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ข้อเท็จจริงข่าว การเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผลปรากฏว่า 
พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative) ซึ่งมี นาง Theresa May เป็นหัวหน้าพรรค คาดว่าจะได้ที่นั่ง 319 จาก 
650 ที่นั่ง ซ่ึงแม้ว่าจะเป็นพรรคท่ีได้ที่นั่งมากท่ีสุด แต่ยังคงไม่มากพอที่จะกุมเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภา ซึ่งจะต้อง
ให้ได้ 326  ที่นั่งในรัฐสภา ท าให้ตกอยู่ในสภาวะ “Hung Parliament” ในขณะที่ พรรคแรงงาน (Labour)    
น าโดยนาย Jeremy Corbyn ได้ 261 ที่นั่ง ตามมาด้วยพรรคสก็อตทิชเนชันแนล ( the SNP) 35 ที่นั่ง พรรค 
Liberal Democrat 12 ที่นั่ง และพรรค Democratic Unionist Party (DUP) 10 ที่นั่ง   

 

พรรค Conservative ได้สูญเสียจ านวน 12 ที่นั่ง เมื่อเทียบกับก่อนประกาศการเลือกตั้ง แม้ว่าจะ
ไม่ได้เป็นพรรคท่ีมีเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาก็ตาม นาง Theresa May ยังคงมุ่งม่ันที่จะขับเคลื่อนประเทศใน
ฐานะนายกรัฐมนตรีต่อไป เนื่องจากยังคงเป็นพรรคที่ได้ที่นั่งในรัฐสภาและคะแนนเสียงจากประชาชนมากท่ีสุด 
โดยภายหลังจากเข้าพบสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 นาง Theresa May ได้กล่าวว่า จะตั้งรัฐบาล
ร่วมกับพรรค DUP เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของประเทศในอนาคต (certainty & lead Britain forward) และ
เดินหน้าการเจรจา Brexit  ในขณะที่หัวหน้าพรรคแรงงาน ได้เรียกร้องให้นาง Theresa May ลาออกจาก
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และพร้อมที่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเช่นกัน   

 

ภายหลังจากผลการเลือกตั้งฯ ค่าเงินปอนด์ได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และ         
ยูโร โดยค่าเงนิปอนด์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ 2% อยู่ที่ 1.27 เหรียญสหรัฐ และอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับยูโร 1.7% อยู่ที่ 1.1350 ยูโร อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น FTSE 100 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.9% อยู่ที่ 
7,515.31 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบริษัททีม่ีการลงทุนในต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทที่ท าธุรกิจใน               
สหราชอาณาจักรมีความกังวลต่อสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองจากผลการเลือกตั้งครั้งนี้  
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ส าหรับประเด็น Brexit ซ่ึงมีก าหนดที่จะเริ่มเจรจาในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 อย่างไรก็ตาม  หาก
รัฐบาลยังไม่สามารถจัดตั้งได้ ก็อาจส่งผลให้การเริ่มต้นเจรจาต้องล่าช้าออกไป  โดยหัวหน้าการเจรจาของ EU 
กล่าวว่า ผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น จะท าให้การเจรจามีความยุ่งยากมากข้ึนกว่าเดิม   

ที่มา: BBC News  
  
ข้อคิดเห็น/ของ สคต.  

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นาง Therasa May ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 มิถุนายน 
2560 เพ่ือหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับการเจรจาการออกจากสมาชิกภาพของอียู หรือ Brexit ซึ่งมี
ก าหนดทีจ่ะเริ่มเจรจาในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยการเพ่ิมจ านวนที่นั่งในรัฐสภาผ่านคะแนนเสียงสนับสนุน
จากประชาชน อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งฯ กลับท าให้พรรค Conservative สูญเสียจ านวน 12 ที่นั่ง และ
ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ โดยต้องร่วมกับพรรค DUP ในการจัดตั้งรัฐบาลผสม ในขณะที่พรรค
แรงงานไดจ้ านวนที่นั่งในรัฐสภาเพ่ิมข้ึน  

 

แม้ว่าพรรค Conservative ภายใต้การน าของนาง Therasa May จะได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง 
แต่ก็ยังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันทั้งภายในพรรคเอง และพรรคฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งความท้าทายต่างๆ ในการ
ด าเนินนโยบายในประเด็นส าคัญ ได้แก่ การเจรจา Brexit ความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมทั้งสวัสดิการทางสังคม 
ซ่ึงถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ส าคัญในยุโรปที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป  

 

ผลการเลือกตั้งฯ ครั้งนี้ ได้ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจและการลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการอ่อนค่าของเงินปอนด์ กอปรกับตัวเลขเศรษฐกิจอ่ืนๆ ได้แก่ 
การขาดดุลการค้าเพ่ิมขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้น การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ชะลอตัวลง ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อการส่งออกของไทยไปสหราชอาณาจักรในอนาคต  

 

สหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทยและเป็นอันดับที่ 3 ในยุโรป (อันดับสาม รองจาก
เยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์) โดยในปี 2559 มูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 5,867.08 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง          
ร้อยละ -7.94 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.43 ของการค้าทั้งหมดของ
ไทย โดยไทยส่งออกสินค้ามายังสหราชอาณาจักรมูลค่า 3,851.92 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.74 
ในขณะที่ไทยน าเข้าสินค้าสหราชอาณาจักรมูลค่า 2,015.16 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ -20.97 
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558  ไทยได้ดุลการค้าจ านวน 1,836.76 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 
ส าหรับในปี 2560 (ม.ค.-เม.ย. ) มูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 2,163.57 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 

24.66 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559  ไทยส่งออกสินค้ามายังสหราชอาณาจักรมูลค่า 1,363.93 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.29 ในขณะที่ไทยน าเข้าสินค้าจากสหราชอาณาจักรมูลค่า 799.64 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 37.27 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ไทยได้ดุลการค้าจ านวน 564.28 
ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สินค้าส่งออกส าคัญของไทย ไดแ้ก่  ไก่แปรรูป รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 
อากาศยานและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ส าหรับสินค้าน าเข้าที่ส าคัญของไทยจาก 
สหราชอาณาจักร ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 
เป็นต้น  
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