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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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 สวัสดีคุณผู  อ  านจุลสาร  O IE  SHARE ฉบับที่  94
เดือนมกราคม ตองขอกลาวคําวา “สวัสดีปใหม 2563” ตอนรับ
เดือนแรกของปหนู ทางบรรณาธิการขอสงบทความสาระนารูดี
มีประโยชนใหคุณผูอานอีกเชนเคยนะคะ 
 มาเร่ิมกันที่เรื่อง ตามรอย “ระยองโมเดล” ตนแบบ
การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ในคอลัมน Econ Focus 
ตอกันดวยเรื่อง เรียนรูการมุงสูเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ในดินแดนไตหวัน ในคอลัมน Sharing และปดทาย
ดวยคอลัมน เก็บมาเลา เรื่อง จับตาดีลสุดทายเบร็กชิต อังกฤษ
จะไปตออยางไร กระทบเศรษฐกิจไทยแคไหน
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE กันมาตลอดคะ

ดวยความปรารถนาดี
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กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ECONFF  CUS  CUS

    งหวัดระยองเป นจั งหวัดหนึ่ ง ในเขตพัฒนาพิ เศษ
    ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
ที่ไดรับการพัฒนาดานการวางผังเมืองแบบ Smart Urban Planning 
มีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและดิจิทัล เพื่อรองรับ
การขยายตัวของกลุ มอุตสาหกรรมเปาหมาย การบริการ และ
การทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ จากการพัฒนาในดานตาง ๆ 
อยางครบวงจร ทําใหจังหวัดระยองไดรับความสนใจจากนักลงทุน
และนักทองเที่ยว สงผลใหเกิดการยายถิ่นของแรงงาน ประชากร 
รวมไปถึงจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน จนกอใหเกิดปญหาขยะ 
มลพิษ และส่ิงแวดลอมตามมา อยางไรก็ดี ดวยความรวมมือ
ของทุกภาคสวนในจังหวัดระยอง และดวยการใหความสําคัญตอการ
บริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบเพ่ือรองรับการเติบโต

ภาพที่ 1 การเยี่ยมชมระยองโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน

ดังกลาว ทําใหจังหวัดระยองไดรับการยกยองใหเป นตนแบบ
ในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรในรูปแบบ “ระยองโมเดล” 
ที่ มี การขับ เคลื่ อนการจัดการป ญหาขยะอย  าง เป นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ ตั้งแตตนทางไปถึงปลายทาง และยังเปนแหลง
เรียนรูแนวทางในการจัดการปญหาขยะอยางยั่งยืนสําหรับโรงงาน
ที่กําลังตั้งใหมในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยอง และจังหวัดอื่น ๆ ไดอีกดวย  
จึงนับเปนโอกาสอันดีที่ผูบริหารและเจาหนาท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 
รวมกับผู บริหารสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดมีโอกาส
เขารวมกิจกรรมดูงานโครงการตนแบบการบริหารจัดการขยะ (ระยอง
โมเดล) ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 ที่ผานมา 
โดยไดเขาเย่ียมชมระบบการจัดการขยะชุมชนท่ีหมูบานเอื้ออาทร
วังหวา และศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ซึ่งถือเปน
ตัวอยางความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะ/ของเสียในระดับพื้นที่ 
ที่เกิดจากความมุงมั่น ตั้งใจ และรวมแรงรวมใจกนัของทุกภาคสวน 

จุดเริ่มตนจากชุมชน
 “หมู บานเอื้ออาทรวังหวา” อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
นับเป นอีกหนึ่งต นแบบการจัดการขยะชุมชน (ระยองโมเดล)
ที่เกิดจากความรวมมือของทุกคนในหมูบาน จํานวนกวา 2,000 คน 
500 หลังคาเรือน 19 ซอย โดยมีกลยุทธในการจัดการขยะ คือ การใช
กติการวมกันในการท้ิงขยะใหถูกวัน ถูกประเภท การสรางองคความรู 
ความเขาใจในการคัดแยกขยะท่ีดีก อนทิ้งตั้งแตระดับครัวเรือน 
และการมีอาสาสมัครจิตอาสาท่ีทําหนาท่ีดูแลซอย 1 คน ตอ 1 ซอย 
ทําใหหมูบานสามารถกําจัดขยะไดอยางเปนระบบ โดยแบงการทิ้งขยะ
ออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ขยะทั่วไป เปนขยะยอยสลายยาก

จั

ระยองโมเดล
ตนแบบการบริหารจัดการขยะ

      แบบครบวงจร
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หรือขยะที่มีการปนเปอนตาง ๆ เพ่ือสงใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง (อบจ.ระยอง) ดําเนินการกําจัดอยางถูกวิธี และดวยการจัดเก็บ
ขยะอยางเปนเวลาและเปนระบบ ทําใหสามารถเก็บขยะทั่วไป
ทั้งหมูบานใหแลวเสร็จไดโดยใชเวลา 1 ชั่วโมงตอสัปดาหเทานั้น
2) ขยะรีไซเคิล เปนขยะที่นํามากลับมาใชใหมไดโดยผานกระบวนการ
ตาง ๆ  เชน แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก โดยชาวบานจะตองแยกขยะ
รีไซเคิลออกเปนประเภทตาง ๆ และสามารถนํานํ้าหนักของขยะ
รีไซเคิลแตละประเภทมาสะสมคะแนนที่ธนาคารขยะในทุกสัปดาหที่ 2 
ของเดือน เพื่อนําคะแนนมาแลกซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคในราคาทุน 
นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมสําหรับผู ที่เปนสมาชิก
ครบ 6 เดือน อาทิ การได รับสิทธิการเบิกค ารักษาพยาบาล
ของคนในครอบครัว การไดรับความชวยเหลือกรณีเสียชีวิต การไดรับ
ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนในครอบครัว เปนตน 3) ขยะอินทรีย 
เปนขยะที่ย อยไดเองตามธรรมชาติ เชน เศษอาหาร เนื้อสัตว 
เปลือกผักผลไม โดยมีปริมาณขยะอินทรีย ประมาณ 700 กิโลกรัม
ตอวัน ซึ่งจะมีการจัดเก็บอยางเปนเวลาทุกวัน โดยจะนําขยะอินทรีย
ไปเป นอาหารเล้ียงเป ดและหมูปา ที่ต องการอาหารประมาณ
6 ตันตอเดือน อีกทั้งยังนําเปลือกผลไมไปเลี้ยงไสเดือนดิน ซึ่งสามารถ
นํามูลไสเดือนดินไปทําเปนปุยบรรจุใสถุงขาย ในปริมาณ 200 กิโลกรัม
ตอเดือน เปนการสรางรายไดเพิ่มแกชาวบานและชุมชน สําหรับ
ขยะสวนที่เหลือจะนําไปสะสมในบอขยะคอนกรีตแบบกลองที่สามารถ
รองรับขยะอินทรียได จํานวน 15 ตัน เพื่อนําไปทําปุยหมักชีวภาพ
จากขยะอินทรีย โดยจะใสขยะอินทรียสลับกับดิน 15:3 เซนติเมตร 
และรดนํ้าบอขยะทุก 15 วัน เพื่อเปนการกลบกลิ่นของขยะไมให
รบกวนความเปนอยูในชุมชน ทําใหไดปุ ยหมักและน้ําหมักชีวภาพ
ที่มีสารอาหารและจุลินทรียที่มีประโยชนกวา 4,000 ลิตรตอเดือน 
และ 4) ขยะอันตราย จะมีการแยกขยะเพื่อความสะดวกในการทําลาย 
และรวบรวมสงให อบจ.ระยอง นําไปกําจัดอยางถูกวิธีที่โรงกําจัดขยะ
อันตรายของ อบจ. ที่ตั้งอยูภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจร ตอไป
 นอกจากการคัดแยกขยะที่ ถูกวิ ธีของคนในชุมชนแล ว
หมู บ านเอื้ออาทรวังหวายังมีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อสร างรายได เพิ่มให กับชุมชน เช น การทําเกษตรพอเพียง 
การผลิตกระเปาจักสานพลาสติก และการประดิษฐดอกไมจาก
ขยะพลาสติก เปนตน ซึ่งการทํากิจกรรมทั้งหมดของชุมชน จะมีสวน
ทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาชุมชน และชวยใหคนในชุมชน
เห็นถึงความสําคัญของการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนใหดีขึ้น 
จนทําให หมู บ านสามารถลดการเกิดขยะได จาก 60 ตันเป น
4 ตันตอเดือน ชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีดีขึ้น สามารถยกระดับ
เปนชุมชนตนแบบดานการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีเขมแข็ง เกิดการ
บริหารจัดการดวยตัวเองไดอยางเปนรูปธรรม และสามารถสรางรายได
ใหกับชุมชนกวา 10,000 บาทตอเดือน อีกทั้งยังเปนการสรางกิจกรรม
ใหกับผู สูงอายุในชุมชน ใหใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไดรับ
รายไดเพิ่มไปพรอม ๆ กันดวย

ภาพที่ 2 กิจกรรมการจัดการขยะของหมูบานเอื้ออาทรวังหวา 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ตอยอดไปสูการกําจัดขยะในแบบ “ระยองโมเดล” 
 ขยะที่แยกไดจากชุมชน จําเปนตองมีกระบวนการตาง ๆ 
เพ่ือรองรับการนําขยะแตละประเภทไปสรางมูลคาเพ่ิม โดยจังหวัด
ระยองไดมีความรวมมือของกลุมองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชา
สังคม ในการจัดการพลาสติกและขยะ (Public Private Partnership 
for Sustainable Plastic and Waste Management: PPP Plastic) 
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการจัดการขยะใหเกิดเปนรูปธรรม
ในรูปแบบ “ระยองโมเดล” และเปนตนแบบดานการจัดการขยะ
แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมตั้งแตตนทางไปถึงปลายทาง โดยมีการ
จัดตั้ง “ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร” ที่เกิดจาก
การรวมทุนระหวาง อบจ.ระยอง กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร 
ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) หรือ GPSC บริษัทในกลุม ปตท. ที่สามารถ
เปล่ียนขยะมูลฝอยจํานวน 1,000 ตันตอวัน ใหเปนพลังงานไฟฟา
ในรูปแบบเช้ือเพลิงแหง (Refuse Derived Fuel; RDF) อีกทั้งยังเปน
ศูนยการเรียนรูตนแบบดานการจัดการขยะแบบครบวงจรของประเทศ 
โดยขยะที่คัดแยกจากชุมชนจะถูกปอนเขาสู โรงงานแปรรูปขยะ
เพื่อเปนเช้ือเพลิงดวยระบบอัตโนมัติ ตั้งแตการฉีกปากถุงขยะ 
การคัดแยกตามขนาด  โดยหากเป นขยะท่ีมีขนาดน อยกว า 
2.5 เซนติเมตร ถือวาเปนขยะอินทรียและจะถูกคัดออกจากเครื่อง
และสงไปยังโรงหมักปุย เพ่ือนําไปใชในการผลิตปุยหมัก นํ้าหมัก
ชีวภาพ และ Biogas สําหรับเปนสารปรับปรุงดินใหเกษตรกรในพื้นที่ 
สวนขยะท่ีมีขนาดใหญกวา 9 เซนติเมตร จะถูกสับละเอียดใหเล็กลง 
เพื่อผานกระบวนการตอไป ไดแก การแยกโลหะ การแยกอะลูมิเนียม 
การแยกเศษผง และการคัดแยกดวยน้ําหนักโดยใชลมเปา จนไดเปน
เชื้อเพลิงแหง RDF ที่มีคาความรอน 4,000 กิโลแคลอร่ีตอกิโลกรัม 
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โดยจะขนสงเชื้อเพลิงที่ไดไปใชประโยชนที่จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ 
ศูนยกําจัดขยะแหงนี้ อยูระหวางดําเนินการสรางโรงไฟฟา ที่สามารถ
รองรับการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงแหง RDF 9.8 เมกะวัตตตอวัน 
เพื่อจําหนายใหการไฟฟาส วนภูมิภาคในจังหวัดระยอง อีกทั้ง
ยังเปนการลดคาขนสงเชื้อเพลิงขามจังหวัด ซึ่งมีตนทุนประมาณ 
500 - 700 บาทตอตัน และยังมีแผนการกอสรางโรงไฟฟาแหงท่ี 2 
เพิ่มเติม เพื่อรองรับขยะที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของ EEC ในอนาคต 
นอกจากน้ี ศูนยกําจัดขยะฯ ยังประกอบไปดวย ระบบบอฝงกลบขยะ
มูลฝอย และศูนยจํากัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ ที่มีเตาเผาเพ่ือจัดการขยะ
อันตรายและขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล มีการติดต้ังเครื่องเติมอากาศ
ในบอบําบัดน้ําเสีย พรอมท้ังมีการปลูกตนไมเพ่ือเปนแนวกันชน 
และการปรับปรุงภูมิทัศนภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เพื่อดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งหากชุมชนมีการคัดแยก
ขยะท่ีดี ก็จะสามารถลดข้ันตอนการคัดแยกและกําจัดขยะในศูนย
กําจัดขยะลง ชวยใหการจัดการขยะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ลดคาใชจายในการขนสงขยะไดดวย ทั้งนี้ การเปลี่ยนขยะเปนพลังงาน
ไฟฟาตามกระบวนการดังกลาวแมศูนยกําจัดขยะฯ จะไดรับคา
กําจัดขยะเพียง 100 บาทตอตัน แตผลที่ไดกลบัมามีมูลคามากกวานั้น
มาก คือ สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากขยะในหลุมฝงกลบ
ไดมากกวา 220,000 ตันตอป รวมถึงยังไดรับผลตอบแทนทางออม
จากการปรับปรุงดิน การบําบัดนํ้าเสีย การลดการสรางหลุมฝงกลบ 
ซึ่งเปนการสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหกับสังคม/ชุมชนไดอยางยั่งยืน 

ขยายผลในวงกวางอยางเปนรูปธรรม 
ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน
 ปจจุบัน ระยองโมเดลไดกาวเขาสูปที่ 2 ของการจัดการขยะ
พลาสติก และไดขยายผลความรวมมือกับองคกรธุรกิจ จํานวน 
36 องคกร ภายใต PPP Plastic (จากระยะเริ่มตนที่มีเพียง 4 องคกร 
ที่มีความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) โดยยังคง
ยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนดานการจัดการของเสียเปน
แนวทางในการจัดการขยะอยางเปนระบบ ดวยการสรางองคความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชนในดานการจัดเก็บ คัดแยก 
รวบรวมของเสีย การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท้ิงขยะและสงเสริม
คานิยมในการนําวัตถุดิบกลับมาใชใหมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ทั้งนี้ 
ไดกําหนดเปาหมายของระยองโมเดล วาในป 2565 ระยองจะตองเปน
เมือง ท่ีไม มีขยะพลาสติกออกสู สิ่ งแวดล อม และจะต องไม มี
การฝงกลบขยะพลาสติก ดวยการนําขยะพลาสติกเขาสูระบบรีไซเคิล
และใชประโยชนไดทั้งหมด ซึ่งคาดวาจะสามารถสรางรายไดใหกับ
ชุมชนเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวา 3 ลานบาทตอเดือน นอกจากน้ี เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอสิ่งแวดลอมอยางสูงสุด กลุม PPP Plastic ยังไดมุงเนน
การสรางนวัตกรรมเทคโนโลยี สําหรับการนําขยะกลับเขาสูระบบ
หรือกลับมาใช ใหม เพื่อลดการใช วัตถุดิบในกระบวนการผลิต
และลดการเกิดขยะไดอยางยั่งยืนอีกดวย  
 จากการศึกษาดูงาน สรุปไดวา ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของ 
“ระยองโมเดล” คือความรวมมือของทุกภาคสวนในพ้ืนที่ในการ
รวมกันขับเคล่ือนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง เร่ิมจากความวิริยะ
อุตสาหะและพลังของผู นําระดับท องถิ่นในการมุ  งมั่นผลักดัน
การดําเนินงานมาตั้งแตป 2550 พยายามทําความเขาใจกับชุมชน
เพ่ือสรางการยอมรับ และสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะ เมื่อผนวกกับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ 
และความรวมมือภายใต PPP Plastic จึงทําใหระยองโมเดล
เกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม สงผลใหจังหวัดระยองไดรับประโยชน
ที่ครอบคลุมครบทุกมิติ ตั้งแตเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมท้ัง
ผลการพัฒนายังเชื่อมโยงไปสูเศรษฐกิจฐานราก เกิดเปนการพัฒนา
ที่สมดุลและยั่งยืน จนทําให “ระยองโมเดล” เปนหนึ่งในกรณีตัวอยาง
ของการจัดการขยะอยางครบวงจรที่ไมเปนเพียงแคแนวคิดในอุดมคติ 
และควรคาแกการนําไปขยายผลในวงกวางใหครอบคลุมไปยังพ้ืนที่
อื่น ๆ ตอไป

จัดทําโดย :
นางสาวพชรวรรณ สนธิมุล

แหลงขอมูลอางอิง :
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ภาพที่ 3 การดําเนินงานของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
จังหวัดระยอง
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนป 2562
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562 หดตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัว รอยละ 8.3 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรม
การผลิตที่ ไดจากการกลั่นปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ อัตราการใชกําลังการผลิต
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 อยูที่รอยละ 63.2

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562 หดตัวรอยละ 8.3 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่หดตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการผลิต             
ที่ไดจากการกล่ันปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง
ชนิดอื่น ๆ  

● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 
21.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลงในเกือบทุกสินคา 
ยกเวนรถยนตนั่งขนาดใหญ เปนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศ
คูคา และกําลังซื้อภายในประเทศที่ออนตัวลง  
● อุตสาหกรรมการผลิตที่ ได จาก
การกลั่นปโตรเลียม ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 18.5  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนผลจากโรงกล่ันนํ้ามันบางแหง
หยุดซอมบํารุง สงผลใหปริมาณการผลิตนํ้ามัน
ลดลง

● อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
ยางชนิดอื่น ๆ ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 
11.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
จากยางแผนและยางแทงเปนหลัก เน่ืองจาก
ความตองการของจีน ซึ่งเปนประเทศคูคา
รายใหญลดลง อีกท้ังผู ผลิตบางรายชะลอ
การผลิตจากผลกระทบเงินบาทแข็งคา
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ือง
ปรับอากาศ อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ
พื้นฐาน และอุตสาหกรรมการผลิตเบียร

● อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับ
อากาศ ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 10.2 
เมื่ อ เ ทียบ กับ เ ดือน เ ดียว กันของป  ก  อน
จากการวางแผนการผลิตเพื่อเก็บเปนสินคา
คงคลังไว รอจําหนายในช วงไตรมาสแรก
ป 2563 ตามคําสั่งซื้อ อีกทั้งกําลังซ้ือภายใน
ประเทศขยายตัวจากสภาพอากาศท่ีร อน
อยางตอเนื่อง

 ● อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑพื้นฐาน ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 18.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากเอทานอล
เปนหลัก เน่ืองจากปที่ผานมามีผูผลิตหลายรายหยุดซอมบํารุง แตในปนี้            
การผลิตเปนไปตามปกติ 
 ● อุตสาหกรรมการผลิตเบียร ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 8.3 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากมีการออกผลิตภัณฑใหม 
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย อีกทั้งมีการทําตลาดสงออก
ไปยังพมา กัมพูชาและเวียดนามมากข้ึน
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   นชวง 2-3 ปที่ผานมา นอกเหนือจากกระแสความตื่นตัวในเรื่อง
   ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แลว 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นับเปนแนวคิดที่ไดรับความสนใจ
และทาทายเปนอยางมากเชนเดียวกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และลาสุด
ในป 2562 ไดเกิดปรากฏการเคล่ือนไหวของสาวนอยสวีดิชวัย 16 ขวบ 
ชื่อ Greta Thunberg ซึ่งเธอได ตัดสินใจหยุดเรียนหนังสือทุกวันศุกร  
เพื่อไปประทวงหนารัฐสภาของสวีเดนเพ่ือแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท้ังในสวีเดนและสวนอ่ืน ๆ ของโลก ซึ่งนําไปสูการเกิดขึ้นขบวนการ
วันศุกรเพื่ออนาคต (Fridays For Future) รวมถึงการนัดหยุดเรียนเพ่ือเดินขบวน
ใหรัฐบาลจัดการกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Strike) 
อยางจริงจังของเยาวชนและคนรุนใหมทั่วโลกที่นั้นไดจุดใหเปดประเด็นการถาม
ความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Justice) ขึ้นมาในสังคมโลก
อยางกวางขวางอีกครั้ง ซึ่งแนวคิด Circular Economy จึงไดรับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้นและเชื่อมั่นว าเป นหนึ่ งในแนวทางในการแก ไขป ญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกกําลังเผชิญอยู 

 อยางไรก็ดี การประยุกตใชแนวคิด Circular Economy ในแตละประเทศ
หรือในแตละองคกรอาจจะมีความแตกตางกันไปบาง เนื่องจากหลายคน
อาจเขาใจวา Circular Economy ก็คือระบบการผลิตที่เนนการรีไซเคิลวัตถุดิบ
กลับมาผลิตซํ้าเทานั้น  แตในความจริงแลว Circular Economy เปนมากกวานั้น 
เพราะปจจัยแหงความสําเร็จของการนําของแนวคิด Circular Economy 
ไปสูการปฏิบัติ น่ันคือ การใชหลักการผลิตและการใชทรัพยากรหมุนเวียน
อยางครบวงจร รวมทั้งผูที่เกี่ยวของมีความเขาใจและยอมรับแนวคิด Circular 
Economy ทุกภาคสวน เชน รัฐบาล หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ผูผลิตวัตถุดิบ 
ผูจัดหาวัตถุดิบ ผูผลิตและกระบวนการผลิต ผูซื้อ/ผูบริโภคสินคา ผูจัดการ
ของเสียและขยะจากการผลิตและการบริโภค เปนตน สวนการนําแนวคิด 
Circular Economy ไปในทางปฏิบัติในตางประเทศโดยเฉพาะทวีปยุโรปนั้น 
ในประเทศสมาชิก EU (European Union : EU) ไดเร่ิมมีการนํา Circular 
Economy มาเปนสวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาประเทศในบางประเทศ
เมื่อป  2558 โดยการสงเสริมและสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) เชน เยอรมนี เดนมารก ฟนแลนด สวีเดน เปนตน 
ในสวนทวีปเอเซียนั้น ในปจจุบันนอกเหนือจากญี่ปุนและเกาหลีใต ซึ่งทั้งสอง
ถือเป นประเทศตนแบบในการดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ 

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

(Eco Industrial Park) และ Circular Economy ในภูมิภาคเอเชียแลว 
ปจจุบัน พบวา ไตหวันกําลังกาวข้ึนสู การเปนผู นําดานการสงเสริมแนวคิด
Circular Economy ระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ทั้งนี้ ในคราวการประชุม
หารือความร วมมือด านอุตสาหกรรมไทย-ไต หวัน ครั้ง ท่ี 5 (The 5th 
Thailand-Taiwan Industrial Cooperation Dialogue) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ หัวหน าคณะฝายไต หวัน 
นาย Lin, Chuan-Neng ผูชวยรัฐมนตรีวากระทรวงเศรษฐการ (Ministry 
of Economic Affairs) ของไตหวัน ไดนําเสนอใหมีการพิจารณาจัดทํา
ความรวมมือระหวางไทยและไตหวันในสาขา Circular Economy เปนหน่ึงสาขา
รวมมือใหมภายใตกรอบความรวมมือดานอุตสาหกรรมไทย-ไตหวัน และนับเปน
ความพยายามของไตหวันท่ีจะเพิ่มบทบาทในการเปนผูนําในการผลักดันแนวคิด 
Circular Economy ใหแพรหลายมากขึ้นในเวทีตางประเทศและสรางโอกาส
การสงเสริม การลทุนดาน Circular Economy ของไตหวันควบคูไปดวย ดังน้ัน 
เรียนรูการมุงสูเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในดินแดนไตหวัน
ซึ่งตั้งอยู ไมไกลจากประเทศไทยมากนักและมีรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
คลายคลึงกับไทยหลายประการ จึงนับเปนสิ่งที่นาสนใจที่ประเทศไทยควรศึกษา
และอาจสามารถใชเปนขอมูลในการผลักดันแนวคิด Circular Economy ในไทย
ใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้นทั้งปจจุบันและอนาคต
 ที่ผ านมา ไต หวันเร่ิมมีความสนใจและผลักดันในเร่ือง Circular 
Economy อยางชัดเจนภายหลังไตหวันมีรัฐบาลใหมภายใตการนําของ
นาง Tsai Ing-wen ประธานาธิบดีของไตหวันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 
ไดนํานโยบายการสงเสริมและพัฒนา Circular Economy เปนสวนหน่ึง
ของนโยบายเศรษฐกิจของไตหวัน โดยไตหวันไมไดมีเพียงการเผยแพรแนวคิด 
Circular Economy ผานการจัดงานสัมมนาและนิทรรศาการอยางที่นิยมทํา
ในประเทศไทยเทานั้น แตไตหวันโดยกระทรวงเศรษฐการ ไดกําหนดหลักการ
และแนวทางท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการสงเสริมและพัฒนา Circular 
Economy ไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ สรุปสาระสําคัญ ไดดังน้ี 
 1. การจะดํารงความเปนหนึ่งในผู นําด านอุตสาหกรรมระดับโลก
ใหยาวนานท่ีสุดนั้น ไตหวันตองคํานึงถึงหลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมดุล
และลดการสรางปญหาดานสิ่งแวดลอมทั้งในไตหวันและในประเทศที่ไตหวัน
เขาไปลงทุน
 2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไดรับการยอมรับเปนวาระ
แหงชาติและบรรจุในนโยบายผลักดันอุตสาหกรรม 5+2 (The “Five Plus 
Two” Industries policy) ของไตหวัน เพื่อมุงพัฒนาอุตสาหกรรมใน 5 สาขา 
ได แก  อุตสาหกรรเคร่ืองจักรกลอัจฉริยะ ( Intelligent machinery), 
การเปนซิลิคอนวัลเลยแหงเอเชีย (Asia Silicon Valley), อุตสาหกรรม
พลังงานสีเขียว (Green energy), อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย 
(Biomedicine), อุตสาหกรรมการปองกันประเทศ (National defense) 
และกับ 2 อุตสาหกรรมคือ การเกษตรแนวใหม (New Agricultural) 
และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 3. หนวยงานภาครัฐของไตหวันตองเปนผูนําดานการพัฒนา Circular 
Economy ดวยการดํานินการในเรื่องสําคัญตาง ๆ อยางเปนระบบและมีขั้นตอน
ที่ชัดเจน ดังนี้ 

ใ

ที่มา: https://misterban.com

เรียนรูการมุงสูเศรษฐกิจหมุนเวียนเรียนรูการมุงสูเศรษฐกิจหมุนเวียน
                          (Circular Economy)(Circular Economy)

ในดินแดนไตหวันในดินแดนไตหวัน
Shar ingShar ing

ระบบนิเวศกําลังลมสลายระบบนิเวศกําลังลมสลาย
เรากําลังเขาสูยุคเรากําลังเขาสูยุค

“เริ่มตนแหงการสูญพันธุครั้งใหญ”“เริ่มตนแหงการสูญพันธุครั้งใหญ”

แตพวกคุณกลับพูดแตเรื่องเงินแตพวกคุณกลับพูดแตเรื่องเงิน

การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีไมมีวันสิ้นสุดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไมมีวันส้ินสุด

เกรตา ธันเบิรกเกรตา ธันเบิรก
นักรณรงคดานสิ่งแวดลอมวัย 16 ปนักรณรงคดานส่ิงแวดลอมวัย 16 ป

ชาวสวีเดนชาวสวีเดน
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- ปรับปรุงกฎหมายที่เ ก่ียวของกับระบบเศรษบกิจหมุนเวียนและ
การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโภค และมีการจัดตั้ง 
Circular Economy Promotion Office (CEPO) ขึ้นภายใต Industrial 
Development Bureau (IDB), Ministry of Economic Affairs ของไตหวัน 
ซึ่ง IDB เปนหนวยงานหลักของฝายไตหวันที่ทํางานรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมภายใตกรอบความรวมมือดานอุตสาหกรรม ไทย-ไตหวัน
 - ไต หวันมีการประยุกต ใช แนวคิดการสนับสนุนการจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Industrial Park 
Concept) มาใชในการวางแผนปรับเปล่ียนใหนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ภายใน
ไตหวันใหเปนนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน (Domestic industrial 
parks gradually transform to circular industrial parks) รวมท้ัง
ยังมีแผนการตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมการหมุนเวียนเพื่อนําของเสียใหกลับ
ใชเปนวัตถุดิบใหม (New material cycling industrial park) ณ เมืองเกาสง 
(เกาสง (Kaohsiung) ที่เปนเมืองทาสําคัญและเขตพัฒนาอุตสาหกรรมทางภาค
ตะวันตกเฉียงใตของไตหวัน ทั้งนี้ วัตถุประสงคหลักของโครงการจัดต้ัง 
New material cycling industrial park เพื่อเพ่ิมอัตราการหมุนเวียนของเสียใน
การผลิตใหกลับมาใชใหมเปนรอยละ 20 และลดจํานวนพื้นท่ีฝงกลับขยะลง
ใหเหลือเพียงรอยละ 3 ภายในป 2573 ซึ่งในการดําเนินโครงการ New material 
cycling industrial park นั้น ไตหวันไดแบงระยะเวลาดําเนินการออกเปน
2 ระยะ คือ 

ระยะแรก  การทํารายงานการประเมินความเปนไปไดในการกอสรางนิคม
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular industrial park) และรายงาน
การประเมินความเปนไปไดดังกลาวดําเนินการเสร็จสิ้นในป 2560 

ระยะท่ีสอง จัดทําแผนการลงทุนในโครงการ Circular industrial park 
โดยเนนการใชงบประมาณของภาครัฐเพื่อเปนผู นําและสรางความเชื่อมั่น
ในความต้ังใจจริงในการผลักดันแนวคิด Circular Economy ของภาครัฐ 
โดยคาดวาดําเนินการกอสราง Circular industrial park จะแลวเสร็จในป 2564 
นอกเหนือจากการสราง Circular industrial park แลว ไตหวันยังสนับสนุน
ใหมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาวัสดุใหมเชิงนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(Green innovative materials) ควบคูไปกับการกอสราง Circular industrial 
park จํานวน 2 โครงการ เน่ืองจาก Green innovative materials มีบทบาท
และความสําคัญตอการนําแนวคิด Circular Economy ไปใชในการกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของ Circular Economy

 4. สรางโอกาสการสงเสริมการลงทุนจากกระแส Circular Economy 
ในไตหวัน นอกเหนือจากการจัดต้ัง Circular Economy Industrial Park แลว 
ไตหวันยังมีแนวทางการสงเสริมการลงทุนจากกระแส Circular Economy 
ในไตหวัน ไดแก ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการบําบัดของเสีย (New 
material from the purification of waste) ธุรกิจการผลิตพลังงานทางเลือก
จากของเสีย (Recycling of waste heat into alternative energy) 
ธุรกิจการนําของเสียมาหมุนเวียนเปนวัตถุดิบเพื่อเขาสู กระบวนการผลิตใหม 
(Recycling of wastes into raw materials for production processes) 
 การสงเสริมการลงทุนภายใตแนวคิด Circular Economy อยางเปน
ระบบและมีทิศทางที่ชัดเจนของไตหวันโดยอาศัยภาครัฐเปนผูนําน้ัน ไดสงผลให
ปจจุบันเริ่มมีนักลงทุนในไตหวันเองและนักลงทุนจากตางประเทศไดเขาไปลงทุน
ในธุรกิจภายใตแนวคิด Circular Economy แลวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
เหมืองแร เชน
 ญี่ปุน เขามาลงทุนในธุรกิจการหมุนเวียนวัตถุดิบท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมแรทองคํา แรเงิน แรทองแดง แรเหล็ก และแรประเภทอื่น ๆ)
ใหนํากลับมาใชผลิตใหม (บริษัท JX Nippon Mining & Metals , บริษัท Tanaka 
Precious Metals)  
 สหรัฐอเมริกา เนนการลงทุนในธุรกิจการหมุนเวียนวัตถุดิบท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแรทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ใหนํากลับมาใช
ผลิตใหม (บริษัท Nippon Refine, บริษัท World Resources Company)
 ไตหวัน เนนการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหม
ที่ใชวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเสนใยธรรมชาติ (กาแฟ) 
และฝาขวดพลาสติก (บริษัท Far Eastern New Century, บริษัท Singtex 
Industrial Co.) 

ที่มา: Circular Economy Promotion Office (CEPO) ภายใต Industrial 
Development Bureau (IDB), Ministry of Economic Affairs

แนวทางในการสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของ 
Circular Economy Promotion Office (CEPO)

ที่มา: Industrial Development Bureau. Ministry of Economic Affairs, Taiwan

แนวคิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy Industrial Park Concept) ของไตหวัน

 ดังจะเห็นไดวาการมุงสู เศรษฐกิจหมุนเวียนของไตหวันจนไปสูความ
สําเร็จอยางเปนรูปธรรมโดยใชเวลาเพียง 3 ป นับต้ังแตไตหวันไดประกาศใช
นโยบาย Circular Economy อยางเปนทางการในป 2559 นั้น มีแรงผลักดัน
สําคัญมาจากไตหวันไดมีการกําหนดหลักการและแนวทางท่ีสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการสงเสริมและพัฒนา Circular Economy ไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางชัดเจนและลงมือทําอยางจริงจังโดยมีหนวยงานภาครัฐคือ กระทรวง
เศรษฐการ (Ministry of Economic Affairs) ของไตหวัน เปนผูนําในการ
ขับเคลื่อนโครงการตาง ๆ ภายใตแนวคิด Circular Economy รวมทั้ง
การสรางโอกาสในการสงเสริมการลงทุนในไตหวันภายใตแนวคิด Circular 
Economy ควบคูไปดวยเพื่อใหการมุงสูเศรษฐกิจหมุนเวียนของไตหวันเปนจริง
ไดและปจจุบันยังไตหวันยังไดรับการยอมรับจากนานาประเทศวาเปนหนึ่ง
ในตนแบบการนําแนวคิด Circular Economy ที่ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด
ประเทศในปจจุบัน
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เก็บมาเลา

วั

          จับตาดีลสุดทายเบร็กซิต จับตาดีลสุดทายเบร็กซิต 
อังกฤษจะไปตออยางไรอังกฤษจะไปตออยางไร  

กระทบเศรษฐกิจไทยแคไหนกระทบเศรษฐกิจไทยแคไหน
   นที่ 31 มกราคม 2563 จะเปนวันที่อังกฤษมีกําหนดจะตองออกจาก
   การเปนสมาชิกสหภาพยุโรปตามท่ีตกลงไว กับสหภาพยุโรป 
หลังจากที่มีการเลื่อนกําหนดวันออกจากสมาชิกภาพมาแลว 3 ครั้ง (คือวันที่ 
29 มีนาคม 2562 วันที่ 12 เมษายน 2562 และครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2562) โดยหากนับตั้งแตวันที่ประชาชนชาวอังกฤษลงประชามติใหออกจาก
สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มาจนถึงบัดน้ี ก็ยืดเย้ือมาแลวกวา 3 ป 
ผานศึกการเจรจามาหลายรอบกับทั้งคณะกรรมาธิการยุโรป หรือแมแต
ศึกการเมืองภายในรัฐสภาของอังกฤษเอง ซึ่งมีแตความขัดแยงในการหาขอสรุป 
อังกฤษเปล่ียนนายกรัฐมนตรีมาแลว 2 คน ตั้งแตวันลงประชามติ (นายเดวิด 
คาเมรอน ลาออกในวันรุงข้ึนหลังจากการลงประชามติ และนางเทเรซา เมย 
ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562) แตมาจนบัดนี้ ก็ยังไมมีความชัดเจน
ในเรื่องขอตกลงเกี่ยวกับความสัมพันธของอังกฤษและสหภาพยุโรป ทําให
ประเทศตาง ๆ ตางวิตกกังวลในเร่ืองของความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การคา
และการลงทุน การนําเขาและสงออกสินคา บริการ รวมไปถึงการเดินทางเขาออก
ประเทศอังกฤษ ที่เคยเปนไปอยางสะดวกของชาวยุโรป 
 แตสิ่งที่เปนปญหาสําคัญในตอนน้ี คืออังกฤษจะถอนตัวจากสหภาพยุโรป
แบบใดกันแน เพราะยังไมมีรูปแบบเบร็กซิตที่รัฐสภาเห็นชอบ ที่ผานมามีการ
คาดการณวารูปแบบการถอนตัวหลัก ๆ มี 3 แนวทาง

1. Hard Brexit หรอื No Deal Brexit คอื องักฤษออกจากสหภาพ
ยุโรปอยางไรขอตกลง เต็มรูปแบบ เด็ดขาดและทันที การออกในรูปแบบน้ี
จะทําใหอังกฤษสามารถกําหนดนโยบายการอพยพเขาเมือง ทั้งเรื่องการตั้งดาน 
(Backstop) รวมทั้งเจรจาขอตกลงการคาไดเอง แตก็จะมีผลเสียตอเศรษฐกิจ
มาก เนื่องจากอังกฤษจะสูญเสียความเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน
ของยุโรป และเม่ือไมไดเปนสหภาพเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรป ก็จะสงผลตอ
การนําเข า-สงออก โดยอังกฤษมีสัดส วนการสงออกไปยังสหภาพยุโรป
ถึงรอยละ 46.6 (ในป 2561) ของมูลคาการสงออกท้ังหมด ซึ่งสินคาที่สงออกไป 
EU จะถูกเก็บภาษีนําเขา ซึ่งประเมินไววาอาจถึง 7,600 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 
และตองเผชิญกบัมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี (NTMs) เหมือนประเทศ
นอกกลุ มสหภาพยุโรป ในดานสินคาที่นําเขาจาก EU ก็จะมีราคาสูงขึ้น 
ซึ่งจะสงผลตอตนทุนและความสามารถในการแขงขันของสหราชอาณาจักร

2.  Soft Brexit คือ อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปในทางการเมือง 
แตจะยังคงอยูในเขตเศรษฐกิจและการคากับสหภาพยุโรปเหมือนเดิม จึงมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจกับอังกฤษคอนขางนอย เพราะทั้งคนและสินคา
ก็ยังคงเขาออกไดอยางเสรีอยู  แตไมสามารถแกปญหาเร่ืองการเคล่ือนยาย
ผูอพยพ เขามาในอังกฤษไดอยางเสรี ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในการลงประชามติ
ใหออกจากสหภาพยุโรป

3.  ทาํประชามติรอบสอง (2nd Referendum) คอื การใหประชาชน
เลือกอีกครั้งวายังตองการจะออก (Leave) หรืออยูตอ (Remain) ซึ่งเปนจุดยืน
ของผู นําพรรคแรงงาน (พรรคฝายค าน) มีแนวคิดว าอังกฤษควรอยู ใน
สหภาพยุโรปตอเหมือนเดิม เพราะการลงประชามติในรอบแรกที่ผลออกมาวา
ใหออก (Brexit) ชนะดวยคะแนนเสียงฉิวเฉียด 52% ตอ 48% นั้น เปนเพราะ
ประชาชนยังมีขอมูลไมเพียงพอ จึงไมรูวาการออกจาก EU จะมีผลตอเศรษฐกิจ
มากถึงขนาดนี้

 นายบอริส จอหนสัน ผูซึ่งประกาศกราวตั้งแตเม่ือเขามารับตําแหนง
นายกรัฐมนตรีตอจากนางเทเรซา เมย วาจะนําอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปใหได 
ไมวาจะมีขอตกลงหรือไมก็ตาม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทําใหทั่วโลก
จับตามองวาอังกฤษจะตองออกจากสหภาพแบบ No-deal Exit หรือไม จนทําให
รัฐสภาอังกฤษตองผานรางกฎหมายเพ่ือปองกันการแยกตัวจากสหภาพยุโรป
แบบไรขอตกลง (No-deal Brexit) และให นายบอริส จอหนสัน ตองกลับไป
ขอสหภาพยุโรปเลื่อนกําหนดเบร็กซิตออกไปอีก 3 เดือน 
 อยางไรก็ตาม จากการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษเม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 
2562 ซึ่งพรรคอนุรักษนิยมของนายบอริส จอหนสัน ไดรับเสียงขางมาก
ในการกลับมาเปนรัฐบาล จึงทําใหคอนขางแนชัดแลว วาโอกาสท่ีจะมีการ
ลงประชามติเบร็กซิตรอบสองคงเปนไมไดแลว และรัฐบาลจะตองเรงดําเนินการ
แกกฎหมายที่ เกี่ยวของเพื่อรองรับเบร็กซิต ภายในกําหนดเสนตายใหม 
วันที่ 31 มกราคม 2563
 รายละเอียดของรางขอตกลงที่นายบอริส จอหนสัน เสนอ มีอะไรบาง
ประเด็นที่รางขอตกลงของนายบอริส จอหนสัน เหมือนกับฉบับท่ีเสนอโดย
นางเทเรซา เมย นายกรัฐมนตรีคนกอน คือ 
 • ชวงเปลี่ยนผานที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 • การจายคาชดเชย (Divorce bill) ใหแกสหภาพยุโรป จํานวน
3.9 หมื่นลานปอนดสเตอรลิง
 • การประกันสิทธิพลเมืองของชาวอังกฤษที่อาศัยและทํางานอยู ใน
สหภาพยุโรป และชาวสหภาพยุโรปที่อาศัยและทํางานอยูในอังกฤษ
 • ปฏิญญาความสัมพันธ (Political declaration) ในอนาคตระยะยาว 
เพื่อวางรากฐานการเจรจาท่ีจะเกิดขึ้นตอไป
 แตประเด็นที่แตกตางออกไป ไดแก 
 • ประเด็นดานศุลกากร 
 อังกฤษจะออกจากสหภาพศุลกากรของสหภาพยุโรป ซึ่งจะสามารถ
ไปทําขอตกลงทางการคากับประเทศอ่ืน ๆ ไดในอนาคต และตามกฎหมาย
จะตองมีการจัดต้ังดานศุลกากรระหวางไอรแลนดเหนือ (ซึ่งเปนสวนหน่ึง
ของอังกฤษ) และสาธารณรัฐไอรแลนด (ซึ่งเปนสมาชิกสหภาพยุโรป) แตในทาง
ปฏิบัติแล วจะไม มีการตรวจเช็คที่หน าด านนั้น แต จะมาตรวจเช็คจริง 
ณ ดานศุลกากรที่คาดวาจะอยูระหวางอังกฤษกับไอรแลนดเหนือ โดยจะตรวจ
สอบสินคาที่ถูกพิจารณาวา “มีความเส่ียง” ที่จะผานเขามายังไอรแลนดเหนือ 
ณ จุดผานแดน (Points of entry) ซึ่งจะมีคณะกรรมการรวมท่ีอังกฤษ
และสหภาพยุโรปจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือพิจารณาวาสินคาใดท่ีจะมีความเส่ียงดังกลาว 
ในกรณีที่สินคาที่ถูกคิดภาษีไปแลวนั้นไมไดสงมาจากไอรแลนดเหนือเขามา
ในสหภาพยุโรป อังกฤษจะเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาวาจะคืนภาษีหรือไม
 แตไอรแลนดเหนือจะยังคงใชกฎระเบียบดานสินคาตาง ๆ (อาทิ 
ฉลากสินค า กระบวนการผลิตสินค า) แบบเดียวกับสหภาพยุโรปตอไป
แทนที่จะใชแนวทางเดียวกับอังกฤษ จึงทําใหไมตองมีการตรวจสินคาประเภท
อาหารและสินคาเกษตรที่ด านไอรแลนดเหนือและสาธารณรัฐไอรแลนด 
แตจะมีดานตรวจระหวางไอรแลนดเหนือและพื้นที่อื่น ๆ ของอังกฤษ 
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• ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)
 สหภาพยุโรปจะคิดภาษีมูลคาเพ่ิมกับไอรแลนดเหนือเฉพาะสินคา 
แตไมคิดกับธุรกิจบริการ และยอมใหไอรแลนดเหนือสามารถมีอัตรา VAT 
ในอัตราท่ีแตกตางกับอังกฤษได ตัวอยางเชน หากอังกฤษลดภาษี VAT 
ของเช้ือเพลิงที่ใชในบานลงใหเหลือรอยละ 0 แตไอรแลนดเหนือจะตองคงภาษี
ไวที่รอยละ 5 ซึ่งเปนอัตราขั้นต่ําของสหภาพยุโรป
 รางขอตกลงเบร็กซิตของนายกรัฐมนตรีบอริส จอหนสัน ซึ่งสหภาพยุโรป
เห็นพอง และผานความเห็นชอบในหลักการของสภาสามัญชนแลว มีความชัดเจน
วาอังกฤษจะแยกตัวจากสหภาพยุโรป ในวันท่ี 31 มกราคม 2563 และจะสรุป
ขอตกลงการคากับสหภาพยุโรปใหไดภายในเดือนธันวาคม 2563 โดยระบุวา
จะไมขยายชวงเวลาเปล่ียนผาน (transition period) ของอังกฤษเกินกวาป 2563 
ซึ่งถือวาเง่ือนเวลาดังกลาวเปนความทาทายอันใหญหลวงของอังกฤษท่ีจะตอง
มีขอตกลงทางการคากับสหภาพยุโรปใหไดทันภายในชวงเปลี่ยนผาน ซึ่งมีเวลา
เจรจาความตกลงการคาและใหภาคธุรกิจปรับตัวกันเพียงแค 11 เดือนเทานั้น 
จึงคาดวาขอบเขตการเจรจาหลักคงจะเจรจาไดแคเร่ืองการคาสินคา โดยไมรวม
เรื่องสําคัญคือเรื่องการบริการซึ่งคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจถึงรอยละ 80 
ของอังกฤษ ซึ่งอาจหมายความวามีความเปนไปไดสูงที่อังกฤษจะยังไมมี
ขอตกลงการคาใหมกับสหภาพยุโรป ซึ่งไมตางอะไรกับการออกจากสหภาพยุโรป
แบบ No-deal Exit 
 แลวหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปแบบ No deal จริง จะมีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจไทยอยางไรบาง อังกฤษไมไดเปนคูคาที่สําคัญของไทย โดยในป 
2562 อังกฤษเปนคู ค าลําดับที่ 21 ของไทย โดยเม่ือพิจารณาจากมูลคา
การคาระหวางไทยกับอังกฤษ (ชวงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2562) จํานวน 
5,809 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 1.3 ของมูลคาการคาของไทย 
ซึ่งไทยสงออกสินคาไปอังกฤษ มูลคา 3,565 ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขา
สินคาจากอังกฤษ มูลคา 2,243 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไทยเปนฝายไดดุลการคา 
1,322 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออกสําคัญของไทยไปอังกฤษ ไดแก รถยนต 
อุปกรณและสวนประกอบ ไกแปรรูป รถจักรยานยนตและสวนประกอบ 
สวนสินคานําเขาจากอังกฤษ ไดแก เครื่องจักรกลและสวนประกอบ นํ้ามันดิบ 
แผงวงจรไฟฟา ดังนั้น การออกแบบ No deal จึงสงผลกระทบทางตรง
ตอไทยจํากัด 
 อยางไรก็ตาม ไทยอาจไดรับผลกระทบทางออมที่มาจากการคากับ
สหภาพยุโรปและการคาโลกสูงกวา หากมีการออกแบบ No deal โดยอาจเกิด
ผลกระทบตอไป 3 ดาน ไดแก 

• ผลกระทบตอการสงออก เพราะจะมีแนวโนมวาการออกแบบ 
No deal จะทําใหเศรษฐกิจของอังกฤษชะลอตัวลง ซึ่งจะกระทบตอการสงออก
ไทยไปอังกฤษที่จะตองชะลอตัวตามไปดวย ซึ่งสินคาสําคัญ 3 ตัว คือ รถยนต
และสวนประกอบ ไกแปรรูป และจักรยานยนตและสวนประกอบ มีสัดสวน
เพียงรอยละ 1.6 การสงออกของไทยจึงไดรับผลกระทบทางตรงจากการออกจาก
สหภาพยุโรปในลักษณะ No deal ที่ไมรุนแรงนัก ในขณะเดียวกัน ไทยจะมีโอกาส
ทําขอตกลงการคาเสรี (FTA) กับอังกฤษไดโดยตรงในอนาคต ซึ่งอาจมีโอกาส
ในการตอรองขอตกลงตาง ๆ เพ่ิมเติมในลักษณะทวิภาคีได เชน มาตรการ SPS 
ที่เคยเปนอุปสรรคตอการสงออกอาหารไทยไปอังกฤษ และการขอรับการจัดสรร
โควตาการสงออกกับสหภาพยุโรปใหม

• ผลกระทบตอการลงทุน การออกแบบ No deal ทําใหธุรกิจ
ในอังกฤษตองมองหาตลาดใหม ๆ มากขึ้น ในขอน้ี หากไทยปรับปรุงกฎระเบียบ
ที่เอื้อใหนักลงทุนตางชาติเข ามาทําธุรกิจไดง ายขึ้น เช น การลดขั้นตอน
การขอวีซ าหรือออกใบอนุญาตตาง ๆ ก็จะดึงดูดใหนักลงทุนจากอังกฤษ
เขามาลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะสาขาที่ไทยตองการใหขยายการลงทุน ไดแก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการทางการเงิน และบริการดานการแพทย 

 • ผลกระทบตอนักทองเที่ยว เนื่องจากอังกฤษเปนกลุมนักทองเท่ียว
ที่ใชจายตอหัวคอนขางสูง โดยการออกแบบ No deal จะมีผลใหคาเงินปอนด
ออนลง จนกระทบตอกําลังซื้อของชาวอังกฤษ จนอาจเปนสาเหตุใหนักทองเท่ียว
อังกฤษมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม ผลกระทบดานนี้ยังไมเดนชัดมาก 
และยังมีสัดสวนรายไดจากนักทองเที่ยวอังกฤษเพียงรอยละ 1 ของรายได
จากนักทองเท่ียวทั้งหมด จึงถือวาภาคการทองเท่ียวนาจะไดรับผลกระทบไมมาก
ไทยควรเตรียมความพรอมอยางไร
 ขณะนี้ ได มีการเจรจาโควตาสินคา เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของ
ผู ประกอบการไทยที่เคยสงออกไปในสหภาพยุโรปใหไดรับอยางตอเนื่อง 
โดยกระทรวงพาณิชยไดรวมหารือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กําลังอยูระหวาง
เจรจากับท้ังสหภาพยุโรป (EU) เเละอังกฤษ ในเร่ืองการเเกไขตารางขอผูกพัน
โควตาภาษีในกรอบองคการการคาโลก (WTO) สําหรับโควตาสินคา จํานวน 
31 รายการ ซึ่งรวมสินคามันสําปะหลังและแปงมันสําปะหลังท่ีไทยเคยไดรับ
โควตาจากสหภาพยุโรป และตองมีการจัดสรรโควตาใหมภายหลัง Brexit 
ทั้งจากสหภาพยุโรปและอังกฤษ เพ่ือเร งผลักดันและสนับสนุนการรักษา
ผลประโยชนและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของไทยใหไดรับโควตาจากสหภาพยุโรป
และอังกฤษมากข้ึนหรือไมนอยไปกวาเดิม
 ภายหลัง Brexit มีแนวโนมวาอังกฤษนาจะหันมาใหความสําคัญในตลาด
อาเซียนมากขึ้น อยางไรก็ตาม คงจะตองรอใหอังกฤษจัดการกับเรื่องการเมือง
ภายในและรูปแบบความสัมพันธของประเทศกับสหภาพยุโรปใหเรียบรอยกอน 
หากจะมีการเจรจาความตกลง FTA กับไทย  
 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ไดออกมาตรการเตรียมความพรอม
เพิ่มเติมเพ่ือรับมือกรณีที่อังกฤษจะออกจากการเปนสมาชิก เพื่อใหผูมีสวนได
สวนเสียทางธุรกิจเตรียมพรอมรับมือ 3 ดานหลัก คือ การขนสง ประมง 
และงบประมาณสําหรับจัดหาเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับดานศุลกากรทั้งสนามบิน
และทาเรือเพิ่มเติม สวนในดานสินคาอุตสาหกรรม ยังใหเตรียมความพรอม
ในอุตสาหกรรมท่ีอาจมีความออนไหวจากการถอนตัว เชน อุตสาหกรรมยา 
เครื่องมือแพทย และเคมีภัณฑ เปนตน เนื่องจากมีกระบวนการและกฎระเบียบ
ดานศุลกากรและการตรวจสอบดาน SPS ระหวางอียูและอังกฤษอาจจะมีความ
เขมงวดข้ึน และคาดวาจะมีกฎระเบียบใหมออกมาบังคับใชกับการขามพรมแดน
ระหวางไอรแลนดและไอรแลนดเหนือ ขณะท่ีคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 
ไดเตรียมจะขยายเวลาการปฏิบัติงานของศูนยบริการขอมูลเพ่ือใหบริการแก
ประชาชนและภาคธุรกิจที่ตองการคําแนะนําหรือการอํานวยความสะดวกในชวง
เปล่ียนผาน ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของของไทยจึงควรมีการหารือเพ่ือระดม
ความเห็นในการดําเนินมาตรการเพ่ือรับมืออยางมีประสิทธิภาพตอไป
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