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ข้อเท็จจริง ภายหลังการก้าวลงจากต าแหน่งของนายกรัฐมนตรี เทรเรซา เมย์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2562 พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) ได้เริ่มกระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าพรรค และ
นายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนางเทเรซา เมย์ โดยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนุรักษ์
นิยม ไดล้งคะแนนรอบที่ 5 เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะแข่งขันชิงหัวหน้าพรรคคนใหม่ 2 คนสุดท้าย โดยผลคะแนนปรากฏว่า 
นายบอริส จอห์นสัน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการรณรงค์ให้สหราชอาณาจักรถอน
สมาชิกออกจากสหภาพยุโรป (อียู) ยังคงได้คะแนนมากเป็นอันดับ 1 ที่ 160 คะแนน จากสมาชิก 313 คน ในขณะที่
นายเจเรมี ฮันต์ รัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบัน ได้ 77 คะแนน เฉือนเอาชนะนายไมเคิล โกฟ รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นแกนน าที่รณรงค์ให้อังกฤษถอนสมาชิกออกจากอียูอีกคนในการลงประชามติเมื่อปี 2559 ไปเพียง 2 คะแนน 

ขณะนี้นายบอริส จอห์นสัน และนายเจเรมี ฮันต์ อยู่ระหว่างการเดินสายรณรงค์หาเสียงในการ           
ชิงต าแหน่งหัวหน้าพรรค Conservative คนใหม่ เพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรค Conservative ทั่วประเทศ 
160,000 คน ซึ่งจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกหัวหน้าพรรค Conservative คนใหม่  โดยคาดว่าจะประกาศผลการ
เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

  นายบอริส จอห์นสัน วัย 55 ปี อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ และอดีตผู้ว่ากรุงลอนดอน ระหว่างปี 
2551-2559 เป็นผู้ที่มบีทบาทส าคัญในการรณรงค์ให้อังกฤษถอนสมาชิกออกจากสหภาพยุโรป (อียู) โดยชูนโยบาย 
Brexit ประกอบด้วย 3 แผน ได้แก่ แผนเอ คือ ความตกลง Withdrawal Agreement ฉบับใหม่ โดยยกเลิก The 
Irish backstop ซึ่งอียูได้คัดค้านข้อเสนอดังกล่าวมาโดยตลอด  แผนบี คือ การน ากฎระเบียบขององค์การการค้าโลก 
หรือ WTO (Article 24) มาใช้เพื่อให้ยังคงสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างสหราชอาณาจักรและอียู ซึ่งข้อเสนอ
ดังกล่าวได้รบัการคัดค้านจาก EU และ WTO และแผนซี คือ การออกจากอียูโดยไร้ข้อตกลง  
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อย่างไรก็ดี นายบอริส จอห์นสันยังคงเน้นย้ าว่า สหราชอาณาจักรจะต้องออกจากอียูในวันที่ 31 ตุลาคม 2562              
ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีข้อตกลง ส าหรับในด้านนโยบายอื่นๆ  นายบอริส จอห์นสัน สนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี
ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ยุ่งยาก (red tape) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
broadband การสนับสนุนงบประมาณในด้านการศึกษา ต ารวจ และสิ่งแวดล้อม   

ด้านนายเจเรมี ฮันต์ วัย 52 ปี รัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบัน อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข ซึ่งเคย
สนับสนุนการคงอยู่ในอียูในการลงประชามติเมื่อปี 2559 โดยนายเจเรมี ฮันต์ ชูประเด็น Brexit ว่ามีความต้องการที่
จะเจรจาปรับปรุงความตกลงของนางเทเรซา เมย์  โดยเสนอให้น าเทคโนโลยี มาใช้แทนกลไก Irish backstop              
โดยนายเจเรมี ฮันต์ เห็นว่า แม้ว่าจะเป็นความท้าทายอย่างมากในการขอเจรจาเพื่อปรับปรุงความตกลงฯ ภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจส่งผลให้การออกจากอียูนั้น ต้องล่าช้าออกไป แต่ยังดีกว่าการออกจากอียูโดยไม่มี
ข้อตกลง ซึ่งอาจน าไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป อย่างไรก็ตาม นายเจเรมี ฮันต์ กล่าวว่ามีความพร้อมที่จะออกจากอียูโดย
ไม่มีข้อตกลง หากการเจรจาไม่สามารถบรรลุผลภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ นายเจเรมี ฮันต์ สนับสนุน
ให้ผู้แทนพรรคและกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในทีม เจรจาของสหราอาณาจัก ร ได้แก่  Scottish และ Welsh 
Conservatives, the Democratic Unionist Party, European Research Group ส าหรับนโยบายด้านอื่นๆ  
นายเจเรมี ฮันต์ ให้ค ามั่นที่จะเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายหลัง Brexit โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยี
ข้ันสูง สิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการวิสาหกิจ การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในยุโรป  การสนับสนุบ 
งบประมาณด้านสาธารณสุขมากข้ึน ส่งเสริมด้านการศึกษา การลดภาษีที่เป็นภาระแก่ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการ
คัดค้านการเลือกตั้งทั่วไปจนกว่าจะบรรลุผล Brexit   

ที่มา: https://www.bloomberg.com  

ข้อคิดเห็นของ สคต. 
 

ขณะนี้การแข่งขันชิงต าแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ได้คัดเหลือ 2 คน
สุดท้าย คือ นายบอริส จอห์นสัน และนายเจเรมี ฮันต์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเดินสายรณรงค์หาเสียงนโยบาย
ต่างๆ โดยเฉพาะนโยบาย Brexit ซึ่งยังคงมีนโยบายที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยยังคงต้องการขับเคลื่อน Brexit ให้
บรรลุตามผลการลงประชามติ เมื่อปี 2559 การรื้อฟื้นการเจรจากับอียูในประเด็น Irish backstop และเตรียมพร้อม
ส าหรับการออกจากอียูโดยไม่มีข้อตกลง หากไม่สามารถบรรลุผลการเจรจาตามที่หวังไว้   
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