
ประธานาธิบดีทรัมป์เยือนสหราชอาณาจักร  

กระชับความสัมพันธ์ 2 ชาติ 

  

 
 
   
  

  
ข้อเท็จจริง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น าสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยนางเมลาเนีย ทรัมป์  

สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ได้เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ (State Visit) เป็นเวลา 3 วัน ระหว่าง

วันที่ 3 -  5 มิถุนายน 2562  

  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แถลงข่าวร่วมกับนางเทเรซา เมย์ 

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ โดยประธานาธิบดี ทรัมป์ ได้กล่าวว่า “สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดที่โลกเคยมีมา” ทั้งนี้ ประธานาธิบดี ทรัมป์ ยังให้ค ามั่นว่า สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร จะมีการจัดท าความ  

ตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน ภายหลังจากสหราชอาณาจักรออกจากสมาชิก EU ซึ่งจะน าไปสู่การขยายมูลค่าทาง

การค้าระหว่างกันที่เพิ่มขึ้น 2 ถึง 3 เท่า ของปัจจุบัน โดยหนึ่งในประเด็นส าคัญที่ประธานาธิบดี ทรัมป์ ต้องการให้

หยิบยกมาเจรจา คือ ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service: NHS) ของสหราชอาณาจักร เพื่อ

ผลักดันการเปิดตลาดการค้าสินค้ายาและเวชภัณฑ์และการค้าบริการสุขภาพให้แก่สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ทางด้าน    

นายแมท แฮนค็อค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร ได้แสดงความไม่เห็นด้วยในการหยิบ

ยกประเด็นดังกล่าวมาเจรจาในการจัดท าความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ในอนาคต  

  นอกเหนือจากประเด็นการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร แล้ว ยัง

มีการหารือเกี่ยวกับประเด็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อิหร่าน และจีน   

                                                                         

     ที่มา: BBC News และ CNN 
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ข้อมูลเพ่ิมเติม สหรัฐฯ ถือเป็นคู่ค้าที่ส าคัญอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร (มีมูลค่าการค้า ร้อยละ  
14.7 ของมูลค่าการค้าของสหราชอาณาจักรทั้งหมด) รองลงมาจาก EU (มีมูลค่าการค้า ร้อยละ 49.4 ของมูลค่า
การค้าของสหราชอาณาจักรทั้งหมด) และเป็นประเทศในอันดับต้นๆ ที่เข้ามาลงทุนในสหราชอาณาจักรมากที่สุด 

จากการแถลงการณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถึงการเจรจาการค้าระหว่างสหราชอาณาจักร  
และสหรัฐฯ ภายหลังจากสหราชอาณาจักรออกจาก EU นั้น นักวิเคราะห์เห็นว่า ประเด็นที่สหรัฐฯ จะหยิบยกมา
เจรจา ได้แก่ การลดอัตราภาษี หรือการยกเลิกภาษีส าหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางประเภท ซึ่งจะท าให้มีการ
น าเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสหรัฐฯ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์นม มายังสหราชอาณาจักร
เพิ่มข้ึน อย่างไรก็ดี สหราชอาณาจักร อาจจะต้องยกเลิก/ผ่อนปรนมาตรการความปลอดภัยของอาหาร (Food 
Hygiene) และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Standard) ซึ่งปัจจุบันสินค้าเหล่านี้ ไม่ผ่านมาตรฐาน
ของ EU จึงท าให้สหรัฐฯ ไม่สามารถส่งออกสินค้าเกษตรดังกล่าวมายังสหราชอาณาจักรได้ โดยนักวิเคราะห์เห็นว่า 
การเจรจาในประเด็นดังกล่าวอาจจะไม่ง่ายนัก เนื่องจากประเด็นการผ่อนปรนมาตรฐานการน าเข้าของสหราชอาณาจักร 
จากที่เคยยึดตามมาตรฐานของ EU ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงและมีมาตรฐานที่แตกต่างจากสหรัฐฯ เพื่อเปิดโอกาส
น าเข้าสินค้าทางการเกษตรจากสหรัฐฯ เช่น ไก่ที่ใช้สารคลอลีนในการช าระล้าง (Chlorinated Chicken) รวมถึง
สินค้าประเภทตัดต่อทางพันธุกรรม (Genetically Modified) และเนื้อวัวที่มีการเลี้ยงด้วยฮอร์โมน เป็นประเด็นที่
ชาวสหราชอาณาจักร และสื่อให้ความสนใจ อีกทั้ง อาจจะส่งผลให้เกิดการตรวจสอบสินค้าที่ด่านพรมแดน (Boarder 
Check) ระหว่างไอร์แลนด์เหนือ และไอร์แลนด์ อีกด้วย 

นอกจากนี้ อาจจะมีการหยิบยกประเด็น NHS มาเจรจา ซึ่งปัจจุบันสหราชอาณาจักรเปิดโอกาสให้ 
บริษัทต่างชาติและบริษัทเอกชนในสหราชอาณาจักรสามารถประมูลงานของ NHS ได้ (คิดเป็นจ านวนเพียงร้อยละ 7 
ของงบประมาณ NHS ทั้งหมด) ซึ่งหากสหราชอาณาจักร เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะสหรัฐฯ สามารถ
ประมูลงานได้มากกว่าน้ี อาจจะส่งผลให้ NHS ต้องจ่ายค่ายา/เวชภัณฑ์แพงข้ึน อีกทั้ง ท าให้ NHS ขาดอ านาจในการ
ควบคุม และมีความเสี่ยงต่อการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรของรัฐเป็นเอกชน (Privatisation) 

ข้อคิดเห็นของ สคต. จากการเยือนสหราชอาณาจักรของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในครั้งนี้ แสดงให้ 
เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน้นแฟ้น และความพร้อมระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ในการจัดท าความตกลงการค้า
เสรี และความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจในระดับทวิภาคี ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากสมาชิก EU ในเดือน
ตุลาคม 2562 อย่างไรก็ดี สหราชอาณาจักรจะต้องรอดูความชัดเจนในการเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับ EU เสียก่อน 
เนื่องจาก EU เป็นคู่ค้าส าคัญอันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร อีกทั้ง ยังมีประเด็นพรมแดน (Boarder Check) ระหว่าง
ไอร์แลนด์เหนือ และไอร์แลนด์ ที่ สหราชอาณาจักรให้ความส าคัญ ซึ่งหากสหราชอาณาจักรมีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรจากสหรัฐฯ และต้องมีการผ่อนปรนมาตรฐานการน าเข้าสินค้า ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานของ EU อาจจะส่งผลให้เกิด
การตรวจสอบสินค้าระหว่างพรหมแดนไอร์แลนด์เหนือ และไอร์แลนด์ และการส่งสินค้าไปยังยุโรปที่เข้มงาวดข้ึนอีกด้วย   
ในส่วนของประเด็น NHS นั้น มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยในการน าประเด็นดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาทางการค้า 
เนื่องจากจะท าให้ NHS ขาดอ านาจในการควบคุม และเสี่ยงต่อการน าไปสู่การแปรรูป NHS เป็นองค์กรเอกชนใน
อนาคต 

                                                                                                  สรุปโดย สคต. ลอนดอน  


