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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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 จุลสารฉบับนี้ก็ยังคงมีสาระความรูอีกเชนเคย เริ่มกันที่บทความ

เรื่องแรก ความตกลง CPTPP (TPP เดิม) : ความทาทายตอภาค
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ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และปดทายดวย เรื่อง LINE THAILAND 

ออฟฟศที่เปนมากกวาออฟฟศ   

 แลวพบกันใหมไดในฉบับหนานะคะ

         

ดวยความปรารถนาดี
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ECONFF  CUS  CUS

ขอมูลพื้นฐานของความตกลง CPTPPขอมูลพื้นฐานของความตกลง CPTPP  
 ภายหลังการถอนตัวของสหรัฐฯ ออกจากความตกลง TPP 
สมาชิก TPP จํานวน 11 ประเทศ (ประกอบดวย ชิลี นิวซีแลนด 
บรูไน สิงคโปร ญี่ปุน เปรู ออสเตรเลีย เวียดนาม มาเลเซีย แคนาดา 
และเม็กซิโก) ไดออกแถลงการณรวมเห็นชอบหลักการสําคัญของ
ความตกลง TPP รวมถึงเปล่ียนช่ือความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟก (Trans-Pacific Partnership: TPP) มาเปน
ความตกลงท่ีครอบคลุมและกาวหนาสําหรับหุนสวนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟก (Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership: CPTPP1) ซึ่งตอมาสมาชิก
ทั้ง 11 ประเทศ ไดลงนามรับรองความตกลง CPTPP เมื่อวันที่
8 มีนาคม 2561 ณ ประเทศชิลี 
 ความตกลง CPTPP มี GDP รวมคิดเปนมูลคาประมาณ
10.5 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ (รอยละ 13.3 ของ GDP โลก) 
มีประชากรรวม 498 ลานคน (รอยละ 6.7 ของประชากรโลก) 
เมื่อเทียบกับความตกลง TPP เดิม  ที่มีสมาชิก 12 ประเทศมี GDP 
รวมคิดเปนมูลคาประมาณ 28.3 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ (รอยละ 38 
ของ GDP โลก) มีประชากรรวมประมาณ 800 ลานคน (รอยละ 11 
ของประชากรโลก)
 โดยท่ีการเขารวมความตกลง CPTPP จะไมเหมือนกับการ
จัดทํา Free Trade Agreement (FTA) โดยท่ัวไป เนื่องจากการ
เขารวมความตกลง CPTPP จะไมใชการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลง 
FTA กลาวคือ การเขารวมความตกลง CPTPP ประเทศสมาชิกใหม
จะตองรับและปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ ตามท่ีระบุในความตกลง
จํานวน 30 ขอบท ซึ่งยังไมมีความชัดเจนวาหากประเทศสมาชิกใหม
ไมสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีใด ๆ ตามที่ระบุในความตกลงไดนั้น 
จะสามารถจัดทําเปนขอสงวนลงใน Side Instruments หรือ 
Annexes to the Chapters หรือ Annexes to the Agreement 

เหมือนกับที่ประเทศสมาชิก CPTPP เดิมจัดทําไดหรือไม ซึ่งประเด็น
ดงักลาวถอืเปนความทาทายในภาพรวมของประเทศท่ีสนใจจะเขารวม
ความตกลงฯ  

การถอนตัวของสหรัฐฯ จากความตกลง TPPการถอนตัวของสหรัฐฯ จากความตกลง TPP 
 การถอนตัวของสหรัฐฯ สงผลใหประเทศสมาชิกที่เหลือ
อีก 11 ประเทศ ตองรีบสรุปผลและลงนามรับรองความตกลง CPTPP 
โดยพันธกรณีภายใตความตกลง CPTPP มีความยืดหยุนมากกวา
ความตกลง TPP ที่มีสหรัฐฯ เปนหัวหอก ซึ่งทําใหประเทศที่อยู
นอกความตกลงฯ ที่มีความสนใจจะเขารวมความตกลงฯ ในอนาคต
คลายความกังวลในประเด็นที่เปนปญหา (critical issues) ที่ระบุ
อยูในความตกลง TPP ในขอบทตาง ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่ถูก
คัดคานจากภาคประชาสังคมจากทั้งในกลุมประเทศสมาชิก CPTPP 
และประเทศท่ีสนใจจะเขารวมความตกลงฯ คือ เร่ืองทรัพยสิน
ทางปญญาท่ีจะตองขยายการคุมครองสิทธิบัตรยาใหยาวนานมากขึ้น 
รวมถึงประเด็นที่สงผลใหเกิดขอจํากัดในการกําหนดนโยบาย (policy 
space) ของภาครัฐภายใตขอบทเร่ืองการลงทุนเกี่ยวกับเร่ือง 
(Investor-State Dispute Settlement: ISDS) เปนตน ซึ่งไดถูก
ชะลอ (suspended) ไวกอน ทั้งนี้ ความตกลง CPTPP จะมีขอบทท่ี
ชะลอการบังคับใช จํานวน 9 ขอบท ไดแก ขอบทที่ 5 พิธีการศุลกากร 
และการอํานวยความสะดวกทางการคา ขอบทที่ 9 การลงทุน 
ขอบทท่ี 10 การคาบริการ ขอบทที่ 11 การบริการทางการเงิน 
ขอบทท่ี 13 โทรคมนาคม ขอบทที่ 15 การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ขอบทที่ 18 ทรัพยสินทางปญญา ขอบทที่ 20 สิ่งแวดลอม 
และขอบทที่ 26 ความโปรงใส     
 อยางไรก็ตาม แมวาการถอนตัวออกจากความตกลง TPP 
ของสหรัฐฯ จะสงผลใหความตกลงฯ มีความยืดหยุ นมากข้ึน 
แตก็ส งผลท้ังในเร่ืองพลวัตและความนาสนใจขอความตกลงฯ 

1 ความตกลง CPTPP เปนความตกลงการคาเสรี (FTA) ในกรอบพหุภาคีที่มีมาตรฐานสูง ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ อาทิ การเปดตลาดสินคา บริการ การลงทุน 
 และดานอื่นๆ จํานวน 30 ขอบท โดยมีสมาชิกจํานวน 11 ประเทศ

“ความตกลง CPTPP 
(TPP เดิม) : ความทาทาย
ตอภาคอตุสาหกรรมไทย”
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ในการดึงดูดใหประเทศสมาชิกใหม ๆ เขารวมความตกลงฯ เพื่อเปด
ตลาดไปยังสหรัฐฯ (กรณีที่ไมมี FTA กับสหรัฐฯ) รวมถึงประเทศ
สมาชิก CPTPP โดยเฉพาะกับประเทศท่ียังไมมี FTA กับสหรัฐฯ เชน 
ญี่ปุนที่สูญเสียโอกาสในการเปดตลาด
 สนิคารถยนตและช้ินสวนยานยนตเขาสูตลาดสหรัฐฯ (ถงึแมวา
สหรัฐฯ จะเปดตลาดสินคารถยนตและชิ้นสวนบางรายการใหญี่ปุน
ในอีก 10 กวาปขางหนา) รวมถึงเวียดนามที่สูญเสียโอกาสที่จะ
ดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐฯ เปนตน  

ภาพรวมความตกลง FTA ของไทยที่เกี่ยวของภาพรวมความตกลง FTA ของไทยที่เกี่ยวของ
กับความตกลง CPTPP (ปจจุบันและในอนาคต)กับความตกลง CPTPP (ปจจุบันและในอนาคต)

ที่ไทยมีการจัดทํา FTA ดวยแลว สามารถใชความตกลง CPTPP 
ซึง่ท่ีผานมา การคาระหวางไทยกับสมาชิก CPTPP ในป 2017 มมีลูคา
การคารวมประมาณ 134.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (รอยละ 29.3 
ของมูลคาการคารวมของไทยกับตางประเทศ) โดยไทยสงออก
ไปประเทศสมาชิก CPTPP คิดเปนมูลคาประมาณ 70.3 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ (รอยละ 29.7 ของมูลคาการสงออกของไทยไปโลก) 
ในขณะท่ี ไทยนําเขาจากประเทศสมาชิก CPTPP คิดเปนมูลคา
ประมาณ 64.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (รอยละ 28.9 ของมูลคา
การนําเขาของไทยจากโลก) โดยที่ไทยไดเปรียบดุลการคากับประเทศ
สมาชิก CPTPP มูลคา 6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ2                               

 ภาพรวมในการจัดทําความตกลง FTA ของไทย หากไทย
เขารวมความตกลง CPTPP จะมีลักษณะท่ีเปน FTA ซอน FTA 
ซึ่งไทยมีการจัดทํา FTA แลวกับสมาชิกสมาชิก CPTPP 9 ประเทศ 
โดยมีเพียงเม็กซิโก และแคนาดาท่ีไทยยังไมมีการจัดทํา FTA ดวย 
ซึ่งในสวนของการเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรมภายใต FTA ทั้งที่มี
ผลบังคับใชแลวและอยูระหวางการเจรจา เชน ความตกลง RCEP 
(อาเซียน + จีน/ญี่ปุน/เกาหลีใต/ออสเตรเลีย/นิวซีแลนดและอินเดีย) 
จะมีระดับการเป ดตลาดท่ีตํ่ากว าระดับการเป ดตลาดภายใต 
ความตกลง CPTPP ไมมากนัก ดังนั้น หากไทยเขารวมเปนสมาชิก 
ความตกลง CPTPP ก็จะเปนชองทางหนึ่งใหประเทศสมาชิก CPTPP 

 อยางไรก็ตาม มีประเด็นที่ตองคํานึงถึง คือ มูลคาการคา
ดังกลาว เปนมูลคาที่ทับซอนระหวางมูลคาการคาที่เกิดจาก FTA เดิม
ของไทยกับสมาชิก CPTPP 9 ประเทศที่มีอยูเดิมแลวดวย 
 ทั้งนี้ ที่ผานมาพบวาผูประกอบการไทยมีการใชสิทธิประโยชน
ดานภาษีศุลกากรภายใตความตกลง FTA ไดอยางไมเต็มที่ ดังน้ัน 
หากไทยเขารวมความตกลง CPTPP ในอนาคต ความตกลงดังกลาว
ก็จะเปนอีกชองทางหรือความตกลงหนึ่งใหผูประกอบการไทยไดรับ
สิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรจากประเทศภาคีที่ไทยมีการจัดทํา 
FTA ดวย 

2 เอกสารประกอบการประชุม CPTPP จัดทําโดย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
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ซึ่งตองขออนุญาตนําเขาและหามนําเขารถยนตและชิ้นสวนรถยนต
ที่ใชแลวซึ่งอาจขัดกับความตกลง3 อาทิ 
   - ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสนิคาเขามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 129) พ.ศ. 2541 หามนําเขาเครื่องยนต 
(เคร่ืองยนตสําหรับรถจักรยานยนต ที่มีความจุปริมาตรชวงชัก
ภายในกระบอกสูบตั้งแต 50 ลูกบาศกเซนติเมตรลงมา พิกัด
8407.31) สวนประกอบ (โครงรถ ตะเกียบรถ และวงลอ ที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางตั้งแต 10 นิ้วลงมา พิกัด 8714.19) และอุปกรณ
ประกอบที่ใชแลวของรถจักรยานยนต
   - ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนํารถบรรทุก
คนโดยสารตั้งแตหกลอขึ้นไปที่ใช แลวเข ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2547 เปนสินคาทีต่องขออนุญาตในการนําเขา 
   - ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสนิคาเขามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2534 กําหนดใหรถยนตนั่ง
ที่ใชแลวทุกขนาดความจุเปนสินคาทีต่องขออนุญาตในการนําเขา  
   1.2) การจดัตัง้โรงงานผลิตสนิคา Remanufactured 
Goods 
   โรงงาน Remanufacturing เปนโรงงานประเภทหน่ึง
ที่ถูกจัดอยูภายใตโรงงานลําดับที่ 106 ขอ (13) โรงงานทําวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑใหม จากวัสดุที่ไมใชแลวที่มิไดระบุไวในลําดับใด
ตามระเบียบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียด
หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ลําดับที่ 105 และ 106  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งหากโรงงานที่มี
ฐานะเปนโรงงาน Remanufactured จะตองมีการดําเนินงานตาง ๆ 
เพิ่มเติมตามท่ีกฎหมายกําหนดเก่ียวกับการกําจัดและดูแลเร่ือง
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตาง ๆ เพื่อกํากับดูแลและควบคุม
การดําเนินกิจกรรมของโรงงาน Remanufactured4 
   1.3) การรับรองมาตรฐานสินคา Remanufactured 
Goods
   นอกจากเร่ืองการนําเขาสินคาหรือชิ้นสวนที่เปน
ชิ้นสวนหลัก (Core) จากตางประเทศ เพื่อนํามาแปรสภาพผลิต
เปนสินคา Remanufactured Goods และการจัดตั้งโรงงานผลิต
สินคา Remanufactured Goods แลว การรับรองมาตรฐานสินคา 
Remanufactured Goods ถือเปนประเด็นหน่ึงท่ีมีความสําคัญ 
กลาวคือ ถึงแมวาสินคา Remanufactured Goods เปนสินคา
ที่มีราคาถูกกวาสินคาใหม แตการมีใบรับรองมาตรฐานสินคา
ถือเปนเร่ืองหน่ึงที่สรางความเช่ือมั่นใหแกผูบริโภคในการซ้ือสินคา 
Remanufactured Goods ไปใช ซึง่ในขอบทที ่1 ของความตกลงระบุ
ใหสินคา Remanufactured Goods จะตองมีใบรับประกันสินคา
จากผูผลิต (a factory warranty) เชนเดียวกับสินคาใหม อยางไรก็ดี 
ยังมีประเด็นที่ไมชัดเจนวาใบรับประกันสินคา Remanufactured 

ความทาทายตอภาคอุตสาหกรรม ความทาทายตอภาคอุตสาหกรรม 
หากไทยเขารวมความตกลง CPTPPหากไทยเขารวมความตกลง CPTPP  
  1) การเปดตลาดสินคา Remanufacturing Goods1) การเปดตลาดสินคา Remanufacturing Goods  
  Remanufactured Goods คือ สินคาใชแลวท่ีนํามา
ผานกระบวนการปรับปรุงใหมใหมีประสิทธิภาพการใชงานเหมือนกับ
สินคาใหม ซึ่งภายใตความตกลง CPTPP กําหนดใหประเทศสมาชิก
หามมี/ออกขอจํากัดการนําเขา-สงออกสินคา Remanufactured 
Goods รวมถึงการหามนํามาตรการที่เปนขอจํากัดการนําเขาสินคา 
Used Goods มาใชกับสินคา Remanufactured Goods
ซึ่งขอกําหนดดังกลาวอาจขัดกับระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย
ภายในประเทศ ซึ่งเร่ิมต้ังแตกระบวนการนําเขาช้ินสวนท่ีเปน
ชิ้นสวนหลัก (core) ที่นําเขาจากตางประเทศเพ่ือนํามาแปรสภาพ
ผลิตเปนสินคา Remanufactured Goods การจัดตั้งโรงงาน
ผลิตสินคา Remanufactured Goods ไปจนถึงการรับรองมาตรฐาน
ตาง ๆ ของสินคา Remanufactured Goods ไดแก 

   1.1) การนําเขาสินคาหรือชิ้นสวนที่เปนชิ้นสวนหลัก 
(Core) จากตางประเทศ  
   ในสวนของสินคาอุตสาหกรรม กลุมสินคาเคร่ืองใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ภายใตประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่องเ ง่ือนไขในการอนุญาตใหนําเคร่ืองใช ไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว ที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2540 ซึง่มีการกําหนดขอบเขตและลักษณะการนําเขา 
อาจขัดกับความตกลง CPTPP ที่หามมีขอจํากัดในการนําเขา-สงออก 
   ในสวนของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นส วน
ยงัมีกฎระเบียบซึง่อยูภายใตกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

3 เอกสารประกอบการประชุม CPTPP จัดทําโดย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
4 2/3 การศึกษา “โครงการศึกษากลยุทธการจัดทําและพัฒนาสินคาสิ่งแวดลอมภายใตกรอบการคาระหวางประเทศ (ระยะท่ี 3)” จัดทําโดย คณะเศรษฐศาสตร 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Definition ของคําวา
Recovered Material

Remanufacturing

- มาตรฐานสินคาเครื่องมือ
 แพทย/รถยนต

พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย
หามนําเขาเครื่องมือแพทย

บางชนิด

ยังไมมีการแยกพิกัด
เฉพาะสินคา

Remanufactured
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Goods นั้นจะตองมีระดับความคุมครอง (ทั้งในเรื่องของระยะเวลา
การรับประกัน และการชดเชยหากสินคาเกิดความชํารุดเสียหาย) 
ในระดับเดียวกับสินคาใหมหรือไมอยางไร 
  2)  กฎถิ่นกําเนิดสินคา (Rule of Origin: ROO)2)  กฎถิ่นกําเนิดสินคา (Rule of Origin: ROO) 
  ตามที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การเขารวมความตกลง 
CPTPP จะไมเหมือนกับการจัดทํา FTA ฉบับอื่น ๆ ที่ผานมาของไทย 
เนื่องจากหากเขารวมความตกลงฯ ในฐานะสมาชิกใหมประเทศไทย
จะตองรับและปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ ที่ระบุในความตกลงฯ 
โดยเฉพาะในขอบทท่ี 3 วาดวยกฎถ่ินกําเนิดสินคาที่มีเน้ือหา
ที่เขาใจยากท้ังในดานการตีความและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ
นาํไปใชขอรบัสทิธพิเิศษในการลดภาษศีลุกากร ซึง่หากผูประกอบการ
ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข/กฎเกณฑ ตามท่ีระบุใน ROO ก็จะ
ไมสามารถใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรในการสงออกสินคา
ภายใต FTA ได 
  กฎเกณฑขอบท ROO ภายใตความตกลง CPTPP
ประกอบดวย 3 เกณฑ คือ 1) เกณฑ Wholly Obtained 
or Produced Goods  2) เกณฑ Produced Entirely และ 
3) เกณฑ Produced Entirely โดยใช Non-Originating 
Materials ที่ผานเกณฑ Product-Specific Rules (PSR) ตามที่ระบุ
ใน Annex 3-D (PSR of Origin) ซึ่งภายใต PSR of Origin 
จะมีการคํานวณ Regional Value Content (RVC) 4 วิธี ดังนี้ 
  1) Focused Value เปนการคํานวณมูลคา RVC 
โดยคิดจากมูลคาสินคาทั้งหมดหักออกโดยวัตถุดิบที่ไมได ถิ่นกําเนิด
ที่ระบุอยูในตาราง PSR (Annex 3-D) 
  2) Build-Down เปนการคํานวณมูลคา RVC โดยคิดจาก
มูลคาสินคาทั้งหมดหักออกโดยวัตถุดิบที่ถูกระบุวาไมไดถิ่นกําเนิด 
(F.O.B. – มูลคาวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิด) โดย RVC จะมากกวา
วิธี Build UP 10% (Build UP X+10%) 
  3) Build-Up เปนการคํานวณมูลคา RVC โดยคิดจาก
มูลคาวัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิดหรือมาจากประเทศสมาชิก และ 
  4) Net Cost (เฉพาะสินคายานยนตและชิ้นสวนยานยนต) 
เปนการคํานวณมูลคา RVC โดยคิดจากตนทุนสุทธิ (Net Cost) 
(โดยตนทุนสุทธิหรือ NC คือ ตนทุนท่ีไมรวมคา sales promotion, 
marketing and after-sales service costs, royalties, shipping 
and packaging costs และ non-allowance interest costs)
มาหักออกโดยมูลคาวัตถุดิบท่ีไมไดถิ่นกําเนิด กลาวคือ NC จะเหมือน
วิธี Build-Down แตจะใช NC แทนคา F.O.B. ลบดวยมูลคาวัตถุดิบ
ที่ไมไดถิ่นกําเนิดภายใตความตกลง 
 ทั้งนี้ เนื่องจากผูประกอบการไทยสวนใหญยังขาดความเขาใจ
และไมคุนเคยกับกฎ ROO รวมถึงวิธีการการคํานวณ RVC ที่ใช
ในความตกลง CPTPP ซึ่งมีความแตกตางจาก ROO ภายใต FTA 
ฉบับอื่น ๆ ที่ไทยเคยจัดทํา ดังน้ัน หากไทยเขารวมความตกลงฯ 
อาจสงผลใหผู ประกอบการไมสามารถเขาไปใชสิทธิประโยชน
ดานภาษีศุลกากรในการสงออกสินคาไปยังประเทศสมาชิก CPTPP 
ไดเทาที่ควร โดยความตกลง CPTPP เปนเพียงอีกชองทาง

หรือกลไกหน่ึงท่ีใหผู ประกอบการสามารถเขาไปใชสิทธิประโยชน
ดานภาษีศุลกากรกับประเทศสมาชิก CPTPP ที่ไทยมีการจัดทํา
FTA ดวย (ปจจุบันไทยมี FTA แลวกับประเทศสมาชิก CPTPP
จํานวน 9 ประเทศ) ซึ่งผูประกอบการสามารถท่ีจะเขาไปเลือกใชสิทธิ
ประโยชนดานภาษศีลุกากรจาก FTA ฉบบัอืน่ ๆ ของไทย (อาท ิJTEPA 
ATIGA TAFTA Thai-Chile FTA และ Thai-Peru FTA) ไดเชนกัน 
ถาหากผูประกอบการมีความคุนเคยและสามารถปฏิบัติตามกฎ ROO 
จาก FTA ฉบับอื่น ๆ ที่มีความงาย และสะดวกมากกวาความตกลง 
CPTPP 
 ซึ่งประเด็นที่กลาวมาขางตน ถือเปนความทาทายของภาครัฐ 
หากไทยเขารวมความตกลง CPTPP ซึ่งถือเปนความตกลงที่มี
มาตรฐานสงูทัง้ในดานการคา การลงทนุ และประเดน็อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของ
กับการคา เชน แรงงาน และส่ิงแวดลอม เปนตน โดยที่ความทาทาย
จากการเขารวมความตกลง CPTPP อาจมองในมุม ที่เปนเหรียญ
สองดาน กลาวคือ การเขารวมความตกลงฯ ถือเปนโอกาสที่ไทยจะมี
การปรบักฎระเบยีบ/ขอบงัคบัภายในประเทศใหมคีวามสอดคลองกบั
ขอกําหนดในความตกลง อยางไรก็ดี ยังมีประเด็นอีกดานที่ภาครัฐ
จะตองระวังเปนอยางย่ิง คือ การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุอยูใน
ความตกลงฯ จํานวน 30 ขอบท กลาวคือ หากภาครัฐยังมีกฎระเบียบ
ใด ๆ ในประเทศที่ยังไมสอดคลองหรือขัดกับความตกลงที่จะตอง
ดําเนินการปรับ/แกไขกอนเขารวมความตกลง หรือขอระยะเวลา
ในการปรับตัว หรือขอสงวนใหมีการบังคับใชกฎหมาย ดังนั้น 
หากภาครัฐมีมาตรการหรือกฎระเบียบขอบังคับใด ๆ ที่ไมสอดคลอง
หรือขัดกับพันธกรณีภายใตความตกลงฯ แลวไมมีการขอระยะเวลา
ในการปรับตัวหรือจัดทําเปนขอสงวนไว อาจทําใหถูกประเทศสมาชิก
ฟองรองไดในอนาคต 

จัดทําโดย :
นายชาญชัย โฉลกคงถาวร

แหลงขอมูลอางอิง :
1.รายงานการศึกษา “โครงการศึกษาความพรอม

ของภาคอุตสาหกรรมสําหรับการจัดทําเขตการคาเสรีของเอเปค 
(FTAAP) ป 2556” โดยคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.รายงานการศึกษา “โครงการศึกษากลยุทธการจัดทํา

และพัฒนาสินคาส่ิงแวดลอมภายใต
กรอบการคาระหวางประเทศ (ระยะที่ 3)” จัดทําโดย

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
         3. www.mfat.govt.nz/en/trade/

free-trade-agreements/free-trade-agreements-
concluded-but-not-in-force/cptpp/comprehensive-

and-progressive-agreement-
for-trans-pacific-partnership-text 



77

สรุปสถานการณ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนและภาพรวมคร่ึงปแรก 2561

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวตอเนื่อง โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว
รอยละ 4.7 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ เชน 
อตุสาหกรรมการผลิตน้ําตาล อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 
อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนมิถุนายน 2561 อยูที่รอยละ 69.0
      การผลิตภาคอุตสาหกรรมครึ่งปแรกของป 2561 ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยครึ่งป 2561 
ขยายตัวรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

ECONECON  REVIEWREVIEW

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวรอยละ 4.7 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาล อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 
 ● อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 59.5
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากในปนี้มีการขยายพื้นที่
เพาะปลูก ผลผลิตจึงเพิ่มขึ้นสงผลใหโรงงานปดหีบชากวาปกอน
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 13.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นจากตลาด
ในประเทศ ตลาดกลุมประเทศ CLMV และตลาดอินโดนีเซีย
 ●  อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 11.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากมีการ
ปดฐานการผลิตท่ีสงิคโปรและจีน ในขณะท่ีความตองการสินคาในตลาดโลก
ยังเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว เชน อุตสาหกรรม
การผลิตผาทอ อตุสาหกรรมการผลิตเครือ่งประดบัอญัมณ ีและอตุสาหกรรม
การผลิตอาหารแปรรูป (สัตวนํ้า)
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 14.2
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น
จึงทําใหการผลิตลดลง
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 9.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ลดลงจากสินคา
จี้ สรอย และตางหูเปนหลัก
 ●  อตุสาหกรรมการผลติอาหารแปรรปู (สตัวนํา้) ดชันผีลผลติหดตวั
รอยละ 2.5   เมือ่เทยีบกบัเดือนเดียวกนัของปกอน เน่ืองจากสทิธปิระโยชน
ที่ไดรับจาก BOI หมดอายุในเดือนมิถุนายนจึงทําใหผูผลิตบางรายชะลอ
การผลิต

 ●  อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล ดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปแรก 2561 
ขยายตัวรอยละ 27.7 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก
ในปนีม้กีารขยายพ้ืนทีเ่พาะปลูกและสภาพอากาศท่ีเอือ้ตอการเจริญเตบิโต
ของออย ทําใหวัตถุดิบมีปริมาณมาก
 ●  อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตเฉล่ีย
ครึ่งปแรก 2561 ขยายตัวรอยละ 13.5 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน เปนผลมาจากการจัดทําระบบขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
ทําใหความตองการสินคาในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ ดัชนีผลผลิตเฉล่ียคร่ึงปแรก 2561
หดตัวรอยละ 13.5 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก
ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทําใหมีการยายฐานการผลิต 
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอ่ืน ๆ ดัชนีผลผลิต
เฉลี่ยครึ่งปแรก 2561  หดตัว รอยละ 4.9 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากสาเหตุหลักมาจากผูผลิตมีโควตาสงออกยาง ที่จํากัด 
ตามความรวมมือในการแกปญหาราคายาง
  การผลิตภาคอุตสาหกรรมคร่ึงปแรกของป 2561 ขยายตัวดี 
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยคร่ึงปแรกขยายตัวรอยละ 3.9 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมท่ีสําคัญที่สงผลให
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล 
และอุตสาหกรรมการผลิต  Hard Disk Drive 
      สําหรับอุตสาหกรรมท่ีสงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัว เชน 
อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
ยางชนิดอ่ืน ๆ
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

   ารขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมกอให เกิดความ
   เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีก่าวกระโดดในภมูภิาคตาง ๆ    
ทัว่โลก แตการเจริญเตบิโตดังกลาวบางคร้ังไดนาํไปสูความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กอใหเกิดปญหามลพิษ
ทางดานตาง ๆ ทั้งทางน้ํา อากาศ และดิน สถานการณเหลานี้
นับวันจะย่ิงทวีความรุนแรงขึ้นและสงผลตอประชาคมโลกท้ังดาน
เศรษฐกิจและสังคมอยางหลีกเล่ียงไมได ในการแกไขปญหาดังกลาว
จึงจําเปนอยางย่ิง ที่ทุกคนตองตระหนักและเร่ิมลงมือในการชวยให
สถานการณดานสิ่งแวดลอมมีการพัฒนาท่ีดีควบคูไปกับการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบกับในปจจุบันขอตกลงดาน
สิง่แวดลอมระหวางประเทศเร่ิมเขามามีบทบาทและเกิดกระแสกดดัน
ทางการคา รวมถึงความตองการของกลุมผูบรโิภคสีเขียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
สงผลใหผู ประกอบการของไทยตองเรงปรับตัวเพื่อใหสอดรับกับ
การเปลีย่นแปลงดงักลาว โดยมุงใหความสาํคญักบัการผลิตทีเ่ปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมเพื่อเขาสูการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ดวยการ
กําหนดนโยบาย“การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน (Sustainable 
Manufacturing)” มาใชรวมกับการสราง “นวตักรรม (Innovation)” 
เพื่อใหเกิดการแสวงหาหรือสรางสิ่งใหม ๆ ที่ทําใหดีขึ้นกวาเดิม
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเรียกวา “นวัตกรรมสีเขียว (Green 
Innovation)”  

➽ นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ?
“นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)” หมายถึง

การสรางสรรคหรือการประดิษฐผลิตภัณฑและบริการใหมหรือ
การพัฒนาของเดิมใหดีขึ้นอยางชัดเจน รวมถึงกระบวนการผลิต
วิธีการทําการตลาด การเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกรหรือการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานทางธุรกิจซ่ึงเปนหนึ่งในทางเลือกสําหรับ
การแกปญหาสิ่งแวดลอมเพื่อกาวเขาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ในระยะเวลาที่ผานมาหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดให
ความสําคัญกับการสรางนวัตกรรมควบคูไปกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
แมวา นวัตกรรมสีเขียวจะถูกกลาวถึงกันอยางแพรหลายในดาน
นวัตกรรมท่ีใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมน้ัน
แตแทจริงแลวนวัตกรรมสีเขียวยังหมายรวมถึงการใชนวัตกรรม
ที่ช วยส งเสริมคุณภาพชีวิตของผู มีส วนเกี่ยวข องท้ังพนักงาน
ลูกจาง และผูใชผลิตภัณฑและบริการอีกดวย
 นวัตกรรมสีเขียวสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทใหญ ๆ 
ไดแก 

 1. นวัตกรรมการจัดการสีเขียว (Green Management 
Innovation) เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในองคกร โดยผูบริหาร
และคนในองคกรรวมกันวางแผนการดําเนินงานในการออกแบบ
การทํางานที่มีสวนชวยส่ิงแวดลอมและลดการใชพลังงาน
 2.  นวตักรรมผลิตภัณฑสเีขียว (Green Product Innovation) 
เปนการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
 3. นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว (Green Process 
Innovation) เปนการใชเทคโนโลยีมาชวยในกระบวนการผลิตท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 
 4.  นวัตกรรมบริการสีเขียว (Green Service Innovation) 
การให บริการทั้งลูกค าและบุคลากรในองค กรอย างเป นมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

➽ นวัตกรรมสีเขียวในบริบทของอุตสาหกรรมไทย
 จากนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ งสู การปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม รวมท้ัง
ยทุธศาสตรการพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่ในดานการพฒันาทีย่ัง่ยนื หนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนตางตื่นตัวในการนํานวัตกรรมสีเขียวดังกลาว
มาใช กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นตอธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้ง
สิง่แวดลอม สงัคมและชุมชน ทามกลางการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ
โลกไดอยางเขมแข็ง และย่ังยืน โดยนวัตกรรมสีเขียวท่ีถูกนํามาใช
ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑสีเขียว 
(Green Product Innovation) และ นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว 
(Green Process Innovation) ซึ่งมีรายละเอียดและตัวอยาง ดังน้ี
 1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Green Product Innovation) 
หมายถึง การสรางสรรค การพัฒนาผลิตภัณฑใหม หรือการปรับปรุง
ผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูแลวใหมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ที่มา : http://www.kdnautomation.co.th/

นวัตกรรมสีเขียวนวัตกรรมสีเขียว
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขับเคล่ือนอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
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 การนํานวัตกรรมผลิตภัณฑสีเขียวมาใชในการผลิตสินคา
กอใหเกิดผลตาง ๆ ไดแก ลดการใชวัตถุดิบหรือวัสดุในการผลิตสินคา
หรือบรรจุภัณฑและการลดสารประกอบที่เปนพิษในผลิตภัณฑ 
ลดการใชพลังงานในระหวางการบริโภคสินคาหรือการใชผลิตภัณฑ 
และชวยลดขยะ โดยการออกแบบผลติภณัฑทีใ่ชแลวนํากลบัมาใชใหม
หรือเปนวัตถุดิบใหกับการผลิตสินคาชนิดอ่ืน โดยนวัตกรรมสีเขียว
กอใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑทําใหเกิดผลดีหรือลดผลกระทบ
ดานเสียตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ ตัวอยางผู ผลิต
ในประเทศไทยที่ไดนําเอานวัตกรรมผลิตภัณฑสีเขียวมาใช อาทิ 

1) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี 
(SCG) ไดออกแบบผลิตภัณฑสีเขียว ไดแก 
  1.1) ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑสีเขียว ไดแก
  ● บรรจุภัณฑและกรวยน้ํา (Fest) โดยพัฒนากระดาษ
บรรจุภัณฑสําหรับอาหารมาตรฐานใหม หรือกระดาษ Food Grade   
ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารเรืองแสง และโลหะหนัก
ที่กอใหเกิดอันตรายตอรางกาย ผลิตภัณฑดังกลาวท่ีผลิตขึ้นชวยลด
สารประกอบที่เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

  ●  นวัตกรรมชุดอาหาร Origami Palm Melamine 
Tableware โดยนําเอากากปาลมซ่ึงเปนผลพลอยไดจากโรงงานสกัด
นํ้ามันปาลมนํามาผลิตเปนภาชนะใสอาหาร กอใหเกิดการลดการใช
วัตถุดิบลง

  1.2) ผลิตภัณฑของใชสํานักงานสีเขียว ไดแก
  ●  นวตักรรม Eco Plastic Chair เปนการใชวสัดพุลาสตกิ  
และวัสดุเหลือใชรวมในการผลิตผลิตภัณฑ ซึ่งชวยลดการใชพลาสติก
ในการเปนวัตถุดิบตั้งตนลง

 2) บริษัท เอส ซี ที อินโนเวช่ัน จํากัด ไดผลิตชุดกระจกมูลี่ 
DES ที่ชวยประหยัดพลังงาน ลดการแผรังสีความรอนและลดระดับ
เสยีงท่ีจะผานเขามาภายในไดคอนขางมาก และระบบระบายน้ําใตดนิ 
ซึ่งเปนแผนพลาสติกที่ถูกฝงไวใตชั้นดินเพื่อสรางชองทางเดินของ
นํ้าใตดิน ชวยปองกันน้ําขังบริเวณพ้ืนผิวดิน ทั้งยังมีระบบการใหนํ้า
กับพืช ซึ่งสามารถนําน้ําสวนเกินหมุนเวียนกลับมาใชใหมได

 2. นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว (Green Process 
Innovation) หมายถึง การเปล่ียนแนวทางหรือวิธีการ การประยุกต
ใชแนวคิดวิธีการหรือกระบวนการใหมในการลดมลพิษ การจัดการ
ของเสียหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
 นวัตกรรมกระบวนการสีเขียว มีความสัมพันธกับผลิตภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม และการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร 
กิจกรรมของนวัตกรรมกระบวนการสีเขียว มีวัตถุประสงคในการลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระหวางกระบวนการผลิตหรือการเพ่ิม
กระบวนการผลิตใหม ๆ โดยใชความหลากหลายของเทคโนโลยี
เขามารวมดวย ตลอดจนการจัดการของเสีย นํ้าและวัตถุดิบ 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ดังนั้น นวัตกรรม
กระบวนการสีเขยีวสวนใหญมุงใหความสําคัญในการประหยดัพลังงาน 

ที่มา : http://www.scgpackaging.com/unbounded-answers/
content/15/TH

ที่มา : https://sctinnovation.com/

ที่มา: http://www.scgpackaging.com/unbounded-answers/
content/15/TH

ที่มา : https://www.scgchemicals.com/th/sustainability/
sustainable-business/green-product

10



11

การปองกันมลพิษและวัตถอุนัตราย และการนําของเสียกลับมาใชใหม 
ตัวอยางผู ผลิตในประเทศไทยที่ไดนําเอานวัตกรรมกระบวนการ
สีเขียวมาใช อาทิ

1) บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จํากัด ไดติดต้ังแผงโซลารรูฟ
ผลิตพลังงานแสงอาทิตย (Solar Roof)  ซึ่งใชพลังงานแสงอาทิตย
ในกระบวนการผลิต โดยลดการใชพลังงานไฟฟาลง ชวยใหประหยัด
พลังงานและลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ 

2) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี 
(SCG) ใชสารเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรม (Emisspro) ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียความรอนในกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหประหยัดพลังงานไดมากถึงรอยละ 6 
และลดการใชเชื้อเพลิงมากกวา 36,500 ตันตอป 

 3) บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
หรอื ทโีอเอ (TOA) ใชเทคโนโลย ีUltra Low VOCs พฒันาผลติภณัฑ
สีทา (TOA Color World Colorants (LV)) ใหมีปริมาณสารระเหย
อินทรีย (VOC) ตํ่ากวาผลิตภัณฑสีทาโดยทั่วไปกวา 10 เทา 
และปราศจากสารอันตรายกลุมอัลคิล-ฟนอลเอทอกซิเลท (APEO) 
โดยยังคงมีคุณสมบัติความเขมขนสูงของแมสีเชนเดิม  

ที่มา : https://www.toagroup.com/product/toa-greenovation/ 

➽ ประโยชนของนวัตกรรมสีเขียว
 นวัตกรรมสีเขียวมีบทบาทสําคัญตอธุรกิจอุตสาหกรรม
ในปจจุบัน โดยกอใหเกิดผลดี ไดแก
 1. นวัตกรรมสีเขียวชวยลดการใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
โดยการนําเอาสินคาหรือวัสดุที่ใชแลวนํากลับมาใชใหม (Reuse) 
หรือการนําเขาสูการผลิตใหม เพื่อเปนวัตถุดิบตั้งตนใหกับการผลิต
ชนิดอื่น ๆ (Recycle) ซึ่งชวยลดการใชวัตถุดิบจากธรรมชาติลง
 2.  นวัตกรรมสีเขียวชวยแกปญหาที่จะเกิดกับสิ่งแวดลอม 
โดยการใชเทคโนโลยีทีช่วยลดการเกิดของเสียอนัตรายในระหวางการผลิต
และชวยลดขยะที่จะฝงกลบหรือทําลายหลังจากที่มีการบริโภคแลว 
 3.  นวตักรรมสีเขยีวชวยพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมนํามาซึ่งผลดีโดยกอใหเกิดความเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจ แตในขณะเดียวกันก็อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ยากที่จะกลับไปแกไขได แนวทางหนึ่งที่จะชวยใหเกิดความยั่งยืน
ระหวางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และภาคอุตสาหกรรม คือ
การนําเอา “นวัตกรรมสีเขียว” มาใชในภาคอุตสาหกรรม โดยเริ่ม
ตั้งแต การวางแผนในการดําเนินงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
การนํานวัตกรรมมาใชในกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเพื่อใหการใชวัตถุดิบ 
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสู
ผลิตภัณฑสีเขียวที่ลดการเกิดมลพิษและลดการเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิต จะเห็นไดวา นวัตกรรมสีเขียวกอใหเกิดผลดี
ตออุตสาหกรรมมากมายในดานความคุมคาในการชวยลดตนทุน
ทั้งวัตถุดิบและพลังงานในภาคอุตสาหกรรมแลว ยังมีสวนชวยในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความย่ังยืนในอนาคตตอไป

จัดทําโดย :
อรศุภา เชาวนปรีชา

แหลงขอมูลอางอิง :
วิทูรย สิมะโชคดี. (2 มีนาคม 2561). 
นวัตกรรมสีเขียว. โพสตทูเดย. น.8.

Mubeyyen .T.K &.R.Ibrahim Pinar. (2015).
Positive Influences of green Innovation 

on Company- Performance. Science direct paper.
Industrial Estate Authority of Thailand. (2015). 

Innovations: Creativity that Cares for Our Planet. Journal 
of Eco Challenge, 10. 4. (July–September 2015): 6-7.

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/634098
http://www.oecd.org/sti/ind/

greengrowthandeco-innovation.htm
https://www.seagull-brand.com/th/

new-and-activity/detail/9
https://scgchemicals.com/en/sustainability/

sustainable-business/eco-innovation

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/188950

ที่มา : https://www.scgchemicals.com/th/products-services/
technology-service-solutions/emisspro
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เก็บมาเลา

สํานักงานเลขานุการกรม

LINE THAILANDLINE THAILAND  
ออฟฟศที่เปนมากกวาออฟฟศออฟฟศที่เปนมากกวาออฟฟศ

   จะพดูถึงสถานทีท่ีเ่ราใชเวลาอยูมากทีส่ดุ นอกจากบาน

   แลวก็คงหนีไม พ นสถานที่ทํางาน ที่ เรียกกันว า 

“ออฟฟศ” ซึ่งบางคนอาจใชเวลาอยู ออฟฟศมากกวาอยู บ าน

เสียอีก ออฟฟศจึงเปนสถานท่ีสําคัญของคนวัยทํางานเปนอยางมาก  

คณะเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีโอกาสไดไปศึกษา

ดูงาน ภายใตโครงการบริหารจัดการความรู (KM) เพื่อศึกษาตนแบบ 

แนวคิด และแนวทางปฏิบัติในดาน “Best Office for Tech 

Millennials”  ณ บริษัท ไลน ประเทศไทย เจาของแอพพลิเคช่ัน

อันดับตน ๆ ของประเทศ ที่หลาย ๆ คนใชกัน ตั้งอยูที่อาคาร

เกษรทาวเวอร ชั้น 17 ถนนราชดําริ ใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร 

ใกลสถานีรถไฟฟาชิดลม องคกรของคนรุนใหมที่วางเปาหมายในการ

เปน “ Best Office for Tech Millennials”  หรือ องคกรที่ดีที่สุด

ดานเทคโนโลยีของคนมิลเลนเนียมในประเทศไทย  

 บริษัท ไลน ประเทศไทย ประกอบดวยพนักงาน จํานวนกวา 

300 คน ที่มีอายุเฉล่ียเพียง 30 ป   สวนใหญเปนประชากรในกลุม

มิลเลนเนียม (Millennials) คือ กลุมที่มีเทคโนโลยีเปนปจจัยที่ 5 

รักความอิสระ พึ่งพาตัวเองได มีชีวิตอยูกับโลกออนไลน และมี

เปาหมายในชวีติเปนแรงขบัเคลือ่นหลกั ภายใตบรรยากาศการทาํงาน

ที่ไมเหมือนออฟฟศ พื้นท่ีทํางานถูกออกแบบเพ่ือตอบโจทยไลฟสไตล

กลุมคนรุนใหมทีท่าํงานอยูในบรษิทั Tech เนนสิง่อาํนวยความสะดวก 

เฟอรนิเจอร ดีไซนทันสมัย ในพ้ืนท่ีแบบ Open space ที่ตองการ

ใหพนกังานสามารถเปดมุมมองความคดิ สรางสรรคงานไดอยางอิสระ

แบบ  Informal Workplace ที่การคิดหรือคุยงานไมจําเปนตองเกิด

ขึน้แตในหองประชมุเทาน้ัน แตสามารถเกิดขึน้ไดทีโ่ตะอาหาร work bar 

โตะ pool โตะปงปองก็ได 

ถา
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 การสรางบรรยากาศการทํางานของบริษัทฯ ไดออกแบบ

ใหมีความหลากหลายอรรถรส แฝงไปดวยความสนุก เชน มุมหอง

ประชุมที่ออกแบบตามธีมตาง ๆ ไมซํ้ากัน มุมพักผอน เลนเกม ดูทีวี 

ออกกําลังกาย มุมโทรศัพทสวนตัวแบบ Phone Booth หรือแมแต

การจัดใหมีมุมหองนอนสําหรับพนักงาน พรอมบริการนวดผอนคลาย 

ก็ชวยสรางบรรยากาศองคกรใหมีชีวิตชีวามากย่ิงขึ้น เสมือนอยูบาน

หลังที่สองเวลามาทํางาน โดยท่ีทั้งหมดน้ียังคงมีสัญลักษณไลน

คาแรกเตอรที่ผสมผสานความเปนไทยเอาไว เพื่อใหแตกตางจาก

บริษัทญี่ปุน รวมไปถึงเจาหนาที่ที่มาตอนรับก็สรางความประทับใจให

เปนอยางมาก ตั้งใจตอบขอสงสัย อธิบายใหความรู และพาเดินชม

สถานที่ทํางานอยางย้ิมแยมแจมใส

Line พัฒนาอยางทาทายและไมหยุดยั้ง
 ปจจุบัน LINE ประเทศไทย พัฒนาผลิตภัณฑใหเปน

แพลตฟอรมออนไลนที่มีบริการใหม ๆ ออกมาอยางตอเนื่อง เชน 

LINE GAME, Content Service, E-commerce, Business 

Solutions, Payment และ New services ที่เพิ่มชองทาง

ใหกับผูบริโภค ผนวกกับการตอยอดใหกับธุรกิจในยุค 4.0  ทั้งนี้ 

LINE ยงัคงพฒันาผลติภณัฑอยางตอเนือ่งใหทนักบัความเปลีย่นแปลง

ของลูกคาและตลาด ใหความสําคัญตอการพัฒนาและสรางสรรค

คณุคาใหม ๆ  อยางไมหยดุยัง้ รวมทัง้คนหาวธิกีารทีแ่ปลกใหมอยูเสมอ 

เพื่อใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
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Line พนักงานคือหัวใจสําคัญ 
 นอกเหนือจากบรรยากาศองคกรและผลิตภัณฑแลว การให

ความสําคัญกับพนักงานก็เปนสิ่งสําคัญ ที่นี่ใสใจและดูแลพนักงาน

เปนอยางดี  ความใกลชิดระหวางผูบริหารกับพนักงานแทบจะไมมี

การแบงแยก พรอมเปดโอกาสแลกเปล่ียนขอคิดเห็นอยูตลอดเวลา  

มีสวัสดิการใหกับพนักงานเปนอาหารเชาและกลางวันฟรี วันหยุด

พักผอนยาว สวัสดิการครอบครัวพนักงาน เปนตน อีกทั้งยังสนับสนุน

ใหจัดกิจกรรมดนตรีและกีฬา เพื่อสรางความสัมพันธภายในองคกร 

เหลานี้เปนอีกหนึ่งแรงใจสําคัญท่ีทําใหพนักงานรู สึกมีความสุข

และภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงขององคกร ถึงแมวาองคกรแหงนี้

จะเปนพื้นที่ของคนรุ นใหม ที่แอคทีฟและตื่นตัวอยู ตลอดเวลา

แตเชื่อหรือไมวาส่ิงที่พนักงานใหความสําคัญลําดับแรกไมใชเงิน 

แตกลับกลายเปนความทาทายในการทํางาน และความกาวหนา

ในสายอาชีพ ที่พยายามคิดคนและปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ

ใหมีคุณภาพ หลากหลายมากย่ิงขึ้น 

 LINE ประเทศไทย ถือวาเปนหนึ่ง Best Office สําหรับ 

Tech Millennials ซึง่ไมใชเรือ่งงายแตกไ็มใชเรือ่งยาก ถาเราจะนาํมา

ปรับใช เรียนรูและเขาใจในคุณคาของแตละคนก็สามารถสรางองคกร

ใหนาอยูตัง้แต at first sight ได โดยไมจาํเปนตองมตีนทนุดานการเงนิ

มาเก่ียวของ การมีเพื่อนรวมงานท่ีดี  สิ่งแวดลอมใหม ๆ ก็คงทําให

องคกรนั้นนาอยูและอยากจะตื่นมาทํางานทุกวันจริงมั้ยคะ

จัดทําโดย :
นางสาวเทพยุดา วงศวิรัติ

แหลงขอมูลอางอิง : 
https://thumbsup.in.th/2013/12/rise-of-millennials/
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นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธานในพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลัง
ของแผนดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผูบริหารและเจาหนาท่ี สศอ. 
รวมพิธี วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว “ดัชนี
อุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ป 2561” เผยดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม  (Manufactur ing 
Production Index - MPI) ประจําเดือน
มิถุนายน 2561 ขยายตัวรอยละ 4.7 เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอน โดยอุตสาหกรรม
สําคัญที่สงผลบวกประจําเดือนมิถุนายน 2561 
ไดแก รถยนตและเคร่ืองยนต นํ้าตาลทราย 
เครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติกและชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใหเกียรติเปนประธาน
เปดงานกิจกรรม 5 ส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 Big Cleaning Day ครั้งที่ 1
เพือ่ถวายเปนพระราชกุศล แดสมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 
2561 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธาน
เปดงาน “KM Smart Activity ขยับรางปองกันออฟฟศซินโดรม” เพื่อใหเจาหนาที่ สศอ. 
เรียนรูการดูแลและฝกฝนการปฏิบัติปรับเปล่ียนพฤติกรรม และอิริยาบถของตนเอง
ในการน่ังทํางานนาน ๆ เพื่อใหหางไกลจากโรคออฟฟศซินโดรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม




