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Brexit  : ทิศทาง โอกาส ทางเศรษฐกิจของไทย 
 เมือ่วนัที ่๒๓ ม.ิย๕๙  สหราชอาณาจักรมกีารท าประชามติ เพือ่ชีว้า่ประชาชนต้องการแยกตัวหรอือยูร่วมกับสหภาพยโุรป (European Union : EU)  
ทีเ่รยีกกันวา่ “Brexit”(British Exit) ซึ่งสาเหตุส าคัญที่สหราชอาณาจักรอยากจะออกจากสหภาพยุโรป คือ ปัญหาผู้อพยพ ปัญหาด้านอธิปไตย และ
ด้านแรงงาน รวมทั้งสหราชอาณาจักรอยากมีเสรีในการจัดท าข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นๆ ไม่อยู่ภายใต้สหภาพยุโรป อย่างไรก็ดี มีเหตุผลหลาย
ประการเช่นกันที่เป็นสาเหตุ ให้ประชาชนชาวสหราชอาณาจักรบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการออกจากสหภาพยุโรป อาทิ ความวิตกว่าเศรษฐกิจของ  
สหราชอาณาจักรจะชะลอตัวและเสี่ยงต่อการถูกปรับลดอันดับเครดิต ผลกระทบเก่ียวกับค่าเงิน รวมถึงการเจรจาการค้า เป็นต้น .... 

ในอดีตสหราชอาณาจักรมจีุดยืนท่ีไม่ต้องการสร้างปฏิสมัพนัธก์ับ
ยุโรปมากนัก โดยในช่วงหลังสงครามโลกครั้ง ท่ี ๒ ได้มีการจัดต้ัง
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป แต่ก็ไม่ได้เป็นสมาชิก จนกระท่ังปี ๑๙๗๓ 
สหราชอาณาจกัรจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่ก็มีปัญหาหลายประการท่ีไม่
เห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการใช้เงินยูโร 

นอกจากน้ีสหราชอาณาจักรยังมีความไม่พอใจสหภาพยุโรป  
โดยมองว่าความตกต่่าและการเสื่อมถอยจากการท่ีเคยเป็นมหาอ่านาจ
ของตนน้ัน สหภาพยุโรปเป็นต้นตอของสาเหตุดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้าน้ี ก็
มีปัญหาเรื่องวิกฤตการเงินยูโรโซน ท่ีสหราชอาณาจักรเกรงว่าจะถูก
ผลกระทบไปด้วย ตลอดจนปัญหาทางด้านแรงงานและการอพยพย้าย
ถ่ินฐานเข้ามาในยุโรปจากตะวันออกกลางและแอฟริกาเป็นจ่านวนมาก
ท่าให้พลเมืองของตนหวาดกลัวปัญหาน้ีมากข้ึน โดยเฉพาะเรื่องการก่อ
การร้ายในยุโรปท่ีถูกผูกเช่ือมโยงกับผู้ลี้ภัยชาวมุสลิม  

โอกาส และความท้าทาย 
 จากการท่ีสหราชอาณาจกัรเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปท่า
ให้ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมาย แม้จะเปิดโอกาสให้ได้รับ

ผลประโยชน์หลายด้านด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษทางการค้า 
การไม่ถูกเก็บภาษีน่าเข้าเวลาส่งสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ ท่าให้
เศรษฐกิจมีการขยายตัวดีเป็นอย่างมาก รวมท้ังการโยกยา้ยเงนิทุนอยา่ง
เสร ีท่าใหล้อนดอนกลายเปน็ศูนยก์ลางทางการเงนิของโลก 
 ท้ังน้ี ความท้าทายท่ีสหราชอาณาจักรต้องเผชิญคือไม่ได้เป็น
สมาชิกผู้ร่วมก่อต้ังแต่เริ่มต้น จึงท่าให้ต้องประสบกับปัญหาหลาย
ประการหลงัจากการเข้ารว่มเปน็สมาชิก ประเด็นท่ีเปน็ผลกระทบอยา่งมาก 
คือ กลไกการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปได้รับการบริหารจัดการจาก
เยอรมนี และฝรั่งเศส ซึ่งมีสภาวะและปัจจัยหลายประการท่ีไม่ตรงกับ
ความต้องการของสหราชอาณาจักรนัก ประกอบกับการบริหารด้าน
การเมืองของสหภาพยุโรปเป็นแบบรัฐสภา ดังน้ันเมื่อเข้าสู่การเป็น
สมาชิก จึงมีความจ่าเป็นท่ีจะต้องแบ่งอ่านาจอธิปไตยส่วนหน่ึงของตน 
ไปให้สหภาพยุโรป ท่าใหป้ระสบกับปัญหาการเมืองภายในและระหว่าง
ประเทศค่อนข้างมาก  
 จากกรณี Brexit ท่าให้สหราชอาณาจกัรและสหภาพยุโรป ต้องประสบ
กับปัญหาต่างๆ ในหลากหลายมิติ ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม 
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 มิติทางด้านเศรษฐกิจ นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดอังกฤษ
เคลื่อนย้ายเงินทุนไปยังตลาดอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า สินค้า
น่าเข้าจากสหราชอาณาจักรมีราคาสูงข้ึนมาก กระทบต่อผู้บริโภค
โดยเฉพาะกลุม่คนจนและรายได้ปานกลางทีจ่ะมอีตัราคา่ครองชพีทีส่งูข้ึน 

 มิติทางด้านสังคม ปัญหาแรงงานอพยพ ที่สร้างปัญหาเป็น
อย่างมาก ท่าให้สง่ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความรูส้กึของประชาชน 
โดยมองวา่ผูอ้พยพได้เข้ามาแย่งอาชพีไป 

 นอกจากนี้  ประเทศเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสได้มีการ
พิจารณาที่จะออกจากความเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปตามสหราช
อาณาจักร ด้วยเหตุของการว่างงาน  เศรษฐกิจตกต่่า และความ
ล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายและผู้อพยพเข้ามาใน
ภูมิภาค ขณะที่ประเทศสก็อตแลนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสหราช
อาณาจักรมาเป็นเวลานาน ได้ร่วมหารือที่จะยังคงขอเป็นส่วนหนึ่ง
ของสหภาพยุโรปต่อไป  

อนาคตของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร 
สหภาพยุโรป เดิมมแีนวความคดิทีต้่องการจะขยายบทบาทอาจ 

ชะงกัลง ซึง่มคีวามนา่กงัวลทัง้ด้านการเมอืงและเศรษฐกจิ อกีทัง้ประเทศ
สมาชกิอ่ืนๆ บางประเทศ เริม่มีการพิจารณาที่จะก้าวออกจากสหภาพ
ยุโรปไปด้วย จนในทีสุ่ดสหภาพยโุรปอาจจะเหลือเพยีงประเทศสมาชิก
ไม่กี่ประเทศ ดังนั้นบทบาทและการท่าหน้าที่แบบเดิมอาจไม่ราบรื่น
เทา่ทีค่วรนกั  

หลังการลงคะแนนกา้วออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
ส่งผลให้นายเดวิด คาเมรอน ได้ประกาศลาออกจากต่าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่ ต.ค.๕๙ ที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้สถานการณ์กลับ 
พลิกผัน เมื่อผู้น่าคนส่าคัญอย่าง นาย บอริส จอห์นสัน ที่สนับสนุนให้
มีการโหวตออกจากสหภาพยุโรปได้ยืนยันว่าจะไม่แข่งขันชิงต่าแหน่ง
ผู้น่าพรรคอนุรักษ์นิยม และยังไม่มีแผนด่าเนินการใดๆ ภายหลังจาก
ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงอนาคต
ว่าอาจจะต้องประสบกับปัญหาความขัดแย้งภายใน ระบบเศรษฐกิจที่
จะถดถอย และอาจสูญเสียต่าแหน่งงานกว่าแสนต่าแหน่ง ใน
ระยะเวลาต่อจากนี้ถึง ๒ ปี  

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ล้วนท่าให้สถานการณ์ในอนาคตของ
สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงมีความน่ากังวลว่าทั้ง ๒ ฝ่าย 
จะมีการปรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างไร เพื่อรองรับปัญหา
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป 

ความสัมพันธ์ : ผลกระทบต่อไทย 
สหภาพยุโรป ที่ผ่านมามีบทบาทให้ความช่วยเหลือ และมอง

ไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศก่าลังพัฒนา ที่สหภาพยุโรปได้ประโยชน ์  
ผา่นการ “ให้ความช่วยเหลือ” ในหลายรูปแบบ แต่ในระบบเศรษฐกิจ 
ยุคปัจจบัุนทีผ่นัเปลีย่นไป พลวตัทางเศรษฐกจิมาอยู่ที่เอเชีย พร้อมการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจีนและอินเดียในภูมิภาค ท่าให้ภูมิภาค
เอเชียรวมทั้งไทยถูกมองเป็น  “คู่แข่ง” ของยุโรป และภูมิภาคที่

สหภาพยุโรปต้องการเข้ามาเปิดตลาด เพื่อหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของตน
ในเวทีโลก และไทยเองก็ได้มีความพยายามในการเจรจาความตกลง
การค้าเสรีระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป (FTA) อยู่หลายครั้ง 
 เนื่องด้วยสัดส่วนการส่งออกของไทย มีเพียงแคร่อ้ยละ ๑.๘ 
เทา่นัน้ สว่นผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงนิของไทย จะมีผลกระทบ
ในวงจ่ากัด ส่วนสถาบันการเงินของไทยมีความเชื่อมโยงทางการเงิน
โดยตรงกับสถาบันการเงินของทั้งสองประเทศเพียงแค่ ๑.๓ เท่านั้น
ของสินทรัพย์รวม จึงสรุปได้ว่าผลกระทบของ Brexit ต่อไทยน่าจะ
เป็นผลกระทบเพียงทางอ้อมจากการสั่นคลอนของสหภาพยุโรปและ
ระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกเท่านั้น 

บทสรุป : ทิศทางของไทย 
อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีข้อสังเกตว่าล่าสุด

มีหลายประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียที่เป็นชาติสมาชิก
อาเซียน ได้เสนอตัวเจรจาสัญญาการค้ากับสหราชอาณาจักรแล้ว  
แต่ขณะที่ไทยเองยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจน  

แม้ไทยยังคงด่าเนินความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
กว่า ๔ ศตวรรษ บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสอง
ประเทศ การค้าการลงทุนระหว่างกัน และค่านิยมร่วมหลายประการ 
...แต่ถึงเวลาแลว้ที่ไทยจะมองหาโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ทาง
การค้า การลงทุนกับสหราชอาณาจกัรให้มากกวา่เดิม เพื่อขยายตลาด
ใหก้วา้งข้ึน ตามนโยบายการคา้ของไทยและสหราชอาณาจักร โดยเน้น
ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบ
ความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบทวิภาคี ตลอดจนพัฒนา
ธุรกิจภาคบริการให้มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน อาท ิการทอ่งเทีย่ว ธรุกิจ
บรกิารสขุภาพ เป็นต้น... โดยค่านงึถึงความสัมพันธ์และผลประโยชน์
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเป็นส่าคัญ ....๛  
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