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ข้อเท็จจริงข่าว เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2562 นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ไดม้ีถ้อยแถลง 

ก่อนก าหนดการลงมติรับรองร่างความตกลงว่าด้วยการถอนสมาชิกออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (The 
Withdrawal Agreement) ในรัฐสภา ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อโน้มน้าวให้สมาชิกรัฐสภาหนุนร่างข้อตกลงการ
แยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่รัฐบาลอังกฤษได้เจรจาไว้กับผู้น าสหภาพยุโรป (EU) ก่อนหน้านี้ 
ทั้งนี้ นางเทเรซา เมย์ ได้เตือนว่า ระบบการเมอืงของสหราชอาณาจักรจะเสยีหายอย่างรุนแรงถ้ารัฐบาลไม่ปฏิบัติตาม
ผลการลงประชามติ Brexit ของประชาชน 

 ทางด้านนายโดนัลด์ ทัสค์ ประธานคณะมนตรียุโรป (European Council) และนายฌอง คล็อด             
ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้มีหนังสือถึงนางเทเรซา เมย์ เพื่อเป็น
หลักประกันต่อประเด็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบทางพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
(hard border) ผ่านกลไก Backstop ว่าสหราชอาณาจักรจะไม่ตกอยู่ภายใต้ระบบสหภาพศุลกากรร่วมตามเงื่อนไข 
backstop อย่างไม่มีก าหนด และกลไก Backstop จะไม่ส่งผลกระทบต่อสนธิสัญญา Good Friday หรือ Belfast ที่
ได้ท าข้ึนระหว่างอังกฤษและไอร์แลนด์ ในปี 1998   

 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2562 รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้มีมติไม่เห็นชอบร่างความตกว่าด้วยการ
ถอนสมาชิกออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ด้วยคะแนนเสียง 432 ต่อ 202 เสียง  

 นางเทเรซา เมย์ ได้แถลงภายหลังว่าจะปรึกษารัฐสภาและหารือกับพรรค DUP เพื่อแก้ไขแผนการ 

Brexit และจะด าเนินการเจรจากับ EU ต่อไป โดยได้ย้ าว่าสหราชอาณาจักรจะไม่ออกจาก EU โดยไม่มีข้อตกลง 

  ทางด้านนายเจเรมี คอร์บิน ผู้น าพรรคแรงงาน ได้ย่ืนญัตติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หลังจากร่าง 

Withdrawal Agreement ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2562  

ซึ่งหากนางเทเรซา เมย์ ไม่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา ก็จะส่งผลให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในอังกฤษ  

  ทางด้านนายฌอง คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ไดแ้ถลงการณ์ต่อผลการลงมติไม่

เห็นชอบ Withdrawal Agreement ของรัฐสภาสหราชอาณาจักร ดังกล่าว โดยเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่การ 
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ถอนตัวจาก EU ของสหราชอาณาจักรจะไม่ราบรื่น และข้อตกลงดังกล่าว เป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดที่ EU จะเสนอให้ได้ 

ซึ่ง EU ก็จะต้องเตรียมแผนฉุกเฉินต่อไป โดย EU ได้เรียกร้องให้สหราชอาณาจักรแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้โดยด่วน 

เนื่องจากมีเวลาเหลือในการด าเนินการอีกไม่มาก 

  เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหราชอาณาจักรได้ลงมติไว้วางใจ
รัฐบาลภายใต้การน าของนางเทเรซา เมย์ ให้ปฎิบัติหน้าที่ต่อไป ด้วยคะแนนเสียง 325 ต่อ 306 เสียง ซึ่งนางเทเรซา เมย์  
มเีวลา 3 วันท าการ คือ วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม ในการน าเสนอแผนเจรจา Brexit ฉบับใหม่ (Plan B) ต่อรัฐสภา 
  นางเทเรซา เมย์ ยังคงยืนยันที่จะท างานต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามผลการลงประชามติในการออก
จาก EU ของประชาชน ทั้งนี้ ไดเ้รียกร้องให้นักการเมืองทุกฝ่ายมองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัว โดยนางเทเรซา เมย์ ได้
เชิญตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรคมาพบหารือ เพื่อร่วมกันหาแนวทางที่จะน าไปสู่ข้อตกลงในการเจรจากับ EU 
ต่อไป โดยนายเจเรมี คอร์บิน ผู้น าพรรคแรงงาน ปฏิเสธที่จะเข้าพบ หากนางเทเรซา เมย์ ไม่รับปากที่จะตัดทางเลือก
การออกจาก EU โดยไม่มีข้อตกลง (No Deal Brexit) ออกไป ทั้งนี้ ผู้น าพรรค SNP, Plaid Cymru, Liberal 
Democrat ต่างเข้าพบนางเทเรซา เมย์ โดยส่วนใหญ่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลตัดทางเลือก No Deal Brexit ออกไป 
และขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรา 50 ตลอดจน การเสนอจัดให้มีการลงประชามติในการออกจาก EU ข้ึนใหม่ 

 ทางด้านภาคธุรกิจในสหราชอาณาจักร ได้แก่ Tesco, Amazon และ CBI ต่างเรียกร้องให้รัฐบาล
ตัดทางเลือก No Deal Brexit ออกไป นอกจากนี้ บางบริษัทเห็นว่ารัฐบาลควรจัดให้มีการลงประชามติในการออกจาก EU ข้ึนใหม่ 

ที่มา: BBC News 

ข้อคิดเห็นของ สคต. การที่รัฐสภาสหราชอาณาจักร มีมตไิม่เห็นชอบร่างความตกลงถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป  
ที่นายกรัฐมนตรีเทรีซา เมย์ เสนอต่อสภา ด้วยคะแนน 432 ต่อ 202 เสียง ถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตทางการเมืองของรัฐบาลภายใต้การน าของนาง เทราซา เมย์ ทั้งนี้ 
รัฐบาลยังต้องเผชิญกับความกดดันอย่างหนักในการจัดท าแผนเจรจา Brexit ฉบับใหม่ เพื่อด าเนินการเจรจาร่วมกับ
สหภาพยุโรปในการหาข้อตกลงที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะในประเด็นพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์  
  ถึงแม้ว่านางเทราซา เมย์ จะสามารถรอดพ้นจากมติไม่ไว้วางใจจากรัฐสภา และยังคงรักษาต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรไว้ได้ แต่รัฐบาลมีเวลาเพียง 3 วันท าการ ในการน าเสนอแผนเจรจา Brexit ฉบับ
ใหม่ (Plan B) ต่อรัฐสภา ซึ่งพรรคการเมืองหลายพรรค เห็นว่า รัฐบาลควรตัดทางเลือก No Deal Brexit ออกไป 
หรือ จัดให้มีการลงประชามติในการออกจาก EU ข้ึนใหม่ โดยนักวิเคราะห์ เห็นว่า แผนการเจรจา Brexit ใหม่ ของ
รัฐบาล อาจจะประกอบด้วย การคงอยู่ในระบบสหภาพศุลกากร (Custom Union) การก าหนดระยะเวลาของกลไก 
backstop ตลอดจน แผนการส ารองเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ รวมถึง รูปแบบข้อตกลงทางการค้าแบบ Canada+ มาใช้เนื่องจากมีความยืดหยุ่น และท าให้สหราชอาณาจักร   
มีอิสระในด้านการค้ามากขึ้น  

รัฐบาลอังกฤษยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายภายในประเทศในการจัดท าแผนเจรจา Brexit ฉบับ 
ใหม่ อีกทั้ ง ความท้าทายในการเจรจากับ EU เพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลง Brexit ร่วมกันได้ ดังนั้น การ
ประนีประนอมทางการเมืองจากทั้งสหภาพยุโรป และสหราชาณาจักร จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยผลักดันให้ข้อตกลง 
Brexit บรรลุผลส าเร็จ  
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