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o การเจรจา Brexit  

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปไดEกลับมาเริ่มตEนการเจรจา Brexit อีกคร้ัง

โดยเปRนการประชุมทางไกล หลังจากการแพรSระบาดของ COVID-19 ตั้งแตSชSวงเดือนมีนาคม ท่ีสSงผลใหEการเจรจา

ระหวSางสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปไดEหยุดชะงักไปช่ัวคราว  

นาย Michel Barnier หัวหนEาคณะเจรจาของสหภาพยุโรป เห็นวSาการเจรจารSวมกับสหราชอาณาจักรใน

คร้ังนี้เปRนที่นSาผิดหวัง โดยหากสหราชอาณาจักรไมSสามารถแสดงทSาทีที่ชัดเจนในการเจรจาในหัวขEอการเจรจาท่ี

สำคัญ เชSน สิทธิในการประมง และหัวขEอพื้นฐานของความตกลงอื่นๆ ก็จะสSงผลใหEการเจรจาเปRนไปดEวยความลSาชEา 

และอาจกระทบตSอการเจรจาระดับสูงในรอบเดือนมิถุนายน ซึ่งจะมีการหารือเพื่อสรุปความคืบหนEาในการเจรจา

ความสัมพันธoของทั้งสองฝqายหลัง Brexit (วันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยสหภาพยุโรปไดEยืนยันใหEสหราชอาณาจักร

พิจารณาขEอเสนอในเรื่องสิทธิในการประมง ความเทSาเทียมในการแขSงขัน แรงงาน และกฎระเบียบดEานสิ่งแวดลEอม 

ทั้งนี้ การที่สหราชอาณาจักรยังคงยืนยันที่จะไมSขยายระยะเวลา Transition period จะเปRนปzจจัยท่ีสSงผลใหEทั้งสอง

ฝqายไมSสามารถสรุปความตกลงไดEทันเวลา 

 อยSางไรก็ตาม นาย David Frost หัวหนEาคณะเจรจาของสหราชอาณาจักร เห็นวSาความตกลงทางการคEา

ระหวSางทั้งสองฝqายไมSจำเปRนตEองมีกฎเกณฑoในเรื่องความเทSาเทียมในการแขSงขัน สิ่งที่สหราชอาณาจักรคาดหวังคือการ

เป~ดตลาดของสหภาพยุโรปท่ีรวมถึงการยกเวEนภาษีและการยกเลิกระบบโควตา ท้ังน้ี สหราชอาณาจักรมีความมุSงม่ันท่ีจะ 
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เนEนการรักษาผลประโยชนo โดยใหEเหตุผลวSาที่ผSานมาในขั้นตอนกระบวนการ Brexit สหราชอาณาจักรไดEดำเนินการ

ตามที่สหภาพยุโรปรEองขอไปหลายประเด็นแลEว และยังคงยืนยันการเจรจาความตกลงทางการคEาท่ีแยกจากความ  

ตกลงหรือความรSวมมืออ่ืนๆ และตEองการใหEมีการจัดทำความตกลงรSวมกับสหภาพยุโรปในรูปแบบเดียวกันกับ

แคนาดา และอาจพิจารณาความรSวมมือทางประมงในรูปแบบเดียวกันกับความรSวมมือระหวSางสหภาพยุโรปและ

นอรoเวยoท่ีตกลงกันเปRนรายป� โดยสหราชอาณาจักรเห็นวSาสิทธิในการประมงควรเปRนไปตามหลักกฎหมายระหวSาง

ประเทศ 

การเจรจาครั้งนี้ เห็นไดEชัดวSาทั้งสองฝqายมีทSาทีที่แตกตSางกันเปRนอยSางมากในเรื่องความสัมพันธoในอนาคต 

โดย สหราชอาณาจักรไดEปฏิเสธขEอเสนอในเรื่องความใกลEชิดและความรSวมมือทางดEานกฎหมายที่ฝqายสหภาพยุโรป

เสนอใหEสหราชอาณาจักรพิจารณาทั้งเรื่องภาษีนำเขEาไปจนถึงการกSอการรEาย ในขณะที่สหราชอาณาจักรตEองการเพียง

ความตกลงทางการคEา ความตกลงในเร่ืองความรSวมมือ

เฉพาะดEาน สำหรับการเจรจาความตกลงทางการคEา

นั้น สหภาพยุโรปยังคงไมSเห็นดEวยในเรื่องขEอเสนอการ

เป~ดตลาดของสหราชอาณาจักร และสหราชอาณาจักร

ยังคงเห็นวSาขEอเสนอของสหภาพยุโรปจะยังสSงผลใหE 

สหราชอาณาจักรตEองอยู SภายใตEกฎระเบียบของ

สหภาพยุโรปและกSอใหEเกิดการอุปสรรคทางการคEา 

ทั ้งนี ้ สหภาพยุโรปไดEปฏิเสธขEอเสนอของสหราช

อาณาจักรในเรื่องการขจัดอุปสรรคทางเทคนิคการคEา 

(technical barrier to trade) ที่ไมSจำเปRน รวมถึง

เรื่องมาตรการสุขอนามัยในสินคEาจากสัตวo (Sanitary 

and phytosanitary) ซ่ึงสหราชอาณาจักรมีมาตฐานสูงและสหภาพยุโรปไดEยอมรับในความตกลงการคEาฉบับกSอน  

นักวิเคราะหoของสหภาพยุโรปบางรายเห็นวSาทSาทีการเจรจาของสหราชอาณาจักรคSอนขEางเสี่ยง ซึ่งสหราช

อาณาจักรอาจไมSสามารถไดEขEอสรุปความตกลงทางการคEาตามที่เรียกรEองภายไดEในสิ้นป�นี้ ในขณะที่ทุกประเทศใน

ภูมิภาคตSางตEองทุSมเทความสนใจไปในเรื่องการจัดการการแพรSระบาดของ COVID -19 ในขณะนี้ โดยหนทางท่ี 

สหราชอาณาจักรจะสามารถสรุปขEอตกลงไดEภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ คือจะตEองเปลี่ยนทSาทีในการเจรจาในหลาย

หัวขEอสำคัญ 

  ทั ้งนี ้ สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปไดEกำหนดใหEมีการประชุมอีกครั ้งในวันท่ี 11 พฤษภาคม และ 1 

มิถุนายนน้ี 

 



o ความตกลงการค3าเสรี UK - US 

นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรจะเริ่มเจรจาความตกลงทางการคEารSวมกับสหรัฐฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคมน้ี โดย

ระบบทางไกล โดยจะใชEเวลาในการเจรจารอบแรกนี้สองสัปดาหo และตกลงใหEมีการเจรจาทางไกลรSวมกันทุกหก

สัปดาหoจนกวSาสถานการณoการเดินทางจะกลับมาเปRนปกติ และจะครอบคลุมในประเด็นเรื่องการคEาสินคEา และ

การคEาบริการ การคEาดิจิตอล การลงทุนสองฝqาย และการใหEความชSวยเหลือแกSธุรกิจขนาดกลางและขนาดยSอม  

ในการเจรจาความตกลงรSวมกับสหรัฐฯ นี้ สหราชอาณาจักรไดEประเมิณวSาการลดภาษีและมาตรการที่เปRน

อุปสรรคตSอการคEาจะชSวยกระตุEนเศรษฐกิจไดEถึง 0.07% - 0.16% ในระยะเวลา 15 ป� โดยท่ีผSานมาสหราชอาณาจักร

และสหรัฐฯ มีมูลคSาการคEาสินคEาและบริการรวมกวSา 220,000 ลEานเหรียญสหรัฐฯ มีการจEางงานกวSาลEานตำแหนSง

และคาดหวังวSาความตกลงจะชSวยสSงเสริมโอกาสในการดำเนินธุรกิจ การจEางงาน และการลงทุนซึ่งนSาจะเปRนสSวน

ชSวยใหEสามารถฟ��นฟูเศรษฐกิจไดEเร็วยิ่งขึ้นหลังจาก

การแพรSระบาดของ COVID – 19  

นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังคาดหวังวSาการเจรจา

จะชSวยเป~ดตลาดเพิ่มเติมใหEแกSอุตสาหกรรมรถยนตo 

เซรามิกสo วิสกี้ และชีส ในขณะที่จะยังคงมาตรฐาน

สำหรับผูEบริโภคและสิ่งแวดลEอม และยืนยันวSาจะไมS

นำเรื่องการใหEบริการดEานสุขภาพและยาเขEาสูSการเจรจา อยSางไรก็ตาม ประเด็นท่ีสหราชอาณาจักรมีความกังวลเปRน

อยSางมากคือ การผSอนคลายมาตรการในการนำเขEาไกSแชSคลอรีน (Chorinated chicken) และเนื้อวัวที่มีการใชE

ฮอรoโมน (Hormone Treated Beef) ที ่สหรัฐฯ ยืนยันวSามีมาตรฐานความปลอดภัยที ่ดีและมีหลักฐานทาง

วิทยาศาสตรoรองรับ  

ทั้งนี้ นักวิเคราะหoมีความเห็นแบSงออกเปRน 2 ฝqาย โดยฝqายแรกเห็นวSาความตกลงรSวมกับสหรัฐฯ จะชSวย

กระตุEนเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรหลัง Brexit และอีกฝqายมีความกังวลวSาการเจรจาความตกลงทางการคEา

รSวมกับสหรัฐฯ อาจสSงผลใหEสหราชอาณาจักรจะตEองผSอนคลายมาตรฐานของอาหาร และสิ่งแวดลEอม และอาจไมS

สามารถทดแทนการสูญเสียตลาดสหภาพยุโรปจาก Brexit ไดE  

ที่มา: Financial Times/The Guardian/SkyNews/BBC News 

ข้อคิดเหน็ สคต. 

1. สหราชอาณาจักรมีทSาทีชัดเจนในการเจรจา Brexit วSาตEองการใหEมีการเป~ดการคEาเสรีท่ีลดภาษีเปRนศูนยo

และยกเลิกระบบโควตาภาษีซึ ่งเปRนรูปแบบความตกลงที ่เป~ดเสรีมาก และสหภาพยุโรปแสดงทSาทีชัดเจนวSา           

ขEอเรียกรEองของสหราชอาณาจักรเปRนเรื่องที่อาจจะเปRนไปไมSไดE นอกจากนี้ ทั้งสองฝqายยังมีทSาทีที่แตกตSางกันเปRน

อยSางมากในเรื่องรายละเอียดความตกลงอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการคEา ซึ่งจะสSงผลใหEเกิดความกดดันในการเจรจา 2 
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รอบที่เหลือกSอนการประชุมระดับสูงในเดือนมิถุนายนนี้ และมีความเปRนไปไดEวSาทั้งสองฝqายอาจตEองอาศัยภาค

การเมืองเขEามาชSวยปลดล็อกการเจรจาครั้งนี้ ซึ่งนSาจะเปRนการปลดล็อกในเรื่องที่ยังไมSสามารถตกลงกันไดE เชSน ความ

เทSาเทียมในการแขSงขัน และการตรวจเช็คพรมแดนดEานไอรoแลนดo เปRนตEน 

2. ในขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังคงยืนยันวSาจะไมSขยายระยะเวลา Transition period ออกไปจาก

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ จึงสSงผลใหEหลายฝqายคาดวSาเมื่อถึงเวลานั้นแลEว สหราชอาณาจักรและสหภาพ

ยุโรปอาจไมSสามารถสรุปผลการเจรจาการคEาไดEภายในกำหนดเวลา และทั้งสองฝqายจะตEองเขEาสูSการคEาภายใตE

กฎระเบียบของ WTO ทันทีในวันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเปRนกลุSมประเทศที่มีการคEากับสหราช

อาณาจักรมากท่ีสุด ภาคเอกชนจึงมีความกังวลวSาอาจสSงผลกระทบตSอการคEาระหวSางกันอยSางหลีกเล่ียงไมSไดE  

3. สหราชอาณาจักรไดEแสดงความพยายามในการเรSงจัดการเจรจาความตกลงการคEาเสรีรSวมกับสหรัฐฯ ท่ี

เปRนคูSคEาลำดับตEนของสหราชอาณาจักร ซึ่งถึงแมEจะมีการวิเคราะหoวSาจะชSวยกระตุEนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนEอย 

แตSสหราชอาณาจักรเห็นวSาจะเปRนการเริ่มตEนที่ดีในการจัดทำความตกลงการคEาเสรีของสหราชอาณาจักรหลังจากท่ี

แยกตัวจากสหภาพยุโรป โดยทั้งสองฝqายยังคาดหวังวSาจะสามารถสรุปผลการเจรจาใหEไดEเร็วที่สุดเทSาที่จะเปRนไปไดE 

ในขณะที่ภาคเอกชนของสหรัฐฯ ใหEความเห็นวSาสหรัฐฯ ไมSควรรีบเรSงสรุปการเจรจากับสหราชอาณาจักรหากยังไมSมี

ความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธoกับสหภาพยุโรปหลัง Brexit ซึ่งแสดงใหEเห็นวSาประเด็นเรื่องความสัมพันธoทาง

การคEาของสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปยังคงเปRนปzจจัยสำคัญในการพิจารณาความรSวมมือทางการคEาของ

สหรัฐฯ ในขณะที่สหราชอาณาจักรเองยังตEองเผชิญกับประเด็นเรื่องการปกป�องภาคการเกษตร และการใหEบริการ

สาธารณสุขจากการเจรจารSวมกับสหรัฐฯ ดEวย 

4. ถึงแมEวSาการเจรจาความตกลงตSางๆ จะไดEรับผลกระทบจากการแพรSระบาดของ COVID-19 แตSสหราช

อาณาจักรและคูSเจรจาไดEกลับมาดำเนินการเจรจาโดยใชEระบบทางไกล ซึ่งถึงแมEจะมีบรรยากาศการเจรจาที่แตกตSาง

ไปจากการเจรจาในรูปแบบปกติ แตSการเจรจาทางไกลเปRนเพียงทางเลือกเดียวที่จะชSวยใหEการเจรจาตSางๆ มีความ

คืบหนEาไดEตามกำหนดเวลา ในชั้นนี้ สหราชอาณาจักรอาจทุSมเททรัพยากรในการเจรจา Brexit และการเจรจาความ

ตกลงการคEาเสรีรSวมกับสหรัฐฯ เพื่อพิสูจนoความสำเร็จในการดำเนินงานของรัฐบาลปzจจุบันที่มุ SงหวังใหEสหราช

อาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปไดEภายในกำหนดเวลาเดิม  

 อยSางไรก็ตาม ประเด็นท่ีนSาจับตามองในการเจรจา Brexit คือ การลดภาษี ยกเวEนโควตาภาษีระหวSาง

กัน การยอมรับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตวo และมาตรฐานตSางๆ ซึ่งจะสSงผลกระทบตSอผูEสSงออก

ไทยในการผลิตใหEไดEมาตรฐานเพื่อการสSงออกไปยังตลาดตSางๆ และประเด็นที่นSาจับตามองในการเจรจาความตกลง

การคEาเสรีกับสหรัฐฯ คือประเด็นเร่ืองการเป~ดตลาดเน้ือสัตวo เชSน ไกSแชSคลอรีน และเน้ือวัวท่ีมีฮอรoโมน ซ่ึงหากสหราช

อาณาจักรยอมรับมาตรฐานดังกลSาวแลEว อาจสSงผลกระทบตSอผูEสSงออกอาหารของไทยดEวย 

           
สรุปโดย สคต.ลอนดอน 


