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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

2

 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน 
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทําใหเทศกาลสงกรานต
ปนี้คอนขางเงียบเหงา แตคุณผูอานสามารถใชโซเชียลมีเดียในการรดน้ํา
ขอพรผู ใหญออนไลน ผาน Video Call หรือจะสรงนํ้าพระ ขอพร
สาดนํ้าออนไลน เพื่อหยุดเชื้อชวยชาติกันนะคะ 
 จุลสารฉบับนี้มีสาระนารู มาฝากคุณผูอานเหมือนเคย เริ่มกันที่
คอลัมน Econ Focus เรื่อง “Sustainable Manufacturing” 
คาถารับมือวิกฤตโรคโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรมไทย คอลัมน 
Sharing เร่ือง แนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา 
สาธารณรัฐเกาหลี (ตอนท่ี 1) และปดทาย เร่ือง กฎกระบวนการทางเคมี 
(Chemical Process Rule) ภายใตความตกลงการคาเสรีของไทย
ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตามกันมาตลอด แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ
         

ดวยความปรารถนาดี
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ECONFF  CUS  CUS

ก    ระแสความต่ืนตัวในเร่ืองป ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
   ภูมิอากาศ (Climate Change) ถือเปนกระแสที่ได รับ

ความสนใจเปนอยางมากในชวงระยะเวลามากกวายี่สิบปแลว ซึ่งประเด็น
เกี่ยวกับบทบาทภาคอุตสาหกรรมในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเร่ิมมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากข้ึนในคราว
การประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United 
Nations Conference on Environment and Development: UNCED) 
หรือการประชุม Earth Summit ณ กรงุริโอ เดอ จาเนโร สหพันธสาธารณรัฐ
บราซิล เม่ือป 2545 ซึ่งมีจุดมุงหมายในการกําหนดยุทธศาสตรวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาในทุกสาขาเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติต อไป
ในอนาคต และในการประชุมดังกลาวผูนําประเทศตาง ๆ ไดรวมกันรับรอง
แผนปฏิบัติการคุมครองส่ิงแวดลอม (Agenda 21 : แผนปฏิบัติการ 21) 
โดยในแผนดังกลาวไดขอใหประเทศตาง ๆ สนับสนุนรูปแบบการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable production and consumption) 
และดาํเนนินโยบายสงเสริมประสทิธภิาพในการผลิตเพือ่แกไขการดําเนินชวีติ
ที่ฟุมเฟอย และการพัฒนาที่ไมคํานึงถึงขอจํากัดของธรรมชาติและสงผลให
องคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) 
ซึ่งเปนหนวยงานระหวางรัฐบาลในภูมิภาคดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอยางย่ังยืนในภูมิภาค ไดสนับสนุนแนวคิดเก่ียวกับการเพ่ิมผลผลิต
ที่คํานึงถึงส่ิงแวดลอมหรือการเพ่ิมผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) 
ใหเปนที่ประจักษทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและนอกภูมิภาค โดย APO 
เชื่อมั่นวาความสําเร็จทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมจะสามารถ
ดําเนินการควบคูกันไปไดอยางยั่งยืนในระยะยาวโดยไมจําเปนตองสูญเสีย
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 ในขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมเองไดเริ่มมีการประยุกตใช
แนวความคิดของการเพ่ิมผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) อยางเปน
รูปธรรมตั้งแตปงบประมาณ 2557 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีการ
ประกาศนโยบายใหอุตสาหกรรมในประเทศไทยมุงสู การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) และกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคม รวมทั้งไดเริ่มดําเนินโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ขึ้นเพ่ือสงเสริมภาคอุตสาหกรรม
ใหมีการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม สงผลใหภาค
อุตสาหกรรมมีภาพลักษณที่ดีนาเชื่อถือ ประชาชนไววางใจ และเกิดการ

สรางเศรษฐกิจสีเขียวซ่ึงจะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียวของประเทศ 
(Green GDP) มีมูลคาสูงขึ้นดวยการมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเปนการ
พัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน เชน การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ในกระบวนการผลิต การใชทรัพยากรใหคุ มคาโดยใชหลักการ 3Rs
การพัฒนาผลิตภาพการผลิตสีเขียว (Green Productivity) โดยการสงเสริม
การผลิตสีเขียว (Green Manufacturing) เปนตน อยางไรก็ตาม ภายหลัง
ไดมีการเปลี่ยนแปลงดานระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business ecosystem) 
อยางรวดเร็ว โดยมีสิ่งทาทายใหมเกิดขึ้นมาอยางมากมายและมีผลกระทบ
ตอการเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแขงขันของแตละประเทศ 
เชน การเปดเสรีทางการคา การระบาดของโรคอุบัติใหม การเขาสูยุค 
Disruptive Technology การลดการปลอยกาซเรือนกระจก การสงเสริม
การใชพลังงานทางเลือก การผสมผสานกันระหวางระบบอัตโนมัติ
ในสายการผลิตกับ Internet of Things (IoT) หรือท่ีเรียกกันวาแนวคิด
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) การเพ่ิมผลผลิตในประเทศท่ีมีรายไดสูง
และประเทศที่มีรายไดปานกลางที่ลดลงอยางตอเนื่องมานานนับสิบปการ
เติบโตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-commerce) การใชการตลาด
และนวัตกรรมนําการผลิต  และสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกา
กับจีน เปนตน
 ดวยสาเหตุขางตน จึงทําให APO เล็งเห็นวา หากจะสงเสริมเพียงแค
แนวคิด Green Productivity อยางเดียวอาจจะไมเพียงพอท่ีจะทําให
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมเปนไปไดอยางยั่งยืนและตอเนื่อง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและนอกภูมิภาค  ดังนั้น ในป 2561 APO จึงไดเริ่ม
สนับสนุนใหประเทศสมาชิก APO รวมทั้งประเทศไทยนําแนวคิดการเพิ่ม
ผลผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Productivity) มาประยุกตใชในการจัดทํา
นโยบาย แผนงาน และมาตรการในการพัฒนาดานการคา การลงทุน
และอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ไดตลอดเวลา เนื่องจากการเพ่ิมผลผลิตที่ยั่งยืนมีผลกระทบโดยตรง
ตอการดํารงรักษาศักยภาพในการแขงขันของประเทศ (National 
competitiveness) ใหคงอยูไดในระยะยาวนานที่สุด  ทั้งน้ี หลักการสําคัญ
ของแนวคิด Sustainable Productivity ของ APO จะมุงเนนที่การสราง
การเพ่ิมผลผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Productivity) โดยอาศัย
แนวคิดการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable
Manufacturing) ซึ่งแตกตางจากแนวคิดดานอุตสาหกรรมการผลิต

“Sustainable Manufacturing”“Sustainable Manufacturing”
คาถารับมือวิกฤตโรคโควิด-19 คาถารับมือวิกฤตโรคโควิด-19 
ในภาคอุตสาหกรรมไทยในภาคอุตสาหกรรมไทย
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และการบริโภคที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่มองว าการผลิตที่ยั่งยืน 
ประกอบดวย 1) กระบวนการผลิตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม (Clean
and Environment Friendly Technology) การลดของเสียในข้ันตอน
การผลิต รวมทั้งการเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอมเชน 
การใชโฟม การใชสาร CFC ในการทําตูเย็น เปนตน และ 2) กระบวนการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรการใชทรัพยากรธรรมชาติและการ
กําหนดขอบเขตการใชพื้นท่ีอยางเหมาะสม การเลือกใชวัตถุดิบที่ไมเปน
กากของเสียที่ทําลายส่ิงแวดลอม การใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ
และไมสิ้นเปลืองทั้งจากการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน การเลือกใชเทคโนโลยีที่สะอาดและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมรวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต อย างไรก็ดี มีคําถามว า 
“แลวอะไรคือ Sustainable Manufacturing ? และจะสามารถ
นําแนวคิด Sustainable Manufacturing มาเปนคาถาในการรับมือ
วิกฤตการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรมไทย
ในปจจุบันไดอยางไร” ซึ่งในวิกฤตใด ๆ ยอมนํามาซ่ึงโอกาสท่ีดีไดดวย
เชนกัน เพราะอยางนอยในชวงวิกฤตจะเปนโอกาสใหผู ประกอบการ
ไดมองเห็นจุดออน จุดบกพรองในการดําเนินธุรกิจไดชัดเจนมากขึ้น
ผู  เขียนจะขอนําความรู และการแลกเปล่ียนเรียนรู ข อมูลที่ เกี่ยวของ
จากการเขารวมโครงการ Workshop on Sustainable Productivity 
ของ Asian Productivity Organization (APO) ระหวางวันที่
16-20 ธันวาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ น  มาแบงปน
และนําเสนอสาระสําคัญของแนวคิด Sustainable Manufacturing
ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการดังกลาวเพ่ือเปนขอเสนอแนะในเบ้ืองตน
ใหกับผูที่สนใจและผูประกอบการในการจัดทําแนวทางในการเพิ่มผลผลิต
ในกระบวนการผลิตใหมีความย่ังยืนเพ่ือเปนการปรับตัวและรองรับ
ผลกระทบวิกฤตการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ในปจจุบันและ
การระบาดของโรคอุบัติใหมอื่น ๆ ในอนาคต 

 แนวคิด Sustainable Manufacturing ไดเริ่มเปนที่รูจักแพรหลาย
และไดรับความสนใจมากย่ิงขึ้นในระดับนานาชาติเมื่อมีกลุมนักวิชาการ
ดานวิศวกรรมอุตสาหการประกอบดวย K. Joshi, A. Venkatachalam 
และ I.S. Jawahair ไดนําเสนอแนวทางการปรับใชแนวคิด 3Rs (Reduce, 
Reuse, Recycle) ใหเปล่ียนไปสูแนวคิด 6Rs (Recover, Redesign, 
Remanufacture) เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการผลิตสินคาอยางย่ังยืน
ในการประชุมนานาชาติ “The IV Global Conference on 
Sustainable Product Development and Life Cycle 
Engineering” ณ เมืองเซา เปาโล สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ระหวาง
วันที่  3-6 ตุลาคม  2549 ซึ่ งหลักการสําคัญของ  Sustainable 
Manufacturing ดังกลาว คือ การเพิ่มผลผลิตในสถานประกอบการดวย
การมุงเนนการพัฒนาหรือปรับปรุงใน 3 ระดับ ไดแก ระบบในภาพรวม 
(System) กระบวนการผลิต (Process) และผลิตภัณฑ (Product)
โดยอาศัยหลักการ 6Rs ไดแก
 -  Reduce (การลดการใช การใชนอยเทาที่จําเปน หรือการลด
การสรางของเสีย)
 -  Redesign (การออกแบบกระบวนการใหม)
 -  Reuse (การใชซํ้าหลายๆ ครั้งเพื่อการใชทรัพยากรใหคุมคาท่ีสุด )
 -  Recover (การคืนสภาพสินคา)
 -  Remanufacture (การนําสินคาเกามาทําการแยกชิ้นสวน
และทําความสะอาด ซอมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นสวนใหม แลวจึงนํามา
ประกอบใหม เพื่อใหสินคามีสภาพใหมและมีอายุการใชงานเหมือน
สินคาใหมทุกประการ) ซึ่งที่ผ านมาสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไดมีนโยบายสนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากสินคา remanufacturing 
ที่จะเปนอีกทางเลือกหน่ึงใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมไทยในการผลิต
สินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและใชงาน
อยางคุมคาที่สุด
 - Recycle (การเก็บรวบรวมเศษวัสดุหรือขยะตาง ๆ ผาน
กระบวนการคัดแยก และนํามาผลิตเปนวัตถุดิบใหม)ภาพที่ 1 การเขารวม Workshop on Sustainable Productivity 

ของ Asian Productivity Organization (APO) 
วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ภาพที่ 2 วิวัฒนาการของแนวคิดการผลิตในรูปแบบตาง ๆ 

ในภาคอุตสาหกรรม

ที่มา: Krajinaik,Pusave, Rashid, A. Nanofluides, 2011

 จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวาแนวคิด Sustainable Manufacturing 
ไดวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการผลิตในรูปแบบตาง ๆ ในอดีต กลาวคือ 
เริ่มตั้งแตแนวคิดการผลิตแบบดั้งเดิม (Traditional Manufacturing) 
แลวปรับเปลี่ยนไปสูแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 
แนวคิดการผลิตสี เ ขียว (Green Manufactur ing) และแนวคิด 
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Sustainable Manufacturing ตามลําดับ ดังนั้น ในการจะนําแนวคิด 
Sustainable Manufacturing ไปประยุกตใชในสถานประกอบการ
ใหประสบผลสําเร็จนั้น จะตองดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ควบคูกันไป
ดังตอไป ดังนี้
 1)  เริ่มจากการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานในปจจุบันและ
การบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรใหมีความพรอม
ในการทํางานและลดการสูญเสียในการผลิตอยางสมํ่าเสมอ (Developing 
work practice and maintenance)
 2)  การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการผลิต (Process 
Optimization)
 3)  การบริหารจัดการส่ิงของเหลือใชที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงานทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สวนสนับสนุนการผลิต
และผลิตภัณฑที่ เสื่อมสภาพ (Raw material substitution) ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนในการจัดเก็บและลดตนทุนในการนําไป
ทิ้งภายนอกสถานประกอบการ
 4)  การจัดหาเทคโนโลยีที่ใหมและทันสมัย (New Technologies) 
ซึ่งขั้นตอนน้ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการนําแนวคิด Sustainable 
Manufacturing ไปสูการปฏิบัติ ทั้งนี้ อาจจะเปนเทคโนโลยีใหมที่ไดจาก
การทําวิจัยและพัฒนาเองในสถานประกอบการหรือมีการจัดซื้อจาก
หนวยงานภายนอกก็ได  ซึ่งการจัดหาเทคโนโลยีที่ ใหมและทันสมัย
จะมีสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา และการปรับปรุงทั้งในดาน 
System, Process และ Product โดยอาศัยหลักการ 6Rs ดังที่กลาวมาแลว
ขางตน

และรปูแบบผลติภณัฑใหมเพือ่ทนัตอความตองการของตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอยางทันทวงที ยกตัวอยางเชน ในชวงวิกฤตโรคโควิด-19 ในขณะน้ี 
มีบางบริษัทไดมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑที่มีอยูเดิม
บางสวนไปสูการผลิตผลิตภัณฑทางการแพทยและอุปกรณการแพทย เชน 
บริษัท Foxconn Technology Group ของไตหวันผู รับผลิตสินคา
ของ Apple ไดมีการเปด Production Line บางสวนเพ่ือทําการผลิต
หนากากอนามัยเปนการช่ัวคราว หรือบริษัท BYD ซึ่งเปนผูผลิตแบตเตอรี่
และรถยนตไฟฟารายใหญของจีนไดหันมาทุ มกําลังการผลิตหนากาก
อนามัยแทน และบริษัทผู ผลิตรถยนต GM ในสหรัฐอเมริกาไดเขาไป
สนับสนุนการผลิตเคร่ืองชวยหายใจ เปนตน
 ดังนั้น อาจจะกลาวไดวา หากสถานประกอบการใดมีการนําแนวคิด 
Sustainable Manufacturing ไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง นอกจากจะเปน
คาถารับมือวิกฤตโรคโควิด-19 ในปจจุบันแลว ยังเปนการเสริมสราง
ภูมิคุ มกันทางธุรกิจเพื่อใหรอดพนจากภัยและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
มากมายท่ียากจะคาดการณไว ได ล วงหนาอยางแมนยํา นอกจากน้ี 
หากสามารถสรางใหเกิด Sustainable Manufacturing ในระดับ
สถานประกอบการภายในประเทศไทยไดแลว ยอมจะสงผลใหเกิด 
Sustainable Productivity ทั้งในระดับสถานประกอบการแตละแหง
และระดับประเทศ และนั่นยังหมายถึงประเทศไทยจะสามารถรักษา
ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ (National Competitiveness) 
ไดยาวนานมากย่ิงขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการนําแนวคิด Sustainable Manufacturing 
ไปสูการปฏิบัติ

 5)  สําหรับขั้นตอนสุดท ายเป นการออกแบบผลิตภัณฑใหม  
ซึ่งขั้นตอนน้ีถือว ามีความยากและทาทายมากท่ีสุดเน่ืองจากจะตอง
นําเอาแตละขั้นตอนมาผสมผสานกันเพื่อใหสามารถออกแบบผลิตภัณฑ
ใหม ๆ เชน ผลิตภัณฑใหมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑที่ชวย
ในการประหยัดการใชพลังงาน ผลิตภัณฑใหมที่สถานประกอบการ
ไมเคยทําการผลิตมากอนแตสามารถออกแบบไดทั้งกระบวนการผลิต

จัดทําโดย :
นางสาวอุบลวรรณ หลอดเงิน

แหลงขอมูลอางอิง :
ไฉไล ศักดิวรพงศ. พันธกรณีรวมกันของประเทศสมาชิกในการประชุม

นานาชาติมีผลตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร      
              การผลิตที่ยั่งยืนในประเทศไทย (Mutual Obligation 

according from International Conference
              Accelerates a Strategy of Sustainable Productivity 

in Thailand), วารสารรมพฤกษ 
               มหาวิทยาลัยเกริก, ปที่ 31 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 - 

มกราคม 2556, หนา 26-39.
Joshi, K.; Venkatachalam, A.; Jawahir, I.S. A new methodology 

for transforming 3R concept 
              into 6Rconcept for improved product sustainability. 

In Proceedings of the IV Global 
              Conference on Sustainable Product Development and 

Life Cycle Engineering, 
              Sao Paulo, Brazil, 3–6 October 2006; pp. 3–6.

Hossam A. Kishawy, Hussien Hegab, Elsadig Saaa, Design for 
Sustainable Manufacturing: 

              Approach,  Implementation, and Assessment, 
Sustainability 2018 Report, 2018; pp. 1–15.
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5)  สําหรับขั้นตอนสุดท ายเปป นนนการออออกแบบผลิตภัณฑใหม  
ซ่่ึงขั้้นตอนน้้ีถือวามีความยากและทาทายมากที่่สุดเนื่่องงจากจะตอง
นําเอาแตละขั้นตอนมาผสมผผผผสสสสาานนนนกกัันนนนเเเเพื่อใหสามารถออออออกกกกแแแบบบบบบผผผผลลลลิิตภัณฑ
ใใหหมม ๆๆ เเชชนน ผผผลลลลลลลิตตตตตตภภัััณณณณณฑฑฑฑฑฑฑฑฑใใใหหมมทท่ีเเปปนนมมิตตรรกกับบสสิ่งงแแววดดลลออมม ผผลลิตตภภัณณฑฑทที่ชชววยย
ในการประะหหหหหยยยยยยัดดดกาารรรรรรรใใใใใใชชชพพพลััััังงาน ผลิตภัณฑใหมที่สถานประกอบการ
ไมเคยทําการผลิตมากอนแตสามารถออกแบบไดทั้งกระะะบวนการรรรรรรผลิตต

In Proceedings of the IV Global
             Conference on SSuustainable Product Development and

Life Cycle Engineering,
              SSao PPPaaullo, BBraziill, 33–66 OOcttobber 22000066; pp. 33–66..

Hossam A. Kishaawwyy, Hussien Hegab, Elsadig Saaa, Design foor
Sussttaaainable Manufacturinng:

              AAApppppppprrooaacchh,  IImmpplleemmmmmmmmeeennntttaaattttiiiioooooonn, aanndd AAsssseessssmmmmeenntt, 
Sustainnnnaabiliittttyyyy 2018 Report, 2018; pp. 11––155.

ที่มา: Design for Sustainable Manufacturing: Approach, Implementation, 
 and Assessment,20183
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ ป 2563
  การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ ป 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการ
ผลิตนํ้าตาล และอุตสาหกรรมการผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยาง และการซอมสรางยาง  อัตราการใชกําลังการผลิต
ในเดือนกุมภาพันธ ป 2563  อยูที่รอยละ 65.3

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ ป 2563 หดตัวรอยละ 5.2 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว 
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล และ
อตุสาหกรรมการผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยาง และการซอมสรางยาง 
  ●  อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัว
  รอยละ 18.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
  ตลาดสงออกไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสงคราม
  การคา สวนตลาดในประเทศ ผูบริโภคชะลอการจับจาย 
  ●  อุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาล ดัชนีผลผลิตหดตัว
  รอยละ 36.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
  ปญหาภัยแลงทําใหปริมาณออยเขาหีบมีลดลง โรงงานใช

  ● อุตสาหกรรมการผลิตสัตว นํ้ า และผลิตภัณฑ 
  สัตวนํ้าสด แชเย็นหรือแชแข็ง ดัชนีผลผลิตขยายตัว
  รอยละ 26.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยเฉพาะ
  ปลาแชแข็งและเนื้อปลาบด จากความกังวลตอสถานการณ
  ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําใหผู บริโภคมีความตองการ
  สินคาเพิ่มขึ้น 
  ●  อุตสาหกรรมการการผลิตช้ินสวนและแผนวงจร
  อิ เล็กทรอนิกส   ขยายตัวร อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับ
  เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากตลาดโลกเร่ิมมีความ
  ตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น หลังจากผานชวงตกตํ่า
ของอุตสาหกรรมมาหลายป อยางไรก็ตาม การขยายตัวในปนี้อาจไดรับผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19

  กําลังการผลิตไมครบ 24 ชั่วโมง และมีโรงงานนํ้าตาล
  ปดหีบออยแลว 27 แหง 
  ●  อุตสาหกรรมการผลิต
  ยางนอกและยางใน การหลอ
  ดอกยาง และการซอมสรางยาง
  ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 23.0 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากยางนอก
รถยนตนั่ง รถบรรทุก รถโดยสาร และรถกระบะ
เปนหลัก ซึ่งมีผูผลิตบางรายปดสายการผลิตบางสวน
ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว 
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ 
เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค อุตสาหกรรมการผลิตสัตวนํ้า
และผลิตภัณฑ สัตว นํ้ าสด แช  เย็นหรือแช แข็ง 
และอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนและแผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส
  ● อุตสาหกรรมการผลิต
  เภ สัชภัณฑ   เคมีภัณฑ ที่ ใช 
  รักษาโรค ดัชนีผลผลิตขยายตัว
  รอยละ 40.4 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปก อน จากเกือบทุกรายการสินคา 
เนื่องจากผูผลิตขาดวัตถุดิบเพ่ือผลิตในเดือนกอนจึง
เรงผลิตและสงมอบใหลูกคาในเดือนน้ีแทน รวมถึง
ปญหาเคร่ืองจักรชํารุดในปกอนทําใหผลิตไดนอย
กวาปกติ 
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  วามเดิมจุลสาร OIE Share ฉบับที่ 89 เดือนสิงหาคม 2562 
  ไดแนะนํากรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN – Republic of Korea Economic Cooperation) 
โดยในป 2562 ประเทศไทยไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ “Regional Workshop : ASEAN-Korea Dialogue 
for E-waste Management” (การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค : 
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสระหวางอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 1 ป ระหวางเดือนกรกฎาคม 2562 - มิถุนายน 2563 ดําเนินงาน
โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ดวยการสนับสนุนจากกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐ
เกาหลี (ASEAN-Korea Economic Cooperation Fund : AKEC Fund) 
ภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea 
Free Trade Agreement : AKFTA) ทั้งน้ี โครงการดังกลาว มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อรวบรวมกรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่ดี 
การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณและสรางเครือขายความรวมมือ
ระดับภูมิภาคระหวางอาเซียนและเกาหลี โดยมีกิจกรรมการเก็บข อมูล
เชิงคุณภาพจากกรณีศึกษาของหนวยงานดานการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส
ของเกาหลี และประเทศอาเซียน ไดแก สิงคโปรและมาเลเซีย เพื่อนําขอมูล
มาประกอบการวิเคราะหและดําเนินโครงการในภาพรวม และโดยท่ีกิจกรรม
การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพไดดําเนินการเรียบรอยแลวในชวงเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2562 จุลสาร OIE Share ขอนําเสนอขอมูลตอแนวทางการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี เปนลําดับแรก ดังนี้
 จากการสัมภาษณหนวยงานและผูเชี่ยวชาญพบวา สาธารณรัฐเกาหลี
ประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติของเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอมภายในระยะเวลาอันรวดเร็วซึ่งเปนผลมาจากการผลักดัน
นโยบายจากรัฐบาลอยางตอเน่ือง การปฏิรูปการทํางานและการดําเนินงาน
ของเจาหนาท่ีภาครัฐอยางเปนระบบ รวมทั้งการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งน้ี การนํานโยบาย
ภาครัฐ (Public Policy) มาสูการบังคับใช (Environmental Regulation 
and Enforcement) และการปฏิบัติ (Implementation) อยางเปนรูปธรรม
ในการจัดการขยะอิ เล็กทรอนิกส ของสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบดวย
1) หนวยงานภาครัฐโดยกระทรวงสิ่งแวดลอมสาธารณรัฐเกาหลี ดําเนินงาน
ดานการกําหนดนโยบาย และ Korea Environment Corporation (KECO) 
ในฐานะหน วยงานรัฐวิสาหกิจดําเนินงานด านการควบคุม กํากับดูแล 
และกําหนดเงื่อนไขสําหรับผูผลิต ผูนําเขาและผูจําหนายสินคาเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ตามที่ภาครัฐไดวางแผน จัดทําแผนปฏิบัติการ และกําหนด
เปาหมายผลลัพธที่ชัดเจนในแตละป ทําใหผูผลิตและผูนําเขาสามารถวางแผน
ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูกับการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 2) หนวยงานภาคเอกชนไดดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการของภาครัฐใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด โดยเฉพาะ
ภาคประชาชนซ่ึงเป นภาคส วนที่สํ าคัญ  มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ค

Shar ingShar ing

แนวทางการจัดการแนวทางการจัดการ

            ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะอิเล็กทรอนิกส 
กรณีศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี (ตอนที่ 1)กรณีศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี (ตอนที่ 1)

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

อยางเครงครัด สืบเนื่องมาจากการปลูกฝงใหตระหนักรูถึงการอยูรวมกันในสังคม 
รวมทั้งมีการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) สําหรับผู  ไม ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ จึงทําใหเกิดชุมชนและสังคมท่ีเขมแข็ง ซึ่งประเทศไทยสามารถ
นําแบบอยางความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอมของเกาหลี มาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศไดตอไป 
โดยมีขอคนพบของแตละหนวยงาน ไดแก
 Korea Environment Corporation (KECO) เปนหนวยงาน
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงสิ่งแวดลอม สาธารณรัฐเกาหลี มีภารกิจหลัก
คือ การควบคุม กํากับดูแล และใหบริการดานสิ่งแวดลอม สืบเนื่องจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมตาง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
ไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้น KECO จึงมีบทบาท
สําคัญในการรักษา ปรับปรุงสภาพแวดลอม สงเสริมการนําทรัพยากรกลับมา
ใชใหม และพัฒนาการบริการ ตลอดจนอํานวยความสะดวกตอการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศควบคูกับการเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการดานขยะอิเล็กทรอนิกสจาก
บานเรือนประชาชน และผูประกอบการ (ผูผลิต และผูขาย) ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ทุกป โดย KECO มแีนวทางดําเนินงานหลัก 3 ดาน ประกอบดวย
 1) การนํานโยบายสูการปฏิบัติ - KECO จะนําโยบายจากกระทรวง
สิ่งแวดลอมมาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ภายใตกฎหมายดานส่ิงแวดลอม 
(The K-eco Act) ซึ่งปจจุบัน ไดแบงขยะอิเล็กทรอนิกสออกเปน 4 หมวดหมู 
ไดแก 1) อุปกรณขนาดใหญ (Large-size Equipment) 2) อุปกรณสํานักงาน
และการส่ือสาร (Communication and Office Equipment) 3) อุปกรณ
ขนาดกลาง (Mid-size Equipment) และ 4) อุปกรณขนาดเล็ก (Small-size 
Equipment) จํานวน 27 ชนิด ตัวอยางเช น ทีวี ตู  เย็น เครื่องซักผ า 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองฟอกอากาศ พัดลม วิทยุ เคร่ืองอบแหง เครื่องลางจาน 
เคร่ืองปร้ินทเตอร และเคร่ืองแฟกซ นอกจากน้ี กฎหมายฉบับใหม ซึ่งจะมี
ผลบังคับใชในป 2563 ไดปรับเพิ่มชนิดของขยะอิเล็กทรอนิกสจากเดิม
จํานวน 27 ชนิด เพ่ิมเปน 50 ชนิด โดย KECO ทําหนาที่นําขอมูลท่ีไดรับ
จากผู ประกอบการ (ผู ผลิต/ผู นําเขา) มาวิเคราะห เพื่อกําหนดหลักเกณฑ 
กระบวนการจัดการ การคํานวณและจัดเก็บคาธรรมเนียมรายป เพ่ือรายงาน
ตอสาธารณชนใหรับทราบและถือปฏิบัติเปนการทั่วไป  
 2) การป องกัน  - ขยะอิเล็กทรอนิกส  อาทิ โทรศัพทมือถือ 
คอมพิวเตอร และแบตเตอร่ี ที่ไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสม เชน นําไปกําจัด
ดวยวิธีการเผาหรือฝง อาจมีสารเคมีที่มีอันตรายรั่วไหลจนเกิดมลพิษ ไดแก 
สารตะกั่วจากแบตเตอรี่หรือแผ นวงจร และนิกเกิล แคดเมียม สังกะสี
จากโทรศัพทมือถือ ซึ่ งจะส งผลกระทบตอสภาพแวดล อมและสุขภาพ
ของประชาชนในระยะยาวได ดังนั้น KECO ไดกําหนดมาตรฐานของสารเคมี
ที่ยอมรับได ตั้งแตสารต้ังตน/วัตถุดิบ กระบวนการประกอบสินคา และผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป ซึ่งหากตรวจ พบวา ผูผลิตมีการฝาฝนหรือผลิตสินคาที่ไมไดมาตรฐาน
ตามท่ีกําหนด จะตองเสียคาปรับประมาณ 7 แสนบาท ตอ 1 ผลิตภัณฑ    
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3) การจัดการตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้น – กระทรวงส่ิงแวดลอม
กําหนดใหผู ผลิตรายใหญ เชน บริษัท LG และ SAMSUNG ที่มียอดขาย
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป หรือผูนําเขา/ผู จัดจําหนายสินคาอิเล็กทรอนิกส
ที่มีมูลคานําเขาตั้งแต 130 ลานบาท จะตองมีกระบวนการจัดเก็บและรับคืน
สินคาอิเล็กทรอนิกสที่ใชงานแลว เพื่อนําไปกําจัดและ/หรือรีไซเคิล โดยในป 
2562 ไดกําหนดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสที่ตองนําไปรีไซเคิลจํานวน 6.52 
กิโลกรัมตอจํานวนประชากร 1 คน โดยภาครัฐไดตั้งปริมาณเปาหมายที่ทาทาย
เพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งหากผูผลิตหรือผูนําเขาไมสามารถดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว จะตองเสียคาปรับในรูปแบบของการถูกเรียกเก็บภาษี 

และกิจกรรมตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อจัดเก็บ/รับคืนและสงซาก
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเขาสู กระบวนการรีไซเคิลไปยัง Metropolitan 
Electronics Recycling Center (MERC) โดยสมาคมจะตองกําจัด
ซากอิเล็กทรอนิกสใหไดตามเปาหมายท่ีกระทรวงสิ่งแวดลอมเกาหลีกําหนดไว
ในแตละปและหากบริษัทนั้นไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงานจะตองเสีย
คาปรับตามอัตราที่กําหนด 
 Metropolitan Electronics Recycling Center (MERC)
เปนศูนยรีไซเคิลซากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของเกาหลีแบงออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก ศูนยรีไซเคิลสําหรับซากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญ จํานวน
12 แหง และศูนยรีไซเคิลสําหรับซากผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสขนาดกลาง
และขนาดเล็ก จํานวน 33 แหง กระจายอยูทั่วประเทศ โดยมีขั้นตอนการรีไซเคิล 
ไดแก 1) การคัดแยกช้ินสวนประกอบโดยใชแรงงานคน แบงตามชนิดของ
ซากผลิตภณัฑ อาทิ ตูเย็น เคร่ืองซักผา และเคร่ืองปรับอากาศ 2) การลําเลียง
เขาเคร่ืองหั่นยอยชิ้นสวนประกอบ และ 3) การใชเทคโนโลยีคัดแยกวัสดุ
ตามประเภท อาทิ พลาสติก โลหะ และอโลหะ

  
 

 ร  าน รับ ซ้ือ-ขายสินค  า เครื่องใช  ไฟฟ  าและ อุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสมือสอง โดยท่ัวไปจะต้ังกระจายอยูทั่วประเทศ โดยภาครัฐ
เปนผูกําหนดจํานวนรานท่ีจะใหบริการในแตละเขตพื้นท่ี และผูประกอบการ
ตองไดรับการอนุมัติ เพื่อดําเนินการดานเอกสารและการรับรองจากภาครัฐ 
กอนจะเปดใหบริการ ทําใหผูขายและผูซื้อมั่นใจในคุณภาพและราคาของสินคา
สําหรับประชาชนที่มีความประสงค ที่จะนําเครื่องใช ไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ไมใชแลวมาขายจะตองดําเนินการขนสงสินคามายังราน
รับซื้อเองและผู ประกอบการจะประเมินราคาใหตามเงื่อนไขที่กําหนด ทั้งนี้
หากไมตองการขายสินคาเกาใหทางราน ประชาชนสามารถเสียคาธรรมเนียม
ใหทางเทศบาลเพ่ือรับสติกเกอร และนําสินคามาวางหนาบานหรือบริเวณ
ที่กําหนด หรือสามารถติดตอหนวยงาน KERC ใหมารับ เพื่อนําไปจัดการ
ตามกระบวนการรีไซเคิล 

   

 จากขอคนพบดังกลาว สามารถวิเคราะหในเบื้องตนไดวา สาธารณรัฐ
เกาหลี ถือเปนตัวอยางตนแบบ  ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดานการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาเซียนสามารถนํารูปแบบมาปรับใชเปนแนวทาง
และสรางรวมมือได โดยเปนรูปแบบท่ีหนวยงานภาครัฐเปนผูกําหนดนโยบาย
หลัก อํานวยความสะดวก และภาคธุรกิจ ผูบริโภค เปนผูปฏิบัติ ทั้งน้ี ในตอนหนา 
จะเปนการนําเสนอขอมูลแนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน 
กรณีศึกษาของมาเลเซีย มาเพ่ือผูอานไดรับทราบกันอีกตอไป

จัดทําโดย :
นางสาวทิพจุฑา รวบยอด

แหลงขอมูลอางอิง :
การสัมภาษณและเก็บขอมูล ณ สาธารณรัฐเกาหลี เดือน ตุลาคม 2562
ภายใตการดําเนินงาน” โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค : 

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสระหวางอาเซียน-เกาหลี”
 โดยการสนับสนุนจากกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจ

อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี (AKEC Fund)

 
 
 
 

Mapo Resource Recovery Plant เปนโรงงานกําจัดขยะ
ในครัวเรือนแบบครบวงจร กอต้ังขึ้นเมื่อป 2548 มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 
จาก 5 ของโรงงานในกรุงโซล ครอบคลุมพื้นที่เขตความรับผิดชอบ จํานวน 5 เขต 
จากทั้งหมด 25 เขต สามารถรองรับและกําจัดขยะไดปริมาณสูงสุด จํานวน
750 ตันตอวัน โดยมีขั้นตอนการกําจัดขยะ ไดแก 1) ประชาชนคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและนํามาวางท้ิงไวในวันและสถานท่ีที่กําหนด 2) รถจัดเก็บขยะ
ดําเนินการขนสงขยะสวนที่ไมสามารถนํากลับมาใชเขาสู กระบวนการกําจัด
โดยวิธีเผา สําหรับขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชไดจะถูกนําสงเขากระบวนการ
นํามาใชใหม และ 3) กระบวนการเผาขยะจะเกิดพลังงานความรอนซึ่งสามารถ
นําไปผลิตเปนกระแสไฟฟาใชภายในโรงงาน และนําสวนที่เหลือจําหนายใหกับ
ประชาชนมากกวา 10,000 ครัวเรือน นอกจากน้ี เถาถานท่ีเกิดขึ้นหลังจาก
การเผาขยะสามารถนํามาผลิตเปนกอนอิฐสําหรับปูทางเดินได โดยที่การพัฒนา
อตุสาหกรรมของเกาหลีมคีวามกาวหนาอยางรวดเร็วในชวงระหวางป 2523-2533 
สงผลใหพื้นที่ชานเมืองถูกใชเปนสถานท่ีในการท้ิงขยะ ซึ่งมีขนาดเทียบเทาภูเขา 
2 กอง สูงเกือบ 100 เมตร ภายหลังภาครัฐจึงไดมีการพัฒนาพื้นที่รอบโรงงาน
กําจัดขยะซึ่งเคยเปนพื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอยมากอน โดยมีการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ประกอบดวย 1) การปรับสภาพขยะมูลฝอยใหมีเสถียรภาพ เพื่อปองกัน
สิ่งปนเป อนและการปลอยกาซที่เกิดจากการยอยสลายสู สิ่งแวดลอม และ 
2) การปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพ้ืนที่เปนสวนสาธารณะขนาดใหญ รวมท้ังสิ้น 
5 แหง โดยเปนสวนสาธารณะบนเนินสูงของบริเวณพื้นที่ฝงกลบ จํานวน 2 แหง 
ไดแก Haneul Park และ Noeul Park มีระดับความสูง 98 เมตรเหนือระดับ
นํ้าทะเล และสวนสาธารณะบนพ้ืนราบ จํานวน 3 แหง ไดแก Pyeonghwa Park, 
Nanjicheon Park และ Nanji Han River Park ปจจุบันพื้นที่สวนสาธารณะ
ทั้งหมด โดยเฉพาะสวน Haneul Park ไดรับความนิยมท้ังจากประชาชน 
นักเรียน และนักทองเท่ียวจํานวนมาก เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศท่ีรายลอม
ดวยธรรมชาติ เรียนรู ระบบนิเวศซึ่งประกอบไปดวยพืชพันธุ และนิเวศวิทยา
ที่หลากหลาย และทัศนียภาพมมุสูงของกรุงโซล 

Korea Electronics Recycling Cooperative (KERC)
เปนสมาคมผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสของเกาหลี ประกอบดวย 1) สมาชิกสามัญ 
ไดแก ผูผลิต ผูนําเขา และผูจัดจําหนาย จํานวน 427 บริษัท และ 2) สมาชิก
สมทบ ได แก ผู จัดเก็บและผู รับรีไซเคิล จํานวน 45 บริษัท ซ่ึงสมาชิก
ตองเสียคาธรรมเนียมรายปใหทางสมาคม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
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เก็บมาเลา กฎกระบวนการทางเคมีกฎกระบวนการทางเคม ี 
(Chemical Process Rule) (Chemical Process Rule) 
ภายใตความตกลงการคาเสรีของไทยภายใตความตกลงการคาเสรีของไทย

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

แนะนําอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 
 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เป นผลิตภัณฑที่มีกระบวนการผลิต
โดยการนําวัตถุดิบตั้งตน (Feedstock) ที่มีแหลงกําเนิดจากกาซธรรมชาติ 
(Natural Gas) คอนเดนเซต (Condensate) และนํ้ามันดิบ (Crude Oil) 
และผานกระบวนการสรางปฏิกิริยากันเพื่อใหเกิดสารประกอบทางเคมี
ที่มีคุณสมบัติตามความตองการของผูใชงาน ท้ังรูปราง และคุณลักษณะ
ตาง ๆ โดยอุตสาหกรรมเคมีภัณฑของไทยจําแนกไดเปน 3 กลุม คือ 
1) เคมีภัณฑขั้นพื้นฐาน ไดแก เคมีอินทรีย และเคมีอนินทรีย 2) เคมีภัณฑ
ขั้นกลาง สวนใหญเปนเคมีอินทรียที่ไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี และ
3) เคมีภัณฑขั้นปลาย เปนการนําเคมีภัณฑขั้นตนและข้ันกลางมาผลิตเปน
เคมีภัณฑสําเร็จรูป ไดแก อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมปุยและยาฆาแมลง 
และอุตสาหกรรมยา

เกร็ดความรูพื้นฐานของกฎกระบวนการทางเคม ี
 ภายใตการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงการคาเสรี (Free Trade 
Agreement : FTA) ของไทยที่ผานมาทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี 
จะมีขอบทดานกฎถิ่นกําเนิดสินคา (Rule of Origin)  ซึ่งเปนหลักเกณฑ
ในการกําหนดสัญชาติของสินคาที่สะทอนถึงกระบวนการผลิต โดยมี 
2 หลักเกณฑหลัก คือ 1) สินค าท่ีเป น “ผลผลิตทั้งหมด” หรือ
“ไดมาทั้งหมด” จากในประเทศ (Wholly Obtained or Produced : 
WO) และ 2) สินคาที่มีการใชวัตถุดิบนําเขาจากนอกภาคีตองไดรับ
“การแปรสภาพอยางเพียงพอ” ตามหลักเกณฑที่กําหนด (Substantial 
Transformation: ST) ไดแก เกณฑการเปล่ียนพิกัดศุลกากร (Change
of Tariff Classification : CTC) เกณฑการเปล่ียนแปลงมูลคาเพ่ิม 
(Value Added : VA) และเกณฑการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต 
(Processing Operation) หากสินคาที่ผลิตไดตามเงื่อนไขขางตน จะมี
โอกาสไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากร โดยที่ผานมาในการเจรจา
ความตกลง FTA ไดมีการเสนอกฎกระบวนการทางเคมี (Chemical 
Process Rule) เพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาการไดถิ่นกําเนิด
สินคาดวย
 บทความฉบับนี้ จะขอนําเสนอเกร็ดความรู พื้นฐานของกฎ
กระบวนการทางเคมี (Chemical Process Rule) ภายใตกฎถ่ินกําเนิด
สินคา ซึ่งเปนหลักเกณฑทางเลือก นอกเหนือจากเกณฑการเปล่ียนแปลง
มูลคาเพิ่ม (VA) และเกณฑการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (CTC) โดยอางอิง
จากเอกสารข อเสนอในการเจรจาความตกลงการค าเสรีของไทย
เพื่อพิจารณาถิ่นกําเนิดสินคาสําหรับพิกัดศุลกากรตอนที่ 27 ประเภท
ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมเคมีหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกัน จนถึง
ตอนที่ 40 ประเภทผลิตภัณฑพลาสติกและของท่ีทําดวยพลาสติก ยาง
และของท่ีทําดวยยาง โดยขอเสนอตัวอยางหลักเกณฑภายใตกฎขางตน 
ดังนี้ 
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● ปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reaction) - เปนกระบวนการ
ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้น ทําใหโมเลกุลโครงสรางพันธะเปลี่ยนไป เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเรียงตัวของโมเลกุล แตไมเพียงพอที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของพิกัดศุลกากร การเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียงตัว
ของโมเลกุล ที่ไมถือวาเปนปฏิกิริยาทางเคมี หากเกิดกระบวนการ
   - การทําละลายในน้ํา หรือตัวทําละลาย (Dissolving 
in water or other solvent) 
   - การขจัดสารละลายรวมถึงสารท่ีละลายน้ําได (Elimination 
of solvents including solvent water) หรือ
   - การรวมตัวหรือการขจัดนํ้าออกในกระบวนการตกผลึก
(Addition or elimination of water of crystallisation)

●  การกล่ัน (Distillation) - แบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ 
   - การกลั่นในชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Distillation) 
เปนกระบวนการแยกสาร เพื่อแปรสภาพเปนของเหลวและไอของสาร
ตาง ๆ 
   - การกล่ันแบบสุญญากาศ (Vacuum Dist i l lat ion) 
เปนกระบวนการใชความดันที่ตํ่ากวาช้ันบรรยากาศ ซึ่งไดชั้นของโมเลกุล
การกล่ัน โดยใชหลักการกล่ันภายใตความดันติดลบ หรือความดัน
สุญญากาศ เพ่ือรักษาคุณสมบัติของสารไมใหสูญเสยีจากความรอน

●  การผสมสารโดยตรง (Direct Blending) - เปนกระบวนการ
ที่ เกิดขึ้นในหอกล่ัน โดยการนําวัตถุดิบจากสายการผลิตปโตรเลียม
แตละหนวยการผลิตในถังเก็บมาผสมรวมกันเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปใหไดคุณลักษณะที่เหมาะสมตามวัตถุประสงคทางการคา

●  การผสมสารและการผสมสารใหเปนเน้ือเดียวกัน (Mixtures
and Blends) - เปนกระบวนการควบคุมสัดสวนของวัตถุดิบที่นํามาผสม 
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการใชงาน
 ●  การเปลีย่นขนาดอนภุาค (Change in Particle Size) - เปน
กระบวนการบด กดทับ เพื่อควบคุมให ได ขนาดทางกายภาพหรือ
คุณลักษณะทางเคมีตามที่ตองการจากวัตถุดิบพื้นฐาน

●  การวสัดมุาตรฐาน (Standard Materials) - เปนกระบวนการ
เตรียมความพรอมวัสดุมาตรฐาน รวมถึงสารละลายมาตรฐาน เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสมในการวิเคราะห การวัดขนาด หรือใชในการอางอิง 
กระบวนการผลิตสารมาตรฐานมีความสําคัญมากในอุตสาหกรรมเคมี 
ซึ่งจะถูกนําไปใชเทียบเคียงใหเกิดความถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได
ในการรับรองคุณภาพสินคา

● การแบงแยกธาตทุีม่อีงคประกอบ (สวนประกอบ) อยางเดยีวกนั 
(Isomer Separation) - เปนกระบวนการแยกธาตุออกจากสารผสม 
โดยวิธีการลดอุณหภูมิใหเปนของแข็ง (freezing) การใหความรอน 
(heating) ซึ่งธาตุที่แยกไดจากสารผสมจะทําใหทราบถึงวัตถุดิบพื้นฐาน 
(raw material) ของอุตสาหกรรมเคมี
 ●  การเกิดสารประกอบ (Compounding) - สารประกอบรวมถึง
สารเติมแตง (additive) เปนกระบวนการท่ีใหสารผสมที่มีลักษณะเดียวกัน 
เปนการเปล่ียนแปลงโครงสรางคุณสมบัติทางกายภาพ อุณหภูมิ การนํา
ไฟฟาของธาตุพื้นฐาน (base polymer) ทําใหเกิดการใชประโยชนได
หลากหลาย

 ทั้งนี้ จะเห็นไดวาหลักเกณฑการไดถิ่นกําเนิดสินคาโดยเกณฑ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต (Processing Operation) เปนการ
พิจารณากระบวนการผลิตตั้งแตวัตถุดิบนําเขาผานการผลิตจนไดสินคา
เพื่อสงออกท่ีมีสาระสําคัญแตกตางกันออกไป โดยจะไมคํานึงวาพิกัด
ศุลกากรของสินคานั้นมีการเปล่ียนแปลงหรือไม ดังเชนกฎกระบวนการ
ทางเคมีที่กลาวมาสําหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ นอกจากน้ี อุตสาหกรรม
สาขาอ่ืน ๆ อาทิ อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม อาจมีการพิจารณา
กระบวนการผลิตไดเชนกัน เชน การตัดเย็บเส้ือผา (Cut and Sawn) 
เปนตน

สถานะปจจุบันของการยอมรับ
กฎกระบวนการทางเคมี ภายใต FTA ของไทย
 สําหรับกฎกระบวนการทางเคมี (Chemical Process Rules) 
ภายใตความตกลงการคาเสรีของไทย ณ ปจจุบันมีเพียงความตกลง
การคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (ASEAN - Australia -
New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) เทานั้น ที่ยอมรับ
หลักเกณฑปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reaction) เฉพาะพิกัดศุลกากร
ตอนท่ี 28 (ธาตุทางเคมี) 29 (ไฮโดรคารบอนและอนุพันธ) และ 32 
(ส่ิงสกัดที่ใชฟอกหนังหรือยอมสี) โดยระบุนิยามไวใน Chapter Note 
ดังกลาว นอกจากน้ี ภายใตเขตปลอดอากร (Free Zone) ของไทย 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดกําหนดใหอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ
ตองผานกระบวนการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งเปนกระบวนการผลิต
ที่เปนสาระสําคัญ (Substance Process) รวมถึงกระบวนการการตรวจ
วิเคราะห ทดสอบ หรือรับรองผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
จึงจะสามารถขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีได
 โดยสรุป กฎกระบวนการทางเคมีที่กลาวมา เปนหลักเกณฑ
ในการพิจารณาทางเลือกการไดถิ่นกําเนิดของสินคา โดยเฉพาะอยางย่ิง
กับกลุมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติหากจะมีการ
นําหลักเกณฑดังกลาวมาเปนขอกําหนด ปจจัยที่ตองใหความสําคัญ ไดแก 
การใชระยะเวลาในการพิสูจนกระบวนการผลิต เครื่องมือทดสอบ
ของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและการรับรองระบบงาน รวมถึง
บุคลากรผู เช่ียวชาญเฉพาะดาน เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา
ไดอยางแทจริง ตามเจตนารมณของการจัดทําความตกลงการคาเสรี
 

จัดทําโดย : 
นายเมธี ลายประดิษฐ

แหลงขอมูลอางอิง :
คูมือองคความรูดานกฎถิ่นกําเนิดสินคา 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการดําเนินงานความตกลงหุนสวน

ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (RCEP) 
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