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Editor’s NoteEditor’s Note
 สวัสดีคุณผู  อ  านจุลสาร  O IE  SHARE ฉบับที่  91
ฉบับเดือนตุลาคม ชวงน้ีเปนชวงปลายฝนตนหนาว ตองเตรียม
เสื้อผาอุน ๆ เพ่ือดูแลสุขภาพกันดวยนะคะ และในจุลสารเลมนี้
ก็ยังมีบทความสาระความรูดี ๆ ที่นาอานกันอีกเชนเคย
 เร่ิมกันที่ คอลัมน Econ Focus เรื่อง Circular Economy 
กับการปรับตัวของภาคธุรกิจ  เพื่อ เศรษฐกิจที่ เป นมิตร
ตอสิ่งแวดลอม คอลัมน Sharing เรื่อง มาตรฐานรถยนตยูโร… 
ทางออกฝุนพิษ PM2.5 และปดทายดวย เร่ือง เกร็ดความรู
เกี่ยวกับระบบขาราชการญ่ีปุน ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผู อานท่ีติดตาม OIE SHARE กันมาตลอด
แลวพบกันใหมนะคะ

ดวยความปรารถนาดี

OIE SHARE ยินดีรับฟงความคิดเห็น คําชี้แนะ และขาวประชาสัมพันธตาง ๆ ติดตอไดที่ กองบรรณาธิการ OIE SHARE กลุมประชาสัมพันธ สํานักงาน
เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : oieprnews@gmail.com
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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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คนกรุงระวังคนกรุงระวังPMPM2.5!2.5!
กทม.-ปริมณฑลอันตรายกทม.-ปริมณฑลอันตราย

Circular Economy 
กับการปรับตัวของภาคธุรกิจ 
เพื่อเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

    ยางท่ีเราทราบกันดีวาการใชทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย
    ก็เพ่ือตอบสนองตอความตองการและความเปนอยู ที่ดี
หรือคุณภาพชีวิตของมนุษยเอง แตเนื่องจากประชากรของโลกไดเพิ่ม
มากข้ึนอย างรวดเร็ว ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนตัวเร งใหมีการนําทรัพยากรมาใช
ได มากขึ้นและงายขึ้น การบริโภคทรัพยากรก็เกินกวาความจําเปน
ขั้นพื้นฐานของชีวิต ผลที่ตามมาจึงเปนวิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่คุกคามความเปนอยูของสิ่งมีชีวิต อาทิ ปญหาโลกรอน 
มลพิษทางอากาศ ฝุนควัน PM2.5 ขยะทะเล และการปนเปอนของอาหาร
จากสารเคมีและ microplastic เปนตน ซึ่งสภาวะดังกลาวนี้จะมีผลกระทบ
ยอนกลับทางลบ (Negative Feedback) ตอคุณภาพชีวิตของมนุษย
ในที่สุด จึงปฏิเสธไมได เลยวาเรากําลังสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สําคัญไป โดยที่แทบไมไดใชประโยชนจากมันอยางคุมคา

Circular Economy 
โมเดลเศรษฐกิจเพื่อความย่ังยืน
 ปจจุบันผูคนหันมาใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรอยางคุมคา
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากตระหนักถึงปญหาเรื่องการขาดแคลนทรัพยากร
และปญหามลภาวะทางสิ่งแวดลอม และชวยปลุกกระแสความใสใจ
สิ่ งแวดล อมของโลกขึ้นมาอีกครั้ ง หนึ่งในน้ันคือ เกรตา ธันเบิร ก 
(Greta Thunberg) นักเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม วัย 16 ป ชาวสวีเดน 
ซึ่งไดขึ้นกลาวปราศรัยตอบรรดาผู นําจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

ที่ร วมประชุมระดับผู นําว าดวยการดําเนินการดานสภาพภูมิอากาศ 
(UN Climate Action Summit) ที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอรก เมื่อวันจันทรที่ 23 กันยายน 2562 ใจความสําคัญ
ตอนหน่ึงกลาวว า “ผู คนกําลังเดือดร อน ผู คนจํานวนมากลมตาย 
และระบบนิเวศกําลังถูกทําลาย ประชาชนกําลังอยู ในจุดเริ่มตนของ
การสูญพันธุครั้งใหญ แตสิ่งที่ทุกประเทศใหความสนใจกลับเปนแคเร่ือง
ของเ งินและการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม สิ้นสุด” ขณะเดียวกัน 
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ที่มา: https://www.usatoday.com/story/

ที่มา: https://www.mywaste.ie/the-circular-economy/

การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวของตลอดวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
นํามาสู การลดของเสียและมลพิษตลอดทั้งกระบวนการของสินค า
และบริการ โดยแนวคิด Circular Economy ประกอบไปดวย 8 หลักการ
ที่เขาใจงายและครอบคลุมตั้งแตตนทางของกระบวนการผลิตไปจนถึง
ปลายทาง ไดแก 1) Durability ทนทาน ใชงานไดนาน ซึ่งทําใหเกิดการ

ลดใชทรัพยากรหรือลดของเสียจากซากเหลือทิ้ง 2) Renewability
นําวัสดุที่สรางทดแทนใหมมาใชในการผลิต 3) Reuse ใชซํ้าไดหลายครั้ง
ตลอดการใชงานของผลิตภัณฑ 4) Repair บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ไดตลอดอายุการใชงาน 5) Replacement เปล่ียนหรือทดแทนการใช
วัสดุแบบเดิมด วยการใช วัสดุทางเลือกหรือวัสดุที่ ไม มีสารอันตราย
6) Upgrade เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานโดยไมตองซ้ือหรือผลิตรุนใหม 
7) Refurbishment การปรับปรุงเปนของใหมซึ่งไดรับการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานของโรงงานอีกครั้ง และ 8) Reduce Material Use
ลดปริมาณวัสดุที่นํามาใช เป นวัตถุดิบในการผลิต การจัดจําหนาย
การกระจายสินคาและบรรจุภัณฑ จากหลักการทั้งหมดนี้ทําใหเห็น
ไดชัดเจนวา ขอดีของระบบ Circular Economy คือการทําใหตนทุนสินคา
ตํ่าลง เพราะแหลงที่มาและการไดมาซ่ึงวัตถุดิบมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น สรางมลภาวะนอยลง การปลอยคารบอนไดออกไซดและ Carbon 
Footprint ที่น อยลงจากระบบเศรษฐกิจแบบเดิม รวมทั้งสามารถ
สรางงาน สรางรายไดอยางตอเน่ืองและเปนระบบ

Circular Economy เริ่มไดไว ไปดวยกัน
 ปจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนในหลายประเทศเริ่มหันมาจริงจัง
กับการใชแนวคิด Circular Economy เพราะเห็นวานี่คือทางรอด
ที่ยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง ประเทศในทวีปยุโรป เชน เนเธอรแลนด 
ฟนแลนด ฝรั่งเศส อิตาลี ตางก็นํา Circular Economy มาขับเคล่ือน
ประเทศในเชิงนโยบายและกําหนดเปนขอตกลงรวมกันในสหภาพยุโรป 
ซึ่งไมใชแตเพียงภาครัฐเทานั้นที่ต องใสใจกับ Circular Economy
แตภาคเอกชนและประชาชนคือกําลังสําคัญในการขับเคล่ือน Circular 
Economy โดยจะเห็นไดจากองคกรตาง ๆ ที่นํา Circular Economy 
มาปรับใชในการดําเนินธุรกิจ ไดแก
 1.  แบรนด Uniqlo ในเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอเนีย
ประสบความสําเร็จในการผลิตกางเกงยนีสรักษโลก ดวยนวัตกรรมประหยัด
นํ้า โดยสามารถลดการใชนํ้าในการฟอกลงถึง 99% ซึ่งชวยลดโลกรอน
มากที่สุดเทาที่ Uniqlo เคยผลิตมา นอกจากนี้ยังประกาศยุติการใช
ถุงพลาสติกภายในรานทั่วโลก
 2.  แบรนด P&G ไดออกแบบผลิตภัณฑ Head & Shoulder 
ที่ผลิตจากขยะพลาสติกจากชายหาดและสงตอใหโรงงานผลิตพลาสติก
รีไซเคิล เพื่อผลิตเปนขวดแชมพู โดยใชเปนสวนผสมของขวดไดถงึ 25%
 3.  แบรนด Uniliver ไดประกาศวาจะใชบรรจุภัณฑที่รีไซเคิล
ไดหรือยอยสลายไดทั้งหมด ภายในป ค.ศ. 2025 โดยเริ่มจากการใชวัตถุดิบ
ใหน อยลง ออกแบบบรรจุภัณฑที่สามารถแยกช้ินสวน (Modular) 
ซึ่งทําใหลดการใชพลาสติกได 1,700 ตันตอป
 4.  ArcelorMittal บริษัทเหล็กและเหมืองแร จากประเทศ
ลักแซมเบิรก สามารถรีไซเคิลเหล็กไดประมาณ 25 ลานตนัตอป นอกจากน้ี 
บริษัทยังไดเปล่ียนคารบอนไดออกไซดเหลือทิ้งใหกลายเปนเอทานอล 
ซึ่งสามารถนําไปเปนเชื้อเพลิงยานยนตหรือผลิตพลาสติกตอได โดยคาดวา
กระบวนการเปล่ียนคารบอนไดออกไซดนี้จะสรางรายไดใหกับบริษัท 300 
ลานยูโรตอป ภายในป ค.ศ. 2025

เลขาธิการใหญสหประชาชาติ แอนโตนิโอ กูเตียเรซ (Antonio Guterres) 
ไดกลาวที่เวทีประชุมเดียวกันนี้ กระตุ นใหบรรดาผู นําโลกเรงทําตาม
คําตกลงที่ใหไวในความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อป ค.ศ. 2015 
ว าด วยการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก คือการลดก าซ
ที่เปนสาเหตุของปรากฏการณเรือนกระจกและภาวะโลกรอน เน่ืองจาก
ปญหาสภาพภูมิอากาศโลกและภาวะโลกรอนเปนเรื่องที่จําเปนตองไดรับ
การแกไขอยางเรงดวน หากทุกคนยังไมเปลี่ยนวิถีการใชชีวิตที่คุกคาม
สิ่งแวดล อม นั่นหมายความว าเรากําลังสร างความเสี่ยงที่ร ายแรง
ตอทุกชีวิตบนโลก ทุกประเทศจึงตองมีมาตรการอยางจริงจัง
 ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนานาประเทศ ตลอดจน
การดําเนินการขององคกรธุรกิจทั่วโลกจึงตองตระหนักถึงสถานการณ
ปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น และเรงใหความสําคัญกับการใชทรัพยากร
ที่มีอยูใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน หรือ ที่เรียกกันวา Circular Economy จึงถูกนํามาใช
เพื่อเปนอีกหน่ึงทางเลือกใหมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไปสูความย่ังยืน 
โดยการมุงใหความสําคัญกับการเลือกใชวัสดุการออกแบบผลิตภัณฑ
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 สําหรับในประเทศไทย หลายองคกรไดตระหนักเรื่อง Circular 
Economy เชนกัน โดยภาคธุรกิจขนาดใหญอยางบริษัทปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน) หรือ SCG ไดนําแนวคิด Circular Economy มาใช
ตั้งแตตนนํ้าจนปลายนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถลดการใช
ทรัพยากรในการผลิตลง 25% แตยังคงคุณภาพของสินคาไดเชนเดิม 
รวมถึงการใชขยะพลาสติกเปนสวนประกอบในการทําถนนยางมะตอย 
เปนตน สวนบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ก็สามารถ
ลดรายจายดานพลังงานไดกวา 600 ลานบาทตอป และสามารถนํานํ้า
กลับมาใช ในกระบวนการผลิตไดใหมกวา 40% ซึ่งใชวาจะมีแตธุรกิจ
ขนาดใหญเทานั้นที่นําแนวคิด Circular Economy มาปรับใชในองคกร 
แตภาคธุรกิจขนาดเล็กและ Startup จํานวนไมนอยก็ใหความสําคัญ
ในดานสิ่งแวดลอมเชนกัน อาทิ 

 นอกจากนี้ “การสรางการมีสวนรวม” คือกุญแจสําคัญท่ีจะนําพา
ไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีเปนรูปธรรม เนื่องจากการท่ีจะนํา Circular 
Economy มาปรับใชในประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้น จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งภายใต
การขับเคล่ือนการดําเนินนโยบายดาน Circular Economy ของรัฐบาล
ในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐมีความพรอมอยางยิ่งในการที่จะกาวไป
พรอมกับภาคเอกชนโดยการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ
และการสงเสริมและพัฒนาผู ประกอบการ ทั้งมาตรการชวยเหลือ
ดานการเงินและมาตรการท่ีไมไดเปนตัวเงิน ไมวาจะเปนการสรางความ
ตระหนักรูและทัศนคติเชิงบวกแกประชาชน การใหสิทธิประโยชนจูงใจ
ตาง ๆ แกภาคเอกชน รวมถึงการพิจารณาปรับเปลี่ยนขอกฎหมาย
ที่ไมเอื้อตอเศรษฐกิจหมุนเวียน ขณะที่ภาคธุรกิจและผู บริโภคจะตอง

จัดทําโดย :
ศุภวรรณ เทอดเกียรติ์บูรณะ

แหลงขอมูลอางอิง :
1. การเขารวมการประชุมเรื่องนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy Policy Dialogue) 
ณ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.)
2. https://www.usatoday.com/story/news/2019/09/23/

how-dare-you-look-away-
greta-thunberg-tells-un-climate-change-summit/2418058001/

3. https://www.un.org/en/climatechange/
un-climate-summit-2019.shtml

4. https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
index_en.htm

5. https://www.mywaste.ie/the-circular-economy/
6. https://www.facebook.com/Tlejourn/
 7. https://readthecloud.co/moreloop/

 1.  แบรนดรองเทาทะเลจร (Tlejourn) จากปตตานี ที่นําขยะ
จากทะเลมาผลิตเปนรองเทาและขายราคาถูก
 2.  บริษัท Moreloop สรางแพลตฟอรมออนไลนที่นําผาสวนเกิน
จากโรงงานส งถึงมือลูกค า ตอบโจทย  โรงงานท่ีมีผ าค างในโกดัง
และคนซื้ออยางนักออกแบบรุนใหมที่ตองการผาคุณภาพดีในปริมาณ
ไมมาก เพ่ือสรางเศรษฐกิจหมุนเวียนใหเกิดข้ึนจริง “Make Circular 
Economy a Reality” 
 3.  E co l i f e  แอปพ ลิ เค ชัน  ของ นักแสดงอย  า ง  ท็ อป -
พิพัฒน อภิรักษธนากร และนุน-ศิรพันธ วัฒนจินดา ที่ชวนใหคนเลิกรับถุง
หรือหลอดพลาสติกจากรานคาที่เข ารวมโครงการ เปนตัวอยางของ
การทําใหสังคมมีสวนรวมในการชวยลดปริมาณการใช Single-used 
Plastic และทําใหเห็นวาการใชชีวิตแบบ Circular Living จะเปนวิถีชีวิต
ที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยในยุคใหม 
 ตัวอยางเหลานี้เปนเพียงบางสวนที่ภาคธุรกิจไดลงมือทําจริง
และสามารถเปนตนแบบที่จะสรางแรงบันดาลใจและทําใหอีกหลายธุรกิจ
ตอยอดไปยังหนวยงานและชุมชนของตนเองได อยางไรก็ดี สิ่งสําคัญท่ีสุด
ในการเปลี่ยนผานสูระบบ Circular Economy ภาคเอกชนหรือหนวยงาน
จะตองประเมินตนเองวาอยูตรงไหนในกระบวนการ Circular Economy 
จากนั้นจึงทําการเปลี่ยนระบบตาง ๆ อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการผลิต การสงเสริมพลังงานหมุนเวียน การออกแบบผลิตภัณฑ
ที่คุมคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การใชวัสดุทดแทนหรือวัสดุทางเลือก 
รวมทั้งการนํากลับมาใชใหมหรือรีไซเคิล 

ตระหนักถึงความสําคัญและใหความรวมมืออยางสุดความสามารถ
เชนเดียวกัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวผานเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู โอกาสทางการผลิตแบบใหมที่จะกอใหเกิดระบบเศรษฐกิจท่ีมี
ความยั่งยืนไปพรอมกับการชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นับจากนี้ไป 
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จึงไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป 
แตเปนเรื่องที่ทุกคนในสังคมตองชวยกัน ขอเพียงแคเริ่มจากตัวเราในวันนี้ 
เพื่อการเติบโตอยางสมดุลของเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนาคตโลก
ที่ยั่งยืน

ที่มา: https://www.facebook.com/Tlejourn/และ https://readthecloud.co/moreloop/
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมป 2562
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นสวนและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนสิงหาคม 
2562 อยูที่รอยละ 65.8

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2562 หดตัวร อยละ 4.4

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ

ที่หดตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน

และแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ
● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิต

หดตัวรอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน              

เนื่องจาก การชะลอคําสั่ง ซ้ือจากผู บริโภคทั้งตลาดใน

ประเทศและตลาดสงออก จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
● อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนและแผนวงจร
อิ เ ล็กทรอนิกส   ดัชนีผลผลิตหดตัวร อยละ  14.9 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อน เป นการลดลง

ทุกกลุมสินคา เน่ืองจากสถานการณอิเล็กทรอนิกสโลก

ที่ชะลอตัว และผลจากสงครามการคาระหวางสหรัฐและจีน

ที่กระทบต อ supply chain ในการผลิตทั่วโลก

รวมถึงไทย 
● อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ ยางอื่น  ๆ  ดัชนี

ผ ล ผ ลิ ต ห ด ตั ว ร  อ ย ล ะ  1 7 . 9

เมื่ อ เ ทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปกอน จากสินคานํ้ายางขนเปนหลัก เนื่องจากฝน

ตกหนักในหลายพื้นที่เพาะปลูก ทําใหมีนํ้ายางออกสู

ตลาดนอยลง 

 สํ าหรั บส าขาอุ ตส าหกรรมการผลิ ตสํ า คัญ

ที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive  

อุตสาหกรรมการผลิตสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้าสด 

แชเย็นหรือแชแข็ง และอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืม

ที่ไมมีแอลกอฮอล นํ้าแรและน้ําด่ืม
● อุตสาหกรรมการผลิต 
Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิต

ขยายตัวรอยละ 12.7 เมื่อเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

ผู ผลิตรายใหญมีคําส่ังผลิตสินคา

เพิ่มข้ึน จากการปดฐานการผลิต

ที่ประเทศมาเลเซีย และการลงทุนในดาน Big Data

มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เพื่อนํามาจัดการและวิเคราะหขอมูล 

ฐ

● อุตสาหกรรมการผลิตสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตว
นํ้ าสด แช  เย็นหรือแช แข็ง  ดัชนีผลผลิตขยายตัว

รอยละ 14.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  เปนการ

เพิ่มขึ้นจากปลาแชแข็ง กุงแชแข็ง และปลาหมึกแชแข็ง 

เปนหลัก เนื่องจากไดเพิ่มชองทางจําหนายในตลาดออนไลน 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากขึ้น 
● อุ ต ส าหกรรมการผ ลิต เ ค รื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม  มี
แอลกอฮอล นํ้าแรและน้ําดื่ม ดัชนีผลผลิตขยายตัว

ร อยละ  9.9 เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของป ก อน 

โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการสินคา (ยกเวนน้ําแร) เน่ืองจาก

มีการขยายตลาดทุกชองทาง และผู ผลิตไดพัฒนาสินคา

ใหม ๆ ตามแนวโนมการดูแลสุขภาพของผูบริโภคท่ีมีเพิ่มขึ้น 

และการเตรียมขึ้นภาษีนํ้าหวานรอบ 2 ที่จะบังคับใชวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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    วัสดีทุกท านครับ . . .  เดือนน้ีมาพร อมกับความขมุกขมัว
    ของบรรยากาศในบานเราอีกแลวนะครับ ซึ่งยังคงเปนปญหา
เดิม ๆ จากฝุนพิษ PM2.5 ที่มีปริมาณมากเกินคามาตรฐาน จนเขาขั้นวิกฤต
ในหลายพ้ืนที่ ซึ่งรัฐบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจ โดยพยายามท่ีจะหาทางปองกัน
และแกไขปญหานี้มาโดยตลอด จะเห็นไดวารัฐบาลไดหยิบยกประเด็น
ฝุ นพิษ PM2.5 ให เป นวาระแหงชาติที่ต องเร งหามาตรการรับมือ
อยางเรงดวนแลว ซึ่งแมจะมีขอมูลเผยแพรออกมาจากหนวยงานตาง ๆ 
เกี่ยวกับสาเหตุของฝุ นพิษ PM2.5 ในรอบน้ีว ามีสาเหตุจากปจจัย
ทางสภาพอากาศ เชน อุณหภูมิ ลม ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ 
แตก็คงปฏิเสธไมไดวา “รถยนต” เปนแหลงกําเนิดที่ทําใหเกิดวิกฤต
มลภาวะทางอากาศในเขตเมืองในทุก ๆ ครั้งที่ผานมา รวมถึงครั้งนี้ดวย… 
วันนี้ผมเลยจะมาชวนทุกทานเปดมุมมองเก่ียวกับตัวชวยในการลดปริมาณ
ฝุนพิษ เรียกวา “มาตรฐานยูโร”
 หลายทานคงพอจะไดยินเรื่องของมาตรฐานยูโรกันแลวไมมากก็นอย 
สวนทานที่ยังไมทราบ ผมขอเกริ่นใหอานคราว ๆ นะครับวา มาตรฐาน
ที่กําลังพูดถึงนี้คือ มาตรฐานควบคุมการปลอยมลพิษไอเสียรถยนต
ของกลุมประเทศในทวีปยุโรป (European Emission Standards) 
ที่เรียกกันทั่วไปวา หรือ “มาตรฐานยูโร (Euro)” นั่นเอง ซึ่งปจจุบัน
นานาอารยประเทศ ไดประกาศบังคับใชมาตรฐานขั้นสูงสุด คือ “มาตรฐาน
ยูโร 6” กับรถยนตทุกคันที่ขายในประเทศของพวกเขาเปนที่เรียบรอยแลว 
ขณะท่ีมหาอํานาจอยางประเทศจีน ก็จะเร่ิมบังคับใชมาตรฐานยูโร 6 
ภายในป 2563 เชนเดียวกัน
 สําหรับประเทศไทยเรา… พบวาปจจุบันมาตรฐานมลพิษไอเสีย
รถยนตของไทยยังเปนเพียงแค “มาตรฐานยูโร 4” ซึ่งถือวายังตามหลัง
หลายประเทศอยูไกลพอสมควร และท่ีสําคัญยังลาชากวาแผนการบังคับใช
มาตรฐานที่รัฐบาลไทยเคยกําหนดไวเปนอยางมาก แตลาสุด ผมมีขาวดี
ที่อยากจะมาแชร ให ทุกท านทราบครับว า กระทรวงอุตสาหกรรม
ไดเรงดําเนินการบังคับใชมาตรฐานมลพิษไอเสียรถยนตของไทย ซึ่งกําหนด
ใหรถยนตใหมทุกรุ นทุกคันตองผานมาตรฐานยูโร 5 ภายในป 2564
และมาตรฐานยูโร 6 ภายในป 2565 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
และคายรถยนตชั้นนํา อาทิ Audi BMW Isuzu Mazda Mercedes-Benz 
Mitsubishi Mini MG Nissan Suzuki Toyota และ Volvo ไดพรอมใจกนั 

รวมพลังแสดงเจตจํานงในการยกระดับมาตรฐานมลพิษไอเสียรถยนต
ตามแผนการบังคับใชที่ สมอ.กําหนด เพื่อชวยกันแกปญหาฝุ นพิษ
ของประเทศไทย ซึ่งไดจัดพิธีแสดงเจตจํานงรวมกันในวันที่ 11 มีนาคม 
2562
 ผมมีขอมูลตัวเลขที่เปดเผยจาก www.car.go.th วา ขณะนี้มีรถยนต
ที่ขายในบานเราที่ผานมาตรฐานยูโร 5 กวา 48 รุน และที่ผานมาตรฐาน
ยูโร 6 กวา 137 รุนแลว โดยมีผลการศึกษาวิจัยระบุเพิ่มเติมวา การยกระดับ
มาตรฐานมลพิษไอเสียรถยนตจากมาตรฐานยูโร 4 เปนมาตรฐานยูโร 5 
จะทําใหลดปริมาณการปลอยฝุน PM2.5 ไดมากถึง 5 เทาตัวเลยทีเดียว 
แมวาจะทําใหคายรถยนตมีตนทุนในการผลิตที่เพิ่มขึ้นบาง แตผมมั่นใจวา
ตองเกิดความคุมคากับตนทุนสุขภาพชีวิตของคนไทยเราอยางแนนอนครับ
 สุดทายน้ี … ผมหวังเปนอยางยิ่งวา การกลับมาของปญหาฝุนพิษรอบน้ี
จะเปนการกระตุนเตือนใหคนไทยตระหนักวา ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทย
จะตองจริงจังกับการท่ีต องทําให รถยนตที่จําหนายในประเทศไทย
ไดมาตรฐานยูโร 5 หรือสูงกวา เพราะ “รถใหมในวันนี้ คือรถเกา
ในวันขางหนา” หากเราสามารถทําใหรถยนตใหมที่ไดมาตรฐานยูโร 5
หรือสูงกวาวิ่งบนทองถนนไดในวันนี้ ก็จะทําใหรถยนตเกาในวันขางหนา
ไมตองตกเปนจําเลยของสังคมอีกตอไป และยังเปนทางออกประการสําคัญ
ของการแกปญหาฝุนพิษ PM2.5 รวมท้ังยังชวยแกปญหาวิกฤตมลภาวะ
ทางอากาศของประเทศไทยได อย าง ย่ังยืน… เพื่อสิ่ งแวดล อมท่ีดี
และสุขภาพท่ีดีคนไทยและท่ีสําคัญที่สุด คือ อนาคตท่ีดีของลูกหลาน
พวกเราทุกคนครับ!!

มาตรฐานรถยนตยูโร… มาตรฐานรถยนตยูโร… 
ทางออกฝุนพิษ PM2.5ทางออกฝุนพิษ PM2.5

จัดทําโดย : 
ดร.ณัฐพล รังสิตพล

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

แหลงขอมูลอางอิง :
คอลัมนคิดเห็นแชร มติชนออนไลน วันที่ 5 ตุลาคม 2562

ส
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เก็บมาเลา

    จจุบันการทํางานในภาครัฐของไทยมีบทบาทและ
    ขยายขอบเขตในการทํางานเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเมื่อเขาสูยุค 
“Thailand 4.0” ดังนั้น นอกจากจะตองมีการติดตอประสานงาน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ
แลว ยังจําเปนตองมีการติดตอ ประสานงาน และทํางานรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ ของตางประเทศควบคูกันไป ฉะน้ันจะเปนการดี 
หากไดมีโอกาสเรียนรูถึงภารกิจ ระบบการทํางาน บุคลากรขององคกร 
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปน เพ่ือเปนการสรางความเขาใจ
และเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานรวมกันใหบรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว
 ที่ผานมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน และที่จะดําเนินความรวมมือ
ระหว างกันต อไปในอนาคต  ประเทศหน่ึง ท่ีมีบทบาทสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของไทยมาอยางยาวนาน คือ ประเทศ
ญี่ปุ น ในที่นี้จึงขอยกตัวอย างของระบบข าราชการของญี่ปุ น
ซึ่งอาจมีบางประเด็นที่ยังไมเปนที่รับทราบกันมากนัก

สมัยแรกเริ่ม 
 ระบบขาราชการของญี่ปุ น มีความเปนมาโดยเริ่มตนตั้งแต
ป 2430 ไดมีการจัดต้ังระบบการสอบเขารับราชการฝายพลเรือน
และในป 2432 ไดมีการออกรัฐธรรมนูญสมัย Meiji ซึ่งกําหนดให
ขาราชการเปน “ขาราชการของจักรพรรดิ” โดยไดรับการแตงตั้ง
โดยองคจักรพรรดิ โดยในป 2489 รัฐธรรมนูญญ่ีปุนไดกําหนดให
ขาราชการเปน “ผูใหบริการสาธารณะ” ตอมาไดมีการตรากฎหมาย

รูป 1-2 ภาพจําลองขุนนางและขาราชการญี่ปุนสมัยโบราณ

ป
ขาราชการสวนกลาง และกอต้ัง “Jinjiin” (เทียบเทากับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ของไทย) รวมท้ัง
ตรากฎหมายขาราชการสวนทองถ่ิน ในป 2490 2491 และ 2493 
ตามลําดับ 

 สมัยปจจุบัน
 ตามกฎหมายขาราชการของญี่ปุ น ไดแบงขาราชการญี่ปุ น
ออกเป น ข าราชการส วนกลาง และข าราชการส วนท องถิ่น
ซึ่งไดมีการแบงแยกยอยลงไปอีก ดังนี้
 การแบงประเภทของขาราชการญี่ปุน
 ขาราชการสวนกลาง แบงเปน ขาราชการพิเศษ (ไดแก รัฐมนตรี
วาการ รัฐมนตรีชวยวาการ เลขานุการรัฐมนตรี เอกอัครรราชทูต 
ผูพิพากษา เจาหนาที่ศาล เจาหนาที่รัฐสภา เจาหนาที่กระทรวง
กลาโหม ผูบริการของสถาบันอิสระ) และ ขาราชการทั่วไป (ขาราชการ
ตามกฎหมายเงินเดือน อัยการ เจาหนาที่สถาบันอิสระ) โดยในสวน
ของขาราชการสวนกลางน้ัน มีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับราชการ
แบงไดเปน 2 กลุม 1) การสอบเขาเปนขาราชการในสายรวม/บริหาร 
หรือที่เรียกวา SOUGOU ซึ่งจะทํางานดานการวางแผนนโยบาย
การศึกษาวิจัย และ 2) การสอบเขาเปนขาราชการในสายท่ัวไป 
หรือท่ีเรียกวา IPPAN SHOKU ซึ่งจะทํางานดานธุรการ และงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน ทั้งนี้ โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน
ของทั้ง 2 สายงาน นั้น มีความแตกตางกัน ดังนี้ 

เกร็ดความรูเกี่ยวกับ
ระบบขาราชการญี่ปุน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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●  ข าราชการท่ี เป น  SOUGOU จะมีสิทธิในการแข ง ขัน
เพ่ือขอรับทุนการฝกอบรมในตางประเทศ และสามารถเล่ือนตําแหนง
ไดเปนผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือ Division Director

●  ขาราชการท่ีเปน IPPAN SHOKU สามารถเล่ือนตําแหนง
ไดสูงสุดคือ ผูอํานวยการสวนในแตละสํานัก/กอง เทานั้น
 โดยท่ีข าราชการ SOUGOU จะได รับสิทธิพิเศษมากกว า
ขาราชการที่เปน IPPAN SHOKU อาทิ การเขียนคําของบประมาณ
ในการดําเนินการ หรือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ จะไดรับการพิจารณา
งายกวา IPPAN SHOKU ดังน้ัน จึงมักไดรับแรงกดดันในการ
ปฏิบัติหนาที่มากกวาดวย ยกตัวอยางเชน ขาราชการ SOUGOU 
ในรุ นเดียวกัน หากมีการเล่ือนตําแหนงใหกับผู ที่มีอายุนอยกวา 
ผูที่มีอายุมากกวาโดยสวนใหญจะลาออกจากราชการ (เปนการแสดง
เจตนา หรือ spirit) ซึ่งเปนการกําหนด career path อยางชัดเจน 
ในขณะท่ีหากเกิดกรณีดังกลาวกับกลุมขาราชการ IPPAN SHOKU 
ผู ที่มีอายุมากกว าก็ยังคงสามารถปฏิบัติหน าท่ีและรับราชการ
ไดตอไป

ตามนโยบายของประเทศและจังหวัด ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชา
ของผูวาราชการจังหวัด โดยจังหวัดมีงบประมาณในการดําเนินงาน
ที่ได มาจากภาษีทองถ่ิน ซึ่งจังหวัดใหญในญ่ีปุ น อาทิ โตเกียว 
คะนะงะวะ (อันเปนท่ีตั้งของเมืองโยะโกะฮะมะ) เฮียวโงะ (ที่ตั้ง
ของเมืองโกเบ) ไซตามะ มิเอะ ไอจิ สวนใหญจะมีงบประมาณเปนของ
ตนเอง จึงไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณและความชวยเหลือ         
จากหนวยงานของราชการสวนกลาง/สวนภูมิภาคเทาใดนัก ทั้งนี้ 
ขาราชการสวนทองถ่ิน มาจาก 1) การเลือกต้ัง (เพ่ือดํารงตําแหนง
ฝ ายบริหาร อาทิ ผู ว าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี) และ 
2) สอบคัดเลือกเอง โดยหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดสอบ
คัดเลือก ขอสอบแตกตางกันไปตามแตละทองที่ และแยกยอย
ตามความจําเปน (เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน อาทิ
เจาหนาท่ีสํานักงานเขต ขาราชการในตําแหนงตาง ๆ ในหนวยงาน 
ขาราชการครู เจาหนาท่ีเทศบาล) ผูที่มีสิทธ์ิเขาสอบคือผูจบมัธยม
ปลายขึ้นไป โครงสรางคาตอบแทนคลายกับขาราชการสวนกลาง คือ 
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ โบนัส แตก็แตกตางกันไปตามพื้นที่
 ลักษณะประการหนึ่งของระบบขาราชการส วนกลางและ
ขาราชการสวนทองถิ่นของญี่ปุ นจะมีการสับเปล่ียน ยายแผนก/
สํานัก/กอง ในทุก ๆ 1-3 ป เพ่ือใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมไมซํ้าซาก
กับงานจนเกินไป เกิดความตื่นตัว การสรางเครือขายระหวางกัน
และเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน
 ลักษณะเดนของขาราชการญี่ปุ น คือขาราชการระดับสูงจะมี
อํานาจในการต อรองในด านต าง ๆ กับข าราชการการเมือง
ซ่ึงขาราชการกลุมนี้จะเรียกวา Kanryo (คันเรียว) เปนผูที่มีสติปญญา
ดีเลิศ เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ อาทิ โตเกียว 
เกียวโต โอซากะ รวมทั้งมีเครือขายในองคกรตาง ๆ อีกทั้งวัฒนธรรม
แบบญ่ีปุนที่เครงครัดในดานความเคารพยําเกรง สงผลใหขาราชการ
กลุมนี้ไดรับความเกรงใจจากขาราชการการเมือง
 โดยที่ญี่ปุ นมีขาราชการอีกหนึ่งกลุม คือ ขาราชการการเมือง
ที่มาจากการเลือก ต้ัง  โดยเริ่มจากระดับสมาชิกสภาจั งหวัด 
ผูวาราชการจังหวัด สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และรัฐมนตรี รวมทั้ง
การสรรหาบุคลากร specialist มาจากภาคเอกชน เพื่อดํารงตําแหนง
สําคัญของทางราชการ อาทิ เอกอัครราชทูตของญี่ปุ นอาจมาจาก
ภาคเอกชนไดหากมคีวามสามารถ
 คาตอบแทนของขาราชการของญี่ปุน
 เงินเดือนของขาราชการญี่ปุ น ระดับปริญญาตรีอยูที่ประมาณ 
229,240 เยน หรือประมาณ 68,772 บาท ปริญญาโท ประมาณ 
261,280 เยน หรือประมาณ 78,384 บาท (คํานวณที่อัตรา 100 เยน 
ตอ 30 บาท)  มีสวัสดิการคาที่พัก คาลวงเวลา การเพ่ิมเงินเดือน
ปละหนึ่งครั้ง โบนัสปละ 2 คร้ัง (เดือนมิถุนายน และธันวาคม 

รูปที่ 3 การประชุมภายในหนวยงานราชการของญี่ปุนสมัยปจจุบัน

หนาที่ของขาราชการญี่ปุนเปนอยางไร ?
 สําหรับในสวนของขาราชการสวนกลางของญ่ีปุ น มีบทบาท
สําคัญในการทําหนาที่กําหนดนโยบายดานตาง ๆ ใหกับประเทศ 
การจัดทําคําของบประมาณ และเสนอโครงการภายใตภารกิจ
ที่รับผิดชอบของหนวยงาน โดยผูที่มีอํานาจแทจริงในการพิจารณา/
ผลักดันนโยบายท่ีเปนโครงการ (project base) การบริหารงาน
ในสํานัก/กอง จะเปนผูอํานวยการสํานัก/กอง สวนผูบริหารท่ีอยูใน
ระดับสูงข้ึนไป อาทิ รองอธิบดี อธิบดี จะเปนเพียงการลงนามอนุมัติ
เทานั้น ดังนั้น หากจะมีการผลักดันนโยบายตาง ๆ จะตองดําเนินการ
ผานผูอํานวยการสํานัก/กอง เทานั้นจึงจะประสบผลสําเร็จ

แนวคิดในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
 ในสวนของขาราชการสวนทองถ่ิน ทําหนาที่ปฏิบัติงาน/บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าง  ๆ  และปฏิบัติภารกิจโดยดําเนินการ



10

ของทุกป   ซึ่ ง โบนัส ในที่ นี้ ไ ม  ได หมายถึ งการแบ  ง กํ า ไรจาก
ผลประกอบการ แตหมายถึงเงินกอนชนิดหน่ึงที่ใหเปนแรงจูงใจ
หรือรางวัลแกการทํางาน)  เวลาทํางานวันละ 7 ชั่วโมง 45 นาที 
ลาพักรอนไดปละ 20 วัน วันหยุดราชการ คือ เสาร อาทิตย 
และวันที่ราชการกําหนดใหเปนวันหยุด 
 เงินเดือนของข าราชการญ่ีปุ นไม ต างจากเอกชนมากนัก 
แตทํางานหนักและเผชิญแรงกดดันจากประชาชนที่มีความคาดหวังสูง
ใหขาราชการตองมีการพัฒนาการทํางานอยู เสมอ จึงมีหลายคน
ลาออกหลังจากทํางานไดระยะหนึ่ง 

จํานวนขาราชการญี่ปุนมีมากนอยเทาไหร?
 สัดสวนของขาราชการญ่ีปุ นตอจํานวนคนทํางานทั้งประเทศ
ของญ่ีปุ นคิดเป นร อยละ  11 ซึ่ งน อยมาก  โดยในป   2560 
ญี่ปุนมีขาราชการท้ังในสวนกลางและสวนทองถ่ิน รวมกันเปนจํานวน 
3,323,000 คน แบงเป นส วนกลางร อยละ 17.6 ประมาณ
584,848 คน และสวนทองถิ่นรอยละ 82.4 ประมาณ 2,738,152 คน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากการปรับปรุงโครงสรางระบบราชการของญี่ปุ นใหมี
ขนาดเล็กลงและจํานวนขาราชการใหนอยลงเพื่อใหรัฐบาลสามารถ
บริหารแบบองคกรขนาดเล็กแตมีประสิทธิภาพ (Slim and Effective) 
รวมทั้งการลาออกของขาราชการไปทํางานในบริษัทเอกชนเพิ่มขึ้น

ขอพึงระวังสําหรับการเปนขาราชการญี่ปุน
 จริยธรรมของขาราชการญ่ีปุน ไดกําหนดหลักความประพฤติไว 
2 สวน คือ “หามกระทําการท่ีเก่ียวของกับผูมีผลประโยชน” และ
“หามกระทําการที่ไมไดรับอนุญาต” เปนการกําหนดพฤติกรรม 
ขอหาม ที่เก่ียวของกับผูไดรับประโยชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย”
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 1) หามรับของขวัญ 2) หามรับเลี้ยงทั้งในรูป
ของการเลี้ยงอาหารและความบันเทิง 3) หามเชา ซื้อ สินคา
หรือการบริการที่ไมตองมีคาใชจาย กรณีนี้ไมรวมถึงการรับสินคา
ที่แจกจายเพื่อผลแหงการตลาดโดยท่ัวไป 4) หามรับเล้ียงโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร และหามรับเลี้ยงเมื่อสังคมมีบรรทัดฐานกําหนด
ไวแลววาไมสมควรรับ ยกเวนการใหตามประเพณีนิยม 5) หามมิให
มีการปลอยปละละเลยหากลูกนองมีการกระทําผิด ดังนั้น หัวหนาสวน 
หรือผูบริหารจะตองคอยดูแลในเรื่องนี้ดวย

ความเหมาะสมในการไปเยือนและการตอนรับการเยือนของ
ขาราชการไทยและญี่ปุน
 การพิจารณาการขอเขาพบของญ่ีปุนที่จะมีการเยือน การหารือ 
การติดตอ ประสานงาน ควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบ เน่ืองจาก
ที่ผ านมาทั้งญี่ปุ นและไทยมักจะมีการขอเขาพบ และการเยือน
หนวยงานตาง ๆ ระหวางกันอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจมีความเขาใจ
ที่คลาดเคลื่อนในระดับของตําแหนง หนาที่ ของทั้งฝายญ่ีปุนและ
ฝ ายไทย จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในเ ร่ืองดังกล าว 

โดยเฉพาะอยางย่ิงหากฝายท่ีไปเยือนและผูรับการเยือนไมอยูในระดับ
เดียวกันแลว อาจมีผลตอภาพลักษณ ความสัมพันธ ความรวมมือ
ระหวางกัน การติดตามผล การผลักดันนโยบาย/ประเด็นท่ีไดมี
การหารือกันไวไดในอนาคต 
 เราเรียนรูอะไรบางจากระบบขาราชการญี่ปุน?
 หนวยงานราชการของญี่ปุ น ไดมีการผลักดันนโยบาย/ทาที
การเจรจากับต างประเทศในเรื่องต าง  ๆ  เป นท าทีเ ดียวกัน
และตอเนื่อง เนื่องจากมีจุดแข็งในเร่ืองของ 1) ระบบการจัดเก็บ
ข อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 2) การสร างเครือข ายความสัมพันธ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรท้ังในองคกรตาง ๆ และภาคเอกชน
ของญี่ปุ น โดยการสร างโอกาสในการพบปะหารือระหวางกัน
ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ และ 3) การหมุนเวียน
สับเปล่ียนหนาท่ีในหนวยงานเดียวกัน หรือระหวางหนวยงาน 
ซึ่งทําใหที่ผานมาญ่ีปุนสามารถบรรลุวัตถุประสงคในเร่ืองตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาประเทศไดอยางรวดเร็ว 
 ดังนั้น การเปนขาราชการของคนญ่ีปุนไมใชเรื่องท่ีเปนไปไดยาก 
แตตองอาศัยความเขาใจและความอดทน ขยัน และซื่อสัตย เปนหลัก 
รวมทั้งมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็ง ขณะที่ขาราชการ
ไทยควรดูระบบการทํางานของญ่ีปุ นเปนแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือบูรณาการการทํางานขององคกรภาครัฐ/ภาคเอกชนใหมีเอกภาพ
และสัมฤทธิ์ผลในที่สุด

จัดทําโดย : 
สุทธิรัตน  ชาลาธราวัฒน
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ประจํากรุงโตเกียว, 22 กรกฎาคม 2562
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3. “Japan Country Profile” ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 
กันยายน 2554

4. “การกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นญี่ปุน” 
ที่มา: สุมามาลย  ชาวนา, wiki.kpi.ac.th, จดหมายขาวสถาบัน
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5. “ขาราชการญี่ปุน” อยูกันอยางไร? เงินเดือนเทาไหร?”

ที่มา: http://mgronline.com/japan
6. “ปฏิรูประบบราชการญี่ปุน” ที่มา: www.yim-siam-imagina-
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11 สิงหาคม 2555 บทความ ขรก.ญี่ปุน



1111

MMOOVVEEMMEENNTT

11

นายอดิทัต วะสีนนท รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานสัมมนาเผยแพรโครงการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ ภายใตแผนแมบท
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ วันที่ 6 กันยายน 2562 
ณ โรงแรมรามาการเดนส

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานประจําป สศอ. (OIE Forum) พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

นายอิทธิชัย ยศศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธาน
กลาวเปดงาน สัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษา “โครงการจัดทําแผนแมบทและ
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสูประเทศไทย 4.0 
(พ.ศ. 2562-2566)” วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด 
คอนเวนชั่น

นายอดิทัต วะสีนนท รองอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว 
“ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม 2562” วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ อาคาร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานวันคลายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ป สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดงานวันคลายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ป 
เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2562 ในงานไดจัดพิธีบวงสรวงองคพระนารายณเมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2562 ในงานไดจัดพิธีบวงสรวงองคพระนารายณ
และพระภูมิ ถวายผาไตร เครื่องไทยธรรม และภัตตาหารแดพระสงฆ และพระภูมิ ถวายผาไตร เครื่องไทยธรรม และภัตตาหารแดพระสงฆ 


