAY 
IKEA ใหความสําคัญตอการทําธุรกิจกับ Suppliers ที่มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย  

ถูกสุขลักษณะ ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และไดออก Code of Conducts ที่แถลง

ชัดเจนวา บริษัทคาดหวังอะไรจาก Suppliers พรอมกับแจงส่ิงที่ Suppliers สามารถคาดหวังไดจาก IKEA 

ในเร่ืองของระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย สภาพการทํางานของพนักงาน การปองกันการใชแรงงานเด็ก และ

การรักษาส่ิงแวดลอม ซึ่ง CoC ดังกลาวเรียกวา IWAY Standard ซึ่ง IKEA มีโปรแกรมใหความชวยเหลือ 

Suppliers ของตนใหสามารถดําเนินการตามแนวทางดังกลาวได  

9. SVHC 
คือรายช่ือสารที่นาเปนหวง (Substances of Very High Concern: SVHC) ซึ่งตองมีการ

กํากับดูแลภายใตระเบียบ REACH  เบ้ืองตน ECHA ไดแถลงขาว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ถึงสารเคมี
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รวม 15 รายการที่ตองไดรับอนุญาตกอนการใชงาน ซึ่งถูกบรรจุไวใน Candidate List ภายใตระเบียบ REACH 

สงผลผูกพันใหผูผลิตสารเคมีและเคมีภัณฑซึ่งมีสวนประกอบ/เปนสารประกอบของ SVHC ตองจดแจง 

(Registration) ตอ ECHA และทําใหผูผลิตสินคาซ่ึงมีสวนประกอบของสารดังกลาวเกินปริมาณที่กําหนด 

และมีการนําเขาไปใน EU เกินปริมาณที่กําหนดตอป จะตอง Notify ให ECHA รับทราบ รวมถึงมีการ

ดําเนินการตามระเบียบ REACH  
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