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สหราชอาณาจั ก รเป็ น หนึ่ ง ในประเทศคู่ ค้ า ที่ ส าคั ญ ของไทย โดยในปี 2561 สหราช
อาณาจักรเป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทย และเป็นอันดับที่ 2 ของไทยในสหภาพยุโรปรองจากเยอรมนี
เมื่อเกิด Brexit หรือการขอถอนสมาชิกภาพจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผลจาก
การลงประชามติ EU Referendum เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นั้น นับเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่
มี ค วามส าคั ญ ส่ งผลต่ อ แนวคิ ด ทฤษฎี เรื่อ งการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ และจะส่ งผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจ การค้าในวงกว้าง โดยไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
สหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าที่ดาเนินธุรกิจการค้า
กับสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป รวมถึงคู่ค้าอย่างประเทศไทยด้วย โดยแม้ว่ามูลค่าการค้าของ
ไทยกับสหราชอาณาจักรจะมีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 1.4 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย และ
คาดว่าผลกระทบ Brexit ต่อไทยอาจอยู่ในวงจากัดเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนการค้าดังกล่าว แต่ก็จะต้อง
คานึงถึงผลกระทบทางอ้อมด้วย ซึ่งสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ Brexit ส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจ โดยจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อกาลังซื้อและความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภคใน
การซื้ อ สิ น ค้ า จากต่ า งประเทศรวมถึ งจากไทย ซึ่ งไทยควรที่ จ ะติ ด ตามสถานการณ์ Brexit และ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่าง ๆ ทั้งในด้านที่เป็นอุปสรรคความท้าทายและด้านที่เป็นโอกาส เพื่อที่ไทย
จะได้ดาเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อ
เป้าหมายสาคัญในการขยายมูลค่าทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร
ผลกระทบของ Brexit ที่ มี ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ การค้ า ระหว่ า งไทยกั บ สหราช
อาณาจักรนั้น ในด้านความท้าทาย ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ขยายตัวในอัตราที่
ลดลง การชะลอตัวของการลงทุน อัตราเงินเฟ้อและกาลังซื้อของผู้บริโภค ที่ทาให้ผู้บริโภคระมัดระวัง
ในการใช้จ่ายซื้อสินค้า รวมถึงสินค้าจากไทย และการที่ Brexit จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตาราง
ผูกพันภาษีภายใต้ WTO อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยบางรายการ รวมถึงยังเป็นความ
ท้าทายต่อธุรกิจบริการที่สาคัญของไทยคือธุรกิจร้านอาหารไทย
ด้านโอกาสของไทยนั้น คือการกระชับและขยายความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับ สหราช
อาณาจักรในระดับทวิภาคี ทั้งนี้สหราชอาณาจักรอยู่ระหว่างการจัดทา Trade Policy Review (TPR)
กับไทย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานและอาจต่อยอดไปสู่การเจรจาจัดทาความตกลงทางการค้ากับไทยในอนาคต
ทั้งนี้ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักรเพื่อรองรับ Brexit นั้น
ภาครัฐของไทยควรดาเนินการในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและร่วมกับภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาใช้ประโยชน์จากเวทีหรือองค์กรต่าง ๆ ที่สาคัญด้วย
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.1.1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าที่สาคัญของไทย โดยเมื่อพิจารณาจาก
มูลค่าการค้าสินค้ารวมแล้ว (Trade in goods) นับเป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทยในปี 2561 และเป็น
คู่ค้าอันดับที่ 2 ชองไทยในสหภาพยุโรป รองจากเยอรมนี โดยมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 7,044 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 3 แสนล้านบาท) ไทยส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรเป็นมูลค่า 4,062
ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.7 แสนล้านบาท) และไทยนาเข้าจากสหราชอาณาจักร 2,981 ล้าน
เหรีย ญสหรัฐ (ประมาณ 1.25 แสนล้านบาท) โดยไทยเป็น ฝ่ายได้ดุล การค้ากับสหราชอาณาจักร
1,080 ล้านเหรียญสหรัฐ และเมื่อพิจารณาจากสถิติการค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไทยจะเป็นฝ่ายได้
ดุ ล การค้ า สิ น ค้ า กั บ สหราชอาณาจั ก รมาโดยตลอด นอกจากนี้ ไทยและสหราชอาณาจั ก รยั ง มี
ความสัมพันธ์ด้านการลงทุนทาธุรกิจมายาวนาน โดยไทยเข้าไปลงทุนทาธุรกิจในสหราชอาณาจักร
หลายสาขาธุรกิจ อัน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม อสั งหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร เครื่องดื่มแบรนด์ไทย และ
สโมสรฟุตบอลของอังกฤษ เป็นต้น สาหรับสหราชอาณาจักรก็เข้ามาลงทุนทาธุรกิจในประเทศไทย
หลายสาขาธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก (ธุรกิจใหญ่ คือ กลุ่ม Tesco) ธุรกิจพลังงาน/น้ามัน รวมถึงธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ ธุรกิจอากาศยาน (เช่น Rolls Royce) ธุรกิจด้านความ
ปลอดภัยและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เป็นต้น
1.1.2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในสหภาพยุโรป
ในด้านของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรนั้น สหราชอาณาจักร
เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (European Union: EU) โดยแม้ว่าสหราชอาณาจักรจะ
ไม่ใช่ประเทศผู้ก่อตั้งแรก ๆ (Founding member) ของกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคนี้ (เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.
1958 โดยเบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์) แต่ก็มีความสัมพันธ์กับ
กลุ่มภูมิภาคนี้มายาวนานกว่า 40 ปี โดยสหราชอาณาจักรเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกของกลุ่ม EEC
(European Economic Community) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2516 (ปี ค.ศ. 1973) หรือประมาณ 46
ปีที่ผ่านมา ในสมัยของนายกรัฐมนตรี Edward Heath โดยที่ส ามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก EEC ได้
ในช่วงหลังจากที่ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส Charles De Gaulle ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วม
เป็นสมาชิก EEC ของสหราชอาณาจักรนั้น ลาออกจากตาแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2512
ทั้งนี้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของยุโรป European Economic Community นั้น ได้
มีพัฒนาการความร่วมมือและความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเศรษฐกิจให้มีความแน่นแฟ้น
มากยิ่งขึ้น อันได้แก่ ระบบการเงินของยุโรป (European Monetary System) และได้พัฒนาจนเกิด
เป็นสกุลเงินหลักของยุโรปคือสกุลยูโร แต่สหราชอาณาจักรยังรักษาการใช้เงินสกุลเดิมคือสกุลปอนด์
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และต่อมา EEC ก็ได้มีการพัฒนาเป็นระบบตลาดเดียว โดยเริ่มขึ้นเมื่อปี 2527 (ค.ศ. 1984) ซึ่งมีการ
ออกกฎหมาย Single European Act (SEA) โดยเป็ น การแก้ ไขสนธิ สั ญ ญากรุ ง โรม (Treaty of
Rome) และได้มีการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ในปี 2536 (ค.ศ. 1993) ซึ่งการรวมกลุ่มของสหภาพ
ยุโรป (European Union) เป็นตลาดเดียว (Single market) นั้น นับเป็นการรวมกลุ่มความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่มีความแน่นแฟ้นมาก ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ
การเคลื่อนย้ายเงินทุน การเคลื่อนย้ายคน (บุคลากรและแรงงงาน) ระหว่างประเทศสมาชิกกันได้อย่าง
เสรี รวมถึงความเป็นสหภาพศุลกากร (Customs Union) ที่มีอัตราภาษีเดียวกันของประเทศสมาชิก
ในการค้ากับประเทศนอกสหภาพยุโรป โดยปัจจุบันสหภาพยุโรปมีสมาชิกทั้งหมดรวม 28 ประเทศ1
1.1.3 เกิดสถานการณ์ Brexit
แม้ว่าสหราชอาณาจักรจะเป็นสมาชิกของกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปนี้มาอย่างยาวนาน ซึ่ง
เป็ น การรวมกลุ่ ม เพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น ส่ ง เสริม ความสั ม พั น ธ์ท างการค้ า ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รั ก ษา
สิ่งแวดล้อม และเพื่อรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ของกลุ่มภูมิภาค เป็นต้น แต่การ
ดาเนินการตามแนวทางและวัตถุประสงค์การร่วมกลุ่มเศรษฐกิจดังกล่าวนั้น ทาให้ประเทศสมาชิกของ
สหภาพยุโรปจะต้องสูญเสียอานาจอธิปไตยบางประการของประเทศ และไม่สามารถดาเนินนโยบาย
ของประเทศได้อย่างเป็นอิสระ โดยต้องอยู่ภายใต้แนวนโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ของสหภาพ
ยุโรป จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยสาหรับสหราชอาณาจักร ซึ่งโดยประวัติศาสตร์เป็น ประเทศที่เคยมีความ
ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรอย่างมากในอดีต จนถึงปัจจุบันที่ยังคงเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็น
อันดับที่ 5 ของโลก ต้องสูญเสียอานาจอธิปไตยและอิสระในการบริหารประเทศบางประการ และโดย
ที่การเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ก็มีความท้าทายในเรื่องของการบริ หารงานที่ไม่คล่องตัว เพราะมี
ประเทศสมาชิกถึง 28 ประเทศ การใช้งบประมาณที่สูง และสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศ
สมาชิกที่สนับสนุนเงินงบประมาณให้แก่สหภาพยุโรปในฐานะของประเทศสมาชิกที่สูงมาก อีกทั้งยังมี
ประเด็นความท้าทายในเรื่องของผู้อพยพจากประเทศนอกสหภาพยุโรป เช่ น จากโมรอคโค อัลบาเนีย
อินเดีย ตุรกี ปากีสถาน เป็นต้น รวมถึงผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่มาจากประเทศยุโรปตะวันออกที่สหราช–
อาณาจักรจะต้องแบกรับภาระดังกล่าวร่วมกับสมาชิกประเทศอื่น เนื่องจากเป็นนโยบายด้านผู้อพยพ
ของสหภาพยุโรป
จากเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าวรวมถึงเหตุผลทางการเมืองในประเทศ ทาให้ รัฐ บาล
สหราชอาณาจักรพิจารณาเปิดให้ประชาชนลงประชามติการออกจากความเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจั ก ร (United Kingdom European Union Membership Referendum หรื อ
EU Referendum) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 (ปี ค.ศ. 2016) หรือในสมัยของนายกรัฐมนตรี นาย
เดวิด แคเมอรอน โดยผลการลงประชามติดังกล่าวคือ จานวนผู้ที่สนับสนุนการออกจากสมาชิกภาพ
ของสหภาพยุโรป (Brexiteer) ชนะไปด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 51.9 ขณะที่ผู้ที่สนับสนุนให้สหราช
อาณาจั กรยั งคงเป็ น สมาชิกอยู่ ในสหภาพยุโรป (Remainer) มีค ะแนนร้อยละ 48.1 ซึ่งถือว่าฝ่ าย
สนับสนุนการออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปชนะไปเพียงเล็กน้อย
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ผลการลงประชามติออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ได้
สร้ า งความสนใจ ความประหลาดใจ ผลกระทบต่ อ แนวคิ ด ของการรวมกลุ่ ม เศรษฐกิ จ รวมถึ ง
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจการค้า ที่นอกจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของสหราชอาณาจักรเอง
และของสหภาพยุโรปแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อประเทศนอกสหภาพยุโรปที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การค้ากับสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงประเทศไทยอีกด้วย โดยผลกระทบระยะสั้นที่
เกิดขึ้นทันทีภายหลังจากผลการลงประชามติที่สหราชอาณาจักรต้องการออกจากความเป็นสมาชิก
ภาพของสหภาพยุโรป (Brexit) คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดต่าลงอย่างมากทั่วโลก รวมถึงดัชนี FTSE
100 ของสหราชอาณาจั กรลดลงร้อยละ 4.3 ราคาทองคาและราคาน้ ามันในตลาดโลกเพิ่มสู งขึ้น
ค่าเงินปอนด์อ่อนลงต่าสุดนับตั้งแต่ปี 2528 (ค.ศ. 1985) ต่ากว่าช่วงวิ กฤตการเงินซัพไพร์ม (ปี 2551/
2552) เหลื อ 1.3364 ดอลลาร์ ส หรั ฐ (GBP: USD) รวมถึ ง ค่ า เงิ น ยู โ รของสหภาพยุ โ รปก็ ล ดลง
เช่นเดียวกัน ทาให้มูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นปอนด์ลดต่าลงทันที ซึ่งต่อมาค่าเงินปอนด์ที่ลดต่าลง ก็ได้
ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการค้ากับสหราชอาณาจักร ซึ่งค่าเงินปอนด์ที่ลด
ต่าลงดังกล่าว ได้ส่งผลให้สินค้าน าเข้าจากต่างประเทศรวมถึงสินค้านาเข้าจากประเทศไทยมีราคา
สูงขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าที่ส่งออกจากสหราชอาณาจักรจะมีราคาต่าลงเมื่อพิจารณาโดยคานวณจาก
ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลปอนด์
1.1.4 พัฒนาการของ Brexit
ภายหลังจากผลการลงประชามติออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป สหราช–
อาณาจักรได้ดาเนินกระบวนการถอนสมาชิกภาพจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยนายกรัฐมนตรี นาง
เทเรซา เมย์ ในฐานะรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากความเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 (ค.ศ. 2017) ซึ่งเป็นการดาเนินการตาม Article 50 ของ Treaty
of European Union (TEU) หรือที่เรียกว่า Treaty of Lisbon โดย Article 50 ดังกล่าว ได้ให้สิทธิ
แก่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปขอถอนสมาชิกภาพจากสหภาพยุโรปเพียงฝ่ายเดียว (Unilaterally)
และกาหนดให้ ป ระเทศสมาชิก ที่ ต้องการลาออกจากสมาชิกภาพดังกล่ าว จะต้องดาเนิ นการตาม
กระบวน การที่กาหนด โดยให้เวลาแก่ประเทศสมาชิกที่ต้องการลาออกนั้น เจรจาความตกลงการออก
จากสหภาพยุโรป (Exit deal) ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มกระบวนการยื่นหนังสือขอลาออก ซึ่ง
หมายถึงกาหนดเวลาการเจรจาและต้ องออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปในวันที่ 29 มีนาคม
2562 ( ค.ศ. 2019)
รัฐบาลสหราชอาณาจักรภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรีนางเทเรซา เมย์ ได้มีการ
ปรั บ โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานรั ฐ และได้ ตั้ ง กระทรวง Brexit (Department for Exiting the
European Union) เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการเจรจาความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับ
สหภาพยุ โ รป ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น Department for International Trade (DIT) และ
Foreign and Commonwealth Office (FCO) เป็นต้น อย่างไรก็ดี การดาเนินกระบวนการเพื่อออก
จากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของรัฐบาลสหราชอาณาจักรนั้น ประสบกับปัญหาอุปสรรคและความ
ท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะความเห็ น ของสมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรที่ แตกต่ างกัน เกิด การ
แบ่งแยก ต่อต้านและขัดแย้ง แม้แต่ในกลุ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในพรรครัฐบาลคือพรรค
Conservative ของนายกรัฐมนตรีนางเทเรซา เมย์ ทาให้รัฐมนตรีที่ดู แลรับผิดชอบกระทรวงสาคัญ ๆ
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ที่เป็ น หลักในการเจรจาและดาเนิ นการบวนการ Brexit นั้นลาออกหลายคน โดยเฉพาะกระทรวง
Brexit รวมถึงมีการชุมนุมประท้วงจากประชาชนกลุ่มที่ยังคงสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรยังคงอยู่ใน
สหภาพยุโรปอยู่บ่อยครั้ง ท่าทีที่ไม่ค่อยประนีประนอมในการเจรจาของทางสหภาพยุโรป ความล่าช้า
ของการเจรจาผลความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป รวมถึงประเด็นเจรจาที่มี
ความอ่อ นไหวคือ เรื่ องการผ่ านแดนระหว่างสาธารณรัฐ ไอร์แลนด์ และไอร์แลนด์เหนื อ (ประเด็ น
Backstop) ท าให้ ร่ า งความตกลงว่ าด้ ว ยการถอนสมาชิ ก ภาพออกจากสหภาพยุ โรปของสหราช
อาณาจั ก ร (The EU Withdrawal Agreement) ของนางเทเรซา เมย์ ไม่ ผ่ านความเห็ น ชอบจาก
รัฐสภาถึง 3 ครั้ง แม้ว่าจะมีการปรับร่างความตกลงดังกล่าวตามความเห็นที่แตกต่างของรัฐสภาแล้วก็ตาม
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลสหราชอาณาจั ก รไม่ ส ามารถผ่ า นร่ า งความตกลง The EU Withdrawal
Agreement ภายในกาหนดเวลาคือวันที่ 29 มีนาคม 2562 รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงได้ขอขยาย
ระยะเวลาการถอนสมาชิกภาพจากสหภาพยุโรปออกไป โดยในชั้นนี้ สหภาพยุโรปได้ยินยอมให้มีการ
ขยายระยะเวลา Brexit ออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
การที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนางเทเรซา เมย์ ไม่สามารถผลักดันให้ร่าง The EU
Withdrawal Agreement ผ่ า นความเห็ น ชอบ ของรั ฐ สภ า ในขณ ะที่ ส มาชิ ก ภ ายในพ รรค
Conservative เองบางกลุ่มก็มิได้สนับสนุนร่างฯ ดังกล่าว รวมถึงการคัดค้านจากพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
โดยเฉพาะพรรคแรงงานของนายเจเรมี คอร์บิน แม้ว่าฝ่ายรัฐบาลนางเทเรซา เมย์ ได้พยายามเจรจา
ปรับ แก้ไขร่างความตกลง โดยมีการหารือกับพรรคแรงงานแล้วก็ตาม ได้กดดันให้นางเทเรซา เมย์
ลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าพรรค Conservative เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยจะมีผลในวันที่
7 มิถุนายน 2562 และหัวหน้าพรรค Conservative คนใหม่ จะต้องเข้ามารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
ของสหราชอาณาจักรคนต่อไป ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินกระบวนการ Brexit
ทั้งนี้ด้านท่าทีของสหภาพยุโรป หัวหน้าคณะเจรจาของสหภาพยุโรปคือนายมิเชล
บาร์นิเยร์ ได้แถลงอย่างชัดเจนว่า สหภาพยุโรปจะไม่เปิดการเจรจากับสหราชอาณาจักรใหม่ โดยผล
การเจรจาความตกลงจนมีร่าง The EU Withdrawal Agreement ดังกล่าว ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ดี
ที่สุ ดที่ส หภาพยุโรปจะยอมรับ ได้ ทาให้ โดยสรุปแล้ วสถานการณ์ Brexit ของสหราชอาณาจักรใน
ขณะนี้ถือว่ายังไม่สามารถหาทางออกหรือข้อสรุปได้ (Deadlock) โดยเป็นความท้าทายอย่างมากที่
รัฐบาลสหราชอาณาจักรภายใต้ผู้นาหรือนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งคนใหม่ จะต้องดาเนิน
กระบวนการ Brexit ให้ได้ตามผลการลงประชามติ โดยมิให้เกิดความแตกแยกและขัดแย้งในรัฐสภา
อังกฤษ รวมถึงในกลุ่มประชาชนในประเทศด้วย
1.1.5 ผลกระทบความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit
ขณะนี้ ส ถานการณ์ Brexit ยั งคงมี ค วามไม่ แ น่ น อนว่ าจะออกมาในแนวทางใด
โดยยังคงไม่มีความชัดเจนถึงผลความตกลงความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป
ขณะที่ ก ารเมื อ งในสหราชอาณาจั ก รเองยั ง คงไม่ มี เ สถี ย รภาพ จะมี ก ารเปลี่ ย นตั ว ผู้ น าหรื อ
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยยังคงมีความเห็ นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในรัฐสภาสหราชอาณาจักร
ซึ่ ง ท าให้ ร่ า ง The EU Withdrawal Agreement ของนายกรั ฐ มนตรี นางเทเรซา เมย์ ไม่ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่รัฐสภาก็มีมติเสียงข้างมากคัดค้านการออกจากการเป็น
สมาชิกสหภาพยุโรปโดยปราศจากความตกลง (No deal Brexit)
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ความไม่ แ น่ น อนของสถานการณ์ Brexit ฃึ่ ง ยั ง คงด าเนิ น อยู่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจการค้าของสหราชอาณาจักร เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรชะลอตัว โดยธนาคารแห่ ง
อังกฤษ (The Bank of England) คาดการณ์ความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 ว่าจะ
ลดลงต่าสุดนั บ ตั้ งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2552 โดยมีการปรับลดคาดการณ์ ความเติบโตทาง
เศรษฐกิจจากร้อยละ 1.7 เหลือเพียงร้อยละ 1.2 ส่งผลต่อการชะลอตัวของการลงทุนในภาคธุรกิจ
การค้า และภาคก่อสร้าง และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สืบเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
เงิน ปอนด์ อ่ อ นค่าลง แต่ ร ายได้ ข องผู้ บ ริโภคไม่ ได้ สู งขึ้น ตาม ท าให้ ผู้ บ ริ โภคในสหราชอาณาจั ก ร
ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการซื้อสินค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงขึ้นจากผล
ของอัตราแลกเปลี่ยน
ภาวะดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้านาเข้า รวมถึงสินค้านาเข้าจากไทยซึ่งมี
ราคาสู งขึ้น โดยจะส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการนาเข้าสินค้าจากประเทศไทย เนื่องจาก
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าไทยเมื่อเทียบกับสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือสินค้า
จากสหภาพยุโรป นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit ยังจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทย
ชะลอการลงทุ น ท าธุ ร กิ จ การค้ ากั บ สหราชอาณาจั ก ร เพราะยั ง คงมี ค วามไม่ เชื่ อ มั่ น ในเรื่ อ งของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักรที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนไป ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่นกรณีของสินค้าไก่แปรรูป ซึ่งปัจจุบันมีการนาเข้าจากต่างประเทศ
รวมถึงจากไทยภายใต้โควตานาเข้าของสหภาพยุโรป ที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนในด้านของปริมาณ
และกระบวนการน าเข้ า เมื่ อ เกิ ด Brexit แม้ ว่า จะมี ก ารพิ จ ารณาช่ ว งระยะเวลาการเปลี่ ย นผ่ า น
(Transition period) ไว้เป็นระยะเวลา 2 ปีก็ตาม
ทั้งนี้ ไม่ว่าผลการเจรจาความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป จะ
ออกมาในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าผลความตกลงจะเป็น Hard Brexit หรือการออกจากสหภาพยุโรป
แบบไม่ มี ข้ อ ตกลง (No deal Brexit) หรื อ Soft Brexit คื อ การออกจากสหภาพยุ โรปโดยยั ง คง
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าในระดับหนึ่ง และโดยที่เมื่อพิจารณาจากที่รัฐบาลสหราชอาณาจักร
มีแนวนโยบายที่ต้องการเป็นประเทศผู้ค้าของโลก (Global trading nation) และต้องการมองออกไป
หรือสร้างความสัมพันธ์กับประเทศนอกสหภาพยุโรป (Outward looking) แล้ว ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศคู่ค้านอกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ควรพิจาณาหาแนวทางในการส่งเสริมและ
กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าที่สาคัญของไทย
ในภูมิภาคยุโรป เพื่อป้องกันและจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ Brexit
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอัตราภาษี กฎระเบียบการนาเข้าต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักรที่อาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนไปเมื่อออกจากสหราชอาณาจักร รวมถึงควรหาแนวทางในการขยายมูลค่าการดาเนิน
ธุรกิจการค้าระหว่างกันเพื่อรองรับ Brexit
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบ Brexit ที่จะมีต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่าง
ไทยกับสหราชอาณาจักร
1.2.2 เพื่อให้ทราบถึงโอกาสและความท้าทายของไทยในความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้า
ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรจากผล Brexit
1.2.3 เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะการดาเนินการต่อหน่วยงาน
ภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักร
เพื่ อ รองรั บ Brexit โดยยกตั ว อย่ า งสาขาธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามส าคั ญ และมี ศั ก ยภาพของไทย รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์จากช่องทางหรือเวทีทวิภาคีระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตเรื่อง
การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรเพื่อ
รองรับ Brexit
2) ขอบเขตระยะเวลา
ช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่นามาศึกษาคือข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 (ก่อนผลการลง
ประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 3 ปี) จนถึงข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2562
1.3.2 วิธีการดาเนินการศึกษา
1) เป็นการศึกษาจากข้อมูลเผยแพร่ สถิติการค้า ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ข้อมูลจาก
สานักข่าวต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจของไทยและสหราชอาณาจักร
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีของทั้งสองประเทศ รวมถึงจากประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ของ
ผู้จัดทารายงาน
2) ศึกษาวิเคราะห์ โอกาสและความท้ าทายของไทยในความสั มพัน ธ์ทางธุรกิ จ
การค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในสถานการณ์ Brexit โดยนาทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์มาใช้
เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการดาเนินการต่อหน่วยงานภาครัฐคือกระทรวงพาณิชย์ ใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับสหราชอาณาจักร
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ จากฐานข้อมูลสถิติก ารค้าของสานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิขย์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ เช่น จาก
กรมส่ งเสริ ม การค้ าระหว่ างประเทศ กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ ตั ว เลขและตั ว ชี้ วั ด ทาง
เศรษฐกิ จ จากหน่ ว ยงานเศรษฐกิ จ ของทั้ ง สองประเทศ และข้ อ มู ล จากองค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร และภาคธุรกิจในบางสาขาธุรกิจที่สาคัญของ
ไทยและสหราชอาณาจักร
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2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภู มิ คือ จากการสอบถามและสัมภาษณ์ ผู้แทน
จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในสาขาธุร กิ จของไทยที่ มี ศั ก ยภาพในสหราช
อาณาจักร
1.4 คาถามการศึกษา
1.4.1 Brexit จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับไทย
อย่างไร
1.4.2 อะไรคือโอกาสและความท้าทายของไทยในด้า นความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับ
สหราชอาณาจักรในสถานการณ์ Brexit
1.4.3 ภาครัฐ ของไทยโดยเฉพาะกระทรวงพาณิ ช ย์ควรดาเนินแนวทางในการส่ งเสริม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรอย่างไร ควรเน้นในสาขาธุรกิจใดบ้าง
และควรใช้ประโยชน์จากช่องทางหรือเวทีทวิภาคีใด อย่างไร
1.5 สมมติฐาน
การลาออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรหรือ Brexit นั้น นับเป็น
ปรากฏการณ์ ทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ที่จะส่ งผลต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้า ไม่เพียงแต่ความ
สัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป แต่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศ
นอกสหภาพยุโรปเช่นไทยที่ดาเนินธุรกิจการค้ากับทั้งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปด้วย โดยจะมี
ผลกระทบทั้งในแง่ของความท้าทายและโอกาสของไทย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่สาคัญ
ของไทยควรต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล และติ ด ตามสถานการณ์ Brexit เพื่ อ วางแนวกลยุ ท ธ์ ในการด าเนิ น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักร เตรียมพร้อมสาหรับสถานการณ์ Brexit ซึ่งคาดว่า
ประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่งที่สาคัญของไทยในสหราชอาณาจักร ก็ได้มีการศึกษาติดตามเพื่อวาง
แนวกลยุทธ์ความสัมพันธ์กับสหราอาณาจักรเช่นเดียวกัน ซึ่งหากไทยไม่มีการดาเนินการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในสถานการณ์ Brexit นี้ ก็จะมีโอกาสสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและสูญเสียส่วน
แบ่งตลาดในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าที่สาคัญของไทยได้
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
การศึกษานี้ จ ะทาให้ ทราบข้อมูล ที่จะสามารถนามาใช้ประกอบการพิจารณาในการวาง
แนวทางจัดทากลยุทธ์ของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักร เพื่อ
เตรียมการในสถานการณ์ Brexit คือ
1.6.1 เพื่อเตรียมการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและความท้าทายจากผลกระทบ Brexit
ที่จะมีต่อภาคธุรกิจที่สาคัญของไทย
1.6.2 เพื่อเน้นการส่งเสริมภาคธุรกิจการค้าที่ไทยมีศักยภาพอย่างมียุทธศาสตร์ และใน
ภาคธุรกิจที่สหราชอาณาจักรจะสนใจในการดาเนินธุรกิ จกับไทย โดยเป็นไปในทิศทางที่จะสามารถ
ขยายความร่วมมือกันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
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ทั้งนี้ ผลในระยะสั้นคือ การวางแนวทางขยายความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทย
กับสหราชอาณาจักร และผลในระยะยาวคือการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อวางแนวทางการจัดทาความ
ตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการขยายมูลค่าธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราช
อาณาจักร
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
สหราชอาณาจักร หมายถึง สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) หรื อ เรี ย กสั้ น ๆ ว่ า สหราชอาณ าจั ก ร
(United Kingdom) ประกอบด้วยดินแดนหรือเขตอานาจ 4 ส่วน คือ 3 ส่วนอยู่บนเกาะอังกฤษ คือ
อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ และ 1 ส่วนอยู่บนเกาะไอร์แลนด์คือ ไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งทั้ง 4 ส่วนมี
อธิปไตยของตนเอง ได้รับเอกราชในขั้นตอนการกระจายอานาจทางนิติบัญญัติ จนมีสถานะเป็นรัฐ
อธิปไตย ทั้งนี้รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรและรัฐบาลอังกฤษยังมีอานาจจัดการกับกิจการที่สงวนไว้
ทั้งหมดสาหรับไอร์แลนด์เหนือ และสกอตแลนด์ และในกิจการที่ไม่ได้ถ่ายโอนทั้งหมดสาหรับเวลส์ แต่
ไม่ใช่กิจการทั่วไปซึ่งได้ถ่ายโอนอานาจไปยังรัฐสภาไอร์แลนด์เหนือ รัฐสภาสกอตแลนด์ และสมัชชา
แห่งชาติเวลส์
สหภาพยุโรป (European Union: EU) หมายถึง กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปที่รวมกลุ่ม
กันทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในลักษณะสถาบันแบบเหนือรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างสันติภาพเป็นการถาวรระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมไปถึงการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิก และการมีบทบาทในประชาคมโลก ซึ่ง
ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีรัฐสมาชิกจานวน 28 ประเทศ มีระบบตลาดร่วม ระบบภาษีศุลกากรร่วม การ
ใช้เงิน สกุลยูโรร่วมกันใน 17 ประเทศสมาชิก และมีศูนย์กลางบริห ารอยู่ที่กรุงบรัส เซลส์ ประเทศ
เบลเยียม ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วย 4 สถาบันหลักคือ คณะกรรมาธิการยุโรป คณะมนตรียุโรป คณะ
มนตรีแห่งสหภาพยุโรป และสภายุโรป
Brexit (เบร็กซิต) หมายถึง การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรที่กาลัง
อยู่ในกระบวนการ โดยเกิดขึ้น หลั งจากผลการลงประชามติการออกจากสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักร (EU Referendum) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ซึ่งจานวนผู้ออกเสียงสนับสนุนการถอน
ตัวจากสหภาพยุโรป คิดเป็นร้อยละ 51.9 ส่วนผู้ที่ออกเสียงสนับสนุนการคงสมาชิกภาพของสหราช
อาณาจักรในสหภาพยุโรป คิดเป็นร้อยละ 48.1

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ที่แต่ละประเทศไม่สามารถผลิต
สินค้าและบริการได้ทุกประเภทที่คนในประเทศต้องการ และไม่สามารถผลิ ตได้ในต้นทุนที่เท่ากัน
เนื่ องจากความแตกต่างของทรั พ ยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ดินฟ้ าอากาศ ความสามารถ ความ
ชานาญและความคิดสร้างสรรค์ของคนในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ทาให้เกิดการค้าระหว่าง
ประเทศ คือแต่ละประเทศมีการค้าขายสินค้าและบริการระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในประเทศ
ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ มีสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคได้หลากหลายประเภท และในต้นทุนหรือ
ราคาที่เหมาะสมจากความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในแต่ละประเทศ
เมื่อมีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นระหว่างกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง และก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศผู้ค้า โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันแล้ว
ก็เริ่มเกิดแนวคิดในเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั้น แบ่งออกได้เป็นหลายระดับ2 ได้แก่
1) เขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) เป็นการจัดทาความ ตกลง
ทางการค้าที่เป็นการยกเลิกอัตราภาษีศุลกากรและขจัดข้อจากัดทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
โดยแต่ละประเทศสมาชิกยังคงจัดเก็บภาษีนาเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิกได้ในอัตราที่ต่างกัน
2) สหภาพศุลกากร (Customs Union) คือ นอกจากประเทศสมาชิกจะ ตกลงที่
จะยกเลิกอัตราภาษีศุลกากรและขจัดข้อจากัดทางการค้าระหว่างกันแล้ว ยังมีการกาหนดอัตราภาษี
นาเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิกในอัตราเดียวกันอีกด้วย (Common external tariff)
3) ตลาดร่วม (Common Market) เป็ นความร่วมมือในระดับ ที่สู งกว่าสหภาพ
ศุลกากร โดยนอกจากการเปิดให้มีการค้าเสรีในสินค้าแล้ว ยังรวมถึงการค้าและการเคลื่อน ย้ายอย่าง
เสรีในทรัพยากรทุกชนิด ซึ่งรวมถึงการค้าบริการ ทุน และแรงงานด้วย
4) สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) คือ นอกจากจะเป็นตลาดร่วมเดียวกัน
แล้ว ประเทศสมาชิกยังร่วมกันกาหนดนโยบายเศรษฐกิจอื่น ๆ ร่ว มกัน เช่น นโยบายการเงินการคลัง
นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายเกษตร นโยบายการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น
5) สหภาพเหนื อชาติ (Supranational Union) เป็นการรวมกลุ่มในทุก ๆ ด้าน
เพื่อมุ่งหวังที่จะรวมเป็นประเทศเดียวกัน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ร.ศ. ระวีวรรณ มาลัยวรรณ และ รศ. ดร. สุชาดา ตั้งทางธรรม. การรวมกลุม่
เศรษฐกิจของโลก
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การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ นั้ น สามารถขยายตั ว ได้ ใ นทางกว้ า ง (Wider
integration) คื อ เพิ่ ม จ านวนสมาชิ ก ของกลุ่ ม เศรษฐกิ จ และขยายได้ ใ นทางลึ ก (Deeper
integration) หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในมิติต่าง ๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิกของกลุ่ม ทั้งนี้ แต่ละประเทศก็จะมี แรงจูงใจต่าง ๆ กันในการพิจารณาเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ
และความสั มพั น ธ์ของกลุ่ มเศรษฐกิจในเชิงลึ กก็จะมีความยากที่จะบรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจาก
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะมีพื้นฐานโครงสร้าง ระบบและนโยบายเศรษฐกิจที่ต่าง ๆ กัน ดังนั้น
ยิ่งประเทศสมาชิกมีพื้นฐานที่แตกต่ างและหลากหลายกันมาก การสร้างความสัมพันธ์ในเชิงลึกก็จะ
ยากขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้ น การศึกษาถึงผลดีและผลเสี ยของการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจในกรณี ของ
สหภาพยุโรป ที่เป็นการรวมกลุ่มในลักษณะของตลาดเดียวและมีมิติของสหภาพเศรษฐกิจร่วมอยู่ด้วย
นั้น ซึ่งโดยหลักการแล้วการเป็นตลาดเดียวจะก่อให้เกิดการขยายมูลค่าทางการค้าสินค้า บริการ และ
การลงทุนระหว่างกัน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถตั้งกาแพงภาษีหรือมาตรฐานการนาเข้าสินค้าและ
บริการจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิก ที่หากไม่มีความเหมาะสมหรือสูงจนเกินไป ก็จะก่อให้เกิดการ
บิดเบือนทางการค้า และผู้บริโภคในประเทศอาจเสียประโยชน์ได้
นอกจากนี้ พื้ น ฐานของประเทศสมาชิ ก ที่ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลาย ก็ เป็ น
อุปสรรคสาคัญในการดาเนินนโยบายร่วมกัน ซึ่งไทยในฐานะที่เป็นประเทศคู่ค้าของสหภาพยุโรป และ
เป็ น สมาชิก ของการรวมกลุ่ ม เศรษฐกิจ ASEAN ควรศึ กษาผลดี แ ละผลเสี ย ของการรวมกลุ่ ม ทาง
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปดังกล่าวในกรณีของ Brexit เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินกล
ยุทธ์ทางการค้าของไทยต่อไป
2.1.2 ทฤษฎีนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท3 คือ
1) นโยบายการค้าเสรี
เป็ น นโยบายการค้ าที่ ส่ งเสริม ให้ เกิ ด การค้ าระหว่ างประเทศ เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะ
ประเทศผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบและมีต้นทุนที่ต่ากว่า โดยเหตุผลด้านทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ ภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เป็นต้น เพื่อนามาค้าขายระหว่างกัน
โดยผู้บริโภคในประเทศจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งตามแนวนโยบายการค้า
เสรีนี้ แต่ละประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบ และเก็บภาษีสินค้าและบริการนาเข้าในอัตรา
ที่ต่า โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นรายได้ของประเทศ แต่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการกีดกันสินค้าและ
บริการจากต่างประเทศ
2) นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
เป็นนโยบายการค้าที่จากัดขอบเขตการค้าระหว่างประเทศ โดยเหตุผลหลัก ๆ
อันได้แก่ เพื่อการคุ้มครองอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศหรืออุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่ยังไม่สามารถ
แข่ งขั น ได้ กั บ อุ ตสาหกรรมของต่ างประเทศ เพื่ อ คุ้ มครองให้ มี ก ารจ้ างแรงงานในประเทศในภาค
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ยังไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ รวมถึงเพื่อป้องกันการขาดดุลการค้า
3
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หรือการขาดดุลการชาระเงินของประเทศ หากประเทศไม่สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ หากเปิด
ให้มีการค้าเสรีกับต่างประเทศ ซึ่งนโยบายการค้าแบบคุ้มกันนี้ จะทาให้ผู้บริโภคในประเทศจะต้องซื้อ
สินค้าบางประเภทในราคาที่แพงขึ้น และอาจเกิดการขาดแคลนสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถผลิตได้
ในประเทศ
ในกรณี Brexit นั้น ไทยในฐานะคู่ค้าของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
ควรศึกษาแนวนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหภาพยุโรปและของสหราชอาณาจักร เพื่อเป็น
การเตรีย มความพร้อมที่ จ ะพิ จารณากาหนดกลยุทธ์ทางการค้าของไทยกับ สหราชอาณาจักรและ
สหภาพยุโรป ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.1.3 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ทฤษฎี ค วามได้ เปรีย บโดยเปรี ย บเที ย บ 4 เป็ น ทฤษฎี ที่ น าเสนอโดย Mr. David
Ricardo โดยเป็นการนาปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละประเทศมาเปรีย บเทียบกัน เป็นการเปรียบเทียบใน
เชิ ง ต้ น ทุ น อั น ได้ แ ก่ ทรั พ ยากร จ านวนแรงงานที่ ใช้ จ านวนชั่ ว โมงแรงงานที่ ใช้ เป็ น ต้ น เพื่ อ
เปรียบเทียบถึงการผลิตสินค้าประเภทเดียวกันของสองประเทศหรือของแต่ละประเทศ ว่าประเทศใด
จะสามารถผลิ ต สิ น ค้ า ชนิ ด นั้ น ได้ ในต้ น ทุ น ที่ ต่ าที่ สุ ด ซึ่ งจะเป็ น ประเทศที่ มี ค วามได้ เปรี ย บโดย
เปรียบเทียบ
อย่ างไรก็ ดี ในการศึก ษาถึ งภาคธุรกิ จที่ ส าคั ญ และมี ศั ก ยภาพของไทยในตลาด
สหราชอาณาจักรเพื่อรองรับ Brexit นั้น ผู้จัดทารายงานไม่สามารถลงลึกถึงข้อมูลตัวเลขต้นทุนได้ แต่
จะศึกษาพิ จ ารณาจากปั จ จั ยต่าง ๆ ที่แสดงถึงความได้เปรียบและเสี ยเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตลาดสหราชอาณาจักร และคู่แข่งที่สาคัญของไทย
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 บทความของ Ms. Patranun Limudonporn (15 มี.ค. 62) ที่มีการเผยแพร่
ในเวปไซด์ brandinside.asia เรื่ อ ง วิ เคราะห์ เมื่ อ Brexit ถึ งทางตั น อั ง กฤษเหลื อ ทางเลื อ ก
อะไรบ้าง? กระทบไทยแค่ไหน?
โดยเห็นว่า Brexit ถือเป็นประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สาคัญอย่างมากใน
ระดับ สากล เพราะการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษย่อมส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และ
อ้างอิงรายงานของ Harvard Business Review คาดการณ์สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนว่า Brexit จะเป็น
อย่างไรต่อไป ส่งผลให้การลงทุนลดลงร้อยละ 6 ภายใน 2 ปีหลังจากผลการลงประชามติ อัตราการ
จ้างงานลดลงร้อยละ 1.5 และย่อมทาให้ผลิตผลของสหราชอาณาจักรลดลงอีกเช่นกัน
จากบทความได้มีการวิเคราะห์ว่า ไอร์แลนด์เหนือคือจุดสาคัญของปัญหา ที่ทาให้
ร่างความตกลงออกจากสหภาพยุ โรปของสหราชอาณาจักร (The EU Withdrawal Agreement)
ของนายกรัฐมนตรี นางเทเรซา เมย์ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฏร โดยเมื่อพิจารณาจาก
ประวัติศาสตร์เกาะไอร์แลนด์ได้มีการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่
มีเอกราชสมบูรณ์ และอีกส่วนคือไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร การแบ่งแยก
4
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ดั ง กล่ า วได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส งบในไอร์ แ ลนด์ มี ก ลุ่ ม ผู้ ก่ อ ความไม่ ส งบที่ เรี ย กว่ า IRA (Irish
Republican Army) แต่สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลงเมื่อปี 2541 (ค.ศ. 1998) ที่มีความตกลง
กันระหว่างหลายฝ่ายที่ เกี่ยวข้องถึงสถานการณ์และการจัดการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ประเทศ นามาสู่ความตกลง Good Friday Agreement แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะสหราชอาณาจักร
และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ต่างเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยกันทั้งคู่ การรื้อแนวเขตแดนระหว่าง
สองประเทศจึงเกิดขึ้นได้ แต่ผลจากการลงประชามติ Brexit ในปี 2559 ทาให้อังกฤษต้องออกจาก
สหภาพศุลกากรของสหภาพยุโรป และเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตั้งด่านตรวจสอบสินค้าที่เขตแดนระหว่าง
สาธารณรัฐไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ ทาให้ประเด็นระหว่างสาธารณรัฐไอร์แลนด์และไอร์แลนด์
เหนือกลับมาอีกครั้ง และอาจนาไปสู่ความรุ่นแรงรอบใหม่ได้อีก ซึ่งรัฐบาลอังกฤษและสหภาพยุโรปได้
เสนอให้ยกเว้นไอร์แลนด์เหนือเป็นเขตเดียวที่ยังอยู่ภายใต้สหภาพศุลกากรของยุโรป (Backstop) แต่
ข้อเสนอดังกล่าว ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาอังกฤษ
สถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้นับจากนี้ พอเป็นไปได้อยู่ 4 ทางคือ 1) ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโปตกลงยินยอมที่จะเลื่อนเวลา Brexit 2) อังกฤษยุติกระบวนการ Brexit ทั้งหมด ซึ่ง
จะทาให้อังกฤษยังคงอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไป 3) อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปแบบทันทีโดยไม่มี
ข้อตกลง (Cliff edge) และ 4) สภาผู้แทนราษฎรฯ ลงมติในรายข้อ
ทั้ ง นี้ หากมี ก ารขยายเวลาเจรจา Brexit ออกไป ในระยะสั้ น คงเป็ น เรื่ อ งของ
ความรู้สึกผ่อนคลายของตลาดโดยรวม แต่ก็เป็นการหยุดสถานการณ์ไว้ชั่วคราวเท่านั้น ปัญหาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องก็ยังคงจะเกิดขึ้นอยู่ดี โดยหากมีการออกโดยไม่มีข้อตกลงใด ๆ นั้น มีการคาดการณ์จาก
ธนาคารกลางของอังกฤษว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจอังกฤษตกต่าลงมากที่สุดถึงร้อยละ 8 และเงินปอนด์
อ่อนค่าลงร้อยละ 25 ซึ่งจะแย่กว่าวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2551
ผลกระทบโดยตรงสาหรับ Brexit ต่อเศรษฐกิจไทยนั้น จะเกิดขึ้นในสองส่วน ส่วน
แรกคือบรรยากาศการลงทุ น ในระดับ สากล โดยเศรษฐกิจ ทั่ ว โลกคงได้ รับ ผลกระทบ ตลาดหุ้ น มี
แนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงได้ตามเศรษฐกิจทั่วโลก แต่นักลงทุนต่างประเทศก็อาจเลือกมาพักเงินใน
แถบภูมิภ าคเอเชีย ทาให้ ตลาดหุ้ น อาจไม่ลดลงอย่างที่คิด ส าหรับส่วนที่ส องคือผู้ ที่ทาธุรกรรมกับ
สหภาพยุโรปและอังกฤษ ซึ่งในระยะสั้นอาจจะต้องมีการจัดการดีลและทาตามข้อตกลงต่าง ๆ ใหม่
ทั้งหมด รวมถึงศึกษากฎหมายใหม่ทั้งหมด โดยได้อ้างอิงบทวิเคราะห์ของ Economic Intelligence
Centre ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ระบุว่า ผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นกับไทยอาจจะอยู่ในวงจากัด
เพราะสัดส่วนการส่งออกจากไทยไปอังกฤษมีเพียงร้อยละ 1.5 ของการส่งออกทั้งหมด แต่ก็เห็นว่า
ผลกระทบ Brexit จะมีส่วนกดดันตลาดหุ้นทั่วยุโรป และขยายตัวไปทั่วโลก และสภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่ปีนี้อาจดูไม่สดใสเท่าใดนัก ผลกระทบจาก Brexit ที่มีต่อไทย อาจไม่ได้จากัดวงอย่างที่คิดก็เป็นได้
2.2.2 รายงานเรื่อง Brexit ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย (มีนาคม 2562) โดยกลุ่ม
พัฒนาแบบจาลอง กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เว็บไซด์ oie.go.th)
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปยังไม่ได้ข้อสรุปในการท าความตกลงในการ
แยกตัว ด้านต่าง ๆ เช่น การค้า การลงทุน การเงิน กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งแนวทางการเจรจาของ
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ได้กาหนดเพียงประเด็นหลัก ๆ ในการเจรจาเบื้องต้นเพื่อแยกตัว
ออกจากสหภาพยุโรป
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สาหรับนัยยะต่อสหราชอาณาจักรนั้น สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปใน
รู ป แบบใด ทั้ ง Soft Brexit และ Hard Brexit ต่ า งส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ เศรษฐกิ จ สหราช
อาณาจักร แต่ในกรณีแบบ Hard Brexit จะเกิดผลกระทบค่อนข้างมาก โดยธนาคารกลางของอังกฤษ
คาดการณ์ ว่ามีผลทาให้ เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรหดตัวลงประมาณร้อยละ 7–10 เนื่องจาก
สหราชอาณาจักรมีสัดส่วนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปในปี 2561 ถึงร้อยละ 46.6 ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งหมด สินค้าที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจะถูกเก็บภาษีนาเข้าและมาตรการกีดกันทางการค้า
ที่ไม่ใช่ภาษีเหมือนประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป ทาให้สินค้าของสหราชอาณาจักรมีราคาสูงขึ้น อาจ
ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของสหราชอาณาจักรลดลง และในด้านสินค้าที่นาเข้าจากสหภาพยุโรป
จะมีราคาสูงขึ้น อาจส่งผลต่อต้นทุนและความสามารถในการแข่งขันของสหราชอาณาจักร
นัยยะต่อไทย การหดตัวของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรอาจเป็นผลมาจาก Brexit
ซึ่งอาจส่งผลต่อการส่ งออกของไทยไปยังสหราชอาณาจักร แต่ไม่ว่าสหราชอาณาจักรมีการตกลง
Brexit แบบใด จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างน้อย (แต่ผลกระทบแบบ Hard Brexit จะ
มากกว่าแบบ Soft Brexit) เนื่องจากสัดส่วนการส่งออกของไทยกับสหราชอาณาจักมีไม่มากนัก โดย
ในปี 2561 มีเพียงร้อยละ 1.6 และ 1.2 ตามลาดับ ส่วนผลกระทบทางอ้อมต่อไทยนั้น ตลาดการเงิน
ไทยน่าจะได้รับผลกระทบตามความผันผวนในตลาดการเงินโลกที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าเงิ นปอนด์และ
ค่าเงินยูโรที่คาดว่ามีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจากอาจชะลอแผนการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและนาเข้าของไทย
2.2.3 รายงาน Brexit Monitor–The Impact of Brexit on (global) Trade ของ
PwC โด ย Mr. Jan Willem Velthuijsen, Chief Economist แ ละ Mr. Lorenz Bernard,
Partner Transfer Pricing
การขอออกจากการเป็ น สมาชิ ก สหภาพยุ โ รปของสหราชอาณาจั ก รนั้ น ได้ มี
ผลกระทบต่อการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป ซึ่ง PwC จะกล่ าวถึงสถานการณ์
การค้าในปัจจุบันและผลกระทบของ Brexit ที่จะมีต่อการค้าภายในสหภาพยุโรป (Intra–European
trade)
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร ได้ประโยชน์จากการเป็น
ตลาดเดียวของสหภาพยุโรป โดยไม่มีภาษีและโควตาสินค้าระหว่างกัน การเคลื่อนย้ายบุคลากรและ
ทรัพยากรโดยเสรี ทาให้สามารถเข้าถึงแรงงานและบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวมถึงกระบวนการ
ทางศุลกากรที่สะดวก เป็นการลดภาระในการดาเนินธุรกิจการค้าระหว่างกันด้วย
ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศคู่ค้าที่สาคัญของสหราชอาณาจักรใน 10 อันดับแรกนั้น
มีถึง 7 ประเทศที่อยู่ ในสหภาพยุ โรป โดยสหราชอาณาจักรส่ งออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรป
ประมาณร้ อยละ 44 และมีก ารน าเข้าสิ น ค้าจากประเทศในสหภาพยุ โรปประมาณถึงร้อ ยละ 58
โดยประเทศ คู่ ค้ าที่ ส าคั ญ ของสหราชอาณาจั ก รในสหภาพยุ โ รป ได้ แ ก่ เยอรมนี เนเธอร์แ ลนด์
เบลเยี ย ม ฝรั่งเศส ซึ่ ง Brexit จะส่ งผลกระทบต่อการค้ากับ ประเทศดังกล่ าว โดยจะทาให้ ต้น ทุ น
ทางการค้าเพิ่มสูงขึ้นทั้งต่อสหราชอาณาจักรเองและต่อประเทศคู่ค้าในสหภาพยุโรป
สรุปผลกระทบ Brexit ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) การค้าในอนาคตของสหราชอาณาจักร (Future U.K. trade flows)
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ธุรกิจในบางสาขาจะได้รับผลกระทบจาก Brexit มากกว่าสาขาอื่น โดยเฉพาะ
ภาคธุร กิ จ ที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากการส่ งออกที่ ม าก เช่ น ธุ รกิ จ ยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ และอาหารส าเร็จรูป โดยเฉพาะภาคธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนที่มีสัดส่วนการค้า
ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปที่สูง รวมถึงสหราชอาณาจักรเองก็เป็นตลาดที่สาคัญโดย
เป็นอันดับ 2 ในสหภาพยุโรปรองจากเยอรมนี และสหราขอาณาจักรก็ ส่งออกยานยนต์ไปยังตลาด
สหภาพยุโรปถึงร้อยละ 57.5 นอกจากนี้ ภาคธุรกิจบริการก็จะได้รับผลกระทบจาก Brexit ซึ่งธุรกิจ
บริการนับว่าเป็นภาคธุรกิจที่สาคัญของสหราชอาณาจักร คิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าทาง
เศรษฐกิจทั้งหมดของสหราชอาณาจักร โดยประมาณหนึ่งในสามของธุรกิจการเงินและประกันภัย
ของสหราชอาณาจักรนั้นเป็นการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป และก็เป็นฝ่ายที่ได้ดุลในภาคธุรกิจนี้ถึง
ประมาณ 19.8 พันล้านปอนด์
2) ต้นทุนทางการค้าจะเพิ่มสูงขึ้น (Trade costs will increase)
ผลกระทบที่จะมีต่อการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปนั้น จะ
ขึ้นกับผลความสัมพันธ์ระหว่างกันภายหลัง Brexit ซึ่งแนวทางที่อาจเป็นไปได้ ทั้งการทาความ ตกลง
การค้าเสรีระหว่างกัน (Comprehensive Free Trade Agreement) หรือแม้แต่การกลับไปใช้อัตรา
ภาษี ห รื อ กฎเกณฑ์ ภ ายใต้ WTO (World Trade Organization) ก็ จ ะท าให้ ต้ น ทุ น ทางการค้ า
ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดจากมาตรการในการเข้าสู่ตลาด (เช่น
ภาษี และโควตา) ภาระด้านการดาเนินการทางการค้า (เช่น กระบวนการทางศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และกฎระเบียบที่อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจทาให้เกิดมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs–Non
Tariff Barriers) เช่ น มาตรการทางด้ า นสุ ข อนามั ย ความปลอดภั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และเรื่ อ งกฎ
แหล่งกาเนิดสินค้า (Rules of origin) เป็นต้น โดยปัจจัยเหล่านี้จะทาให้ต้นทุนการดาเนินธุรกิจการค้า
ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปเพิ่มสูงขึ้น
3) การพิ จ ารณาย้ า ยฐานของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Reconsidering locations in
supply chain and value chain)
ห่ วงโซ่อุป ทานเป็ นสิ่ งส าคัญ ต่อความสามารถในการแข่งขัน โดยจะช่ว ยลด
ต้นทุนในการแสวงหาวัตถุดิบ การผลิต และการส่งสินค้า ซึ่งสัดส่วนของการค้ารวมต่อมูลค่าเพิ่มของ
การค้าของสหราชอาณาจักรจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของห่วงโซ่อุปทานอย่างมาก โดยประมาณร้อยละ 41
ของมู ล ค่ าเพิ่ ม ในการส่ งออกของสหราชอาณาจัก รจะมาจากสหภาพยุโรป และร้อยละ 12 จาก
สหรั ฐ อเมริ ก า โดยบางภาคธุร กิ จ ของสหราชอาณาจั กรนั้ น ห่ ว งโซ่อุ ป ทานระหว่างประเทศจะมี
ความสาคัญอย่างมาก เช่น ธุรกิจบริการด้านการเงิน ภาคการส่ งออกแร่และเคมีภัณฑ์ การขนส่ง การ
ติดต่อสื่อสาร การค้าส่งและค้าปลีก เป็นต้น ซึ่งเมื่อสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรป ก็จะต้องมีการปรับสมดุลในด้านของห่วงโซ่อุปทาน เพราะจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน ในด้านของสิน ค้าและบริการที่เป็นห่วงโซ่อุปทาน เช่น การพิจารณาลงทุนในการตั้งโรงงาน
โกดังสินค้า หรือการบริการโลจิสติกส์ ซึ่งเดิมอาจพิจารณาที่จะตั้งในสหราชอาณาจักร ก็อาจจะระงับ
ไว้หรือปรับแผนไปเมื่อพิจารณาถึงผลของ Brexit
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4) แนวทางการค้าในอนาคตของสหราชอาณาจักร (Future U.K. Trade Flow)
Brexit นั้นจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศอื่น
ในโลกด้วย นอกเหนือจากการค้ากับสหภาพยุโรปแล้ว เนื่องจากในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมานั้น สหภาพ
ยุโรปได้มีการเจรจาทาความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement) ถึง 36 ฉบับกับประเทศ
นอกสหภาพยุโรปถึง 58 ประเทศ ซึ่งหากสหราชอาณาจักรออกจากความเป็นสมาชิกของสหภาพ
ยุ โรป ก็ จ ะไม่ ได้ รับ ประโยชน์ จ ากความตกลงทางการค้ าดั งกล่ าว โดยแม้ว่าสหราชอาณาจั กรจะ
สามารถเปิดการเจรจาความตกลงกับประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวได้ แต่การเจรจาความตกลงจะต้องใช้
เวลาและมีกระบวนการต่าง ๆ ที่ถือเป็นต้นทุนที่สูง นอกจากนี้ การที่สหราชอาณาจักรมีข้อจากัดใน
การเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป ก็จะส่งผลในด้านของห่วงโซ่อุปทานด้วย โดยจะทาให้สหราชอาณาจักร
ไม่ใช่ประเทศที่น่าสนใจในฐานะที่เป็นฐานในการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป
5) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจมหภาค (Macro–economic effects)
จากผลการวิ จั ย ของ The Netherlands Bureau for Economic Policy
Analysis (CPB) แสดงให้เห็นว่า Brexit จะทาให้การค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปนั้น
ลดต่าลง ซึ่งก็จะส่งผลให้ GDP และรายได้ประชากรต่อหัวของทั้งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
ลดต่ าลง เนื่ อ งจากต้ น ทุ น ทางการค้ า ระหว่ า งกั น จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น การจั ด สรรทรั พ ยากรระหว่ า ง
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลง แต่ทั้งนี้ผลกระทบดังกล่าวจะรุนแรงมากหรือน้อย
แค่ไหนนั้น ก็จะขึ้นกับผลการเจรจาความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป ซึ่งหาก
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันคือการกลับไปใช้กฎเกณฑ์ WTO หรือไม่มีความตกลงการค้าเสรี ก็
คาดการณ์ว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศจะมี GDP ลงลงร้อยละ 0.8 ในปี ค.ศ. 2030
แต่หากกรณีที่มีความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน ผลกระทบความรุนแรงก็จะน้อยกว่า ส่วน สหราช
อาณาจักรนั้น คาดว่า GDP จะลดลงร้อยละ 3.4 ในปี ค.ศ. 2030 สาหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ที่จ ะได้รับ ผลกระทบรุน แรงกว่าสมาชิกประเทศอื่นคือ สาธารณรัฐ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และ
เบลเยียม ซึ่งเป็นประเทศที่ค้าขายกับสหราชอาณาจักรเป็นมูลค่าที่สูง
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
จากแนวคิดทฤษฏี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และคาถามการศึก ษาของรายงานฉบั บนี้คือ
Brexit จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับไทยอย่างไร อะไรคือ
โอกาสและความท้าทายของไทยในด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักรจากผล
Brexit และภาครั ฐ ของไทยโดยเฉพาะกระทรวงพาณิ ช ย์ ค วรด าเนิ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรอย่างไร ควรเน้นสาขาธุรกิจใดบ้าง
และควรใช้ประโยชน์จากช่องทางหรือเวทีทวิภาคีใด อย่างไร นั้น โดยที่มีสมมติฐานว่า Brexit นั้นไม่
เพียงแต่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป แต่ส่งผลต่อความสัมพันธ์
ทางธุรกิจการค้ากับประเทศนอกสหภาพยุโรปรวมถึงไทยด้วย โดยจะมีผลทั้งในแง่ของความท้าทาย
และโอกาสของไทย ซึ่งหน่ วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่สาคัญ ของไทยควรต้องศึกษาข้อมูลและ
ติด ตามสถานการณ์ Brexit เพื่ อ วางแนวกลยุ ท ธ์ในการด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ท างธุรกิ จ การค้ ากั บ
สหราชอาณาจักรรองรับ Brexit ดังนั้นผู้เขียนจึงนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยการ
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รวบรวมศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลทั้ งข้อมูลทุ ติยภูมิ จากฐานข้อมูลภาครัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพัน ธ์ทวิภาคี และภาคธุรกิจที่ส าคัญ ของไทยและสหราชอาณาจักร รวมถึงการศึกษาและ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ คื อ จากการสอบถามและสั ม ภาษณ์ ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในบางสาขาธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในสหราชอาณาจักร เพื่อตอบคาถามการศึกษาที่กาหนด

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในการศึกษาผลกระทบของ Brexit ที่จะมีต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับ
สหราชอาณาจักรนั้น จะเริ่มจากการศึกษาข้อมูลการค้าภาพรวมระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปและไทย
กับสหราชอาณาจักร เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญ ขนาดของตลาด และมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ
สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
1. สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป

Source: European Commission, Countries and Regions, Thailand
1.1 ข้อมูลสถิติกรมศุลกากรไทย ในปี 2561 การค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปคิด
เป็นมูลค่า 47,272 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปมูลค่า 25,014 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และนาเข้าจากสหภาพยุโรปมูลค่า 22,258 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับ
สหภาพยุโรป 2,756 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลในช่วง 3 ปีย้อนหลังตามแผนภาพ
ข้างต้น พบว่าภาพรวมการค้า ไทยจะเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าสินค้าและบริการกับสหภาพยุโรป
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1.2 สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยรองจากจีนและญี่ ปุ่น และไทยเป็นคู่ค้า
อันดับที่ 3 ของสหภาพยุโรปในภูมิภาคอาเซียน5
1.3 สินค้าสาคัญที่ไทยส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และชิ้น ส่วน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง สาหรับ สินค้าสาคัญที่ไทยนาเข้าจากสหภาพยุโรป ได้แก่ เครื่องจักร
และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
และส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์
1.4 ด้านการลงทุ น นั้ น ประเทศไทยเป็ น ประเทศเป้ าหมายการลงทุ น ที่ ส าคั ญ ของ
สหภาพยุโรปในอาเซียน และการลงทุนของสหภาพยุโรปในไทยคิดเป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น
2. สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร
ตารางที่ 1 การค้าระหว่างไทย–สหราชอาณาจักร ปี 2556–2562 (ม.ค.–พ.ค.)
ปี
พ.ศ. (ค.ศ.)
2556 (2013)
2557 (2014 )
2558 (2015)
2559 (2016)
2560 (2017 )
2561 (2018 )
2562
(ม.ค. - พ.ค.)

การค้ารวม
มูลค่า
สัดส่วน %
7,095.89
1.48 7.85
6,788.38
1.49 -4.33
6,367.10
1.53 -6.21
5,866.07
1.43 -7.87
7,009.67
1.53 19.5
7,044.29
1.4 0.49
2,733.94

1.35

ส่งออก
นาเข้า
ดุลการค้า
มูลค่า
% มูลค่า
%
3,786.66 -0.38 3,309.23 19.12
477.42
4,006.95
5.82 2,781.43 -15.95 1225.52
3,817.32 -4.73 2,549.78 -8.33 1267.54
3,850.42
0.87 2,015.65 -20.95 1834.77
4,080.77
5.98 2,928.90 45.31 1151.88
4,062.42 -0.45 2,981.87 1.81 1080.55

-9.23 1,698.64

-1.93

1,035.30 -19.11

663.34

หมายเหตุ : การลงประชามติ Brexit เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
ที่มา: สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน จากข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
จากข้อมูลสถิติการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรตามตารางข้างต้น มูลค่าการค้า
รวมปี 2561 อยู่ที่ 7,044 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.4 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของ
ไทย โดยไทยส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรเป็นมูลค่า 4,062 ล้านเหรียญสหรัฐ และนาเข้าจากสหราช
อาณาจักร 2,981 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ ดุลการค้ากับสหราชอาณาจักร 1,080 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งสหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทย และเป็นคู่ค้าที่สาคัญอันดับที่ 2 ของ
ไทยในสหภาพยุโรปรองจากเยอรมนี
เมื่อพิจารณาสถิติการค้าตั้งแต่ปี 2556–2561 (3ปีก่อนผลการลงมติ EU Referendum
จนถึงปีที่ผ่านมา 2561) พบว่ามูลค่าการค้าของไทยกับสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนประมาณร้อยละ
5
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1.4–1.5 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าสินค้ากับ สหราชอาณาจักรมา
โดยตลอด และนับแต่มีผลการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรในวันที่ 23
มิ ถุน ายน 2559 ได้ เริ่ ม ส่ ง ผลกระทบในปี ถั ด ไปคื อ 2560 โดยไทยมี ก ารน าเข้ าสิ น ค้ าจากสหราช
อาณาจักรเป็ น มูลค่าที่สูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นผลจากการที่ค่าเงินปอนด์ลดต่าลงจากผล Brexit ที่ทาให้
สิน ค้านาเข้าจากสหราชอาณาจักรมีราคาลดลง ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาสินค้าจากส
หราชอาณาจั กรเพิ่ม ขึ้น และทาให้ ไทยได้ ดุล การค้ ากับสหราชอาณาจักรลดลงเหลื อ 1,151 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ จาก 1,854 ล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า
สาหรับปี 2561 ผลความไม่แน่นอนของ Brexit ซึ่งยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาค
ธุรกิจและผู้บริโภค กระทบภาวะเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร (GDP growth ลดลงเหลือ 1.6%)
รวมถึงราคาสินค้านาเข้าจากไทยมีราคาสูงขึ้นจากเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลง ทาให้มูลค่าการส่งออกของ
ไทยไปยังสหราชอาณาจักรเริ่มขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ–0.45 แต่การนาเข้าสินค้าจากสหราช
อาณาจักรยังคงขยายตัวขึ้นเล็กน้อย ทาให้ไทยได้ดุลการค้ากับสหราชอาณาจักรลดลงเหลือประมาณ
1,080 เหรียญสหรัฐ ในปี 2561
ตารางที่ 2 สถิติการส่งอออกสินค้าไทยมายังสหราชอาณาจักร (มกราคม–พฤษภาคม) 2562
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จากข้อมูลสถิติส่งออกล่าสุดปี 2562 (ม.ค. –พ.ค.) สิ นค้าส่งออกสาคัญของไทยไปยัง
สหราชอาณาจั ก ร ได้ แ ก่ รถยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ ไก่ แ ปรรู ป รถจั ก รยานยนต์ แ ละ
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ส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ยกเว้นไก่แปรรูป
ตารางที่ 3 สถิติการนาเข้าสินค้าสหราชอาณาจักรมายังไทย (มกราคม–พฤษภาคม) 2562
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ส าหรั บ สิ น ค้าน าเข้าส าคัญ ของไทยจากสหราชอาณาจักร ได้แ ก่ เครื่องจัก รกลและ
ส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ รถยนต์นั่ง และ
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าทุนที่มี
เทคโนโลยีสูง
ดั งนั้ น สรุ ป ภาพรวมการค้ า สหราชอาณาจั ก รเป็ น ประเทศคู่ ค้ า ที่ ส าคั ญ ของไทยใน
สหภาพยุโรป ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าสินค้ากับสหราชอาณาจักรมาตลอดช่วง 6 ปีที่ผ่านมา เมื่อเกิด
Brexit เริ่มส่งผลกระทบด้านการค้าตั้งแต่ปี 2560 โดยไทยนาเข้าสินค้าจากสหราชอาณาจักรเพิ่มมาก
ขึ้น จากผลเงิน ปอนด์ที่อ่อนค่า และการส่งออกสิ นค้าจากไทยขยายตัวลดลงในปี 2561 ทาให้ การ
เกินดุลการค้าของไทยกับสหราชอาณาจักรมีมูลค่าลดลง แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนการค้าของ
ไทยกับ สหราชอาณาจักรซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทยในตลาดโลก จึงมี
การวิเคราะห์ว่า ผลกระทบ Brexit โดยตรงต่อการค้ากับตลาดสหราชอาณาจักรจะมีจากัด แต่อย่างไร
ก็ดี สิ่งที่ต้องพิจารณาคือผลกระทบทางอ้อมคือภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เนื่องจาก Brexit และ
ความไม่แน่นอนของผล Brexit จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร รวมถึงเศรษฐกิจ
ของสหภาพยุโรป ซึ่งก็จะมีผลต่อการค้า การลงทุนของภาคธุรกิจ และการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
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ในตลาดดังกล่าว โดยในที่สุดก็จะส่งผลต่อการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศรวมถึงการนาเข้าสินค้า
จากประเทศไทย
3.1 Brexit และผลกระทบที่จะมีต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับไทย
3.1.1 ผลกระทบที่ จ ะมี ต่ อ สหราชอาณาจั ก รและการค้ า ของสหราชอาณาจั ก รกั บ
สหภาพยุโรป
เนื่องจากสถานการณ์ Brexit ในขณะนี้ยังคงมีความไม่แน่นอน โดยยังไม่ทราบว่า
ผลการเจรจาความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปจะเป็นอย่างไร ตามที่ผู้เขียนได้
รายงานไว้ในบทที่ 1 และ 2 ดังนั้นการศึกษาผลกระทบความสั มพันธ์ทางธุรกิจการค้าของสหราช
อาณาจักร จะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ (Scenario) ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยเมื่อศึกษาจาก
รายงานของ House of Commons เรื่อง Brexit deal: Economic Analyses จะพบว่า Brexit จะ
มีความเป็นไปได้ใน 5 สถานการณ์6 คือ
1) Chequers คือ การที่สหราชอาณาจักรยังอยู่ในสหภาพศุลกากร (Customs
Union) กับสหภาพยุโรป ซึ่งอุปสรรคหรือข้อกีดกันทางการค้าระหว่างกันจะมีอยู่อย่างจากัด (ทั้งนี้
Chequers จะเป็ น ไปตาม White Paper ที่ เสนอโดยรัฐ บาลสหราชอาณาจัก รในเดื อนกรกฎาคม
2561
2) Chequers Minus จะมีความคล้ายคลึงกับ Chequers แต่จะมีอุปสรรคหรือ
ข้อกีดกันทางการค้าระหว่างกันมากกว่า
3) EEA (European Economic Area) คื อ การที่ ส หราชอาณาจั ก รยั ง คงเป็ น
สมาชิ ก ใน EEA ที่ อ ยู่ ใน Single market แต่ จ ะไม่ อ ยู่ ในสหภาพศุ ล กากร (Customs Union) กั บ
สหภาพยุโรป
4) FTA (Free Trade Agreement) คือ การที่สหราชอาณาจักรทาความ ตกลง
การค้าเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรป โดยจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีนาเข้าสินค้าระหว่างกัน และจะมีการ
ลดหรือขจัดอุปสรรคหรือข้อกีดกันทางการค้า
5) No Deal (ไม่มีความตกลง) คือ การที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป
โดยไม่มีความตกลงระหว่างกัน โดยจะกลับไปใช้กฎเกณฑ์และอัตราภาษีภายใต้ WTO
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของ 5 สถานการณ์ ดังกล่าว คาดว่าการที่มีอัตราภาษี
หรือข้อกีดกันทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปมากเท่าไหร่ ก็จะทาให้ผลกระทบที่
มีต่อเศรษฐกิจ (พิจารณาจาก GDP) มีมากขึ้นเท่านั้น

6
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จากแผนภาพดังกล่าว จะเห็ นได้ว่าสถานการณ์ Chequer ซึ่ งสหราชอาณาจักร
ยั ง คงอยู่ ในสหภาพศุ ล กากรกั บ สหภาพยุ โ รปนั้ น Brexit จะส่ ง ผลกระทบต่ อ GDP ของสหราช
อาณาจักรเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีความตกลงหรือ No deal ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อ GDP ในอัตราที่สูงกว่า
อย่ า งไรก็ ดี การศึ ก ษาของผู้ เขี ย นในรายงานฉบั บ นี้ ผู้ เขี ย นขอจ ากั ด ขอบเขต
การศึกษา ใน 2 สถานการณ์ (Scenario) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน คือ สถานการณ์
ของการมีความตกลง (FTA หรือ EEA) และสถานการณ์ที่ไม่มีความตกลง (No deal)
3.1.1.1 สถานการณ์ที่มีความตกลง
การศึกษาในสถานการณ์นี้ จะเริ่มจากการศึกษาสาระของร่างความตกลง
ที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี นางเทเรซา เมย์ ได้เจรจากับสหภาพยุโรป
และสรุ ป เป็ น ร่ างความตกลงการออกจากการเป็ น สมาชิก ของสหภาพยุ โรป หรือ The UK’s EU
Withdrawal Agreement เมื่ อ วั น ที่ 14 พ ฤศจิ ก ายน 2561 โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมาธิก ารยุ โรป (European Council) แล้ ว แต่ ยังไม่ได้ผ่ านความเห็ นขอบจากสภาผู้ แทน
ของสหราชอาณาจักรเองถึง 3 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2562 1 ครั้ง และในเดือนมีนาคม 2 ครั้ง
ร่ า ง The UK’s EU Withdrawal Agreement ประกอบด้ ว ย 6 ส่ ว น
7
สรุปสาระสาคัญดังนี้
ส่ ว นที่ 1: บทบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป (Common Provisions) ก าหนดขอบเขต
ความตกลง นิยาม และการดาเนินการเพื่อให้ความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับสหราชอาณาจักร
ส่ ว นที่ 2: สิ ท ธิ พ ลเมื อ ง (Citizens’ Rights) การเคลื่ อ นย้ า ยพลเมื อ ง
ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจะเป็นไปอย่างเสรีตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป จนถึง
กาหนดเวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (transition period) โดยชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในประเทศ
7

House of Commons Library. The UK’s EU Withdrawal Agreement. 11 April 2019
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ที่เป็นเจ้าบ้าน (host state) ก่อนจะถึงกาหนดเวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน จะได้รับสิทธิการ
อาศัยอย่างถาวร (permanent residence rights) ภายใต้ความตกลง The UK’s EU Withdrawal
Agreement โดยมี เงื่ อ นไขตามข้ อ ก าหนด ซึ่ ง พลเมื อ งชาวยุ โ รปหรื อ สหราชอาณาจั ก รจะต้ อ ง
ดาเนินการสมัครเพื่อให้มีสถานะของผู้มีสิทธิอาศัยใหม่ (new residency status) ทั้งนี้ รัฐบาลสหราช
อาณาจั ก รได้ เสนอระบบการตรวจคนเข้ า เมื อ งระบบเดี ย วส าหรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการเข้ า มาในสหราช
อาณาจั ก รภายหลั ง Brexit โดยจะมี พื้ น ฐานจากกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การตรวจคนเข้ าเมื อ งของ
ประชาชนที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ซี่งรัฐบาลจะให้ความสาคัญต่อผู้ที่มีพรสรรค์และความเชี่ยวขาญ
ในด้านต่าง ๆ
ส่วนที่ 3: บทบัญญัติเรื่องการแยกตัว (Separation Provisions) ซึ่งเป็น
เรื่ องของการจั ดระเบี ย บในเรื่ องต่าง ๆ ในการที่ ส หราชอาณาจัก รจะออกจากสหภาพยุโรป โดย
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การจัดการต่าง ๆ ที่จะทาให้สามารถดาเนินไปได้อย่างไม่สะดุด ได้แก่ เรื่อง
การเข้าสู่ ต ลาดของสิ น ค้าและบริ การ กระบวนการศุ ล กากร ภาษีมู ล ค่าเพิ่ม และภาษี ส รรพสามิ ต
ทรัพย์สิน ทางปั ญญา กระบวนการทางศาล การรักษาข้อมูล (Data protection) สิทธิพิเศษต่าง ๆ
และการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของสหภาพยุโรป เป็นต้น
ส่ ว นที่ 4: การเปลี่ ยนผ่ าน (Transition) คื อ การกาหนดช่ ว งเวลาการ
เปลี่ยนผ่าน ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่อช่วงเวลาระหว่างที่ สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปจนถึง
เวลาที่มีความตกลงกันในรูปแบบใหม่ โดยช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านได้กาหนดไว้จนถึงเดือนธันวาคม
2563 และสามารถเจรจาเพื่อขอต่อเวลาเปลี่ยนผ่านได้ต่อไปอีก 2 ปี
ส่ ว นที่ 5: การจั ด การด้ านการเงิน (Financial Settlement) เป็ น การ
กาหนดภาระการชาระเงินของสหราชอาณาจักรให้กับสหภาพยุโรป และวิธีการคานวณสัดส่วนที่สห
ราชอาณาจักรต้องชาระและตารางการชาระเงิน
ส่ ว นที่ 6: บ ท บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ สถาบั น (Institutional and Final
provisions) เป็นการกาหนดเรื่องการจัดการของสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้มีการดาเนินการตามความตก
ลงนี้ เช่น การดาเนินการในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างกัน เช่น การพิจารณาของ CJEU (European
Court of Justice) หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับของ Joint Committee เป็นต้น
เมื่อพิจารณาในสาระสาคัญ 6 ส่วนของร่าง The UK’s EU Withdrawal
Agreement ดังกล่าว พบว่าเป็นการตกลงในเรื่องกรอบหรือแนวทางการดาเนินการ เพื่อไม่ให้การ
ดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปสะดุดหยุดลง และลดอุปสรรคในช่วง
ของการด าเนิ น การออกจากสหภาพยุ โรป โดยที่ ยั งมิ ได้ มี ก ารเจรจาถึงความตกลงทางการค้ าใน
รายละเอี ย ด ซึ่ ง จะมี ก ารเจรจาความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ าต่ อ ไป เมื่ อ The UK’s EU Withdrawal
Agreement ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักรแล้ว
ดังนั้น ในการศึกษานี้ จะเป็นการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่มีความตกลง
ดังนี้
1) ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรในระยะยาว คาดการณ์
15 ปี (โดยมีสมมติฐานว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างกันไม่เปลี่ยนแปลง) เมื่อ
ดูจากอัตราการขยายตัวของ GDP
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Source: HM Government, EU Exit: Long–term economic analysis, Nov 2018
(1) กรณี EEA: GDP จะลดลงร้อยละ–1.4
(2) กรณี FTA: GDP จะลดลงร้อยละ–4.9
2) ผลกระทบที่มีต่อการคลัง (Public finances) ของสหราชอาณาจักร
คือการพิจารณาผลกระทบต่อการขาดดุลบัญชีของประเทศสหราชอาณาจักร (เปรียบเทียบรายได้จาก
ภาษีและแหล่งต่าง ๆ ของรัฐ กับรายจ่ายของรัฐ)

Source: HM Government, EU Exit: Long–term economic analysis, Nov 2018
(1) กรณี EEA: การขาดดุลบัญชีจะเพิ่มขี้นประมาณร้อยละ 0.4
(2) กรณี FTA: การขาดดุลบัญชีจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.4
3) ผลกระทบต่อการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป
(1) กรณี EEA (European Economic Area)
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Source: https://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Area
EEA จั ดตั้ งขึ้น โดย EEA Agreement ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ.
1994) โดยเป็นความตกลงที่เป็นการขยายการเป็นตลาดเดียว (Single market) ของสหภาพยุโรปไป
ยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดย EEA จะมีความเชื่อมโยงระหว่างสหภาพยุโรป
กับ 3 EFTA (European Free Trade Association) คือกับไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์ ให้
อยู่ในตลาดเดียวกับสหภาพยุโรป มีการกาหนดกฎระเบียบพื้นฐานเดียวกันกับสหภาพยุโรป โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากร สินค้า บริการ และทุน ระหว่างกันได้อย่างเสรี ซึ่ง
สนธิสัญญา EEA (EEA Treaty) เป็นสนธิสัญญาด้านการพาณิชย์ จะมีความแตกต่างจากสนธิสัญญา
สหภาพยุ โ รป โดยสมาชิ ก ของ EFTA ไม่ ต้ อ งเข้ า ร่ ว มใน Common Agricultural Policy หรื อ
Common Fisheries Policy ของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศโครเอเชียก็เข้าร่วมอยู่ภายใต้
EEA Agreement ด้วย
กล่าวโดยสรุปคือประเทศสมาชิก EEA สามารถเข้าร่วมอยู่ใน
ตลาดเดียวกับสหภาพยุโรป และต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตลาดเดียว
โดยที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรืออยู่ในสหภาพศุลกากรเดียวกับสหภาพยุโรป (คือไม่ต้อง
กาหนดอัตราภาษีนาเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิกในอัตราเดียวกัน)
ดังนั้น ในกรณี EEA ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับ
สหภาพยุโรป ยังคงความเป็น ตลาดเดียว คือ สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากร สินค้า บริการ และทุน
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ระหว่างกันได้อย่างเสรี โดยไม่มีอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกัน และข้อจากัดทางการค้าระหว่างกันมี
อยู่อย่างจากัด และไม่ต้องเข้าร่วมในนโยบายสาคัญบางอย่างของสหภาพยุโรป ซึ่งกรณี นี้จะส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์และมูลค่าการค้าระหว่างกัน (UK–EU intra trade) ไม่มากนัก (ทั้งนี้ ยังไม่มี
บทวิเคราะห์ที่จะคานวณถึงตัวเลขสถิติได้ว่าจะกระทบต่อมูลค่าการค้าระหว่างกันเท่าใด เนื่องจากผล
เจรจาความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปยังไม่มีความชัดเจน) โดยกรณี EEA นี้
สหราชอาณาจักรไม่ต้องกาหนดอัตราภาษีนาเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป ในอัตรา
เดีย วกับ ที่ ส หภาพยุ โรปกาหนด แต่ ส ามารถด าเนิ นการได้อย่างมีอิส ระไม่ต้ องขึ้นกั บนโยบายของ
สหภาพยุโรป
(2) กรณี FTA (Free Trade Agreement)
กรณีที่สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปได้มีการเจรจาและ
จัดทาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกัน ซึ่งสันนิษฐานว่าจะไม่มีการกาหนดอัตราภาษี และ
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non–tariff barriers: NTBs) ระหว่างกัน เช่นเดียวกับมาตรฐานการทาความ
ตกลงการค้าของประเทศอื่น ๆ โดยเฉลี่ยที่มีการทากับสหภาพยุโรป ซึ่งกรณีนี้จะไม่เหมือนกับ EEA
กล่าวคือสหราชอาณาจักรจะไม่ใช่ตลาดเดียวกับสหภาพยุโรป ไม่สามารถเคลื่อนย้ายบุคลากร สินค้า
บริการ และทุน ได้อย่างเสรีระหว่างกัน และไม่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
ตลาดเดียว เพียงแต่จะมีการค้าสินค้าและบริการระหว่างกันได้ โดยไม่มีอัตราภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่
ภาษีระหว่างกัน
ดังนั้ น จึงคาดได้ ว่า กรณี FTA มู ล ค่ าการค้ าระหว่างสหราช
อาณาจักรกับสหภาพยุโรปจะได้รับผลกระทบมากกว่ากรณี EEA เนื่องจากสหราชอาณาจักรจะไม่
สามารถใช้ป ระโยชน์ จากการเคลื่ อนย้ายบุคลากร และทุน ระหว่างสหภาพยุโรปได้ โดยจะส่ งผล
กระทบทางด้าน supply chain ที่สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
และยาวนาน ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนและความสามารถในการแข่งขันของสหราชอาณาจักร
3.1.1.2 สถานการณ์ที่ไม่มีความตกลง (No deal Brexit)
สถานการณ์ที่ส หราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปไม่สามารถเจรจาจน
บรรลุผลความตกลงกันได้ ซึ่งจะทาให้ความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพ
ยุโรปจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการและอัตราภาษีภายใต้ WTO (World Trade Organisation)
หรือ องค์การการค้าโลก
CBI (The Confederation of British Industry) ประเมิ น ว่า กรณี No
deal นั้น ประมาณร้อยละ 90 ของสินค้าสหราชอาณาจักรทั้งหมดที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจะถูก
กาหนดอัตราภาษี โดยอัตราภาษีสาหรับสินค้าที่ส่งออกจากสหราชอาณาจักรไปยังสหภาพยุโรป จะอยู่
ที่ประมาณ 4.3% ขณะที่อัตราภาษีสาหรับสินค้าที่สหภาพยุโรปส่งมายังสหราชอาณาจักร จะอยู่ที่
ประมาณ 5.7% โดยในบางภาคธุรกิจก็จะได้รับผลกระทบที่มากกว่า เช่น ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์
เกษตรและอาหาร เป็นต้น
ในภาคธุรกิจบริการซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่สาคัญของสหราชอาณาจักร โดย
คิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 80 ของเศรษฐกิจประเทศ แม้ว่าสหภาพยุโรปจะส่งออกสินค้ามายังสหราช
อาณาจักรมากกว่าที่สหราชอาณาจักรนาเข้าจากสหภาพยุโรป แต่สาหรับภาคธุรกิจบริการนั้น สหราช

27
อาณาจักรส่งออกในภาคบริการมากกว่านาเข้า และเป็นผู้ได้ดุลการค้าบริการกับสหภาพยุโรป ซึ่งกรณี
No deal ที่ต้องใช้ห ลักและอัตราภาษีภ ายใต้ WTO จะทาให้ เกิดข้อจากัดของการดาเนินการและ
การค้าในภาคธุรกิจบริการ ซึ่งจากข้อมูล UK Institute for Government หลาย ๆ ประเทศพบว่า
กฎเกณฑ์ ข อง WTO ไม่ ส ามารถจั ด การกั บ ข้ อ อุ ป สรรคทางการค้ าของภาคธุรกิ จ บริก ารได้ อ ย่ า ง
เพียงพอ ดังนั้น ในกรณี No deal จะส่งผลให้มีอัตราภาษี ข้อจากัดทางการค้า รวมถึงมาตรการกีดกัน
ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณและมูลค่าการค้าระหว่างกันในระดับที่สูงกว่ากรณีที่มีความตกลง
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร
ในกรณีไม่มีความตกลง คาดว่าภายใน 15 ปี อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของสหราช
อาณาจักรจะลดลงถึงร้อยละ 7.7 และการขาดดุลบัญชีของประเทศจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 3.2
ดังนั้น กรณี No deal นี้ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสหราชอาณาจักรอย่างรุนแรง ซึ่งจะส่งผล
กระทบเป็นลูกโซ่ต่อการค้า เพราะการที่เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบ ส่งผลต่อกาลังซื้อและ
ความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในขณะที่ภาคธุรกิจและลงทุนก็จะระมัดระวัง โดยการ
ชะลอหรือลดการขยายธุรกิจและการลงทุนโดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและกาลังซื้อของผู้บริโภค
ทั้ งนี้ ยั งไม่ พ บข้ อ มู ล รายงานการวิ เคราะห์ เชิ งปริ ม าณ ถึ งผลกระทบด้ านการค้ าระหว่างสหราช
อาณาจักรและสหภาพยุโรปในกรณี No deal แต่จากการวิเคราะห์โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ดังกล่าว
จะเห็นได้ว่ากรณี No deal จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าของสหราชอาณาจักรมากกว่า
กรณีที่มีความตกลง
3.1.2 ผลกระทบที่จะมีต่อการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก
สหภาพยุโรป (Non–EU) รวมถึงไทย
ในช่วง 46 ปี ที่ผ่ านมาที่ส หราชอาณาจักรเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรป จะต้อง
ขึ้นกับสหภาพยุโรป (หรือ EEC เดิม) ในการเจรจาทาความตกลงทางการค้ากับประเทศนอกสหภาพ
ยุโรป ซึ่งปัจจุบันสหภาพยุโรปได้มีการเจรจาจัดทาความตกลงทางการค้ากับประเทศนอกสหภาพยุโรป
ถึง 36 ฉบับ และครอบคลุมเกือบ 60 ประเทศ โดยขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสหราชอาณาจักร
สามารถเข้าร่วมหรือดาเนินการตามความตกลงดังกล่าวกับประเทศนอกสหภาพยุโรปได้หรือไม่ (roll
over these agreements) เมื่อออกจากการเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปแล้ว เพราะรัฐบาล
สหราชอาณาจักรจะไม่ได้ผูกมัด (no binding) ในความตกลงทางการค้าดังกล่าว8
ในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ประเทศที่สหภาพยุโรปมีความตกลงทางการค้าด้วยนั้น มี
มูลค่าการค้าคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของสหราชอาณาจักร ซึ่งกรณีที่
สหราชอาณาจักรไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรป (No deal) สหราชอาณาจักรก็จะต้อง
ดาเนิน การตามหลักการและอัตราภาษีภ ายใต้ WTO ซึ่งจะทาให้ส หราชอาณาจักรต้องประสบกั บ
ต้น ทุ น ค่ าภาษี ที่ สู งขึ้น รวมถึ งการตรวจสอบทางศุ ล กากรที่ เข้ม งวดขึ้น โดยอั ตราภาษี ที่ ส หราช –
อาณาจักรจะถูกกาหนดเรียกเก็บจากประเทศที่มีความตกลงกับสหภาพยุโรปดังกล่าว จะมีอัตราตั้งแต่
ประมาณร้อยละ 5 (กรณีอิสราเอล) ไปจนถึงร้อยละ 30 (กรณีอิยิปต์) นอกจากนี้ สหราชอาณาจั กรก็
8
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จะเสียประโยชน์จากความตกลงเกี่ยวกับการค้าและธุรกิจบริการ 14 ฉบับที่สหภาพยุโรปมีกับประเทศ
อื่น ๆ รวมถึงธุรกิจบริการกับประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น
อย่ างไรก็ ดี หากสหราชอาณาจั ก รออกจากสหภาพยุโรป คาดว่าจะมี ช่ว งเวลา
เปลี่ยนผ่าน (transition period) ในช่วงเวลาตั้งแต่วั นที่สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป จนถึงช่วงเวลาที่เริ่มความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปในรูปแบบใหม่ (คาดว่าประมาณ 2 ปี)
ซึ่งจะเป็ น ช่ว งที่ ส หราชอาณาจั กรเจรจาความสั มพั น ธ์ท างการค้าในรายละเอียดกับสหภาพยุโรป
รวมถึงจะเป็ น ช่ว งเวลาที่ ส หราชอาณาจัก รจะเจรจากับ สหภาพยุโรปและประเทศที่มี ความตกลง
ทางการค้ากับสหภาพยุโรป ในการที่จะปรับถ้อยคาหรือข้อความในความตกลงดังกล่าว เพื่อให้ความ
ตกลงสามารถใช้กับ สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก และสหราชอาณาจักรด้วย สาหรับภายหลัง
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่ าน คาดว่าสหราชอาณาจักรจะนาความตกลงทางการค้าที่ส หภาพยุโรปมีอยู่กับ
ประเทศต่าง ๆ มาปรับใช้ ไม่ต้องขึ้นกับนโยบายของสหภาพยุโรป โดยจะมีการปรับเนื้อหาเชิงเทคนิค
ในความตกลงดังกล่าวเล็กน้อย
ตารางที่ 4 ความตกลงทางการค้าที่สหภาพยุโรปมีกับประเทศต่าง ๆ และมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
(Agreements in Place)
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Source: European Commission, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/negotiations-and-agreements/#_in-place
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ตารางที่ 5 ความตกลงทางการค้าที่สหภาพยุโรปมีกับประเทศต่าง ๆ ที่ยังมีสถานะ Pending9 (

Source: European Commission, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/negotiations-and-agreements/#_in-place
จาก 2 ตารางข้างต้น พบว่าประเทศในภู มิภ าคอาเซียนที่ส หภาพยุโรปได้มีการ
จัดทาความตกลงทางการค้าคือ สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรี (FTA) และอยู่ใน
สถานะที่ความตกลง Pending คือการเจรจาเสร็จสิ้นแล้ว รอการลงนาม
3.1.2.1 กรณีประเทศไทย
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปนั้น
เริ่ ม ขึ้ น ในเดื อ นมี น าคม 2556 (ค.ศ. 2013) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะท าความตกลงในลั ก ษณะ
Comprehensive FTA ซึ่งจะครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ อัตราภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
9 Pending

สัตยาบัน

คือการเจรจาความตกลงเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามความตกลง หรือยังมิได้มีการลง
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(เช่น โควตา) การค้าบริการ การลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน
ทางการค้ า และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น (sustainable development) เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ดี เมื่ อ
รัฐบาลทหารได้ขึ้นมาบริหารประเทศในเดือนพฤษภาคม 2557 ทาให้ การเจรจาความตกลงทางการค้า
ระหว่างไทยและสหภาพยุ โรปหยุ ดชะงัก ลง 10 ดังนั้ น ในปั จจุบั น จึงยั งไม่มี ค วามตกลงทางการค้ า
ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการเจรจาความตกลงทางการค้า
ดังกล่าวหรือไม่ และจะมีแผนกาหนดการอย่างไร
ทั้งนี้ ผลกระทบทางการค้ าจาก Brexit ที่จะมีต่อประเทศนอกสหภาพ
ยุโรป จะมีมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นกับประเทศที่สามดังกล่าวว่าเป็นประเทศที่ได้มีการเจรจา
จัดทาความตกลงการค้ากับสหภาพยุโรปหรือไม่และในระดับใด รวมถึงเป็นประเทศที่มีการเตรียมการ
เจรจาจั ด ท าความตกลงการค้ า กั บ สหราชอาณาจั ก รหรื อ ไม่ แ ละในระดั บ ใด ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณา
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งของไทยในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ และเวียดนาม ที่ได้มีการเจรจาจัดทา
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรปแล้ว ไทยจะอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบคือความสามารถใน
การแข่งขันกับประเทศดังกล่าวในตลาดสหภาพยุโรป รวมถึงในตลาดสหราชอาณาจักรจะลดลง หากมี
การน า FTA ระหว่างสหภาพยุ โรปกับ สิ งคโปร์และเวียดนามมาปรับ ใช้กับ สหราชอาณาจักร เมื่ อ
พิจารณาถึงภาระทางภาษี
3.1.2.2 ผลกระทบของ Brexit ต่ อ ธุรกิ จ การค้ากั บ ประเทศนอกสหภาพยุโรป
รวมถึงไทย
1) รูปแบบการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
เมื่อเกิด Brexit สหราชอาณาจักรอาจไม่ใช่ตลาดเดียวกับ สหภาพ
ยุโรป (หากไม่ใช่ Chequer plan หรือ EEA) เช่น กรณีมี FTA หรือ No deal ซึ่งสหราชอาณาจักรไม่
สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ทุน และบุคลากรกับสหภาพยุโรปได้โดยเสรี ดังนั้น การส่งออก
สินค้าและบริการมาจาหน่ายในสหราชอาณาจักรของประเทศที่สามรวมถึงไทย จะไม่สามารถส่งไปยัง
ประเทศอื่นในสหภาพยุโรปเพื่อกระจายต่อมาจาหน่ายในสหราชอาณาจักรได้อย่างเสรี เนื่องจากจะมี
อัตราภาษีสินค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป (กรณี No deal) กฎระเบียบการนาเข้า
สินค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงจะมีพิธีการศุลกากรระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ดังนั้น การ
ส่งออกสินค้าจากประเทศที่สามรวมถึงจากไทยมาจาหน่ายในสหราชอาณาจักร คาดว่าจะเป็นการ
ส่งออกมายังสหราชอาณาจักรโดยตรงมากขึ้น ในขณะเดียวกันปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพ
ยุโรปก็จะลดลง
อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ที่ ป ริ ม าณความต้ อ งการสิ น ค้ า และบริ ก าร
(Demand) จากไทยในตลาดสหราชอาณาจักรในบางรายการมีไม่มากนัก ในขณะที่ไม่สามารถส่งออก
เป็นปริมาณมาก ๆ ในคราวเดียวไปยังประเทศในสหภาพยุโรป เพื่อกระจายต่อมายังสหราชอาณาจักร
แต่ต้องแบ่งปริมาณการส่งออกส่วนหนึ่งตรงมายังตลาดสหราชอาณาจักร กรณีนี้ อาจทาให้สินค้าและ
บริการของไทยที่ส่งออกตรงมายังสหราชอาณาจักร มีต้นทุนการส่งออกที่สูงขึ้น (ไม่มี Economy of
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scale) ซึ่งจะทาให้สิน ค้าและบริการของไทยบางรายการมีราคาที่สูงขึ้นในตลาดสหราชอาณาจักร
กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยเฉพาะกับสินค้าที่ผลิตได้ในสหราชอาณาจักรเอง
2) กฎระเบียบการนาเข้าสินค้าและบริการของสหราชอาณาจักร
Brexit จะท าให้ ส หราชอาณาจั ก รมี อิ ส ระในการก าหนดนโยบาย
การค้าของประเทศ ไม่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายและกฎระเบียบทางการค้าของสหภาพยุโรป (โดยเฉพาะ
ในกรณี No deal หรือ FTA) ดังนั้น สหราชอาณาจักรอาจไม่พิจารณาใช้กฎระเบียบการนาเข้าสินค้า
และบริ ก ารเช่ น เดี ย วกั บ สหภาพยุ โ รป กฎระเบี ย บการน าเข้ า ของสหราชอาณาจั ก รอาจมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไป ยกตั ว อย่ า งเช่ น สิ น ค้ า ไก่ แ ปรรูป (สิ น ค้ าส่ งออกส าคั ญ ของไทยในตลาดสหราช
อาณาจักร) ที่ปัจจุบันจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบการนาเข้าของสหภาพยุโรปที่มีการจากัดปริมาณการ
นาเข้าหรือระบบโควตา ซึ่งเมื่อเกิด Brexit สหราชอาณาจักรจะถือเป็นหนึ่งในสมาชิก WTO ที่แยก
จากสหภาพยุ โรป (Individual member) อาจต้อ งมีการจัด สรรโควตาการนาเข้าไก่แปรรูปของส
หราชอาณาจั กรเอง ในฐานะของหนึ่ งในประเทศสมาชิก WTO ซึ่งผลกระทบที่ จะมีต่อการค้ากั บ
ประเทศที่สามรวมถึงไทยจะมากน้อยเพียงใดนั้น ก็จะขึ้นกับปริมาณโควตาของสหราชอาณาจักรที่
จัดสรร ว่าเพียงพอและสะท้อนต่อการค้าที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในตลาดสหราชอาณาจักรหรือไม่
3) กฎระเบี ยบการน าเข้าที่ เกี่ย วกับ มาตรฐานสิ น ค้ า ความปลอดภั ย
และสุขอนามัย
แม้ว่า Brexit จะทาให้ ส หราชอาณาจักรไม่ต้องอยู่ภ ายใต้นโยบาย
และกฎระเบี ย บทางการค้ าของสหภาพยุ โรป แต่คาดว่าสหราชอาณาจักรจะไม่ผ่ อนปรนในเรื่อ ง
กฎระเบียบการนาเข้าที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า ความปลอดภัย และสุขอนามัย ให้ยิ่งหย่อนไปกว่า
กฎระเบียบสหภาพยุโรป เพราะแม้ว่าสหราชอาณาจักรจะเป็นประเทศที่มีนโยบายการค้าเสรี และ
ต้องการให้เกิดการขยายการค้ากับต่างประเทศ แต่ก็ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อมาตรฐานสินค้า ความ
ปลอดภัย และสุขอนามัยเพื่อปกป้องประชาชนของประเทศ รวมถึงผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรเอง
ก็ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่องมาตรฐาน ความปลอดภัย และสุขอนามัยต่าง ๆ โดยจะเห็นได้ว่า มี
เครื่องหมายรับ รองและมาตรฐานการรับรองต่าง ๆ ในตลาดสหราชอาณาจักร และผู้ บริโภคก็ให้
ความสาคัญและพิจารณาในเรื่องนี้ ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอีกด้วย
4) การรักษาสิทธิในการเจรจา (Claim of Interest) ภายใต้ WTO
Claim of Interest เป็ น กระบวนการที่ ป ระเทศสมาชิ ก WTO ที่
ต้อ งการแก้ ไขหรื อ ถอนข้อ ผู ก พั น ในตารางพั น ธกรณี เจรจาและตกลงกั บ ประเทศสมาชิ ก อื่ น ซึ่ ง
ประเทศสมาชิกอื่นที่มีส่วนได้เสียกับกรณีดังกล่าวจะต้องยื่นการรักษาสิทธิในการเจรจาต่อ WTO ทั้งนี้
ตาม Article 28 ของ GATT
Article 28 ของความตกลง GATT ก าหนดให้ ป ระเทศสมาชิ ก ที่
ต้องการแก้ไขหรือถอนข้อผูกพันในตารางพันธกรณี เจรจาและตกลงกับประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
โดยประเทศสมาชิ กที่ มี ส่ ว นได้ เสี ยมี สิ ท ธิข องรัก ษาสิ ท ธิในการเจรจาหารือ โดยต้ อ งยื่น Claim of
Interest เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร พร้อ มด้ ว ยหลั ก ฐานสนั บ สนุ น ให้ แ ก่ ป ระเทศที่ ข อปรั บ แก้ ต าราง
พันธกรณีภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่เลขาธิการ WTO เวียนเอกสารของประเทศสมาชิกที่แจ้งขอ
ปรับแก้ตารางพันธกรณี โดยมีหลักการในการพิจารณาสินค้าที่ต้องการรักษาสิทธิในการเจรจา/หารือ
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ดังนี้ (1) ประเทศที่มีสิ ทธิในการเจรจาเริ่มแรก (Initial Negotiating Rights: INR) (2) ประเทศที่ มี
ส่วนแบ่งตลาดหลัก (Principal Supplying Interest: PSI) และ (3) ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดอย่างมี
นัยสาคัญ (มากกว่าร้อยละ 10) (Substantial Interest: SI)
ในกรณี Brexit สหภาพยุโรปได้ขอปรับปรุงตารางพันธกรณีภายใต้
Article 28 (5) ของ GATT (Brexit) ซึ่งเลขาธิการองค์การการค้าโลกจึงได้มีการแจ้งเวียนเอกสารที่
สหภาพยุ โรปแจ้ งข้ อ มู ล ขอปรั บ ปรุงตารางพั น ธกรณี ดั งกล่ าว เพื่ อให้ ป ระเทศสมาชิ ก ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
พิจารณาตรวจสอบและแจ้งข้อมูลการรักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศสมาชิกดังกล่าว
ส าหรับ ประเทศไทย ได้ มี ก ารยื่ น Claim of Interest ต่ อ สหภาพ
ยุโรปแล้ว 2 ครั้ง โดยได้ขอรักษาสิทธิในการเจรจาสินค้ารวม 28 รายการตาม TRQ (Tariff Quota)
ซึ่งครอบคลุมสินค้า CSQ (Country Specific Quota) ของไทย 13 รายการ และสินค้าอื่น ๆ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ข้าว มันสาปะหลัง ปลาแปรรูป พาสตา อาหารสาเร็จรูป บิสกิต และกุ้งแช่แข็ง เป็น
ต้น นอกจากนี้ ไทยยั งได้ ยื่ น หนั งสื อ คัด ค้าน (Objections) ต่อการยื่น ตารางพั น ธกรณี ของสหราช
อาณาจักรเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งเลขาธิการ WTO แจ้งว่าสหราชอาณาจักรต้องการที่จะเข้าสู่
กระบวนการเจรจาและหารือตาม Article 28 ของ GATT ต่อไป11
ดังนั้น ในชั้นนี้ ไทยได้ดาเนินกระบวนการภายใต้ WTO เพื่อรักษา
สิทธิในการเจรจา จากการเปลี่ยนแปลงตารางพันธกรณีดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าของไทย
(เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี หรือปริมาณโควตา เป็นต้น) จึงคาดว่าผลกระทบดังกล่าว อาจ
มีอย่างจากัด เพราะไทยได้ดาเนินการเพื่อจากัดขอบเขตของผลกระทบที่จะมีต่อการค้าของไทย ใน
ฐานะของประเทศที่สามที่มีส่วนได้เสียต่อกรณี Brexit
3.2 โอกาสและความท้าทายของไทยในด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักร จาก
Brexit
3.2.1 สรุปประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการศึกษาเพื่อตอบคาถามการศึกษาในรายงานฉบับนี้ นอกจากผู้เขียนจะศึกษา
จากข้อมูลทุติยภูมิคือเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ แล้ว ผู้เขียนยังได้ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ โดยได้ส่ ง
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ( Questionnaire on A Study of the Business and Trade Promotion
between Thailand and the U.K. in connection with Brexit) (รายละเอี ย ดตามภาคผนวก)
โดยส่ งไปยั งภาครั ฐ และภาคธุร กิ จของไทยและสหราชอาณาจั ก รจานวน 33 ราย ได้ รับ ค าตอบ
แบบสอบถามตอบกลับมาจานวน 9 ราย และจากการติดตามการตอบแบบสอบถามจากหน่วยงาน
ภาครัฐของสหราชอาณาจักรและภาคธุรกิจที่ไม่สามารถตอบข้อมูลดังกล่าว ได้รับแจ้งจาก British
Embassy, Thailand ว่า Brexit มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยังไม่มีความ
ชัดเจน จนกว่าจะมี ผู้ น าหรือนายกรัฐ มนตรีท่ านใหม่ เข้ามาด ารงตาแหน่ ง และน่ าจะตอบคาถาม
ดังกล่าวได้ ก็ช่วงใกล้ ๆ กับ กาหนดเวลา Brexit คือเดือนตุลาคมนี้ สาหรับองค์กรธุรกิจเช่น UK–
11
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ASEAN Business Council (UKABC) และภาคเอกชนบางราย แจ้งว่าไม่สามารถตอบคาถามดังกล่าว
ได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของผลเจรจาความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
สาหรับคาตอบแบบสอบถามที่ได้รับมานั้น สามารถนามาสรุปประมวลผลได้ ดังนี้
3.2.1.1 .Brexit จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทย
กับ สหราชอาณาจั ก ร ซึ่ งผลกระทบจะมี ม ากน้ อยเพี ยงใด ก็ จะขึ้ น กับ ผลการเจรจาความสั มพั น ธ์
ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป โดยหากเป็นกรณี No deal ผลกระทบต่อจะมีความรุนแรง
มาก และหากไม่มีสิทธิพิเศษด้านภาษีระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป หรือมีน้อยมาก ก็จะ
กระทบต่อการลงทุนและการดาเนินธุรกิจ และระยะเวลาก็มีส่วนสาคัญโดยหากผลเจรจา Brexit ยังมี
ความล่ าช้า ยิ่ งล่ าช้ าเท่ าใด ความไม่แน่ น อนก็ จะส่ งผลต่ อการตั ดสิ น ใจในการลงทุ นท าธุรกิจและ
กระทบเศรษฐกิจมากขึ้นเท่านั้น
ผลกระทบต่อไทยจะขึ้นกับอัตราภาษี และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
นาเข้าที่ สหราชอาณาจักรจะกาหนดกับประเทศที่สาม ยกตัวอย่างเช่น กรณีของข้าวและโควตาข้าว
ซึ่งผู้นาเข้าสินค้าจากไทยยังไม่เห็นทิศทางที่ชั ดเจนหลัง Brexit เกี่ยวกับกฎระเบียบ โควตานาเข้าข้าว
หรือความตกลงของภาครัฐ (G–to–G Trade Deals) ทาให้ภาคธุรกิจอาจต้องนาเข้าข้าวเข้ามาเป็น
ปริมาณมากเพื่อใช้โควตาดังกล่าว ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีความไม่แน่นอน เป็นต้น
ทั้งนี้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหวังและต้องการให้รัฐบาลไทยพิจารณาจัดทา
ความ ตกลงทางการค้ากับสหราชอาณาจักร
3.2.1.2 ผลกระทบ Brexit ต่อภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของไทยหรือนาเข้า
สินค้าจากไทยนั้น
ผลกระทบระยะสั้ น : อั ต ราแลกเปลี่ ย น โดยเงิน สกุ ล ปอนด์อ่ อ นค่ าลง
ส่งผลต่อต้นทุนและราคาสินค้านาเข้าที่เพิ่ มสูงขึ้น มีการปรับลดการลงทุนทาธุรกิจ ยังไม่กล้าลงทุนใน
ภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง และยังมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปด้วย
ผลกระทบระยะกลาง–ยาว: การลงทุนที่ลดลง จากความสามารถในการ
แข่งขันที่ลดลง อัตราเงินเฟ้อ ปัญหาการควบคุมราคา กาลังซื้อและความระมัดระวังในการจับจ่ายของ
ผู้บริโภคในตลาดสหราชอาณาจักร รวมถึงเรื่องต้นทุนใบอนุญาตนาเข้าและการจัดการในการนาเข้า
สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย (higher cost in licensing/ importing management)
ทั้งนี้ ภาคธุรกิจส่วนใหญ่เห็นว่า ตั้งแต่เกิด Brexit ก็ได้ส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อภาคธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแล้ว แต่ผลกระทบก็จะมีความแตกต่างกันในธุรกิจที่ต่างกัน เช่น
ด้านการค้าและการนาเข้าสินค้าจากไทย ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินปอนด์ที่
อ่อนค่า และภาวะเศรษฐกิจ ของสหราชอาณาจักร แต่บ างภาคธุรกิจเช่น ธุรกิจโรงแรมในสหราช
อาณาจักร เห็นว่ายังไม่ได้รับผลกระทบ โดยอัตราการเข้าพักยังคงเพิ่มขึ้น รวมถึงยังเห็นถึงโอกาสด้วย
เมื่อลูกค้าที่เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวสหราชอาณาจักร เงินปอนด์ที่อ่อนค่าจะทาให้มีการท่องเที่ยวใน
ประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในจานวนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเงินปอนด์ดังกล่าว
ที่ทาให้การท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรมีราคาถูกลง แต่ทั้งนี้ธุรกิจที่ใช้จานวนบุคลากรโดยเฉพาะใน
ภาคธุรกิจบริการนี้ ก็จะได้รับผลกระทบจากจานวนบุคลากรที่เดินทางเข้ามายังสหราชอาณาจักรลด
น้อย ลงจากผล Brexit
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3.2.1.3 ในด้านโอกาสและความท้าทายจากผลของ Brexit นั้น ภาคธุรกิจส่ วน
ใหญ่เห็นว่าเป็นความท้าทายหรือเป็นอุปสรรคมากกว่าที่จะเป็นโอกาส โดยที่ผ่านมาในระยะ 3 ปีก็
ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะจากภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน การชะลอการลงทุนทา
ธุรกิจ ความไม่แน่นอนของผล Brexit ที่มีต่อการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจ ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร
ในภาคธุรกิจ (ที่เข้ามาในสหราชอาณาจักรน้อยลง) การระมัดระวังการใช้จ่ายของผู้บริโภค และเรื่อง
กฎระเบียบและโควตานาเข้าที่ยังไม่มีความชัดเจนในอนาคต เป็นต้น และเห็นว่าหากไทยยังไม่มีความ
ตกลงทางการค้ากับสหราชอาณาจักร ที่จะทาให้มีสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างกันได้ ไทยก็จะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งประเทศอื่นที่มีความตกลงการค้าและอัตราภาษีพิเศษ
กับสหราชอาณาจักร เพราะสินค้าที่เหมือนกัน เมื่อนาเข้าจากไทยก็จะแพงกว่าสินค้าเดียวกันที่นาเข้า
จากประเทศที่มีความตกลงทางการค้ากับสหราชอาณาจักร
สาหรับด้านโอกาสนั้น เห็นว่าเป็นโอกาสที่ไทยจะกระชับความสัมพันธ์
กับสหราชอาณาจักร โดยการเจรจาทาความตกลงทางการค้าระหว่างกัน เพื่อให้มีสิทธิพิเศษทั้งด้าน
ภาษีและที่มิใช่ภ าษี เช่น ปริมาณโควตานาเข้าที่สะท้อนการค้าที่แท้จริงและมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า
โควตาภายใต้สหภาพยุโรป เป็นต้น การเจรจาจัดทาความตกลงทางการค้า (Trade Agreement) ซึ่ง
ต้องการให้การดาเนินการเจรจามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสาคัญ (Significant completion stage)
แม้ว่าจะยั งไม่ส ามารถลงนามกัน ได้ในชั้นนี้ เพราะสหราชอาณาจักรยังไม่ได้ออกจากสมาชิกภาพ
สหภาพยุโรปและยังคงมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน แต่การเจรจาความตกลงต้องมีความสาเร็จคืบหน้าพร้อม
ลงนาม รวมถึงภาครัฐควรต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจในการที่จะลงทุนและทาธุรกิจของไทยใน
สหราชอาณาจักร
3.2.1.4 องค์กรที่ดูแลด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและสหราชอาณาจัก ร
นั้น ภาคธุรกิจ ส่วนใหญ่ เห็ น ว่าทุกองค์กร ทั้งหน่วยงานรัฐบางเอง เวทีภ าครัฐ เช่น Thailand–UK
Strategic Dialogue และองค์ ก รธุ ร กิ จ (ที่ มี ธุ รกิ จ เอกชนเป็ น สมาชิ ก ) ได้ แ ก่ Thai–UK Business
Leadership Council (TUBLC) British Chamber of Commerce Thailand (BCCT) และแม้ แ ต่
Anglo–Thai Society (ATS) ควรต้องหาแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าจากความไม่
แน่นอน และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าของทั้งสองประเทศจาก Brexit โดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจ และสร้างเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ าของ
ทั้งสองประเทศในอนาคต
3.2.2 ความท้าทายของไทยในความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักรจาก
Brexit
3.2.2.1 ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit ฃึ่งยังคงดาเนินอยู่ ส่งผลกระทบ
ต่ อ เศรษฐกิ จ การค้ า ของสหราชอาณาจั ก ร โดยธนาคารแห่ งอั งกฤษคาดการณ์ ค วามเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 ว่าจะลดลงต่าสุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2552 มีการปรับ
ลดคาดการณ์ ความเติ บ โตทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) จากร้อยละ 1.7 เหลื อเพี ย งร้อยละ 1.2
เนื่องจากผู้ประกอบการและนักลงทุนมีความกังวลต่อทิศทางและผลการเจรจาความสัมพันธ์ระหว่างส
หราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป ส่งผลต่อการชะลอตัวของการลงทุนในภาคธุรกิจการค้า ภาคก่อสร้าง
และ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สืบเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น เงินปอนด์อ่อนค่าลง แต่รายได้ของ
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ผู้บริโภคไม่ได้สูงขึ้นตาม ทาให้ผู้บริ โภคในสหราชอาณาจักรระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะ
การซื้อสิ น ค้าที่ น าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสู งขึ้น จากผลของอัตราแลกเปลี่ ยน โดยจะส่ งผล
กระทบต่อปริมาณความต้องการนาเข้าสินค้าจากประเทศไทย เนื่องจากความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคาของสินค้าไทยเมื่อเทียบกับสิ นค้าที่ผลิตในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ข้อมูลการหารือระหว่าง
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน กับผู้นาเข้าสินค้าไทย พบว่าประสบปัญหา
เงินปอนด์ที่อ่อนค่า ผู้นาเข้าจึงมีความจาเป็นต้องปรับราคาสินค้านาเข้าจากไทยให้สูงขึ้นประมาณร้อยละ
15–20นอกจากนี้ ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตในสหราชอาณาจักรได้มีการลดจานวนการสั่งซื้อสินค้ากลุ่ม
Exotic จากไทยด้วย
3.2.2.2 การออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตารางผูกพันภาษีของสหภาพยุโรปภายใต้ WTO ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของ
ไทยในสินค้าบางรายการ โดยแม้ว่าไทยจะมีการยื่น Claim of Interest เพื่อรักษาสิทธิในการเจรจา
ภายใต้ ก ระบวนการของ WTO ด้ ว ยแล้ ว แต่ ก ารเปลี่ ยนแปลงตารางข้ อ ผู ก พั น ของสหภาพยุโรป
โดยเฉพาะในสินค้าส่งออกที่สาคัญของไทย ได้แก่ ไก่แปรรูป (สินค้าส่งออกสาคัญอันดับ 2 ของไทยใน
ตลาดสหราชอาณาจั ก ร) ซึ่ งเป็ น สิ น ค้ า CSQ (Country Specific Quota) ก็ อ าจส่ งผลต่ อ ปริม าณ
โควตานาเข้า และอาจส่งผลต่อปริมาณการส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรป
และสหราชอาณาจักร
3.2.2.3 ด้านธุรกิจบริการ ร้านอาหารไทยจะประสบปัญหาสินค้าวัตถุดิบอาหาร
นาเข้ารวมถึงที่มีการนาเข้าจากไทยที่มี ราคาสูงขึ้นจากผลของค่าเงินปอนด์ที่อ่อนลง กอปรกับหาก
Brexit ส่งผลให้มีอัตราภาษีระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ก็จะส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานใน
วัตถุดิบอาหารที่น าเข้ามายังสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรปด้วย อย่างไรก็ดี ธุรกิจร้านอาหาร
ขนาดใหญ่ในลักษณะ Chain restaurant ที่มีเงินทุนสูง และสามารถส่งเสริมด้านการตลาดได้อย่าง
ต่อเนื่อง ยังคงดาเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี แต่ทั้งนี้ธุรกิจบริการทั้งร้านอาหารไทยและโรงแรมที่ภาคเอกชนไทย
เข้าไปลงทุนทาธุรกิจ ก็ประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านธุรกิจบริการ เนื่องจากจานวนผู้ที่
เข้ามาทางานในสหราชอาณาจักรตั้งแต่เกิด Brexit มีจานวนลดน้อยลง และจากความเข้มงวดในเรื่อง
วีซาทางานของสหราชอาณาจักรด้วย
3.2.3 โอกาสของไทยในความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักรจากผล Brexit
Brexit จะทาให้สหราชอาณาจักรไม่ใช่ส มาชิกสหภาพยุโรปอีกต่อไป โดยไม่ต้อง
ดาเนินนโยบายการค้าและอยู่ภายใต้กฎระเบียบและอัตราภาษีเดียวกับสหภาพยุโรป (หากไม่ใช่กรณี
Chequer Plan) ซึ่ งที่ ผ่ านมาสหภาพยุ โรปมี ก ารใช้ น โยบายการค้ าในลั ก ษณะกี ด กั น และก าหนด
กฎระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะเน้นนโยบายการค้า
เสรี ต้องการสร้างและขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับต่างประเทศรวมถึงประเทศนอก
สหภาพยุโรป เพื่อทดแทนการค้ากับสหภาพยุโรปที่จะลดลงจากผลของ Brexit ด้วย โดยเฉพาะกับ
ภูมิภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงอย่าง ASEAN ซึ่งไทยตั้งอยู่ในทาเลยุทธศาสตร์
และสามารถน าเสนอความเป็ น Gateway สู่ ASEAN รวมถึงการที่ไทยเป็ นประธาน ASEAN ในปี
2562 นี้ ด้ ว ย จึ งเป็ น โอกาสที่ ดี ที่ ไทยจะกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ท างธุรกิจ การค้ าทวิภ าคี กั บ สหราช
อาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาจัดทาความตกลงทางการค้าระหว่างกัน
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ทั้งนี้ ข้อมูลจากการพบหารือระหว่างสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ
กรุงลอนดอน กับกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ (Department for International Trade: DIT)
ของสหราชอาณาจักร และ British Embassy, Thailand ทราบว่าสหราชอาณาจักรอยู่ระหว่างการ
จั ด ท า Trade Policy Review (TPR) ซึ่ งเป็ น ผลมาจากนโยบายและของรั ฐ มนตรีก ารค้ า สหราช
อาณาจักร Rt. Hon. Dr. Liam Fox ในช่วงที่มาเยือนไทยเมื่อต้นปี 2561 โดย DIT เป็นผู้จัดทา TPR
และได้มีการประสานและเจรจาหารือกับกระทรวงพาณิชย์ของไทย โดยกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่ ง TPR จะเป็ น รายงานที่ มี ก ารวิ เคราะห์ ท างเศรษฐศาตร์ ในภาคธุ ร กิ จ ที่ ส าคั ญ โดยมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับไทย และจะเป็น
พื้นฐานสาคัญในการที่จะต่อยอดไปสู่การเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างสองประเทศต่อไป
ซึ่งมีกาหนดการจัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 นี้
3.3 การส่ งเสริ มความสัม พั น ธ์ ท างธุ ร กิจ การค้ า ระหว่า งไทยกับ สหราชอาณาจักรเพื่ อรองรั บ
Brexit และการใช้ประโยชน์จากช่องทางและเวทีต่าง ๆ
3.3.1 การศึกษาภาคธุรกิจที่สาคัญของไทยในตลาดสหราชอาณาจักร
ตามที่ ได้ ก ล่ า วไว้ ในข้ อ 3.2.3 Brexit จะเป็ น โอกาสที่ ไทยจะสามารถกระชั บ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าทวิภาคีกับสหราชอาณาจักร โดยอาจนาไปสู่การเจรจาจัดทาความตกลง
การค้าเสรี (FTA) ระหว่างกัน อย่ างไรก็ดี การเจรจาจัดท า FTA จะต้องใช้ระยะเวลา โดยเฉพาะ
Comprehensive FTA หรือความตกลงเสรีทางการค้าที่ครอบคลุมในหลายด้าน ดังนั้น การเจรจา
ความตกลงทางการค้าโดยเน้นบางสาขาธุรกิจที่สาคัญที่ทั้งสองประเทศสนใจที่จะขยายธุรกิจการค้า
ระหว่างกัน น่าจะเป็นคาตอบในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระดับทวิภาคีเพื่อรองรับ Brexit
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งสิ น ค้ า ส่ งออกที่ ส าคั ญ ของไทย 10 อั น ดั บ แรก ที่ ส่ งมาสหราช
อาณาจั ก ร พบว่าไก่ แปรรู ป เป็ น สิ น ค้าส่ งออกส าคั ญ ของไทยอั น ดั บ ที่ 2 ที่ มี ก ารน าเข้ ามาสหราช
อาณาจักรที่อยู่ภายใต้โควตานาเข้าของสหภาพยุโรป และเมื่อพิจาณาถึงธุรกิจบริการของไทยที่สาคัญ
ในสหราชอาณาจักร พบว่าร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรเป็นธุรกิจที่สาคัญ รวมถึงการที่ไทย
ต้องการพัฒนาในด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ซึ่งธุรกิจอากาศยานและการบินเป็นจุดแข็ง
ของสหราชอาณาจักร สาหรับสินค้าที่พิจารณาได้ว่ามีศักยภาพและอาจเป็นโอกาสของไทยในตลาด
สหราชอาณาจักรเพื่อทดแทนสินค้าจากสหภาพยุโรปคือ สินค้ายานยนต์และชิ้นส่วน
ดั งนั้ น ในการศึ ก ษานี้ ผู้ เขี ย นจึ งขอจ ากั ด ขอบเขตการศึ ก ษาใน 4 สาขาธุร กิ จ
ดังกล่าว โดยจะจัดกลุ่มภาคธุรกิจที่คาดว่าจะประสบกับความท้าทาย และกลุ่มภาคธุรกิจที่พิจารณา
เป็นโอกาสจาก Brexit ดังนี้
3.3.1.1 ภาคธุรกิจที่จะประสบกับความท้าทายจาก Brexit
1) สินค้าไก่แปรรูป
สินค้าไก่ที่สหราชอาณาจักรนาเข้าจากไทยโดยส่วนมากเป็นสินค้า ไก่
แปรรูป ซึ่งนามาใช้ในธุรกิจด้านอาหาร (catering and food service) และใช้เป็นส่วนประกอบของ
อาหารประเภทต่างๆ เช่น แซนวิช สลัด อาหารสาเร็จรูป ready meal เป็นต้น โดยไทยยังคงเป็น
แหล่งนาเข้าสินค้าไก่แปรรูปอันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร เนื่องจากสหราชอาณาจักรมีปริมาณการ
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ผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าไก่แปรรูปของไทยก็
เป็นที่ยอมรับในตลาดสหราชอาณาจักร โดยจากสถิติกรมศุลกากร ในปี 2561 ไทยส่งออกไก่แปรรูป
ไปยัง สหราชอาณาจักรเป็นมูลค่า 590 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับปี
2560 โดยเป็นสินค้าส่งออกสาคัญอันดับที่ 2 ของไทยไปตลาดดังกล่าวรองจากสินค้ารถยนต์อุปกรณ์
และส่วนประกอบ
ตารางที่ 6 ประเทศคู่แข่งสินค้าเนื้อไก่ที่สาคัญของไทยในสหราชอาณาจักร
มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐ
อันดับ

ประเทศ

ปี 2560

ปี 2561

2561
2562 ส่วนแบ่ง% %
(ม.ค.-เม.ย.) (ม.ค.–เม.ย.)
61/62
HS 160232 Prepared or preserved Chicken meat, meat offal
1 ไทย
505.95
483.12
192.30
102.90
28.28
-46.49
2 เนเธอร์แลนด์
150.87
126.52
41.74
52.86
14.53
26.63
3 โปแลนด์
88.80
122.38
39.61
46.76
12.85
18.07
4 ไอร์แลนด์
116.88
139.68
49.71
42.56
11.70
-14.39
5 บราซิล
129.33
91.91
34.78
37.81
10.39
8.70
6 ฝรั่งเศส
92.75
93.71
29.34
27.44
7.54
-6.49
HS 16023219 Cooked, prepared, preserved meat of meat offal of fowls of species Gallus
domesticus containing 57% meat or offal of poultry
1 ไทย
474.73
461.13
182.17
99.56
34.88
-45.35
2 เนเธอร์แลนด์
132.21
95.47
34.40
37.80
13.25
9.91
3 บราซิล
114.42
80.68
31.05
33.10
11.60
6.59
4 โปแลนด์
62.55
80.46
26.81
28.30
9.91
5.55
5 ฝรั่งเศส
88.17
90.67
27.84
26.55
9.30
-4.63
6 ไอร์แลนด์
75.03
103.49
37.43
23.43
8.21
-37.40

ที่มา : Global Trade Atlas
เมื่อพิจารณาสถิตินาเข้าสินค้าไก่แปรรูปของสหราชอาณาจักรตาม
ตารางข้ า งต้ น พบว่ า สหราชอาณาจั ก รน าเข้ า ไก่ แ ปรรู ป (ภายใต้ พิ กั ด ศุ ล กากร 160232 และ
16023219) จากประเทศไทยเป็นอันดับหนึง่ โดยประเทศคู่แข่งที่สาคัญคือ
(1) เนเธอร์แลนด์ จากการที่เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศผู้ค้า และมี
ใบอนุญาตนาเข้า ส่วนใหญ่เป็นการนาเข้าจากประเทศอื่น เพื่อส่งออกต่อมายังสหราชอาณาจักร
(2) บราซิล ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกไก่แปรรูปรายสาคัญ
ในตลาดโลก มีพื้นที่ในการทาฟาร์มไก่ มีต้นทุนการผลิตและราคาที่แข่งขันได้ในตลาดโลก
(3) โปแลนด์ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ในการทาฟาร์มไก่ มีต้นทุนการผลิต
ที่ต่า ทั้งต้นทุนวัตถุดิบและแรงงาน รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ ประเทศใน
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ยุ โรปตะวัน ออกอื่ น ๆ ที่ มี ค วามได้ เปรียบโดยเปรียบเที ยบกั บ ไทยในลั ก ษณะเดี ยวกัน จะรวมถึ ง
ประเทศฮังการี และยูเครนด้วย
สิ น ค้ าไก่ เป็ น สิ น ค้ าที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ระบบโควตาภาษี ต ามกฎระเบี ย บ
สหภาพยุโรป ซึ่ง ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากโควตาภาษีของสหภาพยุโรปที่ให้ไทยเป็นการเฉพาะ
และสามารถนาเข้าได้ภายใต้โควตารวม ดังนี้
ตารางที่ 7 โควตาภาษีสินค้าไก่ตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป
Commission
Regulation No

สินค้า

616/2007

ไก่หมักเกลือ
ไก่แปรรูป
ไก่สดแช่แข็ง 3 พิกัด
ไก่สดแช่แข็ง
สินค้าสัตว์ปีก

1385/2007
533/2007
(ไม่ได้ให้ไทยโดยเฉพาะ)
1246/2012

ปริมาณโควตา
(ตัน/ปี)

อัตราภาษี

92,610
160,033
5,100
2,305

ในโควตา
(ร้อยละ)
15.4
8.0
0.0
93-975 ยูโร/ตัน

นอกโควตา
(ยูโร/ตัน)
1,300
1,024
602-1,027
1,024

30,810

10.9 หรือ 630 ยูโร/ตัน

2,765

สหราชอาณาจั ก รจะมี ก ารประกาศการจั ด สรรโควตาไก่ ภ ายใต้
กฎระเบี ย บของสหภาพยุ โรปเป็ น รายไตรมาส โดยผู้ ที่ น าเข้าภายใต้ โควตาจะต้ องยื่ นขอ import
licenses และ import rights ระหว่างช่วงเวลาที่กาหนด
ภายใต้กฎระเบียบสหภาพยุโรปดังกล่าว โควตาภาษีนาเข้าไก่แปรรูป
จะอยู่ที่ 160,033 ตัน/ปี โดยอัตราภาษีในโควตาคือร้อยละ 8 ส่วนภาษีนอกโควตาคือ 1,024 ยูโร/ตัน
เมื่ อ เกิ ด Brexit ห ากมี ค วามตกลง ซึ่ ง ภ ายใต้ The UK’s EU
Withdrawal Agreement ก็จะมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (ประมาณ 2 ปี) กฎระเบียบการนาเข้าไก่จะ
ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน อย่างไรก็ดี รัฐบาล สหราชอาณาจักรก็ได้มีการ
เตรียมความพร้อมในกรณีที่ไม่มีความตกลง โดยมีการกาหนดที่จะนาอั ตราภาษีศุลกากรชั่วคราวมาใช้
(Temporary tariff regime for no deal Brexit) เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยให้ โควตานาเข้าไก่
แปรรูปคือ 141,982.5 ตัน/ปี ภาษีในโควตาเป็น 0 และภาษีนอกโควตาคือ 617.9 ยูโร/ตัน โดยเป็น
โควตาภาษีที่ให้แก่ทุกประเทศในลักษณะ First come first serve
ส าหรับ ระบบโควตาภาษี ข องสหราชอาณาจั กรภายใต้ WTO นั้ น
เนื่องจากการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาราง
ผูกพันโควตาภาษีของสหภาพยุโรปภายใต้ WTO โดยไก่แปรรูปซึ่งมีปริมาณโควตาทั้งหมด 160,033
ตัน/ปี นั้น ในชั้นนี้ สหราชอาณาจักรจะได้รับการจัดสรรโควตา (UK Split quota) จานวน 50,532
ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.6 ของโควตาทั้งหมด ซึ่งการจัดสรรโควตาดังกล่าวเป็นผลของการเจรจา
ร่วมกันระหว่างสหภาพยุโรปกับ สหราชอาณาจักร โดยมี Department for Environment, Food
and Rural Affairs (DEFRA) ของสหราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการเจรจา
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อย่างไรก็ดี จากข้อมูลที่สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ
กรุงลอนดอน ได้พบหารือกับผู้น าเข้าไก่จากไทยรายใหญ่ ได้แก่ Lamex Foods Europe และ CP
Foods UK ผู้นาเข้าดังกล่าวเห็นว่า ปริมาณโควตาที่สหราชอาณาจักรได้รับการจัดสรรโดยแยกออกมา
จากสหภาพยุโรปนั้น ไม่สอดคล้องกับตัวเลขการค้าทั้งสถิติการส่งออกจากไทยและสถิติการนาเข้าไก่
แปรรูปของสหราชอาณาจักรที่แท้จริง และไม่ได้คานึงถืงผลกระทบ Rotterdam effect ซึ่งเป็นการ
นาเข้าสินค้าผ่านประเทศในสหภาพยุโรปบางส่วนและส่งต่อมายังสหราชอาณาจักร (เพราะไม่มีการ
เก็บ ตัวเลขปริ มาณที่ ผ่านแดนจากประเทศในสหภาพยุโรปมายังสหราชอาณาจักร จากความเป็ น
Single market) นอกจากนี้ ยั งเห็ น ว่าระบบ First come first serve ส่ งผลให้ ยากต่อการบริห าร
จัดการนาเข้า และการเจรจากาหนดราคากับลูกค้า
โดยที่ ผ่ า นมา ผู้ น าเข้ า ก็ ได้ มี ก ารประสาน IMTA (International
Meat Trade Association) ได้รวบรวมจัดทาข้อมูลสถิติปริมาณการนาเข้าไก่ในช่วงปี 2556–2559
มายังสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และนาเสนอข้อมูลให้ DEFRA เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
เจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อเตรียมการ Brexit ด้วยแล้ว
ตารางที่ 8 ผลกระทบ Brexit ที่มีต่อสินค้าไก่แปรรูป
สินค้าไก่แปรรูป
ผลกระทบต่อสินค้า

ผลกระทบต่อไทย

กรณีมีความตกลง
ในกรณี ที่ มี ค วามตกลงแบบ Chequer
Plan ห รื อ ส ห ราชอาณ าจั กรยั งอยู่ ใน
Customs Union กั บ สหภาพยุ โรป อาจมี
ความเป็นไปได้ที่จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตารางพันธกรณี WTO
แต่หากมีความตกลงในลักษณะอื่น เช่น
FTA ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร จ ะ ไม่ อ ยู่ ใน
Customs Union หรื อ เป็ น ตลาดเดี ย วกั บ
สหภาพยุโรป กรณีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ตารางพั น ธกรณี WTO ของสหภาพยุ โรป
ซึ่งสินค้าไก่แปรรูปเป็นสินค้า CSQ สหราช
อาณาจั ก รก็ จ ะต้ อ งมี ก ารก าหนดปริ ม าณ
โควตาและภาษีสินค้าไก่แปรรูป แยกออกมา
จากสหภาพยุโรป
กรณี ที่ มี ค วามตกลง Chequer Plan
ห า ก ไม่ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ร า ง
พั น ธกรณี WTO กรณี นี้ คาดว่ าจะยั งไม่ มี
ผลกระทบต่อไทย
แต่หากเป็นกรณีมีความตกลงในลักษณะ
อื่น เช่น FTA คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตารางพันธกรณี WTO ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อไทย หากปริมาณโควตานาเข้าไก่แปรรูป

กรณี No Deal
มีการเปลี่ยนแปลงตารางพั น ธกรณี WTO
ของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร โดย
สิ น ค้ า ไก่ แ ปรรู ป เป็ น สิ น ค้ า CSQ สหราชอาณาจักรจะต้องมีการกาหนดปริมาณโควตา
และภาษีสินค้าไก่แปรรูป โดยแยกออกมาจาก
โควตาของสหภาพยุโรป
ทั้ ง นี้ ในช่ ว ง Transition period รั ฐ บาล
สหราชอาณาจักรเตรียมการโดยกาหนดที่จะ
น าอั ต ราภาษี ศุ ล กากรชั่ ว คราวมาใช้ เป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน โควตานาเข้าไก่แปรรูป
141,982.5 ตัน/ปี ภาษีในโควตาเป็น 0 และ
นอกโควตาคื อ 617.9 ยู โ ร/ตั น โดยให้ ใ น
ลักษณะ First come first serve
กรณี ไม่ มี ค วามตกลง ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตารางพันธกรณี WTO ก็จะส่งผล
กระทบต่อ ไทย หากปริม าณโควตาน าเข้าไก่
แปรรูป ของสหราชอาณาจั ก รที่ แ ยกออกมา
จากสหภาพยุโรป ไม่สะท้อนตัวเลขการค้าที่
แท้จริงของ (หรือน้อยกว่า) ปริมาณนาเข้าไก่
แปรรูปจากไทยในปัจจุบัน (ผลคล้ายกับกรณีมี
FTA)
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สินค้าไก่แปรรูป

กรณีมีความตกลง
ของสหราชอาณาจั ก รที่ แ ยกออกมาจาก
สหภาพยุ โ รป (Split quota) ไม่ ส ะท้ อ น
ตัวเลขการค้าที่แท้จริงของ (หรือน้อยกว่า)
ปริ ม าณ น าเข้ า ไก่ แ ปรรู ป ของสหราช อาณาจักรจากไทยในปัจจุบัน

กรณี No Deal
แต่กรณี No Deal นี้ คาดว่าผลกระทบต่อ
ไทยจะรุ น แรงกว่ า เพราะผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จ ที่ จ ะมี ต่ อ สหราชอาณาจั ก รและ
สหภาพยุโรปจะมากกว่า ซึ่งคาดว่าจะกระทบ
ต่อกาลังซื้อและความต้องการนาเข้าไก่แปรรูป
จากต่างประเทศรวมถึงจากไทย
และในช่วง Transition period ที่ สหราชอาณาจักรจะน าอั ตราภาษี ชั่วคราวมาใช้ ใน
ระบบ First come first serve ก็ จ ะมี ผ ลต่ อ
การวางแผนการส่งออกและการกาหนดราคา
ของผู้ส่งออกไทยอีกด้วย

ดังนั้น สถานการณ์สินค้าไก่แปรรูปในขณะนี้ ที่ได้มีการเจรจาร่วมกัน
ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป และมีการกาหนดจัดสรรโควตาของสหราชอาณาจักรแยก
ออกมาจากโควตาของสหภาพยุโรปจานวน 50,532 ตัน ซึ่งไม่สะท้อนตัวเลขการนาเข้ าสินค้าดังกล่าว
ที่แท้จริง และไม่เพียงพอต่อความต้องการนาเข้าจริงของสหราชอาณาจักร นับเป็นปัญหาอุปสรรคที่
สาคัญของไทยที่คาดการณ์ได้ในอนาคตจากผลของ Brexit ซึ่งไก่แปรรูปเป็นสินค้าส่งออกที่สาคัญของไทย
ดังนั้น รัฐบาลไทยควรที่จะผลักดันการเจาจาความตกลงการค้าเสรี
กับสหราชอาณาจักร โดยหากยังไม่สามารถเจรจาจัดทา Comprehensive FTA และเป็นการเจรจา
จัดทาความตกลงทางการค้าที่เน้นเฉพาะบางสาขาธุรกิจ สินค้าไก่แปรรูปจะต้องอยู่ในสาขาธุรกิจที่
จะต้องเจรจาจัดทาความตกลงระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร เพื่อขอเปิดตลาดสินค้าไก่หรือแม้แต่
การเพิ่มปริมาณโควตา เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าไก่มายังสหราช
อาณาจักรในอนาคต
2) ธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร
ธุรกิจร้านอาหารในสหราชอาณาจักร เป็นธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคชาวสหราชอาณาจักรที่ชอบการรับประทานอาหารนอกบ้าน ความชอบ
ลองและรับประทานอาหารต่างชาติ ซึ่งอาหารต่างชาติที่เป็นที่นิยมได้แก่ อิตาเลียน จีน อินเดียน แมก
ซิกัน ไทย สแปนิช เมดิเตอร์เรเนียน และฝรั่งเศส เป็นต้น 12 โดยข้อมูลปี 2560 ธุรกิจร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม (Restaurants and Café’) ในสหราชอาณาจักรในปี 2560 มีมูลค่าถึงประมาณ 88,000
ล้านปอนด์ (หรือประมาณ 3.9 ล้านล้านบาท) รายได้ของร้านอาหารคิดเป็นมูลค่า 32,700 ล้านปอนด์
และร้านอาหารในสหราชอาณาจักรมีถึงประมาณกว่า 86,600 ร้าน ซึ่งในกลุ่มของอาหารต่างชาติ
อาหารไทยนับเป็นหนึ่งในอาหารต่างชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสหราชอาณาจักร เนื่องจาก
ความที่ชาวสหราชอาณาจักรชอบการท่องเที่ยว และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในจุดหมายที่ชาวสหราช–
อาณาจักรนิยมมาท่องเที่ยว โดยมีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรมาเยือนไทยปีละประมาณกว่า 1
ล้านคน ซึ่งการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทาให้ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมของไทย
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รวมถึงอาหารไทยด้วย และเมื่อได้มีโอกาสลิ้มลองและรู้จักอาหารไทย ก็จะทาให้ต้องการรับประทาน
อาหารไทยเมื่อกลับไปยังประเทศของตน นอกจากนี้ ชาวสหราชอาณาจักรบางกลุ่มจะรู้จักอาหารไทย
จากสื่อต่าง ๆ นอกเหนือจากการท่องเที่ยว ทาให้ร้านอาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารต่างชาติที่เป็นที่
รู้จักและเป็นที่นิยมในตลาดนี้
ร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร ได้มี การประเมินว่ามีจานวน
ประมาณกว่า 1,500 ร้าน โดยธุรกิจร้านอาหารไทยดังกล่าวมีทั้งในรูปแบบของร้านอาหารไทยที่เป็น
ร้านเดี่ยว และในรูปของร้านอาหารไทยที่มีแบรนด์ในลัก ษณะที่เป็น Chain restaurant ซึ่งจะเป็น
ร้านอาหารไทยที่มีสาขา เช่น ตั้งแต่ประมาณ 6 สาขาไปจนถึงกว่า 30 สาขา อันได้แก่ ร้าน Patara
Fine Thai Cuisine (ก ลุ่ ม S&P Syndicate) ร้ า น Thai Square ร้ า น Rosa Thai Café ร้ า น
Chaophraya ร้าน Thaikhun ร้าน Sukhothai ร้าน Koh Thai ร้าน Giggling Squid เป็นต้น
เมื่ อ เกิ ด Brexit ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารในสหราช
อาณาจักร ซึ่งผลกระทบจะมากน้อยแตกต่างกันขึ้นกับจุดแข็งทางธุรกิจของแต่ละร้านอาหาร แต่ทั้งนี้
ผลกระทบภาพรวมของ Brexit คือความไม่แน่นอนและผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่ งผลให้ จานวน
ผู้บริโภคสหราชอาณาจักรรับประทานอาหารนอกบ้านลดลง และหนึ่งในสามของชาวสหราชอาณาจักร
จะรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นจานวนครั้งที่ลดลง 13 (ข้อมูลจาก pollyrobinson.co.uk) รวมถึง
ต้นทุนราคาค่าวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่นาเข้ามาจากต่างประเทศจะมีราคาสูงขึ้นจากผลกระทบของ
ค่าเงินปอนด์ที่ต่าลง
รัฐบาลอังกฤษได้พิจารณาให้ ความช่วยเหลื อธุรกิจในประเทศจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จาก Brexit โดยมี การประกาศแผนงบประมาณของประเทศ (Autumn
Budget) ปรับลดอัตราภาษีการดาเนินธุรกิจ (Business Rate) ของธุรกิจที่มีมูลค่า 51,000 ปอนด์/ปี
หรือ น้อยกว่า โดยปรับลดลงถึง 1 ใน 3 ของอัตราภาษีปัจจุบัน ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นการช่วย
ลดภาระภาษีให้กับร้านค้า ผับ และร้านอาหาร และธุรกิจขนาดเล็กโดยรวมถึง 900 ล้านปอนด์ ซึ่งการ
ลดภาษีการดาเนินธุรกิจดังกล่าว จะเป็นการช่วยเหลือร้านอาหารรายเล็กในการดาเนินธุรกิจได้ส่วนหนึ่ง
สาหรับร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่
สาคัญของไทย เนื่องจากความนิยมบริโภคอาหารไทยของชาวสหราชอาณาจักร การที่มีคนไทยอาศัย
อยู่ ในสหราชอาณาจั กรเป็ น จ านวนมาก รวมถึงเป็นธุรกิจบริการที่สร้างความต้องการ (demand)
ต่อเนื่ องในการน าเข้าสิ น ค้าจากประเทศไทยด้ว ย ได้แก่ สิ นค้าประเภทวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
ภาชนะและของใช้บนโต๊ะอาหาร รวมถึงของตกแต่งร้านอาหารไทย เป็นต้น ซึ่งธุรกิจร้านอาหารไทยก็
จะเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Brexit สรุปได้ตามตารางนี้
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ตารางที่ 9 ผลกระทบ Brexit ที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร
ธุรกิจร้านอาหารไทย
กรณีมีความตกลง
ในสหราชอาณาจักร
ผลกระทบของ Brexit
กรณีที่แม้ว่าจะมีความตกลง แต่ผลจาก
ต่อธุรกิจร้านอาหารไทย ความไม่แน่นอนของ Brexit ได้ส่งผลต่อ
ภาวะเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรและ
ส ห ภ าพ ยุ โรป โด ย ส่ งผ ล ต่ อ ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารไทย ดังนี้
1. ผลกระทบด้านต้นทุ นและราคา
ของวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่นาเข้ามา
จากต่างประเทศรวมถึงจากประเทศไทย
ที่เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
ปอนด์ ที่ ล ดต่ าลง แต่ จ ะไม่ ก ระทบต่ อ
ต้นทุนและราคาของวัตถุดิบที่นาเข้ามา
จากสหภาพยุ โ รปมากนั ก ในกรณี ที่ มี
ความตกลง (ซึ่ ง จะมี อั ต ราภาษี พิ เ ศษ
ระหว่างกัน)
2. ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว จาก
ภาวะความไม่แน่นอนของผล Brexit ซึ่ง
ส่งผลต่อ ความระมัดระวังในการใช้จ่าย
ของผู้ บ ริโภค รวมถึ งการใช้ จ่ า ยในการ
รับประทานอาหารนอกบ้าน และการสั่ง
อาหารจากร้านอาหารมาบริโภค
3. ผลกระทบต่อการลงทุนและการ
ขยายธุ รกิ จ ร้านอาหารไทย โดยเฉพาะ
สาหรับรูปแบบธุรกิจร้านอาหาร Chain
restaurant ที่ มี แ ผนการลงทุ น ในการ
ขยายสาขา เพื่อการสร้างแบรนด์ให้เป็น
ที่ รู้ จั ก และลดการสั่ งซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช้ ใ น
ร้านอาหาร

กรณี No Deal
กรณี No Deal นั้น ธุรกิจร้าน อาหารไทยก็
จะได้รับผลกระทบที่คล้ายกับกรณีที่มีความ
ตกลง แต่ ผ ลกระทบจะทวี ค วามรุ น แรง
มากกว่ า เนื่ อ งจากคาดว่ ากรณี No Deal
จะส่ งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปที่รุนแรงกว่า
1. ส่ ง ผลกระทบ ต่ อ ก าลั ง ซื้ อ ของ
ผู้บริโภค ความระมัดระวังในการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคในระดับที่มากกว่า
2. ผลกระทบด้ า นต้ น ทุ น และราคา
วัตถุดิบของร้านอาหารไทย รวมถึงที่นาเข้า
มาจากสหภาพยุโรป เพราะกรณี No Deal
จะไม่ มี อั ต ราภาษี พิ เศษระหว่ า งสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป
3. ผลกระทบต่ อ การลงทุ น และการ
ขยายธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารไทย ซึ่ ง หากผล
ประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายจาก
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ ก็จะมีการ
ชะลอหรือลดการลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร
ไทย ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งในการลดการ
สั่งซื้อหรือนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
รวมถึงจากไทย
4. ผลกระทบจากการขาดแคลน
บุค ลากรของร้านอาหาร ซึ่งนอกจากการ
ขาดแคลนพ่อครัวแม่ครัวอาหารไทย ที่เป็น
ปั ญ หามาตั้ งแต่ ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด Brexit แต่
เป็ น ปั ญ หาเรื่ อ งความเข้ ม งวดของวี ซ า
ทางานของพ่อครัวแม่ครัวจากไทยแล้ว แต่
ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะ
อาจมีก ารขาดแคลนบุ คลากรหลายสาขา
จากความเข้ ม งวดเรื่ อ งการตรวจคนเข้ า
เมื อ งของผู้ อ พยพและผู้ ที่ จ ะเข้ า มายั ง
สหราชอาณาจั ก รจากประเทศในยุ โ รป
ตะวันออก เป็นต้น ซึ่งจะทาให้เกิดการขาด
แคลนบุคลากรด้านบริการ เช่น พนักงาน
ต้อนรับ และพนักงานเสริฟในร้านอาหารไทย
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ดั ง นั้ น ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารไทยจะต้ อ งวางแผนปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ
ผลกระทบของ Brexit ดังกล่าว ซึ่งในขณะเดียวกันภาครัฐของไทยควรต้องหาแนวทางเพื่อบรรเทา
ผลกระทบ Brexit ที่ จ ะมี ต่ อ ธุ ร กิ จ ร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจั ก รด้ ว ย อั น ได้ แ ก่ 1) การหา
แนวทางเจรจาความตกลงทางการค้าเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคทางภาษีสินค้าที่นาเข้าจากประเทศไทย
มายังสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงสินค้าประเภทวัตถุดิบในการปรุงอาหาร 2) การเจรจาแก้ไขปัญหา
ร่ ว มกั น ในเวที ท วิ ภ าคี กั บ สหราชอาณาจั ก รในเรื่ อ งที่ ยั งคงเป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคส าคั ญ ของธุ รกิ จ
ร้านอาหารไทย คือ เรื่องการขาดแคลนพ่อครัวแม่ครัวไทยจากความเข้มงวดของวีซาทางานในสหราช
อาณาจักร รวมถึงการที่ภาครัฐควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะในการ
ปรุงอาหารไทย โดยการสร้างความร่วมมือกับสถาบันสอนทาอาหารในสหราชอาณาจักรเพื่อสร้าง
บุคลากรในสหราชอาณาจักรให้สามารถปรุงอาหารไทยได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ ทดแทนพ่อครัว
แม่ครัวที่ต้องการนาเข้ามาจากประเทศไทย
3.3.1.2 ภาคธุรกิจที่จะเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือจากผล Brexit
1) ธุรกิจอากาศยานและการบิน (Aerospace and Aviation)
Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนาพาประเทศไทยให้ หลุ ด
พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมกับการ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางที่วางไว้
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลไทย และโดยต้องการเปลี่ยนจากการที่ไทยผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ไปสู่ การผลิตสิ นค้าที่มีนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของไทย โดย
ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 นี้ ได้มีการกาหนดภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไว้ 10 อุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
อุต สาหกรรม S Curve ประกอบด้ ว ย 5 อุ ต สาหกรรมเดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพคื อ อุ ต สาหกรรมรถยนต์
สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิ กส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยี ชีวภาพ การแปรรูป อาหาร ส่ วน 5 อุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ (New S Curve) คือ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวิภาพ ดิจิทัล
และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ดั ง นั้ น การที่ อุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ น หนึ่ ง ใน
อุ ต สาหกรรม New S Curve ภายใต้ แ นวนโยบาย Thailand 4.0 ของรั ฐ บาลไทย และโดยที่
อุตสาหกรรมอากาศยานและการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ เป็นจุดแข็งของสหราชอาณาจักร จึง
ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมดังกล่าวระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร
และเพื่อรองรับหรือแสวงหาโอกาสจาก Brexit
อุตสาหกรรมอากาศยานของสหราชอาณาจักรนั้นใหญ่ เป็นอันดับ
สองของโลก รองจากสหรั ฐ อเมริ กา และเป็ น อุ ตสาหกรรมส าคัญ ของประเทศ โดยมีมู ล ค่าธุรกิ จ
ประมาณ 31,000 ล้านปอนด์ (ประมาณกว่า 1.3 ล้านล้านบาท) ในปี 2559 และจ้างงานกว่า 95,000
คน ซึ่งเกือบร้อยละ 90 เป็นการส่งออก โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ของสหราชอาณาจักรคือ
Rolls–Royce ซึ่งผลิตเครื่องยนต์อากาศยาน และ BAE Systems ซึ่งผลิตอากาศยานทั้งที่ใช้ในด้าน
การป้องกัน (Defence) และการพาณิชย์ (สาหรับบริษัทใหญ่อันดับโลกในประเทศอื่น ได้แก่ Boeing
ของสหรั ฐ อเมริ ก า Airbus และ Safran ของฝรั่ ง เศส) ดั ง นั้ น ผลกระทบของ Brexit ซึ่ ง จะมี ต่ อ
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อุตสาหกรรมอากาศยานของสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะจากห่วงโซ่ อุปทานในสหภาพยุโรปและ
ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา ด้านเทคโนโลยี จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่ในสหราข
อาณาจักร แต่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอากาศยานและการบินของสหราชอาณาจักรต้อง
วางแผนและปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ กั บ ผลกระทบดั งกล่ า ว ซึ่ งรวมถึ งการหาพั น ธมิ ตรทางธุ ร กิ จ กั บ
ต่างประเทศและการวางแผนด้านห่วงโซ่อุปทาน14
ด้านการลงทุน บริษัท Airbus ที่มีการลงทุนในสหราชอาณาจักรด้วย
เห็นว่าโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปนั้น Airbus
จะพิจารณาตั้งโรงงานผลิตในประเทศอื่นโดยเฉพาะในยุโรปแทนสหราชอาณาจักร ในด้านของแรงงาน
สหราชอาณาจักรก็จะอาจสูญเสียการเข้าถึงแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรมอากาศยาน และจะทาให้
บางประเทศในยุโรป เช่น เยอรมนี และสเปน อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าในการเสนอหรือประมูล
งานในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอากาศยานของสหราชอาณาจักรที่เน้นการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน ซึ่งต้องใช้ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่าง ๆ เป็นล้านชิ้นที่นามาจากหรือเคลื่อนย้ายกัน
ระหว่างประเทศ ดั งนั้ น Brexit จะท าให้ ต้ น ทุ น และราคาของวัตถุ ดิบ และส่ ว นประกอบต่ าง ๆ ที่
เคลื่อนย้ายระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ งจะทาให้สหราชอาณาจักรสูญเสีย
ความเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบหรือน่าดึงดูดในด้านการผลิตของอุตสาหกรรมอากาศยาน และ
จาเป็นต้องหาแนวทางหรือวางแผนธุรกิจโดยการสร้างพันธมิตรกับต่างประเทศ เพื่อรักษาสถานะ
ความเป็นผู้นาในด้านของอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศ
ตารางที่ 10 ผลกระทบ Brexit ที่มีต่อธุรกิจอากาศยานและการบิน
ธุรกิจอากาศยาน
และการบิน
ผลกระทบ Brexit ต่อ
อุตสาหกรรมอากาศยาน
และการบินของ
สหราชอาณาจักร

14

กรณีมีความตกลง

กรณี No Deal

ใน ก รณี ที่ มี ค วาม ต ก ล งแ ต่ ไม่ ใช่
Chequer Plan สหราชอาณาจั กรจะไม่
อยู่ ใ น Customs Union ของสหภาพยุโรป จะส่งผลกระทบ ได้แก่
1. ด้านห่วงโซ่อุปทานกับสหภาพยุโรป
หากมี FTA หรืออัตราภาษีพิเศษระหว่าง
กั น ต้ น ทุ น ชิ้ น ส่ ว นและวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ก าร
เคลื่อนย้ายระหว่างสหราชอาณาจักรและ
สหภาพยุโรป จะไม่เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกับ
กรณี No Deal
2. ความร่ ว มมื อ ในด้ านการวิ จั ย และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
กั น ที่ ค าดว่ า จะลดลง เพราะ สหราช

กรณี No Deal หรื อ ไม่ มี อั ต ราภาษี พิ เศษ
ระหว่ า งกั น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ สหราชอาณาจักรในระดับที่รุนแรงกว่ากรณีที่มีความ
ตกลง โดยจะทาให้สหราชอาณาจักรสูญ เสีย
ความสามารถในการแข่ งขั น ในธุรกิจ อากาศ
ยานและการบินอย่างมาก
1. ด้านห่ วงโซ่อุ ป ทานกับ สหภาพยุโรป
อุ ต สาหกรรมอากาศยานจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ชิ้ น ส่ ว นที่ มี น วั ต กรรมเป็ น จ านวนมาก โดย
สหราชอาณาจักรมีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจที่
ใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปด้านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง
เมื่ อ ไม่ มี อั ต ราภาษี พิ เ ศษระหว่ า งกั น ก็ จ ะ
กระทบต่ อ ต้ น ทุ น ชิ้ น ส่ ว นหรื อ วั ต ถุ ดิ บ ใน
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ธุรกิจอากาศยาน
และการบิน

กรณีมีความตกลง
อาณาจักรไม่ใช่สมาชิกของสหภาพยุโรป
ที่จะสามารถร่วมมือและใช้งบประมาณ
การวิ จั ย และพั ฒ นาร่ ว มกั น ภ ายใต้
สหภาพยุโรป
3. การสู ญ เสี ย การเข้ า ถึ ง และการ
เคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน ซึ่ งรวมถึ งแรงงาน
ฝีมือและบุคลากรผู้เชี่ยวขาญระหว่างกัน
หากไม่ใช่ตลาดเดียวกันอีกต่อไป (คือหาก
ไม่ใช่กรณี EEA)
4. สหราชอาณาจักรจะสู ญ เสียความ
น่าสนใจและความดึงดูดด้านการลงทุนใน
อุตสาหกรรมอากาศยาน
แต่ทั้งนี้ ผลกระทบจะรุนแรงน้อยกว่า
กรณี No Deal

กรณี No Deal

อุ ต สาหกรรมอากาศยานที่ น าเข้ า มาจาก
สหภาพยุโรปที่จะเพิ่มสูงขึ้น
2. ด้านนวัตกรรม การวิจัย และพัฒ นา
เท ค โ น โ ล ยี ซึ่ ง ส ห ร า ช อ า ณ า จั ก ร มี
ความสั มพั นธ์ใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป กอปร
กับมีทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภายใต้
สหภาพยุ โรป สหราชอาณาจั ก รก็ จ ะได้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงในเรื่องความร่วมมือในการ
ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม ใน
อุตสาหกรรมอากาศยาน ที่ จะลดลงในกรณี
No Deal
3. ด้านบุคลากร โดยการที่ไม่มีความตกลง
จะทาให้สหราชอาณาจักรประสบปัญหาการ
เข้ า ถึ ง และการขาดแคลนแรงงาน รวมถึ ง
แรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวขาญจากสหภาพยุโรป
ในอุ ต สาห กรรมอากาศยาน จากเดิ ม ที่
บุคลากรสามารถเคลื่อนย้ายระหว่าง สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี
4. ด้ า นการลงทุ น จะท าให้ ส หราชอาณาจั ก รสู ญ เสี ย ความน่ า สนใจหรื อ ความ
ดึงดูดในการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน
เนื่ อ งจากเหตุผ ลต่ าง ๆ ข้างต้น ทั้ งอุป สรรค
ด้ า นห่ ว งโซ่ อุ ป ทานในสหภาพยุ โรป ต้ น ทุ น
ชิ้นส่วนและวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น ความ
ร่วมมือด้านการทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมร่วมกับสหภาพยุโรปที่คาดว่า
จะลดลง และการเข้ า ถึ ง แรงงานฝี มื อ หรื อ
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสหภาพยุโรป
โอกาสของธุรกิจ
ไม่ว่ากรณี No Deal หรือกรณีที่มีความตกลงก็ตาม จะพิจารณาเป็นโอกาสของไทยใน
อาก าศ ย าน ก ารบิ น ธุรกิจอากาศยานและการบิน โดยการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับสหราชอาณาจักร
และโลจิสติกส์ของไทย
สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศผู้นาด้านอุตสาหกรรมอากาศยานระดับโลก มีจุดแข็ง
ในด้านของนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ แต่จะได้รับผลกระทบทางธุรกิจจาก Brexit ขณะที่ป ระเทศไทย
ต้องการส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการบินและโลจิสติกส์
รวมถึ งมี โครงการขนาดใหญ่ ภ ายใต้ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่ ต้ อ งการ
ดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุน โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจภายใต้ S Curve
ดังนั้น ไทยจึงควรหาแนวทางความร่วมมือกับสหราชอาณาจักรในอุตสาหกรรมอากาศ
ยาน ซึ่งสามารถเริ่มจากธุรกิจด้าน MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) หรือ
การรักษาและซ่อมบารุงอากาศยาน โดยความร่วมมือกับบริษัทอากาศยานขั้นนาอย่าง
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ธุรกิจอากาศยาน
และการบิน

กรณีมีความตกลง

กรณี No Deal

Rolls-Royce ในธุรกิจดังกล่าว ในโครงการ EEC และโดยที่สานั กงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์การลงทุนในสาขาใน S Curve
และมี ข้ อ ก าหนดในเรื่ อ งของ Apprenticeship Program นอกจากจะท าให้ ไ ทยได้
ประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มในการเน้นภาคธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว
ไทยยังมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัทอากาศยาน
ขั้นนาจากสหราชอาณาจักรด้วย

อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าทายในการเชิญชวนให้บริษัทอากาศยานชั้น
นาของ สหราชอาณาจักรเข้ามาร่วมมือทาธุรกิจกับไทย โดยต้องมีการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งบาง
ประเทศ เช่น สิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นศูนย์กลางการบินและอากาศยานในอาเซี ยนและ
เอเชีย เนื่ องจากความพร้อมในด้านของการส่ งเสริมของภาครัฐ (เช่น ด้านภาษี) ความพร้อมของ
บุคลากรในด้านของนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีการเจรจาจัดทาความตกลงทางการค้าระหว่างสอง
ประเทศ และความสั ม พั น ธ์ ที่ ใกล้ ชิ ด ของสิ ง คโปร์ กั บ สหราชอาณาจั ก รในฐานะที่ เป็ น ประเทศ
Commonwealth รวมถึงที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Rolls–Royce ก็ได้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
และสร้าง MRO ในสิงคโปร์แล้ว จึงอาจเป็นการยากที่บริษัทจะพิจารณาขยายธุรกิจ MRO ในประเทศ
ไทย เว้นแต่ไทยจะสามารถนาเสนอให้เห็นโอกาสทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ในการลงทุนที่ชัดเจน
รวมถึงเสถียรภาพด้านนโยบายภาครัฐ เพื่อให้บริษัทอากาศยานชั้นนาดังกล่าวพิจารณาที่จะเข้ามา
ลงทุนและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอากาศยานและการบินกับประเทศไทย
2) สินค้ายานยนต์และชิ้นส่วน
เมื่อพิจารณาสถิติการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
(UK–EU Intra trade) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาคือปี 2559–2561 พบว่าสินค้าสาคัญที่สหราชอาณาจักร
น าเข้ าจากสหภาพยุ โรป 5 อั น ดับ แรก ได้แ ก่ ยานยนต์ และชิ้น ส่ ว น เครื่อ งจัก ร เครื่อ งจัก รไฟฟ้ า
ผลิตภัณฑ์ยา น้ามันและพลังงาน และในด้านการส่งออกนั้นพบว่า สินค้าสาคัญที่สหราชอาณาจักร
ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ามันและพลังงาน เครื่องจักร ยานยนต์และชิ้นส่วน
เครื่องจักรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งเมื่อเกิด Brexit คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างสหราช
อาณาจักรและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีความตกลง หรือมีความตกลงแต่ยังคงมีการ
กาหนดอัตราภาษีสินค้าในรายการดังกล่าวระหว่างกัน
ในการศึกษาผลกระทบ Brexit ที่น่าจะเป็นโอกาสสาหรับสินค้าไทย
บางรายการ ที่จะสามารถเข้ามาแข่งขันได้ในตลาดสหราชอาณาจักร ทดแทนสินค้าที่สหราชอาณาจักร
นาเข้าจากสหภาพยุโรปนั้น และทดแทนสินค้าที่สหภาพยุโรปนาเข้าจากสหราชอาณาจักรนั้น เมื่ อ
พิ จ ารณาสถิติ การค้าของไทย สิ น ค้ าส่ งออกที่ ส าคั ญ ของไทยมายั งตลาดสหราชอาณาจั กร ได้ แ ก่
รถยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ ไก่ แ ปรรู ป รถจั ก รยานยนต์ แ ละส่ ว นประกอบ อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ และแผงวงจรไฟฟ้า ตามลาดับ โดยจะเห็นว่าสินค้าส่งออกสาคัญของไทยที่ยังคงแข่งขัน
ได้ในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป และเป็นสินค้าที่สหราชอาณาจักรนาเข้าจากสหภาพยุโรป
เป็นอันดับหนึ่งด้วยคือ รถยนต์และชิ้นส่วน
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อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ข องสหราชอาณาจั ก ร ถื อ เป็ น หนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ โดยสถิติในปี 2561 (ค.ศ. 2018) มี turnover กว่า 82,000 ล้าน
ปอนด์ มีการจดทะเบียนรถยนต์คันใหม่กว่า 2.3 ล้านคัน โดยมีการผลิตในประเทศกว่า 1.5 ล้านคัน มี
การส่งรถยนต์ไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 160 ประเทศ เป็นจานวนกว่า 1.2 ล้านคัน นอกจากนี้ สหราช
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อาณาจักรยังถือเป็นประเทศผู้ผลิตชั้นนาของ specialist car และเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอั นดับ
2 ในสหภาพยุโรปรองจากเยอรมนี ด้านการส่งออก ตลาดรถยนต์ของสหราชอาณาจักรที่สาคัญคือ
สหภาพยุโรป ซึ่งสหราชอาณาจักรส่งออกกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด15

ด้านการผลิต ในปี 2561 สหราชอาณาจักรเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับที่
14 ของโลก และเป็ นผู้ ผลิ ตอัน ดั บ ที่ 4 ในสหภาพยุโรป รองจากเยอรมนี สเปน และฝรั่งเศส โดย
ปริ ม าณการผลิ ต รถยนต์ ข ยายตั ว ในอั ต ราที่ ล ดลงร้ อ ยละ –8.3 ซึ่ ง คาดว่ า ส่ ว นหนึ่ งเป็ น ผลจาก
ผลกระทบ Brexit ภาวะเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรม
รถยนต์ สาหรับประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับที่ 11 ของโลก และปริมาณการผลิตยังคงขยายตัว
ที่ร้อยละ 9

15
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ที่มา: SMMT Motor Industry Facts 2019
จากแผนภาพข้ างต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างสหราช
อาณาจักรและสหภาพยุโรปในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีความใกล้ชิดอย่างมาก โดยรถยนต์
จดทะเบียนใน สหราชอาณาจักรร้อยละ 68.4 เป็นรถยนต์ที่นาเข้ามาจากสหภาพยุโรป และรถยนต์ที่
ประกอบใน สหราชอาณาจักรร้อยละ 52.6 ส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป ในด้านของส่วนประกอบ
รถยนต์ของ สหราชอาณาจักรนั้น ร้อยละ 80 เป็นการนาเข้าจากสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร
ส่งออกส่วนประกอบรถยนต์ประมาณร้อยละ 69 ไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
อย่างมากทั้งในด้านของตลาดและ supply chain รวมถึงด้านบุคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
ตารางที่ 11: ผลกระทบ Brexit ที่มีต่อสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วน
สินค้ายานยนต์
กรณีมีความตกลง
และชิน้ ส่วน
ผลกระทบ Brexit ในกรณีที่มีความตกลง แต่ไม่ใช่ Chequer
ต่ออุตสาหกรรม Plan สหราชอาณาจักรจะไม่อยู่ใน Customs
ยานยนต์และ
Union ของสหภาพยุโรป จะส่งผลกระทบคือ
ชิ้นส่วนของ
1. ด้ า นห่ ว งโซ่ อุ ป ทานกั บ สหภาพยุ โรป
สหราชอาณาจักร และตลาดรถยนต์ หากมี FTA หรืออัตราภาษี
พิเศษระหว่ างกัน ต้นทุนชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มี
การเคลื่อนย้ายระหว่างสหราชอาณาจักรและ
สหภาพยุ โ รป และราคารถยนต์ ที่ มี ก ารค้ า
ระหว่ างกั น จะไม่ เพิ่ ม สู งขึ้ น เหมื อ นกั บ กรณี
No Deal
2. ความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างกัน ที่คาดว่า

กรณี No Deal
กรณี No Deal หรื อ ไม่ มี อั ต ราภาษี พิ เ ศษ
ระหว่างกัน จะส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนของ สหราชอาณาจักรใน
ระดั บ ที่ รุ น แรงกว่ ากรณี ที่ มี ค วามตกลง และ
สู ญ เสี ย ค วาม ส าม ารถใน การแ ข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรมนี้
1. ด้านห่วงโซ่อุปทานกับสหภาพยุโรป ซึ่ง
เมื่ อ ไม่ มี อั ต ราภาษี พิ เ ศษระหว่ า งกั น ก็ จ ะ
กระทบต่อต้นทุนชิ้นส่วนยานยนต์ ที่นาเข้ามา
จากสหภาพยุโรปที่จะเพิ่มสูงขึ้น
2. ด้านตลาดและการค้ารถยนต์กับสหภาพ
ยุโรป ก็จะมีต้นทุ นและราคาที่สูงขึ้น เมื่อไม่ มี
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สินค้ายานยนต์
และชิน้ ส่วน

กรณีมีความตกลง
จะลดลง เพราะ สหราชอาณาจักรไม่ใช่สมาชิก
ของสหภาพยุโรป ที่จะสามารถร่วมมือและใช้
งบประมาณการวิจัยและพัฒนาร่วมกันภายใต้
สหภาพยุโรป
3. ก า ร สู ญ เสี ย ก า ร เข้ า ถึ งแ ล ะ ก า ร
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งรวมถึงแรงงานฝีมือและ
บุ ค ล า ก ร ผู้ เชี่ ย ว ข า ญ ร ะ ห ว่ า ง กั น ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ หากไม่ใช่ตลาดเดียวกัน
อีกต่อไป
4. สหราชอาณ าจั ก รจะสู ญ เสี ย ความ
น่าสนใจและความดึงดูด ด้านการลงทุ น หรือ
การเป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน
แต่ ผลกระทบจะรุน แรงน้ อยกว่ ากรณี No
Deal

กรณี No Deal

อัตราภาษีพิเศษระหว่างกัน ซึ่งคาดว่าจะส่งผล
ต่อปริมาณการค้ารถยนต์ระหว่างกัน
3. ด้ า นนวั ต กรรม การวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยี สหราชอาณาจักรจะได้รบั ผลกระทบ
โดยตรงในเรื่ อ งความร่ ว มมื อ ในการด้ า นวิ จั ย
แ ล ะ พั ฒ น า เท ค โน โล ยี /น วั ต ก ร ร ม ใน
อุต สาหกรรมยานยนต์ กั บ สหภาพยุโรป ที่ จ ะ
ลดลงในกรณี No Deal
4. ด้านบุคลากร โดยการที่ไม่มีความตกลง
จะท าให้ ส หราชอาณาจั กรประสบปั ญ หาการ
เข้ า ถึ ง และการขาดแคลนแรงงาน รวมถึ ง
แรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวขาญจากสหภาพยุโรป
ในอุต สาหกรรมยานยนต์ จากเดิ มที่ บุ คลากร
สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างสหราชอาณาจักร
และสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี
5. ด้ า น ก า ร ล งทุ น จ ะ ท า ให้ ส ห ร า ช
อาณาจักรสูญเสียความน่าสนใจหรือความดึงดูด
ในการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจาก
เหตุผลต่าง ๆ ข้างต้น
โอกาสของสิ น ค้ า สินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนของไทย จะเป็นหนึ่งในสินค้าศักยภาพที่อาจพิจารณาเป็นโอกาส
รถยนต์และชิ้นส่วน ของไทยในการเข้ า มาแช่ งขั น และเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ งการตลาด (Market share) ทดแทนสิ น ค้ า
จากไทย
ดังกล่าวที่สหราชอาณาจักรเคยนาเข้าจากสหภาพยุโรป จากเดิมที่สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป และไม่มีอัตราภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ ภาษีระหว่างกัน รวมถึงความร่วมมือด้าน
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างกัน
แต่เมื่อเกิด Brexit หากเป็น กรณี ไม่มีความตกลง หรือมีความตกลงแต่ยังคงมีการกาหนด
อัตราภาษีหรือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนระหว่าง สหราชอาณาจักร
และสหภาพยุโรป ก็จะทาให้ต้นทุนและราคาสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนที่สหราชอาณาจักร
นาเข้าจากสหภาพยุโรปเพิ่มสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันของสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วน
จากสหภาพยุโรปในสหราชอาณาจักรลดลง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่สินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนจาก
ประเทศไทยสามารถเข้าไปแช่งขันและอาจเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้ าดังกล่าวของไทยในตลาดส
หราชอาณาจักร รวมถึงในสหภาพยุโรป
อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากแนวโน้ ม ด้ า นนวั ต กรรมเทคโนโลยี ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ที่
เปลี่ ย นไปอย่ า งรวดเร็ ว รวมถึ งความต้ อ งการของผู้ บ ริโภคที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ด้ า นการใช้
พลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม ที่ทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เช่น
ปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการรถยนต์ EV (Electric Vehicle) แทนรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์
สั น ดาปภายใน ท าให้ ป ระเทศไทยจะต้ อ งมี แ ผนกลยุ ท ธ์ ในการพั ฒ นาด้ า นนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยียานยนต์ให้สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะกับ สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ซึ่ง
มีจุดแข็งในด้านนี้รวมถึงการเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ หากพิจารณาที่จะ
ใช้โอกาสจากผลของ Brexit
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3.3.1.3 ประเด็น Backstop และโอกาสทางการค้าของประเทศที่สาม
Backstop คื อ การที่ ยั ง คงรั ก ษาความเป็ น เขตแดนที่ ไ ร้ ร อยต่ อ (a
seamless border) ระหว่างสาธารณรัฐไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ ในกรณีที่สหราชอาณาจักร
ออกจากสหภาพยุโรป โดยที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความตกลง (all–encompassing deal)
ซึ่งจะทาให้สหราชอาณาจักรยังคงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป แบบที่ไม่มีกาหนดเวลา
ที่ชัดเจน โดยสหภาพยุโรปยืนยันให้ต้องมีเรื่อง Backstop ในการเจรจาความตกลง Brexit ด้วย16
Backstop เป็นประเด็นหนึ่งที่สาคัญในการเจรจา Brexit ระหว่างสหราช
อาณาจักรและสหภาพยุโรป โดยเป็นประเด็นอ่อนไหวทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง และด้านการ
ทูตในไอร์แลนด์ ดังนั้น สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจึงตกลงกันว่า ไม่ว่าผลการเจรจา Brexit
จะเป็ น อย่ า งไร ก็ ค วรต้ อ งไม่ มี ก ารตรวจสอบและโครงสร้ า งเขตแดน (physical checks or
infrastructure) ที่เขตแดนระหว่างสาธารณรัฐไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ
ปั จ จุ บั น การค้ า สิ น ค้ า และบริ ก ารระหว่ า งสาธารณรั ฐ ไอร์ แ ลนด์ แ ละ
ไอร์แลนด์เหนือมีเพียงข้อจากัดเล็กน้อย เพราะทั้งสหราชอาณาจักร (ซึ่งมีไอร์แลนด์เหนือเป็นส่วน
หนึ่ง) และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ต่างก็อยู่ในตลาดเดียวและสหภาพศุลกากรกับสหภาพยุโรป จึงไม่
จาเป็นต้องมีการตรวจสอบด้านศุลกากรหรือมาตรฐานต่าง ๆ ที่เขตแดนระหว่างสองประเทศ แต่เมื่อ
เกิ ด Brexit ท าให้ ทั้ งสองประเทศนี้ จ ะมี อั ต ราภาษี ศุ ล กากรและกฎระเบี ย บที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ซึ่ ง
หมายความว่าสินค้าจะต้องถูกตรวจสอบเมื่อมีการผ่านแดนระหว่างสองประเทศดังกล่าว ซึ่งทั้งสอง
ฝ่ายคือสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปต้องการที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยการที่ต้ องมี
ความตกลงทางการค้าที่เป็นลักษณะ Comprehensive trade deal แต่การที่สหราชอาณาจักรจะ
ออกจากสหภาพศุลกากรและตลาดเดียวของสหภาพยุโรป ทาให้เลี่ยงประเด็นปัญหาดังกล่าวได้ยาก
ซึ่ ง ก็ ได้ มี ก ารพู ด ถึ ง แนวทางในการแก้ ปั ญ หาเขตแดนที่ ไร้ ร อยต่ อ โดยใช้ เทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ย
(Technological solution) แต่ ส หภาพยุ โรปก็ ยั งมี ข้ อ สงสั ย ว่ า เทคโนโลยี จ ะสามารถเข้ า มาช่ ว ย
แก้ปัญหาดังกล่าวได้เพียงใดหากไม่มี close regulatory alignment
ดังนั้ น หากไม่ส ามารถมีข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักร
และสหภาพยุโรป และเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ก็ไม่เพียงพอในการแก้ปั ญหา ก็จะต้องนา Backstop
มาใช้ ซึ่งหมายความว่าสินค้าที่นาเข้ามาในไอร์แลนด์เหนือจากที่ใดก็ตามในสหราชอาณาจักรก็จะต้อง
มีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานสหภาพยุโรปหรือไม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องสหภาพศุลกากร โดย
จะทาให้สหราชอาณาจักรยังคงติดอยู่ในสหภาพศุลกากรเดียวกับ สหภาพยุโรปโดยปริยาย และยังคง
ต้ อ งเป็ น ไปเช่ น นี้ จนกว่ าทั้ งสหราชอาณาจั ก รและสหภาพยุ โรปเห็ น ว่ าไม่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้
Backstop อีกต่อไป ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็เกรงว่า Backstop จะทาให้สหราชอาณาจักรต้องติดอยู่ใน
สหภาพศุลกากรเดียวกับสหภาพยุโรป ทาให้ไม่สามารถทาความตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นได้
อย่างเป็นอิสระตามเจตจานงค์ของประเทศในเรื่อง Brexit แต่ทั้งนี้การตรวจสอบทางศุลกากรที่เขต
แดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับสหราชอาณาจักรก็เป็นประเด็นข้อกังวลของพรรค DUP (Northern
Ireland Unionist Party) ว่าจะก่อให้เกิดความแบ่งแยกแตกต่างระหว่ างไอร์แลนด์เหนือกับส่วนอื่น
16

BBC News. John Campbell. Brexit: What is the Irish border backstop?
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ของสหราชอาณาจั ก ร ซึ่ งอาจส่ งผลต่ อ ความเป็ น สหราชอาณาจั กร (threaten the union) จาก
เหตุ ล ผลต่ า ง ๆ ดั งกล่ า ว จึ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่ ท าให้ The UK’s EU Withdrawal Agreement ของ
นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ
ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รที่ จะเข้ า มาเป็ น ผู้ น าคนให ม่ ข องพ รรค Conservative และ
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศ ต่างก็ต้องการเจรจาเพื่อปรับความตกลงในประเด็น Backstop กับ
สหภาพยุโรป แต่ทางสหภาพยุโรปเองก็ยังไม่มีสัญญาณใด ๆ ที่จะแสดงถึงการเปิดโอกาสหรือยินดีที่
จะเจรจากับสหราชอาณาจักรในประเด็นนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง โอกาสทางการค้ า ของประเทศที่ ส ามรวมถึ ง ไทยใน
ประเด็นเรื่อง Backstop ที่เห็นว่าอาจเป็นโอกาสในช่วงที่ไอร์แลนด์เหนือยังคงมีเขตแดนที่ไร้รอยต่อ
กับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ คือยังคงอยู่ในสหภาพศุลกากรและตลาดเดียวกับสหภาพยุโรป โดยการส่ง
สินค้าจากประเทศของตนมายังไอร์แลนด์เหนือซึ่งยังคงอยู่ในสหภาพศุลกากรเดียวกับสหภาพยุโรป มี
อัตราภาษีและสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎระเบียบสหภาพยุโรป เพื่อส่งต่อมายังสหราชอาณาจักรนั้น ใน
ชั้นนี้ เห็นว่าการพิจารณาใช้ช่องทางหรือโอกาสในเรื่องนี้นั้น จะต้องติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์
ข้อมูลหลายด้าน เนื่องจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปก็ได้คานึงถึงประเด็นดังกล่าว
และพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมีการนาเสนอในเรื่องของการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยี
และหากจะพิ จ ารณาใช้โอกาส โดยการส่ งสิ น ค้าเข้ามาเก็บหรือตุน ไว้ที่ส าธารณรัฐไอร์แลนด์ห รือ
ไอร์แลนด์เหนือ ก็จะต้อ งพิจารณาถึงต้นทุนในเรื่องโลจิสติกส์และโกดังเก็บสินค้าซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง
รวมถึงต้องคานึงถึงการหาหุ้นส่วนธุรกิจในการดาเนินการดังกล่าวด้วย จึงเห็นว่าประเทศที่สามที่ค้า
กับสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปควรจะต้องติดตามสถานการณ์เรื่อง Backstop อย่างใกล้ชิด
เพื่อการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการค้าในการค้ากับสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
3.3.2 ช่องทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักร
การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรเพื่อ
รองรับ Brexit นั้น จะดาเนินการได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งช่องทางหรือเวทีของภาครัฐ รวมถึงองค์กร
ธุรกิจและเวทีของภาคธุรกิจด้วย
3.3.2.1 Thailand–United Kingdom Strategic Dialogue
หนึ่ ง ในเวที ภ าครั ฐ คื อ การประชุ ม หารื อ เชิ งยุ ท ธศาสตร์ ไทย–สหราช
อาณาจักร (Thailand–United Kingdom Strategic Dialogue) นอกเหนือจากการแลกเปลี่ ยนการ
เยือนและการพบหารือระหว่างผู้นาและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐระหว่างสองประเทศอย่างสม่าเสมอ
เช่น ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 มีการเยือนสหราชอาณาจักรของนายกรัฐมนตรีของไทย ฯพณฯ พล
เอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา อย่ างเป็ น ทางการ ซึ่งได้มี ก ารพบหารือ กับ นายกรัฐ มนตรีข องสหราช
อาณาจั ก รคื อ นางเทเรซา เมย์ เพื่ อ หารื อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างสองประเทศ ซึ่ งรวมถึ ง
ความสัมพันธ์ทางการค้าโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศเข้าร่วมในการพบหารือด้วย
Thailand–United Kingdom Strategic Dialogue เกิ ด ขึ้ น จากการที่
ผู้นาของไทยและสหราชอาณาจักรตกลงที่จะจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีระดับสูงระหว่างกัน ในช่วงการ
เยือนสหราชอาณาจักรของนายกรัฐมนตรีของไทยในปี 2555 ซึ่งการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย–
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สหราชอาณาจักร จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยในปี 2556 โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ มีการ
หารือแลกเปลี่ ยนประเด็น ยุทธศาสตร์ที่สองฝ่ ายให้ ความสาคัญ ในบริบทของความสั มพันธ์ทวิภ าคี
ประเด็นในภูมิภ าค และประเด็น ระหว่างประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน โดยทั้งสองประเทศมีการ
แลกเปลี่ ย นกั น เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ระหว่ า งกั น ซึ่ ง มี ก ารจั ด ประชุ ม Thailand–United
Kingdom Strategic Dialogue ครั้งที่ 3 ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยได้มีการหารือ
ถึงโอกาสการลงทุนในประเทศไทยภายใต้นโยบาย 4.0 และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC–Eastern Economic Corridor) และทั้ ง สองฝ่ า ยยั ง เห็ น พ้ อ งถึ ง ความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งกระชั บ
ความสั มพั น ธ์ให้ ใกล้ ชิดยิ่ งขึ้น เพื่ อมิให้ เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ท างการค้าของทั้ งสองฝ่ าย
ภายหลังจากที่สหราช–อาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยฝ่ายไทยได้หยิบยกข้อกังวลเรื่อ
โควตานาเข้าไก่ของ สหราชอาณาจักร และได้ขอให้สหราชอาณาจักรพิจารณาคงโควตา หรือเพิ่ม
โควตาให้สอดคล้องกับปริมาณการส่งออกไก่จากไทยไปยังสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน เป็นต้น
เวที Thailand–United Kingdom Strategic Dialogue นี้ เป็ น การ
ประชุมหารือระดับทวิภาคีของภาครัฐที่ครอบคลุมในหลายมิติ โดยมีมิติด้านความสัมพันธ์ทางการค้า
รวมอยู่ มีการจัดการประชุมประมาณปีละหนึ่งครั้งโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ จึงเป็นหนึ่งในช่องทางหรือ
เวทีที่จะใช้ในการประชุมและเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบ Brexit ที่จะมีต่อธุรกิจการค้าระหว่าง
ไทยกั บ สหราชอาณาจั ก ร อย่ า งไรก็ ดี Thailand–United Kingdom Strategic Dialogue นี้ จ ะมี
ข้อจากัดในเรื่องของการที่ไม่มีภาคธุรกิจเข้าไปร่วมในการประชุม จึงอาจไม่มีความคล่องตัวในเรื่องของ
การเจรจาหรือผลักดันประเด็นทางการค้าที่มีรายละเอียดเชิงเทคนิค เช่น เรื่องการจัดสรรโควตาไก่
ภายหลัง Brexit ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
3.3.2.2 British Chamber of Commerce Thailand (BCCT) ห รื อ ส ภ า
หอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย
BCCT เป็นสภาหอการค้าต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุด โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
2489 และเป็นสภาหอการค้าอังกฤษที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบัน BCCT มีสมาชิก
ทั้งหมดกว่า 580 บริษัท จากหลายสาขาธุรกิจในไทย และเปิดกว้า งสาหรับบริษัททุกสัญชาติด้วย ซึ่ง
BCCT จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของอังกฤษในประเทศ
ไทย และสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในฐานะของพันธมิตรที่ยั่งยืน BCCT
ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วย
การที่ BCCT ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของอังกฤษในประเทศไทย จึงเป็นหนึ่ง
ในองค์กรที่ธุรกิจที่สามารถให้ข้อมูลและประสานความต้องการของภาคธุรกิจสหราชอาณาจักรในการ
ประกอบธุรกิจการลงทุนในประเทศไทยเพื่อรองรับผลกระทบ Brexit ที่จะมีต่อการทาธุรกิจการค้าการ
ลงทุนกับไทย รวมถึง BCCT ก็เป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Thai–UK Business Leadership
Council (TUBLC) ที่ร่วมให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือกับการดาเนินงานของ TUBLC เป็นอย่างดีด้วย
3.3.2.3 Thai–UK Business Leadership Council (TUBLC) ห รื อ ส ภ าผู้ น า
ธุรกิจไทย–สหราชอาณาจักร
ในช่วงปี 2559 ซึ่งสหภาพยุโรปได้จากัดระดับความสัมพันธ์กับรัฐบาล
ไทย (reconsider level of engagement with Thailand) ซึ่งในขณะนั้นมิใช่รัฐบาลที่มาจากการ
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เลื อกตั้ง ทาให้ ภ าคธุรกิจ และภาครัฐของไทยเห็ นถึงความสาคัญ และจาเป็นในการหากลไกในการ
ดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับประเทศคู่ค้าที่สาคัญในสหภาพยุโรปรวมถึงสหราชอาณาจักร
ซึ่งจะขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจ และด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ ทาให้มีการจัดตั้งกลไกคือ Thai–UK
Business Leadership Council ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 12 กรกฎ าคม 2559 มี ก ารลงนามใน Joint
Statement โดย The UK Prime Minister’s Trade Envoy คือ Mr. Mark Garnier MP และ The
Thai Prime Minister’s Special Envoy คือ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รวมถึงลงนามโดยผู้แทนของ
ภาคธุรกิจที่ร่วมจัดตั้งกลไกดังกล่าวคือจาก Rolls Royce Group ของสหราชอาณาจักร และ ปตท.
ของประเทศไทย มีสมาชิกซึ่งเป็นบริ ษัทและองค์กรธุรกิจซึ่งเข้าร่วมในการเริ่มจัดตั้งจานวน 20 ราย
จากไทย 10 ราย จากสหราชอาณาจักร 10 ราย
สาหรับภารกิจหลักของ TUBLC ที่กาหนดไว้ใน Joint Statement คือ
(1) เพื่ อ ส่ งเสริ มโอกาสทางการค้ าและการลงทุ น ระหว่างสองประเทศ (2) เพื่ อ ให้ คาแนะน าและ
สนับสนุนรัฐบาลของทั้งสองประเทศถึงแนวทางในการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนทาธุรกิจ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อช่วยและผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถดาเนินธุรกิจการค้าระหว่างกัน (3)
เพื่ อ ช่ว ยกาหนดเป้ าหมายโอกาสทางธุรกิจ ที่ มีศั ก ยภาพ และความเป็ น หุ้ น ส่ ว นธุรกิจของทั้ งสอง
ประเทศ รวมถึ งช่ว ยกัน กาหนดเป้ าหมายโอกาสทางธุรกิจที่ มีศั กยภาพในประเทศที่ ส าม และใน
โครงการที่เป็น Multi–lateral projects (4) เพื่อส่งเสริมภาครัฐและภาคธุรกิจในการสร้างแนวทางที่
จะนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทดลองต่าง ๆ
นับตั้งแต่มีการจัดตั้ง TUBLC ทั้งสองประเทศได้มีการจัดประชุมใหญ่เต็มคณะมาแล้ว 4 ครั้ง
โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และได้เคยมีการจัดตั้งคณะทางานในด้านต่าง ๆ 3 กลุ่มคือ 1)
Export and Import Opportunities Group 2 ) Ease of Doing Business 3 ) Technology,
Innovation, Investment Opportunities Group เพื่อทั้งสองประเทศทางานร่วมกันและนาผลการ
ดาเนินการมารายงานในที่ประชุมใหญ่ ปัจจุบันได้มีการปรับโดยแบ่งคณะทางาน (Task Force) เป็น
2 คณะคือ 1) Trade Policy Review (TPR) ทั้งนี้เพื่อรองรับงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการและ
จัดทา Trade Policy Review ซึ่งรัฐบาลของทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการประสานจัดทา และเป็น
ส่วนหนึ่ งในการรองรับ ผลกระทบจาก Brexit ด้วย และ 2) Trade and Investment Promotion
(TIP)
ทั้ งนี้ การด าเนิ น การและการประสานความร่ ว มมื อ ทางธุ รกิ จ ภายใต้
TUBLC นั บ ว่ามีความคืบ หน้ าอย่ างเป็ นรูป ธรรม โดยในช่วงการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็ น
ทางการของนายกรั ฐ มนตรี ข องไทย ฯพณฯ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา ระหว่างวั น ที่ 19 –22
มิถุนายน 2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เข้าร่วมคณะฯ ด้วย ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงาน/องค์กรธุรกิจ และระหว่างภาคธุรกิจเอกชนรวม 6 ฉบับ โดยนายกรัฐมนตรีของไทยร่วม
ถ่ ายภาพเป็ น สั ก ขี พ ยานกั บ ผู้ เข้ าร่ ว มลงนาม MOU ดั ง กล่ าว ซึ่ ง MOU ทั้ ง 6 ฉบั บ ได้ แ ก่ MOU
ระหว่าง (1) กระทรวงพาณิ ช ย์ กั บ Tesco PLC (ปั จ จุ บั น ได้ ร่ว มกั น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารของ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อนาไปจาหน่ายในแบรนด์ของ Tesco) (2) กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศกับ British Council (มีการพัฒ นาความร่วมมือในด้าน Creative economy) (3) PTT GC
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กับ Digital Barriers (ปัจจุบันทั้งสองบริษัทได้มีการจัดทา Commercial Agreement ระหว่างกัน)
(4) PTT GC กับ Arturius International (อยู่ระหว่างรอการลงนาม Proof of Concept ระหว่าง
กั น ) (5) Thai Airways International กั บ Rolls Royce Group (มี ก ารพั ฒ น าศู น ย์ ท ดสอบ
เครื่องยนต์ร่วมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง) และ (6) Letter of Intent ระหว่าง PTT GC และ UK
Export Finance (อยู่ระหว่างการเจรจา Export finance ของโครงการขนาดใหญ่ของ PTT GC ใน
สหรัฐอเมริกา)
ดั งนั้ น ที่ ผ่ า นมา TUBLC จึ ง ถื อ เป็ น สภาธุ ร กิ จ ที่ น าโดยภาคเอกชนที่
สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรได้อย่างเป็ น
รู ป ธรรมมากที่ สุ ด องค์ ก รหนึ่ ง แต่ ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น TUBLC ก็ มี ข้ อ จ ากั ด ในด้ านของการบริ ห ารงาน
เนื่ อ งจากยั งไม่ มี ป ระธานที่ ม าจากภาคธุ รกิ จ สหราชอาณาจั ก ร (ประธานฝ่ ายไทยคื อ จาก บมจ.
ThaiBev) โดยประธาน TUBLC ของสหราชอาณาจักรคือ Mr. Paul Scully MP ตาแหน่ง UK Prime
Minister’s Trade Envoy และอยู่ ร ะหว่ างการหาประธานที่ เหมาะสมจากภาคธุรกิ จ ของสหราช
อาณาจักร รวมถึงอยู่ระหว่างการปรับแนวทางการทางานภายในของ TUBLC ด้วย
อย่ า งไรก็ ดี เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลงานของ TUBLC ที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง TUBLC และการทางานที่นาโดยภาคธุรกิจ โดยการส่งเสริมจากภาครัฐ จึง
ควรพิจารณาใช้ประโยชน์จาก TUBLC ในการดาเนินการเพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบ Brexit ที่จะ
มีต่อ ธุร กิจ การค้าระหว่างไทยกับ สหราชอาณาจักร ซึ่งปัจ จุบัน TUBLC ก็ได้มี การเตรียมการเพื่ อ
รองรับ การจั ดทา Trade Policy Review ระหว่างทั้งสองประเทศ และ TUBLC สามารถให้ ข้อมูล
คาแนะนาเชิงเทคนิคแก่ภาครัฐในการเตรียมการเจรจาความตกลงทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ
ซึ่งอาจนาไปสู่การจัดทา FTA ระหว่างกันในอนาคต

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปเป็นประเทศคู้ค้าและตลาดที่สาคัญของไทย โดยสหภาพ
ยุโรปเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยรองจากจีนและญี่ปุ่น ส่วนสหราชอาณาจักรเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ
ที่ 20 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของไทยในสหภาพยุโรปรองจากเยอรมนี สาหรับ
ภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไทยจะเป็น
ฝ่ายได้ดุลการค้าสินค้ากับทั้งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป การดาเนินธุรกิจการค้าของไทยกับส
หราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป จึงมีความสาคัญมากต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย
เมื่อเกิด Brexit ก็จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสหราชอาณาจักร
และสหภาพยุโรป ซึ่งก็จะกระทบต่อการดาเนินธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรและ
สหภาพยุโรป
4.1.1 ผลกระทบ Brexit ที่ จ ะมี ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ การค้ า ระหว่ า งไทยกั บ
สหราชอาณาจักร
ผลกระทบ Brexit ที่จะมีต่อประเทศนอกสหภาพยุโรปรวมถึงไทยนั้น จะขึ้นกับผล
การเจรจาความสัม พัน ธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปด้วย ซึ่งในชั้นนี้ยังคงมีความไม่
แน่นอนว่าผลจะเป็นอย่างไร แต่สถานะล่าสุดคือการเลื่อนกาหนดเวลา Brexit ออกไปจนถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2562 ซึ่งก็จะมีความชัดเจนขึ้นเมื่อถึงกาหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ Brexit จะมีความเป็นไปได้ใน
5 สถานการณ์ (scenarios) คือ 1) Chequer Plan (เป็นไปตาม White Paper เมื่อ ก.ค. 61) หรือ
การยั งคงอยู่ ในสหภาพศุ ล กากรเดี ย วกั บ สหภาพยุ โรป 2) Chequer Minus 3) EEA (European
Economic Area) ห รื อ การยั ง คงอยู่ ใ น ตลาดเดี ย วกั บ สห ภ าพ ยุ โ รป 4) FTA (Free Trade
Agreement) 5) No Deal หรือกรณีไม่มีความตกลง คือไม่สามารถเจรจาจนบรรลุผลความตกลงได้
ซึ่งจะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจะต้องอยู่บนพื้นฐานและหลักการ
ของ WTO (World Trade Organisation)
เมื่อจากัดของเขตการศึกษาจาก 5 สถานการณ์ดังกล่าว เป็นสถานการณ์ของกรณีมี
ความตกลง (EEA หรื อ FTA) และกรณี ไม่ มี ค วามตกลง (No deal) จะพบว่ากรณี ที่ มี ค วามตกลง
ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ (ดูจากคาดการณ์ GDP
growth rate และ Deficit) และการค้าของทั้งสองประเทศหรือภูมิภาคนี้ในระดับที่รุนแรงน้อยกว่า
กรณีที่ไม่มีความตกลงระหว่างกัน เพราะกรณี No deal จะส่งผลให้มีอัตราภาษี ข้อจากัดทางการค้า
รวมถึงมาตรการกีดกัน ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
สาหรับ กรณี ที่มีความตกลงนั้ น หากเป็นกรณี FTA ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าระหว่างสหราช
อาณาจักรกับสหภาพยุโรปจะมากกว่ากรณี EEA
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สาหรับผลกระทบ Brexit ที่จะมีต่อการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศ
นอกสหภาพยุโรป (Non-EU) รวมถึงไทยนั้น เมื่อพิจารณาถึงการจัดทาความตกลงทางการค้าของ
สหภาพยุ โรปกั บ ประเทศ Non-EU พบว่ าปั จ จุ บั น สหภาพยุ โรปได้ มี ก ารเจรจาจัด ท าความตกลง
ทางการค้ากับประเทศ Non-EU ถึง 36 ฉบับ ครอบคลุมเกือบ 60 ประเทศ และยังไม่มีความชัดเจน
ว่ า สหราชอาณาจั ก รจะเข้ า ร่ ว มหรื อ ด าเนิ น การตามความตกลงดั ง กล่ า วได้ (roll over these
agreements) เมื่อเกิด Brexit แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่สหราชอาณาจักรจะพิจารณาจัดทาความ ตก
ลงทางการค้ากับประเทศ Non-EU ที่มีความตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปก่อนประเทศ Non-EU
ที่ไม่มีความตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรป ซึ่งไม่มีร่างพื้นฐานการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ
สหภาพยุโรป โดยในส่วนของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ถือเป็นคู่แข่งสาคัญของไทย พบว่าสิงคโปร์
และเวียดนาม มีการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรป ทาให้ทั้งสองประเทศ
ดังกล่าวมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับไทยในการเข้าถึง (market access) และการค้ากับตลาด
สหภาพยุโรป รวมถึงมีโอกาสที่สหราชอาณาจักรจะพิจารณาจัดทาความตกลงทางการค้ากับสอง
ประเทศนี้ก่อนที่จะพิจารณาถึงประเทศไทย
ผลกระทบ Brexit ต่อธุรกิจการค้ากับประเทศ Non-EU รวมถึงไทยนั้น จะมีในเรื่อง
ของรูปแบบการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ซึ่งไม่สามารถส่งไปยัง
ประเทศในสหภาพยุ โรปเพื่ อ กระจายต่ อ ไปยั งตลาดสหราชอาณาจั ก รได้ โดยเสรี ไม่ มี อั ต ราภาษี
โดยเฉพาะในกรณีของ No deal จึงจะเป็นการส่งออกโดยตรงไปยังตลาดสหราชอาณาจักรมากขึ้น ซึ่ง
การแยกการส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร จะกระทบต่อต้นทุนการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหราช
อาณาจักรที่เพิ่มขึ้น ส่วนกฎระเบียบและอัตราภาษีนาเข้าของสหราชอาณาจักรก็อาจเปลี่ยนแปลงไป
โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่งก็จะกระทบต่อสินค้าบางรายการ เช่น ไก่แปรรูป
ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้โควตาของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ กฎระเบียบการนาเข้าที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
สินค้า ความปลอดภัย และสุขอนามัยของสหราชอาณาจักร ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปแต่คาดว่าจะไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากฎระเบียบหรือมาตรฐานของสหภาพยุโรป เป็นต้น
ผลกระทบ Brexit ที่มีต่อธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในภาพรวม
คาดว่าจะอยู่ในวงจากัด เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนการค้าของไทยกับสหราชอาณาจักรที่คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 1.4 ของมูล ค่ าการค้ าทั้ งหมดของไทย อย่างไรก็ดี ยังมีผ ลกระทบทางอ้อมที่จ ะ
กระทบต่อการส่งออกและการค้าของไทยในตลาดสหราชอาณาจักรที่จะต้องนามาพิจารณาด้วย คือ
ภาวะเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากผล Brexit อัตราเงินเฟ้อ เงินสกุล
ปอนด์ที่อ่อนค่าลง ซึ่งจะกระทบต่อกาลังซื้อและความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการ
ชะลอการลงทุนในภาคธุรกิจ เป็นต้น โดยจะส่งผลเป็นลูกโซ่และกระทบต่อการค้า การส่งออก และ
การดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหราชอาณาจักร
4.1.2 โอกาสและความท้าทายของไทยในความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราช
อาณาจักรจาก Brexit
Brexit จะเป็ น ได้ทั้ งโอกาสและความท้าทายของไทยในความสั มพั นธ์ท างธุรกิ จ
การค้ากับสหราชอาณาจักร โดยในส่วนของความท้าทายนั้นจะมีในเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
การค้าของสหราชอาณาจักรจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit โดยภาวะเศรษฐกิจของ
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สหราชอาณาจักรในปัจจุบันปี 2562 มีการปรับลดการคาดการณ์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเหลือร้อยละ 1.2 โดยความกังวลถึงผลความไม่แน่นอนของ Brexit ทาให้ผู้ประกอบการและ
นักลงทุนชะลอการลงทุนในภาคธุรกิจการค้า ความเชื่อมั่นและกาลังซื้อของผู้บริโภคลดลง จากอัตรา
เงิน เฟ้ อ ที่ สู งขึ้ น เงิน ปอนด์ อ่ อ นค่ าลง ขณะที่ รายได้ ข องผู้ บ ริโ ภคไม่ ได้ สู งขึ้ น ตาม ท าให้ ผู้ บ ริ โภค
ระมัดระวังการใช้จ่ายรวมถึงการซื้อสินค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการซื้อสินค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศรวมถึง
จากประเทศไทยด้วยที่มีราคาสูงขึ้น จากผลของอัตราแลกเปลี่ยน กระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคาของสินค้าไทยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าที่ผลิตในประเทศสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตารางผูกพันภาษีของ
สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรภายใต้ WTO จากผล Brexit ที่สหราชอาณาจักรออกจากการเป็น
สมาชิกสหภาพยุโรป และถือเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของ WTO (Individual member) ซึ่งแม้ว่า
ไทยจะยื่น รักษาสิทธิภายใต้ WTO หรือ Claim of Interest แล้วก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลงตาราง
ผูกพันภาษีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยบางรายการ ได้แก่ ไก่แปรรูป ซึ่งเป็นสินค้า CSQ
(Country Specific Quota) โดยอาจส่งผลต่อปริมาณโควตานาเข้าสินค้าดังกล่าวในสหราชอาณาจักร
และสหภาพยุโรป
สาหรับความท้าทายต่อธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจร้านอาหารไทยนั้น Brexit จะทาให้
ราคาวัตถุดิบอาหารที่นาเข้าจากต่างประเทศรวมถึงจากไทยมีราคาสูงขึ้นจากเงินปอนด์ที่อ่อนค่า โดย
หากมีอัตราภาษีระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโ รป ก็จะส่งผลต่อราคาวัตถุดิบที่นาเข้าจาก
สหภาพยุโรปด้วย รวมถึงธุรกิจร้านอาหารไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ในส่วนของกาลัง
ซื้อและความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในด้ า นโอกาสของไทยจากผลของ Brexit นั้ น การที่ Brexit จะท าให้ ส หราช
อาณาจั ก รไม่ ใช่ส มาชิก ของสหภาพยุโรปอีก ต่อ ไป และมี อิส ระในการดาเนิ น นโยบายการค้ าของ
ประเทศ ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและอัตราภาษีเดียวกันกับสหภาพยุโรป จึงมีอิสระในการที่จะ
เจรจาจั ดท าความตกลงทางการค้ากั บประเทศ Non-EU และการที่ รัฐ บาลสหราชอาณาจักรเน้ น
นโยบายการค้าเสรี และต้องการสร้างและขยายความสัมพันธ์กับประเทศ Non-EU เพื่อทดแทนตลาด
สหภาพยุโรปด้วยส่วนหนึ่งนั้น จะเป็นโอกาสที่ไทยจะกระชับและขยายความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้า
ในระดับ ทวิภ าคีกับ สหราชอาณาจั กร โดยจะเป็นโอกาสในการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรี
(FTA) ระหว่ า งกั น ซึ่ ง ปั จ จุ บั นสห ราชอาณ าจั ก รโดยก ระทรวงการค้ า (Department for
International Trade) ก็อยู่ระหว่างการจัดทา Trade Policy Review กับประเทศไทย ซึ่งอาจเป็น
พื้นฐานที่จะสามารถต่อยอดในการจัดทา FTA ระหว่างกันต่อไปในอนาคต
4.1.3 การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรเพื่อ
รองรับ Brexit
การที่ Brexit จะเป็น โอกาสในการกระชับ ความสั มพัน ธ์ท วิภ าคีระหว่างไทยกับ
สหราชอาณาจั ก ร โดยอาจน าไปสู่ ก ารจั ด ท า FTA แต่ ก ารเจรจาจัด ท า Comprehensive FTA ที่
ครอบคลุมในหลายด้านนั้นจะใช้เวลา ดังนั้น การจัดทาความตกลงทางการค้าโดยเน้นในบางภาคธุรกิจ
ที่สาคัญและมีศักยภาพ ที่ทั้งสองประเทศสนใจที่จะขยายธุรกิจการค้าระหว่างกัน น่าจะเป็นแนวทางที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ ไทยจึงควรพิจารณาสาขาหรือภาคธุรกิจของไทยที่มีความสาคัญในการดาเนิน
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ธุรกิจกับสหราชอาณาจักร ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสถิติการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรและข้อมูล
ธุรกิจบริการแล้ว พบว่าภาคธุรกิจ สินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพในสหราชอาณาจักร ได้แก่
ไก่แปรรูป ร้านอาหารไทย และยานยนต์และชิ้นส่วน สาหรับสาขาธุรกิจที่ควรพิจารณาร่วมมือกับ
สหราชอาณาจักรคือ ธุรกิจอากาศยานและการบิน
เมื่อคานึงถึงผลกระทบ Brexit ซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจของไทย
จึงแยกเป็นธุรกิจที่คาดว่าจะประสบกับความท้าทาย และธุรกิจที่เป็นโอกาสจากผล Brexit ดังนี้
4.1.3.1 ธุรกิจที่จะประสบความท้าทายจากผลของ Brexit คือ
1) ไก่แปรรูป : เป็ นสิ นค้าส่ งออกที่ ส าคัญ อันดับ 2 ของไทยในตลาดส
หราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ระบบโควตาภาษีตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป เมื่อเกิด
Brexit จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตารางผูกพันโควตาภาษีของสหภาพยุโรปภายใต้ WTO ซึ่งไก่
แปรรูปมีปริมาณโควตาทั้งหมดภายใต้สหภาพยุโรปคือ 160,033 ตัน/ปี นั้น สหราชอาณาจักรจะได้รับ
การจัดสรร 50,532 ตัน/ปี คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 31.6 ของโควตาทั้งหมด ซึ่งไม่สะท้อนตัวเลข
การค้าและไม่เพียงพอต่อความต้องการนาเข้าสินค้าดังกล่าวของสหราชอาณาจักรที่แท้จริง จึงเป็น
ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญของไทยที่คาดการณ์ได้จากผล Brexit ดังนั้นสินค้าไก่แปรรูปควรจะต้องอยู่ใน
สาขาธุรกิจที่จะต้องเจรจาจัดทาความตกลงการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร
2) ธุร กิ จ ร้ านอาหารไทยในสหราชอาณาจั ก ร: เป็ น ธุ รกิ จ บริก ารที่ มี
ศักยภาพของไทยในตลาดสหราชอาณาจักร แต่จะได้รับผลกระทบ Brexit คือ 1) ผลกระทบด้าน
ต้นทุนและราคาวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่นาเข้ามาจากต่างประเทศรวมถึงจากไทยที่ราคาเพิ่มสูงขึ้น
2) ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งเป็นผลของ Brexit ที่ส่งผลความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ทาให้จานวนผู้บริโภคสหราชอาณาจักรรับประทานอาหารนอกบ้านลดลง หรือในจานวนครั้งที่ลดลง
3) ผลกระทบต่อการลงทุนและการขยายธุรกิจร้านอาหารไทย และ 4) ผลกระทบจากการขาดแคลน
บุคลากรของร้านอาหาร ซึ่งปัญหานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะอาจมีการขาดแคลนบุคลากร
หลายสาขาจากความเข้มงวดของการตรวจคนเข้าเมืองจากผล Brexit
4.1.3.2 สาหรับธุรกิจที่พิจารณาเป็นโอกาสจากผลของ Brexit นั้น ได้แก่
1) สิ น ค้ า ยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น: เป็ น หนึ่ ง ในสิ น ค้ า ศั ก ยภาพที่ อ าจ
พิจารณาเป็นโอกาสของไทยในการเข้ามาแช่งขันและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทดแทนสินค้าดังกล่าว
ที่สหราช-อาณาจักรเคยนาเข้าจากสหภาพยุโรป จากเดิมที่สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
และไม่ มีอัต ราภาษี และมาตรการที่ ไม่ใช่ภ าษี ระหว่างกัน รวมถึง ความร่ว มมือด้ านห่ ว งโซ่อุ ปทาน
ระหว่างกัน แต่เมื่อเกิด Brexit หากเป็นกรณีไม่มีความตกลง หรือมีความตกลงแต่ยังคงมีการกาหนด
อัตราภาษีระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ก็จะทาให้ต้นทุนและราคาสินค้ายานยนต์และ
ชิ้นส่วนที่ สหราชอาณาจักรนาเข้าจากสหภาพยุโรปเพิ่มสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
ยานยนต์และชิ้นส่วนจากสหภาพยุโรปในสหราชอาณาจักรลดลง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่สินค้ารถยนต์และ
ชิ้นส่วนจากประเทศไทยสามารถเข้าไปแข่งขันและอาจเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้าดังกล่าวของไทยใน
ตลาด สหราชอาณาจักร รวมถึงในสหภาพยุโรป
2) ธุรกิจอากาศยานและการบิน: น่าจะเป็นโอกาสของไทยในการสร้าง
ความร่วมมือทางธุรกิจด้านอากาศยานและการบินกับสหราชอาณาจักร เพราะสหราชอาณาจักรเป็น
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หนึ่ งในประเทศผู้ น าด้ านอุต สาหกรรมอากาศยานระดับ โลก มีจุ ด แข็ งในด้ านของนวัต กรรมและ
เทคโนโลยี และการลงทุ น ในด้านการวิจัย และพั ฒ นาที่ได้รับ การส่ งเสริ ม จากภาครัฐ แต่จะได้รับ
ผลกระทบทางธุรกิจจาก Brexit ในขณะที่ประเทศไทยต้องการส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ใ นด้ า นการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ รวมถึ ง มี โ ครงการขนาดใหญ่ ภ ายใต้ EEC (Eastern
Economic Corridor) ที่ ต้องการดึงดูดต่างชาติ ให้ เข้ามาลงทุ น โดยเฉพาะในสาขาธุ รกิจภายใต้ S
Curve ดังนั้น ไทยจึงควรหาแนวทางความร่วมมือกับสหราชอาณาจักรในอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่ง
สามารถเริ่มจากธุรกิจด้าน MRO หรือการรักษาและซ่อมบารุงอากาศยาน โดยความร่วมมือกับบริษัท
อากาศยานขั้นนาอย่าง Rolls-Royce ในโครงการ EEC เป็นต้น
ส าหรั บ องค์ ก รหรื อ เวที ที่ จ ะสามารถพิ จ ารณาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักรเพื่อรองรับ Brexit นั้น ควรใช้ประโยชน์จากหลาย
เวที ห รื อ องค์ กร ที่ ส าคั ญ ได้ แก่ (1) Thailand–United Kingdom Strategic Dialogue ซึ่งเป็ นเวที
การประชุมหารือระดับทวิภาคีของภาครัฐที่ ครอบคลุมในหลายมิติ โดยมีมิติด้านความสัมพันธ์ทาง
การค้ารวมอยู่ จึงเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะใช้ในการประชุมและเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบ Brexit
ที่จะมีต่อธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ดี Thailand–United Kingdom
Strategic Dialogue นี้จะมีข้อจากัดในเรื่องของการที่ไม่มีภาคธุรกิจเข้าไปร่วมในการประชุม จึงอาจ
ไม่มีความคล่องตัวในเรื่องของการเจรจาหรือผลักดันประเด็นทางการค้าที่มีรายละเอียดเชิงเทคนิค
เช่ น เรื่ อ งการจั ด สรรโควตาไก่ เป็ น ต้ น (2) BCCT (British Chamber of Commerce Thailand)
หรือสภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของอังกฤษในประเทศไทย จึง
เป็ น หนึ่ งในองค์ ก รที่ ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล และประสานความต้ อ งการของภาคธุร กิ จ สหราช
อาณาจักรในการประกอบธุรกิจการลงทุนในประเทศไทยเพื่อรองรับผลกระทบ Brexit ที่จะมีต่อการ
ท าธุ ร กิ จ การค้ า การลงทุ น กั บ ไทย และ (3) TUBLC (Thai–UK Business Leadership Council)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ในช่วงที่สหภาพยุโรปจากัดระดับความสัมพันธ์กับไทยโดย
เหตุผลทางการเมืองภารกิจหลักของ TUBLC ที่กาหนดไว้ใน Joint Statement ได้แก่ การส่งเสริม
โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ การให้คาแนะนาและสนับสนุนรัฐบาลของทั้ง
สองประเทศถึงแนวทางในการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนทาธุรกิจ แก้ไขปัญหาอุปสรรค
เพื่อช่วยและผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถดาเนินธุรกิจการค้าระหว่างกัน เป็นต้น
ทั้งนี้ การดาเนินการและการประสานความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้ TUBLC นับว่า
มี ค วามคื บ หน้ าอย่ างเป็ น รู ป ธรรม โดยในช่ ว งการเยื อ นสหราชอาณาจั ก รอย่ างเป็ น ทางการของ
นายกรัฐมนตรีของไทย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเดือนมิถุนายน 2561 ได้มีการลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กรธุรกิจ และระหว่าง
ภาคธุรกิจเอกชนรวม 6 ฉบับภายใต้ TUBLC ดังนั้น ที่ผ่านมา TUBLC จึงถือเป็นสภาธุรกิจที่นาโดย
ภาคเอกชนที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ การค้ าการลงทุ น ระหว่ างไทยกั บ สหราช
อาณาจักรได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดองค์กรหนึ่ง แต่ทั้งนี้ปัจจุบัน TUBLC ก็มีข้อจากัดในด้านของ
การบริหารงาน เนื่องจากยังไม่มีประธานที่มาจากภาคธุรกิจสหราชอาณาจักร รวมถึงอยู่ระหว่างการ
ปรับแนวทางการทางานภายในของ TUBLC
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ภาครัฐของไทยควรใช้ประโยชน์จากเวทีและองค์กรต่าง ๆ นี้ โดยพิจารณาจาก
ภารกิจ หน้ าที่ ผลงาน และจุ ดแข็งของเวทีและองค์กรเหล่านี้ เพื่ อประโยชน์ในการส่งเสริมธุรกิจ
การค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรเพื่อรองรับ Brexit
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลกระทบ Brexit ซึ่ งอาจก่ อ ให้ เกิ ด ทั้ งความท้ าทายและโอกาสของไทยในการ
ดาเนินธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักรนั้น แม้ว่าในขณะนี้ผลการเจรจาความสัมพันธ์ระหว่าง สหราช
อาณาจั กรและสหภาพยุโรปยังคงมีความไม่แน่นอน และต้องรอให้ ใกล้ช่วงกาหนดการขยายเวลา
Brexit ออกไปคือวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จึงจะมีความชัดเจนขึ้นนั้น ไทยควรมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับผลกระทบ Brexit โดยเป็นการเตรียมการเพื่อแก้ไขปั ญหาอุปสรรคความท้าทายที่สามารถ
คาดการณ์ได้ รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้ากับสหราชอาณาจักร ซึ่งเมื่อเกิด Brexit สหราช
อาณาจั กรจะมี อิส ระในการดาเนิ น นโยบายการค้ากับต่างประเทศ ไม่ต้องอยู่ภ ายใต้น โยบายของ
สหภาพยุโรป โดยสามารถที่จะเจรจาจัดทาความตกลงการค้ากับประเทศ Non-EU รวมถึงไทยได้
ดังนั้ น ข้อ เสนอแนะเชิ งนโยบายคือ การบูรณาการระหว่างหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่
เกี่ย วข้อง อัน ได้แก่ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงการต่ างประเทศ และภาคธุรกิ จเอกชนของไทย
โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจที่มีศักยภาพในสหราชอาณาจักร ในการประสานผลักดันกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรในสาขาที่มีศักยภาพ ที่ไทยและสหราชอาณาจักรสนใจที่จะขยาย
ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระดับทวิภาคี
กับ สหราชอาณาจั ก ร โดยมี เป้ าหมายในการจัด ท าความตกลงการค้ าเสรีระหว่างไทยกั บ สหราช
อาณาจักร (Thailand–U.K. FTA) ซึ่งอาจเป็นลักษณะการเจรจาความตกลงโดยเน้นในบางสาขาธุรกิจ
และบางรายการสินค้าเพื่อให้สามารถสรุปผลความตกลงได้โดยเร็ว ให้ทันต่อการรองรับผลจาก Brexit
ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายหลักในการขยายมูลค่าทางธุรกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
เนื่องจากผลกระทบ Brexit ที่มีต่อธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร
ซึ่งการดาเนินการเพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบ Brexit ทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคความท้าทาย
และการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจการค้านั้น กระทรวงพาณิชย์จะเป็นหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในเรื่องนี้ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการส่วนใหญ่จึงเป็นข้อเสนอแนะที่มีต่อกระทรวงพาณิชย์
ดังนี้
1) กระทรวงพาณิ ชย์ควรเร่งรัดการจัดตั้งคณะทางานของกระทรวงฯ เพื่อดูแล
รับผิดชอบในเรื่องการเตรียมการรองรับ Brexit เนื่องจากกาหนดเวลา Brexit ที่เลื่อนออกไปล่าสุดคือ
31 ตุลาคม 2562 เริ่มใกล้เข้ามา แม้คาดว่าจะมีช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านอีกประมาณ 2 ปีก็ตาม
แต่ไทยก็จะต้องเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบที่จะมีต่อการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรและ
กับสหภาพยุโรปจากผล Brexit โดยคณะทางานฯ ควรประกอบด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งคณะทางานฯ จะต้องทาหน้าที่
ติดตามสถานการณ์ Brexit วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่าง ๆ ประสานหารือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น
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ของไทย องค์กรและภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานหารือกับภาครัฐ องค์กรและภาค
ธุรกิจเอกชนของสหราชอาณาจักร เพื่อนาข้อมูลความเห็นทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์
และแผนดาเนินการรองรับผล Brexit ทั้งการแก้ไขปัญหาความท้าทายที่จะเกิดขึ้น และการส่งเสริม
โอกาสทางการค้ากับสหราชอาณาจักร
2) กระทรวงพาณิชย์ควรเร่งศึกษาและจัดทารายงานในลักษณะที่คล้ายกับ Trade
Policy Review (TPR) ที่สหราชอาณาจักรอยู่ระหว่างดาเนินการ คือเป็นรายงานที่มีการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ถึงข้อมูลการค้าของสหราชอาณาจักร และในภาคธุรกิจที่สาคัญที่ไทยมีศักยภาพในส
หราชอาณาจักร รวมทั้งผลกระทบ Brexit ที่จะมีต่อภาคธุรกิจดังกล่าว เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจเป็นการ
จ้างผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันการศึกษาเพื่อทาการศึกษาและจัดทา TPR โดยจะต้องมีการหารือข้อมูล
เชิงลึ กกับ องค์กรธุรกิจ และภาคธุรกิจที่ สาคัญ ของไทยด้ว ย โดยรายงาน TPR นี้ จะสามารถใช้เป็ น
พื้นฐานสาคัญในการที่จะต่อยอดไปสู่การเจรจาความตกลงการค้าระหว่างสองประเทศต่อไป
3) กระทรวงพาณิชย์ควรจัดการประชุมหารือข้อมูลความเห็นกับองค์กรและภาค
ธุร กิจ เอกชนของไทยอย่ างสม่ าเสมอโดยอาจเป็ นเดือ นละ 2 ครั้ง เช่น กับ สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และภาคธุรกิจที่
มีศักยภาพในตลาดสหราชอาณาจักรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหรือมีโอกาสธุรกิจจากผล Brexit เช่น
ธุรกิจการผลิตและส่งออกไก่แปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมอากาศยานและ
การบิน เป็นต้น รวมถึงการหารือกับผู้นาเข้าสินค้าไทยและธุรกิจของไทยในสหราชอาณาจักร โดย
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์
เป็ น หลั ก ในการด าเนิ น การ เพื่ อ หารื อ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดถึ งผลกระทบ Brexit และแนวทางการ
เตรียมการเพื่อรองรับ รวมถึงส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจจากผล Brexit ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ดังกล่าว
4) กระทรวงพาณิชย์ควรพิจารณาจัดสัมมนาในเรื่อง Brexit โดยหัวข้อการสัมมนา
อาจเป็นเรื่องผลกระทบ Brexit ที่จะมีต่อธุรกิจการค้าของไทยและการเตรียมการ ซึ่งควรเป็นการจัด
สัมมนาร่วมกับองค์กรธุรกิจของไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจของไทยที่คาด
ว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบทั้ ง ในด้ า นของความท้ า ทายและภาคธุ ร กิ จ ที่ มี โ อกาสจาก Brexit เพื่ อ ให้
ผู้ป ระกอบการดังกล่ าวได้รับ ทราบข้อมูล สถานการณ์ Brexit และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้
พิจารณาเตรียมการหรือปรับกลยุทธ์ท างธุรกิจของตนเพื่อรองรับผล Brexit เพื่อให้สินค้าไทยสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ การสัมมนาดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นเวทีในการรับฟัง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาได้อีกทางหนึ่ง
5) กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ควรประสานภาครัฐของสหราช
อาณาจักร ได้แก่ กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ (Department for International Trade: DIT)
กระทรวงการต่ างประเทศ (Foreign & Commonwealth Office: FCO) และ British Embassy,
Thailand เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรจากผล Brexit เพื่อเป้าหมายใน
การจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร โดยพิจารณาเริ่มจากข้อมูล Trade
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Policy Review (TPR) เพื่อต่อยอดไปสู่การเจรจาจัดทาความตกลงทางการค้า ระหว่างไทยกับสหราช
อาณาจักร
6) กระทรวงพาณิ ช ย์ ค วรหาพั น ธมิ ต ร เวที องค์ ก ร และช่ อ งทางต่ าง ๆ ที่ จ ะ
สามารถช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรเพื่อรองรับ Brexit ที่สาคัญ ได้แก่
1) เวที Thailand–United Kingdom Strategic Dialogue ซึ่ ง กระทรวงการต่ า งประเท ศเป็ น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และมีมิติของความสัมพันธ์ด้านธุรกิจการค้า ที่กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม
2) BCCT (British Chamber of Commerce Thailand) หรือ สภาหอการค้ าอั งกฤษแห่ งประเทศ
ไทย ที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมธุรกิจของสหราชอาณาจักรในการดาเนินธุรกิจการค้าการลงทุนกับ
ไทย เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาแนวทางในการขยายความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างทั้ง
สองประเทศ และ 3) TUBLC (Thai–U.K. Business Leadership Council) หรือสภาผู้นาธุรกิจไทยสหราชอาณาจักร ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งคือการส่งเสริมการดาเนินธุรกิจ การค้าและการ
ลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร เป็นการดาเนินการขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจเอกชนของทั้งสอง
ฝ่ายโดยมีภาครัฐให้การส่งเสริม ซึ่งแต่ละเวทีหรือองค์กรจะมีวัตถุประสงค์หลัก หน้าที่ และข้อจากัดใน
การทางานต่าง ๆ กัน โดยภาครัฐของไทยควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากเวทีและช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้
ในลักษณะหรือรูปแบบที่แตกต่างกัน ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับ
สหราชอาณาจักรเพื่อรองรับ Brexit
7) กระทรวงพาณิชย์ควรพิจารณาจัดคณะผู้บริหารระดับสูงเดินทางเยือนสหราช
อาณาจักร เพื่อพบหารือกับหน่วยงานภาครัฐของสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์
กั บ ไทยโดยเฉพาะความสั ม พั น ธ์ท างธุ รกิ จ การค้ า ได้ แ ก่ กระทรวงการค้ า ระหว่ างประเทศ และ
กระทรวงการต่างประเทศ เพื่ อ โน้ ม น้าวผลั ก ดัน ให้ เห็ นประโยชน์ และความส าคั ญ ในการส่ งเสริม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าเพื่อรองรับ Brexit และการจัด ทาความตกลงทางการค้าระหว่างไทย
กับสหราชอาณาจักร โดยเป็นช่วงเวลาที่สหราชอาณาจักรต้องการหาพันธมิตรทางการค้านอกสหภาพ
ยุโรป เพื่ อทดแทนการท าธุร กิจ การค้ากับ สหภาพยุโรปที่จะได้รับ ผลกระทบจาก Brexit ทั้ งนี้โดย
เป็นไปตามแนวกลยุทธ์ของไทยที่ได้มีการศึกษาและจัดทา เป็นไปตามนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร
8) ภาครัฐของไทยควรบูรณาการการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รองรั บ Brexit โดยหน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงการต่ า งประเทศ
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ซึ่งควรต้องมีการประชุม
หารือร่วมกันอย่างสม่าเสมอ เช่นเดือนละ 2 ครั้ง โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลักและฝ่ายเลขา
ในการจัดการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดาเนินการเพื่อรองรับผล Brexit ร่วมกัน โดยนาข้อมูลที่
กระทรวงพาณิชย์ศึกษาวิเคราะห์และที่ได้จากการหารือกับภาคเอกชนมาเป็นพื้นฐาน เพื่อนามาหารือ
แนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในส่วนที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้ากับสหราช
อาณาจักรเพื่อรองรับ Brexit ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายในการจัดทาความตกลงทางการค้าเสรีกับสหราช
อาณาจักร เพื่อเป้าหมายสาคัญในการขยายมูลค่าทางธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร
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ภาคผนวก
แบบสอบถามเพื่อแสวงหาข้อมูลในการจัดทารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
และภาคธุรกิจ
A Study of
The Business and Trade Promotion between Thailand and the U.K.
in connection with Brexit.
Objectives of the Study
1. To understand the impact of Brexit on trade and business relationships between
the U.K. and Non-EU trading partners, in particularThailand
2. To understand the opportunities and threats for Thailand relating to the business
and trade relationship with the U.K. during Brexit
3. To provide comments and recommendations to Thai government agencies,
especially the Ministry of Commerce, to input into strategic plans to promote
trade and business relations with the U.K. during Brexit. The study will also
provide examples of how Thai business sectors (e.g. Chicken products, Aerospace,
food and restaurant business) could utilise existing trade bodies to promote the
bilateral trade e.g. Thai–UK Business Leadership Council.
Questionnaires for the stakeholders
Questions for the business sector
1. Do you think Brexit will have any impact upon the trade and business
relationship between Thailand and the U.K.?
2. If so, how will this impact manifest itself?
3. How will Brexit impact upon your business, in the short term, medium and long
term?
4. What are the opportunities and threats will your business face as a result of
Brexit?
5. In your opinion, is Brexit an advantage or disadvantage to your business
relationship with the U.K.?
6. How could Thai government agencies, especially the Ministry of Commerce, assist
you in tackling the challenges created by Brexit, or help you in promoting
business opportunities during Brexit?
7. Which existing bilateral bodies, or frameworks, could help to effectively promote
the bilateral trade and business relationship (e.g. Strategic Dialogue, Thai–UK
Business Leadership Council (TUBLC)) and how would they achieve it?
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– เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (การเงินการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– M.Sc (International Agricultural Marketing)
University of Newcastle upon Tyne, U.K.

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน

นักวิชาการพาณิชย์ 4 กลุ่มปกป้องผลประโยชน์
กองพาณิชยกิจต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
นักวิชาการพาณิชย์ 5 กลุ่มปกป้องผลประโยชน์
กองพาณิชยกิจต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
นักวิชาการพาณิชย์ 6 ว. กลุ่มปกป้องผลประโยชน์
กองพาณิชยกิจต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
นักวิชาการพาณิชย์ 7 สานักปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว. สานักมาตรการปกป้องและตอบโต้ทาง
การค้า กรมการค้าต่างประเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
นักวิชาการพาณิชย์ ชานาญการพิเศษ
สานักส่งเสริมสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร

